
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 آیینه بی بازتاب
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 3 آیینه بی بازتاب

 نکهیا از خبریب ترس از یدرک بدون آنها .هستند نیزم موجودات نیتر ترسناک ها بچه

 .روندیم شیپ دارد یعواقب چه شانیکارها

 یبرگها دنید مشغول و آمد شیجا سر حواسم زدن پلک چندبار از بعد و دمیپر ازخواب

 داریب لیدل کردم یسع .شدم افتاب طلوع قبل کم نور در زیم یرو کوچک گلدون از زانیآو

 یکم را بالشت پس بود یخال و دیسف سقف مثل ذهنم اما ،اورمیب ادی به را ام بدموقع شدن

 .دمیخواب دوباره و کردم جا به جا

 .کنهیم جمع داره رو سفره گهیم مامان .شو بلند ساورا_

 تا بکنم دل تخت از که فرستدیم را سوگند ،ختهینر را ییچا مامانم شهیهم مثل دونستمیم 

  .نشود یکی ناهار با ام صبحانه

 الیخیب انگار اما .نبرد نیب از را ها هیهمسا گوش و خودش یگلو سوگند تا شدم بلند 

: گفتم بلند یصدا با .بود شده برعکس یول ،شهیم آروم دهیم را کنکورش میگفت .شدینم

 ازین ات جامع مسجد یبلندگو مث یصدا به ،خودتو نکش .شدم داریب .بابا شدم داریب

 !یدار

 و من به ینگاه یدیام نا با مامان .خورد زنگ تلفن که میبود خوردن مشغول سفره سر

 تلفن تا شد بلند و انداخت میگرفتیم دهیناد را تلفن زنگ و میبود خوردن مشغول که سوگند

 :دهد جواب را

 خوبن؟ ها ؟بچهنیخوب سالم ،الو-

 :گفت و رفت هم در شیها اخم دمید که شده خبر چه بفهمم تا بود اش چهره به نگاهم

  .زنمیم زنگ بهت ارذب باشه ا....چارهیب رزنیپ.....م؟یبر دیبا همه.... ستین شیزیچ اونکه-

 گفت؟؟ یبود؟؟چ یک: دیپرس دارد نگه را اش یفوضول نتوانست گهید که سوگند

 اش خونه کرده دعوت رو همه ،آخراشه گهید گهیم یه رانیا عمه گفتیم .بود ات خاله_

 .داره کار باهامون

 م؟؟یکن جمع لباس االن .که سالمه سالم وگرنه کرده ییتنها احساس حتما+

 میفتیب راه فردا دیبا اره بعدش گهیم یچ نمیبب بزنم زنگ بابات به ارذب_
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 نیهم یبرا .نداشت یا بچه و بود مادرم عمه نیبزرگتر اومد یم ادمی که ییجا تا ران،یا عمه

 دانستند یم خودشون مادر مثل رو عمه ،یکوچکتر و یبزرگتر احترام بر عالوه خاندان کل

 کتابخونه رمیم دارم من:  گفتم خونه یاهال  به رو. شدم وبلند دمیکش سر هم را ییچا اخر

 ن؟یندار یکار

 دادم تکون یسر .برداره لباس برات مامان ذارمینم .برگرد زود فقط جناب نه گفت سوگند

 زنگ ام یگوش ها کتاب دادن لیتحو از بعد .رونیب زدم و برداشتم زیم یرو از را ها کتاب و

 یخوب سالم الو: دادم جواب اومدم یم نییپا پله از که ینجوریهم .خورد

 ؟یریبگ کنن تدرس دادم که یفرش اون یبر گهید هفته دو یتونیم نیبب. ستمین بد یه-

 یسوختگ رهیدا کی با اونم ییرایپذ فرش دنید موقع نیآدر مادر افهیق ادی .گرفت ام خنده

  .کرد یم خورد ینینگ را نیآدر نبودم اگه خدا بنده .افتادم

 کنه؟ درست سنگو شهاب یجا اون کرد قبول یکس مگه_

 یجد یجد بشه گور و گم فرش اگه .یریبگ یبر نره ادتی .گرفت ازم یکل یول ،بابا اره-

 .شمیم کتلت

 .رمیگیم رمیم بعد هفته یول .ستمین تهران هفته نیا .باشه ،باشه_

 تابستانه؟ گذار و گشت یریم یدار یچوندیپ منو نکنه کجا؟ یول یداد نجاتم یحاج_

 کنه تیوص خوادیم انگار مامانم عمه دنید میریم بابا نه_

 .تو به ببخشه ارثشو کل بزنه یا_

 هی به بده کنه ول همرو هم بعد ستمین کینزد بهش اصال من وارید به خورده سرت هم تو_ 

 بشه؟ یچ که ساله شونزده پسر

  .نداره رنگ رییتغ قصد تو شانس نیا انگار خب_

 .خونه برم دیبا یندار یکار_ 

 .فعال بگذره خوش نه_

 یجلو اومد یخال یقوط کی م.بر  ادهیپ را ریمس هیبق دادم حیترج .بودم ابونیخ آخر گهید

 ناگهان ،بودم یقوط پرتاب مشغول و بود نییپا سرم که نطوریهم .جلو کردمش شوت میپا
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 سگ جسد گنیم میقد از:)افتادم مادربزرگم یحرفا ادی دمید را گربه کی جسد میپا یجلو

 قدم تر تند و کردم ول را یقوط کنه ریبخ خدا !شد یعال خب( دهینم یخوب خبر گربه و

 . برسم زودتر تا برداشتم

 کار کس هر بستن ساک کرد یم قانع را مامان داشت و بود کرده عمل اش گفته به سوگند

 .نه مامان یول ،بودم یراض موضوع از که من .خودشه

 ادیز خب .بشه یریجلوگ یداخل جنگ از تا کنم جمع را ها لباس رمیم گفتم و کردم سالم

 در دم و دادم جا یپشت کوله یتو را برداشتم که یزیچ هر پس باشه یطوالن نبود قرار

  .گذاشتم

 .میبخواب میبر گذاشت و شده زیتم خونه داد تیرضا مامان تا میکند جون یکل هم بعد

 نگرفت کار به را بابا فقط مامان .زدیم چرت ستادهیا خواب از داشت گهید ها کار آخر سوگند

 شهرستان به ظهر تا و میشد داریب زود صبح .کردینم رهاش کنه یرانندگ خواستینم اگه که

 دختر و خاله یوقت اما ،میشد داریب زود ما فقط کردمیم فکر .میدیرس عمه یزندگ محل

 بجز ،دارند اعتقاد یباش کامروا تا باش زیسحرخ مثل به همه دمیفهم دمید را مامانم یعمو

 دادیم یزندگ یبو رنگ قبال مثل هنوز عمه خونه .بود رفته اون به سوگند انگار که ام ییدا

 انداخته هیسا روش سبز گوجه و زردآلو یها درخت و آمد یم چشم به اطیح وسط حوض و

 عجب چه سالم: گفت دید را مامانم تا عمه و عمه شیپ میرفت یاحوالپرس و سالم بعد بودند

  .میدید رو شما ما

 ماه سه هر ما وگرنه شدن مدرسه ریدرگ ها بچه عمه دیینفرما:داد جواب و دیخند مامانم

  .میزدیم سر شما به کباری

 .جون عمه یشد ریپ شن بزرگ انیب تا اره:  داد تکون یسر خانم عمه

  .یشد بزرگ چقدر ساوراس نیا گفت کهوی سوگند و مامانم با یاحوالپرس بعد 

 بودم مدرسه ریدرگ من .میدیند را گهیهمد شده وقت یلیخ آخه .ممنون گفتم و زدم لبخند

  .امیب نایا مامان با توانستمینم

 .یباش موفق که کنمیم دعات. گهیم مامانت. دونمیم-

 شدیم یماه شیش که بود شده آدم از پر عمه اطیح و خونه و میبود دهیرس گهید همه ناهار تا

 بایتقر چون ،مامانم عمو دختر پسر نایس و ام خاله پسر آرتا بجز ،نداشتم ازشان یخبر



 6 آیینه بی بازتاب

 پس ،بود تابستان یها اول هم حاال و میرفتیم رونیب هم با کباری وقت چند و میبود همسن

 براق یچشما با همه از تر سرحال شهیهم مثل آرتا .میبگذران وقت هم با نکهیا از بهتر یچ

 یکرد خفه سال اخر یامتحانا برا خودتو میدید تورو ما عجب چه اوووو: گفت و جلو دیپر

  .بابا

 .امتحان شب یبرا مونهیم همش که یدونیم خوندمیم براش دیبا بودن مهم یول اونقدر نه_

 .میخوانینم یزیچ امتحانم شب اون ما واال_

 ادامه من به رو و ندارن یالیخیب استعداد شما مثل که همه: گفت خنده با آرتا پشت زد نایس

