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ذره های مختلف را در ذرهتمرکز کرد، به برترین خاطرات تمام عمرش نگاهی انداخت. قدرت و نیروی

 !حال، آماده بود تا با هرکسی مبارزه کند! حتی گر دشمن یکی از عزیزانش باشد !کردخونش حس می

 گارد لنف و نایره: نگهبانان آب و آتش

 .های اصلی داستان، واقعی هستندی شخصیتهمه :سخن نویسنده
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 :مقدمه

نوعی باقی نمانده داد. هیچ همجا بوی مرگ میرویش زل زده بود. همهی روبهبا بُهت و شک به منظره

اش نشست؛ صاحب آگاه زانوهایش سست شد و بدون اراده بر زمین زانو زد. دستی بر شانهبود. ناخود

 .شناختمی دست را به خوبی

 !قسم خوردند انتقام بگیرند! اولین قدم هم یافتن بانوان آب و آتش بود

*** 

نفر وارد شود. همیشه همین بود، او زیادی ساده بود و باز مثل همیشه دایانا را راضی کردند که اولین

 !ها رادید نه بعدهحال را می

داد و نگاهی به آفرین انداخت. آفرین با دهانش را قورت دستش را به در زد و آرام هُلش داد. آب 

خ*را*ب و ی تکان دادن سرش به او اطمینان داد و او هم با لبخند، بدون فکر کردن، وارد آن خانه

 !متروکه شد

 !که کامل وارد شد، ناگاه با صدای عربده کسری خشکش زد و بهت زده برگشتبعد از این

سوی او گام برداشت و به ه بغض کرد. با حرص بهی کسری؛ مثل همیشهای مسخرهبا دیدن خنده

 .که به کسری رسید، پایش را باال کشید و محکم در صورتش فرود آوردمحض این

 !ی نفهمتیکهگه جَنَم داری خودت برو داخل. مرها ابازیجای این مسخره -

حرص کسری، با های پرهای آفرین و نفسزده مازیار و فرزاد، خندههای بهتبدون توجه به نگاه

 .سرعت بیشتری وارد خانه شد

داد. بعد گذشتن از آن راهروی گِلی با دیوارهای پوسیده، به ب به زمین و زمان دشنام میمدام زیر ل

 .رسید در چوبی

سال عمرش دیده بود، جلوی چشمش آمد. نفس های ترسناکی که در طول پانزدهای تمام فیلملحظه

 .د چوبی را به جلو هل دادسرعمیقی کشید و آرام درب 

هاسال پیش که پدربزرگش برایش تعریف کرده بود، این ی دهخانه بزرگی بود. حدس زد در آن زلزله
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 !ب شده باشدقدر بهم ریخته و خراخانه این

 .احساس کرد جرئتش ته کشیده. با صدای بلندی بقیه را صدا زد

 !الهمازی، فری، کسی، آفی جمع کنید بیاید. خیلی باح -

شباهت ها سوژه خندیدن کسری و فرزاد بود. با شنیدن صداهای پا که بیگفت ترسیده تا مدتاگر می

 !اسب نبود، کمی دلش گرم شد. مثل همیشه به قول معروف، وحشی بودندبه دویدن گله

 :بازش، نزدیک دایانا شد و گفتفرزاد با نیش

 .خر بازیت، گل کردگرم! باز کلهآجی دمت -

تر بود؛ ولی بیشتر مواقع، دایانا را سال بزرگای کرد و سری تکان داد. فرزاد پنجدایانا هم خنده

 .زدصدا می« آجی»

 .اش گل کرد و دست به کمر، شروع به دستور دادن کردبازیآفرین، باز رئیس

مازی هم برید  ست. دانی تو هم بیا باهم بریم کسری وجا که شبیه آشپزخونهخب، فرزاد تو برو اون -

 !اون اتاقه که ته پذیراییه

 انداخت که چندهای قدیمی میطبقه بود و آدم را یاد خانهی بزرگ و جالبی بود، تنها یکخانه

 !کردندخانواده باهم در آن زندگی می

شد. آفرین و دایانا ها دو در بود و به یکدیگر متصل میی آنچهار اتاق تقریباً بزرگ داشت که همه

پچ گونه قدیمی است؛ اما بیرونش به پوسیدگی داخل نیست، پچکه چرا خانه اینرباره ایند

 !کردندمی

 !آفرین و دایانا، جمع کنید بیاید ببینید چی یافتم -

 .غلط نخور! اول من پیداش کردم بعد تو مثل گراز شیرجه زدی روی من بدبخت -

 .کردندمثل همیشه جروبحث میصدای بشاش مازیار و حرص خوردن کسری بود که باز 

های پذیرایی رساندند. چینش و فضای اتاق با اتاقهای بلند خود را به اتاق تهآفرین و دایانا با قدم

 !تر بودتر و بزرگدیگر متفاوت

ی اتاق قرار داشت که کلی تار عنکبوت به آن آویزان خواب بزرگ و شکسته شده، گوشهتختیک 
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وزنامه باطله کف اتاق ریخته بود و فضای اتاق به شکل عجیبی خَفه و بوی نمِ چوب و ربود. کلی تکه

 .دادخاصی می

 :فرزاد گفت -

 !ها االن صدای قدم بیاد و در اتاق بسته بشهفیلم ترسناکها فکر کنید؛ مثل این بچه

که رنگی بعد تمام شدن حرفش، همگی شروع کردند به خندیدن. دایانا نزدیک میز آرایش چوبی

 .آیینه بزرگی روی آن قرار داشت، شد و خود را در آیینه نگاه کرد

رنگش را مرتب و شالش را روی سرش درست کرد و عینکش را باالتر کشید. آفرین و موهای تیره

اش و آفرین دخترعمویش بود. کسری، هم سال به دنیا آمدند. مازیار پسرعمهدایانا، در یک

ها رفتار سال سن داشت؛ اما باز همانند بچهویکتر بود، بیستنش بیشاش بود. از همه هم سپسرخاله

 !کردمی

 !سال داشت و همیشه طابع جمعفرزاد هم که بیست

نسبتی  نفر در اکثر خاطرات هم بودند. هر کدام یکشان؛ هر پنجاز زمانی که به یاد داشتند، همه

 .کشیدرا به یدک می« فامیل»داشتند که نام 

 !کردین؟تان عزیز! برای چی غارغار میخب پلش -

با صدای دایانا، سعی کردند جدی باشند. آفرین، پاکتی را که در دست مازیار بود را قاپید و روی لبه 

 .خواب شکسته ایستادتخت

 :کمی دور و برش را نگاه کرد. پشت پاکت را باصدای بلندی خواند

 واه! سر کاریه؟« باز کردن پاکت را دارند تنها بانوان آتش و آب، حق»ها پشتش نوشته بچه -

 :دایانا، با تعجب پاکت را از دست آفرین کش رفت. پاکت را برگرداند و نوشته ریز را بلند خواند

 !هنوز هم هست -

 .عینکش را برای دید بهتر باالتر کشید و کمی هم خم شد

 «.آبی مبتال خواهد شدرین سرخهر شخصی غیر هر دوبانو باهم، سعی در باز کردن پاکت بکند، به نف»

دستی خود نگاهی انداخت و لرا فرا گرفت. هر کسی در چشمان بغ بعد خواندن جمله، سکوت خانه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 داستان کوتاه گارد لنف و نایره  

 کاربر انجمن تک رمانآبی  

  
   

 
5 

 

 !باز به سمت دیگر خود نگاه کرد. یکهو بوم

 .زدندنفر به لرزه درآمده بود! بلندبلند قهقهه میهای این پنجترک خانه از صدای خندههای پرشیشه

 :خنده گفتکسری با 

 .وای خدا! بده من، من بازش کنم تا نفرین بشم! باز خندید -

 !خیرم، من قدرت صائقه دارم بده من چیزیم نمیشهمازیار: نه

 .خندیدندها بلندتر میبا این حرف

 .درد گرفته بود، به سمت همان آیینه گام برداشت و باز به خود زل زدی فراوان دلدایانا که از خنده

ا باز کمی تنظیم کرد، روی عینکش وسواس خاصی داشت. از داخل آیینه، با دیدن چیزی عینکش ر

 .ابرویش باال پرید بلندی کشید! مازیار یک« هین»که کنار تخت بود، 

 کنی! کدوم گزینه؟مازیار: دنی یا باز مثل همیشه توهم زدی یا دوباره داری اسکُل می

تر بود، گر*دن مازیار را به ؛ چون قدش از مازیار کوتاهفرزاد دستش را انداخت دور گر*دن مازیار

 !تر بود؛ اما قدش از کسری و فرزاد بلندتر بودپایین کشید. مازیار سنش کم

ی کسرا را هم گرفت، بعد اینکه دستش را دور کسرا حلقه کرد؛ دستش را درازتر کرد و کنار یقه

 :سمت دخترها رو کرد و گفتب

 ی سرد؟ره سفید شبیه چشم دیدی یا سایهخب؟ بازهم دوتا دای -

زدند و عالوه بر تشویق فرزاد، دایانا با اتمام حرفش، پسرها شروع به خندیدن کردند. همدیگر را می

 .کردندرا هم تمسخر می

دایانا با تمام خشم و نفرتش به فرزاد نگاه کرد. به شکل عجیبی آفتاب ظهر، سیاه شد! ابرهای تیره به 

 !ی پاییز کردندهای تیرهروشن و سوزان تابستان را همانند غروبسرعت هوای 

با لرزش زیر پاهایشان به خود آمدند و شروع کردند به جیغ زدن و عربده کشیدن! دایانا تازه به خود 

زد. آفرین دستش را گرفت و هردو کرد و پلک میآمد و اطرافش را درک کرد. گیج، اطراف را نگاه می

 .ق خارج شدندبا عجله از اتا

شکسته بهکل پودر شده های نیمهریخت. شیشههای ریز و درشت بر سرشان میریزهخاک و سنگ

انداخت! سقف درحال ریزش های پسرها بر اعصاب دایانا خدشه میبودند. صدای جیغ آفرین و عربده
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 .زده شده بودندها کامالً سرگردان و هُلکامل بود و آن

 .ق شدند قبل تخریب کامل، از خانه خارج شوندبا هر زوری که بود موف

دست، سرتاپا مشکی به تن کرده بودند و حال، به کل با خاک و گچ به خاطر ظواهر گروهی، همه یک

 !یکسان شدند

کرد. کسری از داخل یکی از های سنگینی میخاطر مشکل تنفسی که داشت، سرفهمازیار، به

 .کرد و به فرزاد داد جیبش بطری آبی خارجهای شلوار ششجیب

همگی گیج بودند. چرا همچین اتفاقی افتاد؟ آن ابرهای تیره حال باید باشند؛ اما االن آسمان حتی از 

 !تر استتر و خورشید نورانیقبل ورودشان به خانه صاف

ند شکسته بودهای نیمهچیز آرام بود. تنها تغییر، شیشهرنگی به خانه نگریست. همهدایانا با اخم کم

 !که پودر شدند

ی شالش را باال آورد و هایش نگریست. با اخم، گوشهعینکش را از چشمانش خارج کرد و به خاک

 .شروع به تمیز کردن عینک کرد

 فرزاد: کسری، اون پاکته دستته؟

کسری، با اخم دستش را درون جیب مخفی داخل پیراهنش کرد و پاکت را درآورد. فرزاد، پاکت را 

 .ها را خوانددیگر دقیق نوشتهگرفت و بار 

 !ها، فکر کنم واقعیهبچه -

آمد که او در این روابط حرفی بزند. به خصوص در با حرف فرزاد، ابروهای بقیه باال پرید. کم پیش می

 !زمان که جانشان در خطرجدی بوداین

، همراه پاکت آفرین پوزخندی زد و پاکت را از دست فرزاد قاپید. قبل هر اعتراضی از سوی فرزاد

 .سمت دایانا رفت

 !ایه! مطمئناً سر کاریهدنی خطش رو ببین! خیلی خرچنگ قورباغه -

داد. بعد کلی کلنجار دایانا، اخمی کرد و گوشه پاکت را گرفت. آفرین مانع او میشد و پاکت را نمی

 !دیگر را دشنام دادن، پاکت پاره شدرفتن و هم
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ت را روی زمین انداختند. مازیار که حالش بهتر شده بود، به محض شنیدن صدای پاره شدن، پاک

 !سمت پاکت رفت و کامل بازش کرد. درونش دو جعبه کوچک، با رنگ آبی و قرمز بود

 .نگریستندها را باز کرد و با دیدن درونشان، پوزخندی زد. دخترها سوالی به او میبازهم جعبه

وزن داشت بعد خالیه! هه، مسخره! حتماً از کاغذ ضخیم  همهمازیار: بیا! دیدی گفتم اسکُل شدیم؟ این

