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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 ماه ( یروی) فصل اول: دختر ماه و ن ۱ یدیو پل یپاک

 یدری: مطهره حسندهینو

 

 دمه......مق

 بند انگشته. هی یبه اندازه ،یدیو پل یپاک نیب یفاصله گندیم

 .دندینشون نم یخودشون رو به کس کیتار یمهین هاشونیبه ماه هستند اما بعض هیها شبانسان تموم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 بوده. زیلبر یقبال درونش از پاک م،ینیبیکه م یدیآدم پل دیشا

بشه که  یطانیو ش والیبه ه لیدرونش رو آزاد کنه و تبد یدیپل کنهیکه مجبورش م وفتهیانسان م یبرا یاتفاقات

 .ارهیخودش رو به دست ب یتا پاک جنگهیدوباره م یاما پس از مدت شناسهینم گهیخودش، خودش هم رو د

 هست. یدیام د،یپل یهابه پاک شدن آدم شهیهم

 

 بـــهــــار

 

 اومدم. رونیدستم گرفته بودم از آشپزخونه بسبد رو با دو  یترک برداشته یطور که دسته همون

 نیطولش بد نقدریا نیاگه بخوا ما؛یکنیم حیراحت تفر الیکه با خ هیروز نیامروز آخر گه؛ید دیدخترا زود باش -

 .میکن دایخوب تو پارک واسه نشستن پ یجا هی میتونینم

 منکه آمادم. ؟یزنیغر م نقدریگفت: اه بهار، چرا ا حوصلهیب یهست

 .نطوریگفت: من هم هم کردیرو مرتب م شیکه شال صورت یاومد و درحال رونیاز اتاق ب فسن

 .ارهیرو همراه خودش ب لیخب پس خداروشکر؛ هرکدومتون چندتا وسا -

 اومدم. نییپا اطیترک برداشته با احت یهاهال رو با آرنجم باز کردم و از پله یاقهوه یچوب در

 . میخونه پارک کرده بودم گذاشت واریکه کنار د نیداخل صندوق عقب ماشرو  هالیکمک دخترها وسا به

رنگ  ییو شش آلبالو ستیدو هی میهامون تونستپاساژ و جمع کردن حقوق یتامون با چند سال کار کردن تو هرسه

 نکرد. غیالبته ناگفته نماند که پرورشگاهم کمکش رو از ما در م،یبخر

با هزار  میدیرس یبه سن قانون یو وقت میپرورشگاه بزرگ شد یتو یار سالگاز چه م،یمیتیو نفس  یو هست من

 ریز گهیو االن د میو مستقل بش میکن یدخترا زندگ یهیکه جدا از بق میکن یپرورشگاه رو راض ریمد میزحمت تونست

 . میو آزاد میستینظر پرورشگاه ن

 .میهست یدانشجو سال اول روانشناس ما
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 نیواسمون صحبت کنند و متاسفانه فردا اول زهایچ نجوریتا درمورد دانشگاه و درس و ا میرفت صبح به دانشگاه امروز

 روز دانشگاه و دوباره سخت درس خوندنه.

 رو روشن کردم و به سمت پارک روندم. نیو ماش میشد نیماش سوار

 شده. یپل ییپاشا یرو روشن کردم که آهنگ قلبم رو تکراره از مرتض ضبط

نفس هم عقب  کرد،یم ادیفضول که جلو نشسته بود ز یهست یو ه کردمیمن صداش رو کم م یه شه،یهم مثل

 .دیخندیو م کردیبه حرکات ما نگاه م نیماش

 هالیو نفس وسا یجا نگه داشتم تا هست هی. میدیبه پارک رس نیبر سر ضبط ماش یپس از جدال من و هست باالخره

 کنم. دایپارک پ یجا هیو  رو از صندوق عقب بردارند تا من برم

 .امیتا من ب دیکن دایخوب واسه نشستن پ یجا هیگذاشتند گفتم:  نییرو پا هالیوسا یوقت

 کنم. دایپارک پ یجا هیگفتند و حرکت کردم تا  یاباهم باشه هردوشون

 زنگ زدم که با سه بوق جواب داد. یرو پارک کردم و به هست نیکردم و ماش دایپارک پ یجا

 . میچمن نشست یتو یورزش لیگفت: ما کنار وسا دمهمقیب

 .رسونمیمباشه گلم، من االن خودم رو  -

 که تنم بود گذاشتم. یمشک یمانتو بیرو داخل ج یرو قطع کردم و گوش تماس

 نشستم. ششونیکردم و پ داشونیپ قهیاز چند دق پس

 ها؟بچه میکن کاریمتفکرانه گفت: حاال به نظرتون چ نفس

 .میکم قدم بزن هی میموقع فکر کردن، لبش رو با زبونش تر کرد و گفت: بر شیق عادت همشگطب یهست

 ابروم رو باال دادم. یتا هی

 مراقبت بکنه؟ هامونلیاز وسا یاونوقت ک -

 درخت بود اشاره کردم. هیکه کنار  یگربه ا به
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 که اونجا هست، نه؟! یحتما اون گربه ا -

 سرش رو خاروند. یهست

 فکر نکرده بودم واال. نجاشیبه ا ا،یگیبدم نم-

 تاسف به چپ و راست تکون دادم.  یرو به نشونه خنده سرم با

 .میکن یباز بالیوال میگرفت میتصم باالخره

 .میگذاشت یروفرش یرو رو چادرهامون

 کردن. یبه باز میرو آورد و شروع کرد بالیتوپ وال نفس

 .میزدیو هم حرف م میکردیم یباز هم

 آبشار زد که به شدت به صورتم خورد. هی یدفعه هست هی

صورتم رو  هم فشار دادم؛ خم شدم و با دو دستم یهام رو روهام حلقه زد و چشمچشم یدرد، اشک تو یرو از

 پوشوندم.

 بهار؟ یبا لحن نگران گفت: خوب یدوشون به طرفم اومدند و هست هر

 نزدم. یحرف

 هام رو پاک کردم.چشم یو اشک تو سادمیدرست وا مکث که درد صورتم کمتر شد یکم با

 .کشمتیم رمتیبگ یگفتم: هست یرو به هست دواریتهد

 .دمیداد که با حرص پشت سرش دو حیآب دهنش رو با صدا قورت داد و فرار رو برقرار ترج یهست

 به سرم زد. یطانیفکر ش هیدفعه  هی

رو  میکفش ورزش عیو سر ستادمیسرش بزنم. ا یرو تو گرفتم کفشم میماهر بودم تصم یریتو نشونه گ کهچون

 دفعه... هیداد که  یدستم رو خوند و جا خال یدرآوردم و به طرفش نشونه گرفتم و پرتاب کردم، اما هست

 پسر برخورد کرد. هیکفشم با شدت به سر  نه؛یاوه! چشمتون روز بد نب اوه
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اون پسرست! اگه فرار کنم لنگه کفشم رو از  شیکفشم که پ یوافکر کنم دردش گرفته؛ بهتره فرار کنم،  چارهیب یوو

 !کنهیبارم م ادیم رونیاز دهنش ب یاگه هم از جام تکون نخورم پسره هر چ دمیدست م

 بود. ستادهیسرم رو باال آوردم درست پسره رو به روم ا ینکنم که وقت کاریکنم چ کاریحال فکر کردن بودم که چ در

بر کنترلش داشت گفت: خانم محترم، ظاهرا  یکه سع یرو به سمتم گرفته بود با لحن عصب که کفشم یدرحال پسره

 کفش ماله شماست! نیا

 !کنه؟یم کاریشما چ شیپ نیا د،یگیراست م یرو ازش گرفتم و خجالت زده گفتم: وا کفش

 ابروش رو باال داد. یتا هیکه داشت  یاخم با

بره و  دیکجا با دونستهیکفش شما به سرم خورد؛ انگار بال درآورده بوده، نمکه  زدمیواال، داشتم قدم م دونمینم-

 حواسش پرت بوده به سر من خورده!

 .خندندیشدند و دارند م نیپخش زم دمیو نفس انداختم که د ینگاه به هست هی

 وق دادم.پسره نگاهم رو ازشون گرفتم و به سمتش س یاما با صدا دم،یهام براشون خط و نشون کشچشم با

 .ادیکه کفشتون بعد از پرتاب کجا فرود م دیمواظب باش دیکنیکفشتون رو پرت م یدفعه بعد وقت-

محترم، من اصال قصد  یآقا دیرو به داخل دادم و شرمنده گفتم: واقعا ببخش میروسر یگوشه میشگیعادت هم طبق

 به دوستم بزنم.  خواستمیکفش زدن به شما رو نداشتم؛ فقط م

 اسمتون رو بپرسم؟ تونمیلبخند گفت: اشکال نداره خانم... م هیبا  پسره

 فرهمند هستم. -

 گفت: و اسمتون؟ یسوال یچهره با

 آقا؟! دیکار به اسم من دار یاخم گفتم: چ با

 رادمنش هستم. نیتوجه به حرفم گفت: منم رام بدون
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 دستش رو جلو آورد. بعد

 باهاتون خوشحالم. ییاز آشنا -

 !وا

 !دمیباهاش دست م امیپررو فکر کرده حاال م یهپسر

 رادمنش.  یآقا نیگفتم: همچن ارمیدستم رو جلو ب نکهیبدون ا 

 شد و دستش رو انداخت.  دیدست دادن باهام ناام از

 .دندیمثل شما هستند که به پسرا رو نم ییخوشحالم که هنوز تو جامعه دخترها-

 رادمنش. یبرم؛ خداحافظ آقا دیبا گهیمن د د،یتوجه به حرفش گفتم: ببخش بدون

 گفت: خدانگهدار. دمیپوشیکه کفشم رو م یدرحال

دختر و پسر که از خنده قرمز شده بودند حرکت  هیبه سمت دخترا حرکت کردم و پسره به طرف  یاز خداحافظ بعد

 کرد.

 . داشتندیقدم به عقب برم هیاون دوتا  داشتم،یکه من به جلو برم یهر قدم با

 با لکنت گفت: ب...ب...بهار؟ یسته

 .ینگو هست یچیاخم گفتم: ه با

 .دندیکش یبلند نهیکه هردوشون از ترس ه دمیکش یپخ هی بعد

 . دنیشدت خنده دلم رو گرفتم و شروع کردم به خند از

 . میشد حسابیخنده گفتم: حاال حساب ب با

 با هم گفتند: زهر مار! هردوشون

 .میخونه بخواب میزود بر مه؛یساعت هشت و ن میشام درست کن میبر نیایلحن خندون گفتم: حاال ب با



 یدیو پل یپاک

9 
 

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 دانشگاه.  میبر دیفردا با-

 .میواسه پختن شام رو برداشت ازیسبد مواد مورد ن یو از تو میرفت هالیسمت وسا به

 .میرفت نیماشو به سمت  میرو جمع کرد هالیو دو بود که وسا ستیبه ب کینزد ساعت

 و به سمت خونه روندم. میگذاشت نیماش یرو تو هالیوسا

رو داخل  هالیپارک کردم و به کمک دخترا وسا نگیپارک یرو تو نیماش م،یدیبه خونه رس قهیدق ستیاز ب بعد

 .میآشپزخونه برد

 .میهامون حرکت کرداز اتمام کارهامون به سمت اتاق بعد

 خوابم برد. دهیو سرم به بالشت نرسلباسم رو عوض کردم  یخستگ با

 شدم. داریب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 صبحانه رفتم. زیگرفتم و سر م یاقهیدوش ده دق هیکردم و  داریرو ب یو هست نفس

 مشغول صبحانه خوردن بودند و من هم نشستم همراهشون صبحانه رو خوردم. هردوشون

 .میگاه برتا به دانش میاز اتمام صبحانه آماده شد بعد

 .میدیبه دانشگاه رس قهیهفت پونزده دق ساعت

 نداشتم. یبود و حس راحت بهیدانشگاه هنوز واسم غر طیمح

 به همراه دخترا وارد کالس شدم. فشردمیدستم م یرو تو فمیهمونطور که بند ک ریبه ز سر

 دختر و پسرها کل کالس رو پر کرده بود. یصدا

 و نفس حرکت کردم. یر از هستآخر کالس جلوت یهایسمت صندل به

طور که کنجکاوانه به اطراف نگاه نشستم که اون دوتا همون هایاز صندل یکی یباال آوردم و رو یرو کم چادرم

 دو طرفم نشستند. کردندیم
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اما  میهاشون، استاد وارد کالس شد که همه بلند شدپسرا بودن و پچ و پچ یهانگاه ریو ز قهیبعد از پونزده دق باالخره

آروم با  کردیهمون طور که بهش نگاه م یگرد شده بهش نگاه کردم و هست یهابا تعجب و چشم دمیدکه  یبا کس

 که!... نیآرنج به پهلوم زد و ناباورانه گفت: ا

 

 رو ادامه داد. یآروم حرف هست نفس

 پارکه! یتو یپسره-

 .میهمه نشست نشستن داد که ینشست و اجازه یصندل یرو تیغرور و شخص با

خوردنش رو  یاون پس سر یاستادمون باشه حتما تالف نیهام صورتم رو پوشوندم و با استرس گفتم: اگه ادست با

 !دهینمرم رو کم م ارهیدرم

 کردنه باشه. یکه اهل تالف یآدم نجوری: فکر نکنم ایهست

 .دمیکش یقینشستم و نفس عم درست

 باشه. یگیکه تو م ینجوریهم دوارمیام -

 بد شانس هست؟ نقدریهم مثل من ا یکس مگه

 دلم بذارم؟! یرو کجا نیا یاستاد

 رادمنش شروع به حرف زدن کرد. یهمون آقا ای استاد

دخترها واسه نمره  نکهیدرضمن از ا م؛یرو درکنار هم داشته باش یاوقات خوب دوارمیرادمنش هستم، ام نیمن رام-

 .دیکن تیرعا دوارمیام اد،یعا بدم مکنند واق یعشوه گر ای یچاپلوس شمیگرفتن پ

 پارکش و نه به االنش! یتو تینه به شخص گفتم: آروم

 .یآدم معمول هیاستاد متشخصه نه  هیآروم گفت: حاال مثال  نفس

 !رهایگیدخترا، استاد پاچمون رو م دیحرف نزن نقدریبا خنده آروم گفت: ا یهست
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 نگفتم. یزیچ گهیو د دمیکش یپوف

 .دیکوب نمیس یخودش رو به قفسه واروونهیکرد که استرسم شروع شد و قلبم د یه خوندن اسامشروع ب استاد

 ؟یضرب گرفتم که نفس با خنده آروم گفت: خوب نیزم یگرفتم و با پام رو یدستم رو به باز یهاانگشت 

 استرس گفتم: نپرس. با

 نگفت. یزیو چ دیخند آروم

 بلند شدم و گفتم: حاضر. دم؛یکش یقیخونده شدن اسمم نفس عم با

اسمم  یخودش رو جمع کرد و جلو عیرو باال داد، اما سر شیمشک یدهیکش یمن با تعجب  ابروها دنیبا د استاد

 زد. کیت

 نشستم. یصندل یرو

دفتر دانشگاه اسمتون رو باران  یبهار؟ آخه تو ای دیگفت: باران هست یسوال یرو باال آورد و رو به من با چهره سرش

 ته بودند!نوش

 بهار هستم.-

 کنند. حیبه دفتر بگم که اسمتون رو به بهار تصح دیآهان، پس با-

 .دمیباالخره اسمت رو فهم نکهیا یعنیگفت؛  دیبهار رو با تاک نیا

تنش  یتو یبلند شد و بعد از مرتب کردن کت مشک یصندل یبه دست از رو کیتموم شد ماژ یخوندن اسام یوقت

 .دمیم حیباز واستون توض لیبا کمال م د،یبهم بگ دیداشت یر مشکله دم؛یگفت: درس رو م

 اومد. دیتو صورت دخترا پد یحرفش، خوشحال نیا با

 بشند. کیبه استاد نزد تونندیدرس م یخوشحال شدند که به بهونه نیاز ا ؛یمعلومه واسه چ گهید

 خوبه.  یلیخ شهیاز دبستان درسم هم خداروشکر
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 یلیخ هاسیبخون پل یسیبرو پل یروانشناس یبه جا ؟یهوش رو ازکجا آورد نیا گندیم بهم شهیو نفس هم یهست

 دارند، البته خودشون هم مثل من باهوشند. ازیبهت ن

 کنم. یبرداشتم تا نوت بردار فیک یو خودکارم رو از تو دفتر

 ساعت ده کالس تموم شد. باالخره

 .شدیشروع م ازدهیساعت  مونیبعد کالس

 .دمیکش یپوف یخال یاما با نبود صندل میبخور یزیچ هیبه سلف رفتم تادخترا  با

 .میقهوه خوردن بگذر ریاز خ دیگفتم: خب خانما، فکر کنم با نهیبه س دست

 .میبر میتونیهم م ادهیپ دم،یبه دانشگاه د کیکافه نزد هی: من یهست

 شروع بشه. یتا کالس بعد مینیشیم اطیداخل ح ست،یمهم ن -

 .میبر گهیم یکه هست یابه همون کافه : خبنفس

 اومدم. رونیاز سلف ب حوصلهیب

 ها.بچه الیخیب-

 بازوم گذاشتم. یهام بهم گره خوردند و دستم رو رودرد، اخم یاز بازوم گرفت که از رو یکیبا حرص پ نفس

 حرص گفتم: آدم باش. با

 بهش رفتم. یاغره چشم بعد

 هم نشنوم ضد حال. یمخالفت م،یریهمون کافه ممحکم گفت: به  نفس

 رو گرفت و به جلو قدم برداشت. یمچ هست بعد

 .دمیکش یهام دادم و پوفبه چشم یچرخ

 کردم و به جلو قدم برداشتم. میشونم تنظ یرو رو فمیک بند
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 گفت: تقبل اهلل بانو. دنمیبا د مونیکالسپسر هم هیکه  میشد اطیح وارد

 .دمینحسش رو پشت سرم شن یم رو تندتر کردم اما صداهاانداختم و قدم نییرو پا سرم

 !؟یکنیتر از ماست که بهش نگاه مخوشگل نقدریا نیزم یعنی -

 .دمیکش یعصبان نفس

 شدم. مونیحراست پش دنیبارش کنم اما با د ادیم رونیاز دهنم ب یو هر چ سمیوا خواستم

 .ندرفتیدوتا هم که مثل چغندر بدون توجه به پشت سرشون م اون

 فرستادم. رونینفس حبس شدم رو به ب م،یاومد رونیدانشگاه که ب از

 بود؟! یچ گهیبگه آخه نونت کم بود؟ آبت کم بود؟ اومدنت به دانشگاه مختلط د بهم ادیب یکی

 .دمیرو تندتر کردم که به اون دوتا رس هامقدم

 بهشون انداختم. ینگاه مین

 حاال کجاست؟-

 ... اشاره کرد.یتر که روش نوشته بود کافهجلو یتابلو کم هیبه  یهست

 .میواردش شد میدیکافه که رس به

 .کردیشده بود و فضا رو دلباز م نیسبز تزئ یهااهیبود که داخلش با گ یکیش یچوب یکافه

 خلوت بود. بایتقر کافه

 هام کرد.رو مهمون لب یکافه بهم منتقل شد لبخند طیمح دنیکه با د یخوب حس

 .میکافه بود حرکت کرد یکه انتها یتخت چوب هیسمت  به

 و با دقت بهش نگاه کنم. ستمیکه باعث شد از حرکت با دمیرو د ییرخ آشنا میراه ن نیب در

 بود. رهیرو به روش خ یشخص به قهوه اون
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 استاده. دمیکرد؛ سرش رو باال آورد و نگاهش رو اطراف چرخوند که فهم یدفعه اخم هی

 گاهم گره خورد که دوتا ابروهاش رو باال داد.ن ینگاهش تو ناگهان

 و نفس که نشسته بودند قدم برداشتم. یبود به سمت هست نییکردم و همون طور که سرم پا یاخم

 

 آوردم و نشستم. رونیرو ب کفشم

 ؟یدی: استاد رو دیهست

 کردم. نییآره باال و پا یرو به نشونه سرم

 بد اخالق؟ یاخم کرد نقدریفت: حاال چرا او گ دیمشتش رو آروم به بازوم کوب یهست

 دادم. هیتک یو به پشت دمیخند حوصلهیب

 شد. کیچهل ساله بود بهمون نزد بایمرد تقر هیکه  گارسون

 د؟یدار لیم یچ -

 : سه فنجون قهوه با شکر.یهست

 دستش انجام داد و رفت. یتو یرو داخل تبلت مشک یکار هی گارسون

 .دیکن شیپسر مردم درو یهاتون رو از روکردند که گفتم: چشم به استاد نگاه یو هست نفس

 با تعجب به طرفم برگشت. نفس

 .میریبگ ادی خورهیقهوه م یچجور مینیبب میوا بهار! خب کنجکاو-

 .دمیصورتش خندون شد که با خنده پام رو به پاش کوب بعد

 .دیآدم باش-

 .دیکش یاازهیخم یهست
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 .خوامیط خواب مپسره، االن فق یهر چ الیخیب-

 تاسف به چپ و راست تکون دادم. یرو به نشونه سرم

 .میعزم رفتن کرد میخورد نکهیها رو آوردند و بعد از اقهوه باالخره

 رفتند. رونیو نفس از کافه ب یهست

 .دمیکش یافتاد که پوف نیزم یدفعه از دستم در رفت و رو هیآوردم اما  رونیشدم و کارتم رو ب کینزد یحسابدار به

 استاده. دمیزودتر برش داشت که د یکیشونم برداشتم و تا خواستم خم بشم  یرو از رو فمیک

 رو به سمتم گرفت. کارت

 .دییبفرما-

 گرفتم و با خجالت گفتم: ممنون استاد. ازش

 فاکتور رو دادم و گفتم: چقدر شد؟ کردیرو به حسابدار که داشت بهمون نگاه م بعد

 نگاه کرد و مبلغ رو گفت. وتریفاکتور و کامپ به

 استاد پشت سرم بلند شد. یکارت بکشم که صدا خواستم

 .کنمیمن حساب م-

 طرفش برگشتم. به

 .میکنیخودمون هم حساب م م،یممنون، خودمون خورد-

 عیکنارم اومد و بدون توجه به حرفم خواست کارت بکشه که با حرص دستگاه رو به طرف خودم کشوندم و سر به

 هم به حسابدار دادم. دشیو مبلغ و رمز رو زدم؛ رس دمیکش کارت

 .کنمیتشکر م دیانجام بد دیخواستیکه م یبه استاد گفتم: گفتم که ممنون، اما به هر حال بابت سخاوتمند رو

 .کنمیگفت: خواهش م مغرورانه
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با حسابداره به گوشم استاد  یخداحافظ یقدم برداشتم که صدا یکردم و به سمت در خروج یحرص اخم یرو از

 خورد.

 ه؟یبهم نگاه کردند که گفتم: چ یسوال یو هست نفس

 ؟یاومد رید نقدریگفت: چرا ا یسوال یبا چهره یهست

 چپ زدم. یعل یرو به کوچه خودم

 کردم؟! واقعا؟! رید-

 !ردهکیم ینیریاستاد خود ش شیگفت: حتما داشته پ یزد و با لحن بدجنس یهست یبا آرنج به پهلو نفس

 حرص به عقب هلش دادم و به جلو قدم برداشتم. با

 کنم؟! عمرا! ینیریاستاد خود ش شیبچه، چه حرفا! من پ ادیبرو کنار بذار باد ب-

 با خنده پشت سرم اومدند. هردوشون

 

 ــنیرامــ

 

 اومدم. رونیپر حرص بهار خندون از کافه ب یافهیو بخاطر ق دمیبه لبم کش یدست

به  شیتوجهیو رادان با اون ب نینگ یجلو یپارک بدجور یچون اون روز تو ده،یرو بهم م یبدادنش حس خو حرص

 اتیخصوص میکه بگذر هانیاما از ا دند؛یسرم کوب یتو تونستندیکه تا آخر شب تا م یکرد، جور عمیهام ضاحرف

 رو دوست دارم. شیاخالق

 .شهیم دایرو نده کم پ یاوقار باشه و به پسرب نقدریکه ا یدختر نجوریامروزه ا یجامعه یتو متاسفانه

 

 بــهــار
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 .کردمیبه ساعت نگاه م دمیکوبیم یدستم رو آروم به صندل یکه خودکار تو یدرحال

 .زدندیحرف م زیر هیو نفس کنار هم نشسته بودند و  یدفعه هست نیا

 لند شد.بهم متلک انداخته بود ب شیساعت پ کیهمون پسره که حدود  یدفعه صدا هی

 .ادندیخوشگل ز یچون پسرها کنندینگاه نم نیدخترها به زم گهیامروزه د هایقابل توجه بعض -

 .دنیهاش و چندتا از دخترها شروع کرد به خندبا دوست بعد

 .دمیکوب یتر به صندلهم فشار دادم و خودکار رو محکم یرو رو هامدندون

 یو ارزش انیدخترباز به چشمم نم یپسرها نجوری، اما اصال اهست ست،یسبزش خوشگل ن یهابا اون چشم گمینم

 .ستمیواسشون قائل ن

 .و بلند شدم دمیکش شهیخفه م گهید نکهیاز ا یااستاد رادمنش اومد که نفس آسوده باالخره

 .میبا اون داشت یلیکالس هم به دال نیا

 که باز بلند شد تا درس بده. دینکش قهیدق کی به

کالس رو آزاد  نیا دیبذار د؟یدیدرس م نقدریکه ا دیشیگفت: استاد، خودتون خسته نم حوصلهیاز پسرها ب یکی

 .میباش

 آخر رو واسه رفع اشکالتتون بهتون وقت آزاد بدم. یقهیچند دق دیاما شا شه،ینم ر،یاخم گفت: خ با

 کرد. سینداد و شروع به تدر یفرد چیرو به ه یفرصت حرف بعد

 خودکارم جوهر تموم کرد. ؟یدار یخودکار آب ،یرآروم گفت: بها نفس

 ابروم رو باال دادم. یتا هینگاه کردم و  بهش

 زود؟ نقدریا-

 رو آوردم. یمیبه اشتباه خودکار قد-
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 ها؟اومده خانم شیپ یدفعه استاد گفت: مشکل هی

 .میاخموش رو به رو شد یافهیکه با ق مینگاه کرد بهش

 استاد. ریگفتم: خ یجد

 بهمون انداخت و بعد مشغول نوشتن شد. یتاهکو نگاه

 .برداشتم یخودکار مشک هیدستم رو به نفس دادم و خودم  یتو یآب خودکار

 ها کل کالس رو پر کرد.پچ پچ یساعت آخر رو وقت استراحت بهمون داد که صدا مین استاد

 .کردینگاه م زیداده بود و به م هیتک شیبه صندل نهیدست به س استاد

 .هیچه شکل نمیبب خوب نتونستم به صورتش دقت کنم یلیخ قبال

 بلند پرپشت. یکم یهامژه ؛یاقهوه یبادوم یهابا چشم یاپرپشت قهوه یموها

 

 متناسب صورتش. ینیو ب یصورت یاغنچه لب

 .هایبه چشم برادر البته

 کن! ایدختر ح استغفراهلل؛

 تا بفهمم نگاه کردم. رمیارم باهاش کلنجار ماستاد درس داده د یمطلب داخل دفتر که از وقت به

 سوال. هیاستاد  دیاز دخترها با ناز رو به استاد گفت: ببخش یکیدفعه  هی

 شد. رهیبا همون ژست سرش رو باال آورد و منتظر بهش خ استاد

 د؟یبپرسم که چندسالتونه که استاد هم هست تونمیم-

اصال  نیاسمش النازه با اخم گفت: ا دمیفهم یموقع خوندن اساماز دخترها که  یکیبزنه  یتا خواست حرف استاد

 !زمیعز ستین یسوال درس
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 .میهمه کنجکاو ستم،یفقط من ن گه،یهم سواله د نی: وا گلم! خب ادختره

 رو خوب اومد. نیا

 من هم کنجکاوم بدونم. واقعا

 و هفت سالمه. ستیمن ب د،یس نکنسر کال یخودیب یهابحث نیگفت: از ا یبزنه استاد جد یتا خواست حرف الناز

 .دیساله بش ستیاز دخترها با ناز گفت: انشاهلل صد و ب گهید یکی

 با اخم گفت: ممنون. استاد

 اون مطلب شدم. دنیمشغول د باز

 دفتر بکوبم. یبفهممش که باعث شد با حرص خودکار رو رو تونستمینم

 بهم نگاه کردند. یو نفس سوال یهست

 .کنهیم وونمیداره د فهمم؛یمطلب رو نم نیا د؛ینکن بهم نگاه نجوریا-

 بهش نگاه کردند.دوشون  هر

 .ستیولش کن بابا، مهم ن ؟یگیرو م نی: انفس

 درخدمتم. دیدار یبزنم استاد گفت: مشکل یخواستم حرف تا

امتحانتون کم  یهاز نمر هیمعنیب یلیمشکلتون خ نمیدخترها خواستند بلند بشند که استاد گفت: اما اگه بب شتریب

 .کنمیم

 نرفتند. گهیشدند و د خکوبیحرفش دخترها سرجاشون م نیا با

 !یبکن یخوای: خب برو از استاد بپرس بهار، جرم که نمیهست

 .دیاجبار خودکار و دفترم رو برداشتم و بلند شدم که نگاه استاد به سمتم چرخ یو از رو دمیکش یپوف

 خانم فرهمند! دهیپسره بلند شد: از شما بعهمون  یطرفش رفتم که باز صدا به
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 دفعه سکوت نکردم. نیو ا دمیبه طرفش چرخ تیعصبان با

 محترم. به ظاهر یآقا دیاطرافتون اشتباه گرفت یمن رو با دخترها د،یگیم دیدار یچ دیبهتره بفهم-

امتحانتون  یاز نمره نیخوایمکالس  ختنیبا بهم ر نکهیفرهزاد، مثل ا یاستاد بلند شد: آقا یعصبان یدفعه صدا هی

که  نمیبیکار خانم فرهمند رو اشتباه نم نجایپس من ا د،یازم بپرس دیداشت یکم بشه! خودم گفتم اگه مشکل جد

 .رهیمورد قضاوت بد شما قرار بگ

 نبودن وجودم رو پر کرد. کسیها حس ببعد از سال تشیحما از

 گاه خودم باشم. هیندارم و مجبورم خودم تک یبانیپشت گهیست که دهاو مادر شدنم سال پدریاز گم شدن و ب بعد

 رو به پسره زدم و به طرف استاد قدم برداشتم. یپوزخند

 هم قفل کرد. یهاش رو توگرفت و انگشت یرو از صندل شیتک

 گذاشتم و به مطلب اشاره کردم. زیم یخجالت دفتر رو رو با

 درکش واسم سخته.-

 اومد که بهش نگاه کردم و با الناز رو به رو شدم.به کنارم  یکیدفعه  هی

 د؟یدار ی: شما هم مشکلاستاد

 : بله استاد.الناز

 اشکال خانم فرهمند حل بشه. دی: اول صبر کناستاد

 بهم انداخت. ینگاه مین الناز

 چشم استاد.-

 !دمیرو باال کشانگار ارث باباش  کنهیبهم نگاه م یافتاده! جور لیرو باش! انگار از دماغ ف دختره

 بهش نگاه کرد. یجور هیاستاد  اما

 .شناسهیدختره رو از قبل م انگار
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 .دمیدفعه خوب فهم نیداد که ا حیاستاد خودکارش رو برداشت و با حوصله واسم توض یآقا

 .رندیبگ یمعلم خصوص تونندیبه حال پولدارا که م خوش

 زدم. یلبخند یرو برداشتم و با قدردان دفترم

 .استاد ممنون-

 تر کرد.هاش چال ظاهر شد و صورتش رو جذابلپ یزد که رو یلبخند

 بود. فهیوظ-

 اشاره کرد. یگذاشت و به قسمت زیم یدفتر رو رو یپر حرص با لبخند الناز

 رو مشکل دارم. جانیا من هم-

 د.بودم سوق دا سادهیکه هنوز وا یکرد اما نگاهش رو به سمت من یرو به الناز اخم استاد

 د؟یدار یاگهیمشکل د-

 .نه استاد ؟یگفتم: چ هول

 .قدم برداشتم میبه سمت صندل ریسر به ز عیسر بعد

 .شناسندیاستاد و الناز هم رو م مطمئنم

 دوست دخترشه؟ نکنه

 به من چه؟! اصال

 بهم نگاه کردند. یبا لبخند بدجنس ینشستم که نفس و هست یصندل یرو

 گذاشتم. فمیک یرو تو میم و دفتر و جامدادبه هردوشون رفت یاغره چشم

 

 ــنیرامــ
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 گه؟ید زیچ هی ای یاومد یگفتم: واقعا واسه مشکل درس آروم

 .دمتی! تو کافه دیکنیپاره م کهیانسان تعارف ت یدختره نیبا ا نمیبیحرص گفت: خوب م با

 زدم. یپوزخند

 فتم.بار هم بهت گ نیالناز، چند ستیمن به تو مربوط ن یکارها-

 .دیخند یعصب

 کنه؟یم کاریانسان جذب شده به نظرت چ هیبه سمت  نشیدرسته اما به فرمانروا که ربط داره؛ اگه بدونه جانش-

 هاش زل زده.تو چشم یعصب

 گهید یکشیتو کارهام سرک م نمیبب گهیبار د هی! اگه یکنیم دیرو تهد یک یبدون دار ،یبهتره حد خودت رو بدون-

 .شهیبد برات تموم م یلیو خ کنمینم یریدختر وز کهنیبه ا یتوجه

 نقدریکه دوست دارم؟ چرا ا یفهمیچرا نم ن؟یرام مینیبیگفت: چرا نم تیهاش حلقه زد و با عصبانچشم یتو اشک

 هان؟ ؟یمغرور و خودخواه

 دادم. هیتک یصندل به

 .ینیسرجات بش یتوجهش به ما جلب نشده بهتره بر یتا کس -

 

 بلند ازم دور شد. یهادفترش رو برداشت و با قدم تیعصبان با

حالم رو  خواستیو سر زده به خونم اومد و با کارهاش م ستیمثقال از نجابت دخترونه تو وجودش ن هیکه  یدختر

دختر  هی یایبه ح نقدریکه ا یدستش بدم که مجبورم کنند باهاش ازدواج کنم، انتظار داره من یخراب کنه تا کار

 دوستش داشته باشم! دمیم تیاهم

 و نگاهم رو به سمت بهار سوق دادم. دمیکش یقیعم نفس
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 .دیخندیم داشت

 !ادیخنده و لبخند بهش م بیعج

 .شهیچهرش مهربون و جذاب م خندهیم یوقت هیبس با همه جد از

که  هیاتیصهمون خصو نیو ا خهیمخالفش کوه  یهاخودش شوخ و مهربونه اما در مقابل جنس یهاهم جنس کنار

 دختر در نظر من احترام داشته باشه. هی شهیباعث م

 .یجد نقدریدارم با لبخند باهام حرف بزنه نه ا دوست

 !کنم؟یبودنش فکر م یجد ایبه من داره که دارم به لبخند زدن  یاون چه ربط اصال

هاش اون و دوست ی، صداحرف یهمه صدا نیا نیدوختم و تمرکزم رو به سمتش جمع کردم که ب زیرو به م نگاهم

 واسم واضح شد.

 پارک. میبر م؛یکاریتو خونه هم ب م؛یندار ی: امشب که درسنفس

 تو؟ یشیپارک آخه؟ خسته نم میهمش بر ا،یو گفت: حوصله دار دیکش یپوف بهار

 م؟ی: خب کجا برنفس

 ادتونه؟یرو  میرفت شیماه پ کیکوه بود و  هی یکه باال یا: اون کافهیهست

 دنج و خوب بود. یلیگفت: آره، خ یا لحن پر ذوقب بهار

 هام شکل گرفت.لب یرو یمحو لبخند

 اونجا. می: بریهست

 : موافقم.بهار

 : پس من هم موافقم.نفس

 کوه؟ یکافه باال هی

 کجاست. نمیپرس و جو کنم بب دیبا
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 بــهــار

 

 کل کالس رو پر کرد. یشتریب یزنگ سروصدا یصدا با

 رفت به همراه دخترا به طرف در حرکت کردم. رونیاستاد ب یشونم انداختم و وقت یرورو  فمیشدم و ک بلند

 النازه. دمیبهم زد و ازم دور شد که د یامحکم تنه یکیدفعه  هی

 و به رفتنش نگاه کردم. سادمیتعجب وا با

 چشه؟! نی! اوا

 داره! ی: بدبخت مشکل رواننفس

 مردم. یگخونه، از گرسن میبر نیای: ولش بابا، بیهست

 .میشد نگیو وارد پارک میاومد رونیکالس و سالن ب از

 رو باز کرد. یمشک یسانتافه هیکه در  دمیرو د الناز

 بچه پولداره. پس

 بهم گره خوردند. دیهاش شدبه من خورد که اخم نگاهش

 حرکت کردم. نمیانداخت و به سمتم اومد اما به سمت ماش نیماش یرو تو کولش

 .دمیشد که به طرفش چرخ دهیدفعه مچم کش هی

 گفتم: بله؟ یجد

 ه؟یکارهات چ نیا لیبا اخم گفت: دل نفس

 !ییآشنا بیبه نفس نگاه کرد و گفت: عج قیدق الناز
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 نگاه کردم. ینفس و هست به

 .نیماش یتو دیبر-

 : اما...یهست

 گفتم: لطفا. محکم

 ازم دور شدند. یلیمیب با

 منتظر بهش نگاه کردم. نهیسرو از دستش آزاد کردم و دست به  مچم

 .یاستاد رو جذب خودت بکن یتونیفکر نکن م ن،یبب-

 بهم نگاه کرد. تیکه با عصبان دنیحرف شروع کردم به خند نیا دنیشن با

 تو؟ حالت خوبه؟  یگیم یخنده گفتم: چ با

 نیبه ماش یعیو سر بیپلک بهم زدن به طور عج هیدفعه تو  هیبردارم  یاما تا خواستم قدم دمیبه عقب چرخ بعد

 هام زل زد.چشم یچسبوندم و تو یدیپرا

 نشه. داتیاطراف استاد پ گهید-

 زدم و به عقب هلش دادم. یپوزخند

 .رمیگیکه از تو دستور نم دیببخش-

 و با تعجب بهم نگاه کرد و آروم گفت: چطور ممکنه؟! سردرگم

 چطور ممکنه؟ یگفتم: چ یسوال یچهره با

 .دمیبهت اخطار نم گهیو با اخم گفت: درو جمع کرد  خودش

 بعد رفت. و

 حرکت کردم. نیرو باال دادم و به سمت ماش ابروهام
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 .اما استاد نه دهیم تیاهم یلیکه هست معلومه به استاد خ یدختره هر ک اون

 ؟یبه طرفم اومدند و نفس گفت: خوب یبا نگران یو هست نفس

 زدم. یلبخند

 .دیکه ازش بترس تسین یزیدختره چ نیخوبم، ا -

 نگاه کردند. شدیالناز که دور م نیبا اخم به ماش یو هست نفس

 .کنمیم کشیت کهیبرسونه خودم ت یبیگفت: بخواد بهت آس یبا لحن آروم یهست

 .یکن یادامه داد: تو هم بهتره ازش دور ینگاه کرد و جد بهم

 گفتم. یااز رفتارش باشه سردرگم

 

 الــنــاز

 

 .کردمینگاه م ابونیبه خ با اخم سردرگم

 نداشته باشه؟! یریروش تاث یممکنه که نفوذ ذهن چطور

 خوره؟یگل شاهپسند م نکنه

 رو بکشه؟ یسلطنت یبشه و اون و خانواده کینزد نیبه رام خوادیباشه و با نقشه م یشکارچ نکنه

 شمش.اگه مجبور باشم بک یدور نگه دارم حت نیاون رو از رام تونمیم یهر چ دیبا

که چقدر به فکرشم و مطمئنم  فهمهیدختره رو براش رو کنم اونوقت م نیدوستم نداره اما اگه دست ا نیرام درسته

 .شهیکم کم عاشقم م

 



 یدیو پل یپاک

27 
 

 ـنیرامــ

 

 شدم. دارمیچهارده از خواب ب ساعت

ها انتقال زدم و شامخون آ یایو به دن دمیرو پوش میآب یو شلوار ل یدار مشکگرفتم؛ لباس دکمه یاقهیدوش ده دق هی

 هام رو باز کردم.چشم

 .میها دار نهیگرگ یها و ملکه باران و وزراخون آشام یفرمانروا و وزرا یعنیپدرم  نیب یاجلسه امروز

 .شهیقصر جلسه برگزار م یتو هانهیها و گرگخون آشام نیهفته بخاطر صلح ب هر

 کافر اتفاق افتاد از دست دادم. یها و اجنهون آشامخ نیجنگ که ب هیبر اثر  یسالگ زدهیس یرو تو مادرم

 سالشه دارم. جدهیکه ه نیخواهر به اسم نگ هیسالشه و  کیو  ستیبرادر به اسم رادان که ب هی

 یو همراه ییها من رو به مکان مخصوص جلسه راهنمااز محافظ یکیها احترام گذاشتند و نگهبان دمیقصر که رس به

 ص جلسه شدم.کرد. وارد سالن مخصو

 .دیبلند شد و من رو درآغوش کش یصندل یاز رو بابا

 خوشحالم. دنتیپسرم، از د یسالم، خوش اومد-

 خوشحالم. دنتونیسالم، من هم از د -

 جدا شدم. ازش

 به جلو اومد و بغلم کرد. رادان

 ذره شده بود. هیسالم بر برادر گلم، دلم واست -

 بار به کمرش زدم. چند

 خان، من هم دلم واست تنگ شده بود.سالم رادان  -

 مخصوصم نشستم و جلسه شروع شد. یصندل یاز سالم با ملکه و وزرا رو بعد
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رو  یدختر هی رانیا یو تو گردندینفر باهوش م هیپرستان دنبال  طانیش ی: متوجه شدم که فرقههانهیگرگ یملکه

 کردند. دایپ

 .دمیخبر رو شن نیمن هم ا نطوره،ی: بله همبابا

 هم قفل کردم. یهام رو توگذاشتم و انگشت زیم یرو رو هامآرنج

پرستان  طانیش یفرقه یتو رکیانسان باهوش و ز هیمسلمان وجود  یهابه نفع انسان نیاصال به نفع ما و همچن-

 .ستین

 دستشون بهش برسه. میو نذار میکن دایزود پ یلیدختر رو خ نیا دی: پس باهانهیاعظم گرگ ریوز

 هم قفل کرد. یهاش رو توداد و انگشت هیتک یبه صندل اباب

که گروه جست و جوگرتون  خوامیدختر بگردند و از شما ملکه م نیکه دنبال ا دمیاز افرادم دستور م یمن به تعداد-

 .دیدختر بفرست نیرو به دنبال ا

 .دمیکار رو انجام م نی)باران(: ا هانهیگرگ ملکه

 و راس ساعت شونزده اتمام جلسه اعالم شد. میبت کردصح گهیچند مطلب د درمورد

 که خداروشکر رادان آدرسش رو بلد بود و بهم گفت. شناسندیکه اون کافه رو م دمیپرس نیرادان و نگ از

 کافه باشه. نیهم خداکنه

 .شهیهام محو نمچشم یپر حرص بهار از جلو نیخندون و همچن یلحظه هم چهره هی

 

 بــهــار

 

 کشو گذاشتم. یادر نمازم رو توو چ مهر

 .دمیرو برداشتم و پوش میو شال مشک یتنگ مشک یو شلوار ل یشمیسبز  یمانتو هیکمد  یتو از
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 شدم. رهیهام خبه چشم نهیآ یتو از

 نیو ا شهیم شترینور ماه مخصوصا شب چهاردهم درخشش ب ریبراقه و ز یبیکه به طور عج یبراق طوس یهاچشم

رو تو عمق وجودم احساس  یبیو عج ادیز یانرژ هی کنمیهم به ماه چهارده نگاه م ی! تازه وقتبهیواسم عج یلیخ

 !کنمیم

 اومدم. رونیگرفتم و بعد از سر کردن چادرم از اتاق ب نهیرو از آ نگاهم

 اومدند. رونیب ریهم با تاخ یو هست نفس

 .میشد نگیپارک وارد

 پشت فرمون نشست و نفس هم عقب. تدونسیمحل اون رستوران رو م قیدق یهست چون

 نشستم. نیآورد در رو بستم و داخل ماش رونیرو ب نیماش یهست نکهیرو باز کردم و بعد از ا نگیپارک در

 .میدیهنوز نرس کیساعت گذشت اما بخاطر تراف مین حدود

 جا به جا کنم. یو خودم رو ه رمیضرب بگ نیکف ماش یبا پام رو شدیگرفته بود که باعث م مییدستشو دیشد

 آهنگ رو کم کرد. یبهم انداخت و صدا ینگاه مین یهست

 خنده گفت: چته؟ با

 .ادیم مییدستشو-

 .میرسیم میبا خنده گفت: تحمل کن دار نفس

 ضرب گرفتم. نیکف ماش یو با هر دو پام رو دمیکش یپوف

 شدم. ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماشپارک توقف کنه  یکامال تو جا یاجازه بدم هست نکهیبدون ا میدیکه رس نیهم

 .کنمیم داتونیباال من خودم پ دیگفتم: شما  بر عیسر

 .دمیمعطل نکردم و فقط دو بعد

 گذاشت. ییدستشو دونستمیم میقبال اومده بود چون
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 شلوغ نبود. ادیز نیهفته بود واسه هم اول

 اومدم عاشقش شدم. نجایکه به ا یبار نیاول

 زرد کار گذاشته بودند. یهاها چراغوصل بود و اطراف پله نییبه پا یسنگ یهاپله یلهیبه وس که رستوران بود باال

 تیداشتم که اهم یینداشت اما اونقدر دستشو ادیبود که رفت و آمد ز یکیتار مهین یجا شییدستشو یشانس بد

 .دادمینم

 بکشم. غیج یاز خوشحال خواستمیم ییدستشو دنید با

 !شهیچقدر خوشحال م ییدستشو هی دنیبدبخته که بخاطر د انسان چقدر نیبب

 

 (رانیپرستان در ا طانیاز فرماندهان ش یکی) ــاسیالــ

 

 ن؟یکرد داشیاز دستوراتم رو ندارن گفتم: پ کی چیجرئت مخالفت کردن ه دنشیکه همه با د میشگیهم یجذبه با

 شماست. شیدختره پ گهید قهیچند دقکه هست، تا  ییبله قربان، دوتا از افراد رو فرستادم جا-

 هام شکل گرفت و فنجون قهوه رو برداشتم.رو لب یمرموز لبخند

 .دیکن هوششیخراش هم برنداره، فقط ب هی یباشه حت دیحواستون باشه که سالم با -

 گذاشت. احترام

 اطاعت فرمانده.-

 .یبر یتونیم-

 و از اتاق خارج شد. گفت یااجازه با

 رو خوردم. از قهوه یکم
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 مغز متفکر گروه. شهیدختر م نیا

 بهمون خوش بگذره. یبهار جون؛ قراره حساب منتظرتم

 

 بـــهــار

 

 هام رو شستم.اومدم و دست رونیب ییدستشو از

 بده. ریرو ساخته خ نجایا ییکه دستشو یخدا به کس ش؛یآخ

 .ییدستشو یکیآب و  یکی ریرو ازمون نگ زیدو چ خدا

 اومدم و چادرم رو سرم کردم. ونریب ییدستشو از

 برنداشته بودم که دو مرد قد بلند سر راهم قرار گرفتند. یدو قدم هنوز

 تر کردم تا زود از کنارشون رد بشم.هام رو تندانداختم و قدم نییکردم و سرم رو پا یاخم

 دروغ گفتم. دمیبگم نترس اگه

 .دیگرفته بود شد استرسم

از دستم چنگ زد که  یکی عیدفعه سر هیزنگ بزنم اما  یهست ایافتاد به نفس  یه اتفاقآوردم تا اگ رونیرو ب میگوش

 با ترس بهش نگاه کردم.

 از اون دوتا بود. یکی

 .ستادیسرم ا هم پشت شونیکیقدم به عقب رفتم که اون  چند

 ریصدام تاث یدم ترسم روکر یاما سع دندیلرزیهام مو دست زدیگوشم م یقلبم رو هزار رفته بود و انگار تو ضربان

 نذاره.

 هان؟ د؟ی، مگه شما ناموس ندارکنار دیبر-
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 .یایهمرامون ب یمخالفت چیگفت: بهتره بدون ه یکلفت یزد و با صدا یپوزخند شونیکی

 هردوشون چرخوندم. نیرو ب نگاهم

 .دیگورتون رو گم کن-

 به طرف چپم انداختم. ینگاه مین

 ا مجبور بودم که فرار کنم.ام شهیبه کجا ختم م دونستمینم

 .دندیکردم که هردوشون پشت سرم دو دنیحرکت شروع به دو هی تو

 دختر. رسونهیم بیفقط بهت آس یگفت: لج باز شونیکی اون

 .دمیدویشده بودند و با تموم توانم م خی کهیت هیمثل  هامدست

 درد گرفته بودند و نفس کم آورده بودم. دیشد پاهام

 .کمندینزد دمینداختم که دبه عقب ا ینگاه

 هم بهم برسند. دیدرازشون با یهااون قد و لنگ با

 دور شدم. یلیکه مردمن خ یاز محل کردمیو حس م شدمیها رد مدرخت نیب از

 خودت بهم کمک کن. خدا

 گلوم رو گرفته بود. یدیشد بغض

 هاست.از اون یکی دمیبرگدوند که دشد و من رو به طوف خودش  دهیکش یدفعه دستم توسط کس هی

  ن؟یخوایاز جونم م یلرزون و با ترس بهش نگاه کردم و نفس زنان گفتم: چ یهاچشم با

 ششیدنبالت تا تو رو پ میاومد سمونیما به دستور رئ م،یستیفکرته ن یکه تو یزیگفت: ما دنبال اون چ شونیکی اون

 .میببر

 تشنم شده بود. دیشد
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 خواد؟یاز جونم م یچ ه؟یک ستونیم و گفتم: رئدهنم رو با صدا قورت داد آب

 .شینیبیم-

 .یدستش بود به جلو قدم برداشت که تقال کردم و با داد گفتم: ولم کن عوض یتوطور که مچم همون بعد

 .کردینم یتوجه اما

 شدند. ریهام سرازشکسته شد و اشک بغضم

 .دیولم کن ام،یهمراهتون ب خوامینمگفتم: من  هیدادم و با داد و گر ریگ درخت هیرو به  پام

 .دیبه ذهنم رس یشد که فکر کیبا خشم بهم نزد شونیکی اون

 یهاش رو روخم شد و چشم یزدم که اول یکیبه اون  یمشت محکم عیمحکم به وسط پاش زدم و سر دیکه رس بهم

 خم شد. یمچم از دستش در رفت و بدنش کم یهم فشار داد و دوم

مثل  یعوض یبلند شد: دختره شونیکی یعصب ادیفر یکردم که صدا دنیتم و باز شروع به دورو باال گرف چادرم

 !یدوست ندار یخوش رفتار نکهیا

 رو تار کرده بودند. دمید هاماشک

 بهم کمک کنه. یکیلرزون بلند گفتم: کمک؛  ییو صدا هیگر با

 .مدیبودند رس ختهیاز اجرهاش ر یکه بعض فیکث کیساختمون کوچ هی به

 بوده. یزیچ هیقبال  انگار

 پنهان شدم. وارشید پشت

 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمیکش قیعم یهانفس

 بودم. سادهیوا واریکه به کمک د یبدنم از ترس سست شده بود جور کل

 .گندیبهم م یزیچ هیو  کنندینگاه م قیکه دارند اطراف رو دق دمیدوتا رو د اون

 رو نفهمند. میگر یم تا صدادهنم گذاشت یرو جلو دستم
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 شدند که داخل ساختمون رو نگاه کردم. کیساختمون نزد به

 بود. شهیبود و پر از خاک و آجر و خورده ش کیتار دیشد

 که داخلش پنهان بشم گشتم. یزیچ هیفکر وارد شدم و به دنبال  بدون

 .گرفتنمیو م کردندیراحت درم رو باز م رفتمیبود اما اگه داخلش م یواریکمد د هی

 باال بود. یلیخ سکشیر

 .شدیم ترکیپاهاشون هر لحظه نزد یصدا

کمد  یشد و تو دهیکش یشد که مچم توسط کس یچ دونمیبود گذشتم اما نم یکه درش آهن یواریکنار کمد د از

 پرت شدم. یوارید

 در کمد رو بست. عیدهنم رو گرفت و سر یشخص جلو اون

 شدند. ریسراز شتریهام بدستش گذاشتم و اشک یوسرد و لرزونم رو ر یهادست

 دستش گرفته بودم. نیکردم به تقال کردن اما محکم ب شروع

 گفت: آروم باش تا برند. ییآشنا یمردونه یگوشم آروم با صدا کنار

 هام رو.حرفش نه ترسم رو کم کرد و نه شدت اشک نیا اما

 فشار دادم. هم یهام رو روساختمون شدند که از ترس چشم وارد

 آروم باشم تا برند. دیبا

 بیاز دستش فرار کنم، اما صداش عج تونمیتر منفره، راحت هیکه گرفتتم  ینیها دونفرند اما اباشه اون یچ هر

 آشناست!

االنه  کردمیکه حس م یجور دیکوب نمیس یخودش رو به قفسه واروونهیشدند که قلبم د ترکینزد یواریکمد د به

 نم.که سکته ک

 فشردم.هام دست یتو ارادهیدهنم بود رو ب یرد شد که دست اون مرد که جلو یواریاز کنار کمد د شونیکی
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 بلند شد. ونیکشی یصدا

 حتما از اون طرف فرار کرده. ست؛ین-

 بلند شد که از ساختمون دور شدند. عشونیسر یهاقدم یصدا بعد

 

دفعه شل شده بود از  نیمرد پشت سرم دستش رو که ا یادآوریا اما ب دم،یکش یارو بستم و نفس آسوده هامچشم

کنم  ییتونستم صورتش رو شناسا یکیاون تار یکه تو یاما با کس دم،یبه طرفش چرخ عیدهنم برداشتم و سر یجلو

 شکه شدم.

 ؟یرو باز کرد و نگران گفت: خوب یواریکمد د در

 لکنت گفتم: ا... ا... استاد! با

 دادم. هیتک واریدستم رو به دسست شدند که  پاهام

 ...نجایش... شما ا-

 کرد.رو قطع  حرفم

 شده. دیصورتت مثل گچ سف ست،یحالت خوب ن-

 رو گرفت. بازوم

 .لرزهیآب قند بهت بدم، تموم بدنت داره م هی میزود بر -

 .کردمیمن همچنان شکه بهش نگاه م اما

 !کنه؟یکار م یچ نجایا نیا

 ؟!کرده دایمن رو پ یچجور

 !؟ی! اون هم اتفاقده؟یشن ییفاصله تا دستشو نیمن رو از ا یصدا یعنی

 همراهش قدم برداشتم. یجلو قدم برداشت که بدون مخالفت به



 یدیو پل یپاک

36 
 

 اطرافش رو خوب نگاه کرد دوباره به راه افتاد. نکهیو استاد بعد از ا میاومد رونیساختمون ب از

 گفتم: تشنمه. دمیشنیزور مکه خودم به  ییرو با زبونم تر کردم و با صدا لبم

 نگاه کرد. بهم

 .زدیتو نگاهش موج م ینگران

 .میرسیم میتحمل کن دار-

 ها معلوم شدند.نور چراغ میکه رفت یکم

 نبود. ییطرف دستشو نجایا انگار

 .میدیکه مردم بودند رس ییبه جا باالخره

 راه برم استاد. تونمیگفتم: خودم م آروم

 کرد. بازوم رو ول یلیمیب با

 نداشتم. یترس گهیتر شده بود و دوجود استاد قلبم آروم با

 اشاره کرد. یتخت چوب هی به

 .رمیبگ یزیچ هیواست  رمیم ن،یاونجا بش-

 باشه تکون دادم. یرو به نشونه سرم

 سمت تخت رفتم و روش نشستم. به

 رفت. فروختیم زهایچ نجوریدر بهشت و ا خیو  وهیکه آبم یاطرف مغازه به

 و شالم رو باز کردم. دمیصورتم کش نییرو تا پا چادرم

 شونم انداختم. یورش رو رو هیسرم انداختم و  یموهام رو مرتب کردم شال رو مرتب رو نکهیاز ا بعد
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و برند نگاه  رندیسفارششون رو بگ شییبود تا دو نفر جلو ستادهیا نهیرو سرم کردم و به استاد که دست به س چادرم

 کردم.

 ومد؟یسرم م ییچه بال دیرسیگه نما یعنی

 .کردمیخودم رو خالص م عیبدون شک سر کردندیباهام م یکار اگه

هاش هام فشار دادم تو چشمدست یدستش رو هم تو یدرست تو بغل استادم بودم، حت کهنیبا وجود ا یچجور حاال

 بزنم؟نگاه کنم و باهاش حرف 

 دیبندازم، اما با نییکه باعث شد نگاهم رو ازش بردارم و سرم رو پا فکر، خجالت تموم وجودم رو پر کرد نیا با

 رو بهم داد. یبیآغوشش حس عج ینجات دهندم اونه تجربه دمیفهم یاعتراف کنم که وقت

 

 ــنیرامــ

 

 .اوردندیبه سرش م ییوگرنه معلوم نبود چه بال دمیشد زود رس خوب

اون دونفر رفتند  یوقت یکه حت یتموم وجودم رو پر کرد جور یبیبغل گرفتمش آرامش عج یکه از پشت تو یالحظه

 دهنش برداشت و ازم جدا شد. یخود بهار بود که دستم رو از رو نیولش کنم و ا خواستمینم

 .دیهاش فشرد کل وجودم رو لرزدست یکه دستم رو تو یوقت

اما  دم،یمکیجا خونش رو مو همون شدمیم وونهیاون بود با اون تپش تند قلبش از عطش د یجا یاگهید یدختر اگه

 برد! ادمیبهار نه تنها آرومم کرد بلکه خون آشام بودنم رو هم از 

در نظر داشته  شهیهام رو که به پدرم قول دادم همداره خط قرمز یچجور اره؟یسرم م ییدختر داره چه بال نیا

 کنه؟یباشمشون پاک م

 و حساب کردم.پرتغال رو از فروشنده گرفتم و پولش ر آب

 طرف بهار قدم برداشتم. به
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 .کردیم یدستش باز یهابود و با انگشت نییپا سرش

 

 بــهــار

 

 ازش دور کردم. یکنارم نشست که خودم رو کم استاد

 آب پرتغال رو به سمتم گرفت. وانیل

 .کنهیبخور، حالت رو بهتر م-

 رو از دستش گرفتم. وانیبهش نگاه کنم ل نکهیکردم و بدون ا یزده تشکر خجالت

 استاد...-

کالم از دستم رشته  کنهینگاهم م رهیداره خ نکهیا دنیرو جمع کردم و نگاهم رو به سمتش سوق دادم اما با د عزمم

 در رفت.

 ...شهیاگه... اگه م خواستم،ی... میم-

و به  رمیرو قرض بگ تونیگوش شهیرو جمع کردم و گفتم: اگه م رو باال داد و منتظر بهم نگاه کرد که خودم ابروهاش

 رو از دستم چنگ زدند. میزنگ بزنم؛ گوش یهست

 بهم گره خوردند. هاشاخم

 اوردند؟یکه به سرت ن ییبال-

 نه خداروشکر.-

 از هم باز شدند. هاشاخم

 بخاطر شماست استاد؛ ازتون ممنونم. نیمکث گفتم: و ا یکم با

 زد. یلبخند
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 بود. فهیوظ-

 انداختمش. نییمتوجه تلخ بودنش نشه سرم رو به جلو چرخوندم و پا نکهیاما بخاطر ازدم  ینیغمگ لبخند

 برش داشتم. دیپام قرار گرفت با ترد یکه رو شیگوش دنید با

 ممنون استاد.-

 رو روشن کردم. شیگوش

 نداشت. یرمز

 بود. اهیهم فقط س نشیزم پس

 گرفتش بلند شد. یبوق صدا رو گرفتم که با شش یهست یرفتم و شماره شیریشماره گ یتو

 بله؟-

 ؟یخوب ؟یگفتم: هست نگران

 گفت: بهار؟ دیترد با

 خودمم.-

 .هیگر ریدفعه زد ز هی

 .میو زنده شد میمرد وونه؟ید ییآخه کجا-

 بغضم گرفت. شیگر از

 .کنمیم فیواست تعر-

 بلند شد. شدیاز دور نفس که بلندتر م یصدا

 بهاره؟-

 : آره.یهست
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 ؟یی: کجاو گفت دیکش ینیف

 به مغازه نگاه کردم. عیبه استاد انداختم اما سر ینگاه مین

 من اونجام. د؛یکن دایرو پ اریشهر یفروش وهیآبم یمغازه-

 .میایم میعجله گفت: دار با

 تماس قطع شد. بعد

 بره. نیتا بغضم از ب دمیکش یقیعم نفس

 

 رو به سمت استاد گرفتم. یگوش

 ممنون.-

 گذاشت. شیشلوار جذب مشک بیج یرو ازم گرفت و تو یگوش

 .کنمیخواهش م-

 کرد. اشاره وهیآبم به

 بخور.-

 هاش شروع به خوردن کردم.نگاه ریگفتم و ز یچشم

 رو به طرفش چرخوندم. نگاهم

 د؟یکرد دایمن رو پ یشما چطور-

 .دمیصدات رو شن-

 تعجب ابروهام رو باال دادم. با

 !؟ییاز اون فاصله تا دستشو-
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کنجکاو شدم و به طرف صدا اومدم  دم،یشن ینامفهوم یخوبه؛ صدا مییشنوا یمحل، از بچگ نیه، از همن ییدستشو-

 .دمیکه تو رو د

 آهان.-

 شدم. رهیخ وهیآبم به

 معلوم نبود... دیدیرسیاگه نم-

 رو قطع کرد. حرفم

 .ینیبیشب کابوس م یبهش فکر کن ادیبهش فکر نکن، تموم شده، اگه ز-

 رو لبم شکل گرفت. یخندتوجهش لب نیا از

 .کنمیرو م میسع-

 .دندیدویهر دوشون دارند به طرفم م دمیبهار سرم رو باال آوردم که د گفتیکه بلند م یهست یصدا با

فرو  تو آغوش هردوشون دهینکش قهیدق کیتخت گذاشتم؛ بلند شدم و به طرفشون رفتم که به  یپرتغال رو رو آب

 رفتم.

 اومدم. رونیب مکث از بغلشون یکم با

 .میکرد دایپ ییبه دستشو کیرو نزد تیبهار؟ گوش ینگران گفت: کجا بود نفس

 بود بدبخت بشم، اما استاد نجاتم داد. کیدنبالم افتاده بودند، نزد ناموسینفرت گفتم: دوتا ب با

 با تعجب گفتند: استاد؟! دوتاشون

 تخت نشسته بود اشاره کردم. یاستاد که رو به

 سرشون مرتب کردند. یهش نگاه کردند و هم زمان چادرهاشون رو رودوشون ب هر

 آهسته به طرفش رفتند که همراهشون قدم برداشتم. یهاقدم با

 و نفس گفتند: سالم استاد. یبلند شد که همزمان هست استاد
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 سالم.-

 استاد. می: ازتون ممنوننفس

 زد. یکم رنگ لبخند

 بود. فهیوظ-

 رتغال چقدر شد؟آب پ متیاستاد، ق دیببخش-

 د؟یدار کاریهر چه قدر شد، چ -

 بهتون بدم. خوامیخب م-

 شلوارش برد. یهابیرو داخل ج هاشدست

 .ستین ازین-

 باشم. ونتونیمد خوامینم-

 .ستین ازیاخم گفت: گفتم ن با

 خفه شدم. گهیاخمش د بخاطر

 .یبش عشیکه خود به خود مط کردیم یصورتش کار یرو اخم

 امشب مهمون من.: شام استاد

 نه شما. میبخاطر نجات بهار ما شما رو مهمون کن دیبا م،ی: نه استاد، ممنونیهست

 .دیمخالفت نکن کنمی: درسته استاد، خواهش منفس

 به من نگاه کرد. استاد

 به من چه؟ ؟یکنیبه من نگاه م چرا

 ه؟یمکث گفت: نظر شما چ یکم با
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 منم باهاشون موافقم.-

 .ستهیبق یرا عیمطمن  یخب پس را -

 ها حرکت کردم.به طرف پله هیاز بق زودتر

 داشتم زودتر به باال برسم و تهران رو از باال تماشا کنم. دوست

 .کنندیدفعه نگاهم به همون دوتا مرد خورد که دارند اطرافشون رو نگاه م هی

 ند.شد کینگران و استاد با اخم بهم نزد یکه نفس و هست دمیترس به عقب چرخ با

 شده؟ ی: چاستاد

 عقب اشاره کردم. به

 همون دوتان.-

 اومد. دیتو نگاه هر سه تاشون پد خشم

 .گوشت بدنشون رو از تنشون جدا بکنم کهیت کهیت رمی: منفس

 گذاشتم و متوقفش کردم. نشیس یقفسه یبه جلو قدم برداشت که با تعجب دستم رو رو بعد

 !نفس یزدیحرف نم رحمیخشن و ب نقدریا-

که چقدر روت  یدونیشده، م یگفت: خب بخاطر تو عصبان یبه خودش اومد که هل کرد و به جاش هست انگار

 بهار. میحساس

 کار باهاشون بکنم. یچ دونمیخودم م د،یسیوا جانی: هماستاد

 .سادمیجلوش وا عیسر

 استاد، بخدا ارزش دعوا کردن نداره. دیولشون کن-

 اخم گفت: برو کنار. با
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 .امینبودم که کوتاه ب یاما من کس ه،یبود چقدر عصبان معلوم

 لطفا. د،یبش الیخیب-

 .سادمیاز کنارم رد بشه که باز جلوش وا خواست

 .کنمیخواهش م-

 گفت: گفتم برو کنار بهار. تیعصبان با

 اسمم رو گفت هنگ کردم. نکهیا از

 هل کرد. نیگفت واسه هم یکه چ دیخودش فهم انگار

 کنار. دیبر نکهیا یعنی... یعنی -

 صداش موقع گفتن اسمم بودم. یمن هنوز تو شک آوا اما

 رد شد. و از کنارم دیفرصت د گمینم یزیچ دید یوقت

 .کردندیبا تعجب به من نگاه م یو هست نفس

 .دمیاومدم و به طرفش دوخودم  به

 واسه متوقفش کردنش باالتر از مچش رو گرفتم. ارادهیب دمیبهش رس یوقت

 زتون خواهش کردم.ا-

 .دیطرفم چرخ به

 شد. رهیهام ختو چشم یبیبا نگاه عج حرفیبه دستم و بعد ب اول

 کمتر شده بود. تشیعصبان انگار

 دستش رو ول کرد. عیخودم اومدم و سر به

 استاد. خوامیمن... من معذرت م-
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 .دیپرپشتش کش یاموه یتو یو دست دیبه جلو چرخ یهست یاما با صدا کرد،یبهم نگاه م حرفیب

 .دور شدند نجایباال، اون دو نفر هم از ا میبهتره بر-

 انداختم. نییرو پا سرم

 باال. رمیمن دارم م-

 شدم. کیها نزدبه پله بعد

بهت دست زده،  ومدهیدختره کرمش م نیا کنهیهان؟ حاال با خودش فکر م ؟یبود که کرد یچه کار نیخره، ا آخه

 .رمیباشه جرئت کردم دستش رو بگ یهر چ کنهیم یچه فرق یولبود  رهنشیپ یاما خب رو

 .نشم صلوات وونهیفکر د نیخدا؛ امشب از ا آخ

 م،یتخت نشست یو رو میبود رفت یارو باز رستوران که گوشه ینقطه نیترو به انتخاب استاد دنج میها باال اومدپله از

خت نشست و من هم چون استاد بود و راحت نبودم کفشم و لب ت اوردین رونیرو ب شیاما استاد کفش اسپرت مشک

 .آوردند و باالتر نشستند رونیراحت کفششون رو ب الیخهم با  یو لب تخت نشستم؛ نفس و هست اوردمین رونیرو ب

 

 د؟یکنیم لیم یرو به استاد گفت: چ یاومدن گارسون هست با

 .دیشما بخور یهر چ-

 جوجه با مخلفات و چهارتا دلستر.رو به گارسون گفت: چهار پرس  یهست

 ها رو نوشت و رفت.سفارش گارسون

 و بخواد غذا بخوره! نهیرستوران بش یپسر تو هیبهار فرهمند با  یروز هی کردیفکرش رو م یک

 قصد رو کرد و نگاهش تو نگاهم گره خورد. نیبه استاد انداختم که اون هم هم ینگاه مین

 کردم. ینگاهم رو ازش گرفتم و اخم عیسر

 .دمیآروم اون دوتا رو شن یخنده یصدا
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 .به طرفشون برگشتم که هر دوشون خفه شدند، اما صورتشون خندون بوداخم  با

 رو نتونستم تحمل کنم و بلند شدم. نیجو سنگ گهید

 که نورها سر تا سرش رو پر کرده بودند نگاه کردم. یها رفتم و از باال به تهرانکنار نرده به

 یآرامش خوب کردیکه صورتم رو نوازش م یمیو نس شدیرستوران پخش م یکه تو بلندگوها یوم و قشنگآر آهنگ

 .دادیرو بهم م

 .شده بود نییمحو پا حواسم

 .دمیاستاد رو کنارم شن یدفعه صدا هی

 باال تهران قشنگه. نیاز ا-

 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمیکش ینیترس ه با

 !دمیاستاد ترس یوا-

 ؟یگفت: تا حاال عاشق شد کردیطور که به رو به روش نگاه متوجه به حرفم همون دونب

 رو به روم نگاه کردم. به

 نه.-

 واقعا؟-

 آره.-

 ؟یدوست پسر داشت-

 من؟ نه. ؟ینگاه کردم و با خنده گفتم: ک بهش

 هاش نقش بست.لب یرو یلبخند

 آهان.-
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دوست دختر  د؟یعاشق شد ؟یمن هم متقابال گفتم: شما چ دیرسرو ازم پ هانیکه اون جرئت کرده بود و ا حاال

 د؟یداشت

 نگاه کرد. بهم

 نه.-

 ابروهام رو باال دادم. دوتا

 واقعا؟-

 ؟یکنیآره؛ باور نم-

 دوست دختر نداشته باشه؟! شهیمثل شما که هم پولداره و هم جذاب مگه م یاما پسر کنم،یباور م-

 گفتم. یچ دمیابروهاش رو باال داد که فهم دوتا

 .دهنم گذاشتم یهام رو روپشتم رو بهش کردم و دست عیسر

 خاک تو سرت بهار! یعنی

 !؟یبود که زد یچه حرف نیا

 .کنندیها فقط ازت استفاده مندارند، اون اقتیل یامروز یخنده گفت: دخترها با

 که زده بودم جرئت برگشتن به سمتش رو نداشتم. یحرف با

 شد. ترکینزد بهم

 ه؟یهمه خجالت پس واسه چ نی! ایکه نگفت یبد زیچ-

 .دیکه خند دمیبه سمتش چرخ ریبه ز سر

 !یبیعج -

 بهش نگاه کردم. یرو باال آوردم و سوال سرم
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  ب؟یعج-

 .یخودت رو بهم بچسبون یخوایو نم یکه کنارم یهست یدختر نیآره، اول-

 ت؟اطرافتون پر از دختر کنه هس نقدریا یعنیخنده گفتم:  با

 خنده گفت: تا دلت بخواد. با

 لحن خندون گفتم: خدا به داد دلتون برسه پس. با

 .یزد یحرف خوب -

 و به رو به رو نگاه کردم. دمیخند

 .دیکش یقیعم نفس

همدم نگاه  هیبه چشم  یجنس مخالف چینتونستم به ه گهیاز دست دادم؛ بعد از اون د یسالگ زدهیمادرم رو تو س-

 کنم.

