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یان منرمان کابوس بی پا  

 
 

سالم، من یه دخترم که توی یه قلعه که از سنگ های سیاه ساخته شده، زندگی میکنم. 
 در واقع این جا دارم درمان میشم.

رو یادداشت کنم برای تنها کسی که دارم یعنی تنها میخوام از امروز به بعد خاطراتم 
 کسی که تو این دنیای بزرگ من رو دوست داره .

نم که تا اون موقع سوی ینوشته ها به دستش میرسه اما مطم نمیدونم که کی این
 چشم هاش رو از دست داده و نمیتونه بخونه...

ده بکنم ، هر جا که این میخوام یه خواهشی از شما که این نوشته ها به دستتون رسی
نوشته ها رو میخونید ، لطفا با صدای بلند بخونید که اون بشنوه. اون خیلی نگران منه 
اون خیلی تنهاست ازتون تمنا میکنم که این نوشته ها رو با صدای بلند بخونید چون 
من با تمام وجودم ایمان دارم که اون هر کجای دنیا که باشه میشنوه که دارید چی 

خونید ، آخه اون من رو خیلی دوست داره. می  
شاید فکر میکنید که دارم دست میاندازمتون اما من هیچ وقت دروغ نمیگم ، اون 

 میشنوه.

ی کار میکنی؟اری چد _  
با این صدای ناگهانی ، ترسیدم. سرم رو از روی دفترچه باال آوردم و دیدم درمانگره. 

درمانگر در واقع دکتر این جاست اسمش رو که  راستی شما که نمیدونید که درمانگر کیه،
نمیدونم چیه اما این جا همه بهش درمانگر میگن.منم به همین خاطر بهش درمانگر 

 میگم.
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ترسیدم. _  

چیکار داری میکنی این موقع شب؟؟ _  
یه نگاه به پنجره کردم. وا!!! کی شب شد؟؟!!! وقتی که من شروع به نوشتن کردم تازه 

وب میکرد، اما اآلن ماه درست وسط آسمون پرستاره سرمه ای خورشید داشت غر
رنگ اومده بود و صدای زوزه ی گرگ ها همه جا رو پر کرده بود... موقع نوشتن چه 

 قدر حواسم پرت میشه...

دارم خاطراتم رو مینویسم. _  
 چشم هاش رو ریز کرد و ابرو هاش تو هم رفت ، چند دقیقه تو همون حالت موند.

یین شام بخور.بیا پا _  

اآلن می یام._  
 و رفت، همیشه خیلی بی صدا می رفت و میومد.

 دفترچه خاطراتم رو بستم و کش و قوسی به خودم دادم و رفتم کنار پنجره .
ماه امشب خیلی قشنگ شده بود ، یه هالل قشنگ بود اصال از ماه کامل خوشم نمی 

ز اینکه بیام این جا ماه و آسمون یومد به نظرم ماه وقتایی که هالله قشنگه... قبل ا
اصال برام جذابیتی نداشت اما اآلن شبا چند ساعت به ماه خیره میشم ، البته چیز 

زیادی از گذشته یادم نمی یاد ولی مطمینم که اون موقع اصال آسمون رو نگاه 
 نمیکردم.

اصال  البته اآلن یکم دارم شاعرانه حرف میزنم، توی شهر هوا اون قدر کثیف بود که
آسمون مشخص نبود این جا هم که حتی تلوزیون هم نداره معلومه که آدم از ماه و 

 ستاره ها خوشش می یاد دیگه...
تقریبا تمام امکانات این جا مثله قرون وسطا می مونه البته تقریبا چون این جا به 

آب و برق و گاز داره...  طرز شگفت آوری  
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ر میرفتم درمانگر عصبانی میشد.از اتاقم بیرون می باید می رفتم پایین شام بخورم ، دی
یام و به سمت راه پله میرم ، راه پله ی این جا  تنگ و باریک و تاریکه ، اوایل 

 خیلی میترسیدم ولی اآلن دیگه عادت کردم.
سالن غذاخوری توی طبقه ی اوله، وقتی که من میرسم خدمتکار ها دارن میز شام رو 

ه فقط دو نفر روش شام میخورن.میچینن. یه میز بزرگ ک  
پشت میز میشینم، همیشه خدمتکار ها منو یه جوری نگاه میکنن. انگار که من هیوالم ، 

 پنج تا شاخ دارم و چند تا دندون نیش.
همیشه به محض چیده شام ، درمانگر می یاد سر میز .توی سکوت شام میخوریم مثله 

میکنم تا سوال هایی رو که خیلی وقته همیشه ، اما این دفعه تمام شجاعتم رو جمع 
 ذهنم رو مشغول کرده بپرسم.

چرا بقیه نمی یان پایین شام بخوریم؟؟ _  

شرایطشون جوری نیست که بتونن بیان. _  

چرا؟؟ _  

تو مربوط نیست نباید بپرسی. چیزی که به _  
 عصبانی شدم .

اسمم به من مربوط نمیشه ، نه؟؟؟ _  

اسمت؟_  

م اسمم چیه.آره من حتی نمیدون _  

زیاد مهم نیست. _  

چرا مهمه ، تو میدونی اسم من چیه ، از کجا اومدم این جا چی کار میکنم. _  

نمیدونی چون دونستنش به نفعت نیست. _  
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چرا ؟؟؟ من تنها چیزی که از زندگیم یادم می یاد همش در حد سه تا عکس توی  _
زرگمه، یکی دیگش هم ذهنمه ، یکیش منو پدر و مادر و خواهرمه ، یکیش مارب
 قبرستونیه که پدر و مادر و خواهرم توش دفن شدن.

غذاتو بخور دیگه هم حرف نزن . _  

نمیخورم . _  
و از سر میز بلند شدم و سمت اتاقم دویدم. درمانگر هم دنبالم اومد توی راه پله ها 

اومده بودم رو تا پله اول غلت زدم.باال زمین خوردم و هر چی پله   
درد گرفته بود ... تمام تنم  

ببین چه بالیی سر خودت آوردی ، سارا آب بیار. _  
، کمی آب خوردم.سارا که یکی از خدمتکار ها بود سریع یه لیوان آب بهم داد   

؟کجات درد داره _  

همه جام. _  

میتونی تکون بخوری؟؟  _  
روی اولش نشستم بعد دستام و تکون دادم و سعی کردم بلند شم ، با کمک درمانگر 

 پاهام وایسادم. 

.، چیزیت نشده خوبه _  

چیزیم نشده !! همه جام درد میکنه. _  

منظورم اینه که جاییت نشکسته. _  

مگه من عروسک چینی سرزمین ازم که بیوفتم زمین بشکنم؟؟ _  

بیست تا پله رو افتادی، طبیعتا باید دست یا پات میشکست، یا شاید ممکن بود  _
 سرت آسیب ببینه.
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داری خیلی شلوغش میکنی. دیگه _  

حاال که خوبی بیا شامت رو بخور. _  

نمیخوام شام نمیخورم، قهرم ، تا جواب سوال هام رو ندی، لب به غذا نمیزنم._  
 درمانگر دیگه چیزی نگفت ، رفت و سارا هم دنبالش رفت.

آخه چه جوری دلشون اومد من رو تو این شرایط که به قول خودشون ممکن بود  
پام بشکنه، ول کنن برن؟؟!! دست و  

اصال از درمانگر انتظار نداشتم یادمه اوایل که اینجا اومده بودم ، حالم خیلی بد بود و 
 تب داشتم، درمانگر کلی ازم مراقبت میکرد ...

دو راه بیشتر نداشتم یا باید به قهرم ادامه میدادم تا شاید جواب سوال هام رو بده یا 
میرفتم سر میز شام و از درمانگر معذرت خواهی میکردم.اینکه مثله یه بچه خوب   

. با کلی گذینه ی اول بهتر بود این جوری شاید احتمال رسیدن به هدفم بیشتر میشد
 بدبختی پله ها رو باال رفتم ، به محض رسیدن به اتاقم روی تخت ولو شدم.

دم ، گرسنه  هم بودم کل تنم درد میکرد و مطمینا کبود هم شده بود ، خیلی بد افتاده بو
 ، ای کاش شامم رو تموم میکردم و بعد قهر میکردم...

 ولی باید تحمل میکردم.
 بابد حتما جواب سوال هام رو میگرفتم.

چشم هام رو روی هم گذاشتم و سعی کردم برای خالص شدن از دست درد هام و 
.، کمی بخوابمگی گرسن  

نمیبرد، خیلی گشنه ام بود و درد هم  پلک هام رو هر چی رو هم فشار میدادم، خوابم
 داشتم.

 صدای در اومد و چند لحظه بعد در باز شد ، درمانگر بود.

هر کاری که بکنی ، من جواب سوال هات رو نمیدم ، چون به ضررته که بدونی،  _
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 پاشو بیا شامت رو بخور.
خودش نشستم، درمانگر حاال روی فرش وسط اتاق نشسته بود و سینی غذا رو هم با 

 آورده بود.

پاشو دیگه. _  
 بلند شدم و کنار سینی غذا نشستم.

ور بعد بهت دارو میدم.اول غذات رو بخ _  

چی؟ داروی  _  

یه شربت ضد درد. _  
از بس گشنم بود تند تند شامم رو خوردم ، بعد درمانگر شربت رو بهم داد. مثله همه 

 شربت ها تلخ و بد مزه بود.

قد بد مزه است؟؟ اینو توش چی ریختن این _  

چند تا داروی گیاهی. _  

مگه شربت ها رو با مواد شیمیایی که اسم های عجیب غریب دارن ، درست  _
 نمیکنن؟؟

نه، من شربت ها و داروهای این جا رو خودم درست میکنم. _  

چه قدر جالب!! از کجا یاد گرفتی؟؟ _  

چرا این قدر چیزایی میپرسی که به تو مربوط نیست ؟ _  
ینی خالی غذا رو برداشت رفت. و س  

 با سوال کردن از درمانگر نمیشد از چیزی سر در آورد ، باید یه فکر دیگه میکردم.
 خوب شد اومد و غذام رو و آورد مگر نه از گشنگی میمردم.

رفتم و روی تخت دراز کشیدم، شربت داشت اثر میکرد و کم کم دردم از بین 
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و دوره کردم، یهو یادم افتاد باید هر چی امشب میرفت چشم هام رو بستم و امروز ر
اتفاق افتاده رو بنویسم دفترچه ام رو برداشتم و مشغول نوشتن شدم و نمیدونم که 

 کی خوابم برد...
... 
 

صبح وقتی چشم هام رو باز کردم، سرم روی دفترچه ام بود. طبق روال هر روز حموم 
م رو با حوله خشک میکنم.رفتم و اآلن هم جلوی آینه نشستم و دارم موها  

بعد از خشک کردن موهام مثله هر روز به غذاخوری میرم، اما این دفعه پله ها رو 
 آروم آروم پایین میرم که مثله دیشب، از پله ها نیوفتم.

من صبحونه نمیخورم ، فقط یه دونه کلوچه میخورم، درمانگر خیلی سعی کرد که من بیشتر 
ن شد که کلوچه ام رو با نصف لیوان شیر میخورم.صبحونه بخورم و نتیجه اش ای  

 لیوان شیر و کلوچه ام رو از روی میز برمیدارم و همین طوری که وایسادم ، میخورم.
خب، دیگه باید برم سراغ برنامه ی امروز، من خیلی فکر کردم که چه جوری میتونم از 

ین نتیجه رسیدم که از سر و راز این جا سر در بیارم و بفهمم که این جا کجاست، به ا
درمانگر که نمیشه اطالعات گرفت، پس بهتره با بقیه آدم هایی که این جا هستند 

 حرف بزنم.
 خدمتکار ها که اصال با من حرف نمیزدن.

اینجا در واقع یه تیمارستانه که دکترش  ره برم سراغ بیمار های این جا.پس بهت
فقط نمیدونم اگه این جا تیمارستانه، من  درمانگره ، این ها رو خود درمانگر بهم گفته،

 این جا چی کار میکنم؟؟؟ من که دیوونه نیستم.
 اصال این جا کجاست و منو چجوری ، کی و چرا آوردن اینجا؟؟؟

شروع کنم ، این جا همه ی اتاق ها یه  ۱طبق برنامه ریزیم میخوام از اتاق شماره 
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. ۸۳شماره دارن . شماره ی اتاق من هم   
طبقه ی اوله .ماره ی یک همون طوری که حدس میزدم توی اتاق ش  

م . نمیدونم از ترسه یا هیجان که قلبم داره می یاد توی دهنم، ایستادپشت در اتاق 
یه نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم ، چیز ترسناکی توی اتاق نیست ، این 

 جمله رو هی با خودم تکرار میکردم.
م به در زدم.تقه ی آروآخر سر چند تا   

دستم رو روی دستگیره ی سرد در گذاشتم و آروم در رو باز کردم ، در خیلی آروم و 
بی صدا باز شد، از پشت در داخل اتاق رو نگاه کردم ، یه پسره روی تختش نشسته 
بود و زانوهاش رو بغل کرده بود ، یه پرستار هم کنارش نشسته بود و به زور داشت 

 بهش صبحونه میداد.
خل اتاق رفتم، پرستار با نفرت به من نگاه کرد و بعد کارش رو ادامه داد، بیشتر دا

کارهای اینجا رو پرستار ها انجام میدادند اما هیچ وقت تو اتاق من نمی یومدند و 
 همه شون از من بدشون می یومد.

 تا چند دقیقه بعد ، پرستار همه ی غذای توی سینی رو به خورد پسر داد و رفت.
سرش رو روی زانو هاش گذاشت.پسر   

 اصال نپرسید من کیم ، تو اتاقش چی کار میکنم، باید خودم یه چیزی میگفتم.

سالم._  
جواب نداد، حتی سرش رو بلند نکرد، شاید فارسی بلد نیست، به همین خاطر انگلیسی 

 گفتم.

_Hello.  
 جواب نداد.

_you are How?  
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نیست، منم زبون دیگه ای که بلد نیستم،  و باز جواب نداد، شاید زبونش انگلیسی هم
 البته انگلیسی هم در حد چند تا جمله بلدم.

اون حرف نمیزنه. _  
 صدا از جلوی در بود، برگشتم. درمانگر بود همیشه خیلی بی صدا میرفت و می یومد.

چرا؟؟؟ _  

چرا میخوای از همه چی سر در بیاری؟؟ _  

ا مثله تیمارستانه، مگه من دیوونه ام که اصال من چرا اینجام؟؟ خودت گفتی این ج _
 من اینجام؟؟؟

به نظرت نیستی؟؟ _  

من دیوونه نیستم، من میتونم حرف بزنم، من روح و این  جور چیز ها رو هم  _
نمیبینم، کابوس هم حتی نمیبینم، نمیخوامم خود کشی کنم، پس چرا باید این جا باشم؟؟ 

 من میخوام برم همون جایی که ازش اومدم.

بیا بیرون حرف بزنیم ، سر و صدا اذیتش میکنه. _  
 و از اتاق بیرون رفت، من هم دنبالش رفتم.

خب اآلن جوابم رو بده. _  

صبر کنی یه مدت دیگه میفهمی، مزاحم بیمار ها هم نشو. _  
 و رفت.

دارم... وایسا من هنوز سوال  _  
که بود و نگاه کردم و و دنبال درمانگر دویدم ولی یهو غیب شد، چند بار اون جایی 

 چشم هام رو باز بسته کردم، واقعا غیب شده بود. 
 هنگ کرده بودم آخه چه جوری یهو غیب شد؟؟
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رفتم و از غذاخوری یه لیوان آب قند گرفتم ، کم کم حالم بهتر شد ولی باید میرفتم 
 یه کم هوای تازه میخوردم.

لعه درخت های پیر بلندی به سمت در خروجی رفتم و از قلعه خارج شدم، بیرون ق
بود ، یه کم ترسناک بود و اولین باری که پامو از قلعه بیرون گذاشتم ، از ترس قلبم 
اومد تو دهنم ، البته اون موقع درمانگر منو آورده بود بیرون و گفت که درخت ها که 

 نمی تونن از جاشون تکون بخورن که ازشون میترسی.
اینکه درخت ها هر چه قدر هم که ترسناک باشن   -۱اون موقع دو تا چیز رو فهمیدم، 

اینکه درمانگر می تونه ذهن آدم ها رو بخونه.-۲نن. بهم نمیتونن آسیب بز  
کمی قدم زدم و از هوای تازه لذت بردم ، باید نقشه ام رو ادامه میدادم در واقع 

واب این تنها راه رسیدن به هدفم بود ، چون درمانگر خیلی راحت میتونست از ج
 دادن به من، فرار کنه.

.۲پس باید میرفتم سراغ بیمار اتاق شماره ی   
وایسادم تقریبا ترسم ریخته بود ، چند تا تقه به  ۲بدو بدو رفتم و پشت در اتاق شماره 

 در زدم.
قبل از اینکه دستم از روی در برداشته بشه ، در باز شد، از ترس یه قدم عقب 

روی قلبم گذاشتم که نپره بیرون. پریدم ، دستم رو هم ناخودآگاه  
، جلوی در وایساده بود. ۱۹وقتی در رو نگاه کردم یه مرد، با لباس های قرن   

ترسیدم. _  
 یه دقیقه چشم هاش رو بست و دستش رو روی پیشونیش گذاشت، بعد،

تو فارسی حرف میزنی؟؟ !!! بیا تو. _  
اتاقش هم به سبک و رفت داخل اتاق ، من هم دنبالش رفتم. دکور و وسایل 

بود ، همه ی وسایل یه جوری عتیقه بود. ۱۹قرن   
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میدونی من یه استعداد عجیب دارم ، یه کلمه از هر زبانی رو بشنوم ، در عرض  _
 یه دقیقه کل اون زبان رو یاد میگیرم. 

فکر کنم بیشتر از استعداد باشه. _  

، به لباس هات اونش رو من دیگه نمیدونم، راستی تو چرا اومدی این جا  _
 نمیخوره از پرستار ها و خدمه باشی.

یه نگاه به لباس هام کردم، یه شلوار سیاه و شویشرت سیاه. واقعا شبیه خدمه و پرستار 
ها نبودم چون پرستار ها لباس های بلند سفید و خدمه هم لباس های بلند سرمه ای 

 میپوشیدند.

دم تا از شما چند تا سوال خب چون نیستم، من از بیمار های این جام اوم _
 بپرسم.

مگه تو منو میشناسی؟؟ _  

نه. _  

؟ پس چرا فکر میکنی من میتونم جواب سوال هات رو بدم؟؟ _  

آخه سوال هام مربوط به این قلعه میشه و شما هم تو این قلعه زندگی میکنید. _  

چرا کتاب های کتابخونه رو نمیخونی؟؟ _  

کدوم کتابخونه؟؟ _  

ین جا توی طبقه ی آخره، توی کتابخونه هم یه سری کتاب در مورد کتابخونه ی ا_
 قلعه هست.

اصال چیزی در مورد کتابخونه نمیدونستم. _  

توی کتابخونه یه سری کتاب در مورد تاریخ این قلعه وجود داره، این قلعه سالیان  _
ه تو ساله که توسط خاندان درمانگر اداره میشه و پناهگاهی برای آدم هایی که دیگ
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 دنیای خودشون جایی ندارن.
که میتونم، این جمله اش رو نفهمیدم ، باید بعدا روش فکر کنم، اآلن باید تا جایی 

 اطالعات جمع کنم.

این جا؟؟ دبرای چی اومدی شما _  

هیچی ، یه روز صبح که از خواب پاشدم، دیدم وسط میدون شهرم و کلی جنازه پاره  _
، حسابی ترسیده بودم و از دیدن اون همه جنازه آش  پوره شده دور و ورم رو گرفته

و الش شده، حالم بد شده بود، ناخود آگاه اشک میریختم، کمی بعد کلی سرباز به سمتم 
 ن با گیوتنختن. چند ساعت بعد من رو میخواستهجوم آوردن و منو توی زندان اندا

که درمانگر من رو نجات داد و آورد این جا. بکشن  

و رو به جای متهم گرفته بودن؟؟برای چی ت _  

چون من متهم بودم، من اون آدم ها رو کشته بودم. _  
 به محض شنیدن این جمله ، از جام بلند شدم ، از ترس داشتم میلرزیدم.

چرا این کار رو کردی؟؟ _  

وقتی اومدم این جا درمانگر بهم توضیح داد که اون موقع که مردم شهرم رو کشته  _
دم اون گفت که یه نفر من رو جادو کرده، نمیدونم شاید هم طلسم بودم، خودم نبو

 کرده ، من که از این جور چیز ها سر در نمی یارم.

چرا یه نفر تو جادو کرده بود؟؟ _  

ل نپرسی؟؟ نمیدونم، میشه در این مورد دیگه سوا _  

باشه، دیگه در این مورد سوال نمی پرسم.راستی، اسمت چیه؟ _  

چیه؟؟ هکتور. اسم تو _  

نمیدونم. _  

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

15 
 

چی!! نمیدونی؟؟؟ _  

من حافظه ام رو از دست دادم و چیز زیادی از گذشته ام یادم نمی یاد. _  

متاسفم ، این خیلی سخته. _  

آره خیلی سخت تر از اینکه کسی بتونه تصور کنه. _  

از کی حافظه ات رو از دست دادی؟؟ _  

یه سوال بپرسم؟؟نمیدونم، از وقتی که این جام این جوریم. میشه  _  

بپرس. _  

چرا همه چی این اتاق تو سبک قرن  نوزدهمه؟؟ _  

خب، وقتی من اومدم این جا، تو اون زمان بود، من هم چون یه عمر با اون  _
زمان و اون لباس ها و اون وسایل زندگی کرده بودم، نتونستم سبک زندگیم رو 

 عوض کنم.

بود؟؟ ۱۹یعنی وقتی تو اومدی اینجا قرن  _  

آره. _  

اومده باشی این جا تا حاال که باید فسیل شده باشی!! ۱۹خب، اگه تو قرن  _  

زمان توی این قلعه مثله دنیای آدم ها نیست. _  

بود. اصال میدونی اآلن چه سالیه؟؟ ۲۱وقتی من اومدم این جا قرن  _  

.۲۰۱۹آره، سال _  

همه چی تو این قلعه خیلی عجیبه. من دیگه باید برم. _  

حافظ، اگه کمک خواستی برای خوندن کتاب ها من میتونم کمکت کنم.خدا _  

ممنون ، خداحافظ._  
از اتاق هکتور اومدم بیرون ، این قدر چیز های عجیب غریب شنیده بودم که مغزم  
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 داشت می پوکید.
رفتم اتاقم و همه چی رو توی دفترچه ام یادداشت کردم.بعد نشستم و حسابی 

..روشون فکر کردم.  
جوری که من نتیجه گیری کرده بودم ، توی این جا گذشت زمان حس نمیشد در  این

 واقع کسی این جا پیر نمیشه.
سالم میمونه . ۱۶پس من تا وقتی که این جام ،   

دیگه بهتره برم کتابخونه ، میترسم زیادی فکر کنم ، هنگ  کنم . همون جوری که هکتور 
ه ی آخر برسم.گفته بود پله ها رو باال میرم تا به طبق  

توی طبقه ی آخر ، یه در خیلی بزرگ میبینم که روش ، کلی حکاکی داره ، وقتی به در 
 نزدیک تر میشم ، متوجه میشم که این حکاکی ها خیلی کوچیک و  تو هم تو همن.

 در رو باز میکنم، واووو!!!!! 
 چه کتابخونه ی بزرگی. انتظار کتابخونه به این بزرگی رو نداشتم.

میشم. صدای قدم هام توی کتابخونه منعکس میشه و سکوت کتابخونه رو میشکنه. وارد  
کسی این جا نیست ، همه جا رو باز نگاه میکنم، کتابخونه به این بزرگی خالیه،  از این 

نه ، که توی یه کتابخونه بزرگ خالیم، خیلی میترسم ، سمت در کتابخونه میرم، اما 
یچ چی گیرم نیاد.نمیشه که تا این جا اومدم ، ه  

 سمت قفسه ی نزدیک در کتابخونه میرن و کتاب ها رو نگاع میکنم ، جادوگران
، جغرافیای طبیعی اوروپای شمالی ، عجایب قلعه درمانگران، این کتاب آخر به درد 

 من میخوره. کتاب رو برداشتم و بدو بدو سمت در رفتم .
ایساده.به در که رسیدم دیدم درمانگر عصبانی کنار در و  

تو این جا چی کار میکنی؟؟  _  
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هیچی ، اومده بودم کتاب بردارم بخونم حوصله ام سر نره. _  

تو نمیدونی نباید تو کتابخونه بدو بدو کرد؟؟ بیوفتی میخوری به قفسه ها کتاب ها  _
 خراب میشن.

ببخشید. _  
بیوفتم زمین و از کتابخونه اومدم بیرون، خیلی از دست درمانگر ناراحت شدم ، اینکه 

بمیرم مهم نیست، اینکه کتاباش خراب بشن مهمه. آخه کجای دنیا جون یه آدم بیشتر 
از چند تا کتاب می ارزه!؟؟ البته شاید هم کتاب ها کتاب های معمولی نباشن ، باید 

 زودتر کتابه رو بخونم.
 رفتم توی اتاقم و  در رو بستم .

مه رفتم.مقدکتاب رو از صحفه اول باز کردم و سراغ   
مقدمه کتاب عجایب قلعه درمانگران)  

با عرض سالم به همه ی مطالعه کنندگان این کتاب، در ابتدا از شما خواستاریم که 
(بسیار مراقب کتاب باشید، زیرا این کتاب ، مانند کتاب های معمولی نیست.  

کتاب رو  چه کتاب پرو و بی ادبیه. چند تا هندوونه دیگه هم زیر بغلت بزار ، از حرصم
 رو زمین پرت کردم.

بعد از اینکه کتاب خورد زمین ، به طرز فوق العاده ماورایی و عجیبی و غیر الباور و 
الفهمی بلند شد و خودش و محکم کوبوند به سر منو و بعد خیلی مرتب و معمولی 

 روی میز رفت.
انا و خوش چند دقیقه هنگ بودم ، خندم گرفته بود، به بچه ها در مورد کتاب میگن د

هیچ وقت فکر نمیکردم که از یه کتاب کتک بخوردم. ،بیان ست   
بلند شدم و رفتم سمت کتاب خواستم دوباره بازش کنم و بخونمش ، که دیدم باز 

 نمیشه.هر چی باهاش سر و کله زدم باز نشد.
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ی حرف زخونده بودم ، اگه به جای وحشی بایاد همون جمله اول مقدمه افتادم که 
گوش کرده بدم ، اآلن تا حاال ده صفحه خونده بودم.کتاب و   

ا بودم اگه پیش درمانگر برم، دعوام میکنه کتاب هم ئنه بودم باید چی کار کنم، مطمموند
ازم میگیره و دیگه هم نمیزاره برم کتابخونه. بهتره برم پیش هکتور ، خودش گفت که 

 میتونه برای خوندن کتاب بهم کمک کنه.
م و سمت اتاق هکتور رفتم. آروم آروم چند تا تقه به در زدم ، باز کتاب رو برداشت

مثله دفعه قبل ، قبل از اینکه انگشت من از روی در برداشته بشه در باز شد و مثله 
 دفعه قبل ، ترسیدم.

تو از چی هر دفعه میترسی؟ _  

چرا این جوری در رو باز میکنی؟؟  _  

مگه در رو چجوری باز میکنم؟؟ _  

ل از اینکه دستم از رو در برداشته بشه در باز میشه، طبیعتا چند دقیقه طول من قب _
 میکشه تا در باز بشه.

واقعا برای این میترسی؟؟ _  

آره. _  

باشه از این به بعد یه دقیقه صبر میکنم، حاال برای چی اومدی؟؟  _  

مقدمه خونده گفته بودی برم کتابخونه منم رفتم ،کتاب هم برداشتم ، تازه یه جمله از _
 بودم ، با کتابه دعوام شد.

چی!!! چه جوری میشه با هم دعواتون بشه؟؟_  

هر کرده.من زدمش اونم منو زد دیگه، اآلن هم ق _  

یه جوری میگی من زدمش، اونم منو زد، آدم فکر میکنه با سگت دعوات شده.کتابه  _
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 ها، حاال بیا تو.
 رفتم داخل.

کتاب باز نمیشه. _  

بده ببینم. _  
اب رو نوازش کرد و کتاب رو بهش دادم، کتاب رو توی دستش گرفت جلد روی کت

این کتاب با کتابای دیگه فرق میکنه ، باید بهش احترام بذاری و  :زمزمه وار گفت
 مراقبش باشی تا بتونی بخونیش.

 و کتاب رو باز کرد.

حاال بیا بخون ولی مراقب کتاب هم باش._  

باشه. _  
گرفتم و  با دقت و با احترام کتاب رو توی دستام گرفتم .وکتاب رو آروم ازش   

ممنون هکتور ، خداحافظ._  

خداحافظ،مواظب خودت باش از کتاب بازم کتک نخوری. _  

باشه._  
 و رفتم اتاقم. یه گوشه نشستم و کتاب رو باز کردم و ادامه مقدمه رو خوندم.

اما این کتاب به صورت  کتاب های بسیاری در مورد قلعه درمانگران نوشته شده،» 
.« بی پرده تمام عجایب قلعه را برمال میکند، عجایبی که شاید چندان هم دلنشین نباشند 

 دیگه از خوندن مقدمه خسته شدم ، کتاب رو ورق زدم تا به متن اصلی رسیدم.
بزرگترین چیز عجیبی که به محض ورود به قلعه حس میکنید، خود درمانگر است، او » 

رتی بسیار ناشناخته دارد ، او علم درمان تمام بیماری ها را میداند که دانش و قد
توانسته قلعه ای را که ناشناخته ترین بیمار ها در آن بستری هستند را مدیریت  کند، 
خانواده او سالیان سال برای شناخت بیماری ها تالش کرده اند و مسیر جدیدی را در 
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ا کنون هیچ پزشکی به آن دست نیافته است.علم پزشکی پیدا کرده اند مسیری که ت  
خاندان او راز های پزشکی خود را نسل به نسل سینه به سینه به هم انتقال داده  

ود انتقال نداده اند و حتی اند و حتی بخشی از این راز ها را به کسی خارج از خانواده خ
«بخشی از این علم را در جایی مکتوب نکرده اند.  

این کتابه میگه درست باشه ، اینکه من فکر میکردم درمانگر آدم اگه این جوری که 
 عجیبیه ، درسته. 

اما ای کاش میتونستم کتابی رو پیدا کنم که کمی در مورد خودم نوشته باشه، اما همچین 
بی هیچ وقت پیدا نمیشه.کتا  

عد دوباره کتاب رو ورق زدم ، همین جوری چندین صحفه در مورد درمانگر نوشته بود، ب
 از چند صفحه، تیتر کتاب ، از درمانگر به قلعه تغییر کرد و شروع به خوندن کردم.

قلعه در مکانی ناشناخته بنا شده است، تاریخ دقیق ساخت قلعه را هیچ کس » 
نمیداند، اما احتمال آن میرود که از زمان پیدایش و رونق شهر ها و تمدن ها این 

قلعه نیز گفته میشود که از موجودات ماورای  قلعه بنا شده باشد، در مورد معماری
طبیعی بهره گرفته شده ، کسی تا کنون نتوانسته از قلعه خارج بشود که بتواند نقشه ای 
از قلعه در اختیار دیگران قرار بدهد به همین دلیل نمیتوانیم از ساختمان قلعه برایتان 

 توضیح دهیم.
شده است، در واقع این قلعه با یک این قلعه از دید مردم به طرز عجیبی پنهان 

حصار و دیوار محافظ جادویی ، از دید مردم پنهان شده است و به همین خاطر کسی 
« مکان واقعی آن را نمیداند.  

داری چه کتابی میخونی؟؟؟ _  
 قلبم اومد تو دهنم، نگاه کردم، درمانگر بود.

ترسیدم ، چرا در نمیزنی؟؟ _  
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در اتاق باز بود . _  

ودمش.بسته ب_  

وقتی من اومدم ، باز بود. _  
 و کتاب رو از دستم گرفت، کتاب رو با دقت نگاه کرد و اخماش تو هم رفت.

این کتاب رو از کجا برداشتی؟؟؟ _  

کتابخونه. _  

من این کتاب رو از کتابخونه بیرون انداخته بودم، چه جوری از کتابخونه سر در  _
 آورده؟؟؟ از کدوم قفسه برداشتی؟؟

ه نزدیک در.قفس _  

این دفعه میسوزونمش. _  

من داشتم کتابه رو میخوندم. _  

این کتاب به درد تو نمیخوره.بیا پایین ناهار بخور. _  

نمیخوام، چرا نمیزاری کتابه رو بخونم؟؟؟_  

چون یه مشت مزخرفات نوشته، اگه میخوای در مورد قلعه بدونی، کلی کتاب تو  _
ه هست.خونه در مورد قلعبکتا  

نی اینکه نوشته که تو خانوادت پزشک بودن، مزخرفاته؟؟؟ یع _  
درمانگر برگشت، اخم هاش رو تو هم کشیدو با صدای آروم گفت: خانواده من پزشک 

 بودن.

پس چرا میگی کتابه یه مشت مزخرفات توش نوشته؟؟؟ _  

تو کل کتاب رو نخوندی.  _  

چرا گفتی خانوادت پزشک بودن، یعنی اآلن فوت شدن؟؟ _  
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صدای آروم گفت: آره. با  

پس یعنی کسی غیر از تو اسرار خانوادگیتون چیزی نمیدونه. _  

کدوم اسرار خانوادگی؟؟؟ _  

راز های پزشکیتون دیگه. _  

تو کتابه خوندی نه؟؟ _  

آره. _  

میگم کتابه مزخرف نوشته، این چیز هایی که تو میگی و خوندی هم دروغه، تو اون  _
، بقیش دروغه، اون کتاب رو دشمنای بابام نوشتن.کتاب چند کلمه راست نوشتن   

پدرت فوت شده؟؟ _  

آره، کشتنش. _  

بابات رو کشتن؟؟؟ _  

آره. _  

یعنی بابات این قدر دشمن داشت؟؟ _  

میشه در موردش حرف نزنی؟؟ اآلن باید بریم ناهار بخوری. _  

اشتها ندارم. _  

از صبح تا حاال چیزی نخوردی، یه خاطر اونه. _  

رون قلعه ، یتابه نوشته بود تا حاال کسی از قلعه بیرون نرفته، کسی هم از بتو ک _
 قلعه رو نمیتونه ببینه.

گفتم که تو کتابخونه در مورد قلعه کتاب هست. _  

چرا خودت جواب نمیدی؟؟ _  

بیا یه کاری بکنیم ، تو ناهارت رو بخور، بعد من قول میدم جوابت رو بدم. _  

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

23 
 

؟نمیشه معکوسش کنیم؟؟؟ _  

نه، زود باش. _  
به سالن غذاخوری رفتیم و من تند تند ناهارم و خوردم تا در مانگر کمی در مورد قلعه 

برام توضیح بده ، اون موقع ، حرف های اون رو با کتاب مقایسه میکردم و 
درسته.میفهمیدم که کدومش بیشتر با عقل جور در می یاد و   

خب، حاال بگو. _  

مونه بعدا برات بگم؟؟؟ اآلن کار دارم، میشه ب _  

نه، بگو دیگه، من معلوم نیست از کی ، از کجا اومدم این جا، که اون هم نمیدونم  _
 کجاست، بعد میگی وقت نداری ده دقیقه توضیح بدی؟؟؟ 

من قراره فقط در مورد قلعه برات توضیح بدم. _  

باشه، فقط در مورد قلعه بگو. _  

ماوند بنا شده، از خیلی سال پیش، از همون این قلعه توی کوهپایه های جنوبی د_
موقع هم این قلعه با یه طلسم محافظ ، از شر جادو های بد حفظ شده، که البته این 

طلسم خاصیت نامرئی کننده هم داره، خانواده من، که همه شون پزشک بودن، این جا 
ه نگهداری از بیمار هایی که عامل بیماری شون به جادو و طلسم و این جور ها مربوط

 میکردن ، چون که این جا جادو اثر نداره.

مگه نگفتی که این جا نامرئی ، پس چطوری مردم این جا رو پیدا میکردن؟؟  _  

خانواده من توی شهر های مختلف میگشتن و مردم رو درمان میکردن و بیمار  _
 هایی رو که نیاز داشتن به قلعه می یاوردن.

خشید یعنی داشتی.چه خانواده ی خوبی داری.بب _  

خب ، دیگه سوالی نداری؟؟  _  
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من چرا این جام؟؟ مگه منو سحر و جادو کردن ؟؟ _  

نه، تو رو واسه یه چیز دیگه ، ولش کن اصال. _  

بگو دیگه. _  

من خیلی کار دارم. _  
و از سر میز بلند شد و در یک چشم به هم زدن ، غیب شد.   

ا میخوردم و فکر میکردم،قدم زنان سمت بلند شدم و سمت حیاط رفتم، باید کمی هو
 حیاط رفتم.