 !استفاده کردن که سنگین شده

ها را انداخته بود، نگاه کرد. با دیدن آن همه دایانا، با تعجب فرزاد را کنار زد و به جایی که جعبه

 !شدندوسایل، چشمانش بازتر نمی

 .کسری و فرزاد دست مازیار را گرفتند و دنبال خود کشیدند

 ی فرزاد اینا، شما نمیاید؟خوایم بریم خونهکسری: دنی و فری، ما می

 .داشت. سرش را به عالمت منفی تکان داد و خم شدها برنمیدایانا چشم از آن وسایل

 بینیش؟فکر کردم خل شدم! تو هم می -

ود! سرش را به ها از او واقعاً بعید بدایانا سرش را بلند کرد و متعجب به آفرین نگریست. این حرف

 .تکان داد و سراغ پاکت پاره شده رفت« موافقت»معنای 

وقت از خاطرشان های سنگین چشیده بودند که تا آخر عمرشان، هیچامروز به قدری شوک

 .رفتنمی

بینی؟! اصالً ها ندیدنش؛ ولی تو هم مثل من میتر از پاکتن؟ چرا اونها بزرگآفرین ببین، چرا جعبه -

 ا توی پاکته؟ توی اون خونه چیزی تو سرمون نخورد؟هچرا جعبه

 !آمدچیز با عقل جور در نمیکرد. هیچآفرین هم مانند دایانا کل اتفاقات را حالجی می

طرف ها را جمع کرد و پیشنهاد داد به باغ پدربزرگشان که آندایانا، از گرمای زیاد بیزار بود. وسایل

ها و های همدیگر را تکان دادند. بعد درست کردن شالوسایل، لباسدِه بود، بروند. قبل برداشتن 

 .موهایشان، راه افتادند

های پدربزرگشان جاده خاکی زمین کردند. به وسطسر راه، به اجبار با آشنایان سالم و احوالپرسی می

تکان داد؛ رویش زل زده بود. دایانا دستی جلوی صورتش که رسیدند، آفرین ایستاد! با شک به روبه
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 .اش نشداما انگار آفرین متوجه

دن آفرین فرود آورد. آفرین که انتظارش را گردستش را باال آورد و محکم پس ی دیگری نداشت.چاره

 .نداد جیغی زد و خشمگین دایانا را نگاه کرد

قت سرش را به سرعت به قبل برگرداند و باز به جای قبلی که خیره شده بود، خیره شد! دایانا طا

 .نیاورد و شروع به سوال پرسیدن کرد

بینی؟ توهم زدی؟ خوبی؟ آفرین، سرش را برگرداند و به دایانا نگاه کرد. انگار چی شده؟ چی می -

 .روز خیلی کم بودهمه شوک در یکاش برای اینبنیه

 !تو، تو اون رو ندیدی؟ همون حرارته؟ -

 .کرد و به آفرین زل زد دایانا، از شدت گنگی حرف آفرین، سرش را کمی کج

 !فری، شاید باورت نشه، ولی هیچی ندیدم -

 .های آویزان، ادامه مسیر را رفتآفرین نفس عمیقی کشید و با شانه

 ...خب، فقط حرارت بود؟ شاید جن باشه! یا -

 !میشه دهنت رو ببندی؟ -

ه چرا باید دلش به حال داد کدایانا بعد تشر آفرین، خنثی به او نگریست. در دل خود را دشنام می

 .همچین کسی بسوزد

ی کوچک باال رفتند و از جوی کوچک آب رد شدند. به بعد از چندی، به مقصد خود رسیدند. از تپه

 .شان بود، رسیدندگاههای بلند درخت سیب که مخفیوسط باغ، درست میان نهال

ها برداشتند ک وسایل را از جعبهتهای سبز و تازه نشستند. تکوسایل را زمین گذاشتند و روی علف

 .و شروع به بررسی آن کردند

ی آتش را همه اشکال عجیب قرمز، شعلهضلعی کوچکی که تنها توانست از آنآفرین، گردنبند شش

 .وسط آن گردنبند برنزی، شناسایی کند. احساس آشنا و عجیبی به آن تو گردنی جالب داشت

رنگ بود را برداشت و به آرامی بازش کرد. بسیار کهنه جعبه آبی نامه سفیدرنگی که دروندایانا، پاکت

کاغذ زرد و بزرگی درونش بود. به آرامی بازش کرد و داخلش را نگاه رسید. تکهو پوسیده به نظر می

 .کرد
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شوکه شد! انگار حروف درحال حرکت بودند! بعد چند لحظه، حروف ایستادند و قابل خوانا شدند. به 

 !ها زبان فارسی هم موجود بودالی آنتر از آن در البهچند زبان بود و جالب شکل عجیبی به

 :با سرعت آفرین را صدا زد و شروع کرد به خواندن نامه

سالم من به برترین بانوی نسل آب! تمام سرزمین آذراب توی دردسر افتاده و از شما خواهشمند  -»

فرماندهان و مردمان سرزمین هم از شما حمایت  هستیم که برگردید و حکم پدر را نادیده بگیرید.

 .خواهند کرد، پس بدون هیچ شک و ترسی برگردید

ام عفو کرده باشید. مخلص شما، آذرخش، دستیار خواهشمندم که منِ حقیر را هم بابت گستاخی

 «!فرمانده اورانوس

 .پیدا کرده بودندی عجیبی شان گرفته بود هم دلشورهبهت زده به آفرین زل زد. هردو هم خنده

بسیار برای دایانا آشنا بود؛ اما هرچه سعی کرد، چیزی یادش « فرمانده اورانوس»و « آذرخش»های نام

 .نیامد

رنگ دستش نگاه کرد. ساعت چهار و نیم بود و باید قبل غروب آفتاب به خانه به ساعت مچی مشکی

 .گشتندباز می

بند مروارید که یکی رنگ ام مشکی و دو دستخنجر تمبقیه وسایل را هم دید زدند، جز یک

مشکی بود، تنها چیزی که هردو به آن حس بدی داشتند، تکه چرم _قرمز بود و دیگری آبی_سفید

 .تری بر رویش گلدوزی شده بود، وجود نداشتهای عجیبتیره و عجیبی بود که طرح

را جمع کردند و تا جایی که  سرعت تمامی وسایلها، بهبا صدای پای گوسفندان و هوارهای چوبان

 .توانستند دویدند و دور شدند

گفت که تنها هرگز ها هشدار داده بود. میهای دِه به آنپدربزرگشان همیشه درباره ذات کثیف چوبان

ها بالیی به سرشان بیاورند یا از به باغ نروند؛ وگرنه باید منتظر هر اتفاقی باشند! ممکن است چوپان

 .ها آسیب ببینندغالها و شسمت گرگ

نفس زدن. از وقتی که پدرهایشان که توی جاده افتادند ایستادند و شروع کردند به نفسبه محض این

کردند؛ وگرنه دیگر اجازه توانستند احتیاط میها را به پدربزرگ سپرده بود، باید تا جایی که میآن

 .ماندن بدون پدر مادرشان در روستا را نداشتند
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 !تصمیمی دارم. تو هم هستی؟ البته، بهتره باشیکدانی؟ ی -

 .دایانا با صدای آفرین، سرش را بلند کرد و منتظر به او زل زد

سالی سنمونه و فرزاد و کسری هم که پنج یا ششسالمون شده، مازیار همخب، ما دیگه پانزده -

خواد ی، اصالً دلم نمیدونترن! دیگه بزرگ شدیم. بهتره دیگه باهاشون نگردیم. میازمون بزرگ

 !رومون لقب بذارن

های آفرین موافق بود. اصالً درست نبود که در این کامالً با حرف هردو در فکر عمیقی بودند. دایانا

 .های پوسیده و قدیمی داشتند، با پسرها بگردندسن، آن هم در مکانی همانند روستایشان که ذهن

 !کنیمکار مین و تو خودمون همهاوهوم، اصالً بهشون نیازی نداریم. م -

شان یای کردند و دوشا دوش هم به راه افتادند. بعد کلی راه رفتن، به حیاط بزرگ خانه پدرخنده

 .رسیدند

جا گذرانده این خانه و حیاط را از جانشان هم بیشتر دوست داشتند. بهترین خاطراتشان را در این

 .بودند

 .ی دو گذاشتندبِه مخفی کردند و تا خانه مسابقه درختها را گوشه دیوار، کنار وسایل

دورتادور حیاط، پر از درختان آلو و بِه بود. حیاط خیلی بزرگی داشتند، سمت چپ حیاط را حصار 

های جوان گردو، دادند. سمت راست، پر از درخت و نهالچوبی کشیده بودند و سبزیجات پرورش می

 .سیب، آلو، بِه، چنار و... بود

های براق بود و اش تمام سنگثل همیشه آفرین، دایانا را کنار زد و اول وارد خانه شد. خانه نمایهم

 .دادبالکن جلوی خانه، جلوه بسیار زیباتری به کل حیاط و خانه می

سمت درخت گردویش رفت. درخت باشکوهی بود که وارد خانه شود بهطبق معمول، دایانا قبل از این

 .دی داشتو طول بسیار بلن

ترین اش را به تنه خاکستری رنگ داد. دستش را دراز کرد و از نزدیککنار درخت نشست و تکیه

ی درخت، یک گردوی درشت چید. کمی خاک کنار تنه را کنار زد و چاقوی مشکی رنگش را شاخه

 .درآورد

ها و خروس غاش بود که صدای پایی شنید! تصور کرد همانند همیشه مرمشغول خوردن گردوی تازه
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 !مادربزرگش است؛ اما با صدای شدیدتری کمی دلشوره گرفت. انگار آن موجود وزنش زیاد بود

 .مانده گردو را کنار انداخت و تکه چوب تقریباً بزرگی از روی زمین برداشتبا سرعت باقی

اش انگار روح هوا تقریبا تاریک شده و آفتاب، غروب کرده بود. اطرافش را دید زد. با لمس شدن شانه

 !از تنش جدا شد

های خرد شده چوب، به بدون فکر چوب را در هوا تکان داد و محکم بر سر آن شخص کوبید! تکه

 !اطراف پاشیده شدند. انگار از عمد چوب را محکم به تکه سنگی کوبیده بود

ا، با ترس و لرز به های دیوار و درختان سیب و بِه پنهان شد! دایانموجود، با سرعت رفت و زیر سایهآن

 .چشمان درشت و سفید رنگش زل زد

 !خوام. قص... قصد ج... جسارت نداشتم ب...بانوم... معذرت می...می -

صدایش، صدای آن موجود بسیار برای دایانا، هم آشنا بود و هم تازگی داشت! ناخودآگاه ترسش 

 .فروکش کرد و دلشوره جایگزینش شد

ها ور شد. با بهت، به شاخ، ترس و اضطراب شدیدتر از قبل به او حملهغریبهبه محض بیرون آمدن آن

 .و ب*دن آن موجود زل زده بود

حق... حق میدم ک... که از چ... چهره االنم وح...وحشت کنید ام... اما م...مجبورم که با ای...این  -

 !دونیددو...میکال...کالبد باشم! خود...خودتون که ب...بهتر می

موجود زل زده بود. بدنش انگار از ریشه و تنه درخت لزجی بُهت زده با حالت عجیبی به آندایانا، 

 !شاخ بزرگ روی سرش بودساخته شده بود و دو

دایره شکل مانند که پیکرش انگار درحال ارتجاع بودند! در قفسه س*ی*نه بزرگش، سهدستان غول

 .اش بودهای س*ی*نهمانند یشهشباهت به جمجمه نبودند، به طور نامرتبی درون ربی

موجود ریخت. حس آشنایی به موجود مجهول  دار آنکمی ترسش به خاطر لحن بامزه و لکنت

 .داشت

 !خوا... لعنتیمی...می -

 :تر شد و شمرده به او گفتدیککمی دلش به حال آن موجود سوخت. هنوز ترس داشت؛ اما نز

 زنی؟اصالً درباره چی داری حرف می نترس عجله ندارم، میشه بگی چی هستی؟ -
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آمد. قدش خاطر آورد. باید با آن موجود کنار میهایی که خوانده و دیده بود را بهها و فیلمتمام رمان

 !رسیدصد و هفتاد سانت بود؛ اما به زور تا آرنج موجود می

بر  شدند! دستانگشت دستان بزرگ موجود، تغییر حالت داد و هر کدام از دستانش، دارای پنج

 .اش گذاشت و تعظیم کوتاهی کردس*ی*نه

 !جوری ش... شدمطل... طلسمی ای... اینخوام من س... سرِ... یه ع... عذر می... می -

 هن؟! دوربین مخفیه؟ -

موجود بیچاره، با بُهت به چشمان دایانا نگاه کرد. چشمان دختر در ذهنش همان بود. پس چرا او را به 