 غم شد.پر از  وجودم

 نگاه کردم. بهش

 .ممیتیمنم -

 به طرفم چرخوند. عیرو سر نگاهش

 واقعا؟-

 یکیپدرم و  یکی دادم،یم تیاهم میزندگ یگفتم: واقعا؛ به دو نفر جنس مخالف تو زدیکه تو صدام موج م یغم با

 شد. ارزشیبرادرم، اما با گم شدنم جنس مخالف برام ب

 زد. ینیغمگ لبخند

 .میپس هم درد-

 زدم. ینیلبخند غمگ قابالمت
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 درسته.-

تفاوت که پشتش صاف بود و روش  نیتوپ مانند، اما با ا یگردنبند نقره هیبرد و  هاشبیاز ج یکیرو داخل  دستش

 آورد. رونیبود ب یبود که انگار درونش تو خال یحک شده بود و جور ینقش گل

بهم  د؛یخواهرم باشه، اما خواهرم اون رو به من بخش شیپ دیبا یعیهمراهمه؛ به طور طب شهیمامانمه؛ هم یادگاری -

 .همراهمه استفادهیاما فقط ب د،یباهم خاطره داشت شتریگفت تو و مامان ب

 .رو به طرفم گرفت گردنبند

 تو ازش استفاده کن. -

 بهش نگاه کردم. شکه

 !؟یچ... چ-

 دختر باشه. هی شیپ دیبا یعیبه طور طب-

 .نشیبدخب... خب به خواهرتون -

 آوردن مامان عذاب بکشم. ادیبا به  خوامینم گهیم کنه؛یقبول نم-

 دستم گذاشت. یلباس گرفت و گردنبند رو تو یرو از رو مچم

 اما...-

 رو ول کرد. مچم

 مخالفت نکن.-

 مشتم گرفتم. یرو تو گردنبند

 باشم؟ نیا قیکه من ال شهیباعث م یاما چ-

 مکث کرد. یکم

 .یکنیاطرافم فرق م یم با تموم دخترهاطور که گفتهمون-
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 زدم. یانداختم و لبخند محو نییرو پا سرم

استاد گذاشت که با تعجب سرم رو باال آوردم و با الناز رو به رو  یهاچشم یهاش رو رواز پشت دست یکیدفعه  هی

 شدم.

 .کنندیهم با تعجب بهش نگاه م یو هست نفس

 الناز؟  یکنیکار م یا چج نیو گفت: تو ا دیکش یپوف استاد

 .هاش رو برداشتو دست دیخند الناز

 .گهید نمیخب اومدم عشقم رو بب-

 .دیحرف انگار وجودم لرز نیا دنیشن با

 .دیبه طرفش چرخ استاد

 بهت گفت؟ یک-

 تر حرف بزن.کم با اخالق هی! نیوا رام-

 ؟یعشقم رو تور کن ی! اومدنجاستیا یک نی: ببدفعه انگار نگاهش به من خورد که ابروهاش رو باال داد و گفت هی

 هام رو مشت کردم.بهم گره خوردند و دست دیشد هاماخم

 !یگیم یدار یبفهم چ-

 .میحرف بزن گهید یجا هی میبهم انداخت و بعد رو به الناز گفت: بر ینگاه مین استاد

 : باشه عشقم.الناز

 به جلو قدم برداشت که استاد هم رفت. بعد

 چرا بغضم گرفت. دونمینم

 دستم نگاه کردم. یانداختم و به گردنبند تو نییتخت نشستم و سرم رو پا یرو
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 !یدوست دختر ندار یخودت گفت تو

 : بهار؟ حالت خوبه؟نفس

 

 زدم. یناراحت نشند لبخند ساختگ نکهیا یرو به طرفشون چرخوندم و برا نگاهم

 آره، چرا خوب نباشم؟-

 م؟یرو بخور شینیریش میایب ید نو مبارک خانم؛ کگفت: گردنبن یبا بدجنس یهست

 .دیگرفتش و به همراه نفس خند عیو کفشش رو برداشتم و به طرفش پرتاب کردم که سر دمیخند

 گفت؟یداشت دروغ م نکنه

 زنه؟یرو م یحرف نجوریدخترا ا یبه همه نکنه

 یااستاد نفس آسوده یگوش دنیفتم و با دبه کنار ر عیبلند شد که سر یزنگ یو صدا دیکنارم لرز زیچ هیدفعه  هی

 .دمیکش

 .کردیم ییو دوساله رو صفحه خودنما ستیب بایپسر تقر هیرادان و عکس  اسم

 زودتر برش داشت و شکه به صفحه نگاه کرد. یرو بردارم هست یخواستم گوش تا

 !؟یتعجب گفتم: هست با

 .دیشنیانگار نم اما

 با اخم به صفحه نگاه کرد. نفس

 داشته باشه. یکار مهم دیرو بده واسه استاد ببرم؛ شا ی! گوشیهست وا-

 رو از دستش چنگ زدم. ینداد که با حرص گوش یجواب

 ؟یدیچته؟ جن د-
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 .به نفس نگاه کرد یهست

 ؟یشناسیگفتم: پسره رو م مشکوک

 .کردمیشتباه فکر ما دمیدقت کردم د یآشنا بود که وقت یلیرو جمع کرد و با اخم گفت: چه حرفا! فقط خ خودش

 شدم. بلند

استاد با اون الناز  نمیشدم و با حرص گفتم: من برم بب الشیخیاما فعال ب کنه،یرو پنهان م یزیچ هیداره  دونستمیم

 کجا رفت.

 بلند ازشون دور شدم. یهابلند شدم و با قدم بعد

 نرفتند. نییرفتند، اما پا یورنیکه هم دمید

 رفتم. ندیبب تونستندیرو نم نییچون پا نشستندیمردم نم ادیها بودند و زم تخترستوران که اونجا ه پشت

 .دمیبودند د سادهیتخت وا هیو الناز رو که کنار  استاد

هاش حلقه چشم یشدم و ناخودآگاه اشک تو خکوبیسرجام م دمیکه د یزیرو بردارم با چ یخواستم قدم دوم تا

 زد.

استاد گذاشت؛ دستش رو تو موهاش فرو کرد و  یهالب یهاش رو روالناز لب دفعه هیکه  زدیداشت حرف م استاد

 کرد، اما استاد پسش نزد. دنشیآروم شروع به بوس

 شد. دهیکش شیکردم که قلبم به آت حس

 رو گرفتم. واریسست شدند که د پاهام

 .دندیچرخ ازش جدا شد و هردوشون به طرفم عیشروع به زنگ زدن کرد که الناز سر یدفعه گوش هی

 شکه بهم نگاه کرد. دنمیبا د استاد

 شدند. ریسراز هاماشک

 .یکنیکه فکر م ستین نطوریگفت: بهم گوش بده؛ ا هل
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 زد. یپوزخند الناز

بردارم دستم  یتا برم، اما تا خواستم قدم دمیتخت کنارم گذاشتم و به عقب چرخ یرو رو یلرزونم گوش یهادست با

 .مدیشد و به طرفش چرخ دهیکش

 بدم. حیبذار واست توض-

 هام رو پاک کردم.و اشک دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 !دیبد حیواسم توض نینداره که بخوا یشما به من ربط یگفتم: کارها یسرد به

 .دمیکه صداش رو پشت سرم شن دمیو نفس دو یبه طرف هست بعد

 .دیبهار خانم صبر کن-

 .یترو بده هس چیگفتم: سوئ دمیکه رس بهشون

 تعجب گفت: چرا؟ با

 رو بده. چیسوئ گمیداد گفتم: م با

 رو بهم داد. چیتعجب سوئ با

 شده؟ یچ-

 .خونه دیبر یجور هیخودتون  گردم؛یوقت برنم ریمن تا د-

 .دمیها دورو بهشون ندادم و به طرف پله یفرصت حرف بعد

 .دمیبلند استاد رو شن یاومدم که صدا نییها پاپله از

 .دیصبر کن-

 کردم. دایراهم رو پ کردیم ییراهنما کی نگیکه به پارک ییتابلو دنید با

 گمم کرده. دمیکه فهم ومدینم صداش
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 .دمیبه طرفش دو نیماش دنید با

 !یعوض یپسره

و  ادیدوست دختر ندارم، بعد اونورتر دوست دخترش م گهیو م کنهیم فیتعر زیانگ نیغمگ یمن قصه یواسه ادیم

 !سهبویاون رو م

 یپارچه هیمن رو از پشت گرفت و  یکیرو گرفتم ،اما تا خواستم در رو باز کنم  رهیرو باز کردم و دستگ نیماش قفل

 چیشد و سوئ حسیزود بدنم ب یلیو تقال کردم، اما خ دمیکش یقیدهنم گذاشت که ناخودآگاه نفس عم یجلو دیسف

 از دستم افتاد.

 .دمینفهم یزیچ گهیتار شدند و د هامچشم

 

 ــنیرامــ

 

 .کنهیداره بد قضاوت م کردمیو قانعش م کردمیم دایبهار رو پ دیبا

 کار رو کرد. نیشد به خودش جرئت داد و ا یچ دونمیکه نم کردمیبا الناز بحث م داشتم

 بکنم. یکار تونستمیشک نم از

 انگار خورد شدم. دمیبهار رو که د یاشک یهاچشم

 .کردندیو نفس هم بلند صداش م یو هست دمیدویطرف م طرف و اون نیبه ا هراسون

 .یبهم گوش بد دیو بلند گفتم: بهار؟ تو با دمیدو نگیطرف پارک به

 بلند شد. یهست یدفعه صدا هی

 .نجایا نیایاستاد، لطفا ب-

 .دیپاشنه بلندش دو یهاکه اون الناز هم پشت سرم با اون کفش دمیدادم و دو صیرو صداش مکانش رو تشخ از
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 تا بهش فحش بدم. نسادمیبهار بودم که وا ریدرگ نقدریهاش بدجور رو مخم بود، اما اکفش یصدا

 ن؟یکرد داشیگفتم: پ عیو سر دمیبودند رس ییو شش آلبالو ستیدو هیو نفس که کنار  یهست به

 .ستیاز بهار ن یاما خبرهم بازه،  نیافتاده بود؛ در ماش نجایا نیرو بهم نشون داد و گفت: ا چیسوئ هیبا ترس  نفس

 ؟یچ یعنی نی... انیگفتم: ا ینگران با

 پر از اشک بهم نگاه کرد. یهابا چشم یهست

 افتاده باشه. یاتفاق بد میزنیحدس م-

هام رو شد که باعث شد خشم تموم وجودم رو پر کنه و دست دهیحرف فکرم به اون دوتا مرد کش نیا دنیشن با

 مشت کنم.

 .دیبو کش قیست و عمهاش رو بچشم نفس

 !ادیکننده م هوشیب یماده یبو-

 ؟یدیگفتم: از کجا فهم یسوالیچهره با

 .کردیداده بود و نگاه م هیتک ینیبه ماش نهیدست به س الناز

 تا نتونه از جاش بلند بشه. زدمشیکه اونقدر م شدیم اگه

 قدم به جلو برداشت. هی یهست

 رادان برادرتونه؟-

  د؟یشناسیشما برادر من رو از کجا م تعجب گفتم: با

 بهم نگاه کردند. یو هست نفس

 فرمانروا آرش! نیپسر و جانش د،ی: پس شما خون آشامنفس

 !د؟یهست یگرفت؛ به جلو قدم برداشت و با تعجب گفت: شما ک نیرو از ماش شیبهشون نگاه کردم و الناز تک شکه
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 .میانهی: من و نفس گرگیهست

 ن نگاه کردم.با تعجب بهشو باز

باشه و نبرده  نجایهنوز بهار ا دیشا ست،یها نحرف نیگفت: فعال وقت واسه ا یرو قفل کرد و جد نیدر ماش نفس

 باشنش.

 دونه؟یرو م نیگفتم: بهار ا دیو با ترد سادمیجلوش وا عیبرداره سر یخواست قدم تا

 .زهیریبهم م شیخبردار بشه استاد وگرنه زندگ دینه، اون نبا-

 .دمیتو موهام کش یدست الفهک

 .میبش میتقس دی: بایهست

 کردم. نییباشه باال و پا یرو به نشونه سرم

 .یچشمم باش یجلو خوامیهست بخاطر توعه؛ برو که نم یهر چ ؛یبه الناز با اخم گفتم: بهتره بر رو

 دوساله رفتار کرد و گذاشت رفت. یهااخم گفت: به من چه؟! اون خودش مثل بچه با

 بهم گره خوردند. شتریب هامخما

 .یبر دیبا یعنیبرو  گمیم یوقت-

 هم فشار داد. یرو رو هاشدندون

 .نشه دایوقت پ چیکه ه دوارمیام-

 تند ازمون دور شد. یهابا قدم بعد

 .دمیبه چشمم کش یدست

 .دمشیملکه د یهمونبار تو م هی ادیم ادمیگفت: رو اعصابه؛ حاال که  زدیکه تو لحنش موج م یتیبا عصبان یهست

 .دمیطرفشون چرخ به
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 از کدوم طرف برده باشنش؟ دیزنیحدس م-

 بدند؟ ریباحجاب گ هیبه بهار اون هم به  دیبا نجایا یهمه دختر تو نیا نیب ی: اصال واسه چنفس

 کردم. یاخم

 ست؟ین بیعج ،یگیدرست م-

 !بهیعج دی: شدیهست

 ؟یدرآورد یاحمق باز نقدریبهار، اما چرا ا یباهوش کردمیکر مپاش لگد زد و گفت: ف یبه سنگ جلو یعصبان نفس،

 به ذهنم خطور کرد. یحرف فکر نیا دنیباشن

 یعنیپرستان دنبالشند؟  طانیباشه که ش یدرصد احتمال داره که بهار همون دختر هی یعنینه!  ایخدا ی... وانکنه

 بهار همون دخترست؟

 فکر، ترس تموم وجودم رو پر کرد.  نیا با

 موهام فرو کردم. یاضطراب دو دستم رو تو ترس و با

 شده؟ یزیبا اخم گفت: چ یهست

 .دمیکش شمیبه ته ر یدست

پدرم برم و مطمئن  شیپ دیکه خداکنه درست نباشه؛ با دهیبه ذهنم رس یزیچ د،ینکن یکار چیه گم،یم یچ دیببن-

 .ذارمیم انیرو در جربشه شما  یخونه؛ هر خبر دیبر د؛ینکن یابشم، اصال کار عجوالنه

 ده؟یبه فکرتون رس یاز هم باز شدند و نفس با ترس گفت: چ یهست یهااخم

 ها نداره.به اون یچون ربط دینر سیپل شیاصال پ گم؛یبعدا بهتون م-

 قصر انتقال زدم. یدروازه یرو به رو عیبهشون فرصت حرف زدن ندادم و سر بعد

 عیسر یمکث چیو در زدم و بدون ه دمیبه سمت اتاق بابا دو میسرعت خون آشام دروازه رو باز کردند با نکهیاز ا بعد

 وارد شدم.
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 .دیکش یامن نفس آسوده دنیبلند شد، اما با د شیدگیرس زیپشت م یصندل یبه سرعت از رو بابا

 ه؟یپرستان دنبالشند ک طانیاون دختره که ش دیدیسالم بابا، فهم -

قرار چند نفر رو فردا دم خونش بفرستم تا ازش  م؛یدی: آروم باش پسر؛ آره فهمجلو قدم برداشت و با اخم گفت به

 محافظت کنند.

 ه؟یچجور دختر د،یگفتم: خب نشونه هاش رو بگ شکستمیطور که قلنج دستم رو م همون

 خودته، بهار فرهمند. یاز شاگردها یکی-

 گرفتم. واریشدند که دستم رو به درفت و پاهام سست  رونمیحرف، انگار جون تو بدنم ب نیا دنیشن با

 شدم. رهیخ نیترس به زم با

 !رحماست؟یاون ب شیبهار پ یعنی 

 نه! ایخدا ی... وادینبا نه،

 ن؟یشده رام یگفت: چ یبا نگران بابا

 رو به سمتش سوق دادم. نگاهم

 .فشردیگلوم رو م یبد بغض

 

 د؟یفتآخه چرا زودتر بهم نگ دنش؛یاوناست؛ دزد شیاالن بهار پ -

 شد. کیبهم نزد عیسر

 هاست؟!اون شیاون دختر االن پ یعنی ن؟یرام یگیم یدار یچ -

 .دمیصورتم کش یدستم رو تو دو

 .دیها باشه بابا، نبااون شیپ دیاون نبا د،یرو واسه نجاتش بکش یراه هیهر چه زودتر  کنمیآره، ازتون خواهش م -
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 رو گرفت. بازوهام

تا  نجایا ایاالن هم برو خونه استراحت کن؛ فردا ب کشم،یواسه نجات دادنش م یاهنقش هینگران نباش پسرم؛ -

 .میبذار یاجلسه

 نگران نباشم؟ هه

 زیآرامش تو وجودم لبر کنمیهاش نگاه مبه چشم یکه وقت یتر از همه دخترهاست واسم، دخترکه متفاوت یدختر 

نگران  تونمیم یچجور شناسمشون،یهستند و خوب مهاست دشمنمون هست که سال ییرحمایاون ب شیپ شهیم

 نباشم؟!

 ناچار گفتم: باشه بابا، خدانگهدار. به

 خداحافظ.-

 خونم و داخل اتاقم انتقال زدم. به

 وارد خونه شدم. یکه چجور پرسهیصبح هزار جور سوال ازم م میکه مش رح دونمیم

 .ارهیب رو نمیها زنگ زدم و گفتم که بره ماشاز محافظ یکی به

 هام گرفتم.دست نیرو ب تخت نشستم و سرم یرو

 پس نذار که قاتل بشم. ذارم؛یالناز رو زنده جا نم ادیبه سرش ب ییبهار رو بهم برگردون؛ اگه بال ایخدا

 .رهیگیبغضم م شتریب وفتمیآغوشش که بدن سردم رو گرم کرد م یو گرما دنشیخند ادی به

 اومد. نییچشمم پا یاز گوشه یاشک یرم قطرهبار بعد از مرگ ماد نیاول یبرا

 

 یهـــســت

 

 م؟یریاز ملکه کمک بگ یخواینم ،یگفت: هست هیبا گر نفس
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مطمئنم،  کنند؛یها بهمون کمک نمگفتم: نه؛ اون کردمیم یداده بودم و رانندگ هیطور که سرم رو به دستم تک همون

 .زنندیحرف رو م نیکه ا ونمدیم ،یبرو به آگاه گندیانسانه، م هیچون بهار 

طرفه تو خلوت خودم  کیعشق  هیبعد از دو سال که بخاطر  دینبا کردم،یم هیگر دیگلوم رو گرفته بود، اما نبا بغض

 شور اشک رو بچشم. یکردم دوباره مزه هیخون گر

 چیبهش فکر کنم چون اون ه دیافتادم، اما نه، نبا شیدو سال پ ادیو  دیانگار باز وجودم لرز دمیرادان رو که د عکس

 .کنهیبه من فکر نم ختهیهمه دختر دورش ر نیکه ا یاون کنه،یوقت بهم فکر نم

 .نهیبر عکس برادرش رام درست

بهش بچسبند و  شتریدخترا ب شهیباعث م نیشوخه که هم یدر برابر دخترا مغروره، اما اون در برابر هر دختر نیرام

 ببره. ادیمن رو از 

 

 ـاربـــهــ

 

 هام رو باز کردم.بلند شو چشم گفتیکه م یشعوریشخص ب هیلگد  با

 بودم. کیتار مهین یسلول سنگ هی تو

هام از ترس گرد شدند و فکر چشم دمیصورتش رو د یبهم لگد زده، اما وقت یکدوم خر نمیرو باال آوردم که بب سرم

 رفت. شیشدن پ دیرنگ صورتم رو به سف کنم

 و ازش دور شدم. دمیبلند کش غیج هی

 ه؟یچجور جونور گهید نیخدا ا ای

 !وون؟یح ایانسانه  

 ترسناک: بلندشو دختر، بلند شو. مرد

 مرد که ظاهرش مثل آدم بود داخل شد. هیلحظه  نیترس بلند شدم و تو هم از
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اصال  د؟یدیمن رو دزد یواسه چ ه؟یشکل نیا افشیچرا ق نیا ؟یهست یکجاست؟ تو ک نجای: ادمیازش پرس عیسر

 ! دیدیکه من رو دزد دیغلط کرد

 بزنه، اون مرد بهش دستور داد که سکوت کنه. یحرفم اون مرد ترسناکه تا خواست حرف نیا با

 .نجایبه ا متیآورد م،یدی! ما تو رو ندزدریکم نفس بگ هیدختر  ی: وامرد

 دنیجا ببرند، اسمش دزد هیخودش به  یرو برخالف خواسته یآدم هیبه ظاهر محترم، اگه  یگفتم: آقا یلحن عصب با

 !ست؟ین

پرستانه؛ ما بخاطر هوش  طانیمقر ش نجایو ا اسهیفکر کن؛ اسم من ال یگفت: تو هر جور دوست دار نهیبه س دست

 .یتا تو کارهامون بهمون کمک کن متیآورد نجایبه ا یکه دار ییباال

 !زنه؟یم یداره چه زر نیا

 بترسم. نکهیهم اهم باعث شد تعجب کنم و  هاشحرف

 ؟یلرزون گفتم: اگه نخوام به شما کمک کنم اونوقت چ یبه عقب برداشتم و با صدا قدم هی

 به همراه اون ترسناکه از زندان خارج شد. یحرف چیزد و بدون ه یحرفم لبخند مرموز نیا با

 رفتنش نگاه کردم. ریگرد شده به مس یهاچشم با

 د؟!چرا جواب سوالم رو ندا وونهی! دوا

 ؟یچرا جواب سوالم رو نداد وونه،ید یبلند گفتم: آها یحرص و صدا با

 .دیبودنشون کل وجودم لرز رحمیپرستان و ب طانیش یادآوریبه  با

 گلوم رو گرفت. بغض

 .دنبالم بودند نیاون دو مرد واسه ا پس

 .کنمیکنم، نجاتم بده؛ التماست م ینذار مجبور شم که باهاشون همکار ا؛یخدا

 دادم. هیتک وارینشستم و به د نیزم یرو
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 هام گذاشتم.دست یشکمش جمع کردم و سرم رو رو یرو تو پاهام

 خوندن. یالکرس تهیلب شروع کردم به آ ریز

 کرده بودند. خیو  دندیلرزیم دیشد هامدست

 

گفت که همراهش وارد زندان شد و  اسیخوندم و صلوات فرستادم ال یالکرس تهیبار آ نیساعت که چند کیاز  بعد

 پشت سرش حرکت کردم. یحرف چیبرم، من هم بدون ه

 .میشد یسالن بزرگ گرد هی وارد

 .نیبش یصندل ی: رواسیال

 نشستم و نگاهم رو اطرافم  یصندل یرو

 .چرخوندم

 .زدیبود حالم رو بهم م دهیچیکه تو فضا پ یخون یبو 

و افرادش دوبرابر  طیترسم از اون مح شدیه باعث ماطراف سالن نشسته بودند ک کیرک یبا چهره ها یادیز تیجمع

 بشه.

 دستم. یهاکردن با انگشت یکردم به باز شروع

 دفعه در سالن باز شد. هی

 .ختیصورتم ر یبر رو یگریاشک پس از د یهاشد و قطره دهیکش شیکه رو به رو شدم قلبم به آت یاصحنه با

بدنشون رد کرده بودند و کم کم  یرو از تو خیه بودند و چند مبسته شد ییهاکه به تخته چوب یدرحال ییها بچه

که فکر کنم  ییهادار وارد سالن شدند؛ زنبزرگ چرخ یتخته هی یلهیبه وس دادندیهام جون مچشم یداشتند جلو

و  غیجصحنه شروع کردند به  نیا دنیشده بودند و کنار سالن بودند با د دهیکش ریمادرهاشون بودند و به غل و زنج

 داد کردند.

 هام رو بستم.چشم هیرو به راست چرخوندم و با گر سرم
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گفت: حاال  اسیمادرهاشون جون دادند ال یهاچشم یهام و از همه بدتر جلوچشم یمعصوم جلو یاون بچه ها یوقت

  ؟یکه باهامون کار کن یکنیباز هم قبول نم ؟یچ

 حرفش شکه شدم. نیا با

 کشتند؟! یهمکار هیقط بخاطر معصوم رو ف یهمه بچه نیا

 سنگدل باشه؟! تونهیانسان م هیآخه چقدر  

 باشه. ؟یکنیپس باز هم قبول نم-

 .کردمینگاه م شیآب یهاشکه به چشم فقط

 ها رو بکشند.و رو به رومون اون ارندیها رو باون بچه یداد که مادرها دستور

 فیکث یباز نیا گهید ؛یلعنت کنمیو التماس گفتم: بسه قبول ماومدم و با هق هق  رونیحرف از شک ب نیا دنیبا شن 

 رو تمومش کن.

 ها کل سالن رو پر کرد.دست و سوت یحرفم صدا نیا با

 دختر خوب. ی: حاال شداسیال

 از اشک دستش رو پس زدم. سیدستش رو جلو آورد تا به صورتم دست بزنه که با خشم و صورت خ بعد

 .یبهم دست بزن یحق ندار-

 ابروهاش رو باال داد. وتاد

 .یبهار جون؛ بهتره عادت کن میباهم کار دار یلیهنوز خ-

 .دمیکش یهاش زل زدم و نفس عصبخشم تو چشم با

با  امیخودم رو رها کنم و ب یبا شما کار کنم؛ خدا امیمن هنوز اونقدر عقلم رو از دست ندادم که ب اسی! آقا الهه

 .دهیمن اون رو آفر یکه خدا ندپرستیرو م یکار کنم که کس ییکسا

 رو ازش گرفتم. نگاهم
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 کار کردن با شما دارم. یشرط برا هیاما  -

 ه؟یو اون شرط چ-

 نگاه کردم. بهش

اگه  یکه باهاتون کار کنم حت کنمیصورت هرگز قبول نم نیا ریدر غ ؛یها رو آزاد کناون دخترها و زن دیبا -

 .دمیبکش

 .دیلختش کش یمشک یبه موها یدست

 .کنمیآزادشون م یباشه قبوله؛ فردا که بهمون ملحق شد-

 که آزاد شدند. نمیخودم بب یهابا چشم دیامروز؛ با نیگفتم: نه؛ هم محکم

 باشه. -

 دخترها و زن ها رو آزاد کنند. یدستور داد که همه بعد

 ها رفتم.اون یمطمئن بشم آزاد شدند همراهشون واسه آزاد نکهیا یبرا

 هام رو بسته بودند.چشم میکه برس یکجام چون تا وقت قایدق دونستمینم

لبخند  هیخدا تو رو هم نجات بده و من در جواب  دوارمیام گفتندیو آروم م کردندیازم تشکر م هیبا گر همشون

 .زدمیکوتاه اما پر از غم و حرف بهشون م

 بمونم. نجایتا فردا ا دیها گفت که بااز نگهبان یکی همه رو آزاد کردند، من رو به زندان برگردوندند و نکهیاز ا بعد

 .نیو رام هامیزندان تنها گذاشتند من موندم و فکر آبج یکیاون تار یمن رو تو نکهیاز ا بعد

 .دادمیهاش گوش مو به حرف موندمیم دیبا دیشا

 شکه شده.کار رو کرده و اون هم  نیا یادفعه هیالناز  دیشا کنم؛یمن دارم اشتباه م دیشا

 گردنبند داخلشه. دمیمانتوم کردم که د بیرو داخل ج دستم

 دستم گرفتم و بهش نگاه کردم. یرو تو گردنبند
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 دروغ بگم؟ دیبا چرا

 ه؟یچ دونمیکه نم یحس هیدارم،  نینسبت به رام یحس هی 

 .دونمیهم... نم دیشا ای ب؟یعج آرامش؟

 .رمیمیو م ارمیدووم ب نجایتو ا تونمیمکه ن دونمیم نمش؛یبب گهیبار د هیبتونم  کاش

 .نمیرو بب نیو رام هامیبار آبج نیآخر یبتونم برا کاش

 رو تو مشتم گرفتم و بوش کردم. گردنبند

 .دادیعطرش رو م یبو

 گلوم رو فشرد. بغض

 گذاشتم؛ بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن. بمیرو تو ج گردنبند

 ر کردم.که باهاش داشتم فک ییهالحظه به

بهم  یعنی اره؟یب رونیمن رو از اشتباه ب خواستیچرا م دمیاون صحنه رو د یوقت ش؛یهاش؛ نگراندست آغوشش؛

 ده؟یم تیاهم

 .شمیم وونهید داره

 شدم. نیکرد و پخش زم ریگ ییدفعه پام به جا هیاما  دم،یکش یپوف

 شد. یبرخورد کرد و خون ازش جار واریبه د میشونیپ

 هام حلقه بست.چشم یاشارم رو گاز گرفتم و اشک تو درد، انگشت از

 اما پر از خون شد که با ترس به دستم نگاه کردم. دم،یزخمم کش یرو رو دستم

 حک شده بود افتاد. زیر یلیخ وارید ینوشته که گوشه هینگاهم به  یاتفاق یبلند بشم، ول خواستمیم

 ته رفتم تا بخونمش.زخمم گذاشتم؛ بلند شدم و به سمت نوش یرو رو دستم
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 بشه. دایبده تا راه نجاتت پ یرو به رو محکم فشار واریفقط بهم اعتماد کن؛ به د یکنیم دایتو نجات پ :نوشته

 

 رو به روم رفتم. وارینوشته به طرف د طبق

 وارید یرودستم رو  دیکردم با ترد دایپ نانیاطم یو وقت ستندیها نرو نگاه کردم تا مطمئن بشم زندانبان اطرافم

 گذاشتم.

 اما مجبورم. ارمیبه ناکجا آباد سر در ب دیشا

 باز شد. یمثل در سنگ یزیچ هیفشار آوردم که  واریمحکم به د 

 که بتونم ازش رد بشم بازش کردم. یتموم توانم به مقدار با

 شدم و در رو بستم. کیتار یوارد اون راهرو اطیاحت با

 . کردمیبود نم یزیه سرم که درحال خونرب یاما توجه رفت،یم یاهیس هامچشم

 دلم روشن شد. یتو ینور د،ینور خورش دنیرفتم که با د یکیتو اون تار نقدریا

 !دمیهاله د هیمثل  یسبز رنگ زیچ هی دینور خورش یخودم رو به نور رسوندم، اما به جا عیسر

 رو سمت هاله بردم که ازش رد شد!  دستم

 ه کردم.گرد شده بهش نگا یهاچشم با

 عقب نگاه کردم. به

 مجبورم واسه نجاتم از توش رد بشم. نکهیا مثل

 خودت. دیبه ام ایخدا

 رو بستم و از هاله رد شدم.  هامچشم

 .ارمیبود از تعجب شاخ در ب کیهام رو باز کردم نزدچشم یوقت
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 !ه؟ییچجور جا گهید نجایا

 شهره! نیقلعه سبز وسط ا هی یشهره ول هی مثل

 کجاست؟! هگید نجایا

 

 بازار شدم. هیاومدم و جلوتر رفتم که وارد  نییپا یسنگ یهااز پله یکنجکاو یرو از

 بودند. دیدرحال خر مردم

 !ستیدوره ن نیبه بازار ا هیو اصال شب هیلیتخ یعلم یهالمیبه ف هیبازار شب نیا چقدر

 رد افتاد.م هیدست  یتو سهیک هینگاهم به  یبردارم اتفاق گهیقدم د هیاومدم  تا

 به خونه! هیشب سهیک یتو یچقدر محتوا 

 باشه. دیبابا، حتما آب آلبالو با نه

 زدما، خون! یحرف مزخرف چه

 .دیمرد درش رو باز کرد و تا آخر سر کش نباریاما ا دم،یرو د سهیبردارم همونجور ک یدوباره تا اومدم قدم 

لحظه از ترس نفسم بند اومد و تا  هیبود واسه  درحال پاک کردن اون ماده دور دهنش یصورتش وقت دنید با

 بکشم زود دهنم رو با دستم گرفتم. یغیخواستم ج

 !ه؟یچ گهید نیخود خدا، ا ای

 شد. دهیخون آشام ها کش یهادفعه فکرم به عکس هی

 ها افسانند!امکان نداره اون نینه ا نه

 .زنمیدارم توهم م دیشا

 نکرد. رییتغ زیچ چیرو باز و بسته کردم، اما ه هامچشم
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 !نمیبیهام اعتماد نکنم، خودم دارم مبه چشم تونمینم

 افتادم.  میشونیپ یخون رو ادیلحظه  هی

 .شندیبردارم متوجه من م گهیقدم د هیخون آشام باشند و من  هانیا ینه! اگه همه ایخدا یوا 

 کنم؟ کاریخدا، چ یوا 

 و از حال برم. وفتمیب نیزم یرو دادمیو هر لحظه امکان م دیکوبیم نمیس یخودش رو به قفسه واروونهید قلبم

 . دمیبه سمت اون کوچه دو عیخلوت، سر یکوچه دنیاطرافم رو نگاه کردم و با د 

 شک، قدرت فکر کردن ازم گرفته شده بود. از

 !؟شدیوصل م نجایهاله به ا هیبود که با  ایدن یبود؟ اصال اون زندان کجا یهاله مگه چ اون

 .کنهیم وونمیداره د زایچ نیا

 چطور ممکنه؟! آخه

 کنم. دایخودم بتونم پ یایواسه برگشتن به دن یراه دیگرفتم به قصرشون برم تا شا میتصم یناگهان میتصم هی تو

رو شانسم  دیجا بمونم تا بپوسم، با نیهم تونمیبرگردم و نه م ییبه اون زندان کذا تونمیاما نه م ه،یخودکش دونمیم

 باشم و نترسم. یامتحان کنم و قو

 خودت بهم کمک کن. ایخدا

 .دمیکه بود زود به قصرشون رس یبا هر بدبخت نیبزرگ نبود واسه هم ادیز شهر

 افتاد. یذره تنگ هیسوراخ  هینگاهم به  یقصر نگاه کردم که اتفاق واریبه د قیدق

 قدم برداشتم. ییسر و صدا چیه رو جمع کردم و از اون راه وارد قصر شدم و آروم بدون عزمم

 ذوق کردم. یریو یریه نیوسط ا اهیباغ پر گل و گ دنید با

 خوشگله. یلیقصر داره! خ نیا یچه باغ قشنگ نیرو بب نجایا یوا
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 !کنمایفکر م ییزایمخمصه دارم به چه چ نیا تو

 سالن قصر شدم. وارد

 اده شده بود و همه جا غرق در نور بود.از قسمت هاش از طال و نقره استف یکه بعض یسالن طوالن هی

 !ذارهیروشون اثر م دیخون آشامم و نور خورش هانینه انگار که ا انگار

 نباشند. گهیجور د هیکرده باشند و  فیموجودات رو درست تعر نیا هالمیاگه تو ف البته

 دفعه دو سرباز وارد سالن شدند. هیسالن بودم که  یگشت زدن تو درحال

 درش رو باز کردم و داخل شدم. دمیکه رس یاتاق نیه اولترس ب از

 قلبم گذاشتم. یرو رو هامدست

 قلبم رو نشنوند. یصدا خداکنه

خون  یایپرستان خالص شم، بدتر شد و وارد دن طانیکردم، اومدم از دست اون ش ریگ یخدا، تو چه گرفتار یا 

 ها شدم.آشام

 کنم، چشمش رو زدم کور کردم.درست قول معروف اومدم ابروش رو بزنم  به

 اتاق توجه کردم. به

 .هیاتاق  قشنگ یلیخ ،یکمد آب ،یپسره آخه تخت آب هیرو نگاه! معلومه اتاق  نجایا یوا

 نفر به داخل اومد. هیزدن اتاق بودم که ناگهان در اتاق باز شد و  دیدرحال د 

 خوامیم  نجا؛یا امیمن رو نخور؛ من مجبور بودم ب ترس جرئت برگشتن نداشتم و فقط تند تند با بغض گفتم: بخدا از

 کنم؛ به من رحم کن. دایراه نجات پ

  ؟یهست یگفت: تو ک ییمردونه و البته آشنا یشخص با صدا اون

 از شک قدرت حرف زدن ازم گرفته شد. دمیکه د یرو جمع کردم و به سمتش برگشتم، اما با کس جرئتم
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 ــــنیرامـــ

 

 .کشهیداره من رو م شیو هر ثان میکن دایواسه بهار پ یراه نجات مینتونستدو روزه که  االن

 .زدمیباغ قدم م یهدف تو یب

 االن بهار کجاست؟ حالش خوبه؟ یعنی

 .کنندیکردنش تالش م دایما و ملکه شب و روز دارند واسه پ افراد

 .مینیرو بب یمشکوک نیتهران ماش یتیامن یهانیبا نفوذ به دورب یحت ایکنم  شیابیرد مینتونست شمیگوش از

 کم دراز بکشم و بهتر فکر کنم. هیگرفتم به اتاقم برم و  میتصم

 .دمیاتاق د یرو تو یاتاق که شدم دختر وارد

 تپش تند قلبش باعث شد تعجب کنم. یاما با صدا نه،یفکر کردم نگ اول

 !کنه؟یم کاریچ نجایانسان ا هی

 ؟یهست یصداش مشکوک گفتم: تو ک ییشناهاش تموم شد بخاطر آکه حرف یوقت 

 صدام به طرفم برگشت. دنیشن با

 هم شکه شدم و هم خوشحال. دمیدیکه رو به روم م یفرد با

 حالت خوبه؟  ؟یها فرار کرداز دست اون یچجور ؟یکنیم کاریچ نجایبا لحن نگران گفتم: بهار تو ا یول یخوشحال با

 نگران بشم. شتریسکوتش باعث شد ب نیا و کردیو فقط نگام م زدینم یحرف چیه

 ازش خارج شده بود افتاد. یادیکه خون ز شیشونیلحظه نگاهم به پ هی

هام رو چشم عیکه سر شهیبزرگ م شمیو دندون ن کنهیهام داره باد مچشم ریز یهاخون حس کردم که رگ دنید با

 .دمیکش یقیبستم و نفس عم
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 .دمیواقعا ترس نباریکه ا کردیکه بهم نگاه مرو باز کردم، اما همچنان ش هامچشم

 یزانو و گردنش رو گرفتم تا رو ریهاش بسته شدند و از حال رفت که به سرعت زچشم رمیخواستم بازوهاش رو بگ تا

 .وفتهین نیزم

 .دمیبلندش کردم و با سرعت نور به سمت اتاق دکتر ارنس دو نیزم یرو از

 .دیچرخیها به سمتم مهنگا یهمه شدمیکه رد م ییهرجا از

اما زود متعجب  د،یکش ینیو بدون در زدن وارد شدم که دکتر از ترس ه دمیبه اتاق دکتر رس هیاز چند ثان بعد

 !ن؟یشده رام ی: چدیپرس

 .کنمیخواهش م ره؛یالتماس گفتم: دکتر نجاتش بده؛ نذار بم با

 تخت بذارش. یگفت: رو عیسر

 بهار کرد. ینهیدکتر شروع به معا تخت گذاشتم و یبهار رو رو عیسر

 .کنمیضرب گرفته بودم به کارهاش نگاه م نیزم یکه با پام رو یاسترس جور با

 .دیبه طرفم چرخ قهیاز چند دق بعد

 .یخون براش جور کن دیشده، با فیازدست داده ضع یادیفقط خون ز ست،ین یخاص زیچ-

نکرده اگه  یی! اگه خونم رو وارد بدنش کنم خداخورهیدردش نم ها بهو خون خون آشام ستیبهار که خون آشام ن اما

 کارکنم؟یچ شه؛یبه خون آشام م لیتبد رهیبم

 .دمیتو موهام کش یدست

 آخه؟ ارمیب ریاز کجا خون انسان گ-

 دختر انسانه؟ نیا یاخم گفت: مطمئن با

 آره؛ چطور مگه؟   -
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 !ادیقلبش نم یآخه گوش کن، صدا -

 کردم. تمرکز

 !ومدیقلبش نم یصدا

 گفتم: نکنه زبونم الل مرده باشه؟! یترس و نگران با

 .کشهینه؛ نفس م-

 !دمیشنیقلبش رو م یصدا شیپ یقهیچند دق نیتعجب گفتم: اما تا هم با

رو وارد بدنش کنم؛ خون هر کدوم  هانهیها و گرگخون خون آشام دیو متفکرانه گفت: با دیکش ششیبه ر یدست دکتر

 .هیچ میبفهم میتونیم قیطر نیاز ا زنه؛یخون رو پس مبهش نخوره 

 بهش نگاه کردم. جیگ

 

 فعال. ارم؛یها رو بشال و خون هیشالش پر از خونه! من برم -

 عالمه سوال. هیاز اتاق خارج شد و من موندم و  بعد

 جون بهار افتاد. یبه صورت ب نگاهم

 کنارش نشستم. یصندل یبه سمت تخت رفتم و رو 

در رابطه با موضوع اون  ؟یفهمیم ،یتنهام بذار دیتو نبا ر؛یفقط نم شهیم یهر چ وفته؟یداره برات م یاتفاقچه  -

 .یهام گوش بدبه حرف دیبا یبه هوش اومد یشب؛ وقت

 شال درست همرنگ شال خود بهار وارد اتاق شد. هیبعد دکتر با دو بسته خون و  قهیدق چند

 آماده کنم. قیتزرکمک من تا خون رو واسه  ایب -

اول  یمعطل چیآماده شد دکتر بدون ه نکهیو بعد از ا میآماده کرد قیشدم و به کمک دکتر خون رو واسه تزر بلند

 ها رو وارد بدن بهار کرد.خون خون آشام
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 به سوزن چشم دوختم. منتظر

 .یمثل خودم خون آشام باش کاش

 فوت کردم. رونیپس زدن خون نفسم رو به ب با

 .ستنهیگپس گر-

 کرد. قیرو بهش تزر نهیدکتر خون گرگ 

 گذشت، اما خون رو پس نزد. قهیدق چند

 دستش رو به کمرش گرفت. دکتر

 .ستنهیخوشگل خانم گرگ-

 کنم. کارینشم اما حاال... موندم چ نهیگرگ هیوقت عاشق  چیبه بابا قول دادم که ه یبچگ از

 کرد. قیها رو به بدنش تزرتموم خون دکتر

 یبرا یکاف یهاهاشون خونخون وارد بدنشون بشه؛ سلول یمقدار کاف یبه سرم خون ندارند چون وقت ازین هانهیگرگ

 .سازندیم یبهبود

 نکهیفعال شده و بخاطر ا شیانهیبردم که بهار تازه ژن گرگ یهم پ هیقض نیبه ا اد؛یبه هوش م گهید قهیتا چند دق -

 .لهیصا هیتو بدنش بوده پس اون  نهیژن گرگ

 بدتر! گهید

 گهیهاست که دسال یعنینداره؛  یدختر لیاص ینهیگرگ رانی! چون ارانینه ا گهیکشور د هیاز  لیاص ینهیگرگ هی

 نداره.

 .دمیکش شمیبه ته ر یدست کالفه

 شال رو به دستم داد. دکتر

 .یو بعد شال رو سرش کن یهات رو ببندباشه چشم ادتی-
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 خنده گفتم: باشه. با

 شونم زد. یر روبا چند

 که دارم برسم؛ خداحافظ.  یاگهید یبرم به کارها گهیمن د-

 دکتر؛ ممنونم. خداحافظ -

 رفت. رونیزد و از اتاق ب یلبخند

 .سادمیتخت وا کنار

 رو باال گرفتم و شالش رو از دور گردنش باز کردم. سرش

 شال رو سرش کنم؟ یهام رو ببندم؟ اونوقت چجورچشم دیبا خب؛

 بابا. لایخیب

 سطل آشغال انداختم. یآوردم و تو رونیرو از سرش ب شیخون شال

 موهاش بکشم. یدستم رو تو خوادیم دلم

 گردنش فرو کنم و ببوسمش. یکه سرم رو تو گود کردیبدجور وسوسم م دشیسف گردن

 !نیفکرات رام نیتو سرت با ا خاک

 هام رو ببندم.کنم بهتره چشم فکر

 .دمیچیسرش انداختم و دور گردنش پ یشال رو رو ادیتمرکز ز رو بستم و با هامچشم

 بود. رونیرو باز کردم اما نصف موهاش ب هامچشم

 بالشت گذاشتم. یرو مرتب کردم و سرش رو رو شال

 فوت کردم. رونیحبس شدم رو به ب نفس

 باالخره تموم شد.-
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 تخت نشستم. یرو

وقت عاشق  چیخون آشام ه هیو  یخون آشام هیبابام بهم گفت تو سالم که بود  جدهیه ادمهیکنم بهار؟ هوم؟  کاریچ

 نشم. نهیگرگ هیوقت عاشق  چیه دمیبشه؛ من هم به بابام گفتم که قول م دینبا نهیگرگ هی

 .دمیدیرو نم ندمیآ اونوقت

 زده بود رو به داخل شال بردم. رونیاز موهاش که از شال ب یکم

 برات تنگ شده بود. دلم

 تا از دستت ندم. کنمیم یو هر کار یفقط تو مهم ست؛ین مهم یقول چیه

 

 بـــهـــار

 

 هام بر طرف شد.چشم یهام رو باز کردم و چند بار پلک زدم که تارچشم آروم

 سرم گذاشتم. یرو تخت نشستم و دستم رو یرو

 افتاده؟ یاتفاق چه

 افتاد. تخت گذاشته بود و خواب بود یکه سرش رو رو یدفعه نگاهم به پسر هی

 . نهیرام دمیکه دقت کردم د یکم

 اومد. ادمیتموم اتفاقات به  نیرام دنید با

 ؟یهاش رو باز کرد و با لبخند گفت: باالخره بهوش اومدترس تا خواستم بلند بشم چشم با

 بلند شدم و چند قدم به عقب رفتم که با تعجب به طرفم اومد. تخت یاز رو عیسر

 .فتمبدنم گر یرو جلو هامدست
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 نشو. کیبه من نزد-

 .یوجود ندارد؛ تو درامان دنیواسه ترس یزیبهم گوش کن؛ چ-

 هام رو بستم و باز کردم.هام نقش بست که کوتاه چشمچشم یشدنش توسط الناز جلو دهیبوس یلحظه صحنه هی

 باهاتون حرف بزنم. خوامیگفتم: نم یجد

 در رو بست. به طرفم اومد و از پشت سرم عیبه طرف در رفتم اما تا خواستم بازش کنم سر بعد

 .میباهم حرف بزن دیبا-

 ندارم. یحرف چیبه طرفش بچرخم گفتم: من با شما ه نکهیا بدون

وقت  چیپسش نزدم؛ اون ه نیرو کرد و من هم شکه شدم واسه هم نکاریا یادفعه هیاما من حرف دارم... الناز  -

 من بود؛ باور کن. یاز بر خالف خواستهرو نداشت؛ اون کار الن یکار نیجرئت همچ

 بهش نگاه کردم. یخر خودت یعنیکه  ییهاو با نگاه دمیطرفش چرخ به

 .گمیرو م قتیکه دارم حق خورمیقسم م-

 دیفکر کرد د؛یکه بهم دروغ گفت نهینداره؛ درد من ا یشدنتون توسط الناز به من ربط دهیگفتم: بوس نهیبه س دست

 .دیآورد ریدختر ساده و احمق گ

 .ستیباور کن؛ الناز دوست دختر من ن ست؛ین نطوریعجله گفت: نه نه؛ اصال ا با

 رو باال دادم. ابروهام

 عشقم؟! گهیکه بهتون م هیپس ک-

از  دونمیبهش ندارم؛ اونشب نم یحس یاکنه اما من ذره کیخودش رو بهم نزد خوادیاون من رو دوست داره و م-

 بود که کجام. دهیکجا فهم

 پر از غم بود. نگاهش

 .گمیرو م قتیباور کن دارم حق-
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 شدم. رهیهاش خچشم به

 

 .گفتندیدروغ نم هاشچشم

 .کردمیکه اشتباه م خوشحالم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .کنمیباور م-

 رو نشون دادند. شیصورتش خوشحال یحرفم کل اجرا نیا با

 .کردینگاهم م رهیفقط خو  رفتیکم بود و اون پررو هم عقب نم یلیخ مونفاصله

 د؟یتر برعقب شهیم-

 به عقب رفت. یگفت و کم یدیبه خودش اومد؛ هول ببخش انگار

 کرده بود به زبون آوردم. ریکه ذهنم رو درگ یو سوال دمیکش یقیعم نفس

 کنم؟یکه دارم اشتباه م دیقانعم کن نیخوایچرا م-

 رو با زبونش تر کرد. لبش

 .یدرموردم داشته باش یفکر بد خوامیخب... آم... نم-

 و اونوقت چرا؟-

 .دیو با استرس خند دیموهاش کش یتو یدست

 نکن. چمیسوال پ-

 کنارش رد شدم. از

 باشه.-
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که بدبخت با ترس به عقب  دمیبه عقب چرخ عیسر دمیها بودم و اون رو اونجا دخون آشام یایتو دن نکهیا یادآوری با

 شده؟ یرفت و گفت: چ

 شد. دهیهام کشکه نگاهش به سمت لب دمیبه لبم کش ینخندم دست نکهیملش خندم گرفت، اما واسه اعکس الع از

 هام دوخت.کردم که به خودش اومد و نگاهش رو به چشم یمصلحت یسرفه

 هاست؟خون آشام یایدن نجایگفتم: ا یسوال یچهره با

 رو خاروند. سرش

 آم... خب.... چطور بگم؟-

 !گهید دیبگ-

 آره. خب...-

 شد بهار! یلب با حرص گفتم: عال ریز

 .یدرامان نجایا ؛یستیپرستان ن طانیدست اون ش گهیچون د هیآره عال-

 گرد شده بهش نگاه کردم.  یهاچشم با

 !دیترسونیمن رو م دیدیمکه بهم  ییهابا نشونه دیدار-

 ؟ییهاگفت: چه نشونه یسوال یچهره با

 !دیدیمن رو شن یلب ریز یو صدا دیها هستشامخون آ یایتو دن یاتفاق نکهیا-

 د؟یکنیکار م یچ نجایادامه دادم: شما ا مشکوک

 بود هل کرده. معلوم

 

 .دیکش ششیبه ته ر یو دست دیپاش به عقب چرخ یپاشنه با



 یدیو پل یپاک

79 
 

 رو باال دادم. ابروهام

 !خوادایسوالم جواب م-

 ه کردم.خودم به جلو رفتم و منتظر بهش نگا گردهیبرنم دمید یوقت

 .دیکش یقیعم نفس

 .یقول بده ازم نترس گم،یم زیچ هی-

 .دمیگفتم: قول م نهیبه س دست

 خون آشامم. هی... من ... من زهیخب، چ-

 قدم به عقب رفتم که به تخت برخورد کردم. هیحرف با تعجب و ترس  نیا دنیشن با

 !؟یچ... چ... چ-

 .دیاسترس خند با

 شه؟از من نترس؛ با کنمیخواهش م -

 قورت دادم. دهنم رو با صدا آب

 !زدم؟یخون آشام حرف م هیبا  یعنیخون آشام بودم؟!  هیتو بغل  یعنی

 .رسونمیبهت نم یبیبخدا آس-

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم. باز

 من هنوز جوونم آرزو دارم. د؟یخون من رو تا آخر بخور نیخوایاستاد؛ شما که نم یوا-

 .وونهید دادمیکه نجاتت نم یریبم خواستمیو گفت: اگه م دیخند 

 وونه؟یبه من گفت د نیا

 .دیگفت: ببخش یازدهخجالت یگفت و با خنده یچ دیتعجب بهش نگاه کردم که فهم با
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 .دیبهش رفتم که باز خند یاچشم غره نیتر شده بودم واسه همخورده باهاش راحت هی

نگرانم  یلیحتما خ رم؛یبم یاله هام؛یآبج یخوبند؟ وا ینفس و هستو نفس افتادم که گفتم:  یهست ادیدفعه به  هی

 برم خونه. دیشدند؛ من با

 .دیکه سالم گمیم زنمیبهشون زنگ م د؛یریحالتون خوب شد خونه هم م نکهیبعد از ا-

 تخت نشستم. یرو

 ممنون. -

 خودم رو ازش دور کردم. ینشست که کم کنارم

 رو بگو. خواهشا راستش پرسم،یم یزیچ هی -

 رو تکون دادم. پاهام

 . دیحتما؛ بپرس -

 د؟یا نهیشما گرگ-

 حرف؛ دست از تکون دادن پاهام برداشتم و با تعجب بهش نگاه کردم. نیا دنیشن با

 !ام؟نهیمن گرگ گه؟یم یداره چ نی! اوا

 آخه؟! هیچه جور سوال نیعقلد بده، ا خدا

 

 د؟یدونینم نکهیا یعنیها نگاه نیا-

 !د؟یگیم یکه چ دیفهمیم خودتون -

 د؟یانهیکه گرگ دیدونیشما خودتون هم نم یعنی-

داشت وارد اتاق شد و گفت: باورت   یمشک شیسالش باشه و موها و ته ر یس خوردیمرد که بهش م هیدفعه  هی

 ؟یانهیکه گرگ شهینم
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 نگاه کردم. نیبه رام یسوال

 .دیانهیگشما گر دیکه فهم یدکتر ارنس هستند؛ کس شونیا-

 تعجب به دکتر ارنس نگاه کردم. با

 هیکردم؛ ابتدا قلبت مثل  نتیآورد معا نجایشما رو به ا نیرام یوقت شه؛یباورت م یهام که گوش بد: به حرفدکتر

خون  نیهم یواسه ،یستیانسان ن گهید میبعد ضربانش آهسته و کم صدا شد که فکر کرد یاما کم د،یتپیانسان م

 ،یستیخون آشام ن یعنی نیها رو پس زد که اآشام خونبدنت خون  م؛یکرد قیرو بهت تزر هانهیو گرگ هاخون آشام

 هیبدنت بوده پس شما  یتو نهیالبته چون ژن گرگ ؛یانهیگرگ میدیرو قبول کرد که فهم هانهیاما بدنت خون گرگ

 .یاومد رانیکه به ا یبود گهیکشور د یتو لیاص ینهیگرگ هی دی! شابهیعج یلیخ نیو ا یلیاص

 هردوشون چرخوندم. نینگاهم رو ب متعجب

 !ام؟نهیمن گرگ یعنی

 دم؟یهمه سال نفهم نیاما چطور ا 

 .یشیقلبت بذار، متوجه م یدستت رو رو یستیانسان ن گهیبهت ثابت بشه د نکهیا یدکتر: برا 

 رو حس کردم. فیضع یلیضربان خ هیقلبم گذاشتم، اما فقط  یرو رو دستم

 !فهیضع یلیضربان قلبم خ رم؟یمیترس گفتم: دکتر نکنه من دارم م با

 هاست.و خون آشام هانهیگرگ اتیاز خصوص یکی نینترس، ا-

 .رمیبم ستیراحت شد که قرار ن المیحرف دکتر خ نیا با

ل قبول و باور کنار قاب ریو غ بیعج یهیقض نیبا ا تونمیم یعنی دم؛یم حیبودن ترج نهیاما من انسان بودن رو به گرگ 

 ام؟یب

 ؟یافسانند، اما حاال چ هیفقط  زهایجور چ نیا کردمیفکر م شهیهم

 !ستمیخودمم انسان ن دمیهام و فهمخون آشام یایدن تو
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به  یادیز لیها م نهیچونکه مطالعه کردم گرگ دم؟یهمه سال نفهم نیا یباشم ول نهیدکتر؛ چطور ممکنه گرگ -

 ها اون هم به طور خام دارند.گوشت مخصوصا گوشت انسان

 قدم به جلو برداشت. هی

 بیاتفاقات که سرت آس نیفعال نشده بوده و بخاطر ا تیانهیچون ژن گرگ ،یرو نداشت یلیم نیهمچ نیبخاطر ا-

 حفظ کنه. دیشد بیخودش رو فعال کرده تا شما رو در برابر آس دهیشما رو تو خطر دژن چون  نیا دهید

قوتت رو  یهاو نقطه یرو سرکوب کن لیم نیکه ا کنمیو من بهت کمک م نیبه سالن تمر میریردا م: انشاهلل فنیرام

 .یکن تیتقو

 .میفردا؟ امروز بر یذوق گفتم: واسه چ با

 اما هنوز کامال حالت خوب نشده، واسه فردا بذار. -

 نه من تا فردا تحمل ندارم. -

 نیبرم که رام نیزم یبود با سر رو کیخوردم و نزد زیدفعه ل هی کیبودن سرام زیبلند شدن بودم که بخاطر ل درحال

 بغلش فرو رفتم. یتعادلم رو از دست دادم و تو یمن رو سمت خودش کشوند، ول

 با خجالت ازش جدا شدم. 

 . دنیانداختم که دکتر شروع کرد به آروم خند نییتخت نشستم و سرم رو پا یرو

 !خندهیدکتره داره م نیا اونوقت شم،یدارم از خجالت آب م من

 ؟یوفتیکه بذارم ب ی: انتظار نداشتنیرام

 خجالت گفتم: ممنونم. با

 .کنمیلحن خندون گفت: خواهش م با

 بره. نیخجالت داشتم از ب یذهنم بود که باعث شد بخاطرش هر چ یسوال تو اونقدر

 چند تا سوال ازتون بپرسم؟ تونمیم -
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 البته. -

 د؟یزنیم بیها آسو به انسان دیخوریها رو مشما خون انسان یعنی خورند،یها، خون مآشاممطالعه کردم که خون  -

به  م؛یبزن بیو به اونها آس میکن هیاز انسانها تعذ میکه مستق میرو ندار نیو حق ا میمسلمان یهانه، ما خون آشام -

 میخوریو م میداریخون انسانها رو برم هامارستانیاز مواقع از ب یتو بعض م،یکنیم هیتغذ واناتیجاش از خون ح

و  ستیکافر اصال جون انسانها واسشون مهم ن یهاآشام ونخ یول م؛یباش یقو یلیخ دیکه با ییالبته وقت ها

ها، ما خون آشام شند؛یو نود و هشت درصد باعث کشته شدن انسانها م کنندیم هیاز خون انسانها تغذ میمستق

 یکافر و اجنه یهانهیکافر، گرگ یهاها دربرابر خون آشامساله که مواظب انسان نیسلمان چندم یها و اجنه نهیگرگ

 .میکنیها عمل مانسان ینجات دهنده هیبرسونند؛ مثل  یبیبهشون آس میذاریو نم میکافر هست

 

 آهان. -

 زشته بپرسم. یمن که هنوز سوال دارم! ول یوا

 بپرس.-

 رو؟! یتعجب گفتم: چ با

 و گفت: سوالت رو. دیدخن 

 هاش ظاهر شد.لپ یچال رو دیخند یوقت

 بپرسم؟  یعنیهام به خودم اومدم و هول گفتم: چشم یها بودم که با تکون دادن دستش جلواون محو

 خندون گفت: آره. یهاچشم با

به  لیهاردهم تبدمن هم تو شب چ یعنی شند،یبه گرگ م لیدر شب چهاردهم که ماه کامله تبد هانهیگرگ دمیشن -

 شم؟یگرگ م

که شب چهاردهم  ییها نهیاول گرگ یدسته شند،یم میبه دو دسته تقس هانهیکه گرگ دیرو بدون نیا دیخب با-

که هر وقت  اندییگرگ نما یها نهیدوم گرگ یدسته شه،یدو برابر م شونیو قدرت جسمان شندیبه گرگ م لیتبد

ناخون هاشون  شه،یم زیت ششونین یهادندون فقط شند،ینم لیامال به گرگ تبدبشند، اما ک لیتبد تونندیبخوان م
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ها نسل در  نهیگرگ یخانواده سلطنت یاعضا کنه؛یم رییهاشون تغو رنگ چشم شهیم میبه گرگ سفت و ضخ هیشب

ر، شما جزو دکت شاتیوجودشون هست و طبق آزما یتو شندیمتولد م یاز وقت یانهیژن گرگ یعنی لند،یاص هینسل 

 .دیدسته دوم هست

 ذهنم به وجود اومد. یتو یدیصحبت هاش تموم شد باز سوال جد یوقت

 کارکنم؟ی! حاال چپوف

 نداره. یبپرس؛ اشکال-

 .شهیم یجور فضول هیسوالم  نیا یول-

 اشکال نداره، بپرس.-

 انگشتش اشاره کردم. یانگشتر تو به

 دستتون بوده. نیا دمیشما رو د یوقت من تا ه؟یکه دستتونه چ بیانگشتر عج نیا -

 نیاگه ا ده،یها نور خورشاز نقطه ضعف خون آشام یکی کنه،یمحافظت م دیانگشتر، من رو در برابر نور خورش نیا -

ما  دینور خورش شهیهمون طلسم خونده شده در روز همراهمون نباشه باعث م ایکه روش ورد  یگردنبند ایانگشتر 

 .سوزهیرو هم م هانهیگرگ دیچهاردهم و پونزدهم هر ماه نور خورش زدهم،یرو بسوزونه و در س

 .گهیسوال د هیآهان؛ و -

 بهم نگاه کرد. منتظر

 است؟یدن ای رانیا یکجا نیسرزم نیا-

 ؟یدیشن یمواز یهادرمورد جهان یزیچ-

 آره.-

تهران باشه؛ فقط  یتو الیو ایخونه  هیقصر مثال  نیا یها االن جاممکنه تو جهان انسان یعنی نه؛یهم هم نیخب؛ ا-

قابل  ریها غاما واسه انسان ان،یانتقال ب هیجهان با استفاده از  نیاز اون جهان به ا تونندیم عهیموجودات ماوراءالطب

 جادوگر باشند. نکهیفهم و  اومدنه به جز ا
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 کرده!رو خلق  یزده گفتم: خدا چه جهان شگفت

 .دیخند

 وجود داره که کشف نشده. یهانپن یزهایچ یلیآره؛ خ-

 .زدیهاش تمرکزم رو بهم مهاش گوش دادم، اما چشمصحبت یدقت به تمام با

 

بده و من غرق  حیبرام توض یمنت چیمردونه و جذابش بدون ه یباز هم ازش سوال بپرسم و اون با صدا خوادیم دلم

 صداش بشم.

 زدم. یلبخند

 .دیهام جواب دادلو به سوا دیممنونم که وقت گذاشت یلیخ -

 زد. یلبخند

 . یها رو بدونسوال نیحقته که جواب ا نیا کنم؛یخواهش م-

 همون لبخند گفتم: ممنونم.  با

 ام؟یمسائل کنار ب نیاستراحت کنم و با ا تونمیمادامه دادم:  لمیخالف م بر

 تخت بلند شد. یرو از

 از اتاق بگو. رونیبه نگهبان ب یداشت الزم یزیهر چ م،یریم گهیحتما، راحت باش؛ من و دکتر د-

 چشم، باز هم ممنون. -

 زد. یلبخند

 خدانگهدار.-

 خداحافظ.-
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 شدم. رهیکه از اتاق خارج بشه بهش خ یوقت تا

 شده؟! یزیبهم نگاه کرد که با تعجب گفتم: چ یطونیش یدفعه دکتر برگشت و با چهره هی

 .دیبه طرفم چرخ نیرام

 : آم...دکتر

 ه کرد.نگا نیرام به

 ندارم. یکار نجایا گهید کنمیحاال که فکرش رو م-

 نگاه کردم. نیرفت که متعجب به رام رونیاز اتاق ب بعد

 رفت و در رو بست. رونیباال انداخت و بعد ب یاکج کرد و شونه یسردرگم سرش رو کم نیرام

 !وا

 .دمیکش یقیعم نفس

 عالمه سوال. هیمن موندم و  حاال

 بودند؟ نهیهم گرگ مامان بابام یعنی 

 نکنه هنوز زنده باشند؟ 

 .ارمیبه دست ب یاگه پدر و مادرم زنده هستند کمکم کن بتونم ازشون خبر کنمیخواهش م ایخدا

 یخدا کنمیفکر م یوقت یول کنم،یم ییاحساس تنها شتریروزها ب نیا سوزه،یم یلیخودم خ یروزها دلم واسه نیا 

 دیاحساس جد هیروزها  نیتازه ا کنم،ینم ییاحساس تنها گهید شهیقرص م مهربونم همه جا همراهمه، دلم

رو  یداره؟ معلومه که نه، معلومه دختر یحس همهم ب نیرام یعنی ایعاشق شده باشم، خدا دیشا دونمیهمراهمه، نم

 دیداره؟ شا یلیواسه من چه دل هاشینگران نیبهش نداره، اما ا یحس چیه شناسهیکه هنوز چهار روزه اون رو م

 . نهیشاگرد واسم ارزش قائله، حتما هم هی یشاگردشم، به اندازه نکهیبخاطر ا

 حال و هوام عوض بشه. دیشا دمیکه د یگرفته؛ برم تو همون باغ یلی! دلم خهوف
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 ادهسیچرم وا یشدم و به طرف در حرکت کردم؛ در رو باز کردم و رو به نگهبان که کنار در با پوشش کامال مشک بلند

 آقا. دیبود گفتم: ببخش

 .دیطرفم چرخ به

 د؟یدار ازین یزیبانو ، چ دییبفرما-

 بانو! گهیبه من م یوا

 به باغ قصر برم؟ تونمیم-

 .نیایحتما بانو، با من ب-

 .همراه نگهبان به سمت باغ حرکت کردم به

 نگاهم رو اطرافم چرخوندم. دمیکه به باغ رس یوقت

 بلند پنهان شده بود خورد. یهادرخت ونیه وسط باغ بود و مک یچوب قیآالچ هیبه  نگاهم

 .دمیرنگارنگ بود رد شدم تا بهش رس یهاطرف و اون طرفش پر از گل نیکه ا یراه سنگ نیب از

 دورش نشستم. یدهیبهم چسب یهایصندل یداخلش رفتم و رو به

 .دیبر دیتونیگفتم: م رهینگهبان نم دمید یوقت

 ه من دستور دادند که ازتون محافظت کنم و همه جا همراهتون باشم.ب نینه بانو، جانش-

 !ن؟ی: جانشدمیپرس باتعجب

 بله بانو. -

 ؟یگیخودمون رو م نینکنه آقا رام -

 درسته بانو.-

 حرفش از تعجب دهنم باز موند. نیا با
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 رسم،یبهش نم چوقتیمطمئنم ه گهیخون آشام ها بشه؟! د یحس دارم که قرار فرمانروا یمن به کس یعنی! ؟یچ

 شهیاستاد عاشق شاگردش م نکهیا ؛شهیوقت نم چیه شه؛یاون عاشق من نم نکهیو دوم ا نمیگرگ نکهیچون اول ا

 ترنییپا یاز نظر مال نقدریبشه که ا یترعاشق دخ ادیم یپولدار نیاون به ا ت؛یهاست نه واقعهمش واسه رمان

 خودشه؟

 زدم. یو به خودم و احساسم پوزخندگلوم رو فشرد  یفکر بغض بد نیا از

 بود مهارش کنم، اما موفق نشدم. یبغضم رو با هر سخت خواستمیم

 که من بهتون گفتم. گمیم نیمن به جانش د؛ینگران نباش دیو رو به نگهبان گفتم: شما بر دمیکش یقیعم نفس

 گفت و رفت. یاطاعت یلیم یب با

 بخوابم و باهاش دردودل کنم. که رو پاش خوادیدلم آغوش مامان رو م االن

 دلم براش تنگ شده. چقدر

بده بگه  میکنم، اون هم دلدار هیرو داشتم که اونقدر باهاش راحت بودم تا دردودل کنم و بتونم جلوش گر یکی کاش

 من هستم.

 راحت بشم. نقدریو نفس هم نتونستم ا یبا هست یحت

 آهنگ مادر افتادم. ادی به

شروع کردم به خوندن که بغضم  کردیصورتم رو نوازش م میهام رو بسته بودم و نسلب همون طور که چشم ریز

 بزرگتر شد.

 

 ـــنیرامـــ

 

 هام نقش بسته بود.لب یرو یبهار لبخند دنیدوباره د از

 ؟یزنیلبخند م یواسه چ طون،یدکتر گفت: ش میرفتیسالن راه م یطور که تو همون
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 .یطور نی... همیچی... ه؟یگفتم: چ هول

 و من هم باور کردم. یتو گفت-

 .ستمیو بازوم رو گرفت که با ستادیحرکت ا از

 بخاطر بهاره؟-

 اون شاگردمه. ه؟یها چحرف نی... نه... ا؟یگفتم: چ هول

 بهم نگاه کرد. یجد

 ،یکنیمرو ازم پنهان  یبزرگ زیچ هی یدار ن،یبودم رام دهیلبت ند یرو یاندازه واقع نیبه ا یها بود که لبخندسال-

 .یکنیاز خودت پنهان م یهم دار دیشا

قبول کنم که عاشق شدم،  خواستمیو نم کردمیکه به بهار داشتم رو از خودم پنهان م یداشتم عشق گفت،یم راست

 .کنهیکه به قول همه هزار درجه با برادرش فرق م یرادمنش مغرور! کس نیرام ؟یاونم ک

اما  ،یکنترلشون کرد بیها عجسال نیا یدارند؛ تو تو یتر یها احساسات قوکه خون آشام یدونیخودت م ن،یرام-

 ؟یحسش کنم؛ بهم بگو، دوسش دار تونمیم شکنه،یغرورت داره م نیکم کم ا

 .دمیپرپشتم کش یموها یتو یدست کالفه

 شه؛یداغ مهزار؛ بدن سردم،  یرو رهیقلبم م فیضربان ضع نیا ششمیپ یوقت رم؛یدکتر؛ خودمم درگ دونمینم-

 .شمیغرق آرامش م کنمیهاش که نگاه مبه چشم ای شنومیصداش رو که م

 شونم گذاشت. یزد و دستش رو رو یلبخند

 واسه اعترافش نباشه. یهرگز فرصت گهیبعدا د دیبهتره؛ شا یزودتر بهش بگ یعشقه پسر جون؛ به نظرم هر چ نیا-

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 .اما قولم به بابا..-
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نفر شدم، اما اونقدر  هیخودم عاشق  ن؛یرام دلت با اونه؟ بذار بهت بگم یداره وقت یرو قطع کرد: قول چه ارزش حرفم

من رو  تیتو خر کنم؛یهاست که بخاطرش خودم رو سرزنش مدست دست کردم که آخرش از دست دادمش؛ سال

 تکرار نکن.

