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 ( های جادوییفصل سوم از مجموعه داس تان )

 :خالصه

اش دور برد و از دوس تان جادوییاین ابر سارا در ورایی از درایی انُامیدی به رس می

اش را میکند و روزهای آ خر زندگیافتاده است. اب بامیری کروان دست و پنجه نرم می

 .طلبدو دوس تانش را به ایری میگذراند اما دارا او را از این وضع جنات داده 

آ ری! دوس تان جادویی سارا و دارا دست به دست مه آ مده و سارا و دوست جدیدش 

 .دهدکنند و ماجراهایی در دنیای جادویی دیگر رخ مینوید را راهامنیی می

*** 

 :خسن نویس نده

ور شو. گومی متصی ذهن من شو، چشامنت را ببند و آ چنه میوارد دنیای ساده و پیچیده

 .دانه را ببنیکس منیدنیای کواته خودمان را فراموش کن و رازهایی که هیچ

 .ها شودست در دست سارا و دارای من بده و یکی از دوس تان جعیب آ ن

 .بینند که قدرت خلق داش ته ابش نددنیاهای جادویی را فقط کساین می

*** 

ای کمن، اومن مثل دل من گرفته، یک هفتهی ااتق بامیرس تان نگاه میآ مسون رو از پنجره

کمن اکری نکمن و آ روم ابمش ات م، سعی میهای تنفیس شدههست که درگری دم و دس تگاه 

 .بتومن نفس بکشم

من و یکی پرسی که به اتزگی اومده، امسش نویده، توی ااتق، دو ات ختت هست، یکی 

ای هست که به کروان مبتال تونه نفس بکشه، پرس تار میگه که مکرت چبهبدون دس تگاه منی
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 .شده

م! کروان دو ساهل که مهه کشم، ایدم منیاد چطور به این بامیری مبتال شدهمن خست نفس می

 .جای هجان رو گرفته

 .خوامببندم و میهام رو میکمن فکر نکمن، چشمسعی می

بیمن کمن، دارا رو میاب صدای مالمی دادایش، از خواب بیدار میشم. چشامم رو که ابز می

ای ااتق هبم زل زده، اب خوحشایل دس یت های درشت عسلیش از پشت شیشهکه اب چشم

 :پرمستکون میدم و می

 یک اومدی دادایش؟  -

 :دهزنه و جواب میدارا لبخند شرییین می

 سالم آ جبی، یمک وقته، به زور اومدم، خویب؟ هبرتی؟ -

کمن انراحتمی رو پهنون کمن؛ اما دارا من رو خوب زمن و سعی میاب همربوین پلک می

خاطر بامیرمی انراحمت برای مهنی ددلارمی میده  کنه بهش ناسه و متوجه مغم میشه، فکر میمی

 :و میگه

 .من، ببنی نوید مه دو روز دیگه مرخص میشهسارا جومن زود خوب میشی، من مطمئ -

تر کرده، دارا اب برادر نوید دوست اش رو مظلومسن منه، رس کچیل داره که چهره نوید مه

 .دونه که نوید به اتزگی مرخص میشهشده برای مهنی می

 :زمن و به آ رومی میگمبه زور لبخند می

توین بری، دومن که تو میرفتمی، من می رنگی نداداش دارا، الان دو ساهل که دنیای رنگی -

دومن که اون روز که خاطر من اینجا مبوین، می دوست ندارم امسال مه مثل پارسال به

مکون رو دیدی، برو پیش دوس تامون گفیت حالت خوب نیست، مهون موقعی بود که رنگنی
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 .و سالم من رو هبشون برسون

ب ابالی رسش بودم و از جام مج خنوردم پارسال دم عید ماماین مریض شد، من روز و ش

 .ات خدا رو شکر خوب شد

 :خواد درخواس مت رو رد کنهکنه، میمن میدارا من 

 !اما آ یج  -

 :ش رو از دارا پهنون کمن و میگمهای مجع شدههام رو حممک هبم فشار میدم که اشکپلک

 . ...مون حداقل خوحشال ابشهلطفًا دارا، بذار یکی -

 .خوام که برادرم خوحشال و خوب ابشهمیاب متام وجود 

ابیی میان و کنه، مهنی موقع ماماین و ابزنه و اب چشامن معصومش فقط نگاه میحریف منی

 .جا قطع میشهحصبت ما مهنی

م دارم انگار م مرین، من احساس بدی توی س*ی*نهوقت مالقات متوم میشه و خانواده

تر رسفه کمن که راه نفس کش یدمن ابز بشه ویل فایده نداره، خست چزیی گری کرده، رسفه می