 د؟آوریاد نمی

 ب... بانو من رو به یاد ند... ندارید؟ -

دایانا، سرش را به معنی مخالفت تکان داد. در دل، خود را دشنام داد. از یادش رفته بود که این 

 !داد که او را فراموش کندسال گذشته و باید احتمال میهمه

به یاد نیا...نیارید! خخ... خوام ف... فراموش کر... کردم که مم... ممکنه من رو خخ... خیلی عذر می -

 !خیلی تر...ترسیدین؟

 !تر آن فرد مجهول شددایانا، حال که ترسش ریخته بود، لبخندی زد که باعث تعجب بیش

 !تو دقیقاً چی هستی؟ فکر نکنم جن یا روح باشی -

 :بار با لکنت کم گفتموجود مجهول، سرش را به طرفین تکان داد و این

 هستم 1لنفهای...های اهالی ست...ستاکیستم، من...من ی... یکی از بازموندهنه نه! م... من جن ن -

 !من بانوی... ب

بعد اتمام حرفش، سرش پایین انداخت. دایانا سرش را کج کرد و به شکل عجیبی به این موجودی که 

 .خواند، نگریستمی« لنف»خود را از اهالی 

چی هستی، اوم، یعنی از چی ساخته شدی؟ منظورم  چرا به من میگی بانو؟ لنف کجاست دقیقاً؟ تو -

 فهمی؟ راستی اسمت چیه؟رو که می

                                                   
 هاستاک لنف: سرزمین آب .1
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 !داست؛ اما مطمئن بود که اتفافات عجیبی در راه استدایانا استرس داشت. دلیلش را نمی

همه سال که بانو را پیدا موجود لنفی نفس عمیقی کشید و سعی در کنترل لحنش را داشت. بعد این

 !ان داشتکرده بود، هیج

های آذ...آذراب زادهخب...خب شما ب...بانوی ار...ارشد لنف و ی...یکی...یکی از ش...شاه -

هس...هستید! باید احترام ب...بذارم بهتون. اگ...اگه یادتون ب...باشه من م...محافظ و 

 !دست...دستیارتون بودم...قب...قبل از ای...اینکه دس...دستیار فر...فرمانده ب...بشم

شناسد؛ کشید. خدایش را شکر کرد که او را نمیرش را پایین انداخت. از دایانا بسیار خجالت میس

خواست. وگرنه از شدت خجالت، جرعت حتی سخن گفتن را هم نداشت. اگر بانویش از او توضیح می

ه زمان فقط ترسیدتوانست به او توضیح دهد که در آننه! تصورش هم برای او وحشتناک بود! نمی

 .بود

، این رو بگو باید کنی! تو، هم محافظم بودی هم دستیار؟ مثالً توی چه کاری؟ وایترم میداری گیج -

 !زود برم خونه

 .کردند که اتفاقی افتاده استرفت، مادربزرگ و عمویش گمان میاگر هرچه زودتر دایانا به خانه نمی

ک... که شما رو برگردونم به سرزمینتون! ب... بل... بله درسته. اسم من آذرخشِ، مأموریت دارم  -

 !ها غیر مم... ممکنهبدون کمک شما و آذربانو ش...شکست دادن اون

کرد. در ذهنش در حال حالجی بود که کجا و در چه زمانی این نام نام نگاه میگیج به موجود آذرخش

 !را شنیده

انست چه بگوید. هم گیج شده بود هم این دبا صدا زدن آفرین، به خود آمد و به آذرخش زل زد. نمی

 .اتفاقات اخیر برایش غیرقابل هضم بود

 :سرش را به طرفین تکان داد و گفت

 !زنم، باشه؟ فعالًاصالً متوجه منظورت نمیشم! کجا بیام؟ االن اصالً نمیشه. بعداً باهات حرف می -

خانه دوید. به قدری عجله کرد که  سمتبعد اتمام حرفش، دستانش را در هوا تکان داد و با سرعت به

 !ی بالکن، به شدت زمین بخورد و آسیب ببیندنزدیک بود سر دو پله
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 !مانندش را چرخاند و غیب شدبندهای اسکلتیآذرخش، یکی از گر*دن

*** 

اش درون ماهیتابه ریخت. به دلیل تأخیر زیادش، باید تندتند پیازهای خرد شده را با چشمان اشکی

 .پخترا او میشام امشب 

داد. همیشه همین بود! آفرین داد و زیرلب، آفرین را دشنام میی کارها را با سرعت انجام میهمه

 .گذاشتبرعکس دایانا، از آشپزی متنفر بود و این کار را به عهده دایانا می

ود و آشپزی با از زمانی که به روستایشان آمدند، کارها را تقسیم کردند. کل تمیرکاری خانه با آفرین ب

شستند. به قدری از غذاپختن تنفر داشت که حاضر بود به ها را میدایانا؛ در آخر هم هردو با هم ظرف

 !ی به آن بزرگی را مرتب و تمیز کندتنهایی کل خانه

دایانا، بعد کلی کلنجار رفتن با خود، ماکارانی را بار گذاشت و خسته، کنار پدربزرگش که درحال 

 .اش بود، دراز کشیدل مورد عالقهتماشای سریا

ی محلی زیبایش شروع باباحاجی، پدربزرگ دایانا و آفرین به محض دیدن خستگی دایانا با آن لهجه

 .اش رفتنکرد به قربان صدقه

دَفه کم نمک نَبا بَرَتون یَه چیا خوب به! ایندخترام قُربون دخترام، عزیزا قُربون دخترام، به -

 .گیرِممی

 .اش را فراموش کرد و با لبخند پهنش به پدربزرگش زل زدن حرف باباحاجی، دایانا خستگیبا ای

 گیری برامون باباجی؟مثالً چی می -

تومانی درآورد؛ اما هرکاری کرد، دایانا باباحاجی، دستش را درون جیب پیراهنش کرد و چند تراول ده

ها را بگیرد و برای خود و آفرین وب بود، پولها را قبول نکرد و قول دادند که اگر غذا طعمش خپول

 .هر چیزی را که دوست دارد بخرد

شان و بقیه، بسیار اش داشت. به قول خودش معرفتشان از پدرانباباحاجی عالقه خاصی به این دو نوه

تر بود؛ چون کارهایشان را درون شهر رها کردند و برای کمک به او و مادربزرگشان به این روستا بیش

 .آمدند

مادرجان، مادربزرگ دایانا و آفرین، نمازش را تمام کرد و بعد از جمع کردن سجاده و چادرش به 
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 .آشپزخانه رفت

 :اش گفتی روستاییبا لهجه

 !به! بل بینم ای دفیه هِم کم نمک نباپخت دایاناعَه؟ بهامشو هم دس -

 :آن اضافه کرد، گفت اش که چاشنی بامزگی را هم بهدایانا، با اخم و لحن ساختگی

 .! نمک ضرر داره برات فشار هم که داری دیگه فبهاعه، مادر؟ اصالً به خاطر خودته -

 .با خنده، بحثشان د*اغ شد. آفرین هم از فرصت استفاده کرد و در بحثشان شرکت کرد

کل، آذرخش را  اند. دایانا بهترین افراد جهانکردند که خوشبختزمان گمان میدایانا و آفرین در این

گونه گل و چیز همینها بود. سوال است. آیا همهفراموش کرد و سعی در ساختن برترین لحظه

 وار، باقی خواهد ماند؟بلبل

*** 

 .های بدنش کنارش نشستاش گذاشت و به آتش، خیره شد. بَرسام، با آن شعلهدستانش را زیر چانه

 :همین گفتی خوبی نداشت. برای آذرخش با گرما میانه

 !دونی...ای...این بد...بدنم با گر...گرمای زی...زیاد... لعنتخو...خودت که می -

 :روی آذرخش نشست، گفتکه روبهبرسام لبخندی زد و از جایش بلند شد. بعد از آن

 .فهمم، راحت باشهی، بیخیالش تو از هرچی نصفش رو هم بگی من کلی می -

 .اش فکر کردی همیشگیسرش را تکان داد و باز به سوژه

 بانو رو دیدی؟ -

 سا...پانزدهآره، د...دیدمش ب...بچه بود! چ...چرا باید ب..بر... بره توی کا...کالبد یه دو...دختر پانزده  -

 .ش...شده بود. بچه بودسالش ساله؟! ت...تازه هفتصد

 .ای کرد. بعضی مواقع درک کردن آذرخش برایش سخت بودخندهبرسام، تک

کرد! چون توی آذراب کرد یا خودش سکته میقدره یا خفت میگفتی سن اصلیش چهاگه االن می -

 !خیلی زیادهها خیلیهفتصد سال خیلی کمه؛ ولی برای زمینی

 !خندیدجانی زد. همیشه همین بود. او اصالً نمیهای برسام فقط لبخند بسیار کممقابل خنده
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 :الی آذرخش را که دید، گفتبرسام از جایش برخواست. نگاه سو

 !میرم به آذربانو بگم که قراره ببرمش -

 ...ی...یادت با...باشه تو رو ی...یاد...به یاد نداره پ...پس ک...کاری نک...نکن که -

اش گذاشت و باز به اش را به اتمام برساند، دید که برسام نیست! دستش را زیر چانهتا خواست جمله

 .عجالت برسام عادت داشتآتش خیره شد. به این 

 .خورداش را باال انداخت. باالخره روزی چوب این عجول بودنش را میشانه

*** 

هندوانه را در آخور گاوها خیار و تهستکرد. لگن پر از پوش را زمزمه میاب، موسیقی مورد عالقهزیر ل

 .ها را گر*دن دایانا انداخت، مجبور به این کار شدریخت. چون ظرف

ی بسیار بزرگ که سرش را برگرداند، وحشت کرد! مردی با جثهانجام کارش به محض این بعد

 !کردتر میزدهتر از هرچیزی نقاب و حرارت بدنش او را وحشترویش بود که بیشروبه

ان او را اسیر خود کردند. هرچه حرکت انگشت دهبزرگ با هفت تا دهن باز کرد که جیغ بزند؛ دستانی

 !ای نداشتاش یاد گرفته بود پیاده کرد؛ اما فایدهای که از مربیای حرفههو تکنیک

 .موجود دستش را برداشت کرد. بعد از کلی کلنجار رفتن، آنبا تمام توان، تقال می

 !جان مادرت داد نزن! منم دیگه -

ها ها و جان کندناتماسکرد. آیا خواب بود؟ ابداً این رویش نگاه میزده به صح*نه روبهآفرین وحشت

 .خواب نبود! نزدیک بود از شدت ترس اشکش در بیاید

 !هاعه! من رو یادتون رفته؟ منم دیگه! صدبار من رو توی این کالبد دیدین -

 .تر میشدتر و بیشگفت؟ هر لحظه شدت اضطراب و ترس آفرین بیشاین مرد چه می

که او را شناخته، از زیر نقابش لبخند پهنی زد و چند چند قدم به جلو برداشت. برسام با گمان این

تر شد. آفرین از غفلت برسام سوءاستفاده کرد و با سرعت از کنارش گذشت و خود را به قدم نزدیک

 .خانه رساند

هایش را به برسام هول کرده سریع خود را پشت دیوار پنهان کرد. در فکر بود تا پرواز کند؛ اما اگر بال

 !توانستند ببینندهای آتش را مردم می، زبانهکشیدرخ می
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 .االرض کرد و خود را به آذرخش رساندترین صدا طیبا تمام توانش، با کم

 !دختره روانی! چرا؟ خل شده؟ -

 .توانست درک کندآذرخش خنثی به برسام نگاه کرد. برخی مواقع شخصیت او را نمی

 !بگم که م...ما رو کل...کالً از...از یاد بردن و...وسط حر...حرفم رفتی. ن...نذا...نذاشتی -

 !عه؟ جان ما؟ -

خندید. بعد شان بلندبلند میاش، بلند زد زیر خنده! بدون توجه به موقعیت مکانیبعد از اتمام جمله

 .اش را خورد و روی زمین دراز کشیدکه چهره جدی آذرخش را دید، باقی خندهاز آن

 آذرخش؟ جا هستناز کجا فهمیدی این -

کار گرفت درآمد و به چشمان قرمزرنگ برسام خیره شد. تمام تمرکزش را به آذرخش از فکر و خیال

 .و سعی در کنترل لکنتش کرد

تونه ک...کنترلش کنه! ناخودآگاه نیروش خ...خب آنیابانو و...وقتی عصبانی میشه، هن...هنوز نمی -

ش شون عصبانی..با اون پسرها، هفته پ...پیش یکیست! سر بازی با.آ...آزاد میشه و تخریب کننده