 شیرو آت امیبشنوم که دن یکه اعتراف کنم اما ازش جواب ترسمیم نیدکتر؛ از ا ترسمیگذشته م هانیا یاز همه-

 .خوامتیبگه نم ترسمیبزنه؛ م

 زد. یبخش نانیاطم لبخند

بهت  رهیو اون خ یدادیم حیبراش توض یهاش بخونم؛ وقتاز تو چشم تونستمیرو م نیا ست؛ین لیمیاون بهت ب-

مچش رو  خواستمیبه طرفش برگشتم م یادفعه هیکه  یتبهت داره، وق یحس هیبفهمم  تونستمیم کرد،ینگاه م

 جان. نیارزش امتحان کردن رو داره رام دند،یلو م شهیها آدم رو همچشم کرد؛ینگاهت م رهیداشت خ رم؛یبگ

 .کنمیکار رو م نیهم ،یگیمکث گفتم: درست م یکم با

 شونش گذاشتم و با لبخند ادامه دادم. یرو رو دستم

 از بابام باهات راحت بودم. شتریب یاز بچگ دکتر؛ ازت ممنونم؛ یکردبهم  یکمک بزرگ-

 زد. یلبخند

 رو واست آشکار کردم، حاال هم برو، وقتشه. یکردیاز خودت پنهون م یکه داشت یقینکردم، فقط حقا یکار-

 شونم زد و ازم دور شد. یبار رو چند

 کت کردم.که داخلش بود حر یو به سمت اتاق دمیکش قیتا نفس عم چند

 .گرفتیاسترسم م شتریب شدمیم ترکیچه به اتاق نزد هر

 سخته. یلینبوده خ یبا دختر ایرو دوست نداشته  یوقت دختر چیمثل من که ه یکردن واسه کس اعتراف

 باغه و نگهبان رو مجبور کرده که بره. یتو دمیکه براش گذاشته بودم فهم ینگهبان از

 

 . دیبه گوشم رس یشخصخوندن  یباغ که شدم صدا وارد
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 .خونهیهاش رو بسته و داره مبهاره که چشم دمیرفتم که فهم جلوتر

 .زنهیموج م یغم هیصداش  یتو یست ولصداش معرکه 

 .ارهیم ادمیآهنگ مادرم رو به  نیآهنگ مادرم؛ ا عاشق

 هام نقش بست.لب یرو یشدم که لبخند رهیدادم و بهش خ هیدرخت تک هیبهش به  کینزد

 کرد دایپ شهیحرفات خدا رو م یتو ی: وقتهارب

 چشمات تماشا کرد یتو شهیرو م یدلتنگ

 یشماریکه زخمات رو نم یتو اون کوه یعنی

 ...یوجه مشترک دار هی ایتو با در یعنی

 بارونم ریز یچتر وقت یب

 از سرما یلرزیمن م یجا تو

 یکه تو دلواپسم باش یوقت

 ندارم از غم فردا یترس

 یمن باش یایمنو دناز  دور

 ارمیرو طاقت نم یدلتنگ

که تازه راهش باز  یهاش درست مثل آبدهنش گرفت و تند و تند اشک یدستش رو جلو دیآهنگ که رس ینجایا به

 به سمتش رفتم و رو به روش زانو زدم؛ بازوهاش رو گرفتم و گفتم: بهار؟ یبا نگران عیشدند که سر ریشده سراز

 کرد. زیهاش رو با شالش تمزود تند اشک یلیشد، اما خ رهیاول شکه بهم خ دنمیکرد و با د هاش رو بازچشم عیسر

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 شده؟ حالت خوبه؟ یچ-
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 هاش اشک حلقه بست.چشم یبود دوباره بغض گلوش رو گرفته چون تو معلوم

 .چوندیشالش رو دور انگشتش پ یهاسهیانداخت و ر نییپا رو سرش

 

 ـهـــاربــ

 

 .هیگر ریجلوش بزنم ز دادمیم که هر لحظه امکان یجور فشرد؛یگلوم رو م یبد بغض

 قورت دادم. یدهنم رو به سخت آب

 .ستین یخاص زیچ-

 تر گرفت.رو محکم بازوهام

 هست بهم بگو؛ باهام راحت باشه. یهر چ-

 زدم. ینیرو باال آوردم و لبخند غمگ سرم

 تنگ شد. یلیلحظه دلم واسه مامان و بابام خ هیفقط  ست؛ین یزیممنون؛ چ-

مامانم بذارم و  یپا یلحظه سرم رو رو کی یدوست داشتم حت شهیرو ازش گرفتم و با همون لبخند گفتم: هم نگاهم

 باهاش دردودل کنم.

 رو ول کرد و کنارم نشست که بهش نگاه کردم. بازوهام

 .کردیهاش بهم نگاه مغم تو چشم با

 گونش سر خورد. یپر از اشکش رو یهاز چشمقطره اشک ا هی

 .یگیم یکه چ کنمیدرک م-

 انداختم. نییرو به کف دستم فشار دادم و باز سرم رو پا ناخونم
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 بهم نگاه کن بهار. -

 نزد. یشد و حرف رهیهام خنگاه کردم، اما به چشم بهش

 بره. نیداشت که باعث شد بغضم از ب یآرامش هاشچشم

 انداختم. نییرو پا خجالت باز سرم از

 رو بهت بگم. یزیچ هی خوامیگفت: بهار؛ م کنهیبهم نگاه م رهیخ کردمیکه حس م هیاز چند ثان بعد

 نگاه کردم. بهش

 . دییبفرما -

 هم استرس داشت. دیشا ای دیبزنه ترد خواستیکه م یانگار از حرف د،یکش یقیعم نفس

 زل زد.هام چشم به

 ؟یدار یبهم چه حس -

 و مبهوت بهش چشم دوختم. جیگ

 باشه رک بهم بگو. یهر چ -

 د؟یپرسیرو م نیا ی... واسه چی... من، واسه چلکنت گفتم: م با

 بدونم. خوامیم-

 .دمیبه ابروم کش یدست

 بگم. یچ دونمیواقعا نم -

 شد. ترکینزد بهم

 ؟یدوسم دار-

 .کردیم ییحکم فرما نمونیگرد شده بهش نگاه کردم و فقط سکوت بود که ب یهاچشم با
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 رو برداشت و رو به روم نشست و به سمتم خم شد. قیوسط آالچ زیدور م یهایاز صندل یکیشد و  بلند

 ؛یداشته باش یها نتونستسال نیکه ا یگاه هیبا من باش تا بشم تک زم؛یریرو به پات م ایبهار تو با من باش، من دن-

 آب تو دلت تکون بخوره. ذارمینم

 !فهممیمن... منظورتون رو نم هاش گفتم:تعجب از حرفو م جیگ

 .دیکش یقیعم نفس

 بهت بگم که... امیعشقه؛ گفت ب نیبه دکتر گفتم گفت ا لرزه،یقلبم م ،یکنینگاهم م یوقت ،یکنارم یوقت-

 برد و باال آورد. نییسرش رو پا کوتاه

 بهت بگم که... دوست دارم. امیگفت ب-

شدم و اون هم  رهیگرد شده و بدون پلک زدن بهش خ یهابهم وارد شد که با چشم یحرفش چنان شک نیا با

 هام در نوسان بود.دو چشم نینگاهش ب

 !؟یلکنت گفتم: چ... چ... چ با

 از زانوهام بودند. یمتر یلیکه زانوهاش تو پنج م یکرد جور ترکیرو بهم نزد یطور که نشسته بود صندل همون

 ؟یهم دارب یحاال تو بگو؛ چه حس-

 .کردمیشکه بهش نگاه م فقط

 .دیکوبیم نمیس یخودش رو به قفسه واروونهیهاش دحرف نیاز ا قلبم

 روشن کرده بودند. شیآت یوجودم انگار کوره یتو

 هام قرمز شدند.بودم گونه مطمئن

 !دم؟یدرست شن یعنی... یعنی

 کنه؟یم ی... نکنه داره شوخنکنه

 بهم بگو. کنمیخواهش م -
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 هاش زل زدم.چشم به

 .دیباریازشون م استرس

 ندازه؟یشما رو به خطر نم تیموقع نهیگرگ هیبه نظرتون عشق به  د؛یهست نیسرزم نیا نیشما جانش-

 نزد. یحرف چیه

 .ندازهیپس م-

 .ستیگفت: مهم ن محکم

 .دمیکوتاه خند نیانداختم و غمگ نییرو پا سرم

 مانتوم گرفت. ید بشم بلند شد و مچم رو از روشدم، اما تا خواستم از کنارش ر بلند

 !؟یریم یو دار یجواب سوالم رو نداد-

 شدم. رهیرو به روم خ نیزم به

 ندارم. یجواب-

 نگاه کردم. بهش

 هاش حلقه زده بود.چشم یتو اشک

مثل  م؛یسشنایبه پنج روزه که م کیتو هنوز نزد ؛یهم نداشته باش دیو گفت: با دیخند نیرو ول کرد؛ غمگ مچم

 ست.طرفه کیاحساس  نیا نکهیا

 پاک کرد و از کنارم رد شد و رفت. عیگونش سر بخوره رو سر یرو خواستیکه م یاشک

 شد. ریصورتم سراز یگلوم رو فشرد که کم کم شکست و رو بغض

 زدم. یخنده پوزخند با

 !شیگرم بهار؛ خوب شکست دمت



 یدیو پل یپاک

96 
 

 

 ؟یدادیبهش م دیبود که با یجواب نیا یدار یحس که خودتم بهش یغرورش رو شکست، اما درحال اون

 انداختم و به طرف سالن قصر قدم برداشتم. نییرو پا سرم

 بود حرکت کردم. شرفتهیپ یهاشگاهیبه آزما هیکه شب یبه طرف همون اتاق دمیبه سالن رس یوقت

 بودند و قصد تموم شدن نداشتند. ریسراز هاماشک

 که همش بخاطر خودته. یکن کاش درکم ن؛یرام خوامیم معذرت

 

 ـنیرامــ

 

 فرو کردم و دستم رو مشت کردم.موهام  یهام رو تونشستم و دست زمیپشت م یصندل یاتاقم رو یتو

 هام نشد.اشک زشیمانع ر یرو بستم ول هامچشم

 بزنه. شیرو آت امیازش بشنوم که دن یجواب ترسمیدکتر گفتم که م به

 تره.بد یزینداشتنش از هر چ جواب

 در بلند شد. دکتر پشت یدفعه صدا هی

 داخل؟ امیب تونمیجان؛ م نیرام-

 کردم و موهام رو مرتب کردم. هام رو پاکاشک عیسر

 بفرما داخل دکتر.-

 از جام بلند شدم. وارد شدنش با

 شد؟ یبه داخل اومد؛ در رو بست و تند گفت: خب چ عیسر
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 بغض گلوم رو فشرد. باز

 تر کردم.رو با زبونم  لبم

 .یچیه-

 !؟یچیباال رفته گفت: ه یابروها با

 گذاشت. ریدفعه بغض رو صدام تاث نیشدم و ا کینزد بهش

 دوسم نداره دکتر. دونستمیم-

 خوامت؟یگفت؟ گفت نم یتعجب گفت: مگه چ با

 راست تکون دادم. رو به چپ و سرم

 ندارم. یگفت جواب رفت؛یاز جواب دادن طرفه م-

 سرم گذاشتم و با تعجب بهش نگاه گردم. یحکم تو سرم فرود اومد که دستم رو رودفعه دستش م هی

 ؟یزنیچرا م-

 بهم رفت. یاغره چشم

حتما  خوامتی! اگه گفته بود نم؟یغم بغل گرفت یجوابش واسه من زانو نیخاک تو اون سرت! بخاطر ا یعنی-

 آره؟ ؛یکردیمیخودکش یرفتیم

 .دمیکش شمیه ربه ت یرو بهش کردم و دست پشتم

 .خوادمیدکتر؛ نم خوادمینم-

 رو به روم اومد. به

 دوباره ازش جواب بخواه.-

 . دمیخند حوصلهیب
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 دلت خوشه دکتر!-

 اخم گفت: بهت گفتم که اون هم دوست داره. با

 ؟یش الیخیب ؟یکار کن یچ یخوایم قایگفت: مثال االن دق یبا لحن مسخره مانند بعد

 دادم. هیتک زیم به

 .هدفهیب میزندگ گهیچون د خوابم؛یبعد توش م کنم؛یقبر واسه خودم م هیقبرستون؛  رمیم-

 اشاره کرد. بهم

 ندارم. یگفته جواب یکی! یکنیساله رفتار م جدهیه یدرست مثل پسرا وونه؛یجمع کن خودتو د -

 و سرد گفت. یبا لحن جد نیاما هم-

 دل نازک؟! قدرنیمرد و ا هی! نتشیبب ادیب یکیخنده گفت:  با

 غم بهش نگاه کردم. با

 دکتر. ستمیرو بلد ن یرسم عاشق نیتا حاال عاشق نشده بودم، واسه هم-

 .دیکش شینیبه ب یدست

 .یریگیم ادیخود به خود  یعاشق که باش خواد؛یبلد بودن نم -

 دوباره ازش بپرس. نم؛یبلند شو برو بب ؟یکنیمن رو نگاه م یبروبر دار ه؟یبهش نگاه کردم که گفت: چ حرفیب

 باشه تکون دادم. یگرفتم و سرم رو به نشونه زیرو از م میتک

 شونم زد. یکنارش رد شدم که محکم رو از

 آروم هم نرو، زود باش.-

 اومدم. رونیو در رو باز کردم و از اتاق ب دمیخند آروم

 سمت اتاقش حرکت کردم. به
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 .دمیکش یقیعمو نفس  دمیموهام کش یتو یدست دمیبهش رس یوقت

 بار در زدم جواب نداد. هی

 ندادم. یدر زدم باز هم جواب دوبار

 اخم واسه بار سوم در زدم. با

 ؟ییبهار؟ اونجا-

 و غرق خوابه. دهیتخت دراز کش یرو دمیمکث در رو باز کردم که د یکم با

 زدم. یخنده پوزخند با

 !دهیرو باش؛ چقدر راحت هم خواب نیا

 رو بستم.اتاق شدم و در  وارد

 اشکه. یرو صورتش پر از ردها دمیرفتم که د سمتش به

 شد. ریبود غم به وجودم سراز دهیکه خواب یتیمظلوم بخاطر

 زود قضاوت کردم! نکهیمثل ا-

 .دمیرد اشکش کش یرو رو انگشتم

 هان؟ ؟یکنیم تیهردومون رو اذ یچرا دار-

 مکث به طرف در رفتم. یو با کم نمیو ببنتونستم صورت غم زدش ر گهیشدم، اما د رهیصورتش خ به

 به طرفش برگشتم. دمیدر که رس به

 .شمیم الیخیفکر نکن ب-

 

 بـــهـــار
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 تخت نشستم. یهام رو باز کردم و روبسته شدن در که اومد چشم یصدا

 .دمیبود کش دهیکه دستش رو کش ییجا یرو رو دستم

 خواب بودنم لو بره. یالک نکارشیبود با ا کینزد

 .دیکارش انگار وجودم لرز نیا با

 سقف نگاه کردم. به

 اگه بهش بگم دوسش دارم ممکنه با باباش بحثش بشه. ا؟یکنم خدا کاریچ

 .دمیصورتم کش یدستم رو تو دو

 به صورتم زدم. یکه کنار تخت بود آب یریشدم و از ش بلند

 .کنمیفقط داغونش م ستم؛ین یحالش راض نیبه ا اما

 هام شکل گرفت.لب یرو یآخرش لبخند یهجمل یادآوری با

 بگذرم؟ دیاز کدوم با شه؛یاون و باباش دعوا م نیبهش بگم ب شه؛ینگم داغون م بهش

 دادم. هیتخت تک به

 .رمیبتونم از چهرش جوابم رو بگ دیشا نمشیبب برم

 اومدم. رونیرو مرتب کردم و از اتاق ب شالم

 .رفتندیکه گفت داشتند به باغ مرو گرفتم  سراغش شدیکه داشت رد م ینگهبان هی از

 .کجاست دونمیبرم که واال من نم یست و به سالن غذاخورآماده گهیساعت د میهم گفت که ناهار تا ن بعد

 تموم قصر رو بلدم! گفت انگار یجور هی

 اومدم. رونیو خسته کننده ب یسالن طوالن از
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 درخت نشسته بود توجهم رو جلب کرد. هی یهیسا ریه زنفر ک هیراه  نیرفتم، اما ب قیطرف آالچ به

 

 .کنهیها رو مکه چهار زانو نشسته و داره سبزه نهیرام دمیو بهش دقت کردم که د سادمیوا

 مسخره. یزهایچ نجوریو ا تیموقع الیخیی

 !نندیبیم ادیز یاکره یهالمیجد در جد ف نکهیا مثل

 م.و به طرفش قدم برداشت دمیکش یقیعم نفس

 و محکم باش بهار. آروم

 رو به روش چهار زانو نشستم. درست

 سالم.-

 برد. نییکوتاه سرش رو باال آورد، اما زود سرش رو پا 

 ؟یبد میدلدار یاومد-

 نه.-

 .امیپس تنهام بذار تا باهاش کنار ب-

 .ذارمینم-

 باال رفته بهم نگاه کرد. یرو باال آورد و با ابروها سرش

 اونوقت چرا؟-

 .خوادین دلم مچو-

 ها شد.و دوباره مشغول کندن سبزه دیخند حوصلهیب

 !د؟یداد یمن را یو به جا دیشد یواسه خودتون قاض یاونوقت الک د؛یدیشما جوابم رو نشن-
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 داد. هیتک نهیرو باال آورد و به درخت دست به س سرش

 باشه؟ تونهیم یجوابت چ گهید -

 .نمیبب تونستمیهاش من بده، اما غم تو وجودش رو انگار از چشمخودش رو محکم نشو خوادیبود م معلوم

 ه؟یبه نظرتون جوابم چ-

 باال انداخت. یاشونه

 !یهست یکار یانگار استاد مخف دند؛یرو لو نم یچیهات هچشم دونم؛یواقعا نم-

 .دمیخند کوتاه

 .گندیو نفس هم بهم م یهست نه؛یهم هم واقعا

 و دستم رو مشت کردم. دستم گرفتم یرو تو مانتوم

 .دمیکش یقیعم نفس

 ...تتونیموقع تونیزندگ یبا اومدن من تو-

 رو قطع کردم. حرفم

 .ستیگفتم که مهم ن-

 دادم. ریینشستنم رو به دو زانو تغ حالت

 .خوامتی... نمنکهیا ایبگو دوست دارم  ایندارم  یبهم جواب درست بده بهار؛ نگو جواب-

 شدم. رهیخ بهش

 خوره به جونم افتاده بود. مثل استرس

 .دستم یهابا انگشت یشدم و شروع کردم به باز رهیهاش خچشم به

 .دیهست یآم... خب... به نظر من پسر خوب-
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 رو با زبونم تر کردم. لبم

 ...نکهیو ا -

 آوردم. نییسرم رو پا یهامه کمنگاهش رو لب دمید یوقت

 گم؟یم یکه چ دیفهمیم-

 رو بگو. شید و هل گفت: آره آره؛ بقدفعه به خودش اوم هی

 کردم نخندم. ینشستم و سع درست

 که من هم... دیبدون دیبا-

 آره؟ ؛یزجر کشم کن ادیاخم گفت: خوشت م با

 اخمش به غلط کردن افتادم. با

 .خورهیتمرکزم بهم م د؛یاخم نکن شهیگفتم: م یپر استرس یخنده با

 همون اخم گفت: نه؛ بگو. با

 و از جاش بلند شد. دیکش یشد؛ پوف زیدفعه صبرش لبر نیبهش نگاه کردم که ا هریفقط خ باز

از فرصت استفاده  ای یبگم که من هم دوستون دارم، شوخ خوامیخواست ازم دور بشه زود بلند شد و تند گفتم: م تا

 .گمیرو از ته قلبم م نیبلکه ا کنمینم

 .دندیچیهاش بهم پهبه طرفم برگشت که فکر کنم مهر یحرفم جور نیا با

 دوباره... دوباره بگو. ؟یگفت: چ... چ ناباورانه

 .گمینم گهیپس من هم د د؛یبار اعتراف کرد هیکنم گفتم: شما  تشیاذ نکهیا واسه

 شد. کینزد بهم

 .زدیتو صورتش موج م یخوشحال
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 دوست دارم؛ فقط تو دوباره بگو. گمیاصال هزار بار بهت م-

 د.رفتارش خندم گرفته بو از

 بدند ذوق کرده! زهیکه قراره بهشون جا ییهامثل بچه درست

 .گمینم گهیلحن خندون گفتم: د با

 شد. کینزد بهم

 بگو. گه؛ینکن د تیعه بهار! اذ-

 .دمیبهم گره خوردند که واقعا ترس دیهاش شددفعه اخم هیبزنم  یخواستم حرف تا

 شد؟ ی... چیچ-

 .دیکش یپر حرص نفس

 .یینجایتو ا دهیحتما فهم نجاست؛یا شنوم؛یالناز رو م یصدا -

 ن؟یدیتعجب گفتم: از کجا فهم با

 خون آشامما. نکهیمثل ا-

 شنوم؟یچرا نم اما من-

 .ادیبه گوشت هم به سراغت م دتیشد لیم یبش لیکامل تبد نکهیبه محض ا ؛ینشد لیچون هنوز کامل تبد-

 .دمیکش یپوف

 کم داشتم! گهیرو د نیا-

 زد. یلبخند

 تو فقط باهام باش. ؛یسرکوبش کن یکه چجور دمیم ادیت به -

 انداختم. نییزدم و سرم رو پا یلبخند
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 .نتتیبب خوادیپدرم؛ م شیپ میزودتر بر ؛یزنگ زدم گفتم که سالم یبه نفس و هست ؛یراست-

 .موند یالناز تو دهنم باق یرو باال آوردم، اما حرفم با صدا سرم

 عشقم؟ یینجایا-

 هاش داد.ه چشمب یچرخ نیرام

 من ابروهاش رو باال داد. دنیبه کارمون اومد و با د الناز

 کوچولو. گرگدمیدرموردت شن-

 به من چه؟ ؟یخب که چ-

 هم فشار داد. یرو با حرص رو هاشدندون

 سوق داد. نیو به سمت رام رو ازم گرفت نگاهش

 .زمیباهات حرف بزنم عز خوامیم-

 بدتر؟  ایبوسه؟  ه؟یچ گهیاالن د زم؛یرف نبود عزکه ح یکه حرف زد یبار نیآخر-

 بهم نگاه کرد. و دیکش یعصب یهانفس

 ؟یاکارهیچ نجایتو ا-

 .شهیکه باعث شکه شدن افراد م یادفعه هی یمامور مبارزه با کارها-

 تا نخنده. دیبه لبش کش یدست نیرام

 طرفم قدم برداشت. به

 فقط بهش نگاه کردم. شد؛ اما به عقب نرفتم و کیبهم نزد یلیخ

 درست هم قد خودم بود. قدش

 !یزیرینمک م یلیخ-
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 دورم جمع بشه. یاقتیلیب یکه هر مورچه زمیرینم ییهام رو هر جامن نمک زم،ینه عز-

 صورتم خم شد. تو

 .زمینداره... عز یعاقبت خوب تیزبون دراز نیا-

کار اخم بهش نگاه کردم؛ اون هم حساب عقب بردش که با و به الناز رو گرفت  یبازو نیبزنم رام یخواستم حرف تا

 کرد.الناز رو ول  یبازو عیدستش اومد و سر

 باهات حرف بزنم. خوامیرو گفت: گفتم م نیرام مچ الناز

 طرفش رفتم و مچش رو گرفتم. به

 .زمیناهاره نه حرف عز وقت-

 

که هر لحظه  نیبه رام نینگاه خشمگ هیرد و بعد جدا کردم که مچ خودش رو آزاد ک نیدستش رو از مچ رام بعد

دهنش رو گرفت و  یجلو عیاما سر دن،یشروع کرد به خند نیبود از خنده منفجر بشه کرد و رفت که رام کینزد

 که باعث شد من هم بخندم. دیخند صدایب

 اراده به بازوش زدم. یب

 .شهیدوباره قرمز م ادیدفعه م هینخند، -

 یبرداشتم و جد دنیداشت و با تعجب اول به بازوش و بعد به من نگاه کرد که دست از خندبر دنیاز خند دست

 .دیکردم؛ فکر بد نکن کاریچ دمیگفتم: نفهم

 اخم کرد. باز

 ؟یزنیحرف م یچرا رسم-

 .ستمیچون باهاتون راحت ن-

 راحت باش.-
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 راحت نبودم. نقدریپسر ا هیچون تا حاال با  تونم،ینم-

 راحت باش بگو چشم. گمیم یشد و با اخم گفت: وقت کیکرد و بهم نزد هاشبیل جرو داخ هاشدست

 !کنهیم یعه! از حاال داره واسه من غلدر عه

 هم مثل خودش اخم کردم. من

 .خوامینم-

 کرد. زیرو ر هاشچشم

 ؟یاریرو حرف بزرگترت نه ب یخوایم-

 .بهتون رو بدم دیچون از االن نبا قا؛یگفتم: دق ییپررو با

 رو باال داد. ابروهاش

 نشیدفعه مچم رو گرفت و من رو به سمت خودش چرخوند که به س هیتوجه بهش از کنارش رد شدم، اما  بدون

 برخورد کردم.

 راحتت کنم؟ گهیجور د هی نکهیا ای یزنیو با اخم گفت: راحت حرف م کردکیرو به صورتم نزد صورتش

 هام نگاه کرد.به لب بعد

 باشه غلط کردم. گفتم: باشه هول

 .یبه پسرا رو بد دینبا گندیراسته که م واقعا

 .دمیکش یقیازم دور شد که نفس عم یرو ول کرد و کم مچم

 .یتست بد دیگفت: با نهیبه س دست

 ؟یچه جور تست-

 دوست دارم. نیرام یبگ دیبا-
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 گرد شده بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 !؟یچ-

 بهم نگاه کرد. دواریتهد

 ؟یگینم-

 سخته. یلیچون خ اد؟یب ترنییسطحش پا شهینم-

 .ریگفت: خ یجد

 رو خاروندم. سرم

 خدا؛ من غلط کردم که بهش رو دادم. یا

 اومد که به عقب رفتم. طرفم به

 .گمیباشه باشه م-

 دوست دارم. نیگفتم: رام فشردمیمشتم م یرو بستم و همون طور که مانتوم رو تو هامچشم

 دادم. رونینفسم حبسم رو به ب رو باز کردم و هامچشم

 هاش نقش بسته بود.رو لب یلبخند

 حاال شد؛ حاال هم وقت ناهاره.-

 و به جلو اشاره کرد. دیچرخ یکم

 اول خانوما.-

پاش گذاشتم و تمون  یکنم پام رو رو یحرصم رو خال نکهیو به جلو قدم برداشتم، اما واسه ا دمیکش یقیعم نفس

 ختم و بعد از کنارش رد شدم.اون پام اندا یوزنم رو رو

 خنده به کنارم اومد. با
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 به نظرت دردم گرفت؟-

 بهش انداختم. ینگاه مین

 کنم. یبود که حرصم رو خال نیمهم ا -

 سکوت کرد. ادینگهبان به سمتمون م هی نکهیا دنیبزنه با د یخواست حرف تا

 و احترام گذاشت. دیرس بهمون

 .دیدتر به اتاقشون برفرمانروا دستور دادند که هر چه زو-

 نگاه کرد. بهم

 ناهار. میو بر امیکم استراحت کن تا ب هی کنه؛یم تینگهبان همراه نیتو برو به اتاقم؛ ا-

 رو تکون دادم. سرم

 ن؟یخواست از کنارم رد بشه گفتم: رام تا

 شد! خکوبیدفعه سرجاش م هی بدبخت

 و با لبخند گفت: جونم. دیچرخ مکث به طرفم یکم با

 هام شکل گرفت.رو لب یخندلب

 .یچیه-

 و به راهش ادامه داد. دیمکث چرخ یو با کم دیخند

 .کنهیبا تعجب بهمون نگاه م دمینگهبان نگاه کردم که د به

 .اینگ یاخم گفتم: به کس با

 رو جمع و جور کرد. خودش

 راحت. التونیچشم بانو؛ خ-
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 .میخوبه؛ حاال هم بر-

 ت سرم اومد.به جلو قدم برداشتم که پش بعد

 الناز کجا رفت؟ نیا حاال

 همه جا رو برداشته!سوختن  یبو

 که به ذهنم خطور کرد لبخندم جمع شد. یزیهام شکل گرفت، اما با چرو لب یاروزمندانهیحرص دادنش لبخند پ از

 گفته؟ یزیرفته به فرمانروا چ نکنه

 .باش بهار نیبابا؛ خوش ب نه

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 که داخل اتاق بود رو باز کردم. یدر چوب دو

 .ییدستشو یکیحموم بود و  یکی

 حموم. یتوزود برم خونه و بپرم  خوامیدلم م یعنی

 مربوطه دستم رو شستم. یشدم و بعد از انجام کارها ییدستشو وارد

 کردم. یشالم اخم دنید با

 هم بود! ینبود! تازه خون یمن که نخ شال

 محکم به صورتم زدم. دیرس که به ذهنم یزیچ با

 شالم رو عوض کرده؟! نیرام نکنه

 نه! ایخدا یوا

 چیفشار دادم، اما ههم  یهام رو روهام شروع کردند به سوختن که محکم چشمبزنم چشم گهید یکیخواستم  تا

 مقدار اشک رو حس نکردم.



 یدیو پل یپاک

111 
 

 قدم به عقب رفتم. هیس با تر دمیهام دچشم یکه تو یزیشده، اما با چ یچ نمیکردم تا بب بازشون

 درخشان بود. یآب یهارگه شیدیسف یهام حتچشم تو

 ازشون نبود. یخبر گهیهام رو بستم و باز کردم که دچشم عیسر

 اومدم. رونیب ییترس از دستشو با

 دکتر ارنس. شیبرم پ دیبا

فرود  نیزم یشدند و رو که پاهام سست دیچیقلبم پ یطاقت فرسا تو یچند قدم به در نمونده بود که درد هنوز

 اومدم.

 .دمیکش ادیمشتم گرفتم و از درد فر یرو تو لباسم

 دردم تعجب کردم. ونیم دمیکه د ییدفعه در به شدت باز شد، اما با کسا هی

 .دندیو نفس با ترس به طرفم دو یهست

 شده بهار؟ ی:  چیهست

 کرد. ریهام رو سرازبرد و اشک نیتعجبم رو از ب یشدن درد بعد دهیچیپ

 گفتم: ق... ق... قلبم! یسخت به

 .ومدیانگار باال نم نفسم

 .ارمیدکتر رو ب رمیگفت: م عیبلند و شد سر نفس

 از اتاق خارج شد. یبا سرعت باور نکرد بعد

 

 بازوم رو گرفت تا بلدم کنه. یهست

 تموم بشه.درد  نیکه ا خواستمیبرام مهم بودند و نه سرعت نفس؛ فقط م یلحظه نه نفس و هست اون
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 .یگفتم: درد... داره هست هیچنگ زدم و با گر یهست یمانتو به

 شد. ریهاش سرازاز چشم اشک

 .ادیاالن دکتر م ار؛یطاقت ب-

 بترکه. خوادیقلبم م کردمیم حس

 .سوزوندیکه بدنم رو م یزیچ هیاما نه؛ خون نه؛  کردم؛یهام رو حس مرگ یچرا حرکت خون تو دونمینم

 تخت نشستم. یرو یستکمک ه به

 شده بهار؟ یگفت: چ هیبغل گرفتم و با گر یتو

 حرف بزنم. تونستمیو نم ومدیباال نم نفسم

 شد. شتریب میشدت گر ینگرانپر از ترس و  یبا چهره نیراموارد شدن  با

 .گذاشتطرف صورتم  هیدستش خابوندم و دستش رو  یزد؛ رو چنگ یبه طرفم اومد و من رو از دست هست عیسر

 کرده؟ یبود؟  اون کار نجایشده بهار؟ الناز ا یشده؟ چ یچ-

 لباسش چنگ زدم. به

 .رمیمیدارم... م-

 .دمیدیم یرو به خوب نیرام یهااما اشک شدند،یهر لحظه تارتر م هامچشم

 .دمینفهم یزیچ گهیفرو رفت و د نیکه سرم تو بغل رام دمیو در آخر د دیکش یریزمان با وارد شدن دکتر قلبم ت هم

 

 ســاعت بعــد ـکی

 نیرام
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 بودم. رهیکه کل وجودم رو پر کرده بود به بهار خ یاتاق دکتر؛ با استرس و نگران تو

تو  یواسه عوض شدن حالشون به باغ رفته بودند، اما نگران یشده بود نفس و هست یبهار طوالن یهوشیب چون

 .زدیهاشون موج مچشم

 زیچ چیبدنش رو اسکن کرد ه یچون وقت کرده،یدرد رو حس م نیشدنشه که ا لیروند تبدبخاطر  دیشا گهیم دکتر

 .دیبدنش ند یرو تو یعاد ریغ

 .کردیرو مطالعه م ینشسته بود و کتاب یصندل یرو زیپشت م دکتر

 بود. یچهرش جد دم،یبابا رس شیپ یوقت

اومدم و فقط با  رونیزوند بدون اجازه گرفتن از اتاق ببهار که انگار قصر رو لر ادیفر یبزنه، اما با صدا یحرف خواست

 .دمیسرعتم دو نیباالتر

 ترسمیکه م نهیسرزنشم کنه، واسه هم ایبهم تذکر بده و  ایرو  یزیچ هیکه بخواد  شهیم یجد یبابا وقت یچهره

من رو  نیور کنه و اتا بهار رو ازم د کنهیم یباشه؛ قطعا هر کار دهیمن و بهار رو فهم نیب یهیاز قض یزیچ

 .ترسونهیم

با ترس گفتم:  عیکنار تخت بلند شدم و سر یصندل یاز عرق شد که با سرعت از رو سیدفعه صورت بهار خ هی

 دکتر؟!

 رو باال آورد. سرش

 بله؟-

 به عقب رفت بلند شد و به طرفم اومد. یحساب شیکه صندل یکه به بهار خورد به سرعت جور نگاهش

 شد. شتریگذاشتم که با داغه داغه بودنش شدت ترسم ب شیونشیپ یرو رو دستم

 هام حلقه زد و با بغض گفتم: بهار؟! چشم یتو اشک

شد؟! داره  یدفعه چ هیبهار گذاشت که با ترس گفت:  یشونیپ یروبه کنارم اومد و به عقب بردم و دستش رو  دکتر

 !سوزهیم
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 نگاه کرد. بهم

 .سوزندیهاش مه انداموگرن نیرام خی یتو مشیبذار دیبا-

 ارم؟یاز کجا ب خی خ؟یترس و هول گفتم:  با

 .هامهیند-

 .دمیکه از اضطراب پاهام سست شده بودند به طرف در دو یگفتم و جور یاباشه

 

 بـــهـــار

 

 رو پر کرده بود. همهمه همه جا یبود و فقط صدا کیجا تار همه

 .دمیدینم یزیچ چیاما ه دم،یچرخیترس به دور خودم م با

 .سهیخ سیکه صورتم خ کردمیم حس

 از صداها واضح شدند. یدفعه بعض هی

 مطمئنم دختر ماه از نسل جادوگران جکسونه.-

 گاندلف؟ یاز کجا مطمئن-

 عوض بشه. زهایچ یلیقراره خ ندهیآ نم؛یبیرو م ندهیآ -

 جادوگرها. یماها بشه؛ ضد همه یاما ممکنه ضد همه-

 .دیهمه جا رو پر کرد که انگار مغزم رو خراشسوت  یدفعه صدا هی

 هم فشار دادم. یهام رو روهام گذاشتم و چشمگوش یهام رو رودست 

 شدم. داریبلند از خواب ب نیه هی با
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 تخت نشستم و شروع کردم به نفس نفس زدن. یرو

 خکوبیمن سرجاش م دنید بزنه با یوارد اتاق شد و تا خواست حرف نیبه طرفم اومد که هم زمان رام عیسر دکتر

 شد.

 شده؟ یگفتم: چ جیگ

 .دیکش یاگذاشت و نفس آسوده میشونیپ یدستش رو رو دکتر

 دختر! یتو که ما رو کشت-

 به سمتم اومد. نیرام

 .کردیم دادیتو نگاهش ب ترس

 رو گرفت. بازوهام

  ؟یخوب-

 قورت دادم و لبم رو با زبونم تر کردم. یدهنم رو به سخت آب

 نم بود.تش دیشد

 گرفته گفتم: فقط تشنمه. یصدا با

 .ارمیواست آب ب رمیعجله گفت: م با

 با سرعت نور از اتاق خارج شد، اما در رو نبست. بعد

 تخت نشستم. لب

 دکتر بهش نگاه کردم. یصدا با

 ؟یندار یزیچ ؛یدرد -

 بد بود. بیعج یلیشد دکتر؟ دردش خ یدفعه چ هینه؛ خوبم، -
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 .کنهیفرق م لشیروند تبد یانهیباشه؛ هر گرگ لتید تبدفکر کنم بخاطر رون-

جز  گهید زیچ هیگفتم: اما  کردمیرو نگاه م نیفکر بودم و زم یو همون طور که تو دمیصورتم کش یدستم رو تو دو

 .کردمیهام حس مرگ یرو تو یزیحرکت چ هی... یزیچ هیدرد بود؛ 

 نگاه کردم. بهش

 .سوزوندیانگار بدنم رو م-

 بهم گره خوردند. هاشماخ

 .دمیبدنت ند یرو تو یعاد ریغ زی! اما من چبهیعج یلیخ-

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 بهش نگاه کردم. نیوارد شدن رام با

 دستش رو به دستم داد و نگران بهم چشم دوخت. یآب تو وانیل

 کنار تخت گذاشت. زیم یرو به دستش دادم که رو وانیکردم و ل یکردم تشکر یرو خال وانیکل ل یوقت

 .دیراحت باش رون؛یب رمی: مدکتر

 : ممنون دکتر.نیرام

 سرش رو تکون داد و به طرف در رفت. دکتر

 نگاهم دکتر رو بدرقه کردم. با

 رفت و در رو بست. رونیاتاق ب از

 سوق دادم. نیرو به سمت رام نگاهم

 هاش حلقه زده بود.چشم یتو اشک

 زدم. یشدم و لبخند بلند
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 من خوبم؛ نگران نباش. -

 هاش کم نشد.چشم یتو ینگران اما

 از دست بدمت. دمیترسیبودم بهار؛ م دهیترس-

 مردونش گم شدم. یبازوها نیدفعه ب هیشد و  ترکینزد بهم

 تعجب به رو به روم نگاه کردم. با

 !ن؟یرام-

 تر کرد.هاش رو تنگنزد و به جاش حصار دست یحرف

 هام بسته بشند.برد و باعث شد چشم نیشد تعجبم رو از ب ریزکه به وجودم سرا یآرامش

 نترسونم. نجوریا گهید -

 .دیو به طرف در چرخ دیکش ششیبه ته ر یمن رو از خودش جدا کرد؛ دست یلیمیدر با ب یصدا با

 بله؟-

 .و نفس به داخل اومدند و هردوشون به طرفم پا تند کردند که به سمتشون رفتم یباز شد و هست در

 تو آغوش هر دوشون فرو رفتم. دهینکش هیثان به

 زدم. یلبخند

 من چطورن؟ یخال-

 م؟یکنیما از ترس سکته م یگینم شعور،یبا بغض گفت: ب نفس

 تو سرم فرود اومد. یدفعه دست هست هیخودم جداشون کردم که  از

 آشغال.-

 بهشون رفتم. یاسرم گذاشتم و چشم غره یرو رو دستم
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 .دیآدم باش-

 

 د؟یکنیکار م یچ نجایگفتم: شما ا یسوال یبا چهره عدب

 کرد. فیرو واسمون تعر ی: استاد همه چیهست

 نگاه کردم. نیتعجب به رام با

 که باور کردند؟! یکرد یکار یچجور قایدق-

 رو خاروند. سرش

 آم... خب...-

 .می: استاد که مرض نداره دروغ بگه؛ ما هم باور کردیهست

 !ایزنیبا استاد راحت حرف م یلیمشکوک گفت: خ نفس

 کردم. یکردم اما زود اخم هول

 به تو چه؟ -

 هم فشار داد. یهاش رو روحرص دندون با

 ناهار دخترا. می: برنیرام

 خونه. میریم گهیهل گفت: نه نه؛ ما د یدفعه هست هی

 انداخت. یبه هست ینگاه مین نفس

 موافقم. یمن با هست-

 بشه؟! یخونه که چ دینهار هست؛ بر نجایا یگفت: وقتباال رفته  یبا ابروها نیرام

 نگاه کردم. یبه نفس و هست منتظر
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 .چوندیشالش رو دور انگشتش پ یهاسهیر یهست

 .کنهیاز جواب دادن طرفه بره م خوادیرو هر وقت م نکاریا

 ؟یهست یاخم گفتم: واسه چ با

 : آم...یهست

 کرد. به نفس انداخت که نفس به سقف نگاه ینگاه مین

 رو من حساب نکن. نکهیا یعنی

 !زننایم مشکوک

 ه؟یبرم خونه؛ حرف خوامیکرد و با حرص گفتم: خب م یدفعه اخم هی

 ؟یریگیتعجب گفتم: حاال چرا پاچه م با

 تره.و گفت: حتما خونه راحت دیخند نیرام

 .قای: آره آره؛ دقنفس

 خونه. میریگفتم: پس م نیبه هردوشون نگاه کردم و رو به رام مشکوک

 برند. خوانیها اگه ماون ؛یمونیم نجاینه؛ تو ا-

 ما چرخوندند. نیبا تعجب نگاهشون رو ب یو هست نفس

 .دیخودمون برمون گردون یایبه دن شمیخونه استاد؛ ممنون م میریگفتم: ما م نیکردم و رو به رام یمصلحت یسرفه

 ؟یدیاخم گفت: نشن با

 د؟یفهمینکنه اما مگه م یباز عیضا نقدریمونم ابهش بفه خواستمیهام مچشم با

 برم خونه و برم حمام؛ هزارتا کار دارم. دیباشم؛ با نجایکه ا نمیبینم یلیاستاد؛ من دل دیببخش-

 حرص بهم نگاه کرد. با
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 .نتتیبب خوادیپدرم م یبر نکهیاما قبل ا ؛یهر جور راحت-

 باشه.-

 .میایتا من و بهار ب دیاونجا منتظر باش کنه؛یم یتا اتاقم همراه نگهبان شما رو هیگفت:  یبه نفس و هست رو

 باال رفته بهم نگاه کردند. یابرو هیبا  یو هست نفس

 نگاه کردم. واریرو ازشون گرفتم و به در و د نگاهم

 : چشم استاد.نفس

 به طرف در رفتند و بازش کردند. بعد

راهرو که اطرافش  هیکه با  مونیازمون دور شدند و وارد سالن کنار نگهبان هیو نفس با  یو هست میاومد رونیاتاق ب از

 شدند. شد،یبزرگ بود جدا م یهاپر از قاب عکس

 ؟ینر شهیگفت: نم نیمحض دور شدنشون رام به

 نگاه کردم. بهش

 برم حمام، فردا واسه دانشگاه آماده بشم. خوامیمجبورم که برم؛ م-

 خواهرم رو بپوش. یهاجا حمام برو؛ بعد لباس نیخب هم-

 

 خنده گفتم: نه ممنون. با

 .دمیکش یقیعم نفس

 .شهیبمونم، اما نم خوامیم یلیباور کن خودمم خ-

 زد. یلبخند

 کنم. تتیاذ خوامینم ؛یتو بگ یهر چ-
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 هام نقش بست.رو لب یلبخند

 .میدیبه اتاق فرمانروا رس باالخره

 .میفرمانروا، وارد شد "دیوارد شدن بهشون بد یاجازه"رد و با که کنار در بود حضورمون رو اعالم ک مهیند هی

 چرا استرسم گرفته بود. دونمینم

پوشش  هیداشت و با  یآب یهاو چشم یمشک یو مو یسالش باشه و بدن ورزشکار یس خوردیمرد که بهش م هی

 که پر از برگه بود، نشسته بود. زیم هیپشت  یصندل یرو یرسم

 !خورهینم نیرام یبه بابا اصال

 !خورندیتکون م زیم یروشه که مطمئنم با حرکت انگشت رو ییهاو نوشته هیباحاله؛ لمس زشیم چقدر

 !ستشرفتهیپ ایدن نیا چقدر

 شد. رهیخ نیگرفت و منتظر به رام یرو از صندل شیتک فرمانروا

 همون بهار فرهمند هستند. شونیا : آم...نیرام

 سالم فرمانروا.-

 ن سالم تکون داد.به عنوا یسر

 ؟یمگه زبون ندار خب

 .برهیحساب م یلیاز باباش خ نیرام معلومه

 .دینیبش دییاشاره کرد و رو به من گفت: بفرما زیم یجلو یچرم یهایبه صندل فرمانروا

 گفتم و به جلو قدم برداشتم. یچشم

 نشستم. یصندل یرو

 جان. نیرو به رو هم هست رام یدلفرمانروا گفت: صن نهیکنارم بش یصندل یتا خواست رو نیرام
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خودم رو  یبود بخندم، اما جلو کیرو به روم نشست که از حرص خوردنش نزد یصندل یو رو دیکش یپوف نیرام

 گرفتم.

 هم قفل کرد. یهاش رو تودست فرمانروا

چون ممکنه  ،یمواظب باش دیبه بعد با نیو البته از ا یکن دایها نجات پاز دست اون یخوشحالم که تونست یلیخ-

به ملکه  دیبا یهست نهیگرگ هیچون  نکهیو دوم ا یخونت رو عوض کن دیرو داشته باشند، با دنتیدوباره قصد دزد

 م؛یهست و ما هم دعوت هانهیقصر گرگ یتو یمهمون هی گهید یهفته ؛یبش یمعرف هانهیگرگ یملکه شهیباران که م

 .گهیبهت م نیرو بعدا رام یمهمون اتیجزئ ؛یایباشه که حتما ب ادتیپس 

 چشم فرمانروا.-

 بهش نگاه کردم.  نیرام یصدا با

 که به نفعته دارم. یفکر هیبهار من  -

 !یو از دوم شخص استفاده کن یراحت حرف بزن دیبا نقدری: پسرم؛ فکر نکنم با شاگردت افرمانروا

 کرد. یاخم نیرام

 .نهیسرزم نیاز ا یهار عضوب گهیبه بعد د نیبابا، اما فکر کنم از ا دیببخش-

 بهش نگاه کرد. یجد فرمانروا

 دروغ گفتم. دمیبگم نترس اگه

 مشتم فشردم. یرو تو مانتوم

 بابا؟ یزنیحرف م نجوریشده که ا یگفت: چ یسوال یبا چهره نیرام

 داد. هیبه صندلش تک فرمانروا

 واسم آورده. ییالناز خبرا-

 سوخته. یمعلومه بدجور ت؛یخاصیحسود بکرده؛  ینیخبر چ تهی! اون افرهیعال اوه
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 بهم گره خوردند. دیشد نیرام یهااخم

 ؟یچه خبر-

 شد. رهیبهش خ فرمانروا

 خودت بفهم. نکهیا یعنی

 نشست. یصندل یلبه نیرام

 

اون رو ازم دورش  خوادیم یجور هی شهیم کیبهم نزد یفرد نیترکیتا کوچ ؛یبشناس دیبابا؛ اون رو که با نیبب-

رو بهار حساس  نه؛یاالن هم هم ست؛ینهم  یخاص زینداره و چ یاصال قصد بد چارهیکه اون شخص ب یدرحال کنه؛

 .زنهیها رو محرف نیشده و ا

 .نیخب اون عاشقته رام-

 انداختم تا متوجه بغضم نشند. نییحرف سرم رو پا نیا دنیشن با

 .هیراض یلیخ نهیالناز عاشق رام نکهیفرمانروا به ا معلومه

 .ستمی: اما من ننیرام

 بلند شد. یصندل یاز رو بعد

 بهار. میبلند شو بر-

 فرمانروا نگاه کردم. به

 ؟یاریاز دلش در ب یخوایم یزنت بشه چجور یبذاره بره! اگه روز خوادیم شهیم نیتا حرف از ا ا؛ی: بفرمانروا

 شد. یحرف، ته دلم خال نیا دنیشن با

 بابا. شهینم لیوقت به حتما تبد چیاگه هم ه نیاگه و ا یگیم یدار-

 خونه؟ یبر یخواستیرو به من با اخم گفت: مگه نم بعد



 یدیو پل یپاک

124 
 

 بلند شدم و هول گفتم: آره آره. زود

باهات  دیبا دونمیگفت: واقعا نم کردیکه به راستش نگاه م نطوریو هم دیکوب یصندل یدسته یدستش رو رو فرمانروا

 بکنم. کاریچ

 نگاه کرد. بهش

  ن؟یخشن و سرده رام تیروح نقدریچرا تو ا ر؛یبگ ادیاز برادرت ذره  هی-

 انداخت و بعد باال آورد اما نگاهش پر از غم شده بود. نییکوتاه سرش رو پا نیرام

سالم بود و خوب  زدهیخودم کشته شد؛ من س یهاچشم یبود؛ مامان جلو کیمامان کشته شد رادان کوچ یوقت-

 .دمیفهمیم

 رو غم پر کرد.فرمانروا  یچهره

 .دمیمچم رو گرفت و با خودش به طرف در کش نیرام

 گرفت. شیلحنش قلبم آت از

 در رو بستند. هامهیو ند میاومد رونیاتاق ب از

 .داشتیو فقط به جلو قدم برم کردینم شدیمچم تو دستش داشت له م نکهیبه ا یتوجه نیرام

 مچم درد گرفت. ن؛یدرد گفتم: رام با

 .ستادید و از حرکت انگاه کر بهم

 تر کرد.رو ول نکرد، اما دستش رو شل مچم

 شد. ترکینزد بهم

 .ریبگ دهیبابام رو نشن یهاحرف-

 باور کن. ست؛یواسم مهم ن -

 ؟یبمون شهیمکث گفت: م یکم با
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 انداختم. نییرو پا سرم

 معذرت...-

 .یبگ یزیچ خوادینم فهمم؛یم-

 اه کردم.و با غم بهش نگ رو باال آوردم سرم

 مکث پشت سرش رفتم. یرو ول کرد و به جلو قدم برداشت که با کم مچم

 بمونم. ششیپ خورهیوضع که خودم از خودم حالم بهم م نیبا ا تونمینم

 بود. کروبیپرستان مطمئنم پر از م طانیاون مقر ش فیکث طیمح

 اومد. ادمیدفعه خوابم به  هی

 مسخره و نامفهوم بود. چقدر

بودم از دور  دهید نیرام یتا خواست در اتاق رو باز کنه همون پسره که عکسش رو تو گوش میدیکه رس نیماتاق را به

 !نجاستیا یک نیگفت: به! بب

 برادرش باشه. دیدرست حدس بزنم با اگه

 رو بغل کرد. نیشد و کوتاه رام کینزد بهمون

 هم آشناست! یلیکلک؟ خ یکنینم یگفت: معرف نیبه من اشاره کرد و رو به رام بعد

 بهار فرهمنده.-

 نگاه کرد. بهم

 !ییاوه؛ پس شما-

 خودش اشاره کرد. به

 من رادانم. -
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 اشاره کرد. نیبه رام بعد

 .شونیبرادر ا-

 خوشحالم. دنتیرو جلو آورد و گفت: از د دستش

 !نهیدرست بر عکس رام رادان

 آقا رادان. نیباهاش دست بدم گفتم: همچن نکهیا بدون

 ش رو انداخت.دست رادان

 بهش نگاه کردم. یکه سوال دیکوتاه خند نیرام

 بندازم و بخندم. نییباعث شد که سرم رو پا نیافتادم و هم دمشیکه د یبار نیاول ادیدفعه به  هی

 !ه؟یخنده دار زیمتعجب گفت: آم... چ رادان

 ؟یزد نیرام یکه کفشت رو به کله یستین یگفت: تو همون دیدفعه با ترد هی

 .هام اشاره کنم که درستهخنده ونیو م دنیشد که خم بشم و بلند شروع کنم به خند یاحرفش بهونه نیهم یعنی

 زد. نیرام یو به بازو دنیشروع کرد به خند رادان

 .میدیاون روز من و خواهرم چقدر خند یدونیخدا؛ نم یوا-

 ه.که بخند خوادیاما معلوم بود م کرد،یبا حرص بهمون نگاه م نیرام

 .نی: رو آب بخندنیرام

 متعجبش بلند شد. یدر رو باز کرد و وارد شد، اما صدا بعد

 !ستندین نجایکه ا هانیوا! ا -

 و نفس نبودند! یبرداشتم و وارد اتاق شدم، اما هست دنیاز خند دست

 کردم. یاسرفه
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 کجا رفتند؟ یعنی-

 به داخل اومد. رادان

 شده؟ یچ-

 .ستندیبهار ن یهادوست-

 .دمیطرف رادان چرخ به

 نشون؟یدیند نورایشما ا انایاح-

 شما بودند؟! یهاباشمشون؛ من از کجا بدونم که دوست دهیبه فرض که د-

 نشون؟یدیمگه تو پارک ند-

 باال انداخت. یاشونه

 .نمشونیبب شدیاونجا بود که مانع م وارید هینه؛ -

 آهان.-

 نگاه کرد.زنگ خورد که با تعجب بهش  نیرام یدفعه گوش هی

 شده؟  یآورد و رو به من گفت: چ رونیب بشیرو از ج شیگوش نیرام

 اشاره کردم. یگوش به

 هم آنتن هست؟ نجایا-

ها؛ فراتر از اون؛ مثل انسان یپر از دانشمنده؛ نه دانشمندها نجای! اشرفتستیها پانسان یایپه نه په؛ فقط دن-

 که تو اون جهانه زنگ زد. یبه فردجهان  نیاز ا شهیکردند که م دیرو تول یامواج

 جواب داد. بعد

 بله؟-
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 زده ابروهام رو باال دادم. شگفت

-... 

 آخه؟ دیی! کجانییعه شما-

-... 

 فعال. ارم؛یآهان؛ باشه؛ من بهار رو زود م-

 تماس رو قطع کرد. بعد

 بهش نگاه کردم. منتظر

 نفس بود؛ گفت همراه همون نگهبان به خونه انتقال زدند.-

 تو رو از کجا آورده؟ یتعجب گفتم: شماره با

 .میگرفتیخبرت رو از هم م یکه نبود یدو روز نیتو ا-

 آهان.-

 !نیباهم راحت یلیبهمون اشاره کرد و مشکوک گفت: خ رادان

 

 نکن بچه! یبا اخم گفت: فضول نیرام

 .طونیرادان هم شاد شد و هم ش یچهره

 قلبت باز شده نه؟ خیاش؛ باالخره داد نمیزد و گفت: بگو بب نیرام یبازو به

 نگاه کرد. واریبه در و د نیرام

 پس شده.-

 رادان. کشمتیم ی: به بابا بگنیرام
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 من دهنم قرصه. ؛ینیتخت رام التیخ-

 هام شکل گرفت.لب یرو یلبخند

 دل سنگش باالخره آب شد؟ نیا خیکه  یکرد کارشیچ نم؛یرو به من گفت: بگو بب رادان

 عاشقش بشه؟ نیخواینم ؛یگل نیگفتم: دختر به ا کردمینگاه م نیطور که به رام نیو هم دمیخند

 .دنیدوشون شروع کردند به خند هر

 بغلش گرفتم و محکم فشارم داد و ولم کرد. یتو نیدفعه رام هی

 بازوم گذاشت و با اخم گفتم: بهت رو دادم پررو نشو. یدرد، دستم رو رو از

 .خوادیدلم م-

 چه غلطا!-

 .سادیوا نمونیب ادانر

 .وفتهیدعواتون اتفاق م نیبسه بسه؛ االن اول-

 محترم؛ من رو برگردون. یگفتم: خب آقا نهیبه س دست

 بگم؟ نیموضوع رو به... نگ نیکه ا شهی... منیبزنه رادان گفت: آم... رام یتا خواست حرف نیرام

 نداره؛ بگو. یاشکال-

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 همه بفهمند! نیخوایانگار م-

 .گفتیو اون هم بهم رازهاش رو م گفتمیکه بهش رازهام رو م هینه؛ خواهرم واقعا راز نگه داره؛ تنها کس-

 آهان.-

 کنم. یباهاتون خداحافظ دیبا گهیبه رادان گفتم: خب د رو
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 رو تکون داد. دستش

 خداحافظ.-

 : خب؛ دستت رو به من بده.نیرام

 ! چرا؟!؟یتعجب گفتم: چ با

 .گهیتا بتونم انتقالت بدم د ریخب دستم رو بگ ؟یبرگرد یخوایمگه نم-

 کردم. یاخم

 .کنمیرو نم نکارینه؛ من ا -

 تخت نشست. یراحت رو الیخ با

 باش. نجایپس تا آخر عمرت هم -

 کنم؟ کاریمن االن چ ایخدا یوا

 ناچار گفتم: باشه قبول. به

 دستش گرفت. یشد و دستم رو تو بلند

 هام بسته شدند.به سراغم اومد که خود به خود چشم نیریاما ش ب،یحس عج هیم تو دستش قرار گرفت دست یوقت

تر گرفتم، رو محکم نیهم فشار دادم و دست رام یهام رو روشد که از ترس چشم یپام خال ریدفعه حس کردم ز هی

 هام رو باز کردم.قرار گرفت که چشم نیزم یاما زود پاهام رو

 ؟یکنیدر خونه بودم، اما هنوز دستم تو دستش بود که گفتم: دستم رو ول نم یرو رو به درست

 رو زد. زنگ

 نه.-

 رو باال دادم و دستم رو تکون دادم. ابروهام
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 .نمیول کن بب-

 و دستم رو ول کرد که با اخم نگاهم رو ازش گرفتم. دیخند

 !شعوریب

 : بله؟یهست

 منم بهار.-

 در باز شد. دهینکش هیثان به

 .میها باال اومدوارد شد و از پله نیمن و بعد رام اول

 همه جا رو پر کرده بود. یماکارون یبو

 .سادیدم در وا نیاما رام آوردم؛ در رو باز کردم و وارد هال شدم، رونیرو ب کفشم

 د؟یزود رفت نقدریو ا دیگفتم: چرا صبر نکرد مقدمهیب

 !یگفت: بذار برس نهیدست به س نفس

 !دیشد یجور هیم: شما چتونه؟ گفت مشکوک

 اومد. رونیاز آشپزخونه ب یهست

 .میگیبعد بهت م-

 ن؟یایمن م یشما خونه ای نجایا امیفردا باهاتون کار دارم؛ ب د؛یکه راحت باش رمیم گهی: آم... من دنیرام

 .نجایا ایشما ب-

 باشه.-

 به گوشم آورد. کیرو نزد سرش

 .یموندیم شمیکاش پ-
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 بردم و با اخم بهش نگاه کردم. رو به عقب سرم

 و گفت: خدانگهدار. دیخند

 رفت و در رو بست. رونیبعد از هال ب و

 .کردندیدارند مشکوک نگاهم م دمیکه د دمیطرف اون دوتا چرخ به

 ه؟یچ-

 .میرو بهت بگ قتیکن تا ما هم حق فیخودت رو تعر یهی: اول تو قضنفس

 .نمیکردند که روش بش من رو به سمت مبل کشوندند و مجبورم بعد

 ...یانهیاستاد گفت تو گرگ نکهی: خب؛ اول ایهست

 !د؟یترسیاز من نم د؛ی! بر فرض که کردد؟یرو قطع کردم: و شما واقعا باور کرد حرفش

 .میکن تا بهت بگ فی: اول تو تعریهست

 باشه.-

 کردم. فیاتفاقات امروز رو بدون سانسور براشون تعر یهمه

 .کردندیبهم نگاه م فقط شکه هردوشون

 رو! هاشونافهیخنده گفتم: ق با

بازوهاش رو گرفتم و ناباورانه  عیگونش سر خورد که سر یقطره رو هیحلقه زد و  یهست یهادفعه اشک تو چشم هی

 شد؟! ی! چ؟یگفتم: هست

 یلیفقط خفقط...  ؛یچیه یچیهاش رو پاک کرد و با ذوق گفت: هچشم یاشک تو عیبه خودش اومد و سر انگار

 واست خوشحالم بهار.

 رو ول کردم. بازوهاش

 ؟یگی! جون من راست مشهیدختر؛ منکه باورم نم ی: وانفس
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 .نمیبب دیکن فیتعر االیخب؛ نوبت شماست؛  ه؛یآره؛ دروغم چ -

 تکون دادند. دییبه هم نگاه کردند و سرشون رو به عالمت تا یو هست نفس

 م،یکه بهت نگفت میخوایازحاال هم ازت معذرت م م؛یرو بهت بگ تیواقع هی میخوایبهار، من و نفس م نی: ببیهست

 .یو ولمون کن یازمون بترس میدیآخه ترس

 جون به لب شدم. د؛یبگ -

 .میانهیو گفت: من و نفس هم گرگ دیکش یقینفس عم هی یهست

 حرف؛ فقط شکه بهشون نگاه کردم. نیا دنیشن با

 داد.هام تکون چشم یدستش رو جلو نفس

 ؟یبهار-

 هام بهم گره خوردند.خودم اومدم و اخم به

 نامردا؟! دیچرا تا حاال بهم نگفت -

 .یو ولمون کن یازمون بترس میدیکه گفت، ترس ی: خب هستنفس

 .ستیها واسم قابل قبول نبهونه نیا ر؛ینخ -

 و نفس هم بلند شدند. یشدم که هست بلند

 

 شون گرفتم.به طرف دیاشارم رو به حالت تهد انگشت

 نامردا. ارمیرو سرتون درم شیتالف -

 .داشتندیآروم به عقب قدم برم یو هست نفس

و فرار کردند، من  دندیکش یغیها رو برداشتم و به طرفشون حمله کردم که اون دوتا باهم جمبل یهادفعه کوسن هی

 .دمیدوها رو به سمتشون پرتاب کردم و دنبالشون که داشتم کوسن یهم با تموم حرص
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 لطفا ما رو نخور. م،یبا خنده گفت: بهار ما غلط کرد یهست

 .کنمیم تونکهیت کهیت رمتونیحرف نباشه، بگ -

 .دنیبه خند میو شروع کرد مینشست نیزم یو رو میسادیوا دنیدو قهیبعد از چند دق باالخره

 کل خونه رو پر کرده بود. هامونخنده

 دم.داد و پام رو دراز کر هیتک وارید به

 .دمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو دستم

 خدا! یوا-

 دفعه زنگ خونه به صدا دراومد. هی

 باشه؟! تونهیم یوقت شب ک نیبا اخم گفت: ا یهست

 باال انداختم. یاشونه

 .مینیبب میبر دونم،ینم -

 

 .میاومد نییها پاو از پله میسر انداخت یرو یروسر هی

 .میرو به رو شد مونیکنار هیردم که با دو همساباز ک اطیرو با احت در

 صداتون کل محله رو برداشته! د؟یکنیم کاریخونه چ نیگفت: معلومه شما سه تا تو ا تیها با عصبان هیاز همسا یکی

 سوم راه افتاده؟! ینکنه تو خونتون جنگ جهان ه؟یچ گند؛یدرست م یعسکر یدوم: آقا یهیهمسا

 . میانداخت نییسرمون رو پا یتامون از سر شرمندگ هرسه

 .میدیقول م شه؛یتکرار نم گهیواقعا شرمندم؛ د -

 د؟یدیصداتون رو نشنوم؛ فهم گهید دخدا؛ی: امیعسکر یآقا
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 : چشم.میتامون با هم گفت هرسه

 .میبعد به سمت باال حرکت کرد م،یدیرفتند در رو بستم و آروم خند هاهیهمسا نکهیاز ا بعد

 .دیهام درست جواب بدبه چندتا از سوال دیها، شما باگفتم: بچه میخونه که شد وارد

 : باشه.هردوشون

 ها هم نشستند.مبل نشستم که اون یرو

 د؟یرفتیشما هم م شه،یبرگزار م یاز مواقع مهمون یبعض هانهیتو قصر گرگ دمیشن -

 ؟یدیخواب یشت رفتساعت ه یشد دیدو بار سردرد شد شیسال پ کی ادتهی م؛ی: فقط دوبار رفتیهست

 آره. -

 .می: خب ما همون موقع رفتیهست

 . دیباش دهیهم د نیرام دیپس با دیرفت یآهان؛ خب سوال دوم، شما اگه به مهمون-

 حضور نداشت. یمهمون یچون اون تو م،یبود دهیرو ند نی: نه گلم، ما هرگز رامنفس

 آهان، خب سوال سوم.  -

 کردم. زیرو ر هامچشم

 د؟یچند بار تا حاال به ذهنم نفوذ کرد د،یبگراستش رو  -

 بار.  جی: هنفس

 بهشون نگاه کردم. مشکوک

 .گهی: بخدا نفس راست میهست

وقت برام  چیه د؟یها بودانسان یایدن یتو ی. سوال چهارم، شما چجور شد که از چهار سالگدیخب پس نفود نکرد -

 .دیشد سر از پرورشگاه درآورد یکه چ دینکرد فیتعر
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 شد. نیغمگ ینفس و هست یهاحرفم، ناگهان نگاه نیا با

 شد؟ یچ هایگفتم: آبج نگران

و  هانهیگرگ نیتمام خانوادمون رو تو زمان جنگ ب م،ییو گفت: من و نفس دختر عمو دیکش یقینفس عم یهست

ما دوتا رو به  گرفتند میرو قبول نکرد وزرا تصم مونیسرپرست یچون کس م،یکافر و جادوگران از دست داد یاجنه

به ملکه فشار آوردند تا ملکه مجبور شد قبول  نقدریملکه قبول نکرد، آخر وزرا ا یها بفرستند ولپرورشگاه انسان

 .میشد که ما دوتا سر از پرورشگاه درآورد نطوریکنه و ا

 ناراحت شدم. ،یهست یهاحرف نیا با

 .دندیکش یسخت امیچقدر خواهر معلومه

 د شد.مبل بلن یاز رو نفس

 .میناهار بخور میبر دیدخترا؛ گذشته گذشته، بلند ش الیخیب -

 .دیبلند شد و خودش رو به سمت باال کش یهست

 .ستندیکه مهم ن هانیآره؛ فقط غذا رو بچسب بابا، ا -

 شدم و با خنده گفتم: از دست شماها! پا

 رو خاروندم. سرم

 حمام. رمیمن اول م-

 شدم. اردینفس ب یغویج غیج یبا صدا صبح

 !؟یکنیم غیج غیج نقدریگفتم: چته بابا؟ چرا ا حوصلهیباال آوردم و ب یرو کم سرم

 !؟یشینم داریکه ب ینیبیم یدار یچه خواب زنم؛یسه ساعته دارم صدات م-

 وارد اتاق شد. یهست

 .نهیبیخان رو م نیحتما داره خواب رام-
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 ش پرتاب کردم.سرم رو به سمت ریحرف، با حرص بالشت ز نیا دنیشن با

هم که  یچند روز نیشد، هم ریدانشگاه د میبلند شو بر نکارایا یو گفت: حاال هم به جا دیرو گرفت؛ خند بالشت

 واست بزنند. یکه حاضر میو استادها نفوذ کرد ریبه ذهن مد ینبود

 حرکت کردم. ییاز تموم شدن غرغرهاشون بلند شدم و به سمت دستشو بعد

 مربوطه به اتاق برگشتم. یاز انجام کارها بعد

 رو شونه کردم و بستم. موهام

 سمت کمد رفتم. به

 ؟یبپوش یچ یخوایبهار خانم م خب

و چادرم رو  دمیرو پوش یو مقنعه مشک یآب یشلوار ل ؛یاپشت پنبه یچرم مشک یپالتو هیبخاطر سرد بودن هوا  

 سرم کردم.

به گوشت ندارم،  یلیو هنوز م ذارهیم ریهوا روم تاث یسرد نشدم، چون هنوز لیتبد نهیکنم هنوز کامل به گرگ فکر

 .شنومیواضح م یلیو خ یفقط صداها رو به خوب

 اومدند. رونیهم از اتاقشون ب یو نفس و هست اومدم رونیاتاق ب از

 بودند.  دهیپوش یمشک یو شلوار ل یمشک یپالتو هی یو هست یمشک یو شلوار ل یقهوه ا یپالتو هی نفس

گرم  زیسرما چرا چ نیها به عقلشون شک نکنند و نگند که تو اتا انسان دندیگرم پوش زیچ نیم واسه اکن فکر

 !دندینپوش

 .میشد نگیو وارد پارک میدیرو پوش هامونچکمه

 کنه. ینوبت نفس بود که رانندگ امروز

 جلو و من هم عقب نشستم. یپشت فرمون نشست و طبق معمول هست نفس

 .میدیو به سرعت به سمت کالس دو میدیبه دانشگاه رس قهیو پنج دقهفت و پنجاه  ساعت
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 بعد استاد وارد کالس شد... قهیو پنج دق مینشست هامونیصندل یرو میدیکالس که رس به

 .میحرکت کرد یکالسمون تموم شد و به طرف در خروج قهیدق یده و س ساعت

 .شدینم لیتشک مونیبعد کالس

 .دمیرو شنالناز  یعصب یراه صدا ونیم

 .دیکن رونیبهتره فکر استاد رادمنش رو از مغزهاتون ب-

 ؟یاکارهیدختر: اونوقت چرا؟ تو چ هی

 .ییبرم دستشو خوامیرو به دخترا گفتم: م نیبدجور گل کرد واسه هم میکنجکاو

 .میریم نیماش یما تو ا،ی: باشه، زود بیهست

 رو به نفس دادم. فمیک

 باشه. -

 رفتند به سمت الناز حرکت کردم. یهستنفس و  نکهیاز ا بعد

 .گندیم یچ نیدرمورد رام نمیکردم که بب زیخوب گوشم رو ت دمیالناز و اون دوتا دختر که رس یکینزد به

 .میقراره باهم نامزد کن نی: من همه کارشم؛ من و رامالناز

 

 هاشون گرد شد.دو دختر از تعجب چشم اون

 تموم وجودم رو پر کرد. تیعصبان

 .یکور خوند ؟یریرو به دست بگ تیموقع یخوایم

 رو بهش رسوندم. خودم عیسر یهاقدم با

 .یگفت یتکرار کن چ گهیبار د هی -
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 .دیبه طرفم چرخ نهیبه س دست

 !یهست یعصبان نمیبی! منجاستیا یک نیاوه؛ بب-

 فشار دادم.هم  یرو رو هامدندون

 .یخودت رو به عنوان نامزدمش جا بزن یحق ندار-

 .زنهیهم نبودند گفتم: داره بلوف م مونیدوتا که اصال همکالسرو به اون  بعد

 قدم به سمتم برداشت. هیو  دیخند یعصب

 بودم. شیزندگ یمن تو یایب یعوض یتو نکهیتا قبل ا زنم؟یمن بلوف م-

 .دنیحرف شروع کردم به خند نیا دنیشن با

 .شیزندگ یتوتو تو بوده؛ نه  یزندگ یاون تو ؛یگیاشتباه م یدار-

 زد. نمیس یاشارش رو به قفسه انگشت

 .کنمیم یچون من واسه به دست آوردنش هر کار ؛یکن یبهتره ازش دور-

 دو برابر شد. تمیحرف، شدت عصبان نیا دنیشن با

 کوبوندمش. واریرو گرفتم و به د شقهی

 .نمتینب کشیبگم که نزد دیبر عکس، من با-

 مال من. ؟یفهمیدم گفتم: اون ماله منه، مش دیکل یهادندون نیب از

 .کردندیم هم دورمون رو گرفته بودند و پچ پچ یکم یو عده کردندیدوتا دختر فقط با تعجب بهمون نگاه م اون

 رو گرفت. قمی

کنه؟ که با تو ازدواج  ذارهیپدرش م یکنیبه تو برسه، فکر م ذارمیآشغال، اون مال منه، هرگز نم یکنیتو غلط م -

 تو. ای کنهیبا من ازدواج م ینیبیم گهیهفته د کیخانم؛ تا  یکور خوند
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 مطمئنه! یلیحرفش رو محکم گفت، انگار خ نیا

 زدم. یپوزخند

 .ذارمیالناز؛ هرگز نم ذارمیمن نم-

 .دیتمومش کن گه،یبلند گفت: بسه د ،ییآشنا یبا صدا یکیبزنه  یخواست حرف تا

 الناز از دستم در رفت و با تعجب بهش نگاه کردم. یقهیشخص رو به روم  دنیا دسمت صدا برگشتم، اما ب به

 !کنه؟یکار م یچ نجایا نیا

 

 ــنیرامــ

 .کردمیم یرانندگ ابونیخ یهدف تو یب

 کالسشون تموم شده باشه. گهیکنم د فکر

نشگاه هستند اونجا برم و بهار گرفتم اگه هنوز دا میتصم نیو نفس برم؛ واسه هم یبهار و هست شیبود امروز پ قرار

 خودم کنم و باهاش حرف بزنم، آخه دلم براش تنگ شده. نیرو سوار ماش

 بهار زنگ زدم اما جواب نداد. یبار به گوش چند

 زنگ زدم که با سه بوق جواب داد: سالم استاد. یکردم و به هست یاخم

 !دهیجواب نم زنمیمبهش زنگ  یسالم، بهار کجاست؟ هرچ -

 د؟یداشت یباهاش کار ؛ییه دستشورفت -

 د؟یآره، هنوز دانشگاه -

 آره استاد.-

 .کمیدانشگاه، نزد امیتا من ب دیخونه نر دیپس صبر کن -
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 چشم.-

 فعال. -

 رو قطع کردم. تماس

 .دمیبه دانشگاه رس قهیاز سه دق بعد

 و نفس به سمتشون رفتم. یهست دنیدانشگاه شدم و با د وارد

 ه؟ییتم: بهار هنوز دستشواز سالم کردن گف بعد

 .دیبه ابروش کش یدست نفس

 کرده؛ نگرانش شدم. رید یلیخ یآره استاد؛ ول -

 کردم. یاخم

 دنبالش. میپس بر -

 به سمت سالن دانشگاه قدم برداشتم. ینفس و هست با

 .دیدوتا دختر به گوشم رس یعصبان یصدا میسالن که شد وارد

 !کنهیره با الناز دعوا مبهاره که دا دمیکه دقت کردم د شتریب

 به جلو قدم برداشتم. عیسر

 .کردندیم دورشون رو گرفته بودند و پچ پچ یکم یعده

 بهار رو گرفت. یقهی الناز

که با تو ازدواج کنه؟  ذارهیپدرش م یکنیبه تو برسه، فکر م ذارمیآشغال، اون مال منه، هرگز نم یکنیتو غلط م -

 تو. ای کنهیبا من ازدواج م ینیبیم گهیهفته د کیخانم؛ تا  یکور خوند

 کردم. یحرف اخم نیا دنیشن با
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 ه؟یچ منظورش

 زد. یپوزخند بهار

 .ذارمیالناز؛ هرگز نم ذارمیمن نم-

 شدند؟! وونهید کنند؟یدانشگاه به خاطر من دعوا م یدارند تو نایا

 از دانشگاه اخراج بشند. نکارشونیبخاطر ا ممکنه رم،یدعوا رو بگ نیا یزودتر دست به کار بشم و جلو دیبا

 .دیتمومش کن گه؛یبزنه با داد گفتم: بسه د یالناز خواست حرف تا

 و الناز به طرفم برگشتند و هردوشون با تعجب بهم نگاه کردند.  بهار

 بهار رو. یقهیالناز رو ول کرد و الناز  یقهیزمان بهار  هم

 استاد؟! دیکنیکار م یچ نجایبا لکنت گفت: ش... ش... شما ا بهار

 شدم. رهیخشم به هردوشون خ با

 انداخت. نییسرش رو پا الناز

 بودم. یبهار به شدت عصبان نکاریا از

 یتو تشیاصال دوست ندارم به خاطر من موقع کرد؛یدانشگاه دعوا م یبه خاطر من با الناز اون هم تو دینبا اون

 دانشگاه خراب بشه.