 توی حیاط بین این درختای بلند ، نسیم خنک، میشد کمی نفس عمیق کشید.
، البته کوهپایه های جنوبی، پس این جا باید به هپس این جا رو کوهپایه های دماوند

 تهران نزدیک باشه.
قتل بکشنش که درمانگر هکتور میگفت که طلسم کردنش و مردم میخواستن به جرم 

 نجاتش داده، پس شاید من رو هم کسی جادو کرده و من هم، 
 یعنی شاید من هم آدم کشتم؟؟؟!!!!

نه ، این غیر ممکنه، اصال درمانگر هم گفت که منو جادو نکردن، شاید داره دروغ میگه، 
 شاید هم همه چی وحشت ناک تر از اون چیزیه که من فکر میکنم....

یه دلیلی داشته باشه که من رو آوردن این جا ، باید حتما   
 اما این دلیل چی میتونه باشه؟؟؟

م کتابخونه.باید دوباره بر  
.... 

دوباره رفتم کتابخونه، دوباره کلی پله رو باال رفتم،  زانوهام درد گرفته بود و به نفس 
سه ها زیاد نفس افتاده بودم، آروم وارد کتابخونه شدم، سمت قفسه ها رفتم تعداد قف

بود، قدم زنون از کنار قفسه ها رد میشدم و کتاب ها رو نگاه میکردم، پیدا کردن کتاب 
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 واقعا کار سختیه.

می خوای یه کتاب بهت معرفی کنم؟؟ _  
این صدای کی بود؟؟ این صدا رو تا حاال نشنیده بودم، کمی ترسیدم و آروم برگشتم، 

ای بور بلندی داشت که جلوش چتری بود و یه یه دختر بچه ده ، یازده ساله بود که موه
 لباس صورتی عروسکی پوشیده بود.

تو کی هستی؟؟  _  

اسمم آناست. _  

منظورم اینه که این جا چی کار میکنی؟؟ _  

خب من این جا با عموم زندگی میکنم. _  
فکر نمیکردم که بیمار ها بتونن خانواده هاشون رو هم با خودشون بیارن این جا، اونم 

بچه رو. یه  

ا برای تو خطرناکه.جمیخوای بریم پیش عموت ؟؟ این  _  

من بچه نیستم.من بیشتر کتاب های این جا رو خوندم. _  

واقعا!!! ؟؟؟ _  

آره ، بیا بهت نشون بدم. _  
و چند تا قفسه از کتاب ها رو نشون داد، اکثر کتاب هایی که خونده بود در مورد پزشکی 

 بود.

رو خوندی کوچولو؟؟ چجوری این همه کتاب  _  

من کوچولو نیستم ، عموم میگه من خیلی باهوشم، وقتی بزرگ بشم کلی میتونم به  _
 آدم های مختلف کمک کنم تا بیماری شون خوب شه.

چه عموی باحالی داری که میزاره همچین کتاب هایی رو بخونی.عموت اآلن  _
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 کجاست؟؟؟

یک بخوری؟؟ من به آشپز ها گفتم اآلن کار داره، میخوای بریم ،تو آشپزخونه ک _
 امروز کیک شکالتی درست کنن.

باشه بریم. _  
و با آنا رفتم آشپزخونه، همون جوری که آنا گفته بود ، آشپز ها یه کیک شکالتی بزرگ 

 و خوشمزه براش پخته بودند که با آنا دو تایی خوردیم.

اسم تو چیه؟؟ _  

اسم من، خب راستش نمیدونم._  

؟؟؟ چرا نمیدونی _  

، عموی تو کیه؟؟؟تی اونم نمیدونم. راس _  

اسم خودش رو گفته به کسی نگم اما این جا همه بهش درمانگر میگن. _  

یعنی تو برادر زاده ی درمانگری؟؟! _  

آره. _  

پس مامان و بابات کجان؟؟؟ _  
 باصدای خیلی آروم گفت: مردن.

 

متاسفم. _  
رمانگر باشه، باید کمی هم از کارهای با خودم فکر کردم که وقتی آنا برادرزاده ی د

 درمانگر سر در بیاره، اگه زرنگ باشم میتونم کمی حرف از زیر زبونش بکشم.

آنا ، دوست داری بزرگ که شدی، پزشک بشی؟؟؟ _  

من بزرگ بشم، بهترین پزشک دنیا میشم ، چون که اآلن که کوچیکم همه چیزایی  _
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من کلی کتاب خوندم و عموم کلی چیز که یه پزشک معمولی میدونه رو من بلدم، 
 بهم یاد داده.

 عجب بچه پر رویییه... خوبه همش ده یازده سالشه.

وقتی بزرگ شدی، میخوای این جا کار کنی؟؟ _  

این جا کار میکردن. معلومه که اینجا کار میکنم، تمام خانواده ما _  

خره تو هم باید خب ، میدونی عموت این جا رو چه طور مدیریت میکنه؟؟ چون باال_
 یاد بگیری.

آره معلومه که میدونم، عموم همه چیز رو بهم یاد داده، عموم یه دفتر بزرگ داره  _
 که اطالعات همه بیمار ها رو توش مینویسه.

چه جالب، میدونی این دفتر عموت کجاست؟؟ _  

توی اتاقشه. _  

اتاق عموت کجاست؟؟ _  

معلومه دیگه، توی زیر زمینه. _  

میکردم زیر زمین انباره مواد غذاییه.من فکر  _  

انبار ها توی طبقه ی اول زیر زمینه، اتاق عموم طبقه ی دوم زیر زمینه، عموم  _
 میگه میشه منفی دو ، اما من نمیفهمم.

تراحت کنم.من باید برم اتاقم کمی اس _  
ی نا همه چی در مورد من توی اون دفتر بود، اما من چه جورئو به اتاقم رفتم، مطم

 میخواستم برم اون جا؟؟؟
خود زیر زمین به اندازه کافی وحشتناک هست، چه برسه یه طبقه پایین ترش، اون 

 هم تو این قلعه ...
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روی تختم دراز کشیدم و کمی به مغزم استراحت دادم ، بعدا حسابی باید فکر میکردم 
اون دفتر در که چه جوری میشه رفت اتاق درمانگر ، جتما باید این کار رو میکردم، 

 حال حاضر تنها راه برای فهمیدن در مورد خودمه.
قشه خوب میکشیدم...باید یه ن  

 نشستم و دفترچه خاطراتم رو برداشتم و تمام اتفاقات اخیر رو بهش اضافه کردم.
امروز خیلی روی اینکه چه طور به اتاق درمانگر برم فکر کردم، آخر  به این نتیجه 

ی رو که درمانگر توی اتاقش نیست رو مشخص کنم تا بتونم رسیدم که باید ساعت های
 وقتی که توی اتاقش نیست ، به اتاقش برم.

 فقط نمیدونم چه جوری باید این کار رو بکنم ؟؟!!!
به پنجره نگاه میکنم، هوا تاریک تاریک شده، فکر کنم دیگه وقت شامه، بهتره خودم برم 

 سالن غذاخوری.
پله ها رو بدو بدو پایین میرم تا به سالن غذاخوری میرسم از اتاقم بیرون می یام و 

، خدمتکار ها دارن میز شام رو میچینن. سر میز میشینم و صبر میکنم تا درمانگر بیاد، 
کمی بعد درمانگر می یاد و مثله همیشه توی سکوت مطلق شام میخوریم که یهو یه 

 سوالی به ذهنم میرسه.

ه اینجا ، غیر طبیعی نیست که هنوز پیر نشده و زنده اومد ۱۹هکتور گفت که از قرن  _
 است؟؟؟

چی ؟؟ نفهمیدم چی گفتی؟؟ _  

همین اآلن سوالم رو پرسیدم. _  

خب داشتم غذا میخوردم حواسم نبود، یه بار دیگه بپرس، بدون مقدمه که سوال  _
 نمیپرسن.

اومده ، چجوری تا حاال زنده است؟؟ ۱۹هکتور که از قرن  _  
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ر زمان تو این جا با دنیای بیرون متفاوته.شرایط گذ _  

یعنی مثال ممکنه که تو چند هزار سال عمر کرده باشی؟؟؟ _  

سالمه نه چند هزار سال. ۲۸نه، من  _  

یعنی ممکن نیست بتونی اون همه عمر کنی؟؟؟ _  

نمیدونم ، مرگ و زندگیم که دست من نیست. _  

نمیشی؟؟ سالت بشه، پیر ۱۰۰منظورم اینه که اگه مثال  _  

نه پیر نمیشم. _  

من چی؟؟؟ _  

این جا زمان کند تر میگذره، همین... _  

اوهوم. _  
و غذام رو خوردم و سعی کردم دیگه سوال نپرسم، اگه میخواستم سوال بپرسم تا صبح 

 سواالم تو همین مورد ادامه داشت...
 غذای درمانگر تموم شد و بلند شد و رفت ، من هم باید تعقیبش میکردم و

میفهمیدم که کجا میره و چی کار میکنه، کمی بعد من هم آروم بلند شدم و دنبالش 
 رفتم.

پاورچین پاورچین درمانگر رو تعقیب میکردم، از قلعه خارج شد و در امتداد قلعه حرکت 
میکرد، من هم تمام سعیم رو میکردم که آروم و بیصدا چند متر قدم عقب تر از 

 اون، حرکت کنم.

داری دنبالم میکنی؟؟؟واسه چی  _  
یه دقیقه هنگ کردم، آخه از کجا فهمیده من دارم دنبالش میکنم؟؟؟ من کلی احتیاط 

 کردم، مگه پشت سرش چشم داره؟؟!!!..
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درمانگر ایستاد و برگشت سمت من.با اینکه شب بود و هوا تاریک بود، باز هم 
 میتونستم متوجه بشم که عصبانیه.

چرا منو دنبال میکنی؟؟؟ _  

خوابم نمی یومد، گفتم دنبالت بیام بهت کمک کنم. _  

پس چرا قایمکی اومدی؟؟  _  

نه، من قایمکی نیومدم. _  

خب، اگه واقعا می خوای کمک کنی، دنبالم بیا، فقط اون قدر عقب تر از من راه  _
 نیا، چون ممکنه من حواسم نباشه، گرگ ها بهت حمله کنن، بخورنت.

لش رفتم .و برگشت و رفت، من هم دنبا  

واقعا اینجا گرگ داره؟؟ _  

آره ، صدای زوزه هاشون و نمیشنوی؟؟؟ _  

چرا ، ولی فکر میکردم فقط صدا باشن. _  
به راه رفتن در امتداد قلعه ادامه دادیم تا به قسمتی از قلعه رسیدیم که من تا حاال 

 ندیده بودم.

همین جا باش من اآلن می یام. _  
ریکی هوا به سختی میدیدم و باز کرد و داخل اون قسمت و دری رو که من به خاطر تا

از قلعه شد و من تنها بیرون موندم، ذهنم سمت گرگ ها رفت، اگه چیزی که 
درمانگر گفته بود، درست باشه، ممکن بود بیان و منو بخورن... اصال دوست ندارم چند 

فهمم اسمم تا گرگ منو بکشن، من کلی هدف برای زندگیم دارم ، حداقل میخوام ب
 چیه بعد بمیرم، فکر کنم این از حقوق طبیعی هر آدمی باشه...

 میخواستم چی کار کنم، چیشد... 
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من اآلن باید درمانگر رو تعقیب میکردم، نه تو این وقت شب ، بیرون قلعه نگران  
 گرگ ها باشم، تو همین فکر ها بودم که صدای شیهه ی اسب شنیدم،

عه باشه، خارج شد.رنگ از جایی که احتماال باید اصطبل قل درمانگر با یه اسب قهوه ای  
درمانگر افسار اسب رو توی یه دستش گرفته بود و با دست دیگش، سر اسب رو 

 نوازش میکرد.
اسب ، به محض دیدن من شیهه بلندی کشید و روی دو تا پاش وایساد، من هم از 

 ترس، جیغ کشیدم و چند قدم عقب پریدم.
نوازش کرد و اسب رو آروم کرد. درمانگر اسب رو  

واسه چی جیغ میکشی؟؟ اسب ترس نداره که. _  

ترس نداره؟؟؟ این اسبه دهنش و باز کنه میتونه سر منو بکنه. _  

اسب گیاه خواره، گوشت خوار نیست که. _  

چه فرقی میکنه، تو این تاریکی منو از گیاه که نمیتونه تشخیص بده. _  

چه قدر نازه، میخوای بدونی اسمش چیه؟؟؟ دایناسور نیست که ، ببین _  

نه ، اسم خودم رو نمیدونم، اسم اینو بخوام بدونم!!؟؟ _  
 از اینکه اون اسب اسم داره و من ندارم خیلی ناراحت شدم.

هر جور راحتی، اگه خوابت می یاد و حوصله نداری، برگرد داخل قلعه. _  

نه میخوام کمک کنم. _  
بالش رفتم، کمی جلوتر، ارابه چوبی کوچیکی به اسب و درمانگر رفت و من هم دن

 وصل کرد و دوباره به راهش ادامه داد.

میخوای چی کار کنی؟؟؟؟  _  
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باید هیزم جمع کنیم. _  

هیزم برای چی ؟؟؟مگه قلعه گاز و برق نداره؟؟؟ _  

چرا داره، هیزم برای شومینه هاست. _  
ها فقط برای قشنگی روشن باشن، آخه واقعا چه دلیلی داره که برای اینکه شومینه 

این موقع شب ، تو این تاریکی، بیایم هیزم جمع کنیم؟؟؟ اگه قرار نبود که از کارهای 
درمانگر سر در بیارم که بتونم قایمکی برم تو اتاقش و دفتر اطالعات بیمار ها رو 

 بخونم، عمرا یه دقیقه هم بیرون میموندم.
ر از نزدیک قلعه بود توی جنگل، انبوه درخت سمت جنگل رفتیم، داخل جنگل تاریک ت

ه.ها آسمون رو پوشونده بودند و اجازه نمیدادند که نور ماه جایی رو روشن کن  

خیلی تاریکه. _  

رو روشن میکنم.اآلن فانوس  _  
و از توی ارابه، یه فانوس برداشت و توی یه چشم به هم زدن ، فانوس رو روشن 

 کرد.

هیزم جمع میکنم.تو فانوس رو بگیر ، من  _  

باشه. _  
و فانوس رو به من داد و خودش مشغول جمع کردن چوب های خشک از کف جنگل 

 شد.

هر شب این کار رو میکنی؟؟؟  _  

نه هفته ای یه بار هیزم جمع میکنم._  

بعد از هیزم جمع کردن چیکار میکنی؟؟ _  
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کمی استراحت میکنم و میخوابم. _  
ا تمام ارابه پر شد.درمانگر این قدر هیزم جمع کرد ت  

دیگه باید برگردیم. _  
 و افسار اسب رو به دست گرفت و به سمت قلعه رفتیم.

م کمک کنم؟؟؟ من میتونم تو کار های دیگه ه _  

سرت به جایی خورده ؟؟ _  

نه. _  

پس برای چی یهو تصمیم گرفتی تو کارها کمک کنی؟؟ _  

ام سر بره، بهتره تو کار ها خب فکر کردم به جای این که بیکار باشم و حوصله  _
 کمک کنم.

باشه، من که کلی کار سرم ریخته، یه بخشیش رو سر تو میریزم، صبح زود سر میز  _
 صبحونه باش.

باشه._  

شب به خیر. _  

شب به خیر. _  
 بدو بدو سمت اتاقم رفتم و خیلی زود خوابم برد.

و مو هام و خشک صبح، خیلی زود از خواب بیدارشدم و مثله هر روز، حموم رفتم 
کنم. کردم و پشت سرم بستم، امروز قرار بود کلی کار کنم، نمیشد که با موهای باز کار  

بدو بدو پله ها رو پایین رفتم، توی راه پله ، آنا رو دیدم و حواسم پرت شد و یهو 
 افتادم زمین.

ا فقط شانس آوردم که یکی دوتا پله زمین افتادم و مثله اون دفعه از بیست سی ت
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 پله نیوفتادم.

خوبی؟؟ جاییت درد میکنه؟؟ _  

نه ، خوبم. _  

بزار پات رو معاینه کنم. _  
 و دستش رو روی زانوم گذاشت. بعد روی مچ پام دست کشید.

نه چیزیت نشده، ولی بیشتر مراقب باش. _  
 و رفت.

، اصال بچه ده یازده ساله یه جوری رفتار میکنه انگار مدرک پزشکی از بهترین دانشگاه داره
 درک نمیکنه فقط ده یازده سالشه، مثله آدم بزرگا رفتار میکنه.

 بقیه پله ها رو آروم آروم پایین رفتم تا به سالن غذاخوری رسیدم .
 درمانگر سر میز نشسته بود و مشغول خوردن صبحونه بود.

سالم. _  

سالم ، صبح به خیر بشین صبحونه بخور._  

م بکنم.قرار بود بگی من چه کمکی میتون _  

اول صبحونه بخور، وقتی صبحونه نخورده باشی نمیتونی کار کنی. _  
 سر میز صبحونه نشستم.

آخه چه ربطی داره؟؟!!_  

من پزشکم، مطمئن باش بهتر از تو میفهمم. _  
به اجبار مشغول خوردن صبحونه شدم، باید از همون اول یه راه بهتر برای رفتن به 

خب اول از همه باید میفهمیدم که چه ساعت هایی  اتاق درمانگر پیدا میکردم، ولی
 تو اتاقش نیست که بتونم قایمکی برم تو اتاقش.
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 داشتم صبحونه میخوردم که آنا اومد.

سالم عزیزم ، از خواب بیدار شدی؟ _  

آره عمو. _  

بشین صبحونه بخور. _  
 و آنا کنار درمانگر سر میز نشست.

میخوای برات لقمه درست کنم؟ _  

و، من بزرگ شدم، خودم میتونم غذا بخورم.نه عم _  

باشه عزیزم. _  
 بعد رو به من گفت: آنا برادرزاده ی منه.

میدونم، قبال هم دیگه رو دیدیم ، خیلی بچه ی نازیه. _  

ممنون، آنا تنها کسی از خانواده ی منه که برام مونده. _  

خب، من چه کمکی میتونم بکنم؟؟ _  

ر ها سر میزنیم.ه میریم به بعضی از بیمابعد از صبحونه ، با هم دیگ _  
ردن درمانگر تموم بشه ، صبر کنممجبور بودم تا صبحونه خو  

تو این مدت به این فکر کردم که درمانگر گفته بود آنا تنها کسیه که داره، یعنی بقیه ی 
خانوادش مردن، شاید هم کشته شده باشن ، به نظر نمی یاد که آدم های بدی بوده 

بخوان دشمن داشته باشن، البته آدم های خوب هم پیش می یاد که آدم باشن که 
شن .های بد باهاشون دشمن با  

بریم. _  
ز بلند شد و رفت و من هم دنبالش رفتم.یو درمانگر از پشت م  

کجا میریم؟؟ _  
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. ۱اتاق شماره  _  

پس تو همین طبقه ست. _  

تو از کجا میدونی؟؟ _  

قبال رفتم. _  

گفته بودم مزاحم بیمار ها نشو؟؟مگه من به تو ن _  

من مزاحم کسی نشدم. _  

چند تا از اتاق ها رو رفتی؟؟ _  

. ۲و اتاق  ۱دو تا، اتاق  _  
رسیدیم، درمانگر در زد و بعد وارد اتاق شد، درست مثل سری قبل بود که  ۱به اتاق 

و من وارد اتاق شده بودم، یه پسر روی تخت نشسته بود و زانو هاش رو بغل کرده 
 پرستار ، بهش صبحونه می داد.

سالم آیهان، صبح به خیر. _  
 و رفت کنار آیهان نشست.

خوبی؟؟ و چند دقیقه دقیق توی چشم هاش نگاه کرد و رو به پرستار گفت:  _
 وضعیتش تغییری نکرده.

 بعد رو به من گفت : بیا.
 و سمت دیگه ی اتاق ، که کمد ها اون جا بود، رفت.

برداشت . از توی کمد یه کتاب  

بعد از اینکه کار پرستار تموم شد ، این کتاب رو برای آیهان میخونی. _  

من!! مگه من قرار نبود تو کار ها به تو کمک کنم؟؟ _  

این کاریه که من هر روز انجام میدم، امروز تو به جای من انجام بده، من هم  _
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ابخونه، من اونجام.میرم به بقیه بیمار ها سر میزنم، کتاب رو که خوندی، بیا کت  

باشه. _  
 و کتاب رو ازش گرفتم، و درمانگر رفت.

یه صندلی از گوشه ی اتاق برداشتم و کنار تخت گذاشتم، روی صندلی نشستم. جنس 
 جلد کتاب از چرم زرد بود و خیلی خوب صحافی شده بود، باید حتما  کتاب مهمی باشه.

ن طور نشسته بود، تنها فرقش با خیلی زود کار پرستار تموم شد و رفت، آیهان همو
 قبل این بود که حاال سرش رو روی زانو هاش گذاشته بود.
 کتاب رو از صحفه ی اول باز کردم و شروع به خوندن کردم.

به نام خدای پروانه ها و سنجاقک های قشنگ. به صحفه ی دوم رفتم، کتاب » 
صفحه بعد نوشته بود:  خاطرات کودکی آیهان ، پسر عزیزم. کتاب رو ورق زدم ، تو 

امروز پنجمین روز زندگی آیهانه، این چند روز این قدر درگیر بیمارستان بودم که 
نتونستم چیزی بنویسم، البته کلی هم درگیر انتخاب اسم بودیم ، که اسمی که 

مادربزرگت گفت رو انتخاب کردیم، از اسم های پیشنهادی من و بابات خیلی قشنگ 
،و قشنگگ برای یه بچه ی ناز تر بود، یه اسم قشن  

رنگ چشم های تو آبی فیروزه ایه،  درست مثله چشم های مامان بزرگت، تو خیلی 
ناز و قشنگی ، اآلن هم توی گهواره ی چوبیت خوابیدی، گهواره ی چوبیت رو بابات 
توی کارگاهش درست کرده و لحاف و تشک آبی آسمونیت رو مامان بزرگت دوخته، 

ت کلی گل های خوشگل روباندوزی کردم،من هم روی لحاف  
اتاقت خیلی خوشگله، من و بابات دو تایی با هم اتاقت رو با کلی عروسک های 

 خوشگل پر کردیم.
« لب پنجره ی اتاقت هم کلی گلدون شمعدونی گذاشتیم.  
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 کتاب رو بستم و آه بلندی کشیدم...

وزگیت رو هم میدونی، دیگه نمیتونم بخونم، خیلی حسودیم شد، تو خاطرات پنج ر _
 من حتی اسمم رو هم نمیدونم.

میدونی، من واسه این دارم به درمانگر کمک میکنم که بفمم چه ساعت هایی  _
توی اتاقش نیست که قایمکی بتونم برم توی اتاقش و دفتری رو که توش 

 اطالعات بیمار ها رو ثبت میکنه بخونم تا شاید بتونم چیزی در مورد خودم بفهمم.

دیشب هم مجبور شدم به درمانگر تو جمع کردن هیزم ها کمک کنم ، نمیدونی چه  _
قدر بیرون ترسناک بود ، هوا تاریک بود و صدای زوزه ی گرگ ها همه جا رو پر کرده 
بود ، از همه ی این ها ترسناک تر اسب درمانگر بود، خیلی بزرگ بود ، کال همه ی 

؟؟اسب ها خیلی بزرگ و ترسناکن، مگه نه؟  
و آیهان رو نگاه کردم، سرش رو از روی زانوش برداشته بود و داشت با تعجب منو 

 نگاه میکرد.

تو از اسب ها خوشت می یاد، درسته ؟؟ _  
 و آیهان لبخند زد، پس حتما از اسب ها خوشش می یاد.

اگه بخوای میتونیم بریم بیرون و اسب ها رو ببینیم، فکر کنم توی اصطبل قلعه چند  _
اسب باشه، قبل از اینکه درمانگر بفهمه هم برمیگردیم داخل قلعه که دعوامون  تایی

 نکنه، بیا بریم.
 و آیهان بلند شد و دنبالم اومد و با هم سمت در اصلی رفتیم.

چرا حرف نمیزنی؟؟؟ _  
 آیهان جوابی نداد.

باشه، درکت میکنم، آدم بعضی اوقات دلش نمیخواد حرف بزنه. _  
شدیم و من سمت اصطبل رفتم و آیهان هم دنبالم اومد، کمی که از در اصلی خارج 

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

39 
 

 رفتیم ، کلی اسب دیدم که داشتن واسه خودشون گردش میکردن...

وای چه قدر اسب!!! من فکر میکردم دو سه تا باشن، این ها خیلی زیادن. _  
برگشتم و دیدم آیهان به اسب ها خیره شده، بعد آیهان سمت نزدیک ترین اسب 

آروم آروم دستش رو روی یال اسب کشید و اسبو نوازش کرد.رفت و   
، همون جا وایسادم.من هم به خاطر اینکه کمی از اسب میترسیدم  

از همون جا داشتم اسب ها رو نگاه میکردم ، خیلی زیاد بودن، یک دو سه چهار پنج 
ده شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هجده نوز

 ، وای نوزده تا اسب !!!!
محو تماشای اسب ها شده بودم، شاید اون قدر ها هم که فکر میکردم موجودات 

 ترسناکی نباشن و من الکی ازشون میترسم...
حدود نیم ساعتی گذشته بود، دیگه باید به قلعه برمیگشتیم، باید قبل از این که درمانگر 

 متوجه شده باشه، داخل قلعه باشیم.
ین جا باصدای بلند داد زدم: آیهان، باید برگردیم.از هم  

آیهان هیچ عکس العملی نشون نداد ، دوباره صداش زدم ولی باز عکس العملی 
 نشون نداد ، انگار اصال نمیشنوه، شاید هم صدام بهش نمیرسه.

باید جلوتر میرفتم، ترسم نسبت به اسب ها کمتر شده بود ولی از بین نرفته بود ، 
د میترسیدم. به قول درمانگر اسب ها گوشت خوار نیستن که گیاه خوارن، تازه ولی نبای

 اآلن روزه، میتونن منو ببینن، فرق منو با گیاه میفهمن.
 به سمت اسب رفتم و با فاصله چند قدمی از اسب وایسادم.

آیهان ، باید برگردیم داخل قلعه. باید قبل از این که درمانگر متوجه بشه اومدیم  _
ون، برگردیم داخل قلعه.بیر  

باز هیچ عکس العملی نشون نداد. دیگه عصبانی شده بودم، با صدای بلند سرش داد 
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 زدم: اآلن باید برگردیم داخل قلعه.
آیهان برگشت و با عصبانیت نگام کرد، وقتی عصبانی میشد، خیلی خیلی ترسناک 

شد، ترسیدم چند میشد، چهرش از به صورت مظلوم به یه هیوالی خشمگین تبدیل می
 قدم عقب رفتم.

 چاره ای نداشتم، باید صبر میکردم تا خودش بخواد برگردیم.
باید خودم رو برای اینکه درمانگر بخواد دعوام کنه که بدون اجازه اومدیم بیرون، آماده 

 کنم.
 رفتم یه گوشه زیر یه درخت نشستم، فکر کنم که یکی دو ساعتی گذشته بود که

؟شما این جایید؟ _  
 سریع بلند شدم ، درمانگر بود، حسابی نگران و عصبانی شده بود .

آره ، آیهان هم اون جاست. _  
 و با دست آیهان رو نشون دادم.

میدونی کل قلعه رو دنبالتون گشتم؟؟ _  

میخواستی از اول بیرون رو بگردی. _  

نکن؟؟ اآلن این جوابو به من میدی؟؟ مگه من نگفته بودم که بیمار ها رو اذیت  _
 چرا به زور آیهان رو آوردی بیرون؟؟؟

به زور!!! من به آیهان گفتم از اسب میترسم ، اون هم تعجب کرد من هم فکر  _
کردم از اسب خوشش می یاد بهش گفتم بیرون قلعه چند تا اسب هست میخوای 

 بریم ببینیم اون هم اومد.همین.
 درمانگر خیلی تعجب کرد.

له به هیچ چی واکنش نشون نداده!!آیهان چهار سا یه بار دیگه از اول بگو، _  
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چهار ساله به هیچی واکنش نشون نداده؟؟!!!! _  

آره، چهار ساله که آیهان حتی به کسی نگاه هم نکرده، هیچ عکس العملی به هیچ  _
 چی نشون نداده، حاال تعریف کن.

یهان گفتم، باید به دقت مطالب رو سانسور میکردم، چون نمیتونستم هر چی که به آ
 به درمانگر بگم.

من دو سه صحفه ی کتاب رو برای آیهان خوندم، بعد حوصله ام سر رفت براش  _
تعریف کردم که دیشب رفتیم جنگل هیزم جمع کردیم و بهش گفتم که از اسب 

 میترسم ، اون هم تعجب کرد ، من هم حدس زدم از اسب ها خوشش می یاد...

وایسا، تعجب کرد یعنی چی؟؟؟ _  

خب اولش سرش رو زانوهاش بود، بعد سرش رو از روی زانوهاش برداشت و  _
 با تعجب منو نگاه کرد...

بسه بقیش رو بعدا دقیق برام تعریف میکنی._  
 و سمت آیهان رفت، من هم دنبالش رفتم.

 درمانگر کنار آیهان ایستاد.

؟؟آیهان از اسب ها خوشت می یاد نه؟؟ میخوای بدونی اسم این اسب چیه_  
 آیهان هیچ واکنشی نشون نداد. درمانگر رو به من گفت: تو بهش بگو.

آیهان میخوای بدونی اسم این اسب چیه؟؟ _  
 آیهان برگشت و گفت: آره، تو میدونی اسمش چیه؟؟

درمانگر از اینکه آیهان حرف زده بود، داشت از خوشحالی بال در می یاورد، تا حاال 
 خوشحال ندیده بودمش..

ونم ولی درمانگر میدونه.من نمید _  
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 آیهان به درمانگر نگاه کرد، درمانگر گفت: اسم این اسب آذرخشه.
بعد درمانگر به آیهان کمک کرد که سوار اسب بشه، بعد خودش هم سوار اسب شد و 

 با هم سمت جنگل تاختند.
من هم به قلعه برگشتم، نمیدونم چرا ولی از این که تونسته بودم باعث بشم که 

یهان بهتر بشه، خوشحال نبودم، شاید به این خاطر باشه که خوب شدن اون حال آ
فایده ای برای من نداره، شاید هم به این خاطر باشه که میترسم آیهان همه ی 

 نقشه هام رو به درمانگر بگه...
گوشه ی اتاقم روی زمین نشستم ، چه قدر من آدم بدی بودم، شاید هم آدم بدی 

یعنی چی؟؟ پس درمانگر آدم بدی نیست که همه چی رو درباره نباشم، اصال آدم بد 
 ی من ، از خودم مخفی کرده؟؟؟

.میشه و شاید هم نامرئی میشه بعضی اوقات چه قدر مرز بین خوب و بد کم رنگ  
هنوز گوشه ی اتاق نشسته بودم، به دیوار روبروم خیره شده بودم، دیواری که مثله 

ته شده بود...تمام قلعه از سنگ های سیاه ساخ  
صدای چند تا تقه به در اتاقم اومد و بعد، در باز شد، آیهان بود.   

میتونم بیام داخل؟ _  

آره. _  

برای چی ناراحتی؟؟ _  

تو میخوای به درمانگر بگی که من بهش دروغ گفتم، نه؟؟؟ _  

نه برای چی باید بگم.من اومده بودم که ازت به حاظر اینکه باعث شدی حالم بهتر _
تشکرکنم. بشه  

نیازی به تشکر کردن نیست، من کاری انجام ندادم ، من اصال تالشی برای اینکه  _
حالت بخواد بهتر بشه نکردم، من حتی نمیدونستم که تو چهار ساله که به چیزی واکنش 
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 نشون ندادی.

از وقتی که اومدم اینجا تو تنها آدمی هستی که همیشه راست میگی، حتی برای  _
و خوشحال کنی هم دروغ نمیگی.اینکه کسی ر  

نه چرا من خیلی هم دروغ میگم، تا حاال هم کلی دروغ به درمانگر گفتم. _  

تو به خاطر این بهش دروغ گفتی که اون حقیقت رو بهت نگفته. _  

شاید حقیقت اون قدر وحشتناکه که اون حاضر نشده بهم بگه،اصال خود تو چجوری  _
 اومدی اینجا ؟؟

تولد هیجده سالگیم بود، مثله هر روز صبح از خواب پاشدم، مثل هر من وقتی روز  _
سال انتظار یه جشن تولد سه نفره داشتم، من و مامانم و بابام، هر سال تولدم با 

هم جشن میگرفتیم، اما هیچ کس خونه نبود، نه بابام بود نه مامانم، رفتم توی جنگل 
 رو گشتم، باز پیدا شون نکردم..

ز خونه رفتی جنگل؟؟چهوری یهو ا _  

خونه مون وسط جنگل بود. _  

آخه تو دفترچه خاطراتت به نظر می یومد خونه تون تو شهر باشه؟؟ _  

اون موقع تو شهر بود، مامان بزرگم وقتی من سه سالم بود ،مرد. یعد از اون هم _
خونه مون رو عوض کردیم، خونه مون وسط جنگل نزدیک یه روستا بود.داشتم میگفتم 

دنبالشون گشتم، نبودند، رفتم داخل خونه و فکر کردم این هم یه سورپرایزه، شب که 
بشه می یان، تا شب منتظر موندم، ولی نیومدند، صبح شد باز نیومدن، نمیتونی حتی 

تصور کنی چه حال بدی داشتم، چند روز تو خونه موندم و غصه خوردم و گریه کردم، بعد 
سمت روستا راه افتادم، در مورد مامان و بابام  وسایلم و جمع کردم و با یه کوله

 پرس و جو کردم، کسی ندیده بودتشون..
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مگه میشه ؟؟ نمیشه که آب شده باشن رفته باشن تو زمین. _  

ردی نشونی ازشون نبود، من هم برگشتم جنگل، انگار همین طور بود، هیچ _  
مان و بابام رفتن بعد یه مدت یه مرد جوونی سراغم اومد و گفت عمومه، گفت ما

شهرو و اون اومده منم با خودش ببره شهر، من احمقم هر چی گفت باور کردم و 
فتم شهر.باهاش ر  
یم، توی م رو جمع کردم و سوار ماشینش شدیم و راه افتادها وسایل ه یمن هم

ه و برادر کوچیک بابامه، گفت که یه نامه از بابام به امیرراه بهم گفت که اسمش 
ه که توش بابام نوشته که مجبوره بره و ازش خواسته تا وقتی که بابام بیاد دستش رسید

از من پرسید که مدرسه رفتم یانه، من هم بهش گفتم که توی  ، از من مراقبت کنه.
روستا مدرسه رفتم و تا دیپلم خوندم، عموم هم گفت که توی شهر منو دانشگاه 

رم، دانشگاه آزاد میرم، وقتی به شهر میفرسته، گفت چون که برای کنکور آمادگی ندا
 رسیدیم، خونه ی اون رفتیم، خیلی خونه ی بزرگی داشت و تنها زندگی میکرد ...

دو ساعته داری داستان میگی، این ها چه ربطی به این جا اومدنت داره؟؟؟ _  

اگه بزاری دارم میگم دیگه، یه مدت خیلی خوب گذشت، خیلی خوب، اما یه روز  _
خواب بیدار شدم، دیدم که با یه طناب محکم  منو محکم به صندلی وصل  صبح که از

کرده،  خودش هم جلوی من نشسته بود، تا دید من بیدار شدم محکم یه سیلی توی 
صورتم زد، این قدر محکم زد تو گوشم که پرت شدم زمین، دوباره صندلی رو صاف 

ش میداد...کرد و با یه شالق به جونم افتاد ، هم میزد هم بهم فح  

آخه چرا این جوری میکرد؟؟؟ _  

نمیدونم، آخر سر خیلی عصبانی شده بودم، نمیدونم بهو چی شد ، یه نیرویی از کجا  _
تو وجودم اومد که تو یه صدم ثانیه همه ی طناب ها رو پاره کردم و با همون حرکت 

ون موقع دستم، عموم رو محکم پرت کردم، پرت شده بود و خورده بود به دیوار، هم
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یکی از دوستای عموم وارد خونه شد و با دیدن عموم تو اون وضعیت، به اوژانس و 
دم، عموم توی کما وپلیس زنگ زد، پلیس منو دستگیر کرد و برد ، تنها متهم من ب

دیوونم ، رفته بود، هر چی حقیقت رو به پلیس میگفتم، بیشتر مطمئن میشدن  که من 
ستان، اونجا حالم خیلی بدتر شد تا اینکه تصمیم گرفتم یمارتآخر سر هم منو فرستادن 

دیگه حرف نزنم، با هیچ چی تو دنیا کاری نداشته باشم ، تصمیم گرفتم مثله یه مرده 
متحرک ، به زندگیم ادامه بدم، بعد یه مدت، درمانگر اومد و منو آورد اینجا ، ولی باز 

 هم به سکوتم ادامه دادم تا اینکه...

دوگر باشی.شاید تو جا _  

چی؟؟ _  

مگه نگفتی یه نیرویی رو یهو تو وجودت حس کردی، که اون قدر قوی بود که  _
تونستی باهاش عموت رو پرت کنی، خب اون نیرو ممکنه جادو باشه، البته من از 

این جور چیز ها سر در نمی یارم اما مطمئنا درمانگر سر درمی یاره، تو کتابخونه هم صد 
اب هست.د در موردش کتدر ص  

حوصله کتاب خوندن ندارم، بریم از درمانگر بپرسیم._  

بریم ولی مطمئنم که درمانگر جواب درست و حسابی بهمون نمیده. _  
 و از اتاق من خارج شدیم، توی راه پله ، آنا رو دیدم.