 .جا رو پ...پیدا کردمکرد. رد...ردشون رو زدم و این

 !زدزده شده بود، بلکه از شدت تعجب پلک هم نمیبرسام نه تنها شگفت

 !ست؟ بابا ایول داریسال یادت مونده که عصبانیتش تخریب کنندهچطور دویست  -

 .روح زدبخند بیلتنها در جواب برسام یک

 !من خ...خاطرات هزار سال پی...پیش هم یادمه -

*** 

چیز عادی کرد. هیچرفت و به اتفاقات امروز فکر میدایانا همانند خروس سرکنده در اتاق رژه می

 .زدنبود! آفرین هم از وقتی با دایانا به حیاط رفت و چیزی نیافت، با کسی درست حرف نمی

آفرین که نشسته بود و به دیوار زل زده بود گام برداشت. به محض رسیدن  با اعصابی متشنج، سمت

 .گلی اتاق نشستبه او کنارش روی فرش گل

متری دانستند. دوفرش دوازدهآمدند، این اتاق بسیار ساده را برای خود میهر وقت که به روستا می

ای که درونش کمد شیشهاتاق یکدر اتاق بود و ته اتاق دوکمد چوبی و مدرن قرار داشت. سمت دیگر 
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 .زیورآالت قدیمی و جالب آفرین و دایانا بود، در گوشه اتاق جای داشت

اش به او فهماند که توضیح دهد چرا آفرین با دیدن دایانا که به او زل زده، متعجب شد. با نگاه سوالی

 !به او زل زده

 !چیزی دیدی. بگو چی بودهدونم دیشب یکمی -

 .کامالً امری بود. آفرین نگاهش را از دایانا گرفت و به زمین زل زدلحن دایانا 

حرارت دیدم؟ دیشب کل جسمش رو دیدم! به معنای واقعی کلمه من االن یادته صبح بهت گفتم یه  -

 گرخیدم! راضی شدی؟

آفرین کرد! سرش را به سمت گاه آفرین به ترسیدنش اعتراف نمیدایانا بسیار تعجب کرده بود. هیچ

 :نزدیک کرد و گفت

 !راستش دیشب یادته دیر اومدم؟ منم یه چیزی دیدم -

هایش را از ی زیاد دایانا، چشمو به دایانا نگاه کرد. با دیدن نزدیکآفرین با تعجب سرش را برگرداند 

 .اش به شانه دایانا کوبیدهم بازتر کرد و با شانه

ی زیاد همیشه متنفر بود و دایانا هم رین از نزدیکاز آفرین فاصله گرفت. آفدایانا خندید و کمی 

 .کردهمیشه از این کار برای اذیت کردن او استفاده می

 خب، چی دیدی مگه؟ -

حال در تصور یک توهم بوده، دایانا چشم از آفرین گرفت و به زمین زل زد. یادآوری چیزی که تابه

 .اصالً برایش جالب نبود

 .ذارمکه نگی خل شدی یا دارم سر کارت میدونم چطور توصیفش کنم نمی -

ریزون افتاده و منم یه چیزایی دیدم، پس باور های برگجا که دیروز تا حد مرگ اتفاقاز اون -

 !کنم. بعدشم تو خل بودیمی

های آفرین زل زد. از اینکه از حال و هوایی که داشت خارج شده دایانا سرش را باال آورد و به چشم

 .شدبود، خوشحال 

ها ترسو نباشم و های فیلم ترسناککردم باز توهمه و باید مثل شخصیتدونم چی بود. فکر مینمی -

هاش های ریشه درخت لزجی بود و چشمفرار نکنم؛ باهاش حرف زدم! بدنش انگار یه چیزی تو مایه
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ادب حرف دوتا دایره بزرگ سفید بودن! اول خیلی گرخیدم یادمه لکنت هم داشت و همش خیلی با 

اش جوری لکنت داره و این جسم واقعیطلسم شده که این»تازه! گفت: « بانو!»گفت: زد، بهم میمی

یادمه دوتا شاخ بزرگ هم داشت که یه جورایی شبیه گوش بودن و دهنش که بهم وصل بود. « نیست.

 ...تازه

 :آفرین با خنده در میان حرفش پرید و گفت

 .به اصالً مشتاق دیدار گشتم؟ اون هم چه کسی تو! بهبه تو« بانو!»زپلشک گفت:  -

های آفزین زل زد. دست راستش را باال آورد و تا هایش را غنچه کرد و به خندهبدایانا با اخم ل

دانست که دایانا دستانش بسیار سنگین خواست فرود آورد؛ آفرین با خنده مانعش شد. به خوبی می

 .برایش دارداست و هر ضربه آن، درد فراوانی 

 !ذاری ادامش رو بگم یا نه؟ عجبامی -

 .باشه باشه، قول میدم نخندم -

اسمش هم « جن و روح نیست از اهالی یه جایی به اسم ستاک لنف»گفتم. گفت: خب، داشتم می -

ها رو شکست بدم. که با یه آذربانو نامی اون« خواد ببره سرزمینمآذرخشه و من رو می»گفت: 

های آذرابم، اون هم دستیار و من بانوی ارشد لنف و یکی از شاهزاده»ونا کین! گفت: دونمم انمی

 «!محافظ منه

کرد. با نگاه سوالی را زمزمه می« آذرخش»و « آذراب»زد و زیرلب کلمه آفرین از شدت بهت پلک نمی

 .دایانا به حرف آمد

وشته بود آذراب! کسی هم که نامه رو اون نامه رو که توی اون خونه پیدا کردیم یادته؟ اون توش ن -

 !ترش یادم نیست مطمئنم از آذراب گفته بودنوشته بود اسمش آذرخش بود. وای بیش

 .دایانا، بُهت زده و دپرس به دیوار تکیه داد و دست و پایش را به یک سمت بدنش انداخت

هیجانی خواستم! تو چرا چیز االن؟! اصالً چیز خوردم که زندگی ای خدا! چرا واقعی شده همه -

 بخشی؟نمی

کرد؟ واه، خدا کدوم ساز برات بزنه تا برقصی؟ کی تا چند شب پیش چرت و پرت برای من بلغور می -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
 داستان کوتاه گارد لنف و نایره  

 کاربر انجمن تک رمانآبی  

  
   

 
20 

 

 !جای این کارها برو و به فکر ناهار باش

آفرین بعد اتمام حرفش از اتاق خارج شد. دایانا هم خود را جمع کرد و دنبال آفرین راه افتاد. به 

 .پزخانه گام برداشت. با لبخند کجی آفرین را صدا زدسمت آش

آفرین از اتاق کناری جوابش را داد. کمی خود را خم کرد و از در به دایانا نگریست. با دیدن لبخند کج 

 .او ابروهایش باال پرید

 باز چی تو سرته؟ -

 :ای کرد و گفتدایانا خنده

ی ناهار درست کنم؟ فکر کنم این یارو که فامیل بریم از مادر پول بگیریم، من پیتزا مخلوط برا -

 .مامانته و سر خونه مغازه داره داشته باشه! یذره هم فکرام رو جمع کنم ببینم چه غلطی کنیم

 :متفکر به هم زل زدند. آفرین سری تکان داد و گفت

 !خواد از مادر بگیریپس تا من خونه رو تمیز کنم خودم بهت پول میدم تو بخر. نمی -

ری تکان داد و وارد اتاقشان شد. به نظر خودش لباسش موردی نداشت. پیراهن آستین کوتاه گشاد س

اش را پوشید و شال و شلوار ست لباسش تنش بود که هر دو مشکی بودند. تنها گپ سبز تیره

 .مشکیش را هم سر کرد

که پول را گرفت، به نسمت بالکن رفت و آفرین را دید که منتظر او ایستاده. سمتش رفت و بعد از آ

 !های حیاط که رسید، آذرخش را دیدسمت درب خروجی گام برداشت. به وسط

رو شدن مجدد با او هراس داشت. از نفس عمیقی کشید و وانمود کرد که چیزی ندیده. از روبه

 .ترسیدبینی کرده بود میچیزهایی که در ذهنش پیش

ب رفت. محیط حیاط طوری بود که آذرخش به راحتی آذرخش، حس دایانا را درک کرد و چند قدم عق

 .های بلند و خنک درختان باغ پناه بگیرد و از گرمای این ظهر تابستان، دوری کنددر زیر سایه

 :بان روی سرش گذاشت و با حرکات لبانش گفتدایانا دستش را همانند سایه

 !زنیموقتی برگشتم حرف می -

 .شدآذرخش هم سرش را تکان داد و غیب 
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ی خانه بود. به محض شد. خوشبختانه فروشگاه دِه در نزدیک نفس عمیقی کشید و از حیاط خارج

 .که به دم فروشگاه رسید، ایستاد. موهایش را درست کرد و خانُمانه وارد شداین

صاحب فروشگاه، آقارحیم از نزدیکان مادر آفرین بود. به محض دیدن دایانا، او را شناخت و شروع به 

خواست را داد. بعد احوال پرسی، چیزهایی که میپرسی کرد، دایانا هم با احترام جواب او را میلاحوا

گیری تمام شود چیزهای دیگر کرد. او هم تا وزنآورد و وزن میدانه گفت و آقا رحیم برای او میدانه

محل خارج پر از آنحساب با دستانی داشت. بعد از پرداخت صورترا از گوشه و کنار فروشگاه بر می

 .شد

آمد. ایستاد و سوالی به او به محض اینکه به در حیاط رسید، مازیار را دید که داشت به سمت او می

و درشتش از دور هم قابل تشخیص بود، حال هم که آن تیشرت زرد و  نگریست. مازیار با هیکل گنده

 .کردتوجه میای که بر تن داشت، بیشتر از هر زمان جلب شلوار کردی قهوه

 !باز که لباس دلقکیات رو پوشیدی -

 :با حرف دایانا، خنده کوتاهی کرد و به دستانش اشاره کرد

 خوای نهار مگه چی درست کنی؟چه خبرا؟ می -

 !دفعه جوجه زعفرونی درست کردی اصالً یه ندا دادی من بیام؟ این به اون دربهت نمیگم، تو اون -

توجه به مازیار در شد. بیداشت وسایل را از دایانا بگیرد؛ اما او هربار مانع میمازیار باز خندید، قصد 

 .را محکم با پایش باز کرد و داخل شد

 !خوام بپزم رو هم بهت نمیدمتیکه از چیزی که میبه هیچ عنوان تا وقتی که نگی غلط کردم، یه -

خانه را پیش گرفته بود، درآورد و به راهی که مازیار با بدخلقی ادای دایانا را که بدون توجه به او راه 

 .رفت ادامه دادداشت می

ای باال انداخت و درحالی که به خانه نزدیک میشد اطراف را دید زد؛ اما اثری از آذرخش نیافت. شانه

آید، عادت بیخیال راه خود را در پیش گرفت. در این اندیشه بود حاال تنها کاری که از دستش برمی

 .شرایط حال و وفق دادن با جَو است کردن به

هایش را از پایش خارج کرد و وارد خانه شد. آفرین در حال جاروبرقی کشیدن بود و با خستگی کتانی

تای از با دیدن دایانا، جاروبرقی را خاموش کرد و به سمتش رفت. با دیدن آن همه خوراکی، یک
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 .ابروهایش باال پرید

 !کنم تو هم سرم نق نزناباجی و مادر رو بترکونم! خواهش میخوام برای امروز شکم بمی -

ای کرد و موافقتش را اعالم کرد. دایانا هم بعد از اینکه وسایل را در آفرین با حرف دایانا خنده

دارش به آشپزخانه گذاشت به اتاق رفت و لباس و شالش را درآورد. بعد درست کردن موهای موج

 .سمت آشپزخانه گام برداشت

ها بود را خارج کرد. آقارحیم هنوز در بعضی ایدلمهها و فلفلهای کاغذیی که درونش قارچپاکت

 .گذاشتها میها را درون پاکت برای مشتریمواقع به یاد قدیمش میوه

های باغچه کوچک مادربزرگش را خارج کرد و توی ها از یخچال گوجهتک آنبعد از شستن تک

که اطراف را مرتب کرد، تخته و چاقوی تیزی آورد و مشغول عد از آنشویی گذاشت. بسینک ظرف

 .ها شدخرد کردن قارچ

*** 

. بود 2تر شدن پلشتاناش نزدیکرفت. تنها و تنها دغدغهعصبی در اتاق باشکوهش رژه می

ند! تنها عزیزترین و رازدارش را خود با دستان خود به دنیای ک چه آنیا وجود بدون دانستنمی

 !دلیل بسیار مضحکهم با یکبچه، آندیگری تبعید کرده بود! آن هم در کالبد یک

 در سعی و برداشت گام ³نماآوری افکارش کرد. به سمت حقیقتنفس عمیقی کشید و سعی در جمع

بلوری گذاشت و به آرامی فرمانده اورانوس را  ظرف درون را دستانش. کرد اشهمیشگی ابهت حفظ

 .فراخواند

که ارتباط متصل شد، به تصویر خسته رفیقش لبخندی زد. اورانوس هم همانند آذرخش از از آنبعد 

