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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 ��یداشتن  دوست ظالم��

 #مقدمه

   کندی چشمانش را م یدلم هوا یگاه

 .... یآب یآن دو گو یهوا

 فرشته گونه اش را....   یبای آن لبخند ز یهوا

 ..آن رفتار بچه گانه اش را. یهوا

 ندازد ی ب یاست که بخواهد به من نگاه یز ی رحم تر از چ  یاو ب اما

 اورم ی بع زانو در ب ش یرا برا  ایتا تمام دن کردیمن م میخودش را تسل   گرید کباریکاش  یا

 تنگ است  تی دلم برا یظالم دوست داشتن یا

🦋 

 ی لی#تخ 

http://www.romankade.com/
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 #عاشقانع 

 ی نی #ماورا_زم

🦋 

 سندهی:نوی انیکاو نرجس

🦋 

 د یلذت ببر دوارمیام

🦋 

 

 

 

 

🦋🦋 

 

 #شناختن_اعضا 

 

 ها بگم تیبراتون از شخص کمی رمانو بذارم  نکهیقبل از ا گفتم

   دیتا خودتون بخون گمیخالصه نم  براتون

 

 بودن که من استفاده کردم(  ی اسم چ اشخاص نکهیاسمشون و ا ی)ترجمه 
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 ��افراد هستن نیما فعال ا یاصل  اشخاص

 

 ی دوم پادشاه هخامنش ری مرد، نام پسر اردش : آرشان

 

 ارشا یدوم و همسر خشا وشیاسم دختر دار :س یتریآم

 

 حضرت یبزرگ و عل  -ی: اسم دختر شاپور دوم ساسان آسا

 

 ز ی : آب پاک و تمسایآو

🦋🦋 

 

 

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۱#پارت_

 

 کولم انداختم و از سرجام بلند شدم   یرو  فموی تموم شد ک کالس

 وارد کالس شد   غیاز دخترا با ج  یکی
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 کنن یدم در دانشگاه دو تا از تازه واردا دعوا م نییگفت:بدو و

 رون ی با دو رفتن ب همه

 شناسمیچرا حس کردم اونا رو م دونمینم

 برداشتم و از کالس خارج شدم  قدم

و دو    بودند ستادهیکه لباس مخصوص تنشون بود ا یچند نفر  یا رهیدر دانشگاه به صورت دا یجلو
 کردنی نفر اون وسط دعوا م

   دمیچرخوندم و وسط رو د نگامو

 ن یزم یکتاب تو دستم از دستم افتاد رو دنشونید با

 کردن؟ ی م کاری چ نجایا

 زدی رو م ایبه قصد کشت آر  آرشان

 کردمی ترس نگاشون م با

 وجودم شدن که به طرفم نگاه کردن یمتوجه  انگار

به صورتش    یمحکم یرو خوابوند و نشست روش و مشت ها  ایتر نگاشو ازم گرفت و آر عیسر آرشان
 حواله کرد 

 و به سمتشون حرکت کردم  ستمیکنار با نتونستم

 منو گرفتن گاردایباد یول

 کشن یهمو م د،دارنیزدم:ولم کن داد

 دست و پا زدم نشد یهرچ

 ی به آرشان با نفرت داد زدم:دست از سرش بردار عوض  رو

 هوا موند یرو نییپا ادی ب  ایصورت آر یکه رفته بود باال که رو یمشت
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 نگام کرد شیکج کرد و با چشم ها سرشو

 ؟ یدست بردار  تی از لجن باز یخوایم  ینفرت تو چشاش نگاه کردم و گفتم:ک با

 پر از خشم شد. چشاش

 در گوشش گفت و بلند شد  یز ی چ هیو  ایآر یروازم گرفت و خم شد  نگاشو

 د ینگاه کردن بهم گفت:ولش کن  بدون

 ولم کردن و کنار رفتن   گارداشیباد

 رسوندم و جلوش زانو زدم   ایدو خودمو به آر با

 زور نشسته بود به

 بود  یخون صورتش

 لبخند زد و گفت:خوبم! دید موینگران  یوقت

 کردم و گفتم:معلومه!بلند شو اخم

 کردم بلند بشه    کمکش

 نگاه کردم  کردیآرشان که نگامون م  به

 نبود  یز یجز خشم چ شیچشم ها تو

 زدم    یپوزخند

 خانومه!  یکتاب برا نیگفت:آقا ا گارداشیاز باد یکی

 دستش کتاب من بود تو

 بهم کرد یکتاب رو از دستش گرفت و نگاه  آرشان
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 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

   ۲#پارت_

 

 ش؟ ی بد یخوایگفت:نم  ایآر

 زد و کتابو پرت کرد جلوم  یپوزخند آرشان

 پام افتاد  یجلو

 رفت   نشیازمون گرفت و به سمت ماش  روشو

 هم دنبالش رفتن  گارداشیباد

 شدم و کتابمو برداشتم خم

   نهیبش  ابونیخ یکمک کردم گوشه  ایآر به

 ومدهیبودم تنها ن مطمئن

 آبمو در آوردم و گرفتم سمتش  یبطر 

 کرد تا خونا برن کنار  یصورتش خال یرو  شویخورد و بق کمشوی

 اونا شدم  یتازه متوجه  کردنیدانشگاه نگاهمون م یها بچه

 بود  فتادهی ن یاتفاق  نیهمچ  چوقتیه  خوندمی درس م نجایکه ا  یتو دو سال یلعنت

 کردنی مون مهنوز نگا یکم متفرق شدن ول  کم

 ؟یاومد ینگاه کردم و گفتم:با ک  ایاونا به آر الی خیب

 نگاه کرد و گفت:راستش با...  بهم
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 حالت خوبه؟  ای+آر

 دختره با شتاب کنارش نشست و نگران صورتشو لمس کرد   هی

 شدم .آهو؟ رهیروش خ  کمی

 لبم نشست  یرو یمحو لبخند

 خوبه نگاه کردم  دادیم  حیکه داشت توض ییایبرداشتم و به آر فموی و ک کتاب

 از هردوشون گرفتم و ازشون دور شدم  نگامو

 اتوبوس رفتم  ستگاهیسمت ا به

 اد یتا اتوبوس ب  ستادمی اتوبوس ا ستگاهیا تو

 پخش و پال  یز ییپا یبود و برگ ها  یابر  هوا

 شدم رهی خ  نیو به کف زم  نییانداختم پا سرمو

وسط   د یکه پر ستین یدختره همون نیبود گفت:بچه ها ا سادهیوا  پشیکه با اک  ییاز دخترا یکی
 دعوا؟

 گفت:آره همونه. گشونید یکی

 صداشونو بشنوم کاش خفه بشن خواستی نم دلم

 درست جلوم باعث شد چشامو باز کنم  ییبستم که صدا چشامو

 ؟ی +واقعا منتظر اتوبوس

 قدم باهام فاصله داشت  کی دیشا

 زد یتو چشماش موج م تعجب

 ن؟ یینجا یکردم:چرا ا زمزمه
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 ! ایب رسونمت ی من م یبر  یبخوا  ییعوض کردن حالتش گفت:هرجا بدون

 کردم  یدو دور از چشمم وا رس پشو یزدم و ت   یپوزخند

 نگاه کردم و گفتم:تمومش کن شیچشم ها تو

 قدم و پر کرد و سرشو آورد جلو وگفت:تازه شروع کردم  کی

 مشت کردم  دستمو

 

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۳#پارت_

 

 موقع اتوبوس اومد  همون

 دستام کنارش زدم   با

 مچ دستمو گرفت  شدمیاز کنارش رد م یوقت

 نگاه کردم   بهش

 !یشد  یگفت:واقعا عاد کردی طور که نگام م همون

 خشم دستمو از تو دستش در آوردم و سوار اتوبوس شدم  با

 کردن ینگام م بیعج یل یکه از دانشگاه بودن خ ییها بچه

 کردم بهشون توجه نکنم  یسع
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 اد ی آرشان داره دنبالم م کردمی م حس

 دم یکش  یبستم و نفس  چشامو

 ومد یعقب تر داشت م نیحدس زده بودم دوتا ماش درست

 باز کردم و از سر جام بلند شدم  چشامو

 شدم  ادهیپ ستگاهیا سر

 دیکش ری سمت آپارتمان قدم برداشتم که قلبم ت به

 قلبم فشار دادم  یهم گذاشتم و دستمو رو یدرد رو  یاز رو چشامو

 خونه رفتمی زودتر م دیبا

 دم یهامو تندتر کردم تا به آپارتمان رس قدم

 آپارتمان شدم  وارد

 هشتم رو زدم  یآسانسور شدم و طبقه  سوار

 شدم  ادهیآسانسور پ از

 شد  شتریدردم ب قلب

 درو زدم  زنگ

 درو باز کرد   ماهک

   دیکه قلبمو گرفتم ترس دنمید با

 خونه شدم و درو بستم  وارد

 با دو رفت تو اتاق  ماهک

 به مبل رسوندم  خودمو
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 داروهارو آورد   ماهک

 رفت تو اتاق    دوباره

 کردم یرو باز کردم و چندتاشون رو قاط  داروها

 آسا رو آورد ماهک

 من قربونش بشم  یاله

 زدم کنار   زشوی مبل خوابوندمش و بل یرو

 دم یکمرش کش  یکرده بودم رو رو یکه قاط یپودر 

 شربتشو به خوردش دادم بعدش

 دردم آروم شد   قلب

 زدم و آسا رو تو بغلم گرفتم یلبخند

 تمام وجودم بوش کردم با

 کردم:زودتر خوب شو عشق مامان! زمزمه

 

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۴#پارت_

 

 #آرشان 
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 شد  یآپارتمان  هی وارد

 کنم  سکیر تونستمینم نیاز ا شتریب

 کردم   یرو  ادعیاالنشم ز نیهم تا

 کنن  داشیبود پ ممکن

 خونه  میبه راننده گفتم:بر رو

 تکون داد و راه افتاد سر

 ن ییدادم پا مهی رو تا ن پنجره

 من! یدختر کوچولو آخ

 گرفته بود!  یخودشو عاد چقدر

 ! ومدین یرو نجات بده ول  ای آر ادی محافظارو کنار بزنع و ب تونستی م نکهیکه با ا یحد در

 دختر! نیا کنهی م کاریچ داره

 دلم براش تنگ شده بود! چقدر

 بلند شم و برم محکم بغلش کنم   خواستی دلم م دمیلحظه که صداشو شن اون

 نگ من !عشق قش آخ

 کنه؟ ی رو م  ایآر یطرفدار  نقدریچرا ا دونمینم فقط

 که با آهو رابطه داره پس چرا؟  ایآر

 بودم شهیتر از هم کالفه

 و تازه متوجه شدم چقدر دلتنگش بودم  دمشیاز دو سال د بعد

 خونه   میدیرس
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 خورد یم وهیمبل نشسته بود و م یرو دلشا

 شهرم نبود درسته؟  نیگفت:تو ا دنمید با

 کنمی م داشیبه لبم نشست و گفتم:پ  یپوزخند

 ؟ یدنبالش بگرد یخوایم یهرزش نگام کرد و گفت :تا ک  یچشا با

 کنم  داشی پ یاخم گفتم:تا وقت  با

 ؟  یدون یمرده از کجا م  دیکرد وگفت:شا  یا خنده

 :مواظب حرفات باش دم یخشم غر با

 مونع؟یوارد کرده؟به نظرت زنده مکه به بدنش سم من ادامه داد:مگه اون جادوگره نگفت  الی خیب

 مشت کردم   دستمو

 مرده باشه؟ سی تریاون از خداشه که آم کردمی احساس م چرا

 توجه بهش به سمت اتاقم رفتم  یب

 محکم بستم   درو

 بودم   یدست دلشا به شدت عصب از

 باهاش خوب بود یل یبود خ نمونیب   سیتریکه آم یوقت تا

 دادیاون همش فتفا م هیشد بر عل  بیغ یاز وقت یول

 تا آروم بشم دمیکش  ینفس

 رو روشن کردم    تالیجید ی صفحه

 جلوم ظاهر شد  سایآو ر ی تصو هیاز چند ثان بعد

 درست بود؟  ؟مختصاتیکرد داینگاه کرد وگفت:خواهرمو پ بهم
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توجه کنم جلب  نکهیبدون ا یهم رفتم ول  کردی م یکه زندگ یی کردم تا جا دای زدم و گفتم:پ یلبخند
 برگشتم

 و لبخند زد دیکش یق یعم  نفس

 برگرده  یکن شیهرجور شده راض دی: باگفت 

 انداختم و گفتم:چشم نیی پا سرمو

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۵#پارت_

 

 قطع شد  تماس

 مبل انداختم  یرو خودمو

 کنم؟ شیراض  دیبا  چطور

 خت یاعتمادش قبل رفتن ر ی همه

 و کالفه چشامو بستم   یعصب

 کنم  دایپ  یراه هی دیبا

 کنه ی به من اصال اعتماد نم مطمئنم

  کنهی هم اعتماد نم ایعمم مطمئنم به آر  یطرف از

 کنم که بهم اعتماد کنه و برگرده؟   کاری چ پس
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 زده شد   در

 تو   ای_ب

 باز شد وباراد اومد داخل  در

 خانم خارج شدن  سیتریآم یکه از خونه  میدیماهک خانومو د شیگفت:آقا ربع ساعت پ  ری به ز سر

 ؟ یبهت از سرجام بلند شدم و گفتم:چ با

 رفتن سمت داروخونه بچه ها تحت نظر دارنش  شونیداد:ا ادامه

  دمیتو موهام کش یدست

 صبر کنم   نی از ا شتریب تونستمینم

 مهمون ناخونده داشته باشم خوادی .اصال دلم نم نی.تدارکات رو ببسیتریآم دنیبه د  رمی:امشب مگفتم

 باشه سرتکون داد وگفت:چشم یمعن به

 ی _مرخص 

 اتاق خارج شد  از

 کنم ی م تی گذاشتم و زمزمه کردم :هرطور شده راض زیم یرو دستمو

 باز شد  هوی در

اگه زنده هم برگرده  ی.آرشان حتره یبم  دیبا انتکاریخ ؟اونیکرد داشیدلشا اومد:پس پ  ی عصب یصدا
 شهی مطمئن باش کشته م

 خشم برگشتم سمتش و داد زدم :خفه شو  با

   دیترس  هوی

و داد زدم:تو چت شده  واریگلوش گذاشتم و چسبوندمش به د یسمتش رفتم و دستمو رو به
 ؟ یستی ن قشیتو رف ره؟مگهی بم خوادیدلشا؟چرا همش دلت م
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 دستم گذاشت و تالش کرد دستمو برداره  یرو دستشو

 ی دون یبرسونه خودت بهتر م  یب یکس حق ندارع بهش آس چیفشار دادم و گفتم:ه شتریب

 کردم و ازش فاصله گرفتم ولش

   کردی طور که سرفه م همون

 ...اونا دنبال جنازشن! یدونی:خودتم ...خوب م گفت 

 مشت کردم   دستمو

 ملکه رو بکشه  کنهی جرات نم یسمتش و گفتم:کس برگشتم

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۶#پارت_

 

 بود همه رو کشتن؟هان؟ نیهم یبود که شهر رو نابود کردن؟برا نیهم یپوزخند گفت:پس برا با

  سیتریاونا دنبال سر آم یدونیکرد و صداشو صاف کرد و ادامه داد:آرشان تو خودت خوب م سکوت
 دارنی هستن و دست بر نم 

 گفتم:چرا؟ ناخواسته

 زد وگفت:خودت بگو چرا؟ یچون پوزخند دیشن  انگار

 سمتش و نگاش کردم  برگشتم

 ممکن بود؟  یعنینگاه کردم  شیچشم ها تو

 دهنمو قورت دادم و گفتم:نع؟  آب
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 کرد و گفت: آره یا خنده

  دیلرز دستم

 نگام کرد  سش یحر یچشم ها با

 اونم طرف اوناست؟  یعنی

 همش ....  یعنی

 بستم  چشامو

مخلوط بشه ممکنه اون فرد  گهید یکیداره که اگه با  یب یعج  یروهای ن سیتریداد:آم ادامه
 من  ی!حتخوانی نم  نویقدرت ها ا ی هیبشه و بق  نیقدرتمندتر