 .دیو خداروشکر الناز نفهم ادیب رونیفهمه بهش گفتم بکه الناز ن یسرجور با

 حرکت کردم. نیاومدم و به سمت ماش رونیتند از سالن و دانشگاه ب یهابا قدم بعد

 شدم. رهیخ نیدادم و با اخم به زم هیبهش تک نهیدست به س دمیبهش رس یوقت

 

 بـــهـــار
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 رفتند. رونیدادند و ببه عنوان تاسف تکون  یسر یرفت، نفس و هست نیرام یوقت

 .یکرد یمن رو عصبان نجوریالناز که ا یریدرد بگ یاله

 .کردندیجمع م دیاستاد اومد وگرنه جنازت رو با یبه الناز گفتم: شانس آورد رو

 !دمیترس یلیهمون پوزخند مسخرش گفت: نگو که خ با

 تازه وارد. یآروم گفت: گرگ کوچولو بعد

 هیکه گاز  یدونیپس حواست به خودت باشه، م لهیاص هی یگیکه م ییچولوگرگ کو نیهم آروم گفتم: هم من

 خون آشام رو بکشه. هی تونهیم نهیگرگ

 ابروش رو باال داد. هی

 ؟یکنیم دمیتهد یاالن دار-

 فکر کن.  یهرجور دوست دار -

 اومدم. رونیرو گفتم و از سالن ب نیا

 ضرب گرفته. نیزم یداده و با پاش رو هیتک نیکه به ماش دمیو در نیرام ابونیدانشگاه که خارج شدم اون طرف خ از

 بدم؛ تا بهم حق بده چرا با الناز دعوا کردم. حیرو براش توض یسمتش رفتم تا همه چ به

 گفت: سوار شو. عیگرفت و سر نیرو از ماش شیتک دمیکه بهش رس یوقت

 که زد خفه شدم. یبزنم، اما با داد یحرف اومدم

 بهار. گفتم سوار شو-

 دادش بغض گلوم رو گرفت. با

 .یسر من داد بزن یمن بخاطر تو دعوا کردم؛ حق نداشت یلعنت آخه
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چرخوندم و  شهیبه راه افتاد، من هم سرم رو به سمت ش یحرف چیهم سوار شد و بدون ه نیکه سوار شدم رام یوقت

 رو مهار کنم. یبغض لعنت نیکردم ا یسع

 گفت: بهار به من نگاه کن. یو به آروم سکوت رو شکست قهیاز چند دق بعد

 زدم. یمن نه به سمتش برگشتم و نه حرف اما

 دانشگاه خراب بشه.  یتو تتیموقع خوامیشدم، آخه نم یمن رو ببخش؛ بخدا عصبان -

 من باز هم برنگشتم. اما

 .زدیسر من داد م دیهم باشه نبا یچ هر

 ه روت حساسم.ک یدونیسکوتت من رو داغون نکن؛ م نیبهار با ا-

 شدند. یهام جارو اشک دیحرفش بغضم ترک نیا با

 دل نازک شدم! چقدر

 نگه داشت. ابونیخ یرو گوشه نیو ماش اوردین طاقت

 رو گرفت و من رو به سمت خودش چرخوند. بازوهام

 .دیکش یقیهاش رو بست و نفس عمچشم دیرو  که د میبارون یهاچشم

 نکن. هینکن، جون من گر هیگر ید لعنت-

 هام رو مهار کنم.اشک یحرفش مجبور شدم به سخت نیا با

 هاش رو باز کرد.مکث چشم یکم با

فقط تو رو دوست دارم، تو فقط  نم،یبیمن فقط تو رو م گه،یبهار، چه الناز دوستم داشته باشه چه هزار نفر د نیبب -

 ؟یدیفهم ره،یگیجات رو نم یکس ،یمال من

 .کردندیدلم قند آب م یشدم بلکه تند تند تو هاش نه تنها آرومحرف با

 صورتم نشست. یرو یلبخند
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 ؟یدیلبخندم گفت: من رو بخش دنید با

 .دمیبخش-

که  یهست یهاش رو دور کمرم حلقه کرد و کنار گوشم گفت: تو تنها کسبغلش انداخت؛ دست یدفعه من رو تو هی

 جلوش مقاومت کنم. تونمینم

 هم فشردم و لبم رو به دندون گرفتم. یمحکم روهام رو خجالت چشم یرو از

 !؟یکنیرو م نکاریچرا ا یلعنت آخه

 انداختم. نییرو از خودش جدا کرد که سرم رو پا من

 .وفتیبهار، با الناز درن نیبب-

 نگاه کردم. بهش

مونه، پس اعظم قصر ریبگه، من فقط مال خودتم؛ الناز تک دختر وز خوادیم یکار به کارش نداشته باش، هرچ-

 .گمیخودت م تیبخاطر امن وفت،یباهاش درن کنمیخواهش م

 حرفش باز بغض گلوم رو فشرد. نیا با

هستند؟ شانس  یخانوادم ک ستیکه معلوم ن یمن ؟یاعظمه، اما من چ ریخون آشامه بلکه دختر وز کینه تنها  الناز

و پدرش اجازه بدند که  راشونیداره اما چطور وزدوستم  نیرام نکهیاز منه؛ با ا شتریب نیبه رام دنیالناز واسه رس

 اصل و نسب بشه ملکشون؟ یب ینهیگرگ کی

 !یبرس یکه دوسش دار یبه کس یتونیو حاال نم یخانوادت رو از دست داد تیبچگ ؟یبدبخت نقدریبهار؛ چرا ا آخه

 .نهیانداختم تا بغضم رو نب نییرو پا سرم

اصل و  یهم به خودت ب گهیدرضمن، د ارم؛یتو رو به دست ب ینصراف بدم ولا ینیعه بهار! من حاضرم از مقام جانش-

 ؟یدینسب نگو، فهم

 گرد شده بهش نگاه کردم. یهارو باال آوردم و با چشم سرم

 ذهنت خوندم. یوارد ذهنت شدم از تو-
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 گرد شده بهش نگاه کردم. یهاهم با چشم باز

 .یتونیبهم نگاه نکن، خودت هم م نجوریو گفت: ا دیخند

 تونم؟یمن هم م یعنیهمون حالت گفتم: واقعا؟!  با

ها هم باز کردن آموزش نیاز سخت تر یکی دم،یرو بهت آموزش م یقصر، همه چ نیسالن تمر میریآره؛ آخر هفته م-

 .یایچشم سومته که خداکنه از پسش برب

 گفتم: چشم سوم؟ یسوال یچهره با

 .دیباشند د یاگه تو حالت نامرئ یباشند حت ییو هرجاباهاش اجنه ر شهیکه م هیچشم نامرئ هی-

 ! اجنه؟! ؟یتعجب و ترس گفتم: چ با

 خنده گفت: آره. با

 با تعجب و ترس بهش نگاه کردم. باز

ها عهد کردند که اون یول شند،یمن و تو محسوب م یدشمن هم نوع ها نیاز بزرگ تر یکیکافر  یخب اجنه -

و خون  هانهیگرگ مانیمسلمان، هم پ یبه عهدشون عمل کنند و اجنه ها کنمینممن فکر  یحمله نکنند ول گهید

 مسلمانند. یهاآشام

 .دمیترسیاما از درون مثل سگ م ترسم،ینم یعنیرو جمع و جور کردم که  خودم

 !استینجوریپس ا -

 جاده اشاره کردم. به

 . ییماجراجو یبه سو شیپس پ -

 .ستین ییاز ماجراجو یخونه، خبر میریم میلحن خندون گفت: فعال که دار با

 دادم! یرو خاروندم و با خنده گفتم: فکر کنم سوت سرم

 خنده سرش رو به چپ و راست تکون داد. با
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 رو روشن کرد و به راه افتاد. نیماش

 .میدیخونه رس به

 و زنگ در رو زدم. میشد ادهیپ نیماش از

 .میو از پله ها باال رفت میشد از باز کردن در خونه توسط نفس، وارد خونه بعد

 .میآورد رونیهامون رو بدومون کفش هر

 در هال رو باز کرد. نیرام

 ها.اول خانم -

 مبل نشست. یهم وارد شد؛ در رو بست و رو نیباز وارد هال شدم و رام شیبا ن منم

 . مینشست گهیمبل د یهم رو یو نفس و هست من

 ه که جونش در خطره. : فکر کنم بهار بهتون گفته باشنیرام

 آره سرشون رو تکون دادند. یبه معنا یو هست نفس

من  شیپ نیایواسه محافظت از جون بهار و هم محافظت از جون خودتون ب میگرفت میخب، من و فرمانروا تصم-

 ه؟یمن هم بزرگه و هم واسه هممون اتاق داره؛ نظرتون چ یخونه د؛یکن یزندگ

 

 برسونند؟ بیها بهمون آسچجور ممکنه اون میانهیگرگ: اما استاد ما سه تا یهست

 ابروهاش رو باال داد. نیرام

 !د؟یانهیکه گرگ دیشما به بهار گفت-

 : آره.نفس

خودمم  الیخ کهنیبخاطر ا اد،یازشون برم یپرستان همه کار طانیش گفتم،یخب داشتم م د؛یکرد یکار درست -

 من. یخونه نیایب گمیراحت باشه م
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 خونه؟! هی یپسر تو هیسه تا دختر با  ن؛یما آقا رام: انفس

 انگشت اشاره و شصتش رو گاز گرفت. نیب

 استغفراهلل!-

 .گمیبخورمتون! واسه محافظت از خودتون م خوامیکه نمبا خنده گفت: من نیرام

 که بخورتتون. خوادینم گه،یراست م-

 باال رفته بهم نگاه کردند. یبا ابروها هردوشون

 !یکن یزندگ نیآقا رام شیپ یخوایم یلیتو خودت خ نکهیثل ا: منفس

 جا بمون. نیهم یریبم یخوایاخم گفتم: چه حرفا! اگه م با

 کنه؛ چطوره؟  یزندگ ارمیخودمون م شیمن خواهرم رو پ دیاگه موذب د؛یبا خنده گفت: دعوا نکن نیرام

 موضوع نداره؟ نیبا ا یخواهرت مشکل یعنی -

 کنه. یمن زندگ شیدوست داره پ یلیم خنه اصال؛ خودش ه-

 خوبه؛ من موافقم. یلی: پس خیهست

 داد. هیبه مبل تک نفس

 من هم موافقم.-

 من هم موافقم. دیپس شماها که موافق-

 .ی: تو که از قبل موافق بودنفس

 .دیکه خند دمیحرص پام رو به پاش کوب با

 التون.دنب امیتا شب ب دیبردار دیالزم دار یزی: پس هر چنیرام

 چشم. -
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 زد و بلند شد. یلبخند

 براتون انجام بدم؟ دیندار یبرم؛ کار دیمن با گهیخب د -

 شدم. بلند

 .نینه رام -

 !ر؟یدوتا سوژه گ نیا یگفتم جلو یچ یوا

 بهم نگاه کردند. یطونیو نفس با لبخند ش یهست

 بهشون رفتم. یاغره چشم

 خب حاال شما هم، از دهنم در رفت. -

 گفتم: نه استاد. نیرام رو به بعد

 .نیبگند، تو فقط بگو رام خوانیم یهرچ هانیبا اخم گفت: عه! ا نیرام

 !مینگفت یزی! ما که چنی: وا آقا رامنفس

 .دیرفت و کفش اسپرتش رو پوش رونیو از هال ب دیخند

 ؟یبوس بد هی یخواینم رمیحاال که دارم م -

 باال آورد. میه حالت تسلهاش رو ببهش نگاه کردم که دست تیعصبان با

 غلط کردم. -

 با خنده گفت: خداحافظ. بعد

 خودم رو گرفتم. یگرفت، اما جلو خندم

 پرروعه بخدا! چقدر

 انتقال زد، در رو بستم. یوقت
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 ! خدا بهمون رحم کنه.میکن یبا استاد زندگ دیبا ی: وایهست

 العفو. یشده! اله دهیعاقبت ما به کجاها کش نی: آره، ببنفس

 بابا، خواهرش هم هست. دیکن یتا پسر زندگ ستیب شیپ دیکه بر نیخوایخنده گفتم: نم با

 زد. به بازوم یهست

 .یچیه گهیو د یعشقت شیکلک؛ پ شهیواست خوب م یتو ک-

 ؟یخوب ؟یگفتم: هست یرفت و با نگران نیشدن صورتش، حس خندم از ب نیخواستم بخندم با غمگ تا

 زد. یلبخند

 .مینهارم درست نکرد م،ینماز بخون میآره آره؛ بر-

 رفت. ییبه طرف دستشو بعد

 باال انداخت. یابه نفس نگاه کردم که شونه یسوال

رو جمع  هامونلیتا وسا میهامون حرکت کردبه سمت اتاق م،یبه عنوان ناهار خورد یو سبز رینون و پن نکهیاز ا بعد

 .میکن

 .میگذاشت یو کنار در خروج میرو جمع کرد میداشت ازیکه ن ییهالیساعت وسا مین بعداز

شده که  شیزیچ هیرستوران  یاز اون شب تو یاما هست م؛یکم بخواب هیتا  میهامون رفتبه اتاق یهست شنهادیپ به

 .فهممیباالخره م

 .ومدیهام ناما هر کار کردم خواب به چشم دم،یتخت دراز کش یاتاق شدم و رو وارد

 فاقات فکر کردم.ات نیسقف زل زدم و به ا به

 عاشقش شدم! هویاومد و  یکی هویزود اتفاق افتاد!  زیهمه چ چقدر

 !کنمیبخاطرش دعوا م هاوونهید مثل

 .خودمم هنگم هنوز
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 به خودم اومدم ساعت شش شده بود. یفکر کردم که وقت نقدریا

 .میمبل نشست یرو نیمنتظر رام میهامون رو عوض کردلباس نکهیاز ا بعد

 به صدا دراومد که در رو باز کردم. فونیآ باالخره

 ها با لبخند گفتم: سالم.از پله نیهال رو باز کردم و با باال اومدن رام در

 داشت. یکامال مشک پوشش

 زد. یلبخند

 .یسالم فسقل-

 د؟یو رو به اون دوتا گفت: آماده ا دیاخم بهش نگاه کردم که خند با

 مبل بلند شدند. یرو از

 : آره.نفس

 .میگذاشت نشیصندوق عقب ماش یرو تو هالیوسا نیکمک رام به

محافظم  ن؛یایگفت: شماها هم با من ب نیو شش بشند که رام ستیسوار دو رفتندیو نفس داشتند م یهست

 .ارهیرو م نتونیماش

 شدند و من هم کنارشون نشستم. نیرام نیگفتند و سوار ماش یاباشه هردوشون

 !نه؟یجلو بش ادیب خوادیاز شماها نم یکیباال رفته گفت:  یبا ابروها میعقب نشستهر سه تامون  دیکه د نیرام

 .نمیباز به من اشاره کردند که برم جلو بش شیو نفس با ن یهست

 گفتم: من برم؟ یحالت مظلوم با

 : آره.هردوشون

 شدم. ادهیو پ دمیکش یپوف
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 به راه افتاد. نیجلو رو باز کردم و نشستم و رام در

 سکوته. نیماش یوت چقدر

 ضبط نگاه کردم. به

 روشنش کنم؟ یعنی

 نگاه کردم. نیرام به

 بهم انداخت. ینگاه مین

 سرته؟ یتو یطانیفکر ش چه-

 ضبط اشاره کردم. به

 .روشن کردن ضبظ-

 شد. یپل یآهنگ مزخرف هیو ضبط رو روشنش کرد که  دیخند

دستم گذاشته  یقصد رو کرد و دستش رو نیهم هم نیرو به سمت ضبط بردم که آهنگ رو عوض کنم، اما رام دستم

 شد.

 . دمیدستم رو کش زود

 شما عوض کن. د،یببخش-

 که داشت آهنگ رو عوض کرد.  یلبخند با

 .کنندیرو نگاه م نیباز دارند من و رام شیبا ن ینفس و هست دمیعقب نگاه کردم که د به

 

 . دیرو ببند شتونیاخم گفتم: ن با

 .کردندیباز به من نگاه م شینداشت و همچنان با ن دهیصال فاحرف من ا نیا یول
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تفاوت که شدتش کمتر بود  نیاما فقط با ا ،یبه درد قبل هیشب یدفعه درد هیبزنم فکشون رو داغون کنم که  اومدم

 گفتم. یگذاشتم و آخ بلند نمیس یقفسه یکه دستم رو رو دیچیقلبم پ یتو

 شده بهار؟ یو با ترس گفت: چنگه داشت  ابونیزود کنار خ نیرام

 بهم نگاه کردند. ینشستند و با نگران یهم لب صندل یو هست نفس

 رفت. نیزود از ب درد

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دیچیقلبم پ یتو یلحظه درد بد هیفقط  ست؛ین یزیچ -

 ستند؟یهات تار نچشم ؟یزود بازوهام رو گرفت و با ترس گفت: االن... االن خوب نیرام

 زدم. یلبخند

 نگران نباش؛ من خوبم.-

 .دیکش یاآسوده نفس

 .میریدکتر ارنس م شیپ عیسر م،یخونه گذاشت یرو تو هالیوسا یوقت-

 .لمهیاما گفت که بخاطر روند تبد-

 دکتر. شیپ میریپس م دم؛یروند ند نیرو با ا یانهیگرگ چیاما من ه ست؛هیفرض هی نیا-

 دوباره به راه افتاد.  نیرامباشه تکون دادم و  یرو به نشونه سرم

 .میدیرس نیرام یساعت به خونه میاز ن بعد

 باز شد. ینعلبک یدهنم اندازه میکه وارد شد نیهم

 بهشته! ستیرو باش! خونه که ن نجایا یوا 

 بخدا. کنندیرو م یزندگ یبه حال پولدارا؛ خوش خوش
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 .میشد ادهیپ نیرو پارک کرد، از ماش نیماش نیرام نکهیاز ا بعد

 گذاشت. نییپا نیها رو از ماشچمدون نیرام

 خودشون رو گرفتند و من هم چمدون خودم رو. یهاچمدون یو هست نفس

 .دمیکش ینیچمدون رو ازم گرفت که از ترس ه نیدفعه رام هی

 هرکول. نیخودت من رو حفظ کن دربرابر ا ایبخدا، خدا شهیجن زده م نیدفعه ا هی! یروان یوونهید

 خم گفتم: اون چمدون رو بده به من.ا با

 .ارمیخودم برات م خوام؛ینم-

 .تونمیالزم نکرده خودم م -

 .دمینوچ؛ نم-

 .دیاریب زحمتیما رو هم ب یهاچمدون نیبا لحن خندون گفت: پس آقا رام یهست

 گرد شد بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 .ارهیط چمدون من رو م! پروو، خجالت بکش؛ اون فقنهیسنگ پا قزو ستیرو که ن -

 !ایکنیم یحسود یو گفت: از حاال دار دیبلند خند نیرام

 .ستمیاصال هم حسود ن رم،ینخ -

 .یچرا هست -

 شدم. کینزد بهش

 .ستمینه ن -

 .یهست-

 کنم؟! یکه بخاطرت حسود یبا من دار یاصال چه نسبت -
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 شوهرتم. -

 هام از تعجب گرد شدند.حرف چشم نیا دنیشن با

 تا حاال شوهر کردم خودم خبر ندارم؟! یگرد شده گفتم: ک یهان چشمهمو با

 .یدوسم دار یکه گفت یاز وقت-

کم خم بشم،  هیبذارم و  نمیس یقفسه یجوابش رو بدم که دوباره اون درد شروع شد و باعث شد دستم رو رو اومدم

 درد متوقف شد. دهینکش هیاما به ثان

 دوباره؟-

 فوت کردم. رونیبه ب و نفسم رو سادمیوا درست

 آره.-

 حاال دستت رو بده به من. م؛یدکتر بر شیها رو باال ببرند؛ بهتره هر چه زودتر پچمدون گمیها ممن به نگهبان-

 .دیگفتم: شما هم دستتون رو بد یبه نفس و هست رو

 .می: ما خودمون بلدنفس

 .دیعه! پس بلد -

 .امیگفتم: پس من با نفس م نیرام رو

 کرد. یاخم

 .رینخ-

 . خوامیم -

 هام رو بستم و نفس انتقال زد.دستم رو به نفس دادم و چشم بعد

 .میقصر یرو به رو دمیرو باز کردم که د هامچشم
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 اول! یاز دفعه تردیشد یحت دتریدفعه شد نیبردارم دوباره درد شروع شد، اما ا گهیقدم د هیاومدم  تا

 .رمیمیم دفعه بدتره، دارم نیا نیفتم: رامزانو فرود اومدم و بلند گ دو نیزم یرو

 شد. دتریتا اومد بلندم کنه درد شد نیبه طرفم اومدند و رام عیسه تاشون سر هر

 .دیچیسرم پ یچند نفر تو یبشم صدا هوشیب نکهیهام بسته شدند؛ اما قبل از اخود به خود چشم ناگهان

 .میهاست که منتظرتسالم ارباب؛ سال-

 .دمینفهم یچیه گهیدبعد از اون  و

 

 ــنیرامــ

 

 نشون نداد. یعکس العمل چیبار به صورتش زدم، اما ه نیچند

 کنم؟ کاریچ حاال

 شو. داریبهارم ب -

 کنم؟ کاریخدا چ یوا

 .مشیدکتر ببر شیزود پ دی: بایهست

 .دیدروازه رو باز کن عیبلند گفتم: سر یبهار رو گرفتم، بلندش کردم و با صدا یگردن و زانو ریز

به سمت اتاق دکتر حرکت کردم و در رو باز کردم که با  میدروازه رو باز کردند و با سرعت خون آشام عیسر هانگهبان

 برخورد کرد. واریبه د یبد یصدا

 .دیاز ترس به باال پر دکتر

 چته پسر؟!-
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 با تعجب به طرفم اومد. دیدستم د یرو که رو بهار

 دستت؟! یور هینجوریا نی! چرا دوباره اشده؟یچ-

 یبشه؛ چه اتفاق هوشیبود که باعث شد ب دتریکه درد گرفت شد یبار نیترس گفتم: باز قلبش درد گرفت، آخر با

 .ستین لشیبراش افتاده؟ مطمئنم واسه روند تبد

 تخت بذارش.  یرو ایب -

 .دستگاه رو آورد و به دست بهار متصل کرد یهامیتخت گذاشتم و دکتر س یرو رو بهار

 .مینگاه کرد توریمان به

 .دادیبدنش نشون نم یتو یعاد ریغ زیچ چیه

 دستش رو به صورتش زد. یتو خودکار

 .شیجادوگر ببر هی شیپ دینداره با یبه مسائل پزشک یربط زیچ نیحتما ا ن؛یرام فهممینم -

 تعجب گفتم: جادوگر؟! با

 .دیطرفم چرخ به

 درمانش کنه. تونهیجادوگر م هیمئنم مط یواسش افتاده ول یچه اتفاق دونمیآره؛ نم-

 !نستیگرگ هیکه بهار رو درمان کنه چون  کنهیقبول نم یجادوگر چیاما ه -

 .کنهیکمکتون م ونه؛یسراغ دارم؛ بهم مد یکینگران نباش؛ من  -

 .دمیکش یاآسوده نفس

 خب کجاست؟-

 غرب تهران رو بهم گفت. یمحل تو هی آدرس

 .یبگو از طرف من اومد-
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 اشه دکتر؛ ممنونم.ب -

 رو خاموش کرد. دستگاه

 نداشت. یقابل-

 ن؟یایو نفس گفتم: شما هم م یبهار رو بلند کردم و رو به هست عیسر

 : آره.نفس

 نبود. کیتنگ و تار یتو اون کوچه یکه خوشبختانه کس میاون جادوگر انتقال زد یخونه یکوچه تو

 .مدیرنگ خونه کوب یآب یمشتم رو به در آهن محکم

سرش انداخته بود در رو  یرو به صورت آزادانه رو یکه شال قرمز یزن حدود چهل ساله درحال هی قهیاز دو دق بعد

 باز کرد.

 د؟ییبفرما -

 .یتا بهمون کمک کن میاومد -

 کرد. یاخم

 .دیپس بهتره بر کنمینم یکمک چیها هو خون آشام هانهیمن به گرگ-

 . میرف دکتر ارنس اومدخواست در رو ببنده گفتم: از ط تا

 اطراف رو نگاه کرد. یما چرخوند و کم نیرو ب نگاهش

 در کنار رفت. یجلو از

 .داخل نیایب -

 .دمیکش یاآسوده نفس

 .میخونه شد وارد
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 !هیکیو نسبتا تار بیعج یخونه عجب

 کردند. کیخونه رو به شدت تار ،یاقهوه یهاپرده

 !؟هیچ گهید نیسبزم وسط خونشه، ا یگو هی

 .کنمینم یبهار سبکه که احساس خستگ نقدریا

 .دمیجادوگر به طرفش چرخ یزدن خونه بودم که با صدا دید درحال

 !کنمیرو تو وجودش حس م یبیعج یزهایچ هی ه؟یدختر رو دستت ک نیا د؟یدار کاریحاال چ -

 رو؟! ییزایتعجب گفتم: چه چ با

 منتظر به جادوگر نگاه کردند.  یو هست نفس

 حاال قلبش درد گرفته؟ تا-

 دستمه. یرو هوشیهم االن ب نیآره؛ چهار بار؛ بخاطر هم -

 اشاره کرد. یرنگ یمشک یمبل سه نفره به

 مبل بذارش.  یرو -

 هاش رو باز کرد.چشم هیخوردند و بعد از چند ثان یهاش تکونمبل گذاشتم پلک یبهار رو رو یوقت

 ه؟گفتم: بهار، حالت خوب یبا خوشحال عیسر

 مبل نشست و اطرافش رو نگاه کرد. یرو

 کجاست؟! گهید نجایگفت: ا جیبه من گ رو

 

 بـــهـــار
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 .دمیاتاق دکتر د یرو به جا بیو غر بیعج یجا هیرو باز کردم، اما در کمال تعجب  هامچشم

 باشنم؟! دهیدوباره دزد نکنه

 ت شد.راح المیخ دمیرو د نیکه رام یاما وقت ره،یبگ میبود گر کینزد

 گفت: بهار، حالت خوبه؟ یخوشحال با

 کردم. مبل نشستم و اطرافم رو نگاه یرو

 کجاست؟ گهید نجای: ادمیپرس جیگ

 چهل سالش بود به جلو اومد. بایزن که تقر هی

 سالم. -

 نگاه کردم. نیبه رام یسوال

 : جادوگر.نیرام

 گفتم: جادوگر؟! متعجب

 : آره.نفس

 کردم. نگاه بهشون

 ن؟یینجایهم ا عه! شما -

 آره. شما یگفت: با اجازه نهیدست به س یهست

 رو رو به روم گذاشت و روش نشست. یکیپالست یصندل هی جادوگر

 هاش رو بست که متعجب بهش نگاه کردم.هاش گرفت و چشمرو تو دست دستم

 کار بکنه؟! یچ خوادیم نیا

 رو تکون داد.دست و سرش  ستین یزیچ یکردم که به معنا نگاه نیرام به
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هام حس رگ یداغ رو تو یلیخ یزهایچ هی انیشروع به حرکت کردند و جر ییزهایچ هیداخل بدنم  هیاز چند ثان بعد

 هم فشار دادم. یهام رو روکردم که از سوزش چشم

 وفته؟یداره براش م ی: چه اتفاقنیرام

 رفت. نیو سوزش از ب انیهام رو ول کرد که جردست قهیبعد از دو دق جادوگر

 رو باز کردم. هامچشم

 !شهیگفت: باورم... باورم نم رتیبا ح جادوگره

 قلبم گذاشت، اما بعد بازوهام رو گرفت. یرو دستش

 بکنه. دیکار با یچ دونستینم انگار

 .کردمیهم فقط با تعجب بهش نگاه م من

 د؟یدیفهم یچ دیبه ما هم بگ شهیبا اخم گفت: م یهست

 .دیطرفشون چرخ به

 ماه! یرویختر ماه و ند-

 !؟یبا هم بلند گفتند: چ نیو نفس و رام یهست

 ه؟یماه چ یرویدختر ماه و ن ؟یچ یعنیگفتم:  سردرگم

 کنارم نشست.  جانیبا ه جادوگر

همون  ایبه حرکت درآوردن اجسام  یرویو ن عتیرعد، باد، طب خ،یآب، آتش،  ،یهفت گانه یروین یعنیماه  یروین -

 جاذبه!

 

 !؟یچ د؛یگرد شده گفتم: ببخش یهاچشم با

 !؟یچطور ممکنه که تو باش نیا شه؛یقدم به جلو اومد و شکه گفت: باورم نم هی نفس
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 یدشمنانتون از وجودش با خبر بشند، وگرنه همه حت دیدختر کامل نشده نبا نیا یگفت: تا آموزش ها یجد جادوگر

 د؟یدیفهم شند؛یدختر م نیا یجادوگرها قربان

 کرد. نییرش رو باال و پاس نیرام

 .بودند یهاش پر از نگرانچرا چشم دونمینم

 م؟یمن چ ؟یچ یعنی هانیگفتم: ا سردرگم

به قدرت اون  یقدرت چیکه ه یکس ؛یشده توسط گاندلف؛ بزرگ خاندان جکسون ییشگویپ می: تو دختر از قدجادوگر

 !یریتر بگم، شکست ناپذساده رسه؛ینم

 !؟یچ یعنی هانیا اخدا،ی

 هم با تعجب بهشون چشم دوختم. باز

 کرد. یاخم جادوگر

 بابات جادوگر نبودند؟ ایتو، مامان -

 .دمیصورتم کش یدستم رو تو دو

 شدم! جیمثل اصال گ-

 هام رو گرفت.رو به روم دو زانو نشست و مچ نیرام

 گفت: بهار؟ ینگران با

 جونم.-

 .ییکه تو شهیهنوز هنگم؛ باورم نم ن،یبب -

 شد و کنارم نشست که جادوگره بلند شد. بلند

 .دیکش ششیبه ته ر یدست
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 یها اومده و واسه کشتنت هر کارباالتر از قدرت اون یکه باالخره قدرت فهمندیموجودات قدرتمند م یکم کم همه-

رو  ایو دن یببر نیرو از ب مونیمیقد یهاتموم دشمن یتونیاما تو م ؛یهر کار یعنی یهر کار گمیم یوقت کنند؛یم

 .یازشون خالص کن

 هاش حلقه زد.چشم یتو اشک

 تو رو از دست بدم. خوامیبهار؛ من نم یهات استفاده کنکه از قدرت خوامیاما من نم -

 سرهاشون رو تکون دادند. نیحرف رام دییهم به تا یو هست نفس

اما هر چه  کنم،یبهتره و من درکتون م نجوریا دیکنیفکر م د؛یدور کن تیاون رو از واقع نیخوای: اما شما مجادوگره

 .شهیم ریپذ بیآس شتریقدر دورتر بشه؛ ب

 انداخت. نییسرش رو پا نیرام

 با خودته. میتصم-

 منتظر بهم نگاه کرد. بعد

 دوختم.چشم  نیزم به

 باشم و رهاشون کنم؟ الیخیب تونمیدارند، چطور م اجیبه کمک من احت هااون

ازش بگذرم؛ پس هر  تونمیکردم نم دایفرصت پ بکنم و حاال که یکار ایاسه بهتر شدن دندوست داشتم و شهیهم

 .رمیاگه بم یحت خرمیرو به جون م یخطر

 نگاه کردم. نیبه رام مصمم

 .نیرام کنمیکه هستم فرار نم یزیاز چ -

 بهار؟ یگفت: مطمئن یبا نگران یهست

 نگاه کردم. بهش

 مطمئن نبودم. نقدریا میزندگ یتا حاال تو -
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 .دمیصورتش د یرو تو دیشد ینگاه کردم که نگران نیرام به

 .شتمیحاال حاالها پ رم،یمیشونش زدم و با لبخند گفتم: نگران نباش، نم یرو

 کردم. داتیبهار؛ تازه پ ترسمیلحن نگران گفت: م با

 زدم. یلبخند

 من مثل سگ جون دارم؛ باور کن. -

 نمرد. یزدش ولپروشگاه در حد مرگ  یکلیه یهااز بچه یکیبار  هی گه؛یبا خنده گفت: راست م یهست

 !؟یکتک هم خورد ؛یفسقل یبا خنده گفت: آخ نیحرص بهش نگاه کردم و رام با

اگه انجمن جادوگران بفهمند من  د؛یبهتره بر د،یموند نجایا ادیز گهیخواستم جوابش رو بدم جادوگره گفت: خب د تا

 .شمیزات مبه شما کمک کردم مجا

 بلند شد. نیرام

 باشه. -

 .میاومد رونیجادوگر ب یخونه از

 ...کردندیچون فکر م دند؛یترسیاز اومدن تو م شهیشد و آروم گفت: انجمن جادوگرا هم کیبهم نزد جادوگره

 رو ادامه دادم. حرفش

 من ضدشون بشم؛ درسته؟ دیشا-

 کرد که گفتم: من دختر ماهم. تعجب بهم نگاه با

 ؟یدیخواب د یتو-

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 .نکن که جادوگرا دشمنت بشند یپس کار-
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 واستون دارم؟ یگفتم: مگه چه خطر سردرگم

 بازوم رو گرفت. نیرام

 خانم. نیموندنمون هم واسه خودمون خطرناکه و هم واسه ا نجایبسه بهار؛ ا-

 اما...-

 کرد و محکم گفت: بهار! یاخم

 گفتم. یاهباش یتینارضا با

 .میو وارد شد میبه قصر انتقال زد م،یکرد یجادوگر خداحافظ از

 .یرو آزاد کن روهاتیتا ن میبر نی: خب به سالن تمرنیرام

 ندارم. یاقیذوق گفتم: اشت بدون

 !یکنیازش فرار نم ی! خودت گفتایریبا تعجب گفت: وا بهار! خودتم با خودت درگ یهست

 یعنی م؛یجور هی دمیو حاال که فهم میچه موجود دونستمیهمه سال نم نیگفتم: ا نیامو رو به ر دمیکش یقیعم نفس

 هستند؟ یمادر و پدرم ک

 .یبش یواسه محافظت از خودت قو دیفعال با ؛یکنیم داشونیشدن تمرکز کن؛ مطمئنم پ یبهش فکر نکن؛ رو قو-

 زدم. یکم رنگ لبخند

 باشه.-

 کرد. اخم

 درست لبخند بزن.-

 .دمیخند حوصلهیب

 .نیرام الیخیب-
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 به جلو قدم برداشتم. بعد

 !دهیم ریهم گ نیندارم؛ هنوز هنگم؛ اونوقت ا حوصله

 .ستادمیبلند به سمتم اومد و با گرفتن مچم از حرکت ا یهاقدم با

 برم خونه. خوامیم ن؛یول کن رام-

هم  یهاش رو رورو گرفت و چشممچم رو ول کرد؛ مچش  عیدفعه دستم داغ شد که سر هیبزنه  یخواست حرف تا

 فشار داد.

 !ن؟یتعجب گفتم: رام با

 بهار؟! یکرد کاریرو تکون داد و با سوزش گفت: چ دستش

 کار. چیگفتم: ه سردرگم

 زانوم رو خم کردم. یکم

 حالت خوبه؟ -

 نشیدفعه نفس با تعجب گفت: دستت رو بب هیو  سادندیدو طرفم وا یو هست نفس

 مثل لبو قرمزه! دمیم که ددستم نگاه کرد به

 هام رو گرفتم.چشم دستم یکیترس دستم رو از خودم دور کردم و با اون  با

 دستم رو ازم جدا کنه. نیا یکی-

 شروع کردم به تکون دادنش. بعد

 با خنده گفت: به حالت اول برگشت. یهست

 رو باز کردم و به دستم نگاه کردم. هامچشم
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 نگاه کردم. نیو به رام دمیکش یقیعم نفس

 .کردیداشت بهم نگاه م نهیحرص دست به س با

 ه؟یخنده گفتم: چ با

 ؟یکردیمن امتحان م یرو دیبار با نیحتما اول-

 .یریبازوم رو بگ ایمچم  ینخوا یه یحقته؛ تا تو باش-

 به جلو اشاره کردم. بعد

 رو بهمون نشون بده. نیجناب راهنما؛ سالن تمر-

 پشت نفس رفتم. عیطرفم اومد که سر به

 نخنده. کردیم یخندون شد، اما سع صورتش

 .یفسقل-

 هم فشار دادم. یهام رو روبه جلو قدم برداشت که دندون بعد

 کن؛ دارم برات. صبر

 .میپشت سرش رفت یهمگ

 .دمیرو باز کردند که محکم به پس سرش زدم و به داخل دو یها در بزرگ مشکنگهبان میدیسالن که رس به

 سالن دهنم باز موند. یبزرگ از

 هدف یهاچوب پرتاب کن؛ کاغذ یهارکمانیت ز؛ینوک ت یهاچوب ؛یورزش لیسالن گرد با انواع و اقسام وسا هی

 .یراندازیت

 کنار سالن بودند. کیش یلیخ یچوب یاتاقک با درها چندتا

 .دمیبه طرفش چرخ نیرام یزدن سالن بودم که با صدا دید درحال
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 .کنمیاالن درستش م ؛ینیآموزش بب یتونیکه نم هالباس نیبا ا -

 زن وارد سالن شد. هیرو صدا زد که  یکیبلند  یبا صدا بعد

 .اریرو ب نی: واسه بهار لباس مخصوص تمرنیرام

 گفت و از سالن خارج شد. یاطاعت زنه

 رفتند و روش نشستند. دهیچسب واریبه د یهایو نفس به سمت صندل یهست

 .دمیکس با ذوق به طرفش دوب یسهیک دنید با

 بکس به تو مشت نزنه! یسهیبلند شد: به پا ک نیخندون رام یصدا

 هم فشار دادم و به طرفش برگشتم. یرو رو هامدندون

 خودت رو مسخره کن؛ بلدم.-

 خنده به سمتم قدم برداشت و اطرافش رو نگاه کرد. با

 .ستادیوارد شدن همون زنه از حرکت ا با

 رفت. رونیاز سالن ب نیرام یداد و با اجازه نیو به رامها رلباس زنه

 سمتش رفتم. به

 اتاقک اشاره کرد. هیرو بهم داد و به  هالباس

 هات رو عوض کن.اونجا لباس-

 گفتم و به طرف اتاقک حرکت کردم. یاباشه

 سکو از سنگ مر مر بود. هیو  یجالباس گشیطرف د هیتمام قد و  ینهیآ هیطرف اتاقک  هی

 هام رو عوض کردم.شدم و لباس واردش

 بود. یبود و شالمم مشک یتا مانتوم از چرم خالص مشک ریپوششم از چکمه بگ تموم
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 اومدم. رونیرو تا کردم و از اتاق پرو ب هاملباس

 کنارم بلند شد. نیرام یدفعه صدا هی

 .ادیبهت م-

 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمیترس به باال پر از

 !وونهید دمیترس-

 کنار اتاقک بلند شد و سر تا پام رو نگاه کردم. یصندل یرو از

 رو باال داد. ابروهاش

 !ادیاز الناز بهت م شتریها بلباس نجوریا-

 !ن؟یبلند گفتم: رام تیعصبان با

 ؛یاریرو به زبون ب نیاسم ا یبه پاش زدم و با حرص گفتم: کوفت، حق ندار یکه لگد دنیکرد به خند شروع

 ؟یدیفهم

 ؟یرو الناز حساس ؛یفسقل یگوجه شده! آخ یچجور نیگفت: بب یلبخند بدجنس با

 با خنده به جلو قدم برداشت. بعد

 هاته. یوقته آزاد کردن انرژ گهیخب د -

 هام رو مشت کردم.رو بستم و دست هامچشم

فرو رفتم و  واریتو د دهینکش هیشد که به ثان ادیشد که سرعتم اونقدر ز یچ دونمیدفعه نم هیاما  دم،یطرفش دو به

 به عقب پرت شدم.

 .دیچیتو کل بدنم پ درد

 هم فشار دادم. یهام رو روهام صورتم رو پوشوندم و چشماز دستم در رفت و با دست هاملباس

 کردم که چند نفر جلوم نشستند. حس
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 .نهیرام دمیفهم دشیترس یبازوهام رو گرفت که از صدا یکی

 ؟یبهار؟ خوب-

 هام رو برداشتم.هام رو باز کردم و دسترفت که چشم نیرتم زود از بصو درد

 و بعد به اون سه تا نگاه کردم. واریتعجب به د با

 شد؟! یدفعه چ هی-

 .دیدهنش گرفت و شروع کرد به خند یدستش رو جلو نیرام

 نگاه کرد. دندیخندیکه داشتند م یبه نفس و هست بعد

 شد؟ یدفعه چ هی گمیم! ن؟یخندیتعجب گفتم: چرا م با

 هم فعال شده. تیانهیبا خنده گفت: سرعت گرگ نفس

 رو باال دادم. ابروهام

 واقعا؟-

 خندون گفت: آره. نفس

 فوت کردم و بلند شدم. رونیرو به ب نفسم

 هام رو برداشت و به همراه اون دوتا بلند شد.لباس یهست

 .کردم زیهام رو تملباس خاک

 رفتند و روش نشستند. هاین صندلو نفس به سمت همو یهست

 .یازشون استفاده کن یدارند که بخوا یفقط به خودت بستگ ستند؛ین یخواست نیتمر ازمندین روهاتی: ننیرام

 ؟یاادامه داد: آماده نهیبه س دست

 رو از هم باز کردم. هامدست
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 کامال.-

 نیاز ا یکیکن  یو بعد سع یاحساس کنرو تو وجودت  ییروهایهات رو ببند و خوب تمرکز کن تا نخب؛ چشم -

 .یبش نهیبه گرگ لیکار تبد نیفکر نکنم با ا ،یاریهات برو سر انگشت روهاین

 هام رو بستم و حواسم رو کامال جمع کردم.چشم ن،یرام یحرف ها طبق

 کنم! یرو دارم تو وجودم احساس م رویتا ن هفت

 وجودم نگهشون دارم. تو تونمیاونقدر قدرتمند هستند که نم کنمیم حس

 و موفق هم شدم. ارمیهام بها رو سر انگشتاز اون یکیکردم  یسع

 شدند. نیهام سنگدفعه دست هی

 رو باز کردم. هامچشم

 نکرده بودند. یرییتغ چیه هامدست

 شد. رهیهام خبه چشم نیرام

 قشنگ تر از قبل شدند. یلیچشم هات خ -

 زدم. یلبخند

 شده؟ یچه رنگ-

 خاص. یلیبا درخشش خ یطوس یا رگه هاب یآب -

 .گرفتمیم یو از نور ماه انرژ زدیبرق م میانهیهام قبل از فعال شدن ژن گرگچشم یواسه چ فهممیم حاال

 زدم. یلبخند

 کار کنم؟ یچ گهیخب د -
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رو  تیها انرژبه سمت اون  یخوایتصور کن م ؟ینیبیاونجا رو م یهایزد و گفت: اون بطر یلبخندم لبخند درجواب

 رو به سمتشون پرتاب کن. روتیو بعد ن اریهات رو باال بو بعد دست یپرتاب کن

رو از  هایپرتاب شد و بطر یشیرو پرتاب کردم که آت رومیهام رو باال آوردم و بعد نذهنم تصور کردم؛ دست یتو اول

 کرد! یهم متالش

 کرد خندش رو قورت بده. ینگهم داشت و سع نیبخورم رام نیاومدم با کمر زم تا

 و نفس بلند شد. یدست و سوت هست یصدا

 !یلعنت یتر شدجذاب روهاین نیو حاال با ا یو جذاب واسم بود نیبهتر شهیتو هم -

 و نفس به کنارمون بهشون نگاه کردم. یو با اومدن هست دمیخند

موجود  نیحقته بهت بگند قدرتمندتر کرد؟! واقعا یرو متالش هایبطر یچجور یدیدختر؛ د یبا ذوق گفت: وا نفس

 .ایدن

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 ببرمش. نیکردم از ب یچند لحظه حس غرور بهم دست داد، اما سع واسه

 ؟یداد ادیو بهم  یدونیرو م زهایچ نیا یگفتم: چجور نیبه رام رو

 یهاتیبا قابل ییهاانسان م؛هعیماوراءالطب یروهاین صیدانشمند تشخ هیاستاد دانشگاه باشم  نکهیمن قبل از ا-

 جا ندارند. کیرو  رویهمه ن نیکدوم مثل تو ا چیهستند، اما ه یماورائ

 رو باال دادم. ابروهام

 شدم. دوارینه؛ بهت ام-

 ناهار. میو گفت: خب خانما؛ فعال بسه؛ بر دیخند

 نه! ؟یهل گفت: چ یهست

 کردم. یاخم



 یدیو پل یپاک

173 
 

 تو معلوم هست چته؟-

 ه زوره؟مگ ام؛یب خوامیخب نم-

 رو محکم گرفتم. بازوش

 .برمتایم کنمیآالسکات م خمی یرویبا ن یایآره زوره؛ اگه ن-

 کرد. اخم

 .امیب خوامینم گمیم-

 دستش رو تکون داد، اما محکم گرفتمش. بعد

 .و نفس هم پشت سرم اومدند نیرامبرداشتم و همراه خودم کشوندم که جلو قدم  به

 .ارمیچند روزت اصال سر درنم نیا یمن از کارها ؛یایب دیبا یعنی یایم گمیم یوقت-

 .میسالن خارج شد از

 .یبد حیکارات رو واسم توض دیبا-

 .امیب خوامینم وونه؛یولم کن د-

 بهار. یریاشتباه م یبلند شد: دار نیخندون رام یبزنم صدا یخواستم حرف تا

 و قدم برداشتم. دمیاون طرف چرخ به

 .یبد حیرفتارهات رو واسم توض نیا لیدل دیبا نکهیدوم ا یکنیغلط م نکهیاول ا-

 بگو نفس. یزیچ هیرو به نفس گفت: تو  یهست

 باال انداخت. یاشونه

 به من چه؟-

 با حرص به هر دومون نگاه کرد. یهست
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 جلوتر از ما بود. نیرام

حه اثر دستش رو گذاشت که در باز صف هی ینگهبان کنار در رو میدیکه رس ییطال یهایبا نقش نگار دیدر سف هی به

 شد.

 رو ول کردم. یهست یبازو

 .دیوارد شد و به طرفمون چرخ نیرام

 رو مرتب کردم. شالم

 نگاه کردم. یهست به

 .دیجویپوست لبش رو م یه

به سالن  کردیانداخته بود و نفس کنجکاو اطراف رو نگاه م نییسرش رو پا یکه هست یدرحال همراهشون به

 .وارد شدم یغذاخور

 یهالب ک،یبار یدهیدماغ کش ده،یکش یآب یهاهم سن خودم با چشم ایدختر تقرب هیوارد شدنم فرمانروا و  با

 .دمینشسته بودند رو د لیطو زیم هیپشت  یسلطنت ییطال یهایصندل یکه رو دیسف یبا پوست کیو کوچ یصورت

 .نهیبه رام هیشب دختر بگم کم گفتم؛ ته چهرشم نیا ییبایاز ز یهر چ یعنی

 .دیما چرخ یهردوشون رو نگاه

 بود. زیم یو چند جام که فکر کنم محتواش خون بود رو یگوشت یو اقسام غذاها انواع

 باز مشغول خوردن شد. فرمانروا

 به طرفم اومد. عیدختر بلند شد و سر همون

 ؟یذوق گفت: تو بهار با

 نگاه کردم.  نیبه رام کوتاه

 بله.آم... -
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 نگاه کردم. یه بغلم کرد که متعجب از کارهاش به نفس و هستدفع هی

 .نمتیبیخوشحالم که م یلیدختر؛ خ یوا-

 اشاره کرد. نیجدا شد و به رام ازم

 حرکت لب گفت: راسته؟ با

 راسته؟ یآروم گفتم: چ سردرگم

 .نیتو و رام یهیقض نیهم-

 .ییجورا هیگفتم:  یاخجالت زده یرو خاروندم و با خنده سرم

 رنگ شد.صورتش پر یتو یخوشحال

 کنار فرمانروا نشست و آروم شروع کرد به حرف زدن باهاش. یصندل یرو نیرام

 دستش رو دراز کرد. دختره

 .نیخواهر رام نم؛ینگ-

 !د؟ینیگفتم: شما خواهر رام ییخوشرو با

 دست دادم. باهاش

 که نشناختمتون. دیببخش-

 بازوم زد. به

 باهام راحت حرف بزن.-

 خورد. یبه نفس و هست گاهشن

 !دییعه! شما چقدر آشنا-

 ملکه. ی: مهموننفس



 یدیو پل یپاک

176 
 

 .زد یبشکن نینگ

 آره درسته.-

 رو دراز کرد که اول نفس باهاش دست داد. دستش

 نفسم؛ دوست بهار.-

 باهاش دست داد. یهست بعد

 هستم؛ دوست بهار. یمن هم هست-

 کرد. یاخم نینگ

 ؟یهست-

 دم؟یاسم رو شن نیا یگفت: از زبون ک کردیم نگاه نیبه زم یکه سوالرو خاروند و همون طور  سرش

 ها گرسنند.بسه؛ بدبخت نیبلند شد: نگ نیرام یدفعه صدا هی

 اشاره کرد. زیبه م عیسر نینگ

 .دینیبش دییبفرما-

 و اخالق خوبش زدم. یهمه راحت نیاز ا یلبخند

 .میچهارتامون نشست هر

 قفل کرد. هم یهاش رو توانگشت فرمانروا

 .نمیرام یهاواقعا من تو شک حرف-

 و ادامه داد. دیخند

 !وفتندیم عیسر نقدریاتفاقات دارند ا نیا یچجور دونمیواقعا نم -

 داد. هیتک یصندل به
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 دند؛یترسیها از اومدن دختر ماه مها و دورگهو خون آشام هانهیگرگ شهیهم ؛ییاما خوشحالم که اون دختر شما-

 عاتیشا نیا دمیکه از شما کسب کردم فهم یاما با شناخت کنه،یما عمل م یبود که اون دختر ضد همه ییهاعهیشا

 اصال درست نبودند.

 

 کرد. یاخم

 !ست؟نهیگرگ هیباشه؛ اما چرا  دیدختر ماه از نسل جادوگرا با به؛یعج زیچ هیاما -

 رو باال دادم. ابروهام

 ...دیواقعا؟! شا-

 کردم.ه نگا نیبه رام کوتاه

 اصال من دختر ماه نباشم. دیشا-

 .خورهیبه دخترماه م اتتی: اما تموم خصوصنیرام

 .دیکش ششیبه ته ر یدست فرمانروا

چون معتقدند  شند؛یبدجور دشمنت م ستنهیگرگ هی! اما به هر حال جادوگرا اگه بفهمند دختر ماه بهیواقعا عج-

 .یشیها مضد اون

 ندارم. ینداشته باشند باهاشون کار یرمانروا؛ تا بهم کارف شمینم یکس چیمن ضد ه -

 ببرند. یموضوع پ نیها به اکه اون دوارمیام-

 اشاره کرد. زیبه م بعد

 .دیغذاتون رو بخور گهید-

 چشم.-

 گذاشتم. یبشقاب یبرداشتم و تو کیاست کهیت چند
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 کرد و بلند شد. زیبا دستمال دور لبش رو تم فرمانروا

 .ذارمیتنهاتون م-

 و بعد از باز شدن در، از سالن خارج شد. به سمت در رفت بعد

 .هیجد یلیخورده خ هیگفتم: فرمانروا  نیبه رام رو

 ما که شوخه. شیگل کرده وگرنه پ شییفرمانروا یهیمن االن روح ی: بابانینگ

 آهان.-

 زد. شیشونیبلند شد و به پ عیدفعه سر هی

 نشستم! نجایا لکسیملکه؛ اونوقت ر شیزود برم پ دیخاک به سرم؛ با-

 گفت: چرا؟ یسوال یبا چهره نیرام

 .گمیبلند گفت: بعدا بهت م دیدویطور که به طرف در م نیهم

 ابروهاش رو باال داد. نیاز سالن خارج شد رام یوقت

چه  نجایفت: به! ابه داخل اومد و بلند گ یکیو چنگال رو برداشتم، اما تا خواستم گوشت رو ببرم در باز شد و  چاقو

 خبره!

 .دیچرخ گهیبه طرف د عیسر یاما هست م،یدیبه طرفش چرخ همه

 سرش انداخته بود. یبود که سالن رو رو رادان

 .دیهاش رو بهم کوبنشست و دست نیکنار رام رادان

 خب؛ حاال کدومش رو بخورم؟-

 

 .بهم نگاه کرد عیبه پس سرش زد و به من اشاره کرد که سر محکم نیرام
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 .دمتونیند نهیبیهام تار مبهم فشار آورده چشم یگرسنگ د؛یبهار خانم؛ ببخش عه! چاکر-

 .دمیخند

 نداره. یاشکال-

 که هنوز روش اون طرف بود نگاه کرد. ینفس و هست به

 ؟یکنینم یخانما رو معرف-

 بلند شد. یدفعه هست هی

 .رونیب رمیمن م-

 فتم.بلند شدم و مچش رو گر عیخواست بره سر تا

 شده؟ یاخم گفتم: چ با

 کرد. یاخم رادان

 آشناست! یلیخ یلیصدات خ-

 

 یهــســتــ

 

 .امیب رونیزودتر از اونجا ب خواستمیگلوم رو گرفته بود و فقط م یبد بغض

 مثل خوره به جونم افتاده بود. استرس

 ترس داشتم. یو از طرف نمشیبب خواستمیم یطرف از

 .دیخودش چرخوند که همون لحظه نگاهم تو نگاه رادان گره خورد و وجودم لرزدفعه بهار من رو به سمت  هی

 ! یبه سرعت بلند شد و با لکنت گفت: ه... ه... هست رادان
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 متعجب بهمون نگاه کردند. همه

 تر شده بود آزاد کردم و به طرف در پا تند کردم.رو از دست بهار که شل مچم

از  شتریباعث شد دوباره ب دشیکش یعسل یهالوم ظاهر شد که چشمج شیدفعه رادان با سرعت خون آشام هی

 .رهیدوسال سخت وابستش بشم و بغضم بگ

 بودم که... ارزشیواست ب نقدریا یعنی ؟یرفت یکجا گذاشت ؟یهمه مدت کجا بود نیرو گفت: ا بازوهام

 زدم و حرفش رو قطع کردم. یپوزخند

 حرف رو به تو بزنم. نیا دیمن با-

و  یگفتم: تو من رو داغون کرد یزدم و با بغض اما عصب نشیس یرو آزاد کردم؛ با انگشت اشارم به قفسه بازوهام

 !؟یحاال تو طلبکار

 ه؟یگفت: منظورت چ سردرگم

 زدم. یبغض پوزخند با

 خودت رو به اون راه نزن.-

 چه خبره رادان؟ نجایا یبگ شهی: منیرام

 .دکردنیبهمون نگاه م یو بهار سوال نیرام

 ه؟ی: بگو منظورت چرادان

 رو ازش گرفتم و از کنارش رد شدم که مچم رو گرفت و محکم گفت: حرفت رو کامل کن. نگاهم

 یبه سرعت از سالن غذاخور میانهیبه عقب هلش دادم، بعد با سرعت گرگ یو عصب دمیکش رونیرو از دستش ب مچم

 اومدم. رونیو سالن قصر ب

 ضم شکسته شد.اومدم بغ رونیب نکهیمحض ا به
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 بـــهـــار

 

 جلوم رو گرفت. نیکه رام دمینگاه کردم و بعد به سمت در دو نیبه سرعت خارج شدن رادان متعجب به رام با

 .میپرسیبذار باهم تنها حرف بزنند؛ بعد ازشون م-

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 از گوشت خام رو برداشت. کهینشست و چند ت یصندل یرو نفس

 ه در نگاه کردم.ب سردرگم

 غذات رو بخور. نی: بشنیرام

 نشستم. یصندل یگفتم و رو یاباشه آروم

 .رمیمیدارم م یاز کنجکاو من

 ازم پنهون کرده؟ یکه هست هیچ یعنی

 

 یهــســت

 

 دورت پر از دختره؛ دمیدیم ومدمیم یکه هر بار که به مهمون نهیمنظورم ا ه؟یگفتم: منظورم چ ینسبتا بلند یصدا با

  ؟یدورت رو کنار بزن یبار شده بخاطر من دخترا هیکه  نهیمنظورم ا

 شد. کینزد بهم

 ؟یچ یعنی هانیا ؛یهست فهممیگفت: من باز هم منظورت رو نم سردرگم

 .دمیکش یپوف حوصلهیب
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 .ستیمهم ن-

 دفعه مچم رو گرفت و به درخت کوبوندم. هیکنارش رد شدم، اما  از

 ؟یپنهون کرد بهم بگو چرا خودت رو ازم-

 .دیکوبیم نمیس یخودش رو به قفسه واروونهیقلبم د یکیهمه نزد نیا از

 تر رادان.گفتم: برو عقب آروم

 شد. ترمکیتنها عقب نرفت بلکه نزد نه

 هاش حلقه زد.چشم یتو اشک

 داتیپ گهید یوقت ه؟یواقع دمیخودم رو شاد نشون م نقدریا یکنیفکر م دم؟یکش یسال چ هی نیتو ا یدونیم-

 .یزده شدم هست زینکردم از همه چ

 !ه؟یهام حلقه زد و سردرگم گفتم: من... منظورت چچشم یتو اشک

 گونش سر خورد. یاشک رو یقطره هی

 داره که منظورم رو بگم؟ یادهیچه فا یدوستم ندار یوقت-

 زدم. نشیس یو انگشت اشارم رو به قفسه دمیخند یعصب

 !یگردنبند نقره بخر یرفتیدختر نم هیواسه  یاگه دوسم داشت ؛یبرعکس؛ تو دوسم ندار -

 !؟یگفت: چ متعجب

 و بغض گفتم: باز هم انکار! تیعصبان با

 کم ازم فاصله گرفت. هی

 رو بهت گفته؟ نیا یک-

 .دمیخودم د-
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چه برسه  ؛دمیمن تا حاال واسه خواهرمم گردنبند نقره نخر ؟یزنیحرف م یاز چ دونمیمن واقعا نم ؛یهست نیبب-

 دختر! هیواسه 

 زدم. یپوزخند

اما باالخره انتخاب  د،یطول کش یلینقره جات؛ خ یمغازه هیتو  یدختر رفت هیرادان؛ با  دمتیپاساژ د یخودم تو-

 کرد.

 شکسته شد. بغضم

 .گرفتیم شیقلبم آت یدیخندیباهاش م یوقت -

 نبود؛ بخدا نبود. یکنیه تو فکر مطور ک نیا ؛یبازوهام رو گرفت و با عجله گفت: نه هست عیسر

 .دمیخند هیگر با

 حتما من توهم زده بودم، نه؟ -

 شدند. ریسراز هاشاشک

 هی یقهیسل دونستمیمن هم که نم اد؛ینتونست همراهم ب نینگ ؛یواسه تولد تو بخرم هست خواستمیمن... من م-

 باور کن. ؛یتره منه هستتازه، اون سه سال بزرگرو همراه کنم؛  رایاز وز یکیپس مجبور شدم دختر  هیدختر چجور

 فروکش شد. تمیعصبان تموم

 قضاوت عجوالنه خودم رو داغون کردم؟! هیهمه وقت واسه  نیا یعنی

دوست داشتم؛  شیمن فقط تو رو دوست دارم؛ از همون دوسال پ ؛یگفت: هست هیطرف صورتم رو گرفت و با گر دو

اما  ؛یو محکم بود یدختر جد هیچون اعتراف کردن واسم سخت بود؛ تو هم که  تونستم؛یبگم چون نم ومدمیاگه نم

 تموم حواسم بهت بود. یتو مهمون

 شدم. رهیبهش خ هیگر با

 

 بود؟! یچیشبانه بخاطر ه یهیهمه گر نیا یعنی کردم؟یهمه مدت، درموردت اشتباه م نیمن ا یعنی-
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  ؟یکردیتو هم به من فکر م یعنی ؟یچ یعنیگفت:  سردرگم

 رو با زبونم تر کردم. لبم

 بتونم ازت دل بکنم. دیبا خودم گفتم اگه ازت دور بشم شا دمیکه د یزیبا اون چ ؛یتو دوسم ندار کردمیمن فکر م -

 بغضم گرفت. باز

 تنگ شده بود رادان. یلیاضافه شد؛ دلم واست خ یهم به وابستگ یاما دلتنگ-

 کردند. سیهاش گونش رو خاشک باز

 .دیهام رو بستم و بغضم ترکتو آغوشش فرو رفتم که چشم دهینکش هیانث به

 .کنه یرو تالف یخبریسال ب هی نیا خواستیبغلم کرده بود؛ انگار م محکم

 هام شدند.اشک زشیشد مانع ر ریکه به وجودم سراز یآرامش

 خشک شدم رو با زبونم تر کردم. لب

 ؟یرفت یو گذاشت یگفت: چرا زودتر بهم نگفت آروم

 گفتم: اشتباه کردم. یاگرفته یصدا با

 هاش رو تنگ کرد.دست حصار

 مکث ازش جدا شدم. یکم با

 هاش شکل گرفت.لب یرو یهاش رو پاک کردم که لبخندشالم اشک با

 !یشعوریب یلیو با خنده گفت: خ دیکش ینیف

 تعجب گفتم: جانم؟! با

 !یشعوریب یلیخ گمیم-

 با تعجب گفتم: چرا؟ باز
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 .گهید یشعورین بچو-

 خب چرا؟-

 .یشعوریکه؛ چون ب گمیم-

 .دیهم فشار داد؛ پاش رو گرفت و با درد خند یهاش رو روکه چشم دمیپاش کوب یحرص پام رو رو با

 !وونه؟ید یزنیچرا م-

 .خوادیچون دلم م-

 هام رو گرفت.حرکت مچ هی تو

 آره؟ خواد؟یچون دلت م-

 گفتم: آره. یبدجنس با

 و لباسش رو گرفتم. دمیکش ینیحرکت رو دستش خابوندم که از ترس ه هیدفعه تو  هیل کرد و رو و هاممچ

 !وونه؟ید یکنیم کاریچ-

 رو ول کردم. رهنشیکه پ سوندمیو درست وا دیخند

 کرد. یپس سرم زد و به جلو قدم برداشت که دستم رو روش گذاشتم و اخم به

 گرسنمه. یکه حساب میبر-

 .سرش حرکت کردم پشت

 !یلب گفتم: روان ریز

 ؟یدیچرا لقب خودت رو به من نسبت م-

 خورد. نیزم یبه پاش زدم که با باسن رو یحرص به سمتش رفتم و محکم لگد با

 شدم و از خنده دلم رو گرفتم. خم
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 حرص بهم نگاه کرد. با

 خانم. یدارم برات هست-

 حرف بزنم. تونستمیخنده نم از

 ز خنده.رو فاقول بهار؛ باز رفتم  به

 کنم. کاریباهات چ دونمیفعال گرسنمه؛ صبر کن شکمم پر بشه اونوقت م ؟یخندیشد و گفت: م بلند

 خدا! یخندم گفتم: وا یته مونده با

 هام رو پاک کردم.چشم یو اشک تو سادمیوا درست

 بهم رفت و به طرف در سالن حرکت کرد. یاغره چشم

 که نخندم. ذاشتیخوردنش نم نیبدجور زم یاما صحنه ره،یخندم نگ گهیتا د دمیکش یقیعم نفس

 

 بـــهـــار

 

 .کردمینگاه م خورندیکه مثل خرس غذا م یو هست نیبه رام نهیرو تموم کرده بودم و دست به س غذام

 !خورندیم چقدرم

 بهم نگاه کرد. نیرام

 راحت بخورم؟ یبذار شهیم-

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 کنم.نگات  یندار اقتیاصال ل-

 شکمش گذاشت. یداد و دستش رو رو هیتک یبه صندل نفس
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 شدم. ریس ش؛یآخ-

 باال رفته بهش نگاه کردم. یابروها با

 !زم؟یباالخره تموم شد خرس عز-

 بهم رفت. یاغره چشم

 !خورهیم یزیمثل خرس چ یک شهیاونوقت معلوم م اد؛یسراغت ب یانهیگرگ یبذار گرسنگ-

 کرد. زیش رو تمبا دستمال، دور لب نیرام

 شما هم تموم شد خر...-

 لبم رو گاز گرفتم تا نخندم. یکه بهم انداخت الل شدم، اما خندم گرفت که ه ینگاه با

 رو نکن بهار. نکاریا-

 بهش نگاه کردم. یسوال

 کار؟ یچ-

 لبم اشاره کرد. به

 گاز گرفتن لبت.-

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 .خوادیدلم م-

 نگاه کردم. بهش

 .کردیباال رفته بهم نگاه م یابرو هی با

 .دمیم ادتیرو  خوادیبهار خانم؛ دلم م میبه نفس انداخت و بعد رو به من گفت: بذار تنها بش ینگاه مین

 ؟یکنیم دیخنده گفتم: برو بابا! من رو تهد با
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 رو به دست نفس زدم. آرنجم

 زودتر به سرتون آوردم. ییچه بال دیکن یعمل رو دتونیتهد نکهیقبل از ا دیکرد دمیتهد یکن وقت فیبراش تعر-

 نفس خندون شد. صورت

 حساسه. یلیخ دیچون رو تهد د؛ینکن دشیتهد دیشنویاز من م ن،یآقا رام-

 .میبزنه در باز شد که همه به در نگاه کرد یخواست حرف نیرام تا

 .نمیکن بب فیعرگفتم: خب؛ ت یباال رفته رو به هست یابرو هیو رادان با  یوارد شدن هست با

 بعد. میبخور یزیچ هی: بذار اول رادان

 بودم. یمن با هست-

 من هم از طرف اون صحبت کردم.-

 مگه خودش زبون نداره؟-

 .نهیکنارش بش اشاره کرد که ینشست و به هست یصندل یرو

 .دمیبخواد نگاه چپ بهش بکنه من جوابش رو م یبه بعد هر ک نیداره اما از ا-

 بهم نگاه کرد. یند بدجنسبا لبخ نیرام

 .یشد عیدلم خنک شد که ضا-

 هم فشار دادم. یهام رو روحرص دندون با

 ندارم. یمن حرف د؛یکن لیم دیگفتم: به فرمائ یاشاره کردم و عصب یهست به

 : بهار...یهست

 حرفش رو قطع کرد. رادان

 .یغذات رو بخور هست-
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 رو برداشت. گوشت کهیکوتاه بهم نگاه کرد و بعد، چند ت یهست

 شدم. رهیخ زیبه م نهیبه س دست

 رو پنهان کرده. یمهم نیبه ا زیچ هیباهاش بودم  یکه از بچگ یبودم، چون به من یواقعا عصبان یدست هست از

اتفاق افتاده و با  نیوقته که ا یلیخ زنندیراحت باهم حرف م نکهیرو دوست دارند و با توجه به ا گهیدکه هم  معلومه

 .دونستهیکه اون هم م دیفهم شهینفس؛ م یالیخیبتوجه به 

 زدم. یپوزخند

 

هستم که  یمیتیدختر  هیهم باهاشون ندارم، فقط  یلیفام یرابطه یباشم، چون من حت دمیبا بم؛یمن فقط غر انگار

 رو نداره. یکس چیه

 لبم شکل گرفت. یرو یگلوم رو فشرد و پوزخند بغض

 نکرده. رییتغ ادیز زیچ چیطور؛ ه نیبودم؛ االن هم هم کسیب

 : بهار؟نیرام

 چشم دوختم. زیهام کوتاه بهش نگاه کردم و دوباره به مچشم یتو یحسیب با

 .دیچرخ زیکردم که بلند شد و دور م حس

 کرد و روش نشست. کیبهم نزد شتریکنارم رو ب یصندل

 بهار؟-

 چون اصال حوصله ندارم. ن؛یباهام حرف نزن رام-

 به طرف خودش چرخوند. رو گرفت و یصندل

 که دستش رو پس زدم و بلند شدم. ارهیچونم رو گرفت تا سرم رو باال ب ریز

 !کنمیم یخال چارهیپ نیچرا دارم سر ا دونمینم
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 رو کنار زدم و به طرف در رفتم که مچم رو گرفت. میپا صندل با

 بهار؛ جنبه داشته باش. کردمیم یداشتم شوخ-

 .دمیکش رونیدستش ب یاز تو نگاه کردم و مچم رو بهش

 .ستیبخاطر تو ن-

 : بهار؟یهست

 صداش داشتم که مثل بمب منفجر بشم. دنیبه شن ازین انگار

 .دیراحت بش گهیکه د رهیبهار بم یاله درمون؛یبهارو مرگ؛ بهارو درد ب-

 گفت: بهار؟ یبلند شد و عصب نیرام

 انداخت. نییسرش رو پا یهست

 .ومدندیکه خانوادم دنبالم م خواستنمیاگه م خواد؟یمن رو م یک ن؟یخوایرو نم نیگه همگفتم: هان؟ م نیبه رام رو

 زدم. نشیس یقفسه به

 .یکن دامیتا پ یگردیتو هم اگه برم دنبالم نم یحت-

 کرد. کیرو محکم گرفت و من رو به خودش نزد بازوم

 هام زل زد.چشم یخشم تو با

 ن بهار.نک یبا حرفات عصبان نقدریرو ا من-

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 تنها باشم. خوامیم-

 نگاهش کمتر شد. یتو تیعصبان

 بهار؟ یدیاز خودت ضعف نشون م نقدریچرا ا -
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رو نداشتم؛  یکس چیاما من ه ،یبشم؛ تو پدرت رو داشت ینداد تا قو ادیگاهم نبود و بهم  هیتک یکس چیچون ه-

 .یکس چیه

 هاش حلقه زد.چشم یتو اشک

 .دمیرو از دستش آزاد کردم و به طرف در دو ازومب

 اومدم. رونیرو باز کردم و از سالن ب در

 ممنونشون بودم. ومدندییدنبالم نم نکهیا از

 قدم برداشتم. نیسمت سالن تمر به

 .شدندیکه وارد اتاق فرمانروا م دمیمرد چشم سبز کنارش رو د هیراه الناز و  نیب

 .لبم شکل گرفت یرو یپوزخند

 .رهیگاهم رو ازم بگ هیبشه تک خوادیها مکه بعد از سال یکس خوادیهم از فرمانروا که م نیا

 شدم. کینزد نیبهشون به سالن تمر توجهیب

 کنم. هیگر خواستمینم

 خسته شده بودم. هیگر از

 ها درم رو باز کردند وارد سالن شدم.نگهبان نکهیاز ا بعد

 بودند. یصندل یرو هاملباس

 شکمم جمع کردم. یتو ینشستم و پام رو هایاز صندل یکی یرو

 شدم. رهینامعلوم خ یادستم گذاشتم و به نقطه یرو رو چونم

 .دیچیسرم پ یتو ییدفعه صدا هی

 نباش ارباب. فیضع نقدریا-
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 .دمیچرا نترس دونستمینم

 ؟یهست یگفتم: ک حوصلهیب

 آتش.-

 .دمیخند حوصلهیب

 ؟یحرف بزن یتونیمگه م-

 هیکدوم شب چیهم ه گهید یهاارهیس یتو گهید یموجودها یحت رومنده؛یموجودات ن ریتفاوت مهمه تو با سا نیهم-

 .ستندیبه تو ن

 .دمیخند حوصلهیب

 ؟یدونیوجود داره! اما تو از کجا م ییپس آدم فضا-

به ماه، ما  کیمتحرک نزد ینامرئ یارهیس هیشش؛  کسیا یارهیموجود قدرتمند تو س هی یدانشمندها شیها پسال-

 خواستیم ارهیپادشاه اون س م؛یشد یهوش مصنوع یکه بود به وجود آوردند؛ کم کم دارا یهفت تا رو به هر سخت

 ارهیما نبود؛ پس از س قیچون اون ال میمخالفش شد ااما م ره،یبده و جهان رو در دست بگ وندیکه ما رو به خودش پ

به سمتمون اومد  یموج نیدفعه از طرف زم هیکه  میکردیم دایرو پ ارهیس نیبهتر ا؛هارهیس نیب میداشت م؛یفرار کرد

 .ییما قیتو ال میدیفهم متیدیکه د یاون موج ما رو به سمت تو آورد؛ از وقت م؛یشد دهیکش نیو به زم

 هاش که درکشون واسم سخت بود به رو به روم نگاه کردم.از حرف متعجب

 چرا؟! چرا من؟!-

 فقط تو. ؛ییما قیالچون تو -

 .دمیکش یقیعم نفس

 درست باشه. ستمیمطمئن ن-

 یرو انجام بده؛ کارها ناتتیداشته باش و بلند شو و تمر مانیارباب؛ تو هم بهمون ا میدار مانیبهت ا رویما هفت ن-

 .میانجام بد دیکه با هیادیز
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 آوردم. نییپا یصندل یرو از رو پام

 فعال که حوصله ندارم.-

 ادتی شهیرو هم نیمنتظرتند؛ ا گهید یشش تا ؛یاما تو فقط از من استفاده کرد م؛یکنیصبر م ست؛ین یمشکل-

 ،یکه تو ما رو بشناس میبود نیو هر لحظه منتظر ا میباهات انس گرفت میکه به وجودت وارد شد یباشه؛ از پنج سالگ

از  شتریبدون؛ ب م؛یقدرتمند بش شتریخودت بو هم  ونفعال بشه تا هم خودم تیانهیژن گرگ میکردیصبر م دیاما با

 .میدوستت دار یهر کس

 لبم شکل گرفت. یرو یلبخند

 بلکه به وجودم وارد شدند. ومدندین دیوجودم پد یتو روهامین کنند؛یهمه درموردم اشتباه م پس

 به سمتتون فرستاده؟ یاما چرا بدنم موج -

 .میدیهنوز خودمونم نفهم-

 .کردم جادیرو کف دستم ا یابازش کردم و شعلهرو باال آوردم و  دستم

 .دمیکشیم یکمتر سخت نطوریا دیشا شناختم؛یرو م میکاش زودتر خود واقع-

 .ومدین ییصدا گهیباز شدن در د با

 رفت. نیکه شعله از ب آوردم نییرو پا دستم

 بهش چشم دوختم. حرفیب نیوارد شدن رام با

 باهات بد... یلیخ خوام؛یکه شد گفتم: معذرت م کینزد بهم

 

 نشست و حرفم رو قطع کرد. کنارم

 بودن تو رو داشتم. کسیحس ب نیخودمم هم کنم؛یدرکت م-

 زدم. یکم رنگ لبخند
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 .سرم گذاشت یشونش گذاشتم که دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو رو یمکث سرم رو رو یکم با

 ن؟یرام-

 جونم.-

 دوست دارم. یلیخ-

 .ترشیاما من ب-

 لبم نقش بست. یرو یلبخند

تو  یزیچ یجا جن هی ترسمیم نکهیدوم ا ره؛یدوباره قلبت درد بگ ترسمیم نکهیچون اول ا ؟یدار نیتمر یحوصله-

 و بهت صدمه بزنه. شینیبب یباشه، نتون یحالت نامرئ

 شونش برداشتم. یرو از رو سرم

 .نیسراغ تمر میپس بر -

 زد. یلبخند

 !؟یبکن یخوایم کاریبه عقب رفتم و با تعجب گفتم: چ یاومد که کمبه سمت شالم  دستش

 اومدند. رونیخورده موهات ب هیو گفت:  دیخند

 موهام رو به داخل شالم بردم. زود

 .نمیموهات رو بب خوامیم-

 کردم. یاخم

 پررو نشو.-

 و بلند شد. دیخند

 هم کنار بذار. یبلند شو؛ تنبل ؛یفسقل لوخبیخ-
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 و راست تکون دادم. و به چپخنده سرم ر با

 خدا! یا-

 شدم. بلند

 ؟ییپررو یلیخ یدونستیم-

 ؟یدیخنده گفت: تازه فهم با

 .دنیکردم به خند شروع

 !وونهید-

 کار کنم غول گنده؟ یاز رو نرم گفتم: خب؛ چ نکهیجلو قدم برداشتم و واسه ا به

 غول گنده؟ یگفت یاخم گفت: به ک با

 اد؟ینم ادمیگفتم؟ عه! چرا  یبه ک دونم؛یگفتم: نم رو خاروندم و با خنده سرم

 ؟یرو امتحان کن گتید یروهاین ای یچشم سومت رو فعال کن یخوایخنده گفت: لوس... خب، اول م با

 کدوم. چیآم، ه -

 کدوم؟! چیباال رفته گفت: ه یابروها با

 آره.-

 !؟یکار بکن یچ یخوایتعجب گفت: پس م با

 ادامه بدم. خوامیرو م دمیام مکه دارم انج یهمون کار-

 ؟یکنیکار م یچ یگفت: االن مگه دار سردرگم

 خنده گفتم: سر کار گذاشتن تو! با

 با تعجب بهم نگاه کرد، اما کم کم نگاهش پر از خنده شد و با حرص گفتم: کوفت؛ لوس نشو؛ بگو. اول
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 رو.  مگهید یروهایو گفتم: اول ن دمیخند

خطرناکه اگه از  یبدون دیفقط با ار،یهات بقبل سر انگشت یرو همون طور مثل دفعه تروهایاز ن گهید یکیپس  -

 رو امتحان کن. خی یرویخب االن ن کنه؛یم فتیضع یلیخ یلیخ ؛یباهم استفاده کن روهاتیتمام ن

 

 ــاسیالــ

 

 .دمیموهام کش یتو یدست کالفه

 بهت بهار. لعنت

 !؟یاریسرم م ییچه بال یدار

نگاهم نسبت  دم،یجرئتت رو د دمت؛ید یاما وقت کردم؛یاستفاده بهت نگاه م هیبه چشم  نمتیبب نکهیقبل از ا تا

 بهت عوض شد.

