
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رمان  دسته بندی:
 لرزیدن قـلب یک پری )جلد اول(: نام رمان

 کاربر انجمن نگاه دانلود    pariafsaنویسنده: 
 فانتزی، تخیلی، عاشقانه: ژانر

 پرطرفدار -ای حرفهسطح رمان: 
 *.*حیات*.*ناظر: 

و @فاطمه صفارزاده و  nadia.seif@: ویراستاران
@Zahraツ 

 تا گذرندمی امواج میان از تابانهبی خورشید انوار که آنجا. اقیانوس اعماق در ایعاشقانه روایت

 .برگزاریست حال در دریایی پریان برای مراسمی کنند، نوازش را اقیانوس کف هایشن

 امواج پس در اتفاقی چه! افتاد؟ اتفاق قبل سال هاده که رودمی پیش طورهمان چیزهمه آیا اما

روست؟ پیش
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 مقدمه
 که به او بیندیشیاگر کسی را نداشتی 

 به آسمان بیندیش!
 اندیشد.زیرا در آسمان کسی هست که به تو می

*** 
چروک نگاهی به ما انداخت. نگاهی که حس وهای نافذ و آن صورت پر از چینکیمیاگر با آن چشم

 کرد.ترس و تنهایی را درون هرکسی بیدار می
اش جمع کرده در هم گره کرده و روی باله هایش رااز گوشه چشم، نگاهی به تامیال انداختم. دست

 بود، سردرگریبان و لرزان.
های کرد. گیاهان دارویی و معجونای از شهر پریجان زندگی میکیمیاگر درون غاری در گوشه

حال کرد؛ امّا همیشه کمکشد. دور از دید مردم زندگی میاش یافت میشفابخشی همیشه در خانه
جز حال همیشه ترسی بوده و هست و دلیلش هم چیزی بههست. بااینمردم شهر پریجان بوده و 

 های در گوشی پریان شهر نبود. منظورم همان شایعه ارتباط ارواح با کیمیاگر است.حرف
هایم را های تامیال گذاشتم و فشاری دادم. نگاهش سمت من چرخید. چشمهایم را روی دستدست

 روی هم گذاشتم.
 نگران نباش. -
 ت شما رسیده؟نوب -

 سمتش چرخیدیم. گفتم:با صدای کیمیاگر به
 بله. من و تامیال و البته سه نفر دیگه از دوستام. -

اش رفت. سمت قفسه سنگی پشت تخت زهواردررفتهکیمیاگر سری به نشانه فهمیدن تکان داد و به
میال فاصله گرفته و ها را رویش گذاشت. از تااش آمد و آنبعد از برداشتن چیزی سمت میز مطالعه



 

 

3 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

صل به بند سفید و ظریف متی مرموزی بود رفتم. پنج گردنسمت میز کیمیاگر که پر از اشیا گمشدهبه
 شکل را که روی میز بود نشان داد و گفت:ایشیشه کوچک و استوانه

 باید پُر بشن. -
دادم. سپس  هایش سوق داده و با اطمینان سری تکانهای لرزانش به چشمنگاهم را از دست

نشینی داشت، جدا کرده و به گردن انداختم. ها را که برق دلبندها را در مشت گرفتم. یکی از آنگردن
با نگاه کوچک و بدون دقّت، کل غار را از نظر گذراندم. هر گوشه از غار پر از وسایل عجیب و مرموزی 

دنیای دیگری سر از غارکیمیاگر درآورده ماند که از حال نظیرش را ندیده بودم. به این میبود که تابه
محض خروجمان از غار تامیال نفس باشند. به همراه تامیال از درون غار بیرون به بیرون شنا کردم. به

 اش را رها کرد و گفت:شدهحبس
 وای! مردم از ترس. -

ش دم. صدایکرد زل زی کوچک مرجانی رها میبا لبخندی سمتش برگشتم و به او که خود را روی تپه
 بلند شد و گفت:

 ها حقیقت دارن.این زن خیلی مرموزه. مطمئنم شایعه -
قرار  گاهشبندها را نگه داشته بودم تکیهام گذاشتم و دست چپم را که گردندست راستم را زیر چانه

ه کهایی تاریک پر از قفسهدادم و با چهره متفکرم غار کیمیاگر را در ذهنم مجسم کردم. )غاری نیمه
جای غار پراکنده بود.( متفکر سری های بزرگ و کوچک درونش بود و اشیا مرموزی که در جایشیشه

 تکان دادم و گفتم:
 اوم! درسته، خیلی مرموزه. چیزای عجیبی توی غارش داره. -

ر د تامیال هوفی کشید و از جا برخاست. بعد از ده دقیقه شناکردن، به پریجان رسیدیم. هلیا، لیانا و تیدا
که نگاهشان به من و تامیال افتاد، فوراً سمتمان شنا کردند.  ورودی شهر به انتظار نشسته بودند. همین

ها را در دستانم تابی دادم که با هیجان خندیدند. در حین شناکردن تامیال چشمکی با آن بندگردن
به شناکردنش سرعت  بندی از دستم جدا کرد. به گردن انداخت وچشمان درشت و گردش زد و گردن

 دیدم.ای مواجش را در آب میکرد و من رقـ*ـص موهای قهوهتر از من شنا میبخشید. جلو
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بندی گرفته و به گردن انداختند و با جیغ و خنده ها، با هیجان و اشتیاق هرکدام گردنبا رسیدن به آن
 اش رو به ما گفت:شدهدرشت هایکم لبخندش جمع شد و با چشمکردند. تیدا کمحالی میابراز خوش

 وای من باورم نمیشه! -
طور توانم راجع به تیدا اینمی»ای از موهای قرمز تیدا را کشید که جیغ تیدا به هوا رفت. تامیال تکه

اش تامیال با خونسردی ذاتی« کشیدنش را بشنوید.توانید صدای جیغبگویم که همیشه و هرکجا می
 ـینه گفت:سـ*بهتوجه به او دستبی
 ها حقیقت دارن. در این موردچی رو باورت نمیشه؟ ما حتّی با کیمیاگر حرف زدیم و فکر کنم شایعه -

 حق داشتین که بترسین و همراه من و آلینا نیاین.
های زده منتظر تأیید من بودند که با بستن چشمانم مهر تأییدی بر حرفبا چشمان کنجکاو حیرت

اش را به جلو و عقب تاب داد و زدهزده دستان در هم گرهها بود که هیجانن از آنتامیال زدم. هلیا، اولی
 با صدای پرشوری پرسید:

 ش کوسه هم داشت؟ ماهی گندیده چی؟روحم دیدین ؟ کیمیاگر چه شکلی بود ؟ خونه -
 اش از هیجان برق زد و...وتابی خورد و چشمان بادامیو موهای مشکلی و لَختش در آب پیچ

 آلینا! -
ا ر« تر بیا خانه وگرنه پای خودتزود»این صدای فریاد مادرم بود. از آن جنس فریادهایی که معنای 

 تر از ما بود گفتم:داد. چشمانم را برای هلیا درشت کردم و رو به مادرم که در فاصله دورمی
 اومدم مامان. -

 رو به دخترها ادامه دادم:
 ساعت شکار آزاد.قرارمون امشب بعد از شروع  -

 دانستم.اما استرس عجیبی داشتم و دلیلش را هم نمی
سمت چپ شنا کردم. سپس به ی سنگی، بهخرابهای گذشتم و با دیدن خانههای صخرهاز میان خانه

 ای ما در آنجا بود رسیدم.بستی که خانه صخرهبن
ی های سنگی بزرگ و کوچکخانهای بزرگ که خواستم شهر پریجان را به تصویر بکشم، صخرهاگر می

های شهر ها و کوچهرنگ، برای روشنایی خانههای شبآمد. ما پریان، از ماهیداشت، به ذهنم می
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قدر زیاد بود که در شب نیاز به نور نداشته باشیم؛ امّا این کردیم. البته قدرت بیناییمان آناستفاده می
وانند تای ندارند و تنها در روشنایی میشدهیی تکمیلها بیناکار برای پریان کوچک بود، چرا که آن

فروختیم. در واقع شغل پدرم بوده و دادیم و میببینند. ما حتّی در حیاط پشتی خانه، ماهی پرورش می
 هست.

مان شدم. شکل خانه که دورش با مرجان محاصره شده بود، گذشتم و وارد خانهاز ورودی بیضی
اه سو همرسو و آنها هم کف خانه به ایندریایی که از هرگوشه روییده بود. سبزهای پر از گیاهان خانه

ی دریایی و حتّی ی سبزی داشتیم. پر از جلبک، خزه، مرجان، ستارهرقصیدند. در کل خانهموج می
 کردند.های کف خانه را اصالح میهایی که سبزهخرچنگ

ور دلیل مشه-بند مشهوری که به گردن انداخته بودم دنمادرم از اتاقی بیرون آمد و با دیدنم و آن گر
 با هول سمتم شنا کرد و گفت: -شویدبودن آن را متوجه می

 بند! اوه یعنی امروز رفته بودی پیش کیمیاگر؟این گردن -
 ای و مواجش نگاهی انداختم.های قرمز و موهای قهوهبه چشمان سبز، گونه

 ها رو خوند و اولین گروه ما بودیم.بچّهاستاد فیشر امروز ترتیب مالقات  -
ساله که استاد دروس سحر و جادوست. ی استاد فیشر در ذهنم نقش بست. مردی حدوداً چهلو چهره

اش هپریدرنگ که گویی به سرش چسبیده بود و پوست سفید و رنگاو مردی بود با موهای طالیی
آمد. صورتش اندکی های دوری به پریجان میز آباند. امانند پریانی بود که به دنیای مردگان رفته

شد ای از شهر پریجان برگزار میای داشت. کالس درس ما در گوشههای فرورفتهافتاده بود و گونهچین
 ی مرجانی آن کشیده شده بودند.مانندی به دور محوطههای ستونکه سنگ

 مادرم به صورتم لبخندی زد.
خوب بهت میگم که اصالً نترس. من و پدرت و پدرومادر من و پدرت  طور! پس مثل یه مادرکه این -

و هم های تبند رو گرفتیم و به سطح آب رفتیم. بعداً بچّههم وقتی به سن مجاز رسیدیم این گردن
 میرن؛ امّا چیزی که مهمه اینه که با چیز مهم و با ارزشی پر بشه.

گفت ماده شادی، غم، آرامش و آشوب و اما چه چیز با ارزشی؟ چطوری؟ استاد فیشر فقط  -
 ترینش آرامش و شادیه.باارزش
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 خب سطح آب، توی همون کشتیای بزرگ موجودی هست که اسمش انسانه. -
 دونم مامان، حتّی دیدمشون.می -

ی پدرم را دیدم؛ البته با لبخندی ام نشست. کمی که به پشت متمایل شدم، چهرهدستی روی شانه
شه روی صورتش جا خوش کرده بود. پدرم همیشه حامی من بود و هربار خطایی بخش که همیآرامش

ه بخشید و من بیشتر از آنکبه قلبم گرمایی می« من به دخترم اعتماد دارم.»ی زد با جملهاز من سر می
های شبیه مادرم باشم، مانند پدرم موهای لَخت و سیاهی داشتم. تنها ارثِ رسیده از مادرم گونه

 گ و گلگونم بود. پدرم موهای روی صورتم را به پشت گوشم هدایت کرد و گفت:قرمزرن
 بندت به یه انسان نیاز داری.خب، برای پرکردن شیشه گردن -

ب فکر ی امشکرده در قلبم را بپوشانم. به برنامهمن هم لبخندی زدم و سری تکان دادم تا استرس النه
 کردم؛ قرار بعد از شکار آزاد.

د. اعالم ش« شکار آزاد»کلفت شیپور نگهبانان شهر پریجان به گوش رسید و ساعت  صدای بم و
شدند؛ برای شکار یا حتّی جز نگهبانان از شهر خارج میمعموالً بعد از ساعت شکار آزاد تمام پریان، به

 تفریح. بعد از این ساعت عبورومرور به سطح آب بالمانع و آسان بود.
نشدنی است. من پُر بودم از های کف اقیانوس در جریان بود وصفچشمه احساسی که در وجودم مانند

سرعت از اتاقم خارج شدم و با هیجان! شاید حس غالبم هیجان بود. منتظر شیپور دوم نماندم. به
 خداحافظی سرسری از پدرومادرم از خانه بیرون زدم.

های وسال من که از دهکدهسنن همها هیاهویی بر پا بود. آسمان شهر پر شده بود از پریادر کوچه
 آمدند.اطراف شهر می

شد، می ترهایم کوچک و کوچکسمت باال شنا کردم تا به سطح آب برسم. هنگامی که شهر زیر بالهبه
ماندم  آمدند. در جایمسمت من میچشمانم به تیدا و هلیا و لیانا و تامیال افتاد که با عجله و با شوق به

 و با شوق دستانم را برایشان تکان دادم.تا به من برسند 
های پدر و مادرمان هایمان حول ماده باارزش و حرفکه به هم رسیدیم، بعد از ابراز شادی، حرف وقتی

 دادیم، به اتفاق همای تشکیل میهایمان در هم گره خورده بود و دایرهکه دستبود. اندکی بعد درحالی
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رفتیم که  قدر پیشسمتی رفتند. آنپریان تقسیم شده و هرکدام بهسمت سطح آب شنا کردیم. باقی به
 کردند.کردیم، از سطح آب عبور میهایمان را بلند میاگر دست

داد. بار اولمان نبود که به سطح آب ای آب زل زدم. تصویر خودم و دوستانم را نشان میبه سطح آینه
 مستقیم با یک انسان را داشتیم.آمدیم؛ امّا اولین باری بود که اجازه برخورد می

دیم. هایمان را فشرگرمی دستای آب، چشم برداشتیم و به یکدیگر خیره شدیم. برای دلاز سطح آینه
فشردم هایم را بر هم میکه پلکچشمانمان را بستیم و با نفس عمیقی سر از آب بیرون آوردیم. درحالی

به اطراف انداختم. از هرسمت دریا بود و خط افق تا قطرات آب از چشمانم سرازیر شود، نگاهی هم 
 میان آسمان تاریک شب و دریا.

 تامیال: خب، حاال چی؟
 تفاوت نظری داد.اش بیبه فکر فرو رفتم که هلیا، طبق عادت همیشگی

 کنیم، هوم؟سمت ماه شنا میبه -
های نامنظمی آب، خطاش را به ماه دوخت. لیانا با دستان قلمی و سفیدش روی و بعد چشمان عسلی

 کشید و در همان حال که به دستانش زل زده بود، گفت:
 کنه به کدوم سمت بریم.البته فرقی هم نمی -

 ابروهایم به باال پرید.
 درسته؛ اما مگه اینکه سر از جزیره ارواح دربیاریم. -

 هایش را در آب کوبید.تیدا جیغی کشید و مشت
 ش باید من رو بترسونی؟همه -
 یا: پس با نظر من موافقین! خب دوستان از این طرف.هل

سمت ماه کامل و درخشان شنا کردیم. هنوز نصفی از ای به هلیا رفتیم و با جهش در آب بهغرهچشم
ها خیره های درشت به دلفینشب را شنا نکرده بودیم که گروهی دلفین از کنارمان گذشتند. با چشم

 و فوراً رو به دوستانم گفتم:شده بودم که فکری به ذهنم رسید 
 چطوره دلفینا تا یه مسیری ما رو برسونن، هوم؟ -

 ای سر داد.تامیال قهقهه



 

 

8 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 دلفینای بیچاره خبر ندارن تو چه خوابی براشون دیدی. -
زدم، باله دلفینی را که از کنارم طور که در چشمان تامیال زل میشکلکی برایش درآوردم و همان

دلیل سرعت دلفین به عقب متمایل شدم. جیغی از هیجان کشیدم. چرخی زدم و  گذشت گرفتم و بهمی
 با دست دیگرم هم باله دیگر دلفین را گرفتم. 

ن از شدند. بعد از جداشدها بیش از این نزدیک نمیساعاتی در راه بودیم که خشکی نمایان شد. دلفین
 دوختیم تا انسانی پیدااطراف چشم میسمت خشکی شنا کردیم و مدام به ها، آهسته بهگروه دلفین

 کنیم.
رفت  هایم به باالدرقسمت شرقی، نوری ساطع شد و تا اندکی از دریا را نیز روشن کرده بود. گوشه لب

 و گفتم:
 صیدمون! -

سمت شرقی نشانه گرفتم و بنگ! نگاه دوستانم به دست راستم را از آب درآوردم و مانند تفنگی به
زده صدایی بم و نازک که همه پریان هنگام شادی سو کشیده شد و هیجان ه آنهمراه حرکت دستم ب

 دادند ابراز کردیم.سر می
هایمان را به نمایش کردیم. حال وقت آن رسیده بود تا آموختهما در این طبیعت وحشی زندگی می

ی کودکی ایستادگ گرفتیم. ما از همانهایی که در طول زندگی برای این لحظه میبگذاریم. تمام درس
 را آموختیم. آهی کشیدم.

. ی ساحل شنا کردیمی من، دوباره به زیر آب رفتیم و سمت دیوارهای به دوستانم کردم. با اشارهاشاره
شد. های آهکی و سنگی و با اختالف ارتفاع تقریباً یک متر به دریا متصل میساحل با صخره

 بود.شدن عالی طور باید گفت، برای پنهانهمین
به قسمت شرقی ساحل رسیدیم. نگاهم به سطح طالیی و مواج آب بود. آهسته به سطح آب آمدیم و 

آمد. به هایی میسنگ بزرگ گذاشتم. صدای خندهسنگ شنا کردیم. دستانم را روی تختهسمت تختهبه
با صدای جیغ  ها بودم کهانداختن یکی از آندامنظر تعدادشان زیاد بود. در حال فکرکردن برای به

 کوبیدن بود و خفیف تیدا وحشت کردم و دستانم را محکم روی دهانش گذاشتم. قلبم محکم درحال
 نفس کم آورده بودم. هلیا با خشم رو به تیدا گفت:
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 صدات رو بیار پایین. چه خبرته؟ -
 زیر، انتهای موهای قرمزش را پیچاند.تیدا با شرمندگی و سربه

 گرفت خب. ببخشید، یه چیز گازم -
 لیانا: حاال انقدر صحبت کنید که صدامون رو بشنون.

 :ها کردم و توپیدمکرد. رو به آنشد، اعصابم را متشنج میتر میهایی که نزدیک و نزدیکصدای قدم
 هیس! یه نفر داره میاد این سمت. -

 صدای زمختی کسی را مخاطب قرار داد.
 .هی! پسر مواظب باش رو ماهیا اسید نپاشی -

ای دیدیم. صدای پسری که روی ها بودیم، سایهسنگصدای خندیدن چند نفر آمد. ما که پشت تخته
 سنگ درست باالی سرمان ایستاده بود، بلند شد.تخته

 تو نگران ماهیا نباش. -
م و بودی« سیرن»های دریایی ها انداختم. سری به نشانه تأیید تکان دادند. ما پرینگاهی به دختر

ا که ب خواندیم. سالحی که کمتر کسی توان مقابله با آن را داشت. همینانگیزی میهای سحرآواز
 سنگ فاصله گرفتم، تا دردستم عالمت دادم، به زیر آب رفتند و من روی آب ماندم. با نفسی از تخته

 شد.سمت آب کشیده دید آن انسان باشم. آن انسان درحال آنالیز اطراف بود که نگاهش به
ده و شترسیده بود. شاید هم یک هیجان غیرقابل توصیف بود. درست نمی دانم؛ اما از چشمان درشت

تم. آرامی به زیر آب رفاش فهمیدم که نباید بیش از آن، وقت تلف کنم. لبخندی زدم و بهزبان بندآمده
 سنگ تکیه داده بودند، گفتم:به دخترها که در زیر آب به تخته

 جمع کنید.حواستون رو  -
 سمت دریا خم شده بود، لبخندیدوباره به سطح آب رفتم با دیدن پسر که روی زانو نشسته بود و به

ویش از رزدم. ابروهایم به باال پرید. قبل از آنکه نگاهش به من بیفتد، به زیر آب رفتم و درست روبه
ود را باال کشیدم. دستم را آرامی خانگیزم و بهآب بیرون آمدم. شروع کردم به خواندن آواز سحر

 سمتش دراز کردم. کامالً اثر کرده بود. گویی توانستم تسخیرش کنم.به



 

 

01 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

تحلیل کند. دستش را که در دستم گذاشت، کشیدم و با تر از آن بود که اتفاقات را تجزیهگیج و متعجّب
جوم دوستانم با سمت صخره برگرداندم و هخود به زیر آب کشاندم. صورتش را که سمت من بود، به

 رفتن صیدم. سمتمان، مساوی شد با ازهوشهای نیش بهآن دندان
م. ها دیده بودیم، رساندیآمدن با دلفینای که در راهشدن پسر، با سرعت خود را به جزیرهپس از بیهوش

 ی یک زمین، برای پرورش ماهی. اسم جزیره را پوپو گذاشته بودیم.ای کوچک به اندازهجزیره
ب آمدنش به ترتیهای جزیره گذاشتیم. البته کمی زمان برد تا بهوش بیاید. بهوشرا روی شن پسر

کردن؛ با دیدن ما که از درون آب، به او خیره بودیم شامل پریدن؛ نفس محکمی رهاکردن؛ سرفه
عقب رفتن و یا به عبارتی خزیدن خوابیده عقبهای سنگین و با ترس کشیدن؛ درحال نیمهنفس

 د.شمی
 ش... شُ... شما چی هستین؟ -

های زیادی ندیده بودم؛ امّا او به طرز خورد. با اینکه انسانهای این حوالی نمیظاهرش به انسان
های زیادی راکه از نواحی مختلفی به پریجان آمده بودند و در آن آوری متفاوت بود. حداقل پریحیرت

ای آمده بود که استاد فیشر در دریاهای آن ن خشکیکردند دیده بودم و او به نظر از همازندگی می
 کرد.زندگی می

 سمت راست متمایل کردم.گردنم را کمی به
 پری. معلوم نیست؟ -
 کار کنین؟خواین چیبا من می -

 بعد ازگفتن این جمله چشمانش درشت شد و گفت:
 خورین؟شما آدم -

 هلیا لحن مرموزی به خود گرفت.
 م.دنبال ماده باارزشی -

 تکمان را از نظر گذراند.پسر با چشمان درشت تک
 کدوم ماده باارزش؟ -

 ای کشید و گفت:تامیال خمیازه
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 ایم. لطفاً اون ماده رو بهمون بده.ببین ما کلی راه اومدیم و خیلی خسته -
 های تامیال گفتم:ی حرفدر ادامه

 آرامش، ما دنبال ماده آرامش و شادی هستیم. -
 ماند.ها میاز قبل نگاهمان کرد. بیشتر به ابله ترپسر متعجّب

 ماده شادی و آرامش وجود نداره. اون فقط یه احساسه. -
 ای را بهو من به این فکر افتادم که شاید انسان ابله

 اشتباه صید کرده باشیم.
ر د تیدا عصبی شد. جیغی کشید و به درون آب پرید. با این کارش چراغی در ذهنم روشن شد و مشتی

 آب کوبیدم. با هیجان فریاد زدم:
 خودشه! -

 سمت من آمدند و پرسیدند:دخترها به
 چی؟ -
 قضیه چیه آلینا؟ -
 چطوری؟ -

کرد، انداختم و بعد دست در گردن دخترها انداخته نگاهی گذرا به آن انسان که مشکوکانه نگاهمان می
 و سرشان را نزدیک آوردم و آهسته توضیح دادم.

 کنان گفت:هایم تیدا، از میان گردهماییمان سر از آب بیرون آورد و خندهپایان حرفبعد از 
 آره، خودشه. -

 اش پرید و گفت:سمت انسان چرخید که با دیدن لبخندهای مرموزمان رنگ از چهرهزمان سرمان بههم
 مونم؟زنده می -

 بخشی زدم.لبخند اطمینان
 گردونیم.حتّی برت می -

های پسر دیدند خواندیم. چشمی پریان آموزش میحرفم طلسمی را که از کودکی همه بعد از پایان
 هایمان را درآورده و درش را باز کردیم و سمت آسمان گرفتیم.بندرفته بسته شد. گردنرفته
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بندمان را به هم چسباندیم. در حال خواندن طلسم بودیم که نوری از قلب پسر خارج های گردنشیشه
ش ذره خاموبندهایمان جای گرفت و تبدیل به پودری طالیی شد. صدایمان ذرهی گردنشیشهشد. در 

بند بار دیگر نوری از خود ها را از هم جدا کردیم. درش را بسته و به گردن انداختیم. گردنشد و شیشه
 بندم را به دست گرفتم و مقابل چشمانم قرار دادم.ساطع کرد و خاموش شد. شیشه گردن

 فام؟!عی نقرهمای
 ای شد. عجیب بود!رنگ شد. اندکی نگذشت که باز هم نقرهکمی تکانش دادم که طالیی

 بندشان و پودر طالیی محبوس در شیشه زل زده بودند.به دوستانم چشم دوختم که با ذوق به گردن
م؟ وانده باشبند من نه پودر بود و نه طالیی؟ آیا امکان داشت طلسم اشتباهی خی گردنپس چرا ماده

دم. سمتم برگشت خیره شچشمانم سیاهی رفت. زمان متوقف شد و من به تیدا که با حرکت آهسته به
گی آهستهایش را دیدم که بهبار پلک بزنند و من لب هایی که چهار ثانیه طول کشید تا یکچشم

 باز کردم.تکان خورد؛ امّا صدایی نشنیدم. دست روی پیشانی گذاشتم و چشمانم را بستم و 
 تامیال: آلینا چیزی شده؟ حالت خوبه؟

 سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 دونم چی شد که چشمام سیاهی رفت.نه، نمی -

 بند را مقابل چشمانشان گرفتم.سرم را باال گرفتم و با ذهنی درهم گردن
 این رو ببینید. -

 انا فوراً گفت:های پر از حیرت و پرسش، درست مانند حس و حال خودم. لیچشم
 شاید کیمیاگر بدونه چرا. -

 با حرف لیانا همه با شادی سری تکان دادیم. افکارم باز هم نظم گرفت و به فکر پسر افتادم.
 کارکنیم؟ دیگه خورشید طلوع کرده، باید برگردیم.با این چی -

 تیدا با نگرانی گفت:
 ما هنوز ذهنش رو هم پاک نکردیم. -

 داد: هلیا با آسودگی نظری
 رسیم.ولی از برنامه جلوییم، یه روز زودتر به پریجان می -
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 حالی گفت:تامیال با خوش
 فرصت یه ساعت خواب رو داریم؟ -

*** 
ای روی صورتم احساس کردم. خمـار از خواب هوشیار بودم. سایهدر حال بیدارشدن از خواب و نیمه

هایم را ریز کردم و چند بار پلک زدم. م. چشمدیدهایم را باز کردم. تصویر دوتایی و تاری میچشم
تصویر مقابلم واضح شد. ناباور و عصبی دهان باز کردم تا چیزی بگویم که محکم جلوی دهانم را 

کشاند و با خود به درون سمت دریا میای نداشت. در همان حین هم مرا بهگرفت و تقالکردنم فایده
 آب انداخت.

باالتر آمد. در ساحل همه خواب بودند. لیانا، دستی در موهای کوتاهش از ساحل فاصله گرفتیم و آب 
حال از اینکه در حال بیدارشدن بود، نفسی از هیجان رها کردم؛ امّا غلتی زد و کشید و من خوش

اند؛ ولی من تقال هایی که از دریا بیرون افتادهخوابید. من امّا همچنان در تکاپو بودم. مانند ماهی
 آموزش دورماناز چنگال او خالص شوم. وقتی کامالً به زیر آب رفتیم، چهار دلفین دست کردم کهمی

زدند. این کار برای این بود که دوستانم در ساحل، نتوانند صدایمان را بشنوند. حلقه زده و سوت می
 دستانش را از صورتم برداشت و من با خشم فریاد زدم:

 کنی پاشا؟کار میهیچ معلوم هست چی -
 اش را مقابلم تکان داد.او هم با خشم انگشت اشاره

 رسی؟خوای میشکنی به چیزی که میباید حد خودت رو بدونی. فکر کردی با قانون -
 با گفتن این حرف بیشتر خشمگین شدم.

عقیبم داد. وقتی تکرد و لوم میش تعقیبم میزنه. کسی که همهشکنی میببین کی حرف از قانون -
 شکنی.دادم؛ پس تو هم قانونکردی که من انجام میمون کاری رو میکردی همی

 شد گفت:تر میلحظه بلندبهشده به خودش اشاره کرد و با صدایی که لحظهبا چشمان درشت
خاطر نگرانیم بود، برای مراقبت از تو. اون دادم بهشکنم؟ من هر کاری انجام میمن؟ من قانون -

ا گیری اون کشتی؟ یز روشن اومدی سطح آب نزدیک بود بیفتی تو تور ماهیروزی رو یادته که تو رو
 اون روز که نزدیک بود چند تا انسان ببیننت.
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و -آمد و امروز هم مانند همیشه در تعقیب من آمده بود ام میاز یادآوری آن روزها که سایه به سایه
عصبی  -های پاشا هستندمان دلفینها هها متوجه نشدم آنمن چقدر احمقم که با دیدن آن دلفین

 شدم و گفتم:
 فهمی؟شاید قصدم همین بود. به تو ربطی نداره، می -

 اش زل زدم.ام گذاشتم و پرحرص به چهره کالفهسیلی محکمی به صورتم زد، دستانم را روی گونه
 ببخشید! یه لحظه کنترلم و از دست دادم. -

 با خشم گفتم:
و از زندگی من بکش بیرون.االن هم بهت میگم دوروبرم نبینمت! از قبالً هم بهت گفتم پات ر -

 زندگیم برو بیرون، همین.
 

 سمت سطح آب شنا کنم که گفت:خواستم بهمی
 االن چرا اینجایی؟ -

نقص و زیبا بود. حتّی گاهی از ای که از نظر دوستانم بیی طلبکارش نگاهی انداختم. چهرهبه چهره
 گرفتند. پوزخندی زدم.او که ولیعهد پریجان بود به من خرده میام به توجهیاین بی

خبری و مسئولیتی که از اتفاقات شهر بیکردن من به وظایفت برسی. انقدر بیبهتره جای تعقیب -
شکنی نیومدم، اومدم مراسم گذشته و تونی لوم بدی؛ چون امروز برای قانونمتأسفم که امروز نمی
 .اجدادی رو به جا بیارم

 ای در قلبم جاری شد.هایم، باز هم ترسی گنگ و هشدارگونهشدن این حرف روی لبو با جاری
ه سر از کسمت سطح آب شنا کردم. همینها بیرون آمدم و بهدیگر توجهی به او نکردم و از حلقه دلفین

 آب بیرون آوردم، تیدا با دیدنم فریاد زد.
 اوناهاش! -

 ای زدم.سرسری سمت من برگشت. لبخندسرها به
 اوم! رفته بودم اطراف رو بررسی کنم. -

 ای مصلحتی کرده و گفتم:سرفه
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 بهتره راه بیفتیم. -
جای اول بندم و پاشا چرخید، حتّی وقتی صید را بهای گردنتمام مسیر افکارم حول مایع نقره

کردم افکارم مانند برگرداندیم و من به سهم خودم قسمتی از حافظه صید از زمان دیدنمان را پاک 
 های هلیا و تامیال در رفتم و بحث را سمت دیگری سوق دادم.کالفی سردرگم بود. از نگاه و پرسش

ولی سمت غار کیمیاگر رفتم. طقدر شنا کردیم تا به پریجان رسیدیم و من فوراً، بدون اتالف وقت، بهآن
. به زدمطور هم کیمیاگر را صدا میندرپیچش گذشتم و همانکشید که به غار رسیدم و از داالن پیچ

 ای و بیگانه پوشیده شده بود، رسیدم و بار دیگر صدایش زدم:ای شیشهورودی اصلی غار، که با پرده
 کیمیاگر؟ -
 تونی بیای داخل.می -

ابرویی باال انداختم و پرده را آرام کنار زدم. وارد شدم. با دیدن کیمیاگر که در حال تمیزکردن غار بود 
 ام را کنترل کردم و گفتم:خنده

 سؤالی دارم درمورد این. -
بند را مقابل چشمانش گرفتم. سمت کیمیاگر شنا کردم. گردنبند را از گردنم در آوردم و بهگردن

 های اطراف چشمش را ده برابر کرد. نگاهی به من انداخت و گفت:چشمانش ریز شد که چین
 فقط تو این مشکل رو داری؟ -

 ان دادم.سری تک
 بله، راستش فکر کردم که شاید طلسم رو اشتباه خونده باشم. یعنی امکانش هست؟ -

 سرش را به نشانه نفی تکان داد.
 شد دختر.بندت پر نمیخوندی گردناگه اشتباه می -

 نگران زمزمه کردم:
 پس این چیه؟ -

این فکر افتادم که تنها  های مهربان و با لبخندی به صورتم خیره شد که متحیر شدم. بهبا چشم
 ای که لبخند کیمیاگر را دیده من هستم.پری
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هایی که قبل تو این ماده رو داشتن شانسی هستی؛ چون این ماده آرامشه. پریتو دختر خوش -
 ها!های ساله که کسی ماده آرامش رو نداشته، شاید قرنچندین ساله که مردن، سال

 ای و فلزی فشاری وارد کرد کهرد و با انگشتش به سطح دایرهبندش را از دست باز ککیمیاگر دست
فام درون شیشه کوچکی را دیدم که درخشش خاصی داشت. به مانند کتابی باز شد و من مایع نقره

 بند کیمیاگر چرخید. صدای اندوهناک کیمیاگر بلندکیمیاگر نگاه کردم و مسیر نگاهم باز هم به دست
 شد.

 مانده اون نسل هستم.درواقع من تنها باز -
که از آمد که او زنده باشد؛ درحالیکیمیاگر تنها بازمانده دو نسل قبل بود و این با عقل جور در نمی

 ای نکرده باشد.اش استفادهماده
های بسیاری را ماده کامل بود و حتّی... اوه، خدای من! حتّی نصف هم نبود و این کامالً برایم سؤال

وز کردند و باید فردای ربار در زندگی به ماده باارزش دست پیدا می پریان تنها یک کرد. همهمتولد می
 رفت.پیدایش، آن را بخورند واال انسانیتشان از بین می

ای زمزمه ای اندوهناک به خود گرفت و به ماده آرامش خیره شد. با صدای نجواگونهکیمیاگر چهره
 کرد:

 مال من شده! البته این ماده چند وقتی هست که -
 تر شدم. چطور ممکن بود؟ کیمیاگر واقعاً مرموز بود. یعنی با ارواح در ارتباط بود؟متعجّب

 هایش گوش سپردم.با وسواس بیشتری به ادامه حرف
 دونم االن سؤاالی زیادی داری؛ ولی یه چیزایی هست که باید بدونیشون دختر.می -

 سپس آهی کشید و ادامه داد:
د وسال تو رو داشتم. قرار بوزمان زیادی گذشته؛ امّا خیلی خوب به یادم مونده. دقیقاً سن عاشق بودم، -

بعد از اجرای مراسم اجدادی که برای همه پریانی که به سن قانونی رسیدن اجباری بود با پسری 
 ازدواج کنم که عاشقش بودم و عاشقم بود.

ایش هم برق عجیبی. انگار خاطرات شیرینی ههایش جای گرفت و چشملبخند پر از آرامشی روی لب
 شد.در گذشته داشت که انقدر از یادآوریش شاداب می
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باور کیمیاگر عاشق کمی عجیب و دور از ذهن بود؛ باور اینکه زن مرموز شهر پریجان که با ارواح 
میاگر ! کیهایش پر از اشیای بیگانه بود عاشق بوده و خود نیز معشوق مردی بودارتباط داشته و خانه

 هایش به خود آمد.همچنان در فکر بود که با گذاشتن دستم روی شانه
رفت. خب کم داشت از خاطرم میکردم، کمخوام. خیلی وقته به گذشته فکر نمیاوه! معذرت می -

جع ای بود. قبالً رای اون نقرهگفتم با هم به سطح رفتیم و ماده باارزش رو گرفتیم؛ امّا مادهداشتم می
زده شدیم که اون ماده رو به دست آوردیم و از اطرافمون به ارزش زیادش شنیده بودیم و خیلی هیجان

 رحمی بهشای بود که دوستم داشت و من با بیغافل بودیم. غافل از اینکه... خب راستش مرد دیگه
 گفتم که قراره ازدواج کنم، اون هم با برادر کوچیکش.

بود و درست قبل از اجرای مراسم اجدادی ماده آرامش رو از برادرش  آه و... و اون تعقیبمون کرده
خبر مراسم رو به جا آوردم و پودر طالیی رو سر کشیدم. غافل از اینکه مردی که دزدید. من بی

ی انسانیش رو از خاطر نداشتن ماده باارزش درست در همون لحظه از بین رفت. نیمهعاشقش بودم به
ای به ندیدمش. مدتی گذشت تا این ماده که متعلق به مرد زندگیم بود همراه نامه دست داد و... و دیگه

کنی دختر؟ اون هم تونی حدس بزنی کار چه کسی بود. اوه داری گریه میدونم میدستم رسید. می
 برای من؟

ه با ی کهایام نشدم. اشکهای نورانیقدر متأسف شدم که حتّی متوجه اشکبا درک گذشته کیمیاگر آن
به  کرد. روشد و با برخورد به زمین غار، گیاهان شفابخشی از آن رشد میهایم نوری میافتادن از چشم

 کیمیاگر که حال از تصورم از او شرمنده بودم گفتم:
 دونم چی بگم. مطمئنم خیلی سخت بوده. متأسفم! نمی -

 کیمیاگر آهی کشید.
ها ساله نیستم. زندگیم از بین رفت و حتّی اگه همه پریدیگه مهم نیست. من دیگه اون دختر نوزده  -

 گرده.متأسف باشن گذشته برنمی
 رو به من کرد. با جدیّتی که به ناگهان مهمان صورتش شده بود، گفت:

کنم باارزشه، باید حواست رو جمع کنی. بعد از اجرای مراسم به دیدنم بیا. چیزی هست که فکر می -
 دیگه متعلق به تو باشه.
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ام نسبت به کیمیاگر سر تکان دادم و با خداحافظی گرمی از غار خارج شدم. من واقعاً از افکار گذشته
 هایم.هایم اتکا کرده بودم، نه دیدهشرمنده بودم. من تنها به شنیده

که مرا در های مقوی به استقبالم آمد و پدرم درحالیبه خانه که رسیدم، مادرم با کلی معجون
داد و اصالً هم حواسشان به های گاهی تلخ را به خوردم میتک آن معجونبهگرفت، تکآغـ*ـوش می

ماده باارزش نبود. تنها من بودم و من که پس از طی مسافت زیادی به خانه رسیده بودم و همین 
دادم. به آنجایی رسیدم که نور وارد شیشه برایشان اهمیت داشت. من در همان حال اتفاقات را شرح می

 بندهایمان شد و بعد مکثی کردم و گفتم:گردن
 ی من... خب اون...ها رو جدا کردیم. مادهو بعد شیشه -

اش افتاد. تعجّب رقصان در ایای استوانهبندم و سپس آویز شیشهنگاهشان به گردنم و بعد گردن
 کردن بحث فوراً گفتم:هایشان قابل توصیف نبود. برای جمعچشم

 ه مشکلی وجود نداره.کیمیاگر گفت ک -
شنا کردم و  سمت اتاقمبه« بهتره بخوابم»نفسی از آسودگی کشیدند. لبخندی تصنعی زدم و با گفتن 

به این فکر کردم که کیمیاگر به با ارزش بودن آرامش اشاره کرده بود؛ ولی این نکته را که بعد از 
فکروخیال غرق شدم که متوجه نشدم چه  قدر درافتد نگفته بود. سرانجام آننوشیدن آن چه اتفاقی می

 هنگام به خواب رفتم.
 الی موهایم چشم باز کردم. مادرم لبخندی زد و گفت:با احساس نوازش دستی البه

 ها!خوای پاشی؟ یه ساعت دیگه مراسم شروع میشهنمی -
تمیزکردن  ها، مشغولسرعت از جا پریدم. به اتاق تمیزشونده رفتم و ماهیهایم گرد شد و بهچشم

 دار دستم شدند.موها، دندان، صورت، حتّی الی انگشتان پره
 زور و با تشر از خودم دورشان کردم. سری تکان دادم و زمزمه کردم:شدن کارشان بهبعد از تمام

 های همیشه سمج!اه! ماهی -
ودم ماً پاک شده بهای طالیی بدنم حسابی تمیز و براق شده بود. درواقع تمااز اتاق بیرون آمدم. پولک

 خورد.گونه موج میکرد و افسونتر در آب حرکت میاز آلودگی. حتّی موهای سیاهم راحت
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بته طور لبریز از استرس و الزمانی نداشتم. کلی وقت گذشته بود و حسابی عصبی شده بودم و همین
 ای گنگ. کالفه به مادرم گفتم:ترس، ترس از آینده

 وای مامان، موهام! -
 به اتاقم سرکی کشید. پدرم

 عجله کن آلینا، داره دیر میشه. -
های دریایی هم به کار برد و من عاشق هایش گلمادرم موهای اطراف سرم را بافت. درمیان بافت

بندم را حال بودم. گردنتری داشتم و از این بابت خوشهای سیاه و درخشانموهایم شدم. آن روز چشم
سمت جایگاه برپایی مراسم شنا کردیم؛ یعنی حیاط قصر پدرومادرم بهلمس کردم و با شادی همراه 

 پریجان.
کردند و برخورد نور خورشید در آسمان حیاط قصر پر بود از پریان بزرگ و کوچک که به هرسو شنا می

جایگاه والدین رفتند و من و بقیه پریان در  های طالییشان جلوه خاصی داشت. پدرومادر بهبه پولک
 ار حیاط قصر به انتظار ورود شاه پریجان بودیم.زچمن

وجوی چیزی یا کسی بود که چشمش به من افتاد و چشم چرخاندم که تامیال را دیدم. گویی در جست
 سمتی کرد و گفت:حالی رو بهبا خوش

 پیداش کردم اینجاست. -
مت سبودند، با شادی به و بعد خودش به همراه لیانا، تیدا و هلیا که بعد از حرفش اطرافش ظاهر شده

 رنگ پریجان برگرداندم کهسمت در ورودی قصر پرشکوه و یاسیای رو بهمن شنا کردند و من با خنده
 وقت آرزوی دیدنش را نداشتم و ندارم، پاشا!متأسفانه کسی را دیدم که هیچ

و دست  زیر چانهکه دست چپش اش در جایگاه ولیعهد نشسته بود و متفکر درحالیاو با ردای سلطنتی
 راستش روی دسته صندلی رها کرده بود، به من زل زده بود.

زمان صدای با دیدنش و یادآوری اتفاقات آن روز، عصبی اخمی کردم و فوراً رو برگرداندم که هم
 ای تیدا بلند شد.خشمگین و جغجغه

 ی سمت ما.همه پری رو کشوندی دنبال خودت. تو باید میومدآلینا خیلی بیشعوری! این -
 خوانی داشت گفت:اش هماش که با صورت گرد و نمکیتامیال با شیطنت همیشگی
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 باز کی گازت گرفته؟ چرا اخمات تو همه؟ -
 زدمت. لیانا جلومو گرفت.گردنی میهلیا: حقت بود یه پس

 اش زد.پریدهلیانا با دست به گونه رنگ
رو ببری؟ تامیال راست میگه، چی شده آلینا؟ چرا  همه پری آبرومونگرفتم که بین اینجلوت رو نمی -

 اخمو شدی باز؟
 گفتم:

 وای از دست شما. چیزی نیست. -
نما! ما باید االن ناراحت باشیم؛ چون مامانمون مثل مامان ی پریهلیا: بیا ما رو بخور راحت شو، کوسه

نه، چیزی نگفتم دلش بشک تو بلد نیست موهامون رو ببافه. نگاه انگار تازه از شکار برگشتم؛ ولی
 جوری اومدم.همین

 خندیدم.
 اشکال نداره. ماده شادی رو بخورین یادتون میره. -

 تامیال: بحث رو عوض نکنین. آلینا چی شده؟
 پوفی کشیدم و گفتم:

 هیچی، باز هم پاشا. -
 هلیا فریادی کشید:

 کار کرده؟چی؟ باز این دیوونه چی -
آل است؛ امّا هم من و هم گفتند که او یک پری ایدهشاید گاهی میبا چشمان درشت نگاهم کرد. 

گذران است. خواستم جوابی بدهم که مسئولیت و خوشدانستیم که او تنها یک پری بیخودشان می
صدای شیپور بلند شد و پادشاه وارد شد. همه در نظم خاصی قرار گرفتیم و مراسم با اقتدار شروع شد. 

 ها بودم.نده شد و من جزء اولیناسامی به ترتیب خوا
ه شد؛ امّا همیشاین مراسم چندان مجلل و پرشکوه نبود، تنهاوتنها باید ترتیب و نظم آن رعایت می

 «زاست؟طور استرسچرا مراسم اول این»آمد که هنگام تماشای این مراسم، این سؤال برایم پیش می
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روی سمت جایگاه شنا کردم و روبهم گرفتم. بهشدن اسمم با نفس عمیقی نگاه از دوستانبا خوانده
 های سنگین پاشا روی خود بودم و برایم عجیب انزجاربرانگیز بود.پادشاه ایستادم. متوجه نگاه

پادشاه شخصاً دعای سالمتی و ماندگاری انسانیت وجود را خواند و بعد دستش را برای گرفتن 
 سمت من دراز کرد.بند، بهگردن

 
ی دیگری گذاشته بودم که از فلزی بند را درون استوانهای گردنبه مراسم استوانه شیشهقبل از ورود 

 ها حک شده بود.ها مانند پرندگان و پروانههایی از دنیای انسانارزش بود و روی آن طرحبی
س ردادن انسانیتم بود. تام را از دید پریان پنهان کردم. بحث جانم بود، ترس ازدستچنین مادهاین

 های کیمیاگر بود.حرف
بند را از دور گردنم باز کردم و در دستان پادشاه گذاشتم. پادشاه زنجیر را در دست نگه داشت و گردن

. بود نگه داشت« اکسیر طبیعت»های سبز روشن و نورانی استوانه آن را درون کاسه بزرگی که آب
اش گرفت. استوانه صورت عبوس و جدی آرامی زنجیر را مقابلنوری از آن تابید و خاموش شد. به

 سمت من گرفت.ارزش را که حال تبدیل به طالیی شفاف شده بود از آن خارج کرد و بهفلزی بی
ی اش را باز کردم. لحظهآرامی در کوچک و حال طالییبا تشکری آن را در دست گرفتم. با تردید و به

ضرب آن هایم با نفس عمیقی یکاز بستن چشم خیلی کوتاهی نور ضعیف و سفیدی از آن تابید و بعد
 را سر کشیدم.

رین و تهای مختلفی شد و بارزترین و ملموسزمان با پایین رفتن آن، بندبند وجودم غرق در انرژیهم
هایم ظاهر گشت و در این دنیا بود. این حس با لبخندی کوچک روی لب« آرامش»بهترین آن حس 

 متولد شد.
گفتند ی پادشاه افتاد و صدای پریان که با فریاد پرشوری میکردم و نگاهم به چهرهآرامی چشم باز به
 شد و من از درون پوزخندی زدم.در فضای قصر اکو می« ماده شادی! ماده شادی!»

کم محو شد و با حیرت به بدنم زل زد. از نگاهش کمی جا خوردم. متوجه پاشا شدم لبخند پادشاه کم
 خاست و مسیر نگاهش مانند پادشاه بدنم بود. ترسیدم!که با بهت از جا بر
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زده شدم و کم مانده بود جیغ بکشم. کندی نگاهم را از آن دو کندم و به بدنم زل زدم. بهتبه
 درخشید.شد و میهای بدنم یکی پس از دیگری به رنگ نقره میپولک

تم توانسفه شد، من ندیده میبا حیرت به این تغییر بدنم خیره شده بودم. صدای پریان در گلو خ
 حیرتشان را مجسم کنم. پاشا سریع خود را به من رساند و با عجز گفت:

 اینجا چه خبره آلینا؟ نه! -
 «دونست چه اتفاقی برام افتاده بود؟نه؟! یعنی اون می» 

د و گرد رفته رنگ نگاهش تغییر کرکه به خود مسلط شد، با بدبینی به من خیره شد. رفته پادشاه همین
 خشم به خود گرفت.

خیره  ها و انگشتانمگونه به خود گرفت و من به دستشدن آخرین پولک، بدنم درخششی هالهایبا نقره
زده بودم. هر چند اندکی ترسیده بودم و قلبم با سرعت در سـ*ـینه شدم و از این تغییر هیجان

 کوبید.می
 یدن فریاد پادشاه، به خود آمدم.انگیز بدنم بودم که با شنمحو این تغییر شگفت

 ها دستگیرش کنید.نگهبان -
 که مانند من کالفه و گنگ از این اتفاق بود گفت:پاشا در مقابل پدرش خم شد و درحالی

 کنم دست نگه دارید.سرورم خواهش می -
ته و نگه داشسمتم آمدند. دستانم را از پشت متعجّب بودم. آیا خطایی از من سر زده بود؟ دو نگهبان به

سمتی کشاندند و پاشا همچنان در تالش برای نجات من بود. جمعیت پریان در بهت فرو رفته و من به
 شنیدم.های پدرومادرم و دوستانم را میصدای فریاد

کی رفته فضا رو به تاریزار قصر و بعد حیاط پشتی قصر رفتیم. رفتهاز جایگاه خارج شدیم و به چمن
دانم چرا! شاید برای خوردن همان مایان شد؛ امّا من همچنان آرامش داشتم. نمیزاری نرفت و لجن

 بود، آرامم کرده بود.« آرامش»ی ای که همچون نامش که مادهانگیز بود. مادهی شگفتماده
ای سفیدرنگ به دور خود داشت و یعنی به همین دلیل بود؟ من شعف خاصی داشتم؛ هنوز بدنم هاله
زندان پریان رسیدیم و من در آن زندان حبس شدم، باز هم آرام بودم و این خیلی عجیب حتّی وقتی به 

 بود، حتی برای خودم!
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ای بنشینم و زار بزنم از این اتفاق، با لبخند به دیوار سلول و فضای اندکی برای مثال جای آنکه گوشه
 که از پنجره کوچک آن پیدا بود، زل زدم.

 ای.های نقرهو به خودم چشم دوختم. درخشش بدنم، پولکاز فضای بیرون نگاه گرفتم 
ای از موهایم را در دست های به این رنگ داشتم. اوم، عالی بود. دستهای بودم که پولکمن تنها پری

موهای سیاهم دیگه نیاز به ماهیای تمیزکننده نداره و پوستم »گرفتم و با لبخند به این فکر افتادم که 
خب البته نه تا همیشه! در همان « ارزید!خوردن ماده آرامش به زندان افتادنش میتر شد. شاید لطیف

 کردم، سرخوش گفتم:های بدنم نگاه میحال که به پولک
 ایه، من خاصم!فقط من پولکام نقره -

 هکردم. یعنی از اثرات آن ماداین افکارم احمقانه بود؛ امّا در آن لحظه تنها چیزی بود که به آن فکر می
 بود؟

 نه فقط االن، تو همیشه خاص بودی. -
ردم. سمت تخت گوشه سلول شنا کترسیده سر بلند کردم. با دیدن پاشا حرصی چشم از او گرفتم و به

رویم ام به دیوار روبهخوردهکه با ابروهای گرهاش نشستم. درحالیسـ*ـینه روی تخت سنگیبهدست
 شده گفتم:زدم با صدایی کنترلزل می

 داری؟اینجا هم دست از سرم برنمی -
 پوزخندی زد.

 دونی چرا؟دیگه حتی اگه بخوام هم نمیشه. می -
 با کنجکاوی از گوشه چشم نگاهی به او انداختم که با برقی در چشمانش گفت:

 قرار ازدواجمون رسمی شده. -
 ر به ازدواج داشت، اینای نتپید. خشم، نفرت، بهت... آیا هر دختری که قراخشکم زد. قلبم برای لحظه

توانستم جوابی بدهم؟ تر از من هم در دنیا وجود داشت؟ چرا نمیچشید؟ آیا پری بدبختها را میحس
کرد؟ با صدای بازشدن در به ای بدون عشق ازدواج میشدم. مگر پریترین داستان دنیا میمضحک

 پاشا که وارد سلول شد چشم دوختم. لبخندی زد.
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هت چیز رو بشده؟ خیلی تعجب کردی درسته؟ امّا اول بهتره از اینجا بریم تا من همهپرسی چی نمی -
 توضیح بدم.

توجه به دستانش، در چشمانش زل زدم. بدون گرفتن دستش برخاستم و سمتم دراز شد. بیدستش به
 اعتنا به او از کنارش گذشتم و از سلول خارج شدم. بی

کردم. بعد از دورشدن از سلول و گذشتن از باز هم اعتنایی نمیاش را شنیدم؛ ولی ی توگلوییخنده
شکل شدیم. در کنار هرخروجی دو سرباز مشغول ایشکل و سنگی، وارد محوطه دایرهخروجی بیضی

 نگهبانی بود. با دیدن پاشا احترامی گذاشتند و گفتند:
 ولیعهد پاشا و پرنسس آلینا به سالمت باشند! -

ای بر همه وجودم ی هم فشردم و صدای قهقهه پاشا، مانند سرب گداختههایم را محکم روپلک
شدم. اوه، فکرش را بکن! ازدواج من با یافتم. نباید تسلیم میای میریخت. باید برای رهایی چارهمی

عقیب من کرد یا تهایش میمسئولیت به تمام معنا بود و همه وقتش را یا صرف دلفینپاشا که یک بی
کردند، اصالً رؤیایی نبود! حداقل اسم، ولیعهد بود و مردم از ترس پادشاه از او اطاعت میو فقط به 

 برای من نبود. از زندان که بیرون آمدیم گفت:
 دوست داری حیاط خصوصی رو ببینی؟ هرکسی اجازه ورود به اونجا رو نداره. -
 تر بهم بگو چی شده.سریعدونی که نه تو نه حیاط قصر برام مهم نیستین. لطفاً خودت می -

 عصبی شد و با صدای بلندی گفت:
 بار شده بدون جروبحث باهام صحبت کنی؟ معلومه تو چته؟ یه -

 ی لبم جا خوش کرده بود گفتم:هایم را بغـ*ـل گرفته و با مسخرگی و پوزخندی که گوشهدست
 اوه، ببخشید عالیجناب! یادم رفت که شما ولیعهدید. -
 ؟میشه بس کنی -

 سمتی برگرداند و در همان حال گفت:سپس کالفه رویش را به
خواستم از زبون من هرحال این موضوعی نیست که کسی نشنیده باشه. هرچند میبهتره برم. به -

 بشنوی؛ اما انگار دوست نداری.
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ایش رکم از هم باز شد و انگشتان دستم را به بازی گرفتم. راستش را بخواهید دلم بهایم را کمدست
 سمتم بر گشت.آمد. بهسوخت؛ اما از من کاری هم برنمیمی
 حداقل میشه که تظاهر کنی؟ -

 راستش از این حرفش حیرت کردم و با گنگی گفتم:
 به... به چی تظاهر کنم؟ -

 اش عصبی بود.خنده
 تظاهر به اینکه از من بدت نمیاد، که حس بدی نباشه و همین هم کافیه. -

 به او دوختم.ناباور نگاهم را 
 وقت چرا باید همچین کاری بکنم؟اون -

 پاشا لبخندی زد و با اعتقاد بر حرفایش گفت:
 که حس بدی به من نداشته باشی برای زندگی کافیه! ای الزمه؟ همینخب مگه چیزی دیگه -

 ابروهایم ناخودآگاه به باال پرید و با اعصابی که از دستش دوباره متشنج شده بود گفتم:
 و این یعنی تنها تظاهر کافیه؟ -

ا دیوونه شده ی»سروتهش ادامه نداد و من افکارم پر بود از این جمله های بیسکوت و سکوت. به حرف
کردن راهی برای رهایی بود. و در کنار این جمله همه وجودم خواهان پیدا« کنم؟طور فکر میمن این

میاگر. حتّی به این سکوت بینمان اهمیتی ندادم. سرانجام ی کیرهایی از این ازدواج و البته دیدار دوباره
 ای خطاکار گفت:با لحنی دستپاچه و چهره

 تون باهات بیام؟خوای تا خونهخب پس من میرم. مطمئنی نمی -
 هایم را در حدقه چرخاندم.چشم

 مطمئنم! -
روجی قصر شنا کردم. از سمت خای اتالف وقت و بدون توجه به او بهشدن حرفم بدون ذرهبعد از تمام

ه دانستم پادشاه بحیاط برگزاری مراسم گذشتم و از قصر خارج شدم؛ اما هنوز فکرم درگیر بود و نمی
چه دلیلی دستور دستگیری مرا داد و به چه علتی آزادم کرده بود؟ در افکارم غرق بودم که چشمانم به 

 کردند.پدرومادرم افتاد که کالفه به هر سو شنا می
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 امان! بابا!م -
ی پلک سمتم برگشته و با شادی نامم را فریاد زدند. با دیدنشان احساس امنیت کردم و من در فاصلهبه

 زدنی در آغـ*ـوش گرم و مهربانشان غرق شدم. 
 

بعد از خروج از قصر همراه پدرومادرم به خانه رفتیم و بعد از اندکی رفع نگرانی، شروع به تعریف ماجرا 
 داد.یی که به سؤاالت ذهنم پاسخ میکردند. ماجرا

 ای هستی که ماده آرامش رو تو بدنت داری.پادشاه دستور داد با پاشا ازدواج کنی؛ چون تنها پری -
 وسط حرف مادرم پریدم.

 دونین که من راضی نیستم.نه مامان! خودتون خوب می -
 پدرم اخمی کرد.

 کنم.یه راهی پیدا می -
 ردم:غرق در خیاالتم زمزمه ک

 آخه یعنی چی؟ الکی که نیست! -
 کار کنیم؟کنیم. میگی چیریم باز با پادشاه صحبت میمادرم: می

 پدرم عصبی از خانه بیرون زد. کالفه چنگی در موهایم زدم و جیغی کشیدم که مادرم با نگرانی گفت:
 اما فقط این نیست! -

 ام گفتم:شدههای درشتمتعجّب با چشم
 منظورت چیه؟! -
 ؛ اما نگفت که...پادشاه گفت تنبیهی برات در نظر داره -

هایی نورانی که با چکیدن هر ونیمه رها کرد و شروع کرد به اشک ریختن. اشکحرفش را نصفه
 رویید.بخشی از آن میی سختش به زمین، گیاهان شفاقطره

د زد موجب شبا دستانم صورتم را پوشاندم و آهی کشیدم. صدای تامیال که با نگرانی صدایم می
 سمتدانستم و بهکمی از من نداشت. تعلل را جایز نمیمتعجب به مادرم نگاه کنم. حالِ او هم دست
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جوید یمهای دستش را شکل خانه گذشتم. با دیدن تامیال که ناخنحیاط شنا کردم و از خروجی بیضی
 کرد، با قلبی پر از تپش صدایش زدم:و کالفه به چپ و راست شنا می

 ت... تامیال! -
 رخید.سمتم چهایی پر از نگرانی بهشناختم. یعنی اتفاق بدی افتاده بود. با چشماین حاالتش را می

 وای آلینا نباید این اتفاق بیفته! -
 زنی؟چه اتفاقی؟ راجع به چی حرف می -
 بعد از آزادی تو از زندان، فرمان داد جشن انتخاب امشبه و همه موظف به اومدن هستن! پادشاه -

 با اینکه متعجب شدم؛ اما گفتم:
 خب اشکالش چیه؟ -
کردن ماده آرامش داره. تو از پادشاه پنهون وای! خب من مطمئنم ربطی به ماجرای تو و پنهون  -

 کردی. من میگم بهتره امشب نریم به جشن.
 صدایی لرزان گفتم:با 
 قدر عصبانی شد.دونم چرا پادشاه اونولی اگه نرم چیزی عوض نمیشه. من نمی -

 تامیال با آشفتگی گفت:
 دونه چقدر نیرو داره.های زیادی داره؛ ولی کسی کامالً نمیشنیدم ماده آرامش نیرو -

 سمتم هجوم آورد و با کنجکاوی به بدنم خیره شد.ناگهان به
 رنگ شده.دور بدنت کمی هاله -

ی سفید و درخشان به دور ام را در کسری از ثانیه به بدنم دوختم. دیدم که هالهشدههای درشتچشم
 تر شده بود. نگران شدم.بدنم، کم و کمرنگ

 دیگه قراره چی بشه؟! -
 چه حسی داری؟ یعنی منظورم اینه که وقتی ماده آرامش رو خوردی چه حسی داشتی؟ -
 از احساس آرامش... اوم... خب احساسات مختلفی بود. خب غیر -
 مثل؟ -

 با تمرکز به احساسم در آن لحظه فکر کردم و گفتم:
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 شادی! -
 های درشت گفت:با چشم

 ولی... شادی که! چطور ممکنه؟! -
 م.دهایم را باال انداختم و دوباره به بدنم که تقریباً درخشش آن رو به خاموشی بود، خیره شمتفکر شانه

شان را یعنی در جشن انتخاب، چه چیزی در انتظار من بود؟ در روزی که همه پریان شغل آینده
 پذیرفتم.ای را میگزیدند، من از سوی پادشاه باید تنبیهبرمی

ناگهان به یاد کیمیاگر افتادم. چطور فراموش کرده بودم؟ آن هم منی که حتی در زندان تاریک و کثیف 
ا های پاشا به یاد مالقات بالی صحبتقات با کیمیاگر بودم. آن هم منی که در البهپریجان به یاد مال

 کیمیاگر بودم.
 با آشفتگی رو به تامیال گفتم:

 تر برم به دیدنش.قرار بود به دیدن کیمیاگر برم، اوه چطور فراموش کردم! بهتره سریع -
 باشه. پس امشب میری به جشن؟ -
 بینمت.میآره میام. تو جشن  -

*** 
 سوی غار کیمیاگربه

دانستم که فرصت تر. میسمت غار کیمیاگر شنا کردم، با سرعت هرچه تماماز شهر خارج شدم. به
 تر شده بود و تا شروع جشن انتخاب زمانی نمانده بود.زیادی ندارم؛ چرا که فضای اقیانوس تاریک

ده هایم ریز شد و کمی مانود نزدیک شدم. چشمی عظیمی که غار کیمیاگر در آن برفته به صخرهرفته
 های مرجانی از سرعتم کم کردم.به تپه

قدر جدی بود؟ باید جایی پناه زدن اطراف غار بودند. یعنی موضوع ایندو سرباز قصر در حال پرسه
 -هرچند از درخشش آن کم شده باشد-ای درخشان فامم، با هالههای نقرهگرفتم. من با پولکمی
ها صخره را بررسی کردم تا راهی برای مالقات با کیمیاگر دی در دید بودم. خم شدم و پشت تپهزیا

 بیابم. ناگهان سرباز دیگری از غار بیرون آمد و گفت:
 چرا کسی از ورودی پشتی، نگهبانی نمیده؟ -
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 ست. میگن ارواح از اونجا به مالقات کیمیاگر میرن.شدهقربان اون ورودی نفرین -
 هرحال وظیفه داریم جلوی مالقات کیمیاگر و اون دختر رو بگیریم. سرباز پست تحویل تو.به -
 ولی قربان... اونج... -

های مرجانی را دور زدم. هایشان و سرمست از فهمیدن وجود ورودی دیگر، تپهتوجه به ادامه حرفبی
اگه »ه این فکر افتادم که رویم خیره شدم. ترس برم داشت و بهای مرتفع و مرموز روبهبه صخره

 «ی...کردم. پس یعنطور نبود که فکر میحقیقت داشته باشه چی؟ امّا نه! کیمیاگر اون حرفای سرباز
کشیدن سخت. آن دیگر چه بود؟ ها شنیدم. چشمانم درشت شد و نفسای از میان صخرهناگهان نعره

 رفتم؟ها مییعنی باید به درون صخره
 سمت تاریکی مخوف شنا کردم.فس عمیقی کشیدم. چشم باز کردم و مصمم بهچشمانم را بستم و ن

ها هایی تا بیرون از سطح آب کشیده بودند. چشم از صخرههای بلند و جدا از هم مانند برجصخره
های بزرگ و کوچک را هایی ماهیگذشتم، استخوانها میوخم صخرهطور که از پیچبرداشتم. همان
ها. اوه، خدای من! سنگ، چندتایی روی راه شنی و باریک میان صخرهها روی تختهآندیدم. کمی از 

 های من بود یا...نفس عمیق، شنا، نفس عمیق، شنا... اما این صدای نفس
های انگار که تازه از خوابی صدساله برخاستم. تازه متوجه این موضوع شدم که آن صدا، صدای نفس

 قدر بلند نبود.ای من که آنهمن نبود. اصالً! صدای نفس
سمت چپ منحرف شد و من توان ها، بهام، چشمانم درشت شد. راه باریک میان صخرهبا کشف تازه

های سنگی عظیم نداشتم. هرچه که بود آنجا بود، پشت آن مسیر دیدن ادامه مسیر را از میان این دیوار
 مانند.ی داالنخوردهپیچ
ام . با هیجان به ادامه مسیر مرموز چشم دوختم که با هر حرکتِ بالهسمت دیوار سنگی شنا کردمبه
شد و من توانستم مسیر باز و بزرگی را که به غاری متصل شده بود سمت جلو بیشتر نمایان میبه

 شد.های مرموز شنیده میببینم؛ اما همچنان صدای نفس
سری به نشانه « گر منصرف کنه.تونه من رو از دیدن کیمیاهر چی هست و هر کجا که هست نمی»

 تأکید برای ندای درونم تکان دادم.
 تر.تر شد و من ترسانها واضحسمت غار شنا کردم که نفسبه
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دانم وارد غار شدم. با ورود به غار فهمیدم که این ورودی هم کامالً شبیه ورودی شمالی غار بود. نمی
 طور تاریک و طوالنی.نطور باشند، همیی غارهای اقیانوس همینشاید همه

شد؛ پس مالقات با ها از داالن سمت راست شنیده میبه یک دوراهی رسیدم. مطمئناً صدای نفس
قدر مطمئن بودم که ارواح نفس های که بود؟ آنکیمیاگر یعنی داالن سمت چپ. اما این صدای نفس

 کشند. زیر لب زمزمه کردم:نمی
 نم.تونم کمکش کداشته باشه، اون روح نیست؛ پس من می خب پس اوم... اگه کسی به کمک نیاز -

سمت داالن سمت راست شنا کردم. تا اینجای کار چیز عجیبی ندیده بودم. کاش لبخندی زدم و به
 «شنوین؟کسی اونجاست؟ صدام رو می»توانستم بگویم می

 ازان!توانستم، دلیلش هم چیزی جز شنوایی باالی پریان نیست، مخصوصاً سرباما نمی
 «کاش دلفینای پاشا اینجا بودن!»

تر طور هم حواسم به داالن که پیوسته روشنای زدم. همانام ضربههایم را چرخاندم و به پیشانیچشم
 شد بود.می

هایی از سقف داالن سنگی ریخته و کمی نور فضا را به باالی سرم نگاهی انداختم که دیدم تکه
ا بسیار هبستی ختم شد و صدای نفسکردم تا جایی که مسیر به بنتر کرده بود. باز هم شنا روشن

 رویم که گیاهان مختلفی آن را پوشانده زل زدم.نزدیک بود و من گنگ به دیوار روبه
رقصیدند کشیدم که نوری ساطع تر شدم و دستی روی گیاهانی که همراه هر حرکت آب مینزدیک

آرامی از هم باز شد و های گیاهان بهر گرفتم. برگی غار سنگشد. ترسیده سمت چپ پشت دیواره
سمت راه بازشده رفتم. حس مرموزی مرا به آن سمت آرامی برخاستم و بهراهی مرموز نمایان شد. به

کشاند. به فضای روشن درون راه نگاهی انداختم و با هیجان و احساس آرامش خاصی وارد شدم. می
 تر شده بود. ها واضحصدای نفس

که  شدم؛ امّا چطور ممکن بود؟ چطور می توانستم آرام باشم، آن هم وقتید بر احساسم مسلط میبای
های دریایی بزرگ و کوچک که انگیز را کشف کردم. جایی که پر بود از مرواریدجایی شگفت

 زدند.گاهی مانند ستارگان آسمان چشمک میهراز
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های صاف و سفیدی شنی نبود و جای آن، سنگ کاوید. زمینی که روی آنجا را میهایم همهچشم
ق عبارتی اتاهای بزرگ و سفید آن را نگه داشته بود. فضای بزرگ یا بهداشت. سقفی که ستون

 جای آن مروارید و الماس ریخته شده بود.چنان بزرگی نبود؛ اما باورتان بشود که جایآن
ایم بلند نشود. چشمانم را بستم و باز کردم هایم گذاشتم تا از سر هیجان صدکف دو دستم را روی لب

رفتیم تا دیگر نه تا مبادا خواب باشم. دیگر نیازی نبود پدرم ماهی پرورش بدهد. از پریجان هم می
 پاشایی را ببینیم، نه پادشاهی که بخواهد مجازاتم کند.

 نباید به اون مرواریدا دست بزنین. -
 فتم:پاییدم گکه اطراف را میترسیده درحالی

 تو کی هستی؟ -
 این سؤالیه که من باید ازتون بپرسم. شما کی هستین؟ -
 های شهر پریجان.من آلینا هستم، یکی از پری -
 آلینا، از شهر پریجان. شما من رو بیدار کردین. چرا اینجایین؟ -
اشته د خواستم مزاحمت ایجاد کنم. فقط فکر کردم ممکنه کسی به کمک احتیاجببخشید، اصالً نمی -

 باشه.
ها سمت مرواریدهایم را باال انداختم. دوباره بهسمت پایین خم شد. شانههایم بهجوابی نداد و من لب

 ها را بردارم که...خواستم یکی از آنبرگشتم، می
 لطفاً به اونا دست نزنین. -
 اوه، اینا برای شماست؟ -
 ؟به یکی از سؤاالم درست جواب ندادین. چرا اینجایین -

 چشمانم درشت شد.
 برای دیدن کیمیاگر اینجام. -
 شانسی هستین.شما دختر خوش -

 با فکر اینکه قبالً این جمله را از کیمیاگر شنیدم گفتم:
 چرا؟ -
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 کنجکاو نیستین بدونین من کی هستم؟ -
 کنین!دونم کجایین و از کجا دارین با من صحبت میبله، خیلی کنجکاوم. حتی نمی -

 ایی کرد.ی زیبخنده
 من دقیقاً کنارتون ایستادم. -

به اطرافم نگاهی انداختم. صدایش بود؛ اما خودش کجا بود؟ سمت راست فقط  چشمانم درشت شد
 هایی از مروارید!ستون بود و سمت چپ تپه

 پس شما کجایید؟ -
، گرفتمانند در ذهنم جان میگذشت، افکاری شبحچند ثانیه حرفی زده نشد و من هرثانیه که می

 «بینم؟نکنه دارم خواب می»افکاری از این قبیل 
 «ست؟شدهنکنه واقعاً این ورودی نفرین»
 «زنم؟!نکنه دارم با یه روح حرف می»
 «چی؟ یه روح؟»

 لرزی به جانم افتاد. دستان لرزانم را مشت کردم و نفسی رها.
 نباید از روح بترسید. -

ت، پایین رف-ام از هیجان و ترس باالکردم. قفسه سـ*ـینههای محکمی رها چشمانم درشت شد، نفس
 همه توانم را جمع کردم و گفتم:

 رو... تو... روحی! -
 از ترس در حال مرگ بودم آرام رو به عقب رفتم.

 نه نیستم! -
 کنم... ت... تو...تو ذهنم رو خوندی. ت... تو فهمیدی دارم... ب... به چی... فکر... م... می -

ی بر الیه ایرنگی، الیهی طوسیوجودم سست و سنگین شد. چشمانم سیاهی رفت. انگار پارچهبندبند 
ح شنیدمشان چنان واضگرفت تا جلوی دیدم را بگیرد. صداها گنگ شده بودند. گاهی میدیگر قرار می

اصله فها از آن قدر آرام و دور بود که گویی فرسنگکه انگار کسی کنار گوشت صحبت کند و گاهی آن
 داشتم.
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 آلینا! آلینا! -
آرامی چشم باز کردم و صورت کیمیاگر را مقابلم دیدم؛ اما چرا کیمیاگر؟ ام خورد. بههایی به گونهضربه

 کجا بودم؟!
 خوبی دختر؟ -

 روی صورتش دقیق شدم، متفکر گفتم:
 بل... بله... بله خوبم. -
 پس چت شد؟ مطمئنی خوبی؟ -
 ن...من خوبم... من ولی... م -

 نفسی گرفتم و گفتم:
 شما با ارواح در ارتباط هستین؛ درسته؟ -

 صورت کیمیاگر متعجّب شد.
 چی؟ ارواح؟ -

 زده از جا پریدم.هیجان
 بله ارواح. درست تو اون داالن سمت راستی، پشت اون برگا. من باهاش حرف زدم. -

 با دستانم محکم سرم را میان دستانم گرفتم تا دردش آرام شود.
 وار گفتم:مزمهز
 وای خدا! من با یه روح حرف زدم، باورم نمیشه. -

 های در ذهنم اِکووار پیچید.صدای مرد آن
 گفتم که من روح نیستم خانم. -

 جیغی کشیدم و به کیمیاگر پناه بردم. دستانش را محکم فشردم و گفتم:
 کنه. من نفرین شدم، یه کاری بکنید.شنیدین؟ ولم نمی -
 شنیدم؟باید میچی رو  -

 متعجّب از او فاصله گرفتم، گنگ نگاهش کردم.
 االن گفت، مطمئنم خودش بود. -
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 قربان از غار صدایی میاد. -
 ها به یاد مراسم افتادم. از استرس و شک زیاد نفسم بند آمد.با شنیدن فریاد یکی از نگهبان

 بست. زود باش!دختر، برو سمت همون داالن بن -
کان دادم و از کنارش گذشتم. از اتاق کیمیاگر بیرون آمده و وارد داالن شدم. به یک دستپاچه سری ت

بست به سرم زد که باز هم شانسم را سمت چپ شنا کردم و با دیدن همان بندوراهی رسیدم و به
 برای بازکردن آن راه مخفی امتحان کنم.

دند، رقصیی که با هرحرکت امواج میی روی سنگ بردم و روی گیاهانسمت گیاهان روییدهدستم را به
انتظار بازشدن دربی مخفی ماندم؛ اما اتفاقی نیفتاد. در همین حین صدای کیمیاگر به کشیدم و چشم

 گوشم رسید:
 اتفاقی افتاده که مزاحم خلوت من شدین؟ -
 صحبت هستید!بهکیمیاگر یکی از سربازانم شنیده که با کسی مشغول -

ز این را شنیدم و ا« خب اینکه چیز جدیدی نیست، هست؟!»حنی آسوده گفت صدای کیمیاگر که با ل
 هایم را پوشاندم.ام گرفت. با دستم روی لبفراغ حالش خنده

 درواقع شما باعث شدین زحمتای زیادی که کشیدم به هدر بره. -
 صدای کنجکاو سربازی را شنیدم.

 زنید؟زحمت؟ از چی حرف می -
اید. شدن مراسم تو غار نیتونید تا قبل از تمومکه درکم کنید؛ اما حداقل که میخب ازتون توقع ندارم  -

 اِم! اون هم بدون اجازه و پرسش!
 چه مراسمی کیمیاگر؟ -
زدم؛ اما با اومدن خب مراسم احضار ارواح. درواقع من داشتم با روح یکی از پریان گذشته حرف می -

 شما، خیلی عصبانی غار رو ترک کرد.
 ها بلند شد.ترسیده نگهبانصدای 

 رو... روح؟ -
 یه روح عصبانی. -
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 گردن.تر اینجا رو ترک کنیم. م... من شنیدم ارواح عصبانی، برای انتقام برمیقربان! بهتره سریع -
 و صدای ترسیده فرماندیشان بلند شد.

 گردیم.سربازان برمی -
ت درب ورودی کمین کردم. همین که آخرین سمت اتاق کیمیاگر شنا کردم و پشآرامی از داالن بهبه
 سمتم چرخید و گفت:ها خارج شد، وارد اتاق شدم. کیمیاگر بهآن
تر اینجا رو ترک کنی. ممکنه که برگردن؛ اما قبلش باید اون چیزی رو که گفته اوه آلینا! بهتره سریع -

 بودم به تو تعلق داره بهت بدم.
 ریزشده گفتم:اخمی به صورتم نشست و با چشمان 

 اصالً یادم نبود، اون چیه؟ -
 سمتم گرفت.بندش را از دست باز کرد و بهدست

 من نیازی به این ندارم دختر، بهتره که دست تو باشه. -
 بند را در دستم قرار داد.زد، دستم را گرفت و دستکه لبخند میدرحالی

 مراقب این باش، خیلی باارزشه. -
 شدم.بند خیره متعجب به دست

بندی نیست که به من نشونش دادین؟ همون که ماده آرامش رو توش مگه این همون دست -
 گذاشتین.

 ی کوتاهی کرد.خنده
بندت. اِم، خب یه مدتی بنده. ماده آرامش رو از توش دربیار و بذار تو گردندرسته، همون دست -

 کردم و نتیجه هم داد.هست که داشتم روی چیزی آزمایش می
سمت میزش که از اشیا مرموز پر بود، رفت. با شدن حرفش، از من رو برگرداند و بهاز تمامبعد 

وجوی چیزی بود. خم شد و با وسواس و اخم، اشیای بزرگ و کوچک های ریزشده در انگار جستچشم
 جا کرد.روی میز را جابه

 دنبال چیزی هستین؟ -
 جا بود.هیس آروم بگیر دختر. اوه کجا گذاشتمش؟ همین -
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 چی؟ -
 های درشت کیمیاگر محکم روی دهانم کوبیدم. با همان دهان پوشانده گفتم:با دیدن چشم

 وای، ببخشید! -
 زده کیمیاگر بلند شد.صدای هیجان

 آهان، فکر کنم دیدمش. -
 ی اشیا را از روی میز هل داد. اشیا معلق و آهسته، در آب چرخی خوردند و برهایش، همهو بعد با دست

 روی زمین نشستند. نگاهم که باال آمد، انگشتری در دستان کیمیاگر دیدم.
 خودشه، باالخره پیداش کردم. وای چرا ماتت بـرده دختر؟ بیا امتحانش کن. -

با ابروهای باالرفته، سمت میز شنا کردم. دست دراز کردم و انگشتر را از او گرفتم؛ انگشتری بلوری و 
 رونش.زیبا، پر از رقـ*ـص نور د

 خب؟ چطوره؟ -
 و دوباره به انگشتر خیره شدم.« خیلی زیباست»با لبخندی گفتم 

 آلینا، این انگشتر بلوری، حاصل زحمتای زیادیه. چندین سال وقتم رو براش گذاشتم. -
 جور انگشتریه؟چرا؟ مگه این چه -
 ترکیبی از ماده آرامش و اکسیر طبیعت! -

 بهت رو به کیمیاگر گفتم:متعجب به انگشتر چشم دوختم و با 
 بندم رو توی اکسیر گذاشت و اتفاقی نیفتاد.چی؟ چطور؟ اما پادشاه گردن -
 گیری درست چندین ماه انگشتر رو تودقیقاً همینه که میگم وقت زیادی از من گرفته. برای نتیجه -

 زیبا. اکسیر گذاشتم، بعد هم چندین ماه اون رو تو ماده آرامش و شد این انگشتر بلوری
 در ادامه حرفش گفتم:

 کنه؟و خب چه کاری می -
 ای به باال انداخت.شانه

 امتحانش کن دختر. -
 لب به دندان گرفتم و نامطمئن به انگشتر چشم دوختم.
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 چرا معطلی؟ زود باش، انجامش بده. -
تر که انگشآرامی انگشتر را درون انگشت اشاره دست چپم گذاشتم. به گذشت. بهزمان برایم دیر می

 اش چند برابر شده بود چشم دوختم.حال درون انگشتم زیبایی
 چطوره؟ -

 با لبخند سرم را باال گرفتم.
 انداز... -

 تر قفل شد.اما چشمانم به چند متر آن طرف
 شد، خیره شدم. چندین بار پلک زدم.ی مقابلم که مانند صاعقه قطع و وصل میبا بهت به صحنه

 چیزی شده دختر؟ -
تر از ما، به ورودی سنگی تکیه داده بود و متفکر به جا ایستاده بود. کمی دورما آن مرد هنوز همانا

ی او بود، دستپاچه شد و بعد غیبش هایم که خیرهزد. نگاهش باال آمد، با دیدن چشمبندم زل میدست
 زد. نتوانستم واضح ببینمش. یعنی یک روح دیگر؟

 چرخید، حواسم را سر جایش آورد.سمتی صورتم که با دستانی به
 با توام دختر، چی شده؟ -
 . و...سـینه و..بهکیمیاگر، فکر کنم که یه روح رو دیدم. درست کنار اون ورودی ایستاده بود، دست -

هایم جاری شد؛ اما هنگامی که به این قسمت از اطالعاتی پیوسته به ذهنم آمد و سریعاً روی لب
 شد.ی وجودم ترس میم، همهکردهایم رجوع میدیده

 و؟ و چی دختر؟ -
 ام گذاشتم و گفتم:های درشت به کیمیاگر چشم دوختم. دست روی پیشانیبا چشم

 او... اون... باله نداشت. -
 با دلهره دستم را پایین آوردم و باز به کیمیاگر پناه بردم.

 ها بود، باله نداشت. اون پا داشت.اون مثل انسان -
آرامی فشرد. سرم تیری کشید و همان میاگر گرد شد و دستانم که در دستانش بود را بههای کیچشم

 ای گفت:صدای مردانه با لحن شاکی
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 کنید خانم. اول گفتید روحم، االن انسان هم شدم؟اشتباه می -
 نفس افتادم. کیمیاگر مرا در آغـ*ـوش گرفت.جیغی کشیدم و به نفس

 بینیش؟چی شده؟ باز می -
 های گریان گفتم:چشمبا 
 نه؛ اما صداش میاد. -
 هیش! نترس، قصد آزارمون رو نداره. اون صدای چیه؟ -

 همان صدای مردانه باری دیگر در ذهنم پیچد.
اینکه از دستشون فرار درسته، من آزارتون نمیدم. درضمن، نگهبانا دارن میان این سمت. مثل  -

 طور نیست؟کنید، اینمی
 ـوش کیمیاگر بیرون آمدم.با شتاب از آغـ*

 میگه نگهبانا دارن میان. بهتره که من برم. تا مراسم انتخاب چیزی نمونده. -
بندت باش، از برو، مراقب خودت باش. حواست رو هم جمع کن دختر و مراقب انگشتر و گردن -

 خودت جداشون نکن.
 ر آغـ*ـوش گرفتم و با خداحافظیبه نشانه تأیید چشم روی هم گذاشتم. برای آخرین بار کیمیاگر را د

عتم را ای به دنبالم بود سرگرمی، سمت داالن شنا کردم. با ترس از اینکه یک روح، پیوسته مانند سایه
 بیشتر کردم.

گشتم تا مطمئن گاهی به عقب برمیوارد فضای باز اقیانوس شدم. سمت پریجان شنا کردم و هراز
د. دردی در سرم پیچید و باز صدای آن مرد مرموز در ذهنم اکو کنشوم، کسی مرا ندیده یا تعقیبم نمی

 شد.
 نگران نباشید، من مراقبتون هستم و مرموز هم نیستم. -

 به شنا کردنم سرعت بخشیدم.
 کار کنم این نفرین رو ازم برداری؟دست از سرم بردار. باید چی -

 ودم.فضای اقیانوس تقریباً تاریک شده بود و نگران مراسم انتخاب ب
 شما نفرین نشدید. من نیروی پلید نیستم. من نفرینی ندارم. -
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 متفکر و متعجب گفتم:
 خب پس کی هستی؟ -

حرفی نزد و بهتر بود حرفی نزند تا فراموشش کنم. تنها چیزی که برایم مهم بود، رسیدن به مراسم 
 انتخاب بود و ترس از تنبیه مبهم پادشاه.

شد. شهری که همیشه با دیدن تر میتر و واضحرفته نزدیککه رفتهنگاهم را به شهر پریجان دوختم 
 بخشید، آن هنگام موجب ترسم شده بود.کردند به درونم شادی میپریانی که در آسمانش شنا می

 به ورودی شهر که رسیدم لبخند کوچکی زدم. این سرنوشت من بود؛ پس پذیرفتمش.
های بزرگ قصر را برای ورودم باز کردند. خب نگهبانان با دیدنم درقدر شنا کردم تا به قصر رسیدم. آن

فکر کنم آخرین پری واردشده به جشن بودم. از راهروی عظیم سنگی گذشتم و وارد حیاط قصر شدم. 
 ای در فضا پیچید.با دیدنم همهمه

ز به پادشاه باوسال من بود که با دیدنم راهی را برای رسیدن سنمقابلم فضایی مملو از پریان هم
که درونم پر شده بود از ترس. سمت جایگاه شنا کردم درحالیای جز اطاعت نداشتم. بهکردند. چارهمی
ن اینکه م»دیدند و این تنها دلگرمی برای من بود دانستم که پدر و مادرم هم آنجا بودند و مرا میمی

 «تنها نبودم.
اراً روی صندلی سلطنتی کنارش نشستم و دستانم را با با رسیدنم به جایگاه با اشاره دست پاشا، ناچ

ها خوابید و صدای رسای پادشاه آشفتگی و استرس، در هم گره زدم. با باالرفتن دست پادشاه، همهمه
 در قصر پیچید.

ها. با آرزوی ماندگاری انسانیت درونمان، شروع مراسم انتخاب ها و پریان و الههبه نام خالق دریا -
 کنم.اعالم میپریان را 

لند شد. ای اقیانوس نیلگون، بصدای شیپور نگهبانان بلند شد و صوت بم شادی پریان به آسمان آینه
با ترس و « ماده باارزش»با شادی و سرور، مراسم « انتخاب»طور بوده و هست. مراسم همیشه همین

 یافت.شروع و پایان می -دانمکه حال دلیلش را می-نگرانی 
شد. به این صورت که هرکس مهارت به انجام کاری نتخاب، شغل آینده پریان ثبت میدر مراسم ا

هایی از کرد. مهارتشد و در صورت موفقیت آن شغل را تصاحب میدارد، در آن قسمت آزموده می
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ارتایی آوری دسته هزها و نبرد چندین پری برای اثبات توانایی رزمی، جمعقبیل اجرای نمایش با دلفین
 های وحشی و خوراکی و...یماه

ود که قدر افکارم درگیر بشدند؛ البته جز من که در انتظار تنبیهم بودم. آننهایتاً تمام پریان آزموده می
 آوردم دوستانم چه شغلی تصاحب کرده بودند.حتی به یاد نمی

 کنم.کنم و منصرفش مینگران نباش، هر تنبیهی که باشه با پادشاه صحبت می -
کردم جایی برای زد چشم دوختم. هرچه در ذهنم کنکاش میکننده میهای دلگرمپاشا که حرفبه 

 حال از او تشکر کردم.یافتم. این هم از بدشانسی من بود. بااینداشتنش در خودم نمیدوست
 ممنون؛ اما فکر نکنم بشه کاری کرد. -

زل  خواستوت به پادشاه که از جا برمیای در جانم نشست. در سکها، دلهرهبا بلندشدن صدای شیپور
 زدم.

 آلینا. -
 سختی نفسم را فرو بردم و سمت پاشا چرخیدم.به
 بلند شو، نوبت توئه. -

آرامی از جا برخاستم. مقابل پادشاه ایستادم؛ درست مانند مراسم ماده باارزش. دستانم مشت شد و به
زیر به انتظار خواندن فرمان داد. من هم سربه مشاور پادشاه فرمان سلطنتی را با احترام به پادشاه

 ایستادم.
 خوانم و آلینا، تو موظف به اجرای آن هستی.به نام خالق یکتا، فرمان سلطنتی را می -

 فرمان را به مشاور بازگرداند و مشاور با صدای بلند شروع به خواندن فرمان کرد.
ارزش آرامش از پادشاه، طبق بررسی مشاوران و پادشاه، کردن ماده باآلینا فرمان را بپذیر. تو با پنهان -

 شوی.عضو گروه مرکب سیاه می
صدای هین بلند پریان سکوت قصر را شکافت و من ناباور تنها دهانم بازوبسته شد؛ اما صدایی از 

 گلویم خارج نشد.
 شوی.و بعد از بیست ماه کامل به قصر برگشته و برای مراسم ازدواج آماده می -
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رویم آمد و فرمان را مقابلم گرفت. نفسی کشیدم. آرام فرمان را در دستانم شدن فرمان، روبهاز تمام بعد
 جای اولم بازگشتم.گرفتم و فشردم و با احترامی به پادشاه به

 «تنها شانسی که آوردم همینه.»چشم بستم و به این فکر کردم 
شدن بود؛ اما ن خاطر قدری از ترسم در حال کممن همیشه آرزو داشتم روزی پایگاه را ببینم. به همی

دانستم که عضو مرکب سیاه بودن گرفت. این را میی قبل، جانم را میدلهره از آینده همان اندازه
 فرساست.شوخی نبود؛ تنها گروه ایجاد امنیت در شهر پریجان. از اسمش پیدا بود که چقدر طاقت

نشستیم. خدمه برایمان لیوان نوشیدنی غلیظی آوردند. به  شکلایدر تاالر گفتمان دور میزی دایره
 رویم با نگران نشسته بودند، چشم دوختم و به حرف پادشاه گوش دادم.پدرومادرم که روبه

 دخترتون به فرمانده پایگاه معرفی شده. تنها کار اینه که برای فردا حاضر بشه. -
 زده گفت:مادرم بهت

 اما سرورم... -
 رم را در دست فشرد و گفت:پدرم دست ماد

بودن در پایگاه برای یه دختر، ممکن نیست. حتی امکان داره در طی تمرینا جونش رو از دست بده  -
 قربان.

پادشاه نگاهی به پاشا که ناآرام و مشوش بود انداخت، نگاهش سمت من برگشت و با اخم کوچکی 
 هایم خیره شده بود گفت:که در چشمدرحالی

کردن ماده آرامش چیز کمی فرسا باشه. پنهانای طاقتازاته و باید مثل هر مجازات دیگهاین یه مج -
 کسی حق اعتراض نداره.نیست. این فرمان صادر شده و هیچ

 نگاهش را به پاشا دوخت.
 حتی اگه اون فرد، ولیعهد پریجان باشه. -

 هایم دوخت.نگاهش را باز به چشم
 مراهیت میان، آماده باش.فردا دو نفر از پایگاه برای ه -

هایش سرازیر شد و من آهی کشیدم. با این حرف پادشاه، مادرم لب گزید و اشکی نورانی از چشم
 پادشاه، از تاالر گفتمان خارج شد و پس از او پدرم و مادرم.
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 پاشا هم برخاست و گفت:
 کنم.میمتأسفم، فکر کنم حق با توئه. نمیشه کاری کرد؛ اما باز هم تالش  -
 ممنون، نیازی نیست. بهتره که برم و برای فردا حاضر شم. -

حرف دیگری از تاالر خارج شدیم. پدرومادرم را کنار خروجی دیدم. پدرم با دیدنم لبخندی زد و بی
ام سرعت بخشیدم و در آغـ*ـوش کشیدنم از هم باز کرد. به حرکت بالهدستانش را برای درآغوش

 سمت خانه شنا کردیم.گی زود هنگاممان داشت، غرق شدم و با هم بهپدرم که خبر از دلتن
حالی به فردایی فکر کردم که در انتظار من بود. حرفی به اتاقم رفتم و با خوشبه خانه رسیدیم. بی

اتاقم را از نظر گذراندم و صدف بزرگی از زیر تختم بیرون آوردم. چندتایی لباس جلبکی و دو دست 
دانستم که چیز دیگری نیاز داشتم یا نداشتم که صدای پر از ماهی برداشتم. نمیرهلباس از جنس سف

 اندوه مادرم را شنیدم:
 آلینا؟ -
 بله مامان؟ -
 از اتاق تمیزشونده، چندتایی ماهی هم ببر با خودت. معلوم نیست تو پایگاه از این چیزا پیدا بشه یا نه. -
 رسم.کنم به نتیجه نمیفکر میباشه مامان. دیگه چی بردارم؟ هرچی  -

 داد، بلند شد.آلودش میهای اشکصدای لرزانش که خبر از چشم
 مونده رو پادشاه به تو داده.دونم. باورم نمیشه شغل باقیدونم مامان، نمینمی -

ای از پذیرایی خانه نشسته بود شنا کردم. کنارش سمت مادرم که گوشهاز اتاقم بیرون آمدم و به
 .نشستم

 کم.تره یهخودت رو ناراحت نکن مامان، این هم یه شغله. خب حاال از بقیه شغال سخت -
بار پای یه دختر به پایگاه باز شد که اون هم تو تمرینا جونش  ولی ممکنه بمیری! قبل از تو فقط یه -

 رو از دست داد.
 من حواسم به خودم هست، م... -
 وای، آلینا این دیگه چیه؟ -

 اش خیره شدم و با ابروهای باالرفته گفتم:شدهای درشتهبه چشم



 

 

43 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 چی؟ -
 به موهایم اشاره کرد.

 ایی... این... یعنی موهات. -
 دستی به موهایم کشیدم و با گنگی گفتم:

 مگه موهام چشه؟ -
 سفید شده. -
 سفید شده؟! -

 هایم گرفتم و با بهت گفتم:موهای بلندم را جلوی چشم
 ! حالت خوبه مامان؟ولی موهام که سیاهه -
 من هنوز عقلم سر جاشه. دارم میگم موهات سفید شده. ریشه موهات تا یه بند انگشت سفیده. -
 کار کنم؟!چی!؟ یعنی چی؟ خب من االن چی -
کم داره خودش رو نشون میده. من تا حاال کسی رو ندیدم که آرامش رو حتماً اثرات ماده آرامشه، کم -

 دونم. کیمیاگر چیزی نگفت؟همین چیزی نمیبه دست بیاره، برای 
 نه مامان، فکر نکنم اون هم کامالً چیزی بدونه. -

 نگران دستی به موهایم کشیدم.
 حاال چطور شدم؟ بهم میاد؟ -

 شد، گفت:سمتش برگشتم. همان حال که وارد خانه میبا صدای پدرم به
 آلینا باباجان، وسایلت رو جمع کردی؟ -
 ایی برداشتم.اوهوم، یه چیز -
 خب این چیه زدی به موهات؟ -

 به ما که رسید، خم شد و چند تار موهایم را جلوی چشمانش گرفت.
 من کاری نکردم، فکر کنم... -
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 تونی شیطنت کنی، باید حواست رو جمعدونم یه کاری کردی تو؛ ولی بابا تو پایگاه نمیمن که می -
کنم حواست به خودت باشه. جونت رو از نا خواهش میکنی؛ تمرینای سخت، مأموریتای خطرناک. آلی

 دست نده. اونجا کسی هوات رو نداره، کسی پشتت نیست، تنهای تنهایی. محکم باش و زنده بمون.
 کردم گفتم:که با انگشتانم بازی میای خانه در سکوت فرو رفت. درحالیلحظه

 میشه. بیست ماه خیلی زیاده. مراقبم؛ اما فقط چیزی که مهمه اینه که دلم براتون تنگ -
 کنم باز پادشاه رو ببینم و ازش بخوام گاهی به پریجان بیای.سعی می -

 حالی سر بلند کردم.با خوش
 واقعا؟ یعنی ممکنه؟ -
 امیدوارم! -

 هایش را روی هم گذاشت.مادرم هم با امیدواری چشم
 یشه موفق و امیدوار باشی.کنم همکنیم تا بتونیم ببینیمت. دعا میهمه سعیمون رو می -

 شوخی موهایم را به هم ریخت و گفت:پدرم به
 نگفتی موهات چی شدنا. -

 خندیدم و گفتم:
 دونم، فکر کنم اثرات ماده آرامشه. زشت شدم؟نمی -

چهره ناراحتی گرفتم. پدر و مادرم با صدای بلندی خندیدند و من به این فکر افتادم که ممکن است تا 
بهره باشم. آهی کشیدم و با لبخندی کوچک به تماشای هایشان بیدیگر، از دیدن خندهبیست ماه 

 هایشان نشستم.ها و شوخیخنده
 ام زد.پدرم چند ضربه به شانه

 آلینا بهتره بخوابی تا فردا سرحال باشی باباجان. -
 باشه بابا. شما هم دیگه نگران من نباشید، حواسم به خودم هست. -

 ام را بـ.ـوسید.بخندی زد و گونهپدرم تنها ل
 امشب که نمیری شکار بابا؟ -
 نه، امشب نمیرم. -
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 خیر بابا.بهخیر مامان، شب بهخوبه. پس شب  -
خیری گفتند و من راهی اتاقم شدم. روی تختم دراز کشیدم و با افکاری مشوش به بههر دو شب 
 خواب رفتم.

*** 
 آلینا. آلینا دختر بابا. -

 گفتم و غلتی زدم.اومی 
 پاشو بابا اومدن دنبالتا. -
 خوابم می... -

 های از کاسه در آمد، مانند فنری از تخت پایین پریدم.چشم
 وای وای! چرا بیدارم نکردین؟! -

 مادرم که کنار پدرم نشسته بود گفت:
اال هم کنه. ح اِ! سه ساعته نشستم باال سرت بیدار نشدی. بابات رو آوردم بلکه اون بتونه بیدارت -

 ها دور خودت نچرخ، همه وسایلت رو قبالً جمع کردم، تو فقط برو یه چیزی بخور.انقدر مثل دیوونه
 ها... آ... آها! آها. -

الی حای روی میز دیدم و با خوشگنگ و گیج سمت آشپزخانه رفتم و ماهی کامل و به سیخ کشیده
 سمت ماهی هجوم بردم.

 خوادت!و شکمم که خیلی میسالم صبحانه جان. بیا ت -
 سرم بلند شد.با چند گاز بزرگ کل ماهی را در دهانم جای دادم، صدای پدرم از پشت

 وسایلت همه رو از اتاقت آوردم بیرون. زود باش منتظرتن. -
 با عجله از آشپزخانه بیرون آمدم و چمدان صدفی را از دستان پدرم گرفتم. با همان دهان پر گفتم:

 ابا، خودم میارمش.بده من ب -
 کنان گفت:مادرم دستم را گرفت و گریه

 دیگه سفارش نکنیم آلینا، حواست به خودت باشه. -
 سریع ماهی را قورت داده و گفتم:
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 باشه مامان. چشم، نگران نباشید. -
رنگ های سیاه و پوست تیرهشکل گذشتیم. بیرون خانه دو مرد با بالهایباهم از خروجی دایره

ب برداشت اول: اعضای مرک»سـینه در حال صحبت بودند. ابروهایم به باال پرید. با خود گفتم بهدست
 «جثه هستند.سیاه پریان ترسناک و نهنگ

 ها با صدای خشنی گفت:سمت ما چرخیدند و اخمی کردند. یکی از آنهر دو به
 زود راه بیفت، کلی معطل شدیم. -
 «اعصاب هم هستند.و بیبرداشت دوم: اعضای مرکب سیاه، خشن »

ی مرد مرموز پیدا شده و صدای خندانش در ذهنم سرم تیری کشید و متوجه شدم باز هم سروکله
 پیچید.

 مثل اینکه اومدن دنبالتون. میشه این افتخار رو داشته باشم و من هم باهاتون بیام؟ -
کلی سفارش از طرف مادروپدرم، اعتنا به راهم ادامه دهم. بعد از با شنیدن این حرفش، سعی کردم بی

 سمت خروجی پریجان شنا کردیم.جثه بههمراه آن دو نهنگ
ها، شدن به خانه آنی ما بود. امیدوار بودم ببینمشان که با نزدیکی تامیال کمی نزدیک خانهخانه

دم؛ اما یکی شحال سنگی نشسته بودند. خوشتامیال و لیانا، تیدا و هلیا را دیدم که در انتظار روی تخته
 ها که مویی روی سرش نداشت، نگاهی به دوستانم انداخت و گفت:جثهاز آن نهنگ

اگه اونا منتظر توئن، باید بگم متأسفم، وقتی برای خداحافظی نداری. اگه دیر بریم پایگاه تنبیه  -
 شیم.می

ه دنم دستی تکان داد. نگازمان با صدازآهی کشیدم و سری تکان دادم. تامیال با دیدنم از جا پرید و هم
نگاهی به دو مرد اخموی همراهم سمت من شنا کرد. نیمسمت من چرخید و با لبخند بهبقیه هم به

انداختم. دست آزادم را تا نیمه باال آوردم و انگشتانم را پنهانی برای دوستانم تکان دادم و نامطمئن 
ام ها کنار هم ایستادند و ترسان به دو مرد کناریدستانم را پایین آوردم. دوستانم که به ما رسیدند، تن

 زل زدند. از کنارشان گذشتیم که صدای فریادشان بلند شد:
 آلینا! -
 آلینا مراقب خودت باش. -
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 آهای شما دو نفر حواستون به دوستم باشه. -
 خداحافظ آلینا! -

 ها شنا کردم. محکمسمت آنبهآلودم، در یک تصمیم ناگهانی فوراً چرخیدم و سریع های اشکبا چشم
 در آغوششان گرفتم. تنها یک کلمه گفتم:

 خداحافظ! -
 سمت دو مرد اخمو که منتظر من مانده بودند، شنا کردم.و باز به

کرد، شن بود و از پریجان خارج شدیم و به برهوت اقیانوس رسیدیم. جایی که تا چشم کار می
 تنها کویری دریایی بود.ی دریا و نه ماهی و نه گیاهی. آبیگونه

 «چیزی که در اینجا زیباست...»
 ام گفت:ی جملهصدای مرموز در ادامه

 تأللؤی انوار خورشید میان امواج دریاست. درسته؟ -
 بدون درنظرگرفتن موقعیتم، عصبی فریاد زدم.

 ی من تو ذهنم بچرخی.هی! تو حق نداری بدون اجازه -
شان مواجه شدم. زدهی بهترد همراهم چرخیدم که با چهرهمتوجه سکوت اطرافم شدم. سمت دو م

 طورکه خیره به من بود زیر لب خطاب به دوستش گفت:که مویی نداشت همینآن
 دیوونه هم که هست. -

 اش که به من زل زده بود سری به نشانه موافقت تکان داد.زدهو دوست بهت
 اه.فرستاد پایگخب اگه نبود که پادشاه اون رو نمی -

 ای محکمی نوش جان کرد و مانند بیچارگان گفت:گردنیپس
 زنی؟آی! چته مایک؟ چرا می -
 ایم که اومدیم پایگاه؟احمق یعنی ما هم دیوونه -

 ی مرد مرموز هم در ذهنم پیچید.با صدای بلندی خندیدم. صدای خنده
 خنده؟مایک: رافا، این بچه داره به ما می

 رافا اخمی کرد.
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 گمونم.آره  -
 هایم پایان دادم.بودن اوضاع، با چندین سرفه به خندهبا دیدن وخیم

 راه نمیفتین؟ -
 رافا: چرا، اتفاقاً منتظر بودیم دستور حرکت رو صادر کنید!.

 مایک با پوزخندی گفت:
 رسیم.ها به پایگاه نمیبا سرعت زیادی که تو داری، ما حاالحاال -

 وی صورتم تکان داد.اش را چند باری جلانگشت اشاره
 ها رو نداریم.ها و مخصوصاً بچهی دیوونهدرضمن، ما حوصله -

 مرد مرموز ذهنم با تشر گفت:
 کردن با یه خانم اصالً درست نیست!طور صحبتاین -

 با اخمی به سر کچل مایک چشم دوختم.
که توجه کنی. همین بودن دیگرانبودن یا بچهتو به موهای نامرئیت برس. الزم نیست به دیوونه -

 حواست به سرت باشه کافیه.
 صدای ترسیده مرد مرموز بلند شد.

 کردن برای یه خانم اصالً درست نیست، اون هم با مرد عبوسی مثل ایشون.طور صحبتاین -
اش را بست. رافا ترسیده قدمی به عقب برداشت که مایک چند نفس زدههای بهتمایک عصبی چشم
اش بود، تا آخرین حد ممکن باز شد. تر از آروارههایی که کمی پایینشعمیق کشید که آبش

 ی ترسناکش زمزمه کردم:هایش را با خشم باز کرد. با دیدن چهرهچشم
 گند زدم. -

سمتم هجوم آورد. جیغی کشیدم و با آخرین توانم شنا فریادی کشید که بندبند وجودم لرزید. با خشم به
 کردم.

 کمک! کمک! -
 یسا کوتوله. مگه دستم بهت برسه!وا -

 رافا: ولش کن مایک. مایک وایسا.
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 کردم عصبانی فریاد زدم:طور که از دستش فرار میهمان
 من کوتوله نیستم. -

 سمتی کشیده شد.فایده بود و موهایم در چنگ مایک بهتالشم برای فرار بی
 گفتی.خب؟ داشتی می -
 آی! موهام رو ول کن ببینم. آی سرم! -
 خوام از جا بکنمشون بذارم رو سر خودم. چطوره؟نه دیگه، از موهات خوشم اومده. می -
 گفتم موهام رو ول کن. -

 رافا به ما رسید و دستانش را روی دست مایک گذاشت و پادرمیانی گفت:
 بچه نشو مایک، ولش کن. -

 مایک با عصبانیت موهایم را کشید که جیغم به هوا رفت.
 آی سرم! -
 تفاوت به پرپرزدنم با پرخاش گفت:بیو 
 مگه نشنیدی چی به من گفت؟ -
 خب تو هم بهش گفتی دیوونه. -

 چرخید و منتظر آزادشدن موهایم از دست مایک بودم.ها میمن نگاهم بین آن
 حاال هرچی، باید بفهمه با کی طرفه. -
 خودت چی؟ با کی طرفی؟ زورت به بچه رسیده؟! -

شمانم گرد شد. مایک با صدای بلندی خندید و من حرصی جیغی کشیدم. رافا هم با این حرف رافا، چ
 آرامی خندید.یک دستش را مشت کرد و جلوی دهانش را گرفت و به

میقی نفس ع« اونجا کسی پشتت نیست. تنهای تنهایی.»گفت های پدرم افتادم که میبه یاد حرف
ان گیرانه دستشت کردم و طی یک حرکت غافلکشیدم. انرژی عجیبی درونم حس کردم. دستانم را م

 .ور شدمکرد، حملهاش بند آمده بود و با چشمان درشت نگاهم میمایک را پیچاندم و به رافا که خنده
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د. از آورچرخید و شکلکی درمیگاهی سمتم میسمتی شنا کرد. هرازای کشید و بهرافا فریاد مسخره
های صی فریادی کشیدم و در جایم متوقف شدم. صدای خندهتوانستم حسابش را برسم حراینکه نمی

 ریخت.مایک از سوی دیگری اعصابم را به هم می
های کف اقیانوس نشست و به شدنم، از شناکردن دست برداشت و روی شنرافا هم با دیدن منصرف

 سـینه و با اخمی غلیظ نگاهشان کردم:.بهمن خندید. دست
 االن!های مسخرتون رو تموم کنید؛ همینشیم؟ اون خندهم تنبیه میمگه نگفتین اگه دیر برسی -

 بینی مایک؟ دستور هم میده.رافا: می
 مایک دستانش را روی سـینه قفل کرد.