 ره ی بم سی تریآم خوادیواضح بهم گفت که اونم م  یلیخ

 چه خبره؟  نجایا یوا

 باز کردم   چشامو

 کشمش یرو بکشه خودم با دستام م   سیتریکه آم نجاستیاون ا اگه

 قدم عقب برداشت   هیو  دینگام ترس از

 دم یسمتش دو به

  دمیرفت که موهاشو گرفتم و کش یو به سمت در خروج  رونیاتاق رفت ب  از

 رفت هوا    غشیج

 ! یبد یراپورتشو به کس  یزدم:تو حق نداشت  داد

 هیک  ستیمهم ن هری بم  دیاون با ر یگفت:چرا؟چون ملکه اونه؟نه خ یب یحالت عج  با

 شدم    یعصب
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 و افتادم روش و فقط زدمش  ن یزم  یکردم رو  پرتش

 اومد منو ازش جدا کرد باراد

 آقا  شیترس گفت:کشت با

 ی عوض  رهی گفتم:بهتر.بزار بم تی عصبان با

 تعجب نگام کرد   با

 از حصار دستاش خارج کردم  خودمو

   امیتا ب یدیکن بهش غذا هم نم شیزندان  نیزم  ری :تو زگفتم

 ی نیب یو فرار کنه بد م   یکن یچ ی خشم تو چشاش نگاه کردم و گفتم:اگه از دستور سرپ با

 زدم یباهاش حرف م  دیاالن با نیخونه خارج شدم هم  از
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 کردی م یکوچولو تو بغلم بود و دستامو تو دستاش گرفته بود و باز  آسا

 سال و پنج کاهش بود  کی حدودا

 کرد ی تو آشپزخونه غذا درست م ماهک

 در زده شد  هوی

  دیلرز قلبم

 دم یحس کردم که ترس  ویکس وجود

 به سمت در رفت که گفتم:صبر کن  ماهک

 شده خانم؟   یز یتعجب گفت:چ  با

 ا ین  رونیوجه ب چیببر تو اتاق و به ه  ریآسا رو بگ  ای سر جام بلند شدم و گفتم:ب از

 رو تو بغلش گرفت و رفت تو اتاق   آسا

 سمت در رفتم و درو باز کردم  به

 پشت در بود   آرشان

 کردم و گفتم:بله؟  اخم

 خاص بود   ینگران  هیچشاش  تو

 م یحرف بزن شهی:مگفت 

 داخل  ادیکنار تا ب  رفتم

 ؟ ییشست و گفت:تنهامبل ن یرو

 بگو  ؟کاراتویدار   کاری و روبروش نشستم و گفتم:چ دمیگز لبمو

 !یبرگرد د یبا یول  یرفتار کن  یآدم معمول هیمثل  یخوای م دونمیم  نیو گفت:بب نییانداخت پا  سرشو
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 زدم و گفتم :چرا؟  یپوزخند

سر و   یو به همه چ  یبرگرد دی کردن با شیک یبعد از رفتنت به شهر حمله کردن و با خاک   نی+بب
 .یسامون بد

 سا؟ ی.آودیلرز دلم

 ؟  سایکردم:آو زمزمه

 کنن ی م داشیزود پ ای ریتو جنگل.اما د میکرد شی زد وگفت: حالش خوبه نگران نباش.مخف یلبخند

 با دستام گرفتم  سرمو

 کنم؟  کاری چ دیبا

  وفتهینشون بدم آسا تو خطر مخودمو  اگه

 رم ی کنم و از آسا فاصله بگ سکی ر تونستممینم

 کردم:دلشا کجاست؟  زمزمه

 بلند کردم و تو چشاش نگاه کردم  سرمو

 بود مردد

   نجاستیا پس

 دهیفهم  پس

 راه دارم هیفقط  گهیاالن د یلعنت

 بهت بگم یچ ی دیو گفتم:آرشان با دمیکش  ینفس

 نگام کرد  یسوال

 



 ی ظالم دوست داشتن

21 
 

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۸#پارت_

 

 دختر دارم!  هیمن  ن یدهنمو قورت دادم و گفتم:بب آب

 بهت نگام کرد   با

 ...کرد:اما تو  زمزمه

 نگاه کردم و گفتم:اون از توعه شیچشم ها تو

 اشک جمع شد  شیچشم ها تو

 جونشو تو خطر بندازم تونمیبفهمه من نم دینبا یدادم:آرشان کس  ادامه

 بببنمش؟  شهید:مکر زمزمه

 ا ی سرجام بلند شدم و گفتم:دنبالم ب از

 سمت اتاق رفتم   به

 کردیم  یباز  اشیتخت داشت با آسباب باز یرو آسا

 کنارش نشسته بود ماهکم

 ورودم بلند شد   با

 رونی ب  یبر  یتون ی:مگفتم

 تکون داد و از اتاق خارج شد  سر
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 وارد اتاق شد  آرشان

 آسا حرکت کرد  یرو نگاش

 ه؟یکرد:اسمش چ زمزمه

 _آسا 

 زد و به سمتش رفت  یلبخند

 به آرشان ذل زد  شیآب ینگاشو بلند کرد و با چشم ها آسا

 تخت زانو زد و گفت:سالم خوشگله نییپا آرشان

 کرد  یبه من نگاه آسا

 رو به آرشان گفت:سالم  دیکه د لبخندمو

 دلم؟  زی عز یوب دستشو برد جلو و صورتشو لمس کرد وگفت:خ آرشان

 خت یآره تکون داد که موهاش تو صورتش ر یسرشو به معن آسا

 ! یمادرت هیبا خنده موهاشو فرستاد پشت گوشش وزمزمه کرد:چقدر شب  آرشان

 و از اتاق خارج شدم  سمیوا نتونستم

 بلند شد که گفتم:راحت باش  دنمیمبل نشسته بود با د یرو ماهک

 نشستم  شیمنم روبرو نشست

 بود و تو افکارم غرق  نییپا  سرم

 گفت:خانم؟  هوی

 نگاه کردم   بهش

 کنن؟ ی م کاری چ نجایآرشان خان ا یندارم ول   یو گفت:قصد فضول نییانداخت پا  سرشو



 ی ظالم دوست داشتن

23 
 

 م یبرگرد دیو گفتم:با دمیکش  ینفس

 خانم   ستی حال آسا خوب ن یترس گفت:ول  با

 بهم  ختهی ر یهمه چ یول  دونمیگفتم:م کالفه

 حداقل تا پنج :ماهک با ترس و اشک گفت   کشهی بچه عذاب م ینطور یا دینکن نکارویا خانم

 ش یسالگ

 با دستم گرفتم   سرمو

 ندارم  یچاره ا یول  دونمیم دونمیکردم:م زمزمه

 درمان بشه وگرنه... دیجلوم زانو زد وگفت:خانم زهر تو بدنش با ماهک

 ؟ی+چ

 بلند کردم و به عقب نگاه کردم  سرمو

   کردیکه آسا  بغلش بود با تعجب به ما نگاه م یدر حال آرشان

 تو اتاق  یماهک نگاه کردم و گفتم:بهتره آسا رو ببر  به

 سرجاش بلند شد و به سمت آرشان رفت و آسا رو گرفت ازش و رفت تو اتاق  از
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 #آرشان 

 کردم ینگاه م شیآب یبه چشم هاتعجب  با

 و گفت:آرشان راستش...  سادیروبروم وا اومد

 کرد   سکوت

   زدیتند تند م  قلبم

 ؟ی کنی م تی اذ نقدریبگو چرا قلبمو ا  یچیآخه  د

زهر وارد بدنم شد باردار بودم و بچه هم اون زهر رو   ینگام کرد وگفت:وقت شی تو خال یچشم ها با
دستش   یکه کس  بودمیم  ییجا  دیزنده نگه داشتن بچم با ین برافرار کردم چو نی.بخاطر همدیچش

 بهم نرسه 

تا کامل خوب بشه و اگه  کشهی وگفت:هنوز خوب نشده.حداقل چند سال طول م دمیکش  ینفس
 که ممکنه بکشنش ارمشی ب دیتنهاش بذارم و با تونمیبخوام برگردم نم 

 کردمیخشک شده بود و با ترس نگاش م  دهنم

 ؟ یکن  کاریچ یخوایکردم:م زمزمه

باشم چون  یمخف  تونمینم گهی هم د یاز طرف دونمیازم گرفت و خودشو بغل کرد و گفت:نم نگاشو
آسا رو   یخطر  خوادیهم دلم نم یسراغم و از طرف  انیو هر لحظه ممکنه ب  نجامی زندم و ا دونهی دلشا م

 هرم...خوا یکنه و حت دیتهد

 کرد  سکوت

 ش یشگیسکوت از جنس هم  هی

 س؟ یتری قدم ب سمتش برداشتم و زمزمه کردم: آم  هی

 نگام کرد  شیانوسیاق یبه سمتم چرخوند و با چشم ها سرشو

 منه؟ یکردم:آسا واقعا بچه  زمزمه
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 زد وگفت:مطمئن باش!   یتلخ  لبخند

 از چشاش گرفتم نگامو

 ... کاش

 حرف بزنم  سایبا آو خوامی_م

 نگاه کردم و گفتم:باشه   بهش

 و روشن شد  ز یم یمعلق رو گذاشتم رو یگو

 شد  دایپ  سایآو ریتصو  قهیاز چند دق بعد

 ؟ ی؟خوبی؟سالم ی و گفت:آبج دیخوشحال خند سی تریآم دنید با

 نکرده؟  تتیاذ ی؟کسیزد وگفت:خوبم .تو خوب  یلبخند شه یمثل هم سیتریآم

 دارم  ازیبهت ن  ختستیبهم ر یهمه چ نجایتوروخدا برگرد ا  ی:من خوبم.آبج سایآو

 که مورد اعتمادن جمع کن یتو فقط افراد گردمی زود برم  یل یوگفت:خ د یکش ینفس   سیتریآم

 چشاش برق زد   سایآو

 نگاه کردم   سیتریتعجب به آم با

 برگرده ؟ خواستیم واقعا

 گفت:فعال  سیتریآم

 رو خودش قطع کرد   تماس

 ن ی فت:تدارکات رو ببنگاه کرد وگ بهم
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 تکون دادم و رفت تو اتاق   سر

 سرش رفتم   پشت

 زد یرو بغل کرده بود و با لبخند باهاش حرف م آسا

 از جنس برف   یلبخند

 بود   نیو دلنش  بایز

 لبخندو از خودم محروم کردم  نیکه ا شهینم  باورم

 آسا رو قلقلک داد هویو  دیخند

  دیخند ی غش غش م آسا

 و دختر چه خوشحال بودن! مادر

 مبل نشستم و به بچه ها خبر دادم که آماده رفتن بشن  یدر فاصله گرفتم و رو  از

 آماده هستن شونیگفت:آقا خانم گفتن بهتون بگم که ا ری و سر به ز رونی اومد ب ماهک

 میسرجام بلند شدم و گفتم :ما هم آماده ا از

 تکون داد و رفت تو اتاق  سر

 رونیاومدن ب قهیاز چند دق بعد

 کرده بود  میقا سیتری خودشو تو بغل آم  آسا

 تو دستش بود  فیک هی ماهک
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 م؟ی:برگفتم

 دلشا  شی پ مینگاه کرد وگفت:اول بر بهم

 تعجب نگاش کردم  با

  دمیدی م  ییقع حکمفرمابود که قبالً مو یچشماش همون حس تو

 برگرده  خوادی م یجد پس

 :باشع گفتم

 م یو سوار آسانسور شد میخونه خارج شد از

 کرد یاطرافو نگاه م یرک یز  ریز آسا

 بود ومدهین  رونی کنم تاحاال ب فک

 و از ساختمون خارج  م یشد ادهیآسانسور پ از

 و ماهک عقب نشستن  سیتریبراشون باز کردم آم  درو

 جلو نشستم و راننده هم پشت رول نشست  خودم

 میسمت خونه راه افتاد به

 عقبو نگاه کردم نهیتو آ از

 کردی و آسا با شوق نگاه م دادیرو نشون م رونی با دستش ب  سیتریآم

 زد یاز شوق آسا لبخند م سی ریآمت و

 زنه؟ یقشنگ لبخند م نقدریا چرا

 لبخند بزنه باز؟  ینطور یخودم ا یروز برا  هیممکنه  یعنی

 ذوق زده و لبخند نگام کنه تنگ شده یبا چشم ها  نکهیا یدلم برا یلیخ
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 کنهیمتوجه شدم داره نگام م  هویکه  دمیکش  ینفس

 گن یم یچ یانوسیاق یچشم ها نینتونستم بفهمم ا چوقتیه

 زدم که نگاشو ازم گرفت   یتلخ  لبخند

 کرد ی م ینی گلوم سنگ یتو یچ هی

 ازش گرفتم و به جلو نگاه کردم  نگامو
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  می آرشان شد یالیو وارد

 دی خوش اومد یل یاومد جلومون وگفت:خ باراد

 تکون دادم   یسر 

 کردم  یزندان  نیزم  ری ادامه داد:طبق خواستتون دلشا رو تو ز و

 تعجب به آرشان نگاه کردم   با

 ش؟ ی نیبب  یخواینگاه کرد وگفت:االن م بهم

 صاف کردم و گفتم:آره  صدامو
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 نگاه کردم  کردی نگاه م یآسا که با تعجب و کنجکاو به

 ام ی ماهک بمون تا ب  شی :خوشگلم پوگفتم

 تکون داد سر

 دم یبوس شی شونیزدم و پ یلبخند

 فتمرو به ماهک دادم و دنبال باراد وآرشان ر  آسا

 رو باراد باز کرد   نیرزمیز در

 بره داخل که گفتم:صبر کن  خواست

 نگام کرد  یو سوال  برگشت

 تنها باهاش حرف بزنم  خوامی:مگفتم

 ؟ یگفت: مطمئن آرشان

 نگاش کردم   یسوال

 وگفت:چشم نییانداخت پا  سرشو

 اتاق شدم  وارد

 درو پشت سرم بست  باراد

 شمع کنار دلشا روشن کرده بود هیرو   کیتار طیمح

 کرد ینگام م  داشت

 بود هنوز متوجه نشده منم معلوم

 ؟ یزدم و گفتم:چطور   یپوزخند

 حس کردم  ترسشو
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 ��شناخت   پس

 زانوم نشستم   یسمتش رفتم و جلوش رو به

با استفاده از اون جادوگر   یخوای م دونستمینگاه کردم و گفتم:من از اول م دشیترس یچشم ها یتو
 ی مال خودت کن  ویو همه چ م یو بکش یکن مسمومم

تا اون روز تو اتاق تو اون وضع باشه   یت آرشان رو طلسم کرد  دونمیم یکردم و ادامه دادم:حت  یمکث
 تا من خطش بزنم و بشه مال توع

 کمیخواستم  یول  دونمیم ویمن همه چ شناسمیزدم و گفتم:من دشمنامو بهتر از خودشون م یلبخند
 کنمرو بزرگ تر  یباز 

 صورتش  یکردم و شمع رو برداشتم و گرفتم جلو یا خنده

 کردیسکوت و ترس نگام م تو

 خباثت نگاش کردم  با

 کف دستم بزرگ تر شد  شیشمع رو گرفتم تو دستم که آت شی اوردم باال و آت دستمو

 نتونست  یخواست خودشو بکشه عقب ول دلشا

 بود  واریپشتش د چون

 د یاشتباه کردم ببخش س یتریترس گفت:آم با
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 یهمه چ  دیببخش هیبا  کشهیمن دارع زجر م یبچه  ا ی کردم و گفتم:بخاطر تو و اون عوض یا خنده
 شهیحل نم 

 تعجب گفت:بچه؟  با

 قلبش و فشار دادم یدستمو به سمت قلبش بردم و گذاشتم رو یتو شی جواب بهش آت بدون

 بلند شد   دادش

 دلشا بسته شد و تمام  یبردمش و چشا نیفشار دادم که دستم به قلبش خورد و کم کم از ب اونقدر

 !سهیحق ندارع روبروم وا  یسر جام بلند شدم و گفتم:کس از

 دور شدم و از اون اتاق خارج   ازش

 در بودن یو آرشان نگران جلو باراد

 بودن  دهیدادشو شن یبودم صدا مطمئن

 ار ی باراد نگاه کردم و گفتم:جنازشو بسوزون و خاکسترشو برام ب به

 و گفت:چشم نییانداخت پا  سرشو

 میآرشان نگاه کردم و گفتم:بهتره بر به

 رو باز کنم؟  چهی زمزمه کرد:در  آرشان

 سا و ماهک رفتمآ شیآره سر تکون دادم و به پ یمعن به

 کردینگام م  یسوال ماهک

 م یبر  دیزدم و گفتم:بلند شو با یلبخند

 بازه چهی آسا به بغل بلند شد که آرشان اومد و گفت:در ماهک

 م یرفت و ما هم دنبالش رفت یتکون دادم و به سمت اتاق  سر
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   سادمیوا چهیدر یجلو

 من بود که مال  ین یکه مال من بود به سرزم یبه شهر  گردمی برم  دارم

 مراقب باشم  دیو با شمهیتفاوت که آسا هم پ نیبا ا اما

 گذاشتم چهی بستم و پامو داخل در چشامو

... 