 کنم. داتیتا پ گردمیرو م ایتموم دن شده

 .گهید ینه کس یکنار من باش دیبا تو

 در از راه رفتن دست برداشتم. یصدا با

 تو. ایب -

 د شد.مضطرب وار یباز شد و جرج با چهره در

 کردم. یاخم

 شده؟ یچ-
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دفعه  هی کردندیو کار م میکرده بود یطراح عهیماوراءالطب یروهایتشعشعات ن ییکه واسه شناسا ییهادستگاه-

دستگاه  میرو بسنج روهایبهتره بگم ن ای رویقدرت اون ن زانیم میخواست یوقت دن؛یکش ریکلشون شروع کردند به آژ

 !دیبه کل ترک

 ز شدن.از هم با هاماخم

 اومدند؟ دیباال پد اریبا قدرت بس ییروهاین یگیم یعنی -

 استرس گفت: بله. با

 .دمیبه صورتم کش یدست دهیترس

 د؟یکن شونیابیرد دیتونیم-

 !شندیها منفجر مدستگاه میرو بکن نکاریا میچون تا بخوا ستین ریقربان؛ امکان پذ میامتحان کرد -

 .بده بیرو ترت یمالقات هی نم؛یبب انجمن جادوگرا رو سیبرم رئ دیبا-

 اطاعت فرمانده.-

 .یبر یتونیم-

 گذاشت و از اتاق خارج شد و در رو بست. احترام

 .کنهیکنم؛ اگه دشمنمون بشه هممون رو نابود م دایاون رو پ دیفکرمه درست باشه؛ با یکه تو یزیاون چ اگه

تا جادوگرا به دنبالش باشند تا اون رو به سمت خودشون  ریها بگو خون آشام نهیاز گرگ ،یهر نوع موجود ممکنه

 جذب کنند.

 باشم. ترعیاز همه سر دیبا من

 کنم. دایبا استفاده و کمک اون بتونم بهار رو پ دیشا

 

 بـــهـــار
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 کار هم مونده برم جنگ با اجنه! هی نیهم خدا

 برم جنگ؟ دیبا یراستک یعنی ؛یعل ای

 بود؟ یچ گهید دنتیبود؟ آبت کم بود؟ با جن جنگبگه نونت کم  ستین یکیآخه  

 یهابا دستت اشعه یتونست ؛یبود ییهایکه شاهد انرژ یتک تک بدنت رو باز کن یچاکرها یخب بهار؛ تو تونست -

 یلیتو خ ؛یرو تصور کن یو فقط با تمرکز جسم دنیبا افکارت بدون د یتونیکه مرگباره، م یکن دیرو تول یمختلف

با چشم سوم،  یتونیم ؛یکه چشم سوم داشته باش نهیاما مهم تر از همه ا یانجام بد یتونیرو م گهید یکارها

بخاطر  ؛یرد شد یاهاله نجوریاز ا یپرستان فرار کن طانیاز دست ش یخواستیم یمطمئنم وقت ؛ینیرو بب ییهاهاله

 یچه احساس اریب ادیاه تو وجودته؛ به م یرویو ن یچون دختر ماه ینیهاله رو بب نیبدون چشم سوم ا یتونست نیا

ها و تمرکز و توجه حالت نیتجسم ا ؛یداریهات رو باز نگه مچشم یو به سخت یدیشب و روزها نخواب یوقت یدار

خب شروع  شه؛یتکرارها باعث باز شدن چشم سومت م نیو ا ادیدر درونت به وجود ب یکه احساس شهیکامل باعث م

 کن...

 .دندیخواب نیو همه به جز من و رام دو نصفه شبه ساعت

 .دمیهم نرس یاجهینت چیباز کردن چشم سوم که به ه یساعت ده تا حاال درحال تالشم برا از

 .میکه بخور ارهیب یزیچ هیهم رفته تا  نیرام

 دمیچشم سوم پر یادآوریشدند و تا خواستم بخوابم با  نیهام سنگهام طاقت باز بودن رو نداشت؛ پلکچشم گهید 

 هم به سراغم اومد. یبیو سردرد عج

 هیدفعه احساس کردم  هیکه باز نگهشون دارم که  کردمیرو م میدرحال بسته شدن بودند، اما من تمام سع هامپلک

رو به سمت باال  یاداشتم پرده یباالتر از دو ابروم درحال باز شدنه؛ به صورت کامال ذهن یکم میشونیرو پ یزیچ

 .دادمیمنقبض شدن نم یاجازه هامچهیه ماهاما ب دم،یکشیم

 شد. کیباالتر رو خاروندم که احساس کردم چشم سومم تحر یدو ابرو کم نیب

اون پلک رو باز کردم و باالخره تونستم چشم سوم رو فعال کنم، اما  یرو کردم و با تمام قدرت ذهن میسع دوباره

 نم و از هوش برم.بز غیکه باعث شد ج دیچیسرم پ یتو یناگهان درد بد
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 شدم. رهیبه رو به روم خ جیکردم و فقط گ هام رو بازسمت چپم حس کردم، چشم یگونه یکه رو یسوزش با

 !؟ی! چرا تو صورتش زدوونهی: عه درادان

 .ادیبه هوش ب دی: خب بانیرام

 تخت نشستم. یرو

 .بود نیاتاق رام انگار

 یچشم سوم با خوشحال یادآوریصورتم زده بهش فحش بدم، اما با  یتو نکهیخواستم بخاطر انگاه کردم و  نیرام به

 . دندیها دو متر به باال پرزدم که اون بخت برگشته یغیچنان ج

 !دمیبا حرص گفت: چته؟ ترس نفس

 داره؟ یاخم گفتم: به شما چه ربط با

 هاش داد.به چشم یچرخ

 تخت نشست. یکنارم رو نیرام

 ؟یدار یاالن چه حس -

 شدم. رهیخ نیزم به

 !بیو غر بیحس عج هی -

هام رو گرفتم و با داد گفتم: اه! اون المپ رو خاموش چشم یالمپ اتاق، جلو دینور شد دنینگاه کرد، اما با د نیرام به

 کور شدم. دیکن

 .شهیم یچند ساعت که بگذره براش عاد هی ی: المپ رو خاموش کن؛ اون االن به نور حساس شده ولنیرام

 کار رو کرده. نینفس ا دمیهام رو باز کردم که دخاموش شد چشم که المپ
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و  یها رو بخونذهن انسان یتونیبه بعد م نیتو از ا ؛یکه چشم سومت رو فعال کن ی: خب؛ تو االن موفق شدنیرام

ون ها، خاز انسان یبعض یکه ذهنشون باز باشه ول یها رو بخونها و خون آشام نهیذهن گرگ یتونیم یدرصورت

 ؟یستیافکارشون رو بخونه؛ خب خانم خانما، خسته ن نهنتو یذهنشون رو ببندند تا کس تونندیها م نهیها و گرگآشام

 ؟یبخواب یخواینم

 افتادم. میخستگ ادیحرف تازه  نیا دنیشن با

 بخوابم؟ شهیخستم، م یلیآره خ یوا -

 زد. یلبخند

 اتاق من بخواب. یاحت توتو ر خوابمیاتاق رادان م یچرا که نه، من تو -

 و رادان انداختم. یبه هست ینگاه مین

 ممنون. -

 به جلو اومد. یهست

 بهار... نیبب-

 بشنوم. خوامینم یحرف-

 یم هیاتاقم داشتم گر یتو یبه نفس هم نگفته بودم؛ وقت یرو حت نیپس گوش کن؛ من ا ؛یبشنو دیگفت: با محکم

شده؛ بهش گفتم که  یو مجبورم کرد که بهش بگم چ دیمن رو د تین وضعدفعه نفس به داخل اومد و تو او هیکردم 

سوتفاهم مسخره  هیهمه مدت  نیا دمیفهم هبودم که تاز دهید یزیچون من از رادان چ یبهت نگه تا ناراحت نش

 که از نظر من تموم شده بوده رو بهت بگم؟ یزیچ هیکه نخوام  یکنیبوده؛ حاال درکم م

 .رو ازش گرفتم نگاهم

 .یگفتیم دیبه هر حال؛ با-

 زد. شیشونیبه پ رادان

 بهار. الیخیب-
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 هاش رو باال آورد.اخم بهش نگاه کردم که دست با

 ندارم. یحرف گهیمن د-

 پررو نشند جلوش رو گرفتم. نکهیگرفته بود، اما واسه ا خندم

 .ادیمخوابم  دیبر دیحاال هم بلند ش لوخب؛یخ-

 برگشت. نیدفعه نگ هیبه طرف در رفتند، اما  همه

 بخوابه؟ شتیداداشم پ شهیحاال نم-

 حرص بالشت رو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم که با خنده گرفتش. با

 که؛ وگرنه من که از خدام بود. ذارهیبا خنده گفت: نم نیرام

 نه. ایهست که به سمتش پرتاب کنم  یزیچ نمیرو نگاه کردم تا بب اطرافم

کفش رو  شیبه سمتش هجوم بردم، اما تا خواستم به سمتش پرتاب کنم با سرعت خون آشام یکفش راحت دنید با

 تخت گذاشتم که با حرص بهش نگاه کردم. یازم گرفت؛ بلندم کرد و رو

 رفت و در رو بست. رونیب عیو سر دیرفتند با خنده لپم رو کش رونیهمه ب یوقت

 حرص به سمت بالشت رفتم و برش داشتم. با

 !شعوریب

 که قبال تو تنم بود افتاد. ییهابه لباس نگاهم

 آوردم. رونیکنار تخت گذاشتم و چکمم رو از پام ب زیم یچرم و شالم رو رو یهاهام؛ لباسساز عوض کردن لبا بعد

 خوابم برد. دهینکش قهیکه به دق دمیتخت پرت کردم و روش دراز کش یرو رو خودم

 

 ــنیرامــ
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 شدم. داری، ب"صبحانه حاضره دیش داریقربان ب" گفتیها که م همیاز ند یکی یبا صدا صبح

 .امیگفتم: باشه االن م یاگرفته یو آروم با صدا دمیکش یاازهیخم

 از اتاق خارج شد. مهیند

 اومدم. رونیمربوطه دست و صورتم رو شستم؛ مسواک زدم و ب یشدم و بعد از انجام کارها ییدستشو وارد

رو  پوشمیدانشگاه م یواسه شهیکه هم دیو سف یو کروات راه راه مشک دیسف رهنیپو  یکت و شلوار مشک هی

 رو زدم. میشگیرو دور مچم بستم؛ موهام رو شونه کردم و عطر هم میمشک یو ساعت مچ دمیپوش

 اومدم و به سمت اتاقم قدم برداشتم. رونیاتاق ب از

 .دمیمنظم بهار رو شن یهانفس یصدا دمیرس یوقت

 ؟یخانم! هنوز خوابتنبل  یا

 وارد اتاق شدم. نیجواب نداد، واسه هم یرو زدم ول در

 شال سرش بود. خداروشکر

 کنم. تشیکم اذ هی دهیجون م االن

 یحرکت هیکه باعث شد  دمیصورتش کش یشالش رو گرفتم و آروم رو یهاسهیاز ر یکیتخت نشستم و  یرو کنارش

 به خودش بده.

 

 بــهــار

 

 شدم. داریب رهیصورتم راه م یپشه داره رو هی نکهیاحساس ا با

 هام رو باز کنم نداشتم.چشم نکهیا یحوصله
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 ؟یاوردین ریگ یرو اول صبح گهید یمزاحم، کس یگفتم: اه! پشه حوصلهیهوا تکون دادم و ب یرو رو دستم

 تخت نشستم. یهام رو باز کردم و روبه سرعت چشم نیرام یدفعه با صدا هی

 پشه؟! یگیم خانم به من -

 یکردن کس تیاذ یخان، واسه نیرام یکردنش با اخم گفت: ه تیاذ یادآوریکه با  کردمیداشتم بهش نگاه م جیگ

 !؟یکه به جون من افتاد ینکرد دایرو پ گهید

 دانشگاه. میبر دیست، باخنده گفت: نوچ خانم کوچولو، زود پاشو امروز شنبه با

 زدم. مینشویدانشگاه محکم به پ یادآوری با

 

 .گهیرو کم داشتم د نیاه! ا -

 .ایتو هم زود ب رمیم یغر نزن، من به سالن غذاخور نقدریبلند شو ا -

 به گردنم دادم. یورزش

 باشه.-

 لب گفتم: به سالمت هرکول. ریبلند شد و به سمت در رفت که ز 

 !ایگفت یچ دمیباال رفته گفت: فهم یابرو هیسمتم برگشت و با  به

 بفهمه؟! تونهیم نیکه ا رهیم ادمیچرا  ،یوا

 .یگفتم: گفتم که بشنو ارمیکم ن نکهیا یبرا

 .دیبعد بلند خند یبا تعجب نگاهم کرد ول اول

 !ییپررو یلیخ -

 از اتاق خارج شد. بعد
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مربوطه دست و صورتم  یاتاق بود رفتم و بعد از انجام کارها یکه تو ییبلند شدم و به سمت دستشو یحوصلگ یب با

 اومدم. رونیب ییشستم و از دستشورو 

 لباس ندارم؟! نجای! من که ایوا یا

 که دارم. نیرام یتو خونه اما

 .دمیاسپرتم اون رو پوش یهاکفش دنیپوش یها خوشم اومده بود به جااز اون چکمه چون

 حرکت کردم. یاومدم و به سمت سالن غذاخور رونیسرم مرتب کردم و از اتاق ب یرو رو شالم

 احترام گذاشتند و در سالن رو باز کردند. دندیتا من رو د هاهباننگ

 گفتم و وارد سالن شدم. یممنون

 نشسته بودند. هایصندل یرو همه

 همه سالم کردم. به

 .یخسته شد اریبس ناتیدخترم، معلومه بخاطر تمر نی: بشفرمانروا

 ؟ینیشیدور م نقدریا یچ یگفت: واسه نیرام نمیکه دورتر از همه بود بش یصندل یگفتم و تا اومدم رو یاطاعت

 .هیکنار من که خال یصندل

 .نهیهاش بشدوست شیکه بهار پ نیبش نیرام شیجان؛ شما پ نیخواستم به سمتش برم فرمانروا گفت: نگ تا

 گفت و بلند شد. یچشم نینگ

 هم فشار داد. یهاش رو روهاش رو بست و دندونچشم نیرام

 !شه؟یم یمگه چ نمی! خب بششیا

 .من یبهشون نگاه کنم آروم گفتم: سالم خال نکهیو نفس نشستم و بدون ا یهست نیب

 ؟یآشت یعنی نیبا خنده گفت: ا یهست

 بهش انداختم. ینگاه مین
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 فکر کن. نجوریتو ا-

 به کمرم زد. محکم

 دمت گرم.-

 و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. دمیخند

 و مربا هم درکنارشون بودند. ییو چا ریگوشت بود و کره و پن یهاخون؛ بشقاب یهاوانیل ز؛یم یمعمول رو طبق

 شده. که انواع غذاها داخل نوشته هیلمس توریمان هی یکنار در ورود کنمیکه دقت م حاال

 .دهیدرخواست م خوادیم یهر چ یکه هر کس نهیواسه ا حتما

 باحال! چه

 !هابهیبه گوشت ندارم؟! عج یلیهنوز م چرا

 .دیدفعه رادان بلند خند هیفکرا شدم و شروع کردم به صبحانه خوردن که  نیا الیخیب

 .میبا تعجب بهش نگاه کرد همه

 

 بره جنگ! خوادیبهار م نیا دیفکر کن کردم؛یدار مداشتم فکر خنده د؛یبه من نگاه نکن نجوریخنده گفت: ا با

 ش ادامه داد.به خنده بعد

نمکدون! سوراخات کو؟ مگه  یگفتم: وا نجاستیفرمانروا ا نکهیبدون در نظر گرفتن ا حرف با حرص نیا دنیبا شن 

 من چمه هان؟

خود رادان و فرمانروا بلند  یحت دهینکش هیهمه جثارتم با تعجب بهم نگاه کردند، اما به ثان نیهمه بخاطر ا اول

 مقدار هم خندم نگرفت. هیخاطر حرص خنده هاشون کل سالن رو پر کرده بود، اما من ب یکه صدا یجور دند،یخند

 شد. ریدانشگاه د د،یصبحانتون رو بخور هیخندش گفت: بق یبا ته مونده نیبرداشتند رام دنیدست از خند یوقت
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کرد و  یکمک به فرمانروا خداحافظ یکرد و رادان هم برا یفرمانروا خداحافظ میمون رو تموم کردکه صبحانه یوقت 

 از سالن خارج شدند.

 نجا؟یا یایم ایخونه  یریبعد از دانشگاه م یگفت: داداش نیرو به رام نینگ

 .یخونه خواهر رمی: منیرام

 خونت. امیکه بعد همراهتون ب امی: پس من هم همراهت به دانشگاه منینگ

 که؟ یاآماده ،ی: باشه خواهرنیرام

 : آره.نینگ

 برادرم افتادم. ادیبه  نیو نگ نیرام یهاحرف با

 نمت؟یکه دوباره بب شهیم یعنی ،یبرات تنگ شده داداشدلم  چقدر

 هام نقش بست.حس کنم رو لب تونستمیرو خودم م شیکه فقط تلخ یلبخند

 دانشگاه. میو بعد بر دیهاتون رو بردارخونه کتاب می: خب دخترا، زود برنیرام

واسه  هیمعلمش مرخص نیروز نگام یول رند،یدارند و مدرسه نم یقصر، معلم خصوص یجا تو نیهم نیو نگ رادان

 .ادیهمراه ما م نیهم

 .میاومد رونیسالن ب از

 انتقال بزنم. یبده که چجور ادیبهم  گهیگفتم: االن د نیبه رام رو

رو که  ییاونجا یمکان تیهات بسته نباشند، بعد موقعو دست یتمرکز داشته باش دیبا یانتقال بزن نکهیا یبرا -

 .یکه اونجا باش یکنیو اراده م یبندیهات رو مو چشم یگیمذهنت  یرو تو یبر یخوایم

 تونند؟یها نمکه چرا انسان نهیمنظورم ا وفته؟یچطور اتفاق م نیگفتم: اما ا یسوال یچهره با

از  تونندیهاست؛ بخاطر قدرت روحشونه که مقدرتمندتر از انسان عهیکه روح موجودات ماوراالطب یبدون دیخب با-

 .ستیروح مثل جسم محدود ن یدونیبرند؛ همون طور که م گهیهان دبه ج یجهان
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 .امیبه اتاقت تا کفشم رو بردارم بعد م رمیآهان؛ درضمن، اول م-

 .ادیو به طرف اتاقش قدم برداشتم؛ اما حس کردم که داره پشت سرم م دمیچرخ بعد

 باال رفته گفتم: کجا؟! یو با ابروها دمیعقب چرخ به

 .یبه کمک دار ازیاونوقت ن ،یانتقال بزن یهنوز بلد نباش دیشا ام؛یهمراهت م-

 .میری: پس ما منینگ

 شدند. بیدفعه هر سه تاشون غ هی

 جلو اشاره کرد. به

 خانم. میبر-

 هام شکل گرفت. لب یرو یلبخند

 .رهیگیاسترسم م میشیتنها م یچرا وقت دونمینم

 جلو قدم برداشتم که کنارم حرکت کرد. به

 در رو باز کرد و به داخل اشاره کرد که وارد شدم. میدیقش که رساتا به

 .دمیهام به طرفش چرخاز برداشتن کفش بعد

 ؟یدر اتاقت ندار ینگهبان جلو ای مهیند هیچرا مثل بق ؛یراست-

 .امینم نجایا ادیبود گفت: چون ز هاشبیج یهاش توطور که دست همون

 ره کردم.چرم اشا یهاگفتم و به اون لباس یآهان

 داشته باشمشون؟ تونمیم-

 آورد. رونیب هاشبیرو از ج هاشدست

 حتما؛ مال خودته.-
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 زدم. یلبخند

 ممنون.-

 زد. یلبخند متقابال

 رو برداشتم. هالباس

 .گهید میخب؛ بر-

 شد. کینزد بهم

 آم... بهار؟-

 جونم.-

 .دیکش یقیعم نفس

 ...میباش کیبه هم نزد از هر لحاظ ذارهیکه نم نیدر رابطه با پدرم و ا-

 شدم و حرفش رو قطع کردم. کینزد بهش

 .ستیمهم ن-

 بهم چشم دوخت. نگران

 .رهیتو رو ازم بگ ذارمیمن نم -

 زدم. یوجودم رو پر کرد، اما لبخند غم

 .رندیکه تو رو ازم بگ ذارمیمنم نم -

 و به ساعتش نگاه کرد. دیبه صورتش کش یدست

 .میبر دیبا-

 شدم. هریبهش خ حرفیب
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 بهم نگاه کرد. یسوال

 ؟یبگ یخوایم یزیچ -

 زدم. یلبخند

 نگات کنم. خواستمینه؛ فقط م-

 زد. یلبخند

 !یکنیم وونمیآخرش د نکارتیتو با ا-

 .مینگفت یزیو چ دمیخند

 بازوم زد. به

 .یبلد نمیانتقال بزن بب ؛یخب فسقل-

 !؟یفسقل یاخم گفتم: دوباره گفت با

 گم؟ب یخنده گفت: خب چ با

 نگو. یفقط فسقل میراض یبهارم بگ-

 تو بغلم و فشارت بدم. رمتیبگ خوامیم نقدریخنده گفت: آخ خدا؛ ا با

 .ایکنیرو نم نکاریاخم گفتم: ا با

 ساعتش نگاه کرد. به

 .کردمیرو م نکاریاگه بود حتما ا یول ستیاالن وقت ن-

 خندم گرفت. شییپررو از

 و!لحن خندون و پر حرص گفتم: پرر با

 کردم. یمصلحت یسرفه بعد
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 خونت. میخب؛ بر-

 خونمون. میخونت نه؛ بر میبر-

 تعجب ابروهام رو باال دادم. با

 نه دوست دخترم. یبه جانب گفت: تو زن من حق

 هام شکل گرفت.لب یرو یانداختم و لبخند نییخجالت سرم رو پا از

 انتقال بزن. ؛یشد بهار ریبازوم زد و با خنده گفت: د به

 هام رو بستم.رو باال آوردم و چشم رمس

 قرار گرفت. نیزم یرو دهینکش هیشد و به ثان یپام خال ریدفعه ز هیکه گفته بود رو انجام دادم که  ییکارها تموم

 شونشون بود رو به رو شدم. یرو هاشونفیو نفس که ک یهست ن؛یو نگ نیرو باز کردم که با رام هامچشم

 

 معرکست! زیچ نیا

 د؟یاگفت: شما آماده یرو به نفس و هست نیرام

 رو تکون دادند. سرهاشون

 .دندیقرمز و سف وارهاشیکه د هیاتاق هیتو  لتیبه من گفت: برو باال؛ وسا رو

 ها برم باال؟گفتم: از اون پله رفتیکه به سمت باال م ییهاپله دنید با

 آره.-

 ها حرکت کردم.گفتم و به سمت پله یاباشه

 باال اومدم. ییطال یهابا نرده یسنگ یهاپله از
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مختلف بود  یهاپر از قاب عکس وارهاشیرو که د لیطو یاون راهرو یهاهر پنج اتاق کیو ش یبه تک در چوب تک

 کردم. دایباز کردم که باالخره اون اتاق رو پ

 ست نه خونه!موزه نجایانگار ا اصال

 .اتاق شدم وارد

 بود. یخال چمدونم

 گذاشتند. دیسف یکمدها یرو تو ملیوسا انگار

 آوردم. رونیرو ب یاضاف یهابه سمتش رفتم و کتاب فمیک دنید با

رو  فمیعوض کردم؛ چادرم رو سرم کردم؛ ک یمشک یو مقنعه یآب یو شلوار ل یل یمانتو هیهام رو با لباس عیسر

 اومدم. نییبرداشتم و از پله ها پا

 برجسته بود. یهاگل هیکرم یواریکاغذ د وارهاید تموم

 بودند. رهیبهم خ حرفیبه اون چهارتا برسم همشون ب تا

 ؟یدیخوشگل ند ه؟یبا خنده گفتم: چ شدمیرد م نیزمان که از کنار رام هم

 پشت سرم اومدند. همشون

 که عاشقش باشم نه. یاما خوشگل دم،ید ادیبا خنده گفت: خوشگل که ز نیرام

 گفت: او! دهیکش نینگ

 کردم. شونیکه همراه دندیاشون خندهر چهارت بعد

 !هاوونهید-

 هام شکل گرفت.لب یرو اطیح ییبایاز ز یلبخند میکه شد اطیح وارد

به حالت قلب و به  یادیز یطرف به اون طرفش گل ها نیکه از ا یراه سنگ هیپر از گل و درخت بود و  اطیح اطراف

 .شدیختم م قیآالچ هیرشد کرده بودند؛ وجود داشت که به  یمختلف یهارنگ
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 .میپارک شده بودند رفت یبزرگ بونهیسا ریکه ز هانیسمت ماش به

 شدند. نیرام نیهم سوار ماش نیو نگ نیو رام میو شش شد ستیو نفس سوار دو یو هست من

 به طرف دفتر دانشگاه رفتند. نیو نگ نیو رام می. به سمت کالس حرکت کردمیدیساعت به دانشگاه رس میاز ن بعد

 نفر نگاهم به الناز خورد. نیکه اول میکالس شد وارد

 برگردوند. گهیزد و روش رو به طرف د یپوزخند دیمن رو د تا

 .یمغرور از خودراض ست،یکردم باهات ن کیسالم و عل ایصورت نحست  دنیمشتاق د یاه اه! کس 

 .مینشست هامونیصندل یرو

 .ومدهیاون پسره فرهزاد ن خداروشکر

 وارد کالس شد. نیرام قهیدقاز پنج  بعد

 .مینشست نیرام دینیبش دیتونیو با گفتن م میبلند شد همه

 برم. تیاستاد تیقربون شخص یاله

 خودم حس کردم. یرو رو ینگاه ینیکه سنگ کردمیداشتم بهش نگاه م یلبخند کم رنگ با

 ضرب گرفت. شیصندل یکارش روالنازه، اما زود نگاهش رو ازم گرفت و با خود دمیچرخوندم که د یرو کم سرم

 ؟یسوزیم یدار

 کرد. یرو معرف نیبعد از سالم کردن، نگ نیرام

 استاد! دیخوشگل یاز دخترا گفت: انگار خانوادگ یکی

 هام دادم.به چشم یچرخ

 : تا چشم حسودا کور.الناز
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اون دختر و الناز شروع به انداخت و بعد بدون توجه به بحث  خوردمیکه داشتم حرص م یبه من ینگاه کوتاه نیرام

 کرد. یخوندن اسام

 دستم رو باال آوردم. دیاسم من که رس به

 حاضر.-

 زد. کیحاضر ت یاسمم رو به معن ینگاهم کنه جلو نکهیا بدون

 نیمتوجه بشه ب یکس دیرفتار کنه، نبا نجوریسرکالس حق داره ا یول ادیخوشم نم ادیسرد و مغرور ز نیرام نیا از

 هست. یزیچ هی نیمن و رام

 رو برداشت. کشیشد و ماژ بلند

 ؟یکردنش موافق تیخانم؛ با اذ بهار

 چجورم! آره

 "دوست دارم عشقم"دفترم بزرگ نوشتم  یخال یصفحه هیقرمزم رو برداشتم و تو  خودکار

 همه چرخوندم. نیرو به ب نگاهم

 حواسشون به درس بود. همه

 بلند کردم. نیرو به طرف رام دفتر

بده، اما نگاهش به دفترم خورد که رشته کالم از دستش در رفت اما زود خودش  حیتا توض دیطرفمون چرخ به نیرام

 تر کرد و ادامه داد.رو جمع کرد؛ کرواتش رو شل

 گذاشتم. زیم یرو رو دفتر

 هام ثابت موند.لب یرو نیخنده، اما نگاه رام ریکردم بلند نزنم ز یگاز گرفتن لبم سع با

 درس رو بدم. یهیتا بق دیکن ادداشتیرو  هانیو گفت: ا دیکش یو گرفت و نفس پر حرصنگاهش ر زود

 .دیکش قشیبه  ینشست و دست شیصندل یرو بعد
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 انداخت. نیبه من و بعد به رام ینگاه کوتاه نینگ

 رو برداشتم. میمشغول نوشتن شدند که خودکار آب همه

 .کردیبا حرص بهم نگاه م دیوبکیم زیم یرو آروم رو کیهمون طور که ماژ نیرام

 .دمیرو شن نیآروم نگ یصدا

 ن؟یشده رام یچ-

 بهش نگاه کرد. نیرام

 .یفهمیم دمیرو رس ایحساب بعض یوقت-

 شدم. یبردار ادداشتیدهنم گرفتم و مشغول  یرو جلو دستم

 داره. یکردنش حس خوب تیخدا! چقدر اذ یوا

 ساعت ده کالس تموم شد. باالخره

 .میاومد رونیو از کالس ب میرو جمع کرد هامونلیو وسا کتاب

 رفت. دیجدا شد و به سمت دفتر اسات نیبهم انداخت و بعد از نگ یزیآم دینگاه تهد نیرام

 .دنیکردم به خند شروع

 ؟یخندیبا تعجب گفت: وا بهار! چرا م نفس

 ؟یسر داداشم آورد ییبه سمتمون اومد و با خنده گفت: تو کالس چه بال نینگ

 دادم. حیکردم و با لحن خندون واسشون توض میشونم تنظ یرو رو فمیک

 با خنده به بازوم زد. یهست

 .وونهینکن د تشیاذ نقدریا -

 .کنمیم یمنم تالف کنهیم تیاون اذ-
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 .دمید ومدیکه داشت از دور به سمتمون م یکه الناز رو درحال میحرف زدن بود درحال

 خودش رو به برادر من بچسبونه. خوادیهمش م اد،یازش بدم م نقدری! اادیداره م تهیافر نیآروم گفت: پوف! ا نینگ

 زد. یلبخند ساختگ نینگ دیکه بهمون رس الناز

 ذره شده بود. هیبودمت دلم برات  دهیوقت بود ند یلی! خ؟یها پا گذاشتانسان یایشده به دن یخانم! چ نیبه به نگ -

 .نجایا امیب یچند روز هیگفتم : دلم اونجا گرفته بود با خودم نینگ

با بهار جونم باشم آخه با اون که  خواستمیم نکهیگفت: و ا یطونیدستش رو دور گردن من انداخت و با حالت ش بعد

 .گذرهیخوش م یلیخ یباش

 پوزخند بهش نگاه کردم. هیهم با  به من انداخت و من یزینگاه تنفر آم هیالناز  ن،یحرف نگ نیا با

 

 سوق داد. نیاهش رو به سمت نگنگ الناز

 من چقدر بزرگ و باصفاست. یکه خونه یدونیم ا،یمن ب یامروز خونه یخوایاگه م -

 ادامه داد. یزیلحن تمسخرآم با

 !ره؟یم یاصل و نسب چه انتظار یاز سه نفر ب گهید ره؛یگیدلت م کهیسه تا از بس کوچ نیا یخونه یبر -

 ور شد.دم شعلهحرف خشم تو وجو نیا دنیشن با

کردند جدام کنند، اما با قدرت به عقب پرتشون  یسع یو هست نیکوبوندمش که نگ واریرو گرفتم و به د گردنش

 کردم که چند قدم به عقب رفتند.

تو فقط چندتا خدمتکار رو دور و ورت جمع  شتره؛یشدم گفتم: از تو که شرفمون ب دیکل یهادندون نیخشم از ب با

 .یارزیهم نم الیر هیدت وگرنه خو یکرد

 زد. یپوزخند
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که وسط باشه  نیرام ینه خانم؛ پا ؟یپر قدرت یلیخ یحاال که دختر ماه یکنی! فکر میاز خودت مطمئن یلیخ-

 .بزنم نتیزم یتا بدجور کنمیضعفت استفاده م نیو از هم یجهان یموجود تو نیترفیضع

 .دیچیسرم پ یآتش تو نیخشمگ یدفعه صدا هی

 ارباب. رسمیحسابش مبه  -

 دستم داغ شد که الناز با قدرت دستم رو برداشت که چند قدم به عقب رفتم. ناگهان

 هم فشار داد. یرو هاش رورو گرفت و چشم گردنش

 بهار؟! یکار کرد یبا ترس گفت: چ نفس

 نگفتم. یزیدوختم و چخشم به الناز چشم  با

 کرد.رو باز  هاشچشم

 .دیاربیهاش ماز چشم خون

 ! یعوض یا-

 انداخت و به سمتم هجوم آورد. نیزم یرورو  کولش

که  یانداخت و با خشم جور نییمشتش رو پا ادیحراست که داره به سمتمون م دنیبزنه با د یخواست مشت تا

 بهم نگاه کرد. شدیم نییتند تند باال و پا نشیس یقفسه

 .کردندیبهمون نگاه م یاعده

 دفتر. عیبا اخم گفت: سر دیکه رس حراست بهمون یمرده

 .میداشتیهم برنم ینه من و نه الناز نگاهمون رو از رو اما

 .شهیتکرار نم گهیآقا؛ د دشونیگفت: ببخش عیسر نفس

 قبل هم که دعوا کردند چون زود تمومش کردند ازشون گذشتم، اما االن نه. ینه خانم؛ دفعه-

 .عیرو به ما محکم گفت: سر بعد
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 .مینگاه کرد مرده به

 .نهیرام دمیمچ مرده رو گرفت که د یکیدفعه  هی

 .دیبرپس  وفتاده؛ین یاتفاق چیشد و گفت: ه رهیهاش ختو چشم نیرام

 درست مثل ربات بدون توجه بهمون رفت. مرده

 باشه! یایدنید زیگفت: فکر نکنم چ کردندیکه بهمون نگاه م ییهارو به اون نیرام

 ق شدند.مکث همه متفر یکم با

بار  هیاگه  د؟یپریمثل سگ و گربه به هم م دینیبیرو م گهیکه تا هم د یچ یعنیآروم گفت:  تیبه ما با عصبان رو

 کنندیم نییکه براتون تع یمجازات گهیاونوقت د دم؛یرو به فرمانروا گزارش م نیا دیکنیبا هم دعوا م نمیبب گهید

 .ستیدست من ن

 عشقم. دی: ببخشالناز

 دهنت رو بفهم.حرف -

 بهت برخورد؟ زم؛یاوه عز-

شب  یواسه مهمون دیبسه؛ حاال هم بر گهیو با خشم گفت: د سادیوا نمونیب نیرامبشم  کیبهش نزدخواستم  تا

 !دیاونجا هم به هم بپر نمینب د؛یآماده بش

 .نمیو تو اون لحظه ببچهرت ر خوادیدلم م یلیخ ن؛یحاال بب شه؛یواست زهر م یرو به من گفت: شب مهمون الناز

 !؟یزنیفروکش شد و متعجب گفتم: از کدوم لحظه حرف م تمیعصبان

 .یبرم؛ بابا گهیمن د ؛یشیلبش بود گفت: خودت متوجه م یکه رو یپوزخند با

 بعد رفت. و

 نگاه کردم. نیتعجب به رام با

 !وفته؟یقرار امشب ب ندهیمن ناخوشا یکه برا یچه اتفاق ه؟یمنظورش چ ؟یچ یعنی
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 ؟یدونیم یزیبود؟! چ ی: منظورش چدمیپرس نیتعجب آروم از رام با

 تعجب گفت: نه! با

 ؟یدونیم یزیگفت: تو چ نیرو به نگ بعد

 باال انداخت. یامتعجب شونه نینگ

 .دونمینم یزیمن هم چ -

 کنندیم کاریچ پرسمیابا ماز ب یوقت ذارند؛یبابا و وزرا مشکوکه؛ همش جلسه م یکارها ن،یبا اخم ادامه داد: رام بعد

 .یفهمیم یبه زود گهیم

 به اطراف انداخت. ینگاه مین نیرام

 .میریم نیاول من و نگ کنند؛یهمه آدم مشکوک دارند به ما نگاه م نیا م،یبر نیایب -

 هم همراهش رفت. نیبه جلو قدم برداشت که نگ بعد

 امشب تموم وجودم رو پر کرده بود. استرس

 زه؟یتا ذهن من رو به هم بر زدهیبشه؟ نکنه داشته بلوف م یقراره چ یعنی

 اومدم. رونیفکر ب یاز تو یهست یصدا با

 .میبر-

 فوت کردم و به جلو قدم برداشتم که همراهم اومدند. رونیرو به ب نفسم

 رو روشن کرد و به راه افتاد. نیماش یاز سوار شدن، هست بعد

 بلند شدم. میاس ام اس گوش یدفعه صدا هی

 رو باز کردم. امیآوردم و پ رونشیب بمیج از
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 بود. نیرام از

 .میبهار خانم؟ فقط صبر کن برس یکنیم تیحاال تو کالس من رو اذ -

 .دنیکردم به خند شروع

 .مینر نیرام یخونه نیایها ببچه-

 با خنده گفت: چرا؟ نفس

 .ارهیب رونیبکردن سر کالسش رو سرم  تیاذ یتالف خوادیم نیخنده گفتم: رام با

 به شونم زد. نفس

 بکنه. خوادیکار م یچ مینیبب میبر دیشد با نطوریحاال که ا-

 و دستم رو تو سرش فرود آوردم. دمیحرص و خنده به عقب چرخ با

 .یخاک تو سرت؛ مثال دوستم-

 .دنیسرش گذاشت و شروع کرد به خند یرو رو دستش

 نشستم. یصندل یبهش رفتم و درست رو یاخنده چشم غره با

 .میدیرس باالخره

 بود. دهیزودتر رس نیرام

 .میشد ادهیپ بونهیسا ریز نیاز پارک کردن ماش بعد

 ؟یدار نیتو آست یچ نمیبب ایخان؛ ب نیرام یوارد هال شدم و بلند گفتم: ه زودتر

 .دنیشروع کردم به خند بعد

 .دمیها شنپله یرو از باال صداش

 .یفسقل ریمن رو دست کم نگ-
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 اال نگاه کردم.ب به

 موفق نبود. ادیز یباشه ول یکه جد خواستیاما م کرد،یخندون بهم نگاه م نهیبه س دست

 و نفس وارد شدند. یآوردن چادرم هست رونیبا ب زمانهم

 !یبا خنده گفت: هنوز که سالم یهست

 اومد. رونیخون به دست از آشپزخونه ب وانیل نینگ

 .دیصلح کن-

 ها قدم برداشتم.به سمت پله کردمینگاه م نیطور که به رام همون

 ندارم. ییدعوا ایمن که با بعض-

 زد و رفت. یپر حرص لبخند

 اطراف رو نگاه کردم. قیها باال اومدم و دقپله از

 تو فکرشه. یچ ستین معلوم

 به سمت اتاقم حرکت کردم. اطیاحت با

 داخل مطمئن شدم وارد شدم و در رو بستم. تیمناز ا نکهیآروم در رو باز کردم و بعد از ا دمیبهش رس یوقت

 زده بابا. بلوف

گرفتم به حمام  میبره تصم رونیب میخستگ نکهیا یبرا قهیتخت پرت کردم. بعد از ده دق یخودم رو رو یخستگ از

 رو برداشتم و وارد حمام شدم. گهید یزهایچ یسر هیو  یواریکمد د یتو ینو یصورت یبرم. حوله لباس

 اطراف چرخوندم.رو  نگاهم

 باشه. ییحموم غرق در روشنا شدیکه بود باعث م یابود و پنجره دیسف زیهمه چ کال

 نه. ایمن هستند  یمناسب موها نمیشامپوها نگاه کردم تا بب به



 یدیو پل یپاک

221 
 

 مو! یو اقسام شامپو بدن بود اال شامپو انواع

 نکردم. دایو رو کردم، اما پ ریحموم رو ز کل

 .رمیبگ نیاز رام برم

 حرکت کردم. نیاومدم و به سمت اتاق رام رونیحمام و اتاق ب از

 رو زدم. در

 تو. دییبفرما -

 یهام رو جلواز خجالت دست دمیکه رو به روم د یزیبرگردوندم، اما با چ نیاتاق شدم و روم رو به سمت رام وارد

 هام گرفتم.چشم

 بود و باال تنش لخت بود. دهیچیحوله دور خودش پ هی

 تو؟!  دییبفرما یگیچرا م یتیوضع نیا یتو یوقت ،وونهید خب

 اومدم؛ خداحافظ. یموقع بد د،یخجالت گفتم: ببخش با

 در رو بست. نیبرم که رام رونیاز اتاق ب اومدم

 برم. رونیب خواستمی! م؟یهام بود گفتم: عه! چرا در رو بستچشم یهام جلوکه دست نجوریهم

 هات بردار.چشم یهات رو روخنده گفت: تو اول دست با

 بردارم. خوامینم -

 انداختم. نییهام برداشت که سرم رو پاچشم یهام رو از روهام رو گرفت و به زور دستمانتو مچ یرو از

 .ستیمو تو حمام اتاق من ن یفقط اومده بودم بگم شامپو -

 حمامش شد. وارد

 داره! یکلیچه ه اما
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 .رهیم یبدنساز معلومه

 استغفراهلل! اوهم؛

 .اومد رونیبه دست ب شامپو

 بهش نگاه کنم ازش گرفتم. نکهیرو به طرفم گرفت که بدون ا شامپو

 ممنونم. -

 داد. هیتک واریرو به د دستش

 حمام اتاق من برو، مجهزتره. ایخب ب -

 .امیب رونیب دیبا یبا روسر سیبشه؟! بعد با سر خ یکه چ نجایحمام ا امیرو باال آوردم و با اخم گفتم: ب سرم

 .ستمیکه ن بهیغر گه،یهستم؟ عشقتم د یمگه ک ،یسر کن یروسر خوادیگفت: خب نم یطونیحالت ش با

 تو! یندار ایمثقال ح هیو گفتم:  دمیکوب نشیس یشامپو رو به قفسه تیعصبان با

 ش کل اتاق رو پر کرد.قهقه یاومدم که صدا رونیاز اتاق ب بعد

 یکار چیچرا تا حاال ه نمیپررو شده بخدا؛ اما صبر کن بب یلی! خکشهینم خجالت هم ال،یگودز ا،یحیب یوونهید

 شده؟ مونیپش یعنیکنه؟  ینکرده تا تالف

 

وارد  دمیکوبیو شامپو رو به کف دستم م رفتمیفکر با خودم کلنجار م نیاز ا کردم؛ینگاه م نیطور که به زم همون

 اتاق شدم.

 ! نه؟بهیعج

 تخت افتادم و شامپو از دستم در رفت. یکرد و با صورت رو ریدفعه پام به تخت گ هی رو باال آوردم، اما نگاهم

 به تخت زدم. یحرص لگد با

 نبود که بذارن؟ درست تو راهه. یاتاق دوازده متر نیتر تو ابزرگ تخت
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 بزرگه؛ واسه اونجا مناسبه. نیاتاق رام الاقل

 زدم. یو بلند شدم و دوباره بهش لگد دمیکش یپوف

 بود رفتم. ختهیکه پهن بود ر کیفرش قرمز کوچ یازش رو یطرف شامپو که درش باز شده بود و مقدار به

 شدم و برش داشتم. خم

 کردم. زیدستمال شامپو رو تم با

 گل رزه؛ پس چرا زرده؟! یشامپو نیا نم؛یکن بب صبر

 هام بهم گره خوردند.فکر اخم نیا از

هم  یهام رو روهست از حرص دندون دمیکه فهم یزیکردم؛ اما با چ و بوش ختمیاز شامپو رو کف دستم ر یکم

 .دمیساب

 خان؛ فقط صبر کن. نیشامپو؟ دارم برات رام یتو یکنیتخم مرغ م ؟یداریاتاقم رو برم یتو یاز عمد شامپو حاال

ه کردن موهام و شون دنینشستم و شروع به سشوار کش شیآرا زیم یاومدم و جلو رونیساعت از حمام ب میاز ن بعد

 کردم.

 رفتن به اتاق دخترا و شامپو گرفتن ازشون رو نداشتم مجبور شدم با صابون موهام رو بشورم. یحوصله چون

 دمیو شال سف دمیپوش دیشلوار سف هیو  یصورت یبلند تا زانو رهنیپ هیشونه کردم، موهام رو بافتم و  نکهیبعد از ا 

 رو سرم کردم.

 دم.نگاه کر واریبه د متفکر

  ارم؟یسرش ب ییچه بال حاال

 .هام نقش بستلب یرو یلبخند بدجنس دیکه به ذهنم رس یفکر با

 گذاشتمش. بمیج یو تو ختمیبود ر فمیک یکه تو یزریفر سهیک یاز شامپو رو تو یمقدار

 اومدم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب شامپو
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 در زدم. دمیبه اتاقش رس یوقت

 زنه؟یدر م هیک هیک-

 کردم نخندم. یسع

 ؟یزیریمزه م یخوشحال از

 و در رو باز کردم. دمیکش یقیعم نفس

 بود. دهیتخت دراز کش یرو یپوش جذب مشک ریز هی با

 .و شامپو رو باال آوردم زدم یلبخند

 حموم بذارمش؟ یبابت شامپو ممنون؛ تو-

 .تعجب بهم نگاه کرد اما زود هل گفت: آره آره با

 خندم رو نشنوه. یدهنم گرفتم تا صدا یم رو جلوحمام شدم و دست وارد

 اومدم. رونیرو سرجاش گذاشتم و ب شامپو

 .تخت نشسته بود یرو

 ؟یبود یاز شامپو راض-

 .گهیآره؛ شامپو شامپوعه د-

 رو باال داد. ابروهاش

 داد؟ینم یخاص یبو انایاح-

 .باال انداختم یاشونه

 نه؛ چطور؟ -

 .دیکش ششیبه ته ر یدست
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 هنگ کرده. مهمعلو

 تخت نشستم. یرو کنارش

 نگاه کرد. بهم

 شامپو زرد رنگ نبود؟-

 !ایکنیرفتار م بیزرد رنگ باشه؟ عج دیگل رز چرا با ینه؛ شامپو-

 شد. رهیخ نیرو خاروند و به زم سرش

 کمرش گذاشتم. یبرداشتم و دستم رو رو بمیج یرو از تو سهیک آروم

 حالت خوبه؟-

 .: آره آرهنگاه کرد و هل گفت بهم

 خنده. ریاالنه که بزنم ز یعنی

 رو باالتر آوردم. دستم

 ؟ینرم کرد؛ ازش استفاده کرد یلیموهام رو خ ها؛هیخوب یشامپو-

 نه.-

 ؟یاستفاده کن یخوایم-

 بکنم؟ ینه؛ برا چ-

 من استفاده بکنم؟  یپس چرا داد-

 .یت دارشامپوش رو فکر کردم دوس یعنیکه...  خواستمیآم... چون... م -

 .یاما تو هم حتما دوست دار-

 .بلند شدم و از خنده دلم رو گرفتم عیکردم و سر یسرش خال یرو رو سهیک یتو یحرکت کل محتوا هی تو
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 بهار. کشمیشدش گفت: من تو رو م دیکل یهادندون نیتخم مرغ از ب دنیاما با د د،یموهاش کش یتو یترس دست با

 .حرف بزنم تونستمیخنده نم از

 .دیسرش کش یبرداشت و رو یدستمال کاغذ یادیشد؛ تعداد ز بلند

 هام رو پاک کردم.چشم یو اشک تو سادمیخندم که کمتر شد درست وا شدت

 نکن. دمیگفتم که تهد-

 حرص بهم نگاه کرد. با

 .میبچرخ تا بچرخ-

 .و در رو قفل کرد دمیحمام پر یتو عیسر دم؛یکش یغیبه سمتم هجوم آورد که ج بعد

 به در زد. یلگد

 .نمیبب رونیب ایب-

 .امیلحن خندون گفتم: نم با

 .دمیشنیپر حرصش رو م یهانفس یصدا

 بهار خانم. یایم رونیآخرش که ب-

 زدم. میشونیبه پ محکم

 هم پناه گرفتم! ییجا چه

 اتاق اون! یحمام اون هم تو یتو

 باز شدن در اتاقش بلند شد. یصدا

 .حمام رهیدوباره داره م دیشا

 ش باز خندم گرفت.اون لحظه یافهیق یادآوری با
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 دادم. هیدر تک به

 بشه. هیبه گر لیها آخرش تبدخنده نیا ترسمیم دم؛یخدا؛ چقدر خند یوا

 .ستیازش ن یدر بازه و خبر دمیدر رو باز کردم که د اطیبا احت قهیاز دو دق بعد

 به طرف در قدم برداشتم. نیپاورچ نیپاورچ

 و نگاهم رو اطراف چرخوندم. سادمیچارچوب وا یتو

 نبود. یخبر

 حمام بود. یتو یکیدو خودم رو به اتاقم رسوندم، اما انگار  با

 حمامه. یکه تو نهیدرصد رام صد

 بهم رحم کنه. خدا

دفعه به سرعت نور  هیرو گرفتم تا در رو قفل کنم، اما  رهیکه به ذهنم خطور کرد به طرف حمام رفتم و دستگ یفکر با

 !نهیرام دمیکه د دمیچسب وارید به

 بودند. سیخ موهاش

 باور کن. دند؛یتخم مرغ نم یراحت، موهات بو التیگفتم: خ یپر استرس یدهنم رو با صدا قورت دادم و با خنده آب

 داده بود. هیتک واریدستش رو کنارم سرم به د هیدستش بازوم رو گرفته بود و  هی

 .دیباریهاش ماز چشم حرص

 بود. رهیبهم خ حرفیب

 برم درس بخونم؟ یذارینم-

 .شد دهیهام کشبه سمت لب نگاهش

 .من غلط کردم ایخدا
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 نره؟ ادتی گهیکنم که د یتالف یجور یخوایگفت: م کردیهام نگاه مطور که به لب همون

 .نیگفتم: نه نه نه؛ اصال من غلط کردم رام هل

 هام دوخت.رو به چشم نگاهش

 گرمم شده بود. دیو شد دیکوبیم نمیس یخودش رو به قفسه واروونهید قلبم

 کنم؟ یتالف یپس خودت بگو چجور-

 .میبخور یمهمون من بستن رونیب میخب... خب... بر-

 !یسخت هیابروهاش رو باال داد و با خنده گفت: چه تالف دوتا

 .صورتش چرخوندم یاجزا نیرو ب نگاهم

 .ادینگو که بدت م-

 ؟یگفتم: از چه کار یسوال یکردم و با چهرههاش نگاه چشم به

 .دنمیبوس-

 گرد شده بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 !یشیپررو م یدار یلیخ-

 .دنیبا تموم توانم به عقب هلش دادم که دو قدم به عقب رفت و شروع کرد به خند بعد

 .دمیکش یقیعم یهاتازه راه تنفس واسم باز شد که نفس انگار

 بود. یکاف یفواسه تال نیهم-

 بهش رفتم. یاغره چشم

 راهرو بلند شد. یتو نینگ یدفعه صدا هی
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 ...شمیو عاشقانتون م فیکه مزاحم اوقات شر دیببخش-

 باز بهم نگاه کرد. شیبه طرف در رفتم و در رو باز کردم که حرفش رو قطع کرد و با ن عیسر

 به داخل نگاه کرد. نهیداد و دست به س هیدر تک به

 ن؟یکردیکار م یچ نیداشت د؛یرو بگ راستش-

 به جلو اومد. نیرام

 .یعشق باز-

 بهش بزنم با خنده مچم رو گرفت. یو تا خواستم مشت دمیو به طرفش چرخ دمیکش یبلند نیه

 !یشعوریب یلیخ-

 .دمیکش رونیدستش ب یرو از تو مچم

 تخته! یم که روه یصورت یلباس یبرادرم؛ حوله سهیبا خنده گفت: او؛ موهاتم که خ نینگ

به همه  شهیکه نم نمونیب یمسائل خصوص ؟یداد و حق به جانب گفت: خب که چ هیبه در تک نهیدست به س نیرام

 گفت!

 گرد شده به هر دوشون نگاه کردم. یهادهنم گرفتم و با چشم یرو جلو دستم

 .نجات بده شعورایب نیمن رو از دست ا ادیب یکی

 .ی! بدبخت من و هستنجورنیا یپرورعه اما انگار خانوادگ نقدریا نیرام کردمیم فکر

 اذان همه جا رو پر کرد. یدفعه صدا هی

 پرتش کردم. رونیرو گرفتم و به ب نیرام لباس

 ها!پررو -

 دادم. هیدر رو محکم بستم و بهش تک بعد
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 هردوشون بلند شد. یخنده یصدا

 گ زدم.بود برداشتم و به نفس زن شیآرا زیم یرو که رو میگوش

 چهار بوق برداشت. با

 !م؟یدور یلیواقعا بهار؟! تلفن؟! خ-

 .مینیبش اطیح یرو قیاون آالچ یتو میتو اتاقم تا با هم بر انیم دینمازتون رو که خوند ن؛یزر نزن بابا؛ بب-

 تو اتاقم. ایخب تو ب-

 از خجالت آبم کردند! یچجور ؛یدیدیم دیرو با شعورایعه عه! ب ذارم؛یپا نم رونیاتاق به ب نیمن بدون شماها از ا-

 ؟یگیرو م ایخنده گفت: ک با

 نشستم. یصندل یرو

 رو. نیو رام نینگ-

 .میسیکه اونجا بنو اریب هاتمنیتمر ؛یلحن خندون گفت: باشه بهار با

 باشه.-

 فعال.-

 فعال.-

 رو قطع کردم. تماس

 سرم برداشتم. یدر رو قفل کردم و بعد شالم رو از رو اول

 تو! ادیم کنهیدفعه در باز م هی ست؛ین یاصال اعتماد الیگودز نیا به

تخت  یرو میکشو گذاشتم و بعد از برداشتن کتاب و جامداد ینمازهام رو خوندم، مهر و چادر رو تو نکهیاز ا بعد

 منتظر اون دوتا نشستم.
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 در زد و بعد در رو باز کرد، اما در باز نشد. یکی قهیاز ده دق بعد

 ؟: بهارنفس

 .رفت قفل در رو باز کنم ادمی د؛یگفتم: ببخش رفتمیزمان که به طرف در مو هم شدم بلند

 اومدم. رونیرو باز کردم و از اتاق ب در

 ؟اوضاع ناامنه نقدریبا خنده گفت: ا یهست

 دست رو دلم نذار که خونه.-

 .ها اشاره کردخندون به پله نفس

 .میمثل خر درس بخون دیکه با میبر-

 ها قدم برداشتم.خنده به پس کلش زدم و به سمت پله اب

 .میاومد نییها پاپله از

 کردن بود. زیپنجاه ساله درحال تم بایخدمتکار تقر هی

 .دیگفتم: خسته نباش بلند

 .دیبه طرفم چرخ عیسر

 زد. یمهربون لبخند

 دخترم. یدرمونده نباش-

 مادرم انداختم. ادیمهربونش  لبخند

 مونده. یذهنم باق ینامفهوم ازش تو یصدا هی و ریتصو هی تنها

 که به شونم خورد به خودم اومدم. یدست با

 .گهید میبهار؟ بر یی: کجایهست
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 .هال قدم برداشتم دیسف_ییگفتم و به طرف در بزرگ طال یاباشه

 و به رو شدم.آب پرتغال روش بود ر وانیکه پنج تا ل کیش ینیس هیو  نیو نگ نیبا رام میدیکه رس قیآالچ به

 .مینیبش گهید یجا میپر شده؛ بر ایبا وجود بعض نجایا ا؛یبه اون دوتا گفتم: آبج رو

 ؟ی: االن مثال قهرنیرام

 ندارم. یحرف کنندیکه آدم رو از خجالت آب م ییقهر باشم؟ فقط با کسا دیحالت قهر گفتم: نه؛ چرا با با

 یدست تو کی یهایصندل یرو نیپلک به هم زدن کنار رام هیو بردارم ت یاما تا خواستم قدم دم،یبه عقب چرخ بعد

 بودم. قیآالچ

 د؟یاریب نجایتا من رو به ا دیکش یو سخت دیبه خودتون زحمت داد نقدریاخم گفتم: چرا ا با

 .نشستند یصندل یاومدند و رو قیآالچ یو نفس تو یهست

 شم؟نازت رو بک یخوایرو پشت سرم گذاشت و با خنده گفت: م دستش

 پام انداختم. یرو ازش گرفتم و پام رو رو نگاهم

 ؟یکنیفکر م یتو چ-

 به گوشم آورد. کیرو نزد سرش

 .ادیکه فعال خوشت نم کشمیناز م یاما من جور-

 رو کج کردم و با اخم گفتم: نخواستم. سرم

 .نینکن رام تشیبا خنده گفت: اذ نینگ

 و قلمم رو برداشتم. مورد نظرم رو آوردم یکه داشتم کتابم رو باز کردم؛ صفحه یاخم با

 .حل کنم نیتمر خوامیم دیحرف نزن-
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 نگاه کردم. نیخنگا به تمر مثل

 حلشون کنم؟! یچجور حاال

 پرستان نبودم. طانیبه لطف ش کهمن

شروع به نوشتن کرد که با تعجب بهش نگاه  شیکتاب و قلم رو ازم گرفت و با سرعت خون آشام نیدفعه رام هی

 ردم.ک

 .کلش رو تموم کرد و قلم رو به دستم که هنوز خشک شده رو هوا بود داد قهیدق کیعرض  تو

 بهم نگاه کرد. خونسرد

 بهت لطف کردم و واست نوشتم. ینگرفت ادیچون هنوز ترفند سرعتت رو -

 .نوشتمیخودم م ؛یرو جمع و جور کردم و با اخم گفتم: الزم نبود لطف کن خودم

 !دینوشتیزود م شهیو نفس گفتم: پس بگو چرا هم یرو به هست بعد

 به عقب رفتم. یصورتم کم یقرار گرفتن آب پرتغال جلو با

 .یری: بخور جون بگنیرام

 نگاه کردم.  بهش

 .یباش ختهیتوش نر یزیچ هیاز کجا معلوم که -

 ازش رو خورد. یکم

 ؟یمطمئن شد-

 رو گرفتم. وانیل

 .دهیالن خودش رو نشون نمباشه که ا یزیچ دیشا کنم؛یصبر م-

 سمه؟ یکنیباال رفته گفت: فکر م یابرو هی با
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 .کشمیمن تو رو م یمن رو بکش یتو بخوا نکهیقبل از ا وونه؛یخنده گفتم: نه د با

 .کنهیاشاره کرد و رو به اون سه تا گفت: ابراز احساساتش داره فوران م بهم

 .دندیسه تاشون خند هر

 خوردم. قلب از آب پرتغال رو هی

 .کنهینه عشقم؛ به موقش فوران م-

 شد. ترکینزد بهم

 خرم؟یواست م یزیکه چ یوقت ه؟یاونوقت موقش ک-

 .ستمیاخم گفتم: من دنبال پول تو ن با

 خنده گفت: غلط کردم؛ اخم نکن. با

 بهش رفتم. یاغره چشم

 پرت کردم. یصندل یرو اونورتر رو میجامداد

 د.و نفس مشغول نوشتن شدن یهست

 رو برداشت و مشغول خوردن شد. هاوانیاز ل یکینشسته بود  نیکه کنار رام نینگ

 که حل کرده بود نگاه کردم. ییهانیتمر به

 نداره. دهیخودم ننوشتم که فا یوقت-

رو برداشتم و شروع کردم به پاک کردن که مچم رو گرفت و گفت: بهشون نگاه کن؛ هر کدومشون رو که بلد  پاکن

 .دمیم حیست توضوا ینبود

 بهش انداختم. ینگاه مین

 ها.خوبه استادت عشقت باشه-
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 .گهیرو دور گردنم انداخت و با حالت غرورانه گفت: بله د دستش

 .دیکه خند خنده آرنجم رو به پهلوش زدم با

 کتاب نگاه کردم. به

 .ادی: به رادان هم زنگ بزن بنینگ

 نگاه کردم. یبه هست یچشم ریز

 برداشته بود.از نوشتن  دست

 آورد. رونیرو ب شیگوش نیرام

 باشه.-

 .کرد که بروز نده یکرد، اما سع دادیب یتو صورت هست یخوشحال

 مطالب شدم. دنیو مشغول د دمیخند صدایب

 : سالم بر برادرم.نیرام

 .دمیرادان رو شن یصدا

 ؟ینیافتاده رام ریکارت گ -

 من. یخونه ایزر نزن بابا؛ بلند شو ب-

 به بابا کمک کنم. دیبا اده؛یز کار-

 .نگاه کردم یهست به

 تو ذوقش خورد. بدبخت

 .زنهیداره پرپر م ی: باشه، اما هستنیرام

 !نیگرد شده معترضانه گفت: آقا رام یهاسرش رو باال آورد و با چشم عیسر یهست
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 .گهیخنده گفتم: راست م با

 باشم. یکنار هست نکهیخودمون؛ هم من کارام رو بکنم، هم ا یایبه دن میدنبالش که بر امیآماده بشه م ی: هسترادان

 نگاه کرد. یبه هست نیرام

 قبوله؟-

 من و نفس چرخوند. نیسرش رو با خودکارش خاروند و نگاهش رو ب یهست

 بگم؟ یخب... چ-

 .گهیبگو د-

 آقا رادان. کنهیبلند گفتم: قبول م گهینم دمید یوقت

 با تعجب نگاهم کرد. یهست

 .یخواینگو که خودت نم ه؟یچ-

 رو به سمتم پرتاب کرد که با خنده گرفتمش. شیخنده جامداد با

 دنبالش. امیم گهید قهیدق ستیبا لحن شاد گفت: پس آماده بشه؛ تا ب رادان

 : باشه.نیرام

 .: فعالرادان

 رو کنارش گذاشت. شیگوش نیقطع شد که رام تماس

 کتابش رو برداشت و بلند شد. یهست

 رو بهش دادم. شیادجامد

 خانم. یگفت: برو خوش بگذره هست یبا بدجنس نفس

 با حرص بهش نگاه کرد. یهست
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 .دینکن تشیبلند شد و با خنده گفت: اذ نینگ

 گفت و ازمون دور شد. یشیرو به نفس ا یهست

 .نه ایواسه شب دارم  یزیچ یلباس نمیتا بب گردمی: من هم به قصر برمنینگ

 .ی: برو خواهرنیرام

 هام بهم گره خوردند.که اخم دیرو بوس نیرام یگونه نینگ

 شد؟ تیبا خنده گفت: حسود نینگ

 .وفتهیچشمم به چشمت ب خوامیاخم گفتم: برو که نم با

 به خودش فشردم و با خنده گفت: خب تو هم بوسم کن. نیرام

 رو به سمتش سوق دادم. نگاهم

 بهت رو دادم پررو نشو.-

 .کنمیرو مآخرش که کار خودم -

 حرص گفتم: چه غلطا! با

 با خنده جلو اومد تا لپم رو بکشه که مچش رو گرفتم. نینگ

 از وسط نصفت کنم. ینیزم بیدست به لپم بزن تا مثل س یجرئت دار-

 باال آورد. میهاش رو به حالت تسلرو آزاد کرد و دست مچش

 غلط کردم.-

 د.محکم به پس سرم رفت و با خنده ازمون دور ش بعد

 رو پشت سرم گذاشتم و با اخم و حرص به رفتنش نگاه کردم. دستم

 !شعوریلب گفتم: ب ریز
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 .کنمیم ی: حرص نخور بهار؛ به موقش واست تالفنفس

 رو حال کن. یبانیگفتم: پش نیبه رام رو

 .میچهل ساله بهش نگاه کرد بایخدمتکار تقر هیشدن  کینزد با

 ناهار حاضره آقا.-

 کرد. نیی و پاسرش رو باال نیرام

 .یبر یتونیباشه؛ م-

 گفت و ازمون دور شد. یچشم

 رو بستم. کتاب

 ؟یکه خون آشام دونندیخدمتکارات م ؛یراست-

 

 یو خانمش که اسمش خاتونه؛ از ندار مهیبه جز باغبون که اسمش مش رح دونندیها مخدمتکار و نگهبان یهمه-

خونشون  دم؛یبهشون حقوق م نکهیهم بهشون خونه دادم و هم ا نجایبهشون برخوردم و ا ینون شب نداشتند؛ اتفاق

 پشت عمارته.