 .لنف بودهای ستاکتعداد محدود باقی مانده

 !گوشم امپراطوربه -

                                                   

بلعند. هایی استخوانی و بدون دست که هرچه سر راهشان باشد را میدر این داستان پلشتان، موجوداتی هستند با ب*دن .2 

 .شان توضیح داده خواهد شدها تشارها هستند که دربارهها دارای چهار چشم هستند، دوتا جلو و دو تا طرفین! فرمانده آنآن
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 .خارج کرد و پر ابهت پشتش بهم قالب کرد 3نمابا صدای اورانوس دستش را از حقیقت

 پیدا کرد؟چه خبر از آذرخش؟ آنیا دخترم رو  -

ساله در یکی از روستاهای ایران توی سیاره زمین دختر پانزدهبله قربان! ایشون رو توی کالبد یک -

 .پیدا کرده! دیشب بهم گزارش داد

دخترش را به لطف سال، تک طوفان لبخندی زد و قدردان به اورانوس نگاه کرد. باالخره بعد سالیان

 .دیدار بود بهترین دوستش یافت. حال تنها مشتاق

 !خبر خیلی خوبیه! تونستید پلشتان رو مهار کنید؟ -

 .کنیمطور کامل خیر؛ اما سعیمون رو میبدون بانو آنیا و بانوی نایره به -

*** 

روز سختی داشت. عصر مخفیانه همراه آفرین به سمت وسایلی که مخفی کرده بودند رفت. از 

ها را هنگام برداشتن اجسام دیدند. یدند و آنموقع مازیار و کسری سر رسشان همانبدشانسی

های مهار نشدنی بر سر و صورت از اندازه این دوپسر، طاقت دایانا را تمام کرد و ضربه کنجکاوی بیش

 !طوری که صورت هردو خونی شددو فرود آورد. بهآن

دهد. دایانا هم ع میباباحاجی از او قول گرفت تا دیگر همچین کاری انجام ندهد؛ وگرنه به پدرش اطال

 :با شرمندگی قبول کرد اما نه معذرت خواست و نه وانمود به پشیمانی کرد! گفت

تر دلم خنک آوردن تا بیشجوری بزنم...کاش خون باال میخواست جفتشون رو اینهمیشه دلم می -

 !بشه

 .ق را هم بستندشب بعد از شام و شستن ظروف، هردو به بهانه خستگی به اتاقشان رفتند و در اتا

 .پارچه ریخته و بقچه کرده بود. بقچه را آورد و هردو وسط اتاق نشستندآفرین وسایل را درون یک

 .باره صحبت کنداول از همه دایانا بار دیگر نامه را خواند. باید هرطور شده با آذرخش در این

 :زد، گفتبند برنزی را دید میدنرین که با کنجکاوی گررو به آف

که همه خوام یه کاری کنم آذرخش بیاد خونه! توی همین اتاق باهاش حرف بزنم، بعد اینمی -

                                                   
گر اعضا ها در قصر سرزمین لنف وجود دارد. برای برقراری ارتباط میان افراد مهم و دینوعی چشمه جوشان که تنها و تن  .3

 .ضیح داده خواهد شدچشمه و ظرف است که در داستان تورون اینشود. نوعی دستگاه داستفاده می
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 !خوابیدن. موافقی؟

ای پیکرش خیالی سرش را بلند کرد و به چشمان دایانا زل زد. از طرز نگاه او دایانا لحظهآفرین با بی

 :نگاه متعجب شد! آفرین لبخندی زد و گفتلرزید و از این 

 !اما هرچی شد با خودتباشه  -

 .بند زل زدسرش را پایین انداخت و باز به گر*دن

 !خوامشقدر برام جذابه؟! میاین چرا این -

 .تای ابروانش باال پریداز این تغییر حالت او، متعجب یک

 های ترسناک و تخیلیاش را باال انداخت و بدون توجه به آفرین، چشمانش را بست. هرچه فیلمشانه

ه دیده بود را به یاد آورد. برای احضار آذرخش به این کار نیاز داشت! در تصورش کمی بچگانه را ک

 .آمد اما در حال حاضر چاره دیگری نداشتمی

هایش را بست و نفس عمیقی ای که از آذرخش دیده بود را به خاطر آورد. چشمتمرکز کرد و چهره

 !نین انداز آذرخش در ذهنش چشمانش را باز کردکشید. احساس کرد در این دنیا نیست! با صدای ط

گ...گذارشون خودمون رو ن...نشون اگ...اگه آ...آذر...آذبانو آمادگیش رو د...دارن من و خ...خدمت -

 !بدیم

*** 

در حال جوش و  ذهنش بسیار بسیار درگیر بود. در ظاهر، انگار آرام بود اما درونش همانند مذاب

های درگیری ذهنش را باور کند! روی دو ای آرام کردن خود کدام از حرفدانست برخروش بود! نمی

 .  زانوی خود در سایه درختان باغ یکی از اهالی دِه، نشسته بود

سرعت از جایش خاطر داشت. بهصدا را به صدای ضعیفی در سرش طنین انداخت. به خوبی این

 .شحال بودها خوبرخواست و برسام را بلندبلند صدا زد. بعد مدت

آلود و کمی گیج شده به آذرخش نگریست. چشمانش را ی خواببرسام از جایش برخواست و با چهره

زده، از ی بشاش آذرخش خواب را به کل از یاد برد و بهتتوانست باز نگه دارد؛ اما با دیدن خندهنمی

 .جایش برخواست

 ی بخندی؟! چی شده؟یا خود خدا! آذرخش برادر حالت خوبه؟ تو اصالً بلد بود -
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های که شاخآذرخش لبخند عمیقی زد و سریع در کالبد دفاعی خود فرو رفت. بعد از آن

 :مانندش درآمد، با خنده گفتریشه

دونم چ...چطور ولی ف...فق...فقط هرچه آنیا ب...بانو باهام ارت...ارتباط بر...برقرار کرد! وای نم...نمی -

 !تر بریم. بجنبس...سریع

تر، در کالبد دفاعی خود فرو و رفت و همراه آذرخش با م هم تعلل نکرد و با سرعت هرچه تمامبرسا

 .ای که احضارشان کردند، رساندنداالرض خود را به خانهطی

کردند که که رسیدند، با دیدن وسایلی که جلوی دخترها بود شوکه شدند. گمان نمیبه محض این

گرم شده بود با لحن مالیمی با دایانا ارتباط ذهنی برقرار ی دلها را پیدا کنند. آذرخش که کمآن

 .کرد

گ...گذارشون خودمون رو ش رو د...دارن من و خ...خدمتاگ... اگه آ...آذر...آذربانو آمادگی -

 !ن...نشون بدیم

 :زده اطراف اتاق را دید زد زمانی که اثری از کسی نیافت رو به آفرین گفتدایانا بهت

 شناسی؟نفر دیگه هم باهاشه. آذربانو مید! میگه یه فری اوم -

 :که دایانا قصد اذیت او را دارد باخنده گفتآفرین با گمان این

 !شونبگو بیاد جلو ببینیم -

دن برسام را کشید و خود را نشان داد. دایانا با دیدن با شنیدن این حرف از پشت کمد گر آذرخش

های آفرین را تکان داد و به پشت سرش اشاره کرد. آفرین هم شانهآذرخش، مثل همیشه شوکه شد! 

زده نفسش بند آمد و تا خواست جیغ بزند، دایانا دهانش با بیخیالی برگشت و با دیدن آن دو نفر بُهت

 .را گرفت

 .کشیدهای عمیقی برای کنترل خود میبسیار بسیار از دیدن آذرخش و برسام ترسیده بود. نفس

 دارم؛ اما جیغ نزن، باشه؟رین، آروم باش باشه؟ اصالً قرار نیست آسیب ببینی. دستم رو برمیدایانا: آف

ان او برداشت. آب دهانش را قورت یانا هم به آرامی دستانش را از دهآفرین سرش را تکان داد و دا

 .داد و به برسام زل زد. به خوبی او را به یاد داشت

 برای چی اومدی سراغم؟ مگه آزار داری؟آفرین: تو، تو بودی اون شب، آره؟ 
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دیدن کرد. اصالً توقع همچین واکنش و های آفرین ناگاه بلندبلند شروع به خنبرسام با حرف

های نامنظم هایی را نداشت. زانو زد و آرنج دستش را روی زانوهایش گذاشت. کنار دستش، چرمحرف

های عجیب و غریب در معرض دید بود. چکمه و قرمز رنگی بود که حال به دلیل زانو زدن او، بیشتر

 :از زیر دستش زیادی در چشم بود. با خنده گفت تیره

هاش ابرو کس جرئتش رو نداره که به آذربانو بگه باالی چشمقربان نفرمایید مگه مریضم؟ هیچ -

و دربیارید و هام رخواد زبونم رو آتیش بزنید یا چشمهست؛ من که دیگه جای خود دارم! ابداً دلم نمی

 !توی مذاب انداخته بشه

زده به برسام زل زده زده و بهت بعد اتمام حرفش، بلند بلند خندید. آفرین با چشمانی از حدقه بیرون

ها، ناخودآگاه بغض کرده بود. حال که تازه فهمیده بود آذربانو است، حال بود. با شنیدن این حرف

 .جالبی نداشت

ای دایانا را باور نکرده بود و االن هضم این اتفاقات برایش بسیار مشکل هتر گفتهجورهایی بیشیک

 .بود

 ...طور که دایاناها توی مذاب؟ چی؟ نه! آذربانو منم؟! آخه چرا؟ همونون و چشمآتیش گرفتن زب -

هاش را تکان داد تا او را زده شده بود که نفس کشیدن را فراموش کرد. دایانا کمی شانهقدر شوکآن

 :داد رو به برسام گفتهای آفرین را تکان میز بهت خارج کند. درحالی که تندتند شانها

هیچی رو باور نکرده بود! مثل من نیست که با مدارک چشمی دونستی این خیلی خُلی که نمی -

طور بهش گفتی اگه غش نکنه شانس خواد برای باور چیزی! و تو هم اینچیزی رو باور کنه؛ سند می

 .زدمیم! غش به کنار، اگه جای اون بودم سکته رو میآورد

برسام از جایش بلند شد و خجالت زده پشت گردنش را شروع به خاراندن کرد و خندید. آذرخش که 

کرد! ها بود همچین چیزی را از برسام ندیده بود، در دل حس نشاط ناب و افتخاری را حس میمدت

کرد یقش درحال برگشتن بود و دیگر وانمود به شاد بودن نمیکه حال و هوای بهترین رفشادی از این

خصوص در این که او دایانا یا همان آنیابانو را یافته بود. این افتخار بزرگی برایش بود؛ بهو افتخار از این

 .اش بودزمان که به دنبال جبران خطای گذشته

ه کرد. دایانا مشغول تکان دادن آفرین ی جدی و کمی مضطرب دایانا نگاافکار بد را پس زد و به چهره
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 .گفتبود، هنوز در بُهت بود و هزیان می

 ...قدربرسام: خدایی اینم کالبده؟ چی توی این جسم دیده که انتخابش کرده؟ آخه آدم این

 !قدر چی؟ ها؟ اجازه توهین به یکی از افراد مهم زندگیم رو نداریدایانا: این

ی تسلیم باال آورد. آذرخش ا از خنده جمع کرد و دستانش را به نشانههایش رببرسام از زیر نقاب ل

اش لیوان را پر از آب کرد ای را که روی تاقچه اتاق قرار داشت، برداشت و با نیروی درونیلیوان شیشه

های بای مانند او گرفت و به لو ریشه های عجیبزده، لیوان را از دستو دست دایانا داد. دایانای بهت

 .آفرین نزدیک کرد

حال همچین چیزی را تجربه نکرده بود، یا شاید هم از دیدن نیروی آذرخش شوکه شده بود، تابه

 !خاطر نداشتبه

آفرین با خوردن آب، صورتش جمع شد و کمی حال خود را جمع و جور کرد. با آمادگی ذهنی، سرش 

 .را بلند کرد و به برسام و آذرخش نگاهی انداخت

بره تا باهاش کنار بیام؛ مثل دایانا نیستم کم زمان میباز فکر کردم کابوسه! ببخشید اما یهوای خدا  -

 داد؟مزه خاصی میکه در لحظه به شرایط عادت کنم. راستی، چرا آب یه

 :های آفرین انداخت. کمی که خود را به او نزدیک کرد گفتدایانا خنده کرد و دستش را دور شانه

تو خودت هم  کنم.جوره فقط عادت میطور نیست. من با شرایطی که اینم اینعزیز من اصالً ه -

 !ای مثالً؟ آب، آبِ دیگهب اینم که غیر عادی باشم. بعدش هم چه مزهقدر خرادونی که چهمی