 تعجب به شهر روبروم نگاه کردم  با

 کنن یم  یتوشون زندگ یجا خراب شده بود و فقط خرابه ها بودن که مردم عاد همه

 آه

  افسوس

 م یکرد یخونه مخف هیبانو رو داخل  سای وگفت:تو جنگل زمرد آو ستادیکنارم ا آرشان

 طور که نگام به شهر بود گفتم:منو ببر اونجا  همون

 میخم کرد و راه افتاد سرشو

 کلبه بود هیچندتا درخت تنومند  یجنگل بود که باال یوسط ها حدودا

 نجاست؟ یا یعنی

 رفت جلو وگفت:بانو ملکه اومدن  باراد

   نییاومد پا  سایدر باز شد و آو هوی

 ی لبخند نگام کرد و گفت:باالخره اومد با

 داخل  میزدم و گفتم:بهتره بر یلبخند
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 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۱۳#پارت_

 

 چرخوندینگاه کنجکاوانه اشو به اطراف م  آسا

 بچه...  نیبا تعجب گفت:ا  سایآو

و من وآرشان و به همراه چند نگهبان    دیمونی م نجایوسط حرفش و گفتم:تو وماهک و باراد ا میداد
 به شهر  میریم

 با ترس گفت :خطرناکه  سایآو

 لباسامو بپوشم رمی سرجام بلند شدم و گفتم:م از

 رفتم  یسمت اتاق  به

 در آوردم  موی مشک یلباس سرهم  فیدر آوردم و از داخل ک مانتومو

 کردم  انیهامو نما بستم وبال چشامو

 و بال هامو خوابوندم  دمیلباسمو پوش  بعد

 و از اتاق خارج شدم دمی پوش  دمویسف  روپوش

 کردیبه آسا که تو بغل ماهک بود نگاه م یبا کنجکاو سایآو

 زدم که نگام به آرشان افتاد  یلبخند

 نگاش به آسا بود  اونم

 نگاه صاف و صادق! هی
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 م یصاف کردن وگفتم:بهتره بر صدامو

 نگام کرد و آرشان از جاش بلند شد  آسا

 سمت آسا رفتم و جلوش زانو زدم  به

 روشون کاشتم یزدم و دستاشو گرفتم و بوسه ا یلبخند

 بمون سایبا ماهک و خاله آو نجایکار داره تو ا ییبره جا دی با یکردم:مامان زمزمه

 آره تکون داد  یفشار داد و سرشو به معن دستمو

 تر شد و بغلش کردم و با تمام وجودم بوش کردم  قیعم  لبخند

 جدا شدم و از اونجا خارج شدم  ازش

 هم اومد  آرشان

 میسرم انداختم و به سمت شهر راه افتاد یرو کالهمو

داشتن  یدر زندگ یشهر که مردم سع یخرابه ها نیسرم بود ب یطور که کاله روبه شهر همون  میدیرس
 زدم یقدم م

 بهم دختربچه خورد   هی هوی

 !دیمنو نکش دیو با بغض گفت:ببخش نیزم یترس نشست رو با

 تعجب بهش نگاه کردم با

 سر آرشان هم کاله بود یرو

 کن  تویبلند شو برو باز ستین یزمزمه کرد:مشکل   آرشان

 بلند شد و ازمون دور شد  دختربچه

 چ خبرع؟   نجایتعجب گفتم:ا با
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 ترسنیو م میما دشمن کننی شروع به حرکت کرد وگفت:اونا فکر م  آرشان

 ؟ یموندم و زمزمه کردم:چ  سرجام

 به قصر  میبر دیقرار گرفت و گفت:با روبروم

 م یتکون دادم و به سمت قصر رفت سر

 میستادیدر ا یجلو

 نبود   یخبر  چینگاهبانا ه از

 داغون نگاه کردم یتعجب به دروازه  با

 ن ییرفت باال و کالهو از سرم انداختم پا  دستم

 

 

 �� یت داشتن دوس  ظالم ��

 

 ۱۴#پارت_

 

 قصرم نگاه کردم   به

 از اون قصر بزرگ و با شکوه نبود یخرابه ها شده بود و خبر  مثل

 مشت کردم  دستمو

که  کننی م یتو شهر زندگ یکه زنده موندن مثل شخص عاد ینگهبانا و افراد یگفت:همه  آرشان
 کشته نشن
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 نظارت دارن؟  نجایکردم:به ا زمزمه

 گردنیو همه جا رو م  انیروز م  کی:هر ماه آرشان 

 اومدن؟ یبار ک نی _آخر

 ش ی که اطالع دارم دو هفته پ یی:تا جاآرشان 

 کهی _پس برگشتنشون نزد

نتونه   یتا کس رنیگیم  اتیخوبه هم مال شونیوضع زندگ  کمیکه  یتکون داد وگفت:تازه از مردم یسر 
 باهاشون مقابله کنه 

   یافراد قصر رو جمع کن تو سالن اصل یکردم و گفتم:همه  ینگاه  بهش

 از نگهبانا یک یتکون داد و برگشت سمت  یسر 

 قصر داغونم شدم  وارد

 رفتم یسمت سالن اصل  به

 بودن  ختهیرو ر  شیوارهایو د سقف

   سادمی وا یشگیهم  یجا سر

 دم یکشی م نجایبه ا یی دست و رو هی دیبا

 زیگوشه گذاشتم م هیاز سقف که وسط سالن بود رو برداشتم و  ییقطعه ها یبردم باال و همه  دستمو
 کردم  مشونیکه شکسته شده بود رو سرجاشون گذاشتم و ترم یها

   نییپا اومد دستمو آوردم پا یصدا

 نفر از در اومدن داخل که جلوشون آرشان بود نیچند

 کنج لبش نشست   یسالن لبخند دنید با

 ل اطرافو نگاه کردن بعد منو که اومدن داخل او یافراد
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 کرده بودن  تعجب

 د؟یاز اونا که فرماندار بود گفت:ملکه شما زنده ا یکی

خوب   یکه همه چ  یبه زمان میکه برگرد میکن ی غرور نگاهشون کردم وگفتم:از امروز به بعد تالشمونو م با
 ره یم یبرو برگرد م  یب رهی خواست جلومون رو بگ  یبود و هرکس

 گام کردن و با هم گفتن:بله سرورم با شوق ن همشون

 صدا  نیا یلبم نشست چقدر دلم تنگ شده بود برا یرو  یلبخند

 د یو مشغول ساختن خونه ها بش دیرو از اول راه بنداز  یصاف کردم و گفتم:مزارع کشاورز  صدامو

 میساز ی از فرماندارها گفت: اول قصر رو م یکی

خودتون  یشما به مقام ها یت آرامش باشن همه   د یاول مردم شهرم با ریزدم و گفتم: خ  یلبخند
 د یباش یفرد عاد  کیدر قالب  ستین یاز ین گهیو د دیگردیبرم

 همشون گفتن:بله سرورم  دوباره

 د؟ یمحافظ رو بکش وارید شهیگفت:م آرشان

 در آوردم و بال هامو باز کردم   دمویتکون دادم و روپوش سف  یسر 

 سمت آسمون پرواز کردم بستم و به  چشامو

 سادم یشهر وا یباال

 ها به سمتم اومد نگاه

 تعجب نگاهشون شدم ی متوجه

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��
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 ۱۵#پارت_

 بستم و دستامو بلند کردم   چشامو

نوار دور شهر قرارش بدم تا کار محافظ رو انجام   هیو مثل   رمی بگ روی تالش کردم مثل قبال از آسمون ن و
 بده

 نگاه کردم  پام  ریشهر ز هیکارم چشامو باز کردم و   لیتکماز  بعد

 تر شد  قیمردم لبخندم عم یخوشحال  از

 افرادم قرار گرفتم یرفتم و روبرو نیسمت زم  به

 د یاالن شروع کن نی صالبت گفتم:از هم  با

 :بله سرورم همشون

 متفرق شدن  و

 ی عال  شهیاومد جلو و گفت:مثل هم آرشان

 نگاه کردم   شیچشم ها تو

 زد یموج م یب یعج   یذوق و دلتنگ هی

 مردم  شیبرم پ  خوامیازش گرفتم و گفتم:م نگامو

 تکون داد و گفت :چشم  سرشو

 م یو از سالن خارج شد دمیرو پوش  روپوش

 مردم قدم زدم   ن یسرم ننداختم و آزادانه ب یکاله رو رو  نباریا

 کردیو تشکر م  کردیسر خم م دیمنو مد یهرکس

 قلبم درد گرفت  هوی
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 و قلبمو با دستم گرفتم ستادمیا سرجام

 بود دست آرشان که کنارم بود رو فشردم  ییهوی چون

 شده؟حالت خوبه؟  یبا ترس گفت:چ   آرشان

 سی درد چشامو بستم و گفتم:حال آسا خوب ن  با

 ی کرد: چ زمزمه

 نجا یا ارشیاالن ب نینگاه کردم وگفتم:هم شیچشم ها تو

   شهین داد و گفت:نمنه سرشو تکو  یمعن به

 _آرشان؟

از   یدور باشه و کس دیروز و شده صد سال با هیکنم شده  یبا جون بچم باز   تونمیاخم گفت:نم با
 وجودش خبر نداشته باشه.من مطمئنم ماهک مواظبشع

 بزنم   یحرف  نتونستم

 موقع دردم آروم شد  همون

 قصر  میول کردم و گفتم:بهتره برگرد دستشو

 میفتادسمت قصر راه ا به

بود رو درست   سایخودم و آو یکه اتاق ها  ی که محافظ بودن قصر اصل یکمک آرشان و تعداد کم با
  میکرد

 کم شب شد  کم

 بودم  سادهی اتاقم روبه شهر وا یتو

 زده شد  در

 تو   ای_ب
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 باز شد و عطر آرشان تو اتاق پخش شد  در

 :چند دست لباس برات آوردم آرشان 

 عقب برنگشتم و گفتم:باشه  به

 زدی شدنش م کیداد از نزد شیقدم ها یصدا

 و چشامو بستم دمیکش  ینفس

 سرم قرار گرفت  پشت

 س؟ ی تریپشت موهامو بو کرد و زمزمه کرد:آم از

 ندادم  یدهنمو قورت دادم و جواب  آب

 شد  یاون روز واقعا چرا اون طور  دونمیبغض مردونه گفت:من نم با

 !دونمی من م یمشت کردم و تو دلم گفتم:ول دستمو

 کشهی درد گفت:باهام حرف بزن سرد نباش سرد بودنت منو م با

 رون ی طور که دستم مشت بود لبامو از هم فاصله دادم وگفتم:برو ب همون

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۱۶#پارت_

 

 شکسته شدنش شدم  ی متوجه

 اصله گرفت و از اتاق خارج شد ف ازم

 زه یباز کردم که باعث شد اشکم بر چشامو
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 کردم   هیسکوت گر تو

 ی نداشت یر ی ت تقص دونمیبشم و بگم :م میبرگردم و برم دنبالش و تو بغلش قا  شدیم کاش

 کنم دایرو پ یاصل  لیتا دل کردمی صبر م دیبا اما

 ی ول

 کردم آرشان رو از دست بدم  دایرو پ یاصل لی دل یوقت ترسمیم

 قلبم آخ

 قلبم گذاشتم و فشار دادم یرو دستمو

 بخاطر آسا نبود بخاطر عشقم به آرشان بود  نباریا

 دوباره زده شد  در

 ا یپاک کردم و گفتم:ب اشکمو

 اومد:سرورم شام حاضره یدختر  یصدا

 یندارم مرخص ی لی:مگفتم

 اتاق خارج شد  از

 گرفتم و خارج شدم  عیدوش سر هیسمت حموم رفتم و   به

 و به سمت تخت رفتم    دمیخوابمو پوش  لباس 

 در زده شد   که

 بود؟  یک  نباریا آه

 دیبخوابم تنهام بذار  خوامیخشم گفتم:م  با

 در باز شد و آرشان ظاهر شد  هوی
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 ؟یشام بخور  یومدین ؟چرای کن ی م یبدنت خال  یو رو  یهست یخشم گفت:از دست من عصبان  با

 تو اتاق  یاومد یسرتو انداخت یمثل خودش گفتم:تو به چه حق منم

 یکه هنوز زنم  یجلوم وگفت:به همون حق اومد

 دم یلرز ناخواسته

 فراموش کرده بودم که من زنشم؟ چرا

  روننیکه ب یی تک تک اون آدما یشوهرتم ول   یفراموش کن دمیبا یستیادامه داد:دوساله که ن خودش
 باهام  ی ستیمثل قبل ن و براشون سواله چرا ادشونهی

 رون ی شکسته  نگاه کردم وگفتم: برو ب ی نهی به سمت راست بردم و به آ سرمو

نگام کرد وگفت:تاوانم تموم نشده؟دوساله دارم تاوان   نهیسرشو به سمت راست کرد و از تو آ اونم
 دم یم

 نگاه کردم  شیچشم ها تو

 دلم تنگ شده بود که محو نگاش بشم اما یلیخ

 نکن   تیبستم وگفتم:آرشان اذ چشامو

زنم باشم حق ندارم   شی هان؟حق ندارم پ کنمی دارم م کاری تو دستش گرفت و داد زد:مگه چ بازوهامو
 کردمممممممم؟ کاریتو بگو مگه من چ سیتریباهاش بگم و بخندم؟حق ندارم بغلش کنم؟آم

 دوستت ندارم! گهیش نگاه کردم و گفتم:دباز کردم و تو چشا چشامو

 زده نگام کرد  بهت

 شل شدن و کنار بدنش افتادن  دستاش

 ؟یکرد:دوستم ندار  زمزمه

 �� یداشتن  دوست ظالم ��
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 ۱۷#پارت_

 

 سخته؟ نقدریا نیخشم گفتم:نه دوستت ندارم درک ا با

   کردیتو چشم هام نگاه م ناباور

 گم یدروغ م کردیم  فکر

 یرو دوستت دارم پس بهتره تمومش کن  ایتم:من آو گف دمیکش  ینفس

 که خودشو گرفت  وفتهیبود ب  کیقدم رفت عقب که نزد دو

 خودمو گرفتم یبرم جلو که به زور جلو خواستم

 ازم گرفت و از اتاق خارج شد  نگاشو

 خروجش اشک تو چشمم جمع شد  با

   زنمیتخت زانو م  نییشل شد و پا  میزانوها

 تو دستم مشت کردم   دامنمو

 منو ببخش   آرشان

 ی عشق اول و آخرم بود شهیتو هم آرشان

 فقط برام پسر خاله بود و بس  ایآر

 ببخش  منو
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 # یراو

 گذشت  نگونهیا ن ی زم یایو روز روشن در دن  بیعج  نیدر آن سرزم کیو تار رهی ت شب

 ش بردکرد تا خواب  هیسرد اونقدر گر ن یزم یمغرور و عاشق همون جا رو سیتریآم

شهر   یو بدون توجه به اطرافش تو  شهیاز قصر خارج م شهیطرف تر آرشان شکسته تر از هم اون
 گردهیم

 شد یم انیجلوش نما سیتریآم یخ یسرد و  یهمش چشم ها و

  انیو مردم م نیزم  خورهیآرشان م یو چندبار   کننیو از حالتش تعجب م ننیبی شهر اون رو م مردم
 ذارعی و نم کنهی م دادیاون داد و ب یکمکش کنم ول 

کردن   یطونیو ش  یکرده اش مشغول باز  دایتازه پ یآسا با خاله  کیو تار اهیوسط اون جنگل س  اما
 کند یبا خنده آن ها نظاره م   زیاست و ماهک ن 

 ! زندی ماهک لبخند بر لب م یخنده   یبا صدا زی آرام ن باراد

 اما

 ها آن طرف تر   فرسخ

 تنها دوسال مهمان بود س ی تریکه آم ییایدن در

تا به جلو قدم بردارد و از  د ییا یبه دانشگاه ب سیتر یبود که آم  نیمنتظر و چشم انتظار ا یپسرک
 ....  نکهیفارغ از ا دییاحساساتش سخن بگو 

و با او هم   ندیبود تا او را بب سی تریمنتظر آم نیبه اسم زم ییایکه هنوز در دن میبگو ییای اما از آر و
 کالم شود 