 ادبیه.ی بیبچه -
 کنان نگاهم کرد و در ادامه گفت:نچسری به چپ و راست تکان داد و نچ

 رسیم.ه پایگاه نمیگفتم که با سرعتی که تو داری تا فردا هم ب -
ی تفاوت به ایماواشارهتر جوابش را داد. بیو بعد نگاه مرموزی به رافا انداخت که رافا با لبخندی مرموز

ها با عصبانیت دهان باز کردم تا چیزی بگویم که ناگهان مایک یکی از دستانش را مقابلم بین آن
 ردی زمزمه کرد.ای چرخاند و ونشانه گرفت و انگشتانش را مانند دایره

که در آب معلق آرامی درحالیکدام از اعضای بدنم را حس کنم. بههر چه تقال کردم نتوانستم هیچ
 توانستم مردمک چشمانم را تکان بدهم.های کف اقیانوس افتادم و تنها میبودم، روی شن

ور ند و با شادی غوطهرافا و مایک روی صورتم خم شدند، نگاهی به من انداختند و بعد به هم نگاه کرد
 در صورتشان، رو به هم خندیدند و کف دستانشان را به هم کوبیدند. مایک ابرویی باال انداخت و گفت:

 این هم درس امروز، حرف اضافی مساویست با طلسم مجسمه. -
 های نیشش نمایان شد.رافا هم لبخندی زد و ردیف دندان

 ه.خواد ما رو بزنمایک مطمئنم بچه دلش می -
 خواد که ممکن نیست!بچه دلش چیزی می -
 چال رو فعال کنم؟خب مایک سیاه -
 کنم. اون دفعه نزدیک بود بکشیمون.الزم نکرده، وایسا خودم فعال می -
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 ش زیر سر یوکا بود.من که گفتم مقصر من نبودم، همه -
شنیدم  «آخ گفتی»صدای  توانستم ببینم، سطح آب بود و برخورد امواج به سطح آن.تنها چیزی که می

 و پس از آن صدای شاکی رافا بلند شد.
 زنی؟خب چرا می -
 آبی نگاهم نکن. برو اون مجسمه رو بیار که بریم.مثل اسب -
 باشه میارمش، نیاز به زدن نیست. -

سمت باال کشید و مرا همراه خود سمت گودال سیاهی که ام را بهایرافا سمتم آمد. دست مجسمه
مانم توانستم ببینم. ترسیدم. سعی کردم که چشن باز شده بود، کشاند؛ گودالی که درونش را نمیمقابلما

ی من بود. ناچاراً ترسم را قورت دادم و را ببندم؛ اما ممکن نبود؛ زیرا تنها مردمک چشمانم تحت سلطه
ادی های زیرنگ بلعید. صداهای عجیب و بلندی اطرافمان شنیدم.چشم دوختم به گودالی که ما را می

یافت. فضای اطرافم واضح شد. آنجا رفته کاهش میدیدم و در آخر سفیدی مطلق و نور زیادی که رفته
ش اتری داشت. رافا سر خم کرد تا چهرههای بزرگهم همانند جای قبلی بود، با این تفاوت که سنگ

 ام بگیرد.ماندهرا مقابل چشمان ثابت
خاطر اشتباه محاسباتی مایک مغرور باز هم ست و ما بها نزدیکی پایگاهسالم بینندگان عزیز، اینج -

 باید شنا کنیم.
خورد، گردنی که از مایک میاش تنها منجر به خندیدن رافا شد. البته با پسای رفتم که نتیجهغرهچشم

 شد.دلم خنک می
 اِ! تو چرا دست بزن پیدا کردی امروز؟ -
 خورت ملسه.کتکآخه امروز متوجه شدم  -
 خور من ملسه دیگه؟ قیافه خودت رو ندیدی وقتی ضایع میشی که این رو میگی.کتک -
 شدن من؟ضایع -

 رافا هم گاردی گرفت و دست مرا رها کرد.
 گفتی بلدی.آره، ببین کجا آوردیمون. تو که می -

 معلق در حال سقوط بودم که مایک بشکنی زد و طلسم از رویم برداشته شد.
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 حاال که چیزی نشده. بیخودی شلوغش نکن راف. -
ها را حس ی آنهایم را امتحان کردم. با فهمیدن اینکه همهنفس محکمی رها کردم. دستانم و باله

 کنم فریادی از شادی سر دادم.می
 توجه به من، به بحثشان ادامه دادند:بی
 تونستی تو پایگاه ببریمون.یعنی چی که شلوغش نکن، می -
رو رو مخم رافا. انرژی زیادی ازم رفته. راه زیادی هم تا پایگاه نمونده. وقت رو تلف نکن، باید ن -

 زودتر به پایگاه بریم.
 های در هم رافا جلب شد. سمتم چرخیدند و رافا چشم بست و تنها گفت:نظرم به اخم

 پایگاه. -
زیادی رو به عقب خم شدم. با های بوم نقاشی حل شدند و با سرعت های اطرافم به مانند رنگآب

 زدنی پایگاه را مقابلم دیدم.برهمچیز به حالت اولیه خود باز گشت و در چشمهمان سرعت، همه
 چرخید.یک گوی عظیم و سیاه، یک سیاهی جوهرمانند که اطرافش می

 مایک کمی سمتم خم شد.
 خب اینجا پایگاهه بچه. -

دم. دیدن دیشد که پایگاه را میسمتش شنا کردم. باورم نمیهبا شور و دلهره به پایگاه چشم دوختم و ب
تر که رفتم، متوجه امواج الکتریسیته آن یکی از آرزوهای محالم بود که به وقوع پیوسته بود. نزدیک

گاهی کردند و هرازهای سیاه و کریهی که درون جوهر سیاه شنا میطور ماهیدور پایگاه شدم. همین
 شدند.نمایان می

 ی ورودت هستن.های مرکب سیاه، برگهمارماهی -
گنگ سمت مایک که این حرف را زد چرخیدم. رافا سری تکان داد و دستش را سمت گوی عظیم 

 چرخان گرفت.
 تونی عبور کنی؛ چون جزغاله میشی!ای برقی انتخابت کنه، وگرنه نمیباید یکی از این مار -

 شم دوختم.ها چترسان سمت پایگاه چرخیدم و به مار
 اگه قبولم نکنن چی؟ -
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 ی ورود نداری، یا مرگ یا زندگی!اجازه -
 هایش به پایگاه اشاره کرد.مایک با چشم

 دستت رو ببر تو مرکب. امیدوارم که انتخاب شده باشی! -
 شدم، با اولین تماس دستم با امواج الکتریسیته پری کبابی خوبینفس عمیقی کشیدم. اگر انتخاب نمی

 شد.ساخته می از من
هایم را به هم فشردم. با ورود آرام دست راستم را پیش بردم. وقتی نزدیک به مرکب شد، محکم پلک

کردم، قلبم از هیجان ایستاد. خواستم چشم باز کنم که با فریاد پر دستم انرژی برق را کامالً حس می
 از بهت رافا سریع دستم را به عقب کشیدم و سمتشان چرخیدم.

 امکان نداره! چی؟ -
 های درشت سری به چپ و راست تکان داد.مایک هم با چشم

 باورم نمیشه. -
 چی شده؟ -

 نگاهشان را دنبال کردم و به ماری مقابل صورتم رسیدم. شکه هینی کشیدم و به عقب پریدم.
 خطیای و های نقرهوخالبا چشمان درشت به مار زیبای مقابلم چشم دوختم. ماری سفید بود با خط

 هایم به لبخندی باز شد. زیر لب گفتم:هایش کشیده شده بود. لبطالیی که به دور چشم
 پس انتخاب شدم. -
 ا تو رو انتخاب کرده. باورم نمیشه.ملکه مار -

مایک با اخمی دستانش را درون مرکب سیاه برد و مار سیاهی دور دستش پیچید و او را به درون 
 افا هم به دنبال مایک روانه شد و مانند مایک به درون پایگاه رفت.سیاهی مرکب پایگاه کشاند. ر

وتابی خورد و درون مرکب سیاه پیش رفت و با نامطمئن دستم را سمت مار سفید دراز کردم؛ اما مار پیچ
 ی عبور من از بین رفت و راهی از میان مرکب پایگاه برای عبور من باز شد.حرکت او سیاهی به اندازه

م. چندان طوالنی وارد فضای بازی شدی به دنبال مار سفید شنا کردم. بعد از عبور از تونل نهبا شگفت
 شد، چشم درشت کردند؛ اما بالفاصلهرفته در سیاهی محو میمایک و رافا با دیدن من و تونلی که رفته

 شان رفتم.یی سمتسمت پایین شنا کردند. با خنده توگلوبه خود آمدند و باالی گودال عمیقی رفته و به
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کردند. توجه به من، سمت پایین شنا میها بیترساند؛ اما آنهایم مرا میگودال ژرف و تاریکی زیر باله
شد. می ترکردیم، گودال تاریکتر شنا میاز ترس تنهاماندن فوراً به دنبالشان روانه شدم. هرچه پایین

 هرچند که دیدن در تاریکی برای پریان کاری ندارد.
رنگ روییده بود و جای آن گیاهان شبمدتی در سکوت شنا کردیم و به داالنی رسیدیم که جای

ای در فضا به گوش رسید. آن کردند. صدای همهمهسو شنا میسو و آنهای نورانی در آن به اینماهی
 ها موجب دلهره و ترسم شدند.صدا

های درخشان، صورت گاهی با عبور ماهیازاز داالن که عبور کردیم، به فضای تاریکی رسیدیم که هر
 ای مشغول صحبت با دیگری بودند.شد. پریانی که هرگوشهمردانه و زمختی نمایان می

طرف دیگری رفت و به جمعی ملحق شد. در حال رافا سمت سکوی سنگی شنا کرد و مایک هم به
 ناگهان صدای فریادی بلند ی من شد.های آن جمع موشکافانه خیرهوگو با شخصی بود که نگاهگفت
 شد:

 پریان به خط! -
های کنار هم قرار گرفتند. بالتکلیف سر جایم ماندم و به سکویی نگاه کردم که و همه سریع در صف

های قدیمی وارد شدند. رافا به صفی ملحق شد که مایک ای پر از زخمپوش با چهرهرافا و فردی سیاه
 صدا فریاد زدند:رافا در صف، همگی یکهم در آن بود و پس از قرارگرفتن 

 درود فرمانده! -
 جثه انداخت و با صدای محکمی گفت:فرمانده با اقتدار نگاهی بین پریان نهنگ

 فرد جدیدی وارد مرکب سیاه شده، مار ملکه برای ورود اون رو پذیرفته. -
 ای شد که با فریاد فرمانده خوابید.همهمه

 سرگروه والشا! -
 جلوی صف بیرون آمد.فردی از 

 بله فرمانده! -
 فرمانده نگاهی به من انداخت و گفت:

 مسئولیت تعلیم عضو جدید با گروه تو. -
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 نگاهی به پریان گوش به فرمان انداخت.
 پریان آزاد. تو هم دنبالم بیا. -

 قسمت آخر را رو به من گفته بود. دستپاچه سمت سکوی سنگی شنا کردم.
 

نم شود. اصالً آمددانستم چه میید و شنا کرد. من هم به دنبالش راهی شدم. نمیسمتی چرخفرمانده به
 شد؟به این پایگاه به نفعم تمام می

از زیر طاقی بزرگ و حاللی شکل گذشتیم و به سالنی رسیدیم و من سه درب، کنار هم دیدم. یکی از 
 مانده بلند شد.ها به رنگ سیاه و سنگی و دوتای دیگر فلزی بود. صدای زمخت فردر
 به مرکب سیاه خوش اومدی. -

خصوص که صدایش در آن هنگام و حتی همیشه تِمی به نظر که با وجودم در پایگاه مشکل داشت؛ به
گونه بود. معذب و چندان دوستانه داشت. الاقل تا به آن لحظه که دیدمش که اینناخوشایند و نه

 نامطمئن از منظورش تشکری کردم که گفت:
 اون اتاق برو، لوازمی که نیاز داری اونجاست. به -

ی اطاعت تکان دادم و سمت در سیاه شنا کردم. در را باز کردم و وارد شدم. با اتاقی سری به نشانه
خالی مواجه شدم که کف آن پر بود از اسکلت ماهی. چرخیدم تا بگویم در این اتاق چیزی نیست که 

اد ی در را کشیدم. ناامید فریهت به در کوبیدم و چند باری حلقهدرِ اتاق مقابل صورتم بسته شد. با ب
 زدم:

 کمک! من اینجا گیر افتادم. فرمانده، در قفل شده. کمک! -
متم ای ماهی که با سرعت سچندین بار این کار را تکرار کردم که صدایی به گوشم رسید، صدای دسته

 خوار!های گوشتدسته ماهیشناختم. صدای کردند. من این صدا را خوب میشنا می
ها، وحشیانه زمان ماهیام را کمی مقابل بدنم خم کردم. همترسان، کمرم را به در چسباندم و باله

ای از بدنم را به دهان کشیدند. از ته وجودم جیغی کشیدم. چشمانم سمتم هجوم آوردند و هرکدام تکه
 سیاهی رفت و سرانجام بسته شد.

*** 
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 نیست.این کار درستی  -
 اما یه قانونه، نمیشه کاریش کرد.  -
 وقت این قانون، برای یه دختر نوشته نشده.اما هیچ -
 کردم این مراسم خوشامدگویی روی این دختر هم اجرا بشه.فکر نمی -

نشان توانستم تکاهایم را باز کنم؛ اما انگار باز هم طلسم مجسمه شده بودم که نمیدوست داشتم چشم
 هایم بود.های سنگینی روی چشموزنهدهم. انگار 

 کنه.طور فکر نمیایه. اون ایننظر فرمانده که چیز دیگه -
باز هم تالش کردم. این بار موفق شدم؛ چون نور کمی از میان مژگانم عبور کرد. دوباره و دوباره 

 تالش کردم.
 هیس! انگار داره بهوش میاد. -

 شنوی؟مایک: صدام رو می
هایم را روی هم فشردم و باز کرم تا تصویر واضحی ببینم. سعی آرامی باز کردم. پلکبههایم را چشم

کردم به یاد بیاورم که چه به روزم آمده. روی تختی خوابیده بودم و چند نفر کنار تخت بودند که من 
 شناختم.تنها، مایک و رافا را می
 رافا: خب؟ حالت خوبه؟

 او... اوهوم. -
اق کذایی آهی کشیدم و بغضم را قورت دادم. رافا مشتی به بازوی راستم کوبید. نگاهم با یادآوری آن ات

 را که دید، با لحن شوخی گفت:
خوای بمیری. شاید فرشته مرگ دلش سوخت و ای متأسفانه. اشکات رو بذار روزی که میهنوز زنده -

 جونت رو نگرفت!
 لبخندی زدم. به صحبتش ادامه داد:

 ای نداریم جز اینکه بپذیریم.رو به ما انداخته، چاره خب فرمانده تو -
 زده گفتم:بهت

 یعنی تو گروه شمام؟ -
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 ای به خود گرفت.ی درماندهقیافه
 آره بدبختانه. -

شان در فضا پیچید. نگاهم متوجه مردی شد که لبخند کوچکی بر لب داشت و خنجری صدای خنده
 کشید.فرضی می هایسیاه به دست و با آن پشت انگشتانش خط

 خب وقت معرفیه. -
 هایم را بینشان گرداندم که همان شخص رو به من گفت:با این حرف رافا مشتاق چشم

 سرگروهتم، والشا هستم. -
 تری داشت.ی خشنسری به نشانه احترام خم کردم. دستانش را سمت فرد دیگری گرفت که چهره

 آهیل، تو مبارزات مربی خوبیه برات. -
 گیرم؛ مثل صاعقه.البته خیلی سخت آهیل: و

 ی مهربانی داشت.نوبت به فرد دیگری رسد که چهره
 یوکا، پری باهوشمون و قدرت تمرکزت با اونه. -

 یوکا: امیدوارم از پس تمرینا بربیای!
 با مایک و رافا هم که قبالً آشنا شدی. اونا مربی طلسم خوبی هستن. -

ای زد و رافا با صدای بلندی خندید. وریکه مایک لبخند یه با یادآوری طلسم مجسمه، اخمی کردم
 هوفی کشیدم و گفتم:

 خوشوقتم؛ اما فکر کنم از اینکه تو گروه شمام... زیاد راضی نیستین! -
 جانب گفت:بههای باالرفته و حقمایک با ابرو

 معلومه که راضی نیستیم بچه. -
خورده، با شنل جلبکی وارد اتاق شد در خورد که زنی سالای به ای زدند. تقهبا این حرفش همه قهقهه

 و صدای نحیفش به گوش رسید.
 وقت تعویض مرهم رسیده قربان. -

 شده دری نصبها از پردهسر آنای به پریان کرد که از اتاق خارج شدند و خودش هم پشتوالشا اشاره
 باندم و گفتم:هایم چسخروجی بیرون رفت و اتاق را ترک کرد. لبخندی به لب
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 کنم؟!ام رو حس نمیچه مرهمیه که درد -
های کاله شنلش را پایین انداخت و موهای سفید و کوتاهش نمایان شد. با وجود سن زیادش و چروک

 ی زیبایی داشت. با لبخندی سمتم شنا کرد.ریز و درشتش چهره
عت داره ترمیم میشه. اینکه سرمرهم خاصی نیست دختر خانم. برای خودم هم عجیبه که زخمات به -

 کنی هم واقعاً عجیبه!دردی حس نمی
 های درشت نگاهش کردم که گفت:با چشم

توتیا، یکی از پزشکان قصر پریجان هستم. پادشاه قبل از مراسم انتخاب من رو به اینجا فرستاده.  -
 م همین باشه.راجع به ماده آرامش هم شنیدم که چی شده. خب فکر کنم دلیل این واکنش بدنت ه

ها را فامم خیره شدم و سری به نشانه تأکید تکان دادم. مرهمهای نقرههای ریزشده، به پولکبا چشم
 تعویض کرد و با لبخندی گفت:

 در حال حاضر طبقه پایین هستم. اگه مشکلی داشتی، به من بگو. -
 ست؟ممنون. اینجا چند طبقه -
 ما خالی کرده. شنیدم قبالً اتاق نگهداری لوازم جنگی بوده. فقط دو طبقه. فرمانده اینجا رو برای -
 جدا؟ -
 شوخی ادامه دادم:به
 شما تو این زمان کم، کلی اطالعات به دست آوردید. -

 ای کرد.خنده
طور بودم. خب من دیگه برم. چند روز استراحت کن تا زخمای تنت پر درسته، من همیشه همین -

 تر از اینا خوب بشه دختر.ودکنم زبشن؛ البته که فکر می
 هایم را بستم و به خوابی عمیق فرو رفتم.بعد از رفتن توتیا چشم

*** 
 یوکا کالفه گفت:

 خوای اون ماهی انجام بده فکر کن.نه! نه! نه! چند بار بگم آلینا؟ تمرکز کن و به کاری که می -
 تکه از موهایم را در مشت گرفتم.
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 نمیشه، اه! -
 بسه. تمرکز کن.یاال تنبلی  -

کرد چشم دوختم. تمام تالشم را به کار رویم شنا میکالفه هوفی کشیدم و به ماهی کوچکی که روبه
 گرفتم؛ اما اتفاقی نیفتاد. عصبی شدم و از جا برخاستم.

 نمیشه! نمیشه! نمیشه! -
 بشین سر جات آلینا. گفتم بشین و به تمرکز ادامه بده. -

ای حاصل گذشت؛ اما نتیجههایم میماهی زل زدم. یک هفته از تمرین دوباره نشستم و با اخم به
 شد. مایک وارد اتاق شد و با عجله گفت:نمی

 یوکا داریم راه میفتیم. -
 یوکا سری تکان داد و با ابروی باالرفته رو به من گفت:

 رو ماهی تمرکز کن. من دیگه باید برم. -
به نشانه تأکید تکان دادم. آن روز چند گروه از پایگاه به طور که به ماهی زل زده بودم، سری همان

رفتند که گروه ما هم عضوی از آن بود. البته جز من؛ چون هنوز آمادگی الزم برای مأموریت می
 ها را نداشتم.شرکت در مأموریت

 سوخت و با عصبانیت جیغی کشیدم:هایم میقدر به ماهی خیره شدم که چشمآن
 نمیشه!نمیشه! نمیشه!  -

ور شدم و به دندان کشیدمش تا کمی آرام شوم. قورتش سمتش حملهچشمم به ماهی افتاد و عصبی به
سمت پایین شنا کردم و کمی در فضای دادم و از اتاقم بیرون آمدم. از اتاقم که در طبقه دوم بود، به

 ود، تمرین تمرکز!ترین تمرین بپایگاه شنا کردم. کمی تمرین طلسم و مبارزه و در آخر که سخت
تمرین تمرکزی که در تمام مدت اقامتم در پایگاه، موفق به انجامش نشده بودم. آن روز هم از قاعده 

 مستثنا نبود و من باز هم در انجام تمرین تمرکز با شکست مواجه شدم.
نشده  ااش پیدسنگی نشستم. ناگهان به یاد مرد مرموز ذهنم افتادم که تا به االن سروکلهروی تخته

دانستم. زد؟ اصالً او که بود؟ حتی اسمش را نمیآمد و با من حرف میبود. اصالً چرا به ذهنم می
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انگشتر بلوری را که کیمیاگر به من داد لمس کردم و یاد آن روز افتادم که به طور محو دیده بودمش. 
 شد. شاید!نمی توانستم واضح ببینمش و غیبشد، شاید میاگر متوجه نگاه من به خودش نمی

 کنی؟کار میآهای بچه پیری، چی -
لقب جدیدی بود که رافا به من داد، آن هم « بچه پیری»به چپ چرخیدم و به رافا چشم دوختم. 

 کرد.تر شده بودند. تقریباً نصف موهایم سفید شده بود و کمی اذیتم میخاطر موهایم که سفیدبه
 اِ! مگه نرفتی مأموریت؟ -
 نه. -
 ؟چرا -
خب، تو مأموریت قبلی یه اشتباهی داشتم که نزدیک بود اعضای گروه جونشون رو از دست بدن.  -

 دونی تقصیر خودم بود، سر یه لجبازی. االن هم تنبیهم.می
 چه خوب! -

 زده گفت:رافا بهت
 چی؟ اینکه تنبیهم؟! -

 خندیدم.
 کنی؟یتونی تو تمرین تمرکز کمکم کنی. کمکم منه، اینکه نرفتی. می -
 تونم یاد بدم.معلومه که نه! من چیزی رو که زیاد بلد نیستم که نمی -

 زیر لب زمزمه کرد:
 همون دفعه هم اشتباه کردم. -

وبیش از زبان منظورش اتفاقی بود که منجر به مرگ یکی از اعضای گروهمان در گذشته شد. کم
چاله داشت، موجب مرگ آخرین دختر سیاهوآن شنیده بودم که اشتباه کوچکی که رافا در بازکردن این

این  یکم داشت به او عالقه نشان می داد؛ اما سرنوشت اجازهعضو پایگاه شده بود. دختری که رافا کم
 ها نداده بود.آشنایی و شناخت بیشتر را به آن

 پوفی کشیدم.
 خب بابا، یادم نده. حداقل بهم نگو بچه پیری، لطفاً.خیله -
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 کنه؟ حقیقته! پس تمرین طلسم رو ادامه بدیم.ی تغییر میاگه نگم، چیز -
 دستی به موهایم کشیدم.

 باشه، خوبه. -
 رافا مقابلم ایستاد

 خب، نشون بده ببینم چیا تا حاال یاد گرفتی؟ -
 مطمئن ژستی گرفتم و با ابروهای باالرفته گفتم:

 تمرینای طلسمه!ترین تمرینای من، یادگرفتن طلسم چیز سختی نیست. آسون -
 هایش به پایین خم شد.گوشه لب

 طور، نشونم بده.که این -
دستانم را باال آوردم و سنگی کوچک را نشانه گرفتم. زیر چشمی به رافا نگاهی انداختم و در کسری از 

 ثانیه مسیر دستانم را سمت رافا تغییر دادم. مار سفیدم دور دستم ظاهر شد.
 کنی آلینا؟کار میچی -
ل ای زدم و قباش، دستم را چرخاندم و رافا تبدیل به مجسمه شد. قهقههشدهتوجه به چشمان درشتیب

 از افتادنش روی زمین بشکنی زدم و طلسم از بین رفت.
 مجسمه بودن چطوره رافا؟ -
 سعی کن دیگه این کار تکرار نشه. -

 با خنده گفتم:
 وقت چرا؟اون -
 کنم.ی که راه فرار هم نداری، ببخشید هم قبول نمیبینوقتش رو همون وقتی میاون -
 خب فهمیدم، درس بعدی چیه؟خیله -
 الکتریسیته. -
 چی؟ الکتریسیته؟! -
 این انرژی از مارت میاد. باید به مارت بفهمونی که اونی که رئیسه تویی، نه اون. -

 هایم به باال پرید:ابرو
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 خب، چطوری؟ -
کشفش کنی، وقتی مارت رو رام کردی، تنها با فکر به انرژی مارت این چیزیه که خودت باید  -

 تره و از من کمکی برنمیاد.ست، کارت سختهرحال مار تو ملکهتونی ازش استفاده کنی. بهمی
 اما تو طلسم مجسمه کمکم کرد. -
 بذاره. تطلسم با جریان الکتریسیته متفاوته، مار باید بهت اعتماد کنه تا انرژیش رو در اختیار -
 اوه! متوجه شدم. -

 رافا سری تکان داد.
بره تا مارت رو رام کنی. برای همین فعالً از بره، البته بسته به توانایی تو، زمان میزمان زیادی می -

 ریم سراغ درس بعدی.گذریم و میاین انرژی می
سمت همرکب سیاه ب ای ازمشتاق نگاهش کردم که دستانش را سمت آسمان سیاه پایگاه گرفت و رشته

وتاپی خورد و در کف دستان رافا تبدیل به گوی کوچکی شد. با ما پایین آمد. جوهری سیاه که پیچ
 شگفتی به او زل زدم.

ه و کنالعاده کشنده. ظرف چند ثانیه طرف مقابل رو فلج میای سمی و فوقاین مرکب سیاهه، ماده -
اول باید یاد بگیری چطور کنترلش کنی. خب درس اول اگه پادزهری نباشه، منجر به مرگ میشه. پس 

 «چطور خودمون صدمه نبینیم؟»
 به فکر فرو رفتم.

 آم، خب چطور میشه؟ -
یابه، راه فراری از این حمله نداری مگر ی دفاعی یه اختاپوسه کمماهی درونت رو بیدار کن. این ماده -

 شانس باشی یا اینکه...اینکه خیلی خوش
 یا اینکه؟ -
درت رو ها این قتری داشته باشی. که ما پریخب بچه پیری معلومه دیگه، یا اینکه سپر دفاعی قوی -

بره. البته باید بامهارت باشی داریم. نیش زهردارمون که اسید باالیی هم داره ماده مرکب رو از بین می
طرافت پخش کنی. و سرعتت رو خیلی ببری باال و قبل از رسیدن ماده مرکب بهت باید زهرت رو ا

 حاال من رو ببین.
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دستش را از زیر گوی بیرون آورد و کمی فاصله گرفت. با دستش گوی را نشانه گرفت و دستانش را 
 سرعت، سمت رافا هجوم برد و رافا هم با سرعت سمت مرکب.مشت کرد. گوی کوچک شکافت و به

شد، در گردش بود. مرکب نزدیک میی سیاهی که با سرعت به او من با استرس نگاهم بین او و ماده
 چ... چی»قدر نزدیک شد که نفسم بند آمد؛ اما ناگهان نابود شد. خوران سمت رافا آمد و آنوتابپیچ
 زده به رافا خیره شدم.بهت« شد؟

 اون چطور از بین رفت؟ -
 نما زد.سمتم چرخید و لبخندی دندان

 یعنی انقدر سریع بودم که متوجه نشدی؟ -
 گرد شد. چشمانم

 یعنی میگی که... چطور... ممکنه؟! -
 گفتم که سرعت، مهارت و اینا با تمرین به دست میان. -

 امیدوار بودم که بتوانم.« طور عمل کنم؟تونم اینآیا می»و من در این فکر بودم که 
م. اگه یتونیم فردا بریم بیرون پایگاه و تمرین کنخب، اگه فرمانده امشب مأموریتی بهم نده، می -

 مأموریت داشتم هم سعی کن مارت رو رام کنی.
 سری تکان دادم.

 تونه بهم کمک کنه.باشه، اگه مایک تا فردا از مأموریت برگرده می -
 رافا قیافه چندشی به خود گرفت.

زنه. دعا کن مایک فردا نیاد وگرنه از کی؟ مایک؟ اون که اصالً معلم خوبی نمیشه از بس غر می -
 خودت رو بکشی. دستش باید

 خندیدم.
 تره و نصف طلسما رو از اون یاد گرفتی.طوری راجع بهش حرف نزن، مثالً ازت بزرگاین -
 همینه دیگه! تجربه یادگیری با اون رو دارم که میگم دعا کن نیاد. -
 تونی بگی؟جلوی خودش هم می -
 نه مگه مغز خرچنگ خوردم. -
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 چپش را روی گوشش گذاشت. کرد دستکه چشمانش را ریز میدرحالی
 دریافت شد فرمانده. -

 سمتم چرخید.
 فرمانده احضارم کرده، باید برم. تو هم به ادامه تمرینا برس. فعالً. -
 باشه؛ اما اون چیه گذاشتی باالی گوشت؟ -

 ام گفتم:شدههای درشتدستش را پشت گوشش گذاشت و آن را مقابلم گرفت. با چشم
 یه اسب ماهیه! -
که راه دوری باشیم. من دیگه میرم. درسته، از طریق این نوع اسب ماهیا با هم در ارتباطیم، وقتی -

 فعالً.
رم. های یوکا را نیز به کار بگیبعد از رفتن رافا، به اتاقم رفتم و به مارم فکر کردم. سعی کردم گفته

 ودری سفید پخش شد و بههایم را بستم و در فضایی تاریک شناور شدم. در آن فضای سیاه، پچشم
هایم آن را دنبال کرد. پودرها به هم پیوستند و مار سفیدی مقابلم شکل گرفت. به دورم چرخید و چشم

های نیش سمتم هجوم آورد. با آرام دستم را پیش بردم. ناگهان با دندانهایش خیره شدم و آرامچشم
 هایم را باز کردم.فریادی چشم

 اه، لعنتی! -
ام رفتم و رویش دراز کشیدم و با اخم به سقف پر از موهایم کشیدم. سمت تخت مرجانیدستی الی 

 خزه چشم دوختم. به دلیل خستگی زیاد متوجه نشدم کی به خواب رفتم.
سرعت سمت محوطه حضور و غیاب در جایگاه صبح طبق روال همیشه زود از خواب بیدار شدم و به

پس از مأموریت »ک، والشا و یوکا را دیدم. با خود گفتم گروهم که گروه ژرفبان بود رفتم. مای
 «برگشتند.

پشت یوکا در آخر صف ایستادم. بدون هیچ حرفی به سرشماری گوش دادم. سرشمار، پری خمیده و 
 خواند.ماهی اسامی ثبت شده را با صدای لرزان میپیری بود که روی پوست سفره

 گروه قعربانان. -
 فریاد زد: سرگروهشان نامش را بلند
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 هلموت. -
 زدند.و به تربیت، بقیه اعضای آن گروه اسمشان را بلند فریاد می

 والی. -
 تالسا. -
 کارا. -
 پاالئمون. -

 سرشمارگر بار دیگر چشمانش را گرداند و گفت:
 گروه ژرفبان؟ -
 والشا. -
 آهیل. -
 مایک. -
 یوکا. -

 نوبت به من رسید، صدایم را بلند کردم:
 آلینا. -
 لشا پس از من با صدای بلند و محکمی گفت:وا
 رافا مأموریت. -

ها نیز شمارش شدند و سرشمارگر سری تکان داد و به کارش ادامه داد. به همین ترتیب بقیه گروه
 آزادباش اعالم شد.

ها گروه دوم پایگاه بودند و لباس فرم سبز لجنی گروه قعربانان سمت ما آمدند و سد راهمان شدند. آن
های ما سیاه رنگ بود و در رتبه اول گروهان پایگاه بودیم. با تمسخر نگاهی به تن داشتند؛ اما لباسبه 

تری نسبت به کل افراد پایگاه داشت، رو به ها بود و هیکل درشتمن انداختند. هلموت که سرگروه آن
 والشا گفت:

 میبینم که کلکسیون گروهتون با اومدن این بچه تکمیل شده. -
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ن حرف، اعضای گروهش با صدای بلندی خندیدند. اخمی به صورتم نشاندم و دهان باز کردم تا با ای
 ها گفت:چیزی بگویم که والشا با اخمی سری به نشانه نفی تکان داد و رو به آن

قبالً هم بهت گفتم که من دنبال جایگاه نیستم، جانشینی فرمانده مال خودت. االن هم بهتره بری  -
 شیم.کنار تا رد 

 دونن که فرمانده خیلی بهت اعتماد داره.دست بردار والشا. تقریباً کل پایگاه می -
 خودت رو ثابت کن. خب کی جلوت رو گرفته؟ -

ای به هلموت زد و از میان اعضای آن گروه گذشت. ما نیز به دنبالش راهی شدیم. بعد هم تنه
ها نگاهی ن نشسته بود و با تمسخر به آنهایشاکه مایک و رافا و آهیل پوزخندی به لبدرحالی

 انداختند.می
 دورتر که شدیم آهیل خشمگین گفت:

 کنه.وقت تغییر نمیاون عوضی هیچ -
 سمتم چرخید.

 تمرینات رو انجام دادی؟ -
بله، خیلی تمرین کردم. اگه رافا امروز نیاد باید همراه مایک به بیرون پایگاه برم، برای تمرینای  -

 .مرکب سیاه
 به نشانه تفهیم سری تکان داد و گفت:

 تونیم آلینا رو با خودمونطور پیش بریم که نمیوالشا تا مأموریت بعدی زمانی نمونده. اگه همین -
 ببریم. بهتره روش دیگه رو برای آموزش به کار ببریم.

ای دام گوشهبه اتاقک استراحت گروهمان رسیدیم و وارد سالن گردهمایی شدیم. با اشاره والشا هرک
های پایگاه همه از آهک ساخته شده بودند و مانند های مکعبی و آهکی نشستیم. اتاقکروی صندلی

 .ام را جمع کردمشدهاند. با صدای والشا حواس پرتهایی بودند بزرگ که کمی در زمین فرو رفتهگوی
 تری رو به کار ببندیم.عآموزش آلینا وقتمون رو خیلی گرفته. با آهیل موافقم. بهتره روش سری -

 هایش را روی سـینه قفل کرد.مایک دست
 تونه از پس تمرینا بربیاد؟اما به نظرت می -
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 یوکا متفکر گفت:
 درسته، ممکنه نتونه. -

 ای کردم. نگاهشان را که روی خود حس کردم، از جا بلند شدم و گفتم:سرفه
ودن تو دونم با خبرید یا نه. اما بای که نمیدلیل مسخرهمن رو فرستادن اینجا تا تنبیه شم؛ البته به  -

دونم که االن اینجام و همه تالشم پایگاه همیشه جزء آرزوهام بوده، این رو یه شانس برای خودم می
 انجام بدید.« باید»گیرم تا موفق بشم. پس کاری رو که رو به کار می

 مایک با ابرویی باالرفته گفت:
بوده و االن هم هست که چرا پولکات طالیی نیستن. پس اگه اشتباه نکنم به همیشه برام سؤال  -

 تنبیهت ربط داره. درسته؟
 درسته. -

 والشا سری تکان داد و گفت:
ه ریم بیرون پایگاه برای تمرین و البتواسه این حرفا نه وقتی داریم و نه مهمه؛ پس راه بیفتین. می -

 مهم مونده. آموزش آلینا. فقط دو ماه تا مأموریت
بریدم و تنها دلم آغـوش فرسا شدم. گاهی از پایگاه میهای سخت و طاقتدو ماهی مشغول تمرین

 های کشنده وخواست که هنوز موفق به دیدنشان نشده بودم. دو ماهی پر از تمرینام را میگرم خانواده
 تنهایی و تنهایی.

ردن ککشاند و با نوازش موهای کامالً سفیدم و حسمیآسمان سیاه پایگاه گاهی مرا در قعر ناامیدی 
گشت؛ یعنی تمرین، نبرد، مأموریت، استراحت، تمرین، نبرد، مأموریت، ماده آرامش به روال قبل برمی

 استراحت.
ینه اتاقم سمت آهایم سیاه و کدر و البته کمی وحشیانه شود. بهمعجون تاریکی را سر کشیدم تا پولک

که تیره شده بود نگاه سرسری انداختم و با شنیدن صدای فریاد اعضای گروهم با رفتم، به پوستم 
 سمت در خروجی اتاقم روانه شدم که با پنج چهره طلبکارانه مواجه شدم.سرعت به

 تونیم بریم.خب من حاضرم می -
*** 
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 رکت بودند.ح سمت پریجان درهای بزرگی بههایی سوار بر کوسهی مرجانی پناه گرفتیم. پریپشت تپه
ه ها بها. آنهای داستان انسانآشامآمدند. موجودی شبیه به خوندشمن دیرینه ما؛ چون به شکار ما می

پریان وحشی معروف بودند. پریان سیرنی که انسانیتشان را از دست داده بودند و به وحشیگری و 
 زندگی حیوانی برگشته بودند.

سمت شکم کوسه حجوم بردم و با خنجر سیاهم من از پایین بهبا اشاره والشا حمله را شروع کردیم. 
 شکمش را دریدم.

های سرعت سمت پری سوار رفتم. با حمله سریعی بازویم را خراش کوچکی داد. چشماز پشت، به
 ترین موجود دریا بود!های زرد، اوه مزخرفهای نامرتب و سبزرنگ با رگهکامالً سیاه و دندان

زدم و به پشتش پریدم. خنجر سیاهم را به قلبش فرو بردم، فریادی کشید و روی  سریعاً چرخی عمودی
متی سهای کف اقیانوس افتاد. ناگهان با ضربه محکمی که به بازویم خورد از جایی که بودم بهشن

پرت شدم. نفسی محکمی کشیدم، نگاهم که چرخید و متوجه شدم که همه با استفاده از طلسم، در 
 کردند.ها را نابود میای آنند و با اشارهاحال مبارزه

 شدن به من بود، به قصد حمله و کشتنم و من با خود گفتم:ای افتاد که در حال نزدیکنگاهم به پری
 تن کافیه.بهدیگه مبارزه تن -

سمت آن پری وحشی نشانه گرفتم، مار سفیدم بر روی دستم ظاهر شد و من با قدرت، دستم را به
 ه آن پری را سوزاندم.الکتریسیت

که سمتش رفتیم. درحالیی والشا بهشان را از بین بـرده بودیم. با اشارهبه اطراف نگاهی انداختم. همه
 رومان ایستاد و گفت:سـینه روبهبهکمی زخمی شده بود، دست

 خب! گزارش؟ -
 شون از بین رفتن قربان.مایک: همه

 چه تعداد مایک؟ -
 الم کردند.به تربیت شروع به اع

 تاشون رو.مایک: من پنج
 تا.رافا: من هم پنج
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 یوکا: من چهارتا.
 تا.آهیل: من شیش

 سمت من برگشت.ها بهبا تحسین اویی گفتیم. نگاه
 ام! خب من دوتا. -

 هایشان بلند شد.صدای خنده
 مایک: تو هنوز نتونستی از دوتا بیشتر بری.

 سمت عدد بیشتر از دو نبینه!وقت چوب سیاه جلوی اآهیل: فکر کنم هیچ
ای که توسط هر فرد نابود های وحشیهای پریشدهچوب سیاه، یک چوب بزرگ بود که آمار کشته

 کردند.شد، در آن درج میمی
 رافا: اذیت نکنین بچه رو.

زدم؛ ولی من تام میکردم دهاین درست نیست. اگه من هم مثل شما از جادوی سیاه استفاده می -
رید، گفتم به خودم سخت نگیرم و مثل تن داشتم. وقتی دیدم شما راحت با جادو پیش میبهتن مبارزه

 کنین؟جوری نگام میشما راحت پیش برم. چیه؟ چرا این
 والشا: تو جداً بدون جادو کشتیشون؟

 فقط یکیشون رو. -
 یوکا: خب تو جداً یکیشون رو بدون جادو کشتی؟

 خب آره! -
 نمیشه.آهیل: باورم 

 لبخندی زدم و گفتم: خب حاال بچه کیه؟
والشا: معلومه که تو. تنها شانسی که آوردی، اینه که ملکه مار تو رو انتخاب کرده؛ وگرنه امکان نداشت 

 بتونی.
 ها چرخید و گفت:سمت آن

 ها؟مگه نه بچه -
 آهیل: درسته.
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 رافا: البته.
 مایک:حق با توئه.

 یوکا: موافقم.
 رای دفاعم گفتم:جانب، ببهحق

 دونین.تن تأثیری نداره، خودتون هم میبهچه ربطی داره؟ قدرت مار تو مبارزه تن -
 توجه به من حرفی زدند، مانند:هرکدام بی

 رسه!امروز دریا آروم به نظرمی -
 های خوبی، برای پرش سطح آب روز خوبیه.چه موج -

 و...
ر ام بود سیشرفت بزرگ در مبارزه که مجوز دیدن خانوادهخاطر این پبا دیدن کارهایشان خندیدم و به

 شوق آمدم.
 سرعت روی تختسمت اتاق خودمان رفتیم. بهبه پایگاه بازگشتیم. با خداحافظی سریعی همه به

 ام پریدم و چشم بستم.آهکی-سنگی
 خواستم و بس.تنها یک خواب طوالنی می

 وقفه بود.بی بعد از بسیاری مأموریت، حقم یک خواب طوالنی و
*** 

رسیدند، باالی سرم در حرکت بودند. چشم باز کردم. ابرهای بزرگ و سفید که خیلی هم نرم به نظر می
ای کشیدم و با نوک انگشتانم چشمانم را مالیدم. خمـار از خواب سر جایم نشستم و کمی خمیازه

سمت چپم زل زدم؛ اما باز هم بهسمت راست چشم گرداندم. درخت بود و درخت. موهایم را خاراندم. به
 ها بلند و تیره بودند مانند درخت کاج.ی درختدرخت و درخت و همه

 اما یه لحظه صبر کنید ببینم. اینجا کجاست؟ -
 کرد.و ذهنم مدام اطالعات جدیدی برایم صادر می

 «من کجام؟»
 «هام کو؟باله»
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 «کشم ومن دارم تو هوا نفس می»
 «و...»
 «گونه پا دارم!دم ماهیجای باله و »
 «وای نه!»
 «اینجا چه خبره؟»

ام بود، دویدم. زدن از سـینهبرخاستم و با ترس به پاهایم خیره شدم و با قلبی که در حال بیرون
 «از شرشون خالص شم!»خواستم از پاهای عجیبم فرار کنم و به خیال خودم می

هنوز سرجایشان هستند. دوباره دویدم و از ترس  دوباره نگاهی به آن دو پای عجیب انداختم. دیدم که
 جیغ کشیدم.

 اوه نه! خدایا این چیه؟چرا جای باله پا دارم؟ -
هایم را ترسیدم. چشمترسیدم. ازخودم میدر حال گریه، فریاد زدم و دویدم؛ اما هنوز هم پا داشتم می

 محکم به هم فشردم و بوم!
در گوشم زده بود نگاهی انداختم. با یادآوری آن پاهای کذایی با نفس به توتیا که از جا پریدم و با نفس

هایم که سرجایش بود، نفسی از آسودگی کشیدم و متوجه شدم که جیغی از تخت پریدم. با دیدن باله
 تمام آن اتفاق تنها یک خواب بود.

دات ه من از اتاقم صقدر داد و فریادت بلند بود ککنی دختر؟ اونتوتیا: چی شده؟ چرا انقدر سروصدا می
 کنی.رو شنیدم و اومدم اینجا. دیدم داری تو خواب گریه می

 کنم خواب نبودم.خیلی خواب وحشتناکی بود و واقعی! هنوز هم احساس می -
 توتیا: چه خوابی؟

 یه جنگل پر از درختای بلند. -
 توتیا: جنگل؟ منظورت جنگالی توی خشکیه؟

 تونستم از پاها فرارکنم.شتم. من... پا داشتم. خیلی... ترسیدم. نمیاوهوم... من... من... باله ندا -
 بگیر بخواب. پا داشتن که بد نیست، اتفاقاً خوب هم هست. بگیر بخواب به چیزی هم فکرنکن. -

 کمی به سکوت سپری شد و سپس توتیا زمزمه کرد:
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 خوابت اتفاقاً معنی خوبی داره. -
 ای؟چه معنی -
 بزرگی تو زندگیت میفته؛ مثالً پا درمیاری.یعنی اتفاق  -

ام رها کردم و اش خندید و من با کلی حرص خودم را روی تخت مرجانیبعد هم ریزریز به این شوخی
 دو مرتبه خوابیدم.

های قبل سرشماری روزانه انجام شد؛ اما فرمانده با تشویش اعالم از خواب که بیدار شدم، مانند روز
 وضعیت قرمز کرد.

ریعاً بیرون پایگاه رفتیم و در محلی که پریان وحشی دیده شده بودند، مستقر شدیم. خیلی سریع س
 اش، به پدرومادرمدخلشان را آوردیم و سپس من با آسودگی به پریجان فکر کردم و آسمان پر از پری

این شوق  و که خیلی دلتنگشان بودم و به دوستانم که از کودکی با هم بزرگ شده بودیم. لبخندی زدم
 حالی دو بار به دوربه این خاطر بود که من سرانجام این اجازه را داشتم که به دیدنشان بروم. با خوش

 شدت باز و بسته شد.های کنار پهلویم بهخود چرخیدم و نفس محکمی رها کردم که آبشش
 هورا! پریجان، من دارم میام. -

ها، بعد و بعد برهوت اقیانوس. دوباره اعضای گروه، تپههای سنگی با چرخشم اعضای گروه را دیدم، تپه
 ای سیاه!برهوت و... و سایه

یر کرد، خیره شدم. با تغیسرعت سمتم شنا میسرجایم ماندم. خشکم زده بود و به شبح سیاهی که به
سرعت مارم را ظاهر کردم. در کسری از ثانیه سمتش نشانه مسیرش سمت آهیل به خود آمدم و به

ی سیاهی از بدنش خارج شد و روی زمین افتاد. همه م. با برخورد امواج الکتریسیته به شبح، مادهگرفت
 متعجب به جسم ظاهرشده که روی زمین افتاده بود خیره شدند و من نفسی از آسودگی کشیدم.

 این از کجا پیداش شد؟ -
نها شبح را دیده بودم و دیدنش تبرم که تنها من آن می با شنیدن صدای متعجب رافا، به این نکته پی

 خاطر داشتن انگشتر بلوری بود. آهیل متعجب سمتم چرخید.به
 تو زدیش! چطوری این کار رو کردی؟ -

 کنان به دنبال جوابی گشتم که در عین ناباوری، والشا به دادم رسید.منمن
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 مار ملکه! -
ارد. همه با حالتی مشکوک به من داد، خودش هم به حرفی که زده ایمان نداما چشمانش نشان می

 ای تأییدکننده به خود بگیرم.خیره شده بودند. با همه توانم سعی کردم چهره
 خاطر مارم باشه.خب آره، شاید به -

 مایک یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:
 خاطر نیروی مارت داری بچه. دیدی حاال؟هرچی داری، به -

 نفس راحتی کشیدم.
 ول. من با مار ملکه تونستم اون پری وحشی رو بکشم.باشه، قب -

از جلوی چشمانمان محو شد. من هم « پایگاه»یوکا سری به تأسف برای مایک تکان داد و با گفتن 
 پورت کردم.وجوی احتمالی، سریع به اتاقم در پایگاه تلهبرای رهایی از پرس

رفت، گذاشتم و نفس محکمی پایین می-البا ظاهرشدن در اتاقم دستم را روی قلبم که با هیجان با
 رها کردم. سمت تختم چرخیدم که با دیدن والشا، هینی کشیدم و به عقب پریدم.

 کنی؟کار میتو اینجا چی -
 دونی که من احمق نیستم؛ پس بهم بگو چطوری اون کار رو کردی؟می -

 سعی کردم خونسرد باشم.
 خودت که گفتی. مار ملکه! -

 ی نیشش را روی هم سابید.هاعصبی دندان
نی که دوقدری پیش فرمانده مورد اعتماد هستم که بتونم بندازمت تو اون اتاق خوشامدگویی. میاون -

 منظورم کدوم اتاقه؟
خوار بود جلوی چشمانم نقش بست. های گوشتنیشخندی زد. تصاویر آن اتاق کذایی که پر از ماهی

 کشیدند و...ه به دندان میهای بزرگ و کوچک بدنم کشدن تکهکنده
 سر تکان دادم تا از آن افکار رها شوم.

 منتظرم. -
 مشوش و پر از التهاب نفسی رها کردم.
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دونم اصالً چی شد، یهو دیدم یه چیز سیاهی داره سمت آهیل شنا خاطر مارم بوده. نمیگفتم که، به -
 خواست حمله کنه. من هم زدمش.کنه، میمی

فرضی  هاییهایم، به والشا خیره شدم. متفکر با خنجر سیاهش خطن از تأثیر حرفلب گزیدم و نامطمئ
 روی دستش کشید.

 صدای کیمیاگر در گوشم پیچید.
 باارزشن، از خودت دورشون نکن. -

رویم ظاهر شد و خنجر سیاهش را روی گلویم زدنی، روبهبرهموالشا موشکافانه براندازم کرد و در چشم
 درشت شد.گذاشت. چشمانم 

 کنی؟کار میداری چی -
 بندم افتاد نفسم حبس شد. با چشمان ریزشده گفت:نگاهش که به گردن

 بند. بذار ببینم.این گردن -
شده اش متوقف شد و او با چشمان درشتبندم باال آمد؛ اما در چند سانتیدست آزادش سمت گردن

 گفت:
 این دیگه چه کوفتیه؟ -

بندم بند دراز کرد؛ اما هرچه تالش کرد، نتوانست گردنباری دیگر سمت گردندستش را به عقب برد و 
 را لمس کند. متعجب به او چشم دوختم.

 خورم کار من نیست.قسم می -
 کمی آرام شد. چاقو را از گردنم فاصله داد.

 کشه؟ تو کی هستی؟پس کی داره مچ دستم رو می -
 با ناباوری گفتم:

 کاری نکردم.کار من نیست، من هیچ  -
 اخم کرد.

 پس تماشا کن. -
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بند بند دراز کرد، این بار دستش را دنبال کردم. کمی مانده بود به گردندوباره دستش را سمت گردن
 که...

ی که ازده به دستان کشیده و مردانهرفت و من بهتپایین می-ام از هیجان و ترس باالقفسه سـینه
 د، چشم دوختم.دور دست والشا محکم پیچیده شده بو

 وا... وا... والشا! -
 اش بلند شد.زدهها چشم بردارم و از ترس در حال مرگ بودم. صدای بهتنتوانستم از آن دست

 تونم قسم بخورم که یکی دستم رو گرفته.می -
 هایم را باال آوردم وآرامی چشمهایم را منظم کنم؛ یک نفس، دو نفس، سه نفس. بهسعی کردم نفس

 شا دوختم.به وال
 دستت! -

به « بینمآن دست حقیقت دارد و من آن را می»دوباره نفسی کشیدم و به این فکر افتادم که اگر بگویم 
رم سها چشم دوختم و در یک تصمیم ناگهانی، ترسیده به پشتافتم. دوباره به آن دستدردسر می

ای داشت؛ گونهیبایی الههها خیره شدم. صورتی که زی صاحب دستچرخیدم و به چشمان گردشده
 رنگ، چشمان کشیده و زیبا.موهای کوتاه و مشکی

 ام را که به خود دید،زدهلطفی باشد. نگاه حیرتاش کمی جذاب برای تعریف چهرهشاید گفتن کلمه
 سرعت زمزمه کرد:زده و بهبهت

 اتاق نگهبانی. -
 کر کردم که صدای والشا را شنیدم.و از جلوی چشمان پر از سؤالم محو شد. به صدای آشنایش ف

 مچم آزاد شده، تو کی هستی؟ -
 لب باز کردم و با التماس گفتم:« نه، نباید این اتفاق بیفته.»ناباور نگاهش کردم 

م چرا دونکنم، این کار رو نکن. من که توضیح دادم، گفتم که کار من نیست. اصالً نمیخواهش می -
 طوری میشه.این

تر و عنوان سرگروه انتخاب کرده؟ با وجود مایکی که بزرگفرمانده من رو بهدونی چرا می -
 تره؟!باتجربه
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 مشوش سری تکان دادم.
 دونم.نمی -
طور که مایک امروز این کار رو کرد. با وجود کنم. همونپوشی نمیراحتی از چیزی چشمچون من به -

 راحتی و خیلی ساده ازت گذشت.دیدن کاری که کردی، به
 ی وحشتناکی به خود گرفت و به خودش اشاره کرد.چهره

 گذرم.اما من نمی -
 ترسیده کمی عقب رفتم که با پوزخندی گفت:

تا فردا وقت داری فکرات رو بریزی رو هم. یا به من میگی کی هستی و چطور اون کار رو انجام  -
 دونی.برمت پیش فرمانده و باقیش رو خودت میدادی یا می

 زمزمه کرد: و زیر لب
 اتاق استراحت. -

 و محو شد. نفس محکمی رها کردم و سمت تختم چرخیدم.
 آلینا؟ -

 هایم را در بـ.ـغل گرفتم.ترسیده جیغی کشیدم. پشت تختم پریدم و باله
 هی هی منم! چشمات رو باز کن. چته خب؟ هیس بابا کر شدم. -
 رستادم.آرامی چشم باز کردم. نفسی از آسودگی خیال بیرون فبه
 هوف، تویی؟ ترسیدم! -

 دست روی قلبم گذاشتم.
 قلبم اومدم تو حلقم. -

 اش گفت:شدهآهیل با چشمان درشت
 جنگیدی.های وحشی میچرا انقدر ترسویی؟ مثالً همین چند دقیقه پیش داشتی با پری -

 «ست.دیوونههای وحشی که نه، والشای وح... نه اون از وحشی بدتره، اون یه پری»در دل گفتم 
 لبخندی نمایشی زدم و آرام از جا بلند شدم.
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خبر سرتون رو بندازین پایین بیاین تو اتاق کنی، خب ترسیدم. نباید که بییهو اومدی صدام می -
 ای، چیزی!کسی. یه دری، تخته

 با دست راستش گوشش را خاراند.
 ت امروز تشکر کنم.اوم، خب آره. فکر کنم حق با تو باشه. راستش اومدم ازت باب -
 کردی.تشکر؟! اوه نه تشکر برای چی؟ اگه تو هم جای من بودی همون کار رو می -
 آره؛ اما فکر نکنم که من بتونم یه شبح رو ببینم و بزنمش. -
 «اوه نه، خدایا! والشا کم بود که این هم اضافه شد؟»

 سوتی زد و با اشتیاق گفت:
 چه.شانسی بندیده بودم. کاش من هم مار ملکه داشتم! خیلی خوشعالی بود. تا حاال همچین چیزی  -

 ام، لبخندی زدم.نفسی رها کردم و با اضطراب کمترشده
 بابا! تو هم شدی رافا؟ ای-

 خندید و گفت:
 دونم خیلی منتظرش بودی.شوخی کردم، راستی یه خبر هم برات دارم که می -

 با چشمان ریزشده گفتم:
 خبر خوب یا بد؟ -
 معلومه که خبر خوب! -

 با اشتیاق گفتم:
 خب بگو دیگه. -
 تونی امروز بری به پریجان.می -

شد؟ با فکری که ام بروم؛ اما والشا چه میاش را داشتم که به دیدن خانوادهشکه شدم. سرانجام اجازه
 به سرم زد، مضطرب شدم و گفتم:

 دیگه چه کسی با خبره؟ -
 ای به باال انداخت.شانه

 قریباً همه.ت -
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 ام گذاشتم.دست روی پیشانی
 تونی تا پریجان با من بیای؟می -

 متفکر اخمی کردم.
 پورت کنی.تونی خیلی راحت تلهاحتماالً بتونم بیام؛ ولی الزم نیست که کسی رو با خودت ببری. می -

 در فکر فرو رفتم و جوابی به او ندادم. با صدایش به خود آمدم.
 چیزی شده؟ -

 کردم به چشمانش خیره نشوم گفتم:که سعی میخندیدم. درحالی تصنعی
 نه! مثالً چه چیزی؟ -

 باور نکرد؛ اما گفت:
 هرحال حاالحاالها بهت مدیونم.خب. تا پنج دقیقه دیگه بیرون پایگاه منتظرتم. بهخیله -

ید. فوراً قه طول کشحالی به اتاق تمیزشونده رفتم و دقیقاً پنج دقیدستی تکان داد و محو شد. با خوش
 ماهی بود پوشاندم و زمزمه کردم:از اتاق بیرون آمدم و لباس سفیدم را که از جنس سفره

 ورودی پایگاه. -
اطرافم تار و محو شد و مانند جوهری در هم پیچید. با دوباره بازشدنش آهیل را مقابلم دیدم. او 

زد؛ اما اوقاتی مانند آن روز، حرف نمی رفت و با کسیشخصیتی دوگانه داشت. گاهی در خود فرو می
 شده گفت:های درشتشد. سرش را کمی کج کرد و با چشمتر میطبعحتی از رافا شوخ

 ای نداری.یه دقیقه تأخیر داشتی که عفو شدی. مورد دیگه -
 با دلهره به اطراف نگاهی انداختم.

 تر بریم.شوخی بسه آهیل. سریع -
 .چشمانش را در کاسه چرخاند

 کنم.باشه؛ ولی بعداً جبران می -
 پورت کنم؛ اما صدایی مانع شد.چشم بستم که تله

 رید بدون من؟جایی می -
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سمت صدا چرخیدم. با دیدن رافا آه از نهادم بلند شد و به آهیل چشم دوختم. سری برای هم تکان 
 زمان گفتیم:دادیم و هم

 شهر پریجان. -
ه گیاهان و دانبهاش شده بودم، دانهبا دلتنگی زیادی که تازه متوجه مقابل ورودی سنگی شهر ایستادیم.

ها را از نظر گذراندم. جلوتر رفتم که ناگهان رافا مقابلم ظاهر شد. هینی کشیدم و به عقب مرجان
 پریدم.

 کنی؟کار میتو اینجا چی -
 رافا پایگاه رو ول کردی اومدی اینجا؟ مگه مأموریت نداشتی؟ -
 نچ! -

کردند. زیر کنان، از کنارش گذشتم و وارد شهر شدم. آهیل و رافا هم به دنبال من شنا میرغرغ
به  ی سنگیها گذشتیم و بعد از خانه خرابهها و کوچههای کنجکاو و متعجب پریان از میان صخرهنگاه

 ی ما در آن بود رسیدیم.بستی که خانهچپ چرخیدم و به بن
سمت خانه شنا هایم جاری شد. با سرعت بهدو ماه از آن دور بودم، اشکی زیبایی که با دیدن خانه
 تنگی، صدا زدم.پدرم را هم با دلکردم و مادرو

به ورودی خانه نرسیده بودم که مادروپدرم متعجب از آن بیرون آمدند. ناباور نامم را زمزمه کردند و 
ریختیم و از در آغـ*ـوش هم اشک می آرامی سمتم شنا کردند و مرا محکم در آغـ*ـوش گرفتند.به

 سرمان چرخیدیم.ای به پشتزدیم که با سرفهدیرگذشتن زمان حرف می
 رافا: میگم مزاحم نباشما یه وقت! چیزه...

 ای کرد و گفت:آهیل سرفه
 خوش اومدیم؟ -

 دوباره سرمان سمت هم چرخید و چشمانمان درشت شد و آرام از هم فاصله گرفتیم.
 ای کرد و گفت:پدرم سرفه

 بله بفرمایید. خونه خودتونه. -
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ا ی این مهمونقضیه»ی آهیل و رافا اول وارد خانه شدند. سپس پدرم با آن چشمان پرسؤالش که جمله
بارید، وارد خانه شد. مادرم قبل از واردشدن با چشم و دستانش تهدیدم کرد و من از آن می« چیه؟

 ریزریز خندیدم.
 تیم. مادرم با لبخند گفت:ای نشسهرکدام گوشه

اومدن اینجا و ما رو از غم و غصه شون میکه نبودی همهدونن که اومدی؟ وقتیآلینا دوستات می -
 کردن.دور می

 خندیدم و گفتم:
 ً؟واقعاً -

 پدرم هم با تأکید سری تکان داد و گفت:
 مونم، بعد میرم ببی...کم دیگه پیشتون مییه -

 که صدای تامیال را شنیدم.حرفم تمام نشده بود 
 مامان آلی! بابای آلی! کسی خونه نیست؟ -

 کردند گفتم:های درشت نگاهم میسری به نشانه تأسف تکان دادم به آهیل و رافا که با چشم
 قدر لوسه، فکر نکنم تغییری بکنه.همیشه همین -

 بعد با هیجان از جا پریدم و گفتم:
 خود آلی چی؟ ننرجان؟ -

شنیدم و بعد خودشان را دیدم؛ یعنی تامیال، تیدا و هلیا که با عجله سمت ورودی شنا  صدای جیغی
بودن ورودی در آن گیر افتادند. همه با دیدن آن صحنه خندیدیم که تیدا کرده بودند و به دلیل کوچک

 دوباره جیغی کشید.
 کمک! نخندین بیاین ما رو نجات بدین. -

 ای به تامیال رفت.غرههلیا چشم
 صد بار بهت گفتم خودت رو الغر کن. -

 صدای لیانا از بیرون آمد.
 ها. حاال من از کجا بیام؟راه رو بند آوردید دیوونه -
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 تامیال به هلیا توپید:
 بینی؟من کجام چاقه؟ کوری؟ تیدا رو نمی -

 کردم گفتم:طور که سمتشان شنا میهمان
 بسه. آبروم رو بردین پیش دوستام. -

 زده گفتند:شان بهتهر چهارتای
 دوستات؟ -

 دست هلیا را گرفتم و به لیانا گفتم:
 با شماره من هلیا رو هل بده. سه، دو، یک. -

آرامی وارد شد و با دیدنم مرا محکم در از ورودی رد شدند و نفسی از آسوگی رها کردند. لیانا به
 بودند نگاهی انداختم.کردن سر و وضعشان تا که مشغول مرتبآغـ*ـوش گرفت. به آن سه

 بسه بابا، خوبین. من اینجا خزه شدما. -
ای نثارشان کردم و سمتشان رفتم و محکم همدیگر را خندیدند و دستانشان را برایم باز کردند. دیوانه

 در آغـ*ـوش گرفتیم.
 صدای مادرم بلند شد:

 خوان؟خب، حاال کیا ماهی مخصوص می -
هورایی کشیدیم که آهیل متعجب به ما چشم دوخت و رافا متفکر طبق عادت همیشگی، با هماهنگی 

 گفت:
 بستگی داره. -

 کنجکاو پرسیدم:
 به چی؟ -
تونم بگم دونی دست بزن داره، نمیی ماهی! آخه آهیل میگه نصف ماهیت مال من. تو که میاندازه -

 که نه.
 گوید:رود و به رافا میو نمیشود، از رزند که موجب خندیدنمان میای به او میگردنیآهیل پس

 خوای؟خوام یا تو میمن ماهیت رو می -



 

 

82 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

زمان با انگشت اشاره همدیگر را نشان با تأسف سری برایشان تکان دادم که چشم درشت کرد و هم
 ام کردند.دادند. با دیدن این صحنه با صدای بلندی خندیدم و بقیه هم همراهی

 کردند وچرخی در شهر زدیم. به آهیل و رافا که جلوتر از ما شنا می بعد از خوردن ماهی به اصرار لیانا
با  های رافا رااش فرورفته بود و شوخیمشغول صحبت بودند، چشم دوختم. آهیل دوباره در جلد افسرده

 خندید.قاه از کارهایش میداد و رافا، قاهفریاد جواب می
 گم میشی یا نه؟ -

 یش گفت:هابریده وسط خندهرافا بریده
 تو رو جون خودت چته؟ از صدتا مایک بدتری. -

 تیدا ترسان گفت:
 واقعاً اینا دوستاتن؟ -

 لیانا: این یکی که خله.
 تامیال ادامه داد:

 اون یکی هم تعادل روانی نداره. -
 هلیا با تأکید سری تکان داد.

 هردو ترسناکن. -
 ها گفتم:به دفاع از آن

 کم شوخه.یه طور نیست، رافاهیچ هم این -
 کنند. برای همین حرفم را اصالح کردم.دیدم که طوری نگاهم می

رسناک دونیم. تش بوده دیگه، ما چه میباشه بابا، خیلی شوخه! آهیل هم حتماً یه مشکلی تو گذشته -
 ؟خاطر اینکه تو مرکب سیاهمهم نیستن؛ یعنی من هم ترسناکم؟ فقط به

 تیدا از گوشه چشم نگاهم کرد.
جوری من که تو رو با این موها دیدم کپ کردم. معلوم نیست دفعه بعدی که رفتی و برگشتی چه -

 بشی.
 تامیال نگرانی گفت:
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 ی خشن.مثل اینا، چهره -
 هلیا: صورت و بدن پر از زخم.

 پولکای سیاه. لیانا:
 هایم را در حدقه چرخاندم.چشم

 جز اولی.ی اینا رو من هم دارم بههمه -
 کنان گفت:جیغجیغتیدا 

 چی؟ -
 آهیل و رافا ترسیده سمتمان شنا کردند که باعث شد، دوستانم پشتم سنگر بگیرند.

 آهیل با اخمی آهسته پرسید:
 چی شده آلینا؟ -

 تر به من چسبیدند.ها محکمای به دوستانم رفت که آنغرهرافا هم چشم
 چیزی نشده. -

 آهیل آرام پرسید:
 پس چرا جیغ کشیدین؟ -

 کرد گفت:که با دستانش بازی میتیدا مظلوم از من فاصله گرفت و درحالی
 باور کنید منظوری نداشتم. ببخشید! فقط تعجب کردم. -

 رافا متعجب گفت:
 کنی؟کشی؟ در طول روز چند بار تعجب میکنی جیغ میوقتی تعجب می -

 با صدای بلندی خندیدیم که تیدا حرصی جیغی کشید.
 ن نیستم. به من نخندین.تومن مسخره -

 به آهیل نگاه کردم که در حال خندیدن بود. لبخندی زدم. رافا متفکر گفت:
 کشی؟!خوری جیغ میپس حرص هم می -

 با خنده گفتم:
 کشه، اینا که چیزی نیست.ناراحت هم که هست جیغ می -
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شان دستش سه، دو و یک را نکرد خیره شده بود و با رافا با تعجب به تیدا که با عصبانیت نگاهمان می
 داد. ناگهان جیغ تیدا بلند شد و ما از شدت خنده کف اقیانوس نشستیم.

خندیدیم، دلفینی با سرعت از بینمان شنا کرد. دخترها هینی کشیدند و به عقب در همان حین که می
هم  هایش بودند، خودشپریدند. لبخندم جمع شد و جایش را به اخمی غلیظ داد. وقتی دلفین

 شد.اش پیدا میسروکله
 ن؟آهیل: دلفینای اینجا چشونه؟ دیوونه

 زیر لب زمزمه کردم:
 خودشون که نه، صاحبشون چرا! -

 با چشم به دخترها عالمت دادم.
 پاشین، باید بریم. -

 خواستی تو شهر بگردی؟رافا: مگه نمی
 چشم درشت کردم.

 بینی که! پشیمون شدم.می -
 اطراف انداختم.و نگاهی سرسری به 

 پاشین دیگه. -
ونوق بلند شدند و به دنبال من شنا کردند. هنوز خیلی شنا نکرده بودیم که پاشا به همراه با کلی نق

 سـینه در جایم ماندم.بههایش مقابلمان سبز شد. پوفی کشیدم و دستدلفین
و رافا را نادیده گرفتم و ی آهیل شدههای درشتباله دلفینش را رها کرد و سمت ما شنا کرد. چشم

دوباره به پاشا چشم دوختم. به ما که رسید، آهیل و رافا کمی خم شدند و دست چپشان را مشت کردند 
 صدا گفتند:و آن را روی قلبشان گذاشته و یک

 درود ولیعهد. -
 آهیل در همان حالت گفت:

 مشکلی پیش اومده که ولیعهد رو به اینجا کشونده؟ -
 ی به من انداخت.نگاهپاشا نیم
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 نه راحت باشید. -
 کنان گفت:تامیال در گوشم وزوز

 دونن؟اینا راجع به شما نمی -
 سری به چپ و راست تکان دادم. پاشا ادامه داد:

جا پیچیده. بالفاصله بعد از شنیدنش اومدم که ببینمت. چقدر عوض خبر برگشتنت به شهر همه -
 شدی، موهات...

 تفاوت نگاهش کردم. با ابروهایکرد. بیبیان کرد که سر دلفینش را نوازش میاین کلمات را در حالی 
باالرفته نگاهش را بین دوستانم چرخاند که بله سرورمی شنید و هرکدام سمتی شنا کردند. بعد از 

 دورشدنشان گفت:
 بعد دو ماه و پونزده روز اومدی به پریجان؛ ولی انگار دو سال و چند ماهه که نبودی. -
 صبی شدم.ع
فهمم، آخه مگه میشه؟! چطوری از یه دشمن خونی تبدیل شدی به خوای بس کنی؟ نمیپاشا نمی -

اینی که االن هستی؟ چطور میشه تویی که از من متنفر بودی االن میای جلوم میگی دو ماه نبودی 
ون، دین بیرست. این شما بودین که ما رو از قصر پرت کرانگار دو سال گذشته؟! این خیلی مسخره

 یادت رفته؟
شد فراموشش کرد؟ آن گذشت؛ اما برایم تازگی داشت. اصالً مگر میها از آن ماجرا میبا اینکه سال

هم روزی که با چه خفتی ما را از قصر اخراج کردند و به پدرم که آن زمان مشاور اول پادشاه بود، 
م ایمان داشت، هیچ کاری نکرد تا این گناهی پدربرچسب خـ*ـیانـت زدند. پادشاه با اینکه به بی

ای از سوی مشاور دوم پادشاه بود؛ دانستند تنها دسیسههای پدرم برداشته شود. همه میتهمت از شانه
 اش، حتی پادشاه مقابلش سکوت کرده بود.گریاما به دلیل نفوذ زیاد و حیله

 چشم درشت کردم و از دلفین رو اعصابش فاصله گرفت.
لینا؟ از من چه کاری برمیومد؟ مگه من چند سالم بود که جلوی این کار رو بگیرم؟ چی میگی آ -

دشمن خونی؟! تنفر؟! متوجهی چی داری میگی؟ من پرتتون کردم بیرون؟ من رو چرا تو این چیزا 
 دخالت میدی؟
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 با اعصابی متشنج گفتم:
ه که پدرم رو نکشت. حاال دنبال چیخاطر حرفای کیمیاگربود وفقط هم بهپادشاه از پدرم متنفره، فقط -

 خواد با من ازدواج کنی؟که ازت می
 عصبی فریاد زد:

 دونی؟ هان؟تو از هیچی خبر نداری، بیخودی داستان واسه خودت نباف. تو چه می -
 زنی؟!خب تو بگو که بدونم. تو من رو از اشتباهم دربیار. چرا حرف نمی -

 امواج روی آب چشم دوخت. دوباره در چشمانم خیر شد و گفت:غمگین سر بلند کرد و به رقـ*ـص 
 نخواه که بگم. قسم خوردم که نگم. -

 پوزخندی زدم. نگران نگاهم کرد و ادامه داد:
 خورم که حسم به تو دروغ نیست، نبوده و نیست. باور کن!اما به انسانیت وجودم، قسم می -

 رویم را از او برگردانم و سمت خانه شنا کردم.نفسی رها کردم. سری به چپ و راست تکان دادم، 
 زدن باهم پیدا کردم. با لبخندی گفتم:کلهنزدیک خانه، دوستانم را مشغول سرو

 سازید!چه خوب که باهم می -
 تامیال با دیدنم گفت:

کردم ش بهم میگن ننر. داشتم دعا میوای آلی چه خوب که اومدی. این دوتا دوست نهنگت همه -
 هت برسه. حاال که اومدی بیا جلوتر قشنگ دستم بهت برسه تا نشونت بدم.دستم ب

 ور شد که آهیل سد راهش شد و گفت:سمتم حمله
 برگرد سر جات. -

ی ی تامیال، حدس زدم آهیل چهرهپریدهالبته با تن صدایی که به کار برد و دیدن صورت رنگ
 ت:ترسناکش را هم نشان داده. با اخمی سمتم چرخید و گف

 کارت داشت؟ولیعهد چی -
 ای باال انداختم.شانه

 هیچی، چیز خاصی نبود. -
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توجه ام را به عقب هل داد. آخی گفتم که بیرافا چشم درشت کرد و با انگشت اشاره محکم پیشانی
 گفت:

 وقت میگی چیز خاصی نبود؟! چی گفت؟ یاال!احمق، ولیعهد اومده باهات حرف زده، اون -
 و طلبکارانه گفتم: چشم درشت کردم

 آخه مگه فوضولین؟! -
ام ام گرفت که آهیل مشتی به گونههایش را روی هم سایید و ایشی گفت. از کارش خندهرافا دندان

اد نما زد و بازوهایش را نشانم دکوبید. دخترها هینی کشیدند. عصبی نگاهش کردم که لبخندی دندان
 ید.غش خندکه رافا غش

 کارت داشت یا دومیش رو نوش جون کن!چییا بگو ولیعهد  -
ی زدنهمبهور شدم. در چشمام را چند بار ماساژ دادم. نگاهش کردم و به طور ناگهانی سمتش حملهگونه
ام را نداشت نقش زمین شد. رویش ظاهر شدم و مشتی به شکمش کوبیدم که چون انتظار حملهروبه

ها تیدا با هیجان جیغ غش خندیدند و آن وسطو غش این بار دخترها با ناباوری نگاهمان کردند
 کشید. مشتم را چند باری باال بردم و گفتم:می
 اینه! -

 زده تکان داد.رافا با تأسف سری برای آهیل ماتم
 ت! مثالً از تو اینا رو یاد گرفته. پاشو، پاش...شن دریا تو کله -

 ش گذاشت.اش را ناتمام رها کرد و با اخمی دست روی گوشجمله
 دریافت شد. -

 سمتم چرخید.
 بدبخت شدیم. -

 با چشمان درشت به او زل زدیم که گفت:
 آخه مأموریت؟! اون هم االن؟ -

 زده از جا بلند شد.آهیل بهت
 مأموریت؟ پست ما که نبوده. چه خبر شده؟ -
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 رافا گیج و متعجب دستی به موهایش کشید.
 باید برگردیم به پایگاه! والشا غیبش زده، کسی ازش خبری نداره. -

 فریاد پربهت من و آهیل بلند شد:
 چی؟! -

 صدایم لرزید.
 م... منظورت چیه که غیبش زده؟ -

 سری به نشانه ندانستن تکان داد. ترسیدم.
 «یعنی چه اتفاقی افتاده؟ امکان داره که به تعقیب من اومده باشه؟»

 نگران چشم چرخاندم.
 کار کنیم؟حاال چی -

 اش زد.متفکر دستی زیر چانهآهیل 
 ریم پایگاه.می -

*** 
روی پایگاه ایستاده بودیم. نگاهی به هم با توضیحات زیادی از مادر و پدرم جدا شدم؛ سپس روبه

 پورت کردیم.انداختیم و بعد مقابل اتاق والشا تله
 رافا: یعنی کجا رفته؟

 دونم. یوکا دیگه چیزی نگفت؟آهیل: چه می
 ط گفت فرمانده هرچی تالش کرده که ارتباطی باهاش برقرار کنه نتونسته.رافا: نه، فق

 زد. وپهنیتفاوت از آن خارج شد و با دیدن ما لبخند پتبه ورودی اتاق که رسیدیم، والشا خیلی بی
 سالم. اومدین؟ چقدر زود! -

شند از را طرح کرده با و من قلبم از فکر اینکه والشا و فرمانده برای کشاندن من به پایگاه، این نقشه
 حرکت ایستاد.

 «شدن انرژی؟خوار و معلقاگه حقیقت باشه چی؟ اتاق پر از ماهیای گوشت»
 ت نرفته بودی؟ چی شده؟آلینا، تو چرا برگشتی؟ مگه به دیدن خونواده -
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یدا پبودن اوضاع ایمان انگار فقط من نبودم که زبانم بند آمده بود. با دیدن رافا و آهیل به مشکوک
 کردم.

 آهیل: مگه تو گم نشده بودی؟
 تونن با تو ارتباط برقرار کنن. چطور اینجایی؟!رافا: ما از پایگاه پیام دریافت کردیم. گفتن که نمی

 والشا چشم درشت کرد.
 گین؟ من که اینجام.من گم شدم؟! چی می -

 آهیل: اینجا چه خبره؟! یوکا کجاست؟ مایک؟
 والشا متفکر گفت:

 مأموریت رفتن. حتماً -
 رافا: مطمئنی؟

 ای باال انداخت.والشا شانه
 دونم، من خواب بودم.نمی -

 آهیل چشمانش را ریز کرد.
 خوابیدی.تو که روزا نمی -

 ای کرد و سمت اتاق چرخید.والشا سرفه
 البد خسته بودم، خوابیدم دیگه. -

 ق والشا فاصله گرفتیم.بعد از رفتنش مشکوک و نامطمئن نگاهی بهم انداختیم و از اتا
 رافا که هنوز از حضور والشا شوکه بود گفت:

 میرم به فرمانده اطالع بدم که والشا اینجاست. -
 باشه، من هم میرم اتاقم. فعالً. -

در اتاقم ظاهر شدم، روی تختم دراز کشیدم و با اخم به اتفاقات اخیر فکر کردم. با خود فکر کردم 
 «بگم؟ باید، حقیقت رو به والشا»
 «نه!»
 «کار کنم؟ فقط تا صبح وقت دارم.پس چی»
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 با مشت چند بار به سرم کوبیدم.
مرد! اه اصالً مرد! آره شاید میمرد که. خب شاید هم میشد بذاری شبح آهیل رو بزنه؟ نمیحاال نمی»

 «دونم؟چه می
 .غلتی زدم و با افکاری درهم، چشمانم را بستم تا کمی آرام شوم. اخمی کردم

 «چیز رو بگم.زنم، تا خودش بیاد و ازم بخواد همهخب پس حرفی نمی»
جا  زده ازوقوسی به بدنم دادم که با شنیدن شیپور خطر، بهتنفسی رها کردم و لبخندی زدم. کش

 پریدم و به بیرون شنا کردم.
ار با عجله از کنیکی از دستانم را روی درگاه اتاقم گذاشتم و به بیرون خم شدم که رافا را دیدم که 

 اتاقم رد شد. صدایش زدم. مکثی کرد و سمتم چرخید و با عجله گفت:
 های وحشی دارن سمت پریجان میرن.زود باش بیا پایین، باید بریم. پری -

با وحشت چرخیدم و با عجله معجون سیاه را سر کشیدم. لباس سفید و بلندم را با لباس محافظ پایگاه 
 عوض کردم. چشم بستم و زمزمه کردم:که کوتاه و سیاه بود، 

 بیرون پایگاه. -
های چشم باز کردم و با سرعت، سمت گروهم شنا کردم. در صف قرار گرفتم و به تغییر رنگ پولک

 های سیاه و وحشی زل زدم.فامم به پولکنقره
 فرمانده: والشا، تو و گروهت دروازه شمالی.

 احترامی گذاشتیم و زمزمه کردیم:
 شمالی پریجان. دروازه -

ی شمالی مستقر بودیم. مایک و یوکا با زدنی ما در دروازههمبهو فضایی که در هم پیچید و در چشم
 سمتمان آمدند.دیدنمان به

 مایک: والشا؟! تو کجا بودی؟
 ی مایک زد و گفت:زدهوالشا تنها لبخند مضحکی به جمالت بهت

 کردم.ام! منظورتون چیه؟ خب داشتم استراحت می -
 یوکا چشم درشت کرد و گفت:
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وقت این ساعت استراحت؟ من کل اتاقت رو بررسی کردم، اثری ازت نبود. درضمن یادم نمیاد هیچ -
 استراحت کنی.

 آمیزی به او انداخت.والشا نگاه تهدید
 وقتی میگم تو اتاقم بودم؛ یعنی بودم. -

 خصوص.شد، یک هیجان بهموسی حس میآمیز بود؛ اما در صدایش هیجان کامالً ملنگاهش تهدید
 نگاهش را بینمان چرخاند.

 جا تمومه. لطفاً دیگه حرفی در این باره نشنوم.این بحث همین -
ی فکرکردن به رویم اجازهی روبهقدری از او بعید بود؛ اما دیدن صحنه« لطفاً»ی به کار بردن کلمه

 حرفش با التهاب پریدم:ی ما گرفت و من وسط حرکت مشکوک والشا را از همه
 اونجا رو! -

سمت دروازه شمالی آمدند. والشا با دیدنشان با خشم هایشان بهای پری وحشی سوار بر کوسهدسته
 گفت:

 سد دفاعی. -
 آرایش دفاعی گرفتیم. مارهایمان را احضار کردیم و گاردی گرفتیم.

شهر باشه. حواستون به هم باشه. خطایی  تن نداریم. آهیل حواست به ورودیبهوالشا: آلینا مبارزه تن
 شین. نباید یکیشون هم از دستتون در بره.ازتون سر بزنه، تنبیه می

 صدا فریاد زدیم:یک
 بله قربان! -

ته یکشان را با امواج الکتریسیبهبه پریان وحشی چشم دوختم. با سرعت سمتشان شنا کردیم و یک
 ظاهر شدم. هاسوزاندیم. چشم بستم و پشت یکی از آن

چاقوی سیاهم را روی گردنش گذاشتم که فوراً چرخید و دستم را پیچاند. در دل مار سفیدم را صدا زدم 
و با باالآوردن دستم سمت پری وحشی، امواج الکتریسیته به بدنش تزریق شد و با آزادشدنم چرخیدم 

دستم را برای آزادکردن  که پری دیگری که فاصله چندانی با من نداشت، سمتم هجوم آورد. ترسیده
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الکتریسیته سمتش نشانه گرفتم که ناگهان نیروی سیاهی دورش پیچید و بعد از افتادنش، والشا را 
 کرد.پشتش دیدم که با تهدید نگاهم می
سرش را هم با نیروی مرکب سیاه کشت. با شنیدن فریاد مخوفی فوراً به عقب چرخی زد و پری پشت

 دیر شده بود. به عقب چرخیدم؛ اما خیلی
های زرد و کریهش را سمت صورتم آورد. جیغی کشیدم با کمر روی زمین افتادم و پری وحشی، دندان

و خنجر سیاهم را در شکمش فرو بردم. هلش دادم و بعد از درآوردن چاقو دستم را سمت پری مقابلم 
م ی زمین افتاد. موهایگرفتم و با نیروی تاریک مرکب سیاه مسمومش کردم. قبل از رسیدن به من رو

ای با آرنجم به شکمش زدم و با چرخی خنجر را روی صورتش که به عقب کشیده شد، ترسیده ضربه
آمد کشیدم و سریع با انرژی مار سفیدم، برقی به بدنش تزریق کردم و پری دیگری را که سمتم می

 فوراً سوزاندم.
 وی ما گرداند و سپس گفت:وجها، نگاهش را در جستوالشا بعد از کشتن آخرین آن

 بینمتون.ورودی پایگاه می -
ی عظیم و سیاه مرکب سیاه رها همه چشم بستیم و به ورودی پایگاه رفتیم. مارهایمان را در دایره

 رفته محو شد.وتابی خورد و در سیاهی آن رفتهکردیم. مار سفیدم در جوهر پیچ
 به خط شین. -

انش را پشتش گره زده بود، با اخمی مقابلمان شنا کرد. از مقابلم که دستبه صف شدیم. والشا درحالی
شدیم؛ لحظه که گذشت، آسوده نفسی رها کردم. همیشه این لحظه، همه دچار استرس خاصی می

 تحویل تنبیه به کسی که مرتکب اشتباه شده!
رخید و سمتم چبه یوکا رسید، چرخی زد و دوباره سمت اول صف شنا کرد. به من که رسید، مکثی کرد 

ی طلبکارش زل زدم که با رویم قرار گرفت. آرام سرم را باال آوردم و با استرس به چهرهو دقیقاً روبه
 ی وجودم فرو ریخت.شنیدن فریادش همه

 چرا از دستورم سرپیچی کردی؟ -
 :ددستش را مقابلم گرفت، ترسان خنجرم را تحویل دادم. محکم از دستم کشید و بار دیگر فریاد ز

 تونیم هم حواسمون به تو باشه، هم به اون وحشیا!ما که نمی -
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 تر برد.ببخشیدی زمزمه کردم که صدایش را باال
 تن نداریم؟بهمگه نشنیده بودی که گفتم مبارزه تن -

 با انگشتان دستم بازی کردم و لب گزیدم.
 چرا جواب نمیدی؟ مگه... -

 مایک وسط حرفش پرید.
 چیزی نش...خیال والشا، بی -

 ی والشا حرفش را خورد.ی برافروختهبا دیدن چهره
من االن سرگروهتونم، نه اون والشایی که باهاتون دوسته؛ پس دوستیمون رو بذارید کنار وقتی که  -

 کنید.تو مأموریتیم و... . بار آخرتونه که بیخودی دخالت می
که با اخمی عمیق نگاهم درحالیچند نفس عمیق برای کنترل خشمش کشید. کمی که آرام شد، 

 کرد گفت:می
 تونید برید.پریان تا مأموریت بعدی آزاد. می -

شدن حرفش، برای رهایی از آن موقعیت، فوراً چشم بستم و به اتاقم فکر کردم. چشم باز بعد از تمام
اقچه روی طی اتاقم رفتم. مرتبش کردم و کردم، لباس سفیدم را از کف اتاقم برداشتم و سمت طاقچه

، جیغ دادتفاوت خنجر سیاهم را در دست تاب میگذاشتم. سمت تختم چرخیدم و با دیدن والشا که بی
 خفیفی کشیدم.

ان اند و برایش کلی هیجای انجام دادهابروی راستش را باال برد. رفتارش مانند کسانی بود که کار تازه
ش را داده شدنتر بگویم، از آن لحظه که خبر گمقدارند. گویی پری دیگری مقابلم بود. اگر بخواهم دقی

کرده بودند، رفتارش عجیب شده بود. او به طور مرموزی اظهار کرد که در اتاقش استراحت می
د که ای شکه یوکا اتاقش را بررسی کرده بود و اثری از او ندیده بود؛ اما این افکار تنها ثانیهدرحالی

 لشا نیز مرا از دنیای حدسیاتم جدا کرد.ذهنم را به بازی گرفت و صدای وا
 من بهت گفته بودم بری؟ که سریع راهت رو کشیدی اومدی تو اتاقت؟! هوم؟ -

ی من به شبح بازجویی یعنی اومده که باز درمورد اون روز و حمله»ای زمزمه کردم. با استرس نه
 «کنه؟
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 طور نیست؟فکر کنم یادت رفته که باید تنبیه بشی! این -
 ه از خنجر گرفت و به من چشم دوخت.نگا
 چه تنبیهی برات در نظر بگیرم؟ -

ی کوتاهی از من ظاهر شد. هینی برخاست و ژست متفکری گرفت. ناگهان محو شد و در فاصله
 کشیدم که گفت:

 گذرم؛ ولی اگه تکرار شه، قولی نمیدم.این بار رو می -
 مکثی کرد و ادامه داد:

 شاید نتونم ادامه بدم.طور بوده. والشا این -
آخرش را  یکوبید گذاشتم. جملهلبخند مرموزی زد و باز هم ناپدید شد. دست روی قلبم که ترسیده می

 نفهمیدم. به فکر فرو رفتم که صدای مرد مرموز ذهنم را شنیدم که خندید و گفت.
 خنجرتون رو برد. -

 چشمانم درشت شد.
 صالً چرا نمیری؟ کی هستی؟خوای از این کارت دست برداری؟ انمی -
 کنم؟ تقصیر خودت شماست که من اینجام.کار میمگه چی -
 یادم نمیاد که کاری کرده باشم و بخوام بیای تو ذهنم. -
 این تو سرنوشتمونه. -
 چی؟ اینکه بیای تو ذهنم و اعصابم رو به هم بریزی؟ -
 شما خبر ندارید.کم لطفی نکنید. اتفاقاً در یه مورد خیلی کمک حالتونم و  -
 کنی؟ببین، من که دیدمت؛ پس چرا خودت رو مخفی می -
 کنم، من تو اتاقتون نیستم.مخفی نمی -

 خشکم زد.
 پس کجایی؟ -

 آرامی زمزمه کرد:بی توجه به حرفم به
 بهتره برم بخوابم، امروز خیلی خسته شدم. -
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داد که خسته هم اری انجام میاخمی کردم. این من بودم که خسته شده بودم. مگر یک روح چه ک
شوند؟ ناامید از گرفتن پاسخی از او روی تختم دراز کشیدم و بعد ها هم خسته میبشود؟ اصالً مگر روح

 زدن خوابیدم.از کلی غلت
*** 

 دانای کل
 قصر واالستار -ها قبل سال

های اریکبا کندهی نوزادی در فضای قصر واالر شنیده شد. نوزادی که روی ستون سفید صدای گریه
 داد.تابانه دست و پاهایش را تکان میزیبایی قرار داشت و بی

آرامی او را در آغـ*ـوش گرفت. در آن هنگام مردی کنار زن زیبارویی با تبسم کنارش ظاهر شد و به
که با چشمان ریزشده به ستون سفید خیره شده بود، سرش ظاهر شد. درحالیآن زن درست پشت

 زمزمه کرد:
 ای در دنیای ما خلق بشه.ی دیگهقرار نبود بچه -

 داد، با تبسمی رو به او گفت:که نوزاد را در آغـ*ـوش تکان میزن درحالی
 مونیم تا اعالم جلسه کنه.های تولد به صدا در اومده، مطمئنم پیمانو باخبر شده. منتظر میزنگ -

خواند از سالن تولد نشینی میکودک الالیی دلکه برای مرد، سر تکان داد و محو شد. زن هم درحالی
 محو شد و کودک را با خود برد.

*** 
 آلینا

 پایگاه مرکب سیاه
که در اتاق استراحت والشا بود، در  طبق روال هرروز، به سرشماری رفتم. در سالن جلسات گروهمان

 حال تمرین تمرکز بودم.
آمدم. مطمئن بودم که یوکا از من ناامید شده. برنمیحسابی کالفه شدم. تنها تمرینی بود که از پسش 

 برید.توانم را میواندازه تابدانستم کجای کارم اشتباه است؛ اما هرچه که بود، بینمی
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کمی ست! یهکنی؛ اما هنوز پیشرفتی نداشتی. خیلی ناامید کنندهآلینا، دو ماه و نیمه داری تمرین می -
 تونی؟کن. آخه چرا نمی تالش کن لطفاً. ذهنت رو خالی

چرخه. تقصیر من نیست، درست زمانی که میگی ذهنت رو خالی کن، هرچی فکره تو ذهنم می -
 کار کنم؟!کنم، بیشتروبیشتر میشه. میگی چیهرچقدر هم تالش می

 یوکا پوفی کشید و چشمانش را در حدقه چرخاند.
 کار کنم.واقعاً با ذهن شلوغی که تو داری، موندم که باید چی -

والشا خمـار از خواب از اتاقش بیرون آمد و کمی چشمانش را مالید و در همان حال با لحن طلبکاری 
 به ما توپید:

 دیگه جایی برای تمرین نبود؟! انقد دادوهوار کردین بیدار شدم. اه! -
 یوکا متعجب پرسید:

تر رفتی تا به مأموریتت برسی. تا االن خواب بودی؟ میگم چرا تو سرشماری نبودیا. فکر کردم زود -
 تازگیا چت شده؟ انگار خودت نیستی!

 هایش گرد شد.والشا چشم
 چی؟! مأموریت؟! -

 نگاه متعجبی بین من و یوکا ردوبدل شد. والشا دوباره غر زد:
 کی این موقع صبح میره مأموریت! من هنوز خوابم میاد. -
 خوابیدی، امکان نداشت از مأموریتی بگذری.اد نمیای چیزی گرفتی والشا! تو قبالً زینکنه مریضی -

 حتماً حالت خیلی بده، شاید هم تو مأموریت قبلی کمی سم به بدنت رفته یا شاید هم...
زنی. از اینجا برین بیرون. جای دیگه تمرین کنین. مزاحمم نشین اه! بس کن دیگه، یه ریز حرف می -

 تا خودم بیدار شم. مفهوم بود؟
 وولی تحویلش دادیم و از سالن خارج شدیم.شلبله قربان 

 ای خیره شد و زمزمه کرد:یوکا متفکر، به نقطه
 خیلی عجیبه، والشا عادت نداره صبحا بخوابه. -

 حرفش را بریدم:
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 یا مأموریتش رو فراموش کنه، حتی ساده از کنارش بگذره. -
 یاد حرفی که به من زده بود، افتادم.

این بار رو »و یاد حرف دیشبش « گذرمسادگی از چیزی نمیکرده؛ چون بهفرمانده من رو انتخاب »
 «گذرم؛ ولی اگه تکرار شه، قولی نمیدم.می

 کرد.های ضدونقیضش، مرا متعجب میحرف
 آلینا، تو به تمرینات ادامه بده، من باید برم جایی. -
 کنم این دفعه از پسش بر بیام.باشه، سعیم رو می -
 طور باشه! فعالً.همینامیدوارم  -

بعد از رفتنش، به اتاقم رفتم و کمی تمرین کردم. سپس سری به توتیا زدم و بعد از بسیاری صحبت 
 درمورد اتفاقات پایگاه، به اتاقم برگشته و به اتاق تمیزشونده رفتم.

ده به و آسو زده از اتاق تمیزشونده بیرون آمدم. کسی را ندیدمبا سروصدایی که در اتاقم شنیدم، هول
 اتاق تمیزشونده برگشتم.

های ریز و کوچک مشغول تمیزکردنم شدند و طولی نکشید که با تشر از خودم دورشان کردم. ماهی
اش، پارهپاره یرسید. جنس لطیفی داشت و دنبالهام میلباس بلندی پوشیدم که سه وجب باالتر از باله

 ه به بیرون آمدم.رقصید. از اتاق تمیزشوندراحتی در آب میبه
با دیدن برق چیزی روی تختم، به آن سمت رفتم و با دیدن خنجر سیاهم، متعجب به دور خود 

 «یعنی والشا بوده؟»چرخیدم تا کسی که آن را آورده بود ببینم. با خود گفتم 
 بله، والشا بوده. -

 تقریباً فریاد زدم:ترسیده به عقب چرخیدم و با دیدن همان مرد جوان مرموز، چشمانم گرد شد و 
 تو انسانی! -

اش، خیره شدم. ردای بلند قرمزرنگی بر تن داشت و پیرهن سفیدی به تن گونههای انسانبا بهت به پا
 تر بود.ای آبی به کمرش که کمی از رنگ شلوارش تیرهو پارچه

 لبخندی زد.
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تم، قبالً هم گفتم که نیس قبالً هم به من گفتین که یه روحم و هم اینکه گفتین یه انسانم. خب -
 کدومش نیستم.هیچ

 پس چی هستی؟ -
 مهمه؟ -

 جانب نگاهش کردم.بهحق
 معلومه که مهمه. -

های راحتی. انگار که اصالً آبی در میان نبود و او روی شنسمتم قدمی برداشت، آن هم به
 زد.ی گرمی قدم میی منطقهدیدهآفتاب

 اینجا باشی؟ مثل یه پری!طور راحت تونی اینچطور می -
 بینیم، خوب بخوابین.باز هم رو می -

 و بعد ریزریز خندید و محو شد. البد یک روح دیوانه بود! اما گفت که نیست.
 پس او چه بود؟!

ترساند. از افکار درهمی که در ای که داشت، بسیار مرموز بود و این مرا میجدای از ظاهر زیبا و فریبنده
 رسیدم.پیچید تسرم می

ترسیده روی تختم شیرجه زدم و چاقو را در دستانم محکم نگه داشتم و هرکجا که احتمال حمله 
 گرفتم.دیدم نشانه میمی
 آلینا؟ -

جیغی کشیدم و از تخت با جهشی پایین پریدم و پشتش پناه گرفتم. آرام چشم باز کردم و با دیدن 
 ای کشیدم.ی والشا، نفس آسودهچهره

 ی؟کاری داشت -
 شود.ی آماده به انفجارش، از یاد بردم اخم با چه الفی نوشته میاخمی کرد که با دیدن چهره

 کنه؟کار میاین دست تو چی -
 با لکنت گفتم:

 چ... چی؟ -
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 تهدیدانه نگاهم کرد.
 پس کار تو بوده. پسش بده تا بالیی سرت نیاوردم. -

 دستش را مقابل صورتم گرفت و چند بار تکان داد.
 بده به من. یاال! -

 هایم درشت شد.چشم
 چی رو بدم؟ -

با خشم نگاه از چشمانم گرفت و به خنجرم دوخت. دوباره نگاهش را که طلبکار شده بود، در چشمانم 
 دوخت و یک تای ابرویش را باال برد.

 خودش که تا اینجا نیومده! این کارت یعنی دزدی از مافوقت. بده من. -
 نثار روح دیوانه کردم و خنجر را تحویل والشا دادم. در دل چند فوش آبدار

 خب فردا حق نداری چیزی بخوری. تا من نگفتم حق نداری از اتاقت بیرون بیای. -
های ای نشستم و اشک ریختم. اشکآرامی چشمی زمزمه کردم. بعد از رفتنش، عصبی گوشهبه

 ام را پاک کردم و مصمم به تمرین تمرکز پرداختم.نوارانی
که وجودش را الی موهایم حس کردم، چشم بستم و ذهنم را از در دل، مار سفیدم را صدا زدم. همین

های بدنم جریان پیدا کرد. چشم که باز کردم تک سلولهر فکری آزاد کردم. نیروی زیادی در تک
زاد هایش خیره شدم. سعی کردم به جریان آمارم را درست مقابل صورتم دیدم. با تمرکز در چشم

اطراف بدنش فکر کنم. چشمانم که سوخت، متوجه شدم زمان زیادی گذشته؛ اما دست برنداشتم و 
تر به آزادشدن انرژی به دور بدن مارم فکر کردم. نفس عمیقی کشیدم و اتصال خفیفی بین مصمم

 اش نکرده بودم.حال تجربهخودم و مار احساس کردم. نیروی غیرملموس و عجیبی که تابه
ای را که دور بدن مارم بیدن نوری چشم بستم و بعد از بازکردن چشمم، امواج الکتریسیتهبا تا
 رقصید دیدم و ناباور از جا پریدم. یعنی موفق شدم؟می
 هورا! من تونستم. من تونستم. -

 هایم را پوشاندم.با هیجان جیغ خفیفی کشیدم و با دست لب
 برد. زمزمه کردم:بودم که خوابم نمی حالقدر خوشجا شدم؛ اما آنروی تختم جابه
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 بیرون پایگاه. -
و شنا سسووآنحالی به اینو فضای اطرافم رقصان در هم پیچید و باز شد و من بیرون پایگاه با خوش

کردم. به سرم زد که به سطح آب بروم، به دلیل تاریکی آسمان مانعی برای عبورومرور نبود. پس تعلل 
ی به اسمت باال شنا کردم. به سطح رسیدم و به آسمان پریدم و با شیرجهحالی بهنکردم و با خوش

 درون آب فرو رفتم.
 یوهو! -

هایم را در آب چرخاندم. خیلی جیغی کشیدم. روی سطح دراز کشیدم. به عقب شنا کردم و دست
ک و حال بودم. بندبند وجودم از این موفقیت غرق شادی شده بود. با لبخند به آسمان تاریخوش

 ستارگانش چشم دوختم و رو به آسمان زمزمه کردم:
 حالین؟زنین. شما هم مثل من خوشانگار صدام می -

اما با صدای شلیک مهیبی، روح از بدنم خارج شد. سمت صدا چرخیدم؛ اما در همان لحظه توری دور 
 ها!بدنم پیچید و نفسم در سـ*ـینه حبس شد. انسان

 گرفتیمش ناخدا. -
 کار کنم.دانستم چهلرزید. نمیمیتمام تنم 

 خور!بیارینش تو کشتی. زود باشید احمقای مفت -
 «کار کنم؟چی»با ترس، تقال کردم تا تور را از دورم باز کنم. 

 روح دیوونه! روح دیوونه تو رو خدا نجاتم بده! کمکم کن. کجایی؟ -
ه های بیرون از آب افتادمانند ماهیشدن طنابی که به تور متصل بود، چشمانم درشت شد. با کشیده

 ای نداشت.کردم فایدهباال و پایین پریدم. جیغ کشیدم. هرکار می
کردم این چنین صید شده باشم. از فکر به شنیدم. باور نمیزد که صدایش را میقدر محکم میقلبم آن

 کرد.دقایق بعدی که سر از عرشه کشتی در بیاورم، روح از تنم خارج می
 حس شده بود. ناامید دست از تقال برداشتم به کشتیکردم؛ اما تمام تنم بیاز نیروهایم استفاده می باید

 شدند چشم دوختم.تر میو افراد روی عرشه که نزدیک و نزدیک



 

 

010 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

وری شده به تسمت چپ چرخیدم و دستان گرهدر اوج ناامیدی و ناتوانی بودم که با تکان شدید تور، به
 های پریان،دار خیره شده بودم که والشا مانند قهرمانان قصهبه آن دستان قوی و پره را دیدم. ناباور

 دارش را گرفتم که گفت:آرامی سر از آب بیرون آورد و در چشمانم زل زد. ترسیده دستان فلسبه
 هیس! نگران نباشید، من اینجام. -

 توجه به لحن مؤدبش، با التهاب زمزمه کردم:بی
 پورت کنم.تونم تلهم کن. نمیزود باش کمک -
 آروم باشید. چیزی نیست. -
 خوای نجاتم بدی؟ این تور آهنیه.جوری میاگه بگیرنت چی؟ اصالً چه -

 بارید.از حرکاتش گیجی و آشفتگی می
 چون از آهنه نیروتون رو کم کرده. -

 صدای زمخت روی کشتی باز هم بلند شد.
 باال. تر بکششکنی؟ سریعکار میداری چی -

ترسان به کشتی چشم دوختم. با پیچیدن بوی سوختگی و احساس حرارت کنارم، سمت والشا چرخیدم 
 کرد چشم دوختم.آسانی زنجیر را ذوب میزده به خنجرم که قرمز شده بود و بهو بهت

 کنی؟چطور این کار رو می -
و من با دردی که در تنم  هنوز جوابی نگرفته بودم که تور آهنی محکم به تنه کشتی برخورد کرد

 ای کردم.پیچید ناله
 تور به باال کشیده شد و از آب فاصله گرفت. والشا پرید و به تور آویزان شد و به کارش ادامه داد.