 ؟یخوب سالم داد

 ؟یکنیم چکارا یخوب تو خوبم_

 صفحه و نیبب عکساشو ایب خودش یکارا از زده شگاهینما هی:  گفت و اومد وسط برهنه پا آرتا

 ییانجا تا بود قشنگ یلیخ نایس دست یها کار گفتیم راست جلو آورد را یگوش شینما

 یتو ارث نیا و بود بلد رو چوب با کار هم پدرش و بود کار منبت بزرگش پدر دانستم یم که

 یبعض داشت یجالب یها طرح شهیهم نایس یها کار و مجسمه اما ،گشتیم خانواده

 با و کند ادهیپ چوب یرو را افکارش و تصورات همه کندیم عیس رسمیم جهینت نیا به اوقات

  .بود موفق مسلما داشت که ینیزبیت یعسل چشمان

  .خوبه یلیخ نداره دست رو واقعا نایا نایس گفتم و اومدم در فکر از

  .ممنون گفت و دیخند

 و سفره انداختن مشغول و اومد زدیم صدا سفره دنیچ یبرا را ما که ام خاله یصدا تا

 :گفت و کرد جمع رو همه خانم عمه ناهار از بعد میشد ناهار خوردن

 االن منم دینگ.. و نکنه خدا یه پس خوابهیم همه خونه در که هیشتر مرگ دیدونیم همتون

 دیبدون خوامیم ،دیندار من مال به یچشم دونم یم .ندارم خبر خودم یفردا از و سالمم

 خوامیم فقط. کنار گذاشتم قبل از هم مراسم خرج. بشه کتابخونه قراره من از بعد خونه نیا

 بسته پاش کنار چمدون از و دیباش داشته من از ادگاری عنوان به لهیوس هی کدومتون هر

 گفت و داد نشون را بزرگ نسبتا بسته هی نکهیا تا داد اعضا از کدوم هر به و اورد در رو ییها

 .ناستیس و آرتا و سوگند و ساورا یبرا نمیا
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 نیا گفت و زد یلبخند عمه .خانم عمه ممنون گفتم لبخند با و رفتم جعبه گرفتن یبرا

 آرتا و نایس کنار و رفتم دست به جعبه دادمشیم بهتون دیبا من فقط ،بود تا چهار شما مال

 ،یکتاب ،هیادگاری حتما گفتم و میانداخت باال یا ه؟شونهیچ نظرتون به دیپرس نایس ستادمیا

 .هیزیچ،یا لهیوس

 

 دیپرس و خنده ریز زد سوگند بود یزیچ یگردنبند دیشا گفت و زد چونش ریز یدست آرتا

 تو؟ به بدن گردنبند قحطه ادم

 جهینت نیا به ما و گذاشتن هاشون فیک و چمدون یتو رو ها جعبه همه ،تشکر از بعد

 میگشت و رونیب میرفت ظهر از بعد .میکن بازش صبر سر تا میارذب زیم کنار رو جعبه میدیرس

 خوردن از بعد همه .میبرگشت میبود گرفته شام یبرا که ییغذا با خسته از تر خسته شب و

 لمیف میداشت و میبود داریب سوگند و تا سه ما فقط و دندیخواب و انداختن جا کم کم شام

 عمه دیپرس سوگند .نشست ما یجلو مبل یرو و اومد خانم عمه میدید نکهیا تا میدیدیم

 دیخند آرتا .بودم داریب ،نه گفت و زد لبخند عمه ؟میکرد دارتونیب بود ادیز صدامون جون

 بودم جوون تا یهع گفت و دیخند عمه !کننیم ینینش شب ،نیخود خانمم عمه گفت و

 در اومدم ادینم چشمم به خواب که دارم یقراریب و دلشوره نقدریا االنم نداشتم شما از کم

 و میداد تکون راست و چپ به سرمونو د؟؟یکرد بازش بزنم حرف باهاتون یادگاری اون مورد

 .میگفت نه لب ریز

 .بگم بهتون تا دیکن بازش خب_

 :کرد فیتعر به شروع عمه بود خاطرات دفترچه کی و نهییآ کی توش میکرد باز رو جعبه در

 شهیهم پدرم اما ،شده وونهید گفتنیم همه. ریجهانگ،منه یعمو مال خاطرات دفترچه نیا

 خاطرات دفترچه نیا فتهیب روز نیا به لیدل یب که هیزیچ اون از تر عاقل ریجهانگ گفتیم

 از زیچ همه گفتیم پدرم مهیقد یلیخ مال .ماست یخانوادگ نهییآ هم نیا .رهیجهانگ

 من یادگاری نیا .کرد حد از شیب یکنجکاو نهییآ نیا مورد در ریجهانگ که شد شروع یزمان

 ماجرا نیا یمعما خواستمیم شهیهم .بره نیازب نهییآ نیا مرگم از بعد خوامینم .شماست به

 بعدم .برم رونیب خونه از اونقدر شدینم ،نبود شما دوره یراحت به ما دوره اما ،کنم حل رو

 از قبل که شماست به دمیام .شد یچ ریجهانگ که سوال نیا حل یبرا نموند یینا گهید

 ریپ ای مونده کار تو خودش نیا دیبگ دیشا داد ادامه و دیخند .دیکن حل معمارو نیا مرگم
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 دیبر شروع یبرا دیتونیم بزرگه داستان کی داستان نیا پشت دونمیم من اما گهید شده

 ببره خوابم بلکه بکشم دراز برم گهید منم .دونهیم رو ماجرا هم اون باقر یمشت خونه

  .رفت عمه و میداد تکون سر فقط شوکه ما همه ریبخ شبتون

 ینجوریا میبخون رو دفترچه بعد و باقر یمشت شیپ میبر یک فردا اول بهتره گمیم: گفت آرتا

 .سرجاش ارمذیم فعال نویا پس میشیم اش متوجه بهتر

 خوادیم و حاال و کرد قبول ذهنش یتو را داستان نیا تمام االن یعنی کردم نگاهش بهت با

 باقر؟؟ یمشت دنبال بره

 پس ،باشه یواقع داستان ستین معلوم اصال یگیم یدار یجد االن: دیپرس ازش سوگند

  .کنهیم ما به یکمک چه راز نیا کردن دایپ اصال خب ندارن خبر ازش لیفام از چکدومیه چرا

 ماجرا میفهمیم میبر فردا اگه خب گفت و دیپر حرفشان نیب نایس بود یمنطق سوگند حرف

 عمه از فردا میتون یم که اش دهیفا مونهیم شهیم حل مشکالت از یکی نه ای داره تیواقع

 .یندار ینظر تو ساورا میبپرس خانم

 عمه از و شد ما مال بسته نیا چرا نکهیا لیدل صبحانه بعد صبح اره گفتم و خاراندم سرمو

 دیبا قبلش البته میبش خبر با ماجرا تیواقع از تا باقر یمشت شیپ میریم بعدش میپرسیم

 .هیک باقر یمشت میبفهم

 ما از کدوم هر اما بود لمیف پخش مشغول هنوزم ونیزیتلو گرفت ینسب ارامش دوباره اتاق

 نجایا که آسمان و اطیح دنید مشغول پنجره از بود شده یگرید کار مشغول گوشه هی

 که بود یتیوص نیتر بیعج نیا کردم فکر خودم با شدم داشت ستاره تهران برابر نیچند

 .فتدیب بزرگ اتفاق کی قرار واقعا دیشا کردم یا خنده تک و کرد شدیم

  .میدارشیب زود دیبا فردا میبخواب میبر دیکن جم گفت و شد بلند نایس یمدت از بعد

 گهید نیا .دیخواب ظهر لنگ تا شهینم تابستونم هی ایخدا گفت و گرفت دهیرنج افهیق آرتا

 نیا پشت گنج کمتر یزیچ اگه داد ادامه و باال برد را دستش ها رزنیپ مثل هیعدالت چه

 مامانم که خنده ریز میزد و خورد گهید بهم چهارتامون نگاه خدا یا ظلم ظلمه باشه داستان

 گفت آرام یصدا با و رفت من به یا غره چشم و گرفت سوگند یبازو از یشگونین و تو اومد

 داد و ادامه کردو نایس و آرتا به رو بعد و دیبخواب دیبر یشب نصفه دیکنیم صدا و سر چرا
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 یها جا یتو یقطار و میرفت همه دینش داریب رید صبح دیبخواب نیبر هم شما جون خاله