سالم آنا، عمو کجاست؟؟ _  

تو کتابخونه است. _  

خدا حافط آنا. _  
 و آنا رفت.

آنا کیه؟؟  _  
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برادر زاده ی درمانگره. باید بریم باال، کتابخونه طبقه آخره. آنا _  

خوش به حال آنا، اون چه عمویی داره، من چه عمویی داشتم.. _  

اصال هم عموش خوب نیست، یه سالم کردن نتونسته به این بچه یاد بده. _  

بچه ست دیگه. _  
 خب رسیدیم.

 و به در حکاکی شده ی کتابخونه اشاره کردم.
کتابخونه شدم و آیهان هم دنبال من اومد، درمانگر پشت یه میز بزرگ، وسط  و وارد

 کتابخونه نشسته بود و مشغول نوشتن بود.

سالم. _  
 و بعد از من آیهان هم سالم کرد. درمانگر دست از نوشتن کشید.

سالم ، چیزی شده؟؟ _درمانگر  

نه ، اومدیم یه سری سوال در مورد آیهان بپرسیم . _  

آیهان میخواد در مورد خودش سوال بپرسه یا تو میخوای در مورد آیهان  _درمانگر
 سوال بپرسی؟؟

حاال چه فرقی میکنه؟؟ _  

باشه بپرس._درمانگر  

آیهان  جادوگره؟؟  _  
 با این سوالم، چشم های درمانگر ، یه لحظه گرد شد و بعد به حالت طبیعی برگشت.

ه نیرو ماورای طبیعیه که هر کسی نمی بزارید توضیح بدم، جادو در واقع ی _درمانگر
تونه اون رو داشته باشه، فقط یه عده خاص اون رو دارن، بعضی ها به طور ارثی، 
بهشون ارث میرسه، مثله آیهان ، بعضی ها هم در اثر خلوص روح ، جادو رو به 
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دست می یارن، میزان قدرت این نیرو ، به چیز های زیادی بستگی داره، از این 
استفاده بد میشه کرد هم استفاده خوب ، این بستگی به خود فرد داره. نیرو هم  

  مثال من میتونم ازش استفاده نکنم؟؟ _ آیهان

میتونی ازش استفاده نکنی ، ولی حیفه. _درمانگر  

من اون موقع نخواستم ازش استفاده کنم، ولی خودش اومد. _آیهان  

ه دوست برات میمونه، وقتی اون موقع بهش نیاز داشتی، اون مثله ی _درمانگر
 الزم داشته باشی، بهت کمک میکنه.

اگه جادوی آیهان ارثی باشه، پس مامان و باباش و عموش هم جادو دارن نه؟؟ _  

اون رو من دقیق نمیدونم ، درمورد جادو یه نکته دیگه هم هست، افراد  _درمانگر
کنن، مثال خود من نیروی  معمولی میتونن با استفاده از یه سری ورد، از جادو استفاده

 خاصی ندارم اما با استفاده از ورد ها ، میتونم یه سری کار ماورایی بکنم.

ثله غیب شدن، نه؟م _  

غیب شدن؟؟ _  

دیدم که یهو غیب شدی. آره خودم _  
ف رو عوض کرد و رو به آیهان گفت: برای چی نمیخوای از نیروت ردرمانگر ح

 استفاده کنی؟؟

ادوگر باشم، همون یه بار هم که اون نیرو اومد باعث شد که من نمیخوام یه ج _
عموم رو بفرستم کما ، چه جوری میتونم یه کاری بکنم که جادو به طور کامل از وجودم 

 خارج بشه؟؟

نمیتونی همچین کاری بکنی، واقعا چرا میخوای جادوت رو از دست بدی؟؟ دیوونه  _
ن؟؟؟ای؟؟ میدونی کلی آدم آرزوشونه جای تو باش  
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من ترجیح میدم از جادوم استفاده نکنم. _  

خب باشه هر جور راحتی، اگه دیگه سوالی ندارید، برید بزارید من به کارام برسم. _  
 و از کتابخونه خارج شدیم.

همین جوری که داشتم از پله ها پایین می یومدم به این فکر میکردم که درمانگر که 
ن سریع برم تو اتاقش.فعال کتابخونه ست، بهتره من همین اآل  

 و بدو بدو پله ها رو پایین اومدم.

کجا داری میری؟؟ _  
 آیهان بود.

انگر که دفترش رو بخونم.دارم میرم اتاق درم _  

ه اصراری داری که در مورد گذشته خودت بفهمی ؟؟چحاال  _  

من حتی اسمم رو هم نمیدونم. _  

خب یه اسم واسه خودت بزار. _  

درک کنی اینکه اسم خودت رو هم ندونی یعنی چی.تو اصال نمیتونی  _  
رسیدم، به  ۲ناراحت شدم و تند تند بقیه پله ها رو پایین اومدم تا به طبقه منفی 

 سمت اتاق ها رفتم ولی همه ی اتاق ها قفل بودن...
 من چه قدر احمقم که فکر کرده بودم اتاقش در باز ول میکنه و میره.

دن همه ی نقشه هام ، به اتاقم برگشتم. دوباره یه ناراحت و نا امید از خراب ش
 گوشه اتاق نشستم و زانو هام رو بغل کردم و سرم رو روی زانوم گذاشتم.

شاید تصمیم میگرفتم من هم مثله آیهان دیگه با کسی حرف نزنم ، شاید از این جا 
 فرار میکردم ، شاید خودمو از پنجره ی اتاق پرت میکردم پایین...

ن قدرت جادویی آیهان رو داشتم ، اون موقع درمانگر رو مجبور میکردم ای کاش م
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 حقیقت گذشتم رو بهم بگه...
 شاید هم به قول آیهان گذشته زیاد مهم نباشه،

.یشهنمیدونم، ذهنم داره از افکارم منفجر م  
بلند شدم و رفتم کنار پنجره نشستم، پنجره هیچ حفاظی نداشت، اگه یه کم سر میخوردم 

واسم پرت میشد، می یوفتادم پایین و مغزم متالشی میشد...یا ح  
 سرم درد میکرد، بهتر بود میرفتم بیرون تا یکم قدم بزنم شاید یه کم حالم بهتر میشد...
این دفعه پله ها رو آروم آروم پایین اومدم و بیرون رفتم، مستقیم سمت جنگل 

یه شهر یا یه روستا باشه.  رفتم، خیلی دوست داشتم بدونم اون ور جنگل چیه، باید
شاید رفتن از این جا فکر خوبی باشه، اما نه، اگه از این جا میرفتم دیگه هیچ راهی 

برای این نداشتم که بفهمم که این جا چی کار میکنم و برای چی اومدم اینجا و اسمم 
 چیه و ...

ردم.باید این جا می موندم ، باالخره یه راهی برای فهمیدن حقیقت پیدا میک  
بین درخت بلند و سبز قدم میزدم ، درخت هایی که احتماال باید خیلی سالشون باشه، 

سمت یکی از درخت ها رفتم، انگار روی تنش یه چیز هایی حک کردن ، با دقت 
بیشتری به تنه درخت نگاه کردم، انگار روی تنه ی درخت یه عالمت حک کرده بودن، 

ماه بود، شاید هم ماه نبود ، خیلی عجیب بود.خیلی چیز عجیبی بود، انگار چند تا   
سمت یه درخت دیگه رفتم، روی این درخت هم همون عالمت بود، سمت چند تا 
درخت دیگه رفتم، روی اون ها هم همون عالمت بود، انگار روی همه ی درخت 

 های این جا همین عالمت بود.
، شاید عالمت ها رو  بد جوری ذهنم رو مشغول کرده بود، به قدم زدم ادامه دادم

درمانگر روی درخت ها کشیده بود، البته احتمالش خیلی کمه، اصال چرا باید این کار رو 
بکنه؟؟ زیر یه درخت نشستم ، چشم هام رو بستم و تصمیم گرفتم چند دقیقه به چیزی 
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 فکر نکنم .
همین جوری که چشم هام رو بسته بودم، یه صدایی شنیدم ، یه صدای فش فش 

دی بود، مانن  
 چشم هام رو باز کردم و دیدم سه متر دورتر از من یه ماره.

یه جیغ بلند کشیدم و بلند شدم و بدو بدو فرار کردم ، همین جوری میدوییدم و جیغ 
 میکشیدم ، این قدر دوییدم تا نفسم گرفت ، وایسادم .

 دور و برم رو نگاه کردم ، خبری از مار نبود، یه نفس عمیق کشیدم.
ه درخت تکیه دادم تا نفسم سر جاش بیاد، باید زود تر برمیگشتم قلعه تا ماری به ی

 گرگی چیزی بهم حمله نکرده .
به سمت قلعه راه افتادم ، ولی هر چی میرفتم جنگل تموم نمیشد و نمیتونستم قلعه 
رو ببینم، این قدر راه رفتم تا پاهام خسته شد ،زیر یه درخت نشستم تا کمی فکر کنم 

ی هم استراحت بکنم.و کم  
 داشتم سعی میکردم جهت ها رو پیدا کنم که یه صدایی شنیدم.

تو هم گم شدی ، نه؟؟ _  
این صدا رو تا حاال نشنیده بودم، مطمئن بودم هیچ کدوم از آدم هایی که 

 میشناسمشون نیست..
ردم.و برم رو نگاه کبا ترس دور   

یه دختر بود، یه دختر با لباس آبی بلند و موهای بلند و لخت سیاه و صورت رنگ 
 پریده.

تو کی هستی؟؟ _  

من... _  
 و ادامه نداد و چشم هاش مثله چشم های مجسمه ها، بی روح و بی حس شد.
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ر بود، خیلی عصبانی بود.یه صدایی از پشت سرم شنیدم، برگشتم . درمانگ  

تو این جا چی کار می کنی؟ _  
خواستم اول اون دختره رو نشونش بدم و بپرسم کیه ، ولی وقتی برگشتم خبری از 

 اون دختر نبود...

اون که چند لحظه پیش اینجا بود. _  

کی اینجا بود؟؟ _  

یه دختره. _  

اول بگو چرا اومدی این جا؟؟ کسی آوردت اینجا؟؟ _  

من اومده بودم بیرون، توی حاشیه ی جنگل قدم میزدم که یهو یه مار دیدم، نه ،  _
 فرار کردم، بعد فهمیدم گم شدم.

به هیچ وجه تنها سمت جنگل نرو، خیلی خطرناکه.گفتی کسی رو این جا دیدی؟؟ _  

آره ، یه دختر رو دیدم که صورت رنگ پریده و موهای سیاه داشت، به من گفت  _
میدونی اون کیه؟؟ تو هم گم شدی؟ تو  

نه، کسی توی این جنگل نمی یاد مخصوصا قسمتی که نزدیک قلعه ست، کسی  _
 نمیتونه  از ببرون وارد این قسمت بشه، حتما خیاالتی شدی.

نه من دیدمش. _  

بهتره بریم. _  
 و به سمت قلعه راه افتادیم.

ختا از درمانگر به درخت های ابتدای جنگل رسیدیم، باید در مورد عالمت های روی در
 سوال میکردم.

عالمت هایی که روی درختا هست، معنیش چیه؟؟ _  
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کدوم عالمت ها؟؟ _  

بیا بهت نشون بدم. _  
سمت یکی از درخت ها رفتم ولی هیچ عالمتی روش نبود، چند تا درخت دیگه رو هم 

 چک کردم، ولی انگار از اول هیچ عالمتی وجود نداشته...

ین جا بودن..عالمت ها چی شدن ؟؟ هم _  

تو چرا این قدر خیاالتی شدی؟؟ انگار توهم داری. _  

نه من خوبم ، خودم دیده بودمشون، هم دختره رو دیدم هم عالمت ها رو. _  

.صال حالت خوب نیستبیا بریم داخل قلعه، ا _  
وقتی به قلعه رسیدیم، درمانگر چند تا دارو بهم داد که هر روز باید بخورم، انگار واقعا 
فکر میکنه که من توهم دارم، ولی من واقعا اون دختره و اون عالمت ها رو دیده 

م، جای آرومی بود و برای فکر بودم، ناهارم رو خورده بودم و توی کتابخونه نشسته بود
 کردن عالی بود.

فکر میکنم که اون دختر و اون عالمت ها یه نشونه فقط برای من بود و درمانگر نباید 
متوجه میشد و به همین خاطر وقتی اون اومد از بین رفتند، شاید یه نفر میخواد با این 

 نشونه ها به من کمک کنه و حقیقت رو به من بگه .
« تو هم گم شدی؟؟ » رو دوباره توی ذهنم مرور کردم  حرف دختره  

آخه چه معنی میتونه داشته باشه؟؟ خب من گم شده بودم و اون میدونست ، یه نکته 
دیگه هم هست،وقتی میگه تو هم گم شدی یعنی شاید خودش هم گم شده یا شاید 

 خیلی های دیگه مثله من گم شدن...
ن به احتمال زیاد از قلعه اومدن، پس کسایی که توی اون بخش جنگل گم میش

منظورش کسایی بوده که از قلعه فرار کردن و گم شدن؟؟ باید میرفتم از هکتور سوال 
میکردم اون سال های ساله که این جاست و اگه کسی فرار کرده باشه ، فقط اون 
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 میدونه.
ر در رو باز کرد.بدو بدو رفتم تا به اتاق هکتور رسیدم، در زدم و بعد از یه دقیقه هکتو  

سالم. _  

سالم بیا تو، باز سوال داری؟؟ _  

آره، از کجا فهمیدی؟؟ _  

هر دفعه می یای میخوای سوال بپرسی. _  

تا حاال کسی از این جا فرار کرده؟؟ _  

فرار!!!؟؟؟ مگه این جا زندانه؟؟!!! هر کی بخواد میتونه بره. _  

آخه بیرون جنگله، هر کی بخواد بره گم میشه. _  

نه ، اگه با نقشه و قطب نما بری، بعد از چند ساعت به یه روستا میرسی.حاال چرا  _
 همچین سوالی میپرسی؟؟ 

هیچی ،همین جوری، این جا حوصله ات سر نمیره؟؟ _  

نه ، من تو شهر خودم پزشکی خونده بودم ، درمانگر هم بهم ساخت دارو ها رو  _
م.زبهم  یاد  داده ، اآلن برای قلعه دارو میسا  

دارو ساختن باید کار سختی باشه ، نه؟؟ _  

نه کار سختی نیست، از اینکه بیکار بشینی و حوصله ات سر بره و سوال های  _
 عجیب غریب بپرسی بهتره.

له ام سر نرفته ، من توی جنگل یه دختره رو دیدم که انگار گم شده بود، من حوص _
 به همین خاطر این سوال رو پرسیدم.

توی جنگل چیکار میکردی؟؟ _  

گم شده بودم. _  
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دختره اآلن کجاست؟؟ _  

من چه بدونم، وقتی درمانگر اومد ، غیب شد. _  

شاید خیاالتی شدی. _  

ارم ، نه؟؟؟تو هم میخوای بگی که من توهم د _  

نه نمیخوام اینو بگم، اصال ولش کن ، دیگه بهش فکر نکن، من میخوام برم برای  _
 دارو ها گیاه بچینم، میخوای تو هم بیا.

باشه. _  

ی بری؟؟کجا میخوا _  

گل.جن _  
یه سبد بزرگ چوبی برداشت. و بلند شد و  

من هم دنبالش رفتم.   
 کمی بعد وارد جنگل شدیم.

گم نشیم؟؟ _  

نه من این جنگل رو میشناسم، گم نمیشیم. _  

چرا تا حاال از این جا نرفتی؟؟ _  

دنیای بیرون دیگه دنیای من نیست، من نمیتونم اون جا زندگی کنم. _  

ولی من اگه گذشتم رو بفهمم از این جا میرم. _  
نزدیک یه بوته هکتور سبدش رو زمین گذاشت و مشغول چیدن برگ های بوته ی 

 گیاه شد.

به نظر تو چه جوری میتونم گذشتم رو بفهمم؟؟ _  

درمانگر همیشه سالمتی و آرامش بیمار هاش رو میخواد، مطمئن باش دونستن  _
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 حقیقت به نفعت نیست که بهت نمیگه.

ولی من آخر سر میفهمم.  _  
دیگه با هم حرفی نزدیم.هکتور سبدش رو از گیاه های مختلف پر کرد و بعد به قلعه 

 برگشتیم.
اتاقم رفتم و لبه ی پنجره نشستم، حوصله ام سر رفته بود و دلم برای چیزی که  به

نمیدونم چیه تنگ بود، خسته شده بودم از این همه تالش بی فایده ، یاد دفترچه 
خاطراتم افتادم ، بلند شدم و دفترچه ام رو برداشتم، باید باز خاطراتم رو یادداشت 

ت کسل بار و سرشار از تکرار های نا امید کننده ی میکردم، شاید یه روز یه نفر خاطرا
 منو میخوند، 

نه نباید همه چی این قدر نا امید پیش میرفت، این جوری کسی خاطراتم رو براش 
..کنه و تو این دنیا بی کس میشم.مینویسم، از غصه دق می  

با نگاه اندوه بارم به دیوار روبروم خیره شده بودم ، به هیچ چی فکر نمیکردم،شاید این 
جوری کمی ذهنم از غم و غصه هام دور میشد، ولی بازم افکارم به ذهنم فشار می 
 آوردن و مشغول فکر کردن میشدم، شاید بهتر بود بیخیال گذشتم میشدم و از این جا

 میرفتم ،
 میرفتم دنبال سرنوشتم، سرنوشتی که تا به حال به طرز عجیبی رقم خورده...

 صدای در اومد و بعد در به آرومی باز شد، آیهان بود.

درمانگر گفت که بیام بهت بگم برای شام بیای پایین. _  
 و رفت.

به فکر اصال حوصله ی اینکه برای شام بخوام برم پایین رو نداشتم و به همین خاطر 
کردن ادامه دادم، اگه قرار بود این جا بمونم و چیزی از گذشتم نصیبم نشه رفتن از 
این جا بهتر بود، حداقل میتونستم برم و تو دنیای بیرون دنبال گذشتم بگردم و دیگه 
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 وقتم تو این جا تلف نمیشد.
 باید میرفتم و جدی با درمانگر صحبت میکردم...

ن اومدم، سمت راه پله رفتم و پله ها رو آروم آروم بلند شدم و از اتاقم بیرو
پایین اومدم، توی راه هی به عواقب کارم فکر میکردم ، اگه درمانگر باز هم جوابم رو 

 نمیداد چی؟؟
به سالن غذاخوری رسیدم ، رفتم سر میز غذاخوری نشستم ، آیهان و آنا هم سر میز 

 بودند.
 کمی بعد درمانگر اومد.

تم تو باید زود تر شامتو بخوری که شب زود بخوابی؟؟آنا، مگه نگف _  
 آنا جوابی نداد، انگار اصال نشنیده و برای خودش غذا کشید.

آنا حرف منو گوش نمیکنی؟؟ _  

عمو من که دیگه بچه نیستم. _  

من هم که نگفتم بچه ای فقط باید قبل از اینکه بخوای با ما شام بخوری، به من  _
 میگفتی.

ببخشید. _  
ا آخر شام دیگه کسی حرف نزد، من هم تصمیم گرفته بودم که اول شام بخورم و و ت

 بعد با درمانگر حرف بزنم.
رف بزنیم؟؟وقتی درمانگر میخواست از سر میز بلند بشه ، گفتم : میشه چند دقیقه ح  

؟؟چیزی شده _  

من خیلی فکر کردم، تهش به این نتیجه رسیدم که اگه چیزی به من در مورد گذشتم  _
 نمیگی، از این جا میرم.
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خب، برو. _  

منظورم این بود که اگه گذشتم رو نگی از قلعه میرم ما!!. _  

گذشتت نمیگم، تو هم دیگه نیاز  من متوجه منظورت شدم، اما من چیزی در مورد _
 نیست این جا بمونی، حالت خوب شده، اگه میخوای ، میتونی بری.

 عصبانی شدم...

من وقتی گذشتم رو نمیدونم، کجا پیش کی برم؟؟ چرا هیچی بهم در مورد گذشتم  _
 نمیگی؟؟

به من مربوط نیست._  

؟؟ یعنی چی به تو مربوط نیست؟؟ من اصال چجوری اومدم این جا _  

من تو رو آوردم. _  

برای چی منو آوردی این جا؟؟ _  

اگه من نمی یاوردمت این جا، میمردی. _  

زندگی اآلنم بهتر از مرگه؟؟؟ _  
 بدون اینکه جوابم رو بده رفت، من هم دنبالش رفتم.

به سمت در خروجی قلعه رفت و از قلعه خارج شد و مستقیم سمت جنگل رفت و 
 وارد جنگل شد.

تاریک بود و صدای زوزه گرگ ها و هو هوی جغد ها فضا رو ترسناک تر هوا خیلی 
 کرده بود، من هم از ادامه دادن ترسیدم و به داخل قلعه برگشتم.

مستقیم سمت اتاقم رفتم و به محض رسیدن به اتاقم محکم در رو بستم و پشت در 
 نشستم.

 سرم درد میکرد و اعصابم خرد خرد بود.
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کر کردم، گفته بود که منو اون آورده این جا و اگه منو نیاورده به حرف های درمانگر ف
 بود ، میمردم...

 یاد حرفای هکتور و آیهان افتادم از اینکه چه جوری اومدم این جا...
 چوبه ی دار و تیمارستان...
 من رو از کجا آورده بود...

م رو هر چی فکر میکردم ناراحت و ناراحت تر میشدم، کم کم اشک هام گونه ها
 خیس کرد و چشم هام سنگین شد و پلک هام روی هم افتاد...

صبح، با تابش نور خورشید روی صورتم، از خواب بیدار شدم، صبح شده بود خورشید 
یتابید،طلوع کرده بود و مثله هر روز م  

از روزمرگی خسته شده بودم، هر روز صبح دوست داشتم وقتی که بیدار میشم ببینم 
 توی خونم و مامانم داره منو بیدار میکنه که بیدار شم برم مدرسه..

البته من یادم نمی یاد که مامانم واسه مدرسه بیدارم میکرد یا نه ، ولی به هر حال 
کنن، رویا تنها جاییه که هیچ مرزی نداره...برای رویا راست و دروغ که تعیین نمی  

همه چی مثله شب بود، پشت در نشسته ، از خواب بیدار شده بودم، بدنم درد گرفته 
 بود و کوفته شده بود، بلند شدم و چند قدم توی اتاق راه رفتم، گلوم درد میکرد...

کردم، یه مثله هر روز صبح رفتم حموم . بعدش یه کوله برداشتم وسایلم رو جمع 
 دفترچه خاطرات و چند دست لباس و یه شونه.

 تمام وسایل هام همین بود.
کولم رو برداشتم و روی دوشم انداختم و از اتاقم خارج شدم و سمت غذاخوری 

رفتم، یه لیوان شیر داغ برای خودم ریختم و هم زمان که میخوردم توی یه پارچه کلی 
 کلوچه ریختم و توی کولم گذاشتم.

وقت رفتن بود، باید میرفتم،دیگه   
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 حس خوبی داشتم، رفتن با اینکه خطرناک بود، باز امیدوارم میکرد...
نگل رفتم،از قلعه خارج شدم و مستقیم سمت ج  

ه خبری از گرگ و حیوونهای وحشی نیست، من هم تا کهیچ ترسی نداشت تا شب  
ه بهم کمک کنه و شب به یه روستا میرسم ، توی روستا هم یه نفر رو پیدا میکنم ک

 فردا منو ببره شهر ، توی شهر هم پیش پلیس میرفتم و مطمئنا کمکم میکرد...
فقط تنها چیزی که نگرانم میکرد این بود که تو دنیای بیرون پول از همه چی مهم تره 

 ومن  هیچ پولی نداشتم.
 این دفعه توی جنگل به هیچ درختی نگاه نکردم، اصال دوست نداشتم دوباره اون

 عالمت ها رو ببینم ...
هوا کمی سرد بود و گلو دردم هم بیشتر شده بود ولی سعی میکردم اصال بهش فکر 

 نکنم و به مسیرم ادامه بدم، مسیری که اصال نمیدونستم دارم درست میرم یا غلط...
 فکر کنم چند ساعتی گذشته بود...

ا هنوز سرد بود و من چون خورشید حاال وسط آسمون بود و خیلی بیحال میتابید و هو
فقط یه یه شوییشرت از روی تی شرتم پوشیده بودم، زیپ شوییشرتم رو باال کشیدم 

و دست هام رو توی جیب شویشرتم کردم، گلو دردم خیلی بدتر شده بود و مداوم 
سرفه میکردم، فکر کنم اآلن باید وسط های جنگل باشم، روی یه تخته سنگ نشستم و 

ا رو در آوردم، خیلی گشنم شده بود و مشغول خوردن کلوچه ها از توی کولم کلوچه ه
 شدم ..

احساس میکردم چشم هام میسوزه و پیشونیم داغ شده، بیحال از روی سنگ روی 
ذاشتم و پلک هام روی هم افتاد...زمین نشستم و سرم رو روی سنگ گ  

با حس کردن پارچه ی خیسی روی پیشونیم ، چشم هام باز شد، چشم هام میسوخت 
 و به زور چشم هام رو باز کردم...
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همون دختری که اون روز توی جنگل دیده بودم، روبروم نشسته بود و داشت 
 دستمال روی پیشونیم میذاشت...

ود رفت.بلند شد و به سمت میزی که وسط اتاق ب  

تو کی هستی؟؟ _  

فرض کن یه ناجی. _  

این جا کجاست؟؟ _  

خونه ی منه. _  

این جا بیرون از جنگله؟؟؟ _  

نه ، ولی از محدوده ی قلعه دوره. _  

پس هنوز توی جنگلیم.من تو رو تو جنگل دیده بودم. _  

فعال حالت بده ، باید استراحت کنی، بعد برات توضیح میدم. _  
ن اومد.با یه سینی، سمت م  

میتونی بشینی؟؟ _  

آره _  
 دستم رو روی دستمال روی پیشونیم گذاشتم و نشستم.

 اون دختر چند تا شربت بهم داد.

به یه پزشک مورد اعتماد  گفتم که بیاد که معاینت بکنه و خودش بهت دارو بده، اما  _
 تا اون بیاد ،این دارو ها برات مفیده.

ی دکتر ها باالخره درس خوندن یه چیزی بلدن چرا یه پزشک مورد اعتماد؟؟ همه  _
 دیگه، سرماخوردگی هم که بیماری خاصی نیست.

هر پزشکی که نمیتونه تو خونه ی یه جادوگر بیاد. _  
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تو یه جادوگری؟؟ _  

آره ، البته من با جادوگر هایی که تا حاال دیدی، فرق دارم . _  

چه فرقی؟؟ _  

من یه جادوگر سیاهم. _  

یعنی چی؟؟ _  

من به قوانین جادوی سفید پایبند نیستم. _  

من نمیفهمم، یعنی تو یه جادوگر بدی؟؟ _  

آره. _  

از اول مثله آدم میگفتی دیگه. _  
 بهم چشم غره رفت.

منظورم اینه که در حد فهم من بگی.راستی اسمت چیه؟؟ _  

ملیسا، نیاز نیست در مورد خودت توضیح بدی چون من ذهنت رو خوندم و همه  _
در موردت میدونم. چی رو  

این کار ، خیلی کار زشیه، شاید بقیه دوست نداشته باشن همه چی رو درموردشون  _
 بفهمی.

گفتم که از قوانین جادوی سفید پیروی نمیکنم.بخواب ، این قدر سوال نپرس. _  

چرا همه تو این جنگل غیر طبیعین؟؟ _  

دیگه آیهان بود که از جادوش  همه نه، تو یه جادوگر دیدی که درمانگر بود ، یه نفر _
پس تنها  استفاده نمیکنه، یه نفر هم که منم.درمانگر هم که جادوگر واقعی نیست،

 جادوگری که دیدی، منم.
م، سقف از الوار های چوب درختا درست شده دوباره دراز کشیدم ، به سقف خیره شد
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بود، احساس میکردم این جور سقف برام خیلی آشناست،انگار قبال یه جایی سقف 
 چوبی دیدم، اما کجا؟؟ یادم نمی یاد.

 کمی بعد، صدای در اومد و ملیسا از اتاق رفت، فکر کنم رفت که در رو باز کنه.
ومد، اما نمیتونستم صدا رو تشخیص بدم.صدای مکالمه ی ملیسا با یه نفر دیگه می ی  

ماهان، پزشکی که میگفتم، اومد. _  
 ماهان کیه؟؟ یعنی کسی غیر از من هم این جاست؟؟

 بلند شدم و نشستم.
 و ملیسا و با کسی که میگفت پزشکه وارد اتاق شد.

سالم ، من عرشیام. _  

ماهان عرشیا همون پزشکیه که در موردش گفته بودم. _  

ماهان کیه؟؟سالم،   _  

من فکر کردم تو که اسمت رو نمیدونی ، نمیشه که هیچی صدات نزنم، به همین  _
 خاطر گفتم بهت بگم ماهان.

چرا ماهان؟؟ تازه من خودم اسم دارم، فقط نمیدونم چیه. _  

چند بار صدات بزنم عادت میکنی. _  
، کلی بیمار عرشیا گفت: من اون قدر وقت ندارم که صبر کنم جر و بحثتون تموم شه

 دیگه دارم که باید بهشون سر بزنم. در مورد خودت بگو ، از کجا اومدی تو این جنگل؟؟

من تو قلعه بودم از اونجا بیرون اومدم و میخواستم برسم به یه روستا و از اونجا به  _
 یه شهر برم که فکر کنم سرما خوردم.

تو از قلعه اومدی؟؟ قلعه ای که درمانگر پزشکشه؟؟؟ _  
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آره. _  

درمانگر برادر منه، حاش خوبه؟؟  _  

درمانگر برادرته؟؟ درمانگر که به من گفت کل خانوادش مردن به جز برادر زادش  _
 آنا.

من از خانواده طرد شدم به همین خاطر من رو جز خانواده حساب نمیکنن.آنا  _
 حالش چطوره؟؟

یعنی تو پدر آنا هستی؟؟ آنا خوبه، تا جایی که من میدونم داره پزشکی یاد میگیره، _  

نه من عمو شم ، پدرش فوت شده. _  

متاسفم.  _  
 میخواستم بپرسم که چرا از خانواده طرد شده که گفتم بهتره فضولی نکنم.

خب ولش کن، چرا توی قلعه بودی؟؟ _  

نمیدونم. _  

نمیدونی؟! _  

ر مورد من حافظه ام رو از دست دادم ، حتی اسمم رو هم نمیدونم، درمانگر هم د _
 گذشتم چیزی بهم نگفت ، به همین خاطر ، قلعه رو ترک کردم.

خیلی مشکوکه... باید روش تحقیق کنم، اون هیچ وقت تا حاال همچین کاری نکرده،  _
 چرا نباید گذشتت رو بهت بگه؟؟

 و توی فکر فرو رفت.
 ملیسا گفت: خب اآلن حال ماهان چطوره؟؟

.نیست..یه سرماخوردگی معمولیه، چیز خاصی  _  

ملیسا، بیا کارت دارم. _  
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 و عرشیا از اتاق خارج شد و ملیسا دنبالش رفت.
من هم دوباره دراز کشیدم و به چیز هایی که شنیده بودم فکر کردم، عرشیا برادر 

بود!! آخه چرا باید برادرش رو از خانواده طرد کرده باشن؟؟؟ درمانگر  
خیلی دنیا جای بزرگیه، یکی مثله من هیچ کس رو نداره و یکی برادرش رو که زنده 

 ست مرده فرض میکنه.
فکر کنم روش پزشکی عرشیا هم مثله درمانگره. چون درمانگر هم مثله عرشیا فقط با 

و معاینه میکرد، برعکس بقیه ی دکتر ها...حرف زدن و نگاه کردن بیمار ها ر  

ماهان ، ناهار رو بیارم بخوریم؟؟؟ _  

آره،  بازم به من ماهان گفتی ؟؟؟ _  

ماهان خیلی بهت می یاد. _  

اصال هم بهم نمی یاد، دیگه منو ماهان صدا نکن. _  

من هر چی دلم بخواد صدات میکنم ، تو یه ذره بچه نمیتونی به من دستور بدی. _  
رفت.و   

اگه میتونستم همین اآلن از اینجا میرفتم اما حالم اصال خوب نبود، آخه اآلن چه وقت 
 سرماخوردن بود؟؟؟

 فکر کنم به خاطر اون باشه که اون شب پشت در اتاقم خوابم برد...
 ملیسا سینی ناهار رو آورد.

 یه سفره کوچیک کنار من انداخت.

انتظار نداری که غذا بزارم دهنت؟؟ _  
تم و مشغول غذا خوردن شدم، غذاش هیچ مزه ای نداشت، انتظار داشتم چون نشس

 ملیسا جادوگره، اجی مجی بکنه و یه غذای خوشمزه جلوم بزاره.

نمیتونی با جادو غذا درست کنی؟؟ _  
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فیلم زیاد دیدی یا کتاب داستان های زیاد خوندی؟! _  

چه ربطی داره؟ _  

م از جادوم استفاده بکنم؟؟؟ هیچ جادوگری برای مگه من بیکارم که به خاطر غذا بخوا _
 کار های کوچیک از جادو استفاده نمیکنه.

تو میتونی به من کمک کنی که به یه روستا برسم؟؟ _  

نه، من کاری که برام سود نداشته باشه ، انجام نمیدم. _  

پس چرا منو آوردی خونت و داری ازم پرستاری میکنی؟؟ _  

ط اگه بخوای میتونی این جا بمونی و دستیار من بشی.به تو مربوط نیست، فق _  

یعنی چی من دستیار تو بشم؟؟ میخوای من جادوگر بشم؟؟ _  

به نظرت با این هوش سرشاری که داری میتونی جادوگر بشی؟؟؟ _  

چون خیلی باهوشم نمیتونم جادوگر بشم؟؟؟ _  

نه، به خاطر اینکه خیلی خنگی نمیتونی جادوگر بشی، فقط آدم های باهوش میتونن  _
 جادوگر بشن، نه تو.

پس من دستیار تو که بشم، باید چی کار کنم؟؟ _  

توی کارها به من کمک میکنی. _  

میرسم.نه من ترجیح میدم برم، باالخره یه جوری به یه روستا _  

نمیتونی از جنگل خارج شی. _  

چرا؟؟ _  

چون یه نفر تو رو طلسم کرده که از جنگل نتونی بری بیرون. _  

کی این کارو کرده؟؟ اصال برای چی؟؟ _  

من چه بدونم، فقط در همین حد میتونم متوجه بشم. _  
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آخه کی دلش میخواد که من اینجا بمونم؟؟؟ _  

خارج نشی. شاید درمانگر میخواد که از جنگل _  

نه اون خودش گفت که از قلعه برم. _  

کار درمانگر همینه، همه رو دیوونه میکنه که بتونه تا آخر عمرشون اون ها رو توی  _
 اون قلعه ش نگه داره.

نه درمانگر این کار رو نمیکنه هکتور میگفت هر کی بخواد میتونه از قلعه بره. _  

نه میتونه فرار کنه.مثله تو. _  

رمانگر یه پزشکه، چرا باید این کار رو بکنه؟؟نه، د _  

من هم از بیمار های اون قلعه بودم، من از اونجا فرار کردم و یه جادوگر بهم پناه _
 داد و فهمید که من استعداد دارم و بهم یاد داد که چجوری از نیروم استفاده کنم.

تو کی از قلعه فرار کردی؟؟؟ _  

سی سال پیش. _  

سالشه، چجوری تو سی  ۲۸ه داری دروغ میگی،درمانگر همش خب معلوم شد ک _
 سال پیش فرار کردی؟؟

یه درصد در نظر نمیگیری که اون  سالشه؟؟؟؟!!! چرا ۲۸تو واقعا باور کردی که اون  _
 دروغ گفته باشه؟؟؟

دیگه چیزی نگفتم و به فکر فرو رفته بودم، درمانگر تا حاال بهم دروغ نگفته بود، اصال 
خورد آدم بدی باشه، وقتی آیهان حالش خوب شده بود، کلی خوشحال شده بهش نمی

بود، پس اگه آدم بدی باشه و بخواد تا آخر عمر بیمار هاش رو زندانی کنه، پس چرا 
 باید از خوب شدنشون خوشحال بشه؟؟؟

 یعنی کی داشت دروغ میگفت؟؟ یعنی ممکنه همه ی حرف های ملیسا راست باشه؟؟
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گل برم ، صد در ن ها، من باید چی کار کنم؟؟ اگه نتونم از این جنجدا از همه ی ای
 صد دیوونه میشم..