 ناخدا! یه کوسه دیگه به تور چسبیده. -
 والشا احمقی نثارش کرد و زیر لب گفت:

 هم شدم. باز هم یه لقب جدید. کوسه -
 م و از این حرف متعجب شدم. سر بلند کرد و با پوزخندی گفت:اما من شنید

 کرد.تونست ما رو ببینه حتماً سکته میاگه روز بود و می -
 ترسیده زمزمه کردم:
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 زود باش! تقریباً به عرشه رسیدیم. -
ور د ناگهان از تور به درون آب افتادم و با سرعت از کشتی فاصله گرفتم. وقتی به اندازه کافی از کشتی

 شدم، تازه متوجه غیبت والشا شدم. به عقب چرخیدم و ناباور زمزمه کردم:
 وا... والشا. -

 سمتش رفته و بعد از گرفتنشدن بود چشم دوختم. بهتر از من در حال بیهوشبه جسمی خونی که دور
 پورت کردم و او را روی تخت خواباندم.بازویش، نگران به اتاقم تله

 توتیا! توتیا! -
بیدار  دادنش او را از خوابجوابی نگرفتم و به اتاق طبقه پایین رفتم. با عجله سمتش رفتم و با تکان

 کردم.
 توتیا، والشا زخمی شده. خون زیادی از بدنش رفته! -

 زده برخاست و به اتاقم آمد و بعد از دیدن زخمش نگران شد و گفت:بهت
 تیر خورده. -
 . یعنی مسمومش کردن؟چی خورده؟ اون که چیزی نخورد -
 کردن و این رو به بدنش وارد کردن.ها بهش حملهنه، دخترجان! چطور بگم؟ انسان -

 لب گزیدم.
 تر کاری بکنید!زود -

ی براقی را دیدم که از شکمش خارج شد و دست روی زخمش گذاشت، چیزی زمزمه کرد و من تیله
حو شد. پس از سه ثانیه با معجونی ظاهر شد. مقابل صورتمان باال آمد. آن را گرفت و بالفاصله م

 جرعه آن را به خورد والشا داد و مرهمی هم روی زخمش گذاشت و با آسودگی نفسی کشید.جرعه
 کم که استراحت کنه خوب میشه. من میرم بخوابم، چیزی شد صدام کن.یه -
 چشم، ممنون توتیا. -

راستی او چطور این م. هنوز کمی گرم بود. بهلبخندی زد و محو شد. متفکر خنجرم را به دست گرفت
 کار را کرده بود؟

 متفکر به والشا چشم دوختم. او بیش از اندازه عجیب شده بود.
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*** 
 دانای کل

 واالستار -ها قبل سال
ومرج زیادی شهر واالستار را در برگرفت. همه متعجب از وجود نوزاد سفید و زیبایی بودند که در هرج

 ها بودند.ظاهر گشته بود. آن هم در زمانی بحرانی که مشغول مقابله با اهریمناتاق تولد 
ان هایش را تکگاهی بالرفت و گـهسال واالستار، متفکر در تاالر مباحث راه میپیمانو، وارتیای کهن

 داد. )وارتیا به معنای نگهبان(می
 نگران منتظر حرفی از پیمانو بودند.انگیزشان نشسته و اعضای شورا هرکدام در جایگاه عجیب و سحر

کرد و گاهی صدای خندیدنش بلند های سبز روشنش بازی میای با برگروندهنوزاد در آغـ*ـوش گیاه 
 انداز شد:شد. گیاه رونده نوزاد را نوازش کرد و صدای پیمانو، در سالن طنینمی
زودی ی خوبیه برای ما که پلیدی بهونهزمانی برای پرورش این نوزاد نداریم؛ اما تولد این کودک نش -

 بینی عجیبی کرده.ی همراه صحبتی داشتم و اون پیشاز بین میره. من با فرشته
هایی زد که سرنوشت کودک را نشین حرفای ظاهر شد و با صدای لطیف و دلجسمی نورانی و شیشه
 خندید، رقم زد.که فارغ از اطرافش می

ای عظم واالستار بود، دست روی پیشانی نوزاد گذاشت. دو بال شیشهجسم نورانی که همان مشاور ا
 پشت نوزاد شکل گرفت و پیمانو با لبخندی زمزمه کرد:

 ها نیاز داری. مأموریت بزرگی در پیش داری ایفاء.برای برگشتن به واالستار به این بال -
مه امیدوار بودند که ایفاء، آن نوزاد گذاشته شد تا به عهد و پیمانش وفا کند. ه« ایفاء»و نام آن نوزاد 

های پیش رو با موفقیت مأموریتش را به پایان برساند. زن زیبایی که او ظاهرشده در اتاق تولد، در سال
 را در اتاق تولد یافته بود، سمت نوزاد آمد و او را در آغـ*ـوش گرفت. جناب پیمانو زمزمه کرد:

 کنم.بانو چیا با درخواست شما موافقت می -
هایی که قرار بود با وجود این کودک برایش رقم بخورد فکر چیا با تأیید پیمانو لبخندی زد و به سال

 حال بود.کرد. او مادرش شده بود و از این بابت خوش
*** 
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 ایفاء
 اعماق اقیانوس -ها بعد از شروع مأموریت مقدرشده سال

های من ها چشمشده بودم. هرکدام از آنانباشتههای روی هم مانند هرروز مشغول تماشای مروارید
 ی اقیانوس قرار داشتند.گوشهبهبودند که گوشه

 من وارتیای اقیانوس بودم. نگهبانی تنها، برای تمام طول عمرم که در این اتاق حبس شده بودم.
چند باری  داد که سمتش دراز شده بود. با دیدن مرد محلی کهها دستی را نشان مییکی از مروارید

 کردنش، مروارید ناپدید شد.دیده بودمش، لبخندی زدم. سمت مروارید قدم برداشتم و با لمس
های اقیانوس تجسمی از کالبد واقعیشان بودند. من با دیدن افراد پی به درونشان ام بله! تمام مروارید

 بردم و این نیرویی بود که همیشه با من بوده و هست.می
ی من تجسم آن گنج به هایی بود که به آن محتاج بودند و با اجازها سهم انسانهای دریا تنهگنج

 شد.واقعیتی غیرانکار بدل می
 آرامی بخوابم.ها چشم دوختم و همه را از ارزش برداشتم تا بهقدمی دیگر برداشتم و به باقی مروارید

خواهم م در خواب به هرکجا که میتوانستکرد، خواب بود؛ زیرا میتنها کاری که در تنهایی آرامم می
 ام پیدا شود تا طلسم پیمانو بشکند و من آزاد شوم.سفر کنم. امیدوار بودم ناجی

 اوه، واالستار. دلم لک زده بود برای پرواز در هوایش. دلم برای مادرم، چیا، تنگ شده بود.
تظر آمدن آن ناجی گمنام دادم. فقط باید منکردم. مأموریتم را درست انجام مینه، ناامیدش نمی

 ی واالستار منتظر بودند تا با دست پر برگردم.بودم. همهمی
*** 

با تابیدن نور شدیدی به چشمانم، چشم بستم و به صدای تشویق و فریادهای مردم که نامم را صدا 
که زدند، گوش سپردم. دستم سمتی کشیده شد. خندیدم و چشم باز کردم. صورت خندانش درحالیمی

 داشت. صدایش زدم:خورد مرا هم به خنده وا میوتاب میاش در هوا پیچلولهموهای طالیی و لوله
 واری! واری! -

 صدایم اکووار در فضای اطرافمان پیچید. چرخی زد و آسوده خندید و گفت:
 زود باش. امروز همون روزیه که منتظرش بودیم. -
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 دربرگرفت. در گوشم زمزمه کرد:به جایگاه چشم دوختم و هیجان تمام وجودم را 
 خیلی زیاد...خیلیدونی که خیلیمی -
 خیلی زیاد چی؟ -
 دوستت دارم. -

 و قلب من از حرکت ایستاد. ناباور در چشمانش زل زدم و زمزمه کردم:
 من هم... -

ام شد. هراسان به ورودی سالن چشم دادن جملههای از سر وحشت مانع ادامهصدای فریاد و جیغ
شدند. دستش را ختم که آتش گرفته بود و از میان آن سربازان اهریمنی با وحشیگری وارد میدو

 محکم فشردم.
 واری باید بریم زود باش. -

 بازویم به عقب کشیده شد و جناب پیمانو و همراهانش را دیدم.
 .ی واالستار به توئه ایفاءادای مراسم به هم زده شده. به مأموریتت برس، امید همه -

احترامی گذاشتم و دست واری را گرفتم و با هم سمت در ورودی باغ رفتیم. تمام فکرم درگیر فرار و 
دانستم که جایش امن است و همین خیالم را آسوده دانم کجاست؛ اما مینجات مادرم بود که نمی

 ها پنهان شدیم.کرد. پشت بوتهمی
 جنگم.نگرانت نیستم و با آرامش میطوری تر جای امنی ببرمت. اینواری، باید سریع -
 خوام باهات بیام، من اگه...ولی می -

 گذشت، چشمها میدست جلوی دهانش گذاشتم. با اخم به پاهای قرمز و نازیبایی که از پشت بوته
ای نداشتم. به واری چشم دوختم که دانستم اتاقم در چه وضعی بود. امن بود یا نه؛ اما چارهدوختم. نمی

 اش را به اطراف دوخت.ایهای تیلهچشم ترسان
 تونی تنها بمونی؟گردم، میمن چند لحظه از پیشت میرم و برمی -

 لب گزید و نامطمئن سری به نشانه تأیید تکان داد.
 زود میام پیشت، خب؟ فقط سروصدا نکن. -
 باشه. -
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آمدم و سرکی کشیدم. از  ها بیرونآرامی از بوتهزدم، محو شدم و بهکه در چشمانش زل میدرحالی
ریخته و واژگون شده بود همچیز بهواری که خیالم راحت شد به اتاقم فکر کردم و آنجا ظاهر شدم. همه

 و مطمئن بودم جای امنی برای واری نیست؛ پس کجا...
 قبل از اتمام این جمله با شنیدن فریاد آشنایی خشکم زد.

 ایفاء! -
 «.واری»ها یک اسم در وجودم تکرار شد کشیدن را از یاد بردم و تننفس

رو شدم، یخ کردم. جا ظاهر شدم؛ اما با جای خالی واری که روبهسریعاً به پشت بوته فکر کردم و همان
 زد:ناگهان صدای فریادش را شنیدم که نامم را فریاد می

 ایفاء! -
 شد،سمتی کشیده میبه ها بیرون آمدم با دیدن واری که توسط دو اهریمنزده از میان بوتهشوک

آلود لبخند زیبایی زد. تمرکزم را از دست دادم و ظاهر شدم. واری با دیدنم با همان چشمان اشک
ا کردن رد نگاهش و باش خیره شد. با دنبالناگهان چشمانش از درد درشت و ناباور به قفسه سـ*ـینه

 افتادم. از ته دل فریاد زدم:دیدن شمشیر آتشین که از بدنش بیرون زده بود روی زانوهایم 
 واری! -

شد جانم را گرفت. شمشیری آرامی بسته میکرد و چشمانش که بههایش که نامم را زمزمه میلب
 آتشین سمت صورتم آمد.

های سردی که روی صورتم نشسته بود هینی کشیدم و از جا پریدم. به اطراف چشم دوختم و عرق
بوده نفسی از آسودگی کشیدم و قلبم را در مشت فشردم تا دردش  پاک کردم. با فهمیدن اینکه کابوس

 آرام شود.
 باز همان کابوس همیشگی.

وقت به او نگفته بودم چقدر دوستش دارم. هایم جاری شد و من در این حسرت بودم که هیچاشک
 وقت.هیچ

*** 
 آلینا
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ر به تحقیقتاً کداممان مرموز دانستموالشا پری مرموزی بود که به نظرش من پری مرموزی بودم. نمی
کردم در پایگاه تنها نیستم و کسی رسیدیم؛ اما در آن هنگام با کاری که او کرده بود، حس مینظر می

 هست که مراقبم باشد و اینکه جانم را مدیون او بودم.
 شد که جانم را مدیون کسی باشم که به خونم تشنه بود.باورم نمی

 وای خدا باورم نمیشه. -
ا غرغر غلتی زد که محکم روی دهانم کوبیدم. باز ناخواسته چیزی زمزمه کرده بودم. این دومین بار از ب

را به  اشآن شب بود و مطمئن بودم دفعه دیگری که چیزی بگویم، والشا عصبی مرهم روی سـ*ـینه
رم تیری م. سآنکه مزاحمتی ایجاد کنای نشستم بیکوبد. پس دختر خوبی شدم و آرام گوشهصورتم می

 کشید، صدای مرد مرموز ذهنم بلند شد. اندکی به او عادت کرده بودم.
 «تونید برید جای دیگه استراحت کنید.مجبور نیستید اینجا بمونید. می»

 اخمی کردم و در ذهنم جوابش را دادم.
 «وقتی که جونم در خطر بود، نیومدی کمکم کنی. فقط بلدی مثل ارواح تو ذهنم بچرخی.»
 «لطفاً به حرفم گوش کنید.»
 «کار کنم؟ باید بمونم.نه، اگه حالش بدتر بشه چی»
 «مونم، خوبه؟خب. من اینجا میاه، خیله»

 هایم نشاند.فکری به سرم زد و لبخندی به لب
 «خوبه، بیدار بمونیا. من طبقه پایین هستم، چیزی شد صدام کن.»
کسی تو اتاقش نیست. امشب رو بمونید اونجا و خوب  ام، اصالً برید اتاق والشا. اون که اینجاست»

 «استراحت کنید. خوبه؟
 «قول میدی حواست بهش باشه؟»

 .اش خوابیدمای تحویلم داد و من با آسودگی به اتاق استراحت والشا رفتم و روی تخت سنگیبله
*** 

شیدم. با درک چشم باز کردم و گنگ و گیج به اطراف نگاهی انداختم. دستی در موهای بلندم ک
 زده به مسیر صاف و سیاهی که رویش نشسته بودم خیره شدم.موقعیتم بهت



 

 

018 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

ام کشاندم و با دیدن پاهای شبیه به انسان هینی کشیدم. صدای گونهآرام نگاهم را سمت دم ماهیآرام
اد یبوق هولناکی پیچید. به پشت چرخیدم و با دیدن هیوالیی آهنی و بزرگ )منظورش ماشینه!( که فر

 آمد شوکه شدم و جیغی از ته دل کشیدم و...زد و با سرعت سمتم میمی
 از جا پریدم.

نفس زدم و آرام از تخت والشا به باال پریدم. از اتاقش بیرون آمدم و به خوابم این چه خوابی بود! نفس
 فکر کردم، چقدر واقعی بود.

 خیر.آلینا. روز به -
 های رافا را نداشتم.یی مسخره بازاوه، نه. اصالً حوصله

 خیر رافا. چیزی شده؟روز تو هم به -
 کنه. یه قرار مالقات فوری.از اتاق فرمانده میام. ولیعهد داره با فرمانده راجع به تو صحبت می -
 چی؟ -

 «پاشا!»توانست همان باشد وای نه! بدترین خبر آن روز می
 یعنی...میگم، بین تو و ولیعهد... خب یعنی میگم...  -

 عصبی توپیدم:
 یعنی میگی چی؟ -

 نیمه رها کردم.با شنیدن صدای خشک و پرابهت فرمانده حرفم را نصفه
 آلینا! -
 بله فرمانده؟ -
شخصی برای مالقات با تو اومده و االن تو اتاق راهبردها منتظره. راجع به اتفاق دیشب هم شنیدم  -

 که چی شده. االن حالش چطوره؟
 اهم کرد.رافا سؤالی نگ

خواستم به دیدنش برم؛ اما فکر کنم وضعیت بدی نداره و توتیا هم گفته با استراحت بهبود پیدا می -
 کنه.می
 تونی بری.خوبه، می -
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 ای نشسته بود و با کالفگیپورت کردم. پاشا روی صندلیاحترامی گذاشتم و به سالن راهبردها تله
 فشرد.مشهودی سرش را میان دستانش می

 چیزی شده که به اینجا اومدی؟ -
 در همان حالت زمزمه کرد:

 اومدی؟ -
 اش شدم.ی ژولیدهسر که بلند کرد، متوجه چشمان قرمز و چهره

 آلینا، حالت خوبه؟ اتفاقی برات نیفتاده؟ -
 همه راه رو اومدی حالم رو بپرسی؟چی؟ منظورت چیه؟ این -

 عصبی از جا بلند شد و فریاد زد:
 جواب من رو بده. اتفاق عجیبی برات افتاده یا نه؟نپرس، فقط  -

 گنگ نگاهش کردم که عربده زد:
 آره یا نه؟! -

 قدر عصبی و کالفه ندیده بودمش.حال اینچشمانم درشت شد. تابه
ا های وحشی بجنگم، بپورت کنم، با پریتونم تلهمثالً چه اتفاقی؟ اینجا پر از چیزای عجیبه. می -

با انرژی مارم کسی رو بسوزونم. زندگیم به کلی تغییر کرده و پر شده  شون کنم،نیروی مرکب مسموم
 گیرم.از اتفاقات عجیب. خیلی چیزای دیگه دارم یاد می

 نه. منظورم اینا نیست. احساسی نداشتی که به ماده آرامشت مربوط بشه؟ -
 پر از سؤال به او چشم دوختم.

همه راه رو اومدی که از چیزی مطمئن بشی. چرا یست؟ اینطور ندونی پاشا. اینتو یه چیزی می -
 راستش رو نمیگی؟ چی شده؟

 درمانده نگاه از من گرفت و روی صندلی نشست.
 ناخواسته حرفای پادشاه و مشاورش رو شنیدم. -

 مکثی کرد و نامطمئن نگاهم کرد.
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ه قصر و برای ازدواج آماده تا حاال برات سؤال نشده که چرا پادشاه گفته بعد بیست ماه برگردی ب -
 بشی؟

 سری تکان دادم. ذهن پرسؤالم را خفه کردم و با توجه بیشتری به او گوش دادم. با نگرانی نگاهم کرد.
وقت اون ماده آرامش لعنتی رو کاش هیچترسم از دستت بدم. ایترسم آلینا، میاز آینده می -

 رفت.چیز درست پیش میوقت همهخوردی! اوننمی
 طاقت روی صندلی کناریش نشستم.یب

 کنم برو سر اصل مطلب. چی شده؟ دارم از استرس خفه میشم.پاشا، خواهش می -
 کوبید.ام میصورتش را با دستانش پوشاند و من قلبم پرالتهاب خود را به سـ*ـینه

دونم ست نمیای برات بیفته. دربینیی آرامش نیروی زیادی داره، ممکنه اتفاق غیرقابل پیشماده -
چی؛ اما هرچی که هست تو این بیست ماه اتفاق میفته. شاید امروز، شاید ماه بعد؛ اما بعد از بیست ماه 

 چیز خوب پیش میره.اگه اتفاقی نیفته همه
 ناباور چشم از او گرفتم. یعنی چه اتفاقی؟

 ماه باقی مونده اتفاقی برات نیفته آلینا. 81امیدوارم تا آخر این  -
 کنم.می نگاهش

میرم از نگرانی. االن لطفاً هراتفاقی که میفته، من رو خبر کن. من تو این ماهای باقی مونده می -
 فهمم چرا پادشاه تو رو عضو مرکب سیاه کرده.می

 افتاد آنجا کسانییخ کردم. حق با پاشا بود. من عضو مرکب سیاه بودم؛ چون اگر اتفاق ناگواری می
های کشتن را بلد بودم. یعنی من با الکتریسیته من را بکشند. تمام روش ایبودند که با اشاره

شدم؟ شاید هم خنجری به قلبم فرو کنند. قلبم مچاله شد و سوختم؟ یا با مرکب سیاه مسموم میمی
 آرامی در دست گرفت.هایم در سالن پیچید و پاشا دستانم را بههق گریههایم سرازیر. صدای هقاشک

 مردم؟ رافا؟ مایک؟یوکا یا آهیل؟چه کسی می نه، به دست
 آلینا! عزیزم، چیزی نیست. آروم باش. -

 مردم.از ته دلم جیغی کشیدم و موهایم را در مشت گرفتم و محکم کشیدم. من به دست دوستانم می
 کنی؟ موهات رو ول کن! آلینا! آلینا!کار میآلینا، چی -
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 که باز شد و رافا و والشا که نگران داخل شدند چشم دوختم. نگاه از چشمان خیس پاشا گرفتم. به دری
مردم. پاشا با نگرانی نگاهم کرد. رافا وردی زمزمه کرد و قبل از ام میاوه، والشا! شاید به دست ناجی

 شدن چشمانم، نگاه عصبی والشا را دیدم که به پاشا دوخته شده بود.بسته
 

*** 
 آرامی چشمانم را باز کردم.ا مشغول صحبت بودند. بهصداهایی شنیدم. انگار والشا و راف

 والشا: آخ!
 رافا: ای وای! ببخشید! خیلی درد میاد؟

 والشا: خب معلومه که دردم میاد. تیر خوردم. دستت رو بردار از روی زخمم.
خیز شدم و نشستم. والشا نگاهش به من افتاد و اخمی روی تخت خودم، در اتاق خودم بودم. کمی نیم

 سمتم چرخید و گفت:اش، بهاش نشست. رافا با دیدن چهرهه چهرهب
 ا! به هوش اومدی؟ -

 داد، زمزمه کرد:طور که زخمش را فشار میوالشا از روی صندلی بلند شد و با درد آخی گفت. همان
 چی شده؟ ولیعهد چرا اینجا اومده بود؟ -

اش پیدا شد. صدایش روح دیوانه سروکلهسر پردردم را محکم در دست گرفته و کمی ماساژ دادم که 
 هیچ مالیمتی نداشت.

 «بگید چی شده؟ نکنه به ازدواجتون مربوطه؟»
 شد، گفت:ی اتاقم خیره میکه به سقف پر از خزهای زیر لب زمزمه کرد و درحالیوالشا لعنتی

 خوابیدم.نباید زیاد می -
کردم؟ که چه شود؟ زودتر متوجه این مسئله و میهای پاشا را برایشان بازگپوفی کشیدم. چرا باید حرف

 شوند و جانم را بگیرند؟ والشا موشکافانه نگاهم کرد.
 زنی؟چرا حرف نمی -

رافا: آره، حتی تو پریجان هم که بودیم ما رو فرستاد دنبال داماد دریایی. آلینا! بین تو و ولیعهد... یعنی 
 میگم که...
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 گفتم:اخمی به چهره نشاندم و تنها 
 خوام تنها باشم. لطفاً!می -

ای رفتند و محو شدند. آسوده خود را روی تختم رها کردم و نفسی آزاد؛ اما صدای آن مرد غرهچشم
 بار لحنش صمیمی شده بود. مرموز را در ذهنم شنیدم که این

 «آلینا! بگو چی شده. شاید کمکی از دستم بربیاد!»
ا خوام تنهکس رو ندارم. میی هیچوح دیوونه! من االن اصالً حوصلهاه! تو هنوز هم اینجایی؟ ببین ر»

 «باشم و فکر کنم.
تونی با من دردِدل کنی. شاید هم تونستم کمکی کنم بهتون، هوم؟ دو فکر همیشه بهتر از خب می»

 «یه فکره.
دم؛ پس زدیدمش و با او حرف میبه فکر فرورفتم. خب این روح همیشه با من بوده و تنها من می

 آمد.مشکلی نداشت. داشت؟ شاید هم واقعاً کمکی از دستش برمی
 «خب... خب...»

 بستن صدایم زد.دوباره صمیمی و بدون جمع
 «خوام که بزنم.تونم که بزنم و نمیزنم. نمیآلینا! حرفی به کسی نمی»

 نفسی گرفتم.
اهی یده که گفتن تو این بیست مپاشا صحبتای پادشاه و مشاورش رو شنیده که راجع به من بوده. شن»

دی که دونه اون چیه. هر اتفاق بکه قراره تو پایگاه باشم، اتفاق عجیبی برام بیفته که هنوز کسی نمی
 «باشه، اینجا جای دنجی برای مردنه.

 پوزخندی زدم.
ه. یه ن گروهیام من رو بکشن؛ با نیروی الکتریسیته. شاید همکشن. شاید هم همبا یه اشاره من رو می»

چیز جدید که هنوز یادم ندادن و گذاشتن برای اون موقع که بدون هیچ اطالعات دفاعی از اون، 
 «تر بمیرم.سریع

 آهی کشیدم.
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گذره. هیچ انتخابی برای من نیست، جز صبر برای هدف داره میبینی دیوونه؟ زندگی من خیلی بیمی»
 «اتفاق بزرگ زندگیم که باعث مرگم میشه.

 اش را شنیدم.زدههایم، صدای بهتایان حرفبعد از پ
 «دونم چی باید بگم.واق... واقعاً نمی»

 پس از مکثی، لحن قاطعی گرفت و گفت:
 «ذارم اتفاق بدی برات بیفته.ولی این رو بدون تو اینجا تنها نیستی. نمی»

 جانی زدم.لبخند کم
 «ممنون!»

 مقدمه مقابلم ظاهر شد و لبخندی زد.بی
 سالم.خب...  -

 ای زدم.چشمانم درشت شد و قهقهه
 واقعاً اسم درستی برات انتخاب کردم. -

 لبخندی زد.
 م.نه، اصالً درست نیست؛ چون من نه روحم و نه دیوونه -

 لبخندم جمع شد و آرام گفتم:
 خوای راجع به خودت بهم بگی؟من راجع به خودم بهت گفتم، تو نمی -

 نگاهش را از من دزدید.
 راستش... اسمم ایفائه، نه روح دیوونه.خب  -

 مشتاق از جا پریدم.
 ایفاء؟ -

 دست بین موهای سیاه و کوتاهش کشید.
 ست. من... خب چطور بگم...زندگی من خیلی پیچیده -

 موشکافانه نگاهش کردم.
 تره؟هددونم قراره چی تو آینده در انتظارم باشه، پیچیست؟ میگی از منی که نمییعنی چی که پیچیده -
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 لبخند مهربانی زد.
 تونید فکرش رو بکنید.بله. چیزای زیادی تو دنیا هست که نمی -
 مثل؟ -

 شانه باال انداخت.
 خیلی چیزا، حتی من. به نظرتون من کیم؟ -

 روی تخت نشستم و طلبکار نگاهش کردم.
 ای.خب البته این رو قرار بود خودت بگی. از نظر من که تو روح دیوونه -

 هم لبخندی زد و گفت:باز 
 دید که من هم مثل شما باهاتون حرف بزنم؟اجازه می -

 متعجب نگاهش کردم.
 زنم؟مگه من چطوری حرف می -

 های من هم بنشیند.ای کرد که موجب شد لبخندی بر لبخندهتک
 زنید. آم... یعنی بهتون نگم شما.طور که شما حرف میخب همین -

 جب نگاهش کردم.ی منظورش شدم و متعمتوجه
 تونی.آره خب، می -

 حالی نگاهم کرد.با خوش
 خواید بدونید من کیم؟ازتون ممنونم! ام... خب می -

 سمتی کشیده شدم. حس کردمتاب داد که بهومشتاق سری تکان دادم. دستانش را با سرعت درهم پیچ
ز ناباوری کشیدم. با شنیدن اند. جیغی اهای اطرافم همچون مشتی مرا در چنگال خود حبس کردهآب

ا سمت پایین شنسمتش چرخیدم که خود را بین سقف و زمین دیدم و هر چه بهصدای خندیدنش، به
 داد. یعنی حتی یک کف دست نتوانستم تکان بخورم. متعجب نگاهش کردم.کردم، جوابی نمیمی
 کنم.کنم از جام حرکت نمیکار کردی؟ هر کار میچی -

 زد.لبخند بدجنسی 
 خب دیگه، این نیروی ما روحاست. -
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های مختلف و متعجب شد. به او چشم دوختم. نه انسان بود و نه روح. البته پری هم ذهنم پر از سؤال
ای نداشت و اگر آن هنگام و آنجا در اعماق اقیانوس نبود و با نیروی عجیبش مهارم که نبود. باله

م؛ رو بودم؟ چه چیزی گفتاست؛ پس با موجود جدیدی روبهگفتم که او یک انسان کرد، یقیناً مینمی
 موجود جدید. چه جالب!

 خب بله. من یه موجود جدیدم. -
آرامی مقابلش بردند. شانه باال انداخت و با زده نگاهش کردم. بشکنی زد که امواج آب مرا بهبهت

 هیجان گفت:
بم و تو بعداً عجیب میشی. چیز بدی که خب از این نظر که شبیهیم. با این تفاوت که من االن عجی -

 نیست.
های اطرافم، ای زمزمه کردم. راستش خودم هم مطمئن نبودم. با احساس رهایی از آبگنگ نه

 نگاهش کردم.
 طوری هستی؟یعنی میگی تو هم زمانی پری بودی و االن این -
 وقت پری نبودم.نه، من همچین حرفی نزدم. هیچ -
 پس چی؟ -
ی موجود جدید بودنه. یعنی هر اتفاق جدیدی بیفته، لزوماً بد نیست. انقدر عجیب بودن نشونهموجود  -

به قضیه بد نگاه نکن. شاید در جدیدی تو زندگیت باز بشه و این چیزی نیست که هر روز بتونی 
 شببینیش یا برای هرکسی اتفاق بیفته. از این اتفاق عجیب بدت نیاد. مشتاقش باش و خودت رو برا

 کنم.آماده کن. من هم کنارتم و کمکت می
 جواب لبخندش را با لبخندی دادم و گفتم:

 ش باشم و ممنون. ولی خیلی عجیبه.کنم تا آمادهباشه، تالش می -
 چی؟ -
 زنی.کسی نیومد بپرسه داری با کی حرف می -

 اش را خورد.خنده
 بودنم.این رو هم بذار پای عجیب -



 

 

006 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 ای خیره شدم.متفکر به نقطه ابروهایم باال پرید و
 بودن این خوبیا رو هم داره. اونقدرا هم بد نیستا.ا؟ پس عجیب -

 با لبخند نگاهم کرد.
 نه، نیست. -

صدای آرامش، نگاهم را به چشمانش چرخاند. نگاهش برخالف لحن آرامش انگار حرفی داشت؛ 
 شدم و زمزمه کردم:ی چشمان رنگ شبش طور ترس. خیرهجور دودلی، گیجی و همینیک

 ترسم.ولی می -
 کردم گرمم شده؟نزدیکم شد و اخمی به صورتش نشاند. چرا حس می

 ترسی؟از چی می -
 موهایم را پشت گوشم هدایت کردم.

دونی؟ هراتفاقی بیفته، روی خوشی نشونم نمیده. ترجیح میدم دعا کنم اتفاق عجیبی از زندگیم. می -
 اجبار ازدواج کنم.باید به برام بیفته؛ چون اگه نیفته،

 کنم اتفاق عجیبی برات بیفته!من هم دعا می -
 متعجب به او زل زدم و اخمی کردم که گفت:

 خب چیه؟ میگی دعا نکنم؟ -
 شده گفت:ی مچالهاش درهم رفت. دست روی شکمش گذاشت و با چهرهناگهان چهره

 فعالً!میرم. م! من برم چیزی بخورم. دارم میوای! گرسنه -
تر از آن بود که حسش تنها مربوط به گرسنگی باشد. سریعاً محو شد. عجیب بود. صورتش دردناک

 م.پورت کردام کوباندم و به اتاقش تلهکمی تنها ماندم و با یادآوری زخم والشا، محکم به پیشانی
 والشا؟ والشا؟ -

 ای باال انداختم و به اتاق توتیا رفتم.صدایی نشنیدم و شانه
 توتیا؟ -
 بله دخترجان؟ -
 به والشا سر زدین؟ -
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 ای بیرون آمد و گفت:از پشت پرده
 نه، هنوز ندیدمش. نیومده. -

 آرام زمزمه کردم:
 یعنی کجاست؟ تو اتاقش هم نیست. نباید حرکت کنه. -

. کرد ی پایگاه شدم. بوی خون به مشامم خورد و نظرم را جلباز اتاق توتیا بیرون آمدم و وارد محوطه
شده در فضا شنا کردم. حتی از اتاق استراحت هلموت گذشتم که آخرین اتاق پایگاه سمت بوی پخش

 بود. پس کجا بود؟
 کار داری؟هی دختر! اینجا چی -

 ی پر از زخمش، اخمی به چهره نشاند و مشکوکانه به من زل زد.هلموت با آن چهره
 اومدی جاسوسی؟ -
 شنیدی که زخمی شده. چی؟ جاسوسی؟ دنبال والشام. -

 سـینه مقابلم قرار گرفت.بهدست
 خب چرا تو استراحتگاه ما دنبالشی؟ -
 بوی خون شنیدم. شما متوجه نشدین؟ -

 چشم درشت کرد.
 خون؟ -

 سری تکان دادم و با هلموت شروع به گشتن ردی از والشا کردیم؛ اما اثری از او نیافتیم.
 کنم.نمیطوری نمیشه. من که بویی حس این -
 زحمت حس میشه. پس اینجام نیست. ممنون! من میرم.آخه خیلی زیاد نیست، به -

 قدر به من گیرهمه مرموزی، چرا اینپورت کردم. پس کجا بود؟ او با اینمحو شدم و به اتاق والشا تله
 آوردم.داد؟ هرجور که بود باید سر از کارش درمیمی
 آی! -
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اش و دست دیگرش، روی کردم. والشا یک دستش روی شکم خونیسمت خروجی شنا با عجله به
سرعت بازویش را گرفته و به اتاق درگاه آهکی بود و با درد خم شده بود. هینی از حیرت کشیدم. به

 پورت کردم.توتیا تله
 توتیا! توتیا! -
 خوبم. چیزی نیست. -

 ی به او رفت.اغرهتوجه روی تخت معاینه کشاندمش و توتیا با دیدنش چشمبی
 این چه وضعیه؟ مگه نگفتم حرکت نکن؟ -
 گفتم که... آخ... چیزی نیست. خوبم. -

 توتیا متفکر گفت:
 چرا خونش بند نیومده؟ من که وردش رو خوندم. -

 نامطمئن به او زل زدم.
 پرتی شدم.یعنی نخوندم؟ وای! چه حواس -

اند و زخم بسته شد. والشا آرام از جا بلند شد و خیال بود. ورد را خومتعجب به او چشم دوختم. چقدر بی
 سمتش رفتم.با تشکری بیرون رفت. با عجله به

 هنوز درد داری؟ -
 گفتم که نه. خوبم. حالم خوبه. -

 با انگشتان دستم بازی کردم.
دونم چطوری جبران خواستم راجع به دیشب ازت تشکر کنم. تو جونم رو نجات دادی. نمیخب، می -

 کنم.
 رو باال انداخت.اب
 نیازی به جبران نیست. کاری رو کردم که ممکنه هر کسی تو اون موقعیت انجام بده. -

 معذب تأیید کردم.
 اما در هر صورت ازت متشکرم! -
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سرم افتاد، لبخندش محو شد و جایش را به اخم غلیظی داد. نیمچه لبخندی زد؛ اما نگاهش که به پشت
 طور ناگهانی پرسید:به
 ی ولیعهد چی بود.نگفتی قضیهخب  -

 اخم کردم.
 چیزی نیست که بتونم به هر کسی بگم. -

 زمزمه کرد:
 محل!اه! خروس بی -

محل؟ منظورش چه بود؟ قبل از آنکه به خود بیایم، مرا به دیوار متعجب سر کج کردم. خروس بی
انداخت و نگاهش را سرم آرامی روی گلویم گذاشت. باز هم نگاهی به پشتکوباند و دستش را به

سم قدر گیرا بود که نفسمتم بازگرداند. با چشمان پرنفوذش در چشمان پرسؤالم زل زد. چشمانش آنبه
 :ای برسم، او با صدای بلندی گفتحبس شد. نگاهش و چشمانش مرا به یاد... اما قبل از آنکه به نتیجه

اون اتفاق به فرمانده گزارش بدم؛ اما  تونم راجع بهمن هر کسی نیستم. این رو یادت باشه که می -
 هنوز ندادم. خب هنوز هم دیر نشده، هوم؟

خوانی نداشت و به نظرم ها و چشمانش با هم همترسیدم و لرزان نگاهم را در چشمانش گرداندم. حرف
شناختم نبود. مطمئناً اگر کسی وجود داشت که طرز عجیبی چشمانش مانند چشمان والشایی که میبه
د. ای کشیسو سوق داد و نفس آسودهاند جانم را بگیرد، حتماً والشا بود. باز هم نگاهش را به آنبتو

 نگاهم کرد. نگاهش آرام شد و از من فاصله گرفت.
 فراموشش کن! میرم استراحت کنم. بعداً حرف مزنیم. -

 نگاهی به من انداخت و محو شد. من ماندم و حال زارم.چشم نیم از گوشه
 

نشستم  امکردن این موضوع را نداشت. روی صندلیاراحتی به اتاقم رفتم. انگار والشا خیال فراموشبا ن
ای روی صورتم حس کردم. با ترس چشم باز کردم که و برای آرامش کمی چشمانم را بستم که سایه

 والشا لبخند بدجنسی تحویلم داد.
 کم گردش چطوری؟خب با یه -
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اش را خورد و دستم را گرفت. دهان باز کردم تا چیزی من و او؟ خنده تر شد. گردش؟چشمانم درشت
 بگویم که خود را وسط اقیانوس دیدم.

 اینجا کجاست؟ -
 اومدیم تالفی. -
 چی؟ تالفی؟ -

 سمتی اشاره کرد.سری تکان داد و به
 ی پیشروی بهشون ندیم.این انسانا زیادی نزدیک ما شدن. فرمانده دستور داده اجازه -

 آمد، افتاد و در همان حال جوابش را دادم:سمتمان مینگاهم به کف کشتی دورن آب شناور که به
 مگه قرار نبود استراحت کنی؟ -

 سمتش چرخاندم که گفت:جوابی نگرفتم. نگاهم را به
 بحث بیخودی تعطیل! رو مأموریت تمرکز کن. -

 اش فرورفت.پوفی کشیدم. اه! باز هم در جلد سرگروهی
 کار کنیم؟شم قربان! خب باید چیچ -

 متفکر به کشتی زل زدم.
دونم. خب خیلی کارا میشه کرد. منحرفشون کنیم، کشتیشون رو از بین ببریم، تا شب صبر کنیم نمی -

 و بترسونیمشون...
 ای باال انداخت و ادامه داد:شانه

 ترم.هرچند من با آخری موافق -
 م.تر بودم. سری تکان دادمن هم موافق

 بینن.طوری صدمه نمیدرسته قربان! این -
 نگاهم کرد.

 تونیم ریسک کنیم و بریم سطح. هوا روشنه و ممنوعه.کار کنیم؟ نمیخب تا شب چی -
 چرا برنگردیم پایگاه؟ -
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شون رو ندارم. نمک شده؛ حوصلهزنه، آهیل هم که امروز دوباره خوشچون رافا خیلی حرف می -
 اطراف پریجان بچرخیم و نگهبانی بدیم؟خب... تا شب کمی 

 مگه مایک و یوکا نگهبانی نمیدن؟ -
پورت کردم. روی سنگی دنبالش به پریجان تلهدادن به من محو شد و من هم ناچاراً بهبدون جواب

 نشست. به من چشم دوخت.
 بیا بشین اینجا. -

 کنارش نشستم که گفت:
 ام... بابت امروز متأسفم. -

 زل زدم. والشا گفت متأسفم؟متعجب به او 
 تونم باهات صادق باشم؟می -

 شوکه سری تکان دادم.
دونم چرا کار کنم. تو به نظرم خیلی عجیبی؛ اما نمیدونم باید چیتو موقعیت بدی گیر افتادم. نمی -

م ونددونم چاره چیه. اصالً نمیدونی؟ یه کاری کردم که االن پشیمونم. نمیحس بدی بهت ندارم. می
 کار کنم. گیج شدم.دوروبرم چه خبره یا باید چی

 کار کنم؟ترسیدم بگویم و دوباره عصبی شود. چهای هم متوجه نشدم؛ اما میهایش کلمهاز حرف
تونه باز هم... یعنی... چطور بگم؟! اصالً دونم از حرفام سر درنمیاری؛ اما به نظرت کسی میمی -

 فراموشش کن!
 تر توضیح بدی؟یزی متوجه نشدم. میشه واضحاوم... درسته. خب چ -

 نگاهم کرد.
ارم دونم چرا دوست ندترسم با کاری که کردم... سوءتفاهمی پیش بیاد و از من متنفر بشه. نمیمی -

 که از من متنفر بشه.
 کی؟ یه دختره؟ -

 نگاهش را در چشمانم چرخاند.
 آره، دختره. -
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 زد. نیمچه لبخندی زدم.قدر سنگین میدانستم چرا قلبم ایننمی
 خوای ازت متنفر بشه. هوم؟خب حتماً خیلی برات مهمه؛ چون نمی -

 چشمان نگرانش را در چشمانم دوخت و یک تای ابرویش را باال برد.
 کنی. این ممکن نیست!نه، اشتباه می -

 سؤالی نگاهش کردم.
 چرا ممکن نیست؟ عالقه که انتخابی نیست. -

 د.زده از جا بلند شبهت
 نه، ممکن نیست! چطور ممکنه؟ -

قدر عجیب بوده. یعنی دیوانه شده هایم ایندانستم کجای حرفحالت عجیبش مرا متعجب کرد. نمی
 بود؟

 والشا؟ چی شده؟ حرف بدی زدم؟ -
ای زمزمه کرد. چشمانم درشت و سمتم چرخید و اخمی کرد و من شنیدم که زیر لب لعنتیبا شتاب به

 دستانش اسیر شد.هایم در شانه
 دیگه نگو والشا! نگو! خب؟ -

 هایم را محکم تکان داد و عصبی گفت:شانه
 شنیدی چی گفتم؟ -

 ای گفتم و نگاهم را از او دزدیدم.ترسیدم. او چقدر عجیب بود. باشه
 کنم. از من نترس!کنی؟ آلینا! این من نیستم. دارم نقش بازی میچرا نگاهم نمی -

ها چه بود؟ رهایم کرد. سرش را در دستانش گرفت و ی؟ منظورش از این حرفمتعجب شدم. چه نقش
 گفت:

 شد! نباید!طور میکار کنم؟ نباید اینچی -
 سمتش رفتم.لب گزیدم و نگران به

 والشا؟ خوبی؟ -
 با خشم سر بلند کرد که با دست روی دهانم کوباندم.
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 ببخشید! دیگه نمیگم. -
 کم فشرد.بازویم را در مشت گرفت و مح

 نکنه دوستش داری؟ -
 صورتم از درد مچاله شد

 کی... کی رو؟ -
 تر گرفت و عربده زد:بازویم را محکم

 اینی که االن جلوته! -
 زبانم بند آمد و قلبم از حرکت ایستاد.

 چی؟ -
تم گفت دوسشخص برای خودش استفاده کرد؟ نباید میرهایم کرد و گنگ نگاهش کردم. چرا از سوم 

من را دوستش »شد که بگوید پس دوستش داری را از کجا آورده بود؟ کسی در دنیا پیدا می داری؟
 نه! مسلماً نه!« داری؟

 تو چت شده؟ تو... فکر کنم مریض شدی. -
 دستی روی صورتش کشید و اخمی کرد.

 آره، حالم خوب نیست. اصالً خوب نیست. مزخرفه، مزخرف. -
 دوباره نگاهم کرد و گفت:

 فاقی که بیفته، نباید به چیزی شک کنی.هر ات -
 چ... چه اتفاقی؟ -
 هر اتفاقی. -

 گوید:رود و بعد از دقایقی میدهم و او به فکر فرومیترسیده سری تکان می
ترسم حرفت درست باشه، ترسم حدسم درست باشه، میمن ترسناک نیستم، فقط نگرانم. می -

بزرگم خودم گورم رو کندم. این سوءتفاهمی که ممکنه پیش خاطر اشتباه وقت فاجعه میشه. بهاون
 م.دونی؟ نگران آیندهبیاد... می

 دستی میان تارهای مشکی موهایش کشید. کالفه زمزمه کرد:
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 کنه.ها رو هم دچار جنون میعشق حتی الهه -
 به سطح نگاهی انداخت.

 بهتره بریم. شب شده. -
 اخته چشم دوختیم.به جای قبلی رفتیم و به کشتی لنگراند

 خب، بلدی که بترسونی؟ -
 ای زمزمه کرد و گفت:هایم را روی هم گذاشتم و باز کردم. خوبهپلک

 مراقب باش. اگه خطری تهدیدت کرد، فوراً به پایگاه برگرد. -
 چشم قربان! -

د و من یسمتی از کشتی رفتیم. صدایش را شنیدم که مانند ارواح در فضا پیچلبخندی زد و هر کدام به
وجود آمد. کشیدم. هیاهویی روی کشتی به خراشش پیوسته جیغ میهای گوشهم در میان ناله

 چندتایی را طلسم مجسمه کردم که صدای جیغ و فریاد روی عرشه پیچید و هر کدام چیزی گفتند.
 ست. بهتون که گفته بودم.ناخدا! اینجا نفرین شده -
 تونه حرکت کنه.ناخدا! پسرم! یه کاری بکنین. نمی -
 تر ما رو از اینجا ببرید.سریع -

زمان جیغی ام را رها کردم که همه همگونهخراش دیگری کشیدم و صدای بم و پریجیغ گوش
شدت به چپ و راست حرکت کرد و فهمیدم کار والشاست. چندی نگذشت که لنگر کشیدند. کشتی به

دور شد، بشکنی زدم و طلسم مجسمه را از بین جمع شد و کشتی با سرعت حرکت کرد. وقتی کامالً 
 بردم.

 کارت عالی بود. -
 سمتش چرخیدم.به
 ممنون قربان! -
 بهتره بریم پایگاه. ام... اون حرفام رو هم لطفاً فراموش کن. -
 منظورتون کدوم حرفاست قربان؟ -

 خندید.
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 آفرین سرباز خوب! برگردیم پایگاه. -
سمت اتاق فرمانده رفتیم و گزارش کارمان را به او رفتم. با هم به لبخندی نمایشی زدم و به پایگاه

دقیقه از اتاق فرمانده بیرون آمدم. فوراً تحویل دادیم. والشا زودتر از من کارش تمام شد و من بعد از پنج
ه چ به اتاقم رفتم و دیدم ایفاء روی تختم خوابیده. آه از نهادم بلند شد. من خیلی خسته بودم. اصالً با

 آمد؟خواست به اینجا میای هر زمان که دلش میاجازه
*** 
 ایفاء

 اتاق نگهبانی -اعماق اقیانوس 
ام نگذشته بود که اتاق شدن واری. هنوز دقایقی از دیدن کابوس همیشگیی کشتهباز هم صحنه

و جواهرات  اهای بلند و سفید فلزی، مرواریدهنگهبانی تغییر کرد. جای آن فضای سبز و سیاه و ستون
زیبایی در گوشه و کنار اتاق نگهبانی ظاهر شد. از این تکرار کالفه شدم. این تغییر، یعنی باید باز هم 

د های مرمرین سفیچندان بزرگی بود که سنگبار اتاق نه زدم. اینی دیگر اقیانوس سر میبه نقطه
ین اتاق را دوچندان کرده بود. البته ها، زیبایی اهای اطراف ستونآمد. طالکوبجایش به چشم میهمه

گرفتی. محافظ اتاق نگهبانی، یک حیوان باستانیست که مانند اگر وجود الماس و مرواریدها را ندید می
مانندش فهمیدم. چقدر هم که کشیدن بود. این را از صدای نالهزدن و خرناسهمیشه مشغول چرت

راغ آمد؛ پس سسراغم نمی ه دیدم، مطمئناً خواب بهحواسش به من و اتاق نگهبانی بود. با کابوسی ک
سمت واالستار و اتفاقاتی که ها شدم؛ اما باز هم ذهنم بههای دریا رفتم و مشغول حراست از آنگنجینه

 برایم افتاد، کشیده شد.
*** 

اید به بخوریم. االن همون وقته. تری پیدا کنیم، بدون شک شکست میپیمانو: اگه نتونیم نیروی قوی
 چیز رو بگیم دوستان.ایفاء همه

 ی شدیدی که در سالن قصر پیچید، با بلندشدن صدایم خاموش شد:همهمه
ازی خوام ری شما بودم. راستش میکردن این موضوع به وسیلهعالیجنابان! من همیشه منتظر مطرح -

 رو برمال کنم.



 

 

026 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

می حاضران در سالن بود که موجب ی بهت و شگفتی تمااین سکوتی که مغزها را شکافت، نشانه
د، پایان پیچیام شد. سکوت را شکستم و به افکارشان که در سرم مینشستن لبخند عمیقی بر چهره

 دادم:
شما اون نوزادی رو که در اتاق تولد ظاهر شده بود، پذیرفتین و پرورش دادین. شما من رو پرورش  -

دونم که چه چیزی در ی من اطالع ندارین. من میکدومتون به درستی از تواناییادادین؛ اما هیچ
 دونم و االن برای بیانش اقدام کردم.ی دوری میانتظارمه و این موضوعیه که از گذشته

 بعد از مکث کوتاهی، دهان باز کردم و با قدرت کلماتم را بیان کردم.
، برای آوردن نیروی پاکتدسشما من رو برای رفتن به دنیای پایین انتخاب کردین، درسته؟ برای به -

ها. من، ایفاء، منتخب شما، برای مدتی قراره طلسم بشم و به قعر نجات واالستار و شکست اهریمن
اقیانوس تبعید بشم. به نگهبانی از اقیانوس مشغول شده و تا زمانی که فردی با نیروی پاک این طلسم 

 ی نیروی پاک رو دارن.رهرو بشکنه، اونجا زندانیم و تنها پریان دریایی قدرت ذخی
 ام گذاشت و با شگفتی گفت:جناب پیمانو دست روی شانه

 چطور این موضوع رو فهمیدی؟ از کی پسرجان؟ -
 لبخندی زدم.

 کنم الیق این نیرو باشم.سعی می -
 سر تکان داد.

 مطمئنم الیقی. -
 د و گفت:ای کشاند و با چشمان ریزشده نگاهم کربعد از اتمام جلسه، مرا به گوشه

 چیز خوبه؟خب، با واری به کجا رسیدی پسرجان؟ همه -
 وجور کردم.ای خوردم؛ اما خودم را جمعاش یکهچشمانم درشت شد. از سؤال ناگهانی

 دختر خوبیه. -
 با صدای بلندی خندید.

 زد؟!قدر محکم حرف میببینم تو همون پسری هستی که همین چند لحظه قبل اون -
*** 
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ای مهیبی، از عالم هپروت به زمان حال برگشتم. در سمتی از اتاق نور شدیدی تابید و با شنیدن صد
من ناباور به دری که باز شد، زل زدم. اتاقی که در چند ثانیه پر از آب شد و من با شنیدن فریاد حیوان 

ا موجودی توانستم بباستانی، به خود آمدم و نامرئی شدم. یعنی طلسم شکسته شد؟ بعد از چند سال می
ی وجودم چشم شد و به ورودی چشم کالم شوم؟ بندبند وجودم از هیجان و شادی پر شد. همههم

رف اندام طتر با او آشنا شوم. به احتمال زیاد، با مردی تنومند و درشتخواستم هر چه سریعدوختم. می
زده شدم. یک دختر؟ ناجی من کرد، بهتبودم؛ اما با ورود آن ناجی که تمام عمر، واالستار از آن یاد می

اصی ی خاش را کاوید تا نکتهگونهو واالستار یک دختر بود؟ نگاهم از سر تا پایش که نه، تا دم ماهی
زده شدم. من در مرواریدها دیده بودم که تمام فام؟ دوباره بهتهایی نقرهبیابم. پری دریایی با پولک

که نوبری بود در نوع خودش! کنارش ایستادم و به چشمان  های طالیی دارند. واقعاًپریان دریایی پولک
از ها درسمت یکی از آنهایش شده بود. دستش را بهمملو از برقش خیره شدم. مسخ اتاق و گنجینه

 کرد. ناخودآگاه فریاد زدم:
 نباید به اونا دست بزنین! -

 ترسیده عقب کشید و با چشمان سیاهش به اطراف زل زد.
 تو کی هستی؟ -

 شیطنتم گل کرد.
 این سؤال منه. شما کی هستین؟ -
 من آلینا هستم. یکی از پریان شهر پریجان. -

 متفکر تکرار کردم:
 آلینا، از پریجان. -

 و به حرفم ادامه دادم:
 شما من رو بیدار کردین. چرا اینجایین؟ -

 کرد. با شرمندگی گفت:خب مطمئناً که او مرا بیدار نکرده بود؛ اما محافظ باستانی را که بیدار 
 ببخشید! ابداً قصد مزاحمت نداشتم؛ اما فکر کردم شاید کسی به کمک احتیاج داشته باشه. -
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ای بود که در انتظارش بودم. در افکارم غرق بودم که ابروهایم باال پرید. پس درست بود. او همان ناجی
 زده گفتم:ه. شتابناگهان متوجه شدم دستش را برای برداشتن یک مروارید دراز کرد

 لطفاً به اونا دست نزنین! -
 اوه! اینا برای شماست؟ -

 با لحن جدی ادامه دادم:
 به یکی از سؤاالم درست جواب ندادین. چرا اینجایین و چطور به اینجا اومدین؟ -

 چشمانش درشت شد.
 دونم چطوری تونستم بیام اینجا.برای دیدن کیمیاگر به اینجا اومدم و خب نمی -

 چرخی دورش زدم. خب، دختر زیبایی بود؛ اما فکری در سرم چرخید و من آن را به زبان آوردم.
 شانسی هستین.شما دختر خوش -

 متفکر چرایی گفت و من با شیطنت ادامه دادم:
 کنجکاو نیستین که بدونین من کی هستم؟ -
 کنین.بت میدونم کجایین و از کجا دارین با من صحچرا! خیلی کنجکاوم. حتی نمی -

 خندیدم.
 من دقیقاً کنارتون ایستادم. -

 های اطرافشسمتم هجوم آورد و سرانجام بیهوش شد. اخمی به چهره نشاندم. با نیرویم آبافکارش به
کردم غار کیمیاگر بود، هدایتش کردم. وارد غار شدم و دختر را سمتی که فکر میرا دورش پیچیدم و به

شکل غار خواباندم. برایم مهم نبود غار چه شکلیست و این اشیای و دایرهآرامی روی تخت مرجانی به
 سمتکرد. تنها نگران حال ناجی واالستار بودم و باید شخصی را که در آنزمینی در قعر آب چه می

کردم. چشمانم به اشیای روی میز افتاد و با غار، مشغول چیدن قفسات گیاهان بود، از وجودمان آگاه می
آمد، سمتمان ها را به هم ریختم. همان شخص که به نظر همان کیمیاگر میی آنای همهاشاره

چرخید و با دیدنش هینی کشید. در این فکر بودم که حال بعد از شکستن طلسم و پیداشدن ناجی، 
ای بندی را دیدم که آلینا شیشهسمتشان چرخید، دستدست آورم. نگاهم که به ی پاک را بهچطور ماده
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ی پاک را درست جلوی شد که مادهفام را از درونش بیرون کشید. چشمانم درشت شد. باورم نمینقره
 دیدم.چشمانم می

 متفکر زمزمه کردم:
 دستش بیارم؟ مگه اینکه...خب، حاال چطور به  -

. آوردمدست میشدم و اعتمادش را به هایم نشست. درست بود؟ باید به او نزدیک میلبخندی روی لب
سمتش چرخاندم و با دیدن چشمان درشتش که به من خیره شده بود، دستپاچه شدم. نگاهم را به

 ها پناه گرفتم. به فکر فرورفتم.پورت کردم و پشت یکی از سنگسرعت از آنجا تلهبه
 یعنی واقعاً من رو دید؟ چطور ممکنه؟ من که نامرئی بودم! -

اش، دم؛ در تمام لحظات مراسم. بعد از فهمیدن محل زندگیاز غار که بیرون رفت، پنهانی تعقیبش کر
ها دویدم. حالی روی آبآسوده به سطح آب فکر کردم. در کسری از ثانیه آنجا ظاهر شدم و با خوش

ام را ظاهر کردم و در آسمان چرخی زدم. پرواز ایهای شیشهدیدم. بالبعد از دو سال آسمان را می
هایم را تکان دادم و چند باری چرخی در آسمان زدم. از برخورد شدید باد بالکردم و خندیدم. با مهارت 

ی کوچکی، رویش فرود آمدم و روی زانوهایم به صورتم لـذت بردم و از ته دل خندیدم. با دیدن جزیره
مک هایی که چششد، به سیاهی شب چشم دوختم. ستارههایم پاک نمینشستم. با لبخندی که از لب

 کشید. آهی کشیدم. واری عاشق آسمان بود.سمت خود میماهی که با عشق امواج را به زدند ومی
 باز هم ذهنم به گذشته سفر کرد.

*** 
 ایفاء؟ -
 هوم؟ -

 با اعتراض گفت:
 کم جدی باش.ا! یه -

 صاف نشستم.
 خب بفرمایید. جدی شدم.خیله -

 بازویم کوبید.شد، پوستش قرمز شد و مشتی به مانند همیشه که عصبی می
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 اه! لوس نشو. -
 با صدای بلند خندیدم.

 جان! تو دوباره رنگ عوض کردی.واری -
 با قهر از من رو گرفت و گفت:

 بذار حرفم رو بزنم. خیلی مهمه. -
 اش حلـ*ـقه کردم.دستم را دور شانه

 خوای بگی که خیلی مهمه؟خب ببخشید. بگو ببینم! چی می -
اش اش را پشت شانهلولهگشت و من لبخندی زدم. موهای طالیی و لولهاش برپوستش به رنگ عادی

انداخت. تار مویی را که روی صورتش افتاده بود، پشت گوشش گذاشتم. نگاهم کرد. نامطمئن بود از 
 آرامی زمزمه کرد:حرفی که قرار بود بزند. به

 کردن...اگه پیمانو و شورا من رو بهت معرفی نمی -
 و کمی ابروهایم به هم نزدیک شدند.چشمانم ریز شد 

 خب؟ -
 چشم دزدید. با انگشتان دستش بازی کرد.

 وقت برات فرقی نداشت؟کردن... اون... اونای رو بهت معرفی مییعنی میگم... اگه کس دیگه -
 اش زل زدم.به صورت مهتابی

 منظورت چیه واری؟ -
قدر که با موقع چطور بودی؟ همینخب تو اونای االن جای من اینجا باشه. ممکن بود دختر دیگه -

 من مهربونی، با اون هم بودی؟
از او فاصله گرفتم. با دقت بیشتری نگاهش کردم. چشمان سبزرنگ و درشتش پر از تردیدی نامعلوم 

 گرفت؟ به او قول داده بودم که ذهنش را نخوانم.هایش از کجا سرچشمه میشده بود. این حرف
جان؟ مهم االنه. اینکه تو به من معرفی شدی و االن هر دو ن موضوع فکر کنی واریچرا باید به ای -

 شانسیمه.حالم و به نظرم از خوشحالیم. من از آشنایی با دختری مثل تو خیلی خوشخوش
 آرامی گفت:ی خوبی بود. با خجالت و شوق نگاهم کرد و بهپوستش صورتی شد و این نشانه
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 سم که تنها نیروم همین تغییر رنگ پوستمه.البته من خیلی بدشان -
باشم.  توانم دوستش نداشتهبود و نیرویی نداشت؛ اما نمی« بالبی»اگرچه او تنها یک نگهبان آسمانی 

 دلخور نگاهش کردم.
 داشتنیه.اوه نه! خیلی هم دوست -

*** 
تا کمی آرام شوم. با های جزیره خوابیدم. چشم بستم از افکارم بیرون آمدم. آهی کشیدم و روی شن

کردند یادآوری این خاطرات، فکرم درگیر شد. واقعاً اگر پیمانو و شورا دختر دیگری را به من معرفی می
جایش به دختر دیگری قدر که به واری عالقه داشتم، بهتوانستم هماندانم. میشد؟ نمیچه می
 مند باشم؟عالقه

ه، توانستم یا نسؤال بدهم؟ ولی باید جوابی بدهم. یا میتوانستم جوابی به این دانم. چرا نمینمی
 توانستم.نمی

*** 
روزهای زیادی گذشت و من بیشتر با آلینا آشنا شدم. موهای سیاهش کامالً سفید شده بود. دختر 

جنگید. تنها در ماندن میکرد. برای زندهخواست، تالش میسرسخت و مقاومی بود. برای آنچه که می
 کرد؛ اما من کههایش راه مرا هموارتر میگیریکرد. هرچند با سختام میور والشا عصبیاین بین حض

کرد؟ آن ای تهدیدش میای به آلینا بزند. با چه اجازهتوانستم پیوسته مراقب باشم که مبادا صدمهنمی
ده پاک شود چه؟ که ما ها به کنار، اگر متوجهی اینهم دختری را که قرار بود ناجی واالستار باشد. همه

البته بعد از اینکه آلینا برای نجات آهیل آن شبح را کشت، شک کرده بود و نتوانستم زمانی که دستش 
ای مچ دستش را گرفتم، آرام و بند آلینا دراز کرد و من طی حرکت احمقانهرا برای گرفتن گردن

ی ی پاک به مادهینجا مادهشدن بیشترش شد. متوجه شدم در اتوجه بمانم. این باعث مشکوکبی
 ام را عملیکار شده و نقشهبهدادم. باید دستبه والشا درس مهمی میآرامش شهره بود و البته باید 

ام بربیایم. چشم بستم و از کردم. وقت نمایش رسیده بود. تنها امیدوار بودم از پس اجرای نقشهمی
 ام کند.پروردگار خواستم در این راه یاری

*** 



 

 

032 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 لیناآ
 آرامی صدایش زدم:سمت تختم شنا کردم و بهبا اخم به

 ایفاء! ایفاء! -
 هوم؟ -
 م؛ تو باید بری.پاشو! این تخت منه. من خسته -
 م.من هم خسته -
 نن.بیهمه اتاق استراحت تو پایگاهه. تو رو که نمیاینجا اتاق منه، نه تو. برو یه جای دیگه. این -

 زده گفت:رفته چشمانش درشت شد و حیرتنگاه کرد. رفته روی تخت نشست و به اتاقم
 کنم؟کار میمن تو اتاق تو چی -

با بهت نگاهم کرد و پس از عذرخواهی از اتاقم محو شد. بعد از رفتن او، با آسودگی خود را روی تخت 
رفتار ایفاء  تحلیلام، سریعاً چشمانم بسته شد. مغزم زمانی برای تجزیه و العادهانداختم و با خستگی فوق

 قائل نشد و به دنیای خواب پرواز کرد.
*** 

 آلینا؟ -
 بله قربان؟ -
 یعنی چی که بله قربان؟ -

گذشت و طبق دستور پادشاه، باید گروهی ها میدادن کشتیپوفی کشیدم. یک هفته از ماجرای فراری
کرد و ما در برهوت اقیانوس، کردیم. فرمانده هم گروه ما را انتخاب او را تا شهر دیگر اسکورت می

کردیم. فرمانده، مایک و والشا در صدر قرار داشتند و من، آهیل، یوکا و رافا اطراف پادشاه شنا می
م را رفتن به ذهناطراف پادشاه و ولیعهدجانش حلقه زده بودیم. کالفه به پاشا که از اول سفر قصد رژه

 داشت، چشم دوختم.
 . باید تابع قوانین باشم.خب من االن محافظتون هستم -

 تر آمد، والشا عصبی صدایم زد:همین که پاشا نزدیک
 آلینا؟ -
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 سمتش شنا کردم.کالفه به
 بله قربان؟ باز چی شده؟ -

 با اخمی که به چهره نشاند، جواب داد:
از هم بزدن از مسئولیتی که داری شونه خالی نکن. اگه باید حواست به مأموریتت باشه. انقدر با حرف -

 تکرار شه تنبیه خوبی برات در نظر دارم.
کردم. خود او بود که با من گرم گرفت. چشمانم گرد شد. این من نبودم که سر حرف را با پاشا باز می

 تنها توانستم به نشانه اعتراض بگویم:
 ولی قربان... -

 سری تکان داد.
 فکر کنم کامالً مفهوم بود، هوم؟ -

 پنچرشده جواب دادم:
 بله قربان! -

کرد. سر جای خود برگشتم که باز هم پاشا و عصبی نگاهم را به پاشا دوختم که موشکافانه نگاهم می
 شروع به صحبت کرد:

 این سرگروهت با خودش چی خیال کرده؟ حرف مفت زده! -
 ساییدم، گفتم:هایی که به هم مینو بعد خصمانه نگاهی به والشا انداخت. با دندا

 کنین من تنبیه بشم.قعاً دارین کاری میقربان! وا -
زنی! من پاشام؛ ما قراره با طور صدا میست که من رو اینمن اجازه نمیدم و درضمن خیلی مسخره -

 هم ازدواج کنیم.
صدای پوزخند ایفاء در ذهنم پیچید و نگاهم به چشمان والشا گره خورد که با خشم به من زل زده بود. 

اری تکان داد. الزم به ذکر هست که پریان شنوایی باالی دارند؟ صدای پادشاه سرش را با تهدید چندب
 بلند شد:

 بایستید! -
 فرمانده متعجب پرسید:
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 سرورم اتفاقی افتاده؟ -
 پادشاه متفکر نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن سنگی شبیه به دندان کوسه، صدایش بلند شد.

 خوام.ی رو که زیرش دفن شده میبینید؟ من شمشیرسنگ رو میاون تخته -
دم که آوردانم چه خبر بود. یعنی فقط من سر درنمیزده نگاهی بین رافا و آهیل ردوبدل کردم. نمیبهت

چه شده؟ صدای زمخت فرمانده بلند شد و آهیل و یوکا را برای کندن فراخواند. ما هم باالی سرشان 
 هایم خم شد.سمت گوشکردیم. رافا کمی بهدر انتظار شنا می

 کنی بود؟ی سفرمون ردگمیعنی قضیه -
ای به باال انداختم و رافا به پاشا اشاره چرخید، از خودم پرسید. شانهدقیقاً همان سؤالی را که در سرم می

ا سمت پاشای زد. بهکرد. سؤالی سری تکان دادم که باز با چشمانش به پاشا اشاره کرد. مغزم جرقه
 چرخیدم.

 دونی قضیه چیه؟و میپاشا؟ ت -
 نه، چطور؟ -

 گفت.کردن دستانش در پشتش فهمیدم که از قضیه باخبر بود و چیزی نمیالبته با پنهان
 هیچی! کنجکاو شدم. فقط همین. -

های رقصان در آب، یوکا و پس از آن مایک بیرون آمدند. مایک در دستانش وخلاز میان خاک
ام آن را در دستان پادشاه گذاشت. پادشاه لبخندی به پاشا زد و شمشیری براق و صدفی داشت و با احتر

هایش را با تأیید روی هم گذاشت. افکار مختلفی در سرم پیچید. صدای ایفاء هم در ذهنم اکو چشم
 شد.

 من حس خوبی ندارم. -
 مشوش، در ذهنم با او صحبت کردم.

 گذره؟تونی بفهمی تو ذهنشون چی میمی -
 شنیدم.صدای ترسانش را 

 فرار کن آلینا! -
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اما من در شوک پرتاب شمشیر از دستان پادشاه در دستان پاشا خشک شدم و شمشیری که پاشا زیر 
 زده به شمشیر روی گلویم خیره شد.گلویم گذاشت، هرگونه راه فرار را از من دریغ کرد. فرمانده بهت

 اینجا چه خبره سرورم؟ -
 و گفت:پادشاه خونسردانه به من چشم دوخت 

شنیدم پاشا تو رو از موضوع آگاه کرده؛ پس متوجهی که ممکنه خطری برای ما داشته باشی. این  -
تونه از بروز این مشکالت جلوگیری کنه. البته باید تموم خونت رو از از شمشیر تنها شمشیریه که می

 بدنت بیرون بکشیم.
 مشیر دوخت و ایفاء در ذهنم با من حرف زد:زده در جایشان ایستادند. والشا نگران چشم به شهمه بهت

 «نیروهات آزادن؟»
 «کنم.نه ایفاء! حسشون نمی»
 «لعنتیای عوضی!»

 پاشا کنار گوشم زمزمه کرد:
طالیی من مجبورم این کار رو بکنم. پادشاه گفته با این کار تو دوباره تبدیل به همون آلینای پولک -

 میشی.
 با خشم فریاد زدم:

 دونی این شمشیر مرگه.دروغه. خودت هم خوب می شاحمق همه -
 نه، امکان نداره! پدرم به من دروغ نمیگه. -
 ماه دروغ بوده. که قضیه این بیستدروغ نمیگه؛ درصورتی -

 «طور به صحبت ادامه بده تا من یه کاری بکنم.همین»ایفاء: 
و را به قصر برگرداند. فرمانده دست چشمانم را بستم و باز کردم. پادشاه به فرمانده دستور داد که ا

حال بودم که فرمانده پادشاه را گرفت و قبل از محوشدن، با سر و چشمانش به ما عالمت داد. خوش
 ی ایفاء با پاشا حرف زدم.خواست من بمیرم. طبق گفتهنمی

 دونی چیه؟ حتی اگه چیزی باشه که تو میگی و...ش دروغه پاشا! ا... اصالً میهمه -
 حس پیچیدن آب دور گردنم، حرفم را بریدم که پاشا سؤالی تکرار کرد: با
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 و چی؟ -
 نفس جوابش را دادم:بار با اعتمادبهبه خود آمدم و این

چیز مثل گذشته بشه، من حاضر نیستم با تو ازدواج کنم. این و دوباره پولکام طالیی بشن یا همه -
 دونستی.چیزیه که خودت هم همیشه می

 ای پرتاب کرد. نفسی از آسودگی رها کردم.ا با عصبانیت به گوشهشمشیر ر
کافیه! تا اینجا باهات راه اومدم. هر تالشم رو ندید گرفتی. حتی یه بار هم نشد با آرامش با من  -

 ای در حقت کردم؟قدر از من متنفری؟ مگه من چه بدیصحبت کنی. یعنی این
ی والشا، آهیل پشتش ظاهر شد و دستانش را از ا اشارهسرعت شمشیر را به دست گرفت و برافا به

 پشت به هم گره زد. آخی گفت و عصبی فریاد زد:
 ای...دونین من کیم؟ با چه اجازهمی -

 فرمانده در این هین ظاهر شد و حرفش را برید. با همان کالم پرنفوذ و لحن قدرتمندش فریاد زد:
افرادم رو داشتین. آلینا خیلی وقته عضوی از خونواده سرورم! شما و پادشاه قصد کشتن یکی از  -

 کنم. شما با این کارتون اتحادمون رو از بین بردین.وقت فراموش نمیماست. من این حرکت رو هیچ
 زده دهان باز کرد.پاشا بهت

 شما حق ندارید به پادشاه پشت کنید! -
 فرمانده خشمگین زمزمه کرد:

جا رها کنم. این حرفم رو به پادشاه و تو همین حالتون و همینمن این حق رو دارم که شما ر -
ی از آزار ترین خبربرسونین. از این به بعد روابط پایگاه مرکب سیاه با قصر قطع میشه. اگه کوچیک

 م.کنشون رو بشنوم، قصر پریجان رو به گورستان تبدیل مینسبت به اعضای گروهم و خونواده
 اسیر دستان قدرتمند آهیل بود، فریاد زد:طور که دستانش پاشا همان

خواین وقتی تبدیل به چیز غیرقابل دونستین که دیر یا زود به سر آلینا چی میاد! میخودتون می -
 کنین؟کار کنین؟ باز هم ازش دفاع میکنترلی شد، چی

 هایم جاری شد.ها دور شدم و اشکمغموم و پربغض کمی از آن
 نیم قراره چی بشه.دوفرمانده: ما هنوز نمی
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 رافا: منظورتون از این حرفا چیه؟
ی پوپو فکر کردم و آنجا کرد. در همان حال به جزیرهچشمم به والشا خورد که با ناراحتی نگاهم می

هایش دراز بودن، روی شنظاهر شدم. با چشمانی خسته اطراف را بررسی کردم و بعد از اطمینان از امن
 کشیدم.

ام دانستند که شاید به هیوالیی تبدیل شوم. طی دو ماه به کلی زندگیود و همه میرازم برمال شده ب
چرخیدیم و بازی خبر از آینده، با تامیال و هلیا در شهر میتغییر کرده بود. چه روزهایی بود که بی

ین ش بام گرفت. تیدا در حین بازی سراش خندهآوریکردیم و روز آشنایی با لیانا و تیدا. از یادمی
ی ریخت. تیدا عصبچرخید و تنها اشک میهای توخالی گیر کرده بود و لیانا ناراحت اطرافش میمرجان

خواست. آه! چه روزهای خوبی! سرم را در شکم جمع کردم و اشک کشید و از لیانا کمک میجیغ می
ابخش یاهان شفقدر اشک ریختم که وقتی با شنیدن صدای ایفاء سر بلند کردم، متوجه گریختم. آن

 اطرافم شدم و پوزخندی زدم.
 خوبی؟ -
 تونستی خوب باشی؟اگه تو جای من بودی، می -

 مانندی رها کرد و کنارم نشست.نفس آه
 دونی قراره چه اتفاقی بیفته و داری گریهبودن بد نیست. تو حتی نمیقبالً بهت گفتم که عجیب -

 ؛ اما...ای هستیکردم تو دختر قویکنی؟ من فکر میمی
 با اخم سر بلند کردم.

 اما چی؟ -
 ام گرفت وهای نورانی را از گونهسمت صورتم آورد. یکی از قطرهاش را بهنگاهم کرد و انگشت اشاره

 مقابل چشمانم باال آورد.
 کنی؟خودت چی فکر می -

 کمی فکر کردم و گفتم:
 بینم که من رو یاد احمقا میندازه.من یه دختری رو می -
 صدایی پرخنده گفت:با 
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 چی؟ دوباره بگو. -
 ی لبم باال رفت.گوشه

 کنم.حق با توئه! من مثل احمقا دارم برای اتفاقی که هنوز نیفتاده گریه می -
 ای به خود گرفت.با صدای بلندی خندید و مرا هم به خنده واداشت. قیافه مسخره

 ولی من نگفتم احمق! یادم نمیاد همچین چیزی گفته باشم. -
 هایم را تابی دادم.چشم

 ولی منظورت همین بود. -
 با لبخند نگاهم کرد. سؤالی سری تکان دادم که گفت:

 حالم.خیلی خوش -
 ای رفتم.غرهچشم

 چرا؟ چون پاشا نزدیک بود من رو بکشه؟ -
 اخمی کردم.

 ی آرامش رو تو به دست آوردی.نه! از اینکه ماده -
 حال باشد که صدایش افکارم را برید.باید از این موضوع خوش متعجب به این فکر افتادم که چرا

 تونم ذهنت رو بخونم. شنیدم چی گفتی!دخترخانم! من می -
 عصبی توپیدم:

 فهمی؟ حاال که شنیدی جوابم رو بده.گفتم بدون اجازه تو ذهنم نچرخ، می -
 سنگ زل زد و مظلومانه گفت:های روییده روی تختهبا خجالت به خزه

 دیدیم.وقت هم رو نمیخاطر همین تونستی بیای تو اتاق نگهبانی؛ وگرنه هیچخب به -
 دانم چرا دستپاچه شدم و در جوابش گفتم:نمی

اوم... من فکر کنم بهتره برم پایگاه. شاید تنبیه شم که تا آخر مأموریت نموندم. وای! فرمانده حتماً  -
 عصبی شده. من رفتم. خداحافظ!

سمتش شنا کردم و صدایش زدم. با کردم و فوراً آنجا ظاهر شدم. با دیدن مایک، به به پایگاه فکر
 دیدنم لبخندی زد. وقتی به او رسیدم، گفت:



 

 

039 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 کجا رفته بودی بچه؟ بعد از رفتن تو، فرمانده به والشا دستور داده تنبیهت کنه. -
 خشکم زد.

 چی؟ راست میگی مایک؟ -
 اش گفت:همیشگی ای به باال انداخت و با غرورشانه

 نگران نباش! با والشا صحبت کردم. نباید تنبیه سختی باشه. -
ند ای گرفت و لبخپورت کردم. انگار منتظر دیدنم بود؛ چون ژست بامزهبا حالی زار به اتاق والشا تله

 خبیثی هم بر لب داشت.
 خب، حتماً شنیدی چی شده! -

 اش درهم شد و دستانش کنارش افتاد.رهای گفتم و نگاهش کردم. ناگهان چهناراحت بله
 چیزی شده قربان؟ -

 نگاهش را دزدید و آرام گفت:
 پس حرفای آخر پاشا رو نشنیدی، نه؟ -

 ها؟ دیگر چه بالیی بر سرم آمده بود؟ای زمزمه کردم. کدام حرفگنگ نه
 اون گفت پادشاه کیمیاگر رو کشته. -

 خیره شدم.دست روی دهانم گذاشتم و ناباور به والشا 
 ... کیمیاگر کشته شده؟چی؟ کی -

حس کردم ضعف تمام وجودم را دربرگرفته. روی زمین نشستم. والشا خود را به من رساند و نگران 
 صدایم زد:

 آلینا؟ حالت خوبه؟ -
 نه! معلومه که نه! داری میگی پادشاه کیمیاگر رو کشته. باورم نمیشه. آخه چرا؟ -
 بهت میگم. تو برو استراحت کن. امروز روز خوبی نبود برات.حالت خوب نیست. بعداً  -

ی لباس ی توانم را جمع کردم و از جا برخاستم و مقابلش قرار گرفتم. نگاهش کردم و یقههمه
 رنگ و از جنس جلبکش را در مشت گرفتم.سیاه

 کنم بهم بگو. لطفاً!نه، خوبم. برام مهمه که بدونم. خواهش می -
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مانش چرخاندم. چشمانی که برق آشنا و رنگ غریبی داشت. موهایش مانند همیشه نگاهم را در چش
رقصید. ابروهای خشن و کوتاهش های اطرافمان میاش، همراه حرکت آبآشفته بود و روی پیشانی

اش کشید. سرش را درهم رفت و من منتظر به او چشم دوختم. دستی روی زخم قدیمی کنار شقیقه
 د و زمزمه کرد:سمت دیگری چرخانبه
ینده و خواست از آدونه. میپادشاه دنبال گرفتن اعترافی از کیمیاگر بود. اون تو رو دشمن پریجان می -

 اتفاقی که میگن قراره بیفته مطلع باشه. کیمیاگر قبل از مرگش به چیزی اعتراف کرده.
 عجز گفتم:طاقت، با صدایی پراز استرس زیاد در حال مرگ بودم و دستانم لرزید. بی

 اون چیه والشا؟ تو رو خدا! -
 توجه به والشاگفتنم، سرش را پایین انداخت.بی
 ایه که کیمیاگر گفته...این دقیقاً جمله -

 مکثی کرد و گفت:
 «تر پیش میره.با اتفاقی روند تغییر سریع» -

 اش جدا کرد و در دست گرفت.دستانم را از یقه
 «و اون اتفاق...» -

 ام با هیجان باالوپایین رفت. والشا در چشمانم خیره شد و زمزمه کرد:شد و قفسه سـینهچشمانم ریز 
 «لرزیدن قلب یه پریه.» -

 چشمانم درشت شد و دستانم را از دستانش بیرون کشیدم.
 لرزیدن قلب یه پری؟ -
 خوبی آلینا؟ -
 منظورش من بودم؟ -
 آلینا! -
 نه، نیا جلو! -

دنبالم آمد و سمت اتاقم شنا کردم. والشا بهرفتم و با افکاری درهم، بهچرخیدم و از اتاقش بیرون 
 سمت خود چرخاند.صدایم زد. بازویم را گرفت و مرا به
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 خوای باهم حرف بزنیم؟آلینا؟ می -
هایم را در دهانم فرو بردم و با بغض سری به چپ و راست تکان دادم. دستی بین موهایش کشید و لب

 گفت:
 ت کن و به چیزی فکر نکن.پس استراح -

 نیمچه لبخندی زد.
 خب؟ -

چشمانم را بستم و باز کردم. به باال شنا کردم و وارد اتاقم شدم. با چشم اتاقم را از نظر گذراندم و 
هایم را پاک کردم. با اینکه گلویم از فشار های ایفاء افتادم و اشکبغضم ترکید. ناگهان به یاد حرف

رلش کنم. توانستم کنتما محکم نفسی گرفتم و دستانم را مشت کردم. من میبغض سنگین شده بود؛ ا
شدم. کار سختی نبود؛ چون تا به آن لحظه که عاشق نشده بودم. ناگهان قلبم فقط نباید عاشق می

 سنگین و گرم شد. تصویر والشا در خاطرم نقش بست.
 دونم چرا دوست ندارم که از من متنفر بشه.نمی -»
 دختره؟کی؟ یه  -

 نگاهش را در چشمانم گرداند.
 آره، یه دختره! -

 ها شده بود. عصبی گفت:و آن روز که مانند دیوانه
 دوستش داری؟ -
 کی رو؟ -

 عربده زد:
 «اینی که االن جلوته رو! -

 ترسان دست روی قلبم گذاشتم. زمزمه کردم:
 نه، نباید این اتفاق بیفته! -

ی گرفتن چهرها چرخاندن سرم به چپ و راست، جلوی نقشاخمی به صورتم نشست و سعی کردم ب
 ایفاء را بگیرم.



 

 

042 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

به اتاق تمیزشونده رفتم. لباس سیاه پایگاه را با عصبانیت از تن بیرون آوردم و پیراهن سفید و بلندم را 
ای به هنباری را که ایفاء را در غار کیمیاگر دیده بود، به تصویر کشید. چند بار بلند پوشیدم. ذهنم اولین

 افکارم گفتم.
 نباید این اتفاق بیفته. نه! -

از اتاق تمیزشونده بیرون آمدم. کالفه هوفی کشیدم و صورتم را با دستم پوشاندم که دستی روی 
ام نشست. آرام دستانم را پایین آوردم و با بهت به اطراف نگاهی انداختم. روی سطح آب بودیم. شانه

ای از آن آویزان بود، خیره های بنفش خوشههای بلندش که گلتونزده به آالچیق سفید و سحیرت
 اش مرا به وجد آورده بود. صدایش را کنار گوشم شنیدم:شدم. طراحی ظریف و مینیاتوری

 خوشت اومده؟ -
 شده گفتم:مسخ

 عالیه ایفاء! خیلی قشنگه. -
 نشینی؟حالم که خوشت اومده. نمیخوش -
 طور اینجا رو پیدا کردی؟شینم؛ اما چچرا چرا! می -

 ابروهایش باال پرید.
 اوم... خب راستش خودم درستش کردم. -

 زده فریاد کشیدم:حیرت
 چی؟ -

 اخمی به صورت نشاند.
 جور چیزا صحبت کنیم.خوام کل امشب رو راجع به ایننمی -

ایی مکان رویسر شنیدم و با چرخیدنم متوجه شدم که به ستون آن غیب شد و من صدایش را از پشت
 تکیه داده.

 جا بمونی؟خوای همونمی -
 ی باالتر نشست و گفت:ام را در آب تکان دادم. ایفاء روی پلهروی اولین پله نشستم و باله

 آلینا! -
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 چشم چرخاندم و نگاهم را به او دوختم. نگاه دزدید.
 رو ببخش. طور بشه. این بازی داره خیلی پیچیده میشه. لطفاً منخواستم ایننمی -

 زد؟ متفکر اخمی به صورتم چسباندم.از چه حرف می
 زنی؟ منظورت چیه؟داری راجع به چی حرف می -

 ها زل زد و آهی کشید.به ستاره
کشیدن. اینکه تو من رو نبخشی. ام... ترسم وقتی بازی تموم شه، راهی نباشه برای نفسمی -

 بره.چی پیش بیاد، نفسم رو می کنم که قرارهدونی؟ حتی وقتی به این فکر میمی
 به چشمانم زل زد.

 مثالً قرار نبود این نقش الکی بشه جزئی از زندگیم. -
اش خیره شدم. چیزی در چشمان سیاهش پنهان شده بود که آن را ی مهتابیگیج و گنگ به چهره

 کردم چیزی از من پنهان شده بود. خندید.دانستم چرا حس میفهمیدم. نمینمی
ترسم. از عواقبش! اما خوام یه چیزی بهت بگم؛ اما از اتفاقای بعدش میطوری نگاهم نکن. مینای -

توی پری دریایی، »همه اتفاق، باید بگم ی چیزای این دنیا رو بذارم کنار و جدا از اینخوام همهمی
 «خواستم برام مهم بشی؛ اما شدی.نمی

خواند، با خجالت با یادآوری اینکه او ذهنم را می خواستم.قلبم لرزید و من این لرزیدن را نمی
آرامی و با رضایت خندید. لبم را به دندان گرفتم و به درون آب هایم را روی هم فشردم که بهچشم

ه ای کردم و زمزمام گذاشتم و به دور خودم چرخیدم و ناراضی نالهام را بر گونهشدهپریدم. دستان مشت
 کردم:

 شد! نباید!میطور نباید این -
 صدایش در ذهنم پیچید.

 حالم!تبدیل کردم خوش« باید»رو به « نباید»اما من از اینکه این  -
درهم  یکرد. توان تحمل خجالت را بیشتر از این نداشتم. با چهرهبا جیغ اَهی گفتم. ای کاش بس می

هایم یکی در ششکه آب آرامی به سطح آب بازگشتم. این حجم از شرم از من بعید بود. به قدریبه
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م را ام را تکانی دادم و چشمانهای صدکیلوییزحمت نفس عمیقی کشیدم. پلککردند. بهمیان عمل می
 کرد.به او دوختم. مشتاقانه نگاهم می

 خب؟ -
 معذب نگاهم را به آب دوختم.

 چی خب؟ -
 باید بگی نظرت چیه راجع به من. -
 االن وقت این حرفا نیست! -
 ترسم دیگه زمانی برای گفتنش نمونده باشه.االن وقتشه. مینه،  -

 نگاه نگرانم را به او دوختم.
 زنی؟ چیزی شده؟از چی حرف می -
 کنی!به چیزی فکر نکن. لطفاً بهم بگو راه رو اشتباه نیومدم. بگو که قبولم می -

سبی نیست. حداقل زمان منادستم را روی قلب لرزانم گذاشتم و به این فکر افتادم که این کار درستی 
شدن نبود. وجودش را کنارم حس کردم. دستانم را در دست گرفت و از قلبم فاصله داد برای احساساتی

 و آرام زمزمه کرد:
ی پردردی داشتم آلینا؛ اما هر اتفاقی که بیفته، من تو رو انتخاب کردم و پشیمون نمیشم من گذشته -

خورم که حسم به تو دروغ نیست! وقتی بیشتر شناختمت، قلبم می آلینا. این رو بهت قول میدم. قسم
 خبری دختر عجیب پریجان!نتونست به این بازی ادامه بده. تو از خیلی چیزا بی

 ی آخرش لبخندی زدم و نفسی کشیدم و گفتم:با جمله
قیق تا بدونم. ددونم؛ پس بگو خبرم؛ اما لطفاً بهم بگو. من ازت هیچی نمیدرسته! از خیلی چیزا بی -

جا تو ذهنم بودی. اون روز تو اتاقم شناسمت. تو اونجا تو غار کیمیاگر، بعد هم که همهبگم، نمی
 خاطر این...کنم فقط بهدونی؟ گاهی فکر میبندم دست بزنه. مینذاشتی والشا به گردن

 حرفم را برید.
 من نگهبان اقیانوسم. -

 با بهت نگاهش کردم. نگاه از من گرفت.
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اما خب نمیشه هم گفت نگهبانم. نگهبان واقعیش نیستم. فقط دو ساله که با طلسمی به اعماق دریا  -
 اومدم و شدم نگهبان اقیانوس. من... من...

 اش، به او خیره شدم که سرش را باال آورد و در چشمانم خیره شد.ی جملهصبرانه، منتظر ادامهبی
 م.من الهه -

 نگاه دزدید.
 ی واریتا. یه آسمونی. )واریتا به معنای نگهبان(یه الهه -

 کردم؟!دهانم باز و بسته شد و من کلمات را گم کردم. من به چه زبانی صحبت می
 هم ردیف کرد:شدنم، در چشمانم زل زد و دهان باز کرد و کلماتش را پشت با دیدن سکوتم و شوکه

اطر خبخشی؛ اما ببخش! چون بهمن رو نمی من... کار بدی کردم آلینا! مطمئنم وقتی که بفهمی، -
 ه.ترسیدم تو رو از من بگیرکنه. شاید هم میتونستم ببینم تهدیدت میمحافظت از خودت بود. نمی
 دستی بین موهایش کشید.

 یه روز که نبودی، وقتی تو اتاقش تنها بود، خب... بردمش و جایی زندونیش کردم. -
 دادم:با هزار زحمت تکانی به زبانم 

زنی؟ وای خدایا! من باورم نمیشه! یعنی چی آسمانی؟ چی؟ کی رو زندونی کردی؟ از چی حرف می -
 واریتا؟ تو... وای!

 ایفاء لب گزید و زمزمه کرد:
 م؛ اما... چطور بگم...شناسی، خب... من هم یکی از اونام. من... خب... یه الههها رو میاگه الهه -

 نفسی گرفتم.
 خوام برگردم به اتاقم.ترکه. مینگو. مغزم داره می دیگه چیزی -

پورت کردیم؛ اما با دیدن والشا که روی تختم نشسته بود و سرش نگران نگاهم کرد و باهم به اتاقم تله
اش مواجه شدم. والشا سر داد، متعجب به ایفاء چشم دوختم که با رنگ پریدهرا در دستانش فشار می

 اش را دیدم و چشمانی که برایم آشنا نبودند. عصبی پوزخندی زد.ولیدهی ژبلند کرد و من چهره
 دونم که اینجاست.ا؟ باالخره تشریف آوردین؟ اون پسره کجاست؟ بگو ظاهر شه. می -

 شمشیری روی گلویم نشست و صدای هلموت بلند شد:
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 کنم.هی عوضی! خودت رو نشون بده؛ وگرنه سرش رو از تنش جدا می -
شد! حتی فرصت نکردم که از اتفاقات حیرت کنم. تنها گیج و سردرگم بر شده؟ باورم نمیاینجا چه خ

نگاه چرخاندم. شمشیر مرگ در دستان هلموت؟ آن هم بر گلوی من؟ ایفاء نگاهم کرد و ناراحت 
روی والشا ظاهر شد. والشا مشتی به شکمش کوباند که با درد روی زمین نشست و با طلسم روبه

رکت شد. والشا مقابل صورتم ایستاد و موهایم را چنگی زد و محکم کشید. از شدت درد حمجسمه بی
ه هم های بکشیدم، از میان دنداناعتنا به دردی که میفریادی کشیدم. با نفرت در چشمانم زل زد. بی

 گفت، سراسر بهت وای که میکرد. با هر کلمهاش، کلمات را پیوسته و پشت هم ردیف میشدهچفت
 شدم.حیرت می

این عوضی من رو زندونی کرده بود، تو یه اتاقی که هر لحظه جای مختلفی از دریا ظاهر میشه.  -
دادم؛ اما بخت با من یار بود که دوباره اون اتاق تو پریجان ایستاد و من شب و روزام رو تشخیص نمی

 تونستم بیام اینجا تا دستتون رو رو کنم.
 تی به صورتم کوبید.موهایم را آزاد کرد و مش

انگار که من رو دزدیدن. کسی خبر نداشت. حتی نهبینم انگارچی خیال کردین؟ ها؟ اومدم پایگاه می -
 دونی؟ای داره؟ ها؟ میدونی این چه معنیگفتن مریض شدم. می

مکثی کرد و با نفرت به ایفاء زل زد. باز نگاهش را به من دوخت. چشمان ناآشنایش مرا متعجب 
 کرد.می
فهمیدم که چه اتفاقایی برات افتاده. وقتی به هلموت گفتم، تنها کسی بود که باورم کرد و راجع به  -

اتفاقات این چند وقت بهم گفت که چی شده... و این شمشیر، فهمیدم فقط با این میشه از شرت 
 خالص شد.

سمت گردنم ه با قدرت بهلبخندی زد و مرا به جلو هل داد. هنگامی که سر چرخاندم، شمشیری را ک
 آمد، دیدم. ترسیدم. چشم بستم و جیغی کشیدم.می
 

 حالی هینی کشیدم. آهیلشدن چیزی، چشم باز کردم و با دیدن آهیل و رافا، با خوشبا صدای کوبیده
هلموت را به دیوار کوبید و با دستانش گلوی هلموت را گرفت و این در حالی بود که با دست دیگرشان 
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سمت هلموت و آهیل کشیدند. رافا، والشا را طلسم مجسمه کرد و بهسمت خود میمرگ را بهشمشیر 
رفت و فوری با خواندن طلسم مجسمه، به آن جدال پایان داد. آهیل خود را روی زمین پهن کرد و رافا 

 نفس پرسید:با نفس
 اینجا چه خبره؟ والشا چش شده؟ -

دستانم را برای شکستن طلسم باال گرفتم که رافا فوری مقابلم سمت ایفاء چرخیدم. به خود آمدم و به
 قرار گرفت.

 شناسیم.نه، صبر کن! اون رو نمی -
 شناسمش.می -

چشمانشان از کاسه درآمد و من طلسم مجسمه را از روی ایفاء برداشتم و موشکافانه نگاهش کردم. 
و ایفاء با فهمیدن این موضوع، به آن  قدر گیج و خسته بودم که مغزم توان تحلیل چیزی را نداشتآن

 دو نگاهی انداخت و گفت:
 گردونم. نگران نباشین!برش می -

بازویم را گرفت و فرصت اعتراضی به من نداد. دوباره به آن فضای زیبا رفتیم. چرخیدم تا به ایفائی که 
ود، کم در چنگ گرفته ب تازگی فهمیده بودم یک واریتاست، بتوپم که با دیدن والشا که بازوهایم رابه

. سمت آالچیق رؤیایی رفتتهی کنم. ترسیده نگاهش کردم. از من فاصله گرفت و بهمانده بود قالب 
 شوکه زمزمه کردم:

 مگه ایفاء با من نبود؟ پس اون کجاست؟ -
ع التازگی از آن باخبر شده بودم، اطدر این فکر بودم که والشا از کجا از این محل که حتی خود من به

اش را گونه و تیرهی اول باال کشید و من دم ماهیداشت. چشمانم دنبالش کرد. با دستش خود را از پله
شد، ل میرفته به دو پای انسانی مبدرنگش که رفتهی سیاهرفته دو تکه شد. ناباور به بالهدیدم که رفته

ام روی پاهایش پشت به من ایستاد. با کرد. آرزل زده بودم. کم مانده بود از هوش بروم؛ اما او بس نمی
ان داد آرامی تکای پشتش را بهای پشتش کپ کردم و او بال شیشهظاهرشدن دو بال درخشان و شیشه

من با  سمتم چرخید وکندی بهخواستم باورش کنم. بههایش برایم آشنا بود و من نمیو باال برد. لباس
دادم. این دروغ بود. تنها یک دروغ کثیف! با دیدن دیدن صورتش، شوکه سری به چپ و راست تکان 
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ام، با صدایی پرعجز نامم را زمزمه کرد. انگار صدایش تلنگری برای انفجارم بود. پریدهچهره ی رنگ
 خشم تمام وجودم را در برگرفت و فریاد زدم:

ندیدی. سادگیم خاسمم رو به زبونت نیار! تو با خودت چی فکر کردی؟ حتماً کل این روزا نشستی به  -
 بازی! تو با احساسم بازی کردی. تو...دروغگوی پست! تو یه عوضی دقل

طوری خورم اینکدوم از این چیزایی که گفتی حقیقت نداره. قسم مینه، حقیقت نداره. باور کن هیچ -
ار ن کدونم چرا اوکنه. باور کن خودم هم نمیتونستم ببینم کسی برات دردسر درست مینیست! نمی

 رو کردم.
 ای ادامه داد:رفتهو با صدای تحلیل

 من فقط به حرف قلبم گوش دادم. -
 فریاد زدم:

 ایفاء! -
 نفس افتاده بودم، ادامه دادم:که از خشم به نفسدرحالی

 ت رو بشنوم.خوام این دلیالی مسخرهتمومش کن! نمی -
 فریاد زدم:

 خوام!نمی -
فاء آمد. با چشمان گردشده به ایروی قلبم گذاشتم. نفسم درنمی قلبم از تپش افتاد و من ترسان دست

د و رفته بسته شحس شده بود و چشمانم رفتهکرد، زل زدم. تمام تنم بیسمتم پرواز میکه هراسان به
بعد سیاهی و سیاهی! با درد شدیدی که در تنم پیچید، با فریادی چشم باز کردم و صورت درهم و 

 ام قرار گرفت.شدهورت مچالهمضطرب ایفاء مقابل ص
 کنه؟ آلینا؟آلینا؟ خوبی؟ جاییت درد می -

های درشت ای از لباسش را پاره کرد و عرقرفت. ایفاء تکهخراشم به آسمان میتنها فریادهای گوش
روی صورتم را پاک کرد. دستپاچه شد و دستانم را در دست گرفت که از درد شدید با تمام قدرت به 

 ری دادم که صدای نگرانش بلند شد.دستانش فشا
 گردم عزیزم! میرم توتیا رو بیارم. تحمل کن!االن برمی -
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 میرم.وای! تو رو خدا ایفاء! کمک! دارم می -
ای از رفتنش نگذشت که با توتیا فریادی از ته وجودم کشیدم. ایفاء با شتاب محو شد و هنوز دقیقه

 ظاهر شد.
 تر.سریعزود باش توتیا! تو رو خدا  -

ود اش دردی عمیق ببا دیدنش که باز هم خود را شبیه والشا کرده بود، باز هم عصبی شدم که نتیجه
که کل وجودم را سوزاند. از ته حنجره جیغی کشیدم که حس کردم گلویم خون آمد. اشک تمام 

 چشمانم را پوشاند. ایفاء با استرس زیادی به توتیا چشم دوخت و گفت:
 جاتش بده!تو رو خدا ن -

 توتیا هراسان پرسید:
 کنه؟کجای بدنت درد می -

 هایم جوابش را دادم:رفته، مابین جیغبا صدای تحلیل
 هام. وای خدا!شکم و... آخ! آی! باله -

 ایفاء دستم را میان دو دستش گرفت و فشرد و با نگرانی پرسید:
 اون چش شده توتیا؟ -

 ینمان چرخاند و با ناباوری گفت:هایش درهم رفت و نگاهش را بتوتیا اخم
 حمله.اینا عالئم وضع -

 دردهایم را از یاد بردم و شوکه، تقریباً فریاد زدم:
 فهمی چی میگی؟یعنی چی؟ می -

فرسا، دوباره فریادی کشیدم. توتیا به ایفاء که به نظر او همان والشا بود، اما با پیچیدن دردی جان
 نگاهی انداخت و گفت:

 گردی.بهتره بر -
  

کرد، با فریاد توتیا به خود آمد و رویش را برگرداند. توتیا چند معجون به ایفاء که متعجب نگاهم می
 خوردم داد تا حس درد کمتری داشته باشم. سپس گفت:
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 کنی.طوری درد کمتری حس میبا خیال راحت فریاد بزن. این -
رفته که در صدای توتیا حیرتی پیچید. رفتهکردنم گذشت کردن و آرامطور مشغول صحبتدقایقی همین

فرسا شدم، به مقدمه دچار آن درد طاقتطور که بیباره همانبه حیرت صدایش افزوده شد. به یک
اش را از سر گرفت و هایم روال طبیعیهمان صورت نیز دردم آرام گرفت و سرانجام قطع شد. نفس

 توتیا با شگفتی گفت:
 آروم خم شو و بشین. -
یی هازحمت خود را باال کشیدم؛ اما چیز عجیبی حس کردم. تمام شنروهایم به هم نزدیک شدند. بهاب

 یکردم. با کندی نگاه از چهرهشد، حس میام کشیده میرا که توسط باال کشیدن خودم روی باله
از زیر  میهایم خیره شدم. گنگ نگاهم را به دو پای سفیدی که کی توتیا گرفتم و به بالهزدهحیرت

س... پس پ»کرد پیراهن بلند و سفیدرنگم پیدا بود، دوختم. ذهنم مدام با حالتی هشدارگونه تکرار می
 رفته باال و باالتر آمد و با درک واقعیت، سری به چپ و راست تکان دادم.نگاهم رفته« م کو؟باله

 واقعی باشه. ممکن نیست!بینم. ممکن نیست نه، نه، این حقیقت نداره! باز هم دارم خواب می -
ه نگاهم زدام، بهتسمتمان چرخید و با دیدن پاهای انسانیشدن فریادم و شنیدن حرفم، بهایفاء با قطع

 کرد و زمزمه کرد:
 زدن؟پس این همون اتفاق عجیبی بود که ازش حرف می -
 اوه نه! پس همینه! -

 اما با یادآوری پدر و مادرم فریاد زدم:شاید بابت اینکه به هیوالیی بدل نشدم، کمی آرام بودم؛ 
 تونم ببینمشون؟!وای! مامانم! بابام! دیگه نمی -
 بیا امتحانش کن. بیا توی آب. -
سمت ایفاء که این حرف را زد، چرخیدم و با تأیید سری تکان دادم و خود را روی زمین کشیدم. البته به

که گوشت ناکارآمد به من چسبیده بودند. صدای دادن آن پاهای عبوس که تنها مانند دو تبدون حرکت
 معترض ایفاء بلند شد:

 کنی آلینا؟ بلند شو!کار میچی -
 تونم.نه، نمی -
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 باید بتونی! -
 سمت گوشم خم شد و زمزمه کرد:به
 االن خودم بهت یاد میدم. وایسا! -

محو شد و در کسری از  کرد،زده نگاهم میبا یک جهش به آب پرید و با گرفتن بازوی توتیا که وغ
 ست.اش بود. کنارم نشای و کریستالیهای شیشهبار در کالبد خودش، با آن بالثانیه بازگشت. این 

 خب! به من نگاه کن چطوری بلند میشم. -
آرامی از جا طور و بهیکی از پاهایش را خم کرد و خودش هم کمی خم شد و پای دیگرش را همین

م دوخت تا حرکاتش را تکرار کنم. به پاهایم چشم دوختم. برایم غریبه برخاست. منتظر به من چش
« ؟باید بقیه عمرم رو با این پاها سر کنم»هایم به پایین کج شدند. با خود گفتم ی لببودند. دو گوشه

 اقی کهجا بنشینم تا اتفتوانستم تا ابد همانای هم نداشتم. نمیاین فکر برایم خوشایند نبود؛ اما چاره
گونه نبود و من فامم را ببینم. نه، اینهای نقرهای دوباره بالهخواهم رخ دهد و مانند معجزهمی

شدنش فکر کردم. همین که حرکاتش را مرور توانستم کاری نکنم. کمی تمرکز کردم و به خمنمی
زمان خم شدند. با ام همها را با پاهایم تکرار کنم؛ اما هر دو پای انسانیکردم، چشم باز کردم تا آن

 ناامیدی غر زدم:
 خب برای من سخته که یه عمر باله داشتم بتونم این کار رو بکنم. -

 با مکثی، ناامید زمزمه کردم:
 تونم.نمی -

ی کرد. از نگاه و چهرهحالی نگاهم میهای ساحل جزیره نشست. با عالقه و خوشکنارم روی شن
 قدمه، با صدایی پرشعف گفت:ماش گیج و ناراحت شدم که بیغرق شادی

ترسیدیم؟ نگاه کن به خودت. این یه باورم نمیشه. یعنی این همون اتفاقیه که انقدر ازش می -
 ست! باز هم سعی کن. باید موفق بشی!معجزه

 عصبی غر زدم:
یم وقت کل زندگرفتن یادم بدی! اونای نبود کمکم کنه؟! همینم مونده توی دروغگو راهکس دیگه -
 ذارم.راه دروغ پا می تو
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شناختم. ناچاراً اش درهم شد و سکوت کرد. از او دلخور بودم؛ اما تنها موجود دوپایی بود که میچهره
را که در ذهنم چرخید، شنید که « ناچاراً باید تحملش کنم»ی کردم. احتماالً جملهباید تحملش می

 داختم و با نگاه سردی گفتم:ای به باال انخیالی شانهاخمی نثارم کرد و من با بی
 برام مهم نیست که االن ذهنم رو خوندی یا نه. -

 با کالفگی پوفی کشید و گفت:
 خوام کمکت کنم راه بری.برای من هم مهم نیست که چی گفتی؛ چون می -

را مسمتش دراز کردم. ریزریز خندید و دستم را گرفت و آرام میلی بهای رفتم و دستانم را با بیغرهچشم
 روی دو پایم بلند کرد. سعی کردم به چاک بـ.ـغل پیراهنم فکر نکنم. البته ممکن نبود.

 خب من حواسم بهت هست. یه قدم بردار. -
 به پاهای لرزانم زل زدم.

 نمیشه. -
توانست وزن بدنم را تحمل کند؟ ممکن بود؟ البته برای ایفاء که ممکن این پاهای ظریف چگونه می

توانستم؟ اخمی غلیظی روی صورتش وزنش بسیار بیشتر از من بود. یعنی من هم می شده بود. هرچند
 نشست.