  .ها خانم اتاق رفت سوگندم میدیخواب شده انداخته

 یصدا بودم درخت کی یجلو کردم باز را میها چشم کم کم بودم یداریب خواب و نیب

 دمیشن را بابام یصدا بود آشنا شیصدا چقدر گهید هیچ نیا دیپرس سرم پشت بچگونه

 به خودتونو نیشیم گم دیگینم دیاومد نجایا چرا دیرفت کجا ها بچه زدیم داد یعصبان

 نگاهم نگران که نایس با و دمیپر خواب از دیکش محکم و گرفت را دستم بابام نیدیم کشتن

 کنم دارتیب خواستمی؟میخوب دیپرس شدم مواجه داد یم تکان را چپم یبازو و کردیم

 .انداختن رو صبحانه

 بپرد سرم از هم خواب اخر آثار تا دادم تکون راست و چپ به یکم سرمو و دمیکش ازهیخم

  .االن دارمیب دمید خواب خوبم دادم جواب و

 خودت نشه رمونید یخوایم اگه شمینم آرتا کردن داریب فیحر من نیبب شکر رو خدا خب_

 ده گذاشت تنها نشیسنگ یچ مثل خواب و آرتا با منو و رفت و شد بلند و کن دارشیب

 داد و خواب از کردن داریب فنون تمام یاجرا از بعد زدن نفس نفس حال در من بعد قهیدق

 اما دارهیب و خواب دیفهم شدیم بود آرتا شدن پهلو به پهلو گرفتم که جهینت تنها دادیب و

 کوله یتو فندک مورد در ای یشیم بلند ای گفتم گوشش در بکنه دل خواب از خواهد ینم

  .همان آرتا درشت یها چشم شدن باز و همانا حرف نیا گفتن میکن یم صحبت ات

  .دارمیب داریب ناهایا نداره رو نکارایا ارزش که خواب ساعت دو هی بابا شدم بلند_

 باشه؟ دومم دفعه نیا که دادم لو رو تو یک من یول یشد داریب شد خوب گفتم و دمیخند

 .نایس استاد ستین یاعتماد را کس چیه داد ادی بهم یزندگ_

 ؟یشد لسوفیف بابا نه عه_

  .یدید کجاشو حاال بله+ 

 .میبخور صبحونه میبر لسوفیف جناب شو بلند اولشو که فعال_

 یزندگ حس و دیچسب یم ایدن یجا هر از شتریب صبحانه عمه خونه یتو کنم اعتراف دیبا

 کردم یم فکر که حاال نخوردم گرید یجا را اش مثل چوقتیه که یریپن و لواش نون .دادیم

 وجود دادن دست از ترس تلخ زهر کم کم آورند یم ادمی به را یادیز خاطرات خونه، نیعمه،ا

 خانواده کل شدن جمع به خونه نیا یتو توانستم یم که بود بار نیآخر نیا اگر .کرد پر را ام
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 کی مثل لیفام یها بزرگتر گفتیم شهیهم پدرم ؟یچ شوم یشاک همهمه از و کنم نگاه

 مثل چگاهیه و زدیریم بهم خاندان کل نباشند اگر ریپ و کهنسال قدر هر ،مانند یم هیپا

 دایپ یبرا دارم توان که ییجا تا گذاشتم قرار خودم با صبحانه زیم همان سر شود ینم قبل

 عمه خواسته نیآخر تواند یم که یا خواسته خواستم ینم بروم شیپ دفترچه راز کردن

 مکان میخواهیم نکهیا بهانه به صبحانه شدن تموم از بعد کنم رها مهین را باشد من از خانم

 از دور به یکنار را عمه میدار سوال شان مورد در عمه از و مینیبب را شهرستان یمیقد یها

 :دیپرس سوگند همه از اول میگرفت حرف به لیفام یها خانم

 یها بچه ای مادرم به نویا چرا نیداد ما به رو دفترچه نیا آدم همه نیا نیب از چرا خانم عمه

 د؟؟ینداد گرید

 .اومد خوابم به ریجهانگ چون گفت داشت ما طرف از را سوال نیا انتظار انگار که خانم عمه

 به ریاخ یها ماه در بارها و بارها بود خودش دونمیم اما بودم دهید یبچگ یتو رو اون من

 ریمس نیا سمت به شما دیبا شماست مال نهیآ و دفتر نیا گفته یشانیپر با و اومده خوابم

  .دیبرو

 هیک باقر یمشت نیا اما دیپرس بعد و گذاشت هم بر فهممیم یمعن به را شیها چشم نایس

  ؟میکن شیدایپ کجا

 ریجهانگ از یسال چند .نجاستیا مردم نیتر ریپ از یکی باقر یمشت داد جواب عمه

 یها سوال بهتره .بده بهتون که داره اطالعات مسئله نیا مورد در من شتریب .تره کیکوچ

 هی یعطار کی کنار شهره پارک یرو به رو شه خون. دیبپرس اون از هم دیدار که یا گهید

 چند .دیبرگرد ناهار از قبل تا دیفتیب راه االن  داره فرق اطرافش یها خونه با هیمیقد خونه

 :دیپرس من از نایس میزدیم قدم شهر پارک سمت به ادهیپ ینفر چهار بعد قهیدق

  ؟یدیدیم یخواب چه یداشت صبح

 انگار اومد بابام یصدا بودن پشتم هم نفر چند بودم درخت هی رو به رو بودم شده گم انگار_

 ؟یدیپرس چرا .شدم داریب که دیکش دستمو و کرد دامیپ بعد گشتیم من دنبال داشت

  .یدید رو ریجهانگ خواب عمه مثل دیشا گفتم_

 یکی خواب تو بره شب هر ستین کاریب که خدا بنده اون روح بابا گفت و خنده ریز زد آرتا

 .کردن حتینص به کنه شروع
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 میبود ستادهیا زده زنگ یها کهیت با رنگ یا قهوه یآهن در یجلو که نگذشت یادیز زمان

 با بعدش و در به میبکوب دیبا نداره زنگ نکهیا خب: گفت و انداخت در به یکل ینگاه آرتا

 قدم یصدا تا باقر یمشت ؟ییکجا باقر مش: دیکش داد و زد در به محکم ضربه چند دست

 و شد باز در و میرفت عقب یکم همه و دیرس گوشمون به سنگ خورده یرو یکس یها

 فکر .کرد ما به ینگاه اخم با .آمد رونیب کوتاه دیسف شیر و موها و دهیخم قامت با یمرد

 داد چرا نیکند درو: دیپرس و کردیم دادیب و داد داشت ما کدوم بفهمه داشت یسع کنم

 سالم گفتم رفتم جلو یکم .کنن یم نگاهمون دارن ابونیخ کل .دارم آبرو نجایا من د؟یزنیم

 گفتن .میخانوم رانیا یها برادرزاده یها بچه ما میشد مزاحمتون روز وقت نیا که دیببخش

 صحبت نیب و شما شیپ مییایب دیبا خان ریجهانگ مورد در جواب یکسری کردن دایپ یبرا

 میبگ یچ نکهیا به داشتم ریمس کل دادمیم تکان را میها دست شتریب یگذار ریتاث یبرا

 انگار کردیم نگاهمان مشکوک باقر یمشت .باشم شده موفق بودم دوارمیام و کردمیم فکر

 : گفت تصوراتم برخالف یول ببندد محکم مانیها صورت یرو را در که بود یلیدل منتظر

 .تو نییایب ه.بش پا به دردسر دوباره قراره انگار خب

 را اطیح چپ سمت بزرگ باغچه هی .بود قشنگ و صفا با یلیخ درش خالف بر خونه یتو 

 آخر مختلف یها گلدان لهیبوس شده نیتزئ وانیا با یا ساده یکاهگل خونه و بود گرفته

 ماجرا اون از یادیز یلیخ زمان:گفت باقر یمشت و مینشست وانیا لب و میرفت بود اطیح

 د؟یبدون دیخوایم یچ گذرهیم

 

 اما مربوطه نهییآ به یهمچ گفته ما به رانیا عمه گفت و آورد رونیب بشیج از یکاغذ نایس

  .است ساده نهییآ هی شکل شده کنجکاو نهییآ نیا مورد در چرا خان ریجهانگ

 ریجهانگ دمیشن ر،یجهانگ و بزرگترم برادر با یکشاورز نیزم سر رفتمیم داشتم که روز هی_

 باورش گهید کس هر مثل برادرم اما ،دهینم نشون را ریتصاو انعکاس شهیهم نهییآ گهیم داره

 درون ریتصاو همه به روز چند گفت و داد برادرم به را نهییآ ریجهانگ نیهم یبرا. بود نشده

 روز چند اون در برادرم نکهیا از من .رسدیم جهینت نیا به هم خودش بعد و کند دقت نهییآ