.... 
هوا امروز صبح خیلی خوب بود، چند ساعتی میشد که خورشید طلوع کرده بود و الوار 

های طالییش، جنگل رو روشن کرده بود و سیاهی رعب انگیز شب، رو زدوده بود، تا 
سا اومد و صبح بیدار بودم، اون قدر فکر کرده بودم که سر درد گرفته بودم، آخر سر ملی

بهم گفت که برم توی جنگل ، اگه تونستم از جنگل خارج بشم و برم دنبال سرنوشتم 
و اگه نتونستم، ملیسا رو صدا بزنم ، گفت که اگه صداش بزنم ، یهو پیداش میشه و 

 من رو به خونه ی خودش میبره و من هم مجبورم دستیارش بشم.
نو طلسم کرده که نتونم از جنگل خارج اگه نتونم از جنگل خارج بشم، یعنی درمانگر م

 بشم...
کولم رو روی دوشم صاف و صوف میکنم و از خونه ی ملیسا خارج میشم، تمام این  

 چند روزی رو که مریض بودم، توی خونه ی ملیسا بودم و از خونش خارج نشده بودم.

ماهان هر وقت کمک خواستی فقط صدام کن. _  
بود، جوری نگام میکرد انگار مطمئن بود که من برگشتم، ملیسا جلوی در ایستاده 

 برمیگردم.

باشه، خداحافظ. _  

خداحافظ. _  
 و راه می یوفتم، صدای بسته شدن در خونه ی ملیسا رو چند ثانیه بعد میشنوم.

نمیدونم از کدوم جهت باید برم، فقط میدونم باید برم ، باالخره این جنگل باید از یه 
ی ختم بشه.سمت به یه جاده یا روستای  

فکر کنم چند ساعتی از راه افتادنم گذشته باشه ، خورشید به وسط آسمون رسیده، زیر 
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یه درخت میشینم و از توی کولم، بقچه ای که ملیسا برام گذاشته رو در می یارم، 
 خودش که گفته بود برای مدتی که توی جنگلم برام غذا گذاشته.

ن و چند تا لقمه ی کوچیکه.توی بقچه کمی از میوه های خشک و کمی نو  
هر چی که هست رو سه قسمت میکنم و یک قسمتش رو میخورم، باید به فکر بعد 

 هم باشم، شاید به این زودی ها نتونم از جنگل خارج بشم.
بعد از غذا خوردن ، بلند شدم و دوباره به مسیرم ، ادامه دادم، هر چی میرفتم فکر 

یعنی داشتم دور خودم میچرخیدم یا اینکه خیاالتی  میکردم قبال این درخت ها رو دیدم،
 شده بودم؟؟

گردنبندم رو از توی گردنم باز کردم و روی یکی از شاخه های درخت انداختم و دوباره 
 به مسیرم ادامه دادم...

چند ساعتی گذشته بود و حسابی خوابم می یومد، تمام شب رو بیدار بودم و تمام روز 
د کمی استراحت میکردم، نگاهی به دور و برم کردم که کجا برای رو راه رفته بودم، بای

 استراحت کردم بهتره که چشمم به گردنبندم افتاد.
 پس این همون درختی بود که...

 پس تمام این مدت دارم دور خودم میچرخم.
پس، تمام حرف های ملیسا راست بود و درمانگر آدم بدیه و میخواد همه ی بیمار 

کنه.هاش رو دیوونه   
 همون جا زیر درخت نشستم و ملیسا رو صدا زدم.

جادوگر بشم....ار یه من قرار بود دستی  
..... 

همه چی اون قدر ها هم که فکر میکردم ، بد نبود. لبه ی پنجره نشسته بودم و منتظر 
بودم. ملیسا  
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فکر میکردم که اگه دستیار ملیسا بشم، مثال باید به قورباغه هاش آواز خوندن یاد بدم یا 
باید به مارمولک هاش ، غذا بدم، ولی این جوری نبود، گفت باید خونش رو جارو کنم 

 و بعد گردگیری کنم و یه غذایی هم برای شام درست کنم.
یار، آخه من قبال تو یه رمان خونده بودم که بیشتر حکم یه خدمتکار رو داشتم تا یه دست

کسی که دستیار خون آشام میشه ،به یه خون آشام تبدیل میشه و باید همه ی 
کارهای اون رو انجام بده و توی روز ،مواظبش باشه که آدم ها نفهمن اون خون 

 آشامه.
 اما برای دستیار ملیسا شدن، نیاز نبود من جادوگر بشم.

چرا آیهان نمیخواست از نیروش استفاده کنه، کلمه ی جادوگر  اآلن درک میکنم که
 خیلی بار منفی داره و وحشتناکه...

این جا موندنم با توی قلعه موندنم خیلی فرق داره، توی قلعه هیچ کاری نمیکردم و 
 این جا ملیسا تا میتونست ازم کار میکشید...

خونه به این بزرگی رو جارو کردم...    
بیرون یه کلبه کوچیک به نظر میرسه ولی از داخل خیلی بزرگ بود  خونه ی ملیسا از

طبقه ی اول خونش عالوه بر پذیرایی و آشپزخونه، سه تا اتاق خواب داره و طبقه ی 
دوم هم شش تا اتاق داره. هر کدوم از اتاق هاش هم اندازه چهار برابر اتاق من 

 توی قلعه ست.
ه ی جنگل فرقی با منظره ی جنگل از توی بیرون هوا تاریک تاریک شده بود، منظر

قلعه نداشت، تنها فرقش این بود که این جا خبری از صدای زوزه ی گرگ ها و 
 هوهوی جغد ها نبود، البته این جوری بهتر بود، کم تر میترسیدم.

اونجا نشستی دوباره سرما میخوری ماهان . _  

اومدی؟؟؟ کجا بودی این همه ساعت؟؟ _  

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

70 
 

ره بلند شدم و سمتش رفتم.و از لبه ی پنج  

من باید به تو جواب پس بدم؟؟؟ برو میز شام رو بچین. _  

باشه. _  
به آشپزخونه رفتم و میز شام رو چیدم ، دستپخت من زیاد خوب نبود ولی باز از 

 دستپخت ملیسا بهتر بود.
 کمی بعد، ملیسا اومد.

خوبه همه ی کارهات رو درست انجام دادی. _  

کی قراره من ایجا باشم؟؟ممنون ولی تا  _  

تا هر وقت که من بتونم تحملت کنم، بعدش میندازمت بیرون. _  

خب به جاش کمکم کن برم شهر تو حتما میتونی طلسم رو باطل کنی. _  

چرا باید این کار رو بکنم؟؟؟ چه فایده ای برای من داره؟؟ _  

مگه این جا کار کردن برای من فایده ای داره؟؟ _  

نه و غذا میدم، کمه؟؟؟دارم بهت خو_  

خیلی بدی!! یعنی یه ذره مهربونی تو دلت نیست؟؟ _  

نه نیست. _  
وردم.دیگه حرفی نزدم و تو سکوت ، شامم رو خ  

ها رو شستم و به اتاقم رفتم. بعد از شام ، میز رو جمع کردم و ظرف  
خیلی امروز خسته شده بودم، با این که چیزی از گذشتم یادم نمی یاد اما فکر نکنم هیچ 

 وقت این قدر خسته شده باشم.
این قدر خستم که اصال حوصله فکر کردن هم ندارم، روی تخت دراز میکشم و به 

 محض اینکه پلک هام رو روی هم میزارم، خوابم میبره...
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..... 
با صدای در، از خواب میپرم، انگار یه نفر داره در خونه ی ملیسا رو خیلی محکم 

 میزنه.از پنجره بیرون رو نگاه میکنم، هنوز شبه ، این وقت شب، کی میتونه باشه.
سمت در میرم، ملیسا زود تر از من بیدار شده و بدو بدو سمت در میره و در رو  

ودم رو به ورودی خونه، میرسونم.باز میکنه و من هم تا اون موقع ، خ  
به محض باز شدن در توسط ملیسا ، چهره فوق العاده عصبانی درمانگر رو میبینم، توی 

 تمام مدتی که توی قصر بودن، ندیده بودم این قدر عصبانی باشه.
 ملیسا از ترس ، چند قدم عقب می یاد.

جا چی کار میکنه؟؟؟درمانگر با صدای آرومی رو به ملیسا میگه:  بیمار من این   

خودش اومده. _  

خودت هم میدونی خودش نمیتونه از اون سر جنگل به این سر جنگل بیاد، فعال  _
 باید برم ولی بعدا حسابتو میرسم.

 و رو به من گفت: وسایلت رو جمع کن بریم.

اگه منو نبری شهر و همه چی در مورد گذشتم بهم نگی، نمی یام. _  

تو هنوز روند درمانت تکمیل نشده ، هر وقت روند درمانت باید برگردی قلعه ،  _
 تکمیل شد، همه چی رو بهت میگم.

خودت گفتی من دیگه نیاز نیست توی قلعه بمونم. _  

از قلعه که ننداختمت بیرون، یه جزئی از روند درمانت بود. _  

جا اصال مگه من مریضم که میخوای منو درمان کنی؟؟ من میخوام برم شهر شاید اون_
 بفهمم حداقل اسمم چیه.

همین که تو این موقیعت به جایی که از دست این هیوال فرار کنی، داری با من  _
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 بحث میکنی، یعنی هنوز روند درمانت تکمیل نشده.

اگه ملیسا هیوال باشه تو که از اون هیوال تری. _  

بهتره بیای توی راه بهم میگی چه دروغ هایی بهت گفته. _  

نمی یام. _  

خب ، اگه بیای قول میدم که در مورد گذشتت بهت بگم و ببرمت شهر. _  
چند دقیقه توی ذهنم تجزیه تحلیل کردم، اگه این جا میموندم تا آخر عمر باید کارهای 

ملیسا رو براش انجام میدادم ولی اگه با درمانگر میرفتم احتمالش بود روی قولش 
از این جنگل برم بیرون.وایسه و گذشتم رو بهم بگه و منو ببره شهر و   

باشه. _  

برو وسایلت رو جمع کن. _  
 با سرعت به اتاقم رفتم و کولم رو برداشتم و سمت در رفتم.

وقتی از کتار ملیسا رد میشدم خیلی آروم و زمزمه وار جوری که فقط من بشنوم 
ماهان. دیگه رو میبینیم، گفت: باز هم  

درمانگر با یه ماشین اومده بود، من که تا اون موقع هیچ ماشینی رو توی قلعه ندیده 
 بود، پس این ماشین کجا بوده؟؟

 سوار ماشین شدم و درمانگر هم حرکت کرد.

چرا با ماشین اومدی؟؟ _  

ا قلعه ، یکی دو روزی، شاید هم بیشتر راهه، مجبور بودم با ماشین پیاده از این جا ت _
 بیام.

مگه میشه؟؟ پس من چه جوری از اونجا سر در آوردم؟؟؟ _  

احتماال ملیسا تو رو برده اونجا. _  
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تو چرا منو از قلعه انداختی بیرون و اآلن اومدی دنبالم؟؟ _  

از اینکه زیاد دور بشی من اون فقط یه بخشی از درمانت بود، قرار بود قبل  _
 دنبالت بیام که یهو ناپدید شدی که احتماال ملیسا تو رو برداشته برده خونه ی خودش.

پس تو چطوری فهمیدی من اونجام؟؟ _  

عرشیا بهم گفت. _  

من فکر میکردم باید با هم حرف نزنید. _  

چرا؟؟ _  

خب عرشیا از خونوادتون طرد شده دیگه._  

پس به تو هم گفته. _  

چی رو؟؟ _  

اینکه از خونواده من طرد شده، اون به خاطر اینکه به جادوگر های سیاه کمک میکنه،  _
از خانواده من نیست ، اما مثله دو تا همکار با هم رابطه داریم ، دلیل اصلی اینکه 

هیوالی واقعیه.اون از خونواده طرد شد هم به ملیسا مربوطه، ملیسا یه   

که از تو بدتر نمیشه. باشه دهر چه قدر هم ب _  

من اگه بد بودم که نمیتونستی هر چی دلت خواست تو روم بهم بگی، بگو ببینم چه  _
 دروغ هایی در مورد من سر هم کرده؟؟؟؟

کدوم دروغ؟؟ همش واقیعته، تو منو طلسم کردی که نتونم از جنگل برم بیرون، با  _
به این روز انداختی.همه ی بیمارهات این کار رو میکنی، ملیسا رو هم تو   

من ؟؟؟ من اصال همچین طلسم هایی بلد نیستم، تمام تالش و دغدغه ی من  _
 بهبود بیمارهامن.

فکر کردی هر چی میگی من باور میکنم؟؟ _  
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،میخوای باور نکنکن می خوای باور _  
 دیگه حوصله بحث کردن نداشتم، خیلی خوابم می یومد.

 سرم رو کنار شیشه ی ماشین گذاشتم و با روی هم رفتن پلکام، خوابم برد.
... 

 با تابیدن نور خورشید روی صورتم، از خواب بیدار شدم.

بیدار شدی؟؟ _  

اوهوم  و خمیازه کشیدم... _  

کی می رسیم؟؟_  

چند ساعتی مونده. _  

پس خیلی از قلعه دور شده بودم._  

آره . _  

نمیشد صبح می یومدی دنبال من؟؟ حداقل شب رو راحت میخوابیدم. _  

ببخشید دیگه، میدونی از وقتی گم شدی من کال نخوابیدم؟؟؟؟ درسته تو مقصر نیستی  _
 مقصر ملیساست، ولی باید خوشحال باشی که زود از دست اون هیوال نجاتت دادم.

لیسا نیست ، تقصیر توئه. تو منو از قلعه انداختی بیرون.تقصیر م _  

من گفتم اگه بخوای میتونی بری. _  

به نظر تو چه معنی میده؟؟ میدونی کل اون شب رو از اینکه چه قدر بدبختو بی  _
کسم کلی گریه کردم؟؟ تو هیوالیی یا ملیسا؟؟ اون حداقل گریه ام رو در نیاورده، ادای 

درنمی یاره، رک و راست میگه آدم بدیه. آدم های خوب رو هم  

بهتره حرف نزنیم، پشت ماشین غذا هست، هر وقت خواستی بگو برات بیارم. _  
 دوباره سرم رو روی شیشه ی ماشین گذاشتم، یهو یادم افتاد چه قولی بهم داده بود.
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قولت یادت هست؟؟ _  

کدوم قول؟؟ _  

و منو ببری شهر. شتم رو بهم بگیبعد میگی من دروغ نمیگم؟؟ قول داده بودی گذ _  

باشه میگم، فعال حواسم رو پرت نکن ، اون قدر خستم که چشمام رو به زور باز  _
 نگه داشتم .میخوریم به یکی از این درختا و جفتمون می میریم.

پس کی میخوای بگی ؟؟ هر دفعه میخوای یه بهونه بیاری، نه؟؟ _  

چند روز نخوابیدم میفهمی یعنی چی؟؟ _  
سرم رو روی شیشه گذاشتم و چشم هام رو بستم، میخواستم به زور هم که شده 

 بخوابم که این فکر تو سرم نپیچه که بازم باختم...
زیادیه ؟؟؟ آخه یه بابا و مامان خیلی چیز  

بود باز توی این جور که به نظر میرسه درمانگر چیز خاصی به من نمیخواد بگه و قرار 
 قلعه زندانی بشم...

 هر چی چشم هام رو بسته نگه میداشتم، خوابم نمیبرد، فکر کنم به خاطر آفتاب بود.
 درمانگر ماشین رو متوقف کرد و پیاده شد.

باشه؟؟؟ اصال حوصله اینکه چندین ساعت توی یه ماشین که  نکنه ماشینش خراب شده
متوقف شده بمونم رو نداشتم، ترجیح میدادم زود تر برسم قلعه و کمی بخوابم تا از 
فکر و خیال هام کم بشه ، بعد دوباره یه نقشه جدید بکشم که بتونم از گذشتم سر در 

گه بهم میگفت، اون موقع میتونستم بیارم، البته درمانگر گفته بود گذشتم رو بهم میگه، ا
یه تصمیمی برای ادامه ی زندگیم بگیرم، احتماال میرفتم شهر و مادربزرگم رو پیدا 

 میکردم...
 توی همین فکرا بودم که درمانگر در سمت من رو باز کرد و یه سبد چوبی رو بهم داد.

یه چیزی بخور تا برسیم ضعف نکنی. _  
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شین شد و دوباره به راه افتاد.و در رو بست و و رفت سوار ما  
 در سبد رو باز کردم، چند تا ساندویچ و چند تا کلوچه بود، مشغول خوردن کلوچه ها شدم.

 فکر کنم یکی دو ساعتی گذشته بود ، پس قرار بود کی برسیم؟؟
 حالم بد شده بود و سرم گیج میرفت و چشم هام سیاهی میرفت.

کی میرسیم؟؟؟_  

مونده. هنوز _  

ه ماشین رو نگه داری؟؟؟میش _  

چیزی شده؟؟ _  

حالم خوب نیست. _  

باشه . _  
 و ماشین رو نگه داشت.

پیاده شو کمی قدم بزن ، احتماال به خاطر اینه که جاده خیلی ناصافه و ماشین خیلی  _
 تکون میخوره.

از ماشین پیاده شدم و در رو بستم و به ماشین تکیه دادم، کمی که گذشت ، حالم بهتر 
و سوار ماشین شدم.شد   

بهتر شدی؟؟ _  

آره ، خوبم. _  
 و راه افتاد.

تعریف کن این چند روز چی شده؟؟ _  

سرما که خورده بودم ، ملیسا بهم دارو میداد و مراقبم بود تا حالم بهتر شد، بعد هم  _
من رفتم توی جنگل که شاید بتونم به یه روستایی جایی برسم که همون جور که ملیسا 
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نشد. گفت که تو منو طلسم کردی.گفته بود   

اینکه تو رو تو جنگل نگه دارم ، چه فایده ای واسه من داره؟؟ _  

من چه بدونم؟؟ _  

ملیسا میخواسته تو رو پیش خودش نگه داره که از تو یکی مثله خودش بسازه. _  

جادوگر بشم.نه اون گفت من خنگم نمیتونم  _  

چه ربطی به جادوگر شدن داره؟؟ _  

ملیسا گفت آدم های خیلی باهوش فقط میتونن جادوگر بشن. _  

جور درمی یاد، بعد قبول کن.ر کی هرچی میگه اول روش فکر کن، ببین با عقله _  

ملیسا راست گفته که یه زمانی تو قلعه بستری بوده؟؟ _  

برای خیلی وقت پیشه.آره ولی _  

راستی منو شهر میبری؟؟؟ _  

من خودم که نمیتونم، کلی کار دارم.اما آیهان میخواد بره شهر و دیگه اون جا زندگی  _
 کنه، میتونه تو رو هم ببره.

من فکر میکردم تو منو میبری... _  

نه من کلی کار توی قلعه دارم، ولی به نظر من بهتره که صبر کنی تا دوره ی  _
 درمانت تموم شه بعد بری شهر.

مگه من مریضم که دوره درمانم تموم شه؟؟ _  

برسیم قلعه برات توضیح میدم. _  
ی بیرون خیره شدم... بعد از چند ساعت نزدیکای ظهر به دیگه چیزی نگفتم و به منظره 

 قلعه رسیدیم.
 از ماشین پیاده شدم، روبروی قلعه وایسادم، باز برگشتم به خونه ی اول.
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 کولم رو روی دوشم انداختم و باز وارد جایی شدم که بهش تعلق نداشتم...
یدم، این جوری اتاق مستقیم سراغ اتاقم رفتم، در اتاق رو بستم و پرده ها رو هم کش

 تاریک میشد و میتونستم راحت کمی استراحت کنم.
کولم رو توی کمد پرت کردم و روی تخت ولو شدم، با اینکه خیلی خسته بودم اما 

 خوابم نمی یومد.
دفترچه خاطراتم رو برداشتم و ورق زدم ، از آخرین روزی که خاطراتم رو توش ثبت 

ولی اتفاقات زیادی رخ داده بود. کرده بودم، مدت زیادی نگذشته بود  
 مشغول نوشتن اتفاقات اخیر شدم و همه چی رو بدون کم و کاست یاداشت کردم.

 صدای در اتاقم اومد.

بفرمایید. _  
 در باز شد، آیهان بود.

سالم._  

سالم. _  

اصال فکرشم نمیکردم واقعا بری. _  

چرا؟؟ _  

کسی نتونه پیدات کنه و تنها خب بیرون خطرناکه ، ممکن بود گم بشی و هیچ وقت _
 توی جنگل بمیری.

مردن فرق زیادی با یه زندگی گنگ نداره. _  

نمیدونم، من تو همچین شرایطی نبودم، بیا پایین ناهار بخوریم. _  

باشه کمی دیگه می یام. _  

پس من میرم. _  
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 و رفت. 
م رو همه چی به حالت سابق برگشت، اما نباید این جوری میشد، من این همه خود

 تو خطر ننداختم که تهش هیچی دستم رو نگیره... 
.نهباید درمانگر رو مجبور میکردم قولش رو عملی ک  

پایین. بلند شدم یه آبی به دست و صورتم زدم و بعد برای ناهار رفتم  
 آنا و آیهان مشغول ناهار خوردن بودم.

 صندلی رو عقب کشیدم و نشستم.

درمانگر کجاست؟؟ _  

عموم خوابه. _  

کی بیدار میشه؟؟ _  

نمیدونم، گفت خیلی خسته ست ولی تا غروب بیدار میشه._  

باشه. _  

تو پیش ملیسا رفته بودی؟؟  _  

رستاری کرد ، بعد هم مجبورم نه من سرما خوردم ، ملیسا منو برد خونش و ازم پ _
کرد که دستیارش بشم که به یه روز نکشیده بود، درمانگر ممو از اون جا آورد این جا، 

نمیفهمم  چرا عموت منو از اینجا بیرون کرد و چرا دوباره برگردوند، شاید عذاب 
 وجدان گرفته بود، نه؟؟؟

نه، جزئی از درمانته. _  

آخه مگه من چه بیماری دارم؟؟ _  

من میدونم، خیلی هم بیماریت خطرناکه ، اما عموم گفته بهت نگم. _  

میکنم بگو ، عموت اآلن که اینجا نیست.خواهش _  
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نچ نمیشه. _  

مثله عموت نشو دیگه بگو. _  

نچ. _  

باشه. _  
 و مشغول غذا خوردن شدم ، یهو حرفای درمانگر  در مورد رفتن آیهان، یادم اومد.

شهر؟؟ آیهان ، تو میخوای بری _  

آره،باید برم دنبال عموم و ازش مراقبت کنم، شاید دانشگاه هم برم. _  

عموت هنوز تو کماست؟ _  

نمیدونم._  

منم شاید بعد از اینکه گذشتم رو فهمیدم برم شهر._  

واسه چی میخوای بری شهر ، تو که گفتی کسی رو نداری._  

یه مامان بزرگ دارم ، میتونم برم اون رو پیدا کنم. _  

شهر خطرناکه ، بهتره یه نفر اول مامان بزرگت رو پیدا کنه و بعد بیاد تو رو ببره  _
 پیشش ، اگه بخوای من میتونم بهت کمک کنم.

چرا میخوای بهم کمک کنی!؟ _  

کمک کردن دلیل نداره که. مگه اون موقع که تو باعث شدی من بعد از چهارسال  _
 حالم خوب بشه ، دلیلی داشتی؟؟

نی یادت می یاد چه دلیلی داشتم، دلیلش رو بهت هم گفتم.خوب فکر ک _  

ر گذاشته باشه.روت تاثی فکر کنم ملیسا باید _  

اسی؟؟مگه تو ملیسا رو میشن _  

نه، ولی آنا در موردش بهم توضیح داده. _  
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تو ملیسا رو ندیدی، پس حق نداری در موردش قضاوت کنی و بگی اون آدم  _
 بدیه.

اون یه جادوگر سیاهه و از قوانین جادوگر ها پیروی نمیکنه و هر کاری دلش بخواد  _
 میکنه، هیچ اصول اخالقی نداره.

اون منو نجات داد. _  

و رو دزدید.نه ، اون ت _  

بحثمون بی فایده ست، تو تا حاال ملیسا رو ندیدی، پس بهتره در موردش قضاوت  _
 نکنی چون اصال اخالقی نیست.

چرا از اون دفاع میکنی؟؟ _  
 آنا گفت: موقع غذا خوردن حرف نزنید.

 و دیگه کسی چیزی نگفت.
بعد مشغول خشک  بعد از ناهار به اتاقم رفتم و اتاقم رو مرتب کردم و رفتم حموم ،

کردن موهام شدم، باید یه فکری به حالشون میکردم، خیلی بلند بودن و تا کمرم 
 میرسیدن، باید کوتاهشون میکردم...

نزدیکای غروب به طبقه ی اول رفتم و توی نشیمن، روی مبل کنار شومینه نسشتم، 
تما از این جا رد درمانگر اگه از خواب بیدار میشد و میخواست به طبقه های باال بره، ح

 میشد.
حدود دو ساعتی گذشت ، باید صبر میکردم تا بیاد، توی همین فکرا بودم کا تا کی باید 

 صبر کنم که درمانگر رو دیدم که داشت سمت راه پله ها میرفت.
 بدو بدو دنبالش رفتم.

سالم. _  
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سالم، چیزی شده ؟ _  

برای چی این جام؟؟ قرار بود یه چیزایی رو بهم بگی، از جمله اینکه من _  

بهتر نیست بمونه برای فردا صبح؟؟ _  

نه،  قول دادی._  

پس بریم بشینیم برات توضیح بدم. _   
تم و درمانگر هم روبروی من نشست.و رفتیم کنار شومینه و من سر جای قبلیم نشس  

یادت می یاد اول که این جا بودی حالت چه جوری بود؟؟؟ _  

دم.آره ، تب داشتم و مریض بو _  

یه تب معمولی نبود، درجه تب تو خیلی باال بود، هیچ دکتری نمیتونست درمانت  _
کنه و قرار بود بمیری که من آوردمت اینجا ، چون فقط من میدونم تو چه بیماری 

 داری چه جوری میشه درمانت کرد.

قراره ی عریف کنت که از خودت تباز داری از موضوع اصلی دور میشی ، قرار نیس _
 دقیق بگی من واسه چی این جام؟؟

تو یه بیماری داری که بعضی اوقات بروز میکنه ، وقتی بیماریت بروز میکنه کامال از _
ر دیگه تبدیل میشی، من قبال یه این شخصیتی که داری خارج میشی و انگار به یه نف

بیمار مشابه تو داشتم که تو کمتر از شش ماه درمان شد ، تو هم اگه صبر کنی به طور 
 کامل درمان میشی.

من چند وقته این جام؟؟ _  

حدود دو ماه. _  

به یه نفر دیگه تبدیل میشم یعنی مثله گرگینه ها... _  

نه ، منظورم اینه که رفتار هات عوض میشه. _  
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رفتار هام چطوری میشه؟؟ _  

تا دوره ی درمانت تکمیل نشه نمیتونم بهت بگم. _  

ولی گفته بودی بهم میگی. _  

من نمیتونم بهت آسیب بزنم ، اگه بخوام همه چی رو بهت بگم ، برمیگردیم به  _
خونه ی اول و اولین روزی که اومدی این جا، من هیچ وقت کاری نمیکنم که بیمار 

ن.هام آسیب ببین  

پس نمیخوای بگی ، نه؟؟ _  

آره بهتره دیگه اصرار نکنی، خودت خسته میشی. _  

خب پس حاال درمورد گذشتم بگو، اسم من چیه؟؟ _  

همون طور که خودت یادت می یاد پدر و مادر و خواهرت کشته شدن.. _  

چی کشته شدن؟؟ یعنی یه نفر اون ها رو به قتل رسونده؟؟ _  

ی خب چه فرقی به حال تو میکنه، در هر صورت فوت متاسفانه همین طوره، ول _
 شدن.

فرق میکنه، از قاتلشون انتقام میگیرم... _  

نمیتونی . _  

چرا ؟؟  _  

بعدا میفهمی، از مادر بزرگت هم خبری ندارم، اسمت رو هم نمیدونم. _  

مگه میشه؟؟ تو منو آوردی اینجا بعد نمیدونی اسمم چیه؟؟ _  

که توی تیمارستان  پرونده ت رو خوندم این قدر  واقعا متاسفم ، اون موقع _
 حواسم به گزارش های پرونده ات پرت شد که اسمت رو نخوندم.

یعنی به حاطر سهل انگاری تو، من اآلن نمیدونم اسمم چیه؟؟!!!! بعد کلی هم به  _
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خودت افتخار میکنی که خیلی پزشک خوبی هستی و همه ی بیماری ها رو میشناسی و 
سی و این جور چرت و پرتا؟؟؟!!! واقعا که!!!وظیفه شنا  

 و بلند شدم، اعصابم به هم ریخته بود، رفتم توی حیاط مشغول قدم زدن شدم، 
هوا تاریک شده و بود صدای زوزه ی گرگ ها مثله هر شبی که توی قلعه بودم همه 

 جا پیچیده بود.
لم بهتر میشه، اما نشد... فکر میکردم اگه درمانگر کمی در مورد خودم بهم توضیح بده، حا

 بدتر هم که شدم.
کلی درد جدید به دردام اضافه شد، از جمله اینکه خانوادم رو یه نفر کشته ، یه بیماری 

 عجیب و غریب خطرناک دارم و اسمم رو فعال فعال ها قرار نیست بدونم..
ار هام چه از همه سخت تر مربوط به بیماری خودمه، یعنی وقتی بیماریم بروز میکنه رفت

 تغییری میکنه که من رو برده بودن تیمارستان؟؟؟
اینکه توش بستری بوده باشم ...اصال تیمارستان خودش خیلی بار منفی داره   

.... 
باید یه تصمیم اساسی برای زندگیم میگرفتم، یا باید اینجا میموندم تا به قول درمانگر 

 درمان بشم یا باید میرفتم، درمانگر بهم قول داده بود که منو شهر میبره...
وقتی عصبانی میشدم بروز آخه من که مریض نبودم، اگه مریض بودم مریضیم باید 

 میکرد ، اگه این جوری بود من تا حاال باید صد بار باید درمانگر رو کشته بودم...
 پس بهتر بود برم شهر تا از موندن تو اینجا دیوونه نشدم.

 باید میرفتم به درمانگر میگفتم.
 به قلعه برگشتم و دنبال درمانگر گشتم تا توی کتابخونه پیداش کردم.

.تصمیمی گرفتم من یه _  

میخوای این جا بمونی تا کامال درمان شی؟؟ نه؟؟ _  
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نه، میخوام برم شهر و مامان بزرگم رو پیدا کنم. _  

نه نمیشه. _  

چرا؟؟ تو خودت قول دادی منو میبری شهر. _  

همین چند روز که نبودی کلی از کارهام عقب افتادم، اصال وقت ندارم. _  

خودم تنها میرم. _  

ه، خطرناکه.نه نمیش _  

من میخوام برم. _  

میتونی با آیهان بری، پس فردا میخواد راه بیوفته. _  

نه ، تو خودت منو آوردی، خودت هم باید ببری شهر. _  

پس باید صبر کنی تا سرم خلوت شه. _  

من نمیتونم صبر کنم میخوام فردا صبح برم . _  

رسم.نمیشه، اآلن هم برو استراحت کن بزار من به کارهام ب _  
 از کتابخونه خارج شدم و به اتاقم رفتم.
 کنار پنجره نشستم، باید چی کار میکردم؟؟

 یعنی باید با آیهان میرفتم شهر؟؟
اصال دوست نداشتم با آیهان برم شهر، احساس میکردم هیچ چی رو نمیتونه درک 

یدی فکر نمیتونه درک کنه که ملیسا آدم خوبیه آخه مگه میشه کسی رو که تا حاال ند ،کنه
 کنی بده؟؟

نمیتونه درک کنه که اینکه آدم حافظه اش رو از دست داده باشه و ندونه اسمش چیه 
 چه درد بزرگیه...

 باید یه نفر دیگه رو پیدا میکردم که منو ببره شهر.

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

86 
 

گذینه ی خوبی بود... کتوره  
..... 

صبح مثله همه ی روزهایی که تو قلعه بودم، از خواب بیدار شدم، مثله هر روز رفتم 
 حموم بعد موهام رو خشک کردم .

 بدو بدو به غذاخوری رفتم و مشغول خوردن شیر و کلوچه ام شدم.
 باید میرفتم سراغ هکتور، شاید اون حاضر میشد با من به شهر بیاد.

سمت اتاق هکتور رفتم، قبل از اینکه بخوام در بزنم، در باز شد و هکتور از اتاقش 
 بیرون اومد و در رو بست.

سالم ، اینجا چی کار میکنی ؟؟ _  

سالم ، میخواستم با هم حرف بزنیم. _  

باشه، بیا بریم بیرون قدم بزنیم،  حرف هم میزنیم. _  

باشه. _  
لعه خارج شدیم.و سمت در خروجی قلعه رفتیم و از ق  

 بیرون قلعه ، یه بچه گربه طوسی رنگ بود، هکتور گربه رو بغل کرد.

تو از کجا اومدی کوچولو!! ندیده بودمت. _  
 و گربه میو میو کرد.

زبونش رو میفهمی؟؟ _  

معلومه که نه!! ولی گربه ها رو خیلی دوست دارم، میخوای بغلش کنی؟؟ _  

رتم زخمی میشه.نه، یه وقت چنگ میندازه دست و صو _  

حاال چی میخواستی بگی؟؟؟ _  

میتونی بامن بیای شهر؟؟ _  
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مگه میخوای بری شهر؟؟ _  

آره میخوام برم مامان بزرگم رو پیدا کنم  ولی درمانگر نمیزاره تنها برم، تو میتونی  _
 باهام بیای؟؟

من خیلی وقته از این جا خارج نشدم. _  

ینجا رو هم میبینی، واسه تو هم جالبه که خب می تونی بعد این همه سال بیرون ا _
 بدونی دنیای بیرون چه فرقی کرده.

نمیدونم میفهمی یا نه، اما میترسم. _  

نمیشه که  همیشه این جا بمونی ، باید باالخره یه روزی این ترس رو کنار بزاری  _
 و از اینجا بیای بیرون،تازه اآلن من هم هستم، میتونم مواظبت باشم.

ندید و گفت:  تو بچه ای یه نفر میخوای مواظبت باشه، بعد تو میخوای هکتور خ _
 مواظب من باشی؟؟؟

اینکه بچم دلیل نمیشه که ضعیف باشم. _  

خب ، باشه باهات می یام، اما هر وقت من گفتم باید برگردیم قلعه.  _  

باشه، فردا راه می یوفتیم. _  

نه منصرف شدم. _  

چرا؟؟؟ _  

ون.من نمیتونم برم بیر _  
 و گربه رو زمین گذاشت و به سرعت به داخل قلعه رفت.

 یعنی چی شد؟؟ چرا یهو نظرش عوض شد؟؟؟
اعتی بیرون موندم و فکر کردم، یا باید اینجا میموندم یا باید با آیهان میرفتم یه س

 شهر، هیچ حق انتخاب دیگه ای نداشتم.
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 از این جا موندم خسته شده بودم..
 تصمیمم رو گرفتم، به قلعه برگشتم و سمت اتاق آیهان رفتم.

 چند تا تقه به در زدم، کمی بعد ، در باز شد.

سالم بیا تو. _  

سالم. _  

چیزی شده؟؟ _  

میشه من هم با تو بیام شهر؟؟ _  

آره، درمانگر بهم گفته بود احتماال با من می یای شهر._  

که این طور، کی میخوای بری؟ _  

پس فردا راه می یوفتم. _  

اوهوم ، پس من هم تا اون موقع وسایل هام رو جمع میکنم. _  

تو قبال تو چه شهری زندگی میکردی؟؟ _  

ی یاد.یادم نم _  

یعنی حدس هم نمیتونی بزنی؟؟ _  

من هیچی یادم نم یاد ، حتی نمیتونم اسم یه شهر رو هم بگم. _  

واقعا ؟؟!! خیلی عجیبه، پس باید در مورد جایی که میخوایم بریم بهت توضیح بدم،  _
 بشین.

 و به صندلی که کنار پنجره بود ، اشاره کرد.
ی یعنی یادت می یاد شهر چه جور جاییه؟؟روی صندلی نشستم و ادامه داد: خب میدون  

فکر میکنم باید جایی باشه که آدما توش زندگی میکنن، ولی هیچ تصویر ذهنی ازش   _
 ندارم.
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خب اشکال نداره، میریم میبینی، فقط شهر یه سری قانون داره که باید رعایت  _
.کنی، یعنی یه سری قانون هست که چه تو شهر تو روستا باید رعایت کرد  

خب مثال چی؟؟ _  

باید روسری سر کنی. _  

یعنی چی؟؟ _  
خندش گرفت و گفت : نمیدونی؟؟ مطمئنی فقط حافظه ات رو از دست دادی؟؟ یا 

 شایدم قبال اینجا زندگی نمیکردی.

من چیزی یادم نمی یاد، خنده داره؟؟ _  

 نه ، نه ببخشید، روسری یه مربع معموال یک متر در یک متره که از قطرش تاش_
 میکنن و یه مثلث میشه ، بعد روی سرت میندازی که موهات رو بپوشونه.