 دوستش تنگ شده است  ی که دلش برا ییآهو و

 است  شهیدر آن زمان متفاوت تر از هم یهمه چ و

 دست بردارد سی تریاز آم تواندی معلوم است که آرشان هرگز نم  نیا اما
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 او نه تنها ملکه اش است بلکه همسر و مادر فرزندش است  رایز

 

 

 

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��
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   سی تری#آم

که  هیو طبق گفته ها امروز روز میسر و سامون داد وی همه چ بای ماه تقر کی نیماه گذشته تو ا کی
 ان یم یوارس  یبرا

 مبارزه شده بودن  یآماده  همه

 ان ی ب دیبا ینفر   ستیگفته ها ب  طبق

 تو خونه هاشون بودن   یمردم عاد ی همه

  میبود سادهیوا  یاصل  یدروازه  یجلو

 بستم و احساسشون کردم چشامو

 شدن یم کینزد داتشن

 که ظاهر شدن به سمتشون پرتاب کردم  یدرست کردم و زمان شیدستم آت کف

 پناه گرفتن شونیانتظار نداشتن به دو نفرشون خورد که دود شدن و بق  چون
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 تن به تن شد و ... ی مبارزه

 از مبارزان خواست بکشتش که گفتم:رهاش کن  یکیمونده بود  ینفر باق  کی

 تعجب گفت:ملکه؟  با

 خبر بده که ملکه زندست  سشیی نفر نگاه کردم و گفتم:بذار بره به ر کیاون  ی دهیچشمان ترس به

 عقب دیخودشو کش مبارز

 جلو  ادیصبرانه منتظرم که خودش ب  یبگو ب  ستییرفتم و بهش دل زدم و گفتم:برو به ر جلو

 جام بلند شدم و به سمت قصر رفتم از

افرادش مردن   نکهیا دنیکه هست با فهم  یهر کس  یهست ول ایقضا نیپشت ا یک دونمینم قایدق
 وسط ادی حتما خودش م

 از خودمون باشع و نخواد خودشو نشون بده نکهیا جز

 اتاقم بودم که در زده شد داخل

 ا ی_ب

 باز شد و آرشان اومد داخل در

 ننی شما رو بب خوانیاز فرماندهان م یک ی:گفت 

 _بفرستش تو اتاق 

 از فرماندهان اومد تو اتاق  یک یاتاق خارج شد و  از

 شنوم ی_م

 به قصر برگردن؟  سایبانو آو ستیبدونم قرار ن خواستمی+ملکه م

 تعجب نگاش کردم وگفتم:چطور؟  با
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 شده گفتم بهتره برگردن هیاوک  یو پاشو گم کرد وگفت:آخه همه چ دست

 کرد ی چشم هام نگاه نم تو

 ازش گرفتم یمنف  یبه انرژ  ناخواسته

 به سمتش گرفتم و گردنشو گرفتم  دستمو

 ترس نگام کرد  با

 بود نیما ا یناخاله  پس

 ؟ یکن ی کار م یک  یاخم گفتم:برا با

 

 �� یظالم دوست داشتن  ��

 

 ۱۹#پارت_

 

 ی چه کس گفتی نم  یول  رفتی م یاه یس چشاش

 نیزم یزانو افتاد رو یکن رو نییآوردم پا دستمو

 ؟ ییزدم:آرشان اونجا داد

 باز شد و آرشان اومد داخل  در

 با تعجب نگام کرد نیزم  یرو  دنشید با

 ی کن نکارویخودت ا خوامی شکنجش بده.م کنهی کار م   یک ینگفته برا یکردم:تا وقت زمزمه

 تکون داد وگفت:چشم  یسر 
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 رون یسمتش اومد و بلندش کرد و بردش ب  به

 جاسوس هست؟  گهیچند نفر د یعن ینگاه کردم  رونیب به

 باز شد هو یدر  نیاز چند م بعد

 ؟ یعقب و داد زدم:چرا در نزد برگشتم

گفتن بهتون بگم که فرماندار    عیو گفت:آرشام خان گفتن سر  نییبا ترس سرشو انداخت پا سربازه
 خودشو کشت 

 خشم کنارش زدم و از اتاق خارج شدم  با

 از سربازا دورش بودن  یو آرشان و بعض  نی زم یسالن غرق در خون افتاده بود رو وسط

 سمتشون رفتم به

و اون خودشو با خنجر   میخواست فرار کنه که ازش غافل شد میرفتیم میداشت یگفت:وقت  آرشان
 کشت 

 دامنم به خون آغشته شد نییفرماندار زانو زدم که پا کنار

 رگ گردنش گذاشتم یرو دستمو

 زدینم گهید

 از دستش بدم  ینطور یا تونستمینم  یلعنت

 رون ی وگفتم:همه برن ب دمیکش  ینفس

 سربازان رفتن  ی همه

 گفت:منم برم؟  آرشان

 نگاه کردم و گفتم:آره   شبه

   رونی نگام کرد و رفت ب نیغمگ
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 سرش گذاشتم و چشامو بستم  یدستمو رو کف

 با مغزش برقرار کردم   یارتباط  هی

 خاطراتش شروع به گشتن کردم   تو

 شناخته شدن  یکم جاسوسا برا کم

 دنبال منبع بودم  یول

 تو غرب  کیو تار رهیشهر ت  هی

 ز یبلند و ت یقصر با برج ها هی

 نه

 شدم  رهی خ ینقطه ا هیبرداشتم و چشامو باز کردم و ناباور به  شی شونیپ یاز رو دستمو

 اون دنبال قدرتم بود؟ یعنی

 ؟ یدختر معصوم و دوست داشتن اون

 دستور قتل منو داده؟ اون

 درد گرفت   قلبم

 زه یبستم تا اشکم نر چشامو

 !  ذارمی زندت نم آهو

 سرجام بلند شدم و به سمت در رفتم   از

 پشت در بودن   همه

 شدن رهی من بهم خ دنید با

 �� یداشتن  دوست ظالم��
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 ۲۰#پارت_

 هست   میخون  یشدم نگاهشون به لباس ها متوجه

 نشونیاریاالن برام ب نیبودم رو آوردم وگفتم:هم  دهیکه د یافراد اسم

 ارع یبا سربازانش رفت اونا رو برام ب  آرشان

 به سمت قطله گاه رفتم خودمم

 کشتن ی گروه رو همزمان م هیکه  ییجا

 از چند ساعت اونا رو آوردن بعد

مشکوک بر   یلیخ  ؟آخهیعوض کن یلباستو بر  ستیاومد کنارم و تو گوشم زمزمه کرد:بهتر ن  آرشان
 زهیانگ

 ست ین  ینگاه کردم وگفتم:مشکل  بهش

 سادیوا یتکون داد و کنار  یسر 

 که جلوم دست و پا بسته بودن نگاه کردم  یافراد به

  یکه برا دیبه من آورد.پس بهتره خودتون اعتراف کن  انتیخ  یگفتم:فرماندار اسم شما رو در راستا و
 د یکردی کار م یکس یچ

 انکار کردن  همشون

 گذاشتم و چشامو بستم   شیشون یپ یرفتم و جلوش زانو زدم و دستمو رو شونیکی سمت  به

 ص بودم شخ   کیدنبال  فقط

 !آهو! 

 آهو هست  ایقضا نیا یمطمئنم پشت همه  گهیکردم د داشیپ

 برداشتم و بلند شدم   دستمو
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 نگاه کردم   کردنیکه با ترس نگام م بهشون

 دادم یپرورش م نمیسال مار تو آس  انی سال شدینم  باورم

 از آهو که از پشت محکم تر زد   نیاز دلشا که از پشت خواست بزنه و ا اون

 آهو به خواستش برسه  ذارمیمن نم اما

 ساخته شد شیدورتا دورشون آت  هویدستامو بردم باال و  دوتا

 کردم   کیبه هم نزد دستامو

 اون ها  یسوزاندن زنده زنده  ی عنی نیشدن و ا کیآتش ها هم بهم نزد که

 آتش خاموش شد و تمام   نیداد و کمکشون ب یصدا

 نبود  یدر شهر من جاسوس گرید

بزنه   انتیدست به خ یبه بعد هرکس نیکردم و گفتم:از ا  ینگاه  کردنیسربازان که با ترس نگاهم م به
   دیخبر رو به همه اعالم کن نیو ا  دیندارد پس بر نیجز ا ی عاقبت

 رو گرفتم و به سمت قصر رفتم  ازشون

 دادم هیاتاقم شدم و درو بستم و بهش تک  وارد

نکشته  وی کس نگونهیو هرگز ا کشتمیتو نبرد بود که م شهیهم کردمی م ییکه حکمفرما یتمام مدت در
 بودم 

 داخل گوشم بود   ادشون ی فر یصدا هنوز

 که عوض شدم تا برام شاخ و شونه نکشن  دیرسی به گوش دشمنام و آهو م  دیبا یول

 اتاق زده شد  در

 �� یلم دوست داشتن ظا ��
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 ۲۱#پارت_

 

 ا یرفتم و گفتم:ب   یکنار  به

کارتون باعث   نیرفتار خشنتونو بدونم؟ا نیا لیدل شهیباز شد و آرشان اومد داخل وگفت: ملکه م  در
 مردم ازتون بترسن شهیم

 ی بر  تیمأمور ه یبه  خوامیشدم و گفتم:م  رهی چمشانش خ به

 ؟ یزده نگام کرد وگفت:چ  بهت

برادرم   یبرا خوامیم ایآر دنیبه د  یبه غرب بر  دیمتعجبش نگاه کردم وگفتم:با  یچشم ها تو
 ی کن یخواهرش را خواستگار 

 مگه خواهر داره؟ ای تعجب گفت:خواهرش؟ آر با

 هست  ایلبم نشست وگفتم:آهو خواهر آر یرو یکمرنگ  لبخند

 شد   شتریب  تعجبش

 آهو عروسمون بشه خوامیگفتم: مازش گرفتم و  نگاهمو

 کنن ی: اما شاهزاده قبول نم  آرشان

 داشته باشم یتا باهاش صحبت اری زدم و گفتم:اول شاهزاده رو ب یو پوزخند دمیکش  ینفس

 :چشمآرشان 

 ی بر   یتونی_م

 اتاق خارج شد  از

 ؟ یکن  کار یچ یخوایاالن م نمیآهو جان بذار بب خب

 ی کن ی قبول م مطمئنم
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🦄 

 کرده بودن  یاون رو مخف انوسیبعد از دو روز به قصر اومد چونکه در اعماق اق شاهزاده

 کرد ی فقط با اشک نگام م دنمید با

 تو بغلم رها کرد خودشو

 و جذاب من  یبرادر دوست داشتن  آخ

 سوق بدم  خوامیکه م ییکردم تا موضوع را به سمت جا یتالش ی رفع دلتنگ  یاز کم بعد

 و گفت:نه اون گارد گرفت  یول

 یانتقام روزا خوادیزانو زدم و صورتشو تو دستم گرفتم وگفتم: آتروپات بهم بگو تو دلت م  جلوش
 ؟ یر ی سختمونو بگ

 آتروپاتن ,آذرآبادگان(   ی«نام وال--)آتروپات  

 ؟ یزده گفت:چ  بهت

به قصرش حمله کرد پس اونو   شهینم  میاونو بکش دیآهو بوده با ری زدم و گفتم:همش تقص یلبخند
 تا همه ب قدرتشو از دست بده و خالصش کنم  نجایا کشمیم

 ارنش یگفت:خبر بفرس ب  نیخشمگ

عاشق   خوامی م یکنی م ینقش باز  یو گفتم:فکر کن دار   دمیبوس شویشونی شد و پ   قیعم لبخندم
 ی دلباخته بش 

 وگفت:نگران نباش خواهر  دیخند جذاب

 بهت اعتماد دارم  ستمی افتخار نگاش کردم و گفتم: نگران ن با

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��
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 ۲۲#پارت_

 خبر رو شخصا براشون برد و آهو انگار از خداش بود که قبول کرد   آرشان

   نجایبعد از چند روز اومدن ا و

 وارد شهر شد  یمنف  یانرژ  هیکه پاشو تو شهر گذاشت احساس کردم  یهمون روز  از

 به اسم ژنرال همه جا کنارم بود   آرشان

 م یستیبا هم ن  دیفهم  یوقت دمیرو چشم آهو د یبرق شاد و

 و خارج از شهر موندن  مینگهبان هاشون رو به داخل شهر راه نداد ی هم اومده بود ول  ایآر

 میشام همه نشسته بود زی م دور

 کرد ی جلوش نگاه م یبه غذا  یحس  یآتروپات نگاه کردم با ب به

 زدیم دیاطرافشو د یبا کنجکاو آهو

 مشغول غذاش بود الیخی هم ب ایآر

 نگام به آرشان خورد هوی

 د ییپای داشت آهو رو م یچشم ریز

 هوا  دیپر  ابروم

 چ خبر بود؟   نجایا

واالن  دهینشون نم  یواکنش چی و از خودم روندمش نسبت بهم ه خوامشیکه گفتم نم  یاون شب  از
 ره؟ یگیچشم م ری ز داره آهو رو

 نگفتم و سکوت کردم  یز یچ
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و به ما  دیلطف کن شهیاما اگر م میبحثش رو کن  نجای ا ستین  زی سرشو بلند کرد وگفت:ملکه جا ایآر
 ست؟ یازدواج چ نیقصدتون از ا دیبگ

 یکه برادرم دلباخته  نیباالتر از ا یل ینگاه کردم وگفتم:دل ایآر یصاف کردم و تو چشم ها صدامو
 خواهرتون شده؟ 

 دوستمه ن یآهو قابل اعتمادتر نکهیو ادامه دادم:و ا دمی نوش میدن یاز نوش یکم

 بود  یخباثت خاص  هی تو عمق چشاش  یبا لبخند نگام کرد ول آهو

 کجا هستن؟  سای:پس بانو آودیپرس  هوی ایآر

 نگاه کردم   ا یبه آر ناخواسته

 گشت؟ یم سایدنبال آو چرا

 نبود   ی چ یه شیشم هاچ تو

 نکرد که دوباره گفت:ملکه؟ افتیازم در یجواب

 باشه؟  یصاف کردم وگفتم:مراسم ک صدامو

 تر بهتر  عیخودشو دخالت داد وگفت:هرچه سر آهو

 د یبمون   نجایا دیبعد از ازدواج با دیکه هست انی کنج لبم نشست وگفتم:در جر یلبخند

 زد وگفت:بله متوجهم  یلبخند

 با خواهرم تنها صحبت کنم  خوامی م دیبلند شد وگفت:اگه اجازه بد ای آر هوی

 د یکردم وگفتم:راحت باش  زیر چشامو

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��
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 ۲۳#پارت_

 سمت اتاق مهمان رفتن به

   میمن و آتروپات و آرشان تنها بود حاال

 لنگه یکار م یجا هیگفت: آرشان

 حسو دارم  نیادامه داد:منم هم آتروپات 

 چست ی آهو فقط باز کنمی من نگاه کرد وگفت:احساس م به

 ازدواج کنم ایبا آر خوامی چرخوندم وگفتم:م  وانمی ل یدور لبه  دستمو

 کل اتاقو پر کرد  سکوت

 شکستن اومد یصدا هوی

تو دستش شکسته بود و تکه هاش تو دستش رفته بود و خون ازش   وانیآرشان نگاه کردم که ل به
 د یچکیم

 کرد یپر از دردش نگام م  یچشم ها با

 گفت:داداش حالت خوبه؟  یبا نگران آتروپات 

 کرد ی اون توجه نم اما

 اومدن  ای لحظه در باز شد و آهو و آر همون

 زد   غی دست آرشان ج دنیبا د آهو

   ایآر یول

  شهینم  باورم

 کردیآرشان شده بود و با تعجب نگاش م خون محو
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 صبر کن   اما

 شد یطور  نیچشاش ا چرا

 هی....نکنه اون 

 گفت  ییزای گرفت و به چ دشوید یو جلو ایبا ترس برگشت سمت آر آهو

 برداشتم ییسرجام بلند شدم و چاقو از

 کردن یو آتروپات بهم نگاه م آرشان

 رفتم  ایسمت آر به

 بهم افتاد  نگاش

 ؟ یو گفتم:خوب  سادمیوا  جلوش

 ست یحال ژنرال خوب ن یزد وگفت:ممنون ول یلبخند

 باال انداختم و دستمو آوردم باال و جلوش رگمو زدم  ییابرو

 کردیعتش به دستم نگاه م با

 س یتریو داد زدن:آم دنیو آتروپات به سمتم دو آرشان

 زدم   یپوزخند

 ؟ یخواستی کردم:پس تو قدرتمو م زمزمه

 هنوز به خونم بود نگاش

 کردم مش یخونو گرفتم و ترم یرگم گذاشتم و جلو یدستمو رو یکی اون

 ؟ یگفت یز ی به سمت چشام اومد و با تعجب گفت:چ اینگاه آر تازه

 زدم و گفتم:نه یلبخند
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 گفت:داداش ملکه  هویآهو   خواهرش