 یاال! یه قدم بردار. -
آب دهنم را با صدا فرو بردم و یک قدم نامتوازن برداشتم. از آنجایی که قدم بزرگی برداشته بودم، به 

 خندید و گفت:طور که نگهم داشته بود، با صدای بلندی عقب خم شدم و ایفاء همان
 م.رفتن یاد بددریایی راه کرد من، واریتای محبوب واالستار، یه روزی به یه پریکی فکرش رو می -

 عصبی غر زدم:
 شکنه. یه کاری بکن.کمرم داره می -

درپی شدم، ترسان پیطور که دنبالش کشیده میخندید، مرا به جلو کشاند و من همانطور که میهمان
هایم به داشتم. از حرکت ایستادیم و من نفسهایم را یکی پس از دیگری برمیو قدمکشیدم جیغ می

 شماره افتاد.
 دیدی تونستی راه بری! کاری نداشت. خب، حاال بیا توی آب. -
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 ترسیده قدمی ناموزون به عقب برداشتم.
 زحمت تونستم راه برم، حاال چطوری شنا کنم؟دیوونه شدی؟ من به -

 سمت دریا کشاند.هایم را به جلو هل داد و مرا بهیستاد. در همان حال شانهچرخید و پشتم ا
 ذارم چیزیت بشه.نترس نمی -

داشتم، رفتن عجیبم بود. کار سختی بود، خیلی سخت! اگر یک قدم را اشتباه برمیتمام حواسم به راه
یق شناور روی آب ی اول آالچترسیدم. با کمکش روی پلهکردم و من از این بابت میسقوط می

ای در پوستم حس کردم که لبخند عمیقی العادهآرامی در آب قرار دادم. حس فوقنشستم و پاهایم را به
 هایم جای گرفت. ایفاء مقابل صورتم خم شد.روی لب

 خب، حاضری؟ -
مال کدریایی نیستم. در آرامی درون آب رفتیم. فراموش کرده بودم که دیگر پری سری تکان دادم و به

کسیژن ای اام شد. برای ذرهشدنش راه تنفسیحماقت نفس کشیدم. این کار موجب تنگی نفس و قطع
ر به کردم، بیشتکردم. هرچه تقال میبه تکاپو افتادم. آب گلویم را پوشاند و من هوایی دریافت نمی

 رده بودم، بود. من ازشدم و این اوج درد برای منی که تمام عمرم را در دریا زندگی کپایین کشیده می
توانستم در آغوشش زندگی کنم. ایفاء به کمکم آمد و مرا به دریا بودم. دریا مادرم بود و من دیگر نمی

های شدن اشکهای شدیدم همراه با جاریسطح آب کشاند. سرم که از آب سرد دریا بیرون آمد، سرفه
 د.ام شد. ایفاء موهای روی صورتم را کنار زگرمی روی گونه

 کنیم.چی درست میشه. یه راهی براش پیدا میهی هی! آروم! گریه نکن. همه -
 و من با بیچارگی زمزمه کردم:

 بینمشون؟م، شهرم، دوستام. یعنی دیگه نمیخونواده -
 تونم بیارمشون پیشت.گریه نکن. اگه بخوای می -

 شده و با اشتیاق نگاهش کردم.های درشتبا چشم
 راست میگی؟ -
 معلومه که راست میگم. -
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مرا روی سکو گذاشت و تأکید کرد از جایم تکان نخورم تا برگردد. بعد از رفتنش، با ناامیدی سعی 
ها سر جایشان بودند، حتی نیروی مارم. تنها ی آنکردم نیروهایم را امتحان کنم. در کمال تعجب همه

 وقتای عزیزم. یعنی دیگر هیچای نقرههام بود و اوه! پولکگونهچیزی که سرجایش نبود، دم ماهی
قدر در فکر فرورفتم که با شنیدن صدای ها را نداشتم؟ با افسوس آهی کشیدم و به دریا زل زدم. آنآن

 مادرم، ترسیده از جا پریدم.
 آلینا! -
 مامان! بابا! -

د و مفهوم زمزمه کری نازده چند کلمهبلند شدم و آهسته قدمی برداشتم که مادرم با دیدن پاهایم، بهت
روی دستان پدرم از هوش رفت و پدرم نگران و ناباور، سؤال کرد که چه اتفاقی برایم افتاده و این پسر 

ام با دار کیست که البته توضیح پروپیمانی راجع به خودم گفتم و شرح کوتاهی از اتفافات و آشناییبال
ها شتم؛ اما به ذهنم رسید که حداقل جلوی آنها نداکمی از آنایفاء را هم تعریف کردم. خودم دست

خود را قوی نشان دهم. پدرم متفکر سری تکان داد و مرا محکم در آغـ*ـوشش فشرد. مادرم هم بعد 
آمدنش کلی گریه کرد و دلواپسی از خود نشان داد. دقایقی با آرامش کنار هم نشسته بودیم از بهوش

 که پدرم گفت:
 تونی بیای پریجان و ممکنهتونی تو آب نفس بکشی؛ پس نمیی؟ نمیکار کنخوای چیحاال می -

 دیگه هرگز نیای.
 تر آمد و گفت:ام را بـ.ـوسـید. ایفاء که دورتر ایستاده بود، کمی نزدیکآهی کشیدم. پیشانی

نگران نباشین! من مراقبشم. راستش قبل از اینکه این اتفاق بیفته، خب... راستش از دخترتون  -
 با من ازدواج کنه. خواستم

 عصبی از پدرم فاصله گرفتم و فریاد زدم:
 فهمی؟خوره، میچطور روت میشه این بحث رو ادامه بدی؟ حالم ازت به هم می -

 دانستم که این حرف حقیقت نداشت. من تنها از او دلخور بودم.ولی می
 زمزمه کرد:

 گفتم؟ کار کردم؟ من که راجع به خودم بهت دروغ نگفتم،مگه چی -
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 پوزخندی زدم و در ذهنم گفتم:
 تو که راست میگی! -

 به او زل زدم.
 از کجا معلوم اون حرفات واقعی باشن؟ آخه یه الهه، اون هم قعر آب زندانی باشه؟ مگه ممکنه؟ -
 سمت پدر و مادرم چرخیدم.به
 اصالً جور درمیاد؟ -

 سمت ایفاء چرخاندم.دوباره نگاهم را به
 دروغات دارن رو میشن.بینی؟ می -

تر آمد و دستانش را میان هایم فکر نکنم تا ذهنم را نخواند. نزدیکسعی کردم به چیزی جز حرف
 رنگ موهایش کشید.تارهای کوتاه و سیاه

تونم دروغ بگم. فقط قسمتی از اتفاقات رو ازت م؛ نمیی حرفام دروغ بوده؟ من الههداری میگی همه -
 برسه و بهت بگم. پنهون کردم تا وقتش

 هایم باال رفت و در چشمانش خیره شدم.ی لبگوشه
 ی آسمانی باشی؟از کجا معلوم الهه -

 چشمانش گرد شد.
 بینی که!وقت میگی مدرک بیارم؟ من بال دارم. میکنی، اونتو داری نگاهم می -

ونه دارد، گکردم زیبایی الههمیدرست بود. او یک واریتا بود. آسمانی بود. الهه بود. اگر تا آن زمان فکر 
اً یک تر از اینکه که او واقعاش چیست. چه دلیلی محکمگونهدانستم دلیل زیبایی الههبعد میبهازاین
 ای باال انداختم.تفاوت شانهی واریتا بود؟! اما بیالهه

 دونیفهمم، مینمی ن. اصالً از این بحث بگذریم. چیزی که منها هم که بال دارن الههالبد پرنده -
 چیه؟

 های منتظر و کنجکاو پدر و مادرم چرخاندم.سمت چهرهسؤالی نگاهم کرد. صورتم را به
 چیزی که ازش سر درنمیارم اینه که... -
 سمتش چرخیدم و عصبی فریاد زدم:به
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 رفتم مثل سایه همراهم میومدی؟چرا هرجا می -
 نگاه دزدید و دست بین موهایش برد.

 خب...خب...  -
 دست آورده باشد، فریاد زدم:گیرش انداخته بودم. عالی بود. مانند یک کاشف که کشفی تازه به

باز حتماً دنبال چیزی اومدی... و این رو بهت میگم که دونستم توی دقلهمینه! درسته! من می -
 خوای. عمراً اگه دستت بهش برسه.دونم چی میمی
 بار عصبی نگاهم کرد و گفت: این

ذارم تا اهریمنا تو جنگ جور دست روی دست نمیدستش میارم. من همین هر جور شده به -
 شکستمون بدن.

 ابروهایم باال پرید.
 اوه! پس همینه! اهریمنا؟ -

 امیدوار نگاهم کرد.
 آره، اهریمنا. اونا دشمن ما هستن و من به اون ماده برای محافظت از واالستار احتیاج دارم. -

 ام گذاشتم و گفتم:که با شادی نگاهم کرد. دستم را زیر چانه لبخندی زدم
 باز هم یه دروغ دیگه؛ ولی بهت تبریک میگم؛ چون تخیل باالیی داری. آفرین! -

 با ناراحتی نگاهم کرد.
خواستم با پاهای خودت و با رضایت خودتت بیای؛ اما حاال جوری ببرمت اونجا. میخواستم ایننمی -

 .طوره..که این
 لب گزید.

 واقعاً مجبورم آلینا. امیدوارم من رو ببخشی! -
هایش حقیقت دارد. روی زمین نشست و کردم حرفدانم چرا حس میزده نگاهش کردم. نمیبهت
ندی کرد. چآرامی باز و بسته میای و زیبایش را بههای شیشههایش را نیز بست و هرازگاهی بالچشم

دار را دیدم که لباس بلند و سفیدی د و من در کمال تعجب، دو مرد بالنگذشته بود که باد شدیدی وزی
 صدا گفتند:بر تن داشتند و با دیدن ایفاء یک
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 سالم بر واریتای محبوب واالستار! -
 با فهمیدن اینکه تهدیدش واقعی بود، دست پدر و مادرم را در دست گرفتم و گفتم:

 ببره؟ کار کنم بابا؟ اگه واقعاً من روحاال چی -
قدر چیزهای عجیبی دیده بودم و برایم رخ داه بود دانستم چه در انتظارم بود. در آن چند وقت آننمی

حسش  ای کهکردم. پدرم با مهربانی و نگرانیشدم، تعجب نمیکه حتی اگر تبدیل به یک کوسه می
 کرده بودم، نگاهم کرد و گفت:

ر انتخاب شدی تا به آسمونا بری. من به تو افتخار دنبال سرنوشتت برو. تو مثل ما نیستی. انگا -
 کنم!می

مادرم از زور بغض، تنها سری به نشانه تأیید برایم تکان داد. با شنیدن صدای ایفاء، محکم دست پدر و 
 مادرم را فشردم و آرام از جا بلند شدم.

 اون دختر رو با خودتون بیارید. تو برج حمل منتظرتون هستم. -
دند. آمتر میبا چشمان درشت نگاهم را به دو فرشته سفید دوختم که نزدیک و نزدیک محو شد و من

ای از وجودم شکست. با گرفتن بازوهایم توسط آن دو فرشته، ام دوختم و تکهنگاه آخر را به خانواده
 سمت باال پرواز کردیم.انگار که فضای اطرافم کش آمد و ما مانند نوری به

نگی های رنگارجا پر از فرشتهمانند و نورانی که شناور بود، فرود آمدیم. همهژله دقایقی بعد روی سطح
هایی کردند و نامهسمتی پرواز میای نورانی به دور خود داشتند. هرکدام با عجله بهبود که هاله

د. اآمدهایشان چشم دوخته بودم که چشمم به ایفاء افتوشده به دست داشتند. متعجب به رفتمهروموم
های درهم سری تکان می داد. کرد. ایفاء هم با اخمداشت و چیزی تعریف میمردی کنارش قدم برمی

نگاهش باال آمد و با دیدن من که بالتکلیف ایستاده بودم، لبخندی زد و به آن مرد چیزی گفت و 
 سمتم قدم برداشت. به من که رسید، گفت:به
 خب، نظرت چیه؟ هنوز هم یه دروغگوام؟ -
 بینی که جواب هم داده!کردم تا حاال متوجه شدی که اون حرفا برای گرفتن اعتراف بود. میفکر می -

 پررویی زیر لب گفت.
 کردی؟خب، اینجا کجاست؟ همون شهریه که راجع بهش صحبت می -
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 سری به چپ و راست تکان داد.
تر باشه؛ ولی خب، مثل همیشه اینجا برج حمله. آوردمت اینجا؛ چون تو این ماه اینجا باید خلوت -

 شلوغه. راستش چون اینجا تو مسیرمون بوده، اومدم سری هم به فریکسوس بزنم. خب! بیا بریم.
ای رسیدیم ی شناور و ابرگونهمانند به منطقهاو هم برای همراهی من روی زمین راه رفت. از زمین ژله

و وارد آن فضا شدیم. زمین زیر پاهایمان از شد. از پل گذشتیم ها جدا میکه با پلی از دیگر قسمت
تم شدن دسچرخاندم. با کشیدهشده به اطراف چشم میابرهای نارنجی و سفید و زرد نورانی بود. مسخ

 به خود آمدم.
 طرف.چرا وایستادی؟ از این -

م. ش شدیای بود که واردرویمان دیوار ابرگونهشدم. روبهرفتم. درواقع کشیده میپشت ایفاء راه می
کم ابرها کنار رفت و من پسری را دیدم دیدم. کمچیز سفید بود و من چیزی جز ابرهای مقابلم نمیهمه

 که متفکر روی چاهی خم شده بود.
 خوای؟بینم که سرت شلوغه. مهمون نمیمی -

 زده نگاهش کرد.پسر سر بلند کرد و با دیدن ایفاء شگفت
 ی؟اوه! ایفاء؟ خودتی؟ از کی اینجای -
 ای میشه. مشغول جمع کردن اطالعات از...چند دقیقه -

 دانم چه بود، حرف ایفاء را برید:کنم همان فری نمیآن پسر که فکر می
 کنی؟ مأموریتت چطور بود؟کار میخیال! خودت چیبی -

 نگاهی به من انداخت.ایفاء نیم
 هنوز درست انجامش ندادم. -

 و در ذهنم گفت:
 «فریکسوس درسته.»

 فریکسوس نگاهش به من افتاد و چشمانش درشت شد.
 این خانم که اینجاست با توئه؟ -
 بله. درواقع همون کسیه که تونست طلسم رو بشکنه. -
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و  سمتم پرواز کردکننده بود، بههای دریایی سفید و خیرههایش که مانند مرغابیآن پسر با آن بال
چرا ترسیدم. انگار ایفاء تنها موجود دوپایی بود که حس دانم جلوی پاهایم روی زمین فرود آمد. نمی

وجود داشت. ترسان پشت ایفاء « دنیای من»ای بود که در بدی به او نداشتم؛ چون او تنها فرد آسمانی
 پناه گرفتم. ایفاء کمی به پشت چرخید و با مهربانی نگاهم کرد و فریکسوس موشکافانه به من زل زد.

تم. متوجه نشدم که اینجایین. ببخشید! آخه این روزا خیلی درگیرم و فکرم سالم. من فریکسوس هس -
 خیلی شلوغه.

 من هم آرام سالمی گفتم. نگاهش به پاهایم افتاد و بهت صورتش را پوشاند.
 دریایی بشکنه. حق با منه، درسته؟ تا جایی که یادمه شنیدم قراره طلسم رو یه پری -

 از او فاصله گرفتم.ایفاء سری تکان داد و من آرام 
 دریاییم.خب من یه پری  -

ابروهایش باال پرید و نگاه معناداری به ایفاء انداخت. انگار در ذهن چیزی به ایفاء گفت که او بالفاصله 
 و با دستپاچگی گفت:

 خاطر اون نیست. حتی از من متنفره!اوه نه! به -
سمتش برویم. به و به ما هم اشاره کرد به سمت همان چاه رفتای باال انداخت و بهفریکسوس شانه

سمتش خم شدیم. فریکسوس زیر لب چیزی شد، رسیدیم و با هم بهچاه که از داخلش نوری ساطع می
 زمزمه کرد و من تصویری شناور را در میان نورهای درون چاه دیدم که با شادی گفت:

 سالم. -
 لحن صدایش تغییر کرد و با شادی توأم شد.

 یفاء؟ از مأموریت برگشتی؟اوه! ا -
 سالم جناب پیمانو! منتظر دستورتون هستم تا بتونم به واالستار برگردم. -

 جناب پیمانو سری تکان داد و با شادی گفت:
 در اولین فرصت به واالستار برگرد. همه منتظر ورود تو و ماده پاک هستیم. -

 ستانش گرفت.تصویر محو شد و فریکسوس با لبخندی دست ایفاء را بین د
 امیدوارم موفق بشی! -
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 سمت من چرخید.ایفاء تشکری کرد. نگاهش به
 طور!تو هم همین -
 کنین؟! اما راجع به چی صحبت میممنون -

 فت:ای گفریکسوس نگاهی به ایفاء انداخت و سری به نشانه تفهیم تکان داد و با لحن دستپاچه
 کنم.ریس ومن برم کارای رفتنتون رو راست -

 فریکسوس که محو شد. با اخم به ایفاء زل زدم.
 چرا نذاشتی چیزی بگه؟ -
 خواستی باز هم دادوهوار راه بندازی.گفت میخب اگه چیزی می -
من دادوهوار راه میندازم؟ کی اومد نقش بازی کرد؟ والشا رو دزدید و خودش رو یه مدت جای اون  -

قدر حرف هم نزنم م جدا کردی. همینمن رو از خونواده زد؟ کی من رو احمق فرض کرد؟ االن هم که
 کنم. بابا تو دیگه کی هستی؟!که دق می

 آوردن صدایم باالوپایین برد.دستش را برای پایین
 تر.خب، آرومهیس! خیله -

وازن های نامترفتن مشکل داشتم. قدمسمت دیوار ابری قدم برداشتم. هنوز در راهای رفتم و بهغرهچشم
 کردم تا حد امکان آهسته راه بروم تا پایین پیراهنم بازتر از آن نشود.داشتم و سعی میرمیب

 حاال کجا داری میری آلینا؟ -
 هیس! انقدر حرف نزن. میرم یه دوری بزنم. -

 توجه گفت:مقابلم ظاهر شد که هینی کشیدم و عقب پریدم. بی
بندازی پایین و بری بچرخی. همه اینجا  جوری سرت رواینجا که پریجان نیست. نمیشه همین -

 سرشون شلوغه.
 آرامی زمزمه کرد:و بعد به

 زدن خودم یادم رفته!یه مدت نقش والشا رو بازی کردم، حرف -
 ی تفهیم تکان دادم.اش کوبید. متعجب سری به نشانهپوفی کشید و مشتی آرام به پیشانی

 کار کنم؟خب! میگی چیخیله -
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 شناسی.قی برات بیفته. تو اینجا رو نمیخوام اتفانمی -
 سـینه نگاهش کردم.بهدست

 شناسی هستی. حاال میری کنار یا نه؟ی وظیفهفهمیدم. تو الهه -
 آرامی زمزمه کرد:لبخندی زد و حرفم را به

 الهه؟ پس قبول کردی؟ -
 ابروهایم باال پرید.

 ترم که الهه بدونمت.طوری راحتها هستی. من هم اینخب آره. خودت گفتی جزئی از الهه -
 ای باال انداختم که ادامه داد:شانه

 خب؛ اما من هم باهات میام.خیله -
مانند شدیم. با شوق یک گوشه نشستم. ایفاء از دیوار ابری گذشتیم و دوباره وارد فضای نورانی و ژله

کردند. جله پرواز میهم کنارم نشست. به حرکت فرشتگان ریز و درشت خیره شدم. هر کدام با ع
قدر بال رفتند. در فضا آنشدند. خارج از اینجا، یعنی به دل سیاهی میای خارج میای وارد و عدهعده
کردم شدند. چشمانم به ستارگان نورانی و پرشکوه خیره شد. همیشه فکر میزدند تا از نظر محو میمی

کشد تا سردش نشود؛ اما آنجا، در زمین میای پولکی روی رسد، خدا پارچهکه وقتی شب از راه می
 تر بود.کردم بزرگکران، در برج حَمَل، دیدم که دنیا از آنچه تصور میفضای بی

 ایفاء: چه افکار زیبایی! با اینکه محدود بود؛ اما برای تو خوب بود.
 هایش نشست ولبخند محوی روی لب« یعنی چی که برای من خوب بود؟»دلخور نگاهش کردم. 

 ادامه داد:
 دونی برج حَمَل چیه.دونی کجاییم. اصالً نمیبا این حساب نمی -

 جواب ندادم و دوباره به فضا و ستارگان شناور خیره شدم.
 دونی که هر سال چند فصل داره و هر فصل به سه ماه تقسیم میشه.می -

 با کنجکاوی از گوشه چشم نگاهش کردم.
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هاشون فرق داره. یعنی تو هر بش نگاه کنی، متوجه میشی که ستارهها به شاگه تو هر کدوم از ماه -
بینیم رو کنار هم هایی که میی ستارهبینیم. پس اگه همههای خاص اون ماه رو میماه، ما ستاره

 فلکی.ی زمین یه نقشه به ما میده. به اسم صورت بذاریم، مثل کره
 متعجب نگاهش کردم.

 آسمون تو یه نقشه جا میشن؟ی تو همه ستارهیعنی این -
 ابرو باال انداخت.

طوری به این فلکین. هایی که شبیه یه شکلی هستن، صورتخیال! ببین اون ستارهمعلومه که نه! بی -
 قضیه فکر کنی، فکر کنم متوجه بشی. مثالً اینجا برج حمل یا همون قوچه. تو اولین ماه بهار مشخصه.

یلی ختر از تصور من بود. خیلیهایش فکر کردم. دنیا واقعاً بزرگمتفکر سری تکان دادم و به حرف
 تر از تصور من.بزرگ

 ازم دلخوری؟ -
 متعجب به او زل زدم.

 نباید باشم؟ -
 ش رو گرفتم.تونید برید. اجازهایفاء! می -

زحمت نگاهم به فریکسوس که این حرف را زده بود، افتاد. ایفاء از جا بلند شد. من هم با هزار 
سمتم آمد و بازویم را در کردند، چشم دوختم. ایفاء بهها که در آغـ*ـوش هم وداع میبرخاستم و به آن

دست گرفت. آخرین تصویری که دیدم، لبخند فریکسوس و چشمانش بود که با اطمینان باز و بسته 
روی  هایم راپلکشد. فضای اطرافم در هم حل شد و صداهای مختلفی شنیدم. با تابیدن نور شدیدی، 

 هم فشردم و صدای زمختی در گوشم پیچید و مرا وادار کرد که چشم باز کنم.
 اوه! واریتای محبوب واالستار! مدت زیادی نبودی. -

 دانم چطور وصفش کنم.قدر باشکوه که نمیدروازه ورودی، دری عظیم و طالکوب در میان نور بود. آن
 ی ورود دارم؟درسته! اما حاال که برگشتم. اجازه -
 کنم.البته! اگه اون نامه رو تحویل بدی، درا رو باز می -
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ور خاطر نپس او نگهبان ورودی این دنیا بود. ایفاء نامه را به او تحویل داد و ناگهان درها باز شدند. به
، با رسمت کشاند. بعد از عبوسمتم هجوم آورده بود، چشم بستم. ایفاء تقریباً مرا به آنزیادی که به

 کالفگی پوفی کشید و گفت:
 زدن بریم به قصر.زدن و حتی بالتونیم بدون قدمراحتی میخب! حاال به -

قدر دوام نیاورد؛ زیرا با دیدن شهر پاهایم روی زمین سفتی قرار گرفت. لبخندی زدم؛ اما لبخندم آن
ب چسهوا بسیار لطیف و دلهای رنگارنگ و زیبا و رویم سنکوپ کردم. آسمان پر از الههبزرگ روبه
نشین بودند که پر ای مشغول خواندن آوازی دلآمد و عدههای از ته دل میجا صدای خندهبود. از همه

ه، با شکل و باشکوهای گنبدیهایش بلند و از مرمر سفید بود. سقفاز ستایش خداوند بود. ساختمان
ی و براق های کریستالمانندش را ندیده بودم. میوه حالهای بسیار. درختان زیبایی که مطمئناً تابهستون

 ای آویزان بود. محو فضای شهر شده بودم که صدای ایفاء بلند شد:از هر شاخه
خاطر حفاظت از ش بهسروصداست. همهقدر بیبه واالستار خوش اومدی! ببخشید که ورودت این -

 خودته.
 چی؟! شوخیت گرفته؟ اینجا عالیه! عالی! -
 سوی قصر.س پیش بهخب پ -

 شدنکم در حال سفتچرخیدم و کمماهی در اطراف ول میاما مدتی بود که با آن لباس از جنس سفره
 منی کردم که متوجه منظورم شد. چشم درشت کرد.داد. منبود و عذابم می

یش پریم دونم که به لباس مناسبی احتیاج داری. قرار هم نبود مستقیم بریم قصر. میخودم می -
 مادرم.

 سمتم چرخید.ی لباسم را در مشت گرفتم و آهسته قدم برداشتم که بهسری تکان دادم. گوشه
 تونم بعداً بهت جاهای مختلف رو نشون بدم، هوم؟ اول بریم فکری به حال لباست بکنیم.خب می -

 هوفی کشیدم و گفتم:
ه داره حالتش رو از دست میده و سفت ماهیه، دیگم کرده؛ چون از جنس پوست سفرهآره. واقعاً خسته-

 میشه. راحت نیستم توش.
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سمتم دراز کرد. با گرفتن دستش فضای اطراف محو ی ناراحتی به خود گرفتم. ایفاء دستش را بهچهره
حالی مادرش را صدا زد؛ اما شد و کسری از ثانیه جلوی عمارتی سفید و زیبا بودیم. ایفاء با خوش

که قطرات اشک از داشت، متعجب و سراسیمه از عمارت خارج شد. درحالیدختری که چشمان درشتی 
رواز سمت ما پچندان طوالنی، بهشد، ناباور نام ایفاء را زمزمه کرد. بعد از مکثی نهچشمانش سرازیر می

تنگی به هم نگاه کردند و سپس سخت همدیگر را در آغـ*ـوش کرد و با رسیدن به ایفاء، کمی با دل
ی ایفاء، اما با شنیدن زمزمه« این دختر دیگه کیه؟»ه من شوکه شدم. به این فکر افتادم که گرفتند ک

 دهانم از تعجب باز ماند.
 وای مامان! باورم نمیشه االن اینجام. خیلی دلم برات تنگ شده بود! -

های وسن خودش باشد. دختری زیبا با لباسی بلند و سفید و ماصالً قابل باور نبود که مادرش هم
 ین بود.نشهایی شبیه به بال کبوتر داشت و صدایش دلزیبایی آراسته شده بود. بالسیاهی که به

*** 
 ایفاء

بودنم مرا به ی عجیبی زیبایش خیره شدم. تنها کسی که حاضر شد با همهتنگی به چهرهبا دل
 یچیدن افکار آلینا در سرم.ام گرفت از پی دردسرسازبودنم مرا پذیرفت. خندهفرزندی بپذیرد. با همه

 سمت آلینا چرخیدم.البته حق داشت متعجب باشد. از مادرم فاصله گرفتم و به
 مامان! این دختر همون کسیه که طلسم رو شکست. -

 لبخند متینی زد و متعجب نگاهش را بینمان چرخاند.
 عزیزم.اوه! سالم. ندیدمت! فکر کنم از شوق زیاد چشمام فقط پسرم رو دیده  -

 پته جواب داد:ی سرم با تتهکرد و با اشارهآلینا همچنان شوکه نگاهمان می
 س... سالم. شم... شما مادر ایفاء...-

ام دهزانداخت، حسابی خجالتهای معناداری که به من میمادرم با مهربانی جوابش را داد و البته با نگاه
سمت عمارت قدم برداشت. ینا حـ.ـلقه کرد و بهرویی دستش را در دست آلمی کرد. با گرمی و خوش
 هنگامشان بودم، گفت:سمتم گرداند و به من که مات صمیمیت نابهدر همان حال سرش را به

 کنی ایفاء؟به چی نگاه می -
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 چشم درشت کردم و آهسته پشتشان قدم برداشتم.
های های مرمرین با مخملندلیوارد عمارت که شدیم، مادر بعد از تعارف به آلینا برای نشستن روی ص

 اش، رو به من پرسید:سبز یشمی
 به دیدن جناب پیمانو رفتی؟ -

دانستم که این چیزها کشید، زل زدم. میهای نرم میچشم به آلینا که دستش را روی مخملاز گوشه
 برایش تازگی داشت و این بامزه بود.

 ره؛ چون لباسش راحت نیست.نه مامان! راستش آلینا به یه لباس مناسب نیاز دا -
 با چشمان ریزشده به آلینا نگاهی انداخت و سری تکان داد.

 اوم... فکر کنم بشه کاری کرد. همراهم بیا عزیزم! -
انگیزی به صندلی زل زده بود، از جا بلند شد. انگار که با عزیزی وداع که با نگاه غمآلینا درحالی

مناسب، به استراحت نیاز داشت. با آن پاهایی که تازه دانستم که بیشتر از لباس کرد. میمی
شان پیدا شده بود، کلی راه رفته بود و بدون شک خسته بود؛ اما من زیادی به او فکر سروکله

دانستم. سر بلند کردم. چشم کردم؟ سری به چپ و راست تکان دادم. خودم هم دلیلش را نمینمی
ای به همان صورت ماندم که با شنیدن کنم. چند دقیقهبستم و سعی کردم دقایقی به چیزی فکر ن

صدای جیغ آلینا هراسان از جا برخاستم. ترسیدم. حتی فرصت دویدن به خود ندادم و مستقیماً به اتاق 
زدم؛ اما با ظاهرشدنم در اتاق چه دیدم و نفس میپورت کردم. بدون آنکه دویده باشم، نفسمادرم تله

 نم خندید و با همان لحن خندانش نامم را صدا زد و گفت:چه شنیدم؟ مادرم با دید
 ایفاء! ببین چقدر بهش میاد! -

ور در چشمانش خندید. با دیدنش در آن سمتم چرخید. به من زل زد و با همان هیجان غوطهو آلینا به
زه امقدر بکشیدن از یادم رفت. چرا اینای نفسلباس یاقوتی چشمانم درشت شد. کپ کردم و لحظه

 شده بود؟
زد؛ اما من محو هارمونی جالب لباس حالی باال و پایین پرید و از سبکی و نرمی لباس حرف میبا خوش

 زدم.و موهایش شده بودم و پلک نمی
 ایفاء! با توام! -
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 گیج پاسخ دادم:
 ب...ب... یعنی هوم؟ چیزی گفتی؟ -

 چشمانش گرد شد.
 دارم میگم بهم میاد؟ خوبه یا نه؟ -

 هم پلک زدم.پشت 
 آ... آم... -

یزی ای بیابم. با چچرخید تا بهانهدادن طفره بروم. چشمانم به گوشه و کنار اتاق میخواستم از جوابمی
 که به ذهنم رسید، فوراً سر بلند کردم و گفتم:

 تر بریم به قصر.انقدر وقت تلف نکن، خب؟ حاال که لباس هم گرفتی، بهتره سریع -
ای به من رفت؛ سپس سری تکان داد و من سعی کردم به جای دیگری غرهچشمدمغ ایشی گفت و 

 نگاه کنم.
*** 
 آلینا

ام ور رفتم و با پفیسمت آیینه چرخیدم و به پیراهنم چشم دوختم. کمی با دامن نیمهدوباره به
ت اش با یک حلقه به انگشهای بلندی داشت که انتهای مثلثیحالی به دور خود چرخیدم. آستینخوش

رش یهای کوچکی که زوسط دستم متصل شده بود. در یک کالم، ساده و شیک! البته باید از لباس
پوشیده بودم، حرفی نزنم و صدالبته حجم خجالتم از مادر ایفاء که متوجه شده بودم نامش چیاست. با 

م. کردشنیدن صدایش به خود آمدم و به دور اتاق خالی چرخیدم و متوجه شدم در عالم هپروت سیر می
ادیده ار افتادنم را نبسمت در خروجی پا تند کردم که البته اگر سکندری و یکزده بهبنابراین شتاب

 سـینه ایستاد وبهی طلبکار ایفاء را دیدم. دستبگیریم، موفق شدم. از عمارت که خارج شدم، چهره
اش خیره شد. ابرویی باال انداختم و از سه ابروی راستش را باال برد. مادرش هم با محبت به پسر دردانه

رخید و سمت خیابان چو پوفی کشید. سپس به ی جلوی عمارت پایین آمدم. ایفاء پشت هم پلک زدپله
 ای سرسبز و پوشیده از گیاه بودگویم، منظورم جادهمادرش چیا تا رسیدن من صبر کرد. خیابان که می
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کردند. صدای ایفاء نگاهم را های درختان اطرافش بازیگوشی میو پرندگان زیبایی که در میان شاخه
 سمتش کشاند.به
 ها چیه؟هنظرت راجع به پرند -

 ای باال انداختم.تفاوت شانهفکری کردم و بی
 اوم... نظر خاصی ندارم. فکر نکنم میونمون بد باشه. -

 خیلی ناگهانی از حرکت ایستاد و سمت من و مادرش چرخید.
 پورت یا پرواز؟ کدومش؟ها! من دوتا انتخاب بهت میدم. تلهخوای راه بری تا قصر؟ خیلی دورهمی -

ی پرواز، وسوسه شدم که امتحانش کنم. با عبور این فکر از ذهنم و به زبان آوردنش، کلمهبا شنیدن 
 ای زیبا با پرهای قرمز را دیدم که جلویمان فرود آمد.ای بعد، من پرندهایفاء سوتی زد و ثانیه

 وای! این پرنده چقدر بزرگه! -
 چیا با مهربانی نگاهم کرد و با فشردن دستانم گفت:

 دونم تا حاال ندیدیش؛ چون دیگه روی زمین نیست.قنوسه. میاین ق -
*** 

 دریایی هستی؟گفتی که پری  -
با  ن حال کهبا خجالت سر بلند کردم و به افراد زیادی که به من چشم دوخته بودند، خیره شدم. در هما

و  بلندی نشستههای نورانی و کردم، سر تکان دادم. هر کدامشان در جایگاهانگشتان دستم بازی می
متفکر به من چشم دوخته بودند. جناب پیمانو از جایگاهش پایین آمد. نگاهی به جمعیت حاضر در 

 سالن انداخت.
 خبرای خوبی براتون ندارم. اهریمنا... -

بارید و من متعجب به ایفاء چشم دوختم که دیدم او هم هایشان میمکثی کرد. استرس از چهره
 زده.طاقت به پیمانو زل بی
 اونا تو راه زمین هستن. -

هین بلند افراد حاضر در سالن بلند شد. گنگ نگاه چرخاندم. ایفاء ملتهب و آشفته از جایگاهش بلند 
 شد.
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 جناب پیمانو! ما باید جلوی این کار رو بگیریم. باید قبل از ورود به زمین حفاظ رو فعال کنیم. -
 و فریاد زد:اش کوبید ی صندلیمردی عصبی مشت روی دسته

 شدن... اه...اگه تا زمان معین مهلت داده نمی -
 هایشان را دربرگرفت. سعی کردم خجالت را از خود دور کنم و سؤالم را مطرح کنم:غم چهره

 اوم... میشه بگید چی شده؟ -
وخت اش را به من دشدهایفاء آشفته دستی به موهایش کشید و چیا که هنوز شوکه بود، چشمان درشت

 نشینش گفت:با همان صدای دل و
فاجعه شده! اهریمنا دشمن ما هستن. حتماً متوجه شدن که ما به ماده پاک دست پیدا کردیم؛ برای  -

زیز های عدونم قراره چی به سر انسانکنن. اگه به زمین برن، نمیهمین دارن سریع اینجا رو ترک می
 بیاد. اوه خدای من!

 های مادرش گفت:ی حرفادامه های قرمزشده درایفاء با چشم
اونا خطا کردن و از جایگاهشون رونده شدن؛ اما تا زمان معینی فرصت زندگی به اونا داده شده. کار  -

 زیادی از دست ما ساخته نیست. مگه اینکه...
ادامه نداد و در چشمانم خیره شد. افکار بدی در ذهنم چرخید و ترس به جانم نشست. در همان حال 

 گفت:
 جناب پیمانو؟ -
 اجازه داری پسرم! -

ول باغ بانی در طهایشان سایههایی که شاخهسمتم آمد و با گرفتن دستم، به باغی پر از درختایفاء به
 سمتش چرخیدم.پورت کرد. متعجب بهدرست کرده بودند، تله

 چرا از قصر آوردیم بیرون؟ شاید من نخوام بیام. -
 کردی. آلینا! من... من... دونم که تو هم ترس رو حسمی -

رویش نشستم و نگاهش کردم. صورتش را با بوی باغ نشست. نگران روبههای خوشعصبی روی چمن
 دستانش پوشاند.

 ایفاء؟ -
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 سر بلند کرد و غافلگیرانه گفت:
 خوام.بندت رو میگردن -

کارهایش برای خشکم زد. درست بود. حدسم درست بود. یعنی تمام تصوراتم حقیقت داشت؟ تمام 
هایم را پوشاندم. از شنیدن هایم گوشزده به او زل زدم و با دستبند بود؟ بهتآوردن این گردندستبه

 واقعیت فراری بودم. نه، نه، حقیقت نداشت. کالفه دستی روی صورتش کشید.
دم برای دیک شکنی. قبالً هم گفتم بهت، باز هم میگم. بهت نزطور نیست آلینا! داری اشتباه میاین -

تونم بند، خب درسته؛ اما بعدش که شناختمت... آلینا! حسم به تو دروغ نیست. من نمیهمین گردن
ی توش نیاز دارم. درک کن! وضعیت خوبی نداریم. بندت، یعنی مادهفهمی؟ من به گردندروغ بگم، می

 ت که هستی!ان خونوادهها نیستی؟ نگربه اطرافت نگاه کن. همه به تکاپو افتادن. نگران انسان
گفتی، خودم هام؛ اما ازت دلگیرم ایفاء. اگه بهم میمن دلم از سنگ نیست. من هم نگران انسان -

 کردن و جای والشابودنت نبود.بازیکاری و نمایشهمه پنهوندادمش. دیگه نیاز به اینبهت می
 کرد. زمزمه کردم: سمتش گرفتم. غمگین نگاهمبند را از گردنم باز کردم و بهگردن

 بگیرش! -
 نیازی به این کار نیست. فقط ازت اجازه خواستم. باید بریم به مرز. حاضری؟ -

نفس عمیقی کشیدم و با اخم سری تکان دادم. چشمان دلخورم را به چشمان ناراحت و پشیمانش 
طراف د شدم و به احرف از جا بلنوعلف تبدیل شد. بیآبدوختم. ناگهان فضای اطرافمان به برهوتی بی

 شد.چیزی دیده نمینگاهی انداختم. هیچ
 «اینجا دیگه کجاست؟حتماً همون مرزه!»

 صدای ایفاء در ذهنم پیچید که در پاسخ به افکارم گفت:
 «زنی، باشه؟درسته! مرزه. از اینجا به بعد فقط از طریق ذهنت با من حرف می»

 متعجب در ذهنم پاسخ دادم:
 «باشه؛ اما چرا؟»
 «ای. یعنی... چطور بگم؟ یه انسانی.خاطر خودت میگم. تو االن یه موجود زندهبه»
 «چی؟»
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 سری به تأسف برایم تکان داد.
ا ای. اگه نگهبانهاست؛ اما تو زندهیعنی متوجه نشدی؟ اینجا دنیای مردگانه. مرز دنیای ما و انسان»

 «س به حرفم گوش کن.برنت به دنیای مردگان و راه برگشتی نداری؛ پببیننت، می
لرزی به جانم افتاد. افکارم دو دسته شد. یک؛ من انسانم و دو؛ من در دنیای مردگانم. اما قسمت اول 

افکارم درصد بیشتری از ذهنم را پوشاند و این حقیقت مانند مشتی به صورتم کوبیده شد. اوه! من 
ی هایم را پوشاند و صدای بینی و لبچقدر احمق بودم. چرا زودتر به این نکته پی نبردم؟ دستی جلو

 ایفاء در ذهنم پیچید:
 «سرمونن.هیس! نترسیا! اهریمنا پشت»

 هایم تندتر شد.قلبم به تپش افتاد و نفس
بینن؛ چون نامرئی شدیم. آروم نفس بکش. آفرین! آروم! آروم! نترس! چیزی نمیشه. ما رو نمی»

 «خوام بچرخم سمتشون، خب؟می
 ی تأیید، باز و بسته کردم.هایم را به نشانهکرد. چشمشدیم، آرامم میاینکه نامرئی 

ها ها چرخیدم. ایفاء دستش را از روی صورتم برداشت. لشکر بزرگی از اهریمنسمت آنآرامی بهبه
ا چه هسوی دیوار نامرئی میان دو دنیا در حال حرکت بودند. حس بدی از سرتاپایم پیچید. مگر آنبه

ها بودند و این موضوع نگرانم ریان وحشی دنیای من داشتند؟ حتی به مراتب بدتر از آنفرقی با پ
 زدم.ها بود، در ذهنم با ایفاء حرف مینطور که حواسم به حرکت آکرد. همانمی
 «اگه از دیوار عبور کنن چی؟ باید یه کاری کنیم.»
 «آماده بشی. کشه که به دیوار برسن. تو باید برای اون روزخیلی طول می»

 متعجب نگاهش کردم.
 «روشونه.اما دیوار دقیقاً روبه»
 «بیا برگردیم به قصر.»

شدن حرفش، خود را باز هم در سالن قصر واالستار یافتم. مانند همیشه جواب درستی نداد و بعد از تمام
 ا سالن را ترکهنوز همه به جایگاه بلند و نورانیشان تکیه زده بودند. درست مانند همان لحظه که م

 کردیم.می
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ی اعضای شورا در سکوت چشم بسته بودند؛ حتی مادر ایفاء و جناب پیمانو. به ایفاء چشم دوختم همه
 و سؤالی نگاهش کردم. در ذهنم گفت:

دونه به سالن این مراسم باستانیه و من هم باید انجامش بدم تا کسی که جواب سؤاالمون رو می»
 «احضار شه.

هایش را باز و بسته کرد. سری تکان دادم و او روی زانو نشست هایش نشست و پلکلبلبخندی روی 
و چشم بست. با نگاهی کل سالن را از نظر گذراندم. هنوز باورش سخت بود. باور اینکه من در میان 

بودنم هم بسیار سخت بود و سؤال های آسمانی بودم. حتی باور انسانفرشتگان، واریتاها و حتی الهه
آوردنش از من دستی آرامش تاوان زیادی در ازای بهشد. مادهمدام در ذهنم تکرار می« چرا من»

گرفت. دوری از دوستان و خانواده و شهرم، رفتن به گروه مرکب سیاه، تنهایی، رعب و وحشت، درد و 
. ترسیدممیی درونش بندی که دور گردنم بود، ترسیدم. بیشتر از مادهدوری. از آینده و این گردن

همه عذاب را به من چشاند؛ حال که حتی برای من نبود و ای که برای خودم بود و با خوردنش آنماده
 آورد؟کیمیاگر آن را به من داد، چه به روزم می

خاطر کردم، بازی خورده بودم. منی که بهخاطر آن ماده از کسی که فکرش را هم نمیمنی که به
ام سر بزنم. به پدر و مادرم سر بزنم و کنارشان توانستم به شهرم و خانوادهخوردن آن ماده دیگر نمی

از  قدرماندند که اینکه پیوسته نگران منی میها تنها بودند. درحالیها. آنها و در غمباشم. در جشن
تم. انداخام، ترسیده از جا پریدم و به اطراف نگاهی ها دور بودم که... با قرارگرفتن دستی روی شانهآن

کردند و من درست در وسط گردهمایی آنان ایستاده بودم. عجیب بود که همه با لبخند نگاهم می
 نگاهم به نگاه پر از اندوه ایفاء که کنار جناب پیمانو ایستاده بود، گره خورد و صدایش در گوشم پیچید:

 ذارم دیگه سخت باشه.همیشه انقدر سخت نیست آلینا! نمی -
ام بود، دست که بود؟ صدایی شنیدم که طیف ظریف و کردم که این دستی که روی شانهبه این فکر 

 عجیبی داشت. حضورش را در کنارم حس کردم. در گوشم نجوا کرد:
 آینده رو از دست نده! -
شدن چشمانم شد. بدون توجه ای و نورانی را دیدم که موجب درشتسمتش چرخیدم و جسمی شیشهبه

 را، مخصوصاً جناب پیمانو گفت:سمت شوبه من، به
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ای که دریایی آزاد میشه و االن این دختر کنار ماست. من با اجازه گفته بودم که ایفاء توسط یه پری -
 گردونم تا باز هم...دریافت کردم، آلینا رو دوباره به دریا برمی

 زده به میان حرفش پرید:ایفاء شتاب
 نه! این درست نیست! -

قدر شوکه و گذرد. آندانست چه در ذهنم میکردن ایفاء داشت که مطمئنم میآرامچیا سعی در 
ود؛ خواستم همین بهای ایفاء فکر کنم. تنها چیزی که میحال بودم که حتی نتوانستم به حرفخوش

 ای در سالن پیچید:ام، درست مثل همیشه. صدای لطیف جسم شیشهدیدن خانواده
دونی. ا دلیلی برای موندن اون در اینجا نیست ایفاء! خودت این رو خوب میاما بعد از شکست اهریمن -

ه کدومش وجدونی که هیچاین درسته که آلینا االن یه انسانه؛ اما قبالً پری بوده. خودت هم خوب می
تونه پری باشه. هر دو زندگی قوانین تونه انسان باشه، حتی میمشترکی با واالستار نداره. اون می

 ای اینجا نیست.طور که هیچ انسان دیگهتونه اینجا باشه. همونرو داره؛ ولی اون نمی خودش
 سمتم چرخید.به
 این یه هدیه بوده به تو آلینا! -

 حالی لبخند از ته دلی زدم و مطمئنم چشمانم براق و پر نور شده بود.با خوش
 خواستم.خیلی ممنونم! این دقیقاً همون چیزی بوده که می -

 ای فریاد ایفاء در سالن پیچید:صد
 بودن رو به من ترجیح نمیدی.چی؟ تو حق نداری با من این کار رو بکنی! تو پری -

 کرد.ناباور نگاهم کرد و سری به چپ و راست تکان داد. ذهنم مدام تجزیه و تحلیل می
 «م؟ اما اگه بمونم؛ پس پدر و مادرم چی میشن؟کار کنم؟ ایفاء یا خونوادهچی»

 مبهم و گیج نگاهش کردم که صدای مشاور اعظم در سالن پیچید:
 ما به یه پری دیگه نیاز داریم. -

ای دوخته شد. یک پری دیگر؟ چرا؟ نگاه گنگ من و چشمان دلخور ایفاء از هم کنده و به جسم شیشه
 مرد اخموی جمع متعجب گفت:

 یه پری دیگه؟ چرا؟ -
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منتظر پاسخ سؤالم نگاهش کردم که صدای جادویی و لطیفش بلند دقیقاً سؤال مرا پرسیده بود. متفکر، 
 شد:

 ی جدید از بدن آلینا.کشیدن مادهبرای بیرون -
ی آزمایشگاهی بدل شدم. تنها خشکم زد و توان پرسیدن چیزی نداشتم. حس کردم به یک نمونه

 یافتم.م را میاش را بشنوم. باید پاسخ تمام مجهوالت ذهنهای نگفتهگوش شدم تا باقی حرف
خورن تا انسانیت وجودشون از بین گری میها رو برای دوری از وحشیها ماده پاک وجود انسانپری -

ی پاک رو خورده و االن یه انسانه. قبالً هم پری بوده و ماده شادی در وجودش جریان نره. آلینا ماده
 نیاز داریم. ی نایاب درونشداشته. برای ترمیم دیوار نامرئی به این ماده

 زحمت زبان در دهان چرخاندم.به
 قبوله! -

 باز هم صدای عصبی ایفاء بلند شد.
 چی؟! -
 ای چرخید.سمت جسم شیشهبه
 بعد از بیرون آوردن ماده جدید از بدنش چه اتفاقی میفته؟ -
مونه، یا همیشه پری میشه و یا چشماش رو برای همیشه انتخاب خودشه. یا همیشه انسان می -

 بنده.می
آخر  یزد؛ اما ایفاء با شنیدن جملهشدم و قلبم تندتر میتر میزدهشنیدم، بهتای که میبا هر جمله

روی زانو نشست و با دست روی دهانش را پوشاند. نگاه گنگم را در سالن چرخاندم و دست روی سر 
وید سمتم دهراسان به رفت. چیاپردردم گذاشتم. چشمانم میل شدیدی به خواب داشت و سرم گیج می

و قبل از افتادنم مرا در آغوشش کشید. ایفاء نگران از جا بلند شد و آخرین تصویری که دیدم، صورت 
 زد.نگران چیا بود که مدام اسمم را فریاد می

*** 
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خورد، هشیار شدم. آرام چشم باز کردم. نگاهی به دوروبرم انداختم. ام میهای آرامی که به گونهبا ضربه
ای از تخت نشسته بود. با دیدن های قرمز خوابیده بودم و چیا گوشهروی تخت دونفره با ملحفه

 م:کردنش نکرده بودم، گفتچشمان بازم لبخند زد. دستش را گرفتم و با غمی که تالشی برای پنهان
 اون پری که قراره ماده رو از من بگیره اومده؟ -

 وخت و آهی کشید و زمزمه کرد:رنگ ملحفه دهای صورتینگاهش را به گل
 چرا باید همچین اتفاقی براتون بیفته؟ -

کرده در چشمانش توانستم ترحم النهنگاهش را باال آورد و در چشمانم دوخت. لبخندی زد؛ اما من می
 را ببینم.

 نه، هنوز نیومده. -
 لب گزیدم.

 «اگه چشم ببندم و باز نکنم چی؟ اگه انسان بمونم؟»
ی کسانی را که دوستشان داشتم، ببینم. این حقم بود. د. باید قبل از این اتفاق، همهدستانم مشت ش

 ام.برای آخرین بار. آخرین خواسته
 م و دوستام هم باشن.خوام خونوادهمی -

 ی تأیید تکان داد.سری به نشانه
 تو استراحت کن. من بهشون میگم. -

ترسیدم. در که بسته شد، آه من هم بلند شد. دروغ چرا؟ می رفتنش از اتاق را دنبال کرد.نگاهم تا بیرون
شد که نخواهم این اتفاق بیفتد، که نخواهم کدام باعث نمیترسیدم، هم نگران بودم؛ اما هیچهم می
 کرد؟گناهی را نجات دهم. من انسان با من پری چه فرقی میافراد بی

و هر  ها بجنگمانستم در این دنیا هم با اهریمنتوجنگیدم؛ پس میاگر در پریجان با پریان وحشی می
 توانستم؟توانستم. نمیکمکی که از من ساخته بود، دریغ نکنم. می

رویم قدم های بزرگ روبهسمت پنجرهآرامی از جا برخاستم. بهپاهایم را از تخت آویزان کردم و به
 برداشتم. به تماشای باغ زیبای پشت پنجره نشستم.
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م بلد بودن هکه من، موجود زندگی در این دنیا نبودم. اهل واالستار نبودم. حتی انسان حقیقت این بود
ها شانسی نداشتم؛ اما ایفاء... آهی کشیدم و صورتم را با نبودم؛ پس نه در واالستار و نه در میان انسان

نیدن با شقدرها هم بزرگ نبودم. ساز آندستانم پوشاندم. من برای گرفتن این تصمیمات سرنوشت
 سمت راست خم کردم.شدن در، کمی سرم را بهبازوبسته

چی داده شده. تو فقط باید به انتخابت فکر خوای. نگران نباش! ترتیب همهمادرم گفت که چی می -
 کنی. به خودت بستگی داره. هرچند...

 مکثی کرد و ادامه داد:
 خوام.من... من این رو نمی -

 چرخیدم. سمتشنگاهش کردم و کامل به
 کنه.بینمشون. همین آرومم میبار میدرسته! حداقل هر اتفاقی هم که بیفته، من برای آخرین -

 بعد از مکث کوتاهی زمزمه کردم:
 فهمی؟ای ندارم. من از بچگی یاد گرفتم خودخواه نباشم، میایفاء! من راه دیگه -

 نزدیکم شد و نگران زمزمه کرد:
 شته باشی!تو باید انتخاب درستی دا -

فرستاد، دستی میان موهای سیاه و کوتاهش که با کالفگی نفسش را بیرون میمنی کرد. درحالیمن
 کشید و گفت:

مونم تا چشمات رو باز کنی. حتی... حتی اگه برای همیشه لطفاً من رو فراموش نکن! من منتظر می -
 .یه پری بمونی، خیلی بهتر از اینه که دیگه چشمات رو باز نکنی

 نگاهش را در چشمانم گرداند.
 کنی، مگه نه؟چشمات رو باز می -

 ام کرده بود و من کالفه دستانم را مشت کردم.ناراحت شدم. عصبی شدم. احساسات خفه
کار کنم. من هم دوست ندارم چشمام رو ببندم و دیگه بازشون نکنم. من زندگیم دونم باید چینمی -

 یکار کنم؟ ممکنه لحظهکشیدن رو دوست دارم؛ اما میگی چیسکردن و نفرو دوست دارم، زندگی
 ترسم. تو دیگه انقدر سختش نکن!چیز تغییر کنه. من خودم هم میآخر همه
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 نگاهم را به چشمانش سوق دادم.
 اومدی که من رو ببری؟ -

ا و بسمتم دراز کرد. بغضم را قورت دادم ای نشست و دستش را بهچشمانش پر از اشک شد و گوشه
گرفتن دستش، کنارش نشستم. دستم را رها نکرد و سرش را به دیوار تکیه داد و با بستن چشمانش 

 گفت:
من تو اوج سختیِ واالستار به دنیا اومدم. اون هم زمانی که قرار نبود نوزادی در اتاق تولد ظاهر بشه،  -

کشیده شد و با دیدنم از من سمت اتاق تولد ی نوزادی بهمن ظاهر شدم. چیا با شنیدن صدای گریه
خوشش اومد. هرچند همون مرد به قول تو اخمو، از این قضیه ناراحت بود. چیا سرشار از شور و نشاط 

شده بود. بگذریم از هیاهویی که بعد از شنیدن این خبر تو واالستار اتفاق افتاد. روزا گذشت و من 
رسید از تگفت که به کسی نگم. میادرم میدیدم. متر شدم. مهارتایی داشتم که تو کسی نمیبزرگ

تونم افکار بقیه رو بخونم. حتی باهاشون حرف بزنم. برام خیلی دستم بده. یه روز متوجه شدم که می
ها و واریتاهای بزرگ واالستار رو بخونم. اونجا بود که کردم افکار الههجالب بود و برای همین سعی می

 اولین بار راجع به تو شنیدم.
 اهم کرد و لبخندی زد. جواب لبخندش را دادم و پرسیدم:نگ
 خب، چی شنیده بودی؟ -

 خندید.
 چیزای بدی نبود. نگران نباش! -

 بعد از مکثی ادامه داد:
چرخید. من خصوص اینکه با بزرگترشدنم این افکار بیشتر تو ذهن بقیه میخیلی کنجکاو شدم. به -

بیای و طلسم رو بشکنی. آخه طلسم فقط با ماده آرامش دونستم که انتخاب شدم تا تو حتی می
 دونی تو دنیای انسانا چه داستانایی وجود داره؟شد. میشکسته می

 متفکر چشم ریز کردم و سرانجام گفتم:
 دونم. چه داستانایی؟آم... نمی -

 لبخندی زد.
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توی داستان رو نجات  العاده و مصممی هست که دخترِی فوقتو داستانای اونا همیشه یه شاهزاده -
شکنه و اون رو نجات میده. بعدش هم با خوبی و خوشی تا میده. طلسمی رو که دختره اسیرشه، می

 کنن و...سال در کنار هم زندگی میسالیان
 تر کرد و گفت:ناگهان چشمانش باریک شد. صورتش را به صورتم نزدیک

استانا بود. این تو بودی که طلسم اتاق نگهبانی رو دونی چیه؟ ماجرای ما کامالً برعکس اون داما می -
 شکستی و آزادم کردی.

 منی کردم و گفتم:دزدیدم. منمشتاق در چشمانم زل زد. نگاه می
 خب... این... بده؟ -

 نگاهش در صورتم چرخید. با صدایی نجواگونه گفت:
 بد؟ برای تو آره! -

د آمدم و سعی کردم دستم را از حصار انگشتانش ای چشمانم از تعجب گرد شد؛ اما به خوبرای لحظه
 آزاد کنم؛ اما اجازه نداد. نفس محکمی کشید و گفت:

ها. همیشه منتظر اون ها، از دریاها، از زمین و انسانخالصه کلی اطالعات به دست آوردم. از پری -
میشه آشنا نیستم؛ اما ه روز بودم که به دریا بیام. برام جالب بود بودن تو دنیای جدیدی که با قانوناش

 نگران بودم. نگران...
 اش ماندم. کالفه دستی بین موهایش برد.ی جملهنگاهش را دزدید و من کنجکاو، در انتظار ادامه

 زدن راجع به اون پیش تو انقدر سخت باشه.دونستم حرفنمی -
 «زدن راجع به اون؟حرف»

جکاوی دانستم دلیل این حساسیتم چه بود. از کند. نمیسلول تنم به تکاپو افتابهچشمانم ریز شد. سلول
 طاقت پرسیدم:در حد مرگ بودم. بی

 زنی؟راجع به اون؟ داری درمورد کی حرف می -
 پوزخند صداداری زد و زمزمه کرد:

 کنم؟ خیلی احمقم! چون االن باید بهت امید بدم، نه که ناامیدت کنم.کار میدارم چی -
 سمتم چرخید.به
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 وقتی از این مرحله از زندگیمون عبور کردیم بهت میگم، خب؟ -
نگفت زندگی من یا زندگی تو، گفت زندگی ما. «. زندگیمون»ای شدم که به کار برد. گفت مات کلمه

 فشاری به دست کوچکم که در میان دستش اسیر شده بود، وارد کرد.
 چیز بدی گفتم؟ ناراحتت کردم؟ -

تر شد. ذهنم مانند کودکی ود. سری به چپ و راست تکان دادم که نگرانبا نگرانی به من زل زده ب
 ساله خالی شده بود از کلمات و من ناتوان تنها گفتم:پنج

 طور نیست.این -
ا اش گذاشتم و بی کوتاهی بود که به کار بردم. سرم را روی شانهترین جملهو به نظرم این مناسب

 ی نزدیک شنیدم:اش را از فاصلهصدای مملو از ناباوریهایم را روی هم فشرم. خجالت پلک
 آلینا! -

وانم ی تسعی کردم حواسم را از کاری که کرده بودم، پرت کنم تا بیشتر از آن خجالت نکشم. با همه
 زمزمه کردم:

 ام... کار بدی کردم؟ ناراحتت کردم؟ -
اش فهمیدم. با را از لرزش شانه اش گرفت. اینای مانند خودش به کار بردم، خندهاز اینکه جمله

 صدایی که آثار خندیدن در آن پیدا بود، گفت:
 طور نیست.این -

 تر گفت:و آرام
 آرومم کردی. -

 دقایقی در سکوت گذراندیم. نفس عمیقی کشیدم.
چیز سریع اتفاق افتاد. هنوز گیج و متعجبم. باورش خیلی سخته ایفاء! هنوز به ماجراهای چقدر همه -

کدوم العمل درستی نسبت به هیچوقت عادت نکنم. من حتی عکسفم عادت نکردم. فکر کنم هیچاطرا
از اتفاقا نشون ندادم. یعنی حتی فرصت نکردم به این فکر کنم که چه کاری باید بکنم. حتی اینکه تو 

ون هم چی؟ ای و من وارد موضوعی فراتر از دریا شدم. خب شاید هنوز باورم نشده. ایه نگهبان آسمانی
 جنگ با اهریمنا. اوه! اصالً قابل هضم نیست.
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 سمتش چرخیدم.ناگهان چیزی به یاد آوردم و فوراً به
 راستی! گفتی چیزی شده که اومدی اینجا؟ -

 رو خیره شده بود، سری تکان داد و صدایش در ذهنم پیچید.که متفکر به روبهدرحالی
 «استم و اون گفته باید تو بخوای.باید از جناب پیمانو وقت بخوام. یعنی خو»
ذارم! واقعاً شرایطش نیست و حالم خوب نیست. راستی ببخشید دوستان که چند روزه دیر پست می»

 «ای آوردم! رمانم چهارم شده. دیدین؟چه بدشانسی
 زمزمه کردم:

 وقت؟ چه وقتی؟ -
 سمتم چرخاند.صورتش را به

 کردن.وقت برای زندگی -
 فهمم.نمی -
وقتی شنیدم ممکنه مرگ رو انتخاب کنی، دارم دیوونه میشم. بهم حق بده که بخوام تو رو  از -

وب ی خطوری وقتی که نباشی من کلی خاطرهجاهایی ببرم که دوست داشتم با تو برم. حداقل این
 دارم، نه؟

 تو دیوونه شدی ایفاء! -
 خوام. همین!خودم هم این رو فهمیدم؛ اما کاری ازم برنمیاد. فقط وقت می -
 تریم.طوری راحتتر تموم شه. اینچیز سریعها رو از بین بیری تا همهتو باید وقفه -
 کنم.اما خودم رو سرزنش می -
 چرا؟ -
 هایی که فرصت ساختنش رو داشتم و نساختم.خاطر خاطرهبه -

 ها کلنجار رفتم.ناراحت به انگشتانم چشم دوختم و با آن
 نباش!خب! قهر خیله -

 با صدایی خفه گفتم:
 قهر نیستم ایفاء. -
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 کنی؟پس چرا بهم توجه نمی -
 کنی؟مگه تو به حسی که من دارم توجه می -

 با اخم نگاهش کردم.
دارم و هر تو فقط نگران خودتی. به این فکر کردی که من چقدر برام سخته؟ هر قدمی که برمی -

ه تکرار نمیشه. که دیگه آخریشه؛ چون هر لحظه کنم که دیگکشم، به این فکر مینفسی که می
ممکنه یکی بیاد و صدام کنه. که چی؟ که وقتشه. بیا اون پری اومده و تو باید با دنیا خداحافظی کنی. 

همی؟ فهایی که فقط یه روزه شدی عضوشون، جونت رو فدا کنی. میکه بیا و باید برای نجات انسان
 کنی؟به من فکر می کنی؟ تو اصالًبه این چیزا فکر می

 میان حرفم پرید:
 خب! آروم باش. نفس بکش.خیله -

 مکثی کرد و گفت:
ر کنم. جای تو فکی این چیزایی که گفتی فکر کردم؛ چون همیشه دارم به تو فکر میمن به همه -

 کنم.بینم... و بعد درکت میکنم، جای تو راه میرم، جای تو میمی
چشمان او هم مانند من پر از غم و ترس شده بود. از جا برخاست و  نگاهم را به چشمانش دوختم.

ای ی بزرگ، پشت به من ایستاد. دستی به موهایش کشید و با تعلل چند دقیقهروی پنجرهروبه
 هیچ حرفی محو شد. ناراحت شده بود.ی بیرون را تماشا کرد و ناگهان بیمنظره

وقع در مای کاش که بیشتر هوای قلبم را داشتم! آن آهی کشیدم. این چه سرنوشتی بود که داشتم؟
اهایی هم رسید که چنین جرسید. حتی به فکرم نمیواالستار نبودم و حتی پاهایم به قصر واالستار نمی

 وجود دارد.
های بزرگ و کوچک بودم. حتی رفتم و حتماً با تامیال مشغول پرش از میان موجبه برج حمل نمی

ام را به گوش پدرش برساند. شاید هم در شکنیهم تعقیبم کند و گزارش قانونممکن بود پاشا باز 
دیدم. خنهای رافا و فریادهای مایک میگوییمرکب سیاه مشغول حمله به پریان وحشی بودم. به بزله

اید زد. شکردم و یوکا از اینکه تمرین تمرکزم ناقص است، سرم غر میبه همراه آهیل تمرین مبارزه می
کنند؟ حتماً از دوری من دلشان پر از کار میکرد و پدر و مادرم... االن دارند چهشا باز هم تهدیدم میوال
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 اش عاصیحواسیهای پرورشی پدرم از دستش فرار کرده بودند و مادرم از این بیغم شده بود یا ماهی
شان شلوغ باشد و از فکر و ها سررفتند تا آنشده بود. حتماً باز هم دوستانم هر روز به دیدنشان می

 ای که به در خورد مرا از دنیای افکارم بیرون آورد.خیال دوری کنند. تقه
 خانم آلینا؟ -
 فریسوسک؟ -

 متعجب نگاهش کردم و ادامه دادم:
 چیزی شده؟ -
 خب اوالً فریکسوس درسته. -

 م بماند.هایم را پوشاندم. خب اسمش زیادی سخت بود که یادزده با دستانم لبخجالت
دوماً رو کمکم حساب کن. نگران چیزی نباش! مطمئنم حتی وارد دنیای مرگ هم بشی، جای بدی  -

 نمیری.
 ی مرگ، نفس عمیقی کشیدم. دستانم را پایین آوردم جدی و نامطمئن نگاهش کردم.با شنیدن کلمه

 چی شده که اومدین دیدنم؟ -
 ایفاء از من خواسته که قانعت کنم. -
 زدم.ید حدس میاوه! با -

 ای به باال انداخت.شانه
 هرحال من چیزی رو که ازم خواسته انجام میدم.به -
 خب... چطوری قراره قانع شم؟ -

 ابروهایم را باال انداخته و منتظر نگاهش کردم.
 شاید بشه کمی دنیای مردگان رو ببینی، هوم؟ مطمئنم خیلی تأثیرگذاره! -

 من ابروهایش را باال برد. هوفی کشیدم و موهایم را به هم ریختم.اش، مانند بعد از پایان جمله
 بسیار خب آقای فریکسوس! فکر نکنم ضرری داشته باشه، داره؟ -

طوماری در دستش ظاهر شد. آن را دور و نزدیک کرد و چرخاند. با چشمان ریزشده به طومار زل زد. 
 ام به حرکاتش نگاه می کردم.من با چشمان گردشده
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 اگه این احتمال که خروجت از اونجا رو قبول نکنن در نظر نگیریم، اوم... آره، ضرری نداره. خب -
کنان طومار را با دقت بست و خیلی ناگهانی به پشتش پرتاب کرد. دستانش را به هم کوباند و خنده

 گفت:
 ش رو نداشته.برمت و ایفاء اجازهفقط یه شوخی بود. مانعی نداری؛ چون من می -

 ای باال انداخت و خندید.خیال شانهبی
 کردن نبود آقای فریکسوس.االن اصالً زمان مناسبی برای شوخی -

 توجه به حرفم گفت:بی
 ریم دنیای مردگان.چشمات رو ببند. می -
 االن؟ -
 البته که همین االن! اهریمنا مطمئناً تا حاال از مرز رد شدن. -

 ناراحت و عصبی ادامه داد:
 کنه. لعنت شده!شون میروی زمین کمش بود، داره اضافه نیروهای -

 نگاهم کرد و گفت:
 نیروهای واالستار در حال جنگن. ما باید دنبال یکی از دوستام هم بریم. -
 اگه بپرسم دوستت کیه، جوابی میدی؟ -

 فکری کرد.
 بینیش دیگه. چشمات رو ببند که بریم.اوم... نه! می -

*** 
 باز کنی. تونی چشمات رومی -

ا ای برویم در سفیدرنگی را دیدم. متعجب چشم چرخاندم و نگاهم به خانهآرام چشم باز کردم و روبه
هایش آویزان بود. صدای زنگی هایی پر گل جلوی پنجرهآجرهای قرمزرنگ افتاد. دوطبقه که گلدان

الیی فشار داده و از در ای طسمت در چرخاندم. فریکسوس انگشتش را روی دایرهشنیدم و نگاهم را به
شد؛ هایی را نزدیک در شنیدم و بعد صدای مردی که از پشت در شنیده میفاصله گرفت. صدای قدم

 قدرها هم مشتاق دیدنمان یا بهتر بگویم، دیدن فریکسوس نبود.اما انگار که آن
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 اوه! خدای من! فریکسوس؟! -
اش تقریباً تا لند و هیکلی را که موهای طالییآرامی باز شد و من مردی قدبچه لحن ناامیدی! در به

 شدن با فریکسوس گفت:درچشمرسید، دیدم که با چشماش میروی شانه
 خوای؟اه! چی می -
 ایه؟!نوازیمحض رضای خدا! هوم؟ این چه مهمون -

 اش ریز شد.چشمان آبی
 وقت از مهمان ناخونده خوشم نمیومد.هیچ -
 هوم! من تنها نیومدم. -
چی؟ با خودت یکی دیگه رو هم آوردی؟ حتی معلوم نیست خودت بتونی بیای تو. آه! برای همراهت  -

 متأسفم!
به  شدهای باال انداخت و تق، در را به رویمان بست. با چشمان درشتسمتم چرخاند. شانهنگاهش را به

 فریکسوس زل زدم که موهای مواج و کوتاهش را خاراند و گفت:
 دونی؟ همیشه نچسبه!طوریه. میهمینخب اون همیشه  -

 و ادامه داد:
 شدن ازمون برنمیاد.جز سیریشخب... کاری به -

 ی طالیی فشار داد. صدای زنگ و بعد از آن، صدای فریاد آن مرد بلند شد.و باز انگشتش را روی دایره
 لعنتی! -

 گفت: خیالیدر با ضربی باز شد و هوم با خشم نگاهمان کرد. فریکسوس با بی
 خیال! کارمون خیلی ضروریه. باید این رو فهمیده باشی.اوه هوم! بی -

 ای به او رفت و با نگاهش سرتاپایمان را اسکن کرد و متفکر گفت:غرههوم چشم
کنن بازیگر تئاتری چیزی هستین. شاید هم یه کارناوال این هام فکر میخوبیش اینه که همسایه -

 نزدیکیا باشه!
 ون چشه؟مگه لباسم -

 این را فریکسوس با لحن طلبکاری گفت و هوم با پوزخندی جوابش را داد:
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 دونی دمده یعنی چی؟خیال! اصالً میها به لباس تو میگن ردا. دمده شده! آه! لطفاً بیانسان -
 ای به او زد و وارد خانه شد، زیر لب گفت:که تنهفریکسوس درحالی

 اون دهن گشادت رو ببند! -
 ند کجی زد و نگاهم کرد.هوم لبخ

دونی؟ فریکسوس االن یه فسیل به حساب میاد. دقیقاً زدم به هدف؛ چون اون یه انسان از دوران می -
 ی.بینیش یاد گالدیاتور و بازیای المپیوس میفتیونان باستانه و لباسش رو تغییر نمیده. وقتی می

پا کردم و وارد خانه شدم. زیر لب پا و آننغش خندید و بدون تعارفی به من وارد خانه شد. کمی ایغش
 غر زدم:

 چیزی از آداب معاشرت سرش نمیشه! -
 گرفتم، صدایشان را شنیدم.طور که از ورودی فاصله میهمین

 شنوم فریکسوس!خب! می -
شکل و ای بیضیرنگ و فرشی گرد. آینههای چوبی و تیرهپوشاش عبارت بود از کفورودی خانه

رنگش آویزان شده بود. بعد یک دوراهی اش به دیوار نباتیروی جاکفشی چوبیدقیقاً روبه ای کهنقره
روی آشپزخانه بود و سمت چپ های بامزه دقیقاً روبهدیدم. سمت راست میز گرد و سفیدی با صندلی

ای روی هم، روی مبل چرم قهوهفضای بازتر و و نور بیشتری داشت. فریکسوس و هوم روبه
 شد.ی مارپیچ هم در ضلع شمالی اتاق دیده میسـینه به هم زل زده بودند. یک پلهبهدست

 وضعیت اورژانسیه هوم! اهریمنا تو راه اینجان. دارن میان زمین. -
 هوم از جا پرید.

 ایه؟جور شوخیچه غلطی کردی؟ این دیگه چه -
 شوخی نیست، حقیقته و ما وقت زیادی نداریم. -

رویم گوش دادم؛ چرا که ای ایستادم و به بحث روبهعروسکی ناتوان، گوشه مانند همیشه، همچون
 کردند.توجهی به من نمی

 چرا همون اول چیزی نگفتی احمق؟! -
 مگه گذاشتی؟ -
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طور خونسرد روی مبل طور نشستی و مثل احمقا زل زدی به من؟ راه بیفت! همینپس چرا همین -
 نشین!

 اوه! البته آقای هوم! -
ی سمت خروجها که دوشادوش هم بهوس با گفتن این حرف از جا بلند شد و من متعجب به آنفریکس

 رفتند، زل زدم. هوم انگار که چیزی به خاطر آورد که ایستاد. نفسی رها کردم و زیر لب گفتم:می
 شدم.چه عجب! داشتم ناامید می -
 سمتم چرخید.به
 راستی! این دیگه کیه؟ -

 چشم درشت کردم.
 چیه؟« این»منظورتون از  -

 تر از او هم وجود داشت؟ادبیعنی بی
 من آلینام. -
 خب؟ که چی؟ -

 اش بود، چرخیدم.سمت فریکسوس که در تالش برای کنترل خندهطلبکار به
 آقای فریکسوس! -

 ای کرد و بر خود مسلط شد.بارم سرفهبا لحن شماتت
بینی کرده بود. مون کسی که راهنما اومدنش رو پیشآم... خب! هوم! ایشون خانوم آلینا هستن و ه -

تازگی متوجه ماده جدیدی در وجودشون شدیم که برای ی پاک رو داره. البته بهدرواقع کسی که ماده
 همین اومدیم دنبالت.

 متعجب به فریکسوس زل زد.
ه یه قرار بود کردم اون شخص قراره یه پسر باشه. البته این رو مطمئنم کهخب من همیشه فکر می -

 طور نیست؟دریایی باشه، این پری
 ام بود.گونهوجوی باله و دم ماهیسمتم چرخید. نگاهش در جستاش بهبعد از پایان جمله

 پیشه؟پس... اوه! یه پری عاشق -
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 در چشمانم زل زد و من ابرو باال انداختم و دستانم را جلویم گرفتم.
 و باید بگم خیلی دردناک بود. اوه! نه! برای خوردن ماده آرامشه -

 متفکر سری تکان داد. فریکسوس به حرف آمد.
 باید به دنیای مردگان بریم. -

 هوم: چی؟
 ای باال انداخت.فریکسوس شانه

 ی اصلیش.ممکنه که آلینا زودتر بره خونه -
 ی تأیید تکان داد.هوم سری به نشانه

 خب باشه. مشکلی نیست. بریم! -
 ی اصلی؟خونه -

تادند روی هم ایسسمتم آمدند. سمت راست و چپم، روبهآنکه جوابی بدهند، بهتوجه به پرسشم و بیبی
ی دورم نگاه کردم. میان دستشان حبس شده بودم. و دست هم را گرفتند. متعجب به حصار ایجاد شده

م و ترنگ شد. سرگیجه گرفبههوم و فریکسوس چشم بستند. فضای اطرافم در هم پیچید و رنگ
ها که بگذریم، تمام ذهنم پر از سؤال، ترس و خأل شده بود. درپیچ شد. هر چند از تمامی اینافکارم پیچ

ربودن تر پشاید مسخره به نظر برسد؛ اما در حقیقت افکارم از این سه چیز پر شده بود و از همه دردناک
ار به من آن را برای اولین از خأل بود. حس سنگینی که هر کسی آن را نچشیده. الاقل مطمئنم ک

چشیدم. جالب و بد بود. فضای اطرافم که ساکن شد، آن دو نیز دستانشان را از هم باز کردند و می
 ای به هوم کرد.قدمی به عقب برداشتند. فریکسوس اشاره

 یاال! االنه که هر چی روحه بریزه سرمون. -
 هوم به تأیید سری تکان داد.

 چیز رو توضیح بدی.باید مفصل برام همه حواسم هست؛ ولی بعدش -
شدن وسط سمت صورتم آورد. چشم بستم و داغاش را بهدستش را یک دور چرخاند و انگشت اشاره

 ی فریکسوس باعث شد که چشم باز کنم.ام را حس کردم. صدای خندهپیشانی
 های هندی شدی.هی دختر! شبیه مجسمه -
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 هندی؟ اون دیگه چیه؟ -
 تری گفت:ای نگاهم کرد و با لحن مسخرهت مسخرههوم با حال

 زنه.باید احتمال بدی که داره راجع به یه کشور حرف می -
 کشور؟ -

ام را جمع کردم. خب شاید بهتر زدههای وغای زد. هوم پوفی کشید و من هم چشمفریکسوس قهقهه
ی یکسوس دست در لباس تودرتوکنید؟ فرطور فکر نمیگذاشتم! شما اینام را کنار میبود کنجکاوی

 ای و براقی را بیرون آورد.سفیدش برد و شی نقره
 بیا خودت رو ببین. -

ی کوچک و سفید وسط ای را در دست گرفتم و متوجه شدم که آینه بود. با دیدن دایرهآن شیء نقره
 ام چشمانم درشت شد.پیشانی

 تو یه اتاق سیاری فریکسوس! -
 ی حرف هوم تکان دادم و گفتم:سری به نشانه تأیید برا

 موافقم! خب... این چیه؟ -
ام باال آوردم و روی سمت پیشانیکردم، دست چپم را بهطور که از آینه به صورتم نگاه میهمین
ای سفید و جوهرمانند به دور سرم ظاهر شد. ترسیده دستم را ی سفیدرنگ را لمس کردم که حلقهدایره

 پایین آوردم.
آوردن اون ماده از بدنت اینجا از ی حفاظه. خب تو که دوست نداری قبل از بیرونقههوم: این حل

 جسمت خارج بشی؟
 من زیاد از حرفاتون سر درنمیارم. -

 تر از چیزیه که نشون میده.پوکدریاییه؟ خیلی کلههوم: اوه! فریکسوس؟ مطمئنی این همون پری 
ک دفعه شلیبا تعجب به هوم خیره شد و یک اش کشیدم. فریکسوسادبیهینی از این وسعت بی

 اش به هوا رفت.خنده
 کردن اصالً درست نیست آقای هوم. واقعاً براتون متاسفم!طور صحبتادبین! اینوای! شما خیلی بی -

 اش را خاراند.تفاوت چانهبی
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 پوکی و این یه حقیقته.دارم جلوی خودت میگم که کله -
 شد:رفته بلندتر میصدایم رفتهعصبی پا روی زمین کوبیدم. 

دریایی بودم. حقیقت اینه که من فقط دو روزه انسان شدم. هنوز از نه. حقیقت اینه که من یه پری  -
شدن از دریا درنیومده بودم که من رو از پدر و مادرم جدا کردین. هنوز از شوک بودن تو شوک خارج

یومده بودم که من رو آوردین تو دنیای مردگان. من دنیای شما خارج نشده بودم و هنوز باهاش کنار ن
 حتی هنو...

 کی هستین؟ -
 با شنیدن صدای فریادی، نگاهم را از چشمان متعجب و متأسفشان گرفتم.

نگاهی شد، چشمانش را بینمان چرخاند و فریکسوس با نیمپوش به ما نزدیک میکه فرد سیاهدرحالی
 ایهوگو هستند و گاهی اشارفقط دیدمشان که در حال گفتسمت آن فرد قدم برداشت. به من، به

ترین بدی شنیدم. شاید بزرگانداختند؛ اما صدایی نمیسمتم و گاهی هم نگاهی به من میبه
 اش کنیم.هایم بررسیی تواناییام بود. البته اگر از جنبهشدن قدرت شنواییشدنم، کمانسان

 دونستم.هوم: متأسفم! نمی
 او زل زدم. متعجب به

 چی رو؟ -
 شدنت رو.تازه انسان -

 اخمی کردم. به زمین چشم دوختم که گفت:
 عنوان یه انسان چطوره؟هرحال من متأسفم! قصد آزارت رو نداشتم. خب زندگیت بهبه -

 نگاهش کردم و بعد از آهی که کشیدم، گفتم:
م پر داشته باشم؛ اما اینکه زندگی تونم نظریمن هنوز فرصت یه زندگی معمولی رو نداشتم؛ پس نمی -

دونم چرا همیشه کنجکاو طور بوده. حتی وقتی که یه پری بودم. نمیاز ماجرا و اتفاقه... خب از اول این
بودم و دنبال هیجان؛ اما االن میگم که پشیمون نیستم. حتی اگه این پایان داستان من باشه، من 

وقت فکرش رو ای تو این دنیای بزرگ که هیچان ذرهعنوم رو دارم بهراضیم؛ چون حداقل وظیفه
 کردم تا این حد بزرگ باشه، انجام میدم.نمی



 

 

089 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 فتم:سمتمان آمد که گسمت فریکسوس سوق دادم. با لبخندی بهنفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به
 مثل اینکه دست پر برگشته. -

 و هوم پاسخ داد:
 طوره.همین -

 نما زد و گفت:نبه ما که رسید، لبخندی دندا
 تونیم بریم.امن و امانه! می -

 هوم: چی بهش گفتی؟
 شناسن.دونی که من رو میگفتم از واالستار میایم و از طرف جناب پیمانو مأموریم. می -

 چشم به فریکسوس خیره شد و گفت:اش را دوباره به کار انداخت و از گوشههوم نگاه مسخره
 جا روح فسیلی مثل تو رو یادشونه.اوه! معلومه که مأمورای این -

 به عقب پریدم.
 چی؟ اون روحه؟ -

 سمتم برداشت.هوم لب گزید و فریکسوس قدمی به
 دونی که من ترسناک نیستم.نترس! چیزی برای ترسیدن وجود نداره. حداقل می -

شده بودند. هایم با من بیگانه کردم، نفسطور با چشمان از حدقه درآمده نگاهش میکه هماندرحالی
 قدم دیگری به عقب برداشتم و گفتم:

خوام تموم شه. جلوتر نیا! فقط از اینجا بریم. تحمل خوام برگردم پیش ایفاء، برگردم واالستار. میمی -
ن ست؛ چه برسه باور اینکه تمام ایکنندهی کافی دیوونهچیز به اندازهای رو ندارم. همهاتفاق جدید دیگه

 وح به اینجا اومدم. اینجا، اون هم دنیای مردگان.مدت همراه دوتا ر
 رود:هوم صدایش باال می

 دوتا روح؟ نکنه فکر کردی من هم روحم؟ -
گوید؟ اصالً چه اهمیتی داشت که او هم یک روح باشد یا نباشد؟ اهمیتی داشت؟ نداشت. او چه می

ها دانستم که آند! حداقل میهایم را محکم روی هم فشردم و نفسی گرفتم. شاید حق با هوم بوپلک
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 کرد، ترسناک نیستند. طی یک تصمیم غیرمنتظرههایی که مادربزرگ برایم تعریف میبرخالف داستان
 ای ندارد، گفتم:و با فکر اینکه ترسیدن فایده

 کنم!خب! همراهتون میام. فقط زودتر برگردیم. خواهش میخیله -
 خید و صدایش را بلند کرد:سمت نگهبان چرلبخندی زدند. فریکسوس به

 ما حاضریم! لطفاً راهنماییمون کنید! -
 سمتمان گرداند.داشت، رویش را بهسمت نگهبان قدم برمیکه بهسپس درحالی

 بیاین! چرا وایستادین؟ -
مان داشتم. زمین زیر پایها آهسته قدم برمیسر آنهوم پوفی کشید و به دنبالش راه افتاد. من هم پشت

و  های بزرگهای ریز و درشتی رویش داشت. زمین مانند کاشیمایل به خاکستری بود و ترکسفید 
اش گرفتم و به نگهبان دوختم. اند. نگاه از آسمان دودیرسید که کنار هم چیده شدهکوچک به نظر می
ا دنبال رکرد. با نگاهمان رفتنش « جا کمی صبر کنیدهمین»ای به معنای اش اشارهاو با دستان کشیده

داشت و با هر قدمش رو به جلو، ناگهان فردی با ظاهری آشفته کنارش سمتی قدم برمیکردیم. به
رو خیره شده بود. قدم دیگر نگهبان مساوی شد با توجه به او به روبهکه بیشد. درحالیظاهر می

 ایف طوالنیظاهرشدن فردی دیگر و قدم بعدی فرد دیگر و بعدی و بعدی و سرانجام من متوجه ص
ها قرار داشت. زمزمه هوم نزدیک ای رو به آنالجثهاز آن موجودات شدم که در صدر آن سگ عظیم

 گوشم بلند شد.
 سربروس! -

 شده به هوم زل زدم و پرسیدم:با چشمان درشت
 چی؟ -
نت رو نگهبان دروازه ورودی این دنیا. اجازه ورود نمیده مگه مرده باشی و اگه زنده باشی خب، جو -

 گیره تا بتونی از دروازه رد بشی.می
 ی سربروس بود، گفت:طور که خیرهای باال انداخت و همانشانه

 ی خروج هم نمیده. ورود بدون خروج!اجازه -
 پوزخندی زدم.
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خب با این اوصاف واقعاً نیاز بود بیایم اینجا؟ اگه نتونم بیام بیرون چی؟ واالستار و مردم چی میشن؟  -
 ها چی میشن؟انسان

ن با تونها گرفتی. اونا میی پاک رو از وجود یکی از همین انسانها نباش. تو مادهزیاد نگران انسان -
ریم و برای کمک خورن. ما به کمک اون عده میای هستن که شکست میاهریمنا بجنگن. البته عده

 ی درونت نیاز داریم.به اونا به ماده
 ابروهایم باال پرید.

 دونستم!نمی -
 ای به من کرد.اندرسفیهانههوم نگاه عاقل

 دونی.خیلی چیزا هست که تو نمی -
هایم را به های نورانی اطراف بدنشان. لببه صف مقابلم خیره شدم. موجوداتی همچون ارواح، با هاله

 ای به آن موجودات کردم و گفتم:هم فشردم. اشاره
 ه موجودین.دونم اونا چخب... آره. مثالً من نمی -

 هوم سری تکان داد و گفت:
هستنن. یه موجودی بین زنده و مرده. هم روحن، هم نیستن. برای همین اجازه « راسمی»خب اونا  -

 ورود به دنیای مردگان دارن. ام... یه جوری دنیای اونا هم هست.
 هنوز از شوک حرفش بیرون نیامده بودم که فریکسوس به نگهبان اشاره کرد.

 ماست. بیاین بریم.با  -
به سربروس که رسیدیم، احترامی گذاشت و راه را برایمان باز کرد و من همچنان متعجب به او و افراد 

 آن محوطه چشم دوخته بودم.
*** 

 دانای کل
 پایگاه مرکب سیاه -اقیانوس 

 از جا پرید. گیج و متعجب دهان باز کرد:
 !زنی؟ این ممکن نیستداری راجع به چی حرف می -
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 دونی چی شنیدم؟شون رفتم و میوالشا! من خودم از توتیا شنیدم. حتی برای اطمینان به خونه -
 چی؟ -
کردن. خودم شنیدم که مادرش گفت هنوز باورش داشتن راجع به آلینا و اون پسر مرموز صحبت می -

م ه نمیشه دختر کوچولوش دیگه یه پری دریایی نیست و پدرش هم گفت حتی با دیدن پاهاش
 شد که اون انسان شده.باورش نمی

کرد؟ با خود شدن آن دختر جاسوس را باور میشنید؟ چطور انسانروی تختش رها شد. چه می
 گفت:می
 «پس االن کجاست؟ چطور عاشق یه انسان شده؟ کدوم انسان؟ اون دختر واقعاً عجیبه!»
 دونی االن کجاست؟مایک؟ بگو ببینم! می -
زدن. متوجه نشدم نیدم که راجع به کسی که آلینا رو با خودش بـرده حرف میخب نه. راستی! ش -

 کجا!
 تونی بری. کارت خوب بود.بسیار خب! می -

شدن مایک، به فکر فرورفت. هر چه که بود، زیر سر آن پسر عجیب بود. همان پسر بعد از خارج
اش کرده بود و هر ردی که زندانیمرموزی که خودش را به شکل او درآورد و وارد پایگاه شد. همان ف

اید؟ خواست به پایگاه بیفهمید. واقعاً این کارهایش برای چه بود؟ چرا میکرد دلیلش را نمیچه فکر می
هم  دریاییجور موجودی بود؟ مطمئن بود که انسان نبود و خب پری آلینا؟ یعنی ممکن بود؟ اصالً چه

 که اصالً فکرش را نکن؛ پس چه بود؟
 پرسؤالش با صدای آهیل شکسته شد.ذهن 

 دونی چه خبر شده؟والشا! دو روزه که خبری از آلینا نداریم. می -
 اخمی روی صورتش نشست.

 کنم.دارم راجع بهش تحقیق می -
 ی رافا پیدا شد که وسط حرفشان پرید:داند از کجا سروکلهنمی

شدیم که اون تو نبودی؟ یعنی اصالً می ای؟ خب ما چطور متوجهاوه! والشا؟ هنوز از دست ما عصبی -
 خودت بودی، هیچ فرقی نداشتین. اصالً االن هم به تو شک دارم. نکنه خودت نباشی؟



 

 

093 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 بار جدی باشی؟وپرتات رو ندارم راف! میشه یه ی چرتحوصله -
 ی رافا را گرفت و او را به عقب هل داد.آهیل کالفه شانه

فهمیدی؟ اون پسر که تو اتاق آلینا طلسم مجسمه کردیش کی  کار کنی؟ تا حاال چیخوای چیمی -
 بود؟

 چرخاند.هایش را در حدقه میوالشا چشم
 ش باید جواب بدم؟به همه -

 رافا: خب مهمه. لطفاً بگو چه خبر شده!
وری بود که در انبار باروتی افتاد و رافا حرفی معمولی بر زبان آورد؛ اما این حرف مانند کبریت شعله

 کسی جز والشا آن انبار باروت نبود.
الزم نکرده شما کودنا بدونین چه خبر شده! شما که نتونستین من رو از اون پسره که معلوم نیست  -

خواین بفهمین آلینا چش شده یا االن کجاست؟ من مطمئنم چه جونوری بود تشخیص بدین، چطور می
 خبرین.چیزا بیست. شما از خیلی اون هم یه جونوری مثل همون پسره

 ت.اش رفی سـ*ـینهی قفسههای کنارههای قابل توجهی به درون ششو عصبی نفسی فروداد و آب
 تونی همچین چیزی راجع بهش بگی؟منظورت چیه؟ آلینا تو پریجان بزرگ شده. چطور می -

 ای به آهیل انداخت.والشا نگاه مسخره
و، هوم؟ شاید با دشمن جدیدی طرفیم! شاید اونا ش رخب شاید مثل اون پسره تغییر داد قیافه -

 جاسوس باشن!
 آهیل سکوت کرد و رافا به فکر فرورفت و گفت:

 ایه.شاید حق با تو باشه؛ اما من مطمئنم قضیه چیز دیگه -
زد و آلینا یک هایش را از روی خشم میدانست که تمام حرفوالشا دستی میان موهایش کشید. می

برد که برای تهدید وارد اتاق آلینا شده بود. دیگران بود؛ اما آن روز را از خاطر نمیپری مانند خودش و 
طرز خیلی مشکوکی آن شبحی را که در حال حمله به آهیل بود، کشت. همان همان روزی که آلینا به

بند بندش چیزی به ذهنش رسید و مشکوکانه دستش را برای گرفتن آن گردنروزی که با دیدن گردن
توانست قسم بخورد که کسی دستش را گرفته بود و حال آورد و میاز کرد؛ اما... دقیقاً به یاد میدر
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دانست که توهم نبود. واقعاً کسی دستش را گرفته بود و آن شخص کسی نبود جز آن پسر مرموز می
 کرد.رفتن از اتاق آلینا با او درگیر شد و او را در اتاقی متحرک زندانی که بعد از بیرون

تن آهیل رفقدر از دنیا فاصله گرفت که بیروناش تکیه زد و در افکارش غرق شد. آنبه صندلی صدفی
و رافا را ندید. وقتی به خود آمد که تصمیم محکمی گرفته بود. با چشم اتاقش را کاوید. با دیدن جای 

ی بوده. سری به نشانه خالی آهیل و رافا ابروهایش باال رفت و دریافت زمان زیادی مشغول فکرکردن
ی پایگاه هلموت را تأیید برای افکارش تکان داد و از جا برخاست. از اتاقش که خارج شد، در محوطه

دید. کسی که قبل از آن اتفاق دشمنش بود، حال دوستی عمیقی بینشان برقرار بود که این را تنها 
 دانست.شدنش میاتفاق مثبت ربوده

 هلموت! -
 چرخید و با دیدنش لبخندی زد و گفت:سمتش هلموت به

 هی پسر! خوب خوابیدی؟ -
 تونستم داشته باشم.خوابیدم خواب خوبی میفکر کنم اگه می -

 به هم که رسیدند، دست دادند و هلموت متعجب به او زل زد.
 چطور؟ چیزی شده؟ -
 دونی که!فکرم درگیره. می -
 اوهوم. بذار حدس بزنم. اون پسره؟ -
 دونی که آلینا هنوز برنگشته.میدرسته!  -

 هلموت سری تکان داد.
 راستش یه چیزایی شنیدم. -
 چه چیزایی؟ -
 بودنش رو در نظر بگیریم.ست. من حتی باورش نکردم؛ اما باید احتمال حقیقیکنندهکهخب، شو -

 والشا عصبی نگاهش کرد و هلموت خندید.
 ها شده و خب...م...خب... شنیدم آلینا مثل انسانطوری نگاهم نکن. اخب! االن میگم. اینخیله -

 والشا وسط حرفش پرید تا هلموت بیشتر از آن ادامه ندهد. به حد کافی اعصابش خورد شده بود.
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 دونم!می -
 فکر کنم دیگه کل پایگاه این خبر رو بدونن. -

 تابانه پرسید:والشا متفکر سری تکان داد. هلموت بی
پوکت به ما حمله کردن و گذاشتن اون پسره آلینا رو با آلینا چرا اون دوستای کلهاون روز تو اتاق  -

 خودش ببره؟
ساله دوست چیز. اگه اون روز جای باورکردن حرفای اونا، به منی که چندینهه! اونا گند زدن به همه -

 شد.می تر از االنکرد. کامالً متفاوتکردن، االن وضعیت فرق میشونم گوش میو فرمانده
 هلموت عصبی پوزخندی زد.

ن بودنش گذاشتن با اوتو این ساال چی یادشون دادی؟ انقدر احمق بودن که با دیدن آلینا و عصبی -
کنم به حرف اون پسر که تا حاال ندیدنش گوش دادن اما به حرف ما دار بره. وقتی فکر میی بالپسره

 نه، دیوونه میشم.
 نم، هستی؟خوام راجع بهش تحقیق کمی -
 تحقیق؟ -
آره. باید چیزای پنهان این داستان رو کشف کنم. مطمئنم قضیه خیلی بودارتر از چیزیه که نشون  -

 میده. هستی؟
 هلموت با اطمینان پلک زد.

 هستم! -
ای که چیده بود، فکر کرد. دیدن دوستان آلینا، دیدن پدر و از هلموت که مطمئن شد، آسوده به برنامه

ها چه به صورت پنهانی، چه پیدا. تمام اصرارش برای کشف قضیه، کردن اطالعات از آنعمادرش و جم
ن دانست و مطمئها نبود. خوب میطور حرفهای دیگر نبود. برای عشق و اینمانند تمام فیلم و کتاب

در  شبود که آلینا برایش مانند دختر کوچکی بود که به تازگی به دنیا آمده و همیشه با چشمان براق
دار که به طرز مشکوکی آلینا را با خود برد وجوی چیزهای عجیب بود. عجیب، مانند آن پسر بالجست

 سمت هلموت چرخید، نگاهش کرد و گفت:موقع خبری از او نشنید. بهو از آن
 حاال که هستی، از االن شروع کنیم؟ -
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 هلموت اخمی کرد.
 الزم باشه، یعنی حتی اگه االن باشه.گفتم هستم، یعنی هستم. یعنی هر وقت که  -

 والشا متفکر به او زل زد.
 همیشه دوست داشتم یه برادر داشته باشم که تنهام نذاره. -

 چشم نگاهی به او انداخت و به مسخره گفت:هلموت از گوشه
 خواستم.ولی من همیشه یه خواهر می -

صدای شیپور حمله که شنیده شد، به  خاطر آن شوخی مسخره خندیدند.نگاهی به هم انداختند و به
 هایشان قطع شد و با چشمان درشت به هم زل زدند. والشا اخمی کرد.باره خندهیک

 تونیم از امروز شروع کنیم.مثل اینکه نمی -
 و هلموت امیدوارانه نگاهش کرد.

 ی پیداکردن آلینا برسی.تونی امروز سرعتت رو بیشتر کنی تا به برنامهتو می -
*** 
 ایفاء

ها را در مشت گرفتم. با پای آرنجم را روی میز گذاشتم و انگشتانم را میان تارهای مویم بردم و آن
 راستم روی زمین ضرب گرفتم.

 چیا: ایفاءجان نگران نباش! اتفاقی نمیفته.
 خود را ی کوچکیسر درهم گره کردم. قلبم مانند پرندهطاقت از صندلی برخاستم و دستانم را پشتبی

 کوبید.ام میدرون سـ*ـینه
 مامان! دیر کردن. اگه... اگه... -

 ام شد:دادن جملهمانع ادامه
 نه، چیزی نمیشه. هنوز زوده برای اومدن. تازه یه ساعته که رفته. -

 زمینی روی زمین فرو ریختم. یک ساعت؟ چشمانم دودو زد.ی سیبیک ساعت؟ مانند پوره
 مامان؟ -

 سمتم پا تند کرد.هنگران نگاهم کرد و ب
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 کنه؟چی شده؟ جاییت درد می -
با دستان سفید و ظریفش صورتم را محاصره کرد. سری به چپ و راست تکان دادم و با صدایی 

 تر گفتم:نگران
 مامان؟ چطور میگی یه ساعته که رفته؟ برای مراعات حال من میگی؟ -

 ای کشید.چیا نفس آسوده
 خدا رو شکر چیزیت نیست! -

 رضانه صدایش زدم:معت
 مامان! -
 دونی که دروغ نمیگم. واقعاً یه ساعته. تو خیلی حساس شدی ایفاء!می -
 همه طول کشیده؟ بیشتر از یه ساعت برام گذشته.ولی چرا این -

 از جا پریدم. چیا چشمانش درشت شد و مانند من برخاست. هراسان به او زل زدم.
 نکنه بالیی سرش اومده باشه؟ مامان! من دارم میرم دنبالش.ی خروج ندن بهش؟ وای! نکنه اجازه -

 سمت خروجی پا تند کردم.و به
 بازویم به عقب کشیده شد و من کالفه به صورت سردرگم مادرم خیره شدم.

 کجا میری دنبالش؟ مگه یادت رفته اجازه نداری بری دنیای مردگان؟ -
 زیر گفتم:بهسر
 چرا، یادمه! -
 گلی به آب دادی؟!خودش برگرده. یادت نرفته که قبالً چه دستهپس صبر کن تا  -

ایم چشم رنگ زیر پهای بلورین و شیریتر انداختم و به کاشیبا یادآوری گذشته، ناراحت سرم را پایین
ام النه کرد و سرم را باال گرفت. صدای شیرین و گیرایش دوختم. دستان ظریف و سفید مادر زیر چانه

 پیچید: در سراسر خانه
 دونی چرا؟ایفاء! قبالً مانعت نشدم. می -

 ؟زدن دودل بود؛ ولی چراگفت. انگار برای حرفنگاهش کردم. نفس عمیقی کشید. نامطمئن سخن می
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واری دختر خوبی بود؛ ولی بود ایفاء، بود! تو نخواستی رفتنش رو باور کنی. من هم جلوت رو نگرفتم.  -
 بری تا با چشم خودت ببینی که دیگه بین ما نیست.خواستم به دنیای مردگان می
 میرن مامان.ها نمیکردم فرشتهفکر می -
دونی که اون یه نیمه میرن؛ اما واری فرشته نبود. خودت هم خوب میها هم مینه عزیزم! فرشته -

ونا میرن. اواریتاها نمیها و ها یا الههدونی که راسمیا مثل فرشتهراسمی بود ایفاء! این هم می-واریتا
 میرن.وقتی که قلبشون بشکنه، می

 ش...ش... همهمن دوستش داشتم مامان! قلبش رو نشکستم. همه -
شده! صدای های لعنتهایم را محکم روی هم فشردم. آه! اهریمنآخ قلبم! چشمانم را بستم و پلک

 دستانم سر پردردم را فشردم و فریاد زدم:پیچید. صورتم مچاله شد. با اش در سرم میپیدرهای پیجیغ
 نه! نه! واری! نکشیدش! نه! -

 شده را از قلب واری بیرون کشید.شمشیر طلسم
 نه! نه! -
 ایفاء! ایفاء پسرم! من رو ببین مامان! -

 تقریباً عربده زدم:
 نه! واری! -

 :حس شد و نگاه سردش را به چشمانم دوخت و لب زدصورت زیبای واری یخ و بی
 ایفاء! دوست دا... -
 واری! واری! تو نباید بمیری! -

 چیا با چشمان خیس از اشک و صدایی لرزان گفت:
جان! هیچی نیست. ببین! منم. اتفاقی نیفتاده. ایفاء! تو رو خدا به خودت بیا پسرم! ایفاء! یه مامان -

 اتفاق بو...
 .حس روی زمین افتاد و دیگر صدایی نشنیدمبدنم کرخت و بی

*** 
 دانای کل
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 شهر پریجان -اعماق اقیانوس 
 چه پری گستاخی! -

 والشا نگاهی به چشمان براق هلموت انداخت. ابروانش باال رفت و متعجب زمزمه کرد:
 نه! -

 شد.گر لیانایی بود که عصبی دور و دورتر میتفاوت به او، نظارههلموت بی
 هلموت! -

ی ر چشمانش را از لیانا بکند و به والشا بدوزد؛ اما با دیدن چهرهگر والشا موجب شد باالجبافریاد توبیخ
 ای باال انداخت.تفاوت شانهطلبکار والشا، به خنده افتاد و بی

ایه تقصیر من نیست! تو از اینکه جوابت رو نداده توپت پره، چرا خیال پسر! اینکه اون پری بامزهبی -
 کنی؟سر من خالی می

 و به راهی که لیانا تا لحظاتی قبل آنجا بود، زل زد.نگاه از والشا گرفت 
 جوت تموم شد، من یه لحظه برم و بیام، هوم؟ومیگم اگه پرس -
 ی کافی عصبیم.هلموت! بس کن! من به اندازه -
 سخت نگیر! خب اگه من به لیانا نزدیک بشم، برای تو که بد نمیشه، میشه؟ -

 گفت؛ اما خود را نباخت و اخمی به چهره نشاند.نمیوالشا متفکر نگاهش کرد. پر بیراه هم 
شه یا ی دوستاش بپرسم ببینم چیزی دستگیرم میبرای امروز کافیه. البته برای تو! من میرم تا از بقیه -

 تونی بری. ممنونم ازت! فقط... فقط حواست رو جمع کن!نه. تو می
 باشه باشه. مراقبم! -

واب والشا چه گفت. تنها چشمش پی لیانا بود و فوراً بعد از هلموت خودش هم متوجه نشد که در ج
الشا ناپذیری شد. وسمت آن دختر گستاخ شنا کرد و وجودش پر از حس شادی توصیفپایان حرفش، به

آهی کشید و سری به چپ و راست تکان داد. تصمیم گرفت سراغ پدر و مادر آلینا برود. شاید هم 
 رفتند؟رفتند، نمیهرحال که به دیدن دخترکشان میها بهکرد که آن پنهانی زیر نظرشان بگیرد. فکر

سمت قسمت غربی شهر هایش باال رفت و راهش را بهی لببا پیچیدن آن فکر در سرش، گوشه
چه  داد تا هرهایش را تکان میگریزند، بالهای میپریجان کج کرد. مانند ماهیانی که از چنگال کوسه
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قدر شنا کرد و نگاه کنجکاو مردم شهر را به جان خرید تا سرانجام به آلینا برسد. آنی تر به خانهسریع
ی زیبایی مقابل چشمانش نقش بست. ورودی بیضی و مرجانی خانه بیشتر به بستی رسید و خانهبن

وکوربودن اطراف مطمئن آمد. نفسی گرفت و چشمانش اطراف را تحلیل کرد. وقتی از سوتچشم می
شدنش به خانه بلندتر رفته با نزدیکای رفتهسمت خانه شنا کرد که صدای مردانهلی بهشد، درحا

 شد.می
 تابی نکن!انقدر بی -

 هایش درهم رفت و از حرکت ایستاد.آلودی را شنید. اخمپس از آن صدای نازک و بغض
م شور نگ شده؟ دلفهمی دلم برای دخترم تتابی نکنم؟ تو عین خیالت هم نیست! چرا نمیچطور بی -

 زنه! حتماً اتفاقی براش افتاده.می
کنی برام مهم نیست؟ من که دارم جون میدم با هر بار باالرفتن خورشید، با هر بار دیدن فکر می -

 دوستاش وقتی خودش نیست. من حالم بدتر از توئه!
 کجا میری؟ -

ش تازه شد؛ چرا که والشا لباس افراد مردی آشفته از درگاه مرجانی بیرون آمد و با دیدن والشا داغ دل
مرکب سیاه که لباسی سیاه و بلند بود، به تن داشت. مادر آلینا که همراهش بیرون آمده بود، مسیر 

سمتشان اش را پاک کرد. والشا به خود آمد و بههای نورانینگاهش را دنبال کرد و با دیدن او، اشک
ی مهدانست بعد از آن مکالشکافانه نگاهشان کرد. بعید میشنا کرد. بعد از کمی احوالپرسی معمول، مو

 ها خبری از آلینا داشته باشند. با این حال کوتاه نیامد و پرسید:برانگیز، آنتأسف
سه روزیه که خبری ازش نداریم. خب این برای گروه -راستش شنیدم اتفاقی برای آلینا افتاده و ما دو -

شم و باید بدونم زیردستام کجان. این حداقل چیزیه که باید ندهما چیزی جالبی نیست. خب من فرما
 طور نیست؟بدونم، این

هایش را از سر گرفت و به خانه رفت. غم در ها چشم دوخت. مادرش دوباره اشکو منتظر به آن
 چشمان پدر آلینا النه کرد و با همان حالت گفت:

خوای دوباره یادمون بندازی که اون دونم چرا مینمیدونی چه اتفاقی براش افتاده؛ اما مطمئنم می -
 دیگه پیشمون نیست.
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 گذرد. اینکه آن پسردانست چه در اطرافش میدانست که چه اتفاقی افتاده؛ اما دقیقاً نمیبله، او می
ما آمد؛ اخواست و کوتاه نمیها را میدار و مرموز، کجای این ماجراست و اینکه آلینا کجاست. او اینبال

 دید، کارش خیلی سخت شده بود.ای که میدودل بود. با این وضعیت روحی
 متفکر به او خیره شد و سرانجام لب باز کرد:

 کنم از اون روز بگید.خواهش می -
 پدر آلینا نگاه نامطمئنی به او انداخت.