یعنی تو هم باید همین کار رو بکنی وقتی میخوای بری شهر؟؟ _  

نه دیگه، فقط دختر ها روسری سر میکنن. _  

اوهوم،کمی عجیب غریبه، نه؟؟ _  

وقتی بیای شهر میفهمی که اینجا خیلی طبیعی تر از شهره. _  

انون هایی هست؟؟دیگه چه ق _  

خودت کم کم میفهمی ، این یکی که بهت گفتم از همه مهم تر بود مگر نه پلیس  _
ت میبرد...میگرفت  

؟کجا؟_  

خونه ی پسر شجاع. _  

اون دیگه کیه؟؟ _  

کی؟؟ _  
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پسر شجاع؟؟ _  

تو حافظه ات رو از دست دادی یا عقلتو؟؟ پسر شجاع اصطالحه، پلیس میبرتت  _
 کالنتری.

کالنتری چیه؟؟ _  

یه جاییه پر از سرباز و سروان و سرگرد و سرهنگ. _  

ها که آدم بدی نیستن، پس کالنتری ترس نداره که. خب پلیس _  

عد زندان.نه دیگه، میبرنت بازداشتگاه بعد دادگاه، ب _  

همش به خاطر روسری سر کردن؟؟ _  

بله ، به خاطر روسری سر کردن، به همین دلیل هر چی من میگم باید گوش کنی. _  

باشه خب، روسری سر میکنم. _  

باید هر چی من میگم گوش کنی، از پیش من نباید جم بخوری، بدون اجازه من   _
کیم میگی من داداشتم، یه اسم نباید کاری بکنی و جایی بری. هر کی هم پرسید من 

 هم باید برای خودت انتخاب کنی.

اسم واسه خودم انتخاب کنم؟؟ من میخوام بیام شهر که بفهمم اسمم چیه. _  

آخه من چی صدات کنم؟ حاال یه اسمی رو خودت بزار تا بفهمی اسمت چیه. _  
 درمانگر بهت نگفت؟؟

نه.گفتش یادش رفته از روی پرونده ام اسمم رو بخو _  

حاال اشکال نداره، باالخره میفهمیم. _  

من میرم صبحونه بخورم. _  

باشه. _  

فعال خداحافظ. _  
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خداحافظ. _  
و از اتاقش خارج شدم و به غذا خوری رفتم و مشغول صبحونه خوردن شدم، این 

 جوری که آیهان میگفت شهر خیلی جای عجیبی بود..
 کمی میترسیدم از اینکه بخوام برم شهر... 

به خودم نگاه  ساده بودم وییکی دو روز مثله برق و باد گذشت، روبروی آینه وا این
زانوم پوشیده بودم و یه روسری سیاه رنگ سر  میکردم ، یه پیراهن چهارخونه تا باالی

 کرده بود، موهام رو هم بافته بودم و زیر روسریم بود.
 چهره ی جدیدم ، خیلی برام غریبه بود، ولی کم کم باهاش کنار می یومدم.

 احساس کسی رو داشتم که یه نقاب روی صورتش زده، 
بودم، آره، من برای رفتن به دنیای بیرون این قلعه نقاب زده   

 نقاب زده بودم که کسی نفهمه من کیم،
نفهمه من یه دختر بی هویتم که سه ماه توی یه قلعه که مثله تیمارستانه بستری  

 بودم،
کسی نفهمه که من توی دنیای بیرون یه آدم بی کس و کارم که یه نفر منو از  

 تیمارستان فراری داده...
 یعنی بقیه آدم های اون بیرون هم نقاب زدن؟؟

ون روز که اون سوال توی ذهنم اومد فکر نمیکردم تا مدت های طوالنی دغدغه ا
 زندگیم بشه...

کولم و ساکم رو برداشتم و برای آخرین بار نگاهی به اتاقم انداختم، این جا خونه ی 
 من نبود، باید میرفتم و خونم رو پیدا میکردم...

ین امید که شاید خونم رو پیدا کنم نمیدونم کار عاقالنه ایه که خودم رو آواره کنم به ا
وندم، توی ذهنم می یومد:،مدام این بیت شعر که نمیدونم کی و کجا خ  
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 کبوتری که دیگر آشیان نخواهد داشت** قضا همی بردش به سوی دانه و دام**
اینکه این شعر اآلن و تو این موقیعت به ذهنم اومده بود، کمی منو میترسوند و 

 نسبت به رفتن، دلسردم میکرد.
.از اتاق خارج شدم و در رو بستم ، بیرون اتاق ، درمانگر منتظرم بود  

درمانگر کوله و ساکم رو ازم گرفت. سمت راه پله رفتم و درمانگر هم دنبالم اومد، هر 
پله رو با یادآوری یه خاطره رد میکردم، انگار یه عمر طول کشید تا پله ها تموم شد به 
سالن پایین رسیدم، مستقیم سمت در خروجی رفتم، اوایل صبح بود و خورشید داشت 

ه ی جنگل میکرد، جنگلی که هر کی بیرونش باشه، هیچ وقت اولین پرتو هاش رو روان
های عجیبی میتونه باشه و چه داستان نمیتونه تصور کنه که توی این جنگل ، چه چیز

 هایی رو تو دلش جا داده...
بیرون قلعه ، آیهان مشغول چک کردن ماشینه، درمانگر کولم و ساکم رو پشت 

 ماشین میذاره.
کردن ماشین برداشت و سمت من اومد.آیهان ،دست از از چک   

آماده ای؟؟ _  

آره ، آمادم. _  
برگشتم و به قلعه نگاه کردم، به حرفای درمانگر در مورد تموم شدن دوره ی درمانم 

  فکر کردم، باید چی کار میکردم؟؟ رفتن، کار درستی بود؟؟؟
مثله یه دوراهی میمونه، مثله یه سکه که دو رو بیشتر نداره، اما ای کاش حالت سومی 

هم داشت که هم مسیر اول بود هم بود، ای کاش راهی که روبروم مسیر سومی 
 هم مسیر دوم..

ولی، سکه ی زندگی من دو رو بیشتر نداشت، وقت انتخاب بود، انتخاب رفتن یا 
 نرفتن، مسئله ی مسئله ی زندگی من، در هر صورت ، آینده ی من توش مجهوله.
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آخرین لحظه ها بود و باید نظرم رو قطعی میکرم،نگاهی به قلعه کردم، تمام سنگ 
رو از نظر گذروندم، به درختا نگاه کردم، تک تک برگاشون رو از نظر گذروندم ،  هاش

 اصال دلم نمیخواست یه روز دوباره یادم بره از کجا اومدم...
سکه ی من چرخید و چرخید و چرخید و آخر ، احساسم به عقلم غالب شد و رفتن رو 

 دستور داد و من ، مثله یه فرمانبر، پذیرفتم،
عقلم فریاد میزد خودتو بیشتر از این تو دردسر و خطر ننداز و همون یه بار  در حالی که 

 رفتنت به جنگل کافی بود...
 ولی احساسم، ترس رو از افکارم پس میزد و من رو به سمت ماشین هل میداد.

 باالخره تصمیم احساسم شدم و سمت ماشین رفتم و داخل ماشین نشستم.
 آیهان هم سوار شد.

آیهان رفت و یه چیز هایی بهش گفت که من نشنیدم، به سمت  درمانگر سمت
 من اومد.

نگران هیچی نباش، من همیشه مواظبتم، خداحافظ. _  

خداحافظ. _  
و ماشین حرکت کرد و قبل از اینکه متوجه بشم و ذهنم تجزیه تحلیل هاش رو در مورد 

ه اصال پیدا نیود، حرفای درمانگر تموم کنه، اون قدر از قلعه دور شده بودیم که قلع
 نمیدونم ما تو افق گم شده بودیم یه قلعه.

یهو قلبم خالی شد و ضعف رو تو تک تک سلول هام حس کردم، اگه با رفتن به 
 شهر همه چی بدتر بشه ،چی؟

 اگه تصمیمم اشتباه باشه،
 اگه تصورم در مورد آدم ها برعکس باشه،

داره...اگه پامو تو راهی گذاشته باشم که هیچ برگشتی ن  
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اینکه دیگه نمیشه به عقب برگشت، وحشت ناک ترین چیز دنیاست، حتی وحشت 
 ناک تر از موندن تو تاریکی محض.

چیزی شده؟؟ خوبی؟؟ _  

آره.  _  
 و آه عمیقی کشیدم.

رنگت پریده، چیزی شده؟؟ _  

نه. _  

خود به خود این جوری مثله گچ سفید شدی ، نه؟؟ کامال طبیعیه!! _  

نکنی؟؟میشه مسخره  _  

من قراره تو این سفر مواظبت باشم، میخوای یه چیزی بیارم بخوری؟؟ آب قندی  _
؟ا یه چیز شیرین، آب طالیی، ی  

نه ، خودم خوب میشم. _  

مشکلی داری که بهت کمک کنم، من اصال برای این اینجام که  بابد بگی چه _
 مواظبت باسم، مگر نه ، خب تنها میرفتی.

راستش میترسم. _  

از چی؟؟ _  

از اینکه اشتباه کرده باشم که قلعه رو ترک کردم. _  

نگران نباش، اگه ترک قلعه برات بد بود درمانگر به هیچ وجه نمیذاشت بری، هر  _
ی میتونی برگردی.وقت هم که بخوا  

با حرفای آیهان کمی حالم بهتر شد و استرسم کمتر شد، احساس میکردم توی ذهنم 
 بیخودی ترک قلعه رو گنده کرده بودم، من قبال خودم تنهایی رفته بودم جنگل، 
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 پس چرا اآلن اینقدر نگران بودم!؟؟؟
دست سرنوشت ترجیح دادم فعال به چیزی فکر نکنم، زندگی من که تا این لحظه به 

چه برنامه های دیگه ای برام چیده... رقم خورده، باید صبر میکردم تا ببینم  
شاید توی شهر و مادربزرگم رو پیدا میکردم ، قرار نیست که همه چی بد پیش بره!!؟؟ 

 نه؟؟؟
چشم هام رو بستم و سعی کردم که بخوابم، خیلی زود خوابم برد، تمام شب رو بیدار 

د که توی ماشین زود خوابم برده بود... بودم و عجیب نبو  
.... 

 انگار به نفر داشت صدام میکرد، چشم هام رو باز کردم، آیهان بود.

دو ساعته دارم صدات میکنم، نمیشنوی؟؟ پاشو دیگه، رسیدیم روستا. _  
 تا اسم روستا اومد ، زود خوابم پرید و بلند شدم.

روسریت رو بکش جلو بریم صبحونه بخوریم. _  

باشه. _  
 روسریم رو صاف و صوف کردم، آیهان راه افتاد و من هم دنبالش رفتم.

اینجا هم درخت بود ولی تعدادشون از جنگل کمتر بود ، خونه های کوچیک تو دو طرف 
 جاده ی خاکی بود و چند تا بچه داشتن با هم بازی میکردن.

کجا قراره بریم؟؟ _  

ما باید یه جایی رو پیدا کنیم که بهمون صبحونه نمیدونم، من که تا حاال اینجا نبودم، ا _
 بدن.

کمی بعد که رفتیم ، یه پیرمرد که موهای سفید و صورت مهربونی داشت و یه جلیقه 
 ی سیاه روی یه پیراهن سفید پوشیده بود، سمت ما اومد.

سالم خوش اومدید، شما از کجا اومدید؟؟ _  
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ن ، سر راه از اینجا رد شدیم، آیهان گفت: سالم، ممنون ما داریم میریم تهرا
 میخواستیم اینجا صبحونه بخوریم. من آیهانم و ماهان هم خواهرمه.

خب بیاین خونه ی من، خیلی وقته کسی خونمون نیومده. _  

خیلی ممنون ، حتما می یایم. _  
فتاد و ما هم دنبالش رفتیم...و پیرمرد مو سفید راه ا  

به همراه پیرمرد از میون جاده ی خاکی روستا که در دوطرفش خونه ها واقع شده 
 میگذریم .

 پیرمرد روبروی در آبی بزرگی متوقف میشه.

چند لحظه همین جا بمونید، من اآلن می یام. _  
یکنم منظره ی اطرافم رو بهتر نگاه کنم، یه در بزرگ و به درون خونه میره،فرصت م

آبی روشن که دور تا دورش رو پیچک های سبز فرا گرفته و یه بوته ی بزرگ گل 
 محمدی، کنار در خونه ست، از روی دیوار هم شاخه های درخت انگور بیرون زده،...

نمیخواست ما رو تو خونش راه بده چرا گفت بیایم؟؟ _  

میاد، کمی صبر کن. گفت کمی دیگه _   

مطمئن باش سر کارمون گذاشته، این قدر این جا باید وایسیم تا زیر پامون علف  _
 سبز شه.

وقتی نمیشناسیش حق نداری در موردش بد بگی. _  

تو حافظه ت رو از دست دادی فکر میکنی همه خوبن. _  
 یکی دو دقیقه بعد ، پیرمرد اومد .

منتظر شدید. بفرمایید داخل، ببخشید دبفرمایی _  
 و ما وارد خونه ش شدیم.

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

97 
 

یه حیاط بزرگ بود که دور تا دورش پر از درختای میوه و بوته های گل و در انتها، 
 خونه بود.

جلوی در خونه پیرزن مهربونی که لباس های روستایی پوشیده بود و یه روسری بلند 
وش آمد گفت بود، ایستاده بود بهمون خسفید سرش کرده و لبخند قشنگی روی لبش

 و ما رو به سمت اتاق بزرگ خونه، راهنمایی کرد.
تاق هم تمام کف اتاق با فرشای خوش طرح و رنگ فرش شده بود و دور تا دور ا

 پشتی های کوچولو بود.
زن که بعدا فهمیدم اسمش لعیاست، سفره ای وسط اتاق انداخت و نون داغ و پیر

چید و همگی مشغول خوردن شدیم. پنیر و کره و گردو و شیر و چایی توی سفره  
 پیرزن کنارمن نشسته بود.

عزیزم اسمت چیه؟؟ _  

ماهان. _  

چه اسم قشنگی داری، اسم من هم لعیاست، ناهار چی دوست داری برات  _
 درست کنم؟؟

ناهار؟؟  _  
 آیهان گفت: مادر جون ما بعد از صبحونه باید بریم .

نمیشه حداقل برای ناهار بمونید؟؟ _  

ید زود برسیم شهر، بابا و مامانمون نگران میشن.نه با _  
... 

بعد از ناهار از پیرزن و پیرمرد مهربونی که تو خونشون به ما صبحونه داده بودن  
 خداحافظی کردیم و سمت ماشین،راه افتادیم.

دیدی اشتباه فکر کرده بودی؟؟ چه قدر آدم های مهربونی بودن؟؟ _  
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کنم ، اگه تو هم جای من بودی، همین جوری من یاد گرفتم به کسی اعتماد ن _
میشدی، البته کمی دیگه مثله من میشی، هر کی تو اون شهر بزرگ زندگی کنه، همین 

 میشه.

راستی واسه چی میخواستن ما ناهار هم بمونیم؟؟؟ _  

خب تنهان میخواستن ما بمونیم که از تنهایی در بیان، در کل آدم های مهمون  _
 نوازی هستن.

تنهان؟؟چرا  _  

ذاشتن رفتن ون گمن چه میدونم، علم غیب ندارم که ، شاید بچه هاشون تنهاش_
 شهر.

 به ماشین رسیدیم و سوار ماشین شدیم و راه افتاددیم.
زمون فکرم رو به خودشون مشغول کرده بودن، یهو به ذهنم رسید میزبان های امرو

 نکنه مامان بزرگ من هم مثله اونها تنها باشه؟؟
 نکنه نداره که ، مامان بزرگ من هم تنهاست، حتما اآلن خیلی ناراحته...

 باید هر چه زود تر پیداش میکردم ....

میرسیم؟؟کی _  

عد بپرس.بزار ده دقیقه بشه که راه افتادیم، ب _  

رسیدی شهر میخوای چی کار کنی؟؟ _  

اول میرم خونه ی عموم ، بعد میرم بیمارستان، بعد میرم دنبال کارهای  _
 دانشگاهم.

پس پیدا کردن مامان بزرگ من تو برنامت نیست. _  

نه دیگه ،مامان بزرگ تو رو هم پیدا میکنیم. _  
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آخه چطوری ؟؟ من که چیزی یادم نمی یاد._  

ز وکیل عموم کمک بگیریم.میتونیم ا_  

وکیل؟؟ _  

نگو که نمیدونی وکیل چیه. _  

کلمه ش برام آشناست ولی دقیق نمیدونم. _   

وکیل کسیه که کارهای حقوقی و کیفری موکلش، یعنی کسی که وکیل براش کار میکنه _
 رو ، انجام میده.

چرا مردم خودشون کار های حقوقی و کیفری شون رو انجام نمیدن؟؟ _  

ن که به اون راحتی که تو فکر میکنی نیست. می یای شهر میفهمی.چو _  

باشه، راستی میخوای دنبال مامان بابات بگردی؟؟ _  

نمیدونم، اون ها اگه منو دوست داشتن تو این چهار سال پیدام میکردن، پس  _
 من دیگه براشون مهم نیستن.

واقعا این جوری فکر میکنی؟؟ _  

کر میکنم.خودمم دقیق نمیدونم چی ف _  
 و چند دقیقه هیچی نگفت.

اآلن منم باید برم دانشگاه ؟؟؟ _  

نه تو نه، تو که هم هیجده سالت نیست، دیپلم هم نداری. _  

دیپلم دیگه چیه؟؟ _  

وقتی که دوازده سال مدرسه میری، بهت دیپلم میدن، تو چند سالته؟ _  

م من چیه ؟؟شانزده، هیفده، دقیق نمیدونم،وکیل عموت میتونه بفهمه اس _  

آره هر کاری میتونه بکنه. _  
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خیلی دلم میخواد مامان بزرگم رو پیدا کنم، اآلن اون تنهای تنهاست. _  

م.باش پیداش میکنینگران ن_  
...... 

نزدیک های ظهر بود، خورشید وسط آسمون بود، از پنجره ی ماشین، به بیرون زل 
 زده بودم، همش کوه و جنگل بود، نمیدونم چه قدر باید بریم تا جنگل تموم شه.

میگفت تا شب به کمی بعد از اینکه از روستا خارج شدیم، جاده آسفالت شد، آیهان 
 شهر میرسیم.

هوا گرم بود و نسیم خنکی می وزید، آیهان میگفت اآلن تهران هوا خیلی گرم تر از 
 این جاست.

 خیلی دوست داشتم که زودتر برسیم به شهر ، ببینم اون جا چه جوریه.
 هر از گاهی کنار جاده پمپ بنزین یا غذاخوری و ... بود.

پمپ بنزین چیه، آیهان میگفت وقتی رسیدیم  حدود یه ساعت پیش فهمیده بودم
 شهر، یه سوالی برات پیش می یاد جلوی بقیه نپرس، فکر میکنن عقلت کمه.

 موندم من چجوری حافظه ام رو از دست دادم که همه چی یادم رفته.
آیهان میگه دعا کن درسایی رو که تو مدرسه یاد گرفتی یادت نرفته باشه مگر نه 

نی، گفتش اگه یادم رفته باشه مجبورم با بچه های هفت ساله تو یه مجبوری از اول بخو
 کالس بشینم.

 اون جوری خیلی بد میشه...
 اگه کسی رو که باعث شده حافظه ام رو از دست بدم پیدا کنم، تیکه تیکه اش میکنم.

به چی فکر میکنی که رفتی تو فکر؟؟ _  

رو از دست بدم رو چجوری باید دارم فکر میکنم که کسی رو که باعث شده حافظه ام _
 ادب کنم.

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

101 
 

به نظر من مثله این مصریای باستان، از یه چوب بلند آویزونش کنیم، بعد رگ  _
 پاش رو بزنیم که کل خونش از پاهاش بره، بمیره.

نه ، خیلی خیلی وحشیانست ، نه؟؟ _  

نه دیگه، حقشه. _  

نه، اصال میبخشمش. _  

ه، چون خیلی غیر طبیعیه که اینجوری حافظه ت رو نمیشه که ببخشی، باید مجازات بش _
 از دست دادی ، خیلی در حقت ظلم کرده.

نه من دلم نمی یاد که کسی رو بکشم. _  

حتما که نباید بکشی، ازش شکایت میکنی، میندازنش زندان. _  

نه یه جا زندانی بودن خیلی بده، گناه داره. _  

ره، حواست به دور و برت باشه، برسیم شهر، این دلسوزیت کم کم از بین می _
 غذاخوری دیدی ، صدام کن .

واسه چی؟؟ _  

ناهار بخوریم. _  

باشه. _  
 و باز به منظره ی بیرون ماشین خیره شدم. 

 آخه کی حافظه من رو پاک کرده بود؟؟؟
 شاید هم حافظه م به طور طبیعی پاک شده بود..

فظه کسی رو پاک کرد؟؟اصال مگه میشه حا  
.... 

 با یه صدایی از خواب بیدار شدم ،
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پاشو، رسیدیم. _  
صندلی نشستم، آیهان بود. روی  

چی شده؟؟ _  

رسیدیم شهر. _  
 یه نگاه به بیرون کردم، روبروی یه خونه بودیم، توی یه کوچه که پر از خونه بود.

یه دقیقه هنگ کردم، وقتی من خوابیدم توی یه جاده بودیم که دور و ورش درخت بود 
 ، اآلن!!؟؟

د، حتما از اون موقع تا حاال رسیدیم یه دوره کردم، ناهار خوردیم ، بعد من خوابم بر
 شهر.

مگه قرار نبود وقتی رسیدیم شهر ، بیدارم کنی؟؟ _  

صدات کردم، بیدار نشدی، حاال پاشو بیا بیرون. _  
 و از ماشین بیرون اومد، من هم روسریم رو مرتب کردم و پیاده شدم.

 آیهان روبروی در خونه وایساده بود.

خونه ی عموته؟؟_  

آره . _  

قدر بزرگه. چه_  

عموم خیلی پولداره._  
و سمت صحفه ای که گوشه در بود ) که بعدا فهمیدم آیفونه( رفت و زنگ زد، جوری 

 جلوی آیفون وایساد که دیدی نشه. صدای یه مرد از پشت آیفون اومد: بله، شما؟؟

مامور پلیس هستم، لطفا بیاین دم در. _  

چی شده آقای سروان؟؟ _  
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آقا.لطفا بیاین دم در  _  
باز هنگ کردم، چرا گفت پلیسه؟؟ چند دقیقه بعد ، مردی در رو باز کرد،به محض دیدن 

 آیهان، چشم هاش گرد شد و باز گردتر شد.

آی..آیهان!! _  
 و محکم آیهان رو بغل کرد.

سالم عمو. _  

آیهان  باورم نمیشه که بعد از این همه مدت دوباره ببینمت. تو کجا بودی؟؟ _  

م.بریم تو میگ _  
 ماهان بیا.

 بعد عموش با تعجب به من نگاه کرد: این دختره کیه؟؟

بریم تو میگم. _  

پس زود بریم تو. _  
 و وارد خونه شدیم، از حیاط پر از گل خونه رد شدیم و وارد نشیمن شدیم.

بشینید. _  
 و به مبل چرم قهوه ای رنگ اشاره کرد.

 روی مبل نشستیم.

ل کجا بودی که من همه ی شهر ها رو گشتم پیدات زود تند سریع بگو این چهار سا _
 نکردم،اصال چرا فرار کردی؟؟

من فرار نکردم، یه نفر منو فراری کرد بعد... _  
۶۲پایان پارت   

رمان #  

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

104 
 

  تخیلی_مانر#

رمان#  

من فرار نکردم، یه نفر منو فراری داد بعد به یه قلعه وسط جنگل برد و ازم  _
 نگهداری کرد تا خوب شدم و اآلن اینجام.

اون یه نفر اآلن کجاست؟؟ _  

عمو نیاز به تشکر نیست،او زیاد خوشش نمی یاد ازش تشکر کنی. _  

ه حقی تو رو تشکر چیه، میخوام پیداش کنم بعد با دستای خودم خفش کنم، به چ _
برداشته رفته ؟؟میدونی من وقتی به هوش اومدم چه حالی داشتم؟؟؟ میدونی چند بار 

 سکته کردم کلی قرص اعصاب میخورم؟
 باور نمیکنی ، نه؟؟؟ نگاه کن، موهام سفید شده.

عمو موهات که همش چند تارش سفید شده، اصال تو چرا اون روز منو زدی؟؟ _  

نیروی جادویی داره، برای فعال کردن این نیرو چند تا خب کل خانواده ی ما یه  _
 راه هست، که من فقط همون راهش رو بلد بودم.

یعنی من رو زدی تا جادوم فعال شه؟؟!!! _  

آره، من چه میدونستم بعدش خودم میرم کما و تو میوفتی تیمارستان و بعد گم و  _
 گور میشی.

عمو میدونی من چهار ساله که حرف نزدم؟؟ _  

آره از دکتر های تیمارستان شنیده بودم. خب حاال این دختره کیه؟؟ _  

ماهان حافظه ش رو از دست داده، با من اومده شهر که مامان بزرگش رو پیدا کنه _
 ، من و تو هم قراره بهش کمک کنیم.

چرا ما باید بهش کمک کنیم؟؟ _  
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عمو بیا. _  
 بعد عموش رو بلند کرد و با خودش برد.

ر اون جوری که فکر میکردم مهربون نبودن، شاید به قول هکتور آدم آدم های شه
 هایی مثله من جایی توی شهر نداشتن و باید تا ابد توی قلعه میموندم.

همش تقصیر درمانگر بود، اگه میزاشت توی تیمارستان بمونم و بمیرم ، بهتر بود، 
ز یه کسی رو داشتم که چون مطمئنا من هم مثله آیهان اگه مامان و بابام نبودن ، با

 نگرانم بشه..
 اینکه آدم بمیره ولی تنها نباشه خیلی بهتر از اینه که زنده باشی ولی تنها باشی.

 حاال چجوری میخواستم مامان بزرگم رو پیدا کنم؟؟
باید از این جا میرفتم، اینطور که مشخص بود عمو ی آیهان نمیخواست من این جا 

 بمونم.
قبل از اینکه بندازنم بیرون ،خودم برم. بلند شدم ، بهتر بود  

بچه ها شام چی میخورین؟؟ _  
 عموی آیهان بود.

هیچی نمیپزم گشنه می مونید. ،نگید شام چی میخواین  _  

عمو ماکارونی بپز. _  

باشه ، من میرم براتون شام بپزم، تو هم اتاق ماهان رو بهش نشون بده ، بعد  _
 بیا چای درست کن.
ت.و عموی آیهان رف  

عموت چجوری از این رو به اون رو شد؟ _  

عموی من کال رو همین رو بوده و هست، بیا بریم اتاقت رو بهت نشون بدم،  _
.ایلت رو از پشت ماشین بیاریمنه اول باید بریم وس  
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 رفتیم بیرون و وسایل هامون رو از توی ماشین برداشتیم و برگشتیم توی خونه.

چرا رفتار عموت عوض شد؟؟ _  

اینو یه بار پرسیدی. _  

ملیسا میگفت کاری رو که براش سودی نداشته باشه، انجام نمیده. _  

تو عموی من رو با ملیسا مقایسه میکنی؟؟ ملیسا یه جادوگره. _  

جادوگره.خب عموی تو هم  _  

عموی من با ملیسا خیلی فرق داره، بهت حق میدم که اینجوری فکر کنی ولی کمی  _
 که بگذره عموی من رو میشناسی، اون خیلی مهربونه.

خیلی. _  

مسخره میکنی؟؟ _  

نه. _  
 از راه پله رد شدیم، یه راه رو پر اتاق بود.

واد؟؟عموت مگه یه نفر نیست خونه به این بزرگی رو واسه چی میخ_  

عموم خیلی دوست داره، بیشتر اوقات هم می یان این جا میمونن. _  
 کمی جلو رفتیم، آیهان به یکی از اتاق ها اشاره کرد و گفت : این اتاق توئه.

 و در اتاق رو باز کرد و المپ رو روشن کرد.
 وسایلت رو بزار تو اتاق ، زود بیا پایین.
اشتم کوچیک تر بود ولی فضای بهتری وارد اتاق شدم، از اتاقی که توی قلعه د

داشت، کف اتاق فرش بود و دیوار ها رنگ صورتی مالیم داشت، وسایل توی اتاق 
 هم به همین رنگ بود، ساک و کوله ام رو توی کمد انداختم،

روبروی آینه وایسادم، باز باید روسری رو تحمل میکردم، مطمئنا بعد یه مدت کامال 
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 بهش عادت میکردم.
ایین، آیهان و عموش توی آشپزخونه بودن، من هم به آشپزخونه رفتم.رفتم پ  

 عموی آیهان مشغول غذا پختن بود.

بیا بهت چای درست کردن یاد بدم. _  
 آیهان یه گوشه ی آشپزخونه وایساده بود، رفتم سمتش.

ببین این سماوره، آب میریزن توش تا آب جوش بیاد، بعد چای دم میکنن  _
اور تا چای دم بکشه ، حاال چای دم کن منم برم به کارام برسم.میزارن باالی سم  

عموت گفت خودت چای دم کنی، نه من. _  

این دفعه من چای دم میکنم، تو یاد بگیر ، دفعه ی بعد من . _  

بلدم چای دم کنم. _  

از کجا یاد گرفتی؟؟ _  

ملیسا بهم یاد داده بود. _  

پس خودت چای دم کن. _  
ه،غیب شد.و تو کسری از ثانی  

 مجبور شدم خودم چای دم کنم.
عموی آیهان در حالی که آشپزی میکرد پرسید: چیزی از مامان بزرگت یادت می 

 یاد؟؟

نه. _  

میدونی اسمش چیه؟؟ _  

نه._  

ه.سخت میشپیداکردنش خیلی  _  
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یعنی نمیشه پیداش کرد؟؟ _  

نمیدونم. برو تو کمی استراحت کن ، من چایی رو می یارم._  
 رفتم و توی نشیمن، همون جای قبلیم نشستم.

همه ی هدف من از شهر اومدن پیدا کردن مامان بزرگم بود که اون هم معلوم 
 نبود پیداشه یا نه.

ودم که آیهان اومد .توی همین فکرا ب  

میخوای بهت نشون بدم تلویزیون چیه؟؟ _  

نه دیگه اونو یادم نرفته. _  

این حافظه تو هم خیلی عجیب غریبه ها.. یه چیزی رو یادت هست، یه چیزی رو  _
 یادت نیست.

 بعد تلویزیون رو روشن کرد و زد شبکه ی خبر.

این شبکه خیلی برام آشناست.. _  

رو  نگاه میکنن، مطمئنا تو هم قبال میدیدی.خب همه این شبکه  _  

خیلی بده حس کنی یه چیزی برات آشناست اما یادت نیاد کجا دیدیش. _  

خب شاید کم کم یادت بیاد. _  

یعنی ممکنه یهو همه چی یادم بیاد؟؟ _  

نمیدونم ، فردا باید پیش به دکتر بریم، شاید اون یه چیزی بفهمه. _  
ی اومد.عموی آیهان با یه سینی چا  

چای بخورید تا کمی دیگه شام هم آماده ست. _  

عمو فردا وکیلت هست؟؟ _  

نه ، مریض شده بیمارستانه. _  
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شوخی نکن دیگه، جدی میگم. _  

منم جدی میگم،من اون آدم قبل نیستم که شوخی کنم و بخندم، تو این چهارسال  _
 افسردگی گرفتم.

آخی ،  از بابا و مامانم خبری نداری ؟_  

ه انگار غیب شدن.ن _  

آخه مگه میشه؟؟؟ _  

فعال که شده. _  
خیلی عجیب بود که مامان و بابای آیهان غیب شده بودن، یهو به ذهنم رسید سوالی 

 رو که ذهنم رو مشغول کرده بود از عموی آیهان بپرسم.

شما جادوگر سیاه اید یا نه؟؟ _  

تو از کجا میدونی که جادوگر ها سفید و سیاه دارن؟؟ _  

یه جادوگر سیاه بهم گفته. _  

من یه جادوگر سفیدم، جادوگر های سفید به قوانین پایبندن. _  

این قوانین چیه؟؟ _  

یه سری اصول اخالقی و انسانی و احترام به قوانین طبیعی، چیز پیچیده ایه. _  
 چاییم رو برداشتم ، هنوز داغ بود، یهو یه چیزی به ذهنم رسید.

نید سر در بیارید که گذشته من چیه؟؟شما که جادوگرید نمیتو _  

میتونم ولی خالف قوانینه و همچین کاری نمیکنم. _  

یعنی تو قوانینتون نوشته نباید به یه نفر کمک کنید؟؟ _  

عته، به همین خاطر سر در آوردن از گذشته ی تو یه کاری خالف جریان طبیعیه طبی _
 غیر قانونیه.
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.... 
نمیفهمیدم چرا این قدر دوست دارم از پنجره به بیرون زل بزنم، حدود یه ساعتی بود 
که میخواستم بخوابم ولی کنار پنجره وایساده بودم به بیرون زل زده بودم، با اینکه خیلی 

مد، ذهنم خیلی مشغول بود ...خسته بودم خوابم نمی یو  
عموی آیهان گفته بود که اون چون جادوگر سفیده نمیتونه گذشته من رو بفهمه، یعنی 

 یه جادوگر سیاه همچین کاری رو میکنه؟؟
 حتما میکنه دیگه، اصال به همین خاطره که جادوگر سیاهه.

بود.Bپس باید یه جادوگر سیاه پیدا میکردم، اما این نقشه   
اولم همین بود که از مامان بزرگم رو پیدا کنم.نقشه ی   

 باید مامان بزرگم رو پیدا میکردم، اما چطوری؟؟ نمیدونستم.
باید پیدا میشد، من هم تو این دنیا بودم اون هم تو این دنیا بود ،پس چرا نباید پیدا 

 میشد؟؟؟
یه نشونی  باید فردا میرفتم دنبالش، اگه توی شهر میگشتم باالخره میتونستم حداقل

 ازش پیدا کنم...
 باید دیگه میخوابیدم تا صبح ، زود بتونم بیدار شم...

.... 
صبح که بیدار شدم، ساعت هشت بود، رفتم حموم و موهام رو خشک کردم و وسایل 

 هام رو توی کمد چیدم و اتاق رو مرتب کردم.
نوز خواب بودن رفتم پایین، هیچ کس نبود و هیچ صدایی از جایی نمی یومد، احتماال ه

بزنم.، فرصت خوبی بود تا برم بیرون و یه دوری  
کولم رو برداشتم، روی یه کاغذ هم یادداشت گذاشتم که میرم بیرون. رفتم باال و  

یادداشت رو روی پیشخوان آشپزخونه گذاشتم و رفتم بیرون، دیشب که اومده بودیم 
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تازگی داشت. شب بود و خوب اطراف خونه رو ندیده بودم و اآلن برام  
 کوچه ی پهنی بود که هر دو طرفش خونه های بزرگ بود.

باید حواسم رو جمع میکردم گم نشم، دفترچه ام رو از توی کولم برداشتم، پالک خونه 
رفتمرو ی عموی آیهان رو توش یادداشت کردم و راه افتادم و مسیری رو که می

زرگ بود که گنجشک ها روش توی دفترچه ، یادداشت کردم، سر کوچه چند تا درخت ب
داشتن سر و صدا میکردن و جیک جیکشون، دنیا رو برداشته بود، آخه اول صبحی این 

 همه انرژی رو از کجا می یارن؟؟
خیابون روبرو پر از مغازه ها  و بوتیک بود ، در امتداد خیابون، مشغول قدم زدن 

 شدم.
خلوت بود و آدم های زیادی توش  با اینکه اول صبح بود، هوا گرم بود. خیابون تقریبا

 نبودن، چرا؟؟ 
 خب،حاال  چجوری میخواستم مامان بزرگم رو پیدا کنم؟؟؟!!

م.سر خیابون، یه پارک بود، قدم هام رو تند کردم تا زودتر به پارک برس  
 قدم هام رو تند کردم و تو چند دقیقه به پارک رسیدم، پارک کوچیکی یود.

 یه فضای سبز و فضای بازی، روی صندلی که کنار فضای سبز بود، نشستم.
هیچ کس توی پارک نبود، سکوت قشنگی توی پارک بود ، احساس میکردم قبال یه 

 زمانی اینجا بودم ، یه زمانی نه چندان دور ...
چی به ذهنم فشار می یاوردم هیچی یادم نمی یومد، فقط مثله مسخ شده ها رو  هر

 صندلی نشسته بودم و به تاپ سرسره ها خیره شده بودم...
با ضربه ای که به پام خورد، به خودم اومدم، چند تا بچه که توی پارک بازی میکردن 

 توپشون خورده بود به من .
تمیز کردم، و شده بود رو لوارم رو که خاکی توپ رو با پام سمتشون هل دادم و ش
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دم ، بهتر بود برمیگشتم خونه، تازه چند قدم برداشته بودم که یکی از بچه ها بلند ش
 دنبالم دویید. برگشتم، 

کوچولو؟؟؟ چیشده _  

ولی چرا چند وقته دیگه نیومدید با ما بازی کنید؟؟ اآلن هم که  ،نمیخوام فضولی کنم  _
یرید؟؟اومدید داری م  

 بقیه ی بچه ها هم اومدن و کنارش وایسادن.

چی!! من با شما بچه ها بازی میکردم؟؟ _  

آیه ، یادت نمی یاد؟؟ _  
 برام خیلی عجیب بود که با چند تا بچه سه چهار ساله بازی میکردم،

 نه شاید این یه شانس بود که بفهمم گذشتم چیه.