ی برسام ی موافقت تکان داد و هردو باهم شروع به خندیدن کردند. با سرفهآفرین سرش را به نشانه

 .دند و از جا برخواستندبه خودشان آم

 :آذرخش گفت

چ...چیزهایی رو بعداً د...درباره اون آب ب...بهتون میگم. خ...خب تا االن خ...خیلی خوب یه -

کردم که ب...به د...دستتون ب...برسه االن م...میگم که م...متوجه شدین. اون نا...نامه هم ف...فکر نمی

 .گردیمهامون ب...برمیچ...چطور ب...به سرزمین

*** 

توانست در این تر از این نمینمای خود را فعال کرد. بیشتر حقیقتاورانوس، با سرعت هرچه تمام
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فرد و نشان ی منحصربهدایرهنمای او با پادشاهی متفاوت بود. شکل نیممحاصره دوام بیاورد. حقیقت

وجب هم ش به یکالنف بر روی آن مدرک مهم بودن شخصیتش در دنیای خودش بود. اندازه

 .رسیدنمی

 .دایره را لمس کرد و ارتباط خوبی با آذرخش برایش محیا شدبا عجله، سنگ سبزِ مرکز نیم

 .به محض دیدن آذرخش، تندتند شروع به حرف زدن کرد

تونیم آذرخش پسرم، بهتره زودتر خودت رو همراه بانوی لنف و نایره برسونی بیشتر از این نمی -

 .مون به نصف رسیدههماتدووم بیاریم! مُ

 .اش و صداهای اطراف او، هول زده لکنتش بیشتر شدی فرماندهآذرخش با دیدن چهره

کنم زود بر...برگ...برگردونم به ک...کا...کالبد قربان چ...چشم س...سعی می...می...می ق...ق... -

 .خ...خودشون. لطفاً د...د...دووم بیارید

 .و سری تکان دادفرمانده اورانوس لبخندی زد 

کم عجله کنی تا ذاریم برسن به لنف، تو هم بهتره یهتر میشه، نمیی محاصره داره تنگحلقه -

 .موقع برسیبه

 !چ... چشم پدر -

که پدر آذرخش نبود؛ قلب لبخندی زد و سری تکان داد. با ایناز ته« پدر»اورانوس با شنیدن کلمه 

کرد. ای نداشت، به شدت استقبال میزد. او هم که خانوادهمی چون او را بزرگ کرده بود پدر صدایش

تری به از بین ای گرفت و با قدرت بیشها این را از آذرخش شنید جان دوبارهحال که بعد از مدت

 .ی محاصره ادامه دادبردن حلقه

*** 

سرزمین آذراب آماده ماجرا کنار بیایند و برای رفتن به که دخترها وقت خواستند تا با اینبعد از آن

ی کوتاهی کرد. بعد از ارتباطی که داشت، به بانوان تاکید کرد که شوند، اورانوس با آذرخش مکالمه

 .عجله کنند

دانست، کمی سردرگم به آذرخش نگاهی انداخت. مضطرب دایانا که دلیل این تاکید ناگهانی را نمی

 .بودنش به خوبی هویدا بود
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عی کرد دستانش را به آذرخشی بسپارد که پشت به او غرق در افکارش قصد کمک و دلداری، س به

 .ای مانند پهن آذرخش نرسیدهای خاکستری و ریشهبود. با کلی سعی بازهم دستش به شانه

دانست که قصد دایانا چیست. دایانا هم به محض آذرخش لبخند کجی زد و برگشت. از همان ابتدا می

کالم و با چشمانش به او امید مصنوعی زد. سعی در آن بود که بی دیدن صورت آذرخش لبخند پهن و

 .دهد

با دیدن پلک زدن چشمان بزرگ و سفیدرنگ آذرخش، نوید خاطر جمعی به او داد! لبخندش واقعی 

 .سمت خانه برای برداشتن وسایلش گام برداشتشد و به

تر ل ضروری آفرین بود، نزدیکآفرین با کمی اضطراب چند قدمی به برسام که درحال برداشتن وسای

 .شد

 اهم، اسمت برسام بود، درسته؟ -

رویش ایستاد. به محض شنیدن صدای آفرین از پشت سرش با سرعت از جایش برخواست و روبه

 .آفرین از حرکت یهویی او کمی ترسید

 کنی؟چرا همچین می -

د، دقیقاً برعکس آذربانو است. ای فراموش کرده بود که آفرین با شخصیتی که حاال داربرسام، لحظه

رویش است، بسیار لطیف و مندی داشت؛ اما آفرینی که روبهآذربانو بسیار شخصیت خشن و قانون

 .شخصیت آزادی دارد

 :با شرمندگی دستی به پشت گ*ردنش کشید و با صدای خفه زیر نقابش شرمسارانه گفت

کردین ام میکردم تنبیهای دیر میاگه لحظه شرمنده بانو؛ چون زمانی که توی کالبد خودتون بودید -

 !برای همین عادت دارم. شما ببخش

دانست. نه تنها او بلکه آفرین از حرف برسام درباره خودش متعجب شد. چیزی درباره خودش نمی

 .طور بوددایانا هم همین

نم رو یادم باشه و کم از اخالق االفکر کنم حرفاتون چون همش واقعیه احساس بدی ندارم. شاید یه -

 !ها قدر بد بودمتر رفتار کنم. چهمهربون

بندی و رعایت قانون خیلی براتون مهم بود اما خب بهتره نگم تا خودتون یادتون نه اصالً. فقط زمان -
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 .خاطر چه چیزی تبعید شدیدبیاد به

 .صحبتی برسام کمی ریخته بودتای ابرویش باال پرید. ترسش با همآفرین یک

اش به سمت ردا و پوشش برسام جلب شد. جنسش شبیه به پو*ست کروکودیل یا دایناسور توجه

 !بود

 ...برسام این پوستینت -

 :برسام با خنده به سر و وضعش نگاهی انداخت و گفت

 !این پوستین نیست بانو، کالبد دفاعی منه -

 کالبد و پوستین چه فرقی دارن مگه؟ -

 :خندید گفتر که آرام میطواش بیشتر شد. همانخنده

گیره! کنی؛ اما کالبد کل رو در برمیتیکه پو*ست رو تنت میخب پوستین اسمش با خودشه. یه -

 !چیز میشیددونم چطور بهتر از این توضیح بدم. خودتون که برگشتید متوجه همهنمی

 .ه سمت خانه رفتآرام بآفرین که کمی گیج شده بود سرش را به نشانه موافقت تکان داد و آرام

جا کرد و از جاکفشی ی پر از وسایلش را کمی جابهتر از این جایز نبود. دایانا کولهصبر کردن بیش

اش را برداشت و پوشید. سرش را بلند کرد و نگاهی به خاکستری_قدیمی و تیره، کتانی های مشکی

در بستن بندهای کتانیش بود. بعد های آفرین هم همانند دایانا بود. شدید، غرق آفرین انداخت. کتانی

که دایانا هایش را بست، دایانا به سمتش رفت و هردو کنار هم، درحالیکه بندهای مشکی کتونیاز آن

که وقت گمان ایناش و آفرین در جیب سویشرتش بود، به خانه زل زدند. هیچدستش به بندهای کوله

 .گونه از این خانه جدا شوند را نداشتنداین

ای جز باور کردن هم داشتند؟ نه! هیچ انسانی به بلندای وز هم در شوک و بهت بودند؛ اما مگر چارههن

آذرخش و برسام نیست، هیچ لباس مصنوعی به لزجی تن آذرخش نیست، هیچ لباس چرمی همانند 

ش ردای برسام نیست، هیچ انسانی حتی با لباس و این حجم، به پر حرارتی برسام و به سرمای آذرخ

 .نیست، هیچ

 !ها پر استو ذهن این دو دختر از این هیچ

زده طور که به خانه زلدایانا کمی سرش را به طرفین تکان داد و افکار مزاحمش را پس زد. همان
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کردند، نسیم سردی وزید. موهایشان که از زیر شال بیرون زده بود، کمی بودند و تجدید خاطرات می

دیگر نگاهی انداختند. با ضطرب آذرخش به خودشان آمدند و به یکبر صورتشان ریخت. با صدای م

 .دارش چشم دوختندصدای برسام، چشم از همدیگر گرفتند و به صورت نقاب

بانو همراه من میان و بانوی لنف هم ها به دست پلشتان از هم جدا شدن، آفرینبرسام: چون سرزمین

 خاطر به رو شما کالبد پدرانتون. بشیم 4ل خروجیهمراه آذرخش باید برن. اول هم باید وارد جنگ

 به رو شما آفتاب طلوع قبل تا بیفتیم راه زودتر بهتره. کردن مخفی جااون برگردین، زودتر کهاین

 .برسونیم جنگل

 دایانا: این جنگل خروجی که میگی دقیقاً کجاست؟

او گذاشت و مشکوک به اطراف ان را باز کند، آذرخش دستش را روی دهبرسام تا اراده کرد دهانش 

اش را به بازی گرفته بود. برسام که از تغییر حالت و واکنش او آمیزی، بینینگریست. بوی پر تعفن

 .خواستی سرش، از آذرخش توضیح میبسیار متعجب شده بود، با اشاره

. دیر رسیده هایی بلند خود را به سمت باغچه رساندان برسام، با قدمبه محض برداشتن دستش از ده

 .ها را شنیده بودند، فرار کردندبود. پلشتان جاسوس که صدای آن

*** 

پیمانانش از او واهمه داشتند، خشنود که همهای سبک همراه با ترس به او نزدیک شد. از اینبا قدم

 .بود

 :اش گفتب از هم باز کرد و با آن صدای کلفت و دورگهل

 خب؟ خبر جدیدت چیه؟ -

طور که ویرانگراند، های سیاهش کشید و آن را کمی تر کرد. پلشت بود دیگر! همانبل رزبانش را ب

 !قدر هم بزدل و ترسوهمان

 ...گر*دن وسرورم، بانوان لنف و نایره دارن بر می -

                                                   
جود دارد که یران وتا در کل اگویند که هیچ رد پای انسانی در آن وجود ندارد. تنها دهجنگل خروجی، به جنگلی می  .4

تری امه توضیح بیشای قرار دارد که در ادها دروازهها، در شمال ایران است. در وسط این جنگلعدد از این جنگلپنج

 .قرار خواهد گرفت
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 :میان سخنانش پرید و با غضب گفت

 !خورنها! فقط نون مفت میکردین؟ ابلهجا چه غلطی میچی؟ پس شما دوتا اون -

گزاران، از جایش برخواست. با چنان شدتی برخاست که با عصبانیت، جلوی چشمان هراسان خدمت

 !ردای سیاه و پرمانندش، در تمام تنش تکان خورد

تکتون رو به هرجور که شده، باید دقت کنید، باید! باید کاری کنید دیرتر برسن آذراب وگرنه تک -

 !کنممرگ تدریجی محکوم می

عقب رفتند و از در دنشان به رعشه افتاد. تعظیمی کردند و با سری خمیده عقباز شدت ترس ب

 .ای کاخ خارج شدندنقره

ها هم که از خدایشان بود بیچارهها اشاره خروج داد. آنبه آرامی نشست و با حرکت سرش، به ندیمه

 .محل را ترک کنند، با سرعت از اتاق اصلی و بزرگ کاخ خارج شدند

دستش نمایان شد. زیرلب زمزمه های سفید و یکاش را باال داد و دندانکناریل*ب پوزخندی زد.