 زدم. یلبخند

 ! خوشم اومد.یسخاوتمند و مهربون یچه آقا -

 زد. یلبخند

 .گهید مینیما ا-

 و بلند شدم. دمیخند

 ناهار. میخب؛ بر-

 رو تو بغلش گرفت. شیهم بلند شد و کتاب و جامداد نفس
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 رد.دستش رو دراز ک نیرام

 بلندم کن؛ حس بلند شدن ندارم. ریدستم رو بگ-

 خنده گفتم: بلند شو تنبل. با

 رو به کمرش گرفت و بلند شد. دستش

 هشتاد ساله! یرایخنده گفتم: درست مثل پ با

 کمرم زد. به

 خودت رو مسخره کن.-

 و به جلو قدم برداشتم. دمیکش مینیبه ب یدست

 تندتر حرکت کرد. نفس

 ه؟عجل نیکجا با ا-

 .ییگفت: دستشو رفتیطور که م همون

 خنده گفتم: برو. با

 ازمون دور شد. عیسر

 بهش نگاه کردم. نیرام طونیش یصدا با

 .میحاال تنها شد-

 بهش رفتم. یاغره چشم

 .میخب بش-

 کنند؟یم کاریچ شندیتنها م یبه نظرت نامزدا وقت-

 .زنندیبا هم حرف م نندیشیم-
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 .ینه؛ اشتباه گفت-

 هم درست گفتم. یلیخ-

 هام بهم گره خوردند.که اخم دیچیگوشم پ یتو یسوت آروم یدفعه صدا هی

 .دمیبه گوشم کش یدست

 شده بهار؟ یزیگفت: چ یسوال یبا چهره نیرام

هام از دستم در رفت و با دست میکتاب و جامداد دم؛ینشن گهیرو د نیرام یشد که صدا شتریسوت ب یصدا

 شدم. هام رو گرفتم و خمگوش

 با ترس بازوهام رو گرفت. نیرام

 هم فشار دادم. یرو رو هامچشم

 .دیتراشیم یمغزم رو به طور وحشتناک انگار

 اومد رو حس کردم. رونیکه از گوشم ب یعیما یهام حلقه زد و گرمچشم یتو اشک

 بلند شد. یترسناک یکلفت و دورگه یسوت صدا یصدا نیدفعه ب هی

و زنده زنده  رمیگیبدنت رو ازت م یتو یانرژ نیو تا آخر کنمیو اونوقته که بهت رحم نم ؛کنمیم داتیباالخره پ-

 ... دختر ماه!کنمینابودت م ؛یهام رو نابود کننقشه یبخوا نکهیقبل از ا زنم؛یم شیخودت و خانوادت رو آت

چنگ زدم و  نید؛ به لباس رامباز ش دنمیرفت که انگار تازه راه نفس کش نیسوت و اون شخص از ب یدفعه صدا هی

 .دمیتند تند نفس کش

 حلقه زده بود. نیرام یهاچشم یتو اشک

 ترس دو طرف صورتم رو گرفت. با

 ؟یشنویبهار؛ صدام رو م - 
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هاش من رو با ترس گفتم: حرف ومدیم رونیکه انگار از ته چاه ب ییو نفس زنان و با صدا دمیهام کشبه چشم یدست

 .نیرام ترسونهیم

 ؟یک یهاحرف ؟یگیم یگفت: چ سردرگم

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 بود! یک دونمینم-

 .ادیسرتون ب ییبخاطر من بال ترسمیم ن؛یرام ترسمیبغض گفتم: من م با

 .ترسمیو نگران گفت: واضح حرف بزن بهار؛ دارم م سردرگم

 .دمیبه صورتم کش یدست

 داخل؟ میاول بر شهیم-

 هاش بهم گره خوردند.نقطه از شالم اخم هی دنیما با دبزنه، ا یحرف خواست

 به سمت شالم رفت که با تعجب مچش رو گرفتم. دستش

 !؟یکنیکار م یچ-

 .هیقسمت گوشت، شالت خون-

 مچم رو گرفت و مچش رو آزاد کرد. بعد

 شالم رو باز کنه که باز مچش رو گرفتم. خواست

 خوبم. ن؛یول کن رام -

 .نمیبهار؛ بذار بباز گوشت خون اومده -

 .دهیند بیآس دونم؛یم-

 بهم چشم دوخت. نگران
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 شد؟ یدفعه چ هی -

 داخل. میاول بر-

 گفت: باشه. آروم

 راه برم. تونمیبازوم رو گرفت که گفتم: م بعد

 بازوم رو ول کرد. یلیمیب با

 کمرم گذاشت. یرو رو دستش

 .میبر-

 جلو قدم برداشتم که کنارم حرکت کرد. به

 بود؟ یک دیدونینم گفتم: مذه یتو

 .ومدین ییصدا

 بهم گره خوردند. هاماخم

 با شما هفتام.-

 .هام از هم باز شدند و ترس وجودم رو پر کردکه اخم ومدین یصدا باز

 قلبم گذاشتم. یرو رو دستم

 سرم اومده! ییبال چه

 بهم نگاه کرد. یسوال نیکه رام ستادمیحرکت ا از

 کنم اما نشد! جادیا یشیآت یکردم شعله یم و سعکف دستم رو باز کرد عیسر

 بهار؟ یکنیکار م یچ-

 کنم اما نشد! جادیا یبخار سرد خواستم
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 سرم آورده؟! ییبال چه

 گرفت. بغضم

 !نیرام شهینم-

 نگاه کردم.  بهش

 !شهیبغض گفتم: نم با

 شه؟ینم یگفت: چ سردرگم

 دستم رو باال آوردم. کف

 !کنندیکار نم ن؛یرام روهامین-

 بهم نگاه کرد. شکه

 !؟یچ-

 کردم، اما نشد. یهام رو باز کردم و دوباره سعدست کف

 .شدند ریسراز هاماشک

 .شهینم شه؛ینم-

 

 رو گرفت که بهش نگاه کردم. هاممچ

به حالت اول  یکم قدرت شدند؛ به زود دیافتاده؛ شا شیکه چند لحظه پ یبخاطر اتفاق دیآروم باش بهار؛ شا-

 .گردندیبرم

 .دمیکش یاهام رو بستم و نفس آسودهشد چشم جادیکه کف دستم ا یابگم؛ اما با شعله یزیخواستم چ هیگر با

 گفتم. یدید-
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 واسمون ناآشنا بود. شیکرد؛ صدا و انرژ فمونیکه به سمت مغزت فرستاد ضع یبود انرژ ی: اون موجود هر چآتش

 رو باز کردم. هامچشم

 کرد. زیشالم تمهام رو با اشک نیرام

  ؟یدی؛ فهممن یهاچشم ینکن؛ اون هم جلو هیوقت گر چیه گهید-

 .میکرد نییزدم و سرم رو باال و پا یکم رنگ لبخند

 داخل. میخوبه؛ حاال هم بر-

 .میهم به جلو قدم برداشت با

 

 .میساختمون شد وارد

 اشاره کرد. ونیتلوز یجلو یاقهوه یهابه مبل نیرام

 .نیاونجا بش-

 اومد. نییها پااز پله یهست میرفتیها مکه به سمت مبل ینیح رد

 .هم به دستش بود یمشک کیکوچ فیک هیقرمز زده بود و  یمشک پیت

 !شهیهم حس م نجایعطرت تا ا ی! بویدیرس یلیبه خودت خ نمیبیبه، م-

 طرفم اومد. به

 .ادیداره عشقم م-

 .دیفرمائیدرست م گه؛یبله د-

 .دیدوش بهم گره خوردند و به طرفم هادفعه اخم هی

 شده؟ یو با ترس گفت: چ دیشالم کش یدستش رو رو دیبهم رس یوقت
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 غم زده گرفتم. حالت

 زد تو گوشم. نیبار رام نیواسه اول-

 !؟یبلند گفت: چ نیرام

 چرخوند. نیمن و رام نیبا تعجب نگاهش رو ب یهست

 ندم. یرییتغتو حالت چهرم  کردمیم یگرفته بود، اما سع خندم

 گرد شده گفت: بهار؟! یهابا چشم نیرام

 .نهینگ دمیبه اون سمت نگاه کردم که د ومدیم نییها پاکه از پله ییهاتق تق کفش یصدا با

 !؟یکار کرد یمتعجب گفت: چ نیخودش رو بهمون رسوند و رو به رام مهیسراس

 .دنیدم به خنددهنم گرفتم و شروع کر ینتونستم تحمل کنم؛ دستم رو جلو گهید

 کرد و اون دوتا سردرگم.با حرص بهم نگاه  نیرام

 !؟یخندی: چرا منینگ

 شد. یدفعه چ هیکنه که  فیبابا؛ قراره خودش تعر زنهیم یبا حرص گفت: داره زر الک نیرام

 .دمیکش یقیو نفس عم قلبم گذاشتم یرو رو دستم

 کنم. تتونیاذ دهیخدا؛ چقدر حال م یوا-

 بهم رفتند. یازمان چشم غرههم نیو نگ یهست

 اومد. نییها پااز پله کردیهمون طور که شالش رو مرتب م نفس

 منم بخندم. دیشده؟ بگ یچ-

 مبل نشوندم. یبازوم رو گرفت و رو نیرام

 کن. فیخب تعر-
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 .دیبهمون رس نفس

 ...فیتعر دیرو با یچ-

 دفعه با ترس گفت: شالت بهار! هی

 .زدم میشونیبه پ محکم

 !دیکرد وونمیجمله د نیبا ا -

 شده؟ یاخم گفت: چ با

 گفت: بگو بهار. نهیدست به س نیرام

 ها نشستند و منتظر بهم چشم دوختند. مبل یو نفس رو یو هست نینگ

 .دمیکش یقیعم نفس

که مغزم رو  یکرد؛ جور دایکم کم شدت پ د؛یچیسرم پ یتو یسوت آروم یدفعه صدا هی میومدیم میداشت یوقت -

 هام رو باز کنم.چشم تونستمیو نم دیتراشیم

 نگاه کردم. نیزم به

 بود! بیعج یلیخ یلیخ-

 نگاه کردم.  بهشون

 بهم گفت... د؛یچیسرم پ یتو یموجود هی ،یزیچ هیکلفت ترسناک  یبعد صدا یکم-

 .ادیب ادمیهاش به حرف قیکردم دق ینگاه کردم و سع نیاخم به زم با

و  رمیگیبدنت رو ازت م یتو یانرژ نیو تا آخر کنمیو اونوقته که بهت رحم نم کنم؛یم داتیگفت که باالخره پ-

 دختر ماه. کنمینابودت م ؛یهام رو نابود کننقشه یبخوا نکهیقبل از ا زنم؛یم شیزنده زنده خودت و خانوادت رو آت

 رو باال آوردم. نگاهم

 .کردندیاخم و متعجب بهم نگاه م با
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 کرد! فیرو ضع روهامیشد که واسه چند لحظه ن یچ دونمینم یوت و اون شخص قطع شد؛ حتس یبعد هم صدا -

بوده که  یبوده؟ ک یک گهیگفت: اون د کردینگاه م نیو همون طور که با اخم به زم دیکش ششیبه ته ر یدست نیرام 

 اد؟یذهنت ب یاونقدر قدرت داشته تا تو

 .دونمیگفتم: خودمم نم کالفه

 ؟یبد صیتشخ یو نتونست: صداش رنفس

 بودم. دهینشن یاون هم به اون وحشتناک ییصدا نیتا به عمرم همچ-

 بهم نگاه کرد.  نیرام

 ۰.زدیهاش موج متو چشم ینگران

 روهاتین یخطرناک شده بهار؛ انرژ یلیخ تیطلسم محافظ رو دور تا دور خونه کار بذارم؛ وضع دیاتفاق با نیبا ا -

 .دندیدارند لوت م

 .نیکه شما رو سالم نگه دارم؛ هم نهیکه واسم مهمه ا یزیتنها چ ست؛ین مهم-

 نشست. کنارم

 .تار.. هیبه خدا اگه  -

 رو قطع کردم. حرفش

 پس نگران نباش. دم؛یبهت قول م ن؛یرام وفتهیواسه من نم یاتفاق چیه -

 کرد. نییسرش رو باال و پا نگران

 ؟یدیفهم ،ینیشیمن م کیهم نزد یتو مهمون ؛یریمبا من  یریهرجا م ؛یریجا تنها نم چیپس ه -

 زدم. یلبخند

 .دمیفهم -

 نگاه کرد. یچوب یستادهیو به ساعت ا دیبه صورتش کش یدست
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 .میناهار بخور میبر دیبلند ش -

 دانشگاه؟  یایگفتم: نم یبه هست رو

 شونش انداخت. یرو رو فشیک بند

 نه.-

 رادان بلند شد. یدفعه صدا هی

 ؟ییکجا جونم یهست-

 با خنده سرش رو به چپ و راست تکون داد. یهست

 اومد! یشتریهشت ر یخنده گفتم: زلزله با

 .گهی: برادر خل منه دنیرام

 .به تو رفته گهیآره د-

 خنده آرنجش رو به پهلوم زد. با

 .دیبهمون رس رادان

 .دیبعد بر دی: ناهار حاضره؛ اول ناهار بخورنیرام

 برادرم؛ کار دارم. شهیبود گفت: نم هاشبیج یهاش توهمون طور که دست رادان

 .میخوریقصر م ی: ناهار رو تونینگ

 ؟یایگفت: مگه تو هم م نیرو به نگ رادان

 شب آماده بشم. یواسه مهمون خوامیآره؛ م-

 .دیهاش رو به هم کوببا ذوق دست رادان

 .میمن عاشق مهمون ؛یمهمون یوا-



 یدیو پل یپاک

249 
 

 کنند؛ گفته باشما. هیهوا به حالت گر یکه مرغا ارمیبه سرت م ییبال یترا گرم گرفتبا دخ نمیبا اخم گفت: بب یهست

 خم شد. یگذاشت و کم نشیس یقفسه یدستش رو رو رادان

 من. یچشم بانو -

 .نیمغرورانه، اما با لحن خندون گفت: آفر یبا چهره یهست

 

 چشم دوختم. نیها شدم و به زمبحث اون الیخیب

 .مشیم وونهید دارم

 بشناسمش. دیقراره دشمنم باشه با اگه

 که انگار قدرتمنده. زدیحرف م ی! جورزدیمطمئن حرف م یلیخ

 .زنهیشور م دلم

 مبل گذاشتم و ناخون شصتم رو گاز گرفتم. یدسته یرو رو آرنجم

 .نندیکه ازشون دور باشم تا صدمه نب ییبرم جا زنهیبه سرم م داره

 ودم اومد.به خ نیتکون خوردنم توسط رام با

 بهار؟ یدیفهم-

 دم؟یرو فهم یچ ؟یگفتم: چ هل

 .کنمیم ی: دارم خداحافظرادان

 آهان؛ خداحافظ.-

 کرد. یاخم

 حالت خوبه؟-
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 آره آره.-

 نگاه کرد. نیبه رام یسوال

 .ستین یزی: چنیرام

 .یخداحافظ همگ لوخب؛یخ-

 : خداحافظ.یهست

 .شدند بیپلک به هم زدن غ هیرو گرفت و تو  یمچ هست رادان

 : خداحافظ.نینگ

 شد. بیغ بعد

 .دیبه طرفم چرخ نیرام

 ؟یخوب-

 .دمیصورتم کش یهام گذاشتم و دو دستم رو تورون یرو رو هامآرنج

 .رهیخوبم، فقط ذهنم درگ-

 بلند شد. نفس

 گرسنمه. یلیناهار بخورم؛ خ رمیبا اجازه من م-

 .دی: راحت باشنیرام

 به طرف آشپزخونه رفت. نفس

 کمرم گذاشت. یرو رو دستش

 .میناهار بخور میبهش فکر نکن؛ بلند شو بر-

 نگاه کردم. بهش
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 ندارم. لیبرو بخور؛ من م-

 کرد. اخم

 بلند شو.-

 نشستم. درست

 .خورمینم ن؛ینکن رام تیاذ-

 رو گرفت. بازوم

 ؟یاینم-

 گفتم: نه. حوصلهیب

 باشه.-

 چنگ انداختم. رهنشیو به پ دمیکش ینیکرد که از ترس ه گردن و زانوم رو گرفت و بلندم ریدفعه ز هیشد و  بلند

 .نیحرص گفتم: بذارم زم با

 جلو قدم برداشت. به

 .ذارمینم-

 .دمیمشت کوب نشیبه تقال کردم و به س شروع

 .نیگفتم بذارم زم-

 .یفسقل یشیمن نم فیو با خنده گفت: تو که حر ستادیحرکت ا از

 .نیاخم گفتم: بذارم زم با

 کن.شما امر -

 کرد. دنیهم فشار دادم اون هم شروع به خند یهام رو روخوابوندم که از حرص دندون نیدفعه رو زم هی
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 .ینگام نکن؛ خودت گفت نجوریا-

 شدم. بلند

 !شعوریب-

 دفعه مچم رو گرفت و به طرف خودش چرخوندم. هیبه طرف مبل رفتم، اما  بعد

 رو گرفت تا فرار نکنم. کمرم

 ؟یکن تیاذ یو بلدفقط ت یکنیفکر م-

 .رهینم ادمیاون لحظت  یافهیق ن؛یرام یتخم مرغه با خنده گفتم: وا یادآوریشدم، اما با  رهیحرص بهش خ با

 گفت: کدوم لحظه؟  یسوال یچهره با

 .ختمیسرت ر یکه تخم مرغ رو رو یالحن خندون گفتم: همون لحظه با

 تر گرفت.شد و کمرم رو محکم داریتو نگاهش پد حرص

 !یدیبهم چسب یلیخ ؟یکنیگفتم: ولم نم یاخجالت زده یخنده با

 ابروش رو باال داد. هی

 نه.-

 دختر بلند شد. هیپر حرص  یآشنا یدفعه صدا هیبزنم، اما  یحرف خواستم

  زم؟یعز-

 بهم گره خوردند. نیرام یهااخم

 .دمیتر شده بود خودم رو آزاد کردم و به طرف دختره چرخدستش که شل از

 هام بهم گره خوردند.الناز اخم دنید با

 د؟یکجا؟ راه گم کرد نجایشما کجا؟ ا-
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 .نجامیها اوقت شتریمن ب زم؛یطرفمون قدم برداشت و با حرص گفت: نه عز به

 .دیرس میقدم کی به

 دوسش دارم. یلیهاش کنده شدند رو بردارم؛ آخه خدکمه نیتوسط رام شیماه پ کیکه حدود  ییاومدم مانتو-

 .دمیچرخ نیطرف رام به

 بود. رهیبه الناز خ تیعصبان با

 ن؟یرام هیاخم گفتم: منظورش چ با

 .دمیم حیالناز برداره گفت: بعدا واست توض یکه نگاهش رو از رو نیا بدون

 رو به الناز گفت: به خدمتکار گفتم بندازتش دور. بعد

 !نیمعترضانه گفت: عه رام الناز

 ...نیقبول کنم که رام خواستمیو نم یکه خودم رو زده بودم به نفهم نیا ای دمیمفهیهاشون رو نمحرف منظور

 .دیتپیتند تند م قتیاز حق قلبم

 ه؟یمنظورش... منظورش چ ن؟یرام-

 .دیموهاش کش یتو ینگاه کرد و دست بهم

 .گمیبعدا واست م -

 اون و الناز چرخوندم. نینگاهم رو ب سرگردون

 هاش رو کنده؟دکمه نیچرا رام نجاست؟یز گفتم: تو... تو چرا مانتوت الرزون رو به النا یصدا با

 لبش گفت: از خودش بپرس. یبا پوزخند رو نهیبه س دست

 بود الناز. یک ریکه تقص یدونیبا خشم گفت: خودت بهتر م نیرام

 .وفتادیو داشت که اتفاق م یخودت رو دار یزهیغر ؛یبه هر حال؛ تو مرد-
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 حلقه زد.هام چشم یتو اشک

 شده بودند. خی کهیت هیمثل  هامدست

 گه؟یم یالناز چ ن؟یبغض گفتم: رام با

 .زدیهاش موج مچشم یتو یو کالفک غم

 بهار. ستین یکنیطور که تو فکر م نیا-

 تو واسم بگو. کنم؛یفکر نم زیچ چیمن... من به ه-

 دفعه الناز بازوم رو گرفت و به طرف خودش چرخوندم. هی

 بهت بگم.بذار من -

 الناز. رونیمن برو ب یشدش گفت: از خونه دیکل یهادندون نیاز ب نیرام

 زد. یپوزخند الناز

 .یکن فیرو واسش تعر یو همه چ یباهاش روراست باش دیبا ،یاگه دوسش دار-

 گونم سر خورد. یقطره اشک رو هی

 .کنمیبگو که اشتباه م کشه؛یبد م یفکرم داره به جاها -

 بهار. یکنیکه تو فکر م ستیصداش گفت: اون طور ن ید و با غم توش کینزد بهم

 هردوشون چرخوندم. نیرو ب نگاهم

 .دیپس بگ-

 .دمینفس به طرفش چرخ یصدا با

 شده بهار؟ یچ-

 کرد. یالناز که نگاهش خورد اخم به
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 .رفتیم یاهیس هامچشم

 رو به سرم گرفتم. دستم

 برو تو آشپزخونه. ست؛ین یچیه-

 گفت: لطفا. نیبزنه رام یحرف خواست تا

 مکث دوباره وارد آشپزخونه شد. یگفت و با کم یااجبار باشه یاز رو نفس

 طرفشون برنگشتم. به

 رابطه...... تو با الناز...نیراملرزون گفتم: تو... یصدا با

 

 حرفم نصفه موند. نیچرخونده شدنم توسط رام عیسر با

 نشد. دهینه نه؛ اصال به اونجاها کش-

 شدند. ریسراز هاماشک

 .کردیم وونمیباشه؛ الناز آغوشش رو حس کرده باشه د دهیالناز رو بوس نیرام کهنیبه ا فکر

 به قصر بره. دیبا نیبود که فرمانروا زنگ زد و گفت رام نیواسه ا دیکه نکش نی: خب؛ االناز

 با خشم به الناز چشم دوخت. نیرام

 خفه شو الناز.-

 تلخه؟ آره؟ قتیگفت: حق تیبا عصبان الناز

بدنم رو به لرزه  یهاخورد و نابود شدم و دردش تک تک سلول یکه چجور دنتیدیو نم کردندیبحث م هااون

 درآورد.

جلوم  عیسر نیها قدم برداشتم؛ اما رامبه طرف پله حسمیب بایتقر یآزاد کردم و با پاها نیرام رو از دست بازوم

 .سادیوا
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بکنم  یبکنه تا کار کیمن رو تحر خواستیخود الناز بود؛ اون از عمد م ریگوش بده، همش تقص صبر کن بهار؛ بهم-

 باهاش ازدواج کنم.که مجبور بشم 

 به اشک اضافه شد. خشم

 انداختم. یرو مشت کردم و به الناز نگاه هامدست

 .یمال من بود یاز بچگ ن؛یرام ی: تو مال منالناز

 .دیربایم نیرام یهااز چشم خون

انداخته بود رو گرفت و با  رونیکه از پشت بافته بود و ب ییبه سمتش رفت؛ موها نیبکنم رام یمن کار نکهیاز ا قبل

 .رونیمن گمشو ب ی: از خونهدیخشم غر

 گذاشت. نیرام یهالب یهاش رو رورو گرفت و لب نیرام یقهیدفعه الناز  هی

 کرده بودم. قفل

 م.بکن دیکار با یچ دونستمینم

 .دیو وجودم لرز دمید فقط

 پشت سرش رو گرفت. یموها انهیالناز رو گرفت و خواست که جداش بکنه، اما الناز وحش یبازوها نیرام

 .رفتندیم یاهیهام سو چشم دیچرخیرو سرم م ایدن انگار

که روش گذاشته بود  یو گلدون زیم یرفت و تو رونیپاهام ب یدفعه انگار جون تو هیبه عقب برداشتم، اما  قدم هی

 هام بسته شدند.و گلدون خورد خورد شدند و خود به خود چشم زیهمه جا رو پر کرد؛ م یبد یفرود اومدم که صدا

 گردنم رو حس کردم. یتو زیت زیچ هیشد و رفتن  یجار میشونیپ یکه رو یگرم عیما

 .دمیرو شن "بهار "ا ترس و بغض گفتآورد و ب رونمیب هاشهیخورده ش یاز تو مهیرو که سراس نیرام یصدا فقط

 هام رو باز کنم نداشتم.چشم کهنیاما جون ا دم،یشنیم فقط

 .دمیرو هم شن "بهار "زد  غینفس که با ترس ج یصدا
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 به دکتر ارنس زنگ بزن نفس. عیبا ترس گفت: سر نیرام

 : باشه باشه.نفس

 بلند شد.هاش و باال رفتن از پله شدندیهاش که دور مقدم یصدا بعد

 مشتم گرفتم. یرو تو نیرام رهنیو پ دمیگردنم از سوزش به خودم لرز یتو زیت زیاومدن اون چ رونیب با

 رو کنار صورتم گذاشت. دستش

 ؟یهات رو باز کنچشم یتونیم ؟یشنویبهارم؟ صدام رو م-

 بود. شتریب ییگردنم از هر جا سوزش

 فقط دور شو. ن،یگفتم: فقط ازم دور شو رام یجونیب یدستش رو پس زدم و با صدا یحالیب با

 .دیگونم چک یرو یزیچ

 بغض گفت: بهار؟ با

 .دمیهام رو باز کردم که همه جا رو تار دپلک آروم

 افتادم. نیزم یشدم، اما باز رو زیخ میزدم و به کمک دستم ن پسش

 به کل باز شده بود. شالم

 تر بغلم کرد.زنم، اما محکمکردم پسش ب یتو بغل گرفتم که سع نیدفعه رام هی

 وجودت رو حس کنم. خوامینم -

 .مقاومت کنم تونمیم ییجا هیمردم تا  هیقدم نشدم؛ سر زده اومد؛ منم  شیمن نبود بهار؛ من پ ریبغض گفت: تقص با

 هاش باز تکرار کردم.توجه به حرف بدون

 وجودت رو حس کنم. خوامینم-

 نشکنم. نجوریا یتبلند و لرزون گفت: د لعن یصدا با
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 .کنهیم هیبود گر معلوم

 .دمیمشت کوب نشیبه س جونیب

 ولم کن.-

 بلند شد. دوهیبه طرفمون م کردمیدکتر رو که حس م یدفعه صدا هی

 ن؟یشده رام یچ-

 : دکتر بهار.نفس

 .کردیولم نم نیجدام کنه، اما رام نیکنارمون نشست و بازوم رو گرفت تا از رام دکتر

 .نیرام نمشیجب گفت: بذار بببا تع دکتر

 باهاش تنها باشم. خوامیم د؛یگفت: همتون بر هیگر با

 بهتر شده بود. حالم

 ولم کن. گمیگفتم: م تیعصبان با

 افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق یبا تعجب گفت: چ دکتر

 .زنهیم خیپام داره  ریسرد شد و حس کردم که ز یبیفضا به طور عج یدفعه هوا هی

 بهار! شکه گفت: دکتر

 .زنهیم خیپام داره  ریز دمیجدام کرد که د عیسر نیرام

 .زدیم خیرد پاهام  یبلند شدم و به عقب قدم برداشتم، اما جا عیترس سر با

 ؟یکنیکار م یچ ی... داری... بهار؛ داراز سرما خودش رو بغل کرد و با لکنت گفت: ب... ب نفس

 .بدنش گرفت یهاش رو جلوبلند شد و دست دکتر

 .روهاتهیعکس العمل ن نیآروم باش بهار؛ ا-
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 ترس به دکتر نگاه کردم. با

 کنم؟ کاریچ-

 .فقط آروم شو-

 .ومدیم رونیهام بخار سرد بدست از

 .دمیکش یقیو نفس عم رو بستم هامچشم

 بسه. خ؛ی-

 بکنه. یانهات اطاعت نکنه و تو رو ناراحت و عصبحق نداره که از حرف یکس چیارباب؛ ه میاما عصبان-

 .میزنیم خی یادامه بد نجوریا کنم؛یبسه؛ خواهش م-

 .دارمی: اما من گرم نگهت مآتش

 .کنمیازتون خواهش م-

 .دهیارباب دستور م کنه؛ی: ارباب خواهش نمخی

 مکث گفتم: درسته؛ پس تمومش کن؛ حاال. یکم با

 برگشت. یدفعه هوا به حالت عاد هی

 .ستین نیکف زم یهاخیاز  یخبر دمیرو باز کردم که د هامچشم

 بود. رهیپر از اشک بهم خ یهابا چشم نیاما رام دند،یکش یاو دکتر نفس آسوده نفس

 شدند. میترم میشونیزخم گردن و پ کردمیم حس

 گرفتم. نیرو از رام نگاهم

 

 : حالت خوبه؟دکتر
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 .شونم انداختم یور شالم رو رو هیموهام رو داخل شالم بردم و  کل

 بم.خو-

 ها قدم برداشت.به سمت پله بعد

 رد بشم بازوم رو گرفت. نیخواستم از کنار رام تا

 رو نکن. نکاریبهار؛ باهام ا-

 کردیم یکار دهیش رو چشکه الناز وجودش؛ بوسه نیبا فکر به ا یو از طرف نمیحالش رو بب نیا تونستمینم یطرفاز

 کنم. یکه بخوام ازش دور

 جلو نگاه کردم. به

 .خوامیمان مز-

 نگاه کردم.  بهش

 الناز... کهنیبا ا یجور هی دیبا-

 .دمیکش میشونیبه پ یدست

 .ارمشیبه زبون ب تونمینم یحت-

 پر از اشک بودند. هاشچشم

 بشم. وونهید خوامیکه م کردمیحالش حس م نیا دنید با

 ها پا تند کردم.رو آزاد کردم و به طرف پله بازوم

 ؟یباهام حرف بزن یواخی: بهار؛ منفس

 .سادمیوا

 نه.-
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 به راهم ادامه دادم. باز

 شده؟ یبهم بگه چ یکی: دکتر

 ها باال اومدم.پله از

 نگاه کردم و باز به راهم ادامه دادم. کردینگاهم م رهیکه با غم خ نیو کوتاه به رام دمیعقب چرخ به

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 بهت الناز. لعنت

 مطمئن باش. رم؛یگیرو ازت م نیحالم و حال رام نیا یتالف یروز هی

 کردم. زیهام رو رشد که چشم دهیصورتم تاب یتو دیخورش دیرو کنار زدم که نور شد دیسف یپرده

 تخت نشستم و به ساعت نگاه کردم. یرو

 .دادیرو نشون م میو ن دو

 ساعت چهار کالس دارم. امروز

 !پوف

 بده. ادمیکه  ستیهم بلد ن نیه؛ نرم مطمئنم رامنرم، اما درسش سخت شدیم کاش

 تخت انداختم. یشدم و شالم رو باز کردم و رو بلند

 انداختم. میشونیبه گردن و پ ینگاه

 ها روشون خشک شده بودند.نبود و خون یزخم یجا

 و گردنم رو شستم. یشونیشدم و پ ییدستشو وارد

 .سرم گذاشتم ریو زهام رو دست دمیتخت دراز کش یاومدم و رو رونیب

 .شدیسرم تکرار م یجمله تو نیا مدام
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 به قصر بره. دیبا نیبود که فرمانروا زنگ زد و گفت رام نیواسه ا دیکه نکش نیا -

 مرده. هیهم  نیدرازتر کرده؛ رام مشیاز گل نیرام یاز حد جلو شیاعتماد دارم؛ مطمئنم الناز پاش رو ب نمیبه رام من

 .کشمینگاه کنم کمتر عذاب م هیبه قض نجوریا اگه

و رو به روت  ذارمیپام م ریرو ز دمیعقا یشده همه ؛یهام تقاص پس بدچشم یجلو ن؛یرام دنیواسه بوس دیبا

 خورده مجازات بشه. هیهم  نیرام دیاما با بوسم،یرو م نیرام

رو  یقرمز و شلوار تنگ مشک یمانتو هی یواریکمد د یتخت بلند شدم و از تو یاز رو دیکه به ذهنم رس یفکر با

 .دمیبرداشتم و پوش

 رو سرم کردم. میمشک یمقنعه

 کجاست؟ ملمیرژ لب قرمز و ر حاال

 کردم. داشونیبود پ یواریکمد د یکه تو میمشک کیکوچ فیخورده گشتن باالخره تو ک هیاز  بعد

 .مدیهام کشلب یزدن، رژ قرمزم رو کم رنگ رو ملیو بعد از ر سادمیوا نهیآ یجلو

 .پر رنگ بشه ادینم خوشم

ساق کوتاه پاشنه بلند  یرو گذاشتم و چکمه ادیبهم م یلیو نفس با مقنعه خ یهست یمطالعم رو که به گفته نکیع

 .دمیرو پوش میمشک

 .سادمیوا نهیآ یباز جلو فیک یمورد نظرم و گذاشتنشون تو یهاو کتاب لیاز برداشتن وسا بعد

 .ارمیب رونیکردن الناز رو سرت ب یهمراه یتالف تا رمیبه دانشگاه م نجوریا

 ببخشمت. تونمیو م شهیم یرو بکنم حرصم خال نکاریا

 اومدم. رونیاتاق ب از

 .دانشگاه نفس رمیاومدم و بلند گفتم: من دارم م نییها پاتق کنان از پله تق

 .دمیرو از باال شن صداش
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 صبر کن. قهیچند دق هی-

 وارد عمارت شد. نیکه رام امیب نییکامال پا تا پله مونده بود تا پنج

 شد و شکه بهم نگاه کرد. خکوبیکه به من افتاد سرجاش م نگاهش

 اومدم. نییها پااز پله کامال

 .نمیبش ادینفس م یها رفتم که تا وقتمشتم گرفتم و بدون توجه بهش به سمت مبل یرو تو فمیک بند

 بهار؟!لکنت گفت: ب... ب... با

 و سرد بهش نگاه کردم.  ستادمیحرکت ا از

 بله؟-

 به طرفم اومد. آروم

 دانشگاه؟ یبر یخوایطور م نیطور... ا نیا-

 آره؛ مگه چشه؟-

 صورتم زوم شد. یرو شتریسر تا پام رو نگاه کرد و ب از

 همه پسر بودن نه! نیا نیاما واسه دانشگاه و ب ،یخوبه؛ خوشگل شد یلی... خیلیخ-

 .ومدیشدنش خوشم م یرتیغ از

 ندارم. یاما من که باهاش مشکل-

 دفعه بازوم رو گرفت. هیشدم که  کیبه مبل نزد بعد

 رو بردار. نکتیحداقل چادرت رو سر کن و ع-

 ندارم. یهمون طور که گفتم من مشکل-
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افتاده  نمونیکه ب یبفهمم، اما بخاطر اتفاق تونمیم قشیرو از متورم شدن رگ کنار شق نیا ه؛یعصبان معلومه

 نشون بده که من بدتر باهاش لج نکنم. خوادینم

 که گفتم رو بکن؛ بعد برو. یکار نیا-

 نداره. یربطبه شما -

 به هم گره خوردند. هاشاخم

 بهار؟!-

 زدم. یپوزخند

 شو. یرتیتختت بشه غ کتیبرو واسه الناز که قرار بود شر-

 شدش گفت: بهار! دیکل یهادندون نیز بتر گرفت و ابکشم، اما محکم رونیبازوم رو از دستش ب خواستم

 تلخه؟ قتیحق ه؟یهان؟ چ-

 صورتش قرار گرفت. یسانت کیکه صورتم تو  یطرف خودش کشوندم، جور به

 یهام رو بستم گفت: نفس خانم؛ چادر بهار توکه چشم یدفعه بلند جور هیصورتم رو از نظر گذروند و  یاجزا تموم

 .دیاریواسش ب زحمتیاتاقشه؛ ب

 باز کردم. تیرو با عصبان هامچشم

 

 ؟یتو صورتم هوار بکش دیحتما با-

 مبل پرتش کرد. یرو گرفت و رو نکمیع

 بگو چشم. گمیرو بهت م یزیچ هیبا زبون خوش  یبهار؛ وقت یریرو اعصاب من راه م یدار-

 زدم. یپوزخند

 کار رو بکنم. نیکه ا نمیبینم یلیدل-
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 د که متقابال با پوزخند بهش نگاه کردم.نزد و فقط با خشم بهم نگاه کر یحرف

 .نمیماش یبرم تو خوامیولم کن م-

 .ستین یامروز از دانشگاه رفتن خبر-

 رو باال دادم. ابروهام

 .مونمیکجا برم کجا نرم! درضمن، اگه نرم از درسم عقب م یکه بگ یستیچه خبر؟ شوهرم ن گهید-

 .میبهش نگاه کرد یاومدن شخص نییپا یصدا با

 .سادیپله وا یجا روبا تعجب بهمون نگاه کرد و همون نفس

 دستش بود. یتو چادرم

 چه خبر شده؟-

 اشاره کردم. نیزدم و با سر به رام یپوزخند

 شده! یرتیواسه من غ یجناب عال-

 ابروهاش رو باال داد. نفس

 !دهیو دت یلیچون رنگش خ ادیازش خوشت نم یگفتیتو که م ؟یدیقرمزت رو چرا پوش یمانتو نیا-

 باال رفته بهم نگاه کرد. یبا ابروها نیرام

 !یرل بزن یکیهم با  دیشا ای ؟یکن یکه حرصت رو خال ؟یزیکه اعصاب من رو بهم بر ش؟یدیپس چرا پوش-

 کردم. کشیرو گرفتم و به خودم نزد قشی تیآخرش با عصبان یجمله دنیشن با

 !یزدیف مسخره رو نمحر نیا ی! اگه من رو شناخته بودیگیم یچ یبفهم دار-

 هام ثابت موند.لب یصورتم رو از نظر گذروند و رو یتموم اجزا حرفیب

 ؟یدیو چادرت رو نپوش یزد نکیچرا ع ؟یدیپوش یدیتو د نیبا رنگ به ا ییچرا مانتو ؟یزد پس چرا رژ لب قرمز-
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 هام نگاه کرد.چشم به

 .یبزن نیو الناز رو زم یتموم من و الناز رو تموم کن همیکار ن یبوده که بخوا نیواسه من بوده، واسه ا دیشا-

 ه؟یگفتم: منظورت چ سردرگم

 .نیماش ی: من... من فکر کنم بهتر باشه برم تونفس

 پا تند کرد. یمبل گذاشت و به طرف در خروج یدسته یچادرم رو رو بعد

 دستش بود. یم، اما هنوز بازوم تورو ول کرد قشیسوق دادم و  نیرفت نگاهم رو به سمت رام رونیاز در ب یوقت

 .یجوابم رو نداد-

 .دمیمنظورت رو نفهم -

 رو باال داد. ابروهاش

 !؟یبه نفهم یخودت رو زد ای یدیواقعا نفهم-

 کنم. لیکردم حرفش رو تحل یشدم و سع رهیبهش خ حرفیب

 حرف رو بهم زده باشه! نیا نیکه رام شدیبودم و باورم نم دهیفهم دیشا

 و ازش گرفتم.ر نگاهم

 .یمن رو با الناز اشتباه گرفت-

 نگاه کردم. بهش

 .دیبکن دیخواست یو هر غلط دیخونم تا تو و الناز باهم راحت باش گردمیبرم-

 با تموم قدرتم بازوم رو آزاد کردم و به عقب هلش دادم. بعد

 .سادمیصداش وا دنیرو جمع کنم، اما با شن لمیطرف پله رفتم تا وسا به

 ؟یندار یمشکل هیقض نیهم با او تو -
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 زدم. ییگلوم رو فشرد و پوزخند با صدا بغض

که  یزینداره؛ تنها چ ییعشق واستون معنا د؛یکنینگاه م لهیوس هیفقط ما دخترا رو به چشم  د؛یهمتون مثل هم-

 رابطه با دختراست. دینیبیم

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 .کردمیم رتیاز همون اول خودم رو درگ دینبا-

و به طرف خودش برگردوندم و تا  دفعه مچم رو گرفت هی دمیپله که رس یکیبه جلو قدم برداشتم، اما به نزد بعد

 .بخوام بفهمم تو بغلش فرو رفتم

 دونهیخدا م یکنم ول تتیخورده اذ هی خواستمیبودم م یبغلم کردم و با بغض گفت: غلط کردم بهار؛ عصبان محکم

 تتیاذ خواستمیفقط م شناسمت،یخوب م شناسمت؛یمن م کنم؛یکه گفتم فکر نم ییزهایچ نیه ادرصد هم ب هیکه 

 .کنمینم تتیاذ نجوریا گهید گم،ینم گهیکنم؛ غلط کردم د

 هاش بغضم بزرگتر شد.حرف از

 .کشونهیم شیغلط کردم قلبم رو به آت گهیبا تکرار م نقدریکه ا نیا از

 نرو؛ تنهام نذار. شمیف نزن؛ بهم محل نده، اما فقط تو ببخشم؛ از پببخشم بهار؛ اصال باهام حر-

 .یحرف نزن لعنت نجوریبغض گفتم: ا با

 .زنمیحرف نم نجوریا گهیتو ببخشم من د-

 همه جا رو پر کرد.  یاوحشتناک و دورگه یدفعه هوا به شدت سرد شد و صدا هیبزنم، اما  یحرف خواستم

 کردم. داتیباالخره پ-

 ؟یدیاز خودش جدام کرد و گفت: شن عیکه سر دیشن نمیامر انگار

 کردم. نییرو باال و پا سرم

رو گرفتم و بدنم سرد و  نیرام یناخودآگاه از ترس بازو میدیکه رس یزیرو گرفت و به جلو حرکت کرد، اما به چ مچم

 داغ شد.
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دستش  یگرفته بود و ناخون ها فرا یاهیچشم س یدیسف یقرمز که به جا یهابا چشم ؛یطوس یموجود با بدن هی

 به سم بودند! هیبودند؛ پاهاشم شب اهیو س زیبلند و ت

 امکان نداره! نیشکه گفت: ا نیرام

 تر گرفتم.جلو قدم برداشت که بازوش رو محکم به

 !ن؟یرام یشد وونهید-

 !یبزرگ شد یحساب نمیبی! منیگفت: به به آقا رام یموجود با لبخند مرموز اون

 کرد.نگاه  بهم

 ... دختر ماه!یبهار باش دیتو با-

اما حاال  ترسند،یکه همه ازت م یباش گهیجور د هی دیبا کردمیدختر ماهه! فکر م یک نیبا خنده گفت: بب بعد

 مثل مورچه لهت کنم! تونمیم نمیبیم

 وجودم رو پر کرد. تیعصبان

 رو گرفت.بازوم  نیرو ول کردم و به جلو قدم برداشتم که رام نیرام یبازو

 !یمرده باش دیتو با-

 قدم به جلو اومد. هی

من زاگرا، اونقدر قدرت دارم  شم؟ینابود م هایراحت نیمن به ا یخان؟ فکر کرد نیرام یفکر کرد یدرمورد من چ-

 نابود نشم. هایراحت نیکه به ا

 کرد. یاسمش اخم دنیشن با

 

 دم؟یاسم رو شن نیو کجا ا یک

 تم ترس تموم وجودم رو پر کرد.گذش یهاخواب یادآوری با
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 .دمیدیخواب رو م هیفقط  یسر هی

 یکار رو کرد خودش رو زاگرا معرف نیکه ا یکشته شدست؛ کس یهااطرافم پر از خون و انسان دمیدیم خواب

 !ییتنها یکردم و حاال تو تنها یکه تموم خانوادت رو سالخ گفتیو م کردیم

 دم؛یدیهام مخواب یگفتم: تو... تو رو تو کردمیفتم و همون طور که بهش اشاره مقدم به جلو ر میلرزون ن یپاها با

 ؟یهست یتو ک

 

 زد. یمرموز لبخند

 م؟یمن ک-

 نگاه کرد. نیرام به

 بده. حیفکر کنم اون بتونه خوب واست توض-

 نگاه کردم. نیرام به

 .دیباریهاش مو نفرت از چشم کردینگاه م بهش

 ودند.هاش مشت بدست یهردو

 ن؟یرام-

 بهم نگاه کنه با همون حالت گفت: جونم. نکهیا بدون

 ه؟یاون ک-

 رو کشت و حموم خون به راه انداخت. هایلیسال؛ خ نیچند یکه ط یکافر؛ کس یتموم اجنه یسردسته-

 نگاه کرد. بهم

 هاش بود.چشم یاشک هم تو نباریا

 .رهیبود که باعث شد مادرم بم یکس -
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 هام حلقه زد.چشم یموجود وجودم رو پر کرد و اشک تو نیف غم و نفرت از احر نیا دنیشن با

 ها گورت رو گم کن پست فطرت.انسان یایمن و دن یخونه: ازنیرام

 بودم. دهیرو ند نیرام نجوریحاال ا تا

 ارم.ند اتیبا خونت و خودت و دن یکنارت رو ببرم؛ کار یگفت: اومدم اون خوشگله یبا لبخند مرموز زاگرا

 زد. یپوزخند

 .یریرو ازم بگ میزنم و عشق زندگ ذارمینم ؛یمادرم رو ازم گرفت-

 بهم دست داد. یکه به کار برد حس خوب یکلمات دنیشن از

بزنم نفس  یرو کرد، اما زود جلوش رو گرفتم و تا بخوام حرف نکاریهم ا نیبه جلو قدم برداشت که متقابال رام زاگرا

 .سادیزاگرا شکه سرجاش وا دنید وارد عمارت شد؛ اما با

 .دیبه طرفش چرخ زاگرا

 شد؟ کهیت کهیبهتره بگم ت ایکه شخصا به دست خودم کشته شد  یدختر همون ؟یستیبذار فکر کنم؛ تو نفس ن-

 شدند. ریهاش سرازنفس مشت و اشک از چشم یهادست دهینکش هیثان به

 آشغال کثافت! یادهبا نفرت گفت: تو هنوز زن ومدیطور که به جلو م همون

 جلو نفس. این-

 واریمحکم خوردن سرش به د یپرتاب کرد که صدا واریحرکت دست اون رو به سمت د هیشده بود و زاگرا با  رید اما

 بلند شد.

 ترس بلند گفتم: نفس! با

 از پشت گرفتم. نیکه رام دمیطرفش دو به

 نشو بهار. کیبه زاگرا نزد-

 رو بلند کرد.  هوشیپوست نفس فرو کرده بود گردنش رو گرفت و نفس ب یو توهاش رکه ناخون یدرحال زاگرا
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 ترس گفتم: ولش کن. با

 .رهیمیم یایکه وجودم رو لرزوند گفت: اگه باهام ن یلحن با

 نگاه به زاگرا انداختم. هیو  نینگاه به رام هی

 ه زد.هام حلقچشم یبود افتاد و اشک تو یزیبه گردن نفس که درحال خونر نگاهم

 ندارم، اما قبلش نفس رو ول کن. یحرف یخوایبغض گفتم: اگه من رو م با

 نکن بهار. یابازوم رو گرفت و با خشم گفت: کار احمقانه نیرام

 بغض به نفس اشاره کردم. با

 .نیاما اون خواهرمه رام-

 تا نفس رو آزاد کنم. شمیپ ای: تو بزاگرا

 کرد. کمیتر گرفت و به خودش نزدنم، اما محکمکردم که بازوم رو از دستش آزاد ک تقال

 .رهیکه واسم مهمه بم گهینفر د هی ذارمینم-

 بهارجون. رهی: حوصلم داره سر مزاگرا

 کرد. شتریفشار دستش رو ب بعد

 ممکن بود که سر نفس از بدنش جدا بشه. دادیادامه م شتریب اگه

 و زاگرا چرخوندم. نیرام نیپر از اشکم رو ب نگاه

 ذهنم. یتو ایب یفکر هی االی

 ؟یاز ما استفاده بکن یخوایوقت نم چی: چرا هرعد

 برسونم. بیبه نفس آس ترسمیم چون

 .دهیم تینفر بهت اهم هیکه حاال  یو نسب اصلیب لیاص ینهیگرگ هی ؛یندار یاخانواده چیبهار؛ تو که ه االی: زاگرا
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 ها خشم وجودم رو پر کرد.جمله نیا دنیشن با

قدم به عقب رفت و  هیبازوم رو ول کرد؛  نیاز توش رد شد که رام یکرد و رعد رییهاش تغردم که رنگ چشمک حس

 هات بهار!ناباورانه گفت: چشم

 کرد. دایپ انیجر دیسف یستهیهام الکترانگشت نیقدم به جلو برداشتم و ب هیتوجه بهش  بدون

 نداره! یعاقبت خوب داره یبا هوش مصنوع ییروهایکه ن یکردن کس یعصبان-

 ه؟یچ یگفت: منظورت از هوش مصنوع سردرگم

 بهار؟ هیمنظورت چ-

 زدم و به جلو قدم برداشتم. یپوزخند

 .دیکنیهمتون درمورد من اشتباه فکر م-

 بهار. : نرو جلونیرام

 فقط جون نفس مهمه. ست،یاما مهم ن شه،ینم کیکه بهم نزد ترسهیازم م نیرام معلومه

 هام به کف دستم اجتماع کردند.سر انگشت یروهایباز کردم که ن دستم رو کف

 بروز نده. کردیم یاما سع ده،یمعلوم بود ترس زاگرا

 فشرد. شترینفس رو ب گردن

 .رهیمیم نیا یبکن یکار یبخوا-

 هام نگاه کرد.به دست بعد

 .رمیدستم بگ یتورو تصاحب کنم و  ایدن تونمیبدنت م یتو یروهاین نیبا ا -

 زد. یپوزخند

 .ینیتو خواب بب گهیاگه د-
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درست به بازوش زدم که نفس از دستش در رفت و به عقب پرت  یاحرکت دستم رو باال آوردم و صاعقه هیتو  بعد

 شد.

 کردم. ترعیرو سر هامقدم

 نکن. میوقت عصبان چیه گهید-

 زد. ادیبهش صاعقه زدم که فر باز

 بهار مواظب باش.-

 اش.تو نگران من نب-

 .ترسونهیمنو م نیو ا شمیمغرور م کنمیکه استفاده م روهامیاز ن انگار

ها پرتاب شدم و درد تو کل بدنم هاش رو از هم باز کرد که به سمت پلهدفعه دست هیخواستم باز بهش بزنم  تا

 .دیچیپ

 شدم. زیخ میبا دو دستم ن یهم فشار دادم و به سخت یرو رو هامچشم

 

 ت اول برگشته بودند.به حال هامچشم

 .دیبه طرفم دو عیسر نیرام

  ؟ینشست و با ترس گفت: خوب کنارم

 زنان گفتم: خوبم. نفس

 میرسیکه انگار از ته گلوش بود گفت: باز بهم م ییکه بازوش رو گرفته بود بلند شد و با خشم و صدا یدرحال زاگرا

 بهار.

 شد. دیناپد دهینکش هیناطرافش رو گرفت و به ثا یرنگ اهیس یدفعه هاله هی

 .دیکش یانفس آسوده نیرام
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 کمک کرد بلند بشم. نیرو به پهلوم که به شدت به پله خورده بود گذاشتم و نرده رو گرفتم تا بلند بشم که رام دستم

 شکسته که واست جا بندازم؟ تییجا-

 .دمیدرد خند با

 نه.-

 نفس نگاه کردم و به سمتش قدم برداشتم. به

 .شدیلحظه کمتر م بدنم هر درد

 

 وجودم رو پر کرد. یبد یلیحس خ هیدفعه  هی

 هام بذارم و خم شدم.گوش یکه باعث دستم رو رو شدندیگوشم اکو م یتو واروونهیاطرافم د یصداها تموم

 .نیگفتم: رام بلند

 نخوردم. یزیهزار ساله که چ کردمیخشک خشک شد و حس م گلوم

 با ترس بازوهام رو گرفت. نیرام

 .دمیزد، اما نشن یحرف

 .کنهیم وونمیصداها داره د شم؛یم وونهیگفتم: دارم د بلند

 بشم. تروونهیگرسنه و د شتریب شدیکه باعث م دیبه مشامم رس ییدفعه بو هی

 به دنبال منبع بو گشتم. مهیآزاد کردم و سراس نیو بازوهام رو از دست رام سادمیوا درست

 .ادیم رونیازشون ب یزید به درد اومدن و حس کردم چهام شروع کردندفعه لثه هی

رسوندم و  ییرایپذ یتو یقد ینهیاستفاده کنم و خودم رو به آ میانهیبار خوب تونستم از سرعت گرگ نیاول یواسه

 به لثم نگاه کردم.
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 شده بودند. زتریبلند و ت شمین یهادندون

 رد کردم.برخو یزیدفعه به چ هیبه عقب رفتم که  عیترس سر با

 .دمیرو د نیکه رام دمیبه عقب چرخ عیسر

 شکه بهم نگاه کرد، اما زود گفت: گرسنته؛ درسته؟ اول

 .شمیم وونهیکه گرفته بود گفتم: دارم د ییصدا با

 رو گرفت. بازوم

 آشپزخونه. یتو میبر-

بود اطراف  مینیب یده توکنن وونهیخاص و د یکه هنوز اون بو یو سرگردون درحال دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم

 رو نگاه کردم.

 اون بو. شیبرم پ خوامیم ام؛یآشپزخونه نم-

 نیا اطه؛یح یکه تو مهیاز مش رح یشنویکه م ییبو نیرو گرفت و محکم گفت: به خودت مسلط شو بهار؛ ا بازوهام

 انسانه. هی یبو

 رو به چپ و راست تکون دادم. سرم

 .ششیبرم پ دیبا تونم؛ینم-

 تر گرفت.ردم تا بازوم رو آزاد کنم، اما محکمک تقال

که  یکن یکار دیبا یشد لیتبد نهیبه آشپزخونه رو خودت کار کن بهار؛ حاال که کامل به گرگ میبرس نکهیتا قبل از ا-

 ؟یدیفهم ؛یشیم تیو هم خودت اذ نندیبیها صدمه موگرنه هم انسان یبش یها عادانسان یجلو

 ت دادم.قور یدهنم رو به سخت آب

 .تونمینم ن،یرام تونمینم-

 باشه؟ ،یتونیپس تو هم م ن؛یکه چقدر عاد نیاما بب نند،یها هم مثل تو گرگفکر کن؛ اون یبه نفس و هست-
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 کردم. نییرو باال و پا سرم

که شده از دستش خودم رو آزاد کنم  یهرجور زدیرو گرفت و به جلو قدم برداشت، اما هر لحظه به سرم م بازوم

 اون بو برم. شیپ

 .یتو دخترماه ؛یستین یمعمول ینهیگرگ هیبهار؛ تو  یباش یقو دیتو با نه؛

 .میدیبه آشپزخونه رس باالخره

 نشوندم، اما بازوم رو ول نکرد. یصندل یرو نیرام

 .اطیح یتو یبر یاما بلند نش کنم،یولت م-

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 هیشب یدر آهن هیدفعه آجرها کنار رفتند و  هیگذاشت که  یانقطه هی یش رو رورفت و دست وارید هیبه طرف  نیرام

 شد. دایپ خچالیبه 

 .کنهیم رییهام دارند تغدفعه حس کردم ناخون هیهام گرفتم، اما دست نیرو ب سرم

 شدند! یریو به رنگ ش میو ضخ زیهام بلند و تناخون دمیهام نگاه کردم که دبه دست عیسر

 ت.گرف بغضم

 انسان باشم. خوامیم خوام،یباشم، من نم نهیگرگ خوامینم من

 بردم. زیم ریرو به ز هامدست

 .نهیبب نیرام خوامینم

 اون نبود. یفرق داشت و به خوشبو یقبل یخورده با بو هیبلند شد، اما  ییاومد بو رونیکه ب نیرام

 گوشت بود رو رو به روم گذاشت. کهیبشقاب که پر از ت هی

 .شهیبرطرف م تیور گرسنگبخ-

 ها نگاه کردم.گوشت به
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 چندشا رو بخورم؟ نیا دیبا یعنی

 نگاه کردم. نیرام به

 .رونیب یبر شهیم-

 آره حتما.-

 رفت. رونیاز آشپزخونه ب بعد

وجودم رو پر کرد که واسه  یادیدهنم گذاشتم، اما از مزش لذت ز یتو دیها رو برداشتم و با ترداز گوشت کهیت هی

 شدم. ترصیحر شیوردن بقخ

 تند شروع کردم به خوردن. تند

 .خواستمیم شتریب خوردم،یم شتریب یهر چ انگار

 که دست بردارم. ذاشتیبرطرف شد، اما لذت مزش نم میکم گرسنگ کم

 برگشتم. میحالت انسان به

 بلند شدم. عیگوشت جا مونده رو خوردم و سر دو

 بهم بده. شتریبگم ب نیبه رام دیبا

 مبل لم داده به سمتش رفتم. یکه رو نیرام دنید با

 .خوامیهنوزم م ن،یرام-

 رو از مبل گرفت. شیتک

 قدر بسته. نیپس هم ؛یها مقاومت کنانسان یجلو یتونینم یکن یروادهیاگه از اول ز-

 لباس، باالتر از مچش رو گرفتم و به سمت خودم کشوندمش. یرو از

 بهم بده. ن؛یتوروخدا رام-
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 ییاگه خدا ،یستین یبد ینهیتو گرگ گم؛یکه دارم بهت م دونمیم یزیچ هیبهار،  نیرو گرفت و با اخم گفت: بب ممچ

که  یریگیم ینیچنان عذاب وجدان سنگ یایبه خودت م یوقت ینفر رو بکش هیو  یمقاومت کن ینکرده نتون

بهار  گهید ینیچون اگه بب ،ینیصدمه بب فاقات نیبا ا خوامینم فه،یتو لط یهیروح ،یتو خودت جاش بد یتونینم

 .یشینم یقبل

 رو ول کردم که مچم رو ول کرد. مچش

 نهیگرگ رم؛یبگ یارو از خانواده یعضو هی دیصدمه بزنه، نبا یبه کس دینبا میاز عذاب وجدان که بگذر گه؛یم درست

 که ضربه بخورند. ستیها ناون ریشدن من تقص

 زدم. یلبخند

 .یگیدرست م-

 زد و به کنارش اشاره کرد. یلبخند

 .نیبش-

 نشستم که دستش رو پشت سرم گذاشت و به مبل لم داد. کنارش

 گهیدانشگاه که د اد،یبه هوش م یاتاقش خوابوندم؛ حالش خوبه و به زود ینفس رو بردم تو ز،یخب خانم عز-

 م؟یو لباس بخرپاساژ  میامشب بر یواسه مهمون هیاز کالس رفته؛ نظرت چ یمیکنسله، چون ن

 

 .باشه یگفتم: فکر کنم عال یمبل لم دادم و با خوشحال به

 هام نگاه کرد.لب به

نباشه؛  دید یتو ادیرنگ بهتر که ز هی یبزن یخوایاگه م ،یبخاطر حرص دادن من رژلب قرمز بزن نمیدفعه نب نیا-

 .کنمیش خودم پاکش مبدون دستمال و با رو جانیو هم یپاک کن گمیبهت نم گهید یچون اگه بزن

 .دمیخند

 باشه.-
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 هام نگاه کرد.چشم به

 .نیآفر-

 کوچولو. هیکوچولو خستم؛  هیاما -

 روهاته؟یواسه استفاده از ن-

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 م؟ینر یخوایم-

 بود. گهید زیچ هینبود؛ منظورم  نینه؛ منظورم ا-

 بود؟ یچ -

 بره. رونیب میکه خستگ یربخ یزیچ هیبرام  دیخنده گفتم: با با

 ؟یمثال چ-

 هام نگاه کرد.لب به

 بره؟ رونیب دیبکنم که خستگ یکار هی یخوایم-

 کردم. یاخم

 بهت رو دادم پررو نشو.-

 ؟یخوایم یخدا؛ خب بگو چ یخنده گفت: ا با

 واسم... دیبا گفتم؛یداشتم م-

 زدم. نشیس یقفسه به

 .میمن عاشق بستن یبخر یبستن-

 بعد به من نگاه کرد. نشیباال رفته اول به س یاابروه با
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 کنم! یکار م یچ فهممینم شمیکه م ریجوگ

 زم؟یشده عز یزیگفتم: چ وفتادهین یکه انگار اتفاق یاچهره با

 .کرد ترکیرو بهم نزد صورتش

 وقت کار دستت دادم نگو چرا. هیاما اگه  زم؛ینه عز-

 بلند شد و به پس سرم زد. بعد

 .میآماده بش میبربلند شو -

 و به جلو قدم برداشت. دیرو پس سرم گذاشتم و با اخم بهش نگاه کردم که خند دستم

 نثارش کردم. یاوونهید رلبیو ز دمیخند آروم

 شدم و پشت سرش رفتم. بلند

 .دیبه طرفم چرخ میها که باال اومدپله از

 هام رو عوض کنم؟تو اتاق تو لباس امیمنم ب-

 .دیه کردم که خندحرص بهش نگا با

 کنم. تتیاذ دهیحال م نقدریا-

 به سمت اتاقش رفت. بعد

 کن. تیگفتم: برو عمت رو اذ رلبیز

 گفت: عمه ندارم. رفتیطور که م همون

 و به طرف اتاقم قدم برداشتم. دمیکوب نیرو با حرص به زم پام

 نیو چون آست دمیرو پوش میاپورت مشکو چون مانتوم بلند بود س دیسبز و سف یروسر ؛یشمیبلند سبز  یمانتو هی

 رو زدم. میشگیدست کردم و عطر هم یمانتوم کوتاه بود ساق دست مشک
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 اومدم. رونیمانتوم گذاشتم و از اتاق ب بیرو داخل ج میگوش

 طرف اتاق نفس رفتم و بدون در زدن در رو باز کردم. به

 تخت کنارش نشستم. یرو

 !هوشهیب هنوز

  د؟یطول نکش یلیخ نهیگرگ هی واسه

 نبضش رو گرفتم که خداروشکر نبض داشت. اطیواسه احت 

 رو کنار صورتش گذاشتم. دستم

 ؟یایبه هوش ب یخواینم ؟یآبج-

 بلند شد. نیرام یدفعه صدا هی

 بهار؟ ییکجا-

 گفتم: تو اتاق نفسم. بلند

 داد. هیوارد اتاق شد و به چارچوب تک دهینکش هیپنج ثان به

 بود. دهیپوش یو لباس زرشک یپورت مشکتنگ و کفش اس شلوار

 ومده؟یبه هوش ن-

 به نفس نگاه کردم. نگران

 نه.-

 نگاه کردم. نیرام به

 بده؟ نیا-

 رو از چارچوب گرفت و به جلو اومد. شیتک
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 نگرانت کنم؛ اما آره. خوامیگفت: نم نگران

 زنگ بزن.پس به دکتر -

 کرد. نییرو باال و پا سرش

 نفس چشم دوختم. به

 نتونستم صاعقه رو کنترل کنم و به تو خورده باشه؟ نهنک

 .بخشمیباشه خودم رو نم نجوریا اگه

 من؟ یخونه یایم زحمتی: سالم دکتر؛ بنیرام

 شده؟ یزی: چدکتر

 .ومدهیگذشته و به هوش ن یلیشده، اما خ هوشیافتاده و نفس ب یاتفاق هی-

 اونجام. گهید قهیتا چند دق-

 ممنون دکتر؛ فعال.-

 قطع شد. تماس

 دکتر بلند شد. یگذشت که صدا قهیدق پنج

 ن؟ییکجا-

 دکتر. میینجایبلند گفت: ا نیرام

 ما چرخوند. نیوارد اتاق شد و نگاهش رو ببه دست  فیک دکتر

 ن؟یکرد یباهم آشت-

 .می: ما که قهر نبودنیرام

 کرد؟یم هیمن بود که اونجور گر ینه بابا! پس عمه-
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 و اطرافش رو نگاه کرد. دیکش ششیبه ته ر یدست نیرام

 خنده گفتم: آره دکتر. با

 پس خداروشکر.-

 جلو اومد. به

 هوشه؟یب یما بخاطر چ ضیحاال مر-

 .میتا بگ دشینیبب نیایاول ب-

 تخت بلند شدم که دکتر جام نشست. یرو از

 ازش خارج شد. یرنگ یرو روشن کرد که نور آب یتخت دیسف یرو باز کرد و دستگاه فشیک

 دفعه شروع به صدا کردن کرد. هیو باال برد که  نیینفس گذاشت و پا ینهیس یرو رو قفسه دستگاه

 کرد. یدفعه اخم هیکه به دستگاه وصل بود نگاه کرد؛ اما  یکیکوچ توریبه مان دکتر

 قلبشه! یتو ستهیالکتر انیجر-

 هام حلقه زد.چشم یحرف اشک تو نیا دنیشن با

 و به طرف خودش چرخوندم.بازوم رو گرفت  نیرام

 خب؟ ست؛یتو ن ریبهار؛ اصال تقص یه-

 !ن؟یرام ستیمن ن ریتقص یگیچطور م-

 خودم اشاره کردم. به

 من نتونستم کنترلش کنم؛ من بهش صاعقه زدم. -

 شده؟ یبهار؟ مگه چ یچ یعنیسردرگم گفت:  دکتر

 گفت: بهار ناخواسته بهش صاعقه زده. نیبزنم رام یخواستم حرف تا
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 با تعجب بهم نگاه کرد. دکتر

 شده بود؟! یمگه چ-

 م؟یاریبه هوشش ب یدکتر؛ چطور ستی: مهم ننیرام

 .دیرو دارم؛ نگران نباش زاتشیبه قصر؛ اونجا تجه برمشیاز قلبش خارج بشه؛ من م ستهیالکتر دیبا-

 .دمیعقب چرخ به

 منه. ریتقص-

 .یخواستیتو که نم ست؛یتو ن ریعه بهار! بسه؛ تقص-

خودت رو سرزنش نکن؛ به  نقدریبزنم دکتر گفت: حاال که نمرده بهار؛ پس ا یو تا خواستم حرف دمیطرفش چرخ هب

 .یتسلط داشته باش روهاتین یکن که رو نیتمر نکارایا یجا

 کرد. نییرو باال و پا سرم

 خودم رو ببخشم. تونمینم دتمیکارم بخش نیتا از زبون خود نفس نشنوم که بخاطر ا اما

 

 رو جمع کرد و بلند شد. لشیوسا دکتر

 .ارمیتا شب نفس رو به هوش م نمتون؛یبیپس شب م-

 ممنون دکتر. -

 زد. یلبخند

 : فعال تا شب.نیرام

 فعال.-

 نفس رو گرفت و بلندش کرد. یگردن و زانو ریز بعد
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 شد. بیغ دهینکش هیثان به

 .دمیچرخ نیطرف رام به

 ؟یزاگرا رو بهش نگفت یهیچرا قض-

 بر کردم که شب، اول به بابام بگم.ص-

 آهان.-

 .میخب بر-

 .میاومد رونیاتاق ب از

 سر تا پام رو نگاه کرد. نیرام

 .ادیبهت م-

 .دمیکش میبه روسر یدست

 .زمیعز ادیهم بپوشم بهم م یمن گون-

 کن! فیاز خودت تعر شتریخنده گفت: ب با

 غرور بهش نگاه کردم. با

  زم؟یعز نهیاز ا ریمگه غ-

 .دیفرمائیخنده گفت: نه؛ شما درست م با

 .ستمین یکه از خود راض نقدریا کنم؛یم یو گفتم: شوخ دمیخند

 کمرم زد. به

 .شناسمتیم-

 .میاومد نییها پاپله از
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 که در رو بستند. میها وارد کوچه شدسوار شدن و باز شدن در توسط نگهبان نیاز ماش بعد

 به راه افتاد. نیرام

 نم؟یپشت فرمون بش یذارینداره م یکالبار اگه اش هی-

 بهم نگاه کرد. کوتاه

 ؟ینیاالن بش یخوایآره حتما؛ م-

 ندارم. یاالن نه؛ حس رانندگ-

 بهم بگو. یپس هروقت خواست-

 زدم. یلبخند

 چشم.-

 لبخند کوتاه بهم نگاه کرد. با

 کنم. یسوار بشم و رانندگ یخارج نیدوست دارم ماش یبچگ از

 شدم. رهیخ نیرام به

 درسته قورتش بدم. خوامیم شهیاز بس جذاب م یرانندگ موقع

 فدات بشم. یاله

 تصور کنم. تونمیلحظه هم نم هیتو بودن رو  بدون

 .زدینم یبودم، اما حرف رهیرد و بدل نشد و من هم تموم مدت بهش خ نمونیب یحرف چیه قهیپنج دق تا

 ؟یو بهم زل زد یگینم یزیسکوت رو شکست: خانم جونم، چرا چ باالخره

 .دمیخند

 .شمینم ریس دنتیبگم؛ زل زدم بهت چون از د یچ دونمینم -
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 لبش نقش بست. یرو یلبخند

 .شمینم ریمنم از خوردنت س یاگه راستش رو بخوا-

 مشتم رو به بازوش زدم. حرص با

 استفاده کن و پررو بشو. یتو هم از هر فرصت-

 .دمیاه خندو کوتاه بهم نگاه کرد که کوت دیخند

البته اگه با  ؟یسر از پرورشگاه درآورد یچجور یکن فیتعر شهیناراحتت کنم، اما م خوامیمکث گفت: نم یکم با

 .یشینم تیگفتنش اذ

 لبم نقش بست. یرو ینیحرف لبخند غمگ نیا دنیشن با

 ییتا اونجا یآخه بچه بودم؛ ول داینم ادمی ادیدردودل کنم؛ اما ز یکیبا  خوامیخودم هم م شم؛ینم تیاذ زم،ینه عز -

 هی م؛یکردیم یزندگ ادینم ادمیبه ازش  ادیبزرگ که ز یلیخ یمن و خانوادم تو خونه کنم؛یم فیواست تعر ادمهیکه 

 یشکستم و وقت یروز گلدون رو اتفاق هی ادمهیمثل کوه پشتم بود؛  ماسالش بود، ا ازدهی نکهیداداش داشتم، با ا

بهش اجازه  گهیموضوع مامانم دعواش کرد و د نیبوده، داداشم گفت که کار من بوده و بخاطر ا یک کار دیمامانم پرس

کار تو بوده  دیفهمیاگه مامان م دونستمیگفت م دمیکارش رو ازش پرس لیدل یکنه؛ وقت ینداد که تو خونه توپ باز

 ندارم گفتم که کار من بوده.هات رو چون من طاقت اشک ،یکن هیگر شدیو باعث م کردیدعوات م یلیخ

همراه  شهیمن هم عادت کرده بودم هم گشتند،یرفته بودند و تا دو روز برنم ییجا هیروز بابام و داداشم به  هی

همش سر  یحوصلگیهمراه بابام رفته بود من تو خونه تنها بودم و از ب نکهیا یبرا یکنم ول یداداشم تو خونه باز

 .یم شهربازیداد که بر شنهادیمامانم پ نیواسه هم زدمیمامانم غر م

 اخم به داشبور نگاه کردم. با

چرخ و فلک  طیهمراه مامانم رفتم تا بل میدیرس یبه شهرباز یوقت م؛یدیرس یبه شهر باز یکه چجور ستین ادمی-

 خوش گذشت، اما... یلیاون روز خ م؛یریبگ

 بغضم گرفت. دیداستان که رس یجا نیا
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که  دمیشنیگم شدم؛ صداش رو م تیجمع نیدست مامانم رو ول کردم و ب طنتمیز سر شآخر ا یتو لحظه ها -

کنه و  دامینشستم تا مامانم بتونه پ یبلند هی یبدم که صدا از کدوم طرفه؛ رو صیتشخ تونستمیبهار، اما نم گفتیم

د و قرار بود درش رو ببند ش یکامال خال یهربازش نکهیساعت گذشت تا ا نیکردن. چند هیهمونجا شروع کردم به گر

هم سن و سال  یبودم که پر از دخترها گهید یجا هیشدم تو  داریب یبرد. وقتخوابم  یهمون بلند یدفعه رو هیکه 

: دمیداشت. ازش پرس یمهربون یکه چهره دمیرو د یخانم هیاومدم و  رونیخودم بود؛ با ترس و عجله از اون اتاق ب

 جاست؟نجا کجاست؟ مامانم کیخاله ا

 درسته؟ زم؛یعز یاون خانم هم گفت: فکر کنم تو مامانت رو گم کرد

هام گفتم:  هیگر ونیکردن و م هیافتاد که مامانم رو گم کرده بودم و شروع کردم به گر ادمیحرف اون خانم تازه  نیا با

 د؟یکنیم دایخاله مامانم رو پ

و بهم قول داد که به  دیرو پرس لشونیثل اسمشون و فامتموم اطالعات مامان و بابام م یخانم با لحن مهربون اون

 .گردمیبرم ششونیو پ کنندیم دامیپ یزود

 .زدم یگذشتم لبخند تلخ یادآوری از

بود که  نجایو نفس صبحانه خوردم و از ا یبه صبحانه خوردن نداشتم به زور هست یلیم یاون روز وقت یفردا -

از حد خودم اسم و  شیکه به اصرار ب یاشناسنامه هیگذشت واسم  باهاشون آشنا و دوست شدم؛ چند وقت که

 و اسم مامان و بابام رو داخلش نوشته بودند گرفتند. میلیفام

 

دوست و خواهر برام بودند  نیو نفس بهتر یمدت هست نیاز مامانم نشد؛ تو ا یها گذشت، اما خبرگذشت؛ سال هاماه

 یرانندگ ینامه یسالمون کامل شد؛ گواه جدهیه نکهیعادت کردم تا ا تمیضعو نیو همه جا پشتم بودند؛ کم کم به ا

خونه واسه  هیو  میاومد رونیاز پرورشگاه ب م؛یشد قبولدانشگاه  نیو هر سه تامون تو ا میو کنکور داد میگرفت

 . یدونیکه خودت م شمیو بق میدیخودمون خر

 شدم. رهیخ نیمپر از غم را یکردنم تموم شد تو چشم ها فیتعر یوقت

 بهار من رو ببخش؛ بخدا قصد ناراحت کردنت رو نداشتم. -

 زدم. یلبخند
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 تر شدم.دردودل کردم سبک زم،یاشکال نداره عز -

 رو نگه داشته! نیماش نیرام دمیکردن بودم که نفهم فیغرق تعر اونقدر

 بهم نگاه کرد. نیتحس با

 بهار! یشد یو قو یخوب باهاش کنار اومد یلیخ-

 گفتم: از کدوم لحاظ؟ یسوال یچهره با

 بود. سیتو بود صورتش از اشک خ یجا یهر دختر-

 .دمیخند نیغمگ

 .شهیدرست نم یزیکه چ هیبا گر ن؛یگذشته رام هیکار از گر-

که  یکه هر کس سازمیواست م یزندگ هیدلت تکون بخوره؛  یآب تو ذارمینم ت،یزندگ یحاال که من اومدم تو -

 و بخوره.حسرتش ر نهیبب

 اما بابات...-

 رو قطع کرد.  حرفم

 .کنمیم شیبسپرش به من؛ راض-

 هام شکل گرفت.لب یرو یلبخند

 هاش قلبم آروم گرفت.حرف از

 کردم؟یم کاریمن اگه تو رو نداشتم چ-

 زد. یلبخند

 و سرد بود. هدفیب میکرد؛ انگار قبل از تو زندگ دایپ یمعن میزندگ ،یرو بگم؛ تو که اومد نیا دیمن با-

 .دمیکش میبه روسر یزده دست خجالت
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 لبش به راه افتاد. یبا لبخند رو نیرام

 پاساژ پارک کرد. نگیپارک یرو تو نیماش نیو رام میدیبه پاساژ رس قهیاز ده دق بعد

 .میرفت و به طرف آسانسور میشد ادهیپ

 .میاول شد یشدن از آسانسور وارد طبقه ادهیاز سوار شدن و پ بعد

 رو اطراف چرخوندم. نگاهم

 شلوغ بود. نسبتا

 .میبرداشت جلو قدم به

 اجناسش گرونه. گندیم ومدم؛یپاساژ ن نیتا حاال ا-

 .هیعال تشیفیدر عوض ک-

 .دندیهمون آشت م یپول بد یهر چ گه؛یآره د-

 .قایدق-

که روش با  دیخوشگل سف یومانت هیدفعه  هیکه  ومدیکدومش به چشمم ن چیو ه میها بودزدن مغازه دید درحال

 به شکل گل کار شده بود توجهم رو جلب کرد.  ییطال یهانخ

 ن؟یرام-

 نگاه کرد. بهم

 جونم.-

 اون مغازه اشاره کردم.  به

 ؟ینیبیرو م ییطال دیسف یاون مانتو-



 یدیو پل یپاک

291 
 

 گفت: آره. کردیطور که بهش نگاه م همون

 ه؟یچجور مینیپرو کنم بب میبر-

 .میخوشگله؛ بر-

 .میغازه شدم وارد

 خانم بود. هی فروشنده

 .دییبفرما-

 رو بهش نشون دادم. مانتو

 .دیاریرو ب نیا زحمتیب-

نسبتا بزرگشون رفت و مانتو  یاز مغازه یکه واسم مناسبه رو بفهمه، بعد به قسمت ییمانتو زیاندامم نگاه کرد تا سا به

 آورد.رو واسم 

 رو گرفتم و وارد اتاق پرو شدم. مانتو

 داد. هیدر تک کناربه  نهیهم دست به س نیرام

 .یدر رو ببند خوادیخواستم در رو ببندم با لحن خندون گفت: نم تا

 در رو بستم.بهش رفتم و  یاغره چشم

 به خودم دادم. یاز عوض کردن مانتوم چرخ بعد

 .هیدرست اندازه و اندامو هم  ادیبهم م هم

 رو باز کرد. در

 دستش بود. یتو دیشلوار کتون سف هی

 رو از هم باز کردم. هامدست
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 چطوره؟-

 بهم نگاه کرد. نهیو دست به س دیکش ششیبه ته ر یدست

 بود. رهیگذشت، اما فقط خ هیثان چند

 هاش تکون دادم.چشم یرو جلو دستم

 خوبه؟ ن؟یرام-

 .ادیبه خودش اومد و هل گفت: آره آره؛ بهت م انگار

 فت.دستش رو به سمتم گر یشلوار تو بعد

 اندازته. نیهم بپوش بب نیا-

 پولش رو ندارم که حساب کنم. ن؛یرام خوادینم-

 شدم. مونیکه زدم پش یبهم نگاه کرد که از حرف یجور

 رو ازش گرفتم و در رو بستم. شلوار

 !نیدست تو رام از

 .دمیرو پوش شلوار

خوب  نجورمیا یداره ول ییکز و دقت باالخون آشام تمر هی گهی! ددونهیدور کمرم رو م یانگار اندازه نیرام نیا

 .ستاین

 رو باز کردم. در

 !یشد تایدرست مثل م اد؛یگفت: به مانتوت م نهیبه س دست

 گهیاونوقت آقا م کنند،یم فیابراز احساساتت رو ببرند؛ همه از عشقشون تعر نیمردشور ا یعنیحرص گفتم:  با

 !یشد تیبه م هیشب

 .دیکشیبه لبش م یدست ینخنده ه نکهیما واسه اا د،یباریهاش مچشم از خنده
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فقط  وونه؛یکردم د یبا لحن خندون گفتم: شوخ حرص در رو گرفتم و خواستم که ببندم، اما در رو گرفت و با

 .ادیبهت م یلیخ یلیکنم و بهت بگم که خ فیتوص یچجور دونمینم

 هام رو عوض کنم.لباس خوامیگفتم: در رو ول کن، م دلخور

 گفت: بهار! رضانهمعت

 بهش. یزنیباهات خوش بگذرونم تو گند م امیتا م ه؟یهان؟ چ-

 بابا جنبه داشته باش!-

اما دختر فرق  اد،یبدش نم یپسر بگ هیاگه به  اد؛یخوششون نم ایشوخ نیکه دخترا از ا یدونینم ن؛یرام یدونیتو نم-

 داره.