اسم من چی بو بچه ها؟؟ _  

بهت بگیم تیدا یعنی زاده نور، ولی گفتی اسم اصلیت نیست.به ما گفته بودی  _  

اسم اصلیم چیه؟؟ _  

نمیدونم نگفتی؟؟ _  
یای بازی کنیم؟؟یکی دیگه از بچه ها گفت: نمی  

نه بچه ها ، من همه چی رو یادم رفته ، می خوام بفهمم گذشتم چیه. _  
 یه صدایی شنیدم ، یه نفر داشت صدام میکرد، 

دا گشتم، آیهان بود که از اون طرف خیابون صدام میزد.برگشتم و دمبال ص  

بچه ها عصر بیاین همین جا با هاتون کار دارم ، خداحافظ. _  
 و بدو بدو از پارک خارج شدم رفتم اون ور خیابون.

فکر کردم گم شدی. _  
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نه حواسم بود گم نشم، مسیر رو یاداشت کردم. _  

بریم بیرون.باشه ، ولی بهتر بود صبر میکردی با هم  _  
 آیهان سمت یکی از مغازه ها رفت.

باید واسه صبحونه خرید کنیم._  
و وارد مغازه شدیم، البته از مغازه بزرگ تر بود یه فروشگاه کوچیک بود، آیهان یه سبد 

 فلزی برداشت و خرید هاش رو توش گذاشت .
 بعد از حساب کردن خرید ها، از مغازه خارج شدیم.

.باید نون هم بخریم _  
تو همون راستا حرکت کردیم تا به نونوایی رسیدیم، آیهان خرید ها رو دست من داد 

 و گفت : تو برو خونه، من تا نون بخرم طول میکشه.
 به داخل نونوایی نگاه کردم، حسابی شلوغ بود.

باشه. _  
م.تادو سمت خونه راه اف  

 زنگ خونه رو زدم، یکی دو دقیقه بعد ، در خونه باز شد، رفتم تو و در رو بستم،
 از حیاط رد شدم، عموی آیهان جلوی در ورودی خونه وایساده بود،

سالم _  

سالم ، نگفتی ما نگران میشیم؟؟ چرا اول صبحی رفتی بیرون ؟؟؟ _  
یا تو.و خرید ها رو از دستم گرفت و گفت: ب  

توی آشپز خونه رفت و من هم دنبالش رفتم، خرید ها رو از توی کیسه ها در آورد 
 و یه سریش رو روی میز و بقیه رو توی یخچال چید.

بشین تا آیهان بیاد نون ها رو بیاره صبحونه بخوریم._  
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من صبحونه نمیخورم. _  

گی چشم.تو خونه من ، از این ادا اصول ها نداریم، هر چی من میگم می _  
 اجبارا سر میز نشستم.

چیزی یادت اومده یا نه؟؟ _  

نه ، ولی توی پارک چند تا بچه دیدم که میگفتن که من قبال باهاشون بازی میکردم. _  

واقعا ؟؟ این که نشونه ی خیلی خوبیه، یعنی تو قبال تو همین محله زندگی  _
 میکردی.خیلی خبر خوبیه.

؟؟ خب چه کمکی میتونه بهمون بکنه _  

من یه نفر رو میشناسم که آمار کل محل رو داره، میتونم ازش آمار بگیرم. _  

یعنی واقعا میشه فهمید من کیم؟؟؟ _  

آره، دیگه اصال نگران نباش. _  
کمی بعد، آیهان اومد و نون لواش تازه رو سر میز گذاشت و مشغول خوردن صبحونه 

 شدیم.
شد و گفت: من میرم بیرون، شما هم بعد از صبحونه، عموی آیهان از سر میز بلند 

میز رو جمع کنید، ظرفا رو بشورید ، خونه رو گردگیری کنید، قبل از اینکه من بیام هم 
 کسی بیرون نیاد.

 و رفت.

حاال ما باید همه ی این کارا رو بکنیم؟؟؟ _  

آره. _  

من فقط فکر میکردم آدم های بد از بقیه کار میکشن. _  

ردی؟؟؟چرا این جوری فکر میک _  
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آخه وقتی پیش ملیسا بودم، مجبورم میکرد همه ی کارهای خونه ش رو انجام بدم. _  

ولی من تو این چهار سال دلم برای کار خونه تنگ شده بود، نمیشه که همین  _
 جوری بیکار بیکار بشینیم، حوصله مون سر میره.

اشت و بلند شدم وسایل رو جمع کردم، آیهان هم ظرف ها رو از روی میز برد
 مشغول شستن ظرفا شد.

من جاروبرقی میکشم تو هم خونه رو دستمال بکش. _  

باشه، نمیدونی عموت کجا رفته؟؟؟ _  

دیدی که ، چیزی نگفت. _  

شغل عموت چیه؟؟ _  

عموم نویسنده ست. _  

مینویسه؟؟ واقعا؟؟ چی _  

عموم داستان های واقعی مینویسه ، با آدم هایی که زندگی خاص و جالبی دارن  _
ان زندگیشون رو مینویسه.مصاحبه میکنه و با اجازه ی اون ها داست  

فکر کنم داستان زندگی من هم سوژه جالبی باید برای نوشتن باشه. _  

نه خیلی داستان گنگی میشه. _  

یعنی زندگی من این قدر مسخره ست؟؟؟ _  

نه ،منظورم من این نبود، فقط تا نصفه کتاب، یه سوال بزرگه، تازه معلوم نیست  _
نه.تو نصف دومش جواب داشته باشه یا   

آره، معلوم نیست. _  

ولی نباید نا امید باشی. _  
بعد از اینکه آیهان ظرف ها رو تموم کرد، پاک کننده و دستمال های گردگیری رو به 
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 من داد و خودش رفت و مشغول جارو کردن خونه شد.
 من هم گردگیری خونه رو شروع کردم.

گی در کردم.بعد از نیم ساعت گردگیری خونه تموم شد، نشستم و کمی خست  
 کمی بعد آیهان هم اومد.

به نظرت چه رشته ای بخونم؟؟ _  

چی؟؟ یعنی _  

یعنی تو دانشگاه چه درسی بخونم ، بین مکانیک و برق موندم. _  

آخه من نمیدونم که هر رشته دقیقا چه درسایی داره. _  

من هم نمیدونم ، ولی احتماال مکانیک میخونم. _  

من هم باید برم مدرسه؟؟ _  

معلومه که باید بری، حدود یه ماه دیگه، اول مهر. _  

خدا کنه زودتر مامان بزرگم رو پیدا کنم. _  
 هنوز جمله ام تموم نشده بود که عموی آیهان شتاب زده وارد خونه شد،

بچه ها پاشید بیاین. _  

چیشده عمو؟؟_   

ک ببینه.یه خبر خیلی خیلی خوب برای ماهان دارم، فقط خودش باید بیاد و از نزدی _  

مامان بزرگم رو پیدا کردید؟؟ _  

بیا خودت میبینی. _  
 بلند شدم و روسریم رو مرتب کردم، آیهان هم بلند شد و دنبال عموش راه افتادیم.

 از خونه خارج شدیم و کوچه رو هم رد کردیم و در امتداد خیابون راه افتادیم.
،رزید و یخ کرده بودنمیدونم نگران بودم یا استرس داشتم، انگشتای دستم میل  
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حقیقتی رو که برای فهمیدنش این همه خودم رو به خطر انداخته بودم رو قرار بود تا 
 چند لحظه دیگه بفهمم...

حس میکردم روحم میخواد از جسمم خارج بشه و پرواز کنه و بره و زود تر حقیقت رو 
 بفهمه و از یه طرف، 

یترسیدم..از شنیدن حقیقت و رویارویی با این موقیعت م  
. قف شد و گفت: رسیدیمن متوعموی آیها  

 عموی آیهان روبروی یه ساختمون چهار طبقه وایساده بود.
میدم پدر و مادر و رو به ما برگشت و گفت: ماهان من توی تحقیق هایی که کردم فه

 خواهرت، کشته شدن ، درسته؟؟

آره ، اینو یادم می یاد، ولی اینکه چطور و چرا رو نمیدونم. _  

خب کسی نمیدونه، تحقیقات پلیس هم پرونده رو نا تمام مختومه کرده ، اسم  _
 اصلی تو مهساست، یه خواهر کوچیکتر هم به اسم مه سیما داری .

میکردم اسمم این باشه.مهسا؟؟؟!!!! اصال فکر ن _  
 عموی آیهان به پشت سرش اشاره کرد و گفت: خونمتون هم اینجاست.

 بیاین بریم تو کلید رو از یه نفر از همسایه هاتون گرفتم.
در انداخت و در رو باز کرد. و به طرف آپارتمان برگشت و کلید رو توی  

ار بود حجم بزرگی از حس خاصی از اینکه قراره وارد خونمون بشم، داشتم، انگار قر
 اطالعات یهو بهم تزریق بشه...

کلی خاطره که مدت هاست مرده ، زنده بشه، و از همه بدتر، جایی بودم که حتی 
 سنگ ریزه هاش هم آشنا بود و من چیزی یادم نمی یومد.

 در خونه باز شد و وارد شدیم.
د.همه جا رو خاک برداشته بود و توی راه پله پر از گرد و خاک بو  
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عمو کسی اینجا زندگی نمیکنه؟؟؟ _  

به نظرت کدوم آدم عاقلی حاضر میشه جایی که سه نفر کشته شدن و یه نفر راهی  _
 تیمارستان شده ، زندگی کنه؟؟

من چرا رفتم تیمارستان ؟؟ _  

کسی از اهالی محل نمیدونه، باید در موردش بیشتر تحقیق کنم. _  
احده بود.به طبقه دوم رسیدیم ، آپارتمان تک و  

 عموی آیهان کلیددرو بهم داد و گفت: خودت در رو باز کن.
دستام یخ زده بود و کلید رو به زور تونستم توی دستم نگه دارم، سمت در رفتم، کلید 

رو توی در انداختم، با یه چرخش ساده باز شد، در رو به داخل هل دادم و باز شد، 
د، مثله سیلی به صورتم خورد، ترس حجمی از هوایی سرد که بوی خون و مرگ می دا

 تمام وجودم رو گرفت و  یه قدم عقب رفتم.
 آیهان گفت: چیزی شده؟؟

خونه بوی خون و مرگ میده، میترسم برم تو. _  
عموی آیهان با خونسردی گفت: طبیعیه، سه نفر این جا کشته شدن و تا یه ماه پیش 

ه بود ، ولی نترسید، قرار نیست ، پلیس برای تحقیقاتش ، این جا رو ممنوع ورود کرد
 جنازه ببینید.

عمو یه جوری میگی جنازه هر کی ندونه فکر میکنه از صبح تا شب تو سردخونه کار  _
 میکنی.

بدون توجه به بقیه، دوباره یه قدم جلو رفتم و وارد خونه شدم،ابتدای خونه نشیمن بود 
هرو بود که احتماال به و بعد سمت راست آشپزخونه ی خونه بود و سمت چپ، یه را

 اتاق خواب ها ختم میشد.

 _خونه دکور شادی داشت، مبل های صورتی روشن ، فرش کرم و کابینت های کرم
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ده بود.رنگی، پر شصورتی، تمام خونه هم با عروسک های کوچیک خرس های   
 خونه،

یعنی خونه من ، خیلی فضای شادی داشت.    
حتما یه خانواده شاد و مهربون توش زندگی میکردن، یعنی من یه خانواده شاد و  

 مهربون داشتم ،
 چیزی که دیگه ندارم!!؟؟؟؟؟

سنگین شده بود و گیج میرفت، زانوهام سست شد و روی زمین نشستم ، سرم 
نمیتونستم سرم رو صاف نگه دارم، خم شدم و دستم رو روی زمین گذاشتم و سرم 

 رو هم روی دستم گذاشتم.
 آیهان: خوبی ماهان یعنی مهسا؟؟

کوری نمیبینی رنگش پریده مثله گچ دیوار شده؟؟بدو برو یه آب قندی چیزی بیار. _  

باشه. _  
نداشتم، خیلی بد بود، ای کاش حداقل یه خاطره ازشون حتی هیچ خاطره ای ازشون 

داشتم که تمام عمر با اون خاطره زندگی میکردم، تمام عمر اون خاطره رو مرور 
 میکردم...

 ولی حتی یه خاطره هم ازشون نداشتم...
بغض گلوم رو گرفته بود، اشک هام کم کم روونه شدن و مسیرشون رو از توی چشم 

یدن...هام به گونه هام کش  
 حاضر بودم هر چی که دارم و بدم که یه دقیقه بتونم باهاشون زندگی کنم، 

من که چیزی نداشتم که بخوام بدم، ولی حاضر بودم یه دقیقه با خانوادم زندگی کنم و 
 بعد باهاشون بمیرم...

 گریه تو این شرایط تنها چیزی بود که آرومم میکرد، کمی بعد آیهان اومد.
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چی گرفتی؟؟ _  

شیر کاکائو. _  

کی دیدی به کسی که فشارش افتاده شیر کاکائو بدن؟؟ _  

چی کار کنم خب من؟؟ جایی که آب قند نمیفروشه. _  

حداقل آبمیوه میگرفتی._  

مغازه آبمیوه نداشت، تقصیر من چیه؟؟ _  
بعد عموی آیهان رو به من گفت: پاشو شیرکاکائو رو بخور بعد بریم دکتر یه سرم بهت 

 بزنن.
سنگین بود و گیج میرفت به زور نشستم و شیرکاکائو رو خورم، تلخ بود فکر کنم سرم 

 حالم بدتر شد.
 عموی آیهان گفت: پاشو بریم.

من نمیخوام بیام، میخوام این جا تو این خونه بمونم. _  

نمیشه که، بیا بریم، عصر می ریم سر خاک. _  

سر خاک کجاست؟؟ _  

نجا حالت بهتر میشه.میریم سر خاک خانواده ت ، بری او _  

آخه کی همچین کاری کرده؟؟ چطوری دلش اومده سه نفر رو بفرسته قبرستون و یه  _
 نفر رو بفرسته تیمارستان ؟؟؟!!! آخه چرا؟؟

بیا بریم،با هم تحقیق میکنیم و مطمئنا به جزای عملشون میرسن. _  

ا ؟؟؟؟، فقط چرا؟؟ چرنمیخوام به جزای عملشون برسن _  

باشه، پاشو بریم. _  
بلند شدم، کمی سرگیجه داشتم ولی میتونستم تعادلم رو حفظ کنم ، از خونه خارج شدیم 
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ز و عموی آیهان در خونه رو قفل کرد، آروم آروم از پله ها پایین اومدیم و ا
ساختمون خارج شدیم، تمام مدت از خونه خودم تا خونه ی عموی آیهان توی فکر 

 بودم ، مغزم چیزی رو که دیده بود، درک نمیکرد، هنوز توی شوک بودم...
وارد خونه عموی آیهان شدیم و توی نشیمن ، نشستم، چند دقیقه بعد عموی آیهان 

 برام یه لیوان آب قند آورد.
دم.گرفتم و ازش تشکر کر  

بهتره فعال استراحت کنی، تا عصر بریم سر خاک. _  

چیزی در مورد مامان بزرگم فهمیدید؟؟؟ _  

عصر بهت میگم. _  

چرا اآلن نمیگید؟؟؟ _  

اآلن حالت خوب نیست، بهتره فعال استراحت کنی. _  
 و رفت.

عموی من فکر کرده که تو یکی شخصیت های داستان هاشی ، فقط فرقت اینه که  _
توی داستانت نقش داره.خودش هم   

یعنی به نظرت عموت واقعا این طور فکر میکنه؟؟؟ _  

مطمئن باش، اآلن به آرزوش رسیده، یه جزئی از یه داستان جنایی و واقعی شده. _  

من فکر میکردم عموت میخواد بهم کمک کنه. _  

نه من منظورم اون نبود که، عموم خیلی مهربونه ، مطمئن باش قصدش فقط  _
ردنه اگه بخواد داستانت رو بنویسه، ازت اجازه میگیره.کمک ک  

داستان من که واقعی نیست. _  

کجاش واقعی نیست؟؟؟ _  
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مثال یه قلعه نامرئی وسط جنگل و یه جادوگر و این جور چیزهای عجیب غریب رو  _
 میخواد بنویسه؟؟

نمیدونم. _  

من میرم استراحت کنم. _  
هر چی امروز دیده بودم مثله یه فیلم از جلوی   و بلند شدم و رفتم باال توی اتاقم،

چشمام رد شد، یهو یاد دفترچه خاطراتم افتادم، دفترچه ی خاطراتم رو برداشتم ورق 
ی  هه بودم ، با ورق زدن دفترچه ، همزدم، خیلی وقت بود چیزی توش ثبت نکرد

شاید به اتفاقات اخیر برام دوره شد، سرگذشت جالبی تو همین مدت کوتاه داشتم، 
 درد داستان شدن میخورد...

مشغول نوشتن ادامه ی خاطراتم شدم، نوشتن آرومم میکرد و به ذهنم سر و سامون 
...ری شدمیداد، با رسیدن با خاطرات امروز، دوباره اشک از چشمام جا  

 گوشه ی اتاقم خودم رو مچاله کرده بودم و داشتم گریه میکردم ، نمیدونم دیر بود یا نه،
 اما من بعد از دو ماه داشتم برای از دست دادن خانوادم ، عزاداری میکردم.

 صدای در اتاقم اومد، بلند شدم و در اتاق رو باز کردم، آیهان بود،

خوبی؟؟ گریه کردی؟؟؟ _  

باید بکنم؟؟؟کار دیگه ای _  

خب منم مامان و بابام نیستن، ولی گریه نمیکنم. _  

قضیه ی تو فرق میکنه، خانوادت نمردن که. _  

فرقی با مرده ندارن که، پیشم نیستن، خانواده تو هم پیشت نیستن، میشه گفت  _
شرایطمون مثله همه، فقط فرقش اینه که تو بچه ای و سخت تر با شرایط کنار می 

 یای.
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ونم.نمید _  

ات حرف بزنه.بیا پایین ، عموم میخواد باه _  

باشه. _  
و آیهان رفت، به داخل اتاق برگشتم و دست و صورتم رو شستم، فعال گریه کردن ، 

 بس بود.
 رفتم پایین ، عموی آیهان توی نشیمن بود.

سالم. _  

سالم ، میخواستم در مورد چیز هایی که فهمیدم باهات حرف بزنم. _  

باشه. _  

نوادت دو ماه پیش کشته شدن ، با ضربات متعدد چاقو کشته شدن، یعنی اول خا_
 خفه شدن بعد با چاقو بهشون ضربه زدن.

بیشتر شبیه داستان میمونه تا واقیعت، نکنه بابای من وکیل یا قاضی  یا پلیس  _
 بوده باشه؟؟؟

نه بابات یه بوتیک لباس بچگونه داشته، با کسی هم مشکلی نداشته. _  

س قاتل روانی بوده ؟؟؟پ _  

صد در صد کسی که این جوری آدم میکشه، روانیه. _  

آخه چرا ؟؟؟ کی قاتل بوده ؟؟؟هنوز نفهمیدن؟؟ _  

یه ساعت قبل و یه ساعت بعد از قتل برق ها رفته بوده، به همین خاطر دوربین  _
 های ساختمون فیلم نگرفته.

؟؟؟خواهرم چند سالش بوده _  

ی، امسال هم قراره بری هست ریاضیچیک تره، تو هم دهم سال از تو کو یه _
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 یازدهم.

مامان بزرگم چی؟؟؟ _  

متاسفانه سکته کرده و فوت شده. _  

پس در واقع کسی رو ندارم... _  

شاید عمه ای عمویی دایی یا خاله ای داشته باشی، فعال بهتره به این جور چیز ها  _
ت رو برای شروع مدرسه آماده بیای خود فکر نکنی، اآلن باید سعی کنی با شرایط کنار

 کنی.

که نمیتونم بهش فکر کنم مدرسه ست، فقط میخوام بدونم چرا؟؟ اآلن به تنها چیزی _
خانوادم رو به قتل رسونده؟؟؟چرا یه نفر   

بعید میدونم دنبال این سوال گشتن عاقبت خوشی داشته باشی، گذشته گذشته ،  _
 تموم شده، باید به فکر آینده ت باشی.

من دوست ندارم این جوری زندگی کنم، اگه جواب سوال هام بران مهم نبود  _
 این همه راه نمی یومدم اینجا.

و یه لیوان آب برای خودم ریختم، حقیقت از چیزی که  بلند شدم و رفتم آشپزخونه
 فکر میکردم وحشت ناک تر بود، انگار قاتل خیلی حرفه ای بوده.

 آخه چرا یه قاتل حرفه ای خانواده ی من رو کشته؟؟؟
 فکر کنم اگه جواب این سوال رو پیدا کنم شاید بتونم بفهمم قاتل کیه.

دارم میرم بیرون میخوای تو هم بیای!؟؟تو همین فکرا بودم که آیهان اومد: من   

آره. _  
 و دنبالش راه افتادم.

به نظرت چرا خانواده من رو کشتن؟؟؟ _  

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

125 
 

نمیدونم. _  

چجوری میشه فهمید. _  

باید تحقیق کنیم دیگه ، مثله این کاراگاه ها. _  

میشه یه کارآگاه استخدام کنیم که تحقیق کنه؟؟؟ _  

؟؟ بهتره که خودمون دست به کار بشیم، البته عموی آخه از کجا کارآگاه پیدا کنیم؟ _
همه باید همه ی  من یه دوست پلیس داشت، میتونیم از اون کمک بگیریم.اول

 اطالعات موجود رو جمع کنیم.

یعنی چی؟؟ _  

باید یه دفتر و خودکار برداریم و هر چی رو که عموم میدونه توش یادداشت کنیم،  _
و کنیم، گذشته ی خانوادت رو بفهمیم، شاید یه کینه ی بعد هم باید خودمون پرس و ج

 قدیمی تو کار باشه.

ممکنه یه چیز عجیب غریب در میون باشه؟؟ _  

مثال چی؟؟؟ _  

ممکنه کار جادوگری گرگینه ای یا یه چیزی تو این مایه ها باشه؟؟؟  _  

بودی، نه غیر ممکنه، چون خانواده تو که جادوگر نیستن، اگه بودن تو هم جادوگر  _
 اون موقع عموم میفهمید و بهت میگفت.

چجوری میفهمید؟؟؟ _  

خب جادوگر ها میتونن نیروی هم دیگه رو بفهمن. _  

.کالی ندارهراستی تو چرا نمیخوای جادوگر باشی؟؟ یه جادوگر سفید بودن که اش _  

نمیدونم ، در کل از جادوگر بودن، بدم می یاد، دوست دارم طبیعی باشم نه یه  _
 موجود عجیب غریب.
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ولی من دوست داشتم نیروی تو رو داشته باشم، اون موقع جواب همه ی  _
 سوال هام رو میفهمیدم.

ن جور چیز های عجیب و غریب رو ول کن، فکر کنم قاتل خانوادت باید از ای _
 اون قاتل های سریالی باشه.چون خیلی حرفه ایه.

اینکه سریالی باشه که خیلی بده. _  

چرا؟؟ _  

چون کلی آدم بیگناه دیگه رو هم کشته._  

ه باشه، اگه سریالی باشه میتونیم ردش رو بگیریم، ممکنه چند تا قتل دیگه هم کرد _
باید بررسی کنیم از قتل خانواده تو به بعد چه قتل هایی رخ داده ، شاید اینجوری به یه 

 نتیجه ای برسیم.

اون موقع که قتل رخ میده من هم تو خونه بودم؟؟ _  

نمیدونم باید از عموم بپرسی. _  

حاال واسه چی اومدی بیرون؟؟؟ _  

بودم چه فرقی کرده، به نظرت نمیخواستم ببینم شهر تو این سال هایی که من  _
نیست که من و تو تو یه محله زندگی میکردیم ولی همدیگه رو ندیده بودیم ؟؟ عجیب  

نه عجیب نیست چون تو چند ساله این جا نبودی ولی من فقط دو ماهه که توی  _
 شهر نبودم.

ل زندگی کال یادم رفته بود ، این چند سال برام خیلی زود گذشته، کال تو این چند سا_
 نکردم.

یه جورایی خودت به خودت ضربه زدی نه؟؟ شاید هم درمانگر در حقت بدی کرده،  _
 نباید می بردت قلعه.
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نمیدونم، اآلن که توی شهرم حس میکنم زندگیم تلف شده، تا اآلن باید درسم رو  _
 تموم کرده بودم و سر کار میرفتم، ولی خب چیزیه که شده، نمیشه به قبل برگشت که،

ولی باز هم آدم نباید ناشکری کنه، ممکن بود تا آخر عمر تو همون حالت بمونم 
عوض شد، ممکن بود هیچ وقت تو نیای برام کتاب بخونی و وسط ولی یهو همه چی

کتاب شروع کنی و هرچی خودت دلت میخواد بگی ، تو اون همه مدت تو اولین 
 آدمی بودی که دروغ نگفتی و نقش بازی نکردی.

من اصال آدم صادقی نیستم، کلی به درمانگر دروغ گفتم . نه _  

آدم ها تو شرایط مختلف مجبور میشن دروغ بگن، تقصیر خودشون نیست، نظر تو  _
؟؟چیه  

نمیدونم، باید روش فکر کنم. _  
حسابی خسته شده بودم، آیهان منو تو کل شهر پیاده پیاده چرخوند ، ای کاش باهاش 

نمیرفتم، درک نمیکنم چرا با ماشین نرفت، آخه آدم این همه راه رو که پیاده نمیره، 
 باالخره با یه هدفی ماشین رو اختراع کردن...

دیم، اآلن هم میخواستم بخوابم ، اصال آدم وقتی بعد از اینکه رسیدیم خونه، ناهار خور
صبح زود پا میشه باید کمی بعد از ظهر بخوابه، نزدیکای غروب هم قراره بریم سر 

خاک، بهتره تا اون موقع بخوابم، روی تخت دراز میکشم و به محض روی هم رفتن 
 پلک هام خوابم میبره...

ع روسریم رو صاف و صوف میکنم و با صدای در اتاق بیدار میشم، بلند میشم و سری
 در رو باز میکنم.

خواب بودی؟؟ _  

آره. _  

آماده شو میخوایم بریم سر خاک. _  
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باشه. _  
و رفت ، به داخل اتاق برگشتم و آبی به دست و صورتم زدم که خواب کامال از یرم 

 بپره، مو هام رو باز کردم و شونه کردم و دوباره بستمو روسریم رو سر کردم.
نگاه به خودم توی آینه انداختم، همه ی لباس هام سیاه بود و ریخت و قیافم به  یه 

کسی که قراره قبرستون بره میخورد، تصمیم گرفته بودم حداقل تا یه سال لباس سیاه 
بپوشم، میترسیدم چون خاطره ای از خانوادم ندارم و اآلن هم نیستن، اونا رو 

یدم هر وقت که تو آینه به خودم نگاه میکردم فراموش کنم، اما اگه لباس سیاه میپوش
 ، به یادشون می افتادم.

 دوباره روسریم رو مرتب کردم و رفتم بیرون.
کسی داخل خونه نبود، احتماال بیرون بودن، رفتم توی حیاط، توی ماشین منتظر نشسته 

 بودن.
گاهی سوار ماشین شدم ، این ماشین همون ماشینی نبود که باهاش اومده بودیم، ن

 به حیاط انداختم ، خبری از ماشینی نبود که باهاش اومده بودیم.

ماشینی که باهاش اومدیم کجاست؟؟ _  
 عموی آیهان گفت: اآلن نباید بگی چرا این قدر طول کشید تا بیای؟؟؟

خب طول کشید دیگه ، خواب بودم تا خوابم بپره آماده شم طول کشید. _  

شد؟؟خب ماشینی که باهاش اومدیم چی  _  

ماشین درمانگر جادوییه، خودش دوباره برمیگرده توی قلعه. _  

خیلی باحاله ، نه؟؟؟!! _  

آره ، ماشین جالبیه. _  

بعد این کاری که میکنه جادوی سیاه نیست؟؟ _  
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نمیدونم، من سر در نمی یارم از این جور چیز ها. _  
معمولی  عموی آیهان گفت : این ماشین چون به کسی آسیب نمیزنه و آدم های

نین رو نقض نمیکنه، جادوی سفیده.متوجه اش نمیشن و قوا  

، بعد اون ماشینه جادوی سفیده.اینکه بفهمید گذشته من چی بوده، جادوی سیاهه _  

ادوگر نیستی، پس بهتره در این مورد حرف نزنی.تو ج _  
 دیگه ساکت شدم و کنار پنجره نشستم.

عموی آیهان راه افتاد، خیابون ها شلوغ بود و این سرعت حرکت ماشین ها رو کم 
 میکرد.

حدود یه ساعت گذشت تا به بهشت زهرا رسیدیم. خیلی جای بزرگی بود، ماشین رو 
 پارک کردیم و پیاده شدیم.

ان گفت: عمو میدونی دقیقا کجا باید بریم؟؟؟آیه  

آره ، دنبالم بیاین. _  
آدم های زیادی توی بهشت زهرا بودن،و دنبالش راه افتادیم.  

چرا اینجا اینقدر شلوغه؟؟ _  
 آیهان گفت: آخه امروز پنج شنبه ست ، همه ی مردم هم میان سر خاک.

بود، انتظارم از قبرستون یه جای با دقت به اطرافم نگاه میکردم، همه چی برام جدید 
آروم و بی سر و صدا و ترسناک و خالی بود، اما انگار هیاهوی آدم های زنده به 

دنیای آدم های مرده هم سرایت کرده بود و شلوغی و هیاهو همه جا رو گرفته بود، 
اما حس عجیبی توی قبرستون بود، حسی که انگار مثله یه هاله همه چی رو تو خودش 

ه بود.گرفت  
 هر چی به مغزم فشار می یاوردم که چیه، نمیفهمیدم.

کم کم احساس کردم محیط اطرافم خیلی آشناست، تا به جایی رسیدیم که عموی 
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 آیهان متوقف شد، به قبر روبروم نگاه کردم...
دقیقا همون تصویر توی ذهنم بود، انگار تصویری که توی ذهنم بود ، جون گرفته بود و 

د، انگار مرز بین تخیلم و واقیعت، از بین رفته بود و من...واقعی شده بو  
 گنگ و گیج ، فقط نگاه میکردم، سه تا قبر با سنگ سیاه در کنار هم ، سه تا قبر ...

 درست مثله تصویر توی ذهنم بود، بدون هیچ تفاوتی.
هیچ وقت فکر نمیکردم تصویر توی ذهنم واقعی باشه، یعنی عقلم قبول میکرد و 

سم قبول نمیکرد، نمیخواست که قبول کنه.احسا  
اآلن هم چشمم میدید و ولی نمیتونستم باور کنم، من دو ماهه که میدونم خانوادم 

 مردن، اما سخته.
سخته باور کنی بابا و مامان و خواهرت، زیر کلی خاک خوابیدن، خوابیدن و هرگز بیدار 

 نمیشن.
یر دقیقی ازشون تو ذهنت داشته باشی، سخته باور کنی قبل از اینکه دیده باشی و تصو

 رفتن.
 یعنی نرفتن، یه نفر به قتل رسوندتشون و به زور بردتشون اون دنیا.

سخته هیچ خاطره یا حتی صدایی ازشون تو خاطرت نباشه و هیچ فرصتی هم برای 
 دیدن و شنیدن صداشون نداشته باشی

وقت هیچ وقت نیستن.سخته باور کنی هیچ   
.دیگه نیستن  

 نبودن،
 حسی بود که کل قبرستون رو فرا گرفته بود.

گ تعبیر کرد نبودن رو میشد مر  
 مرگ مثله یه بلیط یه طرفه بود، یه جاده ی یه طرفه.
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 چیزی که برگشت نداشته باشه
 تا حاال هیچ مرده ای برنگشته

 پس من هم قرار بود دیگه هیچ وقت خانوادم رو نبینم
 ای کاش میشد برگردم عقب و ببینمشون،
 یا ای کاش حافظه ام رو از دست نمیدادم

از دست دادم؟؟؟ واقعا طبیعیه؟؟ اصال چرا حافظه ام رو  
 یه حسی تو وجودم میگفت که یه نفر حافظه ام رو پاک کرده.

 پاک کرده که چیزی از گذشتم ندونم و خاطره ای از باباو مامان و خواهرم نداشته باشه.
 ای کاش زمان به عقب برمیگشت.

نبودن اما هیچ وقت زمان به عقب برنگشته بود، به عقب برنگشتن زمان هم حس 
 رو بهم القا میکرد، 

زمان هم مثله یه جاده بود که فقط به جلو میتونستی توش حرکت کنی و عقب گرد 
 نداشت، درست مثله نبودن بود .

 نبودن هیچ راهی...
حس درماندگی و غم، تمام وجودم رو گرفته بود، زانو هام سست شد و نمیتونست 

 وزنم رو تحمل کنه.
ست نمیدیدم.چشم هام سیاهی میرفت و در  

 چند قدم جلو رفتم و گوشه ی یکی از قبر ها نشستم.
 کمی که نشستم ، سیاهی چشم هام از بین رفت.

 دور و برم رو نگاه کردم ، گوشه قبر خواهرم مه سیما نشسته بودم.
بود که بعد از مرگش هم روی لبم نشست، مه سیما چه خواهر مهربونی لبخند تلخی

ینم و حالم بهتر بشه.سنگ قبرش جایی شد که بش  
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 حتی بعد از مرگش هم دستگیرم شده بود.
 حیف که هیچ خاطره ای از مه سیما ندارم.

 قبر بابا و مامانم ، سمت راست و چپ مه سیما رو گرفته.
 انگار توی اون دنیا هم میخوان مراقبش باشن.

 اما من چی؟؟
 کی قراره مواظب من باشه؟؟؟

 چرا من باید تنها باشم؟؟؟
ک هام سرازیر شد.و اش  

 میگن گریه آدم رو آروم میکنه ، امیدوار بودم جمله ی درستی باشه.
 نمیدونم چطور دلش اومده بود این بال رو سر من بیاره.

 زمان و مرگ، فقط دو تا کلمه بودن.
شت و پوست کسی که این بال رو سر من آورده بود یه آدم مثله خودم از جنس  گو

 و استخون بود...
..... 

 به قبر ها خیره شده بودم و اشک میریختم و توی افکار خودم غرق بودم،
د.نمیدونم چه قدر گذشت که دیگه اشکی که از چشمام نمییوم  

 انگار اشک هام تموم شده بود...
 به خودم اومدم و به دور و برم نگاه کردم، 

خیلی عجیب بود، اصال متوجه گذشت زمان نشده بودم، شب شده بود و هوا تاریک 
 تاریک بود.

 قبرستون خالی شده  بود، اون همه جمعیت یهو کجا رفته بودن؟؟؟
قدم اون ور تر وایساده بود و داشت بلند شدم و دور برم رو نگاه کردم، آیهان چند 
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 با گوشیش کار میکرد.

آیهان. _  
 سرش رو از گوشی باال آورد.

کی شب شد؟؟؟ _  

در طی چهار ساعت اخیر. _  

یعنی چهار ساعته... _  

دقیقا چهار ساعته نشستی و داری گریه میکنی. _  

عموت کجا رفته؟؟ _  

ن.رفت سر خاک مامان بزرگم، گفت بعدش میره تو ماشی _  

تو چرا نرفتی؟؟ _  

گفتم تنها تو قبرستون میترسی. _  

چه قدر زود اون همه آدم رفتن!! _  

زود نیست چهار ساعته، هیچ کی هم غیر از منو تو اینجا نیست، اصال هیچ آدمی  _
 این وقت شب که تو قبرستون نمی مونه.

چرا؟؟؟ _  

چون ترسناکه، خوف داره. _  

.به نظر من که اصال ترسناک نیست _  
 دیگه هیچ چی  برای من اصال ترسناک نیست.

حاال بیا بریم، کمی دیگه این جا بمونیم دوباره باید برگردیم تیمارستان، من کم کم  _
دارم صداهای عجیب غریب میشنوم، میترسم دوباره روانی بشم چهار سال عمرم 

 بپره.بیا بریم.
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 دنبال آیهان راه افتادم، از قبرستون خارج شدیم.
قه وایسادم و از بابا و مامانم و مه سیما خداحافظی کردم.یه دقی  

 سمت پارکینگ رفتیم.
 عموی آیهان کنار ماشین ، منتظر بود.

صبر میکردید با مرده ها نماز وحشت میخوندید بعد می یومدید. _  
 بعد داد زد وگفت: چرا این قدر دیر اومدید هان؟؟؟

 نمیگید قبرستون شب خطرناک میشه؟؟؟
روانی میشید دوباره کارتون به تیمارستان میکشه.میترسید   

اومدیم. ا اآلن کهعمو تقصیر من چیه؟؟ مهسا رو هر چی صدا کردم نشنید ت _  

هنوز مثله بچه ها میمونی، سوار شید بریم. _  
 سوار ماشین شدیم و عموی آیهان ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم.

این دفعه نسبت به وقتی که میرفتیم خیابون ها خلوت تر بود و زود تر به خونه 
 رسیدیم.