 ! دیقدم بزن دیوسط وگفت:بهتره شما با شاهزاده بر دیپر آرشان

 برد   رونیدست آهو رو گرفت و با خودش به ب  آتروپات 

 گشت یدنبال خون م شیانگار مشامش پر از خون بود چون با چشم ها ایآر

 نگاش به دست آرشان خورد هوی

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۲۴#پارت_

 ؟یخوایم  نو یاآرشان رو که کنارم بود گرفتم و گفتم: مچ

 با تعجب بهم نگاه کرد   آرشان

 من خون آشامم ه؟مگهی نگاشو از خون گرفت و گفت:منظورت چ ایآر

  یر یبگ یشتر یازم قدرت ب ی.بعد از اون خواست یدیزدم وگفتم:اون شب تو خون منو مک   یپوزخند
 ی رو راه انداخت فیکث ه یباز  نیا نیبخاطر هم

 رو داد زدم  آخرش

 ؟هان؟یگیم یدار  ی:چ خشم نگام کرد وگفت با

 ؟ یپرس ی به سمت آرشان دراز کرد وگفت:چرا از اون نم دستشو

 نگاش کردم  متعجب

 شد پس؟  یچ یبهش بگ  یخوای م یگفتیسمت آرشان و گفت:تو م برگشت
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 به آرشان نگاه کردم  یسوال

 کرد ی نگام م یمونیبه پش با

 کردم: آرشان؟  زمزمه

 باهات آشنا شدم خودمو باختم   یوقت  یول خواستمیبغض گفت:من قدرتتو م با

  بیموجود عج هیکنه و  شیبا خودش قاط  خواستی.چون م خواستیوسط وگفت:قدرتتو م دیپر ایآر
 بسازه که موفق نشد  

   کردمی به آرشان نگاه م ناباور

 عشق و عالقه اش پوچ بود یهمه  یعنی

   دمیکش  ینفس

 احساسات بهم غلبه کنه  ذاشتمیم دینبا

 ؟ یکردم:تو هم خون آشام زمزمه

 .. :باور کن.   آرشان

 گفت:آره خون آشامه ایآر

 نگاه کردم  ایآر به

 بخورم  یشدت متنفر بودم باز  به

 که جا خورد  دید یتو چشم هام چ دونمینم

 رفتم و دستامو روش گذاشتم زی سمت م به

 م مردوممو عذاب دادن هم خودمو و هم خانوادمو ه یوجه ازشون بگذرم و از طرف چیبه ه تونستمینم

چطور خالصانه با   دمیکه پامو تو قصر گذاشتم و د یهمون روز اول مونمیمن پش  سیتریگفت:آم آرشان
 شدم باور کن   مونیپش یکردیم یباز   یبزرگ نیقصر به ا نی شهرت تو ا یبچه ها
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 ا؟ی آر یکردم:تو چ  زمزمه

پس   یبخار رو انتخاب کرد  ینداشتم نظرمو عوض کنم تو آرشان ب یگفت:عالقه  یدلگرم  چیه یب  ایآر
 منم مرگ تو رو خواستارم 

 لبم نشست   یرو  یپوزخند

 بکش!   ایسمتش و دستامو باز کردم و به سمت آسمون گرفتم و گفتم:ب برگشتم

 که گفتم:رهاش کن  رهی برداشت آرشان خواست جلوشو بگ یسمتم قدم به

 حلش داد عقب و به سمتم اومد ایکه آر بزنه یحرف  خواست

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۲۵#پارت_

 

 مرد  شهیکه نم  یراحت  نیگلوم گذاشت و گفت:به هم یرو دستشو

 زدم   یپوزخند

 خم کرد سمت گردنم سرشو

 بستم  چشامو

 خونمو مک بزنه    خواستیم

 سوزونمیآهو رو مثل دلشا م یکردم:شک نکن جنازه  زمزمه

 قلبش فشردم  یرو رو نمیبعد دست آتش و
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 فشار دادم شتریکه نذاشتم و ب رهی فاصله بگ خواست

 کرد ی با ترس نگاه م  آرشان

   رهیبم ترسهی ک م  خوندمیم  نویا شیتو چشم ها از

 زدم   یپوزخند

 در باز شد و آهو اومد داخل هوی ایآر یداد ها از

 که آتروپات محکم گرفتش  ادی به طرفمون ب  خواست

 خواهرش پودر شد  یچشا یجلو  ایآر و

 که مرده و پودر شده بود  کردیبا بهت به برادرش نگاه م آهو

   ی؟هان؟لعنتیکن نکارویا یخشم گفت:چطور تونست با

 چطور؟  یبدون یخوا یوگفتم:م سادمیسمتش رفتم جلوش وا به

 کرد ی ترس نگام م با

  شی پ رهیم  ای لشا رو کشتم و خاکسترشو آوردم االنم خاکستر آرزدم وگفتم:همون طور که د  یپوزخند
 دلشا بعدش نوبت توء 

 ترس آب دهنشو قورت داد با

   شگاهیبچه رو ببر تو آزما  نیکردم وگفتم:آتروپات ا یا خنده

 چشم یبه رو یکرد وگفت:ا یخنده ا آتروپات 

 رون ی کولش و رفت ب یکرد و انداخت رو هوششی بعد ب و

 آرشان نگاه کردم  به

 کردم ینگاش م  یحرف چیه یب
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کسو زنده   چیارتش آماده کن و به قصرشون حمله کن ه هینگهبانان رو بکش و  یکردم:همه  زمزمه
 نذار 

 س؟ ی تریرفتم که گفت:آم  یسمت در خروج  به

 سادم یوا سرجام

 ؟ یکن یباهام کار  یخوایداد:نم ادامه

در موردش   ایبرسون بعد ب  انیرو درست به پا  تتیمامور نیبرگشتن به عقب گفتم:اول آخر بدون
 م یزنی حرف م

 ارش یخاکستر دلشا و برام ب یرو زی رو بر  ای_در ضمن قبلش خاکستر آر

 اتاق خارج شدم   از

 رو بکشم  دمیپرستی که از عمق وجودم م   ویکس تونستمینم من

 آرشان   یبهش نداشتم ول  یخاص یرو کشتم چون دلبستگ  ایآر

 برام دردسر بشه  ندهی هم ممکنه در آ یاز طرف  یبکشمش ول تونستمینم نه

 اد ی سرش ب ییبال ادی واقعا دوستش دارم و دلم نم یول

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 

 ۲۶#پارت_

 کشت و کشتار شدن به سمت خارج شهر رفتن و مشغول انیاتاقم بودم و آرشان و لشکر داخل

 ر یشده بود و دلگ یسرمون نارنج  یباال آسمون

 بال هامو باز کردم و به سمت آسمون رفتم اطیو داخل ح  رونی اتاق زدم ب از

 داخل آسمون خارج از شهرو نگاه کردم   از
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 رفت ی جلو م  یحراس چی ه  یبا تمام قوا مشغول کشتن بود و ب  آرشان

 کردنیمشهرم پشت دروازه با ترس نگاه  مردم

 ترسشون شده بودم ی متوجه

   ننیرو بب  یکشتار  چگونهیبه امروز هرگز نگذاشته بودم ه تا

 دم یکشیبه رخشون م مویرحم  یحاال ب  و

 تموم شد   باالخره

 که چشمش بهم خورد  ادیخواست به سمت قصر ب  آرشان

 گفت و به حرکت در اومدن و از شهر دور شدن  یز ینگاه کرد و چ انی احترام گذاشت و به لشکر یادا

 سمت شهر رفتم و مردم به سمتم اومدن به

 کردم یدرک م که داشتن رو  یترس و لرز  یجمع شدن ول  دورم

  نجایآورم تا آن موقع ا یم  نجایخواهم رفت و او را به ا   سایصاف کردم وگفتم:من به دنبال آو صدامو
 رو به دست برادرم آتروپات مسپارم 

 بعد دوباره به سمت قصر رفتم  و

 خودمو آماده کردم تا به جنگل برم  و

 بازم دشمن دارم   رونی اون ب دونستمیم

 شدن بهم رو ندارن   کیجرات نزد یول

 شدم  یبا آتروپات به سمت جنگل راه  یاز خداحافظ بعد

 زدم یسرم بود و قدم م یرو کالهم

 ملکه  دیچ یتو مغزم پ  یصدا
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 و به صدا گوش سپردم  ستادمیا سرجام

 بستم و به اطراف دل سپردم   چشامو

 ها؟ نهیگرگ

 شده؟  یذهنم گفتم:چ تو

 میفرستیم  دیحفاظت از شما چند گرگ سف ی+ما برا

 شد  شتری ابروهام ب نیب ی گره

 ه؟ یچ تونی_حرف اصل

 میدر برابر اون ازتون محافظت کن  دیبا شده ایدن ن یبه دستور دلشا وارد ا نیاز عالم زم ی+پسر 

 _دلشا مرده 

 د یتر حرکت کن  عیسر می دیم  حیو توض  مییای+ملکه ما بعد به قصر م

 باز کردم و قدم هامو تند تر کردم   چشامو

 و وارد شدم   دمیبه کلبه رس باالخره

 چشمش بهم خورد و با ذوق گفت:مامان؟ هوی آسا

 و خودشو تو بغلم رها کرد   دیسمتم دو به

 عطر تنشو استشمام کردم  یدر آغوشش گرفتم بعد از مدت ها دور  محکم

 تو بشم دخترکم... یمن فدا یاله

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 ۲۷#پارت_
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 رون یآسا خواهرم و ماهک هم از اتاقشون اومدن ب یسر و صدا با

 زدن و به سمتم اومدن غی من ج دنید با

 نیخوش اومد  یلیگفت:خ  ی رو بغل کردم و بعد ماهک با خوشحال سایآو

 م یگردیبه قصر بر م دیتکون دادم وگفتم:آماده بش یسر 

 میو با هم حرف زد  میمبل نشست یآماده بشن با آسا رو یوقت تا

 کردی دلش برام تنگ شده بود و همش تو بغلم بود و ولم نم دخترکوچولوم

 که باز تنهاش بذارم  دیستریم

 تو بشم عشق مامان یمن فدا یاله

 به سمت قصر  میشد یآماده شدن و راه باالخره

 م یتا شناخته نش میبود دهیکاله دار پوش یروپوش ها هممون

 رفتم یتو بغلم گرفته بودم و راه م آسا

 جلومون بود ونگهبانا اطرافمون بودن  باراد

 ��شونم گذاشته بود  یدستشو دور گردنم حلقه کرده بود و سرشو رو ینی ریبا ش  آسا

 دمیشن  ییکه دوباره صدا میراه بود یها وسط

 ستادم یا سرجام

 شده؟  یز ی گفت:چ دیکه توقفمو د سایآو

 ! سیباال آوردم وگفتم:ه دستمو

 منو کشتن یروهاین شنی م  کیت مغزم گفت:دارن بهتون نزد  ییصدا

 ا؟ ی_ک
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 +شبح ها 

 سم یمقابل شبح ها وا تونستمیکل وجودمو گرفت نم  ترس

 ن ی+پشتتونن فرار کن 

   نییزدم:بدو  داد

 کردن دنیبا داد من شروع به دو همه

بود و پشتم ماهک و    سایو کنارم آو میدویسر و کمر آسا گذاشته بودم و با تموم قدرتم م یرو دستمو
 سربازان و باراد

   دمیآسا رو شن کیتند شدن قلب کوچ یصدا

 بود  دهیترس دخترکوچولوم

   شدیم شتریب صداها

 ومدیطوفان داشت از پشت م ایگرداب  هی مثل

 وجودمو گرفته بود  ترس

 کردی کارو برام سخت م نیو ا نمیشبح ها رو بب  تونستمینم من

 داد چند سرباز اومد یصدا

 زد غ ی آسا هم ج غشونیبزنن و از ج غی و ماهک ج سایباعث شد آو که

 دنیت مغزم گفت:متاسفم ملکه اونا بهتون رس  ییصدا

  میستادیشد و از حرکت ا  لیتشک یگرداب  جلوم

 تا دورمون رو گرداب گرفته بود دور

 د؟ یچ طور جرأت کرد  نمیسرزم نیا یخشم گفتم:من ملکه  با



 ی ظالم دوست داشتن

67 
 

 مییخوا یگفت:ما فقط اون بچه رو م ییصدا

 و آسا رو محکم به خودم چسبوندم   دمیلرز

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 ۲۸#پارت_

 شو  ؟خفیبزن  یحرف   نیهمچ یکنی و با خشم داد زدم:چطور جرأت م   دیلرز کنم

 د یصدا گفت:پس خودتون خواست  دوباره

 کمرم حس کردم  یرو رو یز یچ یسرد

 و ماهک بلند شد   سایآو  غی ج یصدا شتشپ

 کردم از قدرتم استفاده کنم یبستم و سع چشامو

 شد ینم  یول

 ومدیسرم م  ییچ بال داشت

 کمرم  آخ

 ن ی زم یخم شد و افتادم رو میزانوها

 با اشک و ترس گفت:مامان؟  آسا

 دمیقول م ادی سرت ب ییبال   ذارمی ت بغلم گرفتمش و گفتم:نم محکم

 مطمئن بودم از پشت بهم ضربه زده بودن   دادی امونم نم درد

 کردم یکه پشتمو گرفته بود رو احساس م یخون چون

 د یچیپ یداد تو مغزم م یصدا
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 به سمت آسمون گرفتم و بلد داد زدم:آآآآآآآآآآآآ  سرمو

 دور شدن یمنف یها یگرداب و انرژ  یهمه  هوی

 زدم یگذاشته بودم و نفس نفس م نیزم یرو دستمو

 ؟ یبه سمتم اومدن و گفتن:خوب  سایو آو ماهک

 رو تو صداشون متوجه شدم   ترس

   کردیم هیو گر دیلرزی ت بغلم م آسا

 میبر دیکردم:با زمزمه

 جام بلند شدم   از

 هامو خواستم باز کنم که بال

 ممکن بود چطور توانسته بودن؟  ریغ نیا

 بودن دهیبال هامو بر اونا

 شدم   رهینقطه خ هیخورده به  جا

 شتهیبچت پ نهیگفت:مهم ا سایآو

 حلقه زد  میتو چشم ها اشک

 بچم قدرتمو گرفتن   یبه جا شدینم  باورم

 پرواز نداشتم   یبرا  یبال گهید حاال

 محافظت از شهر نداشتم  یبرا  یبال

 از ملکه بودن دست بکشم  دیکه با نهیاونم ا دهی م یمعن هیفقط  نیا و

 از چشمم سقوط کردن اشکام
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 نن یباراد و نگهبانا بب  ایماهک و  ا ی سایمهم نبود آو برام

 گروه شبح بود  ریتقص نیملکه باشم و ا تونمینم گهید من

  خواستنیم  نویاونا هم هم و

 که ملکه شدم خواستن منو بکشن  یهمون لحظه ا از

 قصر  میگردیرو محکم تو بغلم فشار دادم و گفتم:برم  آسا

 ست یگفت:ملکه شما حالتون خوب ن باراد

 ن ی فتیگلوم بود گفتم:راه ب  یکه تو یتوجه بهش با بغض بدون

 ان ی سمت قصر راه افتادم و اونا هم مجبور شدن دنبالم ب به

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 ۲۹#پارت_

 گرده یماه آرشان امروز برم کی از گذشت  بعد

 موفق شدنش زودتر از خودش اومده بود  خبر

 خودمو تو اتاق حبس کردم  میاز اون روز که از جنگل برگشت بعد

 و آسا و آتروپات و ماهک و باراد بودن  سای وارد اتاقم بشن آو توننیکه م ییتنها کسا و

  نمیبی نم ویکس  نایاز ا ریغ

نداشتم که دفاع  ییرویچون ن رن ی هم دستور داده بودم دور تا دور شهر نگهبان ها قرار بگ یاز طرف  و
 کنم

 هرج و مرج شده بودو مردم و فرماندارها نگران بودن یباعث کم  نیهم و
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 بود کل شهر رو فرا گرفته  بیاسترس عج  هی