 ان شده.آلینا دیگه یه پری نیست. اون مثل یه انسان واقعی دو پا داره. یعنی واقعاً انس -
 فهمید، صدایش لرزشی گرفت و گفت:زده از اینکه بالخره ته این داستان را میوالشا هیجان

 دونم. بعدش چی شد؟خب... خب این رو می -
وجو از دوستان آلینا ندارد؛ اما با حرفی که شنید، بهت و و به این فکر کرد که دیگر نیازی به پرس

 حیرت تمام وجودش را دربرگرفت.
 به آسمونا رفته. اون -

شید. کلحظاتی به سکوت سپری شد و سرانجام والشا به خود آمد. این خبری نبود که انتظارش را می
 آسمان؟ خب شاید این مرد از دوری دخترش به سرش زده؟ به فکر فرورفت. ممکن بود؟

 دار رفت.با اون پسر بال -
 کرد:شوک بعدی. چشمان والشا گرد شد. نگاهش کرد و زمزمه 

 پس... اون... پس... پس... -
انست توگفت؟ چه میاز هجوم افکار مختلفی که مانند خوره به جانش افتاد، کلمات را از یاد برد. چه می
م مسیر ها رفته، تمابگوید؟ تنها تشکری کرد و از آنجا دور شد. والشا با فهمیدن اینکه آلینا به آسمان

و از آنجا تا پایگاه مرکب سیاه، ساکت و متفکر تنها شنا کرد و از شهر پریجان تا برهوت اقیانوس آرام 
ید، او رسدنیا فاصله گرفت. حتی رقـ*ـص انوار طالیی خورشید که از آب عبور کرده و به کف دریا می

های هایشان. حتی صدای سوت و جیغرا به وجد نیاورد. حتی بازی دو پری کوچک و جیغ و قهقهه
کدام را ندید یا دید و به چرخیدند تا توجهش را جلب کنند. هیچکه دورش میهای بازیگوشی دلفین

 نظرش مهم نیامد.
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*** 
 آلینا

 ی ابدیخانه -دنیای مردگان 
چسب و شیرین بود. شاید وجود همین نیرو نیرویی در درونم حس کردم. نیرویی خاص و عجیب که دل

 هایم کنار نرود.موجب شد لبخند از روی لب
 کنی؟یحسش م -

 سمت هوم چرخیدم و با لحن کامالً آرام و پر از آرامشی گفتم:با لبخند به
م تونم درست بگاین چه حسیه؟ قلبم مثل یه نوزادی شده که مادرش بـ.ـغلش کرده. اوه! حتی نمی -

 شد به زبون بیارم که چقدر آرومم!چقدر خوبه. توصیف خوبی نبود و ای کاش می
 د و به جلو اشاره کرد.تری زهوم لبخند پررنگ

 خوای تنها باشی!مطمئنم تو االن می -
هایم از اشک پر شد و تصویر لرزان هایش را با آرامش بازوبسته کرد و محو شد. چشمفریکسوس چشم

سمتی که اشاره کرد، چرخیدم. دشتی سرسبز. بادی مالیم وزید هوم برایم دستی تکان داد و دور شد. به
کرد. چند قدم را با های سبز و مرطوب بازی میشانه زد. نهری کوچک با علف زار راو موهای چمن

قرار در تاب و بیقلبی ملتهب برداشتم. دست روی قلبم گذاشتم. انگار چیزی را گم کرده باشم. بی
ادم. نفس افتچنان محکم که به نفسکوبید. آنام میدشت سرسبز دویدم. قلبم هنوز به سـ*ـینه

طاقت تم را پاک کردم. طاقت نیاوردم و روی زمین رها شدم. چنگی به قلبم زدم و بیهای صوراشک
 صدایش زدم:

 خالقم! خدایا! خدای من! -
شدن حس عشق. انگار عشق در یک جام آماده نوشیدن بود و چیزی در قلبم حس کردم. مانند جاری

در دلم جاری شد. مانند  من آن را سر کشیدم. انگار عشق مایع گرمی بود که وقتی صدایش زدم
شد. عشق در اعماق دلم النه کرده بود که تا صدایش زدم، جوشید و جویباری که از دل کوه جاری می

 بر رگ و پیم بـ*ـوسـه زد.
 کردم:هایم روی هم افتاد. همچنان اسمش را زمزمه میقدر آرام شدم که پلکآن
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 خالقم! -
*** 
 ایفاء

 واالستار
 ن.من حالم خوبه ماما -

 دلخور نگاهم کرد.
 خب ببخشید مامان! دست خودم نبود. خیلی نگران شدی؟ -

 ام فشرد و گفت:تنها دستش را روی پیشانی
 حرف نزن! بذار قشنگ این نیروی منفی رو از وجودت پاک کنم. -

 جا شدم و سعی کردم بنشینم.روی تخت جابه
 کنی؟کار میایفاء؟ چی -
 خورم مامان چیا!کون نمیتا نخندی و من رو نبخشی، ت -

 نچی کرد.
 خب! ناراحت نیستم. حاال هم استراحت کن.از دست تو! خیله -

 دادنش را داشتم.کردم. البته اگر طاقت ادامهجدی شدم. باید این بحث را تمام می
 گفتی.مامان! واری... تو داشتی یه چیزایی راجع بهش می -
 که دوباره حالت بد شه؟ -

 رفتند، از خود دور کنم؛ اما گفتم:برایم سخت بود خاطراتی را که در سرم رژه میبا اینکه 
دونی مامان. جالبه که تو ذهنت هم چرخیدم و چیزی پیدا چیزی نمیشه. برام مهمه. تو یه چیزی می -

 نکردم.
 شده نگاهم کرد.های درشتمامان با چشم

 چی؟ ذهنم رو خوندی؟ مگه نگفته بودم... -
خواندم. حرفش را بریدم و با خنده رار بود؛ شاید هم نوعی احترام. من ذهن مادرم را نمیاین یک ق

 گفتم:
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دونی که برام خیلی مهمه! ذهنت رو خوندم؛ اما چیزی نبود. ولی کنه. میا مامان! این قضیه فرق می -
 کم دودل شدم.با حرف امروزت... خب یه

 مکثی کردم.
 خبر باشم؟چیزی هست که ندونم و ازش بی -

*** 
 آلینا

 ی ابدیخانه -دنیای مردگان 
 آهای دختر! -

 هایم را روی هم فشردم.چند ثانیه چیزی نشنیدم. چه خوب! لبخندی زدم و آسوده پلک
 خانوم! خانوم خوابالو!-

زده از جا پریدم. با هایم را باز کردم که آب خنکی روی صورتم ریخت. بهتهومی گفتم و آرام پلک
خندید، چشم دوختم. دوباره به خودم نگاه کردم و غش میرویم که غشردشده به فرد روبهچشمان گ

خندید. طلبکار اش هرهر به کارش میهایم خیس شده بود و باعث و بانیآهی پر درد کشیدم. لباس
اش را ای کرد و خندهخندید، نگاهش به صورتم افتاد. سرفهنگاهش کردم که در همان حال که می

 د. ابروی راستم را باال بردم.خور
 خب؟ -

 هایش سرخ شد.گونه
 شدی. مجبور شدم!خب بیدار نمی -

 کمی نگاهم کرد و گفت:
 اینجاها هم ندیده بودمت. -

 نگاهش که به جوهر سفید و رقصان دور سرم دوخته شد، ابروهایش به باال پرید و زمزمه کرد:
 ای.آهان! حاال متوجه شدم. تو هنوز زنده -
 اش خیره شدم.لولهی تأیید تکان دادم و به موهای طالیی و لولهری به نشانهس
 موهات خیلی قشنگن! -
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داد، ممنونی زیر لب زمزمه کرد. که به دستش پیچ و تابی میبا لبخندی سر به زیر انداخت. درحالی
 داد، به زبان آوردم.سؤالی را که در ذهنم جوالن می

 یعنی... آم... خب یعنی یه روحی؟ تو... آم... تو هم مردی؟ -
 زده شد و لبخند کجی زد.نگاه گرم و شیرینش، سرد و یخ

دنیای مردگان یعنی همین! یه زندگی دیگه. مرگ برای همه مخلوقات وجود داره، برای من هم  -
 وجود داشت.

 مکثی کرد و تأکیدوار ادامه داد:
 اینجا جای بهتریه! -

 ی ناراحتشکشیدنش برای چه بود؟ متعجب از تناقض حرف و چهرهآهی سوزناک کشید. پس این آه
 گفتم:

 رسی.حال به نظر نمیخوش -
 توانستم غم وجودش را حس کنم.نگاهش مهربان شد و کمی به لبخندش عمق بخشید؛ اما می

 «کردن نبود.اینجا چیزی پنهان نبود. در این دنیا چیزی برای پنهان»
 کننده نیست.حالخوشآره. خب... برای من زیاد  -
 پس بذار بهت بگم که من دختر فضولیم. البته کنجکاو بهتره. -

خندید! ناخودآگاه من هم لبخندی چشمانش گرد شد و صدای خندیدنش در دشت پیچید. چه زیبا می
 زدم که گفت:

ت از اکم ازش بنوش و من برم. یهوای! تو خیلی بانمکی! خب خانم کنجکاو! بیا بریم کنار چشمه -
 خودم بگم.

 ت؟چی؟ چشمه -
 کردن او خیلی جالب باشد؛ اما با یادآوری حرف هوم و فریکسوس گفتم:فکر کردم دنبال

 اما باید اینجا بمونم. -
دیم و دویسمت پایین دشت کشید. میجوابی نداد و خندید. دستانم را در دست گرفت و مرا با خود به

رفت زار فرومیپیچید. گاهی هم پاهایم در جویبار زالل و کوچک میان چمنباد در میان موهایمان می



 

 

216 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

آبشار زیبای آمدم. به پایین دشت که رسیدیم، رهایم کرد و من مات و من از خنکی آب به وجد می
رنگ بود و فضای اطرافش هم از هایش طالییریخت. آبمقابلم شدم که از میان ابرها به زمین می

 شد.ریخت و در گودال گردی جمع میبهره نمانده بودند. آبشار طالیی به زمین بلورین میدرخشش بی
 چرا وایستادی؟ بیا اینجا! -

 رودخانه پرید.نگاهش که کردم به درون گودال که نه، درون 
 کنی؟کار میا! چی -

مانده را طی کردم و مقابل رودخانه روی زانوهایم نشستم. پس کجا رفته بود؟ جامی چند قدم باقی
گونه از آب بیرون آن دختر افسون زرین از آب بیرون آمد که درونش از آب رود لبریز شده بود. درحالی

ذره از آب بیرون آمد. آیند، ذرهای باال میی که از پلهآمد که آن جام را در دست داشت. همچون کسان
 لبخندی زدم.

 نکنه این همون آبشاره که گفتی مال توئه؟ -
 سه ساله که اینجام. من مسئول این آبشارم. واریتای این آبشار. -

 واریتا؟ صدای ایفاء در ذهنم پیچید.
 «من یه واریتام.»

کردم؟ مگر حسی به من اشتم. چرا هنوز به او فکر میدلم سنگین شد و ناراحت دست روی قلبم گذ
سمتم آمد. به من که رسید، جام را کنارم روی زمین گذاشت داشت؟ دختر با نگرانی روی آب دوید و به

 و دستم را گرفت.
 چیزی شده؟ حالت خوبه؟ -
 خوبم! چیزی نیست. -

ما دختر زدم. با اینکه قانع نشده بود؛ ا ام سرازیر شد. فوراً پاکش کردم و لبخندی بهقطره اشکی از گونه
داد. جام را از رنگ رودخانه فرو برد و به جلو و عقب تاب میکنارم نشست. پاهایش را درون آب طالیی

 کنارم گرفت و گفت:
 کنه.بیا بخورش. حالت رو خوب می -
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ی ان داد. نفس عمیقنگاهی به جام و نگاهی به او انداختم. لبخند مهربانی زد و سرش را به تأیید تک
کشیدم و جام را از او گرفتم. به مایع درونش خیره شدم. کمی به چپ و راست تکانش دادم. بد به نظر 

هایم چسباندم. با پیچیدن بوی خوشش چشم بستم و ای باال انداختم و جام را به لبرسید. شانهنمی
! ی چشیدم. وای! معرکه بودبخشید. کمنفس عمیقی کشیدم. حتی بویش حس طراوتی به وجودم می

های دنیا. با اشتیاق مایع طالیی و خوشمزه را تا ته سر کشیدم و خواستم ای از تمام طمعمجموعه
 دوباره پرش کنم که صدای ملوسانه و خندان دختر بلند شد.

 تونی بخوری!آ آ! دیگه نمی -
 خوام.ولی من باز هم می -

ندید که من هم خندیدم. یک تای ابرویش را باال برد و با ناراحتی به او چشم دوختم. ریزریز خ
 مظلومانه گفت:

 خوام از خودم برات بگم.خب می -
 «نگهبان!»به یادم آمد ایفاء معنایش را به من گفته بود. 

 آخ جون! من سراپاگوشم خانوم نگهبان آبشار طالیی! -
سمونا هستم که اسمش دونم تو کی هستی و اهل کجایی؛ ولی من اهل شهری تو آمن نمی -

 واالستاره.
 زده نگاهش کردم و استرس عجیبی گرفتم. باز هم به یاد ایفاء افتادم.بهت

دونی؟ حتی اگه بهترین چیزا رو داشته باشی، فقط خب اینجا جای خوبیه؛ اما دلم این رو نمیگه. می -
تش رم کسیه که دوسزمانی حس خوشبختی داری که بتونی جایی زندگی کنی که اون هم باشه. منظو

 داری.
 هایش سرخ شد. وای که این دختر چقدر خجالتی بود!لب گزید و نگاه از من دزدید. گونه

 بینین؟تو کسی رو دوست داری؟ خب پس چرا پیش هم نیستین؟ مگه همدیگه رو نمی -
 زده شد.اش ماتمباز هم چهره

وستش دارم... اون... خب اون چند بار نمیشه. من بعد از مرگم مسئول اینجا شدم؛ اما کسی که د -
 سعی کرد که بتونه بیاد اینجا و...
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 و چی؟ خب چرا نمیشه؟ -
ی ورود به دنیای مردگان رو نداره و تو دو دنیای متفاوت، با کنیم. اون اجازهما از قانون پیروی می -

 قانون متفاوت که طبق هم نوشته شده هستیم.
 حرفش را بریدم:

 د دیدنت؟گفتی اومده بو -
 لبخندی زد.

 یه بار موفق شد پنهونی بیاد دیدنم. با دیدنم گفت که... -
 لبخندش محو شد و سردرگم نگاهم کرد.

ار کنه. منتظرم نیست. منتظرش نباشم. انگچیز تموم شد. دیگه نمیاد. دیگه بهم فکر نمیگفت همه -
 حرفا رو به خودش بقبولونه. خواست ایندونست چی میگه. طوری بود که انگار میخودش هم نمی

 ناراحت و متأثر دستش را در دست گرفتم.
تونستین باز هم کنار هم باشین. تو که واقعاً نمردی. تو یه دنیا خب آخه چرا؟ چطور ممکنه؟ شما می -

 فهمم. آخه چرا؟تر از دنیای تو. واقعاً نمیاز اون جلوتری، اون یه دنیا عقب
*** 
 ایفاء

 واالستار
 چیا نگاه دزدید و لبخند پردردی بر لب نشاند.مامان 

 دونم که ممکنه ازم دلخور بشی.می -
مکثی کرد و من به این فکر افتادم که چه چیزی پیش آمده بود که موجب دلخوری من از مادرم 

 شد؟می
 اخمی کردم.

 نه مامان! هر چی باشه، هر اتفاقی، ممکن نیست ازت دلخور بشم. -
 آهی کشید.
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کنم من باعث این اتفاق شوم زندگیت شدم. دلم آشوب ش فکر میاین مورد میشی. همه ولی در -
طوری که هر وقت اسمش رو به زبون بیارم حالت بد شد. اینطوری نمیگفتم اینمیشه. اگه بهت می

و گفتم نمیشه جلوی تقدیر رخاطر این بوده که با خودم میشه. ولی پسرم! باور کن هر کاری کردم، به
 گرفت.

 دستم را در دست گرم و ظریفش گرفت. با وسواسی مشهود گفتم:
 کنی.مامان داری نگرانم می -

 فت:آرامی گزد. چشمان بالتکلیفم را بستم. بهقرارانه در پی حقیقت، در چشمانش دودو مینگاهم بی
 ترسم باز هم حالت بد شه!طاقت شنیدنش رو داری؟ می -

 با تحکم گفتم:
ه. رسونکردنت داره جونم رو به لبم میدستکردنت مامان، این دستدستلی این دستنه خوبم؛ و -

 لطفاً بگو! طاقتش رو دارم.
ی عزیز های پس پرده را داشت؟ رازهای نگفتهگفتم. چه کسی طاقت شنیدن حرفمزخرف می

 ام. چیا نفس عمیقی رها کرد.رفتهاش را. کم چیزی نبود. عزیز ازدسترفتهازدست
 ای میری؛ اما فقط این نیست.سالهواری فهمیده بود که به مأموریت مهم و چندین -

اش. دهان باز کردم تا حرفی بزنم که ی کوبندهگفتنش و هم از درک جملهمقدمهشوکه شدم. هم از بی
 هایم گذاشت.اش را روی لبانگشت اشاره

 ترسم پشیمون شم. پشیمونم نکن.هیس! بذار بگم. می -
 ایم را به داخل دهان جمع کردم و سری تکان دادم. ملتهب و لرزان نگاهش کردم.هلب
یه روز اومد دیدنم. تو نبودی. حالش خیلی بد بود. تو خودش بود. مدام تو فکر بود. هر حرف رو باید  -

زدی تا به خودش بیاد. نگرانش شدم. بـ.ـغلش کردم. گریه کردی و چند بار صداش میتکرار می
ت کنی؟ گفکنه، طاقت نیاوردم و ازش پرسیدم چی شده؟ چرا گریه می. وقتی دیدم گریه میکردمی

کشه بری. سعی کردم آرومش کنم. فهمیده قراره برای مدتی که معلوم نیست چقدر طول می
قدر سفید که من بعد از ورودش کپ کرده دونستم چقدر بهت وابسته شده. رنگش پریده بود. اونمی

ده، داد. پرسیدم از کجا فهمیگردی و چیزی نمیشه. جوابی نمیفتم بعد از مأموریتت برمیبودم. بهش گ
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گفت جناب پیمانو احضارش کرده و اون هم به دیدنش رفته بوده. اونجا اتفاقاتی افتاده و چیزایی شنیده 
 که... خب...

 داد، جنباندم:زحمت دهانم را که طمع زهر میام، بهزدهتوجه به تن یخبی
 چ... چی؟ -

 کوبید. باز هم توجهی نکردم.زحمت میقلبم به
 چی شنیده بود مامان؟ -

 ی قدرت به زندگیحس شد و من با همهبرید. بدنم بیزد و راه نفسم را میبغض به گلویم چنگ می
 زدم. نه، االن وقت دیوانگی نبود. بماند به وقتش!چنگ می

رفایی شنیده که صالح دونسته به واری بگه؛ چون اون بوده تازگی از مشاور حجناب پیمانو گفت به -
 که شما رو به هم معرفی کرده و خودش رو مسئول دونسته.

 اش را پاک کرد.اشک روی گونه
 بینه که اون واری نیست.از مشاور شنیده بود که تو زندگی ایفاء دختری رو می -

 نداشتم.ی این ماجرا را بس بود! دیگر توان شنیدن ادامه
 توجه به حالم ادامه داد:مامان چیا بی

طوری زندگی کنه. حقش نبود چیزی طوری بفهمه. حقش نبود ایناوه! واری عزیزم! حقش نبود این -
 رحمانه بفهمه.طوری بیخبر بودیم، اینرو که حتی من و تو ازش بی

 دستم مشت شد. نه! این ممکن نبود. نه! نه! نه!
کوبیده شد. سرم تیر کشید. قلب کوچکش شکسته بود. حس بدی به قلبم چنگ انگار پتکی به سرم 

 زد. مانند کودکی در آغـ*ـوش مادرم اشک ریختم. زمزمه کردم:می
 زدیم و...شکست، احتماالً االن مثل گذشته تو واالستار کنار هم قدم میاگه قلبش نمی -
امکان نداشت. اون با شمشیر اهریمنا  دونی کههیس! ایفاء! خودت رو اذیت نکن! خودت هم می -

 کشته شد.
خبر بودم، واری دونست! چیزی رو که خودم هم ازش بیدارم دیوونه میشم. اون... اون می -

دونست؛ اما حتی یه بار هم نپرسید. حتی یه بار هم به روم نیاورد. حتی نگاهش فرق نکرد. این می
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حمق گفت تا انقدر اگفت، نه اون. باید به من میمن می انصافیه! چرا مشاور به اون گفت؟ باید بهبی
 نباشم.

 به خودت بیا ایفاء! دیگه تموم شده. سه ساله که رفته. اون زنده نیست. -
ود، واریتا بحتی اسم کاملی روش نذاشتن؛ چون اون مثل بقیه نیروهاش کامل نبود؛ چون یه نیمه -

ی اصلی. خودش بهم گفته بود. تیکه از یه کلمهیه « واری»اسمش رو هم کامل نذاشتن. گذاشتن 
 دلم... براش... تنگ شده!

 ایفاء! -
 کنم و دوباره تکرار کردم:شنوم، سر بلند میگر مادرم را که میصدای سرزنش

 گرده؟دلم براش تنگ شده! چرا برنمی -
 .لرزیدندهایش میچشم

 ایفاء اون مرده. -
کردم من همان ایفای مان و مکان را از یاد بـرده بودم. فکر میاز آغوشش جدا شدم و از جا پریدم. ز

ام را ظاهر ایی شیشهمند بود. بالهعالقه« واری»ام. ایفای زمان صلح که به دختری به نام گذشته
 زده و ترسانش، زمزمه کردم:توجه به چشمان بهتکردم. بی

 اون نمرده! نمرده! -
هایم را جمع کردم. بدنم با ضرب محکمی و با آهی دردناک، بال سمت سقف بلند عمارت پرواز کردمبه

 هایم روی هم افتاد.های بلورین کوبیده شد. صدای جیغ مادرم را شنیدم و پلکروی کاشی
*** 

 ایفاء! -
 صدای لرزان و نگرانش قلبم را به درد آورد.

 ردم.مکردم. باید به درد خود میمیمادرم! باز هم دیوانگی کردم؟ باز هم فراموش کردم؟ نباید نگرانش 
جه، توچشم باز کردم. در اتاق مادرم بودم. سعی کردم از جا برخیزم که کتفم تیری کشید و من بی

 لبخندی به مادرم زدم که نگران گفت:
 بلند نشو! تو آخر باعث میشی من بمیرم. -
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 خیلی درد میاد. خوام تنها باشم. سرمهوف مامان! حالم خوبه. چیزی نیست. فقط می -
 هایش را روی هم فشرد.چیا پلک

کنم مثل دیگه این کار رو نکن ایفاء! دیگه به خودت صدمه نزن! خدا خوشش نمیاد. خواهش می -
ترسوها رفتار نکن. تو دیگه بزرگ شدی. باید با خیلی چیزا کنار بیای. اصالً نباید اون حرفا رو بهت 

 زدم. تو هنوز آماده نبودی.می
 ام توجهی نکنم.کردهکردم به قلب بغضسعی 

 چشم مامان! -
کمی با نگرانی نگاهم کرد و سپس از اتاق بیرون رفت. خود را روی تخت نرم پرت کردم. ناخودآگاه 

زده شد، مقابلم نقش بست. ی خندان آلینا، با آن پیراهن یاقوتی که از مادرم گرفت و کلی ذوقچهره
ت؛ اما با هایم نشسآمد. لبخندی به لبایین پرید و چقدر هم که به او میچقدر بعد از پوشیدنش باال و پ

هایی که از مادرم شنیدم، طولی نکشید که صدای واری در گوشم یادآوری دیوانگی چندی قبلم و حرف
 انداز شد. با یاوآوری آن خاطرات، اخمی به صورتم نشست.طنین

 کرد، باز هم... باز هم...می ای رو بهت معرفیاگه جناب پیمانو فرد دیگه -»
باز هم چی واری؟ قبالً هم پرسیدی و من هم هر بار بهت گفتم، باز هم میگم. مهم اینه که تو االن  -

 «ای فکر نکن و هر دومون رو اذیت نکن.پیشمی. همین! به چیز دیگه
هی کشیدم. این ای کز می کرد. آبه یاد دارم که هربار هم بعد از شنیدن این پاسخ، ناراحت گوشه

شود. ام باز میدانست پای دختر دیگری در زندگیای نبود که واری در انتظار شنیدنش بود. او میجمله
 دانستم.من نمی

رساند. با دادن من، جان واری را به لب میدستدادنش را نداشتم. هر لحظه ترس ازدستمن ترس از
 سم، برای قبوالندن اینکه دیگر واری را ندارم... اوه نه!دستم چشمانم را پوشاندم. شاید برای فرار از ح

هایم را محکم روی هم آلینا! نه! این فکر مزخرف دیگر چه بود؟ عصبی روی تخت نشستم و چشم
 فشردم.

 اما اگر درست بود چه؟ یعنی همین بود؟ بدون شک همین بود! به موهایم چنگی زدم. لعنت به من!
*** 
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 آلینا
 دنیای مردگان

 هم کرد.نگا
کنم؛ اما حتی اگه این فاصله هم نبود، چیزی عوض درسته که یه دنیا جلوتر از اون زندگی می -

 شد.نمی
فهمیدم چرا. اش زل زدم. چقدر دردناک و سخت! اما هنوز نمیی گرفتهنسیمی وزید. متفکر به چهره

 همین را هم پرسیدم:
 چرا چیزی عوض نمیشه؟ -

 زد، گفت:ن حال که موی روی صورتش را کنار میمتعجب نگاهم کرد و در هما
 ست؟خب وقتی پای دختری به زندگیت باز بشه، چه کاری ازت ساخته -

 زده شدم. لب گزیدم. مغموم نگاهش کردم؛ اما طولی نکشید که خشمگین به او زل زدم.بهت
و بوده؛ وگرنه ت لیاقتیخوری؟ حتماً پسر بیوقت تو نشستی اینجا و از دوریش غصه میچی؟ اون -

 که...
 حرفم را برید و با ناراحتی گفت:

 دونست قراره چی پیش بیاد.طوری نگو. اون نمینه! نه! این -
 ای رفتم. حرصی زمرمه کردم:غرهچشم

کنه. همینه دیگه! همین کارا رو کردی فکر کرده خبریه. واقعاً که! حتماً براشون چه دفاعی هم می -
 کنی!آرزوی خوشبختی هم می

کنان لیام گیر کرد. لیبا تلنگری که به ذهنم وارد شد، از جا پریدم. پای راستم به دامن پیراهن یاقوتی
 توجه به عدم تعادلم فریاد زدم:پاهایم درهم پیچید. بی

 کنی؟آره؟ براشون آرزوی خوشبختی می -
 پاهایم که ثابت شد، نفسی از آسودگی رها کردم.

 نزدیک بود بیفتی.وای! آروم دختر!  -
 زده سرخ شد.و بعد خجالت
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 خب مگه اشکالی داره؟ -
کرد. این دختر خیلی بامزه بود. در تر شد. چقدر پوستش رنگ عوض میدرمانده نگاهش کردم که سرخ
 آرامی گفت:فشرد، بهاش را در مشت میهمان حال که دامن سبز چمنی

 هست، شاد زندگی کنه.خوام که هر جا واقعاً... از ته قلبم... می -
 رویش نشستم.وا رفتم. روبه

آخه چطور ممکنه؟ این انصاف نیست که اون همراه اون دختر ایکبیری تو واالستار بچرخه و شاد و  -
 کنی فکر کنه.حال زندگی کنه، بدون اینکه حتی به تویی که اینجا داری از دوریش دق میخوش

بگذارم. اوم... یعنی اگر من جای او بودم، ایفاء هم با دختر سعی کردم کمی درکش کنم. خود را جایش 
انداخت. کرد... وای! فکرش هم خونم را به جوش و خروش میحال زندگی میدیگری شاد و خوش

رسید، با نیروی الکتریسیته درجا ذغالش لیاقت میخشمگین نفسی رها کردم. اگر دستم به آن بی
که به چمن لطیف زیر پایمان خیره ی آبشار چشم دوختم. درحالیکردم. پوفی کشیدم و به واریتامی

اش سرازیر شد، دیدم؛ اما فوراً پاکش شده بود، آهی کشید و من قطره اشکی درخشان را که از گونه
متم دراز سکرد. قلبم فشرده شد. دختر با لبخندی نگاهم کرد و بعد از قورت دادن بغضش دستش را به

 کرد.
 ی نشدیم. من واریم.ما به هم معرف -

 متعجب نگاهش کردم.
 واری؟ -

*** 
 دانای کل

 اعماق اقیانوس
ه بود. نهایتی در پیش گرفتوار و بیتیک دیوانهاش را تکان داد. سرش مانند مونومتر تیکعصبی باله

انداختن روی اعصابش لنگه نداشت. آمده بود تا شاید با صدای آوازخواندن هلموت هم برای خط
کنش آرام شود؛ اما خیالی باطل بود؛ چرا که سردردش شدیدتر تیکی با هلموت، ذهن تیکصحبتهم
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ریاد جا فهایش فشرد. از همانشده بود. دست روی میز آهکی کلبه گذاشت؛ سپس سرش را میان پنجه
 زد:
 هلموت! در اون قارقارکت رو ببند و اون ارکستر مزخرفت رو جمعش کن لعنتی! -

ای اش بود، سرکی کشید. همراه قهقههکه در آن مشغول خواندن آواز ابدائیهلموت از اتاقی 
 مسـ*ـتانه گفت:

وای خدا! نگاهش کن! باورم نمیشه این تو باشی والشا. تو که عاشق آوازخوندن بودی. تو خودت هم  -
کی ی رسم که باز همطور پیش بری، به این نتیجه میترت. اگه همینخوندی با اون صدای مزخرفمی

 اومده تو رو دزدیده و خودش رو شکل تو درآورده.
اتاق  که کامالً ازاش گذاشت و متفکر به والشا چشم دوخت. درحالیی مستطیلیسپس دست زیر چانه

 شد، ادامه داد:خارج می
 داری؟ هان؟صبر کن ببینم! نکنه واقعاً تو والشا نباشی، هوم؟ نکنه اون پسر بال -

 اش را به او دوخت و فریاد زد:چشمان به خون نشسته والشا سر بلند کرد.
 اسم اون لعنتی رو پیش من نیار، فهمیدی؟ -

 ی تسلیم باال آورد.هلموت دستانش را به نشانه
 خب بابا! یه امروز حالم خوب بود، گند زدی بهش. چه مرگته؟خیله -

 والشا عصبی از جا برخاست.
 حال خوبت بخوره تو سرت. اه! -

 ی هلموت خارج شد.کنان از کلبهو غرغر
 کشه. هی لیانا لیانا.ی گنده با اون هیکل نهنگیش خجالت نمیپسره -

ی پایگاه که شد، نگاهش را باال آورد که چشمانش به رافا خورد. با دیدن رافا پوفی کشید. وارد محوطه
 حالی گفت:خوش هایش را نداشت. رافا دستی تکان داد و بای رافا و شوخیاین روزها حوصله

 هی! والشا! -
 چشم نگاه بدی به او انداخت و غرید:والشا از گوشه

 برو راف! امروز از اون روزاست. -
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 ای به خود گرفت.ی ترسیدهرافا چهره
 اوه اوه! پس هر وقت از اون روزا برگشتی خبرم کن! -

 د.ای کرد و خواست از کنارش بگذرد که والشا خشمگین نگاهش کررافا خنده
 منظورت چی بود؟ -

 کرد، گفت:که به عقب شنا میبار واقعاً ترسید و درحالیرافا این 
 م... منظوری نداشتم. -
چرا! داشتی! گفتی از اون روزا برگردم. دِ یه منظوری داشتی! رافا! دارم بهت میگم دیگه تکرارش  -

 نکن که پشیمون بشی.
ای داشت؛ آهی ی مأموریت تازهش ادامه داد. نه حوصلهی مبهوت رافا زد و به راهپوزخندی به قیافه

ای کوچک های بلند و سیاه پایگاه را. او تنها کلبهی این لباسکشید و به لباسش نگاه کرد، نه حوصله
خواست هر کجا که بشود. درونش را پر از ستارگان دریایی کند. بزرگ و کوچک، رنگ به رنگ. اگر می

 ای کهای شبیه به خانهاش بریزد. یک خانه، دقیقاً خانهی خانهگوشه شد، مرجان و صدف هم گوشه
 کرد؛ سبز و پر از زندگی!آلینا در آن زندگی می

 ناگهان اخم غلیظی به صورتش چسباند. با خود گفت:
 «نه! کافیه! آلینا فقط یه دختر کوچولوی کنجکاو بود. همین!»

 ای به جانش افتاد.اما مغزش مانند خوره
 «خب! یه دختر کوچولوی کنجکاو و باهوش.! خیلهاَه»

 مکثی کرد و کالفه ادامه داد:
 «دختر کوچولوی کنجکاو و باهوش و شجاع و...»

 حرفش را برید و لب زد:
 داشتنی!دوست -

سر از این اعتراف ناخواسته، لعنتی نثار خودش و افکارش کرد. توجهش به یوکا که مشغول سربه
 شد. گذاشتن آهیل بود، جلب
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به  تطوری رفتی بهش گفتی ازش خوشت اومده؟ قیافهاوهوک! اخماش رو ببین! خب بیچاره! همین -
 حد کافی ترسناکه. حاال ماتم نگیر. چیزی نشده!

افتاد، رفت، یا فکرش بود یا حرف دوستانش. آن از هلموت که لیانا از دهنش نمیلعنتی! هر کجا که می
کرد. کالفه شد و عصبانیتش را سر تامیال تب و با لبخندش غش میآن هم از آهیل که با یک اخم 

 آهیل خالی کرد.
کنی اونجا؟ مگه قرار نبود شکار ماهیا رو حاضر کنی؟ چشم فرمانده رو آهیل؟ داری چه غلطی می -

 دور دیدی؟
 سمت یوکا فریاد زد:و به

ا هآماده کنی؟ اگه امشب نقشه چرخی؟ مگه قرار نبود امشب گزارشات روتو چرا تو پایگاه ول می -
 دونم و تو!آماده نباشه، من می

 زده نگاهش کرد.یوکا وحشت
 بله قربان! -

شده خوب بود. ی تحلیل نقشه را نداشت؛ اما برای فرار از این افکار نفرینخودش اصالً حوصله
از درز  شد ودیده میای که تنها یک تخت سنگی در آن پورت کرد. اتاق سادهحوصله به اتاقش تلهبی

تابید. خود را روی تخت سنگی پرت کرد و اخمی به افکار دیوارهای آهکی آن روزنه نوری به اتاق می
 اش کرد. با خود گفت:خوردهوتابپیچ

 خاطرنه! تو دیوونه شدی پسر! حتماً مریض شدم. چند وقتی هم هست میل به غذا ندارم. شاید به»
 «وری شدم. آره، همینه! آخه چند وقته نتونستم خوب غذا بخورم.طاینکه غذام کم شده، این

 و افکار دیگری به ذهنش هجوم آورد که شمشیر را از رو بسته بود.
آخه احمق! اون دختر تا وقتی تو پایگاه بوده، بهش اخم و تخم کردی. حاال چی شده؟ چه مرگته؟ هر »

 «ای نداره!کوفتی هم که باشی فایده
کر کرد. مار سیاهش در دستش ظاهر شد. والشا نگاهش کرد و دستی به سرش کشید. به مار سیاهش ف

ر ورسید. آن هم کجا؟ نه هر جایی، نه آنای نداشت. آلینا رفته بود و دستش به او نمیبله، فایده
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داشتنی شدن این فکر که دیگر آن دختر دوستاقیانوس، نه در کشور دشمن، بلکه به آسمان! با جاری
 دید، قلبش فشرده شد؛ اما طولی نکشید که فکری در ذهنش جرقه زد رو به مارش گفت:یرا نم

 ش هم گذشت و باهاش رفت به آسمون؟ اوه نه! لعنتی!یعنی انقدر دوستش داره که از خونواده -
 با ناراحتی زمزمه کرد:

 داشتن اون باعث شده انسان بشه؟یعنی دوست -
 خود گفت:و حس بدی در قلبش چمبره زد. با 

 داشتن اینه... خیلی دردناکه!اگه دوست -
 رنگ مارش زل زد.به چشمان کاهی

 بره!صدا میمثل یه تیغ، آروم و بی -
*** 
 آلینا

 ی ابدیخانه -دنیای مردگان 
آمد؛ اما لبخندی زدم و دستش را در دست فشردم. اوم... از او خوشم با اینکه به نظر اسم عجیبی می

اش از درد جمع شد. اشتم این حس را با فشردن دستش به او بفهمانم؛ اما او چهرهآمد. دوست دمی
یادی های سفیدش نمایان شدند. یعنی زلبخند عمیق و مهربانش تبدیل به لبخندی تصنعی شد و دندان

 نما زدم.حال لبخندی دندانهرهای معمول عقب بودم. بهدستانش را فشردم؟ اوه! من کلی از معاشرت
 ه اسم قشنگی! خوشوقتم!چ -

ود موقعی! یادم آمد که خپرتی بیکمی با لبخند نگاهش کردم که ابرویش به باال پرید. اوه! چه حواس
 ام.را معرفی نکرده

 اوه! من آلینام. -
دانم چرا لبخندش کامالُ محو شد و دست سردش از دستم سر خورد. به چشمانش که انگار یخ زده نمی

 زده بود. متعجب نگاهش کردم. از خود پرسیدم چه شده؟ بود، زل زدم. خشکش
 واری؟ حالت خوبه؟ -

 کرد.ناباور و با حسرت نگاهم می
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 تو... همونی؟ -
کم به شماره افتاد. قدمی به عقب برداشت. گیج شدم از حرکاتش. متعجب صدایش هایش کمنفس
 زدم:

 واری! -
 و زمزمه کردم:

 یعنی چی تو همونی؟ منظورت چیه؟ -
م. تر بگویاش خیس شد. حس کردم چیزی سر جایش نیست. درستی اشکش جوشید و گونهچشمه

 دانستم چیست. ولی چه چیزی؟چیزی سر جایش بود؛ اما من نمی
نگاهم به واری افتاد که متفکر به زمین چشم دوخته بود و با ناباوری، سری به چپ و راست تکان 

گذشت؟ قدمی به عقب برداشت. کنجکاو در سرش می داد. چهداد. به افکارش جواب رد میمی
ندی در مانی پنج قدمیمان را از میان برداشتم. با اینکه حس دلشورهسمتش پا تند کردم و فاصلهبه

 خورد؛ اما اعتنایی نکردم و با نگرانی گفتم:وتاب میوجودم پیچ
 واری؟ واری خوبی؟ چت شده؟ -

 ای بود که به چشمم آمد. مریض بود؟ با نگرانیاش اولین نکتهدهپریسر که بلند کرد، پوست زرد و رنگ
 سمتش دراز کردم که چشمانش درشت شد و جمالت نامربوطی را پشت هم چید.بیشتری دستم را به

ترکه. چقدر غیرمنتظره دیدمت. من آمادگیش رو ندارم. داری کنم! سرم داره مینه، خواهش می -
 عذابم میدی؛ اما...

 آلود گفت:بغض با صدایی
طور عذاب بکشم؟ حتی شنیدنش دردناک اما بهم بگو! لطفاً بگو! من... گناهم چی بود که باید این -

بود، چه برسه به اینکه ببینم. با چشم خودم ببینمت. به چه گناهی من نباید اون دختری باشم که تو 
 سرنوشتشه؟ من دوستش دارم، چرا باید ازش دست بکشم؟

ها و کارهایش شدم. فکری مدام از هقش در فضا پیچید و من مات حرفدای هقبغضش شکست. ص
زدم. دست لرزانم را مشت کرده و بغضم را قورت کشید؛ اما محکم پسش میالی افکارم سرک میالبه

 دادم.
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 فهمی؟تو مجبور نیستی از کسی که دوستش داری دست بکشی، می -
 مردمک چشمانش لرزید.

کنی؟ مگه نیومدی اینجا که عذابم بدی؟ چه بدونی، چه دونی یا داری تظاهر مینمیتو واقعاً چیزی  -
خوام کنه. لطفاً... لطفاً تمومش کن. از اینجا برو! نمیندونی، هر دو صورتش از درد قلبم کم نمی

 وقت دیگه.ببینمت! نه حاال و نه هیچ
سمت مقابل قدم برداشت ک کرد. بهاش را پاشده روی گونهاز من رو گفت و دستش قطره اشک جاری

دانم چرا جرئت زد؟ نمیها را به من میزده نگاهش کردم. چرا این حرفو چند قدمی دور شد. بهت
پرسیدن سؤالی را هم نداشتم. شاید از شنیدن حقیقت فراری بودم. حقیقت همیشه تلخ بوده و هست و 

ی دانستن و ندانستن ماندم. کدام؟ کدام یک از اش را در قلبم حس کردم. میان دوراهمن ندانسته تلخی
این دو راه به نفع من یا به نفع واری بود؟ نفس عمیقی کشیدم. صدایم را کمی بلند کردم تا به گوشش 

 برسد:
زنی. راستش گیج شدم. با این کارات نگران شدم. از... از... دونم داری از چی حرف میواری! من نمی -

ست با هم آشنا شدیم و... و من این رو که فقط چند دقیقهمن، درحالی طور رفتارکردنت بااین
که ما صورتیفهمم. چرا و چطور ازم دلخوری؟ این حجم از دلخوری درفهمم. این دلخوری رو نمینمی

 برخوردی نداشتیم. حداقل این چند دقیقه که فکر نکنم خطایی کرده باشم و...
 داشت، حرفم را بریدم.قدم برمیسمتم با دیدنش که با عصبانیت به

ای و دامن سبز و لولهرفت. باد با موهای لولهداشت که انگار به نبرد میقدر محکم قدم برمیآن
ی کرد. همچون یک الههای آماده برای نقاشی مبدل میکرد و او را مانند منظرهاش بازی میحریری

که باید باشد. یک واریتای باشکوه! درست مقابلم با فریب بود. او همانی بود داشتنی، دلزیبا و دوست
 مانندش به خود آمدم.اقتدار ایستاد و من با فریاد جیغ

چرا ازت دلخورم؟ میگی حتی دلخور هم نباشم؟ من باید ازت متنفر باشم. باید آرزو کنم سر به تنت  -
بودم کردی. اگه تو نبودی، از فهمی؟ تو اون رو ازم دزدیدی. زندگیم بود. ازم دزدیدیش. نانباشه، می

ی شمشیر نمردم، من قانون کردن. من با ضربهطوری از هم جدامون نمیکردن. ایندیدنش منعم نمی
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دونستن اینجا بدون اون برام جهنمه. من رو فرستادن تو جهنمی که رو نقض کردم و تبعید شدم. می
 مقصرش تویی.ترسیدم. اینجا جهنم منه؛ فقط هم همیشه از بودن توش می

 جیغ کشید و زانو زد.
 از اینجا برو! دیگه برنگرد! -

ای از آن را به دندان کشیدند. ذهن ور شدند و هر کدام تکهخوار به مغزم حملهانگار ماهیان گوشت
 شنیدم؟ یعنی...هایی بود که میام متحیر و گیج شده بود. چه خبر شده؟ این چه حرفرفتهتحلیل
 یعنی...

 «کنی.آلینا! این ممکن نیست. اشتباه می اوه نه!»
 زحمت بغضم را قورت دادم و مردمک لرزانم را به واری دوختم.به
 کنم. نه! این امکان نداره. نه!واری! واری لطفاً... لطفا بگو دارم اشتباه فکر می -

 عصبی مقابلش نشستم و دستانش را از صورتش کنار زدم رو به صورت غرق اشکش غریدم:
 ن چی رو دزدیدم؟ کی رو دزدیدم؟ حتماً...م -

 مکثی کردم.
 کنی، هان؟ آره؟حتماً عقلت رو از دست دادی یا داری اذیتم می -

 فریاد زدم:
 با توام! یه چیزی بگو. منظورت از اون حرفا چی بود؟ -

 او هم متقابالً فریاد زد:
 ایفاء رو بهم برگردون! -

شک واری هم بود که صدایی داد و دردی در آن پیچید و بیشکستم. خورد شدم؛ اما نه، این قلبم 
صدایش را شنید؛ چرا که جیغی کشید و فریکسوس و هوم مضطرب مقابلمان ظاهر شدند. چشمانم 

سیاهی رفت و تمام خاطراتم مانند فیلمی مقابل صورتم تصویر شد. همان روزها را دیدم. همان 
اش کاریبود. درست همان روزی که نزدیک بود به پنهانروزهایی که خود را به شکل والشا درآورده 

 اش را ندارد.گفت طاقت دیدن نارحتیکنم. میها را درک میاعتراف کند. من االن معنای آن
 «یه دختره؟»من هم پرسیدم 
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 «آره، یه دختره.»نگاهم کرد و گفت 
تر از آن بودم که جلویش هتجربداشتنش در دلم جوانه زد و من بیهمان روزها بود که احساس دوست
شوکه شدم. شاید اگر « آیا این فردی که جلوته رو دوست داری؟»را بگیرم. چقدر آن روز که فریاد زد 

 باختم.هایم است، زودتر دل به او میدانستم او همان پسر مرموز روز و شبمی
 مانند واری را شنیدم.ی جیغهایم، صدای نالهشدن چشماما قبل از بسته

 خبر بوده. تو رو خدا نجاتش بدین!دونستم آلینا بیطوری بشه. نمیخواستم ایننه. من نمی -
توانست بد باشد. به او حق دادم که از من متنفر باشد. دست خواست هم نمیاین دختر حتی اگر می

 ی پردردم گذاشتم و با چشمان بسته تنها گفتم:روی شقیقه
 .خورهحالم از زندگیم به هم می -

وری در احساسات زد، مرا از غوطهی فریکسوس که به واری تشر میگرانهحتی صدای فریاد مؤاخذه
صد کرد؛ اما به مقهدف شنا میگنگم درنیاورد. انگار باز یک پری شده بودم که در برهوت اقیانوس بی

د! خواستم و چه شکردنمان داشت، به فکر فرورفتم. چه میتوجه به هوم که سعی در آرامرسید. بینمی
 «خاطرش مرا به دنیای مردگان فرستادی.ایفاء! من تصمیمم را گرفتم. تصمیمی که به»

ی پیچیدن این کلمات در ذهنم بود. کلماتی که قلبم ی لبم کز کرد و این تنها نتیجهپوزخندی گوشه
 کرد.به جانم پمپاژ می

ارم به دونی دی که مطمئنم نداری. خوبه که نمیایفاء! امیدوارم االن دسترسی به ذهنم رو نداشته باش»
خوام با قلبم باهات حرف بزنم و ازت شکایت خوام تو قلبم با تو حرف بزنم. میکنم. میچی فکر می

کنم. تو ذهنم رو نخون. قلبم رو بخون. تو من رو فرستادی تا تو تصمیمم مصمم بشم. تو تصمیم 
ی کردن. که دوباره برگردم به زندگبودنم، از زندگیم، از انسانموندن با تو، به نترسیدن از زندگی جدید

ش رو دادی. پس یه رؤیا بود؟ ایفاء! من رو فرستادی که نمیرم؛ اما و این زندگی جدیدی که وعده
 کشم، مگه اینکهمیرم؟ من مردم! من از این زندگی دست میطوری میدونست اینجا اینکسی چه می

حس  کنم و اینکنم بهم ثابت کن دارم اشتباه میکنم. خواهش میاشتباه میتو بهم ثابت کنی دارم 
 «ی ورودم به این دنیا تو دلم بوده، فقط یه کابوس کوتاهه. ثابت کن!بدی که از همون لحظه

*** 
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 ایفاء
 واالستار

 سوزی، در خود جمع شدم.با وزیدن باد استخوان
 «چرا انقدر سرد شده؟»

 و آرام چشم باز کردم.بیشتر در خود جمع شدم 
 «چه علفای بلندی!»

 به فکر فرورفتم و متعجب زمزمه کردم:
 علف؟ -

 رسید.های سبز و بلندی بود که تا کمرم میچشمانم گرد شد و از جا پریدم. اطرافم پر از علف
 کنم؟ اینجا کجاست؟ مگه تو اتاقم نبودم؟کار میمن اینجا چی -

 دوختم. ام را به اطرافشدهچشمان باریک
 ی گندمم.اوه! پس وسط مزرعه -

با دست چشمانم را پوشاندم و به آسمان آفتابی باالی سرم چشم دوختم. تنها یک پرنده با بالی سیاه در 
 ردم.ام فکر کبردم؛ پس به بالهآسمان در حال پرواز بود. کجا بودم؟ شاید با پرواز و دیدن اطراف پی می

 «افتاد؟چرا اتفاقی نمی»
 نتیجه بود.ام متمرکز شدم تا ظاهر شوند؛ اما باز هم بیایهای شیشهدوباره روی باله

 «هام ظاهر نمیشن؟چه خبر شده؟ چرا بال»
ی زمین است؛ اما من کجا و زمین کجا؟ من مضطرب روی زمین نشستم. از ظاهرش پیدا بود که کره

آفتابی چشم دوختم. هوا هم بسیار گرم بود و در واالستار بودم! به فکر فرورفتم و به آسمان صاف و 
کرد. پوفی کشیدم و از روی زمین خاکی بلند شدم که صدای جیغی شنیدم و بعد هم این مرا عصبی می

 گفت:درپی میمانندی که پیفریادهای جیغ
 کمک! کمک! یکی کمکم کنه! -

ت بع صداست، برسم. دویدم و با دسکردم منسمتی که فکر میبالی ندارم تا پرواز کنم؛ دویدم تا به آن
ها قدر سریع دویدم که برگ گندمی دیگر. آنای پس از خوشههای سبزرنگ را کنار زدم. خوشهگندم
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زار بیرون آمدم. نفسی گرفتم و به اطراف دویدم و از گندمتوجه میخراشید و من بیدستانم را می
 نگاهی انداختم.

 کجایی؟ دختر کجایی؟ -
 اینجام. دارم میفتم. من... من -

سمت پرتگاه پا تند کردم و رو زوم شد. پرتگاه. بهکردن به چپ و راست، چشمم به روبهبه جای نگاه
سمت پایین پرتگاه خم شدم که از شدت شوک کم مانده بود ی پرتگاه روی زانو نشستم و بهدرست لبه

 تعادلم را از دست بدهم و بیفتم. فریاد زدم:
 کنی؟کار میینجا چیآلینا؟ تو ا -

 ی درختی را محکم گرفته بود، ترسیده صدایم زد:ی خشکیدههایش ریشهکه با یکی از دستدرحالی
 ایفاء کمکم کن! دارم میفتم. -

 سمتش دراز کردم و عصبی فریاد زدم:جیغی کشید که قلبم از حرکت ایستاد. دستم را به
 تکون نخور. دستت رو دراز کن بگیرمت. -

 ی زیر پایش زل زدم.جوشید. ترسیده به درهراحتی سری به چپ و راست تکان داد. مغرم میبا نا
 خوای بمیری؟ دستم رو بگیر. االن میفتی.لعنتی! می -

 تر بردم.دستم را نزدیک
 کنم دستم رو بگیر.آلینا! خواهش می -

ی احساسم با همه ای زالل بود.نگاهش کردم و در چشمان سیاهش زل زدم. چشمانش مانند آینه
 ای انجام دهد.نگاهش کردم. ترسیدم کار احمقانه

 گیری، مگه نه؟آلینا؟ دستم رو می -
 دست آزادش آرام باال آمد. لبخندی زدم.

 آفرین! خوبه! -
 کمی مانده بود دستش را بگیرم که دستش را عقب کشید. مغزم جوشید و غریدم:

 !کنی؟ فقط دستم رو بگیر. همینکار میچی -
 قدر سرد شده بود؟ اخمی کردم که گفت:نگاهم کرد. چرا چشمانش این
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 خوای واری رو نجات بدی؟نمی -
 تر شد.اخمم پررنگ

 واری؟ -
 کنه.شنوی؟ داره صدات میاوهوم. صداش رو نمی -
 زده به سرت؟ دستم رو بگیر آلینا! -
 خواد.گوش کن! ایناها. کمک می -

 کرد. دهان باز کردم تا حرفی بزنم؛ اما صدای جیغی مانع شد.پوزخندی زد و غمگین نگاهم 
 کمک! کمکم کنین! -

ما شناختم؛ اام را بستم. من این صدا را میزده به صورت غمگین آلینا خیره شدم. چشمان دودوزدهبهت
هایم را به هم قرارم آرام شود. لبچطور ممکن بود؟ نفس عمیقی کشیدم. به این امید که قلب بی

زحمت خود را کرد، بهکه با چشمان خیسش همچنان نگاهم میردم و چشم باز کردم. آلینا درحالیفش
 نگه داشته بود تا نیفتد. چشمانش در عین غم و اندوهش، سرد و یخ شده بود. دهان باز کردم:

 آلینا! زود باش دستم... -
شد زد. مگر میبار نامم را فریاد میاین  ام، دوباره آن صدای آشنا فریاد زد.یافتن جملهاما قبل از پایان

 او صدایم کند و من به فریادش نرسم؟
 ایفاء! -

دانستم که ناخواسته بد کردم؟من در حق واری بد کرده بودم. حقیقت را فهمیده بودم. میکار میچه
ودم! نامطمئن بار نه. من به او مدیون بی من و واری بد تمام شود. این دادم قصهام. اجازه نمیکرده

با  باره وآورد. یکرفتم؛ اما قلبم طاقت نمینگاه از چشمان آلینا گرفتم و به زمین دوختم. باید می
 سرعت دستم را به دستش رساندم. دستش را گرفتم و باال کشیدم.

 ایفاء! -
اه یمه لب پرتگطور نصفه و نرسیدم، چه؟ آلینا را همانبار هم دیر میهول شدم از فریاد واری. اگر این 
 رفتم. کجا بود؟رها کردم. باید به کمک واری می

 واری؟ واری کجایی؟ -
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 جیغ آلینا بلند شد:
 ایفاء! االن میفتم! -

 دویدم، فریاد زدم:زار میسمت گندمطور که بههمان
 گردم. واری تو خطره!االن برمی -

 سرم شنیدم.اما صدای واری را از پشت
 ایفاء! کمکم کن! -
گریخت، قلبم سمت پرتگاه چرخیدم. با دیدن واری که از چنگ اهریمنی میحرکت ایستادم. بهاز 

 محکم در سـ*ـینه کوبید. دوباره نه! فریاد زدم:
 شده!ولش کن نفرین -

سمت اهریمن هجوم بردم. شمشیر چند باری به صورت و قلبم نزدیک شد که به موقع چرخیدم و و به
شیرش را از دستش در آوردم و فوراً سرش را بریدم. بدنش روی زمین ای به شکمش زدم. شمضربه

سمت واری چرخیدم. با دیدنش افتاد و من شمشیر را روی زمین انداختم. نفس عمیقی کشیدم و به
 غمگین شدم. نفس عمیقی کشیدم و صدایش زدم:

 واری؟ -
پرمحبت و توجه به او مدیون خبر شکاندم. همانی که یک زندگی آرام و واری، همانی که دلش را بی

 بودم.
سمتش برداشتم که صدای جیغی پاهایم را به زمین چسباند. این صدای آلینا بود. چرا قدمی به

سمت پرتگاه پا تند کردم. به پرتگاه خاکی رسیدم و روی زانو نشستم. فراموشش کرده بودم؟ ترسیده به
ما دیدمش که در حال سقوط بود و دور و دورتر سمت جایی که آلینا آنجا بود، خم کردم؛ اسرم را به

 ها سری به چپ و راست تکان دادم. زیر لب زمزمه کردم:شد. ناباور نگاهش کردم. مانند دیوانهمی
 نه. نه. این ممکن نیست. حقیقت نداره. -

 فریاد زدم و صدایش کردم:
 نه! آلینا! آلینا! -
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را در  ام را پاک کردم و نگاهمزدم. عرق روی پیشانیمی نفسکوبید و نفساز جا پریدم. قلبم تندتند می
 اتاق چرخاندم. غمگین زمزمه کردم:

 آلینا؟ -
 دست روی قلب دردناکم گذاشتم.

 کار کنم؟باید چی -
 دادم؟ اخمی کردم.کردم؟ جواب قلبم را چه میقلب ناآرامم را چطور آرام می

 «اگه تو دنبال دلت بری، واری این وسط چی میشه؟»
شد؟ واری همان دختری بود که پیمانو او را به من معرفی کرد. آری! درست بود؛ پس واری چه می

یر بالیدم و با تغیزد. دختری که من از داشتنش به خود میها و عصرها در کنارم قدم میهمانی که صبح
 کردم. اصالً چطور شد که از هم جدا افتادیم؟رنگ پوستش اذیتش می

خواستم بعد از اتمام مأموریتم با او ن موهایم کشیدم. واری همان دختری بود که میکالفه دستی میا
ی احساسم به ازدواج کنم؛ اما از آن روزها سه سال گذشته بود و تقریباً فراموشش کرده بودم. همه

ه هایی ککرد و جز وقتآمد و خواب را حرامم میهایی که به خوابم میواری را فراموش کردم. جز شب
وقت تنها درگیری کردم تا حقیقت را بدانم. آنکرد. ای کاش اصرار نمیکسی اسمش را جاری می

ه افتاد، این را مطمئن بودم کام با آلینا بود؛ اما بعدش چه؟ آلینا چه؟ هر اتفاقی هم که میام، آیندهذهنی
 رفتم.پیمانو می شد. باید به دیدن جنابطور نمیگذاشتم آلینا، واری دیگری شود. ایننمی

از روی تخت بلند شدم و مقابل آینه ایستادم. موهایم را مرتب کردم و به صورت آشفته و ناراحتم چشم 
دم. آمدش ظاهر شودوختم. با لبخند تلخی به قصر واالر فکر کردم. در کسری از ثانیه، در سالن پررفت

سمت ن، به سالمی کوتاه بسنده کردم. بهقدم تند کردم و عجوالنه در جواب سالم و درود بقیه فرشتگا
های اتاق شورا چرخیدم. دقیقاً انتهای راهرو و تنها دری که آنجا بود. دری بلند و سفید، با طرح

 ی آرامی به آن زدم.رنگ. پشت در مکثی کردم و سپس ضربهطالیی
 تونی بیای تو ایفاء!می -
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پورت کنم، نه. ما به حریم سوی درها تلهوانستم به آنتآرام در را باز کردم و وارد شدم. نه اینکه نمی
بخندی اش برخاست و با لگذاشتیم. جناب پیمانو از پشت میز طویل و سلطنتیخصوصیمان احترام می

 هایش نشسته بود، گفت:که بر لب
 متوجه اومدنت شدم. منتظرت بودم. -

انه. گویی در آنی روحیاتش تغییر گفت و گاه عامیجناب پیمانو مانند همیشه گاهی ادبی سخن می
 شد. سری تکان دادم.کرد و شخص دیگری میمی
 اومدم.دونم االن وقت مالقات با شما نیست؛ اما باید میسالم. می -

 ام شد و سپس دعوت به نشستن کرد.با مهربانی خیره
حاال  ه عبادت بپردازم؛ اماخواستم بعد از دیدنت بای؟ اتفاقاً میسالم. بیا بشین فرزندم! چرا ایستاده -

 کنی که همراهم باشی.حالم میکه اینجا هستی، خوش
 متقابالً لبخندی زدم.

 مونم. نمیشه این پیشنهاد رو رد کرد.بله، حتماً می -
 طور گرفته شده؟ت اینخب پسر! بگو ببینم! اتفاقی افتاده که چهره -
 خب راستش... -

 مقدمه ادامه دادم:مکثی کردم و بی
 درمورد واریه. -

 ی صورتش شد.اخم کوچکی ضمیمه
 ما در این خصوص سه سال پیش حرفامون رو زدیم پسر! -
دونه. من چیز رو به من نگفتین. نگفتین قراره آلینا وارد زندگیم بشه. نگفتین واری این رو میاما همه -

 دلش رو شکوندم.
 در چشمانم زل زد.

ترسید که اون روز برسه و وقتی موعد ار داده بودم. همیشه میطور نیست. من از قبل بهش هشداین -
 !اطالعینهایت غمگین و بیمار شد. ایفاء! چیزهای دیگری هست که تو از آن بیجدایی رسید، بی
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طاقت از شنیدن باقی ماجرا، روی صندلی نشستم. جان شده بودند. بیزده به او زل زدم. پاهایم بیبهت
 بدم پخش زمین شوم.ترسیدم با آن حال می
 اطالعم؟دیگه چی؟ من از چی بی -

 آهی کشید.
 دیگر تمام شده پسر! واری مرده. -

 مشتی روی میز کوبیدم.
 اون نمرده، مگه نه؟ -

 متعجب نگاهم کرد.
 نمرده؟ این چه فکریه؟ آروم باش ایفاء! -

 دهم.کالفه پاهایم را تکان می
 پس حقیقت چیه؟ -
 روده.واری یک واریتای  -

 صورتم جمع شد. ناباور به او زل زدم.
 چی؟ اما اون که نیرویی نداشت. -

 نفس عمیقی کشید.
 االن یه واریتای رود تو دنیای مردگانه و بهتره بدونی آلینا با اون مالقات کرده. -

سمت خروجی دویدم. جناب پیمانو فریاد تمام وجودم یخ زد. با عجله از روی صندلی بلند شدم و به
کردم. در همان حال که ها را با نیرویم از خود دور میزد که این کار را نکنم. حتی نگهبانیم

هیچ دویدم. بیدویدم، به دنیای مردگان فکر کردم و در صدم ثانیه آنجا ظاهر شدم. همچنان میمی
داشتم راش دویدم. به سربروس که رسیدم، دست از دویدن ببرداشتهمکثی روی زمین خاکستری و ترک

 ام را ظاهر کردم. غرشی کرد:ایهای شیشهو بال
 چه غیرمنتظره! بوت رو حس نکرده بودم. -
 بذار برم. -

 هایش را نشانم داد.ی پشمالویش چینی خورد و دندانغرش دیگری کرد و پوزه
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 ی ورود نداری. ممنوعت کردن! یادمه!اجازه -
 کالفه دستی به صورتم کشیدم.

 فهمی؟ باید!باید برم، می -
 گیرم که الی دندونام نری.از اینجا برو. خیلی دارم جلوی خودم رو می -

 سرم بلند شد.صدای فریادی از پشت
 اوناهاش! اونجاست! دستگیرش کنید! -
 دستگیرش کنید! -

دند، کرسمتم پرواز میی ورودی که با شتاب بهترسیده به عقب چرخیدم و با دیدن نگهبانان دروازه
 ت سربروس چرخیدم.سمبه
ی واالستار رو به فریکسوس سپردم. درواقع دهندهی ورود ندارم. برای همین نجاتونم اجازهدمی -

 ست.دهندهماجرا مربوط به نجات
رد، ای که به پشتم خوها تا خودم را بسنجم که با ضربهخواستم به پشت بچرخم تا موقعیت نگهبان

 از برخورد با زمین، پرواز کردم. تعادلم را از دست دادم؛ اما قبل
ای در میان جمعیت حاضر رخ داد. سربروس کردم به من رسیده بودند. همهمهزودتر از آنچه فکر می

 زدم.ها فریاد زدند و من ازهر طرف که بشود از دستشان بگریزم، بال میغرید و نگهبان
 بایست! -

 «پورت استفاده کرد.از تلهشد در اینجا ای کاش می»و من در این فکر بودم که 
تنگی عجیبی حس می کردم. مانند حسرت جاماندنی هزارساله از دانم چرا دلم شور افتاده بود و دلنمی
دادن عزیزت. این حس سنگین که روی دلم ی وجودت. مانند یک سوگ عظیم در غم ازدستهمه

دت شینا اینجاست و من بهگفت او اینجاست. آلپهن شد دیگر چه بود؟ حسی عجیب که انگار می
رم اندختم سکردم نادیده بگیرمش. پوفی کشیدم و بار دیگر نگاهی به پشتزدم و سعی میپسش می

دم چه اتفاقی فهمیرفتم! باید میشدم! باید به دیدن آلینا میکه چشمانم گرد شد. نه، نباید دستگیر می
ر ای از انرژیشان به بالم بر کنم. اگر حتی گوشهفرا« خلع پرواز»افتاده! چرخی زدم تا از دست نیروهای 

ها داده بودند و همه شد. بدبختانه نگهبانان دروازه جایشان را به آنحس میهایم بیکرد، بالخورد می
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سمت دانستند که فرار از دستشان غیرممکن است. با شلیک نیروی دیگر، فوراً تغییر مسیر دادم و بهمی
ها محو کشیده بال زدم. بهشان که رسیدم، قبل از عبور از آننزدیکی ارواح صفپایین پرواز کردم. در 

 شدن.ها پنهان کردم، آن هم با نامرئیالی آنشدم و خود را البه
 ام با صدای فرمانده نیروها محو شد.درپیهای بلند و پینفس

 پس کجاست؟ -
رنگ و های طالیید بسیار بلند، با آن شنلکردند، خیره شدم. قها که درست باالی سرم پرواز میبه آن

های رنگین کمان. با رد شدن روحی از لباس بلند سفید. موهای بلند و سیاه و هفت بال بزرگ به رنگ
گره  اشایپریده و شیشهشده در بدنم، به عقب پریدم و نگاهم به صورت رنگبدنم و حرارت پیچیده

توانستی که بگویی صورتش چه شکلیست. پوفی ده بود و نمیهای نور اطرافش را احاطه کرخورد. هاله
ر طوبودن نداشتم. اینای جز ماندن در صف مردگان و نامرئیکشیدم و کالفه به جلو چرخیدم. چاره

ها وارد دنیای مردگان شوم. به سربروس نگاهی انداختم که با چشمان الی آنتوانستم البهشاید می
 شد. براقش با وسواس به صف خیره

 «با وجود او فکر نکنم بشود!»
*** 
 آلینا

 دنیای مردگان
ام را پاک کردم و به رقـ*ـص گیاهان بلورین در باد چشم دوختم. های راه افتاده روی گونهاشک

ای در فضا رها کرده بودند. این دنیا برای پری کوچکی کنندههای سبزرنگشان عطر مـسـ*ـتگل
شدم! با حالی دیگر، نه با ی کاش از طریق دیگری با این دنیا آشنا میچون من همچون رویا بود؛ اما ا

غول ی درختی مشقلبی شکسته. نگاهی به هوم، فریکسوس و واری انداختم که دورتر از من، زیر سایه
دادند. واری با انداختند، با تأسف سری تکان میکه گاهی نگاهی به من میصحبت بودند. درحالی
ریخت. آهی کشیدم و چشم بستم. سعی کردم از پوشانده بود و همچنان اشک میدستانش صورتش را 

داد. آیا تصمیم درستی گرفته پیچیدن صدای باد در گوشم لـ*ـذت ببرم؛ اما قلبم این اجازه را نمی
 داد از تصمیمم برگردم.ام اجازه نمیتنگی شدیدم به خانوادهبودم؟ دل
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 «گردم. مرا بپذیر!ن! دوباره به آغـ*ـوش تو بازمیآه! اقیانوس، مادر پریان و ماهیا»
 آلینا! -

نگاهی به او انداختم که کنارم نشست. لب باز کردم تا حرفی بزنم آلود واری، نیمبا شنیدن صدای بغض
 که با شنیدن صدایش ساکت شدم.

نبود و من  آلینا! من تصمیمم رو گرفتم. یه تصمیم عجوالنه اما درست. ایفاء از اول هم سهم من -
 زدم.داشتم خودم رو گول می

 سمتم چرخید.به
زد، وجود نداری؛ ولی من هستم خواستم به خودم ثابت کنم تویی که جناب پیمانو ازت حرف میمی -

کنم. اما نگاهم کن! من با خواست پروردگار و دارم در کنار کسی که دوستش دارم زندگی می
ای که بهت میگم، ی من نیست و بدون دارم با هر کلمهنیمهخواستم بجنگم و حواسم نبود. اون می

جون میدم. باورش برام سخته. باور اینکه راه رو اشتباه رفتم. کسی رو اشتباه انتخاب کردم و کسی رو 
 به اشتباه دوست داشتم...

 زیر و آرام زمزمه کرد:سربه
 و دارم. -

 دانستم چه قصدیان را به بازی گرفت. نمیسکوت کرد. بادی هوهوکنان از کنارمان گذشت و موهایم
 هایش داشت.از این حرف

 ولی واری... ببین تو... -
 سر بلند کرد و حرفم را برید.

ت من کشم. اون قسمداشتن اشتباهی دست مینه. تو ببین آلینا! من تصمیمم رو گرفتم. از دوست -
باور کن حتی اگه قرار باشه با  کندنی که هست، این حس رو میندازمش بیرون.نیست. با هر جون

کنم. این حس اشتباه رو میندازم بیرون از قلبم. تو حق کردنش چیزی ازم نمونه، فراموشش میفراموش
 یه زندگی خوب رو داری.
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توانست؟ در همین شدم. چطور ممکن بود؟ اصالً چطور میتر میهایش گیجبا شنیدن هر کلمه از حرف
زده کردم؟ بهتکار میمتوجه عالقه شدیدش به ایفاء شده بودم. باید چهچند ساعتی که آنجا بودم، 

 زمزمه کردم:
 ام... اما آخه... -

 از جایش برخاست.
ن کنم. خوام جبراقبل از ایفاء کسی دوستم داشت. فکر کنم دارم تاوان شکستن قلبش رو میدم. می -

 لطفاً این حق رو ازم نگیر.
و به فریکسوس و هوم دوخت. غمی ناگهانی در قلبم پیچید. دست چشمان خیسش را از نگاهم گرفت 
سمتم چرخید، دوختم. با دیدنم نگران کنارم ام را به واری که بهروی قلبم گذاشتم و چشمان ترسیده

 نشست.
 چیزی شده؟ حالت خوبه؟ -

 با چشمانی که از درد بسته شده بود، سری به چپ و راست تکان دادم که گفت:
 خوبی نیستی!دروغگوی  -
 دونم چرا حس بدی دارم. یهو قلبم درد گرفت.خوبم! فقط نمی -
 باره آلینا. وقتی به واالستار برگشتی پیش درمانگر برو.این دومین  -

 صدای نگران فریکسوس را شنیدم.
 چیزی شده؟ -

 مانده را هم طی کردند.نگاهشان کردم. چند قدم باقی
 خوبم! چیزی نیست. -

 ز جا بلند شوم.و سعی کردم ا
 فقط حس بدی دارم. میشه زودتر برگردیم؟ -

 ام خیره شد و لبخند تلخی زد.پریدهی رنگواری با ناراحتی به چهره
 متأسفم! -

 ای به واری انداخت و گفت:قرارانههوم نگاه بی
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 مونم. ببخشید که باید برگردم!منتظر خبرت می -
 گفت؟بود که واری میها زل زدم. یعنی هوم همانی متعجب به آن

 ریم به دروازه ورودی دنیای مردگان.فریکسوس: حاضری آلینا؟ می
 سری برای فریکسوس تکان دادم و دست واری را در دست گرفتم.

شدیم. من هم متأسفم که دیدمت، حتماً دوستای خوبی برای هم میای میاگه تو موقعیت دیگه -
 طوری باهات آشنا شدم!این

 دش دلگرم شدم و لبخند زدم.با دیدن لبخن
 گفتم که چه تصمیمی دارم. -

 نگاهی به هوم انداخت و ادامه داد:نیم
 خوام راه درست رو انتخاب کنم؛ پس تو هم خوب زندگی کن!می -

هوم متعجب به واری زل زد. حتی فراموش کردم از تصمیمم به واری بگویم؛ اما آیا بهتر نبود صبر 
گرفتم؟ متفکر به واری خیره شدم که خیلی ناگهانی شود، بعد تصمیم مییدیدم چه مکردم و میمی

 مرا در آغـ*ـوش گرفت.
 امیدوارم پشیمون نشم! برام دعا کن آلینا! خدا به همراهت! -

دستانم را نامطمئن روی کمرش گذاشتم. حس خوبم به او تبدبل به یک خأل احساسی شد. یک 
 هیچ حرفی از او فاصله گرفتم و بهرا در مشت فشردم. بی تفاوتی شدید. لباس حریر سبزرنگشبی

زار پهناوری که جویبارهای ی ورودی قدم برداشتم. از چمنسمت دروازههمراه فریکسوس و هوم، به
تر میلشد، بیمان تا دروازه کم و کمتر میباریک نوازشگرش بود، گذشتیم. لحظه به لحظه که فاصله

ای که تر نسبت به این دنیا. آهی کشیدم. چقدر حس خوبی داشتم لحظهتنگتر و دلشدم. نامطمئنمی
زار مشغول نجوا با پرودگار بودم و چه حس گنگی داشتم آن زمان که در حال خروج از آن دنیا در چمن

ی شدیدی شدم. سربروس ی بزرگ دنیای مردگان که عبور کردیم، متوجه همهمهبودم. از دروازه
 چطور بگویم، بلبشویی شده بود. فریکسوس جایی را نشان داد. غرید وپیوسته می

 اونجا رو نگاه کنید. اوه خدای من! اون ایفاء نیست؟ -
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شده به آسمان دوخته شد و دیدمش. دیدمش که کالفه از دست نگهبانان در حال فرار چشمانم مسخ
 اً گفتم:کرده در گلویم، فوربود و قلبم به درد آمد. قبل از ترکیدن بغض النه

 قبل از اینکه ما رو ببینه از اینجا بریم. -
 هوم: اما نگهبانا دنبالشن. بهتر نیست ببینیم چی شده؟

 با صدایی لرزان گفتم:
 فقط همین االن از اینجا بریم. لطفاً بریم! -

رم ای دوی قبل با دستشان حـ.ـلقهفریکسوس و هوم نگاهی بین خود ردوبدل کردند و مانند دفعه
ایجاد کرده و با خواندن وردی چشم بستند. آخرین نگاهم را به ایفاء که همچنان در تالش برای 

 وتاب خوردن تصاویر اطراف، چشم بستم.دورزدن مأمورها بود، انداختم. با تارشدن و پیچ
 خب این هم واالستار. موفق باشی آلینا! -

 چشم باز کردم و با قدردانی گفتم:
 اگه میشه راجع به اینکه من و واری خب... ازتون ممنونم! فقط -

 زنم.فریکسوس: اوه! نه! نگران نباش! حرفی نمی
 رسوند.هوم: البته فکر کنم خودش بدونه؛ وگرنه خودش رو به ورودی دنیای مردگان نمی

 هرحال ازتون ممنونم!به -
. با دیدن تختش، خود را حوصله به اتاق چیا فکر کردم و آنجا ظاهر شدمها، بیبعد از جداشدن از آن

که  هایم گرم شده بودخبری سپردم. تازه چشمرویش پرت کردم و با بستن چشمانم، خود را به عالم بی
دوختم.  ی چیا چشمباران شدهبا شنیدن صدای جیغی، از تخت پایین پریدم و ترسیده به چشمان ستاره

 سمتم دوید و مرا در آغوشش چالند.سرعت بهبه
 چه وقت رسیدی؟ر! تو اینجایی؟ وای دخت -
 وقت زیادی نیست که اومدم. -

 مرا از خود فاصله داد.
 اوه! پس بیدارت کردم؟ -

 لبخند تصنعی زدم.
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 نه، بیدار بودم. -
 ترسیدم اجازه خروج بهت ندن.وای! خیلی نگرانت بودم. می -
 سربروس حواسش به ما نبود و ما تونستیم بیرون بیایم. -

 زل زد. با لبخند گفت: چیا به صورتم
 حتماً ایفاء وقتی بفهمه که اومدی خیلی شوکه میشه. شاید از خوشی زیاد باالش توهم گره بخوره. -

قدرها هم گفت؛ اما من آنشد که چیا میطور میروحی زدم. ای کاش همینلبخند کوچک و بی
 ی آرامشی بود که داشتم.بال مادهدنحال شود. او از اول هم بهمطمئن نبود که ایفاء از برگشتنم خوش

 کردم چند روزی اونجا بمونی.راستی! چقدر زود برگشتی. فکر می -
 ام... خب... -

 مهربان نگاهم کرد.
 تنگ شده بودی؟چی شد؟ مثل ایفاء دل -

 کنان گفتم:پتهچشمانم درشت شد و تته
 نه نه! م... مشکلی پیش اومد و نتونستم اونجا... بمونم. -

 ام زد.چیا با انگشت اشاره روی بینی« تنگ شده بود؟!یعنی ایفاء دل»خود گفتم و با 
دونی من اینجا چطور ایفاء رو نگه داشتم که نیاد تنگ بودی. نمیدروغگوی کوچولو! مطمئنم دل -

چرا نمیان؟ نکنه بالیی سرش اومده؟ نکنه اجازه خروج »گفت رفت. پشت هم میپیشت. مدام راه می
رفت طرف میطرف و اونقدر جلوم اینزد. اونی این حرفا رو تو یه ساعت اول رفتنت میمهه« ندن؟

ش رو نگم بهتره! شبیه کسایی بود که غم عالم ریخته تو دلشون. حاال بخواب تا من برم که نگو. قیافه
 ببینم این پسر کجا رفته. خوب بخوابی!

ی پیش چیا آنجا ایستاده بود، چشم دوختم. این و من وارفته روی تخت نشستم و به جایی که لحظه
 ها...حرف

 شدی ایفاء به من واقعی بود؟ خود را روی تخت پرت کردم. در این وضعیت هم مگر مییعنی عالقه
بم در خوابیدم وقتی قلقرار بکوبد؟ چطور میتاب و بیطور بیخوابید؟ خواب کجا بود وقتی قلبت این

 ی و درک حس واقعی ایفاء به من!انتظار بیداری بود؟ بیدار
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رو شدن با او را نداشتم؛ اما چشمانم را جانی زدم. با اینکه هنوز آمادگی روبهآهی کشیدم و لبخند کم
 توانستم از دیدنش محروم کنم.نمی

*** 
 ایفاء

 دنیای مردگان
ز ستم همراهش اتوانام چشم دوختم که تقریباً کارش به اتمام رسیده بود. میمشتاق به روح جلویی

 دروازه عبور کنم؟ سربروس غرشی کرد.
 تونی بری!می -

سمت ورودی قدم برداشت. من هم تر شد. بهی اطرافش درخشانلبخندی زد و هاله« راسمی»آن روح 
 داشتم که با شنیدن غرش سربروس یخ کردم.آرامی قدم برمیسرش بهپشت

 با تو نبودم ایفاء! -
 «من که نامرئی بودم! چی؟ چطور متوجه من شد؟»

ها ظاهر شدم و عصبی رو به سربروس پوفی کشیدم. بعد از آنالیز اطراف و با دیدن جای خالی نگهبان
 گفتم:

 چطور متوجه من شدی؟ -
 دونستم اینجایی. حاال هم از اینجا برو.بوت رو حس کردم. از همون اول می -
 اینجا برم.چی؟ یه ساعت الکی تو صف نموندم که بهم بگی از  -
 دهنده بود که باید بری؛ چون رفته.اگه هدفت دیدن نجات -

 تقریباً فریاد زدم:
 رفته؟ من که اینجا بودم! -

 ام معترضانه گفت:سریروح پشت
 گیری. زودتر کارت رو انجام بده دیگه.آقا! نوبتمون رو گرفتی، داری وقتمون رو هم می -

 ببیند؛ سپس معترضانه گفت: اش نیز کمی خم شد تا مراسرینفر پشت
 وقتمون رو نگیر! از صف برو بیرون. -
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ی اطرافشان سرش چشم دوختم. همه از حضورم ناراضی و معترض بودند و هالهنامطمئن به پشت
مانند دنیای ی بزرگ و هالهپوف! چرخیدم. به دروازه« ها!امان از این راسمی»شد. نور میپرنور و کم

 آمدم. رو به سربروس غر زدم:آلینا هنوز آنجا بود، چه؟ نباید کوتاه می مردگان زل زدم. اگر
 دادن اهریمنا کمکست و قراره تو شکستدهندهپس بذار برم تو و مطمئن بشم که رفته. اون نجات -

 گیری؟ این کارت به نفع اون اهریمنای لعنتیه!کنه. تو داری جلوم رو می
 چند بار بو کشید.پوزه بزرگش را به من نزدیک کرد و 

 کنم.بوی بدی نمیدی. بوی حقیقت رو حس می -
 از من فاصله گرفت و من مطمئن به او خیره شدم که گفت:

 تونی بری تو.خب می -
ی ورود،ی، ی ورودی قدم برداشتم. در میان آن صحرای عظیم دروازهسمت دروازهلبخندی زدم و به

کند. از دروازه که عبور کردم، دشت وسیع و سرسبزی هم جدا میمانند دو دنیا را از ای شبحمانند آینه
 های زالل جویبار باریکدیدم. از سه سال گذشته تغییرات زیادی داشت. راه رفتم. گاهی پاهایم با آب

هایم را تکان دادم و پرواز کردم. اگر به وجوی آلینا بود. بالکرد و من چشمانم در جستدشت بازی می
کردم. چشم بستم و از درون صدایش زدم. به ثانیه نکشید که ودم، اول باید واری را پیدا میدنبال آلینا ب
 مانندش در سرم پیچید:صدای جیغ

 وای خدای من! ایفاء؟ خودتی؟ -
 سالم واری! باید ببینمت! -
 آرامی گفت:به
 سمت آبشار طالیی.بیا به -

قیقاً پایین تپه دیدمش. لباس سبزرنگ و موهای سمت آبشار پرواز کردم. دتعلل نکردم و با سرعت به
اش از این فاصله هم قابل تشخیص بود. بعد از سه سال، آن هم در این موقعیت و ایلولهطالیی و لوله

شرمی نبود؟ من حتی از این دختر عذرخواهی هم برای پیداکردن آلینا به دیدنش آمده بودم. این بی
تری مواجه بودم. اینکه واری از من و خودش به آلینا گفته بود؟ اصالً ی مهمنکرده بودم؛ اما با مسئله

آلینا کجا بود؟ و یک چیزی این وسط اشتباه بود. احساس سردرگم من و من با دوباره دیدن واری 
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. هایم را کند کردمالبته خیلی عزیز و محترمی بود. سرعت بالمتوجه شدم که او برایم شخص مهم و 
اش تنها لبخند زدم. رنگ پوستش گلبهی و تنگیمین ایستادم و به صورت پر از دلرویش روی زروبه

هایش را پاک کرد. متعجب شدم. چه چشمانش لبریز از اشک شد. با دیدن لبخندم اخمی کرد و اشک
ه کردن بگذشت؟ در چشمانش که در تالش برای فرار از نگاهخبر شده بود؟ این دختر در سرش چه می

 زدم و روی افکارش تمرکز کردم. من بود، زل
 «چیز تموم شده. دیگه اشتباه نرو!نه نه واری! تو تصمیمت رو گرفتی. همه»

 تعجبم را پنهان کردم.
 باری که همدیگر رو دیدیم سه سال گذشته و من بابت خیلی چیزا متأسفم!از آخرین  -

 اش نگاه کردم. پس از مکثی ادامه دادم:شدهبه دستان مشت
خوام. لطفاً من رو ببخش! چون تازه متوجه شدم که تو دونم خیلی دیره؛ اما من معذرت میمی -

 دونستی که...می
دانستیم که او از چه چیز مطلع بود و من حرفم را بریدم. شاید بهتر بود ادامه ندهم. خب هر دو می

 کشید.رنگش خواستم با یادآوری گذشته ناراحتش کنم. دستی میان موهای طالیینمی
هرحال بهتره راجع بهش حرفی نه، تو تقصیری نداری. این من بودم که اصرار کردم. آم... خب به -

 کنه.نزنیم. این موضوع من رو معذب می
 سرعت گفتم:به
 اوه! البته! -

و نامطمئن به او چشم دوختم. زمان مناسبی برای پرسیدن آن سؤال بود؟ نفسم را کالفه به بیرون 
 پا کردم که خودش به دادم رسید و سر حرف را باز کرد.پا و آنمی اینفرستادم و ک

 دونم برای دیدن من به اینجا نیومدی.اون اینجا بود. می -
 قطره اشکی روی صورتش جاری شد. نگاهش را از زمین کند و به من دوخت.

 حالم که تو هم عشق رو درک کردی!خوش -
 غمگین خندید.

 حالم!شخیلی خو -
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 دش جمع شد.لبخن
قدرا هم مهم نیستم، نه؟ چرا از من بهش چیزی نگفته بودی؟ خب لزومی هم نداشت؛ چون من اون -

ای جای من بود، باز هم دوستش پرسیدم که اگه فرد دیگهحتی اون زمان وقتی همیشه ازت می
 . جواب درستیرفتیقدری که با من خوبی با اون هم بودی... یادته ایفاء؟ تو طفره میداشتی، همین

دونم چرا. تو دوستم نداشتی. فقط به من ترحم نداشتی. حاال فهمیدی چرا جوابی نداشتی؟ من می
 کردی. حاال از خودت بپرس اگه آلینا این رو ازت بپرسه، چی جوابش رو میدی؟می

جه نشده زده به واری خیری شدم. حق با او بود. چرا متوای که در ذهنم پیچید، بهتبا جواب قاطعانه
 بودم؟ پوزخندی زد و ادامه داد:

وقتی فهمید، قلبش شکست. االن باید تو واالستار باشه. تو باید کنارش باشی. اون االن بهت احتیاج  -
 داره. ببرش پیش درمانگر. دختر خوبیه! مواظبش باش!

 وقتیزدم. حتی دادم و به تغییر رنگ پوستش زل میهایش گوش میتمام مدت در سکوت به حرف
های طالیی رفت، تکان نخوردم. نگران بودم. پریشان و مضطرب. چشم بستم و آرام به زیر آبآرام

 زمزمه کردم:
 من... من واقعاً متأسفم! -

سمت دروازه دنیای مردگان پرواز کردم. کم از آبشار طالیی فاصله گرفتم و بههایم را تکان دادم. کمبال
 بودم.میباید همان لحظه در واالستار 

توجه به غرش سربروس، به عمارتمان فکر کردم. تصاویر مانند از دروازه مردگان عبور کردم و بی
های سفید و بلند مقابلم مایعی لرزان درهم پیچید و باز شد و عمارت بزرگ و زیبایمان با آن ستون

پذیرایی شدم. قلبم محکم سمت پلکان دویدم و بعد از عبور از ورودی، وارد ظاهر شد. سراسیمه به
وجوی نشانی از آلینا همه نقاط سالن کوبید و این حجم نگرانی از من بعید بود. چشمانم در جستمی

 طاقت صدایم را در گلو انداختم.بزرگ را کاوید و من بی
 آلینا! آلینا! مامان چیا! -

بود. فوراً چشم بستم و به اتاق ی باال چرخیدم. نگاهم را به سقف مرمرین دوختم. حتماً در اتاق طبقه
پورت کردم. قلبم از تپش افتاد با دیدنش. با آن حالت نگران و پریشان که حتی متوجه مادرم تله
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 کرد؟ اصالً چه چیزیسمتش برداشتم. او چه فکری راجع به من میحضورم در اتاق نشده بود. قدمی به
 قدر پریشان شده بود؟ صدایش زدم:شنیده بود که این

 آلینا! -
 ر شدم.تسمتم چرخید و دستش را روی قلبش گذاشت. نزدیکآرامی بهچشمانش درشت شد و سرش به

 ببخشید! ترسوندمت؟ -
 چشمانش تر شد و زمزمه کرد:

 ایفاء! حالم خوب نیست. -
نگاهم روی دستش که روی قلبش نشسته بود، خشک شد. نگران روی تخت نشستم و به او که به 

 بود، زل زدم. تخت تکیه داده
 کنه؟ صدمه دیدی؟ اتفاقی برات افتاده؟ نکنه...چی شده؟ جاییت درد می -

ه زده ببرم. بهتاش بلند شد. حرفم را میهق گریهبا سرعت صورتش را با دست پوشاند و صدای هق
قدر آن مهایم باال بیاید. قلبهای لرزانش خیره شدم. حالم شاید به مراتب بدتر از او بود که نفسشانه

کردم. برخاستم و کنار تخت زانو رفت، حس نمیتپید که حتی اگر خنجری در آن فرو میدردناک می
 زدم. دستانش را گرفتم و از صورتش جدا کردم. ملتمس نگاهش کردم.

 چی شده؟ حرف بزن! چی شنیدی که انقدر پریشونی؟ -
 م بیرون کشید.اش لرزید و دل من هم. نگاهم کرد و دستانش را از دستچانه

 تو به من دروغ گفتی. -
 وقت به تو دروغ نگفتم.نه، من هیچ -

 کرده گفت:بغض
 االن هم داری دروغ میگی. -

 زحمت لبخندی زدم.نفس عمیقی کشیدم تا بغضم را فرو ببرم. به
. نها دروغ نمیگآسمونیا دروغ نمیگن. اصالً مگه نگفته بودی دوست داری من رو الهه بدونی؟ الهه -

 ی تو دروغ نمیگه.الهه
 با خشم به چشمانم زل زد.
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 ولی راستش رو هم نمیگه، نه؟ -
 تشر زدم:

 آلینا! -
 دستی میان موهایم کشیدم.

خواستم بعد از اون مراسم بهت بگم. گفتم؛ ولی میخب! حق با توئه. باید زودتر راجع بهش میخیله -
ه، مگه نه؟ اون روز تو همین اتاق بهت گفتم االن وقتش آوردن اون ماده از بدنت. یادته کبعد از بیرون

کردن فکر خواستم فقط به موندن و زندگینیست؛ چون من باید بهت امید بدم، نه که ناامیدت کنم. می
 کنی.

 فریاد زد:
 کنین؟حال و خرم زندگی میزنده بمونم که بعد تو و واری رو ببینم که خوش -

 من هم صدایم را باال بردم:
 من احمق قبالً عاشق نشده بودم که بفهمم حسی که بهش داشتم ترحمه، نه عشق. -

 پورت کنم که دستش لباسم را در چنگ گرفت.ناراحت و عصبی از جا بلند شدم. چشم بستم تا تله
 تو حتی خودت هم مطمئن نیستی داری چی میگی. -

 دلگیر نگاهش کردم.
 خونی، هوم؟از کی تا حاال ذهن هم می -

 کرد و روی تخت نشست. زمزمه کردم: اخم
ایه. واقعیت اینه که تو از من خسته شدی. تو حست به من چیه؟ تو... تو شاید واقعیت چیز دیگه -

نا! حالی قبول کردی. واقعیت اینه آلیهمونی هستی که وقتی مشاور گفت قراره برگردی به دریا با خوش
 .من برات اهمیتی ندارم. جایی تو زندگیت ندارم

 فریاد زد:
 این حقیقت نداره! -

 متفکر به او زل زدم.
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خوای بهت ثابت کنم که چه حسی بهت دارم؛ اما اگه چشمات رو باز کنی روی حقیقت، تو می -
 بینی که همه از حسم به تو خبر دارن، جز خودت. من ثابت کردم ماهی کوچولو؛ حاال نوبت توئه.می

ت کردم. احتماالً جناب پیمانو آن پری را که قرار بود ماده را از پورچشم بستم و به قصر واالستار تله
 بدن آلینا بیرون بکشد، پیدا کرده بود.

*** 
 ایفاء

 قصر واالستار، یک ربع بعد
ی زد. همهای که جناب مشاور از آن حرف میام را پنهان کنم. ترسیدم از آیندهاخمی کردم تا نگرانی

آورد؟ آهی کشیدم و به شهر پریجان فکر کردم. باید داشتم؟ دلم تاب میها به کنار! تحملش را این
 کردم.های سنگینم را سبک میکردم. نفسزودتر آن وضعیت را تمام می

در ورودی پریجان که ظاهر شدم، خود را نامرئی کردم و نگاهم را به اطراف چرخاندم. کمی فکر کردم 
وردن وتاب خشان فکر کردم. صدای پیچبستم و به ورودی خانهی آلینا را به یاد بیاورم. چشم تا خانه

شان بودم. صدایی از درون خانه امواج را شنیدم. چشم که باز کردم، درست مقابل ورودی مرجانی خانه
شکل عبور کردم. وارد خانه شدم و نگاهم را در تر شدم و از ورودی بیضیرسید. نزدیکبه گوش نمی

ها چرخاندم. صدای ضعیفی از اتاق آلینا شنیدم. چشم ریز کردم. اگر آنجا آنای از وجوی نشانهجست
ای و ههای شیششدم. پوفی کشیدم و با کالفگی ظاهر شدم، با همان بالشد اگر ظاهر میبود، بهتر می
 ام.ایسرمه-لباس سفید

 سالم. کسی خونه نیست؟ -
دنم، شکل اتاق آلینا نمایان شد. با دیدرگاه بیضیصدای گریه قطع شد و مادر آلینا با ظاهری پریشان از 

 اش را شنیدم:سمتم شنا کرد. زمزمهآرامی بهرنگش را تکان داد و بهی طالییزده بالهبهت
 تو همونی! -

 سرم خیره شد و ادامه داد:ی تأیید تکان دادم که با شتاب به پشتسری به نشانه
 بینمش؟ کجاست؟رو همراهت بردی، پس چرا نمی پس... اگه تو همون پسری هستی که آلینا -
 آروم باشین! اون نیومده. -
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 خوای اینجا؟پس چی می -
 با شنیدن صدای زمختی که از پشتم بلند شد، سر چرخاندم و پدرش را دیدم. در جواب سؤالش گفتم:

 خواد تو همچین موقعیتی کنارش باشین.اومدم تا شما رو ببرم پیشش. می -
 صورتش نشست.اخمی به 

 چه موقعیتی؟ اتفاقی براش افتاده؟ -
 دانستم چه جوابی بدهم؛ بنابراین گفتم:نمی

 بهتره خودتون ببینینش و ازش بپرسین! -
 اش را پاک کرد و گفت:های نورانیحالی اشکمادرش با خوش

 آخه...بینیمش. ما همراهت میایم. هر کجا که بگی میایم. ام... ف... فقط... ما... پس می -
 نفسی گرفتم.

به  چیز رو کردیم. قرار نیستتونین زیاد بیرون آب بمونین.. فکر همهدونم نمینگران نباشین! می -
. بار دخترتون رو دیدین، بیاینای که برای آخرین آسمون بریم. نگران نباشین! االن کنار همون جزیره

 بینمتون.اونجا می
و به آن جزیره فکر کردم. آهی کشیدم. آنجا، آن جزیره و  ی دیگری چشم بستمو بدون حرف اضافه

 خاطرات مشترک زیادی که در آنجا داشتیم. پوزخندی زدم.
 «ی مشترکمان را.و احتماالً آخرین خاطره»

هایم را رو به آسمان های جزیره زانو زدم. دستآمدن سر مادر و پدرش از زیر آب، روی شنبا بیرون
سعی کردم ارتباطم را با امواج الهی تقویت کنم. حس قدرت و آرامش در بندبند  باال بردم. چشم بستم و

وجودم به تالطم افتاد. چشم باز کردم. در آن حال با گرفتن اجازه و قدرت توانستم با آسمان ارتباط 
 برقرار کنم. از اعماق ذهن به جناب پیمانو فکر کردم و صدایش زدم:

 «ظرتون هستیم.جناب پیمانو! ما روی جزیره منت»
طولی نکشید که همگی روی جزیره ظاهر شدند. چه گردهمایی بزرگی بود! همه بودند. مادرم، جناب 

مشاور، جناب پیمانو، فریکسوس و چندین نگهبان که اطرافمان پراکنده شده بودند. فرشتگان کوچک و 
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سمتشان دوید و خود را به ر بهقراتاب و بیکه با دیدن پدر و مادرش بی« آلینا»تر از همه بزرگ و مهم
 آب انداخت؛ اما من نگران مراسم پیش رو بودم.

مان قدم سمتتنگی، بهشد که شنیدم، چه؟ با نگرانی به آلینا زل زدم که پس از رفع دلاگر همانی می
ای و نورانی مشاور به زمین اشاره کرد و صدای زیبا و داشت. به ما که رسید، دستان شیشهبرمی

 گیزش در گوشمان طنین انداخت.اندل
 آروم باش و روی این سنگ دراز بکش. -

ل، شکرنگ و مکعبیزد، درواقع هنوز وجود نداشت و آن سنگ گلبهیسنگی که مشاور از آن حرف می
ی او از دل زمین بیرون آمد؛ سپس بادی وزید. گرد و غبار رویش در هوا چرخید و دور شد. پس از اشاره

روی سنگ مرمرین دراز کشید. نگاهی به پدر و مادرش انداختم که از درون آب با نگرانی  آرامیآلینا به
به او خیره شده بودند. نگاهش بین جمعیت حاضر چرخید و روی من ثابت ماند. صدایش در ذهنم 

 پیچید.
 «انصافی! این پایان خوبی نیست ایفاء!من ازت خسته نشدم. تو خیلی بی»

 زدنم شد و گفت:مانع حرفچشم بست. جناب مشاور 
 ی اتحاد تشکیل بدین. هوم هم االناست که برسه.دور این سنگ بشینید و یه حلقه -

 های جزیره زانو زدیم. در ذهنم گفتم:ای شکل، روی شندایره
 «اگه تو بخوای پایانی در کار نیست آلینا!»

 گفت: ام، هوم ظاهر شد. مشاور به صورتم لبخند زد وبعد از پایان جمله
 اون دیگه بیهوش شده. -

بلند سوی تخت سنگی زانو زد. موهای نیمهرویم و آنشوکه شدم. صدای ذهنم را شنیده بود. هوم، روبه
رنگش براق و پر از شوق و امید شده رنگش روی پوست سفیدش ریخته بود و چشمان آبیو طالیی

 هش را از صورتم گرفت و به مشاور دوخت.بود. دقیقاً خالف احساساتی که من در آن لحظه داشتم. نگا
 جناب مشاور! اون پری با فهمیدن موضوع، موافقت کرده و اومده. -

 هوم به دنیای مردگان رفته بود. مشاور لبخندی زد و با صدای لطیفش گفت:
 خب آزادش کن. -



 

 

246 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

 ر کت بلند ونگاهم به نگاه نگران مادرم گره خورد. چشمانم را برایش بازوبسته کردم. هوم دست زی
شد. با رنگی درونش دیده میای بزرگی بیرون آورد که مایع نورانی و آبیسیاهش برد و کپسول شیشه

ای با ی جناب پیمانو و مشاور، دو دستش را در دو سمت کپسول گذاشت؛ سپس کپسول شیشهاشاره
و  تبدیل به بخار شدمانندی رنگ با صدای جیغخوردن یخ از هم جدا شد. مایع آبیصدایی شبیه ترک

 رنگ در هوا چرخی زد که با صدای فریاد هوم متوقف شد و در جایش ماند.بخار آبی
 تو کی هستی؟ -

 صدای نازکی بلند شنیده شد.
 من کیمیاگرم. -

 چشمانم درشت شد. کیمیاگر؟ هوم آرام شد و ادامه داد:
 خب! حاال کاری که گفتم رو انجام بده. -

میدم ای ظاهر شد. شوکه بودم؛ اما فهمتراکم شد و کیمیاگر با هیبتی آبی و شیشهکم رنگ کمبخار آبی
 آورد. هنگامی که دقیقاًی جدید را از بدن آلینا بیرون میای بود که باید مادهکه کیمیاگر همان پری

 باالی سر آلینا شناور شد، گفت:
 چشماتون رو ببندین. -

 شد.ای که شاید تنها حسرتی بر دلم میندهو ما چشم بستیم. نگران بودم. نگران آی
 کشیدنم ازی مادر آلینا باعث دستدعا خواندم و لرزیدم. دعا خواندم و از آینده ترسیدم. صدای گریه

ترسیدم چشم باز کنم و چیزی را ببینم که نباید. صدای کیمیاگر را شنیدم که خواندن نشد. میدعا
روح کیمیاگر آلینا را به یاد داشته که برایش از دنیای  درحال خواندن طلسم مخصوص پریان بود.

 مردگان گذر کرده.
 کیمیاگر با همان لحن سحرانگیزش زمزمه کرد:

 مانچالیانی اوزوریا ساالمانرای کاموچی. -
م. شاید شنیدهای قلبم را میفرما شد که حتی صدای تپشاش سکوتی در فضا حکمبعد از پایان جمله
 بودم که قلب داشت. من تنها واریتایی

 چشماتون رو باز کنید. -
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 چرخاند. درست مانند یک گویرنگی را مابین دستانش میو ما روح کیمیاگر را دیدیم که غبار طوسی
 اش را به من دوخت و گفت:ای. نگاه سرد و یخیشیشه

 تونم بهش دست بزنم.بندش رو دربیار. نمیگردن -
ی آلینا دوختم. از جا برخاستم و پریدهنگاهم را به صورت رنگ ی تأیید تکان دادم.سری به نشانه

آرامی زنجیرش را چرخاندم تا اش دراز کردم و بهایبند استوانهسمت گردنسمتش خم شدم. دست بهبه
ز آرامی از دور گردنش بالرزید؛ اما بهقفلش را پیدا کنم؛ سپس قفلش را باز کردم. دستانم کمی می

سمت صورتش چرخید؛ اما با دیدن صورت را باال گرفتم. نگاه خودسرم باز هم به بندکردم. گردن
 نبود. بغض کرده بودم. روحش خود را باختم. دیگر مطمئن شده بودم. شکی در این جداییبی
 درش رو باز کن! -

 انداخت.صدای کیمیاگر بر اعصاب مشوشم خط می
ی را رقم بزنم؟ نگاهم به مامان چیا افتاد. با نگرانی به کار درستی بود؟ اینکه با دستان خودم این جدای

کردم. نافرمانی به چه قیمتی؟ پیروزی بند اشاره کرد. درست بود. نباید نافرمانی میی گردنشیشه
سمت روح شناور باالی سرم چرخیدم و ها؟ نه، البته که نه! مصمم در شیشه را باز کردم. بهاهریمن

 سمتش گرفتم.شیشه را به
 ی طوسی.آروم بریزش تو ماده -
فام از شیشه جاری شد و به ی نقرهای را سمت غبار طوسی خم کردم. مادهی استوانهآرامی شیشهبه

ای شد. شیشه را به گوشههای باریک چرخید. دیگر برایم مهم نبود که چه میدور غبار، مانند رشته
 بیرون آمده زانو زدم و با التماس صدایش زدم: سمت آلینا چرخیدم. کنار سنگ مکعبیپرت کردم و به

 آ... آلینا! آلینا! چشمات رو باز کن! -
 شد. پشت هم پلک می زدم. نه، درست نبود.اش دیده نمیپریدههیچ تغییری در صورت رنگ

 آلینا! بیدار شو! با توام! چشمات رو باز کن! -
 کرد؟باز نمی داد؟ چرا چشمانش راتپید. چرا جواب نمیقلبم محکم می

ه بود. فایدبار عاجزانه خواستم که کنارم بماند؛ اما بیباره صدایش زدم. چندین دوباره صدایش زدم. سه
سر که بلند کردم، با جای خالی افراد حاضر در جزیره مواجه شدم. تنها جناب پیمانو، مادرم، فریکسوس 
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زده از آب های نورانی بود و پدرش بهتاشک اش مانده بودند. چشمان مادرش لبریز ازو هوم و خانواده
 سمت ساحل شنا کرد. ناباور به جناب پیمانو زل زدم و گفتم:به
 چرا جوابم رو نمیده؟ -

 صدای لرزان پدرش را شنیدم:
 ست؟دخترم... ز... زنده -

با  اشسختی به سکوی سنگی رسید. دست آلینا را در دست گرفت. خودداریها خزید و بهروی شن
هق افتاد و اشک ریخت. بغض شدیدی روح آلینا از هم پاشید و به هقپریده و بیی رنگدیدن چهره

فرسا همراه بود. کنار پدرش زانو زدم. دست هایم با دردی طاقتراه گلویم را چنگ انداخته بود. نفس
م. شده بودیی راستش گذاشتم و فشار خفیفی دادم. همه در سکوت به آلینا خیره چپم را روی شانه

دم. هایم را روی هم فشرای بر زبان بیاوریم. باورش سخت بود. آهی کشیدم. دندانتوانستیم کلمهنمی
مانند مادرش و ام سرازیر شد. فریاد جیغسر بلند کردم و چشم بستم. قطره اشک گرمی روی گونه

 هق من نیز بلند شد.هق
کردی! تو هم باید بودی و با هم به طوری ترکم میای من! تو نباید اینآلینا! ماهی کوچولوی نقره»

 «تو؟ این انصاف نیست! حق با تو بود.رفتیم؛ اما بیمأموریت جدیدم می
 بهتره به اقیانوس بسپاریمش تا به آرامش برسه. -

گفت؟ به اقیانوس بسپاریمش؟ با گیجی به اقیانوس زل زدم. گیج به جناب پیمانو چشم دوختم. چه می
شدت سر تکان دادم. صورتم را با دستانم ای خوردم و بهها یکهکه به سرم زد، همچون دیوانهبا چیزی 

 زدم. پدرش آهسته زمزمه کرد:نفس میپوشاندم. نفس
 کاری که درسته رو انجام بدید. باید به قسمت ممنوعه ببریمش. -

 چشمان خیسم را به او دوختم و پرسیدم:
 قسمت ممنوعه؟ -

شید و ی سفید رنگ آلینا کیگر خالی از امید و شور بود، به آلینا زل زد. دستی به گونهبا چشمانی که د
 گفت:
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هاست. اونجا پر از بریم. اونجا گورستون پریدیم، به اون قسمت میهایی رو که از دست میما پری -
 های وحشیه.پری

 کنان گفتم:پتهناباور نگاهش کردم. از او فاصله گرفته و تته
 نه! این کار رو نکنید! نه! -

قلبم  افتند.اش که پریان وحشی به جانش میشدهتکهافکار وحشتناکی در ذهنم پیچید. جسد تکه
هایم را محکم به هم فشردم. فکری در سرم جرقه زد. کوبید. پلکام میی سـ*ـینهمحکم به قفسه

بود. هرج و مرج تنها در چند ثانیه رخ داد. بردم. چشم باز کردم. اتالف وقت جایز نباید آلینا را با خود می
سمت آلینا دراز کردم. صدای هین مادر من و آلینا در فریاد جناب فوراً پدرش را کنار زدم و دستم را به

و  اش را محکم در مشت فشردمکردهبردمش. دستان یخکردم. باید میپورت میپیمانو گم شد. باید تله
مشت محکمی به صورتم کوبیده شد و روی زمین افتادم. سرکش شده  پورت کنم کهچشم بستم تا تله

 بودم. خشمگین از جا برخاستم و به جناب پیمانو چشم دوختم. زودتر از آنکه دهان باز کنم، فریاد زد:
 اون رو از اینجا ببرید! -

م شوکه ه از حرکتفایده بود؛ چرا که جناب پیمانو آلینا را از آغوشم جدا کرد. فریکسوس و هوم کتقال بی
دانستم بعدش چه چیز در سمتم آمدند. محکم بازوهایم را در دست گرفتند و من میشده بودند، به

 انتظارم بود.
 گذاشتم. فریاد زدم:خواستم از او جدا شوم. آلینا به کمک من نیاز داشت. تنهایش نمینه، نمی

 خوام پیشش بمونم. من دوستش دارم!می -
 درهم پیچید و من خود را در دادگاه واالستار دیدم.اما فضای اطرافم 

*** 
 دانای کل

 پایگاه مرکب سیاه -اعماق اقیانوس 
گذشت. تمام وقتش را صرف طراحی از آن روز که والشا به دیدن پدر آلینا رفته بود، سه روزی می

ماهی کشیده بود. بارها و بارها این نقشه را دیده بود؛ عملیات جدیدی کرد که روی پوست سفید سفره
 ماهیداشت. دوباره چشم ریز کرد و ناخن تیزش را روی پوست صاف و سفید سفرهاما دست برنمی
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دانست؛ اما وسواس نقص بود و خودش نیز این را میکشید. دست دیگرش را زیر چانه زد. نقشه بی
 گرفته بود.