 .سادیدر و چارچوب وا نیبست و خودش ب یرو کم در

 .کنمینم ییایشوخ نجوریا گهیمن قربون دختر رو به روم برم؛ چشم؛ د یاله-

 هم موفق نبودم. ادیباشم که ز یجد کردمیم یلبم شکل گرفت، اما سع یرو یلبخند

 هام رو عوض کنم.درم ببند که لباس رونیبرو ب لوخب؛یلحن خندون گفتم: خ با

 کج کرد. یرو کم سرش

 ؟یستیازم دلخور که ن-

 .رونیبرو ب نه آقا؛-

 راحت؟ المیخ-

 راحت. التیخنده گفتم: خ با

 .یفسقل نیآفر-

 .کردمیگفتنش هزارتا فحش بارش م یبخاطر فسقل موندیاگه م دونستیزود در رو بست، چون م بعد
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 تم.گذاش شهیش یها رو رواومدم و اون رونیشلوار و مانتو به دست از اتاق ب م،یقبل یشلوار و مانتو دنیاز پوش بعد

 .دیحساب کن زحمتیب-

 ندم. یرییکردم تو حالت چهرم تغ یهام چهارتا شد، اما سعچشم شیرو گفت که از گرون متیق

 آورد و حساب کرد که با تعجب بهش نگاه کردم. رونیکارتش رو ب خوامیبگم که شلواره رو نم نیخواستم به رام تا

 .کردمیخودم حساب م-

 ازش گرفت. نیگذاشت که رام کیپالست یمانتو و شلوارم رو تو خانمه

 افتاد؟ ؛یهم خرج کن الیر هی ذارمیمن باهاتم نم یوقت-

 .میاومد رونیمغازه ب از

 از دست تو!-

 رم؟یدستت رو بگ شهیگفت: نم میکه رفت یکم

 که دست هم رو گرفته بودند اشاره کرد. یزن و شوهر دیشا ایدختر و پسر  به

 مثل اونا.-

 ریخ-

 ها.رهدا یحس خوب-

 .مینخور مونیزندگ یعشقمون پاک باشه تا بعدا چوب گناهش رو تو خوامیداشته باشه؛ من م-

 زد. یلبخند

 .یایم رونیهام سربلند باز امتحان شهیهم-

 !؟یکردیامتحانم م یباال رفته گفتم: داشت یابروها با
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نه  یهمون طور که گفتم تو زن من ستم؛یمن مثل پسرا دوست دختردار ن ؛یکنیم کاریچ نمیبب خواستمیم قا؛یدق-

 دوست دخترم.

 هام شکل گرفت.لب یرو یلبخند

 طرز فکرت رو دوست دارم.-

 ها چرخوند.مغازه نیزد و نگاهش رو ب یلبخند

 اشاره کرد. یفروش یروسر یدفعه به مغازه هی

 ست هم واست بخرم. یروسر هی میبر-

 دارم. یروسر ن؛ینه رام-

 کرد. یاخم

 بگو چشم. میبر گمیم یوقت-

 حرفت حرفه! چشم. شهیخدا از دست تو که هم یخنده گفتم: ا با

 .میاومد رونیب ییو طال دیساتن سف یروسر هی دنیو بعد از خر میمغازه شد وارد

 بود. نیدست رام هاکیپالست یهردو

 ؟یواسه شب بخر نیخوایم یچ یحاال خود جناب عال-

 .گهید رهنیکت و شلوار و پ-

 دادم! یخاروندم و با خنده گفتم: فکر کنم سوترو  سرم

 خنده سرش رو به چپ و راست تکون داد. با

 .میقدم برداشت یکت و شلوار یمغازه هیبه طرف  میدیسوم که رس یطبقه به

 .میمغازه شد وارد
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 شده بودند. دهیپوش دیو سف یمشک یمچاله شده یبه کاغذها هیشب یهایواریبا کاغذ د وارهاشید

 دختر و پسر جوون بودند. هیهم  شندشفرو

 تا بنا گوشش باز شد. ششیافتاد ن نینگاهش که به رام دختره

 .دییبفرما-

 .میشیبعد مزاحمتون م مینیبیها رو ماون گفتم: مدل یشدم و به جا ترکینزد نیرام به

 .دی: هر طور راحتپسره

 با تو بود؟! یبگه ک یکی

 دند.هاش بهم گره خورده بواخم نیرام

 .مینظر گذروند ریتک کت و شلوارها رو ز تک

 سخت پسند؛ کدومش؟ یخب آقا-

 رو برداشت. یمات یو شلوار مشک کت

 چطوره. مینیبب میبر-

 رو از دستش گرفتم. هاکیپالست

 خوشگله.-

 وارد اتاق پرو شد. دیسف رهنیپ هیبه سمت پسره رفت و بعد از انتخاب کردن  نیرام

 ر اتاق پرو گذاشت.رو کنا یصندل هی پسره

 .دینیبش دییبفرما-

 ممنون؛ راحتم.-

 د؟یکنیتعارف م-
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 اخم گفتم: گفتم راحتم. با

 باال انداخت. یاشونه

 باشه.-

 .دمیدختره به طرفش چرخ یصدا با

 اونجا. میبگو ما هم بر ی! کجا تورش کردیدار ییعجب آقا-

 کردم. یاخم

 نامزدم هستند نه دوست پسرم. شونیا-

 برادر نداره؟ انایاح-

 دونه داره که اون هم با دوست بنده ازدواج کرده. هیگفتم: در قضا  ارمیحرصش رو درب نکهیا واسه

 خورد تو ذوق دختره. کال

 !رندیواسه پولدارا م شهیخوب و خوشگال هم نکهیمثل ا-

 .میمعمول ستم؛یدر قضا بنده پولدار ن -

 رو باال داد. ابروهاش

 !یپس خر شانس-

  ؟یز گذاشت: لنپسره

 بهش نگاه کردم. یجد

 نه.-

 .کنهیرو جذب م یکه هر پسر یدار یخوشگل یهاپس چشم-

 فوت کردم. رونیحرص نفسم رو به ب با
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 خان؟ نیرام نجایا مینبود که اومد یاگهید یمغازه

 از در اتاق پرو به داخل نگاه کردم. یباز شدن کم با

 .ذاشتیم شیش رو به نماو چهار شونه بودن دهیورز یبدجور بازوها کت

 .دیدور چرخ هی

 چطوره؟-

 .ادیبهت م یهم بپوش یدادم و با لبخند گفتم: تو گون هیدر تک به

 اد؟یو گفت: لوس؛ حاال واقعا بهم م دیخند

 .ادیز یلیخ-

 زد. یلبخند

 ن؟یپس هم-

 آره بسته و باز کردم. یرو به نشونه هامچشم

دهنش رو  امیم رونیکه ب یگفت جوابش رو نده تا وقت یسره حرف نزن؛ هر چخواستم در رو ببندم آروم گفت: با پ تا

 کنم. سیسرو

 .الیخی! بنیگفتم: عه رام معترضانه

 به صورتت بشه اونوقت ساکت بمونم؟ قیدق زشینگاه ه ؛یدار یخوشگل یهابهت بگه چشم ادیاخم گفت: ب با

 آروم به گونم زدم. چندبار

 جون من دعوا راه ننداز.-

 فوت کرد. رونیمکث نفسش رو به ب یشد و با کم رهیخ بهم

 فقط بخاطر تو. -
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 زدم. یلبخند

 یست، دست من هم که جالباسدونه هی یخواستم در رو ببندم گفت: صبر کن لباس و کتم رو بهت بدم؛ جالباس تا

 .ستین

 گفتم: باشه. ناچارا

 آورد و به دستم داد. رونیرو ب کتش

 هام رو بستم.رفت چشم رهنشیپ یهادستش به سمت دکمه تا

 ؟یهات رو بستخنده گفت: چرا چشم با

 .کشمیتو خجالت م یمن جا-

 خانم؟ یکار کن یچ یخوایاونوقت م میمحرم شد یوقت -

 محرم. یگیم یخودت دار-

 لباسشه. دمیهام رو باز کردم که دصورتمه چشم یجلو زیچ هی نکهیو با حس ا دیخند

آرومش رو  یخنده ینکنم و زود در اتاق رو ببندم که صدا یردم به بدن لختش توجهک یرو گرفتم و سع لباسشم

 .دمیشن

 ندارند! هایکه بعض هیزیچ خوب خجالتم

 .ندینجوریا گهید پسرا

 

 دادم. هیکنار در تک نهیبه س دست

 .کردیفقط نگام م زیر هی پسره

 د؟یدار یاخم گفتم: حرف با

 نشست. یصندل یرو
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 نه.-

 .دیزل بزن گهید یکیبه پس بهتره -

 نگاه کنم. خوامیهام مال خودمه مچشم-

 ! جلل خالق!ه؟یک گهید نی! اهاهییپررو عجب

 چشم دوختم. نیاخم نگاهم رو ازش گرفتم و به زم با

 درحد دردودل شمارت رو داشته باشم؟ شهیآروم گفت: حاال نم پسره

 اومد. رونیکه سرخ شده بود ب یاچهرهبا  نیفحش بارش کنم که در باز شد و رام گهید خواستم

 رو ازم گرفت و با اخم به طرف پسره رفت. رهنشیو پ کت

 بکنه. ریلحظه منتظر بودم که پسره رو بزنه خورد و خاکش هر

 و گفت: چقدر شد؟ دیکوب زیم یرو رو هااون

 دعوا بشه استرسم گرفته بود. نکهیا از

 .هامتیشروع کرد به جمع بستن ق پسره

 .نیبه زم یهم عصب نیچشم دوخته بودم و رام نیمدت به رام تموم

رو برداشت و از عمد دستم رو گرفت که  دهایخر د؛یکارت کش یبدون معطل نیرو گفت که رام یینها متیق پسره

 شد. دهینگاه پسره به سمت دستمون کش

 و دستم رو ول کرد. میاومد رونیاز اون مغازه ب 

 .دیموهاش کش یتو یو دست سادیوا میکه رفت یکم

 بدم. یبه اون عوض یدرس حساب هیبرگردم و  گهیم طونهیش-

 شو و آروم باش قربونت برم. الشیخیگفتم: ب میلحن مال با
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 شد. رهیهام خچشم به

 خوشگلند. یلیهات خبگم که چشم دیفقط من با-

 زدم. یلبخند

 .حترا التیحرف تنها از زبون تو که بشنوم واسه لذت بخشه؛ پس خ نیا-

 زد. یلبخند

 تا حاال پسره داغون شده بود. یاگه جون خودت رو قسم نخورده بود-

 زدم. یلبخند

 کمرم گذاشت. یرو رو دستش

 .میبر-

 رو شکست. نمونیسکوت ب میدیاول که رس یطبقه به

 واست بخرم؟  یقرار بود چ-

 ره؟یطرفه م رشیز ایهست  ادشی نمیزدم که بب یرو به نفهم خودم

 ؟یدیخریواسم م دیبا یزیمگه چ-

 اول بود اشاره کرد. یکه درست وسط طبقه یشاپ یرستوران و کاف یهایصندل به

 .ادیب ادتیتا  دمیخریواست م دیبا یتا بهت بگم چ نیاونجا بش-

 گفتم. یاو باشه دمیخند

 رفتم. هایاز صندل یکیرو از دستش گرفتم و به سمت  هاکیپالست

 گهیکرد د دایپ نانیکه اطم یاما مچم رو گرفت و وقت وفتم،یبود ب کیم برخورد که نزدمرد محکم به هیدفعه  هی

 زود ول کرد. وفتمینم



 یدیو پل یپاک

302 
 

 خانم، قصد جسارت نداشتم. دیواقعا ببخش-

 .کنمیاخم گفتم: خواهش م با

 نگاه کردم. نیرام به

 حواسش نبود. خداروشکر

 با اجازه. د؛یبازم ببخش-

 بعد رفت. و

 ور بود؟!ک نقدریا یعنی! وا

 

 ...ی...راو

 

 تماس گرفت. اسیکامال از بهار دور شد با ال یبود وقت اسیجادوگر از افراد ال هیمرد که  اون

 جواب داد. یاسم رابرت بدون معطل دنیو د شیبود با زنگ خوردن گوش ییهابرگه یکه مشغول بررس اسیال

 رابرت. شنومیم-

 !هیک که شهیکردم قربان، اما باورتون نم داشیپ-

 ه؟یاز پشت تلفن با اخم گفت: اون ک اسیال

 دوم به بهار نگاه کرد. یاز طبقه رابرت

 که قرار بود تو فرقه باشه؛ بهار فرهمند! یهمون-

 ؟یکنی! اشتباه که نم؟یاز جاش بلند شد و بلند گفت: چ مهیحرف سراس نیا دنیبا شن اسیال
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مچش رو گرفتم؛ عالوه  وفتهین نکهیودم رو بهش زدم و واسه امطمئن بشم همون دخترست خ نکهینه قربان؛ واسه ا-

 هم هست! نهیگرگ هیتو وجود اونه؛  روهاین نکهیبر ا

 !شهیلب گفت: باورم نم ریو ز دیپرپشتش کش یمشک یموها یتو یدست جیگ اسیال

 .رهیکجا م یبفهم دیگفت: گمش نکن رابرت؛ با زود

 اطاعت قربان.-

 .دیرو به کف دستش کوب شیگوشتماس رو قطع کرد و  اسیال

رو بدزده و بکشتش؛  روهاشیکه ن خوادیخودش فکر کرد: اگه اون باشه حاال که زاگرا برگشته حتما دنبالشه و م با

 نیرو خشمگ هانهیگرگ نکارمیبا ا دیو تا ابد کنار خودم نگهش دارم؛ شا رمشیبگ دیمن با رتشیاون بگ نکهیقبل از ا

 اون مال منه. ت؛سیکنم، اما واسم مهم ن

رو از بهار؛  نیطور الناز، رام نیو هم رهیبگ نیکه اون رو از رام خواستیو نم شدینم کیهرگز به بهار نزد اسیال کاش

 .شهیسخت و خطرناک واسه بهار تازه شروع م یهاتیدختر ماه، ماجراها و موقع تیو حاال با لو رفتن هو

 

 بــهــار

 

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 اتو گذاشتم تا بعدا اتوشون کنم. زیرو کنار م دهایخر

و بسته  دهیکش رونیرو از قلب نفس ب ستهیبه دکتر زنگ زد و دکتر گفت که الکتر نیرام میتو راه برگشت بود یوقت

 .رترید ای ادینفس زود به هوش م یبه قدرت بدن

 شدم. ییض کردم و وارد دستشوعو یو شال طوس یبلند و شلوار طوس نیلباس آست هیرو با  هاملباس

 اومدم. رونیمربوطه، وضو گرفتم و ب یهابعد از انجام کار 

 کمد گذاشتم. نییپا یکشو یاز اتمام دو نمازم چادر و جا نماز رو تو بعد
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 .دادیانداختم؛ شش رو نشون م یساعت نگاه به

 اومدم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم. رونیاتاق ب از

 م.آشپزخونه شد وارد

که وسط آشپزخونه  یافرش سه در چهار خوشگل قهوه هیو  یاف کرم یام د یهانتیبزرگ با کاب یآشپزخونه هی

 مخصوص آشپزخونه. لیپهن شده بود و انواع وسا

 آشپزخونه برداشتم. یهالهیمهربون خدمتکار چشم از وس یصدا با

 خانم؟ دیالزم دار یزیچ -

 .کنمیاما خودم آماده م خواستم،یم وهیآبم وانیلبخند گفتم: دو ل با

 اپن گذاشت. یرو رو دستمالش

 .دیانجام بد یشما کار مینه خانم، آقا بهمون دستور دادند نذار -

 .گمیمن هم بهشون نم فهمه؛یاشکال نداره؛ آقا که نم -

 بره. رونیکردم که از آشپزخونه ب یخدمتکار رو راض باالخره

 ها کردم.و در بزرگ برداشتم و شروع به گرفتن آب پرتغالد خچالی یپرتغال رو از تو چندتا

 حرکت کردم. نیگذاشتم و به سمت اتاق رام ینیس یها رو تو وهیآبم وانیاز اتمام کارم ل بعد

 شالم رو مرتب کردم و در زدم. دمیبه اتاقش رس یوقت

 .دییبفرما -

 داخل؟  امیخوبه که ب تتیخنده گفتم: وضع با

 آره. لحن خندون گفت:  با

 رو باز کردم و وارد اتاق شدم. در
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 بود بلند شد. ییهاکارش که روش برگه زیپشت م از

 !وهی! آبمکردهیخانم چ نیگفت: به! بب دیها رو د وهیآبم تا

 و گفتم: کجا بذارمش؟ دمیخند

 کنار تخت اشاره کرد و به سمتم اومد. زیم یرو

 گذاشتم. زیم یرو رو ینیس

 ش اشاره کرد.تخت نشست و به کنار یرو

 .نیبش-

 ها رو بهش دادم که ازم گرفت. وانیاز ل یکیو  نشستم

 قلب ازش خورد. هی

 ست!! خوش مزههیواو؛ عال-

 هم خوش مزه بد مزه داره؟! وهیخنده گفتم: مگه آبم با

 فرق داره. هاوهیآبم یرو خانمم درست کرده با همه نیچون ا گه؛یآره د-

 زدم. یازدهخجالت لبخند

 دفعه بغلم کرد. هیخم شدم که  نیرام یپا یخودم رو بردارم رو وانیل نکهیا واسه

 راحت باشم. گهیکه د یدوست دارم هر چه زودتر زنم بش-

 زده با آرنج آروم به شکمش زدم. خجالت

 ولم کن؛ هنوز زشته. -

 به صورتم خم شد. کینزد

 .پوشهیکه ساپورت م هیرزنیزشت پ-
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 .وونهید لحن خندون گفتم: ولم کن با

 رو برداشتم و درست نشستم. موهیرو از دور کمرم باز کرد که آبم دستش

کل خونه رو  نیو نگ یهست یباز و بسته شدن در هال بلند شد و صدا یکه صدا میخوردن بود وهیدرحال آبم 

 برداشت.

 برگشتند! یشتریهشت ر یبا زلزله نایخنده گفتم: دوباره ا با

 و شروع کنه به سرفه کردن. وفتهیگلوش ب یتو وهیکه باعث شد آبم دنیبه خندشروع کرد  نیدفعه رام هی

 آخش دراومد و سرفه کردنش تموم شد. چارهیترس محکم مشتم رو به کمرش کوبوندم که ب با

 کمرش گذاشت. یرو رو دستش

 بهار! دردم گرفت. یوا -

 هام دردناک شده.مشت نقدریهامه که اتبخاطر قدر د،یگفتم: ببخش یاشرمنده یرو خاروندم و با خنده سرم

 گاو وارد اتاق شدند. نیع نیو نگ یلحظه هست نیهم تو

 .زانیعز دیاشتباه گرفت لهیرو با طو نجایا یول دا،یببخش -

 .میعاشقانتون شد یهم کارها دیشا ایعاشقونتون  یهابهار خانم که مزاحم حرف دی! ببخشی: وانینگ

 .مردیزبونم الل زبونم الل داداشت داشت م شیپ هیچند ثان نیتو هم مون کجا بود؟حرف عاشقونه -

 و جلوش زانو زد. دیدو نیبا ترس به طرف رام نیحرفم نگ نیا با

 مگه؟ شدهیچ -

گلوم  یتو وهیبزرگش کرده؛ فقط آبم یادیرو ز هیقض وونهیبهار د نی! ایآروم باش خواهر یبا خنده گفت: وا نیرام

 .نیهم د؛یپر

 .دمیبهار؟ ترس یا وونهیند شد و با حرص رو به من گفت: واقعا که! تو دبل نینگ

 عمتونه. وونهید م؟وونهیحرص گفتم: من د با
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 گذاشتم و به سمت در رفتم. ینیس یرو تو وانیبلند شدم؛ ل بعد

 من رفتم حاضر بشم. ال؛یگودز یگفتم: بابا نیبه رام رو

 کنمیم یتالف "گفتیکه م نیپر حرص رام یصدا نیو همچن یهستو  نینگ یخنده یاز اتاق خارج شدم که صدا و

 .بلند شد "بهار خانم

 و به سمت اتاقم حرکت کردم. دمیاز حرص دادنش خند کوتاه

 ستیو ساعت ب دادیرو نشون م قهیدق ستیانداختم؛ ساعت نونزده و ب یوارد اتاق شدم به ساعت نگاه یوقت

 .شدیشروع م یمهمون

 

 .دمشونیبودم، پوش دهیپاساژ خر یکه تو یدن مانتو و شلوار و روسراز اتو کر بعد

 .دمیرو شن شدیم کیکه به اتاقم نزد ییهاقدم یدفعه صدا هی

 .ادیب رونیب یروحیزدم تا از حالت ب یکم رژلب صورت هیشده بود  رنگیب یلبم کم نکهیتوجه بهش بخاطر ا بدون

 به صدا دراومد. در

 .دییگفتم: بفرما بلند

 و بغلش کردم. دمیبه طرفش دو عیو سر دمیکش یانفس؛ نفس آسوده دنیباز شد که با د در

 نفس. خوامیبغض گفتم: معذرت م با

 کمرم زد. یرو رو دستش

 .ینجاتم بد یخواستیتو که نبود؛ تو م ریتقص وونه؛ید یه-

 .دمیبغلش کردم و گونش رو بوس ترمحکم

 .دمیبخشیودم رو نمخ یومدینکرده به هوش نم ییاگه خدا-

 خودت رو سرزنش نکن. نقدریا-
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 هام گذاشت.دست یهاش رو روزد و دست یجدا شدم و دو طرف صورتش رو گرفتم که لبخند ازش

 بودند. رنگیب هاشلب

 ست؟یگرسنت ن-

 غذا واسم آورد. دیدکتر زحمت کش-

 آوردم. نییرو پا هامدست

 برو حاضر شو.-

 رو خاروند. گونش

 ر؟آم... بها-

 جونم.-

 داشت. دیبزنه ترد خواستیکه م یاز حرف انگار

 رو نگاه کرد. اطرافش

 داخل؟  امیب تونمیم-

 در کنار رفتم. یاز جلو عیسر

 آره حتما.-

 اتاق شد و در رو بست. وارد

 به شکستن قلنج دستش کرد. شروع

 من... من.-

 .گهیبگو د-

 انداخت. نییرو پا سرش
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 نفرم. هیهست که عاشق  یسال هیمن  -

 شناسمش؟یم ؟ی! ک؟یگرد شده گفتم: چ یهابازوهاش رو گرفتم و با چشم عیسر

 رو باال آورد. سرش

 هاش حلقه زده بود.چشم یتو اشک

 .شیشناسینم-

 زد. یکم رنگ لبخند

 پسر ملکه بارانه.-

 ها؟نهیگرگ یملکه نیتعجب گفتم: هم با

 کرد. نییرو باال و پا سرش

 تخت نشوندمش، خودمم کنارش نشستم. یرو گرفتم و رو دستش

 شد؟  یچ ؟یکن؛ چطور فیخب؛ تعر-

 مکث گفت: من و احسان؛ اسمش احسانه... یکم با

 زدم. ینیغمگ لبخند

 اسم برادر منم احسانه.-

 دلت براش تنگ شده؟-

 انداختم. نییرو پا سرم

 .ادیز یلیخ-

 رو باال آوردم. سرم

 کن. فیتعر ال؛یخیب-
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 .دیکش یقیعم نفس

اصال نترس؛ "شونم و گفت  یدستش رو گذاشت رو دمش؛یبه پرورشگاه فرستاده بشم د نکهیبار قبل از ا نیلاو-

بود،  یمرد واقع هی یداد؛ از همون بچگ میخوب دلدار "یگرد یبرم یبزرگ شد یوقت ست،ین یبد یها جاآدم یایدن

 دوسش داشتم. یاز بچگ دمش؛ید ؛میتملکه رف دنیواسه د یشونزده سالم شد و به همراه هست بایتقر یوقت

 یسالگ فدهیه یدو بار تو م؛یکرد فیو خاطره واسم هم تعر میبا هم حرف زد یکل دمشید یو ادامه داد: وقت دیخند

ندارند؛ چون  رانیا یهاو خون آشام نهیکار به کار گرگ هایکه شکارچ هیسال هینجاتم داد؛ االن  هایاز دست شکارچ

 که نجاتم داد عاشقش شدم. یوقتاز  م؛یزنیها نمبه انسان یبیبهشون ثابت شده که آس

 جلو نگاه کرد. به

 نه. ایدوسم داره  دونمینم-

 هام نقش بست.لب یرو یلبخند

 نه؟ ایدوست داره  یبدون یخوایم-

 نگاه کرد. بهم

 آره.-

 پس نگران نباش؛ بسپرس به من.-

 !؟یتعجب گفت: چ با

 رو گرفتم. دستش

 .یشناسیمن رو که م کشم؛یازش حرف م یجور هیمانه من خودم محتر-

 اما...-

 ناز نکن.-

 دفعه بغلم کرد. هیزد و  یلبخند
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 خوشحالم که دارمت. ؛یممنونم بهار-

 زدم. یلبخند

 منم خوشحالم.-

 جدا شدم. ازش

 ؟یبهم بگ یگرفت میشد که تصم یچ-

 .دیکش یقیعم نفس

 داغ دلم تازه شد. و دوباره دمشیها دامروز تو قصر خون آشام-

 ؟یرفت ششیپ-

 نه؛ نتونستم.-

 ؟یگفت یبه هست-

 نه.-

 پس اول حاضر شو، بعد حتما برو بهش بگو.-

 زد. یلبخند

 .یباشه خواهر-

 شدم که بلند شد. بلند

 رفت. رونیطرف در رفت و بعد از باز کردن در از اتاق ب به

 نفس کلک؛ تو هم؟! یا

 انسان نشده. هیخوبه عاشق  حاال

 و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. دمیخند مآرو
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رفتم و منتظر دخترها و  نییاومدم؛ از پله ها پا رونیکردم از اتاق ب دایپ نانیاز مرتب بودنم اطم یرو زدم و وقت عطرم

 موندم. نیرام

 اومد. نییها پااز پله نینگ قهیاز چند دق بعد

سبز  یتنگ و روسر یمشک یکل پروانه کار شده بود و شلوار لاون با نخ سبز کم رنگ به ش یزرد که رو یمانتو هی 

 بود. دهیپوش

 رو باال دادم. ابروهام

 !؟یبود پیتو هم خوشت-

 !یپیو با خنده گفت: نه، فقط خودت خوشت دیرس بهم

 سر تا پام نگاه کرد. به

 نه؟یرام یقهیسل-

 داداشته. یقهیو شلوارش سل یفقط روسر-

 خوب بوده. شهیداداش من هم یقهیحالت غرورانه گفت: سل با

 .دیخنده به بازوش زدم که خند با

 شده. یبا اون کت و شلوار چجور نمیبب نکهیا یبرا کنهیدلم داره تاپ تاپ م یوا

 اومدند. نییها پابه همراه هم از پله ینفس و هست قهیاز دو سه دق بعد

 که عشقشون هست.  ییجا رندیهردوشون دارند م گهی! دنایشدند ا پیچه خوشت اوالال

 یو روسر یشلوار مشک هیاون با نخ بنفش به شکل گل کار شده بود و  یناز که رو یصورت یمانتو هی نفس

پررنگ به شکل گل کار شده  یآب یاون با نخ ها یکه رو یآسمون یآب یمانتو هی یبود، هست دهیبنفش پوش_یصورت

 بود. دهیپوش یآسمون یآب یو روسر یبود و شلوار مشک
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به خودتون  نقدریکه ا دیریم دیکجا دار یگفتم: به سالمت نهیدست به س یطونیبا حالت ش دندیبهمون رس یوقت

 !د؟یدیرس

 با خنده گفت: ببند بهار. یهست

 ؟یو رو به نفس گفتم: بهش گفت دمیخند

 کرد. نییرو باال و پا سرش

 گفته؟ یرو به هست یکنجکاوانه گفت: چ نینگ

 کن. فیفتم: واسه فضول خانم تعرخنده رو به نفس گ با

 

 ـــنیرامـــ

  

 .دمشونیآوردم و پوش رونیکمد ب یو کت و شلوارم رو از تو رهنیپ

رو  دمیرو دور مچم بستم. کفش اسپورت سف میمشک یرو شونه کردم و بهشون حالت دادم و ساعت مچ موهام

 .اومدم رونیرو به خودم زدم و از اتاق ب میشگیو عطر تلخ هم دمیپوش

 .دمید یو سالم دم در خروج حیاومدم که دخترا رو به همراه نفس صح نییها پاپله از

 توجهش رو جلب کنم از همون فاصله بهش زل زدم. نکهیو بدون ا ستادمیکه ا دیبهار هوش از سرم پر دنید با

 

 بـــهـــار

 

 که اطراف رو نگاه کردم. کردمیخودم حس م یرو رو ینگاه ینیسنگ

 ذوق کردم. نیامر دنید با
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 !په؟یخدا که چقدر شوهرم خوشت ینیبیم

 !ادیکت و شلوار بهش م نیا بیعج 

 .شهینم یبدشانس یبرم و صدتا ماچش کنم، ول خوادیم دلم

 شده بود.  رهیبود و بهم خ ستادهیسرجاش ا 

 .چرخوندندیهردومون م نینگاهشون رو ب طونیسه تا هم ش اون

 شدم. کینزد نیرام به

 !ایآقا، من رو قورت داد یوش زدم و خندون گفتم: هباز به

 به خودش گرفت. یمثال جد یافهیاومد و ق رونیحالت شک ب از

 !کردمیکه به تو نگاه نممن -

 !؟ینه بابا! پس چرا به من زل زده بود -

 بهت زل زدم. ادیز نیهام راه رفت؛ بخاطر همدفعه چشم هی -

 نع شدم... مثال.خان؛ قا نیخنده گفتم: باشه رام با

 ؟یکشیم قیکه گفت: چرا نفس عم دمیکش یقیکه زده بود نفس عم ییعطر خوشبو از

 عطرت رو دوست دارم.-

 دفعه سرش رو جلو آورد که به عقب رفتم. هیزد و  یلبخند

 !؟یکنیکار م یچ-

 عطرت رو بو کنم. خوامیلحن خندون گفت: م با

 بهش رفتم. یاغره چشم

 نشو. بهت رو دادم پررو-



 یدیو پل یپاک

315 
 

 .دیبه کتش کش یو دست دیخند

 به نفس گفت: حالتون بهتره؟ رو

 زد. یلبخند نفس

 آره خداروشکر.-

 پس خداروشکر.-

 .نمتونیبیکار کوچولو دارم؛ بعدا م هی امیب یبه مهمون نکهیرو به هممون گفت: من قبل از ا بعد

 بپرسم انتقال زد. یخواستم ازش سوال تا

 گاه کردم.دهن باز به رو به روم ن با

 .میبر دیبا ؛یبهار یبا خنده گفت: ه نفس

 صبر نکرد تا ازش سوال بپرسم! شعوریرو جمع و جور کردم و با اخم گفتم: ب خودم

 هم عجله داشته. دیشا ای گهیزود رفت د ینپرس نکهیبا خنده گفت: واسه ا نینگ

 باال انداختم. یاشونه

 ببرتم. یکی ه؛یچه شکل ایکجا  هانهیگرگ یایدن دونمیکه نمبه من چه؟... خب؛ من-

 دستش رو دراز کرد. نفس

 .برمتیم-

 رو گرفتم. دستش

 مکانمون عوض شد. یرنگ یبزرگ مشک یدروازه یچشم به هم زدن رو به رو هی تو

 هم ظاهر شدند. یو هست نینگ
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بود وارد  یباغ ونیبود و م دیفبا نور زرد و س ییهاو اونورش چراغ نیکه ا یاز باز شدن در و گذشتن از راه سنگ بعد

 .میسالن شد

 هاست.خورده بزرگتر از قصر خون آشام هی نجایا

 مختلفه. یهاها و گلپر از گلدون سرتاسرش

 .میدیبودند رس سادهیکنارش وا یکه دو نگهبان به طور رسم یانقره ییدر بزرگ طال به

 ش شدند.رها هم متوجهمثل خوره به جونم افتاده بود که فکر کنم دخت یبیعج استرس

 شده! دیصورتت مثل گچ سف ؟یاسترس دار یدختر! واسه چ یبا تعجب گفت؛ وا نینگ

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 کنند. یقراره امروز من رو به ملکه باران معرف ن؛ینگ ستیدست خودم ن -

 .یکن آرومتر باش یسع یبهار، ول ی: حق داریهست

 .کنمیرو م میسع -

 من هم استرس دارم. نیش رو بخوا: راستنفس

 !؟یچ یتعجب گفتم: واسه با

 : از رو به رو شدن با احسان استرس دارم.نفس

 نشون بده. یخودت رو جلوش قو ؛یکن استرس نداشته باش یخنده گفتم: تو هم سع با

 کرد. نییرو باال و پا سرش

 دهنم رو با صدا قورت دادم. آب

 !رمیحال ماالن از  د؛یریها من رو بگبچه -

 نفر سرش رو کنار گوشم آورد. هیدفعه  هی
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 ها.خانمم استرس داشته باشه نمینبب -

 .نهیکه رام دمیصداش فهم از

 هام رو تکون دادم.و دست دمیطرفش چرخ به

 .رمیکمک؛ دارم از حال م نیرام -

 رو گرفت. بازوهام

 باشه؟ شتم،یآروم باش بهارم من پ -

 گرفتم. یبیکه گفت آرامش عج یلحن با

 زدم. یلبخند

 .نمیباشه رام -

ها انگار لباس نیبا ا د؛ینیرو بب نیدخترا! بهار و رام یگفت: وا زدیلحنش موج م یکه تو یبا ذوق نیدفعه نگ هی

 جفتتون بشم. ی! فدانیایبهم م یلیخ ینامزد کنند؛ وا خوانیم

 جون. نیذوق گفتم: خدانکنه نگ با

 بازوهام رو ول کرد. نیرام

 بهار آخرش مال خودمه. یچه نخوا یخواهر گلم، چه بخوا گهیه دبل -

 مثل بهار داشته باشم. یزن داداش هی: منکه از خدامه نینگ

 داخل. میبر نیایب گه،ی: خب دنیرام

 برد. نیمن رو درست کنار رام نینگ

 کور بشه. هایتا چشم بعض یریم یمهمون یداداشم تو یپا به پا -

 لنازه؟ا هایمنظورت از بعض -
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 .قایدق -

 .شمیجدا نم نیپس از رام -

 ها اشاره کرد که در رو باز کنه.از نگهبان یکیبا خنده سرش رو به چپ و راست تکون داد و به  نیرام

 به جلو قدم برداشت که من هم پا به پاش حرکت کردم. نیاز باز شدن در توسط دست نگهبان، رام بعد

 پشت سرمون اومدند. دخترا

 .میشد یبزرگ و طوالن سالن وارد

نگاه  نیبه من و رام یسوال یابا تعجب و عده یاکه بلند شدند و عده دینگاها به طرف ما چرخ یوارد شدنمون همه با

 کردند.

 هم از بهار فرهمند. نی: افرمانروا

 دادم. ازم استقبال کردند که با لبخند و خجالت جوابشون رو ییحرف فرمانروا، همه با خوش آمدگو نیا با

 توجهشون رو از ما گرفتند. همه

 .ادیخوششون نم ییگو شیاصال از دخترماه بخاطر اون پ دیشا ایدخترماه داشتند؟!  دنیذوق واسه دقدر  نیهم یعنی

 .کنندیفکر م یکه درموردم چ ستیمهم ن اصال

 که لبخندم جمع شد و خشم وجودم رو پر کرد. دمیسالن الناز رو د یابتدا 

 ز ذهنم رو پر کرد.النا یصدا

 هاش رو پاره کرده.دکمه نیکه رام ییاومدم دنبال مانتو-

 زد و نگاهش رو ازم گرفت. یهام بهش نگاه کردم که پوزخندچشم یتو تیعصبان با

 به دستم خورد. نیداغ شدند که نگاه رام هامدست

 بردم. یگرفت و به کنار بازوم رو عیسر
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 همه نشون نده. نیا یگفت: بهار؛ خشمت رو جلو آروم

 هام به حالت قبل برگشت.که دست دمیکش یقیرو بستم و نفس عم هامچشم

 رو باز کردم. هامچشم

 ؟یآروم-

 آرومم.-

 اطرافش نگاه کرد. به

 .میبر-

 .میرفت یکنار نفس و هست به

 .کردیتموم حواسش به ما بود و با اخم نگاهمون م فرمانروا

 ارش نشستم.نشست و من هم کن یصندل یرو نیرام

 .وفتهیکردم نگاهم به الناز ن یرو دور تا دور سالن چرخوندم، اما سع نگاهم

 یکه فکرکنم محتواش خون بود و رو ییجام ها زهایاز م یبعض یو رو وهیها پر بود از ممهمون یرو به رو زهایم یرو

 !خورند؟یخون ها رو م نیها اخون آشام یگوشت خام قرار داشت. اق! چجور زهایاز م یبعض

 !دهیچیفضا نپ یخون و گوشت تو یکه اصال بو نجاستیا جالب

هاش چشم یچهرش نفسم رفت؛ دور عدس دنیدفعه از د هیکه  دمیچرخ نیرو از سالن گرفتم و به سمت رام نگاهم

 اومده بود. رونیسرخ ب یهاش رگاچشم ریقرمز شده بود و ز

 عطش داره. حتما

 .دمیشک یقیرو بستم و نفس عم هامچشم

 . یبهش عادت کن دیکه، با ستین یزی! چوونهیبهار د 

 رو باز کردم. هامچشم
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 برگشت. شیکه به حالت انسان دینفس سر کش هیجام پر از خون رو  هی نیرام

 !؟یخوریرو م نیا یچجور ن؛یگفتم: اق رام یحالت چندش با

 لبش رو با دستمال پاک کرد. یو خون گوشه دیخند

 شه؛یکم م مونیقدرت جسمان میروز خون نخور هیخونه؛ اگه  نیهم یدنیغذا و نوش نیها بهترامواسه ما خون آش -

 .نایاز ماها ندار یهم دست کم هانهیبه خون؛ شما گرگ میمعتاد ییجورا هی

 گذاشت. یمن و نفس و هست یجلو ز،یم یچندتا بشقاب پر از گوشت رو رو مهیند هی

 دوتا شروع کردند به خوردن. اون

 مرد که کنار الناز نشسته بود، بود. هیمشغول حرف زدن با  مانروافر

 نداره. یبه فرمانروا اشاره کرد؛ رادان هم با اشاره گفت که اشکال یبره، هست ششیاشاره کرد که پ یبه هست رادان

 !نیلب گفت: از دست ا ریو ز دیکش یپوف یهست

 بلند شد و به سمتش رفت. بعد

 بره. ششیکرد که پاشاره  نیبه رام فرمانرا

 بخور تا برگردم. یزیچ هی-

 فرمانروا بره بهش نگاه کردم. شیکه پ یگفتم و تا وقت یاباشه آروم

 مرد که النازم کنارش بود نشسته بود. هیباالتر از  فرمانروا

 .نهیروش بش نیکنار الناز اشاره کرد تا رام یبه صندل فرمانروا

 دستم رو مشت کردم. تیعصبان از

 .دیچرخ نیزد و به طرف رام یمکث نشست که الناز رو به من لبخند بدجنس یبهم انداخت و با کم ینگاه نیرام

 هم فشار دادم. یهام رو رورو بستم و دندون هامچشم
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 هام رو باز کردم.دستم قرار گرفت به حالت قبل برگشتم و چشم یکه رو یاما با دست شد،یتر مهر لحظه داغ بدنم

 ه بهار؟: حالت خوبنفس

 .و الناز نگاه کردم نیرام به

 .کن نفس فیخوب بودن رو تعر-

 .رهیکه بخواد با الناز گرم بگ ستین یآدم نمینکن؛ رام تیخودت رو اذ نقدریا-

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 به منه. نیبود تموم حواس رام معلوم

 بهم نگاه کرد. یچشم ریز الناز

 دهنم گذاشتم. یرو با چنگال برداشتم و تو یگوشت یکهیپرت کردن حواس خودم ت واسه

 حس رو اصال دوست نداشتم. نیو ا شدمیم ترصیحر خورمیم شتریب یهر چ 

و  ادیکه داره به سمتم م دمیجمع شد، اما د نیکردم انگار باز حواسم به رام یکل بشقاب رو خال نکهیاز ا بعد

 .خندهیهاش داره مچشم

 غذا بخوره؟ یکی یدیتا حاال ند ؟یکنینگام م ینجوریگفتم: چرا اباال رفته  یابروها با

 نشست. یصندل یتا خندش رو پنهان کنه و رو دیکش ششیبه ته ر یدست

 نه تو بخور، راحت باش.-

 افتاد. زیبشقاب پر از گوشت وسط م هیدفعه نگاهم به  هی

 .ذارهینم نمیکه برم اون وسط و اون رو بردارم؛ تازه رام زشته

 کنم؟ کاریچ الحا

گفتم:  نیرام یواسه حواس پرت کشوندمیاون رو به سمت خودم م رومیهمون طور که با ن دیکه به ذهنم رس یفکر با

 داشتند؟ کاریفرمانروا باهات چ
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 .دیموهاش کش یتو یدست

 ...کهنیو ا ستمیمجلس راحت ن یمنم مخالفت کردم و گفتم باال نم؛یالناز بش شیپ یتا آخر مهمون خواستیم-

 .دمیبه باال پر یبودنش از ترس کم یدفعه مچم رو گرفت که از ناگهان هی

 .دندیخندیهاش مباال رفته بهم نگاه کرد، اما چشم یابرو هی با

 بهار خانم؟! یمن رو دورم بزن یخوایم -

 سرم رو خاروندم. یاخجالت زده یخنده با

 

من رو  کهنیتا فکر ا دادمیاونقدر فشارت م کردم؛یود بغلت مشد و با خنده آروم گفت: اگه جاش ب کیبهم نزد یکم

 به سرت نزنه. یدور بزن

 .دمیکش رونیدستش ب یبهش رفتم و مچم رو از تو یاغره چشم

 آوردند. فیبلند گفت: ملکه باران تشر مهیند هیبکشم  یاگهید ینقشه هیاومدم  تا

 کوفت کنم که! یزیچ هی ذارندیشانسم رو ببرند؛ نم نیمردشور ا یعنی

 بلند شدند که من هم بلند شدم. همه

 جدا نشست و به فرمانروا و همه سالم داد. یصندل یباران وارد شد و کنار فرمانروا رو ملکه

 .نمیملکه رو بب یجلو روم بودند نتونستم چهره یعده ا چونکه

 ن؟یرام یریبه جلو رفت که آروم گفتم: کجا م نیرام

 .دیطرفم چرخ به

 و شخصا به ملکه سالم نکنم! نمیبش نجایکه ا شهینم-

 گفتم که به راهش ادامه داد. یآهان
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 همه نشستند من هم نشستم. یوقت

 چشم دوختم. زیضرب گرفتم و به م نیزم یاسترسم گرفت که با پام رو باز

 فرمانروا بلند شد. ینگذشت که صدا یلیخ

 .نندیتا ملکه شما رو بب ایبهار جان، ب -

 رو صدا زد!من  یوا

 آروم گفت: خونسرد باش بهار؛ محکم قدم بردار. نفس

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 و بلند شدم. دمیکش یقیعم نفس

 جرئتم رو جمع کردم و به سمت جلو گام برداشتم. تموم

 بود. نییملکه برسم سرم پا کیکه به نزد یوقت تا

 فکر فرو رفتم. یهام بهم گره خوردند و توملکه اخم یهچهر دنیگذاشتم و سرم رو باال آوردم، اما با د احترام

 ! اما کجا؟دمید ییجا هیخانم رو  نیا من

 شد. دهیدفعه خود به خود ذهنم به گذشته کش هی

 نترس. یزیباشه که من مراقبتم دختر خوشگلم، پس از چ ادتی شهیهم-

.................................... 

 با داداشت خوش بگذره. یکه مثل باز دمیهت قول مب ؟یشهرباز میبر یخوایم-

 آره. ؛یعاشقتم مامان یوا-

............................................... 

 ؟ییبهار؟ بهار کجا -
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.................................................. 

 :حال

 هام حلقه زد و شکه به مامان نگاه کردم.چشم یتو اشک

 مکان نداره!ا نی... انیا

 ! ملکه؟!ها؟نهیگرگ نی! سرزمنجا؟ی! اما اایمامانمه خدا نیمامانمه! ا نیا 

 به ذهنم هجوم آوردند. خاطرات

 : پسر ملکه باران... اسمش احسانه...نفس

 نداره. یدختر لیاص ینهیگرگ چوقتیه گهید یعنی: نیرام 

 !بهیعج یلیخ نیو ا یلیاص هی نکهی: و ادکتر

 قدرت جواب دادن نداشتم. زدیصدام م یهر چ فرمانروا

 شدند. ریهام سرازاشک یحرف چیه بدون

 .وفتمیپاهام ب یبود از سست کیلحظه نزد هر

 شکه و قفل کرده بودم. یشکه

 !؟یکنیم هیگر ی! چرا دارشده؟یبلند شد و ناباورانه گفت: بهار! چ نیرام

 .رهیو بازوهام رو بگ ادیتا ن کنهیم یو سع کشهیبود داره خودش رو م معلوم

 .کردیبا اخم و سردرگم بهم نگاه م مامان

 .کردندیبهم نگاه م جیالناز گ یحت همه

 لرزونم آروم به جلو قدم برداشتم. یپاها با

 !شهینه! باورم نم-
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 شده بهار؟  یبا اخم گفت: چ فرمانروا

 لرزون گفتم: مامان؟! ییزبونم انگار باز شد که با بغض و صدا قفل

 

 بلند شد. یصندل یبا تعجب آروم از رو مانما

 دختر تو چطور جرئت... گفت: تیاز وزرا با عصبان یکی

 .مامان ساکت شد یاشاره با

 مامان؟! یسمتم اومد و با تعجب گفت: شما به من گفت به

 ؟یمن رو بشناس یتونی... نمیتونیگفتم: نم یبغض به سخت میحجم عظ بخاطر

 ما رو بشناسم؟!گفت: من چجور ش سردرگم

 

 هام رو پاک کردم.و اشک دمیکش یقیعم نفس

 کنم. یپس بذار خودم رو معرف -

 کنجکاو بهم چشم دوختند. همه

 انداختم و باال آوردم. نییسرم رو پا کوتاه

خودش دست  یطونیچهار سالش بود از داشتن مادر و پدر محروم شد؛ بخاطر ش یهستم که وقت یمن همون -

سر کردم و بزرگ شدم؛  یاخانواده چیپرورشگاه بدون ه یگم شد؛ پونزده سال تو تیجمع ونیرد و ممامانش رو ول ک

 و من رو با خودشون ببرند. انیپونزده سال هر لحظه منتظر بودم که خانوادم ب نیهم یتو

 هام حلقه زد.چشم یشد و اشک تو کیآروم بهم نزد شکه

 بغض گفتم: منم مامان، بهار. با

 هاش قاب گرفت.شدند و صورتم رو با دست ریازسر هاشاشک
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 .دندیلرزیم هاشدست

 من؟ یدختر کوچولو ییتو بهارم؟ ییتو -

 هاش گذاشتم.دست یرو رو هامدست

 مامان؟ یومدیچرا دنبالم ن ؟یهمه سال کجا بود نیلرزون گفتم: ا یو با صدا آروم

 .میبخدا نتونست م؛یکن داتیپ می... نتونستمیاما نتونست م،یو رو رو کرد ریرو ز رانیگفت: کل ا یبه سخت هیگر با

 نشوندمش. نیزم یبازوش رو گرفتم و آروم رو ریز عیسر وفته،یب نیزم یدفعه پاهاش سست شدند و تا اومد رو هی

 رو گرفت. هامدست

 دخترم! یچقدر بزرگ شد -

 گونم سر خورد. یاشک رو یاانداختم و قطره نییرو پا سرم

 مامان. یدیگ شدنم رو ندکه بزر فیح -

 هاش فشرد.دست یرو تو هامدست

نبودت واسم عذاب بود، اما بروز  یهر لحظه م؛یکن داتیهمه امکانات پ نیبا ا میمن و پدرت رو ببخش که نتونست -

 .دادمینم

حرف  نیگفتم: ا ینیغمگ یبا لبخند کردمیهاش رو پاک مرو دو طرف صورتش گذاشتم و همون طور که اشک دستم

 بوده. نیرو نزن مامان، حتما خدا صالحش ا

 و محکم بغلم کرد. دمیآغوش کش یتو

 .دمیکش مهیر یها توو عطرش رو بعد از سال دمیکش یقیکردم و نفس عم بغلش

 شده بود. ترکیخورد که بهم نزد نینفر نگاهم به رام نیرو باز کردم که اول هامچشم

 زدم. یچشم دوخته بود که درجوابش لبخند پر از اشک بهم یهابا لبخند و چشم 

 که ازش جدا بشم. خواستمیملکشون رو تو بغلم نگه دارم، اما نم یادیز قیهمه مهمون زشت بود که دقا نیا ونیم
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 شبم کنارش بخوام. یداشتم حت دوست

 ازم جدا بشه. خوادیبود خودشم نم معلوم

خوش  یها و موهاپسر جوون با چشم هیسرم برگشتم که با  ازش جدا شدم و به پشت یباز شدن در به سخت یصدا با

 .دمیرو د یاحالت قهوه

 .دیبه سمتش دو یبلند شد و با خوشحال مامان

 خبر خوب واست دارم. هیپسرم،  -

 ! مامان گفت پسرم؟؟یچ

 خودمه؟! یداداش نیا یعنی 

 قربونت برم. یاله

 ! نفس حق داره که عاشقت شده باشه.یشد یمرد چه

 شدم و به طرفش رفتم. بلند

 رو احسان زوم نکنه. ادیز کردیم یو سع هاش بودلب یرو یلبخند کم رنگ نفس

 مامان؟! یباال رفته رو به مامان گفت: نکنه واسم زن آورد یاحسان که به من خورد با ابروها نگاه

 .دیصورت مامان کش یکرد و انگشتش رو رو یدفعه اخم هی

 ! آره؟؟یکرد هیشما گر نم،یصبر کن بب-

 رفته؟! ادتیمن رو  گهینامرد! د یگفتم: ا زدیو هم غم توش موج م یکه هم خوشحال یحالت هی با

 !شناسم؟یتعجب گفت: من شما رو م با

 په نه په احسان خان. -

 تا نخنده. دیبه لبش کش یدست نیرام
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 !؟یزنیباهام حرف م ینجوریکه ا یهست یمگه تو ک -

 .گمیفتم: من خودم ممامان خواست که بگه گ تا

 به احسان انداختم. ینگاه مین یبدجنس با

 کنم. ریکم ذهنش رو درگ هی خوامیفقط م-

 .کنهیزجر کشت م نیمن زودتر بهت بگم احسان؟ چون ا یخوایدفعه رادان گفت: م هی

 زد. ییبهش رفتم که لبخند دندون نما یاغره چشم

 .گمیالزم نکرده خودم م -

 خت.باال اندا یاشونه

 .یهرجور راحت -

 من قصد ازدواج ندارم. یول ؟یبا من ازدواج کن یخوای! نکنه م؟یهست یک گهی: وا دختر! تو داحسان

 ازدواج! گهیهستا! همش م وونهیداداش من هم د نیا

 ؟ینفر رو دوست دار هی یباهات ازدواج کنم وقت دیبا یواسه چ -

 !؟یهست یتعجب گفت: دختر تو ک با

 حدس بزن. -

 .یبگو بچه، حوصلم رو سر برد -

 ؟یریزنج یوونهید برمیحاال من حوصلت رو سر م -

 (یریزنج یوونهید گفتمی)بچه که بودم به احسان م

 زد. ینیدفعه نگاهش رنگ غم گرفت و لبخند غمگ هی

 ...یریزنج یوونهید گفتینفر بهم م هیفقط  -
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 دیکش ششیبه ته ر یدست

 و اون هم خواهر گمشدمه. -

 یطونیگذاشته شده بود زدم و با حالت ش شیبه نما یو طوس دیتو اون کت راه راه سف یکه به خوب شدهیورز یبازو به

 هستم؟ یحاال فکر کن من ک گفته،یرو بهت م نیفقط خواهر گمشدته که ا یگیم ،یریزنج یوونهیگفتم: خب د

 شک شدند.هاش پر از اچشم هیاخم بهم نگاه کرد، اما بعد از چند ثان با

 ب...ب... بهار؟!-

 .دمیهام حلقه زد و با بغض خندچشم یتو اشک

 .یریزنج یوونهیآره خودمم د -

 طرف صورتم رو گرفت. دو

 ؟یواقعا... واقعا خودت-

 .دمیبغض خند با

 نه پس روحمه!-

 تو آغوشش فرو رفتم. دهینکش هیثان به

 وستند؛یپ قتیهام به حقانگار خواب ؛یباالخره برگشتکه  شهیباورم نم شه؛یگفت: باورم نم یبغض و خوشحال با

 دلم واسه خواهر خلم تنگ شده بود. یلیخ یلیخ

 و مشتم رو به کمرش زدم. دمیبغض خند با

 نه من. یصد بار بهت گفته بودم که خل خودت-

 و من رو از خودش جدا کرد. دیخند

 به هم گره خوردند. نیرام یهاکه اخم دیرو بوس گونم

 م نخندم.کرد یسع
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 اون و مامان چرخوندم. نیرو ب نگاهم

 بابا کجاست؟ -

 هل اول به هم بعد به من نگاه کردند. هردوشون

 شد. ریبه وجودم سراز ینگران

 احسان؟ شدهیچ -

من  روز صبح که هیکامل شد و  یکنند، بابا... بابا افسرده دایمامان و بابا نتونستند تو رو پ نکهیبهار... بعد از ا زهیچ -

 گهیمن د د؛یمن رو ببخش "نامه نوشته بود ینامه گذاشت و رفت؛ تو هیرو جمع کرد و  لشیوسا میو مامان خواب بود

تا  خوامیبرنگردم و خانم ازت م شتونینکنم پ دایبهار رو پ یندارم و با خودم عهد بستم تا وقت ییفرمانروا ییتوانا

از اون روز  "یریرو به دست بگ هانهیگرگ ییکنه، شما فرمانروا ییواکه احسان کامال بزرگ بشه و بتونه فرمانر یوقت

 .میدیبابا رو ند گهیکدوممون د چیتا حاال ه

 هام حلقه زد.چشم یاشک تو باز

 نم؟یبیبابا رو نم گهید یعنی -

 کرد. یاخم احسان

 مطمئن باش. گرده،یبرم یروز هینکن!  یاشک نجوریهات رو اچشم یعه بهار! ه -

 .زنمیحرف رو بهش م نیا یبا خنده گفت: باور کن منم ه نیرام

 انداختم. نیبه فرمانروا بعد به رام ینگاه میو اول ن دمیطرفش چرخ به

 ؟یبود که گفت یچ نیفرمانروا ا ی! جلونیتو سرت نکنن رام خاک

 نگاه کرد. نیبه من و رام جیو احسان گ مامان

 از فرمانروا بهش نگاه کردند. یعکس العملمنتظر نشون دادن  یرادان، نفس و هست ن،ینگ
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رو  گهیکه هم د دی! خوشحال باشد؟یغم بغل گرفت یزد و به جاش گفت: آخه چرا زانو دنیخودش رو به نشن فرمانروا

 .دیکرد دایپ

 .دیکن هیرو ته هاینیریانواع ش عیگفت: سر هامهیرو به ند بعد

 رفتند. رونیب گهیر دد هیگفتند و بعد از احترام گذاشتند از  یاطاعت

 !ایهست یرانیا لیاص ینهیگرگ هیبود که  بی: واسم عجدکتر

 .میدیکه بهار داشت نفهم ییهاهمه نشونه نیکه با ا میخنگ بود یلیخ یعنیگفت:  نیرو به رام بعد

 معترضانه گفت: دکتر! نیرام

 .کنم کاریباهات چ دونمیارنس؛ نم یشیبا خنده گفت: تو درست نم فرمانروا

 داد. هیتک شیو به صندل دیخند دکتر

 .یمیدوست قد میشناسیتو که بهتر م-

 !زنهیراحت حرف م چقدرم

 کمرم گذاشت. یدستش رو رو مامان

 .نیمن بش شیپ ایب -

 انداختم. نیبه رام ینگاه مین

 که قبول نکنم. کردیهاش التماس مچشم با

 مامان نگاه کردم. به

 راحت ترم. نم،یشیکه نشسته بودم م یینه مامان، ممنونم؛ من همونجا -

 زد. یلبخند

 .یباشه دختر گلم، هرجور راحت -
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 .نمیشیم شتیپ امی: من هم ماحسان

 به سرم زد. یطانیفکر ش هیحرفش  نیا با

 .نیبش شمیپ ایباشه؛ ب -

 

 خودش رفت. یبه سمت صندل مامان

 یاون صندل یکردم و گفتم که رو یه بود خالکنارش نفس نشست یکنارم رو که صندل ینشستم و صندل نیرام کنار

 .نهیبش

 نشست. یصندل یرو دیانداخت و بعد با ترد یاول به نفس نگاه کوتاه احسان

 !؟یکنیبهم نگاه م نجوری! چرا اه؟یبه نفس و احسان چشم دوختم که احسان گفت: وا! چ یطونیلبخند ش هی با

 ها ها، االن وقتشه کارم رو اجرا کنم. ها

 نفس که عشقت برادرمه. یانس آوردش یعنی

 ازت بپرسم. یسوال هی خوامیاحسان، م -

 .یبپرس آبج -

 ؟یمکث گفتم: تو نفس رو دوست دار یکم با

 هاش گرد شدند.حرفم هل شد و نفس از تعجب چشم نیا با

 !یبرادرم نگفتم که ساکت باش یگفتم جواب بد -

 آخه؟! هیچه سوال نیبهار، ا -

 و بگو.جون من راستش ر -

 ... چجور بگم آخه؟ زهیو با لکنت گفت: خب... چ دیموهاش کش یتو یدست کالفه
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 به نفس نگاه کرد. بعد

 مشتش گرفت. یانداخت و مانتوش رو تو نییسرش رو پا نفس

 زد. یلبخند احسان

 آره دوسش دارم. گم؛یم یحاال که بهم فرصت داد -

 رد.به شدت سرش رو باال آورد و شکه بهش نگاه ک نفس

 !یکلک؛ بهم نگفته بود ی: انیرام

 .با خنده به من اشاره کرد احسان

 !ینه که خودت گفت -

 .ستین شتریماه ب هیواال من هنوز -

 زد. یرو به من لبخند احسان

 رو دوست داره که از هر نظر بهش اعتماد دارم. یخوشحالم خواهرم کس نیاز ا -

 زدم. نیرو به رام یلبخند

 خوبه. قشیت سلخواهر گه؛یبله د-

 خم شدم و مچ نفس رو گرفتم. بعد

 .کشمیم رونیزبونش ب رینفس؟ گفتم که از ز یدیشن -

 با تعجب گفت: مگه نفس هم دوسم داره؟! احسان

 دوست داره. یلیاحسان؟! نفس خ یگیم یچ -

 داره نفس؟! تیواقع نیتعجب رو به نفس گفت: ا با

 انداخت. نییسرش رو پا نفس
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 درسته. -

 هاش رو گرفت.و مچ دیدرست به طرف نفس چرخ ناحسا

 ؛یبهم دار یمثل خواهر برادر یحس هی کردمی! فکر میکه تو هم من رو دوست دار شهی... باورم نمشهیباورم نم -

 رو تو وجودم جاش بدم. یخوشحال یچجور ایکنم  فیحالم رو توص یچجور دونمیاما االن نم

 سرش رو باال آورد. نفس

 ه که دوست دارم.وقت یلیخ -

 بلند شد. احسان

 .بلندشو نفس-

 انداخت و بعد بلند شد. ینفس به من نگاه 

 .دیاحسان و نفس چرخ ینگاها با تعجب رو یکه همه دشیدفعه احسان تو آغوش کش هی

 با خجالت گفت: ول کن احسان، آبرومون رفت! نفس

 آبرومون بره؟ یچ ی: برااحسان

 به بازوم زد. یطونیبا نگاه ش نیو رام تعجب به احسان نگاه کردم با

 .کنمیم شیعمل رم؛یگیم ادیمنم -

 حرص بهش نگاه کردم. با

 عاشقتم. ؟یفهمیدفعه احسان بلند گفت: من عاشقتم نفس؛ م هی

 !شده؟یرادان گفت: چ دندیبهمون رس یبه طرفمون اومدند و وقت عیسر نیو رادان و نگ یهست

 : خودت بفهم خنگه.نیرام

 بهش رفت. یاچشم غره رادان
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 .دیهاش رو به هم کوببا ذوق دست یهست

 تا عمق ماجرا رو رفتم نفس. -

 .نیمثقال ازش ندار هیکه شما پسرا  هیزیگرفتم و آروم گفتم: بسه بابا، خجالتم خوب چ یشگونین هیاحسان رو  یبازو

 دمت گرم. ،ی: حرف دل من رو گفتیهست

 تا نخنده. دیبه لبش کش یدست رادان

 .به الناز خورد نگاهم

 .کندیپوست م بیداده بود و داشت س هیتک یبه صندل الیخیخالف همه ب بر

 نفس رو ول کرد. احسان

 انداخت. نییاز خجالت سرش رو پا نفس

 بود احسان؟! یچه کار نیا-

 عشقم رو بغلم کنم. خواستی: دلم ماحسان

 .میمامان بهش نگاه کرد یبا صدا 

 ؟یدوست دار احسان؛ تو نفس رو -

 آره مامان. -

 پسرم؟ یچرا بهم نگفت-

 شرمندم مامان؛ نتونستم. -

 زد. یلبخند مامان

 ندارم. یکه من با ازدواج شما مشکل گمیپس از االن بهت م -

 دهنم باز موند. یناباورانه به مامان چشم دوختند و من هم از خوشحال نهیگرگ یو احسان و تموم وزرا نفس
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 بلند شد. شیصندل یاز وزرا از رو یکی