 کردم اهی نشه و دکور اتاقم رو عوض کردم و همه رو س یوارد قصر اصل ی داده بودم کس دستور

 رسوندنی ها بهم خبر م نهیماه فقط گرگ کی نیا تو

 تختم نشسته بودم و زانومو بغل گرفته بودم  یرو

 اتاقم زده شد  در

   نمیبب   ویکس خوامی_نم

 باز شد  در

   رونیبرو ب  نمیبب   ویکس خوامی خشم گفتم:گفتم نم با

 س؟ یتری+آم

 زانوم بود رو بلند کردم و به آرشان نگاه کردم   یتعجب سرم که رو با

 که خبردار شده دادیم نیشکه شدش خبر از ا ی  افهیناباور و ق یصدا

   دیلرز چونم

 رهی و م کنهی حتما االن بهم پشت م  خواستیمنو بخاطر قدرت م اونم

 رونیازش گرفتم و گفتم:برو ب  صورتمو

 بسته شد هیبعد از چند ثان  در

 ه یگر ریو بلند زدم ز دیترک بغضم

   خواستی اونم رفت اونم رفت چون فقط قدرتمو م  آره

 کردم  هیپام گذاشتم و گر یدوباره رو سرمو

 و تخت تکون خورد  دیچیعطر آرشان تو دماغم پ هوی
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 بلند کردم که صورتش جلوم قرار گرفت  سرمو

 اشک جمع بود  شیچشم ها تو

 نجاست؟ یا نرفته؟اون

 نم؟یبی بار اولمه که اشکتو م یدونست یآورد جلو و با انگشتش اشکمو پاک کرد و گفت:م دستشو

 رون؟ ی ب  یهمون حال داغون گفتم:چرا نرفت با

 به حرف دلم گوش دادم و نرفتم نباریشد؟ا  یبرو رفتم چ یهمه گفت نیکرد:ا زمزمه

لبم نشست و دستمو دور گردنش حلقه کردم و صورتمو تو بغلش   یرو یاون همه اشک لبخند نیب
 کردم   هیکردم و بلند گر میقا

   یکن تا آروم بش هیدور کمرم حلقه کرد و زمزمه کرد:باشه گر دستشو

 بلند تر شد  میگر یگرفت و صدا  میگر شتریحرفش ب با

 داد یجوابم رو م ینطور یکردم و اون ا یدر حقش بد همه نیا من

 

 ��یداشتن  دوست ظالم��

 ۳۰#پارت_

 تخت بلند شد  یآب قوره گرفتم رهام کرد و از رو یکل  نکهیاز ا بعد

 نمی بهم کرد و دستشو سمتم گرفت و گفت:پاشو بب یدور نگاه  از

 تخت بلند شدم  یدستش گذاشتم و از رو یتو دستمو

 به سر تا پام کرد ینگاه

 زدی تو ذوق م یل یخ  دمیسف یبال ها یخال یجا
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 که خوردم بهش  دیدستمو کش هوی

 کنه ی مادرش تعجب نم دنیپشت کمرم حلقه کرد وتو چشم هام نگاه کرد وگفت:حاال آسا با د دستشو

 تعجب نگاش کردم   با

 بود  دهیترس  دتیکه با بال هات د  یداد:آخه بار اول ادامه

 ک نگفت  یز یجب گفتم:اما چمتع یخنده  با

 ی وگفت:خب اونم به تو رفته تو دار و قو د یگونم کش یرو یدست

 زده نگاش کردم  خجالت

 دماغم و ولم کرد و به سمت کمد لباس رفت  یرو زد

 کردم ی نگاش م یکنجکاو با

 لحظه ها تنگ شده بود  نیا یدلم برا چقدر

 شهیمثل هم گهیساعت د میدر آورد و گفت:تا ن یو مجلس کیش  یل یلباس خ ه یلباسام گشت و  نیب
   نیی پا ای با صالبت ب

 تخت گذاشت   یرو  لباسو

   دیبوس  میشونیزد و پ ینگاه کرد و لبخند کردمی من که نگاش م به

 ک مچ دستشو گرفتم   رونیبره ب  خواست

 نگام کرد  یسوال

 شروع کرد مثل گنجشک زدن   قلبم

 ؟یچ  ننیکردم:اگه منو بدون بال و قدرت بب  زمزمه

 بال یبه ملکشون احترام بذارن چه با بال چه ب   دیزد وگفت:با یلبخند
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 شهر بدون بال باشه  ی گفتم:اما سابقه نداشته ملکه  شتریترس ب  با

 مهربون شد وگفت:پس رقم بزن  لبخندش

 کرد و از اتاق خارج شد رهام

 کارو کنم نیا تونستمینم

 مردممو نابود کنه تونهی پس م ارهی بال رو سر من ب نیشبح تونست خارج از شهر ا یوقت

 ذارم ینم من

 لب زمزمه کردم:منو ببخش   ریز

 سمت لباس رفتم و برش داشتم و خودمو حاضر کردم  به

 نگاه کردم  میآب یو تو چشم ها ستادمیا نهیآ یجلو

 کشمی خودم کنار م  امروز

 چندتا کار کنم  دیقبلش با یول

 رفتم  یاتاق خارج شدم و با صالبت به سمت سالن اصل از

 باز کردم و وارد شدم   دم؛درویکش  قیعم ی در نفس پشت

 تعجب کردن  دنمیبا د همه

 کرد یآرشان با لبخند و غرور نگاه م فقط

 ! دیازش گرفتم و تو دلم گفتم:ببخش نگاهمو

 

 �� یداشتن  دوست ظالم ��

 ۳۱#پارت_



 ی ظالم دوست داشتن

74 
 

 مع روبروم کردمبه ج یو نگاه  سادمیوا سرجام

خون  یژنرال با گروهش توانستن قلعه  دیهست انیصاف کردم وگفتم:همون طور که در جر صدامو
 کنم ی افتخار م شونیشده بودن رو نابود کنند و برگردند و به ا  یآشام ها که مخف

 غرور نگاهم کرد با

 حکومت رو بدونم؟ ی وهی عوض شدن ش لیدل شه یاز فرمانده ها بلند شد وگفت:ملکه م یکی

 قلبم فرو رفت  یتو یز یچ

 گرده یبه روال قبل برم یهمه چ یزدم وگفتم:به زود یلبخند

 د؟ یکن  یحکمران ن ییخوایبلند شد وگفت:چطور ممکنه؟شما هنوز م  گشونید یکی

 د؟ یزنی ف مگستاخانه حر  نقدریداد زد:چطور ا سایآو هوی

 جلوم زدم وگفتم:ساکت   زیم یبگم که دستمو رو یز یچ خواستن

 ساکت شدن همه

 . شهی شهر م  یملکه  سایبود؛باال آوردم وگفتم:امشب آو نییبه پا نگاهم

 کردم ی آرشان رو حس م نیسنگ نگاه

   ستیممکن ن  نیبا اعتراض بلند شد وگفت:ا سایآو

 روش بزنه  یحق ندارع حرف   یدستوره و کس هی نیخشم گفتم:ا با

 بود نی خشمگ  سایها خوش حال شدن و آو فرماندار

 دم یترسیآرشان نگاه نکردم واقعا م به

 سالن خارج شدم  از

 رفتم  مونی سمت سالن شخص  به
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 و ماهک اونجا بودن  آسا

 ان یبگو ب  سای رو بغل کردم و بوسش کردم و به ماهک گفتم:برو به آرشان و آو آسا

 ارج شدتکون داد و خ سر

 م؟یکه اول بود ییجا  ای یبمون نجایا یآسا نگاه کردم وگفتم:دوست دار  به

   یدرخشانش گفت:هرجا تو باش  یچشم ها با

 ؟ یکن یم  کاری چ یاومد:دار  سای آو یکه صدا دمیخند

 رو به ماهک سپردم و گفتم :ببرش تو اتاقش آسا

 رفتن  اونا

 نگاه کردم وگفتم:بال هاتو باز کن  سایآو به

 ؟ یکن  کاریچ یخوای م خوامیبا خشم گفت:نم  سایآو

 ی ملکه بش دیپس ت با نیبرگردم زم خوامی من م سایو گفتم:آو   سادمیسمتش رفتم و جلوش وا به

 ی گیاشک جمع شد وگفت:دروغ م  شیتو چشم ها هوی

 دمیدی و اشک تو چشاشو نم   مردمی م کاش

 محافظت از آسا مجبورم  یگفتم:برا یهمون سرد با
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 کرد ی نگام م هیبا اشک و گر فقط

 د یکه اونجا بود گفتم:بانو رو آماده کن یخدمتکار  به
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 :چشم خدمتکار

 کردن یرو همراه  سایآو و

 خودم اجازه دادم و به آرشان نگاه کردم  به

 کرد ی و پر از حرفش نگام م  نینگاه سنگ با

 از بچش دورش کنم؟ خواستمی م باز

 ی مجازات بش دیبا  یکن  یخواستیو م یکه کرد یانت یو گفتم:بخاطر خ سادمیوا  جلوش

 ؟ ی متعجب گفت:چ یخورد وبا چشم ها  جا

 ن یبه زم یو حافظتو پاک کنم و برگرد یبش  لیتبد یانسان عاد کیبه  دیصاف کردم و گفتم:با صدامو

 ک شده بود خش دهنش

 کرد:از بچم جدام نکن  زمزمه

 وقت هوس نکنم و بگم بمونه ه یازش گرفتم تا  نگامو

   شعی:حرفم تموم شد بعد از مراسم امشب تموم مگفتم

 کنه که از سالن خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم یاعتراض خواست

 

 وقتا سنگ باش تا نتوانند لهت کنند  یبعض

 سنگ شو تا دلت پژمرده شود  یگاه

 نداند  یاما کس یذره ذره آب شو تا

 عاشق آرشان بودم  من

 باز هم پسش زدم ،  اما
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 آمد   یدلم نم  نکهیا با

   کندی دستانش را م یباز هم هوا دلم

 کار الزم است  نیا سایحکومت آرام آو یبقا یبرا اما

 هم خوبه؟  سایآرشان با من خوب بود از کجا معلوم با آو دیشا

 کجا معلوم قدرتشو نخواد؟ از

 کردم ی دورش م نجایاز ا دیبا پس

 برم   نجایاز ا خوامیکه خودمم م مخصوصاً 

 گرفته بود گذاشتم و چشامو بستم  شی قلبم که آت  یرو دستمو

 دل من یلب زمزمه کردم:آرام باش ا ریز

 دل من  یا نیبنش  آرام

 دل من  یا  یفراموشش کن  دیبا

 را فراموش نکن  نیا ستین گرید

 دل من  یا ردی بم  دیبا تی برا او

 دل من ینکن ا اهو یبمان و ه  خاموش

 

 نحو ممکن انجام شد    نیشب به بهتر مراسم

 بود  نیو خشمگ نیغمگ یهمه  نگاه

 که کال باهام قهر کرد و حرف نزد آتروپات 

 کرد ید و به خاله اش نگاه متموم مدت تو بغلم بو آسا
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 کردی آرشان با خشم و نفرت به من نگاه م و

 باالخره تموم شد مراسم

 میرفت نیرزم ی آرشان به ز با
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  م یستادیدروازه ا یجلو

 بخشمت ی نم چوقتی چشم هام نگاه کرد و با نفرت گفت: ه تو

 قورت دادم و دستمو به سمتش گرفتم  بغضمو

 گرفت  دستمو

 لبش گذاشتم  یرفتم و لبمو رو جلو

 خاطراتمون داخل ذهنم مرور شد  همه

 بسته ام اشک جمع شد  یچشم ها پشت

 فاصله گرفتم  ازش

 نبود یز ی چ یدیچشاش رفته بود و جز سف رنگ

 ...یو به جا یرویآدم ها م یایقورت دادم و گفتم:تو به دن بغضمو

 زد و وارد دروازه شد و بعد از ورودش دروازه رو بستم   یقدم

 شدم  رهیخ یبه گوشه ا انیو گر دیزانوهام سقوط کردم و ما ام یرو

 کنم؟ کاریبدون اون چ  حاال
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 رفت  عشقم

 دخترکوچولوم رفت  پدر

 خودم بدرقش کردم  و

  آه

 افسوس

 قصر برگشتم برخواستم و به  میرا پاک کردم و از جا میها اشک

 و ماهک و باراد تو سالن بودن  سایآو

 سمت اتاق آتروپات رفتم  به

 کرد ی نشسته بود و سقفو نگاه م  شیصندل یرو

 ی مواظب خواهرت باش دوارمیام رمی تختش نشستم وگفتم:دارم م یرو

 ؟ یست یکرد:مگه ت خواهرم ن زمزمه

 تعجب گفتم:معلومه که خواهرتم  با

 ؟یتنهامون بذار  یخواینگاه کرد وگفت:پس چرا م بهم

 ازش گرفتم و بغض ب گلوم فشار آورد  نگامو

خنک   ؟دلتیکنیبه پدر بچتم رحم نم  یکه حت یظالم شد نقدریا یگفت:تو از ک یرحم   یبا ب آتروپات 
 ؟ یشد که حافظشو خاطراتشو ازش گرفت 

باش به   سایگفتم:مواظب آو شدمیاز درون داغون م نکهیو بهش کردم و با اجام بلند شدم و پشتم از
 سپارمش یتو م

  ن ییپا  دمیرو کش  رهیسمت در رفتم و دستگ به

 فه؟ ی ضع نقدریمن ا  ؟خواهر یدیفقط بالتو ازت گرفتن و تو عقب کش ن؟اونایزد:هم داد
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 رو تو دستم فشار دادم رهیدستگ

 رحم باشع؟  یب نقدر یا تونست یم  چطور

 ؟ ییییییییفهمی چقدر سردرگمه؟اصال م یدید ؟اصالینگاه کرد  سایآو یداد :اصال به چشم ها ادامه

 مورد نزنم یب یمحکم بستم تا حرف  چشامو

   ستمیرحم ن  یمن ب دیفهمی م کاش

 ... کاش

 خارج شدم  عی باز کردم و سر درو
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 )آسا(

 سال بعد  پانزده

 . کردمیم  یو نکته بردار  دادمیگوش م زدیم  رمیکه دب  ییدقت به حرف ها با

 چشمم شروع به حرکت کردن.  ی دفعه کلمات جلو کی

 .ست یاالن وقتش ن آخه

 کردم آروم باشم.  یمحکم بستم و سع چشامو

 ؟ یبد حی توض نویا شهی+آسا م

 بدم. ح یکه درس داده توض یازم درخواست کرده بود تا مطلب رمونیدب
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 بدم.   حیدرس رو توض ییبرخواستم و تالش کردم بدون نگاه کردن به جا میسرجا از

 بهم!  ختیری که تعادلم م شهیمثل هم  درست

 نشستم که زنگ خورد.   میسرجا حی از توض بعد

 بلند شدم. میو از سرجا دمیکش  یراحت  نفس

 دم. مدرسه خارج ش از

 .کردیبود و با لبخند نگاهم م ستادهیا ابونیاون طرف خ  مامان

 عبور کردم.   ابونیاز خ  اطی احت با

 .میگفت و به سمت خونه راه افتاد یدیزد و خسته نباش میشونیبه پ یبوسه   دمیمامان که رس به

 پسرها بود.  رستانی راهمون دب وسط

 توجهمو جلب کرد. یپسر  یرفتم که صدا یکنار مامان راه م ری ز سربه

 . رهیو م ادیدختره همش با مامانش م نی+بچه ها ا

 کرد  یزشت  یبعد هم خنده  و

 قرار بود ازش ساده بگذره؟ یعنیمامان نگاه کردم  هی

 شده بود    رهینقطه خ کیمامان به  اما

 به اون طرف دادم. نگاهمو

 آرشان؟  دم؟بابایدیم یچ

 .درد گرفت  کمی قلبم

 کرد یمامان نگاه کردم که خشک شده به بابا نگاه م به

 داشت.  حقم
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 بود ستادهیا رستانی در آغوش کنار پارک کنار دب یو کودک بای زن ز  کیبا   بابا

 مامان رو گرفتم و فشردم.  دست

 کرد وگفت:جانم؟  یبه خودش اومد که به من نگاه انگار

 م؟ی زدم وگفتم:بر یلبخند

 میتکون داد و راه افتاد یسر 

 اومد: دخترم؟؟؟؟؟!!!!!!  یزن  غی ج یصدا

 . ابونی که تو بغل بابا بود اومده بود وسط خ یعقب اون کودک میتعجب برگشت با

 مامان چطور ازم فاصله گرفت و با دو خودشو به اون دختر رسوند دونمینم

 از پشتش بهش زد   نیماش  کیدر آغوشش گرفت  یوقت  درست

 سمت مامان مدیدو غیج  با

 _مامان؟؟!!!!! 