 کرد.باره بررسی میباره و بیستهر نقشه را ده
سمت اتاق راهبردها شنا کرد. همان اتاقی که والشا مشغول درست در همان موقع، مایک سراسیمه به

آوردند، توجهی نکرد. باله سیاه و پرقدرتش گروهیانش که نامش را به زبان میمبررسی نقشه بود. به ه
آب  شدند واش در آب پراکنده میهای زمین پایگاه از حرکت بالهطوری که شنتر تکان داد. بهرا سریع

های بلند و سبز لجنی که از ورودی کلبه ی آهکی راهبردها رسید. جلبککردند. به کلبهرا کدر می
شد و از شدت بازوبسته میاش بههای کنار قفسه سـ*ـینهششکه آبآویزان بود را کناری زد و درحالی

 مانندش هویدا بودند، گفت:لباس سیاه ایکس
 آلینا مرده! -

 سمتش چرخید.والشا با تردید به
 تو االن چی گفتی؟ -
 خبرش تو کل پریجان پیچیده. -

 والشا عصبی غرید:
 کدوم خبر؟ -

 مایک تنها گفت:
چیز خیلی سریع متأسفم! من حتی تو مراسم رهایی هم شرکت داشتم. امروز پست من بود و همه -

 اتفاق افتاد.
 والشا به مسخره زیر لب تکرار کرد:

 مراسم رهایی! -
 سپس نگاهی به مایک انداخت و گفت:

 ریجان مرده باشه. مراسماون حتی تو خشکی نیست، چه برسه به اینکه تو اقیانوس، اون هم تو پ -
 رهایی؟
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هاست. البته تنها مضمون یکی است. مراسم وداع با رفتگان. سپاری انسان)مراسم رهایی همانند خاک
 کنند.رفته، جسد پری را تا قسمت ممنوعه حمل میدر این مراسم نزدیکان و آشنایان پری ازدست

ی شادی و آرامش از دادن مادهز ازدستقسمت ممنوعه محل زندگی پریان وحشیست. پریانی که پس ا
ای در حالت حیوانی دارند و تبدیل به یک شود و زندگی دوبارهوجودشان، انسانیت از جسمشان پاک می

های ماقبل تاریخ احاطه شده؛ مانند دژی برای شوند. قسمت ممنوعه از اسکلت ماموتپری وحشی می
 یک زندگی خوب.(

 تر آمد.مایک نزدیک
 نا رو دیدم. جسدش رو دیدم، با چشمای خودم.من آلی -

 داد. با شنیدن صدای یوکا، نگاهش باال آمد.هایی که بوی حقیقت میوالشا دودل شد از حرف
 آلینا مرده؟ -

شد و به جانش تر میحتی رافا و آهیل هم متعجب نگاهش کردند. از افکاری که بزرگ و بزرگ
شنید کس را نمیهای تیزش درید. صدای هیچا با ناخنی زیر دستش رنشست، عصبی شد و نقشهمی

دادند، شنیدن نداشتند. به بیرون هایی که بوی مرگ میخواست که بشنود. حرفیا می شنید و نمی
خالف  فهمید. فکرشها را نمیسمتی نامعلوم شنا کرد. معنی این حرفپورت کرد و عصبی بهپایگاه تله
اش کرده بود، داری که زندانیآلینا االن در آسمان همراه آن پسر بال ها بود. به نظرش حتماًاین حرف

زندگی آرامی داشت و حتی شهر پریجان را از یاد بـرده بود؛ پس چطور ممکن بود مرده باشد؟ مراسم 
د که سو شنا کرسو و آنقدر کالفه و عصبی به اینها تنها طنز تلخی بود برایش! آنرهایی؟ این حرف

های تیزی به صورتش چنگ انداختند. دست روی صورتش کشید. خون دانست چطور ناخنخود هم ن
 زده شد.شد. والشا عصبی سر بلند کرد که بهتسرخش مانند جوهری در آب پخش می

های نیشی در کتفش قسمت ممنوعه؟ چطور به اینجا آمده بود؟ قبل از آنکه به خود بیاید، دندان
آسا ظاهر شدند. وقت های غولرفته از میان اسکلتحشی دیگری رفتهفرورفت. فریادی زد. پریان و

 درنگ نبود.
سمتش شد. آن هم صدها پری وحشی که با سرعت بهها میکرد، خوراک امروز آناگر کمی تعلل می

ی لباس سیاه و بلندش در آب باز شد و چرخید. مار سیاه و سرعت چرخی زد. ریشهکردند. بهشنا می
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اهر کرد و فوراً با امواج الکتریسیته پری وحشی کنارش را جزغاله کرد و بدون مکثی کریهش را ظ
ای کشید و چرخید؛ اما درست در همان لحظه، در پورت کرد. نفس آسودهدورتر از قسمت ممنوعه تله

 خبری، به چیزی برخورد کرد.اوج بی
 آی! حواست کجاست آقا؟ -

 بار نگاهش کرد و تر شد. چندینشمانش از حد معمول درشتای از تپش ایستاد و چقلب والشا لحظه
دیدن بود؟ لب گزید و متوجه هنگام بیدار شود. چه وقت خوابپلک زد. مگر اینکه از آن خواب نابه

کرد یا نه؟ دخترک متعجب به حرکاتش نگاهی کرد و با دیدن دردش شد؛ پس خواب نبود؟ باور می
ای نثارش کرد. بعد از چرخاندن چشمانش در حدقه، زل زده بود، دیوانهای به او والشا که مانند مجسمه

 زحمت از دید پریانانگیزی که بهسمت مسیر نامعلوم پیش رویش شنا کرد. مسیر ناآشنا و وهمبه
دانست که چطور از آنجا سر درآورده بود. با وحشی مخفی شده بود و توانست بگریزد. هنوز هم نمی

 سمتاش قطع شد و بهگونهمانند تلنگری به ذهنش وارد شد، حرکت دم ماهی یادآوری موضوعی که
 پسر به ظاهر دیوانه چرخید.

 آم... ببخشید! اینجا کجاست؟ -
 «چه انتظاری از یه دیوونه دارم؟!»اش درهم رفت و فکر کرد جوابی دریافت نکرد. چهره

سمت سطح طالیی و پرتالطم آب به های رقصان از دهانش خارج شدند وکالفه پوفی کشید که حباب
 ای باال انداختسمت آن موجود متعجب و دیوانه نگاهی انداخت. شانهپرواز کردند. دخترک بار دیگر به

 و بلندتر گفت:
 ای؟زنم. زندهآهای! دارم با تو حرف می -

 سمتش چرخید. با خود فکر کرد:والشا تکانی خورد و گنگ به
 «اگه خودش باشه چی؟»

اش که دوخته شد، رنگ از صورتش پرید؛ پس تنها شباهت بود و گونهاش به دم ماهین ریزشدهچشما
 بس!
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اندازه بعید بود. در کسری از ثانیه مقابل دخترک ظاهر شد که موجب اما این حجم از شباهت بی
بل اگونه برای والشا واقعاً غیرقخراشش با آن تن پریوحشت دخترک شد و به عقب پرید. جیغ گوش

 تحمل بود.
 نگاه متعجبشان درهم گره خورد و هر کدام در فکری متفاوت.

س ترسید؛ پس چرا ترسیده؟ پاگه خودش باشه که نباید تا این حد می»کرد که والشا به این فکر می
 «فقط تشابهه؟
 نگاهی انداخت و در دل گفت:گونه دخترک نیمبه دم ماهی

 «فام بود.پولکای طالیی داره؛ اما آلینا پولکاش نقرهن. چون این دختر درسته! فقط شبیه»
 دخترک با وحشت نگاهش کرد. فکر کرد:

 «نکنه اون یه روح باشه؟»
گرداند قبولی رو بری قابلبا دیدن او که غرق در افکارش بود، آهسته از او فاصله گرفت و بعد از فاصله

قدرتش شروع به شناکردن کرد. والشا به خود لرزید، با تمام که از ترس بندبند وجودش میحالیو در
رد پورت کآمد. با دیدنش که در حال فرار بود، چشمانش درشت شد. پوزخندی زد و درست مقابلش تله

رفته چشمانش روی هم افتاد. بیهوش شد و این برای بار دخترک جیغ بلندتری کشید و رفته که این
 دار بود.والشا خنده

دانست شد که او را به حال خود رها کند. چیزی که خودش هم نمیین میدرهرصورت چیزی مانع ا
ای شبیه کنندهکرد باید کمکش کند. مخصوصاً اینکه او به طرز مشکوک و دیوانهچیست. تنها حس می

ل به دلیخود شده بود. همان دختری که بیطور از خود بیکسی بود که بعد از شنیدن خبر مردنش این
کرد. طور فکر میی او بود. حداقل او اینشنایی داشت. انگار که آلینا عضوی از خانوادهاو حس گنگ و آ

شد. قبل از قدر نزدیک که خودش شوکه مینکرد از لحاظ روحی به آلینا نزدیک است. آحس می
سمتش خم شد و دستش را گرفت. این کار آرامشی در های کف اقیانوس، بهافتادن آن دختر روی شن

ش جاری کرد؛ اما برق چیزی به چشمش افتاد و چشمانش ریز شد و به انگشت دست دخترک وجود
 نگاه انداخت. یک انگشتر که چندان ظاهرش پیدا نبود. به اتاقش در پایگاه فکر کرد و چشم بست.

 به محض ظاهرشدن در اتاقش، صدای صحبت رافا و مایک را از اتاق راهبردها شنید.
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 پورت کرده!فکر کجا تلهدونم اون والشای بیرافا؟ من که نمیکار کنم میگی چی -
 و رافا کالفه از اتاق راهبردها به بیرون شنا کرد و عصبی گفت:

طوری همچین خبری رو گفتی. دیدی که تازگیا چقدر روی آلینا فکر و احمقی که اینخیلی بی -
 حسا...

الشا و کسی که روی دستانش بیهوش بود، سمت واما با ورودش به اتاق والشا و چرخیدن سرش به
 ها زل زد. زیر لب زمزمه کرد:زده به آناش را خورد و بهتی جملهادامه

 اینجا چه خبره؟ -
د. با تر شتوجه به چشمان سراسر حیرتش، دخترک را روی تخت سنگی گذاشت. رافا نزدیکوالشا بی

 ان گفت:کنپتهی دخترک رنگ از صورتش پرید و تتهدیدن چهره
 آ... آلینا؟ اون مگه نمرده؟ -

 که با چشمان ریزشده به دخترک پولک طالیی خیره شده بود، گفت:والشا درحالی
 ست؛ ولی...بینی که هنوز زندهخودشه. می -

 مکثی کرد و سپس ادامه داد:
 دونم چرا این شکلی شده. رفتاراش عجیبه.ولی نمی -

 دخترک زل زده بود. صدای مایک از پشت سرش بلند شد.خیره به زده خیرهرافا همچنان بهت
 دونیم که آلینا مرده.اما همه می -

 رافا زیر لب زمزمه کرد:
 تونه بیخود باشه.همه شباهت نمیولی این -

 والشا عصبی غرید:
 این دختر آلیناست! -

 ر نظر کرد:توجه اظهاو دوست داشت که باشد؛ زیرا دلش برای آن دختر تنگ شده بود. مایک بی
ولی آلینا پولکای طالیی نداشت. تازه! مگه نشنیدی که انسان شده و کسی ازش خبری نداره؟  -

 بینی که این دختر هنوز پریه و تازه موهاش هم سیاهه.می
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های دخترک، هر سه سکوت کرده و با کنجکاوی و هیجان ملموسی به صورتش خوردن پلکبا تکان
باز شد و مردمک چشمانش روی صورت آن سه پری ترسناک و زمخت  آرامیخیره شدند. چشمانش به

 چرخید. دوباره چشم بست؛ اما ناگهان چشمانش گرد شد و با هینی از جا پرید.
 ش... شما کی هستین؟ -

 با دیدن صورت همان پری دیوانه، عصبی گفت:
 نکنه شما هم مثل این قاتی دارین؟ -

 ی رافا بلند شد. مایک با لبخندای کرد که صدای خندهوالشا اشارهدارش به و با انگشت کشیده و پره
 ای نگاهش کرد و خطاب به والشا گفت:موذی

 شه، شک ندارم!نه، انگاری حق با توئه. خود دیوونه -
 رافا با همان لبخند گفت:

 اسمت چیه؟ -
بال پاسخی نگاهشان کنان دنمنای از این سؤال جا خورد. در ذهنش کنکاشی کرد و مندخترک لحظه

 رسید، به زبان آورد:کرد. درنهایت اولین اسمی را که به ذهنش می
 تا... تامیال. -

بعد از شنیدن این اسم، لبخندی روی لب های والشا نشست. او یقین داشت این دختر همانیست که 
 ز همکرد. همانی که به طرز مشکوکی توانست یک شبح را بکشد و والشا هنوروزی تهدیدش می

های مایک و رافا هم نمایانگر یقینی بود که به دانست این چطور ممکن شد. لبخند روی لبنمی
ی زده شده بودند. حتحال و هیجانآلینابودن این دختر پولک طالیی داشتند. هر سه از این اتفاق خوش

ا مانع رافا بشود ت کدام نتوانستشد موج کوچکی از نگرانی و ترس را از چشمانشان خواند؛ اما هیچمی
سمت والشا این خبر را مسکوت نگه دارد. رافا با همان لبخندی که روی لبش جا خوش کرده بود، به

 چرخید. چشمان براق و پرامیدش را به والشا دوخت و گفت:
 میرم به پدر و مادرش خبر بدم. اصالً همه باید بدونن! -

 وار گفت:و مایک زمزمه
 ست.این یه معجزه -
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 طور که همیشه بوده و هست. سرانجام دهان باز کرد:شا سعی کرد بر خود مسلط باشد. همانوال
 مایک! تو پیشش بمون. من باید به فرمانده اطالع بدم. -

زدنی رافا و والشا از آن اتاق آهکی با نورهایی که از مایک سری تکان داد. در یک چشم برهم
 خترک بار دیگر تکانی از ترس خورد.شد، محو شدند. دهای سقفش روشن میروزنه

 دونی کی هستی؟تو می -
چشمان دختر به مایک که این حرف را زد، دوخته شد. به فکر فرورفت و بعد از کنکاشی در ذهنش، 

چیز برایش ترسناک و موهوم بود. اینکه چیزی به یاد نداشت قضیه را ترسیده به مایک نگریست. همه
 وار گفت:ی لرزان، زمزمهبرایش بدتر می کرد. با صدای

 ای ندارم. این چطور ممکنه؟باید بدونم؛ اما... انگار هیچ خاطره -
 مکثی کرد. با کنجکاوی به مایک چشم دوخت.

 طور نیست؟دونین من کیم. اینمطمئنم شما می -
 اش را جمع کرد.وریمایک لبخند یک

خب باور کن خیلی متعجبم؛ چون دیدمت که دونم که کی هستی و االن از اینکه اینجایی... بله می -
 مرده بودی.

 کند.تر نگاهش میدخترک متعجب
 مردم؟ من؟ -

*** 
 ایفاء

 واالستار، قصر واالر
رمقی به حاضران در دادگاه چکشی محکم کوبیده شد و جان مرا به همراهش خورد کرد. نگاه بی

توان جنس آن را پیدا کرد. نگاه میهای حریری که هیچ کجای دیگر نواالستار انداختم. به پرده
عد از ای که بها و همهمهپچانداختند، برایم مهم نبود. حتی پچپرتأسفی که حاضران در دادگاه به من می

ای اهمیت نداشت. هوم و فریکسوس که کدامشان ذرهظاهرشدنمان در دادگاه به راه انداخته بودند، هیچ
 فشردند تا نگریزم، با دیدنهایم را میان انگشتان پرقدرتشان میقبل از ظاهرشدنمان در دادگاه، شانه
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یز شده بودم. برانگجانم در دادگاه واالستار، زیر کتفم را گرفتند تا با زانو به زمین نیفتم. ترحمپاهای بی
ها روی سرم خراب شده بود. سنگینیشان کمرم را خم کرد. نای ایستادن روی پاهایم ی اینهمه و همه

 دادن جان دلم بود.دادن وجودم بود. ازدستدستداشتم و اصل این حال بدم، ازرا ن
ه ام نریزد. اتفاقاتی را کهایم روی گونهسر بلند کردم و به سقف بلورین دادگاه چشم دوختم تا اشک

دادم. صدای محکم فردی را شنیدم که در سالن دادگاه طنین زحمت تشخیص میافتاد، بهاطرافم می
 انداخت:

 اعتراضی ندارید آقای ایفاء؟ -
رنگش ریخته بود. سر پایین آوردم و به او چشم دوختم که موهای سفید و بلندش روی ردای طالیی

چرا اعتراض نداشته باشم؟ من اعتراض داشتم. به این سرنوشت که آلینا را از من گرفت، اعتراض 
تم. من اعتراض داشتم. دندانم را محکم در لب داشتم. به اینکه او را از من جدا کرد، اعتراض داش

ام جلوگیری کنم. صدایش باری دیگر سکوت سالن دادگاه را به بازی پایینم فرو بردم تا از لرزیدن چانه
 گرفت.

 ی واالستار! شما اعتراضی ندارید؟دهندهواریتای محبوب واالستار! نجات -
زحمت دهان باز کردم و دست روی قلب م. بهقدمی به جلو برداشتم. هوم و فریکسوس را کنار زد

اثر هایم بیرون آمد. تمام تالشم برای خوردن بغضم بیدردناکم گذاشتم. تمام اعتراضم آهی شد و از لب
 شد؛ زیرا چشمانم لبریز از اشک شد و صدای لرزانم در سالن پیچید:

 حق... حق من این نبود! -
هایم داشت. همان بغض لعنتی که ر بریدن نفسرحمانه سعی دکرده در گلویم بیبغض النه

خبر بی هایم مانند سیلیام کرده بود. نفس عمیقی کشیدم. اشکاش نفسم را بریده بود. خفهسنگینی
 باره فریاد زدم:هایم غلتید و من یکروی گونه

 دهنده؟ من مهمم؟ من چه ارزشی دارم؟کدوم واریتای محبوب؟ کدوم نجات -
 غلتید، ادامه دادم:ام میهای گرمی که روی گونهمراه اشکهقی کردم و ههق



 

 

258 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

خواین بفرستین مأموریت امنیتی. من اعتراضی ندارم دونین؟ برای من اهمیتی نداره که من رو میمی -
ی ندارم! ها. من اعتراضها. حتی من رو بفرستین به سرزمین ناشناختهمن رو بفرستین زمین، بین انسان

 ی اینا خدمت به پرودگاره.باشم؟ همه چرا اعتراض داشته
 زنم:بلندتر فریاد می

 اما آلینا رو به من برگردونین! اون رو ازم نگیرین! -
 جناب پیمانو از جایگاه پایین آمد و آهی کشید.

چیز درست میشه. فقط باید صبر داشته باشی. تنها اشتباهت نپذیرفتن قوانین بوده و االن ایفاء! همه -
گردی به واالستار. لطفاً صبور باش! دوباره خطا از واالستار اخراج میشی؛ اما دوباره برمیبرای مدتی 

 نکن و وضع رو بدتر نکن.
 نگاهم سردرگم شد. تنها زیر لب زمزمه کردم:

 کنم. من... من... من اعتراضی ندارم.قبول می -
شد و  بار دیگر کوبیده وضوح شنیدم که جناب قاضی و جناب پیمانو نفس راحتی کشیدند. چکشبه

 صدای محکم قاضی باری دیگر در سالن پیچید:
 االجراست.حکم از فردا الزم -

شد، چشم دوختم. چندی نگذشت که سالن رفته از تعدادشان کم میگنگ و گیج به حاضران که رفته
 خالی از جمعیت شد.

 ام گذاشت و گفت:سمتم قدم برداشت. به او چشم دوختم. دست روی شانهجناب پیمانو به
 چیا نگرانت بود. بهتره به دیدنش بری و برای سفری که در پیش داری حاضر شی. -

 سرم دوخته شد و گفت:نگاهش به پشت
 سرنوشت شما به هم گره خورده. -

 و صدای هوم بلند شد.
تأسفانه مای جز قبول حکم ندارم. جناب پیمانو نگران چیزی نباشید. با اینکه برام سخته؛ ولی چاره -

 م راهش بدم.مجبورم، باید تو خونه
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تفاوتی به او زل زدم. هوم اخمی اش خندیدند؛ اما من با بیجناب پیمانو و فریکسوس به این شوخی
 کرد و گفت:

خب! الزم نیست به این سرعت اخالقای خوبت رو برام رو کنی. راه بیفت و برای اینکه به خیله -
 اش.حال بم راهت میدم، خوشخونه

 اش را باال انداخت و محو شد. فریکسوس با ناراحتی نگاهم کرد.و بعد شانه
برای اتفاقی که برات افتاد، متأسفم! برات خیلی نگرانم ایفاء! از هوم دلخور نشو؛ چون اون اصالً اهل  -

 شوخی نیست؛ پس این کارش فقط برای بهترشدن حالت بود. یعنی اون هم نگرانته، همه نگرانتیم.
 چیزی نگفتم که ادامه داد:

 من همیشه برای کمکت هستم. هر وقت خواستی من هستم. -
 جناب پیمانو آهی کشید.

تونی ها هستن. نمیکردن نداریم. سربازا مشغول بستن در ورودی دنیای انساندیگه وقتی برای تلف -
 بیشتر از این اینجا بمونی ایفاء. بهتره زودتر به برج حمل بری.

 سری تکان داد و زیر لب خداحافظی زمزمه کرد و محو شد.فریکسوس 
 به دیدن چیا برو ایفاء و شکست اهریمنا رو به دوستات بسپار. -

. باز هم تنها نگاهش هایش را روی هم گذاشتنگاهم را به او دوختم. به صورتم لبخندی زد و پلک
ی وجودم در بدن نداشتم و همه حس شده بود. گویی جانی درکردم و سری تکان دادم. تمام تنم بی

کرد. به عمارتمان فکر کردم و در کسری از ثانیه خود را در اتاقم دیدم. قلبم جمع شده و سنگینی می
فروغم چشم دوختم. سیبک ی طالکوب بزرگ آن اتاق ایستادم و به چشمان بیروی آینهبهدرست رو

که از بغضم سرچشمه گرفته بود، گویی تیری به گلویم به هزار زحمت باال و پایین رفت. از این حرکت 
 ام یورش برد.حنجره

 ایفاء! -
سمتش چرخیدم و به آغـ*ـوشش پناه بردم. به آغـ*ـوش چیا، کسی که مرا به فرزندی پذیرفته بود. به

دانم که چه هنگام به خواب رفتم. چشم که باز کردم، در آغـ*ـوش مملو از آرامشش غرق شدم و نمی
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ل انگیزی روی لبانش شکچیا را دیدم که کنار تخت روی صندلی نشسته. با دیدنم لبخند غممامان 
 گرفت و گفت:

 خوای تنهام بذاری؟باز می -
 دونم پسر خوبی برات نبودم.ببخشید مامان! می -
 این حرف رو نزن. -

 آهی کشیدم که گفت:
 بهتره هوم رو بیشتر از این منتظر نذاری. -

 متعجب پرسیدم:
 اینجاست؟ چرا بیدارم نکردی؟ -
 دلم نیومد بیدارت کنم. -

 از تخت برخاستم و دستان چیا را در دست گرفتم.
 گردم، خب؟مامان نگران من نباش. زود برمی -

 که چشمانش لبریز از اشک شده بود، خندید و سری به تأیید تکان داد.درحالی
 ش!تنگت میشم! مراقب خودت باباشه. نگران نیستم. دل -

 ها لبخندی از ته دل زدم.بعد از مدت
 باشه مامان، تو هم مراقب خودت باش. -

ت که دستانش را به پشپورت کردم. هوم درحالیدستش را بـ.ـوسیدم و با لبخندی به جلوی عمارت تله
 زد.گره زده بود، در باغ عمارتمان قدم می

 تونیم بریم.من اومدم. می -
 داشت، گفت:سمتم قدم برمیطور که بهنش را باال برد و هماسمتم چرخید. ابروی راستبه
 دونی چقدر معطل شدم؟می -

 جوابی ندادم و تنها نگاهش کردم. کالفه بود. پوفی کشید.
 م.بهتره بریم. این هم آدرس خونه -
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لمی از فیاش در کسری از ثانیه مانند ی آرامی زد. آدرس خانهام ضربهاش بر پیشانیو با انگشت اشاره
اش را دیدم که روی ایوان شدهفرشی باریک و زیبای سنگجلوی چشمانم گذشت و من کوچه

ی ی آجرنما با درشد. تصویر جلوتر رفت و مقابل خانههایش گلدان گلی دیده میی اکثر خانهپنجره
 قرمزرنگ و چوبی متوقف شد. سر تکان دادم و چند بار پلک زدم. هوم نگاهم کرد.

 بینمت.م میس... جلوی خونهخب پ -
آمدم. فریکسوس کمی در مورد اخالقیات عجیبش هیچ حرف دیگری محو شد. باید با او کنار میو بی

 شد با او کنار بیایم.برایم گفته بود و همین باعث می
ی باریک فکر کردم. چشم که باز کردم، درست در همان شدهفرشی سنگچشم بستم و به آن کوچه

. سمت رسیدها پیوسته به گوش میدم. شب بود. کسی در کوچه پیدا نبود. صدای جیرجیرککوچه بو
های اش از همان فاصله هم پیدا بود. آن گلدانهای شمعدانیآن در چوبی قرمز قدم برداشتم. گل

قرمزرنگ و آن گیاه رونده که تنها قسمت غربی نمای ساختمان را پوشانده بود. به درب چوبی 
های هوم را که رنگش گذاشتم و بعد از آن، صدای قدمرسیدم. دست روی زنگ طالییقرمزرنگ 

شد، شنیدم. سرانجام در را به رویم باز کرد و در کمال تعجب، این جمله را تر میلحظه نزدیکبهلحظه
 از او شنیدم.

 خوش اومدی! -
 «یعنی فریکسوس درمورد اخالقیات او اطالعات غلطی به من داده بود؟»

 کردم.ای بود که در آن لحظه به آن فکر میاین تنها جمله
 واقعاً ناراحت نیستی از اینکه من رو فرستادن پیش تو؟ -

 از مقابل در کنار رفت تا من وارد شوم. در همان حال گفت:
 انگار فریکسوس از من خیلی چیزا برات گفته. -

سمت راست و تابلو نصب شده بود و به وارد شدم. در نگاه اول یک راهرو دیدم که در انتهایش یک
ب شکل در ورودی خانه نصای و بیضیای نقرهشد. کف خانه از چوب گردو بود و آیینهچپ شکسته می

ی هایشده بود. فضای دنج و گرمی داشت و من از آنجایی که ایستاده بودم، صدای ترق و توروق چوب
 ر جواب هوم گفتم:شنیدم. درا که در شومینه در حال سوختن بود، می
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 و از من هم برای تو گفته. الزم به ترحم نیست. -
 ی تسلیم باال آورد.دستانش را به نشانه

 خب! حق با توئه.خیله -
 سمت سقف اشاره کرد.به
 اتاقت اون باالست. -

 سمت چپ اشاره کرد.سپس به
 ها!و پله -

های چوبی و پر رنگ با قفسهایقهوه های چرم وسمت چپ راهرو چرخیدم. مبلسری تکان دادم و به
 ها که گذشتم، صدایشکل وجود داشت. از کنار مبلی مارپیچی غربی اتاق هم پلهاز کتاب. در گوشه

 اش جا خوردم:هوم را شنیدم و از این سؤال بی مقدمه
 هنوز به واری عالقه داری؟ -

بودن قضیه آگاه شوم. خی یا جدیسمتش چرخیدم. نگاهم در صورتش چرخی زد. بلکه از شوشوکه به
ید، رساش میبلندش که کمی تا نزدیکی شانهرنگش تا موهای طالیی نیمههای ریز و آبیاز چشم

 موشکافانه چشم چرخاندم؛ سپس پرسیدم:
 شناسی؟چی؟ تو واری رو از کجا می -

 پوزخندی زد.
و خراب چیز رزندگیم پیدا شدی و همهکسی که باید این سؤال رو بپرسه، منم؛ چون تو ناگهان وسط  -

 کردی.
 ناباور نگاهش کردم.

 این چطور ممکنه؟ -
 اما آن چیزی را که از آن مطمئن بودم، بر زبان آوردم:

 نه. -
 متعجب گفت:

 چی؟ -
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 با چشمانی تهی به او زل زدم.
 جواب سؤالت بود. پرسیده بودی به واری عالقه دارم یا نه. دیگه بهش عالقه ندارم. -

 ذره شادی در صورتش نمایان شد.چند لحظه با بهت نگاهم کرد؛ اما ذره
 یعنی حقیقت داره؟ -

*** 
گذشت. در آن دو هفته، کمی بیشتر با هوم آشنا شدم. او مرد ای از حضورم در آن خانه میدو هفته

 حوصله بود.جدی و گاهی بی
ود؛ البته که دلیل آن خیلی دور از ذهن نبکرد. شباهتش به یک نگهبان آسمانی مرا متعجب میرفتار بی

 ها را در پیش گرفته بود.گذراند و عادات رفتاری آنها میاش را در کنار انسانزیرا اکثر طول زندگی
ای وقت جعبه شیشهنشست و آنرنگ میای سیاهروی جعبهبهعنوان مثال در ساعات معینی از روز روبه

داد. نام عجیبی هم داشت های مختلفی را از درونش نشان میانکرد و انسسیاه، رنگش تغییر می
 «تلویزیون»

ی زیادی به انگیز را دوست دارند. هوم همچنین عالقهی شگفتها این جعبهی انسانگفت همهاو می
های از جنس چرم داشت؛ به طوری که من تا به آن زمان ندیده بودم که او بدون پوشیدن پوشیدن کت

 ها!شدم! آم... بهتر است بگویم شبیه به انسانخارج شود. شاید من هم روزی شبیه به او می آن از خانه
 زندگی دیگرم باشد.« زمین»شاید تقدیر من این بود که 

بخشید. از در این چند روز، بارها و بارها خاطراتم را دوره کردم. خاطراتی که وجود آلینا به آن جان می
 ی پرخاطره.بانی را شکست تا آخرین دیدارمان در آن جزیرهآن روزی که طلسم اتاق نگه

لبخند تلخی روی صورتم جا خوش کرد. چه روزهایی بود روزهایی که در کنار او گذرانده بودم. از اینکه 
حال بودم. گرچه کوتاه و زودگذر بود. گرچه پایان مأموریت پیداکردن او به گردن من افتاده بود، خوش

 ر چه بود، خوب بود، حتی همان پایان تلخ.تلخی داشت؛ اما ه
اش در دنیای ای نیست که به این دیدار دوبارهدادنش تا به آن زمان، لحظهاز آن روز سیاهِ ازدست

تنگ آن روزهای کوتاه بودنش در های سیاهش بودم. دلتنگ چشممردگان فکر نکرده باشم. دل
 کنارم.
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 ا نبینمش، که نباشد.ترسیدم از اینکه آنجترسیدم. میاما می
 زد.رحمانه سیلی به صورتم میترسیدم از واقعیتی که بیمی

گذارند این یک حقیقت بود. از اینکه پریان دریایی تنها هنگامی پس از مرگ پا به دنیای مردگان می
 ترسم. اما... اما آلینای من که...ی باارزش شادی و آرامش داشته باشند، میکه در وجودشان ماده

 ی این جمله نفسم رفت.لب گزیدم. از درک ادامه
 دست روی درگاه پنجره گذاشتم و دست دیگرم روی قلبم نشست.

کرد. دیگر از صدای شده را نمناک میی باریک سنگ فرشباران کمی در حال باریدن بود و آن کوچه
 ها خبری نبود.جیرجیرک

 وع به قلبم نجوا کردم:ی آسمان زل زدم. با رجآهی کشیدم و به ابرهای تیره
 گویمت که سپاس و ستایش از آن توست.پرودگارا! سپاس می -

رنگ اتاق زانو زدم و دستانم را سمت آسمان دراز کردم. چشم بستم و اشک جا روی موکت شیریهمان
روی صورتم جاری شد. به عبادت مشغول شدم و آرامش زیادی در وجودم جاری شد. با شیفتگی و 

 ا کردم:التهاب نجو
ها و ستارگان به ی کهکشانبخش! ای خدایی که همهی هستیی جهان! ای یگانهای خالق همه -

 قدرت تو پابرجاست!
مکثی کردم از غمی که مانند دودی سمی در دلم پیچد و از حجم زیادش وجودم سنگین شد. ملتمسانه 

 ادامه دادم:
 ات تسکین ده!به مهربانی و بخشندگیاش نیست پروردگارا! قلبی را که دیگر خود گذشته -

دانستم چه وقت بود که مشغول رازونیاز بودم؛ چشم بستم و نجواکنان بارها و بارها صدایش زدم. نمی
اما وقتی بوی خوشی در اتاق پیچید و صدایی ناآشنا نامم را بر لب آورد، چشم باز کردم. آن وقت دیدم 

 فضای اتاق بسیار لطیف و مطبوع شده.
 «ی... یعنی ممکنه؟یعن»
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گاهی ستارگانش را از میان ابرها به نمایش از پشت پنجره، نگاهم به آسمان شب افتاد که گـه
آمد. یک صدای مردانه و گیرا که چندان آشنا نبود. از جا برخواسته و سرم میگذاشت. صدا از پشتمی

 سمت صدا چرخیدم. خدای من! چه می دیدم؟
اطرافش را احاطه کرده بود. لباس سفید و بلندش در بادی که در اتاق  ای نورپسری جوان که هاله

انگیزی روی صورت سفیدش نشسته بود و موهای سیاه و خورد. لبخند دلوتاب میوزید پیچنمی
 زیبایی آراسته شده بود.بلندش بهنیمه

 ام را به او دوختم و پرسیدم:لبخندی زدم. در همان حال چشمان گردشده
 ق؟پیک ح -

و شوق ملموسی از صدایم جاری شد. شوقی از سر آگاهی، آگاهی از این موضوع که او از جانب پرودگار 
 پیامی برایم آورده.

 کرد.نشین و شورانگیز بود و خوشا به حال او که با حجاب کمتری کالم پروردگار را دریافت میچه دل
 فرشتگانی بودند که درجات باالتری فرشتگان درجات مختلفی داشتند و هر کدام وظایفی. پیک حق

که ما رساندند. درحالیکردند و به دیگران میواسطه کالم پروردگار را دریافت میداشتند؛ چرا که بی
گرداندیم. گاهی تعدادی از ما مأموریتی دائمی، گاهی هم ی طبیعت روی زمین را میها، چرخهالهه

 گرفتیم.مانند من غیردائمی می
پایانش شکرگزاری بودم. همه لطف و مهربانی پیوجو کردم و از اینوجودم پروردگار را جستباز هم در 

 صدای پیک حق را شنیدم.
 سالم بر شما واریتای محبوب واالستار. -

 با لبخندی سمتش قدم برداشتم.
 سالم و سالمتی بر شما پیک حق. -

 تبسم دیگری کرد.
 حامل پیامی هستم و شاید خبری خوش! -

ن توانست باشد که خوشایند مخبری خوش؟ یعنی چه خبری می»هنگام دچار شد. م به تپشی نابهقلب
 «بود؟
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 ام گذاشت و گفت:قرارم، سمتم قدم برداشت. دست روی شانهی بیبا دیدن چهره
 پس خبر خوشیست! -

ش . نگاهاش دوختمی دیگرم گذاشت. نگاه لرزانم را به چشمان یاقوتیدست دیگرش را هم روی شانه
 کرد. با تبسمی که از بدو ورودش بر لب داشت گفت:لبریز از آرامشی پایدار بود و مرا نیز آرام می

کند. تو به خواست او پا به کند و به حال خود رها نمیگاه مخلوقات خود را فراموش نمیخداوند هیچ -
 شوی.ای؛ پس رها نمیدنیا گذاشته

 د:تر آمد و در گوشم زمزمه کرنزدیک
 پیامی که حاملش هستم این است... -
ها گذشت که با کردنشان مهار کردم. مکث کوتاهش برایم قرنزحمت لرزش دستانم را با مشتبه

 شنیدن حرفش تمام وجودم یخ کرد.
 کشد.شود. تسکین قلبت هنوز نفس میاش میقلبت خود گذشته -

 مش زمزمه کرد:قبل از آنکه مهلت درک آن جمله را به من بدهد، با آرا
 ایفاء، نگهبان آسمانی محبوب واالستار، از رؤیای پیش رو استفاده کن. -

اش را در حال محوشدن دیدم. پلک روی هم ی مهربان و نورانیگنگ و گیج سر بلند کردم و چهره
 گذاشت و زمزمه کرد:

 توکل بر پروردگار یکتا. -
 کردند.باران میهایی که صورتم را بـ.ـوســهاشکزد و تابانه میو من ماندم و قلبی که بی

کردم و به فرشتگان کوچکی که هق میبا زانو به زمین افتادم. صورتم را با دو دست پوشاندم. هق
هایم را جمع کردم و به فرشتگان کوچکی که اشکهق میدوختم. هقشدند چشم میاطرافم ظاهر می

 ان زمزمه کردم:دوختم. با صدایی لرزکردند چشم میمی
 ش میشه.قلبت خود گذشته -

 دست روی قلبم گذاشتم. آهی کشیدم و با درد ادامه دادم:
 کشه.تسکین قلبت هنوز نفس... نفس می -
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کرده در گلویم قورت دادم. ام را با بغض سنگین النهسرم را سمت آسمان گرفتم. جانِ به لب رسیده
 ام فرو رفت، باری دیگر نجوا کردم:به سـینهتوجه به دردی که مانند چاقوی برانی بی
 بارالها! نذار... لطفاً نذار... -

زحمت نفس عمیقی کشیدم. احساس رساندم. بهام را به پایان میآمد. نه. باید جملهنفسم باال نمی
 تر از قبل نجوا کردم:ام کوبیدم. آرامکردم. مشت به سـ*ـینهخفگی می

 . نذ... نذار...نذار دوباره از دستش بدم -
 ناگاه با پهلو به زمین خوردم؛ اماشد. دستانم کنار پهلویم رها شد و بهفروغ میذره تار و بیچشمانم ذره

های بلندی که قبل از آنکه کامالً از هوش بروم، صدای فریاد پر از ترس هوم را شنیدم. همچنین گام
 داشت.جانم برمیبرای رسیدن به جسم نیمه

*** 
 یگنگ و بمی در اطرافم شنیدم. صداهایی مانند صدای یک صحبت قدیمی که از پوشه صداهای

 دهی.خاطرات ذهن به آن گوش می
 فرد اول با لحنی مأیوس زمزمه کرد:

 آه! ای وای! مطمئنی این نقشه درسته؟ -
 جانب صدایش را بلند کرد:بهو طرف مقابل با لحنی حق

کنم تا چیزی رو جا ننداخته ست که دارم چک میین دفعهمنظورت چیه که درسته؟ االن هزارم -
 باشیم.

 فرد اول هم صدایش را باال برد:
 ش رو خودم باال سرت نشستم.آره جون خودت رافا! خوبه هر دفعه -
هایم را محکم به روی هم فشردم و تالش کردم بیدار شوم. در همان حال صدای پلک« رافا؟»

 شنیدم.بحثشان را هم می
دا ی اون بچه دوباره پی: خب که چی؟ تو بهتر از من انجام میدی؟ ببین مایک از موقعی که سروکلهرافا

 طور نیست؟پیچی. ها؟ اینشد، داری باز هم به من می
 چشم باز کردم و از تعجب زبانم بند آمد.
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 چطور ممکن بود؟ یعنی به این زودی دعایم برآورده شده بود؟
 آه!

 بازم گذاشتم.های خندان و نیمهقابل لبناباور دست راستم را م
 هِعیـش! -

ها با شنیدن آن صدا، به یاد آوردم که رافا و مایک، در حال بحث سر موضوعی هستند. سمت آن
که یحالاش را برای فرود بر سر رافا باال بـرده و رافا درشدهچرخیدم و دیدم مایک یکی از دستان مشت

 دستانش را برای محافظت از خودت جلوی صورتش گرفته.چشمانش را با درد بسته، 
 آرامی خندیدم و آهی کشیدم. روزهای خوشبختی من دوباره شروع شده بود.به

لبخندی زدم و سری به تأیید برای افکارم تکان دادم. مایک دستانش را پایین آورد و کالفه باری دیگر 
 آن صدای عجیب را از خود در آورد:

 لعنتی!هِعیـش!  -
 طوری بود که قبالً بوده.چیز همانبه اطراف نگاهی انداختم. هنوز همه

های سقف به های آهکی، همان تخت سنگی و همان پرتوهای نوری که از سوراخهمان میز و صندلی
تاب های ریز و درشت در این اتاق شناور بودند و من بیتابید. هنوز هم خزهداخل اتاق راهبردها می

ینند، پی بنفر از روی تخت سنگی برخواستم. با فهمیدن این نکته که رافا و مایک مرا نمی دیدن یک
 بردم که نامرئی هستم.

هایی که روی خروجی اتاق راهبردها آویزان بود؛ قدم تند کردم. ی آرامی کردم. سمت جلبکخندهتک
ای کوچکم بیابم؛ ز ماهی نقرهای اتمام تالشم این بود که از طریق خواندن ذهن رافا و مایک نشانه

 اما...
ا هخاطر شوک و یا هیجان دوباره دیدنش بود که در ذهن آندانم. شاید اشتباهی رخ داده بود و بهنمی

 تصویر شخصی شبیه به او را دیدم!
 سری به چپ و راست برای افکارم تکان دادم.

 کجا بود؟ کجا بود؟
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خواستم هر قدمی که سمت ماهی هبردها خارج شوم. میتر از اتاق راقدم تند کردم تا هرچه سریع
هایی که برایم قداست داشت و این اشتیاق من برای دارم در خاطرم ثبت شود. قدمکوچکم برمی

 های مقدس را بریده بود.دیدنش هم امانم را بریده بود. امانِ هر کار دیگری جز شمردن این قدم
ها دراز کردم؛ اما کسی قبل از من آن را کنار نارزدن جلبکبه خروجی رسیدم و دست لرزانم را برای ک

نشینی نداشته قدری شوکه شوم تا توان عقبزد و با سرعت وارد شد که موجب شد شوکه شوم. آن
 باشم؛ اما...

ام شدهآمیزی از وجودم رد شد و من مانند یک روح تازه از کالبد درآمده با چشمان درشتبه طرز جنون
 ه چشم دوختم.به این منظر

 چطور ممکن بود؟
 توجه به من سمت مایک و رافا شنا کرد و فریاد زد:سمتش چرخیدم. بی

 کنین؟ ها؟! مثل اینکه نفهمیدین چی بهتون گفتم!دارین چه غلطی می -
چرخید توجه به فریاد والشا، چشم بستم و سرم را مابین دستانم گرفتم. تنها یک سؤال در سرم میبی
 «ردم؟یعنی من م»

را  مانند دودی سفید اطرافش. مشتی به میز آهکی کوبید که ذرات آهکوالشا مانند همیشه عصبی بود
 فراگرفت و او باری دیگر به آن دو که در سکوت سر به زیر افکنده بودند، توپید:

 خواین باز هم آلینا تو دردسر بیفته؟می -
 شد. او ادامه داد:سرعت سر بلند کردم. پشت هم به من شوک وارد میبه
 ست. گفتم یا نگفتم؟بهتون گفتم نذارین کسی بفهمه اون زنده -

 رافا با صدایی لرزان گفت:
 ش اطالع دادم.ق... قربان. من... فقط به خ...خونواده -

بودن آلینا غرق بودم، قدمی به عقب ای زد که همه، حتی منی که در خواب و خیال زندهوالشا عربده
 برداشتیم.

 فهمی؟فهمی این یعنی چی؟ ها؟ میخوان ببیننش. میدِ لعنتی اونا االن اومدن پایگاه و می -
 و با فریادی بلندتر از دفعات قبل ادامه داد:
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 کنین کل پریجان باخبر شن.یعنی شما با اون مغز پوکتون دارین کاری می -
کرد و پشتش به ها شنا میمت آنام عبور کرد و در همان حالی که سناگهان دختری از وجودم نامرئی

 من بود، با صدایی لطیف و آشنا گفت:
 چه خبر شده؟ صداتون تا اتاق من هم اومده. نگران شدم. -

اسش خورد. لبهای طالیی و موهای سیاه و بلندی که با حرکتش در آب پیچ تاب مییک پری با پولک
 ن داشتند.اما لباس سیاه و کوتاهی بود که تمام اعضای پایگاه به ت

 «جای آلینا آورده؟یعنی پایگاه دختر دیگری را به»
 کردم.با چشمان ریزشده به دختر زل زدم. به صدایش فکر می

 چشمانم درشت شد. یعنی...؟
 طالیی چشم دوختم.بار دیگر به آن پری پولک

ختر دهای کنار پهلویش تا جای ممکن باز شدند. یکباره سمت والشا نفس عمیقی کشید که آبشش
 ی پر از لبخند و آرامشش زل زدم.طالیی چرخید و من متعجب به چهرهپولک

 آم... چیزی نشده. فقط یه بحث کاری بود. اگه نگران شدی... -
 اش را اصالح کرد:طور جملهحرفش را برید و نامطمئن نگاهی به دختر انداخت و این

 دونم نگران شدی، متأسفم.می -
کس مانند قبل نبود. چیز و همهگیرم. همهخیره شدم. نه حرفم را پس میزده به والشا و من بهت

 حداقل والشا مانند قبل نبود.
 دخترک با لحنی آسوده گفت:

 پس من میرم استراحت کنم. -
 صدا گفتند:ها با لبخند ظاهری یکی آناش هر سهبعد از پایان جمله

 خوب بخوابی! -
 اش خشکم زد.شنا کند؛ اما من با دیدن چهرهدختر چرخی زد تا سمت خروجی اتاق 
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رنگ. های کوچک و سرخفرم، همان لبهای سیاه و درشت، همان بینی کوچک و خوشهمان چشم
ها تصادفی باشد؟ یا حتی یک های گلگونش هم مانند آلینا بود. مگر ممکن بود که اینحتی گونه

 شباهت باشد؟
 خ کرد. پس او زنده بود. تسکین قلبم زنده بود.قلبم با دیدنش به تپش افتاد و دستانم ی

 ختم.شد، چشم دوتر میناپذیر لبخندی زدم و به پری زیبایم که هر لحظه نزدیکبا هیجانی توصیف
 دانستم باورش کنم یا نکنم.نمی

 دید یا تنها سرابی بود در اعماق اقیانوس؟چشمانم حقیقت را می
وسیدن موهای لطیف و زیبایش دراز کردم؛ موهای سیاه و برای باورکردنش، دستانم را برای بـ.ـ

 رقصان در آبش.
زحمت شد. به من که رسید، دستم را بهتر میتر و دستم لرزانشد، نفسم تنگتر میهر قدر که نزدیک

سمت تارهای ابریشمی موهایش دراز کردم؛ اما هنگامی که نوک انگشتانم یک تار مویش را لمس 
 سرم پیچید. کرد، دردی عجیب در

 هایم را محکم به روی هم فشردم؛ با دستانم هم سر پردردم را.پلک
چرخید، با زانو روی زمین پوشیده از مرجان اتاق راهبردها افتادم و از دردی که سرم همچون ماری می

 زد:شد و من صدای هوم را شنیدم که با نگرانی صدایم میرفته درد کم و کمتر میفریاد زدم. رفته
 ایفاء، چشمات رو باز کن. ایفاء! -
سمت راست چرخاندم. هوم کنار تخت آرامی چشم باز کردم. سقف سفیدرنگی دیدم. سرم را بهبه

 کرد.نشسته بود و با نگرانی نگاهم می
 چت شد یهو پسر؟ وقتی رسیدم خونه و اومدم اتاقت دیدم که از هوش رفتی. -

ی آن چه بر من گذشت تنها خیال شیرینی بود که ؟ همهو من آه سوزناکی کشیدم. پس یک رؤیا بود
 به جانم نشست؟

 در افکارم غرق شدم که با شنیدن حرف هوم شوکه نگاهش کردم.
 این بوی خوب چیه که کل اتاقت رو برداشته؟ -

 چشم بست و با لـذت نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
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 عالیه! -
 حقیقی بودنش، لرزی از خوشی به جانم نشاند.پس خواب نبود؟خیال و رؤیا نبود؟ احتمال 

 از جا پریدم و گفتم:
 چی ازت ممنونم. باید یه مدت از اینجا دور باشم.هوم بابت همه -
 جایی داری میری؟آه منظورم... منظورم اینه که... -

 ای را که قلبم زمزمه کرد به زبان آوردم:سمتش قدم برداشتم، حرفش را بریدم و جمله
 نه؛ اما به دریا میرم. دور که -

 چشمانش درشت شد.
 چی؟ دریا؟ -

سری تکان دادم. دستم را مقابلش دراز کردم. گنگ نگاهی به من و نگاهی به دستم انداخت. دستش را 
 در دستم گذاشت و من زمزمه کردم:

 گردم. در پناه الطاف الهی!میرم و با آلینا برمی -
 زده گفت:بهت

 چی؟ آلینا؟ -
 آرامی دستم را دستش بیرون آوردم و زمزمه کردم:. بهتبسمی کردم

 پایگاه مرکب سیاه. -
جا ای نورانی جمع شد. همهای خروشان در هم پیچید و در نقطهچالهفضای اطرافم همچون سیاه

که تصویر پایگاه در مرکزش بود، اطرافم را ذره بزرگ شد؛ درحالیی نورانی ذرهتاریک بود و آن نقطه
 د و سرانجام من در مرکز پایگاه مرکب سیاه بودم.احاطه کر

های ریز و درشت در آب شناور تابید و خزهگاهی روزنه نوری در آن میتاریک که گـهفضایی نیمه
 بودند.

و  های بزرگزمین پایگاه مانند برهوت اقیانوس تنها گاهی جلبک مرتفعی داشت و هر جایش سنگ
جز اتاق فرمانده که در غاری سنگی ها آهکی بودند؛ بهها و اتاقککوچک پراکنده شده بود. تمام کلبه

 در ضلع غربی پایگاه بود.
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آسمان پایگاه را مرکبی سیاه و جوهری احاطه کرده بود و مارهای سیاه و کریه در آن شناور بودند. 
 چیز با جزئیات در ذهنم مرور شد و من با شوق لبخند زدم.همه

 پذیریم.و نمیی شما رما این خواسته -
صدای فریادی که از ضلع غربی شنیدم، مرا وادار کرد که به آن سمت قدم بردارم. صدا از سمت اتاق 

پورت کردم. خود را در غار تاریک و سنگی شد. چشمانم ریز شد و به اتاق فرمانده تلهفرمانده شنیده می
 تر شد.که دیدم، صداها واضح

 کنه.پادشاهه. پادشاه این گستاخیتون رو فراموش نمیفرمانده، این کارتون توهین به  -
 درب سنگی اتاق فرمانده باز شد. پاشا عصبی از اتاق بیرون آمد.

 «ولیعهد پریجان در پایگاه؟ نکنه اتفاقی برای آلینا افتاده باشه؟»
 دستپاچه شدم.

 «کار کنم؟چی»
فرمانده بخواهد روابط گذشته را در اما ذهنش را که خواندم نفس راحتی کشیدم. او آمده بود که از 

پیش بگیرد؛ اما فرمانده به او یادآوری کرد که روی آلینا شمشیر کشیده و این خواسته را رد کرد که باز 
 هم به پادشاه خدمت کند.

اش کردم. هرچند او پاشا از غار خارج شد. من هم همراه او از غار خارج شدم. با لبخند تا خروجی بدرقه
 حالم.دید تا بداند چقدر از رفتنش و اینکه متوجه نشده آلینا زنده است خوشیکه مرا نم

کمی مانده تا خروجی، صدای جیغ آلینا را شنیدم و قلبم به لرزه افتاد. دو چیز مرا ترساند؛ اینکه اتفاقی 
 برایش افتاده و اینکه قطعاً پاشا هم صدایش را شنیده.

 اش پنهان شده بود چشم دوختم.و که ترسیده پشت تخت سنگیپورت کردم. به افوراً به اتاقش تله
 والشا و باقی اعضای گروه هم در اتاق ظاهر شدند.

چشم چرخاندم تا عامل این ترس را بیابم. با دیدن مار ملکه که مار آلینا بود، چشمانم درشت شد. از مار 
 خودش ترسیده بود؟

 .دانستم آن چیستت که از قلم افتاد و من نمیشوکه شدم. مطمئن شدم در این بین چیزی وجود داش
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ها هم مانند من جا خوردند؛ اما با شنیدن حرف آهیل نگاهم که به اعضای گروه افتاد متوجه شدم آن
 بیشتر شوکه شدم.

 آلینا این مار خودته. این رو هم فراموش کردی؟ -
وش کرده بود؟ یعنی آلینا لحن محزونش چنگی به قلبم زد. فراموش کرده؟ دیگر چه چیزی را فرام

 چیزی به خاطر نداشت؟ حتی مرا؟
افی کشید برایم ککردم؟ اصالً مگر مهم بود؟ همین که نفس میکار میچشمانم لبریز از اشک شد. چه

 آوردم کافی بود.بود. همین که من او را به یاد می
ی ما را شخصی، همهی زدهپناهم بردارم که صدای حیرتخواستم قدمی سمت پری کوچک و بیمی

 متعجب و خشمگین کرد.
 ست؟او... اون زنده -

رنگش انداختم. او هم صدای جیغ و آن صدا، صدای کسی نبود جز پاشا. عصبی نگاهی به چشمان آبی
 دادم. کوتاهی کردم.آلینا را شنید و به آنجا آمد. آه، نباید اجازه می

اه خورد و گیایش دانه به دانه به کف اتاقش میهآلینا بار دیگر جیغی کشید. قطرات نورانی اشک
 رویید.شفابخشی از آن می

 این رو ازم دور کنین. -
 یوکا سمت مار رفت؛ اما والشا فریادی زد و گفت:

 احمق برگرد عقب! -
 ور شد. آلینا با دیدن آن صحنه از جا پرید و فریاد زد:مار سفید سمت یوکا حمله

 نه! -
آورد؛ اما مهربانی د و من با لبخند نگاهش کردم. شاید چیزی به یاد نمیبا این کار مارش محو ش

 توانست از یاد ببرد. او خودش بود، همانی که قبالً بوده.اش را نمیذاتی
 کردم؟اما پاشا را چه می

 کردم؟ چطور خود را معرفی می کردم؟کار مینگاهی به آلینا انداختم. با او چه
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اق خارج شدند؛ جز پاشا. آلینا نگاهی بین پاشا و والشا ردوبدل کرد. پاشا ناباور با تذکر والشا همه از ات
 نگاهی به او انداخت و گفت:

 ای.تو... تو زنده -
 نگاهی به والشا انداخت و ادامه داد:

 اینا که یه خواب نیست؟ هست؟ -
 آلینا گنگ و گیج از جا برخاست.

 شناسم؟من شما رو می -
شد، بند آمد و من تنها به این فکر زبانش از درک تمام اتفاقاتی که برایش روشن میپاشا جا خورد. 

 کردم که چطور به آلینا بفهمانم خودم هستم؛ همانی که دوستش داشتی؟می
 جز هوم؟توانست باشد بهصدای در ذهنم پیچید و چه کسی می

 «تر خودت رو برسون اینجا. یه مشکل داریم.ایفاء، هرچه سریع»
 ه آلینا چشم دوختم. سردرگم شدم.ب

 «تونم بیام.هوم، االن نمی»
 «ایفاء قضیه خیلی جدیه. برگرد.»

 مستأصل نگاهم را در اتاق چرخاندم.
 «خب، اومدم.خیله»

ی هوم فکر کردم. صوت بمی شنیدم و چشم باز کردم. دقیقاً در اتاقی بودم که چشم بستم و به خانه
 ای آشفته سمتم دوید. دستم را گرفت و سمت خروجی اتاق کشاند.با چهرههوم به من داد. او با دیدنم 

 کنی؟کار میآقای هوم چی -
نشان  اششده برد. سمتی را با انگشت اشارهفرشی باریک و سنگکشان به کوچهتوجه مرا کشانبی

وچه را فروشی یک کوچه بود و او درست همان کداد، درست انتهای کوچه سمت راست. بعد از نان
ها از او بعید بود. یعنی چه شده بود که او را داد. متعجب نگاهم را به او دوختم. این بازینشان می

 طور آشفته کرد؟این
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رنگش را در نگاهم که چشمان آبیهایش کشید و درحالیاش را چند بار باالی لبانگشت اشاره
 دوخت، زمزمه کرد:می
 مون کردن.تو اون کوچه هستن. فکر کنم پیدا -

تر شدم. چرا که منظورش را دریافتم و من نیز مضطرب شدم. دستم را روی با این حرفش متعجب
 ی پهنش گذاشتم.شانه

 مطمئنی هوم؟ -
 چشم ریز کرد و سری به چپ و راست تکان داد.

 نداره. نه؛ اما حرکات مشکوکی دارن. جدا از اینا جدیداً به این محله اومدن و کسی اطالعاتی از اونا -
 دو دستش را روی کمرش گذاشت و ادامه داد:

ها ندارن مشکوکم کرده. دقیقاً کاری که ما ای با هیچ کدوم از همسایهدونم؛ اما اینکه رابـطهنمی -
 کنن.کنیم. اونا دقیقاً مثل ما عمل میمی

 دمی گرفت و سمتم چرخید.
 به نظرت این مشکوک نیست؟ -

 دادم، سری تکان دادم.قت گوش میهایش با دکه به حرفدرحالی
باید احتماال رو در نظر بگیریم. نمیشه ساده ازش بگذریم. بیشتر باید بررسی کنیم. خودم امشب میرم  -

 کنم.و این کار رو می
تر به که نگران آلینا بودم، به آسمان خیره شدم. باید هرچه سریعمتفکر سری تکان داد و من درحالی

 گشتم.اعماق دریا باز می
 اما آن مأموریتی که به من محول شده بود، دست و پایم را بسته و سرگردانم کرده بود.

 کردم تا سربلند به واالستارآنچه برایم در اولویت قرار داشت، اتمام مأموریتم بود و تمام تالشم را می
 بازگردم.

 مه کرد:ی مرموز انداخت و زمزنفس عمیقی کشیدم. هوم نگاه دیگری به همان کوچه
 اگه درست باشه، باید خیلی مراقب باشی. -
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اش را باز کرد. نگاهم را با عمق ی جلوی ورودی باال رفت. درب قرمزرنگ چوبی خانهو از تک پله
 بیشتری به چشمانش دوختم.

 مراقبم هوم. تو فقط حواست به حفاظ باشه. برای نیایش منتظرم بمون. -
 لبخندی زد و گفت:

 باشه. -
های اقیانوس فکر کردم، به همراهش وارد خانه شدم. بالفاصله بعد از بستن درب به اعماق آبو بعد 

 پایگاه مرکب سیاه و اتاق آلینا.
ی نور بزرگ و فضای اطرافم مانند قطره نوری در هم جمع شد و اطرافم را سیاهی در بر گرفت. قطره

ی آلینا را تشخیص دهم. باز چه شده زدهی وحشتتوانستم چهرهتر شد و من از همان لحظه میبزرگ
 بود؟ قلبم با سرعت در سـینه کوبید. چه چیز او را ترسانده بود؟

 ور شد وچیز در صدم ثانیه اتفاق افتاد. من سمت پری کوچکم دویدم و والشا سمت پاشا حملههمه
طور بیشتر دستان من در نیمه راه گرفتن دستان لرزان آلینا مشت شد. نه، درست نبود. این

 ها چرخاند.دید. فریاد والشا نگاهم را سمت آنترساندمش. او که مرا نمیمی
 خواد انجام بدی؟ذارم هر غلطی که دلت میخوای باش. فکر کردی چون ولیعهدی میهرکی می -

و پاشا در تقال برا رهایی از حصار دستان والشا که به دور گردنش پیچیده بود، مانند ماری به خود 
 شد گفت:زحمت شنیده میکه صدایش بهپیچید. درحالیمی
 کنین.یه دستور سلطنتیه. ش... شما دارین... سر... سرپیچی می -

 «دستور سلطنتی؟ نکنه... دوباره...»چشمانم ریز شد. 
ای زد. دستانش را از دور با اخمی که به صورتم نشست، نگاهش کردم. پوزخندی زدم. والشا قهقهه

 باز کرد. رهایش کرد و سمت آلینا چرخید. گردن پاشا
 شنیدی چی گفت؟ -

 د:اش غریشدههای چفتو فوراً سمت پاشا چرخید. ناغافل مشتی به صورتش کوبید و از میان دندان
 کنی زنده از اینجا بیرون بری؟موندنت باش. فکر میاول به فکر زنده -

 زد ادامه داد:می که در چشمان پاشا زلسری به باال انداخت و درحالی
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 ها؟ -
توجه به حال بد پاشا، سمت آلینا شنا کرد و دستانش را گرفت. نگاهش را با نگرانی به صورتش آلینا بی

 دوخت.
 آلینا من رو ببین. با توام. -

 آلینا سردرگم نگاهش کرد و گفت:
 اگه بمیره چی؟ -

 کشید. نگاه نگران آلیناا را با خود میوالشا اخمی کرد. سمت خروجی اتاق شنا کرد و در همان حال آلین
چرخید. اگر برای او مهم بود، جان میهمچنان به پاشا دوخته شده بود. نگاهم بین آلینا و پاشای بی

برای من نیز اهمیت داشت. لبخندی زدم، لبخندی خالف اتفاقات لحظات پیش. سمت پاشا قدم 
 بیهوش است.داد که برداشتم. چشمانش بسته شده بود و نشان می

اش گذاشتم و به حیاط قصر پریجان فکر کردم. حیاط سرسبز قصر که پر آرامی روی شانهدستم را به
ا در کردند. پاشا رهای منظمی شنا میبود از پریان رنگ به رنگ و سربازانی که در آسمان قصر در صف

بازگشتم. به دنبال آلینا های رقصان در آب رها کردم و به پایگاه مرکز حیاط درست در میان سبزه
 افکارم را متمرکز کردم و صدایش را در عمق ذهنم شنیدم.

 «زنی والشا؟ من بهت شک ندارم؛ اما...نه این چه حرفیه که می -»
پورت کردم. آلینا روی میز بزرگ و آهکی مکثی کرد. حدس زدم که در اتاق والشا باشند. به آن اتاق تله

یگر کرد. در سمت درسید و با انگشتان دستش بازی میناراحت به نظر میاتاق راهبردها نشسته بود. 
هایش را گرفت و پلکای از اتاق نشسته بود. موهای سیاه و کوتاهش را در مشت میوالشا کالفه گوشه

 فشرد.به روی هم می
ر ی دخواستم چرخچه خبر شده بود؟ با چشمان ریزشده نگاهشان کردم. برای درک بهتر اتفاقات می

زحمت نفسی کشید. چند باری دهان باز کرد و پشیمان ذهنشان بزنم که والشا کالفه برخواست. به
هایش را بر هم فشرد. به آلینا نگاهی انداخت و کالفه دستی میان موهایش کشید و سرانجام پلک

 نامطمئن لب باز کرد:
 من... من... -
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 که سردرگم به دنبال پیداکردن کلمات بود، دوخت.آلینا چشمانش را از دستان خود گرفت و به والشا 
 شد و این دانستن حس خوبیوجه اینگونه سردرگم نمیهیچوالشایی که من در آن مدت کم شناختم به

 داد.به من نمی
 دونی! آخه...خب... می -

 آلینا متعجب به میان کالمش پرید:
 ایباید به من حق بدین. من هیچ خاطرهچی شده؟ گفتم که من بهت شکی ندارم؛ اما خب شما هم  -

نه از شما و نه از پاشا دارم. این حق رو دارم که بخوام مدتی رو همراه اون به قصر برم. شاید هر چیزی 
 رو که یادم رفته، یادم بیاد.
 نگاه نگرانم را به او دوختم.

 «ذارم اتفاقی برات بیفته. همیشه همراهتم. حتی اگه تا ابد طول بکشه.نمی»
 اما این درست نیست. -

 رویش ایستاد و من هم نزدیک شدم. زمزمه کرد:والشا نگران سمت آلینا شنا کرد. روبه
دونم قبالً هرگز انجام بخشی. پس نذار کاری کنم که میاگه بذارم بری به قصر، بعداً من رو نمی -

 دادی.نمی
 را سمت صورت والشا دراز کرد و گفت: اشآلینا لبخندی زد و با مهربانی نگاهش کرد. انگشت اشاره

 خوری؟قدر بانمک حرص میتو چرا این -
 والشا متعجب نگاهش کرد و گفت:

 ولی من نگرانم. -
که آلینا موهایش را به هم ریخت و خندید و من با اخمی که روی صورتم نشست، به والشا چشم 

م بود که برای دورکردنش از آلینا دوختم. او باری دیگر مرا ترسانده بود. اصالً برای همین ترس
 اش کردم و خود را به شکل او درآوردم، همین ترس به دل آلینا نشستنش.زندانی

 به دستان والشا که سمت صورت آلینا در حرکت بود چشم دوختم و حتی پلک هم نزدم.
 «کار کنم؟کار کنم؟ چیچی»

 حسادت بود. کوبید. شاید حسادت بود! نه، واقعاًقلبم با عصبانیت می
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زده، انگشتانم را با قدرت به دور مچ دست والشا حلقه کردم و او خشکش زد. طی یک حرکت شتاب
بند آلینا دراز کرده بود و من مانع شده بودم. درست مانند همان روزی که دستش را برای گرفتن گردن

 طور متعجب شد و گفت:درست همان
 دوباره؟ -

شده در میان راهش زل زد. والشا نگاه متعجبش، متفکر شد و طولی آلینا متعجب به او و دست خشک
دانم چطور اما با سرعت غیرقابل هایش در هم رفت و عصبی لب گزید. نمینکشید که اخم

 ی محکمی مرا به زمین کوباند.ای، دست دیگرش روی مچ دستم پیچید و با ضربهبینیپیش
زمان با فریادی که ستم را پشت کمرم قفل کرد و من همفریادم به هوا رفت و آخ بلندی گفتم. دو د

 بودن نیز برداشتم.کشیدم، دست از نامرئی
 کنی؟کار میآخ! چی -

 ی آلینا در فریاد عصبی والشا گم شد.زدهجیغ حیرت
 توی عوضی باز هم پیدات شد؟ -

 و آلینا ترسیده زمزمه کرد:
 ای... این دیگه کیه؟ رو... روحه؟! -

 زحمت سرم را سمتش چرخاندم.قی زدم و بهلبخند عمی
 باز هم که گفتی روحم؟ -

 و والشا عصبی مشتی به پهلویم کوباند.
 صدات رو ببر نکبت. دیگه گیرت انداختم. راه فرار نداری. -

اش خندیدم. حداقل راهی برای خیالیپیچید به این خوشرغم دردی که در پهلویم میخندیدم، علی
 داشتم. خطاب به او گفتم: فرار از دست او را

 حال شدی. مطمئنم دلت خیلی برای اتاق نگهبانی تنگ شده!م خوشانگار خیلی از دیدار دوباره -
 داد که تا چه حد عصبی شده. آلینا متعجب زمزمه کرد:اش نشان میافروختهی برچهره

 یم؟شناس؟ ما هم رو می«باز هم»؟ من... منظورت چی بود که گفتی «باز هم» -
 سمتم شنا کرد و والشا فشار دستانش را بیشتر کرد و فریاد زد:
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 نزدیکش نشو! -
 ای خورد. در جایش متوقف شد و با چشمان درشت به والشا چشم دوخت و گفت:آلینا یکه

 چرا؟ -
های کنار پهلویش تا جای ممکن باز شد. آلینا نگاه از او والشا عصبی نفس محکمی کشید و آبشش

 انش را به من دوخت. در همان حال گفت:گرفت و چشم
 ولش کن. -

 والشا عصبی تپید:
 فهمی چی میگی؟چی؟ همین عوضی این بالها رو سرت آورد. حاال ولش کنم؟ می -

 توجه به والشا نگاهم را به آلینا دوختم و گفتم:بی
 خوای آزاد شم؟می -

و حرکاتش معطوف کردم و در صدم ثانیه با گنگی نگاهم کرد. لبخندی زدم. تمام تمرکزم را به والشا 
ی پرت سمتی والشا کوبیدم. چون انتظار کاری از من نداشت، بهچرخیدم و با پاهایم لگدی به ســینه

 شد و فوراً عصبی از جا برخواست و فریاد زد:
 چطور جرئت کردی عوضی؟ -

الکتریسته را دیدم که مانند کرد، ظاهر کرد و من امواج مار سیاهش را در همان حال که سمتم شنا می
پورت کردم و دستانش را روی کمرش قفل کردم. ور شدند. فوراً پشت والشا تلهرعدی سمتم حمله

توجه در حال جدال باهم هستیم که آلینا جیغی کشید. نگاه هراسان و نگرانم را به او دوختم. با بی
خورده، سمتمان شنا کرد های در هم گرهاخمای کشیدم؛ اما او با دیدنش که در امنیت بود، نفس آسوده

 و با صدای بلندی گفت:
 بس کنید! -

 ترش کرده بود، نگاهم کرد.آلود که بامزهی اخمو با همان چهره
 نشنیدی چی گفتم؟ بس کن و ولش کن! -

 این رویش را ندیده بودم. ابرویم را به باال انداختم و گفتم:
 عصبانی ممکنه من رو با اون امواج الکتریسیته بسوزونه و...اگه دستام رو بردارم، این ماهی  -
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 کرد تا رها شود گفت:که هم چنان تقال میوالشا در میان حرفم پرید. درحالی
 آلینا تو برو عقب. الزم نکرده با این نکبت حرف بزنی و... -

 زدم گفتم:ای به او میکه تنهاین بار من به میان حرفش پریدم. درحالی
 ت؟!نکب -

 آهی کشیدم و با ناامیدی زمزمه کردم:
 دونی چقدر دلم برای اتاق نگهبانی تنگ شده.وای والشا! نمی -

 و با مهربانی ادامه دادم:
 تو دلت تنگ نشده؟ -

 والشا عصبی غرید:
 هیش، لعنتی! -

کردم ی غرق سؤال آلینا چشم دوختم. سرم را کمی سمت چپ متمایل ام را قورت دادم و به چهرهخنده
 و گفتم:

 کنم.اگه تو بخوای آزادش می -
 با شادی لبخندی زد و گفت:

 واقعاً؟ -
 چشم درشت کردم.

 البته! -
 شده ادامه دادم:مکثی کردم و با همان چشمان درشت

 البته شرط داره. -
 والشا پوزخندی زد.

 ترجیح میدم بندازیم تو اتاق نگهبانی و اونجا زندانیم کنی. -
 ادامه داد:و رو به آلینا 

 و تو هم حق نداری به حرف این نکبت گوش کنی! -
 توجه به والشا، نگاهم را موشکافانه به آلینا دوختم.بی
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 خب؟ -
 خب... خب... چه شرطی؟ -

 رنگی کردم.اخم کم
دونه شاید وقتی دستام رو برداشتم کنم. کی میطوری که نمیشه. من دارم با جونم معامله میاه! این -

 ه کنه.بهم حمل
 والشا عصبی زیر لب غرید:

 کنم.شک نکن همین کار رو می -
 با این حرف والشا، با پیروزمندی به آلینا چشم دوختم. آلینا کالفه با انگشتان دستش بازی کرد.

شناسین. برای همین بهتون اعتماد کدومتون رو نمی شناسم؛ ولی انگار شما من رو میمن هیچ -
 نم.کقبالً شخص مهمی بودین برام و من با این احتمال شرطت رو قبول میدونم شاید کنم. نمیمی

نشینش باعث شد ناخودآگاه دستانم از های دلنگاهش را از دستانش گرفت و به چشمانم زل زد. حرف
نشین او شده بود که تکانی های دلدور دستان والشا باز شود. انگار والشا هم مانند من مسخ حرف

 نخورد.
 م کرد:ای سر هکنان جملهپتهکندنی، تتهمان معذبش کرد که نگاه دزدید و با هزار جاننگاه خیرهانگار 

 خُ... خب، شرطت چیه؟ -
کرد. گونه موشکافانه نگاهم میوالشا تکانی به خود داد و سمتم چرخید. مسلماً کنجکاو شده بود که آن

ی ظاهری کردم و ری منحرف کردم. چند سرفهبه خود آمدم و نگاهم را از آلینا برداشتم و سمت دیگ
 در جوابش گفتم:

 خوام!اعتمادت رو می -
که یک سمت صورتش را باال بـرده بود کردن به یک احمق بود. او درحالینگاه والشا به من، مانند نگاه

 گفت:
 کردنی نیست.چیش! اینجا رو باش. واقعاً انقدر کودنی؟ اعتماد که معامله -

 کالفه نگاهش کردم. تا چه وقت قرار بود آنجا باشد؟ پوفی کشیدم.
 خوای؟ ها؟چطور اعتمادش رو می -
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 ای به آن نداشتم؟کرد که عالقهچرا همیشه مرا واردار به کاری می
 بره کودن.الاقل چند ماهی زمان می -

چ ندمش. مگیرانه مچ دستش را گرفتم و به پشت چرخاهایش ادامه داد. آهی کشیدم و غافلبه حرافی
های دور مچش آمیـزش گوش ندادم. آبدست دیگرش را هم رویش گذاشتم و به فریادهای اعتراض

اش بند، دستانش را نگه داشت. لبخندی زدم و با گرفتن شانهرا به یخ تبدیل کردم که مانند یک دست
 د، فریاد زد:دهکه دستانش را تکان میدوباره چرخاندمش تا صورتش مقابلم قرار بگیرد. درحالی

 کنی؟ آزادم کن. زود باش!کار میچی -
هایش زدم. یک ماسک یخی دور دهانش شکل ای به لبام ضربهای کردم و با انگشت اشارهخندهتک

های بم شده بود. راضی از کارم لبخندی زدم و چشمانم گرفت. دیگر صدای فریادهایش مانند زمزمه
 ی آلینا خیره شد.زدهه و نگاهم به صورت بهتی عصبی والشا کندناخودآگاه از چهره

هایش همان اش از حرکت ایستادم و در چشمانش زل زدم. چشمقدمیسمت آلینا قدم برداشتم. در یک
 انگیز را داشت، همان حس لطیف و عمیق را.آشنایی حیرت

 با جدیتی تصنعی گفتم:
 پرسم.دوباره می خوام ازت بشنوم؛ پستو از قبل شرطم رو پذیرفتی؛ اما می -

 تر شدم.مکثی کردم و نزدیک
 بهم بگو. -

دست  هایم را بهقرارم افسار چشمتر و قلب بینگاهم در چشمانش قفل شد. صورتم به صورتش نزدیک
 زحمت ادامه دادم:رنگش دوخته شد. بههای خوشگرفت و نگاهم به لب

 کنی؟کنی؟ بهم اعتماد میشرطم رو قبول می -
 رسیده، پشت هم سری تکان داد. لبخندی زدم و نگاهش کردم.با نگاهی ت

 خانم شما باید با زبونتون جوابم رو بدین. -
 بریده زمزمه کرد:نگاه دزدید و بریده

 با... باشه... -
 ی بعد را با سرعت گفت:و جمله
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 کنم.بهت اعتماد می -
ش تا از کنارم عبور کند که مچ دسترنگش تکانی داد ی طالییسرعت از من فاصله گرفت. به بالهو به

 را گرفتم.
 نگاهمان در هم گره خورد. او با چشمانی متعجب و من با چشمانی سراسر شادی. زمزمه کردم:

 گردم. منتظرم بمون!برمی -
 پورت کردم.ی هوم تلهدستش را رها کرده و به صورتش لبخند زدم. چشم بستم و به خانه

*** 
 آلینا

 نافذش به من خیره شد و زمزمه کرد:با همان نگاه 
 گردم. منتظرم بمون!برمی -

زاد کردم ام را آشدهای نکشید که محو شد و من دست روی قلب پرتپشم گذاشتم. نفس حبسبه ثانیه
 که صدای بمی شنیدم:

 ووم... اوم... هی... اوم... -
 . پاک فراموشش کرده بودم. بهچشمانم به والشا دوخته شد. با چشمان گردشده فوراً سمتش شنا کردم

 او که در تقال برای بازکردن یخ دستانش بود رسیدم.
 «کار کنم؟خب... خب باید چی»

 خورد، توپیدم:قرار تکان میای بیو به او که همچون بچه
 هیس! یه دقیقه آروم بگیر. -

ستم که ن دمتفکر به ماسک یخی روی صورتش چشم دوختم. نامطمئن دست پیش بردم. نوک انگشتا
حالی به هم چشم دوختیم. به به ماسک یخی برخورد، فوراً فروریخت و ذوب شد. من و والشا با خوش

 ها را هم باز کردم و گفتم:سراغ دستانش رفتم و آن
 تونم برم؟خب تموم شد. می -

 اما والشا سمتم چرخید و با اخمی که به صورتش نشسته بود، گفت:



 

 

286 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

تونستم آزاد شم و هرحال من قبالً هم تو اتاق نگهبانی بودم. میبهمجبور نبودی قبول کنی.  -
 درضمن...

 لبخندی زدم. مکثی کرد. لبخندم محو شد و منتظر نگاهش کردم. با چشمان ریزشده ادامه داد:
 گفت بهت؟ هوم؟برات آشنا نبود؟ حس خاصی نداشتی وقتی دیدیش؟ االن چی داشت می -

 متعجب کمی عقب رفتم.
 خاص؟ مَ... منظورت چیه؟حس  -

 آرامی گفت:هایم را گرفت و سمتم خم شد. بهشانه
 ای که االن دیدی همونی بود که تو قبالً بهش...ببین کوچولو. اون عوضی -

 اش را یک بار خاراند.کالفه رهایم کرد. زخم قدیمی کنار شقیقه
 یعنی... تو و اون... هم رو... -

 و با صدای نسبتاً بلندی گفت: حرفش را برید. عصبی نگاهم کرد
 خوام بگم دیگه!دِ خودت بفهم چی می -

هیچ حرف دیگری سمت اتاق خودش شنا کرد. آن روز چه روز عجیبی بود. اول پاشا، بعد هم آن و بی
 اش پیدا شد و سپس معمایی که والشا برایم ردیف کرد.پسری که مانند یک روح سروکله

یزان به خروجی اتاق راهبردها شنا کردم. دوست داشتم چرخی در های آوآهی کشیدم و سمت جلبک
 مرز چیز دیگری بود.اقیانوس بزنم تا کمی آرام شوم. لـذت چرخیدن در اقیانوس بی

توانستم تمام آن افکار نامنظم را نظم بخشم و شاید این استرسی که پیوسته با من بود کمتر آنجا می
 شد.می

ی پایگاه شدم که یوکا را دیدم. از دور برایم را کنار زدم و وارد محوطههای آویزان به خروجی جلبک
 زد سمتم شنا کرد.که پیوسته صدایم میدستی تکان داد و درحالی

 هیچ حرفی مچ دستم را گرفت. سمتی شنا کرد و مرا با خود برد.به من که رسید بی
 بریم؟ ولم کن!کنی؟ کجا میکار میچی -

 گفت که لرزی به جانم نشاند. و او تنها یک جمله
 ت اومدن ببیننت.هیس! خونواده -
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 «خونواده»شد مدام این کلمه در ذهنم تکرار می
در حال  ایجان به دنبال یوکا کشیده شدم. هیچ حسی نداشتم. در سرم تنها کلمهو مانند یک شی بی

 عبور مداوم بود و من گیج و منگ بودم.
*** 
 ایفاء

 وجویش برداشتم و بلند صدایش زدم:هایم را برای جستی هوم ظاهر شدم، قدمهپس از اینکه در خان
 هوم؟ آقای هوم؟ من برگشتم. -

ی مارپیچ پا تند کردم که قبل از من هوم از آن از راهروی ورودی و سالن پذیرایی گذستم و سمت پله
 پایین آمد و با دیدم پوفی کشید و گفت:

 ست؟وضوع چیه؟ آلینا زندهبرگشتی؟ میشه به من هم بگی م -
 ست و من باید فوراً برگردم پیشش.زنده -

 دادن سرش زمزمه کرد:چشمان ریزش درشت شد و با تکان
 طور!که این -

 و من ادامه دادم:
 داره شب میشه. بهتره برم سمت اون کوچه و بررسی کنم. -

 از پله ها پایین آمد.
 م بدیم. احتمال وجودشون زیاده!بسیار خب. پس بیا باهم این کار رو انجا -

هایی که صدای موافقت کردم و دقایقی بعد ما درست در همان کوچه ایستاده بودیم. از کنار خانه
ی بعدی دربی سبزرنگ داشت و با فلزی رسید گذشتیم. خانههای چند کودک از آن به گوش میخنده

رد و ی مپوشانده بود و از آن صدای مشاجره ای باال و قسمتی از درب راتیره تزیین شده و گیاه رونده
 رسید.زنی به گوش می

ای به ای توقف کرد. با سر اشارهرنگ و سادهی دیگر هم گذشتیم و هوم مقابل دربی شیریاز چند خانه
 خانه کرد.

 اینجاست. -
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، تاده بودمشد؛ اما من از همان جایی که ایسهوا تقریباً تاریک شده بود. صدایی از خانه شنیده نمی
 ایم. درختانشده در اطراف خانه را حس کنم. شکی نداشتم که درست آمدهتوانستم امواج منفی احاطه

 ی درون حیاط از آن فاصله که بودم پیدا بود. هوم سمتم چرخید.خشکیده
 کامالً واضحه که اینجا چه خبره. تو هم حسش کردی؟ -

 ن دادم. ادامه داد:رویم سری به تأیید تکای روبهخیره به خانه
 کار شیم و تمومش کنیم.بهباید قبل از گرفتارشدن کسی دست -

 نگاهش کردم.
 بینمت.پس تو حیاط می -

ای در کوچه نیست، به آن سوی به ابتدا و انتهای کوچه چشم دوختم. وقتی مطمئن شدم موجود زنده
از روح خانه صدای جیغی شنیدم و ترسان پورت کردم. دقیقاً بعد از ظاهرشدنم در حیاط خالی دیوار تله

 به اطراف چشم دوختم؛ اما کسی را ندیدم. هوم هم کنارم ظاهر شد و گفت:
 انگاری دیر کردیم. یکی اسیر شده! -

 لب گزیدم و زمزمه کردم:
 من باید این مأموریت رو تموم کنم. -

 نگاهش کردم و با جدیت ادامه دادم:
 یا زیرزمینی داره. من هم میرم تو خونه.تو باغ رو بگرد. حتماً کلبه  -

ه های النبریای ویالیی و بزرگ که نمای سفید با گچسری تکان داد و من سمت خانه دویدم. خانه
ای؛ اما هیچ چراغی در آن روشن نبود و بزرگی های بزرگ و درب ورودی شیشهزنبوری داشت و پنجره
 ی زیاده گرفته بود.فاصله افزود؛ چرا که از کوچهباغ به تاریکی فضا می

کرد. ام میارتفاع ورودی باال رفتم و حجم امواج منفی زیادی که من وارد شد، عصبیی کماز دو پله
 ای بزرگ ایستادم و قبل از باز کردن آن زمزمه کردم:روی درب شیشهروبه

 الرحیم.الرحمناهللبسم -
ای های کف خانه گذاشتم که صدای نعرهامیکو درب کشویی را باز کردم و پای راستم را روی سر

 شنیدم.
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 گم شو بیرون! -
 کامالً وارد خانه شدم. در ذهن به هوم گفتم:

 «پیداش کردی؟ مثل اینکه اینجا کلی مهمون داریم که باید ازشون پذیرایی کنیم.»
 و هوم از عمق ذهنم، در پاسخ زمزمه کرد:

 «کم زمان بخر.کنمش. یهدارم آروم می»
 به صدا گفتم:رو 
 زنه.اومدم ببرمتون به جایی که خیلی صداتون می -

 عربده زد:
 خفه شو! زود باشید بکشیدش! -
ها از دیوارهای اطراف عبور کردند و سمتم هجوم آوردند؛ با آن قد بلند و ظاهر ها نفر از آنده

ه م ظاهر کردم. آتشی کای شالق آتشینم را در دستمانندشان. با خشم نگاهشان کردم و با زمزمهشبح
 سوزاندشان.تر بود و میها پرحرارتاز آتش درون آن

 پچ کردند.با دیدن شالق در جایشان ایستادند و باهم پچ
 صدای هوم در ذهنم پیچید:

 «ست.قلبش آماده»
 و صدای دخترکی بعد از صدای هوم در سرم پیچید:

 «خدایا کمکم کن! خدایا نجاتم بده!»
 د و من صدای هوم را شنیدم که بلندتر از آن صدا گفت:صدای دخترک کم ش

 «تر اونا رو مجازات کن.چیز طبق برنامه پیش میره. فرمان مداخله دریافت شد. هرچه سریعایفاء، همه»
تر شد. لبخندی زدم و شالقم را سمت آن هنگامی که آن دختر نام خدا را بر زبان آورد، کار من راحت

شدند. صدای شکنی و آزار یک انسان تنبیه میها به جرم قانونکردم. آنهای سیاه پرتاب شبح
فریادهای دردمندشان در خانه پیچید و زنجیرهایی دور دستان و پاهایشان ظاهر شد. پوزخندی زدم و با 

 ها را به دنبال خود کشاندم.طناب نامرئی آن
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ها اسیر ای بود که به دست آنآشفته کردن دخترک گریان ووارد حیاط شدم. هوم همچنان در حال آرام
آلود بود. دستانش از فشار کرده و قرمز بود و چند جای بدنش زخمی و خونشده بود. چشمانش پف

 لرزید. آهی کشیدم و گفتم:استرسی که به او وارد شد، می
 پس تو حواست به این بچه باشه تا من مأمورا رو احضار کنم. -

حرفم را تأیید کرد. سمت خروجی راه افتادند و من ماندم و آن لشکر  دست دخترک را گرفت و با سر
 ناالن.

 عصبی فریاد زدم:
 رئیستون کجاست؟ -

 کردند.تنها از درد ناله می
 کنم.زود باشین بهم بگین کجاست. اگه بیاریدش پیش من، آزادتون می -

 ی بم و نازیبایی زمزمه کرد:زحمت قدمی سمتم برداشت و مقابلم زانو زد. با صداها بهیکی از آن
 میارمش. -

 ها رو به او کرد و غرید:لبخندی زدم. نُه نفر دیگر شروع به فحاشی به او کردند. یکی از آن
 واشخیص! لعنتی تو نباید به قبیله خـ*ـیانـت کنی. -

ی دها زدم که از درد فریاد کشیدند. رو به او پوزخنخشمگین نگاهشان کردم و شالق دیگری به آن
 زدم.

 تونی گولم بزنی؟ چه اطمینانی وجود داره که حرفت رو باور کنم؟فکر کردی می -
 زمزمه کرد:

 بهتون ملحق میشم. -
متعجب به او زل زدم. از جا برخاست و با آن چشمان کامالً سیاه و آن صورت ناموزون مقابلم قرار 

 گرفت و با صدای بلندی گفت:
مونم و همراه شما به پرودگار خدمت ورم که بهتون وفادار میخمن بهتون ملحق میشم. قسم می -

 ها رو برتر از ما آفریده.کنم. من باور دارم که خداوند یکتاست و انسانمی
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ها و پاهایش باز شدند و او به من لبخندی یافتن حرفش، زنجیرهای گداخته از دستزمان با پایانهم
بود و به موجود زیبایی بدل شده بود. با چشمان براقش نگاهم که کامالً ظاهرش تغییر کرده زد؛ درحالی

 نشین شده بود گفت:کرد و با صدایی که دل
. به کردن موافق نبودمم میخیلی وقته که دوست داشتم این کار رو بکنم. من با کارایی که خونواده -

 گردم.کنم و با برادرم برمیقولم عمل می
 بودم؛ اما دستم را سمتش دراز کردم.با اینکه هنوز در شک حرفش 

 موفق باشی. -
رفت. دستش را در دستم گذاشت. لبخندی زد و شادی و هیجان حسی بود که از صورتش کنار نمی

های سیاه چرخیدم. هوم در این لحظه کنارم ظاهر شد و سپس محو شد. بعد از رفتن او سمت آن شبح
 گفت:

 گه پیداشون میشه.به واالستار اطالع دادم. مأمورا دی -
 سری تکان دادم.

 رئیسشون مونده. یکی از اینا رفته که بیاردش. -
 متعجب نگاهم کرد.

 گرده.چی؟ تو که آزادش نکردی؟! خب االن میره و با یه لشگر برمی -
 خندیدم.

 من آزادش نکردم. اون خودش باعث آزادیش شد. -
مأموران واالستار در حیاط ظاهر شدند. بعد از هوم گیج نگاهم کرد. دهان باز کرد تا حرفی بزند که 

سالم و درودی، طناب نامرئی را به دست گرفتند و مانند نوری به آسمان پرواز کردند. سمت خروجی 
 پرسید:قدم برداشتم. هوم با هر قدم سؤالی می

 یعنی چی؟ چطوری آخه؟ یه جور حرف بزن من هم متوجه بشم. -
 درشت زمزمه کرد:ناگهان سکوت کرد و با چشمانی 

 ن... نکنه... -
 گفتم:
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 درسته. به ما ملحق شده. اون دیگه یه راسمیه! -
ی محکمی به سرم منتظرش نماندم و در خروجی را باز کردم. همین که پا به بیرون گذاشتم، ضربه

 رفته روی هم افتاد.کوبیده شد و چشمانم رفته
*** 

 تیک تاک! تیک تاک!
ساعت کمی هوشیار شدم. تکانی خوردم. فریادی از درد شدیدی که در  هایبا شنیدن صدای عقربه

آرامی چشم باز کردم که دو چشم قرمز در دادم بهکه سرم را ماساژ میپیچید کشیدم. درحالیسرم می
ای زد و از من فاصله ی ممکن به خود دیدم و فریاد دیگری کشیدم که قهقههترین فاصلهنزدیک
 گرفت.

 تر باشی.شجاع کردمفکر می -
ی تر از دیگران بود و هالهاش قابل تشخیص بود. اندامش درشتسختی چهرهنگاهش کردم. به

 اطرافش سیاهِ سیاه بود.
 پرسیدم:

 کی هستی؟ -
 پوزخندی زد.

 همونیم که دنبالشی. -
 اش کرد.ای به دو شبح کناریبا سر اشاره

 ببندینش. -
ها که مشغول بستن دستانم با زنجیری فلزی بودند زدم و به آن و آن دو سمتم قدم برداشتند. پوزخندی

 چشم دوختم. زمزمه کردم:
 کنی فقط.تر میداری کار رو برای خودت سخت -

 ای به او انداختم.نگاه مسخره
 تونم از شر اینا خالص شم؟فکر کردی نمی -

 دستانم را باال آوردم و زنجیرهای دور دستم را تکانی دادم.
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 خوردن برام آسونه.بمثل آ -
 با پوزخندی به صورت خشمگینش زل زدم.

ور شد و مشتی به صورتم در ذهنم به دنبال اثری از هوم بودم؛ اما چیزی نیافتم. عصبی سمتم حمله
 کوبید و من تنها نگران دیررسیدنم به آلینا بودم.

 بیاد. زننت که جونت باالقدر میندونم برات کاری نداره؛ اما اینا اومی -
زدنم کردند. با از اتاق نمناک و تاریک خارج شد. آن دو شبح سیاه نزدیک شدند و شروع به کتک

ها زدم و با آرنج به صورت ای به پای یکی از آندومین لگدی که به شکمم خورد، چرخیدم و ضربه
 دیگری.

. شبحی وارد شد و فریاد شدت باز شدی اتاق بهدقایقی مشغول جدال با هم بودیم که درب زهواردررفته
 زد:
 کافیه! گم شین بیرون. -

تر بود و بودن یک تن زنانه داشت. صورتش از دیگران قدری روشنصدایش در عین نازیبایی و کلفت
 اندامش ریزتر؛ اما هنوز زشت و کریه بود.

ق اتا ها ترسیده فوراًسمتم قدم برداشت و با چشمان قرمز آتشینش به آن دو شبح چشم دوخت. آن
 سرشان بستند.نمور و تاریک را ترک کردند و درب کهنه را پشت

 دار زمزمه کرد:نزدیکم شد و در چشمانم زل زد. با آن صدای زمخت و خش
 کنم.اگه بگی کجاست و چه اتفاقی براش افتاده، آزادت می -

 متفکر در چشمان آتشینش زل زدم.
 گردی.اول باید بهم بگی دنبال کی می -

 کرد گفت:طور که مصمم نگاهم میهمان
 همونی که آزادش کردی. -
 چرا باید بهت بگم؟ -

 کالفه اخمی کرد.
 تونم از اینجا نجاتت بدم.چون من می -
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سمتی چشم دوختم. چشم گفت. متفکر بهشده و تیزش میهای چفتتمام آن کلمات را از میان دندان
 کرد چشم دوختم و باالخره گفتم:نگاهم می چرخاندم و نامطمئن به او که با امیدواری

 هر وقت آزادم کردی بهت میگم. -
 به اعتراض لب باز کرد:

 اگه کلکی تو کار باشه؟ -
 شانه باال انداختم.

 تونم دروغ بگم.دونی که من یه واریتام، نگهبان آسمانی؛ نمیمی -
 حالی سری تکان داد و گفت:با خوش

 الن کجایی؟دونی احق با توئه. اِم می -
 دانستم.با چشمان ریزشده نگاهش کردم. نمی

تونه ازش پورت کنی. اینجا طلسم شده و کسی نمیاینجا دنیای ماست. برای همینه که نتونستی تله -
 خارج بشه.

 سؤالی را که در ذهنم متولد شد پرسیدم:
 پس چطور اونا تونستن خارج بشن؟ -

 آرامی زمزمه کرد:بهمردمک چشمانش در چشمانم چرخید و 
 کنیم.دونی که ما برای اونا کار میبا کمک اهریمنا. می -

 مکثی کرد و ادامه داد:
ی مگر تونی خارج بشتونه نجاتت بده منم. من یکی از قدرتمندای اینجام و تو نمیتنها کسی که می -

 با همراهی یکی از ما و کی حاضره کمکت کنه جز من؟
ی دستم را با کلیدی که در دستش ظاهر شد، باز شدهزنجیرهای قفل و بستای زد و وریلبخند یک

 کرد و بعد از بازکردن زنجیرها گفت:
 تونی تغییر شکل بدی، مگه نه؟احتماالً می -

 ابروهایم به باال پرید و متعجب به صورت خندانش خیره شدم.
*** 
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 گذشتیم غر زد:طور که از کنار چندین شبح میهمان
زمینی تو فرنگی تو انبار سیبنستی از این بهتر تغییر شکل بدی؟ تو االن مثل یه گوجهتونمی -

 چشمی.
 ای کردم و شنل روی سرم را جلوتر کشیدم.خندهتک

 کنه.خوبی کار نمیخودت گفتی اینجا طلسم شده. خب نیروهام به -
اند و شکل یک شهر را شده ها مانند لکه ابری دودی بودند که به هم متصلها و خیابانتمام خانه

ای. اصالً نیازی هم به در نداشتند وقتی ها نه دری داشت و نه پنجرهگرفته بودند. بعضی از خانه
 توانستند از دیوارها عبور کنند.می

ردم کزحمت دو نفر توان عبور از آن داشتند، گذشتیم و من همچنان حس میی باریکی که بهاز کوچه
 تعقیبمان هستند.های زیادی در سایه

 «زد چی شد؟پس اون ورودی که این دختر از اون حرف می»
 رنگ شنل پیدا بود. رو به من گفت:های سیاهش از کاله طوسیعصبی به عقب چرخید. تنها لب

 تر راه بیای.تونی سریعدرسته که نتونستی تغییر شکل بدی؛ اما مطمئنم می -
گفت و با گرفتن بازویم مرا با سرعت سمت اش میشدهچفتهای ها را از الی دندانتمام این حرف

ی زیادی تا آن نداشتیم؛ اما ما مانند بادی سمتش در حال دویدن رو کشاند. با اینکه فاصلهبست روبهبن
 بودیم. پرسیدم:

 مطمئنم تو هم حسشون کردی. -
 عصبی توپید:

فرنگی ه گوجهسرعت یتونیم بهی و ما میفرنگی هستبینی نبود؛ چون تو یه گوجهخیلی غیرقابل پیش -
 رو شناسایی کنیم.

 کردیم، فریاد زدم:ی دیگر به آن برخورد میاما من با دیدن دیواری که تا چند ثانیه
 مواظب باش! -

 هایم را به هم فشردم.و پلک
 «پس... پس چرا اتفاقی نیفتاد؟»
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کردم. اولین چیزی که دیدم، یک جنگل  آرامی چشم بازپاهایم روی زمین سفتی قرار گرفت و من به
 رسیدند.ای که در اثر تاریکی هوا مخوف به نظر میکشیدهفلکبهتاریک بود و درختان سر

تر شده بودند. تشخیص صورتش سر که چرخاندم، دو گوی آتشین دیدم که در اثر تاریکی هوا براق
را در  که دستانشمعلق پیدا بود. درحالیدیدم که درون شنلی بسیار دشوار بود و من تنها چشمانی می

 هم گره زده بود، با حالت طلبکاری گفت:
خب من نجاتت دادم. حاال تموم مردم شهرم با من دشمن شدن. مطمئنم تا حاال همه متوجه شدن  -

 خوای دوباره گیرشون نیفتی بهم بگو اون پسر کجاست؟که کار من بوده. اگه می
 هایش تکان دادم و گفتم:برداشتم. سری به تأیید حرفکاله شنلم را از سر 

خوای ببینیش دستم رو کنم. اگر میدونم تو کار بزرگی کردی. ازت ممنونم و حتماً جبران میمی -
 بگیر.

 هایش را از هم باز کرد و کنار بدنش رها.دستم را سمتش دراز کردم. دست
امی یکی از دستانش را در دستم گذاشت. به صورتش آرموشکافانه به من و بعد به دستانم زل زد و به

لبخند زدم که نامطمئن لبخند نیمه جانی تحویلم داد. چشم بستیم و من به برج حمل فکر کردم. 
بودن، روی سطح کریستالی ای معلقای در اطرافمان پیچید و ما بعد از ثانیهصداهای ریز و نجواگونه

 برج حمل فرود آمدیم. چشم باز کردم.
ان اش را دوچندان کرده بود. فرشتگچیز مانند قبل بود. سطح طالیی و کریستالی برج حمل زیباییهمه

های ها نامهوآمد از زمین به آسمان بودند و بسیاری از آنبزرگ و کوچک پیوسته در حال رفت
از حیرت شد ام با دیدن این مناظر چشمانش درشت و پر کردند. دختر ناجیای را حمل میشدهمهروموم
 و گفت:

 اینجا دیگه کجاست؟ -
 دستش را گرفتم و سمت اتاق فریکسوس به راه افتادم و در همان حال گفتم:

 یکی از صور فلکی موجود در آسمان.« برج حمل» -
زده پشتم اما هنوز قدمی برنداشته بودیم که نگاه فرشتگان به او افتاد و با حیرت به او زل زدند. خجالت

 گفت: پنهان شد و
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 انگار جای خوبی نیاوردی من رو. -
 لبخندی زدم و گفتم:

 فرنگی تو چشمی!زمینی تو انبار گوجهتو االن مثل یه سیب -
گفت، سعی کرد لبخندش را پنهان کند. بازویش را که ایشی زیر لب میای به بازویم زد و درحالیضربه

 گرفتم و او را از سنگرش خارج کردم و گفتم:
و دنیای خودت جزء قدرتمندانی، من هم تو دنیای خودم هستم. نترس کسی کاریت نداره. اگه تو ت -

 حداقل تا وقتی که خطایی نکنی و با ما باشی.
داد و با گاهی دستی برای یکی از فرشتگان تکان میسری تکان داد و همگام با من قدم برداشت. گـه

 شد. ایستادم.ها میی آندوخت که موجب خندهها چشم میلبخندی تصنعی به آن
 در ذهن فریکسوس را صدا زدم.

 «فریکسوس نمیای استقبالم؟ من اجازه ندارم از این جلوتر بیام.»
 و دختر متعجب نگاهم کرد.

 چرا وایستادی؟ -
 تر شد.نگاهی به او انداختم. چشمان قرمزش درشتنیم
 من االن تو یه مأموریت تبعیدیم. حق ندارم برگردم. -

 دن صدای فریاد فریکسوس ترسیده پشتم پناه گرفت.با شنی
 کنی؟کار میوای ایفاء واقعاً خودتی؟! اینجا چی -

 شدن به من بود، زدم.لبخندی به او که در حال نزدیک
 تنگی درت بیارم.اومدم از دل -

ر دای کردم و با خندهکشیدنم باز کرد. تکبا صدای بلند خندید و دستانش را برای در آغـ*ـوش
اش زدم که ناگهان فریادی کشید و به عقب پرید. با دیدن ای به شانهآغـ*ـوش گرفتنش، ضربه

 اش پرسیدم:پریدهی رنگچهره
 چیزی شده؟ -

 اش را سمتم گرفت و گفت:نگاهش به پشتم خیره شد. انگشت اشاره
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 سرت یه شبح ایستاده.اون... پشت -
 با لحنی عادی جواب دادم:

نه توتازگی عضوی از ما شده، نمیدوستامه. اومده دنبال کسی بگرده. چون اون شخص بهیکی از  -
 پیداش کنه. برای همین آوردمش پیش تو تا از طریق چاه حقایق بتونی پیداش کنی.

 کنان گفت:پتهمتعجب و تته
 چ... چی؟ من؟ کمک کنم؟ به اون؟ -

 آرامی سمتش هل دادم و گفتم:دخترک را به
ز تونم جلوتر امونم؛ چون نمیجا منتظرت میتونه کمکت کنه. من همینفریکسوس برو. میهمراه  -

 این بیام.
 سری تکان داد و به فریکسوس زل زد. فریکسوس ترسیده گفت:

 از... از این طرف. -
ها ای نشستم و به ستارگان و کهکشانو همراه هم سمت اتاق فریکسوس به راه افتادند. من نیز گوشه

دوختم. به فرشتگانی که در آمدورفت میان آسمان و زمین بودند چشم دوختم. در ذهنم خاطرات  چشم
 کردم.آن روزی را که با آلینا در اینجا بودم دوره می

 ردم.کلحظاتی در آن تنهایی زودگذرم غرق شده بودم و به تمام اتفاقاتی که بر من گذشت فکر می
 گذرم.م که دیگر از کسی که دوستش دارم نمیدانستدانم چطور؛ اما این را مینمی

نفس عمیقی کشیدم و به آن سمتی که فریکسوس و آن دختر رفته بودند، چرخیدم. دیدمشان که 
ی دختر نقش بست و بالفاصله بعد از رسیدنش به های تیرهجانی روی لبآیند. لبخند کمسمتم میبه

 د.ام زای به پیشانیاش ضربهمن، با انگشت اشاره
ی هوم را دید و آن پسر شبحی که دیگر به جای دیدن فضای برج حمل اتاق پذیرایی خانهچشمانم به

 ما ملحق شده بود.
 تصویر کنار رفت و من چشمان کنجکاو دختر را دیدم و سپس لحن سؤالیش را شنیدم:

 دونی اینجا کجاست؟می -
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ر او بود و خب حق داشت. اشباح نگاهی به فریکسوس انداختم. قدری دستپاچه و عصبی از حضو
 ها بودند و حال یک شبح دقیقاً کنارش ایستاده بود. لبخند کجی زدم و گفتم:دشمن واالستار و انسان

 برمت.بله، می -
تر آن ماجرا تمام شود تا به اقیانوس بازگردم. خواستم هرچه سریعو دستم را دستش دراز کردم. می
گذشت، ناراحت و مضطربم کرده بود. این بار با اطمینان ر کنار آلینا میاینکه دو روز از آخرین حضورم د

دستش را در دستم گذاشت و چشم بست. برای فریکسوس سری تکان دادم و با بستن چشمانم، به 
 اتاق هوم فکر کردم.

رفته آرام شد و جای آن، پیچید رفتههای زمزمه مانندی که در اطرافمان میصداهای گنگ و جیغ
 ی هوم را شنیدم و چشم باز کردم.صدا

 هی پسر ترسوندیم. -
 ی راه ماند و متعجب بینمان چشم چرخاند.اش در نیمهاش لم داده بود. بطری نوشیدیروی مبل چرمی

 اوه پسر! تو این دو روز کجا غیبت زده بود؟ ای... این یارو دیگه کیه؟ -
اش گذاشت و از جا وتاه و چوبی جلوی مبلاالن در دست داشت، روی میز کبطری نوشیدنی که تابه

جانی برخاست. با حالت طلبکاری خیره نگاهم کرد و دو دستش را دور پهلویش چفت کرد. لبخند نیمه
 گرفتن از آن دختر شبح سمت هوم قدم برداشتم.زدم و با فاصله

 کالفه نگاهش کردم و گفتم:
کردی اونا من رو گیر نمینداختن. اصالً ررسی میببین آقای هوم، اگه تو اون روز بیشتر اطراف رو ب -

 دونی که ممکن بود تو دنیای اونا گیر بیفتم؟می
 اش کوبیدم.ام را چند بار به شانهانگشت اشاره

 اگه این دختر نبود، من االن مرده بودم. -
 ی دخترزدهام حتی پلک نزد و متعجب نگاهم کرد که با شنیدن صدای هیجاندر طول سخنرانی
 سمتش چرخیدم.

 واشخیس! -
 ای گفت:توجه به آن دو که محو هم بودند، با لحن مسخرههوم یک تای ابرویش را باال برد و بی
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 چی؟ اسمت این بوده؟ -
 اش در هم رفت و نامطمئن ادامه داد:چهره

 واشخیس؟! -
 ای باال انداخت و ادامه داد:نگاهش را به من دوخت و شانه

 کردم؟م به اسمش فکر میدونی چقدر داشتمی -
اما آن دو انگاری که حضور ما را فراموش کرده بودند. واشخیس همان پسر شبحی بود که به ما 

می تبدیل پیوستند، به راسپیوسته بود تا برادرش را دستگیر کنیم. درواقع اشباحی که به واالستار می
 شدند.می

ی میان آشپزخانه تا راهروی ورودی وزون فاصلههای نامواشخیص ناباور به دخترک خیره شد و با قدم
های زیرلبی که شد و با زمزمهاش قدری از صورت دختر منحرف نمیزدهرا طی کرد. چشمان حیرت

 کرد، سکوت حاکم در سالن پذیرایی را شکست.ناباورانه بر لب جاری می
 حلمینول! تو... تو اینجا... اینجایی؟ واقعی هستی؟ -

ر ای بست. دختدستانش را قاب صورتش کرد و چشمان خیس از اشکش را برای لحظه به او که رسید،
ر از تر و پاما نگاهش تغییر کرد و به طور ناگهانی از او فاصله گرفت. چشمان قرمزرنگش برافروخته

 خشم شد و فریاد زد:
 ت.خواستن من رو طعمه کنن تا بگیرنچطور تونستی با من این کار رو بکنی؟ اونا می -

 گذاشت ادامه داد:مانندی که روی زمختی صدایش سرپوش میبا صدای جیغ
 ذاشتی من رو شکنجه کنن؟ذاشتی من رو بگیرن؟ ها؟ میمی -

فایده کردنش بیهای واشخیس برای آرامشد. تالشتر میرفته ضخیمرنگ اطرافش رفتهی سیاههاله
نوهایش را در بغـ*ـل گرفت؛ اما هم چنان فریاد بود. حلمینول مانند بیچارگان روی زمین نشست و زا

 زد:می
 اصالً من برات مهمم؟ اصالً زنت برات ارزشی داره؟ -
 عزیزم معلومه که مهمی. -
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تر از معمول شده بود، در دست فشرد و کنارش نشست و دستان شبحی حلمینول را که حال تیره
 نامطمئن زمزمه کرد:

 دونی...عزیزم... می -
و نفس عمیقی کشید. نگاه کنجکاو دختر سمتش جلب شد. دستان حلمینول را رها کرد. با مکثی کرد 

 لحنی نگران ادامه داد:
 تونیم ادامه بدیم یا نه.دونم ما میراستش... راستش نمی -

ی دخترک بدزدد. هوم آهی کشید و سری تکان داد. سرش را زدهسعی کرد نگاهش را از چشمان بهت
 و در گوشم نجوا کرد:به من نزدیک کرد 

 طور میشه.دونستم اینمی -
 کمی فاصله گرفت و در چشمانم زل زد.