 :کرد

 !قدرها هم بد نیست! فقط...براشون باید فرش قرمز پهن و استقبال گرم کنم. ههنه، اون -

های پهنش افتاد. به محض افتادنش موهای رنگ ردایش را از هم باز کرد و ردا، از شانهی تیرهگیره

ی آمد؛ نوهرفت، پایین میرنگش خودنمایی کردند. اوچکون بود دیگر! باال میایریبا بلند و قهوهتق

 !کورجان خبیث بود. فرمانروای پلشتان بد ذات

*** 

اش با زد. دایانا برای خداحافظی غمناکاز زمانی که راه افتاده بودند، آذرخش مدام اطراف را دید می

االرض ش سرد و سنگی شخصی همانند آذرخش طیاش که در آغوانینسی اآفرین و اولین تجربه

انداخت. کارها بر اعصابش خراش میکرده بود، حال چندان مساعدی نداشت. حاال آذرخش با این

 .ب باز کردانداخت و ل و غریب آذرخش نگاهی ی عجیبسرش را باال برد و به چهره

دن گردنت های توی گرست! قربون اون اسکلتیجان خودم هیچی نآذرخش جان عزیزم، گلم به -

رسیم؟ وای خدا دارم تونم، اصالً بهت اطالع میدم. کِی میبشم، اگه هم چیزی باشه خودمم می

 !میرممی
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خیال دید زدنش شد. ایستاد و با بهت به دایانا نگریست. دایانا که دید کسی کنارش آذرخش، بی

هایش کمی زده آذرخش که شانهی شوکانداخت. با دیدن چهرهنیست، ایستاد و به اطرافش نگاهی 

 .کرد، بلندبلند شروع به خندیدن کردرو به پایین خمیده شده و با دهن باز به او نگاه می

جنگل تاریک و پردرخت پیچید. با صدای خنده دایانا، آذرخش از بهت اش کمی در آنصدای خنده

مانندش را روی دهانش ک کرد و دستان سرد و سنگیخارج شد و به سرعت خود را به او نزدی

 :توانست لکنتش را کنترل کرد و گفتگذاشت. تا جایی که می

ایم! هر...هر لحظه امکان داره تا بانو فر...فراموش نکنید که م...ما توی یک ج...جنگل متروکه -

 !ها حمله ک...کنند و نتونیم به م...موقع برسیمپ...پلشت

هایی که روی زمین بود کشید. بعد از ها و خزهتکان داد و کمی پایش را روی سبزه دایانا سرش را

 :زد، گفتکه دستش را برداشت، دایانا با لحنی که خنده درون صدایش موج میآن

 !دیدی. خیلی باحال بودوای اگه خودت رو می -

 .آرام شروع به خندیدن کرد

 !عالی بود! هه هه ظاهرت ترسناکه و اون مدل ایستادن و ژستت -

 :آذرخش طبق عادتش، سرش را کمی کج کرد و با لحن عجیبی گفت

 !طور ب...بهم گفتنفر ب...بعد مادرم اونراستش اولین باری ب...بود که یک -

زده به آذرخش نگریست. ابداً همچین چیزی به ذهنش نرسیده دایانا از خندیدن دست کشید و بهت

هایی پیدا سفر شده بود، شناختروز با او همترسید و حال که سه می بود. اوایل به شدت از آذرخش

 .کرده بود

 !خواممعذرت می -

ی ل*بش را ی دایانا زل زد، دایانا سرش و گوشهحال انگار نوبت آذرخش بود که تعجب کند! به چهره

 .باال برد

 مادرت فوت شده؟ -

سر کمی مزحک بود قد آذرخش خیلی از پشتآذرخش نفس عمیقی کشید و نگاه از دایانا گرفت. از 

 !دایانا بلندتر بود
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 :لکنتی گفتداشتند آذرخش بانهایت بیمیانتها و تاریک، گام برطور که در جنگل بیهمان

 ها،ی پلشتتر مواقع برای ج...جلوگیری از حملهپ...پدرم فرمانده ارشد سپاه ستاک لنف بود. بیش -

 ...شب که ب...برگشتب مرز و من رو با م...مادرم تنها بذاره. یهل...لها بره م...مجبور بود ماه

 .با درد چشمانش را بست

 .پرسیدمخوام، نباید میمعذرت می -

ای مانندش زد و سرش را به نشانه مخالفت تکان داد. تا ن ریشهادهآذرخش لبخند تلخی با آن

 .و ایستاد رویش کالمش را خوردبهخواست چیزی بگوید، با دیدن رو

دایانا که منتظر حرفی از او بود، متعجب شد و به تبعیت از آذرخش، ایستاد. رد نگاه آذرخش را 

 .ور شدندزمان ترس و بهت به سویش حملهگرفت. هم

ها بودند. دایانا همان لحظه نگاهش به روی آنتر از آذرخش روبهدوپلشت بسیار بدترکیب و بلندقامت

 !. هر کدام چهاردست داشتند که همانند دستان حشره بوددو کشیده شددستان آن

 :ها در این دنیا به خوبی آگاه بود؛ طوری که تنها دایانا بشنود، گفتشنوایی پلشتآذرخش که از کم

غـ.... رسید به یه ... میکنم. به سـ... سرعت سمت راستتون برید. میبانو، مـ... من سرگرمشون می -

طور ناخودآگاه به سـ.... سمت کالبد اطراف توجه نکنید و واردش بشید. به غارسنگی. به صداهای

خودتون میرید. قبل وارد شدن به غار، با صدای آروم آواز بخونید تا به صداها توجه نکنید. عجله 

 !کنید

دایانا که از سخنان آذرخش کمی تعجب کرده بود، سری تکان داد و پراطمینان به چشمان سفید و 

تواند زودتر هم به کرد که اگر هرچه زودتر به جسمش برسد، میاش زل زد. در ذهنش تصور مینورانی

 !های آذرخش، برترین بانوی لنف بودآذرخش کمک کند. هرچه نباشد به گفته

زده بودند و بدنشان دو زلور، گیج به آنهای پلشتان که با آن چشمان زرد و شعلهبدون توجه به نگاه

 .ال و پایین میشد؛ با تمام سرعتش شروع به دویدن کردبر هر نفس با

به صدای نخراشیده پلشتان اعتنایی نکرد. خیلی دور نشده بود که با دیدن غار ایستاد. به پشت 

فاصله تشخیص داد؛ اما هرچه گشت اثری از آذرخش نبود! سرش نگاهی انداخت؛ پلشتان را از آن

، ب*دن آن دو موجود را در دستانش همانند به دست تنها توانست مرد قوی هیکلی که ماهرانه
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 !کرد را ببیندهای ل*ب ساحل، پودر میگرفتن ماسه

هایش را به ی فرد را نتوانست ببیند؛ اما با اندیشه در خطر بودن آذرخش، تعلل نکرد و گامچهره

 .ای ایستادآور دختربچهسمت غار برداشت. با شنیدن صدا دورگه و وهم

 دار بانوی جوان! راه گم کردی؟مشتاق دی -

دایانا با بهت سرش را بلند کرد و به باالی غار خیره شد. دخترکی با لباس بلند سبز مالیم که موهای 

ی سیاه از زیر کثیف طالیی و بلندش کمی از لباس را پوشانده بود را دید. چشمانش همانند دو حفره

 !ظریف و قرمز رنگش به خوبی هویدا بود عینک

 .سرش را کمی کج کرد و عمیقاً بو کشید

 !چه بوی آشنایی داری -

 قدم، آندایانا از شدت ترس و هجوم افکار نامعقولش، قدمی سمت جلو برداشت. با برداشتن اولین

 !خراشی را از گلویش رها کرددختر جیغ بلند و گوش

هایش که اثر مخرب به ترس که زانو زده بود، یاد اخطار آذرخش افتاد. بدون توجهدایانا درحالی

 !های ترسناکی که دیده بود و آن دختربچه، با سرعت زیادی وارد غار تاریک شدفیلم

 !به محض اینکه وارد شد صدای جیغ پایان یافت

دانست، اش را نمیغریضی، شروع به راه رفتن کرد و جمالتی با قافیه به زبان میاورد که حتی معنی

 !تر میشدرفت فضای اطرافش روشنها را بگوید. هرچه میاین تنها هوشیار بود که باید

ای زالل به رنگ آبیِ آسمان روز رسید. افکار و های کوتاه غار گذشت و تا به چشمهاز پستی بلندی

ی زیبا شد. افکارش بسته شده و پوج بود. جسمش انگار دست خودش نبود. با کمی تعلل وارد چشمه

 !کنترل ذهنش دست خودش نبود

اش باالتر رفت، نفسش را حبس کرد و چشمانش را بست. توانست نور که آب از بینیبعد از آن

 .اش را از دست دادکم هوشیاریسفیدی را تشخیص دهد و بعد از آن کم

*** 

به محض باز کردن چشمانش دخترکی با ردا و پیراهنی عجیب، به رنگ آبی دید! دختر آرام به دایانا 

 :ب داشت، گفتطور که لبخند بزرگی بر لو همان نزدیک شد
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تر خودت رو فرستادم جایی که همیشه دوست داشتی. ممنون که بهم کالبدت رو قرض دادی! بیش -

گر*دن؛ اما تو دو راه االن انتخاب با خودته! من که برگردم خاطراتم کمی دیرتر از همیشه بهم برمی

 ...داری

 .های او به خودش آمدورده بود، کمی با حرفدختر زیبا جا خدایانا که از دیدن آن

 پس، آنیابانو شمایی، درسته؟ -

ای نقره_اشاره موهای آبیتر شد و سرش را به نشانه موافقت تکان داد. با این دختر لبخندش عمیق

 .ها بازی کردبلندش کمی بیشتر در موج

 این دوراه چی هستن؟ -

ز رو فراموش کنی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده یا کالبدت چیتونی برگردی به زندگی قبلت و همهمی -

جا که دوست پیش من بمونه که وقتی به آذراب برگشتم، باز دنبال کالبد نگردم و تو بری همون

داشتی. پیش کسی که عاشقشی و عاشقته! توی یه کشور دیگه و البته دخترعموت آفرین هم به 

 .احتمال زیاد همراهت میاد

 .ا بر روی پیشانی دایانا گذاشت و چیزی زمزمه کردآنیا دستش ر

های ای تمام خاطراتی که انگار گذرانده بود، از جلوی چشمانش رد شد. تمام لحظهدایانا برای لحظه

دوست داشتند. همه و دانشگاهی جذابش که عاشقانه هم را ای که داشت. تیموتی! همزندگی مرفه

 !گذشتها از جلوی چشمانش نهی این صحهمه

کالبد او کرد؟ او ابداً اتفاقاتی که آنیا با گیری برایش مشکل بود و زمانش کم! حال باید چه میتصمیم

نه کوتاهی به یاد داشت. چاره چه بود؟ این زندگی که برایش نمایان شد، رقم زده بود را تنها صح

 .رسیدتر به نظر میخیلی با ارزش

 کنم، سرنوشت این دایانایی که هست چی میشه؟اگه، اگه من راه دوم رو انتخاب  -

 .تر میشداش لبخند روی لب دایانا بیشنگرانی دایانا لبخندی زد. با گفتن هر جملهآنیا از این

 برگردم که درسته. جات ذاریممی رو شدت 5نگران نباش. تا وقتی که دوباره برگردم، نسخه کلون -

                                                   
تر آید، در بیشای از خود جسم است. دقیقاً کپی برابر اصل یک شخص! زمانی که روح انسان به گردش درمیکلون، نسخه  .5

 .گیرید و زمانی که شخص برگشت چیزی از خاطرات کلونش را به یاد نداردمواقع کلون همان شخص جایش را می
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ری کما و کلی خانوادت زجر ب و ماشین جلوی بندازیم رو جسمت کهاین به خب، اما نمیاد یادم هیچی

 .شون خواهم بودبکشن بهتره! تازه من مراقب

چیز هایش را به نمایش گذاشته بود، قدردان به آنیا نگاه کرد. آنیا به همهدایانا که با لبخندش دندان

تر از آن است که رحمبیگوید زندگی، خیلی کند و او هم نمیفکر کرده بود. معلوم است قدردانی می

 .نشان دهد

 .کنمپس، راه دوم رو انتخاب می -

 .تصمیم درستی گرفتی -

 !جا با نور سفید پوشیده شد و دایانا رفتجمله، همه به محض گفتن این

*** 

داشت به آینده نامعلومش طور که گام برمیبا همان حس پوچی، از چشمه خارج شد و راه افتاد. همان

حرکات بدنش دست خودش نیست، برای همین آزادانه در اندیشه دانست اینکرد. میمیهم فکر 

 .بود

رنگ رو به رویش نگریست. دستش به آرامی باال رفت و روی سردی سرجایش ایستاد و به دیوار سیاه

 !قسمت را فشار داد و با برداشتن دستش، زیر پایش خالی شدی غار نشست. کمی آندیواره

هایش درهم شد؛ اما هیچ آسیبی ندیده بود! با کمی تعلل از جایش مدن روی زمین سفید اخمبا فرود آ

رنگ گام برداشت. با دیدن آنیا که جسمش زیر این آب درون ایی نقرهبرخاست و به سمت مقبره

 .مقبره است لبخندی زد

*** 

 :اش را در مشتش گرفت، فشار داد و گفتدن استخوانیگر

 !تر از خودتبرای تو و اون ارباب بزدلبشه درس عبرت  -

الی انگشتانش به محض تمام شدن سخنش، صدای فریاد پر درد پلشت، بلند وخاک سیاهی از البه

 !مدل کشتن را دوست داشتجاری شد. این 

سمت غار گام برداشت. برای الی انگشتانش بود، بهاش، البهبدون توجه به دود غلیظی که سرچشمه
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 .لحظه در کالبد دفاعی خود رفتاناطمینان، هم

داشت و سرش پایین بود، ی نورانی آنیا که صمیمانه به سمت خروجی گام برمیبه محض دیدن چهره

ناخودآگاه لبخندی زد. آن لحظه، ترسش یعنی بزدلی که در حق آنیا کرده بود و باعث شد او آسیب 