ز اونجا بود ،خودم از قبرستون اومده بودم ولی ذهنم هنو  
 فردا حتما باید دنبال قاتل میرفتم، 

 باید پیداش میکردم و ازش میپرسیدم چرا؟؟؟
فکر میکردم واقعا حقم بود بدونم چرا عزیزترین کسای من رو فرستاده قبرستون... 
وقتی رسیدیم خونه، توی نشیمن نشستم و دوباره توی افکارم غرق شدم، دیگه از 

با دلم داشتم گریه میکردم... چشمام اشک نمی یومد اما  
مسخره ست.   

 بعد از دو ماه بخوای عذاداری کنی،
 بعد دو ماه بفهمی مرگ یعنی چی، 
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 بفهمی نبودن یعنی چی،
 چرا درمانگر چیزی به من نگفته بود؟؟؟

 نه من اونجا هم میدونستم خانوادم مردن، 
 اما چرا ناراحت نمی شدم؟؟؟

افتاد.. حاال این سوال مثله خوره به جونم  

مهسا. _  
 از دنیای فکر و خیاالتم بیرون اومدم، آیهان بود و چای با خرما آورده بود.

چاییت رو بخور شام هم کمی دیگه آماده میشه. _  
 با دیدن چای و خرما، ذهنم سمت مراسم ترحیم و عذاداری رفت.

 چرا تو این جور مراسم ها چای و خرما میخورن؟؟؟
ی داشتن؟؟؟اصال خانواده ی من مراسم  

 یعنی کسی بود که براشون مراسم بگیره؟
 ای کاش من عمو یا دایی یا عمه یا خاله ای داشتم.

 نمیشد که اینحا بمونم، من اینجا مهمون بودم و
 مهمون هم چند روز بیشتر که نمی مونه...

 ای کاش حداقل مامان بزرگم نمرده بود، اصال چرا امروز سر خاکش نرفتیم؟؟
آیهان، میپرسیدم. باید از عموی  

 فنجون چاییم رو برداشتم و چاییم رو به همراه خرما خوردم.
.مافتادبعد سینی چایی رو برداشتم و سمت آشپزخونه، راه   

 عموی آیهان داشت توی آشپزخونه با تلفن صحبت میکرد، 
 صبر کردم تا صحبتش تموم شه، 

 بعد از اینکه صحبتش تموم شد ، مشغول چیدن میز شد.
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میخوای بیای کمک کنی؟؟؟ _  

نه . _  

یعنی میخوای اون جا وایسی ، خب بیا کمک کن، من که خدمتکارت نیستم. _  

، اآلن کمک هم میکنم.ببخشید من میخواستم سوال بپرسم _  

نمیخواد کمک کنی، دیگه کارها تموم شد. _  
 به میز نگاه کردم، راست میگفت، کل میز رو چیده بود.

چرا سر خاک مامان بزرگم نرفتیم؟؟؟ _  

این جا نیست، توی یه شهر دیگه ست، به وصیت مامان بزرگت ، اونو توی  _
 روستایی که اصالتا مال اون جاست ، دفن کردن.

کدوم روستا؟؟ _  

یه روستا توی همدان._  

من فکر کردم، از فردا دیگه برم خونه خودمون و برم دنبال قاتل بگردم. _  

تو تا وقتی به اندازه کافی بزرگ شی، این جا میمونی. _  

چرا؟؟؟ من مهمونم مهمون هم دو سه روز بیشتر نمیمونه. _  

ود اینجا و تو رو سپرد دست نه تو مهمون نیستی، امانتی، دیشب درمانگر اومده ب _
 من.

مگه تو درمانگر رو میشناسی؟ _  

درمانگر رو همه میشناسن. _  

چرا؟؟؟ _  

چه قدر چرا چرا میکنی، درمانگر از یه خانواده ی خیلی خیلی محترمه، حرفش برای  _
همه ی جادوگر ها مثله سند میمونه، هیچ چی هم براش از بیمار هاش مهم تر 
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ر اونی نیاز نیست نگران چیزی باشی.نیست، تا وقتی بیما  

به نظر من که اون مزخرف ترین آدم روی زمینه. _  

چرا این جوری فکر میکنی؟؟ _  

چون دو ماه منو از زندگی محروم کرده بود، دو ماه از عمرم رو حیف کرده، _  
اصال اون جا آدم احساساتش کار نمیکنه، همش یه قلعه ست که توش زندانی، اون 

اسه نداشتن خانوادم ناراحت نمیشدم، خیلی بد بود، حتی اسمم رو هم جا اصال و
 نمیدونستم.

تو همه چی رو نمیدونی ، درمانگر بهترین آدمیه که هر کس تو زندگیش میبینه ، تا  _
 وقتی هم که همه چی رو ندونی، حق نداری قضاوت کنی.

من قضاوت نمیکنم که، واقعا همین طوره. _  

ین من میرم آیهان رو صدا کنم.نظرت عوض میشه، بش _  

من فردا میخوام برم. _  

گفتم که، نمیشه.  _  

 من از اونجا اومدم که خودم واسه خودم تصمیم بگیرم،نمیشه که اون از اونجا واسه _
 من تصمیم بگیره.

چرا نمیشه؟؟ تو بیمار اونی، حق داره در موردت تصمیم بگیره._  

من نمیخوام، میخوام خودم در مورد زندگی خودم تصمیم بگیرم._  

تو هنوز بچه ای._  

نه، من بچه نیستم، االن هم دارم میرم._  
شدم و رفتم باال توی اتاقم و مشغول جمع کردن وسایل هام شدم. بلند  

 عموی آیهان هم دنبالم اومد.
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چی کار داری میکنی؟؟_  

وسایلم رو جمع میکنم._  

حاال وسایلت رو هم جمع کردی، کجا میخوای بری؟؟_  

خونه مون._  

اون خونه متروکه ست. هیچ کس توش زندگی نمیکنه، مردم میترسن حتی از جلوی _
 در خونه رد شن.

ترسم.من از چیزی نمی_  

میگن اون خونه روح داره._  

روح هم داشته باشه، روح خانواده ی منه._  

ممکنه قاتل دوباره برگرده._  

فوقش من رو هم میکشه، ترجیح میدم بمیرم تا بی کس و کار زندگی کنم، اصال کی _
می یاد، چه حسی داره..می میفهمه کسی که از باالی سر قبر مامان و بابا و خواهرش   

ترسم.من دیگه از چیزی نمی  

به خاطر همین االن نباید تصمیم بگیری._  
 از اتاق خارج شدم.

نه من فکر کردم، باید برم._  

.مونید تو قلعه میتو بای_  

چرا؟؟_  

ه ای.چون واقعا دیوون_  
 ناراحت شدم، تند تند پله ها رو پایین رفتم، از اولش نباید این قدر این جا میموندم،

 باید همون موقع که فهمیدم، گذشتم چیه، باید میرفتم.
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 آیهان رو توی حال دیدم، آیهان به محض دیدن من گفت : چیشده؟؟

دارم میرم._  

کجا؟؟_  

خونه مون._  

چی داری میری؟؟ مگه قرار نبود تا پیدا این وقت شب؟؟؟ اآلن؟؟ اصال واسه _
 شدن خانوادت این جا بمونی؟؟

مرده ها که پیدا نمیشن._  

شاید... من چه بدونم، یه نفر پیدا شد، آخه نمیشه که بری تو اون خونه تنها بمونی، _
 اصال مگه این جا چه مشکلی داره؟؟

ید تو اون دیوونه خونه آره بمونم این جا که بهم بگید دیوونه بعد دوباره منو بفرست_
 پیش اون دکتر جادوگرش؟؟

کدوم دیوونه خونه؟؟_  

من میخوام برم... قلعه._  

مهسا االن شبه، نمیشه که، بشین چند دقیقه منطقی فکر کن._  

درک نمیکنه. ومیخوام، هیچ کس منن_  

من درکت میکنم، منم دقیقا قبال تو همین شرایط بودم، پدر و مادرم غیب شده _
 بودم و تنها بودم و فکر میکردم تنها ی تنهام،

کم کنه و وقتی فکر میکردم هیچ کی نیست که مراقبم باشه و دنبال کسی میگشتم که کم
ی خودم وایسم و تنها به زندگیم ادامه بدم، مهسا کسی پیدا نشد، میخواستم خودم رو پا

 مسیری که من رفتم چهار سال از زندگیم رو تباه کرد، تو نباید اون اشتباه رو بکنی.
کرد کمی آرومم کرد.چند دقیقه فکر کردم، اینکه یه نفر باهام همدردی می  
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باید برم.خب پس من باید چی کار کنم، نمیشه که  همیشه اینجا بمونم، باالخره _  

فعال وسایل هات رو بزار توی اتاق، بیا شام بخوریم، فردا در موردش صحبت _
 میکنیم.

به دست و  میه آبی ههام رو سر جاش گذاشتم، برگشتم توی اتاقم و وسایل 
 صورتم زدم که کمی اعصابم آروم بشه.

لعه، کال حس خیلی بدی داشتم، خسته بودم، عصبانی بودم، از برگشتن دوباره به ق
 ترسیده بودم، سردرگم و مستاصل بودم و

 از همه بیشتر، ناراحت بودم،
 رفتن به قبرستون، به اندازه یه دنیا تو دلم غم گذاشته بود،

 حس آدمی رو داشتم که هواپیما سقوط کرده بود و باالی کوه گیر کرده بود.
... 

ذهنم گنگ بود،  باید برای خودم مشخص میکردم که چی کار میخوام بکنم، همه چی تو
 فقط مطئن بودم، دیگه نمیخوام به قلعه برگردم.

رفتم. ت آشپزخانهاز اتاق بیرون اومدم و سم  
ده بود و عموی آیهان هم داشت شام رو سر میز می یاورد.آیهان میز رو چی  

سر میز نشستم، عموی آیهان اول برای من بعد برای آیهان شام کشید بعد برای 
 خودش شام کشید.

مشغول خوردن غذام شدم، موقع شام خوردن، هیچ کس حرف نزد، بعد از شام، میز 
ظرف ها رو بشورم که  رو جمع کردم و ظرفا رو توی ظرف شویی گذاشتم، خواستم

 عموی آیهان اومد.

برو من خودم میشورم._  

نه، خودم میتونم._  
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نمیخواد، برو استراحت کن._  
 من هم دیگه اصرار نکردم و کنار اومدم،

خواست در اتاقی رو باز کنه.رفتم باال، توی راهروی باال آیهان رو دیدم، که می  
 تا منو دید، ترسید.

.چرا یهو می یای، ترسیدم_  

یهویی نیومدم که._  

تقصیر تو نیست، یه لحظه فکر کردم عموم اومده._  

ترسیدی؟؟؟از عموت می_  

نه، میخواستم برم تو اتاق کارش._  

مگه نمیزاره؟؟_  

نه رو اتاق کارش خیلی حساسه._  

واسه چی پس میخوای بری!؟؟_  

کنجکاوی؟؟؟_  

در واقع فضولی._  

نه دیگه._  
اتاق. در اتاق رو باز کرد و رفت داخل  

من هم وارد اتاق شدم. دیوار های اتاق دور تا دور، تا سقف با کتاب پوشیده شده 
 بود.

گ هم وسط اتاق اتاق خیلی بزرگ بود، فکر کنم بزرگترین اتاق خونه بود، یه میز کار بزر
 بود.

سمت میز رفتم، میز از جنس چوب بود و روکش چرم داشت،  روش یه لپ تاپ 
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 نقره ای رنگ و کلی کتاب بود.
 کتاب ها جلد چرمی داشتن و خیلی خوب صحافی شده بودن،

م،روی جلدشون هیچ عکسی نداشت، یکی از کتاب ها رو باز کرد  

دست نزن جابه جا شه عموم میفهمه._  
 به آیهان توجه نکردم، تمام حواسم معطوف کتاب شده بود، کتاب خطی بود.

 کمی دست خطش بد بود، اما میشد خوند.
 تازه میخواستم بخونم که کتاب از تو دستم کشیده شد.

 عموی آیهان بود.
 تا حاال این قدر عصبانی، ندیده بودمش،

ود، وقتی عصبانی میشد، چهره ش با حالت معمولیش، که درست مثله آیهان ب
کرد.مهربون بود، زمین تا آسمون فرق می  

 ناخودآگاه چند قدم عقب اومدم...

با اجازه کی اومدی تو اتاق؟؟ آخه با اتاق کار من چی کار داری؟؟_  

کنجکاو شدم، ببخشید._  

میدونم چه جوری از این اتاق خطرناکه، به خاطر همین درش رو قفل میکنم، فقط ن_
 این جا سر در آوردید؟؟؟

 و به آیهان، هم نگاه کرد و رفت سمت اون.
 آیهان گفت: من میرم بخوابم.

وایسا، بگو چه جوری اومدی تو اتاق؟؟_  

عمو ولش کن دیگه._  

حتما مهمه که میپرسم._  
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در اتاق تا من رفتم سمتش، خودش باز شد._  

یعنی چی؟؟ مگه میشه؟؟_  

، ولی من که دروغ نمیگم عمو.من چه بدونم_  

پس،_  
ه، باید فعال از این خونه بریم.کمکث کرد و گفت: پس این جا خطر ناچند لحظه   

یه عالمت سوال بزرگ تو ذهنم ساخته شد، نتونستم صبر کنم که بعدم بپرسم، پس 
 گفتم : چرا؟؟ چه خطری؟

ود وسایلت رو این قدر چرا چرا نکن، برو وسایلت رو جمع کن، آیهان، تو هم ز_
 بردار،

 زود باشید برید بیرون، زود.
 از اتاق اومدم بیرون.

آخه چی  شده؟؟_  

ترسم خراب کاری کرده باشم و همش تقصیر من باشه.نمیدونم، ولی می_  

نترس، اشکال نداره، آخه ما کاری نکردیم که._  

میشه.ولش کن، برو آماده شو، عموم ببینه هنوز همین جا وایسادیم باز عصبانی _  
 به اتاقم رفتم و وسایلم رو برداشتم.

 دوست داشتم هر چه زودتر سر در بیارم قضیه چیه.
 خیلی هم خوابم می یومد،

.و می تونستم همین االن بخوابم..ای کاش همین جا میموندیم   
سوار ماشین شدیم و راه افتادیم، عموی آیهان با دقت تمام درهای خونه رو قفل 

 کرده بود و تقریبا همه ی وسایل هاش به جز کتاب های کتابخونه رو جمع کرده بود.
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عمو دیگه قرار نیست برگردیم؟؟_  

نمیدونم._  

اآلن کجا میریم؟؟_  

ی، اما شما ها رو به یکی باید بسپارم.من که کار دارم، باید برم یه جای_  

کی؟؟_  

سمانه._  

سمانه؟؟؟ نه من نمیتونم تحملش کنم._  

خیلی هم خوبه، فقط اونه که میتونه مراقب شما دو تا باشه._  

من نمیخوام، اصال برگردیم، فوقش باید با چند تا دیو سر و کله بزنیم، مگه نه؟؟_  
حاضرم خودم باهاشون بجنگم فقط نریم پیش بدتر از دیو و غول که دیگه نداریم؟؟ من 

 سمانه.

من چه قدر باید به تو بگم که این چرت و پرتا فقط تو کارتون هاست؟؟_  
 من گفتم: آخه تو هری پاتر هم غول بود، نبود؟؟

ما جادوگریم، حق داریم در مورد این جور چیز ها حرف بزنیم، ولی تو حق نداری، _
ل دخالت کنن.آدم ها نباید تو این جور مسائ  

چرا؟؟_  

چون به نفعشون نیست._  

کشید؟؟؟یعنی شما این جور آدم ها رو می_  

کشیم، قاتل نیستیم که.نه، ما آدم نمی_  

جادوگر ها میتونن بفهمن که کی پدر و مادر و خواهر من رو کشته؟؟_  

آره، ولی این کار رو نمیکنن._  
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رو بکنن.آیهان گفت : فقط جادوگر های سیاه میتونن این کار   
 عموی آیهان: اون ها هم هیچ کاری رو بدون دستمزد انجام نمیدن.

چه قدر پول میگیرن؟؟_  

فکر میکنی پول میگیرن؟؟ نه خیر، اون ها چیزی رو ازت میخوان که خودشون _
 ندارن.

مثال چی؟؟؟؟؟؟؟_  

بسه دیگه، ساکت باشید بزارید با دقت رانندگی کنم._  
پرسیدم.لی کرد، باید بعدا از آیهان میباز هم از جواب دادن شونه خا  
 از آیهان پرسیدم: سمانه کیه؟؟

یه جادوگر پیر بد اخالق._  

واقعا؟؟ من فکر میکردم که باید جوون باشه._  

چرا؟؟_  

نمیدونم، فکر کردم شاید جوون باشه._  

نه این قدر بد اخالقه، اونو ببینی میگی چه قدر عموم خوش اخالقه و مهربونه._  
د، عموی آیهان توی یه کوچه خیلی خلوت ماشین رو نگه داشت، آیهان پیاده کمی بع 

 شد، من هم پیاده شدم.

وسایل تون رو بردارید، عجله دارم باید زود برم._  
 آیهان در صندوق ماشین رو باز کرد و وسایل من و خودش رو برداشت.

و ازش ، وسایلم رخیلی خسته بودم و به زور روی پاهام وایساده بودم، به خاطر همین
 نگرفتم.

 فقط گفتم : ممنون.
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 توی اون کوچه ی خلوت، روبروی یه خونه ایستاده بودیم.

چرا وایسادی، بیا دیگه._  
م.و سمت خونه رفت، من هم دنبالش رفت  

 حس بدی داشتم، همه جا ترسناک بود...

من میترسم._  

من مواظبتم، نترس، فقط هر چی که میگه رو باور نکن._  

عموت چرا ما رو آورد اینجا؟؟ اصال ای کاش میرفتم خونه مون._  

خونه تون از اینجا ترسناک تره، نا امن تر هم هست._  
 زنگ خونه رو زد.

ت، اصال درش حس بدی بهم میداد.خونه یه در بزرگ آهنی رنگ نشده داش  

مطئنی این جا متروکه نیست؟؟؟_  

به محض تموم شدن حرفم، در باز شد._  
دیدم،ش رو خوب نمیساله، در رو باز کرد، هوا تاریک بود و چهره  ۴۵، ۴۰یه خانم   

 اما خیلی صمیمانه سالم کرد و بدون هیچ سوالی ما رو به داخل راهنمایی کرد.
خیلی طوالنی گذشتیم که هیچ المپی رو نداشت، از یه حیاط خیلی  

مطمئنم که اگه ماه تو آسمون نبود، صد در صد زمین میخوردم، چرا یه المپ تو حیاط 
 درن دشت خونش نذاشته بود؟؟؟؟

 وارد خونه شدیم، یه نفس راحت کشیدم.
 سمت پذیرایی راهنمایی مون کرد.

ند و چشم های سیاهی داشت، حاال میتونستم چهره ش رو بررسی کنم، موهای بلو
صورتش آرایش مالیمی هم داشت که چهره ش رو دلنشین تر کرده بود، به صورتش 

خورد که آدم مهربونی باشه. پس احتماال سمانه نبود.می  
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 از من پرسید: عزیزم اسمت چیه؟؟؟

مهسا، شما؟؟_  

من؟؟!! امیر بهت نگفته؟؟ من سمانه ام._  
 سمانه، این بود؟؟

زدم و به آیهان نگاه کردم، به من گفته بود سمانه پیره. چند بار پلک  

من میرم براتون چای بیارم._  
 و سمانه، رفت.

تو که گفتی سمانه پیره؟؟؟؟_  

همه چی ریخت و قیافه نیست که، آدم ها رو هم با چهره نمیشه شناخت چه برسه _
 به جادوگر ها رو.

راستی امیر کیه؟؟_  

عموم. _  

اِه، من نمیدونستم. _  

سمانه._  

جانم؟؟_  

نمیخواد چیزی بیاری، من میخوام برم بخوابم._  

باشه، اتاقت آماده ست، من خودم مهسا رو می برم اتاقش._  

پس شب به خیر._  
 و وسایلش رو برداشت و رفت.
 سمانه اومد و پیش من نشست.

؟تو چیزی میخوری برات بیارم؟_  
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د.نه ممنون، خیلی خوابم می یا_  

پس پاشو بریم اتاقت رو نشونت بدم._  
 و بلند شد.

 من هم بلند شدم و ساکم رو برداشت و دنبالش راه افتادم.
 از خونه خارج شد و وارد حیاط شد.

برد؟؟؟یعنی منو کجا داشت می  
 یاد حرفای آیهان افتادم.

 کمی ترسیدم.
 سمت چپ حیاط میرفت.

 به یه خونه رسید، کمی عجیب بود.
 در خونه رو باز کرد و وارد شد.
 المپ ها رو هم روشن نکرد.

 با اکراه دنبالش، وارد خونه شدم.
 راهرو رو طی کردیم.

 در یه اتاق رو باز کرد.
یژقیژ بلندی باز شد.در با صدای ق  

 انگار خیلی وقت بود که باز نشده بود. 
 حجمی از هوای مونده به صورتم خورد.

 دستش رو وارد اتاق کرد و المپ رو روشن کرد.

خب، شب به خیر، خوب بخوابی._  
 و رفت.

 وارد اتاق شدم و نگاهی به اتاق انداختم.
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رو روی زمین نزاشتم. این قدر خاک گرفته و پر گرد و غبار بود که حتی ساکم  
 آخه این چه جایی بود که عموی آیهان ما رو آورده بود؟؟

 ای کاش میرفتم خونه ی خودمون...
 غصه تمام وجودم رو گرفت.

 ای کاش،
 من هم یکی رو داشتم.

 کسی که مواظبم باشه و این قدر بی کس و کار نباشم که...
 باید میرفتم.

 حاال که کسی ندارم که پشتم باشه،
ید خودم پشت خودم باشم.با  

 باید تصمیمم رو میگرفتم.
 من نمیخواستم این جا بمونم،

 پس باید میرفتم.
باید میرفتم خونه ی خودمون، شاید بعدش میتونستم بوتیک بابام رو راه بندازم. مدرسه 

 برم و قاتل خانوادم رو پیدا کنم.
ارج شدم و وارد حیاط از اتاق خارج شدم و راهرو رو به سرعت طی کردم و از خونه خ

 شدم.
 باید سمت در خروجی میرفتم.

 حیاط بزرگ بود و باید حواسم رو جمع میکردم که تو این تاریکی گم نشم.
 کمی بعد، سایه ای رو توی حیاط دیدم..

 یعنی چی بود؟؟؟
 سایه حرکت کرد و سمت من اومد.
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 ناخودآگاه جیغ کشیدم.

منم، نترس._  
 صدای آیهان بود .

وتر اومد، تونستم ببینمش.کمی که جل  

تو این جا چی کار میکنی؟؟ کم بود قلبم باید تو دهنم._  

جا چی کار میکنی؟؟؟خودت این _  

من؟؟_  

آره این جا چی کار میکنی؟؟؟_  

اومدم قدم بزنم.هیچ چی، _  

با ساک؟؟؟_  

خب راستش دارم میرم._  

کجا؟؟_  

خونمون._  

چرا؟؟ یهو چی شد؟؟_  

دیگه نمیخوام این جا بمونم، اتاقی که بهم داد یجوریه که انگار چند ساله خاک خورده._  

اتاق من هم اینجوری بود، منم دارم میرم._  

واقعا؟؟_  

آره، بیا زود بریم تا نیومده._  
ونبالش راه افتادم. و رفت و من هم  

 چمدونش جلوی در بود، چمدونش رو برداشت و در رو باز کرد.
 اشاره کرد که من برم بیرون.
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 بعد از این که من رفتم بیرون، اون هم اومد و در رو آروم بست.

چجوری میخوای بریم؟؟؟_  

آژانس گرفتم، اآلن ها می یاد.خودت چجوری میخواستی بری؟؟_  

کر نکرده بودم.نمیدونم در موردش ف_  

مگه میشه؟؟؟ حاال کجا میخواستی بری؟؟؟_  

خونه مون.تو کجا میخواستی بری؟؟؟_  

دونم، حاال یه کاریش میکردم.نمی_  
 آژانس اومد.

 سوار ماشین شدیم و ماشین راه افتاد.

خب اآلن کجا میخوای بریم؟؟؟_  

نم فکر میکنم که خونه شما دیگه، باید بریم، اون جا رو تمیز کنیم، من یه مدت میمو_
 چی کار قراره بکنم.

آیهان آدرس خونه رو به راننده ی آژانس گفت.حدود نیم ساعت بعد، راننده 
 ماشین رو روبروی خونه مون، متوقف کرد.

 پیاده شدم، آیهان هم کرایه ماشین رو داد و پیاده شد.

کلید داری؟؟_  

آره._  
 کلید رو از توی کولم در آوردم.

رو توی در انداخت و در رو باز کرد.و بهش دادم، کلید   
 وارد آپارتمان شدیم.

 پله ها رو باال رفتیم تا به واحد خونه مون رسیدیم.
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 آیهان در رو باز کرد و وارد شد،
 من هم دنبالش وارد خونه شدم، همون جوری بود که اون موقع اومده بودم.

م.خب، اول همه جا رو جارو برقی میکشیم بعد هم گردگیری میکنی_  

وای من باید برم یه جایی._  
 و قبل از اینکه بخوام بپرسم کجا، دوید و رفت.

 کنار پنجره رفتم که شاید بتونم ببینمش.
دویید... توی خیابون داشت می  

 نمیتونستم حدس بزنم کجا میخواد بره.
 یه نگاه کلی به خونه کردم،

 بهتر بود اول اتاق ها رو بگردم و بعد، مشغول نظافت خونه بشم.
 در اولین اتاق رو باز کردم.

انگار اتاق من و مه سیما بود، یه تخت خواب دو طبقه یه گوشه ی اتاق بود، گوشه ی 
و یه میز و آینه بود و سمت دیگه هم میز تحریر بود. دیگه اتاق هم، کمد هامون  

 دیوار های اتاق هم کاغذ دیواری گل گلی صورتی با گل های درشت داشت.
 همه ی وسایل اتاق هم رنگارنگ بود، مثله توی خونه.

در کمدها رو باز کردم، بوی یه عطر که انگار مدت ها بود توی کمد حبس شده، توی 
 صورتم خورد.

طر دخترونه...بوی یه ع  
 لباس ها همشون توی یه اندازه بود،

 اما..
لباس های یه سمت رنگ های شاد و روشن بود و سمت دیگه، لباس های تیره و 

 سیاه بود.
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یه  ادم سمتی که لباس های تیره داشت بدر کمد رو بستم. به در که دقت کردم دی
 مداد نوشته شده: مهسا

 پس لباس های تیره رنگ مال من بود.
 سمت میز تحریر رفتم.

 کلی کتاب و نوشته روش بود.
 کتاب های داستان خارجی و دست نوشته.

 دست نوشته ها رو برداشتم و مشغول خوندن شدم و روی زمین نشستم.
یه داستان بود، انگار که یه رمان بود، یه رمان که اسم شخصیت اصلیش، صدف بود، 

کرد.توی یه شهر توی شمال زندگی می  
کرد...ت شده بود و با مادرش زندگی میپدرش فو  

 خوابم گرفته بود...
دست نوشته ها رو گذاشتم روی میز و از اتاق بیرون اومدم و توی اون یکی اتاق 

 رفتم.
 این اتاق خلوت تر بود و رنگ های مالیم تری بود.

 انگار اتاق مامان و بابام بود.
 توی اتاق پر بود از عکس های بچگی من و  مه سیما.

داخل کمد دیواری رو نگاه انداختم تا جارو برقی رو پیدا کنم، باالخره جاروبرقی رو پیدا 
 کردم.

 پرده ها و روتختی ها حسابی گرد و خاک گرفته بودن.
کردم و عی رو جمرو تخت  

یی و ا رو تختی انداختم توی لباس شوباالی صندلی رفتم و پرده رو جمع مردم و ب  
 بقیه پرده ها و رو تختی ها رو هم انداختم توی لباس شویی.
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 کل خونه رو جارو کشیدم و همه جا رو گردگیری کردم.
ادم.از خستگی داشتم از پا می یوفت  

 کنار پنجره رفتم،
کرد.خورشید داشت طلوع می  

 روی مبل توی خونه ولو شدم و تا پلک هام روی هم رفت، خواب منو برد...
... 

 با صدای در بیدار شدم.
 خمیازه کشیدم.

 فکر کردم شاید تو خواب صدای در شنیدم
 دوباره خوابیدم

 ولی هنوز چشم هام گرم نشده بود،
 دوباره صدای در اومد.

بلند شدم. دیگه  
 رفتم و در رو باز کردم

 هیچ کی نبود،
 یه نگاه توی راهرو انداختم،

 هیچ کی نبود...
 پس کی در  زده بود؟؟

 در رو بستم و اومدم تو.
 مطمئن بودم صدای در رو شنیدم.

گفت این جا روح داره.یاد حرفای عموی آیهان افتادم، که می  
 دیگه ترجیح میدادم فکر کنم توهم زدم...
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گه خوابم نمی یومد..دی  
 رفتم توی اتاق خودم و لباس و حوله برداشتم.

 یه شلوار سیاه و یه بلوز سیاه سفید.
 در اتاق رو بستم و رفتم داخل حموم...

 وقتی تو حموم بودم صدای در می یومد.
 زود از حموم در اومدم و لباس هام رو پوشیدم.

م.یه شال رو از توی کشو برداشتم و روی سرم انداخت  
 رفتم و در رو باز کردم.

 هیچ کی نبود..
 در رو بستم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم.

 سمت یخچال رفتم که چیزی واسه خوردن پیدا کنم.
 ولی یخچال خالی بود.
 باز صدای در اومد.

 نترسیده بودم ولی عصبانی شده بودم.
 در رو با عصبانیت باز کردم.

 آیهان بود.

نه!؟ شوخیت گرفته؟؟ دیوونه شدی؟؟منو دست انداختی، مگه _  

؟ه من چی کار کردمگی؟؟؟مگچی داری می_  

همش داری در خونه رو میزنی، میدونی چه قدر ترسیدم؟؟_  

خونه ی عموم بودم. من همین اآلن اومدم، تا حاال_  

دروغ نمی گی که؟؟_  

معلومه که دروغ نمیگم._  
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 و کنار اومدم و وارد خونه شد.

چه قدر این جا تمیز شده!!_  

تا صبح داشتم خونه رو تمیز میکردم._  

من هم داشتم تو کتابخونه ی عموم میگشتم._  

مگه اونجا خطرناک نبود؟؟_  

بود، ولی من رفتم، باید میرفتم._  
رو که توی دستش بود رو گوشه ی خونه گذاشت و سمت آشپزخونه رفت  و کارتونی

 و در یخچال رو باز کرد.

این که خالیه!!_  

آره._  

پس من برم خرید، تو هم آماده شو بیا._  

باشه._  
 رفتم توی اتاق و آماده شدم.

 از اتاق بیرون اومدم و با آیهان از خونه خارج شدیم.

کجا باید بریم؟؟_  

، باید تاکسی بگیریم.فروشگاه دیگه_  
 به سر خیابون که رسیدیم، سوار ماشین شدیم و روبروی فروشگاه پیاده شدیم.

 وارد فروشگاه شدیم.
 من چرخ دستی رو برداشتم و آیهان هم هر چی رو که الزم بود، برمی داشت.

.راستی من پول ندارم_  

اشکال نداره من دارم._  
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بردارم یا چک کنم که تو حسابش پول داره  چه جوری میتونم از تو حساب بابام پول_
 یا نه؟؟

من نمیدونم چه جوری، باید بریم پیش یه وکیل، شناسنامه و مدارک رو داری؟؟_  

نمیدونم باید خونه رو نگاه کنم._  

باید بری پیش یه وکیل که تمام دارایی های مامان و بابات رو به نامت بزنن، _
چی به تو میرسه. چون تو تنها کسی هستی که مونده، همه  

خودت میخوای چی کار کنی؟؟_  

میخوام یه جادوگر سیاه بشم._  

چی؟؟ تو که حتی نمیخواستی جادوگر بشی، اآلن؟؟؟_  

خیلی فکر کردم..._  
 بعد دیگه چیزی نگفت.

ن.ورف زد مردم میشنچند لحظه بعد گفت: این جا نمیشه در مورد این جور چیزها ح  
..... 

بعد از اینکه رسیدیم خونه، چیز هایی رو که خریده بودیم، سر جاش گذاشتم و میز صبحونه 
 رو چیدم.

 توی این فاصله هم آیهان رفت بیرون که نون بخره.
میز رو تموم کرده بودم و منتظر آیهان بودم که صدای در اومد. چیدن  

 فکر کردم آیهانه و در رو باز کردم، ولی کسی نبود...
 اما،

 در عوض، یه رد پای سیاه که ادامه داشت،
 روبروی در بود،
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 ترسیدم.
 اومدم توی خونه و در رو هم محکم بستم.

 دیگه نمیخواستم تحت هیچ شرایطی در رو باز کنم.
 یه لیوان آب خوردم تا بهتر بتونم به خودم مسلط بشم.

خب، اگه آیهان می یومد و در میزد و من رو رو باز نمیکردم که باید تا ابد بیرون 
 میموند.

کردم.باید یه فکر بهتر میکردم، اینجوری فقط خودمو حبس می  
دیدمش.پشت پنجره رفتم، اگه آیهان می یومد، می  

هان رو دیدم که وارد ساختمون شد.بعد از چند دقیقه، آی  
 حاال باید منتظر میشدم که در بزنه.
 صدای در اومد، در رو باز کردم،

 آیهان بود.

چیزی شده؟؟_  

چه طور.؟؟؟_  

رنگت پریده._  

تو که نبودی باز صدای در اومد._  

حتما در رو باز کردی و باز کسی نبوده، نه؟؟_  

نه، کسی نبود، ولی،یه ردپای سیاه دیدم._  

من که چیزی اومدنی ندیدم._  

مگه میشه؟؟ من خودم دیدم._  

صبحونه نخوردی، فشارت افتاده، به خاطر اونه._  
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نه، من خودم ردپاها رو دیدم._  

خب اگه بود من هم باید میدیدم، یا شاید یه نفر داره اذیتت میکنه، در هر صورت _
 بهتره فعال صبحونه بخوریم.

 و سمت میز رفت.
ورت بهتر بود آالن صبحونه بخورم.میگفت، در هر صشاید اون درست   

 بعد از صبحونه، میز رو جمع کردم، آیهان هم سمت کارتن رفت.
در آورد.کارتون رو باز کرد و از توش چند تا کتاب   

این کتاب ها چیه؟؟؟_  

در مورد جادوگریه._  

یعنی واقعا میخوای جادوگر بشی؟؟؟_  

آره._  

چرا یهو نظرت عوض شد؟؟؟_  

نمیدونم، ولی فکر میکنم یه بخشیش، به خاطر اینه که از جادوگر های سفید بدم می _
 یاد، یه بخش دیگه ش هم به خاطر، توئه.

من؟؟؟!_  

بشم میتونم به تو کمک کنم. آره، من اگه جادوگر سیاه_  

برای چی میخوای به من کمک کنی؟؟؟_  

یعنی به نظرت من اونقدر آدم بدی َم که کمک کردنم باید دلیل داشته _
 باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نه، نه، ولی...-  

ولی چی؟؟؟_  
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آخه کار کوچیکی نیست، تو شاید متوجه نمیشی داری چی کار میکنی، تو داری در _
 واقع...

کرد و ادامه داد: در واقع دارم خودم رو از یه زندگی معمولی، محروم  حرفم رو قطع
 میکنم.

 دیگه از این به بعد، نمیتونم به زندگی معمولی داشته باشم.

آخه چرا همچین کاری میکنی؟؟؟_  

من خیلی فکر کردم، من از اولش، یه زندگی عادی نداشتم، اگه جادوگر نشم،  _
ورم، جادوگر بشم، میتونم از خودم دفاع کنم.همش باید از این و اون ضربه بخ  

دونم، امیدوارم هیچ وقت پشیمون نشی.نمی_  

نه نگران نباش._  
 و مشغول ورق زدن کتاب ها شد، بعد دوباره کتاب ها رو توی کارتن برگردوند.

من میرم خونه ی عموم، تو این مدت که نیستم به کتاب ها دست نزن._  

ری واسه صدای در و رد پا ها بکنی.من میترسم، قرار بود یه فک_  

شاید کتاب ها رو بخونم، سر در بیارم که صدای در مال چیه، ولی فعال کاری از دستم _
ترسی، باهام بیا.بر نمی یاد، اگه می  

مگه خونه ی عموت خطرناک نبود؟؟_  

من که از شب تا صبح اونجا بودم چیزیم نشد، شاید خطری در کار نباشه، هنوز از _
جور چیزا سر در نمی یارم.این   

خب، پس من می یام، میترسم این جا بمونم دیوونه بشم._  

زنم، دیگه، همه ی مشکل ها رو حل میکنم، این طور که حدس می زتا دو سه رو_
.ادوی من خیلی قویهج  
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توی خونه ی عموی آیهان روبروی تلویزیون نشسته بودم و در ظاهر داشتم خبر ها 
 رو گوش میکردم ولی
 ذهنم در گیر خونه بود،

گرفت؟؟؟آخه اون صداهای در، از کجا نشئت می  
کردم شجاع باشم و نترسمسعی می  

ن آسون بود.دن فقط موقع حرف زداما شجاع بو  
خیلی سخته، خیلی سخته که بخوای با چیزی که ازش وحشت  بودنتو واقیعت، شجاع 
 داری مقابله کنی.