 که ملکه بشه؟ نیخواینداره؛ اونوقت شما م یاخانواده چیدختر ه نیامکان نداره ملکه! ا نیا-

 شد. رهینفس بغض کرد و به احسان خ ریحرف وز نیا با

 نیاز وفادارتر یکیدختر  نیا یکه تموم خانواده دیدر نظر داشته باش ر،یگفت: جناب وز یجد ریرو به وز مامان

 کشته شدند. نیسرزم نیرادمون بودند و بخاطر دفاع از ااف

 نشست. یصندل یگفت و رو یدیببخش ریوز

 کمر نفس گذاشت. یدستش رو رو نینگ

 .زنندیزر م یادیز رایوز نیناراحت نشو نفس، ا-

 ها عادت کردم.حرف نی: نه گلم، به انفس

 خودم. یناراحتت کنه حت یکس چیه ذارمیبه بعد پشتتم، نم نینفس، از ا نی: بباحسان

 زد. یلبخند نفس

 .یکار رو کرد نیها همسال نیتو ا -

 زد. یلبخند احسان

 .دمیهام رو به هم کوبذوق دست با

 کردم! تیترب یچه داداش دینیبب یوا -

 با تعجب بهم نگاه کردند که با خنده سرم رو خاروندم. همشون

 کرده. تشیالبته اشتباه نشه، مامانم ترب -

 وارد شدند. ینیریپر از ش یهاسیبا د هامهیدفعه در بزرگ سالن باز شد و ند هی

 ! ینیریش ی: وامیهم زمان با هم گفت یو نفس و هست من
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 .دنیشروع کرد به خند نیو رادان با تعجب بهمون نگاه کردند و نگ نیو رام احسان

 کردم. یمصلحت یسرفه

 آوردند. ینیریو ش دندیزحمت کش هامهیبود که ند نیمنظورمون ا-

 .میهر سه تامون نشست بعد

 گذاشتند و نشستند. یصندل زیهم اون طرف م اونا

 دادن. ینیریواسمون گذاشتند و بعد شروع کردند به ش یخورینیریاول بشقاب ش هامهیند

 

 .کردمیچونم گذاشته بودم و بهش نگاه م ریهام رو زبود که من هم دست رهیتموم مدت بهم خ نیرام

 .هم بود هاینیریحواسم به ش ینخوام خودم رو گول بزنم کم ماا

 .رسهیبهمون م یبود که ک هاینیریبه ش یاما تموم حواس نفس و هست زدند،یهم با هم حرف م اونا

 .میبود ینیریعاشق ش یهمون بچگ از

 برداشتند. یکیهر کدوم  ن؛یو رادان و احسان و نگ نیرام دیما که رس به

 رسه؟یبه همه م ینیریگفتم: اگه سه تا بردارم ش دیکه رس به من نوبت

 کرد نخنده. یسع مهیند

 .ادهیبله بانو؛ ز-

 .ادهیبه اون دوتا گفتم: گفت که ز رو

 سراغ اون دوتا رفت. مهیبشقاب گذاشتم که ند یمودبانه سه تا برداشتم و تو یلیخ بعد

 .کردندیچهارتا خندون بهم نگاه م اون

 ؟یدوست دار ینیری: شنیرام
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 عاشقشم. -

 کرد. یساختگ اخم

 ؟یعاشقش-

 .ادیز یلیگفتم: خ یبدجنس با

 هم فشار داد و نگاهش رو اطراف چرخوند. یرو رو هاشدندون

و تو سه  دمیکش ینیبودنش ه یبلند شد و مچم رو گرفت و من رو به سمت خودش کشوند که از ناگهان یدفعه کم هی

 .صورتش قرار گرفتم یسانت

 همه... ینکن که جلو یکار-

 هام نگاه کردم که تا عمق ماجرا رفتم.حرفش رو نزد و به لب یادامه

 دهنم رو با صدا قورت دادم. آب

 غلط کردم.-

 !نیدهنت خورد نکردم رام یگفت: مچ خواهرم رو ول کن تا دندونات رو تو یمثال جد یافهیبا ق احسان

 بهش نگاه کرد. نیرام

 ؟یو بکنکار ر نیا یخوایتو م-

 مچم رو گرفت. احسان

 امتحانم کن.-

 الناز نگاه کردم. به

 .دیجویو م گذاشتیدهنش م یرو تو بیحرص س با

زد؛ فرمانروا بهمون نگاه کرد که با سرعت  یزدم که نگاهش رو ازم گرفت و رو به فرمانروا حرف یدرارحرص لبخند

 نگاه کردم. واریدمچم رو آزاد کردم و درست نشستم و به در و  میانهیگرگ
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 تو هوا خشک شده بهم نگاه کردند. یهاو احسان با دست نیرام

 .دمیکوب زیم یحرص دو دستم رو آروم رو با

 .نیرام میبود به فنا بر کینزد-

 تعجب گفت: چرا؟! با

 فرمانروا نگاهش رو به سمت ما چرخوند.-

 : بذار بفهمه بهار.نینگ

 ! خودش رو زده به ندونستن.ایاهساد ن؟ینگ دهینفهم یکنی: فکر مرادان

 .میفرمانروا بهش نگاه کرد یصدا با

 !یرو دوست دار یشما هم هست دمیرادان خان، فهم -

 د؟یدیفهم یشما چجور انایما چرخوند و هل گفت: آم... آره؛ اما اح نینگاهش رو ب رادان

 ندارم. یا مشکلمن با ازدواج شم یستین نیبگم که چون جانش دیپسرم؛ و با ستمیکور که ن-

 رو ازتون نداشتم! یزیچ نیبا تعجب، اما خوشحال گفت: ممنونم بابا! اما اصال انتظار همچ رادان

 داد. هیتک یبه صندل نهیدست به س فرمانروا

 .یدونیپسرم؛ خودت که بهتر م امینیب شیقابل پ ریمن غ-

 زد. یقیبه رادان زل زد و رادان در جوابش لبخند عم یبا خوشحال یهست

 به حال هر چهارتاتون. خوش

 هام حلقه زد.چشم یوجودم رو پر کرد و اشک تو غم

 "ندارم یمن با ازدواج شما مشکل یستین نیچون جانش " دیچیسرم پ یفرمانروا تو حرف

 بهار. کنمیدرستش م- 
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 نگاه کردم. بهش

 شه؟یمگه م ؟یچجور-

 .دیبه طرفم چرخ درست

 ان؟گفتم؟ ه یباز اشک بهار؟! بهت چ-

همون  نیجان ا نیو رام نهیرام نمیهم باشه نوبت پسر بزرگم و جانش یبزنم فرمانروا گفت: خب نوبت یخواستم حرف تا

 که گفتم واست دارم. هیزیسوپرا

 بهش نگاه کرد. یسوال نیرام

 بشنوم استرسم گرفته بود. یقراره چ دونستمینم نکهیا از

 بلند شد. فرمانروا

 .میرو واسش انتخاب کرد یدختر خوب هیو  میفکر کرد نیاعظم در مورد ازدواج رام ریوز هست که من و یچند مدت -

 .میهفتامون بلند شد هر

 با تعجب بهم نگاه کرد. نینگاه کردم و رام نیو با اخم به رام یسوال

 

که  میدیتوافق رساعظم به  ریاشراف باشه و با وز یها از خانوادهخون آشام یندهیآ یملکه خوامی: من مفرمانروا

 .میاریدرب نیالناز، به عقد رام یعنیرو  شونیدختر ا

 رو گرفتم. یرفت که صندل رونیبدنم ب یحرف، انگار جون تو نیا دنیشن با

 بابا؟! یکنیم یشوخ یبا تعجب گفت: دار رادان

 .ستیبردار ن یمورد شوخ نیگفت: ا یجد فرمانروا

 رو دوست دارم بابا. گهینفر د هیمن  کنم؛یو محکم گفت: من قبول نم اخم کرد نیرام

 .زدیکه تند تند م دمیشنیقلبم رو م فیقلبم گذاشتم؛ ضربان ضع یرو رو دستم
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 ه؟یگفت: و اونوقت اون ک نهیدست به س فرمانروا

 .دیجویپوست لبش رو م نیرام

 : بهاره؟ آره؟فرمانروا

 با اخم بلند شد. مامان

 .دیریبا؛ پس لطفا فکرتون رو پس بگبا قایگفت: دق نینگ نیرام یجا به

 .دنیشروع کرد به خند فرمانروا

 همشون پشت بهار دراومدند! یچجور نیبب-

 یزیاما چ دم،یاز همون روز اول فهم دم؟ینفهم یکنیگفت: فکر م نیبرداشت و با اخم رو به رام دنیاز خند دست

 .یکشیست و از بهار دست مه ادتیرو  یکه بهم داده بود یقول کردمیبهت نگفتم چون فکر م

 .دیکش شینیب یدستش رو رو یبزنه که فرمانروا عصب یخواست حرف نیرام

 ؟یقول نداد ؛یشینم نهیگرگ هیکه هرگز عاشق  ینگو من هنوز حرفم تموم نشده؛ بهم قول داد یچیه-

 .شکستمیو من ذره ذره م گفتیم فرمانروا

 بغض به مامان نگاه کردم. با

 مامان؟ یکنینم تیازم حما چرا

 نگاه کردم. کرد،یپر اشک بهم نگاه م یهااحسان که با چشم به

 چرا؟! گهید تو

 که حرف فرمانروا حقه. دونندیهمه م انگار

 .کردندیو نفس با ترس بهم نگاه م یهست

 کوتاه بهم نگاه کرد. نیرام
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 فقط بهار. -

 فرمانروا نگاه کرد. به

 فقط بهار بابا. -

 و به جلو قدم برداشت. دیخند یعصب فرمانروا

 .دیکشیم زیم یدستش رو رو ومدیرو به چپ و راست تکون داد و همون طور که م سرش

 .ومدمیفرود م نیزم یرو کردمیاگه ول متر گرفتم چون رو محکم یصندل

 بکشم. ادیاز بغض فر خواستمیم یبودم و از طرف دهیاز فرمانروا ترس یطرف از

 .کردمیبهتر از قبل حس م یرو به خوب هامیو حرکت انرژ دشیداغ و سرد م بدنم

 .کردمیکنترلشون م یکنند، اما به سخت انیطغ خواستندیم

 شد. رهیهاش خچشم یتو دیکه رس نیبه رام فرمانروا

 دوباره بگو.-

 .کردینگاه م نیبه رام واردیتهد فرمانروا

 شد. کیقدم بهش نزد مین نیرام

 فقط بهار.-

 با ترس به جلو رفت. رادان

 ...الشیخیامشب رو ب د؛یهاتون رو زدبسه؛ حرف لوخبیخ-

 .: دخالت نکن رادانفرمانروا

 .یمقاومت کن دیبزن؛ با یحرف هیآروم گفت: بهار؛ تو هم  یهست

 قفل شده بود. زبونم
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 .دندیلرزیم هامدست

 .کردیبهم نگاه م یبخش تیبا نگاه رضا نهیدست به س الناز

 .بردیشت لذت مدا انگار

 بود که برم. نیدادن به بحثشون ا انیراه پا تنها

 هاش رو بست.چشم فرمانروا

 .نیرام ریحرفت رو پس بگ -

 .کنمیکار رو نم نیهرگز ا-

و  دیچرخ یبه طرف نیزد که سر رام نیبه صورت رام یدفعه مشت هیهم فشار داد و  یهاش رو رودندون فرمانروا

 با داد گفت: بابا! نیشد و نگخم  یبه سمت یبدنش کم

 .زدیهاشون موج متو چشم ینگران همه

 گفت: عقب بمون. واردیبرم که فرمانروا تهد نیترس خواستم به طرف رام با

 گفت بهار! یکه فرمانروا چ یدیمامان گفت: شن نباریکنم که ا یتوجه نخواستم

 لبش رو پاک کرد. یخون گوشه نیرام

 واقعا بابا؟ -

 بزرگ تره. یکه ک یفهمزدم تا ب-

 .ختندیهام رگونه یهام رواشک دهینکش هیبغضم گرفت و به ثان کردینم تمونیحما یکس نکهیا از

 نکن بهار. هیگفت: گر تیبهم نگاه کرد و با عصبان نیرام

 شد. شترمیهام کمتر نشد بلکه بنه تنها شدت اشک اما

بدجور به  نیچون ممکنه دو سرزم دیکن رونیب نیبه رام دنیر رسرو به ملکه گفت: بهتره دخترتون رو از فک فرمانروا

 اختالف بخورند.
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 : بهار...مامان

 د؟یرحمیب نقدریچرا ا شم؟یدارم خرد م دینیبیچرا نم ا؛یگفتم: بسه؛ بسه لعنت هیاز کوره در رفتم و با داد و گر گهید

 .هق هقم همه جا رو پر کرد یدو زانو فرود اومدم و صدا نیزم یرو

 به عقب پرتش کردم که با سر به ستون خورد. رومیبا ن ارادهیبه طرفم اومد که ب احسان

 بهار؟! یکنیم کاریبا ترس گفت: چ نفس

 .دیبه طرف احسان دو بعد

 ه بود.اضافه شد مهیبه گر خشم

 داشت. نهیخشم و ک یرفتم که بدجور گهید یکی تیتو قالب شخص انگار

 به من نگاه کن.با ترس گفت: بهار؛  نیرام

 زد. خیگرفتم و بلند شدم که  زیخشم دستم رو به م با

 کردند. رییهام تغچشم رنگ

 فرمانروا رو به عقب بردند. هامحافظ

 به طرفم اومد که انگشت اشارم رو به سمتش گرفتم. نیرام

 .نینشو رام کینزد-

 تر شده بود.خشن صدام

 نکرد. یتوجه

 دند.اوم رونیسرد از دستم ب یبخارها

 ؟یفهمیتو هم مثل اونا نم-

 هام زل زد.چشم یتا خواستم به عقب پرتش کنم مچم رو گرفت و تو دیکه رس بهم
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 !یستیتو ن نیا-

 خنده گفتم: اوه واقعا؟! با

 تو نگاه همه رو دوست داشتم. ترس

 بهار. ای: به خودت بیهست

 .زمیمن خودمم عز-

 فرمانروا نگاه کردم. به

 .دیداشته باش ادی! خوب به نیرو کرد نکاریشما باهام ا-

 کمرم رو گرفت و صورتم رو به طرف خودش چرخوند. نیدفعه رام هی

 ...نی: رامفرمانروا

 نگو بابا. یچیه رهیبم یکس یخوایاگه نم -

 

 با ترس سر تا پام رو نگاه کرد. مامان

 بهار؟! کنندیم کاریدارند باهات چ روهاین نیا -

 !اندیدارند درست از آب درم هاییگو شی: انگار پالناز

 حرف رو ازت نشنوم الناز. نیا گهیگفت: د تیبا عصبان مامان

 به الناز نگاه کردم، اما کم کم خشمم نسبت بهش بروز داده شد. یلبخند مرموز با

رو مچم رو گرفت؛ دستش  نیدفعه رام هیرو کف دستم به وجود آوردم و خواستم به سمتش پرتاب کنم، اما  یاشعله

بهم وصل شد و تموم  یلبم گذاشت که انگار برق هزار ولت یلبش رو بدون حرکت رو یپشت سرم گذاشت و ناگهان

 رفت. نیخشمم از ب

 به حالت قبل برگشتند. هامو دست هامچشم
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 مکث ازم جدا شد. یکم با

 لبم گذاشتم. یهام رو روانگشت ناباورانه

 .کردندیبهمون نگاه م خکوبیم همه

 هام حلقه زد.چشم یاشک تو کردمیم کاریداشتم چ کهنیا دنیفهم با

 به عقب رفتم. لنگون

 زده نگاه کردم. خی زیو به م کردیها رو پاک مبود و نفس داشت خون یخون شیشونیاحسان که پ به

 دهنم گرفتم. یرو جلو دستم

 من! یمن... من داشتم؛ خدا-

 حلقه زده بود. نیرام یهاتو چشم اشک

 ه عقب قدم برداشتم.ب تندتر

 بهار. یخطرناک باش گهی: فکر کنم دفرمانروا

 دست خودم نبود. خواستم؛یبخدا نم خواستم؛یبغض گفتم: من... من نم با

 شدند. یجار هاماشک

اومدم و  رونیب یدر رو باز کردم؛ از اون سالن لعنت میانهینشون بده با سرعت گرگ یعکس العمل یکس نکهیاز ا قبل

 .دمین وقفه دوفقط بدو

 

که داخل جنگل به  دمیو د ستادمینفس کم آوردم ا هیکه به خودم اومدم و از گر یاما وقت رم،یبه کجا م دمیفهمینم

 هستم. یکیشدت تار

 دو زانو نشستم. نیزم یکجام نکردم و رو نکهیبه ا یتوجه

 د.ز خی میمتر یپنجاه سانت یتا فاصله نیگذاشتم که زم نیزم یدستم رو رو دو
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 .خوردیبه صورتم م یسرد سوز

 رم،یمیرو دوست دارم، بدون اون م نیمن رام د؟یریرو ازم بگ نیرام نیخوایچرا م ا،یبلند گفتم: آخه لعنت یبا صدا 

که ازش نفرت دارم و  دیکنیم یبه موجود لیمن رو تبد دیچرا دار د؟یخودخواه نقدریچرا ا د؟یفهمیچرا نم

 ترسم؟یم

 .کردندیم سیرو خ دونه خاکدونه  هاماشک

 .سوختیهام مچشم هیگر از

 نکرده بودم. هیگر نجوریبود که ا هاسال

از ترس  دمیکه د یسرم رو باال آوردم؛ اما با کس عیبه سم جلوم ظاهر شد که سر هیترسناک شب یدفعه دو پا هی

 .دیوجودم لرز

 شماتم که قرمز شده! ! اوه! چ؟یکنیم هیگر یکه دار شدهیبه به بهار خانم! چ -

 قدم به عقب رفتم. هیشدم و  بلند

 . یرو واسه در افتادن با من انتخاب نکرد یزاگرا، وقت خوب نیبب -

 رو واسه در افتادن با تو انتخاب کردم. یخوب یلیاوه؛ در واقع وقت خ -

 .هام آوردمرو سر انگشت خمی یرویرو پشت سرم بردم و ن دستم

و  دیچیگردنم پ یتو یوحشتناک اریشد که درد بس دهیچرخ یدفعه گردنم به سمت هیاب کنم، اومدم به طرفش پرت تا

 .دمینفهم یزیچ گهید دهینکش هیبه ثان

 

 ـــنیرامــ

 

 .دمیترسیاون بهار م از
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 بشه که مجبور بشم خودم متوقفش کنم. یبه کس لیعشقم تبد کهنیداشتم از ا هراس

 بابا نگاه کردم. یهاراست تو چشم هیبار  نیاول یبرا

 .نمیبیبهارم عوض بشه؛ همه رو از چشم شما م-

 اومدم. رونیب یمنتظر جوابش باشم از مهمون نکهیبدون ا بعد

 کنم. داشینتونستم پ یو رو کردم، ول ریتموم قصر رو ز میبا سرعت خون آشام 

 موهام فرو کردم. یاومدم و دو دستم رو تو رونیقصر ب از

 فکر رو نکن. نی... نه اییبال اگه

 فکرم نکن. نیبه... نه ا لیتبد اگه

 .فشردیگلوم رو م یبد بغض

 .دمیبه جنگل رس نکهیو رو کردم تا ا ریرو ز شناختمیکه م ییجاها تموم

 . ستیجنگل ن یو وحشتناکه پس تو کیبا خودم فکر کردم جنگل به شدت تار یجنگل رو هم بگردم ول خواستم

 ه باشه.خودمون رفت یبه خونه دیشا

بکنم و وارد جنگل  یباعث شد اخم یداخل جنگل توجهم رو جلب کرد که کنجکاو ییاومدم انتقال بزنم، صداها تا

 بشم.

 .دمیرس یبرنداشتم که به اشخاص یادیز قدم

 درخت پنهان شدم. هی پشت

 .دیوجودم لرز دمیکه د ییدقت کردم، اما با کسا خوب

 و بهار! زاگرا

 ار رفته بود.قلبم رو هز فیضع ضربان
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کار بکنم، اما با شکسته شدن گردن بهار توسط افراد زاگرا به خودم اومدم و  یچ دیبا دونستمیکرده بودم و نم قفل

 به پا شد. یاهیس کیطوفان کوچ دهینکش هیهل شد و به ثان دیاما زاگرا تا من رو د دم،یبه سرعت به سمتشون دو

 دش بود و نه بهار.از خودش و افرا یرفت نه خبر نیاز ب یوقت

 با ترس به جلو قدم برداشتم. 

 بهار! نه نه نه! بهار...-

 زدم: بهار؟ ادیفر

 لرزون به عقب قدم برداشتم. یپاها با

 بکنم. یکار هی دیبا

 .دمیسره دو کی یسرعتم فقط به سمت مهمون نیبا باالتر تونستمیم تا

 .کردیدرست کار نمترس فکرم  از

 بکشم. ادیفر خواستمیبغض م از

 .ختندیر نییخورد شدند و پا هاشهیباز بود باز کردم که ش مهیشدت در سالن رو که ن به

 تو سالن بودند. یا عده

 .دیوارد شدم که نگاه همه به طرفم چرخ یبا سرعت عاد دمیکه رس یسالن مهمون به

 وجودم رو پر کرد. تیبابا عصبان دنید با

 ن؟یشده رام ی: چرادان

 یبگم اون زاگرا دیبا د؛یپس گوشاتون رو خوب باز کن د؟یبدون یخوایگفتم: م دندیکه همه به باال پر یداد جور با

 پست فطرت برگشته.

 گذاشت و با ترس به طرفم اومد. بشیج یرو تو شیگوش بابا

 !؟یگیم یدار ی... چیچ-
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 کرد. همه جا رو پر  یبد یخورد و صدا نیبه زم اتشیزدم که با تموم محتو زیبه م یلگد

 به نفس نفس افتاده بودم. تیعصبان از

 اون برگشته؛ اون نمرده و حاال...-

 گرفت. بغضم

 !خوادشیم یکه واسه چ دیدونیاون بهار رو گرفته و خودتون بهتر م-

 .دیبه سرعت به طرفم دو ملکه

 .دمیشده؟ بگو که اشتباه فهم یبهار... بهار من چ-

 شدند. ریسراز هاماشک

 مه به جز الناز بود.تو نگاه ه ترس

 اشارم رو به سمت الناز گرفتم. انگشت

 ...ارمیبه سرت م ییدعا کن بتونم نجاتش بدم وگرنه بال-

 زد. یپوزخند

 به من چه؟ هان؟ ؟یکنیم یسر من خال یحاال دار-

 پر از اشک گفت: آروم باش. یهاجلوم رو گرفت و با چشم نیخشم به سمتش رفتم که نگ با

 از دست بدمش. ترسمیم ن؛یبهارم نگ گفتم: هیگر با

 شدند. ریسراز هاشاشک

 .میبکن یکار هی دی! باد؟یکنیبرو بر هم رو نگاه م دی: چرا دارنفس

 هام رو پاک کردم.عقب قدم برداشتم و اشک به

 کنم. کاریچ دونمیخودم م-
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 ن؟یرام یبکن یخوایکار م یبا اخم گفت: چ بابا

 .ستیمهم نواست  دونمیکه م یهمون کار-

 محکمش متوقف شدم. یو به طرف در قدم برداشتم، اما با صدا دمیچرخ بعد

 ؟یبکن یخوایم کاریچ گمیم-

 نجات بدم. یبهارم رو از دوست اون عوض رمیدارم م -

 نشو پسر! وونهی! د؟یگیم یچ یدار یفهمیگفت: م تیعصبان با

 نکردم و به سمت در راهم رو ادامه دادم. یتوجه

 .نشیریها بگگهبان: نبابا

ها رو به روم که نگهبان دمیدو میعکس العمل نشون دادم و با سرعت خون آشام عیحرف، سر نیا دنیشن با

 .دمیداد بابا رو شن یکه صدا دمیاما گردن هردوشون رو شکستم و فقط دو سادند،یوا

 ن؟یرام-

 .کردمیبرخورد م یمهم نبود که به کس واسم

بعد از شکست زاگرا که فکر  هیبه قصرشون که چند سال کیکافر نزد یاجنه نیسرزم اومدم به رونیکه ب نیهم

 بود انتقال زدم. یمیسبز قد یبا نما کینسبتا بزرگ و تار یخونه هیمرده فقط  میکردیم

 .ستیسخت ن گهید هامیو نفوذ به قصر مثل قد ستین ینکرده چون نگهبان یهنوز افرادش رو سازمانده معلومه

 رد شدم. دهیسر به فلک کش یهادرخت نیاز ب اطیحتا با

 ها روشن بود.از قسمت یبعض چراغ

عادت کرده بودم، فقط نگران  زایچ نیبه ا گهیاما من د نداخت،یم یها و باد رعشه به تن هر انسانپرواز خفاش یصدا

 بهار بودم که مبادا بترسه.

 بلند شد. یزیغ یقصر قدم گذاشتم که صدا دهیپوس یپله ها یرو
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 اطرافم رو نگاه کردم. عیسر

 متوجه نشد. یکس خداروشکر

 باال اومدم. کامال

 بوده و هست. یکیعاشق تار شهیهم زاگرا

 .رو اطراف چرخوندم نگاهم

 ها برسونم.از پنجره یکیخودم رو به  یطور هی دیبا

 .دمیبه سمتش دو صدایپنجره ب هیبه  کیدرخت نزد هی دنید با

 لباسم رو باال زدم. نیآوردم و آست رونیکتم رو ب دمیبهش رس یوقت

 

گرمه  ست؛یبدنش مثل من که خون آشامم سرد ن ست؛نهیگرگ هیبا خودم ببرم چون بهار  دیرو هرجور شده با کتم

 .شهیپس سردش م

 ازش رو به دندون گرفتم. کهیت هی وفتهین کهنیشونم گذاشتم و واسه ا یرو رو کتم

 .دمیداشت راحت باال اومدم و در پنجره رو باز کردم و به داخل پر دایشاخه و جا پا ز چون

 شکسته بودم. یچوب یهایپر از خورده چوب و صندل کیاتاق تار هی تو

 انداختم. یباز کردم و به اطراف نگاه یرو آروم کم در

 در رو بستم. عیرد شدن دو نگهبان سر با

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دمیرو پوش کتم

 ر رو باز کردم.مکث د یکم با
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 اومدم و آروم قدم برداشتم. رونیکردم از اتاق ب دایپ نانیاطم یاز نبود کس یوقت

 نشونه بهم بده. هیفقط  ؟ییکجا بهارم

 به رنگ سبز پررنگ بودند قدم برداشتم. وارهاشیکه د کیتار یراهرو تو

پنهان  شدیختم م گهید یکه به راهرو وارید هیپشت  عیبودند سر ستادهیاتاق که دو نگهبان کنارش ا هی دنید با

 شدم.

 بهار اونجاست. حتما

 .دمیرو شن یاهیگر یدفعه صدا هی

 بهاره. دمیکه دقت کردم از صداش فهم خوب

 هام حلقه زد.چشم یگرفت و اشک تو بغضم

 .یکن هیبرات، من نباشم که تو گر رمیبم یاله 

 متش برگشتم.به س عیکه سر دمیزاگرا رو پشت سرم شن یدفعه صدا هی

و  یایتا تو راحت ب کنمیم یقصر رو خال ینجوریهم امیکه م یخان، من رو دست کم گرفت نیرام یایم دونستمیم -

 .ی! کور خوند؟یبهار رو ببر

 زدم. ینفرت پوزخند با

 .سادندینگهبان پشت سرم وا دو

 .ریبهار رو آزاد کن، به جاش من رو بگ -

 آخه؟ یایخنده گفت: تو چه به کار من م با

 .یارزش داشته باشم که بهار رو آزاد کن یخون آشامام، فکر کنم اونقدر نیمن جانش-

 قدم به عقب برداشتم. هیقدم به جلو برداشت که  هی

 .خوامیبهار رو م یروهایتر گفت: من نخشن ییبا صدا آروم
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 هام شروع به سوختن کردند.ولوارد بدنم شد که تمام سل یاگردنم فرو رفت و ماده یتو زیت زیچ هیدفعه  هی

 دو زانو فرود اومدم. نیزم یسست شدند و رو پاهام

 هم فشار دادم. یرو رو هامچشم

 بکنم. یحرکت تونستمیو نم رفتیضعف م بدنم

 بلندم کردم. انهینگهبان وحش دو

 قدرت تقال کردنم نداشتم. یحت یحالیب از

 تار شده بودند. هامچشم

 !یشاه پسند لعنت گل

 

 بـــهـــار

 

 .دیچیگوشم پ یگردنم تو یهاجا افتادن مهره یهام رو باز کردم و صداچشم دیگردن درد شد با

 گردنم جا افتاد. یمهره نیگردنم رو شکستند! سرم رو به چپ و راست تکون دادم که آخر ایلعنت اه

 .انداختیم سرد بود که لرزه به تنم دیاتاق شد یهوا

 !ستم؟ین گهیس چرا سردمه؟! نکنه... نکنه د! پستم؟ین نهیگرگ مگه

 .مییخون آشاما هیکه شب کردمیو فکر م کردمیاشتباه فکر م هانهیمن درمورد گرگ دیشا ای

 زدم. میشونیمحکم به پ میخنگ از

بدن  یکه گرم نهیدرست برعکسشه؛ واسه هم هانهیسرده، اما گرگ و نییبدنشون پا یها دماآشامخره خون آخه

 !کردمیرو حس نم نیرام
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 بدنم شروع به سوختن کرد. یوارد اتاق شد که تموم اجزا یاو آزار دهنده بیعج یلیخ یبو هیدفعه  هی

 هم فشار دادم. یهام رو روشدم و لباسم رو تو مشتم گرفتم و چشم خم

 بستم حس کردم. یهااشک رو پشت پلک جوشش

 هق هقم کل اتاق رو پر کرد. یشدند که صدا ریازهام سربغضم گرفت و زود اشک ،یمهمون یآور ادی با

 شهیمال من نم نیهاش باشه! اگه رامالناز تو دست یهاتصور کنم دست تونمینم یکنم؟ حت کاریمن چ ایخدا-

 خالصم کن. جانیهم

 بگم. یزینتونستم چ گهیشدت اشک د از

 هام رو باز کردم.چشم عیسرباز شد که  یبد یدفعه در با صدا هیتو همون حال گذشت که  قهیدق چند

 نفر رو به داخل اتاق هل دادند و در رو بستند. هی

شد و سرش رو باال آورد از ترس پاهام  زیخ میبلند شدم، اما اون شخص که با کمک دو دستش ن واریکمک د به

 فرود اومدم. نیزم یروسست شدند و

 !ن؟یگفتم: رام شکه

 رفت.به طرفم اومد و دو طرف صورتم رو گ عیسر

 بسته بشند. خواستندیهاش انگار مهاش و گردنش قرمز قرمز بودند و چشمچشم دند؛یلرزیم هاشدست

 هان؟ اوردند؟یسرت ن ییبال ؟یخو... خوب -

 هام حلقه زد.چشم یبغضم گرفت و اشک تو باز

 بدن و صورتم واسم مهم نبود. سوزش

 نگران اون بودم. فقط

 ب گرفتم.لرزونم صورتش رو قا یهادست با

 ؟یحال نیچرا تو ا ؟یینجایتو چرا ا-
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 هاش حلقه زد.چشم یهام گذاشت و اشک تودست یرو رو هاشدست

 گل شاهپسند بهم زدند. ایلعنت-

 .شدندیهاش داشتند بهتر مگردنش و چشم یقرمز

 شد. داریدفعه ترس تو نگاه پد هیبزنه، اما  یحرف خواست

 ؟یندار یقاتل گرگه! بهار تو حالت خوبه؟ سوزش یبو دهیچیکه تو اتاق پ ییبو نیابو... نیا نمیصبر کن بب -

 تار شده بودند. یکم هامچشم

بده، اما  یلیسوزشش خ ن؛یرام سوزهیگفتم: تموم بدنم... تموم بدنم داره م یدارخش یرو بغل کردم و با صدا خودم

 نگران نباش. کنم؛یدارم تحمل م

 

 .کنمیم دایراه حل پ هیاالن -

 شد. رهیخ نیو به زم دیکش ششیبه ته ر یدست

 خودم رو بغل کردم. شتریب

 .سوختندیم دیشد هامچشم

 .دادندیرو بهم م یو حس بد شدندیم بیسردمم بود که باهم ترک تازه

 کاریپاش خوابوند و تو بغلش گرفتم که با تعجب گفتم: چ یدفعه من رو رو هیبدم، اما  هیتک واریخواستم به د 

 !ن؟یرام یکنیم

 .شهیصبر کن سوزش بدنت کمتر م هیچند ثان هی -

 .سوختندیهام به شدت مو چشم ینینگذشت که سوزش بدنم کمتر شد، اما همچنان ب ادیز

 شد؟ یدفعه چ هیگفتم:  سردرگم

 تکون نخور. نجایپس از ا رسه،یبو کمتر به بدنت م نیآخه ا شه؛یکمتر م یتو بغلم که باش -
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 بغلم کرده بود، اما هنوز سردم بود. نکهیا با

 .نیگفتم: سردمه رام آروم

 آورد و کتش روم انداخت و باز بغلم کرد. رونیرو از دورم باز کرد و کتش رو ب هاشدست

 داد. هیتک وارید به

 رو تو بغلش فرو کردم که سوزش صورتم کمتر شد. سرم

 آرامش داشت. آغوشش

 !؟یاومد یکه دنبال من راه افتاد ی! عقل ندار؟یاونهویدنبالم آخه؟ تو د یاومد یواسه چ -

کافرا  نیولت کنم که دست ا تونستمیم یآخه چطور رم،یمیمن بدون تو م ،یبهار؟! تو همه کس من یگیم یتو چ -

 !؟یباش

 ...یبم یذاشتیم یومدینم یکاشک -

 وم.حرف رو نشن نیا گهید س،یدهنم گذاشت و حرفم رو قطع کرد: ه یرو جلو دستش

شاهد ازدواجت با الناز باشم؟ هان؟ همون بهتره  تونمیچجور م یدهنم برداشتم و با بغض گفتم: ول یدستش رو از رو 

 .نمیو اون روز رو نب رمیکه بم

 بهارم. وفتهیاتفاق نم نیهرگز ا -

 .دمیبغض خند با

 .گندیرو م گهید زیچ هیبابات  یهااما حرف-

 بغلم کرد. ترمحکم

 باشه؟ ست،یمهم ن-

 نگاه کردم. بهش

 دمت؟یاز دست نم یعنی -
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 زد. یلبخند

 با اون الناز ازدواج کنم؟ امیحاال ب ارم؛ینه نفس من، من خودمم بدون تو طاقت نم -

 خودم رو تو بغلش جا کردم. شتریزدم و ب یجونیب لبخند

 دوست دارم. یلیخ کردم؟یم یزندگ دیبا یچ دیمن به ام یاگه تو نبود -

 دوست دارم بهارم. ییه گوشم آروم گفت: منم خب کینزد

 ؟یکه بغلم کن یکرد دایفرصت پ یگفتم: خوشحال یجونیب یخنده با

 اوف؛ چجورم!-

 .دیزدم که مچم رو گرفت و خند نشیس یو به قفسه دمیخند

 گذاشت. نشیس یرو به قفسه دستم

 ز بشه.سابدنمون فکر کنم مشکل یدما نیتضاد ب نیکاش بدنم گرم بود؛ ا-

 .شهیبزنم، اما حس کردم که بو داره کمتر و کمتر م یحرف خواستم

 .دمیو بو کش دمیاخم چرخ با

 .سوختیبدنم نم یجا چیه گهید

 تموم شد؟-

 آره. نکهیمثل ا-

 .کنمیرفع زحمت م گهیخب پس د-

 بغلش انداختم. یپاش بلند شدم که باز تو یرو از

 .جاستنیجات هم-

 .نیرام حرص گفتم: ولم کن با
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 به همون بهار بداخالق! یبرگشتباز -

 .یاخم گفتم: بداخالق خودت با

 شد. طونیش نگاهش

 خوب بود. یلیخ دمتیبوس یبهار؛ وقت یوا-

 لبم گذاشتم. یرودستم رو ارادهیکارش خجالت وجودم رو پر کرد که ب نیا یادآوری با

 !؟یبود که کرد یکارچه  نیاصال ا-

 گفت: الزم بود. کردیم نگاه مهاطور که به لب همون

 هام حلقه زد.چشم یاشک تو شدمیم لیتبد یداشتم به چ کهنیا از

 .نیرام ترسمیمن از خودم م-

 هاش به هم گره خوردند.هام نگاه کرد که اخمچشم به

 ؟یدیفهم ؛ینبود بره؛ اون تو شیامشب بد بوده؛ نذار بازم بد پ یکافی! به اندازهنمیبیهات اشک مباز که تو چشم-

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 عذاب بکشه. نیاز ا شتریبخاطر من ب خواستمینم

 از هم باز شدند. هاشاخم

 بازم ببوسمت؟ یذاریحاال م-

 کردم. یاخم

 ؟یخوایکتک م-

 ؟یرو باال داد و با خنده گفت: دست بزنم دار ابروهاش

 به وقتش آره.-
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 .نمیبزن بب-

 .رو باال آوردم مشتم

 شدم. مونیخواستم بزنم پش تا

 .ادیدلمم نم ؛یلعنت-

 و و به خودش فشردم. دیخند

 .یشیبامزه م یخوریحرص م یوقت -

 بهش رفتم. یاغره چشم

 نگاه کردم. میکه توش بود یکیتار مهیاتاق نمور ن به

 !وفتادهین یاتفاقانگار  میکنیرفتار م میجور دار هیاصال -

  وفته؟یب تونهیهم م یبد یمگه اتفاق م،یاشمن و تو کنار هم ب یوقت-

 لبم شکل گرفت. یرو یلبخند

 

 ــاسیالــ

 

 شدم. داریها باز خدمتکار یکی یبا صدا صبح

به سمت سالن  یمشک نیلباس جذب و شلوار ج یعنی یراحت یهاو صورتم رو شستم و با همون لباس دست

 .حرکت کردم یغذاخور

 وارد سالن شد. مهیج سراسصبحانه خوردن بودم که جر درحال

 .میشد یمیصم یلیبا هم دوست خ میبچه بود یپوسته که وقت اهیس یساله یپسر س هی جرج
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 برادرم دوسش دارم. مثل

 شده جرج؟ یاخم گفتم: چ با

 کرده! ریزنان گفت: فرمانده، زاگرا، بهار رو دستگ نفس

 دیمن با کرد،یم ریبهار رو دستگ دینبا یلعنت ختیریب ی! اون زاگرا؟یگفتم: چ تیسرعت بلند شدم و با عصبان به

 ممکنه بهار رو بکشه. اد،یبرم یاز زاگرا هرکار کردم؛یم رشیدستگ

 د؟یبر دنشیبه د نیخوایم -

 .دمیبه صورتم کش یدست

 آره، آماده شو. -

 

 گفت و از سالن خارج شد. یاطاعت

 اومدم و وارد اتاق شدم. رونیسالن ب از

 .و موهام رو مرتب کردم دمیو شنل قرمزم رو پوش یمشک یچکمه و شلوار و لباس

 کردم. یطول و عرض اتاق رو ط دمیکوبیاسترس همون طور که مشتم رو به کف دستم م با

 در به صدا دراومد. قهیبعد از دو دق 

 تو. ایب-

 وارد شد. جرج

 آمادم قربان.-

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 .میر انتقال زدکاف یاجنه یایبه دن باهم
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 احترام گذاشتند در رو باز کردند. دندیدروازه تا من رو د یهانگهبان

گفتم: به پادشاهتون بگو که من تو سالن  شدیاز سربازها که داشت رد م یکیهمراه جرج وارد قصر شدم و رو به  به

 جلسه منتظرشم.

 گفت و رفت. یاطاعت 

 .میت کردخدمتکار به سمت سالن جلسه حرک هیهمراه  به

 به جرج انداختم. ینگاه مین میدیدر که رس دم

 بمون. نجایهم -

 وارد سالن شدم. بعد

 نشستم و نگاهم رو اطراف چرخوندم. هایاز صندل یکی یرو

 شده. یواسم عاد گهیکه د دمیدار رو دموجودات سم نیا نقدریا

 میتا بتون میباهاش خوب باش میما مجبورا کنه،یم فیچون قدرتمون رو تضع ستیاز برگشت زاگرا خوشحال ن فرقه

 .میازش استفاده کن

 شد. دایگذشت که زاگرا سروکلش پ قهیپنج دق 

 جلو اومد. به

 !نجاستیا یک نیبب -

 رو به روم نشست. یصندل یراست رو هی دیکه رس بهم

 دادم. هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 

 !؟یم گذاشتمن قد یبایآفتاب از کدوم طرف دراومده که به قصر ز -

 دادم. هیتک یبه صندل نهیبه س دست
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 .یکرد ریبهار رو دستگ دمیشن -

 هاش رو به هم قفل کرد.گذاشت و انگشت زیم یرو رو هاشدست

 .یدیآره، درست شن -

 .یبهار رو به من بسپار خوامیازت م -

 داد. هیتک یخنده به صندل با

 !اسیامکان نداره ال نیا -

 .گرفتم یرو از صندل میتک

 یاگه عصبانبکنه، تو هم  یهاش چقدر تو رو عصبانبا حرف تونهیکه بهار م یدونیزاگرا، خودت بهتر از همه م نیبب -

 ماست. یاون تنها برگ برنده ،یامکان داره بهار رو بکش ،یکنیم کاریچ یفهمینم گهید یبش

 کنه. میکه بتونه عصبان رمیراحت باشه، تو اتاقش نم التیتو خ -

 .دمیکش یعصب سنف

 پس من بهت اعتماد کنم؟ -

 آره. -

 ...یاز اعتمادم سوءاستفاده کن یمن بهت اعتماد کردم، اگه بخوا نیبب -

 خم شد و حرفم رو قطع کرد. زیم یرو

رو بگم تا آخرش پاش هستم پس واسه  یزیچ هیکه اگه من  دونستندیقبل از تو خوب م یتازه وارد، فرماندها نیبب-

 گر نکن.من اما و ا

 .دمیخند یعصب

 باشه.-

 داد. هیتک یبه صندل باز
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پس واسش تله گذاشتم و  اد،یهاست و واسه نجات بهار محرف نیتر از اکل شق نیرام دونستمیدرضمن، م -

 !چیدو به ه م؛یگرفتمش؛ االن اون رو هم دار

 بود! یگفتم: کارت عال یخوشحال با

 هار رو نجات بده؟ب خواستهیاخم ادامه دادم: اما چرا م با

 چون عاشقشه.-

 !کنهیغلط م ی! اون عوض؟یبلند شدم و بلند گفتم: چ یصندل یاز رو عیسر

 چته؟! آروم باش. ؛یتعجب گفت: ه با

 رو بستم. هامچشم

 وجودم رو پر کرده بود. تیعصبان

 م؟یکن کاریچ نیبا رام یگیم -

رو به هم  یهمه چ یاون عوض کنه،یرگز بهار با من ازدواج نمه نیتا بهار مال من بشه با وجود رام رهیبم نیرام دیبا

 !ختیر

 رو باز کردم. هامچشم

 بکشش. -

 ؟یچ یواسه ی! ول؟یگیم یجد یرو دار نیتعجب گفت: ا با

 .هیکه قدرت دست ک فهمندیو م شهیها زده مبه خون آشام ینیسنگ یچون ضربه-

 زد. یشد و لبخند مرموز بلند

 ؟یدار لیم یخب حاال چ شمش؛کیباشه، پس م -

 .نمیبهار رو بب خوامیقبلش م یول خته،یسرم ر یبمونم، هزار جور کار رو نجایفعال وقت ندارم که ا -
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افرادم بوده و واسه برگردوندنم  گاهیکه قبل از اومدن من جا یاتو خونه ست؛ین یقصر زندان یباشه، درضمن بهار تو -

 .کردنهیتالش م

 پس ببرم اونجا.-

 جلو قدم برداشت. به

 .میبر-

هم از قصر دور نبود  ادیها و زاگرا به سمت اون خونه که زاز نگهبان یکیو به همراه جرج و  میاومد رونیسالن ب از

 حرکت کردم.

 

 بـــهــار

 

 هام رو باز کردم.چشم "شو داریمن ب یفسقل "گفتیکه م نیرام یصدا با

 و راحت بخوابم. امیب رونیاز تو بغلش بکردم نذاشت هر کار  شبید وونهید نیا

 بگه تو کمرت درد نگرفت؟! ستین یکی آخه

 بهش گفتم. یریو صبح بخ دمیکش یاازهیخم

 خانم بنده. ریصبح بخ-

 زدم. یلبخند

 ؟یکنیولم م یحاال جناب عال- 

 .ریخ-

 کمرم درد گرفت. ن؛یگفتم: توروخدا رام هیحالت گر با

 .کنمیه درخواستت رو رد نمکمرت درد گرفت کهنیبخاطر ا-
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 رو باز کرد که بلند شدم. هاشدست

 رو به سمت باال کشوندم. خودم

 لباسم نگاه کردم. به

 بود. دهیلباس خوشگلم رو نگاه؛ عشقم واسه خر-

 ه؟یاونوقت عشقت ک -

 نگاه کردم. نینشستم و به زم نیزم یرو

 .دونمینم-

 نگاه کردم. بهش

 ؟یدونیتو م-

 نثارم کرد. یاهوونیو د دیخند

 اطراف نگاه کردم. به

 .ستیواسشون مهم ن دیاصال شا اد؟یکس واسه نجاتمون نم چیچرا ه -

 .میحرف رو نزن بهار! معلومه که واسشون مهم نیا-

 .دمیکش یپوف

 دلم گذاشتم. یرو رو دستم

 گرسنمه.-

 منم.-

 به داخل اومد. یدفعه در باز شد و مرد هی

 از شدت تعجب گرد شدند. هامچشم دمیکه د یکس با
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 !دمشیبودند د دهیپرستان من رو دزد طانیش یکه وقت اسهیهمون ال نیا

 با تنفر بهش چشم دوخت. نیرام

 زدم. یشدم و پوزخند بلند

 !یهست یلعنت یزاگرا نیپس تو هم هم دست ا -

 .ستادیا میکیاومد و نزد جلو

 اومدم. نجایبه ا تو رو از مردن نجات بدم کهنیا یبهار، من برا نیبب -

 زدم. یپوزخند

 ؟یکنیرو م نکاریا یواسه چ ،یگیراست م کهنیو من هم باور کردم! حاال به فرض ا یتو گفت  -

 بلند شد. نیقدم به جلو اومد که رام هی

 .دیکش یقیعم نفس

 که دوست دارم.چون -

 حرف شکه بهش چشم دوختم. نیا دنیشن با

 

 رو گرفت. قشیهجوم آورد و  اسیبه سمت ال تیبا عصبان نیرام

 .یرو به بهار بدوز فتینگاه کث یکه حت یکنیآشغال؛ تو غلط م یکنیتو غلط م -

 نکنم؟! کاریکنم، چ کاریکه چ رمیگیگفت: مگه من از تو دستور م یبا خونسرد اسیال

 از خشم قرمز شده بودند. نیرام یهاچشم

 .دیچرخ یش به طرفزد که بدن اسیمشت محکم به صورت ال هیدفعه  هی

 ولش کن. ن،یگفتم: رام غیج با
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 لبش پاره شد. ینکرد و بالفاصله مشت دوم رو به صورتش زد که گوشه یبه حرفم توجه اما

 اتاق پرت کردند. یگرفتند و به انتها انهیرو وحش نیبه داخل اومدند و رام عیسر هانگهبان

 نش.گرفت عیها هم سرو اون رنشیدستور داد که بگ اسیال

 .ایعوض دیبا داد گفت: ولم کن نیرام 

 بودم دروغ گفتم. دهیبگم نترس اگه

 .زدیهزار م یو قلبم رو دندیلرزیم دیشد هامدست

 لبش رو پاک کرد. یخون گوشه اسیال

 .یعوض یدیکارت رو پس م نیتقاص ا-

 قدم به عقب بردارم. هیبه طرفم اومد که باعث شد  بعد

 .داشتیقدم به جلو برم هیهر قدم من به عقب،  با

 برخورد کردم و با نفرت بهش چشم دوختم. واریدرآخر به د 

 .دهینگاهت من رو آزار م نیبهم نگاه نکن؛ ا نجوریعه بهار! ا -

 زدم. یپوزخند

 دل من خنک بشه. ینیکه آزار بب کنمیبدتر بهت نگاه م شهیاگه باعث آزارت م -

 به خودش گرفت. یمثال مظلوم حالت

 !ه دارم کهگنا -

 .کنمیهام خفت مدست نیکنم با هم داینجات پ یوقت ؛یحرص گفتم: اصال هم گناه ندار با

 زد. یلبخند

 تو هم قشنگه. یهامردن به دست -
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 دستش رو پس زدم. تیدستش رو جلو آورد تا صورتم رو نوازش کنه که با عصبان بعد

 .اسیال ذارمیبخوره زندت نم شدش گفت: دستت به بهار دیکل یهادندون نیاز ب نیرام

 بهش نگاه کرد. اسیال

 !یکنینم دایو فرصت واسه کشتن من هم پ یریمیم گهید قهیفعال که خودت تا چند دق -

 تموم وجودم رو پر کرد.  ترس

 !ه؟یمنظورت چ -

 !کنهیم یزندگ نیکه رام هیروز نیامروز آخر نکهیا یعنیمنظورم واضحه،  -

 .یبکن یتونینم یغلط چیرفتم و با داد و بغض گفتم: تو هرو گ شقهی ناخودآگاه

 نه! ای تونمیکه م ینیبیاالن م -

 .رندیها من رو بگرو آزاد کرد و دستور داد که نگهبان شقهی

 رو کف دستم جمع کنم نشد! هامرویاز ن یکیتالش کردم که  یکردم، اما هرچ دایپ دیام روهامین یادآوری با

 گرفت. بغضم

 واسم افتاده؟! یدا، چه اتفاقخ یوا

 شد؟! یدارم چ ازین روهامیاالن که به ن 

 بهش نگاه کردم. اسیال یصدا با

استفاده  روهاتیاز ن یاتاق طلسم شده تا نتون نیکه اچون ست،یاتاق قدرتت کار ساز ن نیتالش نکن بهار جون؛ تو ا -

 .یکن

 .یلعنت یاگرا! هم تو و هم اون زیپست یلیگفتم: خ تیبغض و عصبان با

 شد. دایاسم زاگرا رو آوردم، سروکلش پ تا
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 !دمیرس ی: حالل زاده بودم، نه؟ تا اسمم رو آوردزاگرا

 باشم. نیلبش گفت: اومدم تا شاهد کشته شدن رام یبعد با پوزخند رو یو کم دیبلند خند بعد

 بکنند بهار. تونندینم یغلط چیچشم دوختم که گفت: ه نیترس به رام با

 زد. یپوزخند اسیال

 خان. نیرام ینیبیحاال م-

دستش چرخوند و به  یاون رو شکست؛ تو یهاهیاز پا یکیاتاق بود رفت و  یکه گوشه یچوب یبه طرف صندل بعد

تقال کردم که از دست اون  شتریو ب ختندیهام رگونه یهام روقدم برداشت که خود به خود اشک نیسمت رام

 من رو گرفتند.  تراز من بود و محکم شتریب یلیا قدرتشون خجن خالص بشم، ام یهانگهبان

 رو نکن. نکاریا کنمیخواهش م اس،یگفتم: ال هیالتماس و گر با

 .کنمیم یمن واسه به دست آوردن تو هرکار -

 .دمیکوب نیرو به زم پام

 .یرو بکش نیاگه رام یحت ،یبا من ازدواج کن یتونیتو هرگز نم -

 خانم.بهار  دید میخواه -

 .رندیرو ازم بگ نمینذار رام ایخدا

 رو گرفت. دمید یشد و جلو شتریاز قبل ب میگر شدت

 .کشمیو تو رو م گردمیبا نفرت گفت: شده از مرگ برم نیرام

 جلوش زانو زد و با پوزخند گفت: منتظر روحت هستم! اسیال

 گفتم: هیبالفاصله چوب رو وارد قلبش کرد که با داد و گر بعد

 !ــــنیــــــه رامـــــنــ -

 .داد و هق هقم کل اتاق رو پر کرد یکردم به تقال کردن و صدا شروع
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 شدند. اهیهاش باد کردند و سبسته شدند و کم کم کامال پوستش سبز و خشک شد؛ رگ نیرام یهاچشم

 .نشیاریب دی: بلندش کناسیال

 بلندش کردند. هانگهبان

 ؟یببر یخوایمن رو کجا م نیرام ،یداد گفتم: کثافت عوض با

 .دیخند زاگرا

 خوار بشه.گوشت یهایرودخانه که خوراک ماه ؟یبدون یخوای! مفی! چقدر ضعیآخ-

 و از اتاق خارج شد. دیباز خند بعد

 شدم. رهیخ اسیدست از تقال برداشتم و شکه به ال خت،یر یحرف، دلم هر نیا دنیشن با

 رفتند. رونیرو گرفته بودند ب نیکه رام ییهافت که نگهبانر رونیبهم انداخت و ب ینگاه مین اسیال

 فرود اومدم. نیزم یدو زانو رو پام یرهام کردند که از سست هانگهبان

 رفتند و در رو بستند. رونیب هانگهبان

 شدم. رهیخ نیبه زم شکه

 .ومدیم نییو پا ختیریگونم م یرو صدایب هاماشک

 .بستیشده بود نقش م میکه تموم زندگ یوب تو قلب کسوارد شدن چ یطور مکرر صحنه به

 ندارم. یایزندگ گهیکه د دمیسرم اومده؛ تازه فهم ییکه چه بال دمیکم انگار تازه فهم کم

 .دیرس دنیداد کش یبه هق هق شد و کم کم به مرحله لیآرومم تبد یهیگر

 

نرو  ییکار رو باهام نکن؛ تنها تنها جا نیوروخدا ات ن،یمشتم گرفتم و با داد گفتم: رام یرو تو رهنمیشدم و پ خم

کار رو باهام  نیا ادیدلت م زنم؛یدارم زجه م نیهام رو؛ بباشک نیبب ترسم؛یم نجایا یمن بدون تو، تو معرفت؛یب

دلم تکون بخوره؛ قول  یآب تو یذاریکه نم یبهم قول داد وهان؟ ت م؟یمگه هنوز چند وقته باهم آشنا شد ؟یبکن
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 نیمن به ا نیبلند شو و بهشون نشون بده که رام ؟یکن یپشتم رو خال یخوایگاهم پس چرا م هیتک یشیم یداد

 .هیمن قو نیبهشون نشون بده که رام ره؛یمینم هایراحت

 من. نیرام ن؛یگذاشتم و با هق هق آروم گفتم: رام نیزم یرو رو هامدست

 .دیچیپیم کیهق هقم تو اون اتاق نحس و سرد و تار یصدا

 به کتش خورد که بغضم بزرگتر شد. نگاهم

 فرود اومدم. نیزم یپاهام رو یشدم و به سمتش رفتم که از سست بلند

 شدم. کنار کتش پرت نباریبرداشتم که ا یبلند شدم و چند قدم باز

 رو تو هر دو مشتم گرفتم و بوش کردم. کتش

 درد گرفت. دیرش رو حس کنم، اما گلوم شدگلوم خفه کردم تا بهتر بتونم عط یهق هقم رو تو یصدا

 ؟یکشیم قیچرا نفس عم-

 عطرت رو دوست دارم.-

 دفعه سرش رو جلو آورد که به عقب رفتم. هیزد و  یلبخند

 !؟یکنیم کاریچ-

 عطرت رو بو کنم. خوامیلحن خندون گفت: م با

 بهش رفتم. یاغره چشم

 بهت رو دادم پررو نشو!...-

تو رو زنده  اسیال دیکنارم؛ مگه نه؟ شا یایو م یشیتو دوباره زنده م ؛یبر یتونیتو نم ن؛یرام هق هق آروم گفتم: با

 بترسونتم؛ مگه نه؟ یکم هی خواستهیکرده؛ حتما م

 بهت رو دادم پررو نشو. گمیو منم بهت م یکنیم تمیو اذ یگردیبرم شمی: دوباره پدمیخند هیگر با

 .کردند سشیها دوباره خاشک عیاما سر دم،یصورتم کش یرو رو دستم
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 .ومدندیم نییهام پاکردن رو نداشتم؛ فقط اشک هیبلند گر یبا صدا ایحرف زدن  ینا یشده بودم و حت جونیب

 .داشتمیکتش برنم دنیدادم، اما دست از بو کش هیسرد تک واریرو به د سرم

 .کردیو از بغض و داد گلوم درد م سوختندیهام مچشم هیگر از

 گهیهام خود به خود بسته شدند و داومدند؛ چشم نییهام پاشد؛ دست نیو سرم سنگ حسیکم بدنم کامال ب کم

 .دمینفهم یزیچ

 

 ...ی...راو

 

رو خوب  نیا اسیاما ال له،یاص هیچون  اد؛یب رونیکه چوب از قلبش ب نهیا نیبرگشتن رام یراه به زندگ تنها

نکشند و دستور داد اون رو  رونیوجه چوب رو از قلبش ب چیر داد که به هبه دو نگهبان تذک نیواسه هم دونست،یم

 .مونهینم نیاز رام یمطمئن بشه اثر گهیخوار بشه تا دگوشت یهایرودخانه بندازند که خوراک ماه یتو

 از قصر خارج شدند. نیرام یگفتند و با جنازه یاطاعت هانگهبان

 نه انتقال زدند.ها کنار اون رودخاخون آشام نیسرزم به

آب فرو  ریآب انداخت که به ز یرو تو نیصخره بدن رام یاز باال یکیو اون  ادین یمراقب اطراف شد تا کس یکی

 رفت.

 خودشون برگشتند. نیبه سرزم عیسر هانگهبان

 .دیآبشار رس یکیآب اومد و شناور شد و به نزد یرو نیکم بدن رام کم

 

 بـــاران مــلــکه

 



 یدیو پل یپاک

374 
 

 دوتا برنگشتند؟ نیشد و گفت: چرا تا حاال ا رهیبه در سالن خ ینگرانبا  فرمانروا

 .دهیبا استرس گفتم: دلم گواه بد م رفتمیطرف و اون طرف م نیطور که به ا همون

 .وفتادهیبراشون ن یبد یاتفاق چیانشاهلل ه د؛ی: نگران نباشاحسان

 بهمون نگاه کرد. فرمانروا

 تاحاال برنگشتند! یچند نفرم دنبالشون فرستادم، ول-

 م؟یازشون نشد خودمون دنبالشون بر یاگه خبر میکنصبر گهیکم د هی هی: ملکه؛ نظرتون چنفس

 !مینکن یکار چیو ه مینیبش نجایکه ا شهینم گه؛ی: آره ملکه، نفس درست میهست

 گفتم: باشه. سرگردون

 م؟یزنب یچرخ هیو  میکافر بر یاجنه نیمن و رادان به سرزم نیخوای: منینگ

 دوباره دنبال شما هم برگردم. خوامیبا اخم گفت: نه؛ نم فرمانروا

 و گفت: باشه. دیکش یپوف رادان

 مواظبش باش. کنمیکردم، خواهش م دایمن دخترم رو تازه پ ایخدا

 ده.بهم ب یبهار رو بهش بگم تا راه حل یهیبه بابا زنگ بزنم و قض دیتموم شد با هامیکه برگشتند و نگران یوقت

 بشه. لیدرموردش گفته شده تبد ییگو شیپ یکیکه تو اون  یدخترم به کس ترسمیم

 

 بـــهـــار

 

 بهتر بشه. دمیهام رو باز کردم و چندبار پلک زدم تا دهام چشماحساس سوزش دست با

 انداختم. تمیبه موقع ینگاه
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 بودم. زونیهوا آو و نیزم نیسرم بسته شده بودند و ب یباال یالهیبا طناب به م هامدست

 .سوزهیم نقدریها قاتل گرگ زدند که دستم اطناب نی! فکر کنم به ایلعنت اه

 کردند؟ زونیآو نجایچرا من رو ا حاال

 هام حلقه زد.چشم یبغضم گرفت و اشک تو نیرام یادآوری با

 یکه کس روحیر سرد و ببها شمیندارم؛ بدون تو م یزندگ دیبه جون خودت بدون تو ام کنم؛یمن دق م نم،یرام

جز تو نتونست من رو به حالت قبل  یکس چیچون ه یدید یمهمون یکه تو یزیهمون چ شمیم ست؛یواسش مهم ن

 برگردونه.

 شد. انینما زشینفرت انگ یو چهره یعوض یباز شد و قامت زاگرا یدر به آروم 

 چال بود، شد و در رو نبست. اهیس هیشب شتریاتاق که ب وارد

 کنار اتاق رو برداشت و رو به روم گذاشت و روش نشست. یچوب یصندل

 نفرت بهش چشم دوختم. با

 زد. یپوزخند

 درد داره نه؟ -

 درد داره؟ یلحن سرد گفتم: چ با

 !یبکن یکار چیه یهات عشقت رو بکشند و نتونچشم یجلو نکهیا -

 

 تر شد، اما با خشم گفتم: خفه شو کثافت.بزرگ بغضم

 کرد. یامسخره یخنده
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البته  ؛یکن دایرو از رودخانه پ نیو جسد رام یبر ذارمیم یو اون هفت قدرتت رو به من بد یباش یاگه دختر خوب -

که تو اون رودخانه پر از چون شتره،یب نیکردن جسد سالم رام دایپ یشانست واسه یرو بکن نکاریهر چه قدر زودتر ا

 گوشت خواره. یهایماه

 .دمیکش تیعصباناز شدت  یبلند نفس

 .دمیکافر نم یرو به دست تو روهاین نیهرگز ا -

قدرت هات  دیبا یچجور دونمیرو بکنم؛ چون من نم نکاریا گهیاز راه د شمیگفت: باشه نده، پس مجبور م خونسرد

 .یایبکشم مجبورم شکنجت کنم تا به حرف ب رونیرو از بدنت ب

 .اوردمیخودم ن یبه رو یشد ول جادیتو وجودم ا یکیترس کوچ 

 رو بستم. هامچشم

 بکن. یدوست دار یپس هرکار ام،یمن به حرف نم -

 

 رو باز کردم. هامچشم

 .دیخند یعصب

اگه  یدربارش فکر کن دمیساعت بهت وقت م مین یبکن، ول یدوست دار یهرکار یباشه بهار خانم؛ خودت گفت -

بود اونوقته که از روش  یاگه نظرت منف یول یبر ذارمیم یرو به من داد روهاتین نکهینظرت مثبت بود که بعد از ا

 .یرو به من بد روهاتیو ن یایتا به حرف ب کنمیخودم استفاده م

 .یپس برو به درک عوض دمیرو به تو نم روهامیوقت ن چیگفتم: من ه تیبا عصبان

 زد. یپوزخند

 یرو به من بد روهاتیته باش که اگه زودتر نهم در نظر داش نیپس فکرهات رو بکن، ا گردم،یبرم گهیساعت د مین -

 . شترهیب نیکردن جسد سالم رام دایشانست واسه پ

 رفت و در رو بست. رونیزد، از اتاق ب یخشم بهش نگاه کردم که لبخند مرموز با
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شند، اصال ها نابود برو به دست اون بدم تا تموم مسلمون روهاین نیا تونمیمهمه، اما نم یلیواسم خ نیرام نکهیا با

 .دونمیبذارم بفهمه نم دینبا یول شند،یاز بدنم خارج م روهاین نیا یو با چه روش یچجور دونمیخودمم نم

 .دیقبر بکن هیخودتون  یزودتر واسه دیکه آزاد بشم با نجایاز ا اسیو ال زاگرا

 نشست. یهمون صندل یساعت گذشت که زاگرا وارد شد و رو مین بایتقر

  ؟یرو کردخب، فکرهات  -

 .دمیرو به تو نم روهامیمن ن -

 .دیخند یعصب

 ازت حرف بکشم! گهید یهابه روش یباشه گرگ کوچولو، مجبورم کرد -

 زدم. یپوزخند

 .امیبکن، من به حرف نم یدوست دار یهرکار -

 تو. ایادگار ب -

 به داخل اومد. یکلیجن ه هی قهیدق کیاز  بعد

 دروغ گفتم. دمیبگم نترس اگه

 باشم، من دختر ماهم. یقو دیبود و هم ترسناک، اما من با یکلیه هم

 هنوز هم نظرت عوض نشده؟ -

 .شهیوقت نظرم عوض نم چیگفتم: من ه محکم

 داد. هیتک یصندل به

 !یخودت خواست -

 بدنم شروع به سوختن کردند. یقاتل گرگ بلند شد و تمام اجزا یدفعه بو هی



 یدیو پل یپاک

378 
 

 .ادیفشار دادم و لبم رو به دندون گرفتم تا صدام درن هم یهام رو محکم روسوزش چشم یرو از

 تا سوزش بدنم کمتر بشه؟ یریکه دوباره من رو تو بغلت بگ ییکجا نمیرام 

 بستم جوشش اشک رو حس کردم. یپلک ها پشت

 زدم. ادیتحمل نکردم و فر گهیشد که د دهیکمرم کش یکه به قاتل گرگ آغشته بود رو زیت یلیخ زیچ هیدفعه  هی

 .کنهیزاگرا با لذت داره نگاه م دمیرو باز کردم که د هامشمچ

 .یعوض یدیکارت رو پس م نیبه خون نشسته گفتم: تقاص ا یهاچشم با

 بازوم که لبم رو به دندون گرفتم. یرو زیت زیشدن همون چ دهیشد با کش یمساو یعوض یکلمه

 هنوز نظرت عوض نشده؟ -

 و محکم گفتم: نه. قاطعانه

 باش. یبعد یگفت: باشه، پس منتظر شکنجه تینعصبا با

ماده که فکر کنم قاتل گرگه آغشته کرد، به سمتم  هیشالق بود رو برداشت و به  هیطناب کلفت که شب هیجن  اون

گوشت دستم فرو کردم و  یهام رو تولحظه نفسم رفت، از درد ناخون هی یاول رو به کمرم زد که واسه یاومد و ضربه

 دندون گرفتم. لبم رو به

 .کنمینجاتم بده خواهش م ایخدا 

 .رفتیم رونیانگار جون از بدنم ب شدیکه به کمرم زده م یابا هر ضربه 

 مقدار هم عوض نشد.  هیچهارم و ضربه پنجم، اما نظر من  یسوم، ضربه یدوم، ضربه یضربه

 پا شد و به سمتم اومد. یصندل یاز رو یعصب زاگرا

 ؟عوض نشده؟ نه -

 و نفس زنان گفتم: نه. یحالیب با

 رو برداشت و به قاتل گرگ آغشته کرد. یخشم چوب با
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 .ستادیبه روم وا رو

 باشه بهار خانم. -

 زدم. یبلند ادیو وحشناک فر ادیز اریدرد و سوزش بس یشکمم فرو کرد که از رو یدفعه اون چوب رو تو هی

 .شهیمن نظرم عوض نم ،یبس کن لعنت -

 آورد که نفسم رفت. رونیشکمم ب رو از چوب

 .ختندیگونم ر یهام خود به خود رواشک نباریزدم و ا ادیبکشم دوباره وارد شکمم کرد که باز فر یاومدم نفس تا

 !کنهیم دایمرحم پ یزخمم ک دونهیکه آغشته به اون بود خدا م ییهالیقاتل گرگ و اون وسا یبو بخاطر

 خم شد. نییسرم به سمت پا حالیب

 دستش گرفت و سرم رو باال آورد. یرو تو چونم

 ؟یگینم -

 گفتم: برو به درک! یحالیبا ب رفت،یم یاهیهام سطور که چشم همون

و پاره شدن و جوشش خون رو  دیچرخ یرو تو صورتم فرود اومد که سرم به طرف یبه شدت محکم یلیدفعه س هی

 کنار لبم حس کردم.

 نفر با سرعت به داخل اومد. هیبرخورد کرد و  روایبه د یبد یدر با صدا ناگهان

 .اسهیال دمیکه فهم دمیتار اون شخص رو د دیرو باال آوردم و با د سرم

 یادیکه درد ز دیکش رونیشکمم ب یمن و زاگرا چرخوند و بعد به سمتم اومد و چوب رو از تو نیخشم نگاهش رو ب با

 .دیچیشکمم پ یتو

 شدند. ریهام سرازدندون گرفتم و اشکخواستم داد بکشم لبم رو به  تا

 پرت کرد که شکست. نیزم یرو محکم رو چوب

 هان؟ ؟یکنیم یدار یخشم رو به زاگرا گفت: تو چه غلط با
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 .کشمیخونسرد گفت: دارم ازش حرف م زاگرا

! تو ؟یشکیازش حرف م یدار ینجوریرو به زاگرا گفت: ا تیش رو گرفت و با عصبانبه طرفم انگشت اشاره اسیال

 !یلعنت شیکشیم یدار

 .اسیآروم باش ال -

 آروم باشم. خوامینم -

 ؟یدیم تیاهم نیبه ا نقدریا یگفت: واسه چ یسوال یبا چهره زاگرا

 .دیباریهاش ماز چشم خشم

 سرت خراب کنم؟ یرو رو نجایا ای یکنینداره؛ بس م یبه تو ربط نشیا -

 هم فشار داد. یهاش رو رودندون زاگرا

 .کنمیباشه؛ تمومش م -

 با بهار حرف بزنم. خوامیم رونیبرو ب -

 

 مشکوک بهش نگاه کرد. زاگرا

 .رمیباشه؛ م -

 رفتند. رونیاز اتاق ب یخودش و اون جن شکنجه گر لعنت بعد

 دستم رو باز کرد. متیبه طرفم اومد و با مال اسیال

 نشوند. نیزم یرو آروم

 م بدنت زخم و آغشته به قاتل گرگه!! تمویبه سرت آورده لعنت کاریچ -

 ؟یرو کرد نکاریا یگفتم: واسه چ حالیب
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 قبال بهت گفتم. -

 .نمتیبب خوامینم رون،یگفتم: برو ب نیرو کشت نفرت تموم وجودم رو پر کرد، واسه هم نیاون رام کهنیا یادآوری با

 رنگ غم گرفت. نگاهش

 باشه. -

 شد و به طرف در رفت. بلند

 بهم انداخت از اتاق خارج شد و در رو بست. ینگاه کوتاه هکنیاز ا بعد

 خشک شدم رو با زبونم تر کردم. لب

 .کنمیم کهیت کهیاالن اگه صدتا انسان رو جلوم بذارند، همشون رو ت یعنیبه سراغم اومده،  ادیز یگرسنگ

 .دمیدراز کش نیزم یراستم رو یطرف شونه ادیو با درد و سوزش ز یسخت به

 شدند. ریهام سرازاشک باز

 ن؟یبه سرم آوردند رام ییدور از چشم تو چه بال ینیکه بب ییکجا-

 .سوختیو م گرفتیدرد م دتریبلند نشه، چون شکمم و کمرمم شد میگر یکردم صدا یرو بستم و سع هامچشم

 شدم. هوشیهام تار شدند و بهام کم کم چشمزخم یزیخونر بخاطر

 

 ــاسیالــ

 

 دمیواقعا اون لحظه نفهم یمن عشقش رو کشتم، ول دم،یار، غم وجودم رو پر کرده بود، اما بهش حق محرف به بخاطر

 .مونمیکردم و االن از کارم پش کاریچ

 بهار من رو ببخشه. کاش
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 ها برگشتم.انسان یایهمراه جرج به دن به

 .ادیاتاق شدم و به جرج گفتم به داخل ب وارد

 به داخل اومد. جرج

 فرمانده. درخدمتم -

 .دمیطرفش چرخ به

 بدم. یبهار رو از اونجا فرار دیمن هرجور