 .و خود را به آنیابانو رساندهایش سرعت داد ببیند را از یاد برد. با لبخند بر قدم

جلو سمت آنیا به محض دیدن آذرخش، کمی او را خنثی نگاه و سرش را کج کرد. بعد بدون توجه او به

حرکت کرد! آذرخش کمی متعجب شد و تا خواست به حرف بیاید آنیا که انگار چیزی یادش آمده 

گاه کرد. لبخند طویلی زد و با باشد، برگشت و به دو چشم گود و درشت سفید و نورانی آذرخش ن

 :زدگی گفتذوق

 .آذی تونستم! من تونستم باز آنیا بشم، من بُردم! قیافه پیری قراره دیدنی بشه -

، اشک در چشمانش جمع شد و نگاهش را به درختان پر برگ و زیبا داد. پیری از شدت خوشحالی

 .همان پدری بود که این بال را سرش آورد

تونم به دست بیارم؛ چون به خاطرات دایانا هم تر حافظم رو فعالً نمی؛ ولی بیشدرسته موفق شدم -

 !احتیاج دارم

های کوتاه، به سمت آذرخش توانست با سرعت راه برود. با همان گامچون پیراهنش بلند بود، نمی

 :رفت. سرش را باال آورد و گفت

 .بُر بریم. خیلی وقت نداریمبیا از میان -

دار زیبا و ظریفی را خارج کرد. به محض آزاد و از کنار مچ پای راستش چاقوی ضامناین را گفت 

 !کردن ضامن لبه لباسش را گرفت و تا زیر زانویش پاره کرد

خدا را شاکر بود که زیر این پیراهن رسمی شلوار زخیم پوشیده بود؛ طبق معمول، بدون توجه به 

 !های پدرحرف

 !جا دارم. وقت تالفی کردنهری اینمون یه کاخب خب، قبل رفتن -

سمت درخت قطور کنار غاری که از آن خارج حرف را زد و بدون توجه به نگاه خیره آذرخش، بهاین

 .شده بود، رفت
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ی زبر درخت گذاشت و تکانی به آن داد. دستش را روی تنهپوزخندی زد و دستش را باال آورد. کف

هایش تکان خورد و سر و درخت به شکل ترسناکی تمام شاخهاین تکان کم، برای آنیا کم بود؛ اما 

 !صدای بدی ایجاد کرد

دخترک عینکی با جیغ بلند از درخت افتاد و شروع به غر زدن و نفرین کرد. آنیا، پوزخند دیگری زد 

 .و به سمتش گام برداشت

د آنیا را ی سربخت تا سایهبا تحقیر به دخترک زل زد و کمی به رویش خم شد. دخترک نگون

 .احساس کرد، رنگش پرید. به خوبی با او آشنایی داشت

دختربچه هزارساله، موهایش را در دست گرفت و سمت آذرخش آنیا بدون توجه به ترس و جیغ آن

تر مواقع حتی برای آذرخش هم ی خنثای آنیا، بیشاش کامالً خنثی بود. همین چهرهراه افتاد. چهره

 !انگیز بودوهم

 !تر از قبلاحساستر و بیرحمکرد، شخصیت آنیا برگشته بود! بیچه گمان میآن زودتر از

 .با صدای بانویش دست از تفکر کشید

 !ها بُکششمثل پلشت -

مانندش را با ارتجاعی که چرخید. با تعظیم گردنی کوتاه اکتفا کرد. دستان ریشهزبانش در دهانش نمی

کرد را ساکت کرد. با دونیم ی که از شدت درد جیغ و ناله میداشت، همانند خنجری درآورد و دخترک

 !کردن او

گزار، آنیا بدون توجه به نگاه خیره آذرخش، به سمت جلو گام برداشت. مثل همیشه آذرخشِ خدمت

 .کردپشت سرش حرکت می

 !هردو به سمت سرنوشتی گام برداشتند که معلوم نبود از پیش تعیین شده است یا نامعلوم

*** 

بش های لطوری که آب سیب از کنارههاز بزرگی به آن زد؛ بدیگری را بر دهانش نزدیک کرد و گسیب 

 .آویزان شد

اش درهم شد و دشنامی زیرلب داد. برسام که حرفش را آفرین با دیدن این حرکت برسام، چهره
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 .شنید، بلند شروع به خندیدن کرد

خوردید. وای هنوزم یادش دن امپراطور چطور غذا میبانو خودت قبالً خبر نداری که برای حرص دا -

 !تونم نخندمافتم نمیمی

 .ای عبوس شروع کرد به غرغر کردنخندید. آفرین با چهرهزد و میان پر حرف میبا همان ده

دونم تو که دهنت زیر اون ماسک لعنتی معلوم نیست پس چطور داری تا این حد سیب نمی -

 زدی؟ اصال تو اسم ژنت چیه؟جوی آخه؟ چطور گازش می

تر شده بودند احساس خوبی داشتند، مخصوصاً که صمیمیزد. هردو از اینبرسام تنها قهقهه می

 .کردها خدمتش به بانوی آذر، بار اول بود که با او احساس راحتی میبرسام! در طول قرن

بر پشت خود کرد. قبل از هر با این افکار، با دست پر حرارتش، دست آفرین را گرفت و او را سوار 

تر شد و با اعتراضی، دستان بانویش را از پشت گرفت و دور گ*ردنش حلقه کرد؛ لبخندش گسترده

 .سرعت شروع به دویدن کرد

خندید. بعد از دقایقی که انرژی برسام کاهش زد و میآفرین که غافلگیر شده بود، با هیجان جیغ می

 .ای ایستادندهالجثروی درخت عظیمبهیافت، رو

 .آفرین هنوز درحال خندیدن بود

 .دونم قابل شما رو ندارهبرسام: دیدی تو هم هرکاری انجام بدم، خوشت میاد؟ می

ی خودشیفته به اش نرفته بود و با نگاه پر تعجب به برسامی که چهرهبا لبخندی که هنوز از روی چهره

کرد، خیره شد. از تغییر رفتار یهویی او کمی خود گرفته بود و تظاهر به تمیز کردن ناخونش می

 :زده شد. برای اذیت کردنش، با سرعت تغییر رفتار داد و با عصبانیت همراه غرور گفتبهت

 جایگاهت رو بهتره بدونی! باشه؟ -

به خوبی لرزیدن پشت برسام را دید. از شدت هول و ترس، صداهای غیرقابل مفهومی از خود در 

 .بت آفرین بود که بخنددآورد. حال، نومی

   .ی ماجرا شد و بلندتر از آفرین شروع به قهقهه زدن کردی او، متوجهبرسام با دیدن خنده
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نواخت برسام نگاه کرد. فقط کاش ی یکی چشمانش را پاک کرد و به چهرهدختر، اشک گوشه

 .ی زیر ماسکش را به خاطر بیاورد و یا حداقل، ببیندتوانست چهرهمی

 کنیم؟ن: خب، برسام. االن ما جلوی این درخت چه کار میآفری

رفت و او برسام دودل بود. هرچه نباشد با بازگشت بانوی اصلی و کالبد واقعی، این صمیمیت از بین می

 .توانست هم مخالفتی کندخواست؛ اما نمیاین را نمی

نیتون هم بهش بچسبونید؛ این برسام: بانو، شما باید کف هردو دستتون رو بذارید روی درخت و پیشو

 .تونید احضار کنیدطوری جسم اصلی رو می

کرد در خواب و خیال است. انگار منتظر بود با صدای در این لحظه دودل شده بود و هنوز گمان می

خورد را خواند، بیدار شود و غرغرهای مادربزرگ که صبحانه نمیبازیگوش دایانا که او را تنبل می

 .گوش دهد

ی سخت را لمس کند، اما فوری با چشمانی ر اضافه را پس زد و دستش را دراز کرد تا پوستهافکا

 .متعجب کنار کشید

 !این درخت روش حشره داره و چسبناکه! من چندشم میشه -

 .کردمزدید شک میوای، انگار واقعاً بانوی خودمونید! اگه بهش االن دست می -

د. دست راستش را باال آورد و روی درخت گذاشت. به محض پوزخند برسام از زیر ماسک مشخص نبو

 .ها و دود غلیظی اطراف را فرا گرفتبرداشتن دستانش، گرد و خاک

 .کشی هم انجام شدبفرما بانو. آفت -

کرد. سری تکان داد و با احتیاط دستش را روی درخت گذاشت. زیر لمسش گرما و کششی حس می

های و دست دیگرش را گذاشت. نوری روشن و قرمز رنگ از کنارهآب دهانش را نامحسوس قورت داد 

زده انداختن به کرد. کنترل بدنش را از دست داده بود. تقال کردن و نگاه وحشتدستش ساطع می

 .که تماماً به درخت بچسبد، بیهوش شدبرسام انگار کافی نبود. چیزی صدایش میزد. قبل از این

دانست باید منتظر بماند تا بانوی آتش به و سرجایش نشست. می برسام آهی از سر بیچارگی کشید

که بانو برخیزد و ترسید از اینای که باید، برگردد؛ اما میتمام ادامه دهد و به زندگیهای نیمهمذاکره

کرد. ترس از مرگ نداشت، حال بانو ی رفتار تغییر کرده شود. چیزهای زیادی را نباید بازگو میمتوجه
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 .تر بودمقدمبرایش 

ی احساساتش شود که متوجهترسید تر که بفهمد چه اتفاقاتی بر سر سرزمین نایره آمده، میهراسان

 .ی باقی نماندکیو این نزد

*** 

داد. آفتاب سوزان و آفرین چشمانش را باز کرد و به اطراف نگریست. همه چیز بوی آشنایی می

 برسام را رها کرده و خوابیده بود؟ های بلند و قرمز. صبر کن! چمن قرمز! اوچمن

 !خب، الوعده وفا -

 .سرش را برگرداند و متوجه دختری قد بلند شد که پشتش به او بود

ی قرمز رنگ. چرا تر نگاهی بیاندازد. موهای بلند و تیرهتر شد و توانست دقیقگیج به دخترک نزدیک

 تا این حد باید برایش آشنا به نظر برسد؟

ای قدر زیبا و دلنشین بود که لحظهاش لبخندی زد. صورتش آنبرگشت و به چهرهدختر مو قرمز 

 .فراموش کرد کجاست

 تو، آذربانو هستی؟ -

تر با همان لبخند زیبا، سرش را به نشانه موافقت تکان داد. با دستش اشاره کرد که آفرین نزدیک

 .ت به آنیا داشتتری نسبدانست. شخصیت عاقلچیز این دختر را میشود. آذر همه

 .خواستی، آفریندونم تو همیشه چی میمن می -

توانست به خوبی فکر یا تمرکز کند پس تنها به یک جمله ابروهای آفرین باال رفت. عجیب بود که نمی

 .اکتفا کرد

 .آفرین: چون چندسال داخل کالبد من بودی

بهش کشوری که با دایانا راجع درسته. چطوره این کالبد برای من بمونه و تو رو بفرستم اون -

 آمیزیه، نه؟کردید؟ زندگی عالی، شغل عالی، خونه و ماشین عالی، پیشنهاد وسوسهپردازی میخیال

ی آفرین درحال تغییر بود. البته هوای آن بُعد میانه که تنها مناسب آذربانو بود، به آفرین حالت چهره

 .آسیب میزد و اکسیژن کافی نداشت

 نکنم چی؟ اگه قبول -
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اون موقع برمیگردی به زندگی آفرینی که بودی. البته چون من زمان زیادی قراره به سرزمینم برم  -

 مونی تا من برگردم به کالبدت. حاال نظرت؟تو داخل جنگل سرگردون می

کند. چه کسی این فرصت را از دانست قبول میکرد. میای بر لبانش خودنمایی میلبخند پیروزمندانه

 .دهد؟ حداقل از سرگردانی درون جنگلی پرخطر بهتر استست مید

بیند. پس تنها تر میتر و جدیداند؟ آفرین مانند دایانا نیست. زندگی را کمی سختاما کسی چه می

 باید منتظر انتخاب نامعلومی ماند و به باقی داستان لبخند زد؟

 

 !پایان
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 :سخن آخر نویسنده

هر سرآغاری دلیل بر شروع داستانی نیست و هر پایانی ممکن است تازه شروع ماجرا باشد! این 

ی کوتاهی از داستان اصلی است. به همین دلیل شروع و پایان نامهداستان کوتاه هم تنها معرفی

 .دنوشته خواهد ش« گارد آذراب: وارث لنف»گنگی داشت. جلد دوم این اثر به صورت رمان و با نام 

های فراوانی داره. ها قطعاً کم و کاستیی اولیناولین تجربه من بود که به پایان رسید و مثل همه

 .هاش ازتون بشنوم و برای آینده درستش کنمبه ضعفمنتظرم که راجع

 .مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان

 «سعدی»
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شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر   

 برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید.
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