منتظر بودم تا آیهان از حموم بیاد و برگردیم خونه تا کتاب ها رو بخونه شاید بتونه کاری 
 بکنه، ای کاش من هم میتونستم اون کتاب ها رو بخونم.

شت سرم، صدای راه رفتن یه نفر اومد.از پ  
 جیغ کشیدم و از روی مبل، بلند شدم.

 آیهان بود.

؟؟؟چیزی شده_  

آع، نه، هیچ چی._  

واسه چی پس جیغ زدی؟؟_  

راستش، فکر کردم اون روحه ست._  

از کجا میدونی روحه؟؟_  

نمیدونم، حدس زدم._  

ترسیم،مشکل همین جاست، ما تا ندونیم اون کیه، ازش می_  
 ار. ال. استاین میگه، بزرگترین ترس، توی ناشناخته هاست.
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چی؟؟_  

حاال عین جمله رو که یادم نیست، ولی مفهمومش اینه که از چیزهایی که _
ترسیم.شناسیم، بیشتر مینمی  

خب چجوری باید بفهمیم کیه؟؟_  

نمیدونم._  

پس هدفت از این همه سخنرانی چی بود؟؟؟؟؟_  

مطمئنا قوی نیست.نباید ازش بترسیم، چون _  

کنم، به نظر من اون یه هدفی داره، باید فکر کنیم ببینیم ولی من اینجوری فکر نمی_
 چی میخواد، بعد ما هم همون رو بهش بدیم.

مثال اگه بگه جونت رو بده، میدی؟؟_  

?چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_  

بدتر. شاید چیز های بدتر از این هم بخواد، مثال بخواد یه نفر رو براش بکشی یا خیلی_  

تو از کجا این جور چیز ها رو میدونی؟؟؟_  

کرد.وقتی بچه بودم بابام این جور داستان ها رو برام تعریف می_  

وری گوش چه جاین جور داستان ها اصال با روحیه ی بچه ها سازگار نیست، _
؟؟میکردی؟  

این قدر گوش کرده بودم، از این جور چیزها نمیترسیدم._  

عجیبه._  

بیا برگردیم خونه، یه حسی بهم میگه خبری از روح نیست._  

شاید روح نباشه، ولی ممکنه، خون آشام باشه._  

نه، جادوگر ها میتونن بفهمن با چی طرفن._  
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ه حسابی میترسم، هی فکر میکنم قراره یه روح ببینم.بعید میدونم، من ک_  
 نترس، بیا برگردیم خونه.
 و سمت در خونه رفت.

 دنبالش رفتم.

واقعا نمیترسی؟؟؟_  

ترسم، مثال من جادوگرم.نه نمی_  

ولی اصال بهت نمیخوره جادوگر باشی._  

چرا؟؟انتظار داری یه کاله بلند سیاه سرم باشه؟؟_  

اخودآگاهمه این ریختی نیست.نه جادوگری که توی ن_  

جادوگر ناخودآگاهت چه ریخته؟؟_  

موهاش سیاه و بلنده، لباس هاش هم سیاهه._  

من که تا حاال همچین جادوگری رو ندیدم._  
 از خونه بیرون اومدیم.

حاال نقشه ت چیه؟؟_  

فهمیم کی هستن.میریم، باهاشون روبرو میشیم، باألخره می_  

بری باهاشون رو در رو بشی؟؟، تو میشه من برم پارک _  

نه._  

آخه من نه جادوگرم نه جن گیر، اصال به قول عموت این جور چیز ها ربطی به من _
 نداره.

ترسم؟؟من از هیچی نمی میگفت کی بود که _  
 کمی بعد به خونه رسیدیم.
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د.رسید نفر به گوش به محض باز کردن آپارتمان، صدای دویدن چن  
 آیهان، آروم وارد ساختمون شد و پله های راه پله رو طی کرد.

 دلم میخواست همون جا جلوی در بمونم.
 ولی نمیشد که،

کل من بود نه آیهان.باالخره مشکل این خونه، مش  
 نمیشد که بزارم برم.

کرد.اینکه مثله آیهان بخوام بی سر و صدا وارد بشم، ترسم رو بیشتر می  
 پس بدو بدو پله ها رو طی کردم.

 به جلوی در واحدمون رسیدم، خبری از آیهان نبود.
 صدای آیهان از باال میومد، احتماال باال پشت بوم بود.

از یه طرف کنجکاو بودم که باال چه خبره.از یه طرف میترسیدم و   
با خودم گفتم من که تا اینجا اومدم اتفاقی نیوفتاده، از این جا به بعد هم حتما چیزی 

 نمیشه.
 بدو بدو پله ها رو باال رفتم.

 حدسم درست بود.
 آیهان توی پشت بوم بود.

 کمی جلوتر که رفتم متوجه شدم که یه نفر دیگه اونجاست.
یه ماسک سیاه روی صورتشه.یه مرد که   

کرد که ماسک رو از روی صورت مرد بکنه و مرد هم تالش آیهان داشت  تالش می
کرد که فرار کنه.می  

 باالخره آیهان ماسک رو از صورت مرد کند.

این مرد رو میشناسی؟؟_  
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من؟؟_  

آره دیگه._  

نه، کیه؟؟_  

همونه که تا حاال نقش روح رو بازی کرده؟؟_  

چی؟؟؟_  
ی کار میکنی؟؟؟کن رو به مرد کرد و گفت: واسه آیها  

قبل از اینکه حرف آیهان تموم شه، مرد از توی دستش فرار کرد و از پشت بوم، 
 پرید پایین.

 سمت لبه ی پشت بوم دوییدم.
 مرد، سالم بود و داشت می دویید و از کوچه، بیرون رفت.

 آخه چجوری از گشت بوم پرید، سالم موند؟؟
ن همون جا روی زمین مونده بود.برگشتم، آیها  

فرار کرد، پاشو بریم._  

نمیتونم._  

مگه چی شده؟؟_  

بهم چاقو زد._  

چی؟؟؟؟؟؟_  

چاقو خوردم._  

؟؟ کی!؟ من ندیدم.یعنی چی؟؟ بهت چاقو زده؟_  
 و سمتش رفتم و کنارش نشستم، انگار چاقو به شکمش خورده بود. 

اآلن حال ندارم توضیح بدم._  
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من چی کار کنم؟؟_  

نمیدونم، باید کمک بیاری، یه دکتری، کسی، همین جوری بمونم این قدر خون ازم _
 میره، که میمیرم.
ی شکمش گذاشت.رو بهم نشون داد و باز دستش رو رو بعد دست خونی  

من نمیدونم باید چی کار کنم._  
 بلند شدم و راه رفتم، باید یه کاری میکردم.

 فکر کردم، فکر کردم.
 یهو ملیسا به ذهنم رسید،

 یادم اومد که بهم گفته بود هر مشکلی که پیش اومد، صداش کنم،
 اون هم می یاد و کمکم میکنه.
 خدا کنه هنوز سر حرفش باشه.

م و اسم ملیسا رو توی ذهنم صدا زدم.چشم هام رو بست  
 چشم هام رو باز کردم.
 خبری از ملیسا نبود...
حال، روی زمین افتاده بود.فقط آیهان بود که بی  

 آخه من چی کار میتونستم بکنم؟؟
 یهو ملیسا ظاهر شد.

چی شده یاد من افتادی؟؟_  

آیهان چاقو خورده، خواهش میکنم کمکش کن._  
شت.ملیسا سمت آیهان برگ  

کرد.ینگاه م هشهای از تعجب گرد شده، ب با چشم آیهان  
دستش رو روی زخم آیهان گذاشت.ملیسا کنار آیهان نشست و   
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 آیهان، از درد فریاد کشید.
 و ملیسا، دستش رو که تماما خونی شده بود رو از روی زخم برداشت.

 ترسیدم، نکنه بدتر یه بالیی سرش آورده باشه؟؟

ورم؟تم رو کجا میتونم بشخب، تموم شد، دس_  

یعنی خوب شد؟؟_  

یادنگرفتی وقتی سوال میپرسن باید جواب بدی نه سوال کنی؟؟؟_  

ن بریم پایین بهت نشون میدم.اآل_  
 آیهان تو خوبی؟؟

 سرش رو تکون پایین تکون داد.

پس پاشو بریم، میتونی راه بیای؟؟_  

آره._  
 و به آرامی بلند شد.

 و از پشت بوم، وارد راهرو شدیم.
رسیدیم، در خونه رو باز کردم. ۲کمی بعد به واحد   

 اول از همه، ملیسا وارد خونه شد و بعد آیهان.
ان روی نزدیک ترین مبل، نشست.آیه  

 من هم ملیسا رو راهنمایی کردم که بره دستاش رو بشوره.
 بعد یه لیوان قند آب برای آیهان درست کردم و روبروش، گذاشتم.

آیهان میخوای بریم دکتر؟؟_  

اآلن به ذهنت رسید باید بریم دکتر؟؟_  

مگه بد شد؟؟ ملیسا اومد دیگه؟؟_  
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م مگه میشه؟؟ مطمئنم که اگه بدون اینکه بیهوشم کنن، بهم بد شد؟؟ از این بد تر ه_
 بخیه بزنن، این قدر درد نداره.

معذرت میخوام، ولی تو اون لحظه، چیز دیگه ای به ذهنم نرسید._  

ملیسا کیه؟؟_  
 تو این لحظه ملیسا اومد.

من ملیسام. یه جادوگر سیاهم._  

نگل زندگی میکنه؟؟نکنه تو همونی که تو همون جادوگری هستی که توی ج_  

آره همونم._  
 آیهان دیگه چیزی نگفت.

ماهان، فکر میکردم منو به خاطر یه چیز مهم تر احضار کنی._  

اسمم رو فهمیدم،دیگه باید مهسا صدام کنی._  

با ماهان راحت ترم، فکر نمیکردم که منو  به خاطر یه زخم ساده احضار کنی._  

خب من حافظه  کنم،دونستم که باید چی کار میآخه، یه مرده به آیهان چاقو زد، من ن_
 م رو از دست دادم، یادم نیومد آدم ها تو این شرایط چی کار میکنن.

دم ها تو این شرایط زنگ میزنن اورژانس نه اینکه یه جادوگر رو احضار کنن.آ_  

حاال اشکال نداره، اومدی دوباره همدیگه رو دیدیم._  

بعد از اون قضیه، دیگه دلم نمیخواست ببینمت، ولی حیف بهت قول داده بودم، _
 مگرنه نمی یومدم، تو چطوری از جنگل خارج شدی؟؟

ردم، اون قبول کرد که با آیهان بیام شهر و گذشته م رو من با درمانگر صحبت ک_
 بفهمم.

چیزی دست گیرت شد؟؟_  

www.takbook.com



 نویسنده :آیالر رمان کابوس بی پایان من فصل اول

169 
 

آره دیگه، اسمم مهساست، این جا هم خونه مونه، همه ی اعضای خونواده م هم _
 مردن.

چه طوری؟؟_  

به قتل رسیدن، یه نفر اون ها رو کشته._  
زنم دوباره ، حدس میآیهان گفت: احتماال قاتل همونی بوده که به من چاقو زده

 برگشته این جا که مهسا رو هم بکشه.
 ملیسا رو کرد به آیهان و پرسید: تو کی هستی؟؟ خیلی چهرت برام آشناست؟؟

من آیهانم._  

منظورم اسمت نبود. اسمت رو متوجه شدم._  

من از بیمار های درمانگر بودم، طی در گیری که با عموم برام پیش می یاد، راهی _
میشم و  به خاطر جادوم توی شوک میرم، حدود چهارسال، بعد که حالم  تیمارستان

 خوب میشه، دوباره برمیگردم شهر.

گفتی جادو؟؟؟پس تو یه جادوگری؟؟_  

نه ولی میخوام بشم، هنوز از نیروم استفاده نکردم، نمیخوام جادوگر سفید بشم، یه _
شد. خاطر همون دارم تحقیق میکنم که چه طور میشه جادوگر سیاه  

خانواده ت هم جادوگرن؟؟_  

آره، جادوگر سفیدن، ولی من دوست ندارم جادوگر سفید بشم._  

چرا؟؟_  

آخه جادوگر های سفید به هیچ دردی نمیخورن، من باور دارم که خدا حتما یه دلیلی _
داشته که این قدرت رو به ما داده، میشه با جادو زندگی خیلی ها رو عوض کرد و 

، و میر ها رو گرفت جلوی خیلی از مرگ  
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 میشه با جادو دنیا رو از هر چی بدیه پاک کرد.

رویای قشنگیه، اما فقط یه رویاست._  

چرا؟؟ این میتونه واقعی بشه._  

دنیا خیلی بزرگ تر از اون چیزیه که تو فکر میکنی بچه جون، میفهمی؟؟_  
البته تعجبی هم نداره، تو خیلی کوچیک تر از اونی هستی که این جور چیز ها رو درک 

 کنی.

من بچه نیستم، بیست و دو سالمه._  

من عادت ندارم با بچه ها بحث کنم._  

، فقط بگو چه جوری میتونم یه جادوگر سیاه بشم.باشه، بحث نکن_  

فکر میکنی جادوگر شدن این قدر مسخره ست؟؟؟_  

من نیروی جادو رو دارم._  

چه ربطی به این جور چیز ها داره، ماهان با اینکه هیچ نیرویی نداره، استعدادش _
 واسه جادوگر شدن بیشتره.

 آیهان بلند شد و رفت داخل آشپزخونه.
رفای ملیسا ناراحت شده بود.اینگار از ح  

ملیسا، میتونی یه کمک دیگه هم به من بکنی؟؟_  

آره، ولی هر کمکی به هزینه ای داره، تو همین اآلن هم به من بدهکاری._  

من که پولی ندارم که بهت بدم._  

من که پول نمیخوام._  
 یاد حرفای آیهان افتادم، یعنی چی میخواد؟؟

 ترسیدم.
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ی؟؟آروم پرسیدم:چی میخوا  

ترسی، من که تا حاال بالیی سرت نیاوردم.واسه چی می_  
 بیشتر ترسیدم.

یعنی سر بقیه آوردی؟؟_  

چی رو!؟؟_  

بال؟؟_  
، مثله یه معامله میمونه، تو یه نیستمد و گفت: من که جالد کشی ملیسا یه نفس عمیق

 چیزی میدی و در عوض یه چیزی میگیری.

پس من از معامله خوشم نمی یاد، میشه تو بهم کمک کنی و در عوض چیزی _
 نگیری؟؟

وض حتی نه، تو خیلی پررویی، خیلی ها آرزوشونه که از من کمک بگیرن و در ع_
 جونشون رو هم بهم بدن.

آخه.._  

من میرم، تو اهل معامله نیستی، هر وقت که اون قدر پشیمون شدی که نظرت _
 عوض شد، می یام سراغت.

 و رفت.
 کمی بعد، آیهان با یه لیوان چای توی دستش، اومد.

ملیسا کجاست؟؟_  

رفت._  

رفت؟؟ کجا؟؟؟_  

من چه بدونم._  
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کرد، همون بهتر که رفت.ی نمیاشکال نداره، میموند هم کمک_  

تو خوبی؟؟_  

آره دیگه، چند بار میپرسی._  

یاد که تونسته با جادو زخمت رو خوب کنه.با عقلم جور در نمی_  

به خاطر اینه که تو قدرت جادو رو نمیشناسی._  

به نظرت اون مرده، قاتل بود؟؟_  

ستان، مگرنه چرا باید صد در صد، میخواسته تو هم دیوونه بکنه دوباره بفرسته تیمار_
 الکی در رو بزنه؟؟

اون موقع هم خانوادت رو کشته و تو رو زنده نگه داشته و نکشتتت، پس، نمیخواد تو 
 رو بکشه، یعنی هدفش چیه؟؟

 اینکه تو دیوونه بشی چه فایده ای براش داره؟؟
ولی این مشخص شد که اون یه موجود ماورایی نیست و یه آدمه، پس دلیلی برای 

سیدن نیست.نر  

چه فرقی میکنه، آدم ها هم میتونن ترسناک باشن._  

نه._  

چرا نه؟؟ بزرگترین قتل و فجایع تاریخ رو آدم ها انجام دادن و ربطی هم به جادو و _
 روح و این جور چیز ها نداشته.

اون نمیخواد تو رو بکشه، من هم اینجام و مواظبت، پس نباید بترسی، میتونیم رد _
گیریم و پیداش کنیم، اون جوری اون دیگه باید از ما بترسه، وقتی اون مرد رو ب

 پیداش کنیم، همه ی سوال هات رو ازش می پرسی و بعد تحویل پلیس میدیدمش.

، عید میدونم بتونیم پیداش کنیممن که ب_  
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وقتی جلوی چشممون بود و  پیشت بود و گرفته بودیش، از دستت در رفت، اآلن که 
نمیدونی کجاست، چجوری میخوای گیر بیاریش و ازش حرف بکشی بعد هم تحویل 

 پلیس، بدیش؟؟

چه قدر تو منفی بینی._  
هاش رفت و یه کتاب برداشت و مشغول خوندن شد. و سمت کارتون کتاب  

 حوصله م سر رفت.

میشه من هم یکی از کتاب ها رو بردارم بخونم؟؟؟_  

نه._  
 بلند شدم و رفتم اتاق خودم و مه سیما.

 حوصله م سر رفته بود و باید یه جوری خودم رو سرگرم میکردم.
 شروع به گشتن اتاق کردم،

بود و عجیب.همه ی وسایل اتاق برام آشنا   
 اتفاقی، مدارکم رو پیدا کردم، توی یه صندوقچه ی کوچیک بود.

کنار مدارک، یه کارت هم بود، کارت رو برداشتم و نگاه کردم، کارت کتابخونه بود، اون 
 هم به اسم من.

 اصال فکر نمیکردم که عضو کتابخونه باشم.
 یهو یه فکری به سرم زد.

کردم. کارت رو برداشتم و در کمد رو باز  
 یه کوله ی سیاه رنگ از توی کمد برداشتم.

کارت و کلید خونه رو توش گذاشتم، کیف پولی رو که احتماال مال خودم بود و توی 
 اتاقم پیدا کرده بودم رو هم توش گذاشتم.

 لباس هام رو عوض کردم و شلوار لی با مانتوی آبی و یه شال سیاه پوشیدم.
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یرون اومدم.کوله م رو برداشتم و از اتاق ب  
د.وخوند و تمام حواسش، معطوف کتاب بآیهان هنوز داشت کتاب می  

 در خونه رو باز کردم و از خونه بیرون اومدم.
 پله های راه پله رو بدو بدو پایین اومدم.

 آدرس کتابخونه رو چند بار خونده بودم و حفظ بودم، اما بعید میدونستم الزمم بشه.
خیالم راحت شد،از ساختمون که بیرون اومدم   

 توی  راه پله همش میترسیدم دوباره یه چیز عجیب و غریب ببینم.
 دیگه آروم و با خیال راحت کوچه ذو طی کردم و به سر خیابون رسیدم.

 حاال باید یه ماشین میگرفتم که من رو به کتابخونه برسونه.
 اما چه طوری؟؟!!
یه تاکسی بگیرم.ید یادم نمی یومد که چطور با نمیدونستم، اصال  

 کمی فکر کردم، چیزی یادم نیومد
 ولی یه جوری باید میرفتم کتابخونه.

 باید یه فکر جدید میکردم.
و دیدم، سمتش دوییدم.یه دختر تقریبا هم سن خودم ر  

سالم، شما میدونید کتابخونه کجاست؟؟_  

میخوای بری کتابخونه؟؟_  

بله._  

منم دارم میرم کتابخونه، میخوای با من بیا._  

باشه، ممنون._  
 و دو تایی راه افتادیم.

اسمت چیه؟؟_  
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من مهسام، اسم شما؟؟_  

من سپیده م، به نظر می یاد اهل این جا نیستی نه؟؟_  

خونه مون همین جاست. نه چرا،_  

پس چه طوری نمیدونی کتابخونه کجاست!؟؟_  

آخه من حافظه م رو از دست دادم._  

آ ِ، متاسفم، چه طوری؟؟_  

هنوز خودمم نمیدونم، آخه چیزی یادم نمی یاد._  

خانوادت یا دکترا چیزی بهت نگفتن؟؟_  

خانوادم رو از دست دادم._  

خدا رحمتشون کنه._  

یه قاتل به قتل رسونده.ممنون، خانوادم رو _  

چه قدر جالب!_  

کجاش جالبه؟؟_  

ببخشید، من کال به قتل و چیز های جنایی عالقه دارم و میخوام کارآگاه جنایی بشم._  

ی بهم کمک کنی؟؟یعنی تو میتون_  

واسه چی؟؟_  

قاتل رو پیدا کنی. خب،_  

قاتل هنوز پیدا نشده؟؟_  

ست، مثله یه معادله با کلی مجهول  نه، آخه، میدونی، داستان من خیلی پیچیده_
 میمونه.

خب، برام تعریف کن، باید همه چی رو بدونم تا بتونم بهت کمک کنم._  
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موندم، یعنی باید همه چی رو بهش میگفتم؟؟ میترسیدم همه چی رو بهش بگم و فکر 
 کنه که من دیوونه م.

یه جادوگر که حتی من یه مدت توی یه قلعه نامرئی بودم که  آخه کی باورش میشه که
 اسمش رو هم نمیدونم، پزشک من بوده؟؟

خب، بگو دیگه._  

آخه یه کم عجیبه، باورت نمیشه. _  

بگو، من باور میکنم._  
...اعتماد کنم و بعد، پشیمون بشممیترسیدم، میترسیدم که بهش   
 از پشیمونی بعدش میترسیدم.

این داستان، اون قدر ساده نبود که بشه به هر کسی گفت، باید زبون به دندون 
 میگرفتم و بهش نمی گفتم.

نمیخواستم یه نفر دیگه به زندگیم اضافه بشه که تصمیم های اون زندگیم رو تحت تاثیر 
بده.قرار   

 درسته خودم هنوز اون قدر بزرگ نشده م که بتونم واسه خودم تصمیم بگیرم،
 اما،

 میخوام سعی کنم که زودتر بزرگ بشم.
به اندازه ی کافی درمانگر زندگیم رو خراب کرده بود و آیهان و عموش، زندگیم رو به 

 هم ریخته تر کرده بودم.
تر کنه.میترسیدم ورود سپیده، همه چی رو به هم ریخته   

نه نمیتونم بگم._  

چرا؟؟_  

چرا نداره که._  
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سپیده به حالت قهر، روش رو برگردوند تا وقتی که به کتابخونه برسیم، دیگه با من 
 حرفی نزد.

 اینکه باهام قهر کنه رو ترجیح میدادم به اینکه زندگی اون هم درگیر داستان من بشه.
قه ساخته شده بود و اسم کتابخانه ساختمون کتابخونه، نمای آجری داشت و توی دو طب

 ی بهار رو، با کاشی کاری، روش نوشته بودند.
 اطراف کتابخونه هم درخت های بید مجنون بود.

 سپیده زود تر از من وارد شد و من دنبالش رفتم.
طبقه ی اول، کلی میز و صندلی های کوچولو و رنگی رنگی بود که بچه ها اونجا نشسته 

کشیدند.ی میبودن و داشتند نقاش  

بیا بریم، کتابخونه باالست._  
 و راه پله رو بهم نشون داد و راه افتاد.

 من هم دنبالش رفتم .
 یه سالن خیلی بزرگ با کلی قفسه که حتی نمیتونستم بشمارمشون، روبروم بود.

 از کتابخونه ی عموی آیهان و درمانگر، خیلی بزرگ تر بود.
در انتها، به میز کتابدار رسیدم.بین قفسه ی کتاب ها راه افتادم و   

 سپیده سالم کرد و من هم بعد از سپیده، سالم کردم.

به خیر.م، روزتون سال_  
یان میگشتم.سپیده: ممنون، من دنبال کتاب های تاریخ دوره ی اشکان  

 من هم که قصد کتاب خوندن نداشتم، بین قفسه ی کتاب ها، راه افتادم.
 اون سمت، اتاق مطالعه بود.

 وارد اتاق مطالعه شدم.
ی خلوت بود و فقط چند نفر بیشتر،خیل  
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توی اتاق نبود و اتاق، خیلی خیلی آروم بود.   
نشستم. یکی از صندلی ها رو آروم بیرون کشیدم و پشت میز کتابخونه  

 فضای آرومی بود و بهترین جا برای فکر کردن بود.
 باید یه تصمیم درست و حسابی برای زندگیم، میگرفتم.

 باید همه چی رو از اول دوره میکردم.
من توی قلعه دنبال راهی میگشتم که بتونم بفهمم گذشته م چی بوده، به همین خاطر 

.ن شدمفرار کردم و با ملیسا آشنا شدم و و دستیار او  
 که کمی بعد درمانگر اومد و من رو از اون جا برد.

این طور که معلوم بود درمانگر و ملیسا هم دیگه رو قبل میشناختن و ملیسا از درمانگر 
ترسید.می  

 بعد برگشتن به قلعه، با آیهان اومدم شهر.
 آیهان من رو برد خونه ی عموش.

گر، کال جادوگر های سفید، خیلی آدم عموی آیهان، یه جادوگر سفید بود، مثله درمان
 های عجیبی هستن.

عموی آیهان توی یه روز، تونست همه چی رو در مورد گذشته ی من بفهمه و بهم 
 بگه.

 هنوز برام عجیبه.
 چه طور با اون سرعت از همه چی سر در آورد؟؟!! 

 بعد، منو برد و خونه مون رو بهم نشون داد و منو برد سر خاک خانوادم.
م گفت که اون ها کشته شدن و...و به  

 باید فکر میکردم..
 باید فکر میکردم......
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.... 
 نمیدونم چه مدت گذشته بود که از کتابخونه بیرون اومدم.

 حاال میدونستم که باید چی کار کنم.
 باید میرفتم پیش ملیسا،

 ملیسا تنها راه نجات من بود.
 حاال هر چی ازم بخواد، مهم نیست.

باالخره همه چی رو بفهمم. مهم اینه که  
 از این همه سردرگمی و راز های سر به مهر شده خسته شدم..

نمیتونم با این شرایط زندگی کنم که همش بترسم که یه نفر که خانوادم رو کشته منم 
بخواد بکشه و نمیتونم دست رو دست بزارم که دوباره دیوونه بشم و برم تیمارستان و 

.نجیره اتفاق تکراری..بعد قلعه و دوباره یه ز  

…نه من نمیخوام  
 نه، من تصمیمم رو گرفته بودم، حاال باید عملیش میکردم.

 فقط امیدوار بودم هیچ وقت پشیمون نشم.
تند کردم تا زود تر به خونه برسم، پله ها رو بدو بدو باال رفتم تا به قدم هام رو 

 واحدمون برسم، کلید رو از توی کوله م برداشتم و در رو باز کردم.
 آیهان نبود.

 یعنی کجا میتونه رفته باشه؟؟؟
وقت برای فکر کردن نداشتم، باید زودتر از اینکه نظرم عوض بشه، تصمیمم رو 

 عملی کنم.
قم رفتم، ساکم رو برداشتم و چند دست از لباس هام رو توش گذاشتم، دفترچه به اتا

ی خاطراتم رو هم توی کوله م گذاشتم، مدارکم رو هم برداشتم و توی کوله م 
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 گذاشتم و هرچی رو که فکر میکردم به دردم بخوره رو برداشتم.
بشه یا نه،یه نگاه به اتاق انداختم تا ببینم چیز دیگه ای هم هست که الزمم   

چشمم به عکس خودم و مه سیما که روی میز بود افتاد، عکس رو برداشتم و توی 
 کوله م گذاشتم و بستمش و روی کولم انداختم و ساکم رو هم برداشتم.

 دیگه وقت رفتن بود.
 یاد آیهان افتادم،

 باید براش یادداشت میزاشتم؟؟؟
کرد که من نیستم، شاید فکر مینمیدونم، اگه براش یادداشت نمیذاشتم و میدید که 

 اون مرد که نقاب سیاه داشت، منو دزدیده برده.
 نه بهتر بود براش یادداشت بزارم که نگران نشه.

من دارم میرم جایی که » یه کاغذ و خودکار  از روی میز برداشتم و روش نوشتم 
و نمیخوام میدونم همه چی رو میفهمم، تو هم دیگه دنبال قاتل نگرد، این مشکل منه 

 تو باز تو دردسر بیوفتی.
«امیدوارم بتونی اون جادوگری که میخوای بشی، با آرزوی موفقیت، مهسا.  

 یادداشت رو برداشتم و روی مبل گذاشتم.
 حاال وقتش بود.

 یه نفس عمیق کشیدم.
 نمیخواستم دوباره فکر کنم، به اندازه ی کافی فکر کردم.

  بودم، فکر کنم زندگی مثله یه بازی مارپله میمونه،باید دوباره برمیگشتم جایی که قبال
داره، باید برگرده عقب تا همه چی رو درست کنه، بعضی اوقات که اشتباه قدم برمی

 هر چی زود تر هم عقب برگرده، زودتر تو مسیر درست قرار میگیره.

 شاید من هم اون شب که با درمانگر به قلعه برگشتم، اشتباه کردم...
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بس بود، دوباره ملیسا رو صدا زدم. فکر کردم  
م.امروز باز ملیسا رو صدا بزن فکر نمیکردم  

 چند ثانیه بعد، ملیسا روبروم ظاهر شد.
سیاه، پوشیده بود که همرنگ موهای سیاه صافش بود و تضاد قشنگی، با یه لباس بلند 

 چشم های آبی روشنش داشت.

رنگ سیاه بیشتر از سفید بهت می یاد._  

برای چی منو دوباره احضار کردی؟؟ فقط بهتره دلیل قانع کننده ای داشته باشی، _
 مگرنه، اون روی من رو هم میبینی.

پشیمون شدم._  

رت عوض میشه، اما نه به این سرعت.مطمئن بودم نظ_  

باالخره اگه آدم قراره پشیمون بشه، هر چه زودتر پشیمون بشه، بهتره، مگه نه؟؟_  

یه حرف درست و حسابی زده باشی، همینه._  

حاال چی کار باید بکنم؟؟_  

فعال باید بریم خونه ی من، دست من رو بگیر._  
 کمی میترسیدم دستش رو بگیرم،

رو بگیرم، بعد دستم پودر بشه و کم کم تو چند ثانیه، پودر بشم..میترسیدم دستش    

ترسی؟؟چی شده؟؟ تو چرا این قدر از من می_  

نمیدونم، خب تو جادوگری..._  

همه ی جادوگر ها مثله درمانگر که بد نیستن._  

درمانگر اون قدر ها هم بد نیست._  

.تو کامل نمیشناسیش، هیچ کسی اون رو مثله من نمی شناسه_  
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 دستش رو گرفتم.

چشم هات رو ببند._  
 چشم هام رو بسته م.

چشم هات رو تا وقتی که بهت نگفتم، باز نکن، باشه؟؟_  

باشه._  
همین طور که چشم هام بسته بود، حس کردم زیر پام خالی شد، انگار زیر پام، زمین 

 نبود.
 بعد چند لحظه، احساس کردم پام روی زمین قرار گرفت.

ی چشم هات رو باز کنی.خب، حاال میتون_  
 چشم هام رو باز کردم، توی جنگل بودم، روبروی خونه ی ملیسا.

 ملیسا سمت خونه رفت و در رو باز کرد.

بیا._  
 و وارد خونه شدم.

بیا بشین._  
 و به مبل کنار شومینه ی خاموش اشاره کرد.

 من هم روی مبل نشستم.
 کمی بعد، ملیسا با یه سینی، اومد.

یز روبروی من گذاشت.سینی رو روی م  
 شیرکاکائوی داغ و کیک شکالتی...

فقط  ش، ولی ملیسامو کم کم همراه کیک خورد ائو رو برداشتمسریع لیوان شیر کاک
دکرنشسته بود و منو نگاه می  

چیزی شده؟_  
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فقط زود تر کیک خوردنت رو تموم کن میخوام باهات حرف بزنم._  
 آخرین تکه ی کیکم رو هم خوردم و لیوان شیر کاکائو م رو روی میز گذاشتم.

خب._  

دقیقا چه کاری از من میخوای ماهان؟؟؟_  

ام میزنی؟؟من چند بار بگم اسمم مهسا ست؟؟ چرا ماهان صد_  

منم گفتم که با ماهان راحت ترم._  

باشه، هر چی دوس داری صدا کن. من میخوام همه چی رو بشه، بفهمم قاتل _
خانوادم کی بوده، برای چی این کار رو کرده، برای چی من زنده موندم و این جور 

 چیزها...

باشه، برای من کاری نداره._  

در عوضش چی میخوای؟؟_  

کنیم.رم رو انجام دادم در موردش فکر میبعد از اینکه کا_  

باشه، خب حاال چه طور میخوای بفهمی؟؟_  

بیا بشین کنار من._  
 بلند شدم و کنارش نشستم.

چشم هات رو ببند و تا من بهت نگفتم باز نکن._  
 کمی ترسیدم، نکنه باز منو برداره ببره جایی؟؟

نترس، بترسی نمیتونم خوب تمرکز کنم._  

باشه._  
ش رو روی سرم گذاشت و چند لحظه گذشت.دست ها  

 بعد دست هاش رو برداشت و گفت :چشم هات رو باز کن.
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 چشم هام رو باز کردم.
 ملیسا چهره ای به هم ریخته و ناراحت داشت.

چیزی شده؟؟_  

اگه میخوای حقیقت رو بدونی، برو پیش درمانگر، جواب تمام سوال هات _
اما مجبورش کن. اونجاست، اگه ازش بپرسی، بهت نمیگه،  

 و یه چاقو ی جیبی بهم داد.
 چاقو رو گرفتم و نگاش کردم،

 چیزی نمیفهمیدم.

فهمم.من نمی_  

ببین، بزار ساده تر بگم، من خودم جواب سواالت رو فهمیدم، اما نمیتونم بهت _
بگم، یه چیزی مثله قفل روی اطالعات مربوط به توئه، که انگار درمانگر اون قفل رو 

فقط اون میتونه بهت بگه.گذاشته،   

یعنی من اآلن چی کار باید بکنم؟؟_  

اآلن که داره شب میشه، شامت رو بخور بعد بخواب و استراحت کن، فردا صبح _
ب سوال هات رو ر جوامن میبرمت قلعه و تو هم باید هر طور که شده، از درمانگ

 بگیری.
صبح زود، به همرا ملیسا از خونه خارج شدیم، قرار بود ملیسا منو تا نزدیکای قلعه 

 برسونه.
بود چون که هوا توی  هوا خیلی سرد بود و سوز شدیدی داشت، برام خیلی عجیب

 شهر، گرم بود و تابستون بود.

چرا اینجا هوا سرده؟؟_  
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فهمه، همون طور که نفهمید من چون این جا نفرین شده ست، اما درمانگر نمی_
 عاشقشم.

، من همیشه...یه لحظه هنگ کردم  

من همیشه فکر میکردم ازش متنفری؟_  

ش بودم، عاشقش شدم اما اون خیلی سال پیش، زمانیکه که من یکی از بیمار ها_
نفهمید و بعد تصمیم گرفتم ازش متنفر باشم، اون بی احساس ترین آدمیه که تا به 

 حال دیدم، در حالی که تظاهر میکنه خیلی مهربونه.
 دیگه چیزی نگفتم، کم کم درختا کم میشه و میتونستم قلعه رو ببینم.

واب سوال هات رو بگیر.من از این جلوتر نمیتونم بیا، هر جور که شده، ج_  
 و غیب شد.

هام رو تند کردم و سمت قلعه رفتم. قدم  
کرد.درمانگر با آنا داشت با یه گربه ی کوچولو بازی می  

 درمانگر تا من رو دید، چشم هاش گرد شد.

انتظار نداشتی این جا باشم نه؟؟_  
 کرد من توی شهرم و عموی آیهانجوابی نداد، حق هم داشت، اون فکر می

 مواظبمه.

اومدم حقیقت رو بشنوم._  

زنیم.بیا بریم داخل قلعه، اآلن عصبانی هستی، کمی آروم شی با هم حرف می_  

نه من جواب سوال هام رو میخوام که خوب میدونی چی هستن._  

بهتره فعال حقیقت رو ندونی._  

من این همه راه اومدم که حقیقت رو بدونم._  
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نه، فعال بیا داخل قلعه._  
اگاه چاقو رو توی دستم گرفتم و آنا رو گرفتم و چاقو رو زیر گردنش گرفتم.ناخود  

 صدای جیغ آنا توی هوا پیچید.
 داد زدم :بگو.

دونستن حقیقت برای تو فایده ای نداره._  

بگو._  

باشه، تو قاتلی، خانوادت رو کشتی، به همین خاطر، فقط تو زنده موندی._  
نگر دوید. دیگه چیزی نمیشنیدم و چیزی چاقو از دستم افتاد و آنا سمت درما

فهمیدم.نمی  
م....ردم و خودم رو توی جنگل گم کردفرار ک  

 این داستان ادامه دارد
 پایان فصل اول
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