 ست؛ پس زودتر بروچیز رو بسپار به من. اگه آلینا واقعا زندهبهتره که برگردی به اقیانوس. همه -
 پیشش.

سائل مدادن سمت آن دو چرخیدم. حلمینول عصبی از جا برخاست و واشخیس دستپاچه مشغول توضیح
 آمد! سمت هوم چرخیدم... و یک... جور درنمی.پیش رویشان بود. خب یک شبح و یک

 اما هنوز برادر واشخیس رو دستگیر نکردیم. -
 هوم اخمی کرد.

شم؛ بودن این یکیش نمیتنهایی مأموریتام رو انجام دادم. البته منکر متفاوتتموم این ساال خودم به -
 اما از پسش برمیام.

 ام زد و گفت:لبخندی سمتم چرخید. چند ضربه به شانهو با 
 برو پسر. تو از اولش هم نگهبان اقیانوس بودی. وقتشه برگردی به حوزه استحفاظی خودت. -

هایم بنشاند. به دستش که سمتم دراز کرده بود، چشم دوختم و فارغ باالخره موفق شد لبخندی بر لب
ی واشخیس، دست یکدیگر را فشردیم و برای هم طلبانهاز جیغ و فریادهای حلمینول و لحن صلح

 آرزوی موفقیت کردیم.
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از سر  اش راقراریشد قلبم بیی پری کوچکم مانده موجب میای تا دیدن دوبارهفکر اینکه تنها لحظه
 بگیرد.

ری که قدحالیلبخند از سر هیجانی بر صورتم نقش بست که هوم چشمکی زد و دستم را رها کرد. در
 گرفت، زمزمه کرد:فاصله می

 غرق نشی تو اقیانوس! -
ای زدم که حلمینول و متعجب و پرسؤال نگاهش کردم؛ اما زمانی که متوجه منظورش شدم، قهقهه

 زده نگاهم کردند.واشخیس دست از بحث کشیدند و بهت
 ای کردم و گفتم:سرفهبه خود آمدم. تک

 خب من دیگه میرم. -
چشم بستم و به پایگاه مرکب سیاه « موفق باشید»کردن انداختم و با زمزمه هانگاهی سرسری به آن

 فکر کردم و چه جایی بهتر از ظاهرشدن در اتاق آلینا؟
م و در رفته کهای نجواگونه رفتهتری بر لبم نشست و صداهای گنگ و جیغاز این فکر لبخند عمیق

 آخر خاموش شد.
 با چشمان مشتاقم اتاق آلینا را کاویدم. هایم را از هم باز کردم وبا شوق پلک

از اتاق تمیزشونده گذشتم و چشمانم به تخت سنگی آلینا که خورد، لبخندم کامالً محو شد. انگار هرگز 
 اش نشسته و سرش را در دستانشلبخندی نبوده. خشکم زد هنگامی که دیدم والشا روی تخت سنگی

لرزاند. مدام زنگ خطری در ذهنم به صدا در را می های نورانی والشا قلب ترسانمفشرد. اشکمی
 کردم:آمد و با خود تکرار میمی
 «گرید؟ای میطور محزون در گوشهچه شده که والشای خشن و عبوس این»
 «آلینا کجاست؟»
 «ریزد؟کند؟ چرا در اتاق آهکی خودش در تنهایی اشک نمیوالشا در اتاق ماهی کوچک من چه می»

 اندن افکارش ترسیدم.ترسیدم. از خو
 وبرهم شده بود. اصالً چه درست بود و چه چیز غلط؟افکارم درهم
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ای خورد و فوراً سرش را بلند کرد؛ اما با آرامی صدایش زدم. یکهدهان باز کردم و با صدای غریبی به
ید و با ابایش را با خشم به هم سهای تیز و کوسهاش را ریز کرد و دنداندیدنم چشمان به خون نشسته

 نفرت نگاهم کرد.
 ش تقصیر توی لعنتیه!تو؟ همه -

 به طور ناگهانی مقابلم ظاهر شد و مشتی به صورتم کوبید.
 ست.تو باعث شدی پاشا بفهمه اون زنده -

خدا  که در دلحالیمرا به دیوار کوباند و مشت دیگری به صورتم زد. تقال نکردم تا بفهمم چه شده، در
 کردم نباشد.که فکر می کردم آنیخدا می

 داری؟از کجا پیدات شد لعنتی؟ چرا دست از سرش برنمی -
 رهایم کرد و در صورتم فریاد زد:

پس تا حاال کدوم گوری بودی؟ کدوم گوری بودی وقتی من نتونستم نجاتش بدم؟ کدوم گوری  -
 بودی وقتی فرمانده پیام صلح پادشاه رو قبول کرد و نذاشت ما دخالت کنیم؟

 زحمت گفتم:دردی در قلبم حس کردم. دست روی قلبم گذاشتم و به
 ست مگه نه؟ز... زنده -

 عربده زد:
 اون هیچی یادش نیست و قبول کرد با پاشا ازدواج کنه. -

 جانی تنها نگاهش کردم. من... من چه شنیدم؟مانند عروسک بی
 درست شنیده بودم؟

 آری، حتماً اشتباه شنیده بودم.
 کردم. ایخندهتک

 والشا من انگار شنیدم گفتی... -
 حرفم را برید. کالفه سر پردردش را در دست فشرد و گفت:

پاشا از فراموشیش استفاده کرده. به دروغ گفته که اون و آلینا به هم عالقه داشتن و همه از این  -
 ولیعهد پریجان!خاطر اینکه آلینا یه دختر معمولی بوده و پاشا ازدواج ناراضی بودن؛ اون هم به
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 پوزخندی زد. با لحن پرخنده و ناباوری ادامه داد:
 باورت میشه؟ -
 زحمت گفتم:به
 من فقط دو روزه که نبودم. -

 ام کرد:نگاه پرتمسخری حواله
 یه ماه گذشته از آخرین باری که دیدمت. -
 

 مغزم سوت کشید از حرفی که شنیدم. یک ماه؟ اصالً چطور ممکن بود؟
 داشت دو روز نبودنم به یک ماه بدل شده باشد؟ چطور امکان

 خبرم.دانستم چه اتفاقی افتاده و از چه چیز بیسردرگم شدم. نمی
 تنها با صدایی لرزان به والشا گفتم:

 زنی؟داری از چی حرف می -
 زده گفتم:به ثانیه نکشید که با پیچیدن افکار جدیدی در ذهنم چشم درشت کردم و هیجان

 گردم.گردم. االن برمییبَ... برم -
و قبل از اینکه والشا مانع رفتنم شود به اتاق هوم فکر کردم و فضای اطرافم در هم پیچید و به 

 درخشید.ای نور بدل شد که در خأل سیاه اطرافم میقطره
ی واشخیص گذاشته بود و با تر شد و من هوم را دیدم. دست روی شانهی نور بزرگ و بزرگقطره

داد؛ اما هنگامی که نگاهش به من افتاد ترسیده از واشخیص فاصله گرفت زی را توضیح میتأسف چی
 و گفت:

 ایفاء خودتی؟ تا حاال کجا بودی؟ -
 متعجب قدمی سمتش برداشتم.

 چی میگی آقای هوم؟ من همین چند لحظه پیش اینجا بودم. -
 وجوی حلمینول سر چرخاندم.در جست

 پس حلمینول کجاست؟ -
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 زده گفت:کرد. واشخیص هیجانزده بودند و این مرا دچار ترس مینگاهشان کردم. هر دو حیرت
 شناسیش؟ از کجا؟ دیدینش؟ االن کجاست؟حالش خوبه؟می -

هایشان سر ترساند. از حرفزنند و این مرا میدانستم از چه حرف میمتفکر نگاهشان کردم. نمی
 غلط است. دانستم یک چیزآوردم. تنها میدرنمی

 ها گفتم:رو به آن
میشه بهم بگین اینجا چه خبره؟ من تقریباً پنج دقیقه پیش اینجا بودم. حلمینول هم اینجا بود و  -

 کرد. هوم هم داشت نوشیدنی...داشت با واشخیص بحث می
زده های روی میز حرفم را بریدم و بهتسمت میز چرخیدم و با دیدن جای خالی نوشیدنی و خوراکی

 ها چرخیدم.سمت آن
 تونم قسم بخورم اینجا روی میز بود.می -

 کرد.هوم با شک نگاهم می
ترسونی ایفاء. من و واشخیص همین االن رسیدیم خونه. رفته بودیم ردی از داری من رو می -

هه ما شناسی؟ تو این یهبرادرش پیدا کنیم و البته حلمینول رو نجات بدیم. اصالً تو اون رو از کجا می
 کجا بودی؟

 سرعت سر بلند کردم.به
 «یه ماه؟!»
 «والشا هم گفت یه ماه بود که نبودم.»
 «چه اتفاقی افتاده؟»

 زده نگاهشان کردم.خود را روی مبل چرمی انداختم و بهت
 آقای هوم. من... من فقط دو روز؛ یعنی بذار از اینجا بگم... -

 هایم را تر کردم و ادامه دادم:لب
 ی مشکوک رفتیم که درسته؟اون خونه اینکه به -

 سری به تأیید تکان داد.
 ها نفر از اونا رو دستگیر کنیم؟و اینکه تونستیم ده -
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 باز هم تأیید کرد و من ادامه دادم:
بعد هم واشخیص به ما پیوست تا برادرش رو که دستور اون کار ناشایست رو داده بود دستگیر کنیم  -

 انتقال داده شدن و...و بعد بقیه توسط مأمورا 
 مکثی کردم و ادامه دادم:

بعد از اینکه من از اون خونه بیرون اومدم درد شدیدی حس کردم و وقتی چشم باز کردم برادر  -
واشخیص رو دیدم. بعد از دو روز حلمینول رو دیدم و با کمک اون از دنیای اونا تونستم فرار کنم و 

 ا.همین چند لحظه قبل باهم اومدیم اینج
 هوفی کشیدم و عصبی ادامه دادم:

و تر خودم رتری دارم. باید هرچه سریعمیشه به من هم بگید اینجا چه خبره؟ من االن مشکل بزرگ -
 به آلینا برسونم وگرنه...

 اش زد و زمزمه کرد:واشخیس روی زانو افتاد و چنگی به موهای براق و نورانی
 کشتنش! -
  

 از حرفی که زد کپ کردم.
 «کشتنش؟»

 گذشت؟گذشت؟ چه شده بود؟ چطور یک ماه از نبودنم مینفهمیدم چطور؟ اصال در اطرافم چه می
 ام... اما حلمینول!

 شود؟او همراهم بود. مگر می
 نگاهم را سمت واشخیص سوق دادم. دهان باز کردم تا حرفی بزنم که صدای هوم مانع این کارم شد.

 ست!خب شاید هنوز راهی باقی مونده باشه! شاید هنوز زنده اما واشخیص، تو مطمئنی؟ خب... -
 تر شد وزحمت از جا برخاست. موهای براقش کدر و تیرهواشخیص دست چپش را بند دیوار کرد و به

مانند هایش را روی هم فشرد و نالهمن چشمان لرزان و لبریز از اشکش را با بلندکردن سرش دیدم. لب
 زمزمه کرد:

 گذره... کش... کشتش!کشتنش. برادرم از خـ*ـیانـت نمی مطمئنم که -
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اش ادامه کنندهاش غلتید. او با همان حال نگرانو بازدمی لرزان بیرون داد و قطره اشکی روی گونه
 داد:

اگه حرفایی که زدید حقیقت داشته باشه، حلمینول برای اونا یه خائن محسوب میشه. برا... برای  -
 بردنش.همین حتماً از بین 

د و هایش کشیی لبکه متفکر به زمین چشم دوخته بود، شست دست چپش را به گوشههوم درحالی
 پرسید:

 ی پیش با ما صحبت کردن چطور توضیح میدی؟پس این رو که ایفاء و حلمینول چند دقیقه -
د! پرسیی هوم گذاشتم. شاید نباید در آن زمان سؤاالتی از آن دست از واشخیص میدست روی شانه

 آرامی گفتم:به
 هوم، بذار برای یه وقت دیگه. -

شده نگاهی به من و نگاهی به ای خورد و با چشمان درشتاما هوم انگار چیزی به ذهنش رسید. یکه
 کنان گفت:پتهواشخیص انداخت و تته

 یعنی... یعنی... -
 ی غرق اشک واشخیص افتاد و حرف هوم را بریدم:نگاهم به چهره

 هوم کافیه! آقای -
 ی نفی سریواشخیص با همان صورت دردمندش نگاهم کرد. سپس به زمین چشم دوخت و به نشانه

 به چپ و راست تکان داد. سر بلند کرد و با چشمانی مصمم نگاهم کرد.
نه جناب ایفاء! من باید این کار رو بکنم. حلمینول برای پیداکردن من این کار رو کرده و من باید  -

 داری همسرم رو جبران کنم.این وفا
 بعد از مکثی ادامه داد:

تموم این اتفاقات به این معنی هستن که کسانی که شما و حلمینول دیدید، من و آقای هوم نبودیم؛  -
کنم که کسی که نجاتون داد هم خود حلمینول بلکه اونا به شکل ما بودن. حتی دارم به این فکر می

 نبود.
 ی هوم گره خورد. گیج شدم و پرسیدم:زدهشمان بهتام به چزدهچشمان حیرت
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 ام... اما چطور ممکنه؟ -
 کردن در گلویش را قورت داد و گفت:واشخیص بغض النه

تونن تونن به شکل هر کسی که بخوان در بیان؛ اما اینکه شبحا حتی بعد از تغییر شکل میشبحا می -
شد به اینجا اومد واقعاً حلمینول بود، متوجه می هم رو بشناسن هم حقیقت داره. اگه کسی که با شما

 کنه؛ پس اون حلمینول نبود.جز من صحبت میای بهکه داره با شخص دیگه
 ای خوردم. زبانم بند آمد. یک لحظه از خود پرسیدم:یکه

 «از کجا معلوم اینایی که االن در حال صحبت با من هستن خود واقعیشون باشن؟»
ی رم پیچید، هیجان و ترسی در قلبم النه کرد. دستانم را مشت کردم و به ادامهاز این فکری که در س

 دانستم خودش بود یا نه گوش دادم.های واشخیصی که نمیحرف
تر از زمان روی زمینه؛ یعنی کندتر از زمان زمینی سپری میشه. و زمان در دنیای ما خیلی طوالنی -

 ی در دنیای منه!مثالً یه ماه زندگی زمینی، دو روز زندگ
 کردم. برای شروع پرسیدم:شدن کاری میلب گزیدم. باید برای مطمئن

 تونن تغییر شکل بدن؟ محدودیتی نداره؟چطور می -
و نگاه گذرایی به هوم انداختم که با کنجکاوی به واشخیص زل زده بود. یعنی آن هوم واقعی بود؟ 

 واشخیص آهی کشید و پاسخ داد:
 آنچنانی نداره. فقط...خب... محدودیت  -

 ی حرفش پرسید:هوم فوراً در ادامه
 فقط چی؟ -

 اش را پاک کرد و ادامه داد:ی اشک غلتان روی گونهواشخیص قطره
شون مقدمه به شکل اصلیشده رو حفظ کرد. ممکنه بیقدری قوی بود که شکل تقلیدفقط باید اون -

ن چون تونن تغییر شکل بدن و بعد از اوایم بیشتر میعدهبرگردن. بعضیا یه نصفه روز، بعضیا یه روز، 
 ضعیف میشن باید برای افزایش نیرو دوباره به دنیای خودمون برگردن.

هوم دست چپش را بند کمرش کرد و متفکر چند قدم به چپ و راست برداشت و من از افکار زیادی 
 چرخید، سرگیجه گرفتم.که در سرم می
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 ن کرد؟تواچه باید کرد؟ چه می
 من حتی به هوم هم اطمینانی نداشتم، چه رسد به واشخیص!

 کردم؟آلینا را چه می
 این کتاب در سایت نگاه دانلود ساخته و منتشر شده است.

www.negahdl.com 
کار توانستم افتوانستم باری دیگر او را از دست بدهم. ناگهان فکری در سرم جرقه زد. یعنی مینمی

 خوانم؟ آن دویی که به حقیقی بودنشان اطمینان نداشتم.واشخیص و هوم را ب
نگاه گذرایی به هوم انداختم. دست از رژه رفتنش کشید و شروع به پرسیدن سؤاالت مختلفی از 

واشخیص کرد. در آن فاصله من هم سعی کردم چرخی در افکارش بزنم و چیزی که متوجهش شدم، 
 این بود که هوم خودش است!

 کر درون ذهنش آن را درک کردم.با پیچیدن این ف
فهمم، آخه چطور ممکنه؟ باید یه راهی برای موفق شدن تو این مأموریت پیدا کنم و به دنیای نمی»

 «مردگان برگردم.
 اعتماد شده بود.سپس سمتم چرخید و نگاه نامطمئنی به من انداخت. پس او هم نسبت به من بی

تی از واشخیص کردم که حتی خودم به مزخرف نفس عمیقی کشیدم و شروع به پرسیدن سؤاال
رار ای با هوم برقزمان که مشغول صحبت با واشخیص بودم، ارتباط ذهنیکنم. همبودنشان اعتراف می

 کردم.
 «آقای هوم، خودم هستم. زیاد وقت ندارم. شما فقط به من اعتماد کنید و برید به برج حمل.»

 و واشخیص پاسخ سؤالم را داد:
 تونیم این کار رو بکنیم.نداره، روز یا شب میفرقی  -

 ای رفت و در ذهن پاسخ داد:غرهبا شگفتی ظاهری سری تکان دادم و به هوم زل زدم. چشم
جا هم طوره از همینخوای این موضوع رو گزارش بدم؟ اگه اینخب، به برج حمل میرم. میخیله»

 «تونیم این کار رو بکنیم.می
 «خوام بویی از حرفامون ببره.ه واشخیص شک دارم و نمینه آقای هوم. من ب»
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 شده گفت:هوم سمت واشخیص چرخید و با چشمان درشت
هدفشون از این کار چی بود؟ واشخیص تو اینجا بمون، شاید باز هم برگردن! من و ایفاء دوباره  -

 ی انتهای کوچه، شاید چیزی پیدا کنیم!ریم به همون خونهمی
 سمتم چرخید.

 ب نظرت چیه؟خ -
 ای کردم.سرفه

 بسیار خب، موافقم. فقط... -
پلید  توانست یک شبحکرد. یعنی این فرد میزده نگاهم میبه واشخیص چشم دوختم که با صورتی غم

 باشد؟
 فقط چی؟ -

 به هوم که این سؤال را پرسیده بود، نگریستم. نیمچه لبخندی زدم.
 تر بریم.مهم نیست. بهتره سریع -

ان داد و چشم بست و محو شد. سری برای واشخیص تکان دادم و چشم بستم و به برج سری تک
 حمل فکر کردم.

 رفته خاموش شد و چشم باز کردم.اصوات بم و زیاد اطرافم رفته
 هوم با دیدنم روی سطح کریستالی برج حمل دوید و با رسیدن به من پرسید:

 خب، میشه به من هم بگی چی شده؟ -
 توجه به ما مشغول انجام وظایفشان بودند.اف انداختم. همه بینگاهی به اطر

کنم شاید واشخیصی که االن باهاش حرف زدیم، یه شبح تغییر شکل داده آقای هوم من فکر می -
 باشه!

 اش را ماساژ کوتاهی داد.دانستم که او هم مانند من گیج و سردرگم شده بود. پیشانیمی
 ی که میگی حقیقت داشته باشه...یعنی اون یه شبحه؟ اگه چیز -

 کردیم.مکثی کرد. هر دو به بعد از حقیقی بودن حدسم فکر می
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زمان با هم ی هوم زل زدم. همزدهای که در مغزم خورد، فوراً سر بلند کردم و در چشمان بهتبا جرقه
 زمزمه کردیم:

 پس واشخیص اصلی کجاست؟ -
 هوم ادامه داد:موهای کوتاه و سیاهم را در مشت گرفتم. 

 یه چیزی این وسط اشتباهه. -
 طور غرق در افکارش ادامه داد:منتظر نگاهش کردم. همان

 اگه...اگه واشخیص خود واقعیش نباشه و اگه حلمینول هم شبحی شبیه به اون بوده؛ پس... -
 گرفت گفت:ام میاش نشانهکه با انگشت اشارهناگهان سر بلند کرد و درحالی

 ی خودشون.شدهی طراحیتو کاری نداشتن؟ چرا آزادت کردن؟ اون هم با نقشهچرا به  -
 و زمزمه کرد:

 گذره؟چی تو اون سر پوک دودیشون می -
 سری تکان دادم.

 کردم. اصالً متوجه...من هم داشتم به همینا فکر می -
 شده بود:تر از حد معمول رنگش درشتهوم با صدای بلندی به میان حرفم پرید. چشمان آبی

 وایستا ببینم... نکنه... نکنه حلمینول هم هنوز زنده باشه؟ -
 کالفه به او زل زدم.

تر از چیزیه که کنم قضیه خیلی بزرگخواستم همین رو بگم. درضمن آقای هوم، من فکر میمی -
تی . حکنیم. بهتره به جناب پیمانو اطالع بدیم. ما االن واشخیص رو تقریباً از دست دادیمفکر می

ست یا زنده. نتونستیم جلوی این کار رو بگیریم. به نظر من بهتره که واالستار هم وارد دونیم مردهنمی
 تر یه راهی پیدا کنیم.بشه تا سریع

 اش کم شده بود. سپس گفت:سری تکان داد. قدری از هیجان اولیه
ه، نذاریم. اگه درست گفته باشدیم. بهتره تا مدتی واشخیص رو زیر نظر بگیریم. تنهاش اطالع می -

 گرده...ش برمیتونه تغییر شکل بده و بعد به شکل اولیهاگه خیلی قوی باشه تا فردا می
 حرفش را بریدم:
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 ای جاش رو نگرفته باشه.البته اگه تا االن شبح دیگه -
 رنگی را که به جلوی چشمش سر خورده بود فوت کرد و گفت:کالفه، تار موی طالیی

 کردم یه مغز دودی انقدر بتونه من رو دور خودش بچرخونه.وقت فکر نمیهیچ -
 با جدیت نگاهم کرد.

 ایفاء تو به دنیای اونا رفتی؟ درسته؟ -
 سری تکان دادم. ادامه داد:

 یه فکرایی تو سرمه. حاال که جاشون رو پیدا کردیم کلی ازشون جلوییم. آدرسش رو بهم نشون بده. -
گذره؟ تو همیشه تو زمین زندگی ای؟ مگه نشنیدی که اونجا زمان چطور میخودونی چی میمی -

کردی و این برات اصالً خوب نیست. ممکنه وقتی برگردی از اونجا، چند سالی گذشته باشه. تازه اگه 
 گیرشون بیفتی چی؟

 خندید.
 تونی بیای،دونم که تو نمینگران این مورد نباش. یادت رفته؟ ما یه دوست مشترک داریم. می -

 درسته؟
 کالفه به او زل زدم.

 اما این درست نیست. بهتره اول با واالستار تماس بگیریم. باید منتظر دستور جناب پیمانو بمونیم. -
 کرد.با شنیدن صدای فریکسوس سمتش چرخیدیم. درست باالی سرمان پرواز می

 کنید؟کار میهی! شما اینجا چی -
 داد و کنارمان روی زمین ایستاد. نگاهم کرد.های سفیدش را تکان و بال

 راستی اون شبحی که همراهت آوردی چی شد؟ -
ذره تمام اتفاقات را برایش شرح دادیم؛ حتی ماجرای من و هوم با ناراحتی نگاهی به هم انداختیم و ذره

 اش و ازدواجی که در پیش رویش بود.آلینا و فراموشی
 در پایان هوم اضافه کرد:

 تونی این کار رو بکنی؟سوس، ما به کمکت نیاز داریم. میفریک -
 مسخرگی ادامه داد:و به
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کنم که اون ردای باستانیت رو دربیاری. از جنگای گالدیاتورا و سلطنت البته به شرطی قبولت می -
 گذره.های یونان چند هزار سال میپادشاه

 و فریکسوس نگاهم کرد.
 ، اون اخالق گندش رو گذاشته کنار.انگار از وقتی با تو آشنا شده -

 قبل از باالگرفتن بحثشان گفتم:
تونم لطفاً درک کنین که من زمانی ندارم. پس برین و زودتر به واالستار اطالع بدین؛ چون من نمی -

 از این جلوتر بیام. کارتون که تموم شد، بهم اطالع بدین؛ چون االن میرم به پریجان.
 :هوم قبل از محوشدنم گفت

طور پریجان و هر جایی که ممکنه پیدات ی دنیای اشباح رو بده. همینقبل از اینکه بری، نشونه -
 خوام باز هم گیر اونا بیفتی و این بار با یه شبح شبیه خودت حرف بزنم.کنیم. نمی

اهایی را جاش نگه داشتم. تمام ام را چند ثانیه بر پیشانیلبخندی زدم و سری تکان دادم. انگشت اشاره
 شناختم به ذهنش منتقل کردم و از او فاصله گرفتم.که می

 اوه پسر، این اشباح چه دنیای مزخرفی دارن! -
و من چشم بستم و به اتاق آلینا در پایگاه مرکب سیاه فکر کردم. چشم باز کردم و به دنبال والشا چشم 

 چرخاندم؛ اما این بار او را نیافتم.
پورت کردم. تمام افراد پایگاه هر کدام امرئی کرده و به فضای باز پایگاه تلهوجویش خود را ندر جست
 وگو بودند.ای مشغول گفتدر گوشه

زدم مایک و رافا باشند، مشغول آهیل و یوکا را تشخیص دادم که رو به دو نفر دیگر که حدس می
 م.پورت کنهای درهمشان باعث شد، با سرعت کنارشان تلهصحبت بودند. چهره
 ای که به آن تکیه داده بود، انداخت و مایک با خشمی آشکار غرید:ی آهکییوکا نگاهی به کلبه

 تونم این وضع مسخره رو تحمل کنم.دیگه نمی -
کرده در آن، قدری تلطیف شده بود. رافا پوزخندی ی خشنش با ناراحتی النهآهیل آهی کشید و چهره

 زد.
 کنه.ر والشا خالی میاون عوضی داره تمام حرصش رو س -
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 یوکا نگاهش را به او دوخت.
فقط این نیست. اون با این کار هم جلوی مزاحمت والشا رو تو مراسم گرفته، هم ما رو تو لفافه  -

 تهدید کرده.
 آوردم. در ذهنشان گفتم:هایشان سر در نمیاز حرف

خوام ارتون ایستادم و ازتون میمن همون پسری هستم که آلینا رو با خودم به آسمون بردم. االن کن»
 «االن تو اتاق والشا جمع بشید.همین

 گفت: اش زد و هولایهای نازک و شیشهچشمانشان گرد شد. رافا چند ضربه به گوش
 من االن یه چیزی شنیدم. فکر کنم دارم دیوونه میشم. -

 مایک هم کار رافا را تکرار کرد و گفت:
 فکر کنم من هم دارم مثل تو دیوونه میشم. من... من هم یه چیزی شنیدم. -

 رافا متعجب نگاهش کرد.
 هی من دیوونه نیستم. تو حق ندا... -

 کالفه گفتم:
 «بس کنید، بس کنید!»

 یوکا از جا پرید.
 شنوم.من هم دارم می -

 خورده گفت:های گرهآهیل با اخم
 بریم به اتاق والشا. فکر نکنم ما دیوونه باشیم. اون واقعاً اینجاست. زود باشید -

ها ظاهر شدم، با همان تک آنپورت کردم. بعد از آمدن تکها به اتاق راهبرد والشا تلهزمان با آنهم
 ام و نگاهشان کردم.ایهای شیشهبال

 ای خورد و گفت:مایک یکه
 زدین؟ای... این همونیه که همه راجع بهش حرف می -

 آهیل سری تکان داد. پرسیدم:
 ونین والشا االن کجاست؟دمی -
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 یوکا جلوتر آمد. برخالف تمام اعضای پایگاه، صورتی معصوم و مهربان داشت.
 بازداشته. -

 زده پرسیدم:بهت
 چی؟ چ... چرا؟ -

 رافا نفس عمیقی کشید.
پذیره. اما همه نامه داره حرفای زورشون رو میکردن صلحبه دستور پادشاه. فرمانده هم بعد از قبول -

 ونیم کار کسی جز پاشا نیست.دمی
 ای کرده و تصمیم بگیرم.ای طول نکشید تا در ذهن محاسبهچند ثانیه

تر اینه که آلینا داره تو دام پاشا دادنش مهمگین، االن از والشا یا نجاتطوره که شما میاگه این -
 میفته و من باید هر طور شده جلوی این اتفاق رو بگیرم.

 آهیل سری تکان داد.
 کنن.طور که شنیدم امروز مراسم پیمان رو برگزار میاین -

 موشکافانه نگاهش کردم.
 مراسم پیمان؟! -
 ه...شدن انرژیه کی اون ترتیب میدن. یه جور پیوند و یکیمراسمیه که برای ولیعهد و همسر آینده -

گنگ نگاهش کردم. چه در ای نگاه بینمان چرخاند. زدهاش را برید و با صورت بهتی جملهرافا ادامه
 گذشت؟سرش می

 کردن خودش داشت، اضافه کرد:زحمت سعی در کنترلکه بهنفس از سر هیجانی کشید و درحالی
رده که یه بار م ای برای آلینا دارن؟ این عادی نیست که اونا با ازدواج ولیعهد و یه پرینکنه نقشه -

 طور نیست؟رن. اینشمموافقت کنن. اونا این ازدواج رو بدشگون می
ای شان با تعجب و تأکید بین هم چشم چرخاندند و هر کدام برای تأکید جملهای خورد و باقییوکا یکه

 هایم روی این جمله زنگ زد.آوردم. بین تمام آن جمالت گوشبردند که من اصالً سر درنمیبه کار می
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ی دونین که حضور آلینا مثل یه مادهچی؟ میکردن پاشا باشه اگه پادشاه هنوز هم به دنبال جاودانه -
ی زمان جام مادهی شادی رو بخوره و هماولیه برای این کار ضروریه. اون باید از دست پاشا جام ماده

 آرامش رو به اون بده.
 های خطر در سرم به صدا درآمد و تنها گفتم:زنگ

 نجات والشا با شما. من به پریجان میرم. -
م در هایم سنگین شد و چشمانم در کسری از ثانیه در حیاط قصر پریجان بودم. نفسو با بستن چشمان

بود، چیزی به پایان عمر آلینا نمانده بود هایشان درست میوجوی دخترک دنیایم بود. اگر حدسجست
 طور پایان دنیای من.و همین

 تر به چشمم آمد، سربازان. چیزی که بیشجای جای قصر مملو از پریان رنگارنگ و بزرگ و کوچک بود
های قرمز و طالیی در خصوص آسمان قصر پریجان دسته. بهزدندزیادی بود که در هر گوشه پرسه می

 های مرتب مشغول نگهبانی بودند.صف
شدن از ای طرح کنم شروع به حرکت کردم. نامرئی بودم و الاقل تا دیدن آلینا و مطمئنآنکه نقشهبی

 دادم.ه را ادامه میاش همین رویسالمتی
ای دخترک جوان که گرد هم حلقه زده بودند نیز های بلند حیاط قصر گذشتم و از میان دستهاز سبزه

 شان را شنیدم.زدهعبور کردم که صدای هیجان
 باورم نمیشه. امروز روز خیلی خوبیه. -
رگزار کنن. وای امیدوارم اوهوم. من هم باورم نمیشه که باالخره تصمیم گرفتن مراسم انتخاب رو ب -

 من هم انتخاب شم.
 فکرش رو بکن یکی از ما بشه همسر ولیعهد پریجان! -
مونه. امیدوارم هر چه زودتر اون دختر بدشگون کلکش کنده شه تا زودتر وای آره! مثل یه رؤیا می -

 مراسم انتخاب شروع شه.
م. از داالن سنگی گذشتم و پلکان سنگی را هایم افزودم. در ذهن به دنبال ردی از او بودبه سرعت قدم

 طی کردم. احتمال اینکه آن یک مراسم اشرافی و مخفیانه باشد، بسیار بیشتر از احتماالت دیگر بود.
 ها یقین پیدا کردم.با شنیدن صدای یکی از خدمه
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 ه.شزودی مراسم پیمان شروع میتونی ببریشون به سالن مهمان. بهچیز حاضره. میفَلسی همه -
رنگش نامرتب از کاله بزرگ ای از موهای هویجیفلسی پسرکی نوجوان و ناپخته بود که دسته

 خالی به تن داشت. بینی گوشتی وماهی خالاش بیرون زده بود و لباسی لجنی از پوست سفرهمرجانی
 چشمان ریزش بیشتر از اعضای دیگر صورتش در نظرم آمد.

 بله قربان. -
 آرامی گفت:ام سفید صدفی پیچید و بعد مکثی بهو دستش را دور دو ج

 قربان میشه یه نگاهی توی جام بندازم؟ -
 هایم با شنیدن پاسخ ارشد فلسی ایستاد.قدم

 خوای گور من و خودت رو بکنی؟البته که نه احمق! حق نداری ببینیش و وسوسه بشی. می -
 اش را صاف کرد و گفت:رفتهی درهمفلسی قیافه

 اه نمیندازم و به ولیعهد تحویلش میدم.چشم، نگ -
 ای در ذهنم زده شد.جرقه

 کردم...ای بود که من فکر میاگر درون آن دو جام همان ماده
 هایم به باال متمایل شد و در جواب هوم که در ذهنم گفت:ی لبگوشه

 «ایفاء اینجا اوضاع تقریباً تحت کنترله. اونجا چطور؟»
 گفتم:

 «آقای هوم!اینجا که عالیه »
هایم افزودم تا قبل از فلسی به سالن مهمان برسم. دویدم و از کنار و به دنبال این حرف بر سرعت قدم

اع ی درون آن که در ارتفسربازان انتهای داالن گذشتم. دویدم و با رسیدن به دیواری بلند، سمت حفره
یا هر کس دیگری در ذهن دارید. من روی دیوار قرار داشت، شنا کردم. البته نه آن شنایی که شما و 

 ها.گرفتن از نیروی امواج زیر آبتقریباً سمت حفره پرتاب شدم. البته با کمک
ا رسیدن ی قابل اطمینانی تپا که روی سطح درون حفره گذاشتم، رو برگرداندم تا فلسی را بیابم. فاصله

ن مجللی شدم که به سالن مهمان ای کشیدم. چند قدم برداشتم. وارد سالبه من داشت. نفس آسوده
مشهور بود. اکثر اشیا با جواهرات دریایی تزیین شده بودند. چشم چرخاندم و نگاهم به پاشا افتاد. 
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ی دردمند دلفین متوجه شدم این یک های نازنینش بود؛ اما از چهرهمشغول نوازش یکی از دلفین
 نوازش بامحبت نیست.

شدم که او جز آزاررساندن به رها در دستانش دیدم متوجه میهایی که بارها و باباید از شالق
 اطرافیانش کار دیگری بلد نیست.

 دستانم را سمت دلفین نشانه گرفتم و با امواج اطرافش او را از چنگال پاشا رها کردم.
ا بام را تغییر دادم و ظاهر شدم. پاشا که متعجب به دلفینی که ای کردم. خیلی ناگهانی نقشهخندهتک

 زده بود، نگاهش متوجه حضور من شد و غرولندی کرد:کمک من از چنگالش، فرار کرده بود زل 
 دونستم میای؛ اما نه به این آسونی!می -

 پوزخندی زدم.
کردن باهات، تو عمل بهت نشون بدم که کیم و تو دونی چیه؟ ترجیح میدم جای بحثپاشا، می -

 جایگاهت چیه.
درنگ هش کردم و محو شدم. انگار ترسید؛ زیرا به اطراف چرخید تا مرا بیابد. بیای نگابا لبخند مسخره

 پورت کردم.کردن دستانم دور بازویش به اتاق نگهبانی تلهسمتش هجوم بردم و با قفل
الشا ای که وهمان اتاقی که در آن سه سال زندانی بودم تا اینکه آلینا آزادم کرد و همان اتاق نگهبانی

زندانی کرده بودم. والشا توانست نجات یابد و آلینا توانست مرا نجات دهد. متوجه شدم تنها  را در آن
 یافت.ها از آن اتاق نجات نمیراه رهایی از آن اتاق، هدفی حق است؛ پس پاشا برای مدت

 ای پرت کردم و گفتم:او را به گوشه
کارات داشته باشی. وقتی از اینجا آزاد ی نیمی از عمرت وقت برای فکرکردن به فکر کنم به اندازه -

 شدی مشتاقم ببینمت.
و قبل از اینکه فرصتی برای اعتراض پیدا کند چشم بستم و به همان اتاقی رفتم که چند ثانیه قبل در 
آن بودم. در صدم ثانیه من در اتاق مهمان ظاهر شدم و با شنیدن صدای فَلسی سریع پشت میزی که 

 بود، نشستم.پاشا به آن تکیه کرده 
 ها رو آوردم.سرورم، جام -

 ای کرده و گفتم:سرفه
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 بیارش و بذار روی میز. -
ها را با دقت روی میز چید؛ سپس چرخید فلسی وارد شد و بعد از احترام زیادی که به من گذاشت، جام

 زیر پرسید:و سربه
 امری ندارید قربان؟ -
مقابلت نشسته. این منم که خود را شبیه به او  دانی که ولیعهدت نیست کهفلسی بیچاره تو نمی»

 «کرده.
ام گرفت. خندیدم و فلسی متعجب شد. به تقلبی بودنم شک نکرده بود. از با پیچیدن این فکر، خنده

 زده شدم. کیف کردم. قهقهه زدم.اینکه چنین قدرتی داشتم، ذوق
 یست!من با چهره و تاجی که پاشا به سر داشت! تغییر کالبد چیز جالب

 چیزی شده قربان؟ -
 وجور کردم.خودم را جمع

 تونی بری.اوه نه. می -
 که فلسی قصد رفتن کرد، صدای شخص دیگری را شنیدم:درحالی

 جناب، لباستون حاضره.عالی -
 قبل از اذن ورود رو به فلسی کردم.

 آلینا... -
 به میان حرفم پرید:

سرورم. البته پادشاه احضارشون کردن و قبل اومدن به اینجا  اوه بانو آلینا! ایشون دارن به اینجا میان -
 به دیدن ایشون میرن و با هم به اینجا میان.

 گذشت؟ چرا دقیقاً قبل از مراسم احضارش کرده بود؟اخمی به صورتم نشست. چه در سر پادشاه می
ای صبر یا چند دقیقه زیادی وسواس شده بودم؟ شاید واقعاً چیز بزرگی نبود! الزم بود به دیدنش بروم

 اصطالح اتاقم بیایند؟کردم تا خودشان به بهمی
 سرورم؟! -

 ای از افکار درهمم دست کشیدم.ی ورود بود، لحظهبا شنیدن صدای فردی که هنوز در انتظار اجازه
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نجا یتونی بیای تو. فلسی تو هم برو ببین چرا پادشاه بانو رو احضار کردن و قبل از رسیدنشون به امی -
 بهم بگو.

 متعجب نگاهم کرد. موشکافانه به چشمانش زل زدم.
 جوری زل زدی بهم؟ زود باش کاری رو که گفتم انجام بده.چیه؟ چرا این -

ه به سرعت از حفرای تحویل داد و بهوپاشکستهی دستچشمانش چند بار باز و بسته شد و در آخر بله
 بیرون شنا کرد.

ای داشت؟ چه در سرش ام گذاشتم. یعنی پادشاه چه نقشهزیر چانه روی میز خم شدم و دستم را
 گذشت که قبل از آمدن به اینجا الزم بود با آلینا صحبت کند؟می

اصالً چه صحبتی وقتی که خودش آن برنامه را چیده بود تا پسرش را جاودانه کند و جان آلینا را 
 بگیرد؟

 مش را پیدا کرده بود؟!ی آرای کمیابی مانند مادهاصالً چطور ماده
 سرورم؟ من رو ببخشید؛ اما شما باید برای مراسم این لباس رو بپوشید. -

گاه وبرقی که حتی با نهای پرزرقکردن لباسی مقابلم انداختم. حملنگاهی به مرد خپل و جاافتادهنیم
دار و اقعاً خندهتوان حدس زد که چقدر سنگین بودند، توسط آن پری الغرمردنی کنارش، وکوچکی می
 مسخره بود.

 بسیار خب. بذارش روی میز و برو. -
 تنهایی تنتون کنید.تونید بهام... اما قربان، شما نمی -

 کالفه از آن اوضاع و رسومات مزخرفشان از جا برخاستم.
 خب زودتر کارت رو بکن و برو.خیله -
 چشم سرورم. -

برق بود ورا که تقریباً یک شنل سنگین و پرزرق و به کمک آن پسرک الغرمردنی توانست آن لباس
 تنم کند. لباسی قرمزرنگی که رویش پر شده بود از سنگ و جواهرات دریایی.

ها ناند. من با دیدن آحتی توانستم چند ماهی زنده و زیبا را ببینم که انگار برای این کار آموزش دیده
 ند، به این موضوع پی بردم.کردکه خود را روی شنل چسبانده و حتی رنگ عوض می
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 بعد از رفتن آن دو، قدری نگذشت که فلسی پیدایش شد.
 خب چیزی فهمیدی؟ -

 دوباره چشمانش درشت شدند.
ر امروز یه روز بزرگه؛ چون ه»گفتن قربان، راستش چیز زیادی متوجه نشدم. فقط شنیدم پادشاه می -

 «دو آرزوی بزرگش برآورده میشه.
 «دو آرزوی بزرگ؟»به فکر فرو رفتم. 

 توانست باشد؟بود؛ پس آرزوی دومش چه میکردن پاشا میاگر یکی از آرزوهایش جاودانه
 اما چیزه قربان... -

 نگاهش کردم.
 قربان، پادشاه... پادشاه... -

 عصبی به او چشم دوختم.
 پادشاه چی؟ زود باش حرف بزن! -

 ترسیده سر خم کرد.
 ی بانو رو دادن؟نوادهچرا پادشاه دستور دستگیری خو -

 سعی کردم خونسردی خود را حفظ کنم. اما چطور؟ اصالً در آن قصر لعنتی چه خبر بود؟
 تر کرد:فلسی صدایش را آهسته

 من رو ببخشید سرورم؛ اما این درسته که پدر بانو آلینا قبالً مشاور پادشاه بوده؟ -
ود . آن پسرک، فلسی، انگار از خیلی چیزها باخبر بتوانستم ساکت بمانم. ناخودآگاه از جا پریدمدیگر نمی

 خبر.و از خیلی چیزهای دیگر بی
ین بود؛ پس حق اخبر ی قتلی که پادشاه ترتیب داده بود بیهمه اطالعات داشت از نقشهاگر او که آن

 را داشتم که بیشتر بترسم.
ای ی کشتن آلینا را داد و با نقشهعدهکاری پادشاه که تنها به خانواده وزرا و اطرافیانش واز آن پنهان

 خواست دست به کار کثیفی بزند.طراحی شده و مرتب می
 اما دقیقاً چه خبر بود؟ چطور پدرش مشاور پادشاه بوده؟
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نفس افتادم. با دست به فلسی اجازه خروج دادم. به محض هایم را تنظیم کنم. به نفسسعی کردم نفس
 یز پا تند کردم.های روی مخارج شدنش، سمت جام

 رنگ در چرخش بود. کدام را برای پاشا و کدام را برای آلینا گذاشته بودند؟نگاهم بین دو جام صدفی
 ها پیچیدم و با انگشت شستم کمی از درپوش رویشان را کنار زدم.انگشتانم را به دور جام
چانده شده بود؛ اما جام فامی درونش بود و جلبک سبزرنگی به دورش پیی نقرهجام سمت راست، ماده

رنگ به دورش پیچیده شده بود و من رنگی درونش داشت، یک جلبک سیاهسمت چپ که پودر طالیی
عد از کردم. بجا میها را جابهگذاشتم آلینا پودر طالیی را سر بکشد. پس تنها باید جلبکنباید می

 ن کار را بکنم.ها را روی میز گذاشتم تا با دقت ایرسیدن آن فکر در سرم جام
 دست دراز کردم تا جام سمت راست را بگیرم که...

 سرورم پادشاه و بانو آلینا تشریف آوردن. -
یکه خوردم و به ورودی زل زدم. تنها فرصت کردم صاف بایستم و به ورودی زل بزنم. چرا که پادشاه، 

 زدم وزرا باشند، وارد شدند.آلینا و چندین نفر که حدس می
اش را از دست داده بود و جایش را به ند همیشه ظاهر مرتبی داشت؛ اما خونسردی همیشگیپادشاه مان
 رنگی داد.لبخند کم

 توانستم که بکنم؟کار میکردم؟ چهکار میهای مقابلم شد. چهناخودآگاه نگاهم قفل جام
 رسند.ولیعهد امروز باوقارتر از هر روز به نظر می -
های کوتاه و های کوتاهی دادم، جوابهای وزرا جوابها کندم و به چاپلوسیجامزحمت نگاهم را از به

 پراضطراب!
اش گرفته و ناراحت بود. در ذهن مدام با خود چشم چرخاندم. آلینا لباسی از مروارید به تن داشت. چهره

 کرد:تکرار می
 «چی تموم میشه. تو باید این کار رو بکنی.کنی. همهکار درستی می»
من به این فکر بودم که چرا کسی جلوی این کارش را نگرفت؟ دوستانش کجا بودند؟ چرا  و

 اش دستگیر شدند؟خانواده
 نکند...
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و او را  اش را دستگیرتر بود. پادشاه خانوادهنکند پادشاه آلینا را تهدید کرده بود؟ امکانش بود! منطقی
 ها را بکشد.کند آن تهدید کرد که اگر از زیر بار این پیمان شانه خالی

 قربان؟ -
ه اند. چبه خود آمدم. سر بلند کردم؛ اما اولین چیزی که متوجه شدم این بود که همگی به من زل زده

 شده بود؟
روی میز طراحی شده بود هنوز پشت همان میز ایستاده بودم؛ اما پادشاه و وزرا در جایگاهی که روبه

درونش  فامی نقرهروی جام سمت راست که مادهرفت؛ دقیقاً روبهنشسته بودند. آلینا نیز کنارم قرار گ
کردم که هر کس جام مقابل خود را سر بکشد، مشکلی نبود؛ اما طبق طور محاسبه میبود. اگر این

 هایی که رافا زد...حرف
 افتاد!کشید، آن هم از دستان من؛ اتفاقی که نباید هرگز میاو باید جام مقابل مرا سر می

 هم به خنجری که سمتمان گرفته شده بود، خشک شد.نگا
مانند دو فردی که کنار من و آلینا ایستاده بودند، های طلسمپادشاه از جا برخاست و در میان زمزمه

 خنجر را برداشت و گفت:
 دستتون رو بیارین جلو. -

 .دشاه گرفتچکید، کف دست چپش را مقابل پاکه قطره اشکی نورانی از چشمش میآلینا درحالی
 حس بدی داشتم. مچ دستش را در بین راه گرفتم. نگاهم کرد؛ گنگ و ناامید.

ی دردمند زمان چهرهسری به چپ و راست تکان دادم؛ اما بعد آن سوزشی در دستم حس کردم و هم
 هایش در دهان سعی کرد فریاد نکشد.کردن لبآلینا را دیدم که با جمع

دقیقاً جایی که انگشتانم را به دور مچ دستش پیچیده بودم، بریده شد؛ هم هایمان زل زدم. به دست
 انگشتان من و هم کف دست او.

 توانستم. متأسفانهها را بکشم؛ اما نمیی آنتوانستم همهام میقدر عصبی شدم که با یک اشارهآن
هایم خلع و اکثر انرژی دلیلم برای کشتنشان کافی نبود و من در حال حاضر در مأموریتی تبعیدی بودم

 شده بود.
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ام را دور مچ ی سر پادشاه، دست راستش را برای گرفتن جام دراز کرد. فشار انگشتان بریدهآلینا با اشاره
 اش در هم رفت؛ اما دستش از حرکت نایستاد.دستش زیاد کردم. چهره

 دادنش را ببینم.خواستم بار دیگری جانگذاشتم. نمینمی
بلند کرد و سمت صورتم آورد. فوراً دست دراز کردم و جام مقابلم را گرفتم و سمت صورت  آلینا جام را
 آلینا بردم.

ها زل زده حالی به جامنگاهی به صورت غرق شادی پادشاه و حاضران در سالن انداختم که با خوش
نا ذهن با آلی شمرده دربودند. پوزخندی زدم. با فکری که به سرم زد، هیجان خفیفی گرفتم و شمرده

 حرف زدم:
 «آلینا!»

 دستش از حرکت ایستاد و شوکه شد. اخمی به صورتم نشست.
 «خوب گوش کن و فقط کاری رو که میگم انجام بده.»

 تر گرفتم و سمت خود کشاندم.با صورتی ترسیده قدمی به عقب برداشت که مچ دستش را محکم
خوای زنده بمونی و پدر و مادرت فقط اگه میکنم. نترس، چیزی نیست. آلینا گوش کن. خواهش می»

 «رو نجات بدی نذار پاشا جام تو دستت رو سر بکشه.
کرد توهم زده، خیلی خوب بود. تقریباً نگاهش به جام در دستش و من در چرخش بود. اینکه فکر نمی

چشم دوخته بودم،  که به آلیناهایم را از هم فاصله دادم و درحالیهایمان رسیده بود. لبها به لبجام
 گفتم:

 با سه شماره. یک، دو... -
هایمان در هم گره خورد. در بین فریادهای پادشاه زمان دستمایمان تغییر مسیر داد و در بین راه آرنجهم

ای شانه باال انداخته و مایع درون جام را یک فام آرامش را سر کشید و من با قهقههی نقرهآلینا ماده
 آوردن جام از هیبت پاشا خارج شدم.ا پایینضرب سر کشیدم. ب

 آلینا با دیدنم هینی کشید و پادشاه نعره زد:
 اینجا چه خبره؟ دستگیرشون کنید. -

 اما من با خونسردی تمام گفتم:
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 ی آلینا و هر کسی رو که بهش ربط داره آزاد کنی.خوای باید خونوادهاگه پسرت رو زنده می -
 وخته شد و دهان باز کرد تا حرفی بزند که گفتم:اش از عصبانیت برافرچهره

 فعالً سرم شلوغه. آزادشون که کردی خودم پیدام میشه. -
 لبخند کجی زدم و در ذهن به آلینا گفتم:

 «چشمات رو ببند.»
هیچ حرفی چشم بست و من با دیدن دستم که هنوز دور انگار از این بازی خوشش آمده بود که بی

 رنگی زدم و به پایگاه مرکب سیاه فکر کردم.د، لبخند کممچش حـ.ـلقه شده بو
 رو شدم.ی عجیبی روبهاما به محض ظاهرشدن در پایگاه، با صحنه

شدن برای نبرد بودند. زنگ هشدار به صدا در آمد و افراد پایگاه مرکب سیاه گروه همه در تکاپو و آماده
 شدن بودند.به گروه در حال مسلح

آورتر شد و مار ماهیان سیاه و کریهش با سرعت و نیروی سمان پایگاه رعبگوی عظیم و سیاه آ
 چرخیدند.الکتریسیته بیشتر در مرکب سیاهش می

در میان آن همهمه والشا را با صورت و بدنی زخمی یافتم که مشغول فرماندهی افرادش بود. پس 
 موفق شده بودند نجاتش دهند.

 زده آلینا بلند شد:ود که صدای هیجاندانستم واقعاً چه خبر شده باما نمی
 این... اینجا چه خبره؟ -

تشخیص صدای یک دختر از میان آن هیاهو و صدای زمخت، کار سختی نبود. مخصوصاً اگر یک 
 پری دریایی با قدرت شنوایی باالیی باشی.

 زده فریاد زد:همگی سر جایشان ماندند و صورتشان سمتمان چرخید. رافا هیجان
 !آلینا -

 شد، گیج شدیم.همگی سمتمان هجوم آوردند و ما با کوهی از سؤاالت که پی در پی پرسیده می
سرانجام والشا همه را به سکوت دعوت کرد. توجهم که به او جلب شد، پی بردم که وضعیت 

 کردم.تر از آن است که فکر میاش داغانجسمی
 آلینا با ناراحتی پرسید:
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 چه اتفاقی برات افتاده؟ -
ای کرد و مایک محکم به کمر والشا کوبید که فریادش به هوا رفت و ما با نگرانی نگاهش والشا خنده

 توجه لبخندی زد و گفت:کردیم؛ اما مایک بی
 ی محکمی داره. نیاز نیست نگرانش بشی بچه!اون مثل یه خرچنگ پوسته -

 یوکا با نگاه متفکرش دهان باز کرد:
 اتفاق بدی که نیفتاد؟ چطوری تونستی نجاتش بدی؟ -

 زده افزود:رافا هیجان
کرد؛ خوار نجات دادیم. فرمانده هم خیلی مقاومت میسختی والشا رو از چنگ ماهیای گوشتما به -

 اما چون ما تعداد بیشتری داشتیم موفق شدیم. اما والشا...
 سخرگی گفت:که دستان بزرگش را در بغـ*ـل گرفته بود با مهلموت پوزخندی زد و درحالی

 اما والشا به محض بازشدن دستاش گفت... -
که سعی اش را خورد و منتظر به بقیه چشم دوخت. همگی با لبخندی درحالیی جملههلموت ادامه

 ی هلموت را ادامه دادند:ی بریدهصدا جملهکردند صدای والشا را تقلید کنند، یکمی
 «آلینا! زود باشید. باید بریم نجاتش بدیم.»

والشا با خجالت دستی به سرش کشید و همه از این کارش با صدای بلندی خندیدند. اما من به آلینا 
اش حرف دیگری انداختههای گلکرد. شاید شوکه شد؛ اما لپچشم دوختم که متعجب نگاهش می

 زدند. او خجالت کشیده بود؟می
 ن!شد؟ آن هم جلوی چشمان مشد. نمیشاید آن یک اعتراف تلقی می

 کنم. توانستم کنترلام را که به والشا دوخته شده بود، نمیسعی کردم عصبی نشوم؛ اما نگاه عصبی
 ام پرسیدم:سرانجام برای رهایی از افکار منفی

 کار کنین؟خواستین چیحاال میشه بگین می -
 آهیل در پاسخ گفت:

تو  رو دستگیر کنیم؛ اما مثل اینکهراستش نقشه این بود که اول آلینا رو نجات بدیم و بعد پادشاه  -
 تر کردی.کارمون رو سبک
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 سری تکان دادم. فکری به ذهنم رسید که فوراً بر زبان آوردم:
 جای پاشا، پدرش رو بندازیم به اتاق نگهبانی؟نظرتون چیه که به -

 والشا پوزخندی زد.
 من فکر بهتری دارم. -

 منتظر به او چشم دوختم.
 خوام جفتشون رو باهم بندازم؟م مینظرتون چیه اگه بگ -

ای باال هایشان دیدم و نگاه پرتأییدی که به هم انداختند. شانهای روی لببا این فکر لبخند خبیثانه
 تفاوت گفتم:انداخته و بی

 خب بهتون اجازه میدم از اتاق نگهبانیم استفاده کنید. -
شان شده بود، کرد و دستور حمله به قصر ندهوالشا نیمچه لبخندی زد. رو به افرادش که حال او فرما

. آلینا شدکردند، از تعدادشان کاسته میپورت میکه تلهگروه درحالیپریجان را صادر کرد. همگی گروه
 با نگرانی گفت:

 پدرومادرم... اونا... -
 والشا حرفش را برید:

ادت نیست؛ اما یه روزایی باهم ت مطمئن میشیم. تو ینگران نباش. اول از همه از سالمتی خونواده -
رفتیم. سربازای قصر که چیزی نیستن. اونا از پسش برمیان؛ پس خودت رو به جنگ پریان وحشی می

 نگران نکن.
رافا به طرز ناگهانی فریاد زد و خود را در آغـ*ـوش مایک انداخت. متعجب نگاهش کردم. مایک 

 گفت:یکه معصبی نگاهش کرد و سپس سمتی هلش داد درحالی
 چه مرگت شده؟ -

اش را که دنبال کردم، چشمان توجه با چشمان از حدقه درآمده به آلینا زل زد. انگشت اشارهرافا بی
 خودم هم از کاسه درآمد.

خاطرش جا بخورم؛ بلکه دیدن ای و براق شده بود، چیزی نبود که بهرنگش که نقرههای طالییپولک
 ای در حال سفیدشدن بودند.کنندهدیوانهموهایش بود که به طرز 
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 بارید، رو به مایی که متعجب به او زل زده بودیم کرد و پرسید:با صدایی که ترس از آن می
 چی... چیزی شده؟ -

منی کردند. حتی آهیل فهمید. همه منترسید. این را هرکس دیگری هم که جای من بود، می
ها هر مل آنالعکردم اتفاقی نیفتاده، باز هم دیدن عکسمینیشخندی نیز بر لب داشت. حتی اگر فرض 

 کرد؛ چه رسد به اینکه دختری شکننده باشی.کسی را وادار به ترس می
رنگ آلینا اشاره کند. فوراً دست پیش بردم. اش را باال گرفت تا به موهای سفیدرافا انگشت اشاره

 اش را در مشت گرفتم و اخمی کردم.انگشت اشاره
 ما دیگه بهتره که برید. بعد از این خودم حواسم بهش هست.ش -

توانست تکشان زل زدم. دلیل آن تغییرات آن هم به این سرعت چه میبعد از زدن آن حرف، به تک
 باشد؟

ی آرامش را سر کشیده بود، زمان زیادی برد تا تغییر کند؛ اما به یاد داشتم که وقتی برای اولین بار ماده
بود؟ کمی ترسیدم. صدای لرزان آلینا مرا از افکارم بیرون کشید و متوجه شدم که همگی  حاال چه شده

 اند و تنها من و آلینا در پایگاه مانده بودیم.رفته
 میشه بهم بگی چه بالیی سرم اومده؟ -

 اش آسیبی ببیند؟کرد. من هم نگرانم. نگران اینکه نکند با خوردن دوبارهبا نگرانی نگاهم می
کند با همین سرعتی که در تغییر ظاهر پیدا کرده بود، به طور ناگهانی آن هم اینجا در اعماق که ن
 های اقیانوس تبدیل به یک انسان شود.آب

روم می توانستم هر جا کهشد و من میاما ته قلبم حس خوشایندی نیز داشتم. اینکه بار دیگر انسان می
طور جناب فریکسوس و آقای شد؛ همینزده میبا دیدنش ذوق او را نیز با خود ببرم. حتماً مامان چیا

 هوم!
 ای که داشتم گفتم:شورهرغم تمام دلبا لبخندی نگاهش کردم. علی

 ی این اتفاقا رو باهم تجربه کردیم.چیزی نیست. شاید یادت نیاد؛ اما قبالً همه -
 متعجب پرسید:

 من و تو؟! -
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 ید:سری تکان دادم که متفکر و نگران پرس
 چه اتفاقایی؟ -

 تفاوت به نظر برسم.سعی کردم بی
 رنگ موهات.ام... مثالً  -

آرامی موهای را زیر لب زمزمه کرد. به« رنگ موهات»ی که به زمین چشم دوخته بود، دو کلمهدرحالی
تر شدم. با دیدن موهای سفیدش رقصان در آبش را جمع کرد و سمت صورتش آورد. نگران نزدیک

 کشید و ترسیده نگاهش را سمت چشمانم سوق داد.هینی 
 چه بالیی داره به سرم میاد؟  -

 «این بال نیست. حداقل برای من نیست.»بسیار دوست داشتم که بگویم 
 اما گفتم:

 چیزی نیست. نگران نباش. خیلی هم بهت میاد. -
خواست و چه چه میهرحال رویش کنم؟ بهقدری آرام شد. اما بهتر نبود زودتر با واقعیت روبه

 شدنش نمانده.خواست، طبق سرعتی که در تغییر پیدا کرد، چیزی به انساننمی
 ای هم هست که باید بدونی. فقط شوکه نشو و نترس!راستش... یه چیز دیگه -

 اما ترسید.
 ای هم مونده؟چیز دیگه؟ چیز دیگه -

 مسخرگی گفتم:ام را خاراندم و بهپیشانی
 چیزشه.ترین خب اصلی -

 رنگش، مانند جنین در خودایی نقرهدهان باز کرد تا حرفی بزند؛ اما فریادی کشید و با گرفتن باله
پورت کروم. به سطح آب که جمع شد. هراسان نزدیکش شدم و با گرفتن بازوانش به سطح آب تله

های جاری روی آبکه چندین بار پلک زدم تا رسیدم فوراً صورتمان را از آب بیرون آوردم. درحالی
ی سمت چپمان وجوی خشکی کاویدم. نگاهم به جزیرهچشمانم را کنار بزنم، اطراف را در جست

 زد.ای که آلینا آن را پوپو صدا میی کوچک؛ همان جزیرهخشک شد. آنجا، آن جزیره
 انگار گذشته بار دیگر تکرار شد. با سرعت سمت جزیره پوپو شنا کردم.
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 م میاد؟چه بالیی داره سر -
ی سرعت همهی درختی گذاشتمش و در همان حال بهفریاد زد. سعی کردم آرامش کنم. زیر سایه

هایم تنها یک چیز را متوجه اتفاقات را به طور خالصه برایش شرح دادم؛ اما او از میان تمام صحبت
 شد.

آمد که چنین نظر می طور بههای مناسبش را در واالستار جا گذاشته. البته اینآن هم اینکه لباس
 های دردناکش گفت:کند؛ زیرا در بین دادوفریادفکری می

 لباسام... من... -
 سر تکان دادم.

 تونم اینجا تنها ولت کنم و برم.خب. باشه. االن میرم میارم؛ اما نمیخیله -
 حالی زمزمه کرد:با بی

 فقط از اینجا برو. -
کرد و به این سمت در روشن بود؟ اگر یک کشتی راه گم میقرفتم؟ آن هم وقتی هوا آناما چطور می

 افتاد؟آمد چه؟ اگر اتفاقی برایش میمی
اش قفل کردم و به ایوان بردم. دستم را به دور مچ بریدهتری میجای امنپس بهتر بود اول او را به 

جا ن را ببیند. آنتوانست آای که خودم آن را ساخته بودم فکر کردم. ایوانی که هر کسی نمیسنگی
 آرامی گفتم:دار گذاشتم تا آفتاب اذیتش نکند. بهجای امنی بود. آلینا را زیر طاق قوس

 گردم. جای دوری نمیرم. اگه صدام کنی فوراً میام پیشت.زود برمی -
با اطمینان در چشمانش زل زدم و سری تکان دادم. راستش را بگویم، خودم هم بعد از خوردن آن ماده 

دانم شاید زیادی حساس شده بودم ی شادی نام داشت، حس عجیبی داشتم. نمیرنگ که مادهیطالی
آن را  ای بیفتد. شاید نبایدکردم که قرار است اتفاق غیرمنتظرهیا چیزی شبیه به آن؛ اما واقعاً حس می

 خوردم! نکند جرمی مرتکب شده باشم؟می
ی آقای هوم متمرکز کردم. حتماً آقای هوم بعد از خانهبا دیدن صورت غرق اشک آلینا، افکارم را هول 

به  اش دارد. پسها زندگی کرده، لباس مناسبی برای آلینا در چنتهمدت زمان زیادی که در میان انسان
رنگ فکر کردم؛ اما نه درِ بیرون از خانه. دقیقاً در وسط راهروی ی زیبا با در چوبی قرمزهمان خانه
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هیچ هایی که بیرنگچندان بسیارش بود. فضای اطرافم همچونهای نهط میان اتاقی باال که رابطبقه
 اند، به هم پیچیدند و به همان سرعت هم واضح شدند.نظمی روی بوم نقاشی ریخته شده

ی باالیی؛ اما بالفاصله بعد از اولین بازدمم به اتاقی سرانجام من آنجا بودم. در راهروی باریک طبقه
که دستان بزرگ آقای ترش این بود که به دیواری کوبانده شدم. آن هم درحالیدرست کشیده شدم.
که رنگش دوختم. او درحالیهایم را پوشانده بود. چشمان غرق حیرتم را به چشمان آبیهوم روی لب

 گفت:اش گرفته بود، در ذهن با من سخن میانگشتان دست دیگرش را به عالمت سکوت جلوی بینی
 «بحا اینجان.هیس! ش»

 ام پرسیدم:شدهی ذهنیمان شروع شد. دستش را کنار زدم. با چشمان درشتگونه مکالمهو این
 «چیز تحت کنترلهکنن؟ تو بهم گفتی همهکار میاینجا چی»

 اش زد.ی آرامی به پیشانیضربه
تری ی بزرگنقشههرحال بگذریم. حدسمون درست بود. مثل اینکه اونا گفتم تقریباً تحت کنترله! به»

 «دارن. هدفشون واالستاره.
داد، سعی کرد با حرکات دستش هم طور که در ذهن پاسخم را می. آقای هوم هماناخمی کردم

دانم شاید نوعی فرار یا تخلیه تنش بود؛ شاید هم یک عادت همیشگی. منظورش را برساند. نمی
 دستش را به معنای بله پایین آورد و در ذهن گفت:

شون رو عوض کردن و تو روز روشن، دونم چی شد که یهو نقشهه بود. تحت کنترل بود. ولی نمیآر»
 «اون هم به اینجا حمله کردن.

دانم را در حالی نشان داد که یک تای ابرویش را باال داده و با همان چشمان ی نمیو واژه
شه مقابل صورتم گرفت؛ سپس اش، شانه باال انداخت. همچنین کف دستش را به معنای نقزدهحیرت

 هایش انداخت.مشت کرد و به طور نمایش به پشت شانه
 آنگاه متفکر پرسید:

 «کنی؟کار میراستی تو اینجا چی»
 کالفه نگاهش کردم.
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ببین آقای هوم، آلینا تو وضع خوبی نیست. یعنی داره انسان میشه و من اومدم اینجا تا ازت بخوام »
 لباس مناسبی بهم بدی.

 ناگهان صدای زمختی از سمت راستمان شنیدیم:
 اوه! اینجا رو باش. -

چشمانمان با وحشت به هم دوخته شد. با تعلل سمت صدا چرخیدیم. چیزی که دیدیم، دو گوی آتشین 
 رنگی شناور شده بودند. او یک شبح بود.بود که درون غبار سیاه

 پرسید:بارها و بارها می آقای هوم دستپاچه شد. صدای مضطربش در ذهنم پیچید که
 «کار کنیم؟کار کنیم؟ حاال چیحاال چی»

داد. هم من و هم شبح با چشمان گردشده به در همان حال هم دو دستم را در مشت گرفت و تاب می
او زل زدیم. راستش را بخواهید، من هم ترسیده بودم. ترسیده از اینکه این شبح لب باز کند و 

ها روی سرمان بریزند و ما راه فراری نداشته باشیم. هر چه باشد فعالً آن های چندصدتایی ازدسته
 ی مداخله نداشتیم. هم من و هم آقای هوم تا حدودی از واالستار اخراج شده بودیم.اجازه

مان فکری به سرش زد؛ زیرا با چشمانی که برقی اما آقای هوم، انگاری که با دیدن چشمان گردشده
ی پیش ابداعش کرده بود از سر گرفت. زبانی که ای را که چند لحظهبه زبان اشارهدر آن دیدم صحبت 

 هر لحظه ممکن بود عالیم کلماتش را تغییر دهد.
 ها شده بود.اش مانند بیچارهکه چهرهصدایش باری دیگر در ذهنم پیچید درحالی

م تو مهر آتش رو روش کنامیدوارم کلکم جواب بده وگرنه بدبخت شدیم! تا من سرش رو گرم می»
ین تونم همانجام بده. فکر نکنم این نیروت رو از دست داده باشی. من االن مغزم منجمد شده، فقط می

 «کار رو انجام بدم.
کرد. من تنها های نامفهومی را با دستانش ترسیم میاش، چیزهای ذهنیو در تمام مدت صحبت

 وی کف دستش انجامش داد. شبح با خود زمزمه کرد:رفتنش شدم که با دو انگشت رمتوجه کلمه راه
 ن.یعنی اشتباه اومدیم؟ اینا که دوتا دیوونه -

 و نگاهی به آقای هوم و حرکات دستش انداخت و گفت:
 ایه؟هی! این دیگه چه کلمه -
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ای کرد و سپس دو دستش رنگش اشارهای بود که آقای هوم، به چشمان آبیمنظور شبح همان لحظه
 ها چه بود. من همدانست که معنی آنکنم خودش هم نمیبل چشمانش باز و بسته کرد. فکر میرا مقا

وارد بازی شدم. دستانم را مقابل چشمانش تکان دادم تا نظرش را به خود جلب کنم؛ اما فکر دیگری 
 به ذهنم رسید. از خود پرسیدم:

 «ی آلینا روی این شبح هم جواب میده؟یعنی طلسم مجسمه»
طور که دست چپم را جلوی چشمانش چرخاندم، طلسم مجسمه را خواندم ارزید. همانامتحانش میبه 

شد که به همین راحتی قضیه به خیر حرکت در جایش ماند. باورم نمیو به شبح اشاره کردم. او بی
ات حرکطور که با کرد. او همانزده نگاهم میگذشته بود. به آقای هوم نگریستم که با چشمان هیجان

ی اتاق رفت. از آن کارش رنگ گوشهایآورد، سمت در نقرهزدن درمیدستش ادای تشویق و سوت
 سری تکان دادم و در ذهنش گفتم:

 «شما هم بهتره با من بیاین. اینجا امن نیست.»
 کرد و گفت:که چند لباس در دستانش خودنمایی میاز اتاق بیرون آمد، درحالی

ی زیر نظرشون بگیره؟ به فریکسوس دسترسی ندارم. زودتر به دیدنش برو و نمیشه. اگه من بیام ک»
 «بگو چه اتفاقی افتاده.

به من  کهرنگی را که جلوی صورتش آمده بود کناری زد. درحالیهای طالییلباس را مقابلم گرفت. تار
 رفت در ذهن، گفت:غره میچشم

 «خوای.ازم لباس می ای ایفاء که تو همچین موقعیتی اومدی وتو دیوونه»
 نگران نگاهش کردم.

 «مراقب خودت باش.»
 هایش را روی هم گذاشت.با اطمینان پلک

 «از پسش برمیام.»
 سری تکان دادم.

 «کنم زودتر برگردم.سعی می»
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راً رنگش یافتم، فوچشم بستم و به برج حمل فکر کردم. خود را که روی سطح کریستالی و طالیی
 صدا زدم و طولی نکشید که مقابلم ظاهر شد.فریکسوس را در ذهن 

 کنی؟ وایستا ببینم. اینا دیگه چیه تو دستت؟کار میاتفاقی افتاده؟ اینجا چی -
 متعجب نگاهش کردم و گفتم:

 آقای هوم گفتن به تو دسترسی ندارن؛ ولی چطور صدام رو شنیدی؟ -
 ای کرد و گفت:متعجب به او که پقی زیر خنده زد، چشم دوختم. با دیدنم سرفه

خواستم تالفی کنم. همیشه بهم میگه فسیل و من هم اون رو تو لیست سیاه ارتباطات ذهنیم  -
 گذاشتم.

 و به پهنای صورت خندید. مغزم سوت کشید و فریاد زدم:
جنگه. ی ما میخاطر همهکار کردی؟ آقای هوم االن تو موقعیت خطرناکی داره بهدونی چیهیچ می -

 خندی؟ اونجا تک و تنهاست و منتظر کمکه.چند دسته شبح پر کردن و تو اینجا داری میش رو خونه
ی دومم، متعجب شد و در آخر با ای خورد و با ترس قدمی به عقب برداشت؛ اما با شنیدن جملهیکه

باط تپورت کرد تا از چاه حقایق با جناب پیمانو اراش دوید و در همان حال تلهنگرانی سمت اتاقک ابری
شدت فوت کردم. کمی نگذشت که به سراغم آمد و با تر شدم، نفسم را بهبرقرار کند. کمی که آرام

 نگرانی گفت:
 صبر کن من هم میام. -

 کالفه، سری تکان دادم:
نه، من از نزدیکیای پریجان میام. االن هم باید برگردم. به محض اینکه از امنیت آلینا و بقیه مطمئن  -

 رسونم.می شدم، خودم رو
 نگران پرسید:

 آلینا؟ حالش خوبه؟ -
خوبه. تو بهتره زودتر بری پیش آقای هوم. اون االن تو اتاق خودش ساکت نشسته و یه شبح  -

 اسیرشده هم باهاشه.
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حرف دیگری اش بیهایش را به روی هم فشرد. سری تکان داد و با اضطراب به جوشش درآمدهلب
 امی ساختگیپورت کرد. من هم به جزیرهی هوم تلهاد و به خانهی تفهیم تکان دسری به نشانه

ها را یک به یک پایین رفتم تا در پورت کردم و بعد از ظاهرشدن روی سطح سنگی جزیره، پلهتله
 مرکز آن آالچیق سنگی قرار بگیرم؛ اما اثری از آلینا نبود. صدایش زدم:

 آلینا؟ -
 وجویش در آسمان چرخی بزنم که...ا به جستام را ظاهر کردم تایهای شیشهبال
 برگشتی؟ -

طور تو ام شنیدم. صدایی که مشخص بود در اثر گریه آنروییصدای بم و ضعیفی از پشت ستون روبه
 دماغی شده. قدمی سمت ستون برداشتم که با هول گفت:

 نزدیک نیا، فقط... فقط لباسا رو بده. -
 سنگی انداختم و متفکر پرسیدم: ی میان خود و ستوننگاهی به فاصله

 مون زیادی زیاده.خب آخه اگه نزدیک نیام چطور این لباسا رو بهت بدم؟ فاصله -
که دور چشمانش قرمز شده بود، با کالفگی نگاهم کمی صورتش را از پشت ستون بیرون آورد. درحالی

 کرد.
 خب پرتشون کن. اینکه کاری نداره. -

 متعجب تکرار کردم:
 پرتش... پرتشون کنم؟ پر... -

 ابروهایش باال رفت. متعجب و سردرگم شدم.
 م.آخه... آخه من... یه الهه -

 چشمانش درشت شد.
 خب باش! که چی؟ -

 طلبانه ادامه دادم:ام زل زد و من صلحایهای شیشهبه بال
 ادبیه و خب...خب اگه من این لباسا رو سمتت پرت کنم، نوعی بی -
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ه شد. با تر پیچیدنا خودآگاه چند قدم به عقب پریدم و دستانم به دور لباس محکم با جیغی که کشید،
مانندش کلمات را با سرعت پشت هم اش زل زدم. با صدای جیغچشمان ترسیده به صورت عصبی

 چید:می
 یش.دادبی اینه که من به لباس نیاز دارم و تو با اینکه اونا رو تو دستت داری به من نمیادبی؟ بیبی -

بازم متعجب به اینکه حق با اوست فکر کردم. دست راستم را از زیر لباس آزاد کرده و جلوی دهان نیمه
 گرفتم.

 اوه درسته! -
 کرد که به خود آمدم و گفتم:فرما شد و او همچنان منتظر نگاهم میچند ثانیه سکوتی بینمان حکم

 کنم.اوه، درسته، لباسا! االن پرتابش می -
 ها زد و گفت:ها را سمتش پرتاب کردم. با خشم چنگی به لباسهم کرد. لباسعصبی نگا

 پوشمشون از اینجا برو.تا وقتی می -
 آ... باشه. -
زدم. به قصر پریجان فکر کردم. فضای اطراف در هم پیچید و به هرصورت باید سری به پریجان میبه

ای در سالن مهمان قصر پریجان همهمهای نور بدل شد و سپس با همان سرعت بزرگ شد. من قطره
 دیدم و والشایی که خنجری زیر گلوی شاه پریجان نگه داشته بود.

نگاهم سمت باقی افراد مرکب سیاه چرخید. بعضی مشغول اجرای طلسم مجسمه بر روی سربازان 
ور ام به دشد، با مار سیاه و کریهشان که مدها که شامل مایک و آهیل هم میقصر بودند. بعضی از آن

ی نمایی کنند و کسچرخید، امواج الکتریسیته را میان انگشتانشان چرخاندند تا قدرتبدنشان می
 نزدیکشان نیاید.

 والشا با دیدنم غرید:
ی تونیم اتاق نگهبانی رو پیدا کنیم. اون هر ثانیه یه گوشهاحمق تا حاال کجا بودی؟ ما که نمی -

 اقیانوس ظاهر میشه.
 ل زیر نظر گرفتن وزرا بود گفت:یوکا که مشغو

 بهتره تا دیر نشده از اینجا بریم. حتماً تا حاال رافا و هلموت تونستن پدر و مادر آلینا رو نجات بدن. -
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 سری تکان دادم و سمت والشا رفتم. با گرفتن بازوی پادشاه گفتم:
 بینمتون.ی پوپو میتو جزیره -

 و گفت: اما قبل از رفتنم والشا بازویم را گرفت
 آلینا حالش خوبه؟ -

پوفی کشیدم. نگاهم را یک دور به اطراف چرخاندم و دوباره در چشمان والشا زل زدم. عصبی با دست 
 جانب گفتم:بهآزادم دستش را سمت دیگری هل دادم و حق

 فکر نکنم دیگه بهت ربطی داشته باشه. -
 کرد گفت:می که صورتش را مماس صورتموالشا عصبی جلوتر آمد و درحالی

 حتی یادش نمیاد تو کی هستی. -
 پوزخندی زدم.

 شناسه.تا جایی یادمه تو رو هم نمی -
پوزخندم را جمع کردم. از روز اولی که دیده بودمش، حس آشنایی نسبت به او داشتم. انگار قبالً 

نم بشک شد نخواهم گردنش رادانم. حس خاصی بود که موجب میدیدمش یا چیزی شبیه به آن. نمی
 یا مشتی به صورتش بکوبم.

به این حس ناآشنا و گنگ حس خوبی نداشتم. عصبی به او زل زدم. در همان حال خطاب به باقی 
 افراد گفتم:

 بینمتون.تا چند دقیقه دیگه رو جزیره پوپو می -
ن و م تر شد و به هم پیچید و سرانجامو به اتاق نگهبانی فکر کردم. تصویر عصبی والشا تار و تار

 پادشاه در اتاق نگهبانی بودیم. پاشا با دیدن پدرش از جا برخواست و با شادی صدایش زد:
 پدرجان! -

 پادشاه را رها کردم و گفتم:
 تون فکر کنین.خب دیگه تنها نیستین. با هم به کارای بد گذشته -

ام ختگیی سابه جزیرهدستم را برایشان تکان دادم و قبل از آنکه اعتراضی کنند و سمتم شنا کنند، 
 فکر کردم و فوراً آنجا ظاهر شدم.
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 آلینا! من برگشتم. -
 باز هم صدایش را از پشت همان ستون شنیدم که گفت:

 ی پاک و آسمونی! من یه مشکلی دارم.آقای الهه -
پاک و آسمانی را با تمسخر ادا کرد. اما چه مشکلی داشت؟ اخمی روی صورتم نشست. سمت ستون 

نگ پا تند کردم و با نگرانی به آن سمت ستون چشم دوختم. هنوز روی، زمین نشسته و به رگلبهی
ز اش را به تن داشت؛ اما چیهایش را نیز پوشیده بود. هنوز بلوز مرواریدیستون تکیه داده بود. لباس

اد و گشگفت و البته شلوار رنگی را به تن کرده بود که آقای هوم به آن پالتو میایپشمی و قهوه
 رنگی را که آقای هوم داد نیز پوشیده بود. پس کجای کار غلط بود؟ مشکل کجا بود؟آبی

 قبل. یبارید به انگشتان پایش چشم دوخته بود؛ درست مانند دفعهاو با چشمانی که انزجار از آن می
 کرد.های بلندی شد. آلینا با تعجب نگاهم میکم تبدیل به خندههایم کش آمد و کملب
 خندین؟چرا دارین می -

 هایم را به هم فشردم.لب
 ی قبل هم همین واکنش رو نشون دادی.آم... دفعه -

 اخمی کرد.
 دفعه قبل؟ با اینکه تموم اتفاقا رو برام یادآوری کردین؛ ولی هیچ حس آشنایی ندارم. -

 و با نگرانی ادامه داد:
 به پریجان رفتین؟ -

 سری تکان دادم که گفت:
 ده و دوستام؟خونوا -

 با آرامش جوابش را دادم:
 بینیشون.تا چند دقیقه دیگه می -

 منی کرد:من
 خوام.راستی... بابت... چند لحظه قبل که ازتون عصبانی شدم و سرتون داد زدم، معذرت می -

 زده ادامه داد:تر از قبل شده بود، هولو با صدایی که قدری بلند
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 روم بود.باور کنین خیلی فشار عصبی  -
 دستم را سمتش دراز کردم.

 تونی بلند شی و راه بری؟ناراحت نشدم. می -
 هایی که به تن داشت گفت:با نگاه به لباس

 کمی برام بزرگه.دونم. آخه این یهنمی -
 و به شلوارش اشاره کرد. حق داشت. تقریباً در شلوار گم شده بود. سرم را خاراندم و گفتم:

 ت نشد بهتر از اینا رو جور کنم.آم... ببخشید فرص -
 سرانجام لبخندی زد.

 همینا هم خیلی خوبن. -
ها بود که به من لبخند نزده بود. دلم برای این صورت خندانش تنگ شده بود. دستش را سمتم مدت

 دراز کرد و گفت:
 کنم.اگه دفعه قبل با کمک تو تونستم راه برم، این بار هم بهت اعتماد می -

شد و من هر لحظه در این هایم تکرار میهایش مانند پژواکی مدام در گوشهش کردم. حرفناباور نگا
 شدم.تکرار باورنکردنی غرق می

های بزرگ و کوچکی که انگار اطرافمان ستارهدستش را گرفتم. با کمکم از جا بلند شد؛ درحالی
 دادند.میهای پراحساسی سر کردند و پرندگان باالی سرمان نغمهخودنمایی می

 ابروهایش به باال پرید و متعجب پرسید:
 خوای یادم بدی؟نمی -

های اطرافمان به یکباره خاموش شدند و من متوجه کالغ سیاهی شدم که مشغول قارقار بر تمام ستاره
 ها چه شد؟های آالچیق بود. پس آن نغمهباالی یکی از ستون

 کنان گفتم:پتهچند باری پلک زدم و تته
 ... باید... یعنی...بای -

 اخمی کرد.
 جوریه.فقط کافیه راه بری و من ببینم چه -
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 فوراً گفتم:
 جوریه.آهان آره، باید راه برم و ببینی چه -

 ای کردم.سرفه
 خب، با دقت نگاه کن.  -

 چند قدمی راه رفتم و برگشتم. با دقت نگاهم کرد. کمی ترسید و آن را حس کردم.
 حاال تو یه قدم بردار.کار سختی نیست.  -

 با ترس به پاهایش خیره شد.
 تونم.نمی -
ت اونجا منتظرن. تازه من یه مشکل بزرگ دارم. باید به ی پوپو بریم. خونوادهآلینا ما باید به جزیره -

 کمک آقای هوم برم. شبحا بهش حمله کردن و من تا االن خیلی از وقتم رفته.
 شوکه نگاهم کرد.

 ن کمکش؟پس چرا نرفتی -
 دلخور نگاهش کردم.

 کنه.شدم که خطری تهدیدت نمیتونستم که اینجا تنهات بذارم. باید اول مطمئن مینمی -
 نگاهش را با حس شرمندگی در نگاهم دوخت.

 کنم که وقتتون رو نگیرم و مزاحمتون نشم.ببخشید، تموم تالشم رو می -
می نامتعادل که موجب سقوطش بر روی زمین شد. دهان باز کردم تا حرفی بزنم که قدمی برداشت. قد

تر از قبل، اما نگران سمتش پا تند کردم؛ اما قبل از رسیدنم به او از جا برخاست و این بار مصمم
زدنم داشت، با حرفشمرده گام برداشت. لبخندی زدم و با هر قدمی که برمیآرامی و شمردهبه

 اش کردم.همراهی
 مه بده. دیدی کار سختی نبود؟ وای باالخره تونستی آلینا.جوری اداعالیه. همین -

غش خندید و همین خندیدنش موجب از بین رفتن تعادلش شد؛ اما این بار قبل از زده غشو او هیجان
 هایش را گرفتم و گفتم:آنکه دوباره به زمین بیفتد، شانه
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جا ر وقتی که الزم باشه، همینعیبی نداره، دوباره امتحان کن. عجله هم نداشته باش. من تا ه -
 مونم.پیشت می

سری تکان داد و صاف ایستاد. دوباره و دوباره و دوباره تالش کرد و سرانجام موفق شد. سمتم چرخید 
 و با هیجان جیغی کشید:

 من تونستم! من تونستم! -
 با لبخند نگاهش کردم و پرسیدم:

 پوپو بریم؟ی تونیم به جزیرهها! حاال میی گامخب، ملکه -
 حالی دستم را گرفت و گفت:و در پایان دست چپم را سمتش دراز کردم. با خوش

 دادم؟پورت خیلی چیز جالبیه. من هم قبالً انجامش میاین تله -
 چشمانم را ریز کردم و قدری به صورتش نزدیک شدم.

 کنی؟اور میدادی. اگه بگم حتی یه شبح رو کشتی، باین کمترین کاری بود که انجام می -
 متعجب نگاهم کرد.

 من؟! -
 ای به او انداختم.اندرسفیهانهنگاه عاقل

 خب معلومه. این تازه یه موردش بود. -
 متفکر نگاهم کرد.

تونستم از پدر و مادرم و دوستام محافظت کنم. اما حاال وقت میاومد! اونچیز یادم میکاش همه -
 چی؟! حتی یادم نمیاد خودم کی بودم.

 ابروهایم به هم نزدیک شد.
 طوری بمونی.دیگه خودت رو ناراحت نکن. مطمئنم قرار نیست تا آخر این -

 سری تکان داد. ادامه دادم:
 خب حاال چشمات رو ببند تا به جزیره پوپو بریم. -

ی اطراف، به جای شدهی پوپو فکر کردم. فضای درهم تنیدهچشم که روی هم گذاشت، فوراً به جزیره
 ی پوپو نمایان شد.د بازگشت و جزیرهخو



 

 

342 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

ها قدم برداشت و من پیوسته نگران وضعیت آقای هوم بودم. آلینا با دیدن والدین و دوستانش سمت آن
ها انداخت. سمتش ها شد. اشک ریخت و با نگرانی نگاهی به آنآلینا باری دیگر مشغول وداع با آن

 رفتم.
 آلینا دیگه بهتره که بریم. -

 کرده در چشمانش نگاهم کرد و گفت:نهبا غم ال
 فقط چند لحظه. -

 اما من در این فکر بودم که او را به کجا ببرم؟
 ی هوم؟ اوه! حتی فکرش را هم نکن. آنجا که مورد هجوم شبح بود.خانه

 روم.توانستم بام بودم و از برج حمل جلوتر نمیشد. من در مأموریت تبعیدیواالستار؟ آنجا هم که نمی
 سپردمش؟شد؟ اما به دست چه کسی میاما برج حمل... آنجا می

ام کشیدم. فریکسوس که به همراه نگهبانان آسمان در حال جنگ با اشباح بود. متفکر دستی به چانه
 نگهبانان برج حمل؟!

 .خواستکردنشان زور زیادی میاوم! شاید شدنی بود! هرچند راضی
اش زد ای بر پیشانیکرد، بـ*ـوسههایش را نوازش میکه گونهحالینگاهم را به آلینا دوختم. پدرش در

 و مصمم در چشمان دخترش چشم دوخت.
 دختر کوچولوی من، قوی باش. تو باز هم به دیدنمون میای. -

 کرد گفت:اش را پاک میهای نورانیکه اشکو مادرش درحالی
 فقط زود به زود بیا، خب؟! -

 هایش گفت:هق گریهد و در میان هقکرده سری تکان داآلینا بغ
 را... راستش مَ... من شما رو یادم میاد. -

 صدا فریاد کشیدند:کردند، با این حرف آلینا، یکدوستانش که با فاصله روی سطح آب شنا می
 چی؟ یادت میاد؟ -

 زده شدم که در جایم خشکم زد.حال و هیجانقدر خوشتپید یا نه! آندانم قلبم مینمی
 آرامی گفت:ها دزدید و بههایش را از نگاه آنلینا چشمآ
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 ای شدن و بعد همای رو سر کشیدم و پولکام نقرههاییش رو. از وقتی اون ماده نقرهفقط یه گوشه -
 ها شدم.که مثل انسان

 مکثی کرد و ادامه داد:
 یه چیزایی یادم اومده. -

او را در آغـ*ـوش گرفت. دوستانش هم با  حالی نگاهش کرد. مادرش جیغی کشید وپدرش با خوش
 دادند پرسیدند:که یکدیگر را هل میهیجان درحالی

 من کیم؟ -
 من چی؟ من رو یادته؟ -
 کشمت اگه اسمم رو نگی!آلینا می -

 و...
ای که از مایک خوردند، گردنیخندیدند که با پسهلموت و رافا هم با دیدن کارهایشان از ته دل می

 ساکت شدند.
 نچی کرد و مایک رو به آلینا پرسید:آهیل نچ 
 هی بچه پیری! ما رو که یادت اومده دیگه؟ نیومده؟ -

 جانب گفت:بهکرد، حقهایش را پاک میکه اشکآلینا درحالی
خواستی موهام رو از ته بکنی و بذاری رو سر شناسمتون. تو همونی هستی که میمعلومه که می -

 کچلت.
 «ادش آمده؟وای خدای من! ی»

این اتفاقی بود که قبل از ورود به پایگاه مرکب سیاه بینشان پیش آمد. همه با دیدن صورت 
ای نداد. آلینا به کردن دیگران نتیجههای او برای ساکتای زدند و فریادی مایک قهقههبرافروخته

امیدوارانه با همان  . والشاترتیب اسم همه را گفت، به همراه تکه خاطراتی که به ذهنش آمده بود
 اش کمی نزدیک شد و گفت:صورت زخمی

 من رو چی؟ من رو هم یادته؟ -
 اش کرد. آلینا با ترس نگاهش کرد و گفت:ی والشا کوبید و چشمکی هوالههلموت به شانه
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 خوار بندازین.خواستین من رو به اتاق ماهیای گوشتبله فرمانده! یادمه که می -
ی والشا خندیدند. پریدهرنگ زده نگاهش کرد و همه با دیدن صورتتی یخوالشا متعجب و با صور

ی حضورم در کنارش شد. منتظر به او زل زدم. ای کردم. نگاهش متوجهقدمی به جلو برداشتم و سرفه
 آرامی گفتم:کردند. بهبقیه هم با کنجکاوی و اشتیاق نگاهمان می

 خب... -
 گفت:شده از جا پرید و با چشمان درشت

 ریم.تونیم بم شد. پاک یادم رفت عجله دارین. دیگه میوای متأسفم! حواسم پرت صحبت با خونواده -
 گفت؟خواستم بپرسم، در گلویم گیر کرد. او... او چه میسؤالی که می

 من چه شنیدم؟! منظورش از این حرف چه بود؟
ه راجب، مایک، یوکا، رافا و حتی والشا طور کچرا درمورد اتفاقاتی که بینمان افتاد حرفی نزد؟ همان

 گفته بود.
 آورد؟چرا به من چیزی نگفت؟ چرا نگفت مرا نیز به یاد می

 با سؤالی که تامیال با دودلی پرسید، بیشتر استرس گرفتم.
 آلینا... تو... ایشون رو یادت نیست؟ -

 تکشان انداخت.آلینا متعجب نگاهی به تک
 تون رو یادم اومده اما...مگه نه؟ پس چرا همهشما حقیقت رو بهم گفتین  -

ادامه نداد و با شرمساری نگاهم کرد. اگر بگویم ناراحت نشدم، دروغ محض است. اگر بگویم دلخور 
 ام.نشدم چرت گفته

من ناراحت و دلخور بودم از اینکه او، حتی والشا را به یاد آورد؛ اما مرا به یاد نداشت. اصالً چطور چنین 
 مکن بود؟!چیزی م
 ها هم برایش ارزش نداشتم؟قدریعنی آن

 ی والشا فرارانگار دستی نامرئی قلبم را در مشت گرفت و فشارش داد. باید از نگاه پیروزمندانه
 کردم. با دلخوری نگاهش کردم.آور را ترک میرفتم و آن محیط خفقانکردم. هرچه زودتر باید میمی
 افظی کن؛ چون خیلی دیر شده.تر خداحخب. لطفاً سریعخیله -
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 ام لب گزید و فوراً گفت:از این دلخوری
 اوه، نه نه. ما خداحافظی کردیم. بهتره بیشتر از این وقتتون رو نگیریم. -

 و سمت خانواده و دوستانش چرخید.
 باز هم به دیدنتون میام. مواظب خودتون باشید. -

ا به یکی به زیر آب رفتند تدوختم. همه یکی سرش چشمکند سمتم پا تند کند. به پشتو سعی می
پریجان و مرکب سیاه بازگردند. والشا آخرین نفری بود که روی آب ماند. او با دو انگشت به چشمانش 

 اشاره کرد و سپس انگشتانش را سمت من چرخاند و گفت:
 باید قول بدی که مراقبشی تا من خیالم راحت شه. -

 پوزخندی عصبی زدم و گفتم:
 کنم تو کسی باشی که باید بهش این قول رو بدم.فکر نمی -

 یک تای ابرویش را باال برد. دقیقاً همان ابرویی که زخمی قدیمی رویش داشت و گفت:
 پس این قول رو میدی. -

نیشخندی زد و با پرشی به درون آب فرو رفت. عصبی نفسم را بیرون فرستادم. امان از دست او! من 
 ام سکندری خورد و جیغی که از ترس کشید.ه در یک قدمیماندم و آلینایی ک

 زدم.قبل از افتادنش دست دراز کردم و بازویش را گرفتم. هنوز دلخور بودم و در چشمانش زل نمی
ترین خطایی ممکنه از جای ریم... خب... با کوچیکبهتره چشمات رو ببندی؛ چون راهی که می -

 ای سر در بیاریم.دیگه
 ای تحویلم داد و من بعد از مکثی به برج حمل فکر کردم.اشهآرامی ببه

زده دستانش را از دستانم جدا همچون قطره نوری شدیم و بعد در برج حمل ظاهر شدیم. آلینا هیجان
 کشید.طرف سرک میطرف و آنکرد. با شگفتی به اطراف زل زده و به این

به آلینا زل  کردهل برداشتم که با ابروانی گرهلبخندی به صورتم نشست. قدمی سمت نگهبانان برج حم
ست رنگ تزئین شده بود. دهای ظریف و طالییرنگی به تن داشتند که با طرحزده بودند. لباس سفید

 راستشان را روی دست چپشان گذاشته بودند. با دیدنم احترام گذاشتند و گفتند:
 درود بر وارتیای محبوب واالستار! -
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 ام گرفت. رو به آن دو نگهبان گفتم:د و متعجب نگاهمان کرد. خندهای خورآلینا یکه
 درود بر نگهبانان برج حمل! گزارشی به دست شما نرسیده؟ -

 رنگی داشت گفت:یکی از آن دو که ریش بلند و فسفری
ها و اشباح که دست دوستی به اونا دادن، شما جناب پیمانو گفتن بهتون بگیم تا شکست اهریمن -

 ی مداخله و استفاده از نیروهاتون رو دارین.اجازه
که یکی از دستانش را کنار لبش هایم خم شد. درحالیصدایش را آرام کرد. کمی سمت گوش

 وارانه ادامه داد:پچگذاشت، پچمی
 البته این رو هم گفتن که هنوز حق ورود به واالستار رو ندارین. -

ه اش، دود شد و بام چرخید، با شنیدن انتهای جملهرگ و پیاش در ای که با شنیدن اوایل جملهخوشی
 هوا رفت.

 کالفه نفسم را رها کردم و رو به آن دو نگهبان گفتم:
 پس شما تا وقتی برگردم مراقب این دختر باشین. -

 تر بود، متعجب گفت:نگهبان دیگر که جوان
 ی ما نیست.اما قربان، این وظیفه -

ها رفتم. بازوی آلینا را گرفتم و او را سمت خط مرزی برج حمل کشاندم. ای به آنغرهکالفه چشم
ی برج عبور و پشت خط مرزی قرار گرفت، رهایش کردم و رو به آن دو نگهبان هنگامی که از دروازه

 گفتم:
 خب، االن دیگه اون تو منطقه مرکزی برجه و محافظت از اون جزء وظایف شماست. -

 تم:رو به آلینا با تأکید گف
طوری خیالم راحته که جات مونی. خب؟! اینای میخوری. پشت اون خط نقرهاز اونجا تکون نمی -

 امنه.
 مطیعانه سری تکان داد و گفت:

 تونین برین.مونم. شما میجا میکنم و همینباشه. براتون دردسری درست نمی -
 بعد مکثی گفت:خیالم از آلینا آسوده شد. منتظر به نگهبانان چشم دوختم که 
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 االن دیگه جزء وظایفمونه که ازش محافظت کنیم. -
مندی زدم و بعد از اینکه دستی برای آلینا تکان دادم، نامرئی شده و به اتاق آقای هوم لبخند رضایت

فکر کردم. فضای اطراف در هم پیچید و بعد از دوباره بازگشتنش، من در اتاق هوم بودم. خبری از 
 ها را یک به یک گشتم. یعنی ممکن بود؟آن شبح دستگیرشده نبود. اتاقآقای هوم و حتی 

ها تا آن هنگام، اشباح را دستگیر کرده و به واالستار بازگشته بودند. اوه پاک فراموش کرده بودم. آن
 سعی کردم با آقای هوم ارتباط ذهنی برقرار کنم.

 «آقای هوم، اوضاع تحت کنترله؟»
. ما تو صحرای مردگانیم. اشباح سعی دارن به دنیای مردگان حمله کنن. ایفاء اوضاع خوبی نیست»

 «تونن ما رو ببینن.ها میطوری انسانخوان مرز رو بشکنن. ایندونم شاید هم مینمی
 نگران گفتم:

 «کار کنم؟پس من چی»
 زد، گفت:نفس میکه نفسآقای هوم درحالی

ید از اون سمت مرز جلوشون رو بگیری. محافظا دارن خوایم. باها میما کسی رو سمت دنیای زنده»
 «کنن؛ ولی شاید دووم نیاره.دیوار مرز رو ترمیم می

 دستپاچه شدم.
 «کار باید بکنم؟من... من... من چی»

 آقای هوم با تأکید گفت:
 «ی مرزی.شنوی؟ بیا سمت دیوارهبیا اون سمت مرز. می»

رنگ که آن سوی آن دنیای کر کردم. صحرایی طوسیی مرزی فمعطلی چشم بستم و به دیوارهبی
 زندگان و سمت دیگر آن دنیاهای دیگری بود.

 رو شدم.آوری روبهی دلهرهمن در قطره نوری جمع شدم و پس از باز شدن آن قطره نور، با صحنه
ا ای از دیوار مرزی رشده مانند حشراتی از سروکول هم باال رفتند تا هر نقطههای لعنتاشباح و اهریمن

قدر انداخت. آنرنگ فضا لرزه به جانم میهایشان، در آن خأل سیاهها و نعرهاز بین ببرند. فریاد
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ها مشغول مبارزه با آنتعدادشان زیاد بود که قابل شمارش نبود. نگهبانان هم درست باالی سرشان، 
 بودند.

 آمد؟!ها به سر میپس کی این مهلت معین آن
ها و اشباحی بودند که توانستند از شکاف در آن سوی دیوار مرزی، نگهبانان مشغول مبارزه با اهریمن

 ایجادشده در دیوار بگریزند.
 کردند، مشغولان پرواز میکه در آسمشان، درحالیکمانیرنگینهایتر، محافظان با بالکمی آن طرف

ده ذره شکاف ایجادشآمد، ذرهرنگی که از کف دستانشان بیرون میترمیم شکاف بودند. انرژی طالیی
ها آتش سمت دیوار پرتاب کرد. از آن سمت دیوار هم اهریمنروی دیوار مرزی را از نو بازسازی می

 کردند.می
های زدننفسقدر که حتی صدای نفستر رفتم. آندیدند؛ پس جلوها که مرا نمیتر رفتم. آنجلو

شنیدم. چشم بستم. از خداوند بزرگ و مهربان خواستم به من توانی دهد تا خشمگینشان را نیز می
بتوانم از واالستار حمایت کنم. مصمم چشم باز کردم و با تکان دادن دست راستم، شالق آتشینم را 

 ظاهر کردم.
های ها و اشباح، دستهبا هر بار فرودآوردن شالق به بدن اهریمن سمت شکاف ایجادشده رفتم و

 ها ازشدند. سعی کردم جلوی هجوم آنها با زنجیر آتشین به هم بسته میتایی و چهارتایی آنسه
هایشان توجه به شالق خوردنها بیهای بیشتری را ترمیم کنند. آنشکاف را بگیرم تا محافطان قسمت

شدند. دیگر حتی فرصت زنجیرکردنشان را نداشتم. تنها ور میری سمت شکاف حملهگباز هم با وحشی
کردم. ها را به عقب پرت میکشیدم و آنپیچید، میشالق آتشین را که با هر ضربه به دور بدنشان می

دانم چه شد؛ اما انرژی بیشتری را درونم حس کردم که برایم بسیار غریب و احساس قدرت کردم. نمی
 ناخته بود.ناش

کردند و من با سرعت بیشتر شالقم را در آسمان تر میمحافظان شکاف دیوار را کوچک و کوچک
 سمتم کرد و گفت:ای بهها اشارهدادم که یکی از اهریمنتکان می

 اونجا، اون رو برام بیاریدش. -
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نگهبانان برای  وضوح قابل دیدن بود.درست بود که هنوز نامرئی بودم؛ اما شالق درون دستم به
ها را از نزدیک شدن به محافظت از من به دورم حلقه زدند و من با آسودگی با تکان دادن شالقم آن

قدر به این کار ادامه دادم که شکاف دیوار ترمیم شد و من به همراه نگهبانان داشتم. آنشکاف باز می
سوس با چشمانی پرشوق سمتم پورت کردم. آقای هوم و جناب فریکبا شادی به آن سوی مرز تله

 دویدند و مرا در آغـ*ـوش گرفتند. فریکسوس هورایی کشید و آقای هوم گفت:
 ما موفق شدیم. تو عالی بودی پسر! -

حالی خندیدم و به محافظان چشم دوختم که با شادی همچنان مشغول تقویت دیوار بودند. با خوش
نش نشیرداشتند. جناب پیمانو با همان لبخند دلجناب پیمانو به همراه جناب مشاور سمتمان قدم ب

 گفت:
 باید به افتخار این پیروزی جشنی بگیریم. -

شد و این موضوع اش حس میایو منتظر به مشاور اعظم چشم دوخت. نگرانی حتی از آن ظاهر شیشه
دای ن صموجب پرکشیدن لبخند از لبانمان شد و جای آن نگرانی در چشمانمان نشست و او با همان ت

 بخشش زمزمه کرد:آرامش
 اتفاق بدی در برج حمل افتاده. -

 زده پرسیدم:با شنیدن اسم برج حمل، فوراً آلینا به ذهنم آمد. شتاب
 اتفاقی برای آلینا افتاده؟ -

سمتی چرخید و من با دنبال کردن نگاهش، چشمانم به نگهبانی قفل شد که با نگرانی مشاور به
 رد.کسمتمان پرواز میبه

خواستم خواستم او همان نگهبان برج حمل باشد. نمیآرزو کردم چشمانم اشتباه دیده باشد. نمی
 خواستم فرار کنم.خواستم بشنوم. میانداخت. نمیهایی را بشنوم که لرزه به جانم میحرف

 ی برج حمل با تشویش نگاهم کرد و گفت:داشتم؛ اما نگهبان جوان دروازهقدمی به عقب بر
اشباح به برج حمله کردن. متأسفانه ما نتونستیم شناساییشون کنیم. اونا متأسفانه بانو آلینا رو با  -

 خودشون بردن
 چه شنیدم؟ درست شنیدم؟ او گفت آلینا؟!



 

 

351 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

م هایم را روی هسرم تیری کشید. با کف دست راستم، فشاری به پیشانی پردردم وارد کردم. پلک
 م نشست، چشم باز کردم.اگذاشتم. با دستی که روی شانه

 ایفاء! -
رنگش چشمانم که در چشمان آقای هوم گره خورد، قلبم هری به زمین ریخت. آخر در نگاه آبی

 شدن در نگاهمرنگش جای قفلکرد. چشمان آبیوحشت عمیقی النه کرده بود و پاهایم را سست می
 ام را سمتی هوم محکم شانهبه جای دیگری خیره شد. با تعلل کمی به پشت متمایل شدم که آقا

 کرد.خود چرخاند. این بار مستقیم نگاهم می
 نه برنگرد. -

 فشردم.هایم را محکم به هم میدندان
 «برنگردم؟ چرا؟»
 «اما اگر برگردم؟»
 «اگر برگردم و چیزی را ببینم که جانم را به لب برساند چه؟!»
 «ترسم چه؟!می اگر برگردم و چیزی را ببینم که در حد مرگ از باورش»
 «اما اگر برنگردم و بعدها پشیمان شوم چه؟!»

 هایم را بر هم زدم تا آقای هوم کمی آرام شود.ترسیدم؛ اما با اعتماد پلکمی
های پست را دیدم. ی آن اهریمنچرخیدم سمت دیوار مرزی و روح از تنم خارج شد. لبخند پیروزمندانه

اشک  اش خیسرنگی را زیر گلوی آلینا دیدم. چشمان ترسیدهجان از وجودم پر کشید وقتی خنجر قرمز
 بود و با دستان لرزانش لباسش را در مشت گرفته بود.