 وضو گرفتن یبرا همه صبح دم ها روز اون از یکی ادمهی وضوح به اما ،ندارم خبر دید یچ

 یعاد یهمچ کردم آن یجلو آوردن در شکلک به شروع و برداشتم را نهییآ من بودند رفته

 یبچگ عالم در بست را چشمش دو هر نهییآ ریتصو زدم چشمک من یوقت نکهیا تا بود

 دهیترس که نبودم من فقط یول ،گذاشتم شیجا سر وحشت هزار با را نهییآ .دمیترس یلیخ
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 .داد ریجهانگ به روزه چند موعد از زودتر را نهییآ .بود دهیرس جهینت نیا به هم برادرم بود

 بوده ساکن قبال که ییجا به دیبا نهییآ گفتیم ریجهانگ دمیفهم فقط صحبتاشون از من

 ریجهانگ بعد وقت چند .بوده کجا قبال نهییآ دونستیم برادرم انگار کجا نگفت اما ،برگرده

 کرد یم یزندگ شهرستان نیا یتو موقع اون یعارف هی خطره در گفتیم برادرم به داشت

 به که دمیشن من و دید ما خونه یتو و نهیبب رو ریجهانگ و نهییآ شد حاضر کباری فقط کباری

 بعد و نداره یخوب عواقب و ستین خودش با انشیپا که کرده شروع رو یباز فتگ ریجهانگ

  .بود نیهم ماجرا تمام شد وانهید ریجهانگ اون از

 و آورد در را نهییآ و برد فشیک یتو دست آرتا نکهیا تا بود شده حاکم یبیعج سکوت

 بهتر حاال بود یشکل نیهم قایدق گفت و شد بلند باقر یمشت است نهییآ همون نیا:دیپرس

  .باشه میزندگ و خونه اطراف نهییآ نیا از شتریب خواد ینم دلم دیبر

 بودم شما یجا من اگر گفت در بستن از قبل ،کرد رونمانیب خونه از بایتقر نکهیا از بعد

 به بار چند و نیچند ریجهانگ اما دادم جواب و کردم اخم .رفتمینم داستان نیا حل سمت

 ما سر به سر بخواهد یکس نداره یلیدل وگرنه مهمه هیقض پس ،رفته رانیا عمه خواب

 داره یکمتر دردسر راه کدوم گفت شهینم گفت و انداخت باال ییابرو باقر یمشت بگذارد

 .دیبش رشیگیپ ای دیکن رهاش نکهیا

 سمتش به یقبل یآگاه با خودمون نکهیا گفتم بلند یصدا با و برداشتم سمتش به یقدم

 یرو را دستش نایس .رهیبگ رو مون قهی و ادیب خودش تا مینیبش منتظر نکهیا تا بهتره میبر

 رفع گهید ما .نیزد حرف باهامون نکهیاز ممنون گفت باقر یمشت به رو و گذاشت ام شانه

 تیعصبان موج اون کردم احساس کرد تیهدا ابانیخ سمت به را من و میکن یم زحمت

 راه نیب بود عصر گرید بود یمنطق ریغ باقر یمشت حرف همچنان اما شد اروم درونم

 نیتر یاصل گفت نایس .میکن کاریچ دیبا مینیبب تا میزد قدم خونه سمت و میگرفت یبستن

 فراموش شهیهم یبرا رو داستان ای میبخون رو خاطرات دفترچه میرفت که االن نکهیا موضوع

 دنبالش دیبا پس باشه بزرگ و مهم گنیم که نقدریا داستان اگر کنم یم احساس من میکن

 اگر رفته عمه خواب به ریجهانگ که کنهیم دمونیدهت یخطر واقعا دیشا چون میریبگ رو

 اما برسه بهمون دنبالش رفتن با یبیآس ستین قرار پس نباشه یمهم نیا به موضوع هم

  .انداخت سوگند و آرتا و من به ینگاه و میکن کاریچ دیگیم شما

 گرفته میتصم من کنه هم زدن حرف به شروع نکهیا از قبل یحت .بود یمنطق نایس لیدال 

 که حاال را داستان کنم قبول توانستم ینم چون ،بدم ادامه جواب کردن دایپ یبرا بودم
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 شتریب باشه یجد ماجرا هم اونقدر کردم ینم فکر هم یطرف از کنم رها بود دهیرس نجایا

 از شناختمیم که ییجا تا هم آرتا موافقم منم گفتم نیهم یبرا بود بچگانه یباز کی هیشب

 سوگند منتظر سه هر حاال .کرد اعالم را اش موافقت آمد یم خوشش دیجد یها تجربه

 باشم دیبا دیدیم کشتن به خودتونو شما که امین من اگه خب گفت یدلخور با که میبود

 ما یچهارتا هر به نیا گفت عمه میرینم چکدومیه ینخوا تو اگه گفتم و رفتم کنارش گهید

 .مربوطه

 چشماش آرتا کرد نگاه آرتا به میمستق البته .دیباش دقت با کمی فقط .ستین یمشکل نه_

 نیهمچ  هم تا دو نیا کن باور بابا بودم؟ من منظورت االن:  دیپر باال شیابروها و شد درشت

 و یسادگ نیا از کشمیم یچ هر نیبب تو ایخدا کنن شیمال ماست بلدن ستندین عاقل

  بوده ام اندازه یب صداقت

 و خونه میبرس زودتر دیبا لسوفیف جناب کن یینما مظلوم کم خب خب:گفتم و دمیخند

 بنظر خطرناک میدید اگه کلمات خوندن فقط االن تازه میبخون رو خاطرات دفتر میکن شروع

  .مشیدینم ادامه ادیم

 داره خونه میبر فعال .دیکن کنترل هم تونیکنجکاو دیبتون که یشرط به اره: گفت سوگند

 .بود یا گهید موقع هر از تر شلوغ شهر غروب دم یهوا یتو برگشت ریمس نیب شهیم شب

 نیب نگاهم بود دهیکش رونیب خونه از را همه خنک یهوا بودن جوش و جنب حال در همه

 که خانواده هی زدیم قدم مادرش کنار و بود دستش یبستن که یا بچه دیچرخیم تیجمع

 دوباره یوقت اما، بود نیآدر هیشب بیعج که خورد نفر هی به چشمم هوی و دیخر بودن اومده

 نییایب میاومد نجایا تا که حاال داد شنهادیپ هوی آرتا .دمیند را یآدم نیهمچ برگشت نگاهم

 ریگ یفروش یبستن صف تو میبگ میتونیم اره گفت و کرد موافقت سوگندم .میبخر یبستن

 صف یتو میافتاد راه شهرستان معروف یفروش یبستن مغازه سمت به و میبود کرده

 مجبور کردن حساب موقع البته میدیخر یسنت یبستن خونه یتو افراد تعداد به و میسادیوا

  .میرفت خونه سمت به پر دست و میکن یخال را مانیها بیج یتو یها پول میشد

 و ینییپا پله به را کتاب نایس میبود نشسته پله لب خانم عمه خونه اطیح یتو شب آخر

 :خوندن به کرد شروع سوگند بود بزرگتر همه از که داد سوگند

28/10/1314 
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 قیتحق به شروع یخانوادگ نهییآ یماجرا یپ در یجد صورت به که است یروز نیاول امروز

 جعفر مال کمک با که آن کلمات ییگشا رمز و بود نهییآ پشت که یا نامه یها گفته از کردم

 .گردد باز اش یاصل خانه به دیبا نهییآ شدم متوجه شد انجام

30/10/1314 

 رفتم یمیقد عمارت سمت به و کنم یخال وقت مغازه یها کار نیب توانستم باالخره امروز

 .نبود یزیچ اما گشتم باشد بوده نصب آن در قبال نهییآ که یمکان دنبال به را عمارت تمام

3/11/1314 

  .نشده حاصل یا جهینت اما هستم گشتن یپ در همچنان امروز

10/11/1314 

 نیا دیشا کنم یم فکر کم کم دارم عمارت آشپزخونه یحت و ها اتاق کل گشتن از بعد امروز

 .نباشد یواقع نهییآ

14/11/1314 

خیلی  باشد شده گذاشته وارید یرو نهییآ نیهم هیسا انگار کردم دایپ را نهییآ یجا امروز

 .خوشحالم که باالخره زحماتم نتیجه داد

 

17/11/1314 

 سر را نهییآ خواهم یم گشتن و قیتحق ماه چند بعد خرهباال  کردم جمع را ام لیوسا امروز

 . برد یم کجا به مرا نمیبب و کنم نصب شیجا

18/11/1314 

 حاال که دش چه میبگو و کنم فشیتوص توانم ینم یحت بهیعج واقعا نیا دینیبب خودتان دیبا

 .کنم کشف و برم شیپ خوامیم نجامیا

22/11/1314 

 کنم فرار دیبا بدم انجام یچکار دیبا دانم ینم برگردم توانمینم یحت ختهیر بهم یهمچ

 ...دیبا
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 گرید صفحه چند و ننوشته گهید ،شده تموم گفت و کرد ما به رو و آورد باال را سرش سوگند