کنشی تو صورت بییض بیمن که هبم زل زده، هیچ وای چشم نوید رو میکمن و از گوشهمی

تومن نفس کمن دیگه منیای که کنار دس مته رو فشار میدم، احساس میشلکش نیست، دمکه

زنه و کنه، یه آ مپول به پام میبکشم، پرس تار میاد و اب ش تاب چزیی به رسمم تذریق می

 .خییل رسیع راه تنفیس ابز میشه، بدون اینکه بفهمم به خواب مریم

زمن که به ی از خواب بیدار میشم، مهه جا اتریکه، چند ابر پلک میتقاب شنیدن صدای تق

لبایِس کنار اتریکی عادت کمن، نور ماه از پشت پنجره خودش رو به داخل رسونده و چوب

 .ای نشون میده که انگار آ دمه و زل زده هبتتلویزیون رو مثل سایه

کنه، ، ماسک روی صورمت اذیمت میکمنترمس، به نوید نگاه میدومن این یه تومهه ویل میمی
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دو ات دس مت رو دو طرف فشار میدم که بشیمن، متوم بدمن از دراز کش یدن زاید خشک 

 .کمنشده، اب حرست به ماه نگاه می

 .رفمت، اکش نوید مه خوب بشهشدم و از اینجا بریون میاکش خوب می

زمن پرس تار ابشه، نوید ش نوم، از مست در ااتقه، حدس میانگهان صدای تق بلندی رو می

که بیمن، قبل از اینمه از صدا بیدار شده، توی چشامی ابدومیش ترس و کنجاکوی رو می

زنه، دس مت که رسم مکوین چشامم رو میرسم رو چبرخومن به مست در، نور شدید رنگنی

، از گریم که بتومن در میون نور ببیمن. از شدت نور مک میشههبش وصهل رو ابالی ابروم می

ی نعلبکی، درشت میشه، خاهل سیبا و معو انرگیلو رو تعجب و خوحشایل چشمم اندازه

 :بیمن که از نور میان بریون. اب شگفیت میگممی

 !وای خدای من! ابورم منیشه شام اینجا هس تنی -

اتبه و خامن گردواکن و آ قای مکون میدیگه نزدیکه جیغ بزمن که دوابره نور شدید رنگنی

 .از داخلش میان بریون. ایول! هبرت از این منیشه موزمجند

خزی شده و انگار ش نوم، الًک نوید رو فراموش کرده بودم. نمیای رو میصدای جیغ خفه

اش وصل شده و ماسک های ابریکی که به س*ی*نهخواد از ختت پاینی بیاد ویل لوهلمی

ش اطمینان بدم که چزیی خوام که هبروی صورتش مانعش شدن. دس مت رو ابال میارم، می

دومن چطوری این اکر رو بکمن! اون داره چهار موجود جعیب و کواته رو نیست ویل منی

 :کمن و میگمبینه که شبیه انسان هسنت ویل آ دم نیسنت. تالمش رو میمی

 .نرتس! نرتس! اینا دوس تای من هسنت، اکری هبمون ندارن  -

ت نوید مریه و دستش رو آ روم روی دست خامن گردواکن اب لبخند مهیشگیش کنار خت
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های نوید از ترس انقدر بزرگ شدن که دیگه حالت کش یدگیش رو ذاره، چشمپرسک می

 :از دست داده، خامن گردواکن که فقط رسش از کنار ختت پیداست میگه

رنگی هستمی، اکری ندارمی فقط اومدمی عیادت پرس جون! ما اهایل دنیای رنگی -  

 .دوس متون

دم، نوید مه آ روم کنه، من مه در جواب رس تکون می همربوین به من نگاه میسپس اب

کنه، کنه بشینه، آ قای موزمجند به مستش مریه و مؤدابنه تعظمی کواتهی میگریه، سعی میمی

رسه رو ش میبعد الکه زرد کوچکش رو از روی موهای س یاه و براقش که به شونه

ذاره ای میکشه و ابلش رو به گونهگریه و به جلو میو میداره، به آ رومی دست نوید ر برمی

 .که نوید بتونه بشینه

ها مه فقط رسشون از ختت پیداست. ایسنت، اونخاهل سیبا و معو انرگیلو مه کنار ختمت می

که رنگی قدهای کواتهی دارن، بلندترینشون آ قای موزمجند و دایی خیاریه اهایل دنیای رنگی

 .قد الان من شدناتزه مه 

م دومن از خوحشایل چیاکر کمن، بوی عطر سیب لک ااتق رو پر کرده، از خوحشایل گریهمنی

ایس ته ات بتونه ی پاش میگریه، روی دو ات پنجهگریه، خاهل سیبا اب همربوین دس مت رو میمی

 :من رو هبرت ببینه و میگه

 !بامیرس تان ابیش ها  سارا جومن! حالت چطوره؟ نبیمن رو ختت  -

کشه و ی زیر مزی رو از زیر ختت بریون میزمن، خامن گردواکن چهار پایهلبخند هپین می

 :کنه و میگهب*و*سه و ابزوم رو نوازش میایس ته، بعد رسم رو میروش می

 سارای عزیزم! خییل دملون برات تنگ شده بود، حالت چطورایست؟  -

دارن من در این حال چطور ابمش آ خه! آ قای موزمجند من فقط رسی تکون میدم، انتظار 
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 :که به ختت نوید تکیه داده اب صدای آ روم و جدی میگه

 .کمن دخرتم، نگران نباش، دوس تات در کنارت هسنتخودم خوبت می  -

وای که چقدر این حرفش برام دلنشینه، دمل قرص میشه، آ خه من انامید شده بودم و فکر 

 ... .ها مبریمخوب نشم شاید مثل خییلوقت کردم شاید هیچمی

مونه، آ خه گریه که از دیدن این اکرش دهمن ابز میمعو انرگیلو دست خاهل سیبا رو می 

ها مه مثل ها ش یعه هسنت، اونرنگی، مثل دنیای ما اسالم هست و اونتوی دنیای رنگی

ای ی کج و کوهلو خنده کنهای به من میما حمرم و انحمرم دارن. معو انرگیلو نگاه موزاینه

کنه که دیگه ابعث میشه من تکون شدیدی به خودم بدم. هیو تری میمزینه و اکر جعیب

ندازه. خاهل سیبا از جخالت قرمزتر از قبل میشه. اب دستش رو دور گردن خاهل سیبا می

رمس، معو انرگیلو که چشامی درشت شده و خودم لکنجار مریم و فقط به یه نتیجه می

 :خنده و میگهبینه اب صدای بلند میان ابزم رو میده

که شام اب دارا رفتنی، من از خاهل سیبا خواس تگاری کردم و اون مه بهل رو داد بعد از این  -

 .و اب مه ازدواج کردمی

زمن و تربیک میگم، واقعًا که هبم میان. به نظرم آ قای موزمجند و خامن به آ هس تگی کف می

اب مه دارن. تو این فکرهام که خامن  ها خییل رفتار رمسین ویل اونگردواکن مه هبم میا 

 :پرسهگردواکن زیر گومش یه سوال می

 عزیزم! اون پرس برای چی اینجاست؟  -

 :ندازم و میگممن نگاهی به نوید که اب آ قای موزمجند در حال حصبته می

 .اون مه مثل من کروان داره  -

تر میشه، رورسی بلند قرمزش که و خاهل سیبا به من نزدیکمعو انرگیلو مه کنار نوید مریه 
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 :پرسهکشه و اب رسدرگمی میات دم پاش میاد رو جلو می

 !ایه؟ نشنیدم ات حاالروان دیگه چجور بامیریک  -

 :زمن و جواب میدممن لبخند کجی می

 شبیه رسماخوردگیه ویل ابعث مرگ میشه، خییل ها تو این دو سال مردن، مهه جور  -

 .سوادپول و پودلار، ابسواد و یبآ دم، یب

 چرا ابعث مرگ میشه؟  -

 :کشم و میگمآ ه معیقی می

  . ...یورابعث میشه که دیگه نتوین نفس بکشی، اینط  -

 .گریهی حرمف رو میبنده و جلوی ادامههاش رو میخامن گردواکن چشم

  ... .خواد دیگه بگی عزیزم، فهمیدم ابید چیاکر کردمنی  -

 :صدای پای پرس تار میاد که به مست ااتق میاد، آ قای موزمجند خییل رسیع میگه

 .گردمی، شام ابید خوب بشی... ابیدما فردا شب بر می  -

مکون شدت ی ااتق مرین، دس یت تکون میدن و نور رنگنییع به گوشهبعد مهشون رس 

ها رفنت. مهون موقع پرس تار وارد ااتق میشه و مثل گریه، وقیت مهه جا اتریک میشه اونمی

 .زنه که ابعث میشه خییل رسیع خوامبون بربههر شب چزیی به رسم من و نوید می

*** 

تومن ابزش کمن، م انقدر س نگینه که منیکمن، چشامروش نایی رو پشت پلمک احساس می

کشم ویل هنوز تصممی نگرفمت ماسک اکسژین رو بردارم. به امروز هبرت از دیروز نفس می

ی خوب شدن هبم داده های آ قای موزمجند که وعدهکمن و حرفماجرای دیشب فکر می

ه دیدمش متوجه کدومن نویده، از زماینش نوم، میبود. رس و صدای ورق زدن کتایب رو می
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دومن حرفه ویل میتونه کتاب خبونه، ازش خومش میاد، مکجایی که میشدم عادت داره ات اون

 .که خییل ابهوشه

کمن، به مک عادت میکمن، نور ابعث سوزش چشامم میشه که مکآ روم پلمک را ابز میآ روم

تونمی ، ما فقط میکمن، نزدیک ظهرهلبایس که روی دیوار نصبه نگاه میساعت ابالی چوب

 .سوپ خبورمی، البته نوید حالش هبرت از منه

خس م خسدارم، س*ی*نهخوام یه امتحاین کمن، ماسک رو از روی صورمت برمیمی

افمت، خشک، رسد و بلعم ات خفه نشم، دوابره به رسفه میخسیت می کنه، اکسژین رو بهمی

 :آ ور. پرس تار میاد و اب بدخلقی میگهعذاب

شه! پدر و مادرت بیین حالت بدتر میداری چبه؟! مگه منیهی ماسکت رو برمی چرا -

 ... .دارن از

خوره و ادامه منیده، مغگنی میشم، از این وضعیت خس ته شدم، اکش حرفش رو می

کمن که نفهمن دارم گریه گریه، پش مت رو به نوید و پرس تار میم میماماین پیشم بود. گریه

که نوید دیده. وقیت پرس تار از ااتق بریون مریه صدای بس ته شدن  دومنکمن ویل میمی

 :ش نوم و بعد صدای نوید روکتاب رو می

 اوان دیشب چی بودن؟… سارا؟  -

م نداره کمن و به مست نوید میهام رو پاک میاب پشِت دست اشک چرمخ. دستش که رِسُ

ژین روی دهانش رو زیر رس طاسش گذاش ته، به سقف خریه شده، اون مه ماسک اکس

کمن، ابید تصممی بگریم که آ ای ماجرا رو براش تعریف کمن ای نه، بدون داره، مکی مکث می

 :که رسش رو به مست من چبرخونه میگهاین

 ۱۲۳۰گفت دیشب اون ایرو... موزمجند... برام گفت که دنیاشون چطوریه، می  -
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 !سالشه

گفت، به مست من چرخید و بعد چشامش رو ابالی رسش چرخوند و زیر ل*ب چزیی 

 :پرس ید

 !شه دوازده قرن و نمیسالشه؟ می ۱۲۳۰راست میگه؟ واقعًا   -

دونس مت که آ قای موزمجند اینقدر سن داره! تصممی  کمن، ممن منیزنه تعجب میاز حریف که می

 :گریم براش توضیح بدم و میگممی

ق مکد توی ااتمقون وارد خب... من و دارا، برادرم که دیدیش، چهار سال پیش از طری  -

 ی... .رنگی شددنیای رنگی

کمن و میگم که چه مشالکیت رس رامهون ماجرای اون سال رو ریز به ریز براش تعریف می

بود و چطوری حلش کردمی ات تونستمی برگردمی به دنیای خودمون )مراجعه شود به فصل 

 .(رنگیاول دنیاهای جادویی اب انم دنیای رنگی

د رفتمی و یه عامله دوست کمن که به دنیای گلربِگ سپیحیت پیارسال رو مه براش تعریف می 

جدید پیدا کردمی و اب مه یه رقابت سامل داشتمی و لکی چزی اید گرفتمی )مراجعه شود به فصل 

 .(دوم دنیاهای جادویی اب انم گلربِگ سپید

زده میشه و اب دقت به حرفام گوش میده، نظری منیده ویل من بریق که نوید خییل ذوق

 .مطمئمن که فکرایی تو رسشهبیمن و زنه رو میتوی چشامش می

کنن و های ساعت ابهاش جل میکه آ دم منتظره انگار عقربهچقدر صرب کردن خسته! وقیت

ها از کنن؛ ویل وقیت حواسش نیست و خییل خوشه مهنی عقربهپش یت حرکت میالک

کمن خبوامب ات شب رسحال ابمش، نوید مه مثل من دوان! سعی میخرگوش مه تندتر می

 .بهخوامی
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ساعت نزدیکه دو صبحه، من و نوید هوش یارانه بیدارمی و منتظرمی که اهایل دنیای 

 .رنگی بیان ااتقرنگی 

فهم که اومدن. مثل که ااتق پر از نورهای رنگارنگ میشه خوحشال میشم و میبه حمض این

که نور مک میشه آ قای زنه، وقیتبندم آ خه نورش چشمم رو میهام رو میدیشب چشم

 .بینمی مهراه اب شکرخنده و برادرش پشاملوموزمجند و خامن گردواکرن رو می

خنده و پشاملو مه مثل گه، مثل مهیشه داره میشکرخنده از دنیای گلربگ سپیده و س

 .مهیشه جدی

ها دو ات سگ س یاه و خییل بزرگ خوره، آ خه اوننوید اب دیدن شکرخنده و پشاملو جا می

ها روی دو پا ایس تادن، قدشون انقدر بلنده که رسشون به سقف هسنت که مثل انسان

رنگی، شهروندان یل دنیای رنگیگری کرده؛ حیت پشاملو رسش رو مکی مخ کرده برعکس اها 

هان ویل های درش یت دارن. میشه گفت مثل آ دمگلربگ سفید خییل بلند هسنت و هیلک

تومن بگم شکرخنده و پشاملو هیچ تغیریی نکردن هاست. میرس و پوستشون مثل حیوون

 !حیت موهاشون مه بلند نشده

 :کمن، میگمپرم و سالم میمی زمن به و مکی از جام ابالکف دو دس مت رو اب خوحشایل می

وای شکرخنده تو مه اومدی؟! چقدر دمل برات تنگ شده بود، چقدر خوحشامل   -

 .بیمنتونمی

خالیش رو روی خال کنه آ روم ابشه ات چزیی رو هبم نریزه، دستشکرخنده که سعی می

 :ذاره و میگهدست ساملم می

رنگی زدم که آ قای موزمجند برام یل خوحشامل سارا. دیروز یه رس به دنیای رنگیممن خی  -

 .گفت چه اتفایق افتاده

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
12 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

مرتضوی (سارا ( به قمل )هادنیای جادویی واژه) داس تان پاتوق  انجمن 

 رمان

 :کشه و حرفش رو ادامه میدهبعد آ هی می

ایه؟! حیت هس یت... این دیگه چه بامیری خییل انراحت شدم، آ خه تو دخرت خییل قوی  -

 کجا اومده؟ چنی چزیی نیست! این ازتو دنیایی گلربگ سفیدم مه

 :ذاره روی شونه شکرخنده و آ روم زیر گوشش میگهپشاملو دستش رو می

 .کنمیخواهر انقدر چبه رو نرتسون، خوب میشه، خودمون خوبش می  -

 :مهه دور ختت من مجع شدن که نوید اب صدای آ روم میگه

 ممن خوب میشم؟  -

کنه، بعد آ روم به مستش میکنه، اول براندازش پشاملو اب چشامی درشتش به نوید نگاه می

تومن کنه، تقریبًا میاش روی نوید میوفته، رسش رو به رس پرس نزدیک میمریه که سایه

بیمن ویل طوری خودش بگم که رس پشاملو پنج برابر رس اونه، ترس رو توی چشامش می

ش زنه، ریرو نشون میده که انگار هیچ چزی جعییب نیست. پشاملو به چشامی نوید زل می

 :کشه و بعد از مکی فکر میگهش رو دست میپشتش چونهمک

 .بهل، تو مه خوب میشی -

خوان حال ما رو خوب کنن، برای مهنی از پشاملو من کنجاکوم بدومن که چطوری می

 :پرمسمی

ها درستش کردن. شام چطوری سازه، خود آ دماست، دست ۱۹چطوری؟ این کووید  -

ها بینمی که آ دمکه داروهاش پیدا نشده و هر روز دارمی میخواین ما رو خوب کننی وقیتمی

 !مرین! ابید حامتً یه معجزه بشه که ما زنده مبونمیدارن می

 :کمنمن خییل انُامیدم و زیر ل*ب زمزمه می

 .مریمیدومن ما آ خرش میمن می  -
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 :کنه، اب همربوین میگهخامن گردواکن ابالی رسم ایس تاده و داره رسم را انز می

ُامید نشو، راهش هست فقط اکفیه که وقت انسارای عزیزم! ات وقیت خدا رو داری هیچ  -

 .خوب دارهبه قدرت خدا امیان داش ته ابیش، پشاملو یه راه خییل

 :پرمسنوری در وجودم داره روشن میشه، اب هیجان از پشاملو می

 چه راهی داری؟  -

های چشمش مجع میشه که من ههیچ حالیت در صورت پشاملو دیده منشه فقط گوش

روی ختت ما مریه و خییل جدی بهزنه، به مست دیوار روکمن داره لبخند میاحساس می

کنمی. مهینطور که اب انخونش ابزی کنه، ااتق در سکوته و مهه منتظر هبش نگاه مینگاه می

 :کنه میگهمی

 ت... .حل هسها، اوجنا در مورد مهه چزی راه ه دنیا جادویی هست به امس دنیای واژهی  -

کمن خنندم که مثل یه دخرت ابوقار رفتار کرده نیای جدید، سعی میعالیه، یه راه جدید توی د

کنه و رسش رو تکون میده، بعد از پشاملو کمن، اومن هبم نگاه میابمش، نگاهی به نوید می

 :پرسهمی

 چطوری برمی اوجنا رفیق؟  -

 :شکرخنده مه کنار برادرش به دیوار تکیه میده و اب خنده به نوید میگه

ها اوجناست، بعد ابید رنگی، چون در ورودی دنیای واژه رین دنیای رنگی اول ابید ب  -

دخرتی به امس آ رام پیدا کننی، اون دوست منه و هبش گفمت که مشلک چیه، هبتون میگه 

 .چاکر ابید بکننی

 :پرمسکشم و میآ رام! چه امس قش نگی، خودم رو مکی ابالتر می

 یک ابید حرکت کنمی؟  -
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 :کنه و بنی دو دستش قرار میده و میگهرو بلند میخامن گردواکن دس مت 

 .این مهنی حاالاگه آ ماده  -

م به دست دارمی و ماسک به دهان! دو ات ابتردید به نوید نگاه می کمن، ما هر دو رِسُ

هامون چس بوندن، ما اب ی پالستیکی به دس تگاه وصهل به س*ی*نهسنسور که اب لوهل

 !ها چطوری برمی آ خهاین

 :آ قای موزمجند متوم حرف رو از تو چشامم خوند چون میگهانگار 

مکون وارد دنیای جادویی بشنی، بامیری شام اکفیه دستتون رو به ما بدین و اب نور رنگنی  -

 .مال دنیای خودتونه، وقیت به دنیای ما میاین خوِب خوبنی

من رو ش می. آ قای موزمجند دست نوید و خامن گردواکن دست من و نوید خوحشال می

اتبه که ابعث میشه چشامم رو ببندم. وقیت شدت نور مک میشه گریه، نور به شدت میمی

شلکی که  کمن و خودم رو در کنار دوس تان جادویمی توی سالن بییضها رو ابز میاون

 .بیمنپیارسال دیدم می

ویی های خمتلف هست که هر کدوم به دنیاهای جادهایی اب بُعدها و شلکدوراتدورش در

شده و یه لوسرت  شلک رنگی تشکیل های دایرهخمتلف ابز میشه، سقف سالن از شیشه

مونه. ابالی رس هر در، امس های عامریت قدمیی میبزرگ از وسط اون آ ویزونه، شبیه خونه

 .شده دنیای جادویی نوش ته

را نشون میده  شدهها نوش تهبره و دری که ابالی اون واژهپشاملو ما رو به انهتای سالن می

 :و میگه

 .رس یدمی  -

 .گریه حرفش رو اب جدیت بزنهکنه و در آ خر تصممی میِمن میمکی ِمن
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ست که ات حاال دیدین، موجودات جادویی تر از دنیاهای دیگهها مکی متفاوتدنیای واژه   -

 .این دنیا زاید اهل معارشت نیسنت پس هبرته تو اب نوید تهنا برین

هایی هسنت! حاال که دومن این دنیا چی هست و ساکنینش چه نوع آ دمترمس، منیمکی می

 .پشاملو میگه اجامتعی مه نیسنت پس شاید ارتباط ابهاشون مه خسته

ذاره و اب حالت خندان م میبینه، دستش را روی شونهشکرخنده نگراین من رو می

 :مهیشگیش میگه

ها تعدادشون مکه سارا، برای مهنی زاید کیس رو ندیدن و آ داب و معارشت بدل اون  -

 .نیسنت، اما موجودات خوب و همربوین هسنت

 :پرمسکنجاکوم، می من خییل در مورد این دنیا 

 ان؟ان؟ چجوریچه شلکی -

 :تر میشه و جواب میدهخامن گردواکن هبم نزدیک

 .بینیشون عزیزمخودت می -

در کنن. من و نوید به زنه که اب تیکی ابز میها رو میای دنیای واژهدایره بعد زنگ در نمی

 :یگهش می، نوید در رو مکی هل میده، ات ابز بشه انگهان م نزدیک می

 !اوه -

کمن و اوه! چقدر ترس ناک! هیچی ایس مت و به داخل نگاه میممن جلوتر مریم و کنار نوید می

 !پیدا نیست! یه فضای خایِل اتریک

گردم و به پشاملو که پشت رس مهه ایس تاده چشم غره مریم. اومن اب مضطرب میشم، برمی 

د داخل بشم. چه توقعی از من فهمونه که ابیرسدانه هبم میچشامی درشتش هبم نگاه خون

 !داره؟! آ خه اینجا هیچی نیست! پام رو کجا بذارم؟

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
16 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

مرتضوی (سارا ( به قمل )هادنیای جادویی واژه) داس تان پاتوق  انجمن 

 رمان

کمن، اومن مثل من گیج شده و پوست پشت گردنش رو اب الکفگی به نوید نگاه می

 :پرسهخارونه، بعد از چند اثنیه میمی

 !جا مهون دنیاست؟ما چطوری برمی؟! این  -

 .کمنو ممن حرفش رو اب رسم تأ یید می

 :کنه و میگهشکرخند اب دس تای پشاملو و بزرگش به زمنی سالن اشاره می

 .جا از این  -

ش نشده بودم! ابید کمن، چرا متوجهبه جایی که اب انگشت بزرگش نشون میده نگاه می

ها ای از در دنیای واژهبیشرت حوامس به جزئیات ابشه. تقریبًا به اندازه یه مرت عرض رسرسه

 .پاینی مریه اما معلوم نیست به کجا چون چزیی پیدا نیستکش یده شده و به 

تره، اگه من دس مت رو شینه، آ خه در نسبت به قد اون کواتهشکرخنده روی دو زانوش می

 :تومن رسدرش رو ملس کمن، میگهابالی رسم بگری می

ینی ی در که میشه ابتدای رسرسه بش یننی و رُس خبورین برین پا شام ابید اینجا روی لبه  -

 .ها برسنیات به در اصیل دنیای واژه 

خارونه و قاطعانه ش رو میکنه، بعد چونهنوید مه مثل من اب تردید به رسرسه نگاه می

 :کنه و میگهشینه ل*ب رسرسه و به من نگاه میمی

رمی ای می ببینمی چی میشه، ما ای از کروان ابید مبیبیا، فکر نکمن زاید مه بد ابشه، بیا بر -

 .ها ات بتونمی راهی برای زنده موندمنون پیدا کنمیکه ابید برمی به دنیای واژهاین

 :شیمن. خامن گردواکن میگهنظر من مه نوید درست میگه. کنارش ل*ب رسرسه می به

 .راهتونمونمی، خدا به مه رنگی منتظرتون میما توی دنیای رنگی  -

ی یه خورمی. در سالن حلظه به حلظه کوچک میشه و نورش به اندازهو من و نوید رُس می
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رومون هیچی پیدا نیست، فقط اتریکیه و مهچنان بهنقطه میشه و در آ خر انپدید میشه. رو

 .خورمیرُس می

اگر م رس مریه حیت دومن جنس رسرسه از چیه، مه لزیه، مه لزی نیست. دیگه حوصهلمنی

جا اتریکه انگار خود رسرسه راهرو هبمون بیمن، مههپشت رسمون مه نگاه کمن چزیی منی

 . ...رمیرمی و میرمی و میخورمی میواتب مینشون میده و ما پیچ

م رس نظر خییل طوالین میاد، حوصهل دومن چقدر وقته دیگه این وضع ادامه داره، بهمنی

 :پرمسمریه، از نوید می

 خوای چیاکر کین؟خوب شدی میوقیت  -

کنه و جواب خوره، بعد مکی فکر مینوید که در لک مسری ساکت بود یه حلظه جا می

 :میده

که خوب شدم خاطرامت رو بنویسم، شاید بتومن چاپش کمن اگه من تصممی گرفمت وقیت   -

 .مادرم جدمی بگریه

ه ابابش میده پس اون خواد مادرش جدیش بگریه چون پولش رو کاب خودم میگم چرا می

کمن و در عوض هبش تره، دوست دارم این سوال رو ازش بپرمس ویل این اکر رو منیهمم

 :امید میدم و میگم

چرا جدی نگرین! ما دیگه بزرگ شدمی، ایزده ساملونه... عه... یعین من ایزده سامله، تو   -

 .دومنرو منی

 :رو خریه است میگهس یاهی روبهنوید که انگار حرف من رو نشنیده مهینطور که به 

 .امیکنن ما هنوز چبهاما بقیه فکر می -

خوام هبش اعرتاض کمن که انگهان اب به انهتای کنه که مکی دلگری میشم، میبعد سکوت می
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 :کنه و میگهرسرسه اشاره می

 .بیمن، فکر کمن ابالخره رس یدمیجا رو نگاه کن. دارم به نقطه نور میاون  -

تر و پرنورتر میشه. یه در ش می، نقطه بزرگتر میکمن. هر چی نزدیکمی من مه نگاه

 .زمن ابالخره به در اصیل رس یدمیبیمن که حدس میی رسرسه میاندازهای بهدایره

قدر مک نشده که بتونمی متوقف بش می، انگهان از در تر میشه ویل اونشیب رسرسه مک و مک

 .مونمییش می بریون و تو هوا ساکن مپرت می

لرزه، زنه، متوم بدمن میمهه جا آ به و یه آ مسون خاکسرتی ابال رسمون. قلمب تندتند می

کمن نوید رو متوجه تومن حرف بزمن سعی میترمس که بیوفمت تو آ ب و غرق بشم. منیمی

 :خودم کمن و اب صدایی که به زور از گلوم خارج میشه میگم

 !من ش نا بدل نیس مت! من ش نا بدل نیس مت  -

کنه من رو آ روم کنه و متوم بدمن خیس ع*ر*ق رسد میشه، نوید مه ترس یده ویل سعی می

 :میگه

 . ...کمن، تو فقطتوی آ ب، مککت می نرتس... نرتس... من ش نا بدلم، اگه افتادمی  -

 .کمن که دیگه متومه و حاالست که غرق بش میافتمی توی آ ب. من فکر میو بعد تلپیی می

چزی متوم شد، کروان که هیچی، حاال کمن پر از آ به! مههجا! هر جا که نگاه میجا! مههاین

 .کمنش می اما اشتباه میدیگه غرق می

تونمی کنرتلش کنمی. متوجه میشم که معق آ ب کشونه که منییجراین آ ب ما رو به مسیت م

کردم خییل معیقه ویل اگه آ روم ابمش و ابیس مت زاید نیست، چون کف آ ب پیدا نبود فکر می

 .فکر کمن ات مکرم ابشه

 !کشونه به مست یه تونل توی خود آ بجراین آ ب ما رو می
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 ... .این داس تان ادامه داره

 * حامیت شام به من انرژی میده* 

*** 

 شده است!این اثر در سایت پاتوق رمان به اتیید نویس نده نرش 

 توانید اب مدیریت لک سایت:در صورت هرگونه اهبامات می

 (  قازادهآ  نسرتن ) 

 ر کنید. ارتباط برقرا

 

 [ پاتوق رمان] 
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