 ی مرزی برداشتم.زیر لب نامش را زمزمه کردم و قدمی سمت دیواره
 همگی در جای خود مانده و با نگرانی به آلینا زل زده بودند. حتی محافظان دیواره هم از ترمیم دیوار

دست کشیدند. قدم دومم مساوی شد با نگاه تهدیدآمیز اهریمن و خنجری که روی پوست نازک آلینا 
توانستم پورت کنم؛ اما نمیسر خورد. ترسیده پاهایم به زمین چسبید. به سرم زد که دقیقاً مقابلش تله

خورد و من های خون، همچون یاقوتی درخشان از گلویش سر میروی زندگی آلینا ریسک کنم. قطره
 عصبی به آن اهریمن خیره شدم.
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 کرد.ی مرز شدند و آلینا همچنان با التماس نگاهم میها باری دیگر مشغول تخریب دیوارهاهریمن
 شد چه؟اگر دیوار مرز به کل تخریب می

 طور دست رو دست بذاریم تا اونا دیوار مرز رو از بین ببرن.باید یه کاری بکنیم. نمیشه همین -
فریکسوس که این حرف را زد نگاهی انداختم. جناب پیمانو با نگرانی سری تکان داد و مشاور اعظم به 

 با حالت مشکوکی به من زل زد. متفکر نگاهش کردم که آقای هوم با وحشت گفت:
 دیوار رو شکافتن. -

 و همگی فوراً سمت دیواره چرخیدیم. درست بود.
 توانستند از آن عبور کنند.ی میراحتها بهشکاف بزرگی ایجاد شد که آن

ی وارهشدن دیرنگش هنوز هم روی گلوی آلینا بود، جلوتر آمد. با شکافتهکه خنجر قرمزاهریمن درحالی
هایشان را بشنویم. دقیقاً مقابل شکاف ایستاد و دست آزادش را به نشانه توانستیم صدای نعرهمرز می

 زد: سکوت باال برد. با همان صدای زمخت فریاد
 اگه دنیای مردگان رو خودتون تحویل ندید... -

 نگاهی به آلینا انداخت و گفت:نیشخندی زد. نیم
 کشم.این دختر رو می -

 لرزیدم. ترسیدم.
به  کردنریختند. تاب نگاهام میایهای شیشهسرم گنگ و سنگین بود و انگار مواد مذابی روی بال

 آلودش را نداشتم.چشمان اشک
رایش اش سرنوشت بدی بگاه خوبی برایش نبودم. منی که با پاگذاشتن در زندگیکه تکیهمن! منی 

 کردن به سرنوشتم را نداشتم.رقم زده بودم، هنوز هم تاب نگاه
پورت کردند. آورشان، سمت نامعلومی تلههای چندشها با خندهاش کرد و آنای به دستهاهریمن اشاره

 آلینا برداشتم.شده قدمی سمت با چشمان درشت
 گذاشتم او را با خود ببرد.نه. نباید می

 پورت کردنش، فوراً در ذهن آلینا گفتم:اهریمن پوزخندی زد. قبل از تله
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بره. قبل از اینکه واردش بشی، مارت رو صدا کن و اهریمن رو دنیای اونا نیروهات رو از بین می»
 «بکش.

وم؛ پورت اهریمن شتوانستم همراهشان وارد فضای تلهیآلینا متعجب نگاهم کرد. اگر پیششان بودم م
 شد.اما آن زمان با آن فاصله نمی

آورد، حتی اگر خودش را ی بدنی آلینا بود. حتی اگر ذهنش مرا به یاد نمیتنها امیدم حافظه
 برد.هایش را از یاد نمیشناخت، بدنش توانایینمی

رو خیره شدم. فریکسوس زیر لب من نگران به روبه اهریمن با پوزخندی به همراه آلینا محو شد و
 گفت:

 کار کنیم؟وای خدای من! حاال چی -
 آقای هوم گفت:

 باید به دنیاشون حمله کنیم. -
 فریکسوس سردرگم پرسید:

 اما آلینا؟! -
چیز در صدم ثانیه اتفاق افتاد. داشتم. همهای که آلینا در آن حضور داشت برنمیو من چشم از نقطه

 یانفجاری کوچک در آن نقطه روی داد و من فوراً به درون آن انفجار کوچک که مانند یک فشفشه
 پورت کردم.آمد، تلهسوزان به نظر می
افزودم. سرانجام او را یافتم که وجوی آلینا بر سرعتم میمانندش شدم و در جستوارد فضای تونل

 .شدمعلق و بیهوش به قسمت انتهایی تونل کشیده می
 رسیدیم. انتهایش که قرار بود ما را مستقیم به دنیای اشباحاین درست نبود. نباید به انتهای تونلی می

 شده، با گذر زمانی عجیبش و خروج غیرممکنش.هدایت کند. دنیایی طلسم
ردم. پورت را کم و کمتر کسرعت گرفتم و بعد از گرفتن بازوی آلینا چشم بستم و سرعت تونل تله

کردند که به قدر سریع حرکت میی تونل، ریسمان زمان، که قبالً آنشدههای درهم تنیدهریسمان
 .نگریستمقدر آهسته شدند که گویی به حرکت امواج آرام دریایی میآمدند، آن هنگام آنچشم نمی
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 یآرامی چشم باز کرد. نگاهش که به من افتاد، نامطمئن چند بارکمی تکانش دادم و صدایش زدم. به
 بودنم متعجب پرسید:پلک زد و بعد از مطمئن شدن از واقعی

 شما اینجا... چطوری پیدام کردین؟ -
 نگاهش کردم.

 چه اتفاقی افتاد؟ اهریمن رو... -
 حرفم را قطع کرد و با لحنی ترسیده گفت:

 فک... فکر کنم... مرده. -
 ام را چینی دادم و گفتم:بینیسمتی که اشاره کرد، چشم چرخاندم. با دیدن اهریمن سوخته، به
خوبه؛ ولی االن تو موقعیت بدی هستیم. تا جایی که تونستم سرعتمون رو کم کردم؛ اما دووم  -

تونم از این تونل خودمون رو نجات بدم؛ چون ریم، دنیای اشباحه و من نمینمیاره. جایی که داریم می
کنه. بعضیاش رو هم از بین ون رو کم میمن بازش نکردم که بتونم ببندمش. دنیای اونا نیروهام

ا ی نیروهات رو فعال کن. تبره. پس به من گوش کن آلینا. قبل از اینکه وارد دنیاشون بشیم، همهمی
ه تونن از بین ببرن که قبل ورود بتونی این کار رو بکن؛ چون اونا فقط نیروهایی رو میجایی که می

کار رو  تونی اینه مارت رو احضار نکنی، تو دنیای اونا ابداً نمیای نشده. پس اگدنیاشون، ازش استفاده
 بکنی.

 کنان گفت:پتهتته
 تونم کنترلش کنم.ام... اما من هنوز نمی -
 اشکالی نداره. فقط کاری رو که گفتم انجام بده. وقتی نمونده. -

 فکرم را به زبان آوردم:
ال میدم هنوز زنده باشن پیدا کنیم. اونا برگ باید نامرئی بشیم و دو شبح اسیرشده رو که احتم -

 شیم.مونن. بدون اونا ما تا ابد تو دنیاشون اسیر میبرنده
م یافتم. امیدوار بودشد. هر طور که بود باید واشخیص و حلمینول را میموقعی میو چه اسیرشدن بی

د. شبود، کارمان ساخته میحدسی که من و آقای هوم زده بودیم، درست بوده باشد که اگر غیر از این 
ترسید؛ اما مار به دور دستش پیچید. من رنگش را احضار کرد. هنوز از مارش میآلینا ترسیده مار سفید
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طور خودم. کار از کردن آلینا خواندم، همینخود را به شکل شبحی درآوردم. وردی هم برای نامرئی
 کرد.کاری عیب نمیمحکم

ان بار گرفتن تونل، تاروپود زمپورت با غرشی سرعت گرفت. با سرعتونل تلهنیروهایم را فعال کردم و ت
 دیگر از دید پنهان شدند.

ها هم دروپنجره که حتی آنهایی بیرنگ با خانهدر صدم ثانیه ما در دنیای اشباح افتادیم. دنیایی دودی
 حرکت ماندیم.ای بیرنگ بودند. چند لحظهمانند غباری دودی

اینکه نامرئی هستیم؛ اما سعی کن تو چشماشون زل نزنی. اصالً نگاهشون نکن؛ چون ممکنه  آلینا با -
 ی روحن؛ پس دستمون رو میشه.دونی که چشما آینهلو بریم. می

 ای انرژیکردم. مانند تودهکردم کنارم است. حضورش را حس میدانستم کجاست. تنها حس مینمی
 ام به خود نهیب زدم. چه اشتباه بزرگی!یدر کنارم قرار داشت. بابت خرابکار

توانستیم شدیم، میگرفتم و آنگاه نامریی میکردم. اگر دستانش را در دست مینباید دستانش را ول می
 همدیگر را ببینیم؛ اما...

 آه! چه اشتباه بزرگی!
 تونم شما رو ببینم.اما... من نمی -

 وپا بپندارد.دستخواستم آلینا مرا بینیاورم. نمیام را به روی خود سعی کردم این خرابکاری
 خب اشکالش چیه؟ -
 چیزش مثل همه.اگه هم رو گم کنیم چی؟ اینجا همه -

 گفت.راست می
 تونم حس کنم که تو االن کنارم هستی؛ درسته؟نگران نباش. من می -

ی مقابل چشم دوخته بودم؛ کردم او در آنجاست زل زدم؛ اما انگار به منظرهای که فکر میو به نقطه
 زیرا او نامرئی شده بود.

 دونم دقیقاً؛ ولی شاید درست باشه.نمی -
 ظاهر گفتم:پرانرژی، هرچند به

 عالیه! خب بهتره یه گشتی تو این دنیای دودی بزنیم. -
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 چیز به هم شبیه.مونه. همهاما خب کدوم سمت بریم. مثل یه هزارتو می -
 ایعنوان نشانه از آن یاد کنم. فکر کردم تا چارهچیز خاصی نخورد که به چشم چرخاندم. نگاهم به

 بیابم. آنگاه با شادی گفتم:
 آهان! -

 ای پرسید:زدهبا لحن هیجان
 چیزی به فکرتون رسیده؟  -

 نگاهم به انتهای پیچ غبارآلود کنج یک خانه میخ شد. گفتم:
ای خاکستری به این سمت میاد. مثل یه اره دودبینی؟ انگار از پشت اون خونه داون سمت رو می -

 ست.کوچه
 لحن متفکرش را شنیدم.

 کجا؟ -
 دونم کدوم سمت تو میشه.روی منه؛ اما نمیاوناهاش، دقیقاً روبه -

 با ناراحتی گفت:
 تونم پیداش کنم.نمی -

 هوفی کشیدم و گفتم:
مت نی. جایی نرو، فقط بیا جلو. بیا سپس سعی کن خیلی آروم دستات رو بیاری باال و من رو پیدا ک -

 صدام، خب؟
 با... باشه. -

دم؛ ی آلینا را دیزدهای چشمان حیرتام خورد و من برای لحظهای به بینیای نرسید که ضربهبه ثانیه
گذاشت آن تماس بیش از این ادامه داشته باشد و با اما دردی که در صورتم حس کردم، نمی

مم ام را پوشاندم و کمی سمت شکی دیگر از دید هم پنهان شدیم. با دست بینیگرفتن از هم بارفاصله
 اش را شنیدم.زدهخم شدم. صدای شرمنده و حیرت

 وای! وای متأسفم! ببخشید. از قصد نبود. خیلی محکم زدم؟ -
 زحمت دهان باز کردم:به
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 خوبم. آه چیزی نیست. -
 قرمز شده و البته مضحک. شدتام بهخصوص بینیاما حدس زدم صورتم و به

 هایم را به هم فشردم که گفت:پلک
 آهان دیدم. -

 صاف ایستادم.
 چی رو؟ -
 همون جایی که داره ازش غبار خاکستری میاد. -

 شده، سمت آن قسمت چرخیدم.با صورت جمع
 خب، اول همون کوچه برو و وایستا.خیله -
 االن؟ -
 برداشتم. آره، خب همراه من راه بیفت. من یه قدم -

قدم برداشتم تا به ابتدای آن کوچه رسیدم. با دیدن مسیری که با هر قدمم نمایان شد، حیرت کردم. 
رو کردم با مسیر پرتقاطع و فراخی روبهای نبود که انتظارش را کشیده بودم. تصور میاین منتظره

 کرد؛ ولی...شان آن را محاصره میهای دودیدر و پنجرههای بیخواهم شد که با خانه
اش با میدان ایدایرهبستی که انتهای نیمبستی سحرآمیز بود. بندیدم مانند بنچیزی که به چشم می

زده شد. آلینا هیجانرنگی ساطع میمرکز آن موازی بود. میدانی که از مرکزش غبار و دود مشکی
 گفت:

 این دیگه چیه؟! -
 زد: زمان با بلندشدن صدای آلینا، شخصی فریادهم
 واالستاریا... واالستاریا بهمون حمله کردن. -

 کردم، گفتم:ای که در کنارم حس میچشمانم درشت شد و خطاب به توده انرژی
 زود باش آلینا وقتی نمونده. سمت مرکز میدون برو و... -

 شهایای در مرکزش بود. همچنان از ریشهنگاهم را به مرکز میدان دوختم که گیاهی عجیب و شیشه
 ریخت. ادامه دادم:رنگی به پایین ستونی که رویش قرار داشت میهای سیاهدود
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 های بعدیمون باشیم.تونیم هم رو ببینیم و به فکر نقشهوقت میاون گیاه رو بگیر. اون -
 نگران زمزمه کرد:

 یعنی از واالستار به اینجا اومدن برای ما؟ -
. ها زل زدمآمدند، ساکت ماندم. مضطرب به آنمتمان میسپوشی که بهی سیاهاما من با دیدن دسته

ان پیدا ی شنل بلندشکه تنها چشمان بنفش و قرمزشان از لبهحدوداً بیست نفر در صفی منظم درحالی
 شان بود فریاد زد:ها که به نظر فرماندهبود، از کنارمان با عجله گذشتند. یکی از آن

 ی جنوبی برسونیم.ه دروازهتر نادونا. باید خودمون رو بسریع -
 بریده گفت:دوید، بریدهتر میکه عقبآن
 تونم بدوم.قربان من تو بازنگری انرژیم. از این بیشتر نمی -

تر از ناگهان فرمانده از حرکت ایستاد. با خشم سمت فرد چرخید و با صدایی که از خشم عبوس و کریه
 قبل شده بود گفت:

 رو زد؟کدومتون بود که این حرف  -
 یهمه با ترس سر خم کردند و نگاه از فرمانده دزدیدند؛ اما فرمانده درست به آن فرد زل زد و با اشاره

رنگی از وجود آن فرد بیرون آمد و آتشی شد که به جانش افتاد. طولی نکشید که دستش، نیروی سیاه
 و شنلش را قبل از برخورد بهرنگی بدل شد. در هوا گم شد رغم فریادهای سوزناکش به پودر سیاهعلی

 زمین، فرمانده در مشت غبارمانندش گرفت. نگاه ترسناکی به افرادش انداخت و فریاد زد:
 اشباح به ضلع جنوبی. -

 صدا فریاد زدند:لرزیدند، یککه از ترس به خود میهمگی درحالی
 بله فرمانده! -

 با آسودگی نفسی کشید و گفت:شدند. آلینا های بلندی از ما دور و دورتر میو با گام
 مردم. وقتی برگشت، فکر کردم ما رو دیده.وای داشتم می -

 شدند زل زدم.پوش که دور و دورتر میی سیاهبه آن دسته
ای ی دیگهتر باید عمل کنیم. زود باش باید اون گل رو بگیریم؛ چون هیچ شی یا نشونهآلینا سریع -

 رو پیدا کنیم.اینجا وجود نداره تا بتونیم هم 



 

 

358 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

ای در رنگی که مانند رودخانهشدنم، پاهایم در غبار سیاهچرخیدم و سمت میدان قدم برداشتم. با نزدیک
 جریان بود، فرو رفت.

داشت؛ نوعی ترشدن به آن گیاه باز میحس بدی در وجودم پیچید. حسی که پاهایم را از نزدیک
 اضطراب و هشدار!

پر در مرکز آن ای ششای که گیاهی شیشهدیم. ستون باریک و غبارگونهبه ستونی که تا کمرم بود رسی
ک ماند؛ به این صورت که یهای برف میبود. ظاهر عجیب گیاه نظرم را جلب کرد. بیشتر به کریستال

کرد. از هر ی باریک و کوتاهی به بیرون رشد میضلعی در مرکزش بود و از هر ضلع آن ساقهشش
 رنگی داشت. گفتم:های سبزمانند آویزان بود که پرزو گوشوارهای ساقه، گلی شیشه

 حاضری آلینا؟ هر وقت گفتم، دستت رو روی مرکز گل بذار. خب؟! -
 اوهوم. باشه. -

 های پیچیده در عالم اشباح نفسی گرفتم و گفتم:توجه به فریادبی
- ۳ ،۲ ،۱. 

 ضلعی مرکز گیاه گذاشتم.همان ششو دستم را در مرکز گیاه دقیقاً روی دست آلینا، روی 
 ی شده بودم.یافتم عاصبا تماس دستم با دستش توانستم او را ببینم. از اینکه نامرئی بودیم و او را نمی

 مقابلم ظاهر شد و با لبخندی گفت:
 بینم.کنه، دارم شما رو میاین کار می -

شده بود. یک هسته را تشکیل داد و  ی نامرئی اطرافمان به هم ملحقبا لبخند سری تکان دادم. هاله
توانست ما را توانستم او را ببینم و احتماالً کسی نمیآن هسته دستانمان بود. همین دلیلِ آن بود که می

 ببیند.
رنگی که به دور بازویش پیچیده بود هم به همین دلیل مانند من و او نامرئی شد؛ اما آن مار سفید

 کرد. گفتم:هیس میانستم ببینم که با تهدید برایم هیستوهنگام حتی آن مار را هم می
ن پیدا تونن کمکمون کنتونیم بریم تا اون دوتا شبحی رو که میخب، دیگه ازم فاصله نگیر. حاال می -

 کنیم.
 لبخندی زدم که با تأیید سر تکان داد. دستانمان را از گیاه کمی فاصله دادم.
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ودیم که در کسری از ثانیه، آن گیاه در خود جمع شد. انگاری که هنوز کمی دستانمان را بلند نکرده ب
 انگشت تا مچ دستانمان را بلعید.

هایش با سرعت روی دستانمان خم شد و گره خورد. نگاه متعجبم میان گیاه و صورت دردناک ساقه
کردم تا میها را از هم بازکنم. تقال وبرگشت بود. با دست آزادم تقال کردم تا ساقهآلینا در رفت

 تنیده را از دستانمان باز کنم که آلینا جیغی کشید و گفت:های درهمساقه
 وای! یه چیز تیزی رفته تو دستم. -

د و ها بیشتر و بیشتر به هم گره بخورنشد ساقهفایده بود و تنها باعث میهایم بیمضطرب شدم. تالش
 د درهم رفته بود، گفتم:ای که از دراستخوان انگشتانم به درد بیاید. با چهره

 این دیگه چه گیاه زهرماریه؟ -
 خورد و چشمانام میتر بود؛ چون بوی خون به بینیاحتماالً وضع دستان آلینا از دستان من هم وخیم

 اش خیره شده بود.آلودش با حال زاری به دست اسیرشدهاشک
تر. ناگهان کمی از هم باز شدند و آلینا آرامها فایده بود. ساقهزدن آرامش کنم؛ اما بیسعی کردم با حرف

 پلک روی هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم.
 «شاید تمام شده بود!»

هنوز آن فکر کامالً در سرم نچرخید که ناگهان دردی در پشت دستم حس کردم. فوراً به دستم زل 
 زدم. تیغ بزرگی درست پشت دستم فرو رفته بود.

ترسیدم تقال کنم و وضع بدتر شود؛ پس آرام ماندم و درد را به ر زل زد. میخواآلینا ترسیده به گل خون
 جان خریدم.

 ای کشیدم.هایش از هم باز شد. نفس آسودهپس از چند ثانیه به حالت اول خود بازگشت و ساقه
نهان م پفوراً دستانمان را از مرکز گیاه دور کردیم. بالفاصله بعد از دورشدن دستانمان، دوباره از دید ه

 شدیم.
به  اشایهای شیشهگیاه بار دیگر در خود جمع و دوباره باز شد؛ اما این بار با بازشدنش، یکی از گل

زمین افتاد و با برخوردش به زمین، صدایی همچون صدای شکستن کریستال از آن شنیده شد. نور 
 رفته خاموش شد.ای از خود ساطع کرد و سپس رفتهکنندهخیره
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ه رنگی کرنگی را دیدم. عـ*ـریـان در میان دودهای سیاهشدن نور من جسم نحیف و سفیدبا خاموش
ها خوابیده بود. او پسرکی کوچک و زیبا بود. روی دو زانویم گذشت، مانند فرشتهاز روی بدنش می

های گرد و نرمش را نوازش کردم. ناگهان صورت پر از شگفتی آلینا نشستم و با پشت انگشت، لپ
 ابلم ظاهر شد که در حال نوازش دستان کودک بود. نگاهم کرد و با شگفتی پرسید:مق
 ی واقعیه؟این... بچه... یه بچه -

 زمزمه کردم:
 کردم عالم اشباح هم گیاه تولد داشته باشه.فکر نمی -

 متعجب گفت:
 گیاه تولد؟ -

 م، گفتم:رنگ پسر زل زده بودهای بلند و مشکیکه به مژهلبخندی زدم. درحالی
دونی که من یه وارتیام، یه نگهبان آسمانی و خب... وارتیاها به وجود میان، متولد نمیشن، آره. می -

موجود میشن. بعضی از مردم واالستار به صورت استثنا از گیاهی به اسم گیاه تولد به وجود اومدن. من 
 یلی زیباست. اصالً شبیه این گیاههم از همون گیاه سحرآمیز متولد شدم. گیاهی که تو واالستاره و خ

 نیست. من و کسانی مثل من پدرومادر نداریم؛ اما فکر کنم این بچه...
 مکثی کردم و ادامه دادم:

 باید سرپرستیش رو قبول کنیم. -
حرفم را بریدم. لب گزیدم و به آلینا چشم دوختم. آلینا که با محبت و شعف خاصی به کودک زل زده 

 کنان گفت:پتهشوکه نگاهم کرد و تتهبود، با حرف آخرم 
 یَ... یعنی... -

 با چشمان درشت به نوزاد زل زد. به خود اشاره کرد و ادامه داد:
 تو... -

رنگش مانند گچ سفید شد. با صدایی لرزان  متعجب نگاهش را به چشمان مضطربم برگرداند. آنگاه
 گفت:

 من... ما... مادرش بشم؟ -
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 زد به نوزاد خیره شدم و زمزمه کردم:که حس ترس و شگفتی در آن موج میحرفی نزدم. با چشمانی 
 من مقصرم. هر دومون مقصریم. اون نباید... -

 آوردم!نفس عمیقی کشیدم. نباید به زبان می
آرامی زیر بدن کوچکش گذاشتم و روی دستانم رنگ دور کمرم را باز کردم. دستم را بهشال قرمز

 رنگ را به دور بدن نحیفش پیچیدم.ی قرمزپارچهبلندش کردم. آنگاه 
آرامی پلکش را تکان داد. در آغـ*ـوش گرفتمش. همچنان چشمان ریزش را چند باری به هم زد و به

افزود. نگاهش کردم. چکید و در آغـ*ـوش گرفتن آن کودک نیز به دردش میاز دستم خون می
های رنگ و گونههای کوچک و قرمزر، لبپشت و بوهای کمرنگ، ابروموهای لَخت و مشکی

دند؛ اما طور بوی نوزادان همینها بود. البته احتماالً همهانداخته. صورتش بیشتر شبیه بچه قورباغهگل
تر از یک بچه قورباغه بود. نه حتی زیباتر از یک بچه قورباغه بود. شاید پشت بروبانمک و تودل

 ک قورباغه کرده بود.اش او را مانند یکردههای پفپلک
 زحمت آب دهانم را قورت دادم. این اتفاق غیرمنتظره دیگر چه بود؟به

وجود خودمان در آن دنیا به حد کافی پرخطر بود؛ اما در آن زمان باید محافظت از آن موجود لطیف و 
 افزودم.ظریف را هم به لیست وظایفم می

ه رسید که عالم اشباح گیاه تولد داشته فکرم هم نمیای انداختم. نه تنها بنگاهی به گیاه شیشهنیم
 کرد که چنین گیاهی در عالم باال حتی وجود داشته باشد.باشد، بلکه به ذهنم هم گذر نمی

های ظریف، آن هم در اتاق تولد واالستار. ای متولد شدم؛ گیاهی زیبا و پر از پیچکمن از گیاه رونده
د نوزاد جدیدی را نداشت. آن گیاه تنها با گرفتن فرمانی از جانب درست در موقعی که کسی انتظار تول
شد. هایش ظاهر میشد و آنگاه نوزادی در آغـ*ـوش پیچکپرودگار نوری در وجودش تابیده می

 گونه که من موجود شده بودم.درست همان
 اما در آن دنیا...

 آن گیاه عجیب و طبیعت تاریکش...
 موجودی به حس ترس و وحشت نیاز داشت. وجودآوردنگیاهی که برای به
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هیچ د بیبعبهتر آنکه من ازآنباورپذیر نبود، حتی برای منی که از گیاه تولد به وجود آمده بودم. عجیب
ی ترسیدم از اینکه آن گیاه طلسمم را شکسته باشد. به اطراف نگاهتوانستم آلینا را ببینم. میتماسی می

 حرکت به کودک زل زده بود، چشم دوختم.که هم چنان بیانداختم. سرانجام به آلینا 
 آلینا؟ -

 با تأخیر نگاهم کرد.
 تونی من رو ببینی؟!پس تو هم می -

ی بزرگی به گوشمان ناگهان در میان آن هیاهویی که در عالم اشباح به وجود آمده بود، صدای نعره
 مچنین با نگرانی به نوزاد زل زد.رسید. آلینا از ترس جیغی کشید و بازویم را در چنگ گرفت؛ ه

 نوزاد ترسیده دهان باز کرد و با جیغی شروع به گریه کرد. آلینا هراسان او را از آغوشم بیرون کشید.
 هیس! آروم، آروم. آروم کوچولو. -

 در حال فکرکردن برای یافتن راهی بودم که فریادی رعشه به جانم انداخت.
 فرمانده دو واالستاری اینجان. -

ها محافظت کنم. باید این کار را جلوی آلینا و کودک در آغوشش قد علم کردم. سعی کردم از آن
 شد.کردم. آن نوزاد دیگر... دیگر پسر من محسوب میمی

 ی غریبی!پسر من! چه واژه
در که نوزاد را شد. آلینا را درحالیزده میحال و شگفتدید، چقدر خوشوای که اگر مامان چیا او را می

آغـ*ـوش داشت، در پشتم پناه دادم. دست راستم را در هوا تابی دادم و شالق آتشینم را ظاهر کردم، 
 کرد. گویی آماده حمله به پسرکم بود.هیس میکه مار آلینا کیپ گوشم هیسدرحالی

دست  های کشاخهرنگ و سهی قرمزای زده و سمتمان دویدند. نیزهپوش با دیدنمان نعرهپنج شبح شنل
ا ی قرمز رام نیزهسرشان بود، سمتمان پرتاب شد. چشم ریز کردم. با دست آزاد و زخمیاهریمن پشت

نی به های آتشیام، حلقه طنابای به اشباح زدم. با هر ضربهدر هوا نگه داشتم و با تکاندن شالق ضربه
که ن دوخته شد؛ درحالیانداختشان. چشمانشان با خشم به مپیچید و به زمین میدور دستانشان می

روی زانو افتاده بودند. فریادی کشیدم و شالق را تابی دادم تا به اهریمن بکوبانمش که از دیدم محو 
 ی اهریمن را از بغـ*ـل گوشم شنیدم.شد. در صدم ثانیه صدای جیغ آلینا و قهقهه
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 اوه، ببین کی اینجاست. وارتیای محبوب واالستار! -
انداخت. خشمگین به پشت چرخیدم. آلینا ح دستگیرشده، روی اعصابم خط میهای اشباصدای خنده

 بریده گفت:ترسیده لباسم را در مشت گرفت و بریده
 پسر... کوچولوم! -

رنگش را مقابل چشمان پسرم آلودش نگاهم کرد. اهریمن پوزخندی زد و خنجر قرمزو با چشمان اشک
 گرفت. خشمگین فریاد زدم:

 ی!کشمت لعنتمی -
 زد.نفس میآلینا ترسیده نفس

 به اون بچه کاری نداشته باش. -
هایم را به هم سابیدم و شالقم را سمتش پرتاب کردم، اهریمن نگاه پرمعنایی به من انداخت. دندان

 دقیقاً جلوی پاهایش. نیشخندی زد.
 آفرین نگهبان محبوب واالستار. حاال زانو بزن. -

 زدم؟ آن هم جلوی پای یک اهریمن؟ هرگز! هرگز!میدستم را مشت کردم. زانو 
تر از قبل ایستادم و عصبی نگاهش کردم. اهریمن یک تای ابروی بنفشش را باال برد و قرص و محکم

 گفت:
 قدرا هم ارزش نداره.طور. مثل اینکه این بچه اونکه این -

. یغی کشید و سمت اهریمن دویدای زد و خنجر را نزدیک صورت لطیفش برد. آلینا جی خبیثانهقهقهه
 ترسیدم اهریمن با دیدن آلینا بالیی سر پسرکمان بیاورد.ترسیده بازویش را گرفتم. می

اما او با نیروی غیرقابل وصفی دستش را از چنگم بیرون آورد و طلسمی زیر لب خواند. متعجب به او 
 کشید زل زدم.که گریان پسرمان را از چنگال اهریمن بیرون می

ا نگرانی سمتش پا تند کردم. نگاهم به زخم کوچک کنار ابروی پسرم خشک شد. زخمی مانند هالل ب
وپاهای کوچکش را با کشید و دستی چشمانش پایین آمده بود و او از درد جیغ میماه که تا گوشه

کرد و میقراری نوازشش ی چشمش سرازیر شده بود و آلینا با بیداد. خون از گوشهقراری تکان میبی
 ی لطیفش را بـ.ـوسیدم.داد. خم شدم و گونهاو را در آغوشش تاب می
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 ذارم بالیی سرت بیاد.پسر کوچولوی من! ببخشید! دیگه نمی -
 آلینا خشمگین نگاهم کرد.

 ای! نگهبان آسمانی! هه!عرضهکردم اون دیگه زنده نبود. تو یه نگهبان بیاگه من کاری نمی -
 متعجب پرسیدم:

 یعنی توقع داشتی جلوش زانو بزنم؟! -
عالم  زدن در آنهیچ حرفی رو برگرداند و سمتی قدم برداشت. دیگر طلسم شکسته شده بود و قدمبی

 کار درستی نبود.
فوراً سمت اهریمن چرخیدم. شاید حق با آلینا بود! من... من واقعاً هیچ کاری برایشان انجام ندادم؛ نه 

 برای او و نه برای پسرم.
حرکت ماند؛ اما ی آلینا بیای کف دستم نشست. هرچند اهریمن با طلسم مجسمهشالق با اشاره

 دستانش را با طناب آتشین بستم و سپس سمت آلینا پا تند کردم.
 طور توش قدم بزنی.صبر کن. اینجا خیلی خطرناکه. نباید همین -

 :کرد. صدای فریکسوس را در ذهنم شنیدمپسرم همچنان گریه می
 «ایفاء شما کجایین؟»

 زده گفتم:ی آلینا گذاشتم تا مانع حرکتش بشوم. در همان حال هیجاندست روی شانه
 گرده.فریکسوس داره دنبالمون می -

 حالی برق زد. در ذهن جواب فریکسوس را دادم:چشمانش از خوش
 «احتماالً ضلع شمالی هستیم.»
 «جایی نرین تا ما خودمون رو بهتون برسونیم.»

حالی مردم واالستار در عالم اشباح پیچید. آلینا با های غرق خوشبعد از پایان حرفش صدای فریاد
 شادی گفت:

 شکستشون دادن؟ -
 خندیدم.

 جا منتظرشون بمونیم.طور به نظر میاد. دارن به اینجا میان. باید همیناین -
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هایش در هم روی صورت نوزاد، اخمحالی سر تکان داد و روی زمین نشست؛ اما با دیدن زخم با خوش
های اش زد. بالای به پیشانیاش را نوازش کرد و بـ*ـوسهانداختههای گلآرامی گونهرفت. به

 ام را تکانی دادم و گفتم:ایشیشه
 زنم تا زودتر موقعیتمون رو پیدا کنن.من چرخی تو آسمون می -

هش کردم. از من دلخور بود. خودم هم از دست خودم آنکه نگاهم کند، سر تکان داد. با ناراحتی نگابی
 عصبی بودم.

 ای در آسمان چرخیدم ورفته در آسمان اوج گرفتم. چند دقیقهام را تکانی دادم و رفتهایهای شیشهبال
ی از جنس دودش زل زدم. آنجا دقیقاً یک هزارتو بود؛ پس به همان دلیل دروپنجرههای بیبه خانه

 توان از آن دنیا خارج شد.گفت تنها با کمک یک شبح میل میبوده که حلمینو
 راستی راه خروج از آن دنیا کدام دروازه بود؟اما به

در افکارم غرق بودم. قبل آنکه به جوابی برسم، به طور ناگهانی تعادلم را از دست دادم. چشمانم درشت 
ناپدید شد و من با فریادی سمت زمین سقوط هایم هایم را تکان دادم؛ اما ناگهان بالشد. چند باری بال

 کردم.
دند، گاهی شهم پیداوپنهان میهایم که پشتآلینا با دیدن منی که در حال سقوط بودم، جیغ کشید. بال

زدم. چرخیدم و فریاد میای در هوا به دور خود میکرد و من مانند گلولهسرعت سقوطم را کم می
 توانستم روی فرودی آرام تمرکز کنم.نبود؛ زیرا نمیتعادل بودم و این اصالً خوب بی

زدند و مرا میان زمین و زمان نامم را فریاد میصدای فریاد فریکسوس و آقای هوم را شنیدم که هم
 آسمان متوقف کردند.

ام را سعی کردم منظم کنم. شوکه به آسمان خیره شده بودم که صورت های به شماره افتادهنفس
امی آری هوم مقابل چشمانم قرار گرفت و مرا به خود آورد. بازوهایم را گرفتند و مرا بهفریکسوس و آقا

 زدند.ها هم هنوز شوکه از این اتفاق بودند که حرفی نمیسمت زمین عالم اشباح بردند. آن
مرا که روی زمین گذاشتند، متعجب نگاهی به هم انداختند. مطمئن بودم رنگم مثل گچ شده. آلینا 

 ده سمتمان قدم برداشت.ترسی
 چه اتفاقی افتاد؟ حالت خوبه؟ -
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 هایم ناپدید شدند؟گیج و منگ سر تکان دادم. چه شده بود؟! چه اتفاقی افتاد؟ چرا بال
آمدند. فریکسوس با دیدن پسرم چشم سمتمان میجناب پیمانو و جناب مشاور اعظم را دیدم که به

 درشت کرد.
 شد؟این بچه دیگه از کجا پیداش  -

 هوم دستش را سمتم دراز کرد.
 تونی وایستی؟حالت خوبه ایفاء؟ می -

آرامی برخاستم. ذهنم خالی بود. دستی میان موهای پریشانم کشیدم و رو به با گرفتن دستش به
 فریکسوس گفتم:

 پسرمه. -
 زمان با شگفتی پرسیدند:آقای هوم و فریکسوس هم

 پسرت؟! -
 اش رو به من گفت:ایما رسیدند. مشاور با آن هیبت شیشهجناب پیمانو و مشاور اعظم به 

 باالخره تغییرات داره خودش رو نشون میده. -
 با نگرانی پرسیدم:

 تغییرات؟ چه تغییری؟ -
که برای در آغـ*ـوش کشیدن پسرم دستان بلوری و نشین مشاور بلند شد. درحالیصدای دل

 اش را سمت آلینا دراز کرده بود گفت:ایشیشه
 ی شادی رو که از قلب یه انسان بیرون کشیده شده خوردی.ایفاء تو ماده -

 چشمانش را به من دوخت.
 تو دیگه الهه نیستی. -

 قلبم از تپیدن ایستاد.
 هات ازت گرفته شد و...بال -

 با کنجکاوی به مشاور چشم دوختم که ادامه داد:
 نوعانت زندگی کنی.مجبوری کنار هم -
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 میان افراد حاضر چرخاندم. نگاه متعجبم را
 هم... نوع؟! -

 ام گذاشت.پیمانو دست روی شانه
 انسانی.منظور جناب مشاور اینه که تو دیگه یه نیمه -

 آقای هوم متعجب پرسید:
 انسان؟ یعنی چی؟ آخه چرا؟دیگه الهه نیست؟ نیمه -

 جناب مشاور ادامه داد:
نه، ککنن؛ اما مرگی که ایفاء تجربه میو تجربه میی موجودات جز پروردگار بلندمرتبه مرگ رهمه -

هاست. اون هم به دنیای مردگان منتقل میشه و روحش مثل هزاران روح منتظر دیگه کمی مثل انسان
ها و در میان گیره؛ اما تا اون زمان و مشخص شدن جایگاهش باید مثل انسانمورد پرسش قرار می

 ها زندگی کنه.انسان
 انی گفت:فریکسوس با نگر

 یعنی دیگه به واالستار نمیاد؟ -
 جناب پیمانو سری به چپ و راست تکان داد و گفت:

تونه به واالستار بیاد و شما رو ببینه؛ اما نه برای زندگی. چیز مثل سابقه. اون میطور نیست. همهاین -
 فقط به طور موقت و گاهی به گاهی.

ی انسان بودم؟ پس... پس نیمهنیمه-وارتیامن یک نیمه شد. من...قدمی به عقب برداشتم. باورم نمی
 شد؟ام چه میگونهالهه

 انگار جناب مشاور ذهنم را خواند که گفت:
 ی وجودت، توانایی و انرژیات رو داری.ی الههخاطر نیمهبه -

 فوراً سر بلند کردم و گفتم:
 گرده؟هام بهم برمیمنظورتون اینه که باز هم بال -

 تأکید گفت: مشاور با
 ها.چیز، جز بالهمه -
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 نگاهی به کودک در آغوشش انداخت و گفت:
های بنفش و سبز چشماش... این پسر هم آرومه و هم خروشان. هم این پسر در وجودش، در رگه -

 مثل اقیانوسی آروم و هم مثل آتشفشانی غران.
هرچند اثرش همچنان روی  اش را روی زخم کنار چشم پسرم کشید و زخمش را بست.ایدست شیشه

 صورتش مانده بود.
که نیمچه لبخندی بر لبش نشسته بود و با چشمانی مملو از آلینا قدمی سمت مشاور برداشت. درحالی

 نگریست. مشاور او را سمت آلینا گرفت و گفت:محبت، به پسر کوچکمان می
 باید به فکر اسم مناسبی برای این کوچولو باشین. -

آرامی او را در آغـ*ـوش گرفت و لبخندش نیز عمق بیشتری گرفت. آقای هوم و فریکسوس بهآلینا 
هم سمت آلینا قدم برداشتند و با لبخند به پسرم خیره شدند. جناب پیمانو و مشاور هم سمتم قدم 

 ام گذاشت.برداشتند. جناب پیمانو دست روی شانه
 رسه بد نیست.نظر می قدرا هم که بهپسرجان نگران چیزی نباش. اون -

 گیج و منگ نگاهشان کردم. جناب مشاور گفت:
دغدغه با دختری که بهش ای آروم و بیخواستی؟ زندگیمگه این چیزی نبود که خودت می -

 مندی؟عالقه
 های مشاور تکان داد و گفت:جناب پیمانو سری به نشانه تأیید حرف

 هست که بهش توجه نکردی.ای هم های دیگهپسرجان به خودت بیا. جنبه -
 دوختم. گفتم:نگاهم را گاهی به جناب پیمانو و گاهی به مشاور می

ای رو سر حال بودم که همراه آلینا اون جام نقرهقدر خوشای که آلینا رو نجات دادم، اوناون لحظه -
 کشیدم. یادم رفته بود ممکنه عواقبی داشته باشه.

 زد و گفت:ام ای به شانهجناب پیمانو ضربه
 االن پشیمونی؟ -

سر چرخاندم و به آلینا زل زدم. پسرمان را در آغـ*ـوش تاب داد و به فریکسوس و آقای هوم که 
 مشغول بازی با او بودند، لبخند زد. نگاهم را به جناب پیمانو دوختم و با لبخندی گفتم:
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 ه نباشم.کنم االن خیلی خوشبختم؛ حتی اگه دیگه کامالً یه الهنه، فکر می -
 نفس عمیقی کشیدم.

یاز تونم کنار بیام. فکر کنم به زمان بیشتری ننمیگم با این موضوع کنار اومدم، نه. به این زودی نمی -
شده  م نسبت به آلینا کمای از عالقهدارم تا با این موضوع کنار بیام؛ ولی به این معنی نیست که ذره

 مهمه.باشه. من... من بهش عالقه دارم و همین 
جناب پیمانو با لبخندی مرا یک بار در آغـ*ـوش گرفت و رها کرد؛ اما عمیق و محکم. جناب مشاور با 

 لحنی خنثی گفت:
 ای بهت بدم.خوام خبر دیگهاگه حالت خوبه می -

 خبری دیگر؟! نه. اگر خبر خوبی نباشد، من تحمل شنیدنش را دارم؟
 ی گفت:فریکسوس سر چرخاند و نگاهم کرد. با لبخند

 ها!پسر خوشگلیه -
 و آقای هوم خبیثانه گفت:

 کدومشون نرفته.آره خدا رو شکر به هیچ -
 و ریزریز خندید. آلینا خشمگین نگاهش کرد و گفت:

 یعنی ما خوشگل نیستیم؟! -
رنگش را ریز کرد و آقای هوم با ژست متفکری، نگاهش را میان من و آلینا چرخاند. چشمان آبی

 ه پایین کج کرد. آنگاه گفت:هایش را بلب
کنم، همچین بگی نگی ایفاء یه نمور خوشگله. مطمئنم بچه هم به اون اوم! حاال که دارم مقایسه می -

 رفته.
اش داشت. آلینا متعجب به آقای هوم زل زد. کردن آلینا در چنتهآقای هوم همیشه وقتی برای اذیت

کرد تا حرفی بزند؛ اما منصرف شد. فریکسوس به دفاع از هایش از خشم گل انداخته بود. دهان باز گونه
 ای حواله آقای هوم کرد و گفت:گردنیآلینا پس

 انقدر قدرت تشخیصت پایینه؟ به نظر من که شبیه آلیناست. -
 رو به جناب مشاور گفتم:
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 بگین چه خبری؟ خبر بدیه؟ -
 جناب پیمانو لبخندی زد.

 مردم داره.بستگی به اتفاقات آینده و افکار  -
 چشمانم درشت شد. منظورشان چه بود؟

 جناب مشاور گفت:
 راجع به پسرته. -

 متعجب و پراضطراب پرسیدم:
 پسرم؟! چیزی شده؟ -

 انداخت.جناب مشاور سری به نشانه تأیید تکان داد که دلم را به شور می
 موضوع قسمت آسمونیش یا قسمت انسانی یا... -

 طور اصالح کرد:حرفش را این
این پسر از چهار دنیا قسمتی در وجودش داره. اون در عالم اشباح به دنیا اومده، از گیاه تولدش که از  -

گونه و پاک وجودش، قسمت کنه. درواقع اون جز قسمت الههرنگ عالم اشباح تغذیه میغبار سیاه
تاریک و هم داره و اون، قسمت  ایش، قسمت دیگهگونهگونه و مقدسش و قسمت پریانسان
 شه.گونهشبح

خوبی ی پسرم، ترس از سرنوشتی که ممکن بود بهمتعجب و ترسیده نگاهشان کردم؛ ترس از آینده
 نوشته نشود. نگران بودم. پرسیدم:

 کار کنم؟من باید چی -
 جناب پیمانو آهی کشید و گفت:

شه؛ ش پیروز میگونهنگران نباش. اشباح هم خوب و بد دارن. من مطمئنم قسمت آسمونیش به شبح -
 چیز بستگی به قسمت انسانیش داره.ش که تابع قسمت انسانیشه... خب... همهگونهاما قسمت پری

 جناب مشاور به تأیید سری تکان داد و گفت:
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ش غالبه؛ چون دو قسمت انسانی، یه قسمت الهه، یه قسمت پری و یه گونهدرسته. قسمت انسان -
ش رو به انسانیت در نظر بگیریم، اون سه قسمت گونهمیل قسمت پریقسمت شبح تو وجودشه و اگه 

 انسانی داره.
 گیج سری تکان دادم و پرسیدم:

 خب این خوبه یا بد؟ -
 جناب مشاور گفت:

خودش بستگی داره. اون دقیقاً مثل یه انسانه با این تفاوت که ما به طور دقیق از نیروهایی که  به -
 نیستیم.ممکنه داشته باشه باخبر 
 اخمی به صورتم نشست.

 ها شود؟منظورشان چه بود؟ یعنی ممکن بود مانند اشباح تابع اهریمن
تر از قبول کردن اینکه دیگر الهه اوه! نه! این موضوع دیگر خیلی غیرقابل تحمل بود. حتی سخت

 نبودم.
 چی؟ -

او با صورتی غرق در  زده بود وبا صدای فریاد فریکسوس از افکارم بیرون آمدم. صدایش هیجان
آرامی سر چرخاند و نگاهم کرد. با دیدن چشمان متعجبم که به او خیره شده بود، لب باز ناباوری، به

 کرد:
 ایفاء! -

آلینا پسرمان را به آقای هوم سپرد. چشمانم ریز شد. باز چه اتفاقی افتاده بود که فریکسوس ناباور و 
ی ناباور فریکسوس ایستاد و ارتباط فوراً هراسان مقابل چهرهآقای هوم متعجب شده بودند؟ آلینا 

 زدن بود گفت:بالچشمانمان را قطع کرد. در همان حال که مشغول بال
 نه نگو. بهش نگو. -

هایی که من دستگیرشان کرده و با های اسیرشده بلند شد. شبحی دسته شبحناگهان صدای خنده
 انداختم. بندی به دستانشانشالق آتشینم، دست

 شما تا ابد تو دنیای ما اسیر شدین. -
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 ام نشست و گفتم:و باز هم با صدای بلندی قهقهه زد. اخمی به چهره
 صدات رو ببر. -

 و خطاب به جناب پیمانو و مشاور گفتم:
متأسفانه حق با اونه. تنها راه خروج از این دنیا اینه که یه شبح همراهیمون کنه؛ چون کسی  -

 اه خروج دقیقاً کجاست.دونه رنمی
 جناب پیمانو فکری کرد و گفت:

 اگه این شبحا همکاری نکنن، باید تقسیم شیم. -
 دانست که فوراً دستور تقسیم داد و خطاب به من گفت:و خب جوابش را می

 تونی با ما بیای.نه ایفاء. تو نمی -
انو شنیدن حرف جناب پیم ی فریکسوس بروم، باکشیدهی صفقدمی را که برداشتم تا سمت دسته

 بازگرداندم. متعجب پرسیدم:
 تونم؟چرا نمی -

 ی فریکسوس گفت:جناب پیمانو خطاب به دسته
 شما به ضلع جنوبی. -

ای گندم در دل سیاهی عالم های سفید و بلندی که به تن داشتند، همچون خوشهنگهبانان با لباس
سفید واژگونی بود که به سرشان چسبیده و هایشان مانند رز خوددرخشیدند. کالهاشباح می

 نوازی داشت.های زربفت چشمهایشان طرحلباس
 جناب پیمانو سمت آقای هوم چرخید و گفت:

 شما به ضلع شرقی. -
دسته نگهبانان همراه فریکسوس و هوم، روانه مأموریتشان شدند؛ اما من همچنان منتطر به و دسته

 هم کرد و گفت:جناب پیمانو زل زدم. باالخره نگا
تو دیگه آسمونی نیستی ایفاء. حتی اگه هنوز قدری قدرت تو وجودت باقی مونده باشه. این وظیفه  -

 هایی هستین که ما باید ازشون محافظت کنیم.ماست. این مأموریت ماست و تو و آلینا و پسرت انسان
 متفکر در چشمانش زل زدم.
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 اما... این... -
 

 بخشش گفت:شجناب مشاور با لحن آرام
ایفاء تو االن باید به فکر پسرت باشی. ممکنه مدتی طول بکشه تا ما راه خروج رو پیدا کنیم. از  -

 ست.هاش معلومه که خیلی گرسنهگریه
م و حال در خواب بوددرپی پسرم شدم. گویی تابههای پیباره متوجه گریهشدن حرفش، یکبعد از تمام
 داد و در همان حالآلینا دوختم که با کالفگی او را در آغوشش تاب می شنیدم. نگاهم را بهچیزی نمی

 داشت. مشاور خطاب به جناب پیمانو گفت:سمتم قدم برمی
 ی نگهبان این پسر رو احضار کنین.فرشته -

 جناب پیمانو متعجب گفت:
 اما این کار درستی نیست. -

 از حرف مشاور خشنود شدم و با لبخندی گفتم:
 این کار رو بکنین؛ وگرنه ممکنه...لطفاً  -

هایم درهم رفت. آلینا به ما رسید. همچنان توانست برای پسرم بیفتد، اخمو با فکر به اتفاقی که می
هایش را داد و با دست آزادش گونهآمد. با دست چپش او را در آغـ*ـوش تاب میکالفه به نظر می

قدر جیغ کشید که پوست کشید. آنبود و جیغ میکرد. پسرم دهان کوچکش را باز کرده نوازش می
 رنگ شد. آلینا با نگرانی گفت:لطیف صورتش قرمز

 کنم یه کاری کنین. آروم نمیشه.خواهش می -
های کوچکش را در شده بود، زل زدم. دست شده و صورتش که قرمزهای آویزانبه چشمان بسته و لب

 دم.ها را بـ.ـوسـیمشت گرفتم و با نگرانی آن
 خب. فکر کنم این موقعیت یه استثنا باشه.خیله -

 حالی سمتش چرخیدم.با شنیدن حرف جناب پیمانو با خوش
 قبول کردین؟ -

 با قدردانی نگاهشان کردم.
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 ممنونم. خیلی ممنونم. -
آلینا با شادی قدمی سمتشان برداشت و پسرمان را به دستان مشاور سپرد و تشکری کرد. با لبخند به 

ا زل زدم که با لبخند گرمی جوابم را داد. نگاهمان به جناب پیمانو و مشاور اعظم دوخته شد. جناب آلین
اش را میان دو ابروی کوتاه پسرم گذاشت. چشم بست. لب باز کرد تا فرشته پیمانو انگشت اشاره

ان ته محافظنگهبان را احضار کند؛ اما قبل آنکه حرفی بزند، ناگهان آقای هوم و فریکسوس همراه دس
رنگش را چند باری به هم زد و جلوی پایمان به زمین نشست. با های سفیدسر رسیدند. فریکسوس بال

 نگرانی گفت:
 اینجا واقعاً یه هزارتوئه. -

 آلینا متعجب نگاهش کرد و گفت:
 منظورت چیه؟ -

رسید، دستی میان آقای هوم از دسته محافظان جدا شد. با کالفگی سمتمان قدم برداشت. به ما که 
 رنگش کشید و گفت:بلند و گندمیموهای نیمه

 من و فریکسوس دقیقاً پنج بار به هم برخوردیم؛ یعنی... یعنی... -
 رنگش را یک بار بینمان چرخاند. ترسیده زمزمه کرد:لب گزید. چشمان آبی

 چرخیم.فقط داریم دور خودمون می -
  

 و با مکثی ادامه داد:
 دونم چطور.اید از اینجا خالص شیم؛ ولی نمیهر طور شده ب -

 رنگش را در بـ.ـغل گرفت و با ناراحتی زمزمه کرد:های سفیدفریکسوس بال
 یعنی برای همیشه تو عالم اشباح زندانی شدیم؟ -

، رنگرنگ بود و قدری دود خاکستریهوم عصبی روی زمین نشست. زمینی که همچون ابرهای سیاه
 بر رویش شناور بود.

 من باید به زمین برگردم. کلی برنامه دارم که هنوز انجامشون ندادم. -
 که به آسمان عالم اشباح زل زده بود گفت:آهی کشید؛ درحالی
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 قرار بود به دیدن واری برم. حتماً االن نگرانم شده. -
شسته بود، نام کشیدم و به فکر فرو رفتم. فریکسوس به او که درست کنار پاهایش دستی به پیشانی

 شده گفت:زل زد. ابروهایش را باال داد و با دهان کج
 مطمئن باش واری از این دیررفتنت نگران نشده هیچ، جشن هم گرفته. -

ی فریکسوس کرده در چشمانش زل زد و آرنجش را به ساق برهنههای در هم گرهآقای هوم با اخم
رم فکری در سرم جرقه زد. با التهاب چرخیدم. به های پسکوبید. در میان فریاد پردرد فریکسوس و جیغ

 جناب پیمانو و مشاور چشم دوختم. قلبم با سرعت بیشتری تپید و من با ترسی آشکار لب باز کردم:
 گذره؟دقیقاً چه وقت از اومدن ما به این عالم می -

 جناب پیمانو چشم ریز کرد.
 مشکلی پیش اومده ایفاء؟ -

 کنان گفتم:پتهتته
 .. ممکنه... ما... یعنی...مم. -

تر آمدند. فریکسوس زمان با آقای هوم نزدیکرنگش را رها کرد و همهای سفیدفریکسوس بال
 متعجب پرسید:

 آروم بگو چی شده.چی شده ایفاء؟ آروم -
 نفس عمیقی کشیدم. دو بار، سه بار و از نو سر حرف را باز کردم:

 از این عالم بیرون بریم.تر باید عجله کنیم. باید هرچه سریع -
 سمت آقای هوم چرخیدم و گفتم:

یادته وقتی من رو آوردن اینجا؟ من فقط دو روز تو این عالم بودم؛ اما وقتی حلمینول نجاتم داد و  -
 برگشتم فهمیدم دو ماه گذشته.

 شده نگاهم کرد و پرسید:آلینا با چشمان درشت
 پس ما چند وقته که اینجاییم؟ -

 ورتش را با دستانش پوشاند و گفت:آقای هوم ص
 کار کنیم؟وای! حاال چی -
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 فریکسوس ملتهب گفت:
 اما اینجا دنیایی نیست که ما بتونیم ازش به این زودیا خالص بشیم. -

 جناب پیمانو اخمی کرد.
 به این زودی تسلیم نشین. باز هم با محافظان چرخی بزنین. زود باشین. -

ها هم جناب پیمانو. این بار حتی گر به مأموریتشان رفتند و پس از آنفریکسوس و آقای هوم باری دی
های عالم اشباح قدم برداشت و پسرم را به جناب مشاور هم به دنبال راهی برای رهایی، سمت هزارتو

 آغوشم سپرد. با نگرانی به پسرم که از فرط گریه به خواب رفته بود، چشم دوختم.
 بریم؟ بهتر نیست ما هم به کمکشون -

 طور که به پسرم چشم دوخته بودم گفتم:همین
 بریم، بریم. باید زودتر از این جهنم نجات پیدا کنیم. باید بریم. -

 به آلینا چشم دوختم و سری به تأیید تکان دادم. با نگرانی نفسی کشید و گفت:
 اگه نتونیم راهی پیدا کنیم... ممکنه... ممکنه... -

 نفس عمیقی کشید و گفت:
 تو احتمال میدی چقدر دیگه مجبوریم اینجا بمونیم؟ -

به چشمانش که غرق در نگرانی بود، زل زدم. نگاهم را از چشمانش گرفتم و با کالفگی از وضعیتی که 
 در آن گرفتار شده بودیم، گفتم:

 دونم.دونم. واقعاً نمینمی -
 و ادامه دادم:

 بهتره تا بیدار نشده راه بیفتیم. -
 گذشت و همچنان راهی برای خروج از آن نیافته بودیم.از سرگردانیمان در آن عالم میای یک هفته

 شدت عصبی بودند.محافظان خسته، فریکسوس ناامید و آقای هوم به
در آن میان فرشته نگهبان پسرم با گیاهی که در عالم اشباح رویانده بود، نگرانیمان را بابت غذایش از 

ر ریخت. اگنشست و اشک میای میآورد، گوشهتا فرصتی به دست می حال آلینابین برد. بااین
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حسابمان درست بوده باشد، ما دقیقاً هفت ماه بود که در آن عالم اسیر شده بودیم. درواقع هفت روزی 
 که معادل هفت ماه عالم واالستار و سه ماه و پانزده روز زمینی بود.

ی آلینا بسیار نگران این اً مامان چیا نیز مانند خانوادهکردم. چرا که حتمنگرانی آلینا را درک می
سو و ناپدیدشدنمان شده بود. جناب پیمانو و مشاور اعظم پیوسته مشغول بررسی عالم اشباح، به این

 شد.ای حاصل نمیرفتند؛ اما نتیجهسو میآن
سرم عبارتی پنج سال از پی نگهبان پسرم او را از آغوشم جدا کرد. او پسرکی پنج ساله بود؛ بهفرشته
از گل  هاییرنگش طرحشکلی به تن داشت، پیراهنی که حاشیه سبزتر بود. پیراهن بلند و ردابزرگ

اش همخوانی داشت. آستین لباسش با نوار ایهای شیشهرنگ بالهای سبزنیلوفر داشت و با رگه
زد. چشمانی که در اثر شفافیت رنگ آراسته شده بود. با چشمان درشت و براقش به من زل طالیی

رنگش کمی روی پیشانی سفید و داد. موهای سیاهای تصویر مرا در خود نشان میزیادش همچون آینه
 نوازش گفت:هایش نقش بسته بود. با صدای گوشبراقش ریخته و لبخند مالیمی روی لب

 وجو بپردازید.من مراقبش هستم. شما بهتره برید و به جست -
شان شده در چهرهاز هر اقدامی از جانب ما، جناب پیمانو و مشاور اعظم، با قطره امید تابیدهاما قبل 

شد همان قطره نور در ی بشاش و روشنشان موجب میسمت گردهماییمان قدم برداشتند. دیدن چهره
 چشمان ما نیز جا خوش کند و چشمانمان از شادی میان همدیگر بچرخد و بچرخد.

رنگی را که برای پسرم چیده سمت آقای هوم گرفته های سیاهن حال که تمشکفریکسوس در هما
 بود، با شادی پرسید:

 راهی پیدا شده؟ -
ملوچی که ها را از دستان فریکسوس گرفت و در دهان پسرم چالند و صدای ملچآقای هوم تمشک

ای که فرشته نگهبان بوته رنگ ازهای سیاههایمان آب کرد. تمشکانداخته بود، قند در دل پسرم راه
کرد؛ اما تنها راهی بود که شد. هرچند از زمین عالم اشباح تغذیه میپسرم رویانده بود، چیده می

 توانستیم از آن استفاده کنیم.می
 جناب مشاور لبخندی زد و گفت:

 جاست.درست همین -
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 آقای هوم متعجب پرسید:
 چی اینجاست؟ -

 داد: بریده ادامهو متفکر و بریده
 نَ... ن... نکنه... -

 جناب مشاور سری تکان داد و گفت:
 کنم.ی خروجیه. دارم حسش میانگار یه دروازه -

 حالی گفتم:از جا پریدم و با خوش
 خب کجاست؟ -

 آلینا با امیدواری نگاهمان کرد.
 چیز تموم شده؟ دیگه تو عالم اسیر نیستیم؟یعنی همه -

 به آلینا گفت: جناب پیمانو با لحن آرامی رو
 بودنش مطلع بشیم. هرچندای. بهتره اول بررسی کنیم و از امنگیریهنوز زوده برای همچین نتیجه -

العمل وجو کردیم و فهمیدیم این دروازه واقعاً وجود داره؛ چون عکساز اشباح دستگیرشده پرس
 شدیدی برای انکارکردن از خودشون نشون دادن.

 را سمتی نشانه گرفت و گفت: اشایمشاور دستان شیشه
 درست اونجاست. پشت اون خونه دودی. -

شکل و دودی وجود داشت، زل زدیم. چشمانم ریز ی مکعبیسمت چپمان، جایی که آن خانههمگی به
 شد و گفتم:

 طور نیست؟اما بیشتر از صد بار شده که از کنارش گذشتیم و اتفاقی نیفتاد. این -
کننده نگاهشان کردم. مشاور اعظم ر رو برگرداندم و در انتظار پاسخی قانعسمت جناب پیمانو و مشاو

 اش را به من دوخت.سری تکان داد و چشمان کریستالی
 این دقیقاً همون سدیه که سر راهمونه. -

 و سمت فرشته نگهبان پسرم چرخید.
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ت از ی شو و به مراقبتونی بری. خیلی کمک بزرگی بهمون کردی. حاال با خیالی آسوده نامرئتو می -
 این پسر ادامه بده.

تکمان زد. لبخند سرشار از قدردانی من و آلینا، برقی در فرشته لبخندی به مشاور و سپس به تک
شد، سمت پسرم پرواز کرد طور که همچون قطره نوری میچشمانش نشاند و در کسری از ثانیه، همان

 و در همان حال، محو شد.
 بان، جناب پیمانو آهی کشید.پس از رفتن فرشته نگه

 باید هرچه زودتر این معما رو حل کنیم. هفت ماه گذشته و ما هنوز در عالم اشباح هستیم. -
 قدمی سمت خانه برداشتم و زیر لب گفتم:

 میرم بررسیش کنم. -
 هنوز کامالً سه قدم برنداشتم که آلینا کنارم قرار گرفت و گفت:

 من هم میام. -
مکید لبخند زدم. با هم های کوچکش را میبه او و پسرمان که در آغوشش، دستموافقت کردم و 

ی چیز آن دنیا به هم شبیه بود و من بار دیگر از یادآوری هالهی دودی گام برداشتیم. همهسمت خانه
 هایم در هم رفت.ی وجود پسرم، اخمگونهشبح

اور رنگ شنای بود مرتفع با دودهای سیاهرهی دودی که رسیدم، چیز عجیبی ندیدم. تنها دیوابه خانه
 رویش.

عی داد و سهایش تاب میانتهایش را از سر گرفته بود، در دستهای بیآلینا پسرم را که باز هم گریه
رد، کای را رام میاش او را آرام کند. صدایی که حتی شیر درندهگونهکرد با صدای فریبنده و پریمی

 کردم.خوبی حس میین موضوع آلینا را کالفه و دستپاچه کرد و من این را بهاثری روی پسرم نداشت. ا
 دستانم را برای در آغـ*ـوش گرفتن پسرم دراز کردم.

 خواد!بدش من. شاید باباش رو می -
 آلینا نیشخندی زد و گفت:

 خواد.آره، مطمئناً همین رو می -
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شد،  رنگ دور بدنشی قرمزکه دستم بند پارچهتر بردم. همین و پسرم را سمتم گرفت. دستم را نزدیک
 زمین با غرشی لرزید.

 این دیگه چی بود ایفاء؟ -
 نگاهم در چشمان متحیر آلینا قفل شد. ترسیدم. فریکسوس فریاد زد:

 شما حالتون خوبه؟ -
ه بسر چرخاندم و به او که در فاصله دوری از ما بود، زل زم. پسرم جیغ کشید. در آغوشم فشردمش. رو 

 آلینا گفتم:
 بهتره از اینجا دور بشیم. -

ه کشدیم. درحالیای که از بودنش مطمئن شده بودم، دور میسر تکان داد. چرخیدم. باید از آن دروازه
زید. ای زیر پاهایمان لرکشید، قدمی برداشتم که باری دیگر زمین با نعرهقراری جیغ میپسرم با بی

 رفتن بازوی آلینا فریاد زدم:هایم به شماره افتاد. با گنفس
 بدو آلینا. -
 

 فریکسوس با فریادی سمتمان بال گشود.
 فرار کنید! -

 و ارشد محافظان فریاد زد:
 از جناب پیمانو و مشاور اعظم محافظت کنید. -

رنگش متحیر به ما قفل شد. تنها در کسری از ثانیه اتفاق افتاد. آقای هوم خشکش زد و چشمان آبی
 پیچید، وارونه شد.فامی به دورمان میکه مه نقرهپاهایمان درحالیزمین زیر 

که در چند ثانیه پیش از آن زمینِ سخت، سیاه و دودی عالم اشباح را زیر پاهایمان حس درحالی
 کردیم؛ آن هنگام در هوا معلق بودیم.می

 معلق، در حال سقوط!
 شدیم.سمت پایین کشیده میبا سر به کهدر اثر وارونگی زمین، ما نیز واژگون شدیم؛ درحالی
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کرد. صدای فریادی که رنگ معلق بودیم و باد شدیدی به صورتمان برخورد میهای خاکستریدر ابر
 رسید.کشیدیم، تنها صدایی بود که به گوش میمن و آلینا از ترس می

از  کردمکه سعی میباد موهایمان را به بازی گرفت و من پسرم را بیشتر به خود چسباندم؛ درحالی
مانده قدرتی که دارم استفاده کرده و از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری کنم. به آلینا که با پریشانی ته

 زد، خیره شدم و گفتم:فریاد می
 آلینا به من گوش کن. من رو ببین. به خودت بیا. -

رقـصید. و در آسمان میشد با چشمان گریان نگاهم کرد. قطرات اشک با سرعت از چشمانش جدا می
 ادامه دادم:

 دستم رو محکم بگیر. چشمات رو هم ببند. ممکنه سرگیجه بگیری. خب؟! -
م. دو تر کردمتعجب نگاهم کرد؛ اما به تأیید سری تکان داد. با کشیدن بازویش، او را به خود نزدیک

ه از سباند چشم بست. خیالم کچاش را به بازویم میکه پیشانیدستش را به دور بازویم پیچید. درحالی
بابت آلینا آسوده شد، با چرخشی سعی کردم خطر سقوط با سر را از خودمان دور کنم. در موقعیت 

 مناسبی که قرار گرفتم گفتم:
 تموم شد، چشمات رو باز کن. -

 همچنان از میان ابرهای تیره و روشن در حال سقوط به مکانی نامشخص بودیم.
آن ابرهای سفید و خاکستری اطرافمان، زمین سیاه و دودی عالم اشباح را  سر چرخاندم. در میان

کرده در وجودم، چشمانم درشت شد و سریع روی فرودی آرام تمرکز تشخیص دادم. از هیجان رخنه
 کردم.

ز دانستم بعد اای نداشتم که خیالم از بابت فرودی امن راحت باشد. حتی نمیهای شیشهدیگر بال
ا دانستم که باید از آلینی زمین سخت و سیاه آن عالم چه چیزی در انتظارمان بود. تنها میفرودآمدن رو

 و پسرم محافظت کنم.
مان شدنترسرعت سمت آن در حال سقوط بودیم زل زدم. فریاد آلینا با هرچه نزدیکبه زمینی که به

 ه من زل زده بود. پسرمگرفت و پسرم به طرز عجیبی سکوت کرده بود و با چشمان درشتش باوج می
 را بیشتر به خود چسباندم.
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 «اگر از دورن پارچه سر بخورد چه؟!»
 تر در بغـ*ـل بگیرمش و با فریادی گفتم:این فکری بود که در ذهنم چرخید و موجب شد محکم

 کنیم! ما نجات پیدا می -
سانتی زمین، معلق ماندیم. کردم و دقیقاً در چند ام متمرکز شدم. حسش میروی اندک انرژی آسمانی

ام را رها لرزید زل زدم. انرژیبا آسودگی نفس محکمی رها کردم و به آلینا که از ترس به خود می
 کردم که در اثرش، پاهایمان به زمین سنگی و عجیب آن عالم برخورد کرد.

 تو خوبی آلینا؟ -
 جانی زمزمه کرد:یدستانش را برای در آغـ*ـوش کشیدن پسرمان دراز کرد و با لحن ب

 خوبم. -
کردیم در برابر حوادثی که حالش خوب نبود. من هم خوب نبودم؛ اما چاره چه بود؟ باید مقاومت می

 زد.اندک آرامشمان می وقفه تازیانه بهبی
شیده های بنفش پوهای سیاه با رگهپسرم را که به او سپرم، به کنکاش اطراف پرداختم. زمین از سنگ

ای طویل بسته بود و اندک نوری که در فضای اطرافمان حس سمت راستمان با دیوارهشده بود. 
رویمان و همچنین از آسمان باالی سرمان بود که البته با ی انتهایی داالن طویل روبهشد، از دریچهمی

 بلندکردن سرم و دیدن آسمان باالی سرم، کپ کردم.
 آلینا! -

نگاهم را گرفت. چشمان او هم بعد از دیدن آسمان باالی سرمان دست از بررسی پسرمان کشید و رد 
 گرد شد.

 بینم؟ایفاء... دارم... دارم درست می -
 متحیر گفتم:

 بینیشون؟پس تو هم داری می -
 متعجب نگاهم کرد.

 پس چرا منتظری؟ اونا دقیقاً باالی سرمونن. صداشون کن! -
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هایی که متشکل بود از فریکسوس، آقای هوم، جناب نها بود؛ آای میان ما و آنانگاری سقفی شیشه
 .زدیماش قدم میگونهای که در چند ثانیه قبل در زمین مهپیمانو و مشاور اعظم و در کل، عالم دودی

 زدن بودند. فریاد زدم:فریکسوس و آقای هوم با نگرانی باالی سرمان در حال قدم
 پایینیم.ما اینجاییم. فریکسوس! آقای هوم! ما این  -

 اش کشید و گفت:آقای هوم با استرس دستی میان موهای گندمی
 جوری باز میشه؟ کجا برد اونا رو؟پس این دروازه چه -

 جوید گفت:که ناخنش را با استرس میفریکسوس درحالی
 ؟طور نیست مشاورطور نیست؟ اینحتماً االن تو واالستارن. مگه نه؟ این یه دروازه خروجی بود، این -

 متعجب سمت آلینا چرخیدم.
 شنون.مثل اینکه صدامون رو نمی -

مد و با تر آرسید، آلینا نزدیکای که از انتهای آن غار طویل به گوش میدرپیهای پیبا شنیدن قهقهه
 پریشانی گفت:

 خب با ذهنت باهاشون ارتباط برقرار کن. -
انم تابید، انداخت و سپس در چشمشدت در آن میرنگی با نگاهی به انتهای غار که نور قرمزترسیده نیم

 زل زد.
مون این بود که بعد از خوردن ماده ها. مثل وقتی که تو پریجان بودیم و تنها دغدغهمثل اون موقع -

آرامش ممکنه تبدیل به یه هیوال بشم. درست مثل اون وقتایی که خودت رو جای والشا زدی و مدام 
 زودباش. باید از اینجا بریم.ترسوندی. زودباش. من رو می

 زده صدایش زدم:هایم افزایش یافت. یادش آمده بود؟ مرا به یاد آورده بود؟ شگفتتعداد دم و بازدم
 آلینا! تو... تو... -

 قطره اشکی از چشمش چکید و گفت:
نده از زخواستم وقتی همه این اتفاقات بد تموم شد بهت بگم؛ ولی االن دیگه مطمئن نیستم که می -

 اینجا بیرون بریم.
 از کی؟ -
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 لبخند تلخی زد.
قطره به ذهنم اومد، چه اهمیتی داره؟ مثل اتفاقاتی که با سرعت بهمون هجوم میارن نبود. قطره -

ترش وقتی به این عالم اومدیم و پسرمون از گیاه تولد به دنیا اومد. انگار اون ذره یادم اومد. دقیقذره
شدنمون رو نشکست، اون حتی طلسمی رو که باعث فراموشیم شده بود هم یگیاه فقط طلسم نامرئ

 شکست.
 ام را حسایهای شیشهتوانم دوباره بالکردم میحال بودم. روی پاهایم بند نبودم. حتی حس میخوش

 ها چرخی در آسمان بزنم. لب باز کردم تا حرفی بزنم که صدای مشاور اعظم را شنیدم:کنم و با آن
 اً دلیلی داشته که دروازه فقط به روی اونا باز شده؛ اما چه دلیلی؟!حتم -

 کرد، آهی کشید و گفت:جا میی سبز زمردی شنل سفیدش را جابهکه گیرهجناب پیمانو درحالی
 امیدوارم اتفاقی براشون نیفتاده باشه! -

ای همچنین فردی با صد های بلندی در داالن تاریکی که در آن بودیم پیچید.باری دیگر صدای قهقهه
 دارش فریاد زد:زمخت و خش

 احمق اون چشمای لعنتی تو باز کن. مگه کوری؟! -
ها ارتباط برقرار کنم. داشتیم و من سعی کردم در ذهن با یکی از آنمن و آلینا قدمی به عقب برمی

 صدایشان زدم:
 «فریکسوس! جناب مشاور! آقای هوم! جناب پیمانو!»

 ای گفت:گونهپچچآلینا با صدای پ
 انگار این پایین هنوز اشباح زیادی هستن. -

 سری تکان دادم و من هم صدایم را پایین آوردم:
فاقات خبر از اتدونه چنتاشون اون سمت داالن بیاحتماالً دنیای اصلیشون این پایینه. فقط خدا می -

 کنن.اون باال دارن زندگی می
 چشمانش از ترس گرد شد.

 سم ایفاء!ترمن می -
 ناراحت شدم. ناراحت چرا؟ بیشتر شرمنده بودم. به زمین چشم دوختم.
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 ش باعث میشم تو خطر بیفتی. من... من واقعاً متأسفم.خاطر منه. من همههمش به -
 با صدای محکمی گفت:

 طور نیست. این خواست خودم بود که باهات بیام.این -
روع تابی شای دوام داشت؛ زیرا پسرم با بیآرامشم تنها ثانیهلبخندی به رویم زد و کمی آرام شدم؛ اما 

 به گریه کرد.
 صدای زمختی شنیدم:

 شنوی اِشکه؟تو هم داری می -
اش سعی در نگاه پر از ترسمان در هم گره خورد. آلینا در گوش پسرم نجوا کرد و با صدای فریبنده

پناهی بیابم. چیزی نبود. یعنی م تا جانکشیدسو سرک میسو و آنکردنش داشت و من به اینآرام
 والی.های ریزودرشت و گلچیز نبود؛ جز سنگهیچ

 زدم و کمکدر همان حال سعی کردم با فریکسوس ارتباط ذهنی برقرار کنم. پیوسته صدایش می
 ام تنها سکوت بود و سکوت.های عاجزانهخواستم؛ اما پاسخ تمام فریادمی

شد که انگار با قدم برداشتن شخصی روی آن های ریز شنیده میلغزیدن سنگسرمان صدای از پشت
 رسید.به گوش می

سرعت به پشت چرخیدم. آلینا در پشتم پناه گرفت و پسرمان را در فوراً شالق آتشینم را ظاهر کردم. به
بیثش خسرمان چسبید. تنها چشمان بنفش و بست پشتآغوشش پنهان کرد. سایه سیاهی انگار به بن

های نیش و سفیدش نمایان شد. قدمی به عقب برداشتم و آلینا و پیدا بود. نیشخندی زد که دندان
 پسرمان را با خود کشاندم.

یدم خیالی در آغوشش گره کرد دسرش فاصله گرفت و من دستانی را که با بیکمی از دیوار گِلی پشت
 اش را. با صدای زمختش گفت:و همچنین هیکل ورزیده

 مثل اینکه امروز رو شانسم. -
 انگیزی سر داد.ی نفرتو سپس قهقهه 

ی نامعلومی در سمت چپش زل زد و سمتش هجوم برد؛ اما با برخورد دستانش ناگهان با خشم به نقطه
 ی داالن غرید:های خیس دیوارهبه گل
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 لعنتی! فرار کرد. -
سرعت چرخید و با دیدن شالق ردم. بهسرعت شالقم را در هوا تکاندم و روی شبح فرود آوو من به

 اش فشرد و ترسیده زمزمه کرد:محو شد. آلینا جیغی کشید و بازویم را میان پنجه
 کجا رفت؟ -

 ای که شبح قبل از محوشدنش گفت فکر کردم.و من به جمله
 «لعنتی! فرار کرد.»

بود؟! هرچه که بود، متوجه منظورش که بود؟ یعنی کسی غیر از او هم اینجا بوده؟ که بود؟ اصالً چه 
 شدت در خطریم. آنجا دنیای اصلی اشباح بود. جایی که رحمی در آن نبود.شدم که به

 چرخیدم سمت آلینا و گفتم:
. فقط از خودت و پسرمون محافظت کن. اینجا جاییه که مارت رو ظاهر کن. ممکنه هر اتفاقی بیفته -

 ه بمونیم.باید فقط به فکر نجات خودت باشی. باید زند
هایم در هم رفت. همان زخمی که اهریمن با نگرانی به پسرم زل زدم. با دیدن زخم کنار ابرویش اخم

 روی صورتش نشانده بود.
اهر شد. اش ظهیسش روی شانهآلینا با بستن چشمانش به مار سفیدش فکر کرد و مار با صدای هیس

شیده شد. چرخیدم. آلینا با نگرانی سری به قدمی سمت ابتدای داالن برداشتم که بازویم به عقب ک
 وارانه گفتم:پچچپ و راست تکان داد. پچ

 اینجا امن نیست. دوتاشون ما رو دیدن و رفتن. ممکنه به بقیه خبر بدن که ما اینجاییم. -
 زدند اشاره کردم.قراری باالی سرمان قدم میبا انگشت اشاره به فریکسوس و هوم که با بی

ح پاشون به اینجا برسه، اونا تو خطر بزرگی میفتن. باید راهی پیدا کنیم تا زودتر از اینجا وقتی اشبا -
خالص شیم. حاال که اینجاییم، حاال که از دروازه عبور کردیم، باید دنبال واشخیص و حلمینول 

 تونن نجاتمون بدن.بگردیم. اونا می
 و زیر لب زمزمه کردم:

 البته اگه هنوز زنده باشن! -
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ی دانستیم موقتیست. چرا که غذایی برادمی سمت ابتدای تونل برداشتیم. پسرم آرام شده بود؛ اما میق
 خوردن نداشت و هر لحظه ممکن بود صدایش بلند شود.

رنگ کمتر داشتیم، نور قرمزبا احتیاط قدم برداشتم. من جلوتر و آلینا به دنبال من. با هر قدمی که برمی
دادیم. انگار یک شبح جلوی تونل نگهبانی ذره تشخیص میویر پشت آن را ذرهشد و ما تصو کمتر می

 داد. با حیرت به اطراف سرک کشید و گفت:می
 اِشکه؟! -

 و غرید:
 معلوم نیست کدوم گوری رفته کُپه دود. -

ا نبود و ما سرش پیدشبحی دیگر با شنلی همانند شنل شبح اولی از دور سمت تونل دوید. فضای پشت
یم. شبح اولی با دیدرنگی پشتش میسنگ بزرگی پناه گرفته بودیم، تنها نور قرمزکه پشت تختهحالیدر

 دیدنش گفت:
 کدوم گوری رفتی اِشکه؟ -

 نفس افتاده بود و شنلش نامرتب شده بود گفت:که به نفسشبح با رسیدن به او، درحالی
 زنی؟ من که تازه اومدم.را... راجع به چی حرف می -

 زده گفت:شبح اولی حیرت
 دادی.اما تو همین االن داشتی با من نگهبانی می -

 اِشکه چشمان بنفشش را ریز کرد.
 یَ... یعنی چی؟ -

 نفسش که جا آمد ادامه داد:
 بیا بریم تونل رو بررسی کنیم. مطمئنی من بودم؟ نکنه کار شلهاس باشه؟! -

 شبح اولی با قاطعیت گفت:
 فهمیدم.اون بود که من میامکان نداره. اگه  -

 و صدایش را پایین آورد:
 دونم اون چی بود.من نمی -
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 ای خورد.اِشکه یکه
 منظورت چیه؟ -

با همان  ام گرفتم. شبح اولیام را به نشانه سکوت مقابل بینیآلینا ترسیده نگاهم کرد. انگشت اشاره
 انگیزش ادامه داد:لحن وهم

 تونن تغییر چهره بدن. پس اون چی بود؟!هام که اینجا نمیستاریفهمیدم. واالاگه شبح بود می -
 نگاهی به تونل انداخت که بالفاصله سر دزدیدیم. گمان کنم ما را ندید.اِشکه نیم

 اِشکه بهتر نیست این رو به فرمانده گزارش بدیم؟ -
 انگاری اِشکه موافقت کرده بود که شبح اولی ادامه داد:

 ونم.مجا میپس من همین -
سنگ ماندیم و کمی بعد سر بلند کردم. اِشکه رفت و تنها یک شبح فربه ای پشت تختهچند ثانیه

 مقابلمان بود.
 با نگاهی به آلینا او را به آرامش دعوت کردم و در ذهن گفتم:

ان، یآروم باش. ما باید از این غار لعنتی نجات پیدا کنیم. اگه اونا نتونن برای کمک به ما این پایین ب»
 «ما باید راهی برای برگشتن به اون باال پیدا کنیم.

زد، صدای که موهای سفیدش را از جلوی چشمانش کنار میبا نگرانی سری تکان داد. درحالی
 اش را در ذهن شنیدم:گونهانعکاس

 «ای داری؟کار کنم؟ نقشهخب باید چی»
 لم قرص شد و گفتم:خیز شدم و نگاهی به شبح فربه مقابلم انداختم. دکمی نیم

 «مونی تا من به حساب اون شبح برسم و برگردم.جا میکنی. همینتو کاری نمی»
 خواست مخالفت کند که گفتم:اخمی به صورتش نشاند. می

تره. آلینا! وقتی تو با منی، من ضعیف میشم؛ چون تره، خیال من هم راحتطوری جاتون امناین»
 «جا بمون.پروا عمل کنم. پس همینتونم بینمیش نگرانم صدمه ببینی. همه

سنگ بیرون آمدم تا فرصت اعتراضی به او ندهم. تنها یک ام، از پشت تختهکردن جملهبه محض تمام
 کار کنم. در حالدانستم چهرنگی مقابل ورودی دیدم. خشکم زد. نمیهای سیاهقدم برداشتم که گَرد
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ده شدم و سنگ کشیتعادل به پشت تختهکشیده شد و من بی وتحلیل بودم که دستم به عقبتجزیه
رنگی که ترسیده روی دست راستم فرود آمدم. فریاد دردمندم را در درون فرو خوردم و به دو گوی سیاه

اش گرفت. پلک زدم. سعی کردم از زد، چشم دوختم. انگشتش را مقابل بینیدر چشمانم دودو می
 اهی بیندازم.سنگ به بیرون نگی تختهکناره

اشت. رنگی دهای قرمزریشرنگ به شبحی تنومند بدل شد که لبه کاله شنلش، ریشگَردهای سیاه
 نگهبان غرولندی کرد:

 اه، شلهاس! -
های نیشش نمایان شد. آنگاه بادی وزید و کاله شنل شلهاس، به عقب رفت. فرد نیشخندی زد و دندان

 :او به مسخره رو به شبح فربه کرد و گفت
 اه، خیکی! -

پنداشت. ظاهراً آلینا هم متوجه شانس میآن شبح همانی بود که دقایقی قبل، با دیدن ما خود را خوش
 کرد.شد که ترسیده نگاهم می

 شد.تر میداد و هم خطر لحظه به لحظه به ما نزدیکترسیدم. هم فریکسوس جوابم را نمی
رنگش را در دست دیگرش گذاشت. آنگاه پوفی سیاهاش را تابی داد و نیزه شبح فربه، دستان دودی

 کشید و گفت:
 باز هم اومدی برام دردسر درست کنی؟ -

 شلهاس نیشخندی زد و سری به باال انداخت.
 م.این بار نه. امروز دنبال برگ برنده -

 چشمان بنفشش برقی زد و گفت:
 تا ناهنجاری هست؟دونستی تو تونل سهمی -

 د و...ای خورشبح فربه یکه
 «ناهنجاری؟ منظورش ماییم؟!»
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 ای زد. دست چپش را مقابلچشمان شبح فربه با شنیدن آن حرف، بالفاصله گرد شد. شلهاس قهقهه 
هوا  رنگی درچرخید، تبدیل به خاکستر سیاه و بنفشکه به دور خود میصورتش باال آورد و درحالی

 محو شد.
 دم:با نگرانی به آلینا چشم دوختم و زمزمه کر

 هر کاری بتونم انجام میدم تا شما زنده بمونین. -
 حس زمزمه کرد:اش از هر حسی تهی شد و بیچهره

 دیگه کاری از دستمون برنمیاد. -
نشاند؛ اما حرفش روح از تنم خارج کرد. فروغش، لرزی به جانم میرنگ پریده و چشمان بیصورت

دهم. از آینده بگویم. از تدارکی که برای آن روز دیدم. خواستم به او امید بخواستم مخالفت کنم. میمی
 آن روزی که قرار بود باز هم به او اعتراف کنم؛ از حسم برایش بگویم و او لبخند بزند.

ش را ذره قدکشیدنتوانستیم ذرهاز... از پسرمان! پسری که ناغافل وارد زندگیمان شد. از روزهایی که می
 ببینیم اما...

لینا خواستم به آهایی که میام قرار گرفت. تمام حرفتنم گذشت! دست گرمی روی شانه انگار برقی از
 بگویم در گلویم گیر کرد.
شکلی که روی شانه آلینا هم قرار ام وارد کرد؛ همان دست زمخت و دودیآن دست فشاری به شانه
 چرخیدم. هاآرامی سمت صاحب دستحال، بهترسیدم و بااینگرفته بود. کپ کردم. می

 «شلهاس!»
شد. سلول به سلول تنم از خطری که پسرم و آلینا را نامش همچون زنگ خطری در ذهنم تکرار می

زد. قلبم به لرزه افتاد و شلهاس با نیشخندی صورتش را نزدیک صورت کرد، فریاد میتهدید می
 ام آورد و گفت:کردهیخ
 درست میگه. کاری ازتون برنمیاد. -

ورش را باال انداخت. مغزم قفل شد و من حتی از یاد بردم که نامم چیست و او از شعله یک تای ابروی
 ی بلوزمان را در مشت گرفت.ای یقهشدنمان استفاده کرد و با قهقههاین شوکه

 شکلی پرت کرد، سکویی در میان خأل!ایپورت کرد. ما را روی سکوی دایرهدر چشم برهم زدنی تله
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ور بودیم. با فریادی که آلینا از درد کشید، به خود آمدم. چشمانم رنگی غوطهسیاهکران گویی در بی
وجوی آلینا و پسرم سر چرخاندم. نگاهم به آلینا افتاد و ترسیده گرد شد و از جا پریدم. در جست

 هایم سمتش کشیده شد. خبری از پسرمان نبود.گام
 آلینا! آلینا! -

آرامی سر بلند کرد. با نگرانی به بینی غرق خونش چشم ن افتاد و بهدو زانو نشستم. با صورت به زمی
 دوختم.

 خون، داره از بینیت خون میاد. -
کمکش کردم. از جا برخاست و ترسیده به اطراف چرخید. زیر لب اصوات نامعلومی زمزمه کرد. چشمان 

 دم. با نگرانی صدایش زدم:هایش را چند باری تکان داای چرخید و چرخید. شانهفروغش به هر نقطهبی
 آلینا چیزی نیست. من اینجام. آروم باش. آروم باش. -

 رفته در هم رفت. اشک ریخت و با ناراحتی گفت:باالخره نگاهم کرد. صورتش رفته
 مون نیست.مون... بچهبچه -

 صدایی با خباثت گفت:
 جاست.چرا هست. همین -

آمد. برخاستم و به دور یاهی و سیاهی به چشم میوجوی صاحب صدا سر چرخاندم. تنها سدر جست
 خود چرخیدم.

هزار شبح را دیدیم که ی حریری به زمین افتاد و ما هزارانرنگ اطرافمان همچون پارچهخأل سیاه
زده به مرکز میدانی که ما روی سکویش قرار داشتیم، زل زده بودند. حس خرگوش تنهایی را حیرت

 .محاصره شده ای گرگداشتم که توسط گله
 قدمی به عقب برداشتم.

 های غرق شادیشان بلند شد و من بر خود لرزیدم.به یکباره فریاد و نعره
آلینا ترسیده بازویم را در مشت گرفت. شلهاس را دیدم که در جای بلندتری از میدان ایستاده بود و 

. ها را به سکوت دعوت کردشبح اش را باال برد و تمامیشدهپسرم را در بغـ*ـل گرفته بود. دست مشت
 آنگاه صدای زمختش بلند شد:
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 کنم.جناب من این سه موجود رو با احترام به شما تقدیم میعالی -
های اطرافمان یک به یک سمت جایگاهی که شلهاس ایستاده بود، زانو زدند و نگاهم به یک به شبح

ل زده که به زمین ززانو نشستند؛ درحالی یکشان دوخته شد. در کمتر از پنج ثانیه تمامی اشباح روی
 بودند.

 ای... ایفاء... -
 با تمرکز به شلهاس زل زدم و خطاب به آلینا گفتم:

 کنم.هیس! صبر کن. باالخره یه راهی پیدا می -
 تونم طلسم بخونم.من... من نمی -

 ام را به چشمانش دوختم.زدهشوکه شدم. نگاه حیرت
 منظورت چیه؟ -

هایش را روی هم فشرد و سری به چپ و راست تکان داد. فریاد اشباح کرد. لبی نگاهم میبا ناراحت
 صدا گفتند:کار، یکبلند شد که همچون دسته سربازان کهنه

 جناب شبح کبیر!درود عالی -
فوراً سر چرخاندم و به شلهاس زل زدم. ترس، خشم و اضطراب در قلبم النه کرد. دوباره سمت آلینا 

چرخیدم. نگاه ترسانم را که دید، سؤالی نگاهم کرد. کمی سرش را سمت شلهاس چرخاند، نگاهش را 
 هم.

 نه! دوباره نه!
کرد، پسرم بود که شلهاس هم زانو زد. چشمانش به زمین دوخته شد؛ اما چیزی که مضطربم می

 همچون پیشکشی سمت آن فرد گرفت.
یا نه.  بریمبینی کنم که جان سالم به در میانستم پیشتودیدم. نمینباید باز هم آن صحنه را می

 توانستم نجاتشان بدهم یا نه؟می
آوردند چه؟ نیروهایمان هم مهروموم شده بود. اگر جلوی چشمانمان بالیی به سر آن طفل معصوم می

 م.دادتوانستم را باید انجام میها را نداشتم؛ پس حداقل کاری که میدیگر توان مقابله با آن
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دستم را روی چشمان آلینا گذاشتم. تقال کرد. فریاد زد. اشک ریخت. فهمید که قرار است چه بالیی بر 
را بسته  بودم! نباید بغضی که راه نفسمگذاشتم با چشمانش ببیند. باید محکم میسرمان بیاید؛ اما نمی

 بود بشکنم!
 اء؟ ولم کن! ولم کن!کنی؟ چه خبره؟ داره چه اتفاقی میفته ایفکار میداری چی -

 اما من به شلهاس و فردی که مقابلش ایستاده بود زل زدم.
 نفس افتادم. فریاد زدم:دست چپم را در هوا تابی داده و شالق آتشینم را ظاهر کردم. از ترس به نفس

 کشمتون.اگه بالیی سرش بیارین می -
 شلهاس با عصبانیت نگاهم کرد و گفت:

 ها بدم.ی واالستاریاونا رو به من واگذار کنین تا درس عبرتی به همهجناب اگه ممکنه عالی -
ذرات دودمانندی که مقابل شلهاس ایستاده بود، سمتم چرخید و چشمان قرمزش را به من دوخت. 

 رسید.ور به گوش میصدایش بلند شد که همچون آتشی پیوسته شعله
 گَرد سیاه؟به همین آسونی شلهاس؟! بگو از کجا پیداشون کردی  -

 شلهاس نیشخندی زد.
 جناب.از تونل ممنوعه عالی -

شان گیر و با چشمان خبیثش به من زل زد. نه! فهمیده! فهمید که افراد واالستار در دنیای فرعی
 کردم!خریدم! باید کاری میافتادند. باید زمان می

 کار؟ اصالً کاری از من ساخته بود؟کردم؛ اما چهباید کاری می
 کار کنیم؟ال چیحا -

 نگاهش کردم.
 ترسی ایفاء؟تو هم می -

 قبل پاسخ دادنم، شبح کبیر فریاد زد:
 به تونل ممنوعه! -

 شان را باال بردند.شدهصدا هوهوکنان دستان مشتو اشباح یک
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های آتش نگاه چرخاندم؛ اما قبل آنکه نگاهم در چشمان آلینا گره بخورد، فضای اطرافمان چون گرده
که شلهاس ا پراکنده شد. در هم پیچید و سپس ما خود را در تونل ممنوعه دیدیم؛ درحالیدر هو

 کرد.خنجری روی گلوی آلینا گذاشته بود و با همان چشمان خبیثش نگاهم می
کردم بشکند. خون جلوی چشمانم را گرفت و با ها وارد میکم مانده بود انگشتانم از فشاری که به آن

 آمدم؟توانستم؟ از پسش برمیستم نجاتش دهم؛ اما آیا میخواتمام وجود می
 قدمی سمتشان برداشتم که دندان به هم سایید.

 یه قدم جلوتر بیای کشتمش. -
خواستم از آن شد و من نمیشانسی محسوب میاینکه او تنها شبح حاضر در تونل بود، یک خوش

 شانس رو برگردانم.
 سفیدش را در مشت گرفت و گفت: آلینا ترسیده نفس عمیقی کشید. بلوز

 به فکر من نباش. فقط اون بچه رو نجات بده. -
 شد.کشیدم، تنها صدایی بود که در آن تونل تاریک و مرطوب شنیده میهای صداداری که مینفس

ام نگاهش کردم. شالق آتشینم را در هوا چرخاندم و با فریادی سمت شلهاس های در هم رفتهبا اخم
 ردم. با تمام قوا این کار را کردم.اش کروانه

دستانم که تا کتف پایین آمد، ناغافل شالق با قدرت به عقب کشیده شد. به عقب افتادم و با چشمان 
 ور بود، چشم دوختم.متحیر به شالقم که در دستان شبح کبیر همچنان شعله

 چ... چطور ممکنه؟! -
 مگر ممکن بود؟! ممکن بود که شالق آتشینم او اش حیرت کردم. اصالًخیالیپوزخندی زد. از این بی

 ست.ببندی آتشین میرا نسوزانَد؟ شالقی که با هر برخورد بر سر اشباح، به دور دستانشان، دست
 پس چرا تأثیری روی او نداشت؟

 رویم ایستاد. شالق را سمتم پرتاب کرد و زیر لب گفت:قهقهه زد. روبه
 تو شکارکردن خوب نیستی شلهاس.قدرا هم ام... مثل اینکه اون -

 با حقارت به شلهاس چشم دوخت و ادامه داد:
 فقط یه جوجه انسانه. گول زیباییش رو خوردی. -
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 مرموزانه نگاهم کرد.
 البته... -

 رنگش نشست و گفت:های سیاهمکثی کرد. لبخند مرموزی بر لب
 جوجه انسانی که قبالً وارتیای محبوب واالستار بوده. -

 تر شد. عرق سردی به تنم نشست.دانم که وضع وخیمدانم؛ اما این را می! چطورش را نمیفهمید
با همان هیبت دودمانندش روی زانو نشست. سمتم خم شد. صورتش را نزدیک صورتم آورد و زمزمه 

 کرد:
 ای که باهاتون بود کجاست؟کنجکاو نیستی بدونی بچه -

ام لـذت برد و مانش دوخته شد. از دیدن چشمان ترسیدهرنگ چشام به دوگوی قرمزچشمان ترسیده
 هایش به نیشخندی باز شد.لب
های زیر انگشتانم را در مشت گرفتم. با نفرت نگاهش کردم. دستش را مقابل صورتم گرفت. گِل

 نگاهی به آلینا انداخت و گفت:
 جوری لـذتش بیشتره.تو هم خوب نگاه کن. این -

هایشان بهم گره خورد. چشم بر هم گذاشتم. نفسی کشیدم که با شنیدن قهقههنگاه نگرانمان در میان 
 صدای بشکنی، فوراً چشم باز کردم.

داد، شبح کبیر، باری دیگر بشکنی زد و همچنان که دستانش را مانند مثلثی میان چشمانم حرکت می
 ت، تصویری نمایانرنگی در دستانش ظاهر شد. انگشت که بر آن گذاشوردی زمزمه کرد. گوی سیاه
 کرد.شد که روح از تنم خارج می

 یی شبح کبیر گرفتم. به چهرهکردم. نگاه از صورت پیروزمندانهناباور نگاه چرخاندم. نه باور نمی
پریده آلینا زل زدم. چشمانش بر تصویر درون گوی ماسیده بود. سری به چپ و راست تکان دادم. رنگ

 نه! حقیقت نداشت. درست نبود.
 ای... فاء... اون... اون چیه اونجا؟ -

رنگ به رو نداشت. جوابی ندادم.  های درون بدنش سوخته بود کهنگاهش کردم. گویی تمام خون
هق افتاد. پاهای های تلمبارشده در ذهنش آهی شد و به هقدهان باز کرد تا حرفی بزند؛ اما تمام حرف



 

 

396 

 

 پری یک قلب لرزیدن رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

pariafsa 

جان به زمین نشست. قلبم انگار درون کوره آتشی و بی داشتنش را نداشتلرزانش دیگر جان سر پا نگه
ام؟ باری دیگر به گوی سوخت. انگار تازه فهمیدم چه شده. پس حقیقت داشت؟! درست دیدهمی

 داد پسرم مرده.رنگ زل زدم. تصویری که نشان میسیاه
 به تصویر غرق خونش زل زدم. زمزمه کردم:

 اون بچه رحم نکردین!لعنت بهتون! لعنت بهتون که حتی به  -
های زیر انگشتانم را به صورتش هایم را پاک کردم. عصبی نگاهشان کردم. از جا پریدم. گلاشک

 پرتاب کردم. نعره زدم:
 کشمتون.کار داشتین؟ خودم میلعنت بهتون! با اون بچه چی -

دند. به دست و پاهایم زهایی را که شبح دیگری آورده بود دو شبح دستانم را به هم قفل کردند و زنجیر
 های روی صورتش را کنار زد.شبح کبیر با نیشخندی گل

 جوری بمیرم؟!من هم قراره این -
ای خوردم. از فریادزدن و تقالکردن دست برداشتم. به آلینا زل زدم. با ناامیدی به شلهاسی که یکه

 همچون جالد باالی سرش ایستاده بود، چشم دوخت و این حرف را زد.
 ناراحتی صدایش زدم. اشک ریختم و فریاد زدم:با 
 میریم. فهمیدی؟ما نمی -

 ها هم در شکمم.وزنجیرلگدی به کمرم خورد. به جلو افتادم. صورتم در گل فرو رفت و غل
 از درد فریادی کشیدم. شبح کبیر با لحنی پیروز فرمانش را صادر کرد:

 اشباح! همگی به فرمان من. -
 غرید: مشتش را باال برد و

 بکشیدشون. -
 و هزاران سرباز همچون بادی از میانمان گذشتند و به دنیای فرعیشان هجوم بردند. برخاستم.

 نه! نه! نه! -
ید و تعادل به زمین افتادم. آلینا جیغی کشاما قبل از برخواستنم، مشتی به صورتم کوبیده شد که بی

 و او را به عقب کشاند. سمتم قدم برداشت؛ اما شلهاس فوراً بازویش را گرفت
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 خواین؟ایفاء! ولم کنین. چی از جون ما می -
 با دردی که در فکم ریشه دوانده بود، زمزمه کردم:

 خوبم. آروم باش. -
ای که زل زدم و قتل عام شدن تک به تکِ نگهبانان واالستار را دیدم. خشکم زد. و به آسمان شیشه

ها که از هم پراکنده شده رحمی تمام سمت آنشباح با بیگیر شده بودند. گیج شده بودند و اغافل
 فتند:گهای فریکسوس و آقای هوم در گوشم پیچید که پیوسته میبودند، هجوم بردند. صدای فریاد

 برگردید عقب. برگردید عقب. طاقت بیارید. از جناب پیمانو محافظت کنید. -
بح فرسایی با هشت شاشباح در حال مبارزه طاقت و جناب پیمانو با اندک نیروی قابل استفاده در عالم

 بود که او و مشاور اعظم را محاصره کرده بودند.
شد. تعدادشان زد؛ اما پیوسته بر تعدادشان افزوده میچرخید و با هر چرخشش شبحی را به زمین می

ا زیرکی در تاد که بای افکردهها توان مقابله داشته باشند. نگاهم به شبح کمینبیش از چیزی بود که آن
 شدن به جناب پیمانو بود. فریاد کشیدم:حال نزدیک

 سرت. نه!پشت -
 شنیدند.ها که صدایم را نمیاما آن

آقای هوم با دیدن جناب پیمانو فریادی کشید و اشباح مقابلش را یکی پس از دیگری به قصد رسیدن 
 ی جناب پیمانو، راه نفسم را برید. چشمانمرنگ فرورفته در سـینهی قرمزبه جناب پیمانو کشت. نیزه

 خواست ببیند، آنچه که در حال وقوع بود.دید و نمیدید و هنوز باور نداشت. میمی
 دادن بود؟ این همان پایان ما بود؟!اصالً چه چیزی در حال رخ

 آلینا هینی کشید. پشت هم سری به چپ و راست تکان داد و پیوسته زمزمه کرد:
 نداره. نه، نه، حقیقت نداره. نه، حقیقت -

هوم و فریکسوس به جناب پیمانو رسیدند و با انرژی درونشان، اشباح را به اطراف پرتاب کردند. 
که او کرد. از اینشد؛ تأثیری در او نداشت و از بدنش عبور میهایی که سمت فریکسوس روانه مینیزه

 رسید.اینکه حداقل آسیبی به او نمی حال ازحال بودم. خوشروح نگهبان برج حمل بود، خوش
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های آخرش را با گفتن که سرش را روی زانوی مشاور اعظم گذاشته بود، نفسجناب پیمانو درحالی
ایان رساند به پ« زنده بمونید، حتماً... حتما زنده بمونید... حتی شده یه نفر... یکی از ما باید زنده بمونه!»

 درخشان شده و سمت آسمان به پرواز درآمد. د، تبدیل به انوارکه بدنش غرق نور شده بوو درحالی
رنگ رقصانی زل زدم که در باالی آن جمعیت پرهیاهو در حال اشک ریختم و به انوار طالیی

 محوشدن بود.
حال  رفته درجان جناب پیمانو دوید که رفتهفریکسوس دست از جنگیدن کشید. سمت کالبد بی

 محوشدن بود. فریاد زد:
 این درست نیست. درست نیست. -

وزنجیرشده سمتش هجوم بردم؛ اما وپاهای غلور شدم. با همان دستبرخاستم. سمت شبح کبیر حمله
وپاهایم ای که از پشتم شنیدم، پاهایم را به زمین چسباند. قلبم در دهانم کوبید و دستصدای جیغ خفه

 سِر شد.
تر از جانگفت، بیای که میپیچید و با هر کلمهمی امصدای شلهاس مانند ناقوس مرگ بر رگ و پی

 شدم.قبل می
 کشمش.گفته بودم که اگه یه قدم دیگه برداری می -

ای زد و من چشمانم سیاهی رفت. در دلم ضعف شدیدی حس کردم. پاهایم سست شد. سپس قهقهه
ازیر ام سرکه بر گونه های گرمی راتر شد و اشکسرگیجه گرفتم و به دور خود چرخیدم. بغضم بزرگ

 کرد.شد را دوچندان می
به زمین  جانخواستم با اقتدار مقابلشان قد علم کنم و بیتوانستم. میخواستم محکم باشم و نمیمی

 افتادم.
های سردی که صورتم را در برگرفته بود، مخلوط شد و من با قطره جان های گرمم در گلاشک
 ام سر بلند کردم.ماندهباقی

جان دختری را که عاشقش بودم، غرق در خون دیدم؛ آن جان از تنم بیرون رفت هنگامی که جسم بی
 هم درست در مقابل چشمانم.
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داشت، در گوشم پیچید و های بلندی برمیکردنم با عجله گامهای جالدی که برای خالصصدای قدم
 از جانم دوستش داشتم.خیالی تنها، دختری را از عمق جان صدا زدم که بیشتر من با بی

 هق افتادم.ها و بارها. پاسخی نداد و من به هقصدایش زدم، بار
در تیره و روشنی چشمانم، صورت جالدی را که با اقتدار و محکم باالی سرم ایستاد دیدم. جواب 

 نیشخند کثیفش را ندادم و آخرین حرفی که شنیدم این بود:
 زودی تو هم بهش ملحق میشی.به -

را باالی سرش برد. با قدرت و با فریادی آن را سمت قلبم آورد؛ اما من به آلینا زل زدم و خنجر 
چیز تمام شده بود. تمام کسانی که تلخندی بر لبم نقش بست. به گمانم واقعاً تمام شده بود. همه

 کردن با مرگ پیش رویشانوپنجه نرمرزمانم، همگی در حال دستدوستشان داشتم، دوستانم، هم
 بودند. همگی در حال مردن بودند.

رحمی کشته شد و در حالی رفت که چیزی از جهان نفهمید؛ حتی فرصت نکرد پسر کوچکم که با بی
 پدر و مادرش را بشناسد.

خاطر من توسط شبیح خبیثی کشته شد. مقابل و آلینا، کسی که دوستش داشتم... او هم... او هم به
 م.جان شدچشمانم جان داد و من بی

دادن در دنیایی بودم که پر از شبح بود. منی که حتی ی محبوب واالستار، در حال جانو من، الهه
 نتوانستم از دختری که دوستش داشتم و پسرم محافظت کنم.

ای که فقط تاریکی بود و تاریکی و من بیشتر در دوباره همان حس سقوط را داشتم. سقوط به ته دره
 و رفتم و فرو رفتم.آن تاریکی فرو رفتم و فر

 من بود؟!« پایان»آیا این همان 
 پایان جلد اول

*** 
 خب!

 جلد اول به پایان رسید.
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شدم؛ اما با خیال ادامه دادن میمرسی از اینکه همراهیم کردین، پا به پام اومدین. گاهی بی
 کردم به نوشتن. واقعاً ممنونم از همه.شدم و شروع میهاتون سر پا میانرژی

 امیدوارم از جلد اول لـذت بـرده باشید و تو جلد دوم هم همراهیم کنید.
 ناراحت نباشید از این پایان؛ چون جلد دوم قراره سوپرایز بشین.

 

کاربر انجمن نگاه    pariafsa |رمان ماکسوس )جلد دوم لرزیدن قلب یک پری(  -ای نیمه حرفه
 دانلود

  

https://forum.negahdl.com/threads/293258 
 

 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
 .این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در آمده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است

https://forum.negahdl.com/threads/293258
http://forum.negahdl.com/threads/186188/
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