 هم به ینگاه .بلند قلعه کی .افتاد قلعه کی از یریتصو به چشممان کهوی که زد ورق هم

 ثبت در یسع سرعت به نقاش و شده رسم عجله با شده دهیکش ینقاش بود مشخص میکرد

 سوال تا دو حاال بودند دیسف همه میزد ورق را صفحات هرچه هم بعد داشته قلعه ظاهر

بره و ماجرا را  نبوده یسخت کار آنقدر داشته خبر عمارت مکان از اگر عمه: بود ذهنم یتو

 ما و شده یچ و دهید چه ریجهانگ و میکن دایپ را عمارت ما دارد توقع چطور نه اگر حل کند

  م؟یکن یط را ریمس نیا دیبا هم

  .آرتا گفت: هرچی شده باشه من احساس می کنم عمه خانم همچیز را به ما نگفته

سوگند عصبی خندید و جواب داد: اصال معلوم نیست تا همینجا هم واقعیتی به ما گفته 

 .باشه

 یبرا میبگذار را بحث نظرمه ب .میبپرس سوال خانم عمه از دیبا هم باز انگار:  گفت نایس

 یها جا یتو و میرفت باال ها پله از همه .میکن استراحت دیبا ،ادیم خوابمون همه االن .فردا

 آرتا هک زدم یم پا و دست داریب و خواب نیب در ببرد خوابمان بلکه تا میزد غلت خوابمان

چیزی  آرتا؟ شدهیچ گفتم و کردم باز را میها چشم زور به ؟یداریب ساورا ساورا: کرد میصدا

 خواب کی من راستش یچیزی می خواهم بهت بگم مورد در گفت و داد تکان یسرشده؟ 

 و درخت تنه به میداشت آمد یم هم گرید بچه تا چند یصدا بودم گلجن یتو تو با دمید

 یصدا تا بود اونجا یچ دمینفهم اما کردم نگاه میپاها ریز به میکرد یم نگاه بشیعج نقوش

چون زیاد دارم به این ماجرا فکر  ای داره یلیدل خوابم تبنظر  کرد دایپ ور  ما و اومد بابات

 خوابی دیدم؟ میکنم همچین

؟ سوگند و سینا عجیب تر این نمیشد چرا آرتا باید خواب من را از زاویه دید خودش می دید

ولی بهتره چیزی به آرتا نگم تا فردا ببینم واقعا دلیلش چیه در فکر  هم خوابی دیده بودند؟

 تا صدای آرتا از فکر و خیال درم آورد : بودم

 ._ساورا کجایی دارم باهات حرف میزنم مثال

شاید تاثیرات شروع  .نمی دونم هنداختم و گفتم : بابا گوشم با توئنگاهی به قیافه آزرندش ا

این ماجرا و اینکه آیینه کل روز توی کوله تو بود میخوای فردا در موردش با عمه صحبت می 

اما قبلش چیز دیگه ای یادت نمیاد از خوابت جزئیاتی یا اتفاقی نه فقط انگار بهار بود  .کنیم

اصال شاید  چون یه درخت توی خوابم شکوفه داشت بیخیالش شاید دارم زیاد فکر می کنم
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فقط یه خواب بوده برای تخلیه احساسات اخیرم بهتره بخوابم نمیخوام صبح با لگد بیدارم 

  .کنید

تو رو با بولدزرم نمیشه بیدار  ،خندیدم و گفتم : نه اینکه تو با لگدم از خواب بیدار میشی

م مرتب و اینکه فردا در مورد خوابت از عمه می پرسیم شبت بخیر و پتو را روی خود !کرد

 .کردم و خوابیدم

 .وقتی همه رفتن برای خرید دور عمه را گرفتیم و شروع کردیم به سوال پرسیدنفردا صبح 

سینا در مورد اینکه چرا وقتی اینقدر مسیر کشف راز آیینه آسون بوده اینکارو انجام نداده 

تم از اول عمه خانم گفت : خب باالخره داستان رو فهمیدید من نمی خواس.از عمه پرسید 

اما این آیینه بعد از فرار و به اصطالح دیوانه شدن جهانگیر دیگه  ،کل ماجرا  را به شما بگم

ختر همسایه ما که توی تا چندسال پیش که شما سر مراسم عروسی مژگان د .مثل قبل نبود

اون موقع خیلی کوچیک  .مراسم دعوت شدید و بعد بین مراسم یهو غیبتون زد عید بود به

ید و خب من و همه فکر کردیم مثل هر بچه ی دیگه ای که ممکن شیطنت کنه و گم بشه بود

شما هم رفتید تا توی زمین های اطراف بازی کنید و زیاد جلو رفتید و توی زمین های زراعی 

 .بعد از کلی گشتن وبهم ریختن مراسم عروسی تونستن پیداتون کنند .و صحرا گم شدید

خب همه  .ه توی زمین های رها شده آخر های قسمت های مسکونیالبته نه این اطراف بلک

مراسم عروسی هم دوباره آروم شد و اون شب به  ،شما پیدا شده بودید ؛چی حل شده بود

این آیینه قبل از این  .اما بعد از چند روز آیینه عوض شد .حداقل به ظاهر .خوبی تموم شد

اما بعدش مجبور شدم از دسترس  ،جریانات روی طاقچه همین اتاقی که توش نشستیم بود

و حاال چون کارایی قبلی اش و تصاویر عجیب دوباره درون آیینه ظاهر می شد  .دورش کنم

من نمی دونم شما چکار کردید اما اگر کسی باشه که بتونه این ماجرا رو به حالت عادی 

و االن که می توانید از خودتون  اریمد هم من و هم جهانگیر این نظر رو د.برگردونه شمایی

عمارت هم خونه آخرین خان  .بقیه مراقبت کنید باید برید و اشتباهتون رو جبران کنیدو 

که خاندان ما برایش کرده بود  ییها برای کار ،است که به این شهرستان حکومت می کرد

  .ما داد این آیینه را به

دمون نمیاد کاری کرده باشیم و حاال همچیز تقصیر یاسوگند معترض گفت : ولی ما حتی 

 ماست؟

اما  ،مقصر اصلی شاید جهانگیر باشه یا خان .عمه خانم جواب داد: شما مقصر نیستید

گشتن و پیدا کردن مقصر هایی که االن یه متر زیر خاک خوابیدن کمکی به حل ماجرا نمی 
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اما اگر شما به سمتش نرید اون به  .حاال آزادید که فکر کنید می خواهید چیکار کنید .کنه

 .و در آخر باهاش مواجه میشید سمت شما  میاد

به نظر می آمد سینا بیشتر از همه ما سعی می کرد آروم باشد و احساساتش را کنترل کند 

 مارت همچیز تموم میشه؟کمی ساکت موند و گفت : حاال باید چیکار کنیم امروز بریم ع

عمه نگاهی به ما کرد و متعجب پرسید: حتی بعد از خوندن دفترخاطرات جهانگیر باز هم 

فکر می کنید به این آسونی میشه این داستان رو تموم کرد؟ اول باید بفهمید اون روز چه 

  .کاری انجام دادید

 پرسیدم : خب اون جایی که پیدامون کردن کجاست؟

نمی دونم چه  .نه رو بگیرید و مستقیم برید تا دیگه ساختمونی نباشهپشت خو_زمین 

براتون آب و خوراکی بذارم مسیرش با نرید  .فکری کردید که اینقدر از خونه دور شدید

 .و آمد نیست باید پیاده برید ماشین قابل رفت

میاد کدومتون وقتی عمه خانم رفت تا خوراکی ها را بیاورد آرتا زیرلب گفت: دعا کنید یادم ن

پیشنهاد داد بریم همچین جای پرت و دوری گمن و گور بشیم چون سالمتشو تضمین نمی 

  .کنم

سوگند چشمانش را زیر کرد و با لحن مسخره ای که سعی می کرد شکاک نشونش بدهد 

بعیده همچین چیزی بگم این پیشنهادو نداده باشی من که  پرسید : از کجا معلوم خودت

  .این حرف ها بودم و هستمخسته تر از 

به  ،من و سینا با قیافه ای که انگار روی پیشانی مان نوشته باشد اینا دارن چی بهم میبافن

بحث بی سر و ته آرتا و سوگند نگاه می کردیم و قسم میخورم میتونستم منکر اینکه سوگند 

سینا داشت بال در خواهر بزرگترمه بشم عمه خانم که با یه ظرف در بسته پر از کتلت اومد 

می اورد بر کسی پوشیده نبود که سینا چقدر کتلت دوست داره بعد از به روز جا دادن ظرف 

طی مسیر هر قدر  .کتلت و نون توی کوله بزرگ آرتا و واگزاری آوردنش به سینا راه افتادیم

می به این موضوع که شاید خوابی که دیدم خواب نبوده بیشتر فکر  ،بیشتر جلو میرفتیم

چون مدام اطراف و درختایی که کنار  ،کردم و از چهره آرتا هم میشد فهمید با من همنظره

سوگند جوب آب کاشته شده بودند نگاه میکرد و به یه مناظری بیشتر از بقیه نگاه می کرد 

. پس گفت : یا این داستانی که عمه گفت داستان گم شدن ما برای پنج یا شش سال پیشه

کم کم مسیر داشت  .همه شونه باال انداختیم و سری تکون دادیم دم نمیا؟ چرا من چیزی یا
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صعب العبور میشد و نشون میداد کمتر کسی این سمتی میاد پا هامون مدام به تیغ و علف 

 .اما من این مسیر رو توی خواب اومده بودم ،های هرز گیر میکرد و همه کالفه شده بودیم

عجیب تر این بود که هیچکدام از اینکه داریم به  .ذاشتمدیگه من جلوتر از بقیه قدم میگ

کجا میریم یا از کجا میدونم داریم مسیر درست را طی می کنیم سوالی نمی کرد و حرفی 

 شاید آرتا می دانست اما سوگند و سینا چی؟ .نمی زد

دقیقا دیگه رسیده بودیم از روی جوبی که با خاک و گل و سبزه پر شده بود پریدم و حاال 

جلوی همون درخت بودم با اون نقوش عجیب آرتا زد روی شونم: ساورا...فکر کنم این 

را  پشتشبعد برگشت و  .همون درخت توی خوابمه و تو دقیقا هینجوری جلو از من بودی

نگاه کرد یعنی اون صداهای دیگه هم سوگند و سینا بودند درسته از موقعی که عمه در 

 مورد گم شدنمون گفت فکر می کردم به این جا برسیم اما تو از کجا می دونستی؟

ب دیده بودم به سوگند و سینا نگاه کرد شما خواب عجیبی ندیدید چه االن چه _منم خوا

 عمه؟ قبل اومدن به اینجا و وصیت

پالستیکی که دور ظرف در بسته کتلت بود را تیکه تیکه کردیم و  .هر دو جواب منفی دادن

مشغول خوردن کتلت ها شدیم و من شروع روی سنگ های نزدیک درخت انداختیم و 

کردم به حرف زدن بعد از گفتن کل ماجرا نتیجه گیری خودم را اعالم کردم: موقع گم شدن 

اما برای  .شاید برای همین خاطره برای ما یادآوری شده ،بچه تر بودیم من و آرتا از شما دوتا

ولی االن یادتون نیست حاال باید ببینیم سرنخ یا چیزی  ،شما نه یا شاید خوابش را دیدید

ابش کرد و بی نتیجه نبال چیزی که بشه سرنخ یا پیام حسبعد از گشتن به د .اینجا هست

عمه  .و سینا از تنه درخت عکس گرفت و برگشتیمبودن جست و جویمان بیخیال شدیم 

بعد از رسیدنمان مادر و پدر هایمان  .غروب به خونه رسیدیم .خانم درست حدس زده بود

که قبل از ما خانه بودند اعتراض کردند با اینکه تابستانه و دیر غروب میشه اما باز هم نباید 

نمی توانند  ما را درست و حسابی ببینند هر شب اینقدر دیر به خونه بیاییم و اینجوری اصال 

بهشون قول دادیم که بیشتر کنارشون باشیم و سوگند به عنوان بزرگتر قول داد مراقب ما 

باشه که بعد از اعتراض آرتا برمبنا اینکه دو سال بزرگتر بودن اصال بزرگ بودن حساب نمی 

اون لحظات اینقدر برام نمی دونستم چرا  .شود با خندید همه موضوع گفت و گو عوض شد

در عین خندیدن و شادی پر از غم بودند به بهانه فراموش کردن وسیله ام پایین پله ها از 

خونه بیرون آمدم و پایین پله به حیاط و میوه ها رسیده درخت ها خیره شدم محو ترکیب 

و  آسمان باالی سرم که کمی ازش از پشت دیوار ها خودی نشون میدادن و گل و درختان



 19 آیینه بی بازتاب

صدای حوض آبی که هنوز صدای خنده های از ته دلم موقع آب بازی کردن ازش می آمد 

پای کسی را شنیدم برگشتم تا توجیهی برای نشستنم وی پله ها بسازم که صدای سوگند 

توی گوشم پیچید: داداش کوچکه چرا اینجا تنها نشسته  و کنارم روی پله نشست با لبخند 

میگم سوگند تو به این فکر کردی که این لحظات این کنار هم برگشتم سمتش : هیچی.... 

بودنا قراره یه روز تموم شن یروز قراره با حسرت برای بقیه بگیم بچه بودیم همه جمع 

 :میشدیم دور هم و سوگند حرف را قطع کرد و خودش ادامه داد

وایسادی  ،و بعدم شنونده بهت بگه چقدر عقلت کم بود که همون موقع ازش لذت نبردی 

کلی تو پیری قرار وقت داشته بچه  .عذای روز هایی که داریم تجربه می کنیم و میگیری

بعد دستش را روی شونه ام  .خودمم کمکت می کنم ،باشی تا خاطراتتو زیر و رو کنیم

قرار نیست به  ،گذاشت و ادامه داد: هر اتفاقی که بیفته بدون من همیشه کنارت هستم

کلی وقتی بچه بودی اذیتم کردی باید جبران کنی. اونجوری نگاهم  .راحتی ها ولت کنم

زدم زر خنده و  !بله فکر نکن با این حرفای غمگین میتونی از زیرش در بری جناب .نکن

کم ه یا آخر عمر می خواد بزنه تو سر ما.حاال یه دو بار اذیتش کردیم ت، باشه، گفتم باشه

با دیدن  .کم برادر دوستی و خانواده داریه یعنی یچیز  ،م عقل،  یه ککم بزرگیه ی ،بخشش

دیدم همچنان  .قیافه اره تو خوبیه سوگند خندید و گفتم : باشه باشه اصال هرچی تو میگی

داره همونجوری نگاهم میکنه دستمو پشت گوشم گذاشتم و گفتم: عه دید مامان داره 

م بغل گرفتی واه واه واه موقع من رفتم توئم بیا تو خونه الکی نشستی زانو غ .صدام میکنه

 باز کردن در ورودی خونه صدای سوگند را که حرصی میگفت ساوراااا از پایین پله ها شنیدم

                                              ********** 

 .از موقعی که بیدار شدیم داریم وسایلی که ممکنه به کارمان بیاد را جمع می کنیم

وله پشتی برداشتم اما مجبور شدیم بریم و برای بقیه بچه ها کوله پشتی خوشحالم که ک

خب اولین باری بود  .قمقمه و چاقو هم میخواستیم ،چادر مسافرتی،بخریم البته چراغ قوه

بعد از  .که میخواستیم با یک چیزی که حتی نمی دونستیم چیه یا کجاست مواجه بشیم

جا دادن کل خرید ها توی کوله ها به سمت خونه برگشتیم و با این حرف که کوله ها قیمت 

چیز آماده ه هم .ارهعمه خانم گفت کمی غذا برامون میذ مناسبی داشت بقیه قانع شدن و

از ظهر که کار هایمان تموم شد تصمیم  .فتادیما فقط باید فردا به سمت عمارت راه می ،بود

 باقی روز را کنار خانواده هایمان باشیم و میتوانم به جرئت بگم خیلی خوشگرفتیم 

و  فکر نمی کردم از یک وصیت که به نظرم بد موقع می آمد به این ماجرا ها برسم .گذشت
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بنظر هر سه تامون  .شب با سینا و آرتا کنار منقل جوجه در حال پختن جوجه کباب بودیم

البته سوگند و بقیه همچین نظری  ،و نسوخته بودنبعضی هاشان مغز پخت شده بودند 

حداقل آرتا که اینجوری میگفت سینا هم  .نداشتن که نشون میداد  هرکی نظر خودشو داره

خالصه اینقدر گفتیم  .رفته بود باالی جمع و از مضرات گوشت نپخته و نیمه پخته می گفت

دیم با سر ریز شدن و میخندیتا راضی شدن این مغز پختی فقط برای بهتر شدن غذا بوده 

سوگند میگفت دلیلش ذکر نشدن  .ن آرتا وضعیت خنده دار تر هم شددوغ توسط ماما

البته به سرعت دوغ گازدار توسط آقایون مهار شده و به آشپزخونه د .گازدار بودن دوغ بو

 حتی بابا که .منتقل شد و بعد از خنثی سازی به سفره برگشت تا دیر وقت بیدار بودیم

همیشه روی ساعت خوابش حساس بود هم پا به پای بقیه بیدار موند و حرف زدیم تا ساعت 

تا بخوابند و من هم بدون فکر به فردا با لبخند  دو نصفه شب را نشون داد وکم کم همه رفتند

 .به خواب رفتم

به راه صبح به سرعت اومد و بعد از خوردن ناهار به بهانه قدم زدن کوله ها را برداشتیم و 

قیق عمارت را بهمون داده بود دم در سوار تاکسی . عمه خانم روز قبل آدرس دافتادیم

ایستادیم بعد از دادن کرایه و رفتن تاکسی شدیم و حوالی خیابانی که عمارت آخر آن بود 

عمارت نیمه  .هوا خیلی گرم بود و مگس هم توی خیابان پر نمیزد .به سمت عمارت رفتیم

حاال باید جای  .به راحتی پیدا کرد از دیواره ریخته اش وارد عمارت شدیم خرابه را میشد

ینه را پیدا هر کدوم یک سمت رفتیم و قرار شد هر کسی جای آی .آیینه را پیدا می کردیم

به سمت جایی که فکر کنم اتاق اصلی عمارت بود حرکت کردم در بین کرد بقیه را خبر کند. 

ی این شکلی توی شهر وجود داره و اونقدر ها هم مخروبه راه فکر می کردم وقتی عمارت

چرا هیچکس نمیاید و عمارت را تعمیر نمی کند یا چرا خرابش  .نیست که قابل تعمیر نباشد

ن توی همین فکر ها بودم که دیدم به آخر اتاق اصلی رسیدم .نکردند و جایش خانه نساخت

یرون انداختم که دیدم چند تا بچه بستنی پنجره ای کنارش بود رفتم و از پنجره نگاهی به ب

انگار میخواستند به جاده  .بدست در حال رد شدن از جاده خاکی پشت عمارت هستند

نگاه  .صدایم را کمی بلند کردم و گفتم: سالم بچه هااصلی و خونه های اطراف بروند 

تعدادی از آن همشون گیج اطراف را می گشت تا منبع صدا را پیدا کند و وقتی من را دیدن 

ولی پسر بچه ای که توپ در دست داشت جوابم را داد  .ها با ترس قدمی به عقب برداشتند

:سالم بله؟ سوال توی ذهنم را از بچه ها پرسیدم : چرا این عمارت را خراب نکردن؟ پسر 

 .اگه بودید می دونستید این عمارت نفرین شده است ،بچه گفت: شما مال اینجا نیستید

 .د خان اون موقع توش پیدا شده که بدون دلیل با کلی سوختگی روی تنش مردهمیگن جس
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یگشتم پیداش که کنم میام . دنبال چیزی مگفتم : اوه ممنون .باید بیایید بیرون خطرناکه

پسر بچه دستش را به نشانه خداحافظی تکان داد و دنبال بقیه بچه که  .خداحافظ .بیرون

  .رفت به سرعت دویدند تا دور بشوند

فکر کردم چی باعث شده حدود صد سال پیش بدون  .من هم از اتاق اصلی بیرون آمدم

ه شاید تاثیرات آیینه است ولی خان قبل مرگش .سوختن خونه کسی در اثر سوختگی بمیر

صدای آرتا که داد میزد پیداش  ؟پس چرا اینجوری شده بود ،آیینه را به خانواده ما داده بود

توی یک اتاق خواب آرتا  .ن موضوع را فعال رها کنم و به سمت صدا رفتمکردم باعث شد ای

البته نه توی اتاق توی کمد بزرگی که توی دیوار اونجا بود وقتی بهش رسیدم دیوار  .بود

دوده بود انگار که  .سیاه شده بود را نشانم داد دایرهداخل کمد که قسمتی ازش به شکل 

اما هیچ میخ یا  ،پایین دیوار آتش روشن کرده باشند و جای دود و سیاهی رویش مانده باشد

سینا و سوگند . بجز یه برامدگی هاس کوچیک و کنار هم  .جایی برای چسباندن آیینه نبود

سیاهی هم رسیدند بعد از بررسی جای آیینه و همنظر بودن آنها با من در مورد دوده بودن 

حرف های آن پسر بچه را برایشان تعریف کردم و گفتم: بهتره یکی از ما دستش را با چند 

به این نتیجه  بعد از یک بحث طوالنی آخر .الیه پارچه بپوشونه و آیینه را سر جایش بگذارد

آیینه را رسیدیم که سینا با لباس هایی که توی کوله هایمان داشتیم دستش را بپوشاند و 

 .یش بگذاردسر جا

آیینه را جایش  .همه نفس هایمان را توی سینه نگه داشته بودیم .نفس عمیقی کشید 

نفس هایمان را رها کردیم و سوگند  .نزدیک کرد و به دیوار چسباند اما هیچ اتفاقی نیفتاد

. همه ساکت بودیم و شاید باید میخی چیزی بزنیم روی دیوار ؟گفت: پس چرا هیچی نشد

 .مجوابی ندادی

و گفتم  حاال که از بی خطر بودن دیوار مطمئن بودم دستم را جلو بردم و دیوار را لمس کردم

شبیه فهمیدم شبیه  .سوگند گفت اره .بچه ها این برجستگی ها مثل خط میخی میمونه

 ؟هنقوش اون درخته که رفتیم دیدیم کی ازش عکس گرفت

سوگند درست  .و گوشی اش را از جیبش در آورد ...ارید. بذ:فکر کنم منسینا گفت  

 .نقوش هر دو مثل هم بود البته روی دیوار کمی کج تر از درخت رسم شدی بود .میگفت

: خب فکر کنم باید انگار با چند درجه تغییر زاویه دوباره نقوش کشیده شده بود آرتا گفت 

ا دور دستش بستیم و همچیز سینا سر تکون داد و دوباره لباس ها ر  .اریمآیینه را کج بذ

آیینه به دیوار نزدیک شد و جلوی  .سوگند گفت: امیدوار اینبار درست پیش بره .آماده بود
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بدون هیچ میخ یا اتصالی قاب طالیی آیینه حاال  .چشم های متعجب ما به دیوار چسبید

همه سینا عقب اومد و لباس ها را از دور دستش باز کرد  .دیبیشتر از همیشه میدرخش

خیره به قیافه های شوک شده خودمان در آیینه بودیم که ناگهان نمی دونم آرتا چه فکری 

و بقیه  با خودش کرد اما دستش را برد جلو و من با دو تا چشمم دیدم دستش از آیینه رد شد

عقب کشید آرتا ترسیده دستش را  .توی آیینهو میرفت  بدنش هم داشت کم کم محو میشد

 دستم از آیینه رد شد ینی باید بریم اونور؟و گفت دیدید..

سینا گفت: وقتی به نوشته های دفتر جهانگیر فکر میکنم احساس میکنم باید همینکارو 

 .اما نمیدونم پشت آیینه قرار چی باشه ،کنیم

ابرو هایش را که باال رفته بود را تبدیل  ،سوگند که چشماش درشت تر از همیشه شده بود

 ؟به اخم کرد و گفت: اونوقت اگه یچی اونور آیینه باشه که بزنه نصفتون کنه چی 

صدای باز شدن در عمارت بود  .شت غر میزد که یک صدای بلند همه مان را از جا پرانددا

نگاهی به بچه ها  .همه مان از ترس قدمی به عقب برداشتیم. یاد ماجرای روح خان افتادم

وارد  .کردم و بعد چند قدم سریع برداشتم و یکی از احمقانه ترین کار های عمرم را کردم

کردم  آیینه شدم یعنی فقط چشمانم را بستم و با سر سمت آیینه رفتم و وقتی چشمانم را باز

بودم  انگار که بهار بود در حال تحلیل اطرافم .گل با درختان شکوفه زده بودمتوی یک جن

و یدونه زد پشت  ؟چرا یهو اومدی توی آیینه ،که صدای سوگند را شنیدم :پسره ی احمق

تا اینکه سینا اومد و گفت خب  ؟یهو پریدی اینجاسرم و ادامه داد مگه عقلت کم شده که 

سوگند داشت بیخیال میشد تا آرتا شروع کرد :  .حاال که دیگه نمیشه کاری کردولش کن 

 برگشت و به سه نفرشون نگاهی انداختم:   چه غلطی کنیم بدون آیینهچرا ولش کنه حاال

 _همه پشت من اومدید توی آیینه؟

البته اینکه اون کسی که  .آرتا با لحن مفتخری گفت: دیگه ما همچین رفیقایی هستیم

حاال صدای پاش میومد پلیس بود و انگار گزارش ورود بدون اجازه داشت هم کم تاثیر نبود 

 کنیم؟چیکار 

_فعال که باید بریم جلو ببینیم کسی یا چیزی پیدا می کنیم یا نه وقتی هم خسته شدیم 

  .چادر هست یکاری می کنیم

 و ندیدن مورد مشکوکی توی جنگل به این راه افتادیم بعد از یکی دو ساعت جلو رفتن هب

 .حداقل از نظر ظاهری .نچنان تفاوتی با دنیای ما نداردنتیجه رسیدم دنیای اونور آیینه آ
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بعد از تموم  .اما در کشوری دیگر یا حتی شهری دیگه ،هنوز روی کره زمین بودیم شایدم 

و نزدیک در آنجا پشت درخت ها پنهان رسیدیم  مدرسه به یک جایی شبیهشدن جنگل 

 شد

اما با  ،همه منتظر بودیم موجودات عجیب الخلقه از توی ساختمان بیرون بیاییندیم 

برای همین تمام سعی  .و شک من بیشتر شدن نوجوان مثل خودمان رو به رو شدیم چندی

قرار شد من و سینا بریم که اگه .ام را کردم برویم و از نزدیک با بچه ها آنها صحبت کنیم 

سوگند معتقد بود خیلی نقشه خوب و  .کسی حمله کرد سمتمون سینا از من دفاع کند

 ،پس من و سینا به سمت دختر و پسر هایی که تازه بیرون اومده بودن رفتیم .کاملی است

برای همین نگاهی بهم دیگر کردیم و  .اما هیچ ایده ای نداشتیم به چه زبانی صحبت کنیم

نگاه  Hiمن گفتم: سالم اما انگار سینا نظرش با من فرق داشت چون همزمان با من گفت :

ت و میتونم بگم همه داشتن ما را با تعجب نگاه می اون گروه کوچک به سمت ما برگش

هستم و  *کردند تا اینکه یه پسر که انگار همسنم بود جلو اومد و گفت: سالم من چیمون

 شما اینجا چیکار می کنید؟

از فارسی حرف زدن پسر توی ذهنم به این نتیجه رسیدم که شاید فقط با آیینه رفتیم یک 

 رام، اینم دوستم سیناست از تهران اومدیمشهر دیگه جواب دادم: من ساو

 
*1_chimon 

  است؟ *از روستا های آگورا ؟چیمون سرش را کمی کج کرد و پرسید: تهران؟کجاست

 گفتم: روستا؟تهران پایتخته مگه اینجا ایرانآروم  از تعجب کمی سرم را عقب بردم و

  نیست؟

با تعجب به من نگاه کرد و  شددور شدیم بعد مچ دستم را گرفت و به ساعد دستم خیره 

انکاری به ذهنم نرسید، پرسید :تو مال دگردنیایی نه؟واقعیتش تو اون لحظه هیچ دروغ یا 

به آرومی سرم  .نمی دانستم ساعد دستم باید چه شکلی میبود تا لو نمی رفتم چون حتی 

اما  .را بگیرمرا تکان دادم و مچ دستش را گرفتم تا اگر خواست به بقیه بگه بتونم جلویش 

کس دیگه بجز اون پسره منتظرتون بودیم  .جای امنه برخالف انتظارم گفت: باید بریم ی

 باهات هست؟

 _جای امنی که میگی کجاست؟
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یه اتاق مخفی پشت اردوگاه تا یکم شبیه مردم عادی بشید و بشه تو اردوگاه ثبتنامتون -

 کنن

تا دوست قدیمی در حال گفت و گو  سهگار سینا را صدا زدم و با چیمون آروم و جوری که ان

بعد از اینکه با سر به آرتا و سوگند اشاره کردم دنبالمان  .هستند به سمت درخت ها رفتیم

بیاییند پنج نفری با راهنمایی چیمون خودمان را به به اتاقک نسبتا بزرگی که دورش با بوته 

اتاقک به شکلی بود که اگر مکان دقیقش را نمی  .طه شده بود رساندیمو درخت ها احا

ما همه  .داخل شدیم و چیمون روی مبل توی اتاق نشست .یداستی عمرا پیدایش میکرد

سرش را کمی باال آورد  .معذب و متعجب و حتی کمی مشکوک ایستاده نگاهش می کردیم

رفتم و کنارش نشستم  .البته هرجور راحتید .بهتره بشینید .و رو به ما گفت: ماجرا طوالنیه

من چیمون  ؟اشاره کردم تا بشینند چیمون پرسید: نمیخواید اسمتون روبگید بقیه همبه و 

درسته؟ سری تکون دادم و بقیه هم  ،ساورا بودی .هستم و فقط اسم ایشون رو میدونم

 شروع به معرفی کردند بعد از گفتن اسم ها چیمون شروع به صحبت کرد:

  .ینی به کل کله خاکی میگن دلوس *اول از همه اینکه این دنیای ما اسمش دلوسه

_به زبان یونانی یعنی محل گردهمایی محل جمع شدن مردم برای بحث های مختلف مثل سیاست 2*

 و... در یونان باستان بوده

 

برداشت و مشغول نوشتن  سینا گفت یه لحظه وایسا و بعد دفتر و کاغذی از توی کوله ش

شد و برای قانع کردن نگاه های بابا تو دیگه چه درسخونی هستی همه به سمتش گفت: 

وقتی مینویسم بهتره متوجه میشم و بعد از مکث ایجاد شده چیمون ادامه داد: اردوگاه 

جایی که بچه ها توش درس میخونن و مهارت آموزی می کنند و بعد مشخص شدن گروه ها.

با ورود به اردوگاه روی دست شما یک کد  .دادشون به سر کار مورد نظرشون میرنو استع

مثل این زده میشه و مچ دست خودش را که با یک سری نشانه های زیر و متصل بهم به 

ر از چهارده سال دارن . این کد رو همه بچه های بزرگتشکل مثلث پر شده بود نشانمان داد

گر اینکه خالفکار  کمتر از سن قانونی یا دگر دنیایی م ،و همه توی دلوس مدرسه میرن

دنیای  .باید یک کد براتون بسازم .پس نداشتن کد با افتادن توی زندان و دردسر یکیه .باشن

طبق  .ما بر مبنای نیروی های فرکانسی و به صورتی جادو و انرژی درونی پیش میره

 ،تحقیقات من دنیای شما با علم به جلو حرکت میکنه که باعث نابودی محیط زیست میشه

 انی در دریای ِاژِه_جزیره ای یون1*
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قرن ها  طول اما دنیای ما با جادو پیش میره و این یجورایی باعث از بین رفتن روح افراد در

 االن زمین چقدر قدمت داره؟ .میشه

 .فکر کنم یون سالسینا که درسخون ترین ما بود جواب داد:چهار میلیارد و صد میل

 .یعنی اینجا زمان چهار برابر زمین میگذره ._خب دلوس شونزده میلیارد سال قدمت داره

شما دگر دنیایی ها فرکانس باالتر و قدرتمند تری  .خب از موضوع دور نشیم !چه جالب

کامال شبیه ما  ،برای همین اگه مقدار کمی از جادو بهتون منتقل بشه ،نسبت به ما دارید

چن وقتیه  سم دلو.از این موضوع بگذری .فهدر ابعاد مختل بل انتقالاشید و بله جادو قمی

چون عمر مردمان  ،جمعیت دلوس از زمین خیلی کمتره .که دچار مشکالت جدی شده

می کنند با ایجاد  سعی یعنی .اینجا بلند تره وجمیت هم توسط قانون گذار ها کنترل میشه

وقت تعدادی از آدم ها و  داما این چن .تعادل کاری کنن کل کره از شدت جادو از هم نپاشه

بهش  .ام این آدم ربایی ها یک نفرهمو مقصر تاند شدهحتی از بچه های مدرسه دزدیده 

هربار با پخش شدن صدا های عجیب همه بیهوش می شوند و بعد  .صدای تاریکیمیگن 

اما هیچکس نمیدونه هدفش چیه یا افراد گمشده چه عاقبتی  .ش آمدن یکی گم شدهاز بهو

ما نسل اندر نسل محافظ دگر دنیایی های وارد شده به  .اما در مورد اطالعات من ،دارند

دلوس بودیم و هستیم و از دست بقیه جامعه چه مردم و چه حاکمین از شما محافظت می 

همه  .ن دگر دنیایی وارد شده به دلوس جهانگیر نام داشتهبرای ایجاد اطمینان آخری .کنیم

به همین  چیمون در آخر گفت .پس حرف های چیمون راست بود .نفس راحتی کشیدیم

 من از دنیای دیگه و امکان وارد شدن شما با خبرم و به کمک شما برای پیدا کردندلیل 

اون دوستی که قراره کد را  بهتره کمی اینجا استراحت کنید تا .صدای تاریکی نیاز دارم

 .براتون بزنه برسه

 .قبول کردیم و هر کدام یک طرفه اتاقک بخواب رفتیم 
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