 بود،زانو زدم.  دهیچ یجون که دستشو محکم دور دخترک پ  یمامان ب  یجلو

 دخترک و بابام اومدن. مادر

 ؟مامان؟ یدلهره گفتم:مامان؟مامان خوب  با

 بگو یچ یگفتم:مامان  هیبا گر  دمیکه نشن  یجواب

 تکون دادم وگفتم:پاشو مامان.توروخدا  نشیصورت خون یتو بغلم گرفتم و دستمو رو سرشو

 به بغل مامانش پناه برد   دخترک

 ... به آمبوالنس رنگ بزنه   یکی زدم:ماااامااااان پاشوو.تورو خدا   غیج شتر یب  یو نگران هیگر با
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 .زدمیاتاق عمل قدم م یبسته  یدرها پشت

 و زنش و دخترش هم اون طرف تر نشسته بودن  بابا

 از دست دادن مامان به جونم افتاده بود استرس

 خودت کمکش کن ایخدا

 ندارم! ویجزء مامان کس  ایدن نیتو ا من

 ومدنیم نییمهابا از چشمام پا  یچشمام ب  اشک

 بهش بگم بابا! یحت  تونمیندارم!چون بابام که حافظشو از دست داده و نم ویمن به جزء مامان کس آره

 زدم یبرام سخت شده بود و نفس نفس م دنیکش  نفس

 مانتومو باز کردم  یام بردم و دکمه  قهیبه سمت  دستمو

 اومد.  سایخاله آو یلحظه صدا همون

 تعجب بهش نگاه کردم وگفتم:خاله؟  با

 نکن خاله قربونت بشه. هیمنو تو بغلش گرفت و گفت:جان خاله؟اومدم خاله جان.گر محکم

کن  یکار  هی.خاله ذارهی گفتم:خاله مامانم داره تنهام م هیبستم و محکم بغلش کردم و با گر چشامو
 ...خاله.   دمیخاله من مامانمو دارم از دست م

 شه یدرست م یپشت کمرم نوازش داد وگفت:نترس قشنگکم.همه چ دستشو

 نگاه کردم شیفاصله گرفتم و تو چشم ها ازش
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 !دمی رد وگفت:بهت قول م  یبخش  نانیاطم  لبخند

 . امیدر ب یاز نگران کردیبود که وادارم م یبرق  شیچشم ها تو

 اعتماد داشتم . بهش

 زدم و اشکمو پاک کردم   لبخند

 .میسرد اون بخش نشست یها  یصندل یخاله رو  کنار

 خسته بودم.   یلیخ

 خاله گذاشتمو به بابا که دخترشو تو بغلش نگه داشته بود نگاه کردم.  یشونه   یخم کردم و رو وسرم

 صورتم قفل شد و ذل زد تو چشم هام.  یو رو دیبابا چرخ نگاه

 شد.  یجار   میباز به گلوم اومد و اشک تو چشم ها بغض

 پدرو لمس نکرده بودم؟  کی یسال بود که من دست ها چند

 سال بود که بخاطر حفاظت از خودم و خالم و مامانم بدون پدر و آغوش گرمش بزرگ شدم؟  چند

 م؟یکرد   یزندگ بیعج  یایدن  نیا یسال فقط خودمو مامان تنها تو چند

 سال شده؟ چند

 شد  ری اشکم از چشم هام سراز ی قطره

 بابا تار شده بود ی چهره

 بستم. چشامو

 نگاهش کنم. خواستی نم دلم

 . دمیترسیاصل م در

 نتونم تحمل کنم و برم بغلش و بگم:بابا دلم تنگه برات!  دمیترسیم
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 :آسا بلند شو دکتر اومد.خاله

 بلند شدم و اشکمو پاک کردم و به سمت دکتر رفتم  عیسر

 گفتم:حال مامانم چطوره؟  یترس و دلهره و نگران  با

 انی بهوش م گهیهست.چند ساعت د یا زن قوزد وگفت:مادرتون واقع  یمهربون لبخند

 برگشتم سمت خاله و بغلش کردم یخوشحال با

 

 ��یداشتن  دوست ظالم ��

 ۳۶#پارت_

 چشاشو باز کنه. کردمیم یمامان نشسته بودم و لحظه شمار  یصندل   کنار

 نازتو باز کن. یباش مامان .چشا  زود

 تکون پلکاش شدم  ی متوجه

 باز کنه.  شوی آب  یجام بلند شدم و منتظر بودم چشم ها از

 باز شد.  در

 سمت در .بابا؟  برگشتم

 مادرتون بهوش اومدن.! نمی بب خواستم یم دیصاف کرد وگفت:ببخش صداشو

 ! ن؟یمامان نگاه کرد وگفت:عع خوشحالم که بهوش اومد به

 کردی مامان نگاه کردم چشم هاشو باز کرده بود و به بابا نگاه م به

 اشک تو چشمش شدم.  ی متوجه

 چطور به عشق بابا سوخت و دم نزد  شهیکه هم میدیهمه سال م نیا
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 ! کرد؟ینم  یکار  یکه چطور بابا رو دوست داشت ول دمی خودم د یچشم ها با

 و سکوت کردم.   نییانداختم پا سرمو

 .رونیکرد و بابا رفت ب  یتشکر  مامان

 خاله اومد.  بعدش

 مثل من تعجب کرد. مامان

 تنهاشون بذارم.  دیاومد با ادمی همو بغل کردن  یوقت

 اتاق خارج شدم.  از

 نشستن یگوشه ا دمیرو د یزن و مرد کی

 کردم  زیت چشامو

 م؟یدیم یچ

 و باراد؟  ماهک

 من شد. یسمتشون رفتم که ماهک متوجه  به

 شد و گفت:سالم خانم  بلند

 توجه به حرفش محکم بغلش کردم. یب

 دلم براش تنگ شده بود چقدر

 کرد  یدگی که سال ها بهم رس یعطر کس  یبرا

 ذره شده بود برات.  هیماهک جون.دلم   یخنده گفتم :چطور  با

 . دیو گفت:شما لطف دار نییانداخت پا  سرشو

 . نمتی ب یخوشحالم م یل یباراد نگاه کردم وگفتم:خ به
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 بانو   زیتکون داد وگفت:من ن یسر 

 من فقط انسانم ستمیکردم وگفتم:من بانو ن اخم

 نتونست   یکنه ول شی کرد مخف یخندش گرفت و سع باراد

 ن یباش  یمقام دارن پس عاد زانیم کیو همه به  نهی زم نجای:اگفتم

 گفت:اما...  ماهک

 س یلبش گذاشتم وگفتم:ه یرو دستمو

 باال انداختم و ازشون دور شدم  یتعجب نگاهم کردن.شونه ا با

 اونجا نشستم  مکتین ی.رومارستانی ب اطی اخل حد رفتم

 سرم نگاه کردم  یماه باال به

 تر تنگ شده! بیعج یایاون دن یبرا دلم

 اونجا  میبشه برگرد کاش

 +خاله؟

 تعجب به کنارم نگاه کردم  با

 

 

 ��یداشتن  دوست ظالم ��

 ۳۷#پارت_

 کرد؟ یم کاریچ  نجایبابا؟ا دخترک

 زدم و زمزمه کردم:جانم؟  یلبخند
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 بده به مامانت.خدافظ  نویمامانت خوب بشه.ا دوارمیبرگه سمتم گرفت و گفت: ام هی

 دور شد. ازم

 تا شده رو باز کردم  یبرگه   آروم

 ؟ ینقاش هی

 مامان ؟  از

 دمیکش  ینقاش یزدم و دستمو رو  یتلخ  لبخند

 !دمی بکش   یهمه بدبخت نی ا میشدیداشت تا مجبور نم ینقاش  نیمامان بال هاشو مثل ا کاش

 داره  دیسف یبود که بال ها دهیفرشته کش هیرو مثل  مامان

 بود!  شیکه چند سال پ یعتیمثل واق درست

 درد.... نیکاش تموم بشه ا دمیکش یق یعم  نفس

 

   سی تری#آم

 خودمون  یایشدم که برگردم به دن یراض  یباهام حرف زد و به بدبخت   یلیخ  سایآو

 نهیدوست داشت اونجا رو بب  یلیآسا خ  یطرف از

 .میتا آماده بش میخونه شد یاز مرخص شدنم راه بعد

 . دهیبهم داد و گفت:دختر آرشان کش ینقاش هیبودم که آسا  لیجمع کردن وسا مشغول

 آهم گرفت.  ینقاش  دنید با

 دم یخودم ملکه بودم جلو چشمم اومد و آه کش یکه برا ییها روز

 ده!اون روزا تنگ ش یدلم برا چقدر
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 آرشان و عشقش تنگ شده  یدلم برا  یز یاز هرچ شتریب  یول

 سر جاش  ادیتکون دادم تا فکرم ب  سرمو

 کردم یبه آرشان فکر م  گهید دینبا

 اون االن زن و بچه داره. چون

 خودمون  یایبه دن می تا بر میحاظر شد میکه جمع کرد المونویوسا

 و... میساخته بود عبور کرد  سایکه آو یا چهیدر از

 #آسا 

 م یشهر شد وارد

 رفت.  یما راه م یبا قدرت جلو سایآو خاله

 .کردنیشهر با احترام بهمون نگاه م  یاهال ی همه

 کرد ی رفت و اصال به اطراف نگاه نم یمغرورانه راه م یلیهم خ مامان

 شهر نگاه کردم  بیو غر بی عج یساختمون ها به

 داشت  ی بی عج یمعمار  واقعا

   میدیقصر رس به

 بود  بای واقعا ز دهیبلند و سر به فلک کش یها دروازه

 دوباره؟ یزندگ یعنی  نیو ا میقصر شد وارد

 منم؟ یبعد یملکه  یعنی

 مامان تو ذهنم اکو شد  یصدا

 - یبا خاله ات بجنگ یملکه شدن رو از ذهنت خارج کن.تو حق ندار  فکر
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 تعجب بهش نگاه کردم با

 و عبور کرد زد  یح یمل  لبخند

 مامان ذهن منو خوند؟ االن

 و منگ سرمو خاروندم و دنبالشون رفتم  جیگ

 بگم کمه! یشکوه و عظمت قصر هرچ از

 که بهم داده بودن رفتم یبه سمت اتاق  هیو بق  ییاز آشنا شدن با دا بعد

 

 

 ��یداشتن  دوست ظالم��

 ۳۸#پارت_

   سی تری#آم

 و آتروپات هم روبروم بودن   سایمبل نشسته بودم و آو یرو

 کنند   انیدونستن  چطور ب یافتاده بود و نم یاتفاق انگار

 . دیبپرس ستمیملکه ن گهی.من ددیکردم: راحت باش  زمزمه

 ! یگفتم:خودت ملکه ا سای کردم و به آو یا خنده

بهت    امیب  خواستمیآهو فرار کرد.من م شیبود گفت:هفت سال پ   نییطور که سرش پاهمون آتروپات 
 م یکن داشی پ  میتا االن نتونست یول  میخواهر گفت خودمون حلش کن یبگم ول

 ش؟ یبهت گفتم:فرار کرده؟اصال مگه زنده است؟مگه نکشت با

 .نکشتمش ری گفت:خ شرمسار
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 م؟یکن  کاریچ  دیمشت کردم و گفتم:حاال با دستمو

  ادیو ب ره یکه قدرت بگ گردهیمنبع م هی.اون دنبال میکن داشیپ دیبا خوامیم  گفت:ازت کمک سایآو
 .رهی انتقام بگ

 و سردرگم شدم.  جیگ

 چرخه ی خودش م یمثل آهو داره آزادانه برا  یساله که دختر  هفت

 کنم؟ داشیپ تونمیم کجا

 ! سی تریکن آم فکر

 ره؟ ی قدرت بگ تونهی م یاز چه کس آهو

 کن   فکر

 کن  فکر

 یچ

 ترس از سرجام بلند شدم. با

 آوردم   ادیتصادف رو به  زمان

 دمیلحظه من آهو رو د اون

 و بعد به سمتم اومد!  کردیباز نگام م شی ن با

 کردن یو آتروپات با تعجب نگام م  سایآو

 بود  مارستانمیتو ب یاونجا بود حت  آهو

 ممکنه؟ یعنی

 سراغ آرشان رفته باشه؟  ممکنه
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 ممکنه زن آرشان همون آهو باشه؟  یعنی

 آرشان رو برگردونم و آهو رو خودم بکشم یحافظه    دیممکن باشه با نیشدم اگه ا کالفه

 اون دختر؟  اما

 نجا یا اریکن و ب هوشیسمت آتروپات و گفتم:برو آرشان و زن و بچشو به طور تا محسوس ب  برگشتم

 با تعجب گفت:اما چرا؟  آتروپات 

 مشت کردم وگفتم:ممکنه آهو زن آرشان باشه  دستمو

 ؟ی تعجب داد زدن:چ با

 د یزود باش  ستیداد زدم:چتونه؟االن وقت تعجب ن یعصب

 دور شدم و به سمت اتاقم رفتم  ازشون

 بود    شیاتاق شدم مثل پانزده سال پ وارد

 ن یو غمگ  کیتار

 تخت انداختم  یاتاق خودمو رو ییروشنا یراغ براروشن کردن چ  ایکنار زدن پرده و   بدون

 کردم یآماده م  یهر اتفاق یخودمو برا دیبا

 رفتم یو قاطع جلو م ذاشتمیکنار م دیرو با دیو ترد شک

 هست   سای بحث حکومت آو االن

 سوال رفتم   ری منم ز یعنیسوال بره. ری اگه حکومتش ز و

 ادی ب شی پ یبذارم مشکل  دینبا

 از دست آسا !  آخ

 ممکنه دردسر بشه اونم
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 و بهش اخطار دادم  گذرهیم یورودمون به قصر متوجه شدم تو فکرش چ ی لحظه

 باشه  دهینفهم یا گهیخداکنه کس د فقط

 شهیبد م  یلیخ  وگرنه

 بستم و به خواب رفتم تا زمان برگشتن آتروپات وقت استراحت داشتم...  چشامو

 ��یداشتن  دوست ظالم��

 ۳۹#پارت_

کردم و االن داخل   هوششونیب  یزده شد و آتروپات داخل شد و گفت:همون طور که خواست در
 نن یرزم یز

 نجا یا اریگفتم:آرشان رو ب کردمینگاه م رونی طور که به ب همون

 گفت و از اتاق خارج شد. یچشم

 لبم نشست.   یرو  یتلخ  لبخند

 رم یگی سال دارم روبروت قرار م  انی بعد از سال عشقم

 من در باز شد  دییدر زده شد و با بفرما یاز چند بعد

 د؟یهست  یک  د؟شماینگه داشت نجایمنو ا یدادش اومد:به چه حق یصدا

 یشیخودت متوجه م  ریبا خشم گفت:آروم بگ آتروپات 

 _آتروپات تنهامون بذار 

 :چشم  آتروپات 

 اتاق خارج شد  از

   دمیشنیرو م ومدیبه سمتم مآرشان که  یقدم ها یصدا
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 ؟ ی هست یوگفت:تو ک ستادیسرم ا پشت

 عطرش تنگ شده بود! یدلم برا چقدر

 میعقب و چشم تو چشم شد برگشتم

 تعجب گفت: تو؟  با

 ؟ یکن ی م یو داد زد:چه غلط دیگذاشتم که خودشو عقب کش ش یشون یپ یرو دستمو

 اره ی نم ادیاما حق داشت اون که منو به  دیاز دادش رنج قلبم

 ؟ ییصاف کردم و داد زدم:آتروپات اونجا صدامو

 باز شد و وارد شد وگفت:جانم؟  در

 ار ی_زنشو ب 

 تکون داد و رفت  یسر 

  کردیبا خشم نگاهم م  آرشان

 !کنمی م تیحتما ازت شکا  میبر نجایاز ا نکهی:بعد از اگفت 

 کنه؟  تی شکا  خواستینبود م تی شکا یبرا یی که جا ییایتو دن دمیحرفش خند از

 نگاه کردم  رونیرو ازش گرفتم و به ب نگاهم

 نشست  یساکت گوشه ا اونم

 زنش هم اومد یاز چند بعد

 ترس خودش رو به آرشان رسوند و تو بغلش پنهون شد  با

 نگاه کردم  شیو تو چشم ها برگشتم

 کمرم حس کردم  یرو رو یبهم زده شد و سرد  یکه ناگهان از پشت ضربه ا  گشتمیآهو م دنبال
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 افتادم  نی زم یرو

 بلند شد  غی ج یصدا

 ؟ یمنو بکش   یتونیم یداخل مغزم اکو شد:فکر کرد یصدا

 درد بستم  یاز رو چشامو

 گذاشتم و خواستم بلند بشم که نذاشت نیزم یرو دستمو

 تو مغزم نبود تو جمع بود  نباریباز اومد اما ا صدا

  شیدیبهم م یو تو دار  خوامیفراتر از اون م یکردم نگرد!من قدرت رشیکه تسخ ی+منو تو وجود کس 
 ته یزندگ یی آخرا گهی.دسیتریآم

 بشه  شتریزن آرشان ب  غیکه باعث شد ج یطانی ش یخنده  و

 گفت قدرت فراتر؟  اون

 بهش؟  دمیمن دارم م و

 چطور؟  اما

 بازوم نشست  یرو یدست

 ؟ یگفت:خوب یبا نگران آتروپات 

 تخت نشستم یآره تکون دادم و به کمکش بلند شدم و رو یبه معن یسر 

 بودن؟  لهیاونا وس  یعنیآرشان و زنش نگاه کردم  به

 چه خبره؟ نجایمن ا یخدا

 کرده؟ کاریچ آهو

 چرا؟
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 چه خبره؟  نجایا دی بگ شهیگفت:م آرشان

 ارم یدکتر ب دیبا هیا داد گفت:پشتت خون بزنم آتروپات ب یخواستم حرف تا

 از اتاق خارج شد عیسر و

 بود که زده شده بود یکمرم بخاطر زخم سوزش

 درد داشتم  یلیخ

 بستم و لبمو دندون گرفتم چشامو

 

 ��یداشتن  دوست ظالم ��

 ۴۰#پارت_

 آرشان با اشک گفت:دخترم کجاست؟  زنه

 کردم:جاش امنه  زمزمه

 کنم ی خودم خواهش م  شیپ  نشیاریو التماس ادامه داد:ب هیگر با

بگو بهشون بگو دخترمو بهم   یز یچ  هیبا التماس به آرشان گفت:آرشان تو  دیاز من نشن یجواب  یوقت
 بدن

 دم ینفر رو شن  نیقدم چند یباز شد و صدا در

 باز کردم و نگاهشون کردم چشامو

   آتروپات 

 سا یآو

 ماهک
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 باراد 

 پزشک 

 به همراه دختر آرشان وارد شدن در آخر آسا و و

 بودن  دهیو رنگ پر دهیترس همشون

 به زور زدم وگفتم:چطونه؟نمردم که  یلبخند

 با خشم گفت:ساکت شو  سایآو

 منو خوابوند و مشغول شد دکتر

 به آسا جمع شد حواسم

 کردی نشسته و به کمرم نگاه م ساکت

 مثل دختر خودم نبود! نگاهش

   دیکش ری ت قلبم

 دخترم؟  یعنی

 اون قدرت فراتر دخترم بود؟ یعنی

 ممکنه ریغ نینه ا نه

 رو از آسا گرفتم و به زنه آرشان که دخترشو تو بغلش داد سوق دادم نگاهم

 گرفت  شیلحظه کمرم آت نیهم در

 درد ناخواسته داد زدم یاز رو و

 کنم ی م یو من حکمران رنیمیهمه م یاولشه به زود نی:ادیچ ی باز تو مغزم پ یصدا

 دم یاجازه رو نم  نیمشت کردم و داد زدم:من ا دستمو
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 جام بلند شدم که پزشک گفت:بانو هنوز کارم تموم نشده از

 آسا نگاه کردم  یچشم ها به

 شده بود قرمز

 شده؟ یز ی ؟چ  یگفت:آبج سایآو

 واریگردنش گذاشتم و چسبوندمش به د یسمت آسا رفتم و دستمو رو به

 بلند شد  هیو آتروپات وبق  سایداد آو یصدا

 ؟ یکنی م کاریچ یدار  یگفت:آبج سایآو

 ؟یکردم:چطور وارد جسمش شد زمزمه

 آسا تکون خورد:دخترت قبالً مرده بود من زندش کردم!  لب

 شل شد دستم

 گفت یم یچ

 نگاهش کردم  ناباور

 چشمم نقش بست  یبست و خاطرات جلو چشاشو

و بعد   کنن ی م تشیجنگل آزار و اذ هیبودن و داخل  ده یبه اردو رفته بود آسا رو چند نفر دزد یوقت
 ! کشنیاون رو م کنهی م دشونی آسا تهد ننیب یم یوقت

 !شی هفت سال پ  درست

 کرده؟  یهفت ساله آهو کنار من زندگ  یعنی

 تا... نجایهفت سال منتظر بوده که برگردم ا یعنی

 من هفت ساله مرده؟ یآسا یعنی
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 دم؟یو من تازه فهم ستی هفت ساله ن دخترکم

 افتادم   نیزم یخم شد و رو  میزانوها

 ؟ یچه خبره؟آبج  نجایبا بهت گفت:ا سایآو

 جلو  انیگرفت و اجازه نداد ب هیدستشو به سمت بق آسا

وگفت:بعد از فرارم خودمو کشتم تا بتونم بشم روح و بهت حمله کنم و موفق شدم   ستادیا جلوم
 یو دوستمو بد  .حاال وقتشه تقاص مرگ داداشسیتریآم

 گردنم گذاشت و فشار داد یرو رو دستش

 بوجود اومد شی گلوم بود آت یدستش که رو نیب

   ختی تو چشمم روان شد و ر اشک

 حرکت بودم  یو من ب سوختی داشت م گلوم

 ورد؟یدخترم منو از پا در م  یداشت با چهره  آهو

 

 

 ��یداشتن  دوست ظالم��

 ۴۱#پارت_

 +مامان نجاتم بده

 بهت نگاش کردم  با

 صدا از کجا اومد؟  نیا

 ن؟ یپس ا سوزوندیداشت گلومو م آهو
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 درد گرفت  قلبم

 بخاطر سم تو وجودم بود  لیکه اوا یدرد مثل

 قلبم گذاشتم و فشار دادم یرو دستمو

 تر شد: مامان من زندم اون زنو بکش نجاتم بده  یقو صدا

 س نگاه کردم و زمزمه کردم:منو ببخش دخترم احسا یب یآسا یاشک تو چشم ها با

 کردم   هوششی حرکت ب هیدستش گذاشتم و پسش زدم و تو  یرو دستامو

 به سمت زن آرشان رفتم و دستمو داخل قلبش فرو بردم  عیسر و

 کم کم سوزوندمش  و

 نداشت  دهیدختر آرشان فا ی هیو گر غی و ج  هیآرشان و بق  یها داد

 آهو در اومد و با نفرت داد زد:ازت متنفرمممممم  آخر زنه آرشان به شکل ی لحظه

 تمام  و

 شد  خاکستر

 لحظه خشک شد کیزنمو ول کن   زدیکه داد م آرشان

 قرار گرفتم و با اشک نگاهش کردم  جلوش

 کرد یبهت به خاکستر آهو نگاه م با

 با خبر بشه  یکنم وقتش بود که از همه چ فکر

 دمش یو بوس  دمیکش یق یعم  نفس

 اد ی ب ادشی یکوتاه که باعث شد همه چ  یبوسه  هی

 کردی بهت نگاهمون م با
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 س؟ ی تریکرد:آم زمزمه

پزشک براش ببر اون دختر کوچولو)دختر   هیو ازش گرفتم وگفتم:باراد آسا رو ببر تو اتاقش و  نگاهم
 آرشان(اونم ببر تو اتاق مهمان و ماهک تو مراقبش باش 

 وجود نداره  گهیچون آهو مرد و د یستراحت کنا کمی ینگاه کردم و گفتم:بهتره بر  سایآو به

 به آتروپات گفتم:آرشان رو به اتاق مهمان ببر  بعد

 خارج شدن   همشون

 آتروپات خاکستر آهو رو جمع کرد  قبلش

 و پزشکمون مشغول خوب کردن کمرم شد و بعدش گردنم  دم یتخت دراز کش یرو

 که کارش تموم شد تنهام گذاشت  بعد

 تختم بلند شدم و از اتاق خارج شدم   یرو از

 سمت اتاق مهمان رفتم به

 باز کردم و وارد شدم درو

 تختش نبود  یرو

 پشت سرم بستم و گفتم:خوشگل خانم؟ درو

 از پشت تخت اومد  یا هیگر یصدا

 خت یری پاش گذاشته بود و اشک م یرفتم پاهاشو جمع کرده بود و سرشو رو   اونجا

 شده؟  یکردم:چ زمزمه

 ازت متنفرم  یبلند کرد و با نفرت گفت:تو مامانمو کشت سرشو

 کوچولو فکر نکردم؟  نیچرا اون موقع به ا دیکش ری ت قلبم
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   یبابامم ازم گرفت ینفرت و اشکش ادامه داد:تو حت با

 باباتو نگرفتم  گفتم:من مهربون

 ش یازم گرفت  یعن ی یسمتم حمله کرد و خواست منو بزنه و داد زد :تو بغلش کرد به

 کردم   شی بغلم محکم گرفتمش و بو تو

 !دادیآرشان رو م  یبو

 کوچولو  خوامیعذر م  دیکردم:ببخش زمزمه

 خوامممممیداد زد:من مامان و بابامم م هیگر با

   ختیو اشک منم ر دیترک بغضم

 ؟ یکرد نکارویچرا ا آهو

 ؟ یبچه رو وارد کار کرد هیچرا  یر ی انتقام بگ یخواستیکه م ییتو

 ؟ یکرد ایقضا نیطفل معصوم رو وارد ا هی چرا

 آه

 کرد که خوابش برد  هی اونقدر گر دخترکوچولو

 تخت گذاشتمش و از اتاقش خارج شدم  یرو

 

 ��یداشتن  دوست ظالم��

 ۴۲#پارت_

 اتاق آسا شدم  وارد

 زدن یتختش نشسته بود و آرشان روبروش بود و با هم حرف م  یرو
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   نییمن شرمنده شد و سرشو انداخت پا  دنید با

چونش گذاشتم و سرشو بلند کردم و گفتم:دختر   ریتخت نشستم و دستمو ز  یسمتش رفتم و رو به
 باشه   نییسرش پا دیمن نبا

 بکشمت  خواستمیمنگاهم کرد وگفت:منو ببخش که   یمونیپش با

 زدم و دستشو که سوزونده بودم تو دستم گرفتم و گفتم:تو ببخش که دستتو سوزوندم یلبخند

 نگاهم کرد  یشرمندگ  با

 کنم  یسوال هی خوامی وگفتم:آسا م دمیبوس  شویشونیپ

 نگاهم کردوگفت:جانم؟  یسوال

 وگفتم:اون اردو؟  دمیگز لبمو

 فتاده ین ی اتفاق نیوسط وگفت:همش تفکراته اون زن بود همچ  دیپر خودش

 ی نگاهش کردم که گفت:ذهنمو بخون تا باور کن دیترد با

 زدم و بغلش کردم   یلبخند

 نبود ذهنشو بخونم یاز ین

 ؟ یدر حقم بد کرد نقدر یگفت:چرا ا آرشان

 آسا جدا شدم و به آرشان نگاه کردم  از

 بود ینگاهش دلخور  تو

 من از بودن با دخترم فقط چند ماهه؟ کرد:حق زمزمه

 ذارمیشما رو تنها م  رمیو گفتم:من م دمیگز لبمو

 که جلوش افتادم و چشم تو چشمش شدم  دیجام بلند شدم که دستمو کش از
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 ی منو از دخترم جدا کن   یحق ندار  گهی:دگفت 

 نگاه کردم   شیتو چشم ها لغزان

 کردمیکنسلش م  دیگفته بود که اگه قصدشم داشتم با تی با جد اونقدر

 کارو نداشتم  نیقصد ا یول

 کنم؟مرگ مادرشو پاک  یلحظه   یخوای بمونه با م یطور  نیدخترت هم یکردم:حافظه  زمزمه

 ؟یگی رو م  ایبهت گفت:رو با

 آره تکون دادم یبه معن سرمو

 م؟ی بمون نجایا یذار یم یعنیتر ادامه داد: ناباور

 و ازش گرفتم و گفتم:آره  نگاهم

 در آغوش آسا فرو رفتم هوی

 و آرشان رو تو بغلش گرفته بود  من

 م یشیزد:آخ جون باالخره خانواده م  غیج

 کردیلبم اومد که چشمم به آرشان خورد که با لبخند نگاهم م یرو  یلبخند

 !خوامت یم  یلیخ  یزد:ظالم دوست داشتن لب

 گفت که آسا متوجه نشد یجور 

 و گفتم:آسا مادر ولمون کن   دمیگز لبمو

  یلیآرشان کات وگفت:خ یگونه   یبوسم رو هیمن و  یگونه  یبوس رو هیرهامون کرد و  آسا
 دوستتون دارم

 هم بگم هیگفت:برم به بق رفتی شد و همونطور که به سمت در م  بلند
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 بگم صبر کن که آرشان بغلم کرد.  خواستم

 نگاهش کردم تعجب با

 ؟ یکرد غیزد وگفت:خب خب خانم ظالم چند ساله خودتو و دخترمو ازم در  یطونی . شلبخند

 دونمیسرم نگاه کردم و گفتم:نم یباال به

 بشه   یهفده سال هیفکر کنم  نجایکرد وگفت:دوسال اونجا پونزده سالم ا یسکوت

 نگفتم  یز ی نگاه کردم و چ شیچشم ها تو

  یمگه تو چ یباز دوستت دارم لعنت  یوا یکه در حقم کرد ییظلم ها یادامه داد:با همه  خودش
 ؟یدار 

 

  یکه فکر کنه تو مادرش  یکن جور   یرو پاک کن و براش مادر   ایرو یازم جدا شد گفت:حافظه  یوقت
 م یاریم ادشیرو    قیبزرگ شد و تونست درک کنه حقا یوقت

 ی تو بگ ی دور گردنش حلقه کردم و گفتم:هرچ دستمو

 ی بش هیتنب   دیزد وگفت:هوم پس با یلبخند

 ؟یچ  یعن یکردم وگفتم: اهم

 ی ار یبرام بچه ب دیشکمم گذاشت وگفت:با یچشمام نگاه کرد و دستشو رو به

 خندم گرفت که همون لحظه در با شدت باز شد   شییپرو  از

 که با چند جفت چشم روبرو شدم  میسمت در برگشت به

 آتروپات آسا ماهک باراد  سایآو

 کردنیبا تعجب نگاهمون م همشون

 با زنم تنها باشم   خوامیم رونیب د یلست؟بریمگه تو یبا اخم گفت:هوو  آرشان
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 سرخ شد  آسا

 د؟ یست یگفت:شما که عقد ن ییبا پرو  سایآو و

 میطالقم نگرفت  یبه آرشان کردم وگفتم:ول  ینگاه  یطون ی ش با

 خنده  ریحرفم همشون زدن ز نیا با

 م یدوتا عاشق رو تنها بذار نیا میبر نییا یگفت:ب آتروپات 

 م یشد و دستمو گرفت و به سمت در رفت بلند

 .د یآسا رو بوس  هیشونیپ

   نییاز خجالت سرخ شد و سرش انداخت پا  آسا

 نکن تشیآسا رو بغل کرد وگفت:ععع اذ سایآو

من با ماهک ازدواج کنم؟به صورت   شهیم دیدیاگه اجازه م دیو باراد گفت:ببخش دمیخند هممون
 ؟ یقانون

 همه به من ذل زدم  دمیجواب بده که د  سایمهربون زدم و منتظر بودم آو لبخند

 تعجب گفتم:چتونه؟  با

 بگو یچ هی یی گفت:ملکه تو سایآو

 تعجب گفتم:من؟  با

 آره تکون داد  یبه معن  سرشو

 کارم ی دونفر همو دوست دارن من چ یجمع کردم وگفتم:خب وقت  خودمو

 و باراد لبخند زدن ماهک

 وهوی میگفت:پس امشب مراسم دار سایآو
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 دن یدوباره همه خند و

 

 :(  انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 د یلذت برده باش  دوارمیو ام دیدوستان ممنونم که رمان من رو تا آخر خوان سالم

 نداره یتیواقع چیو ساخت ذهن من بود و ه  ی لیرمان کامال تخ نیا

 ️❤م و نظراتتون هست  شنهاداتیمنتظر پ  و

 ی انیکاو نرجس

09052104051 

Insta : @_nrjs.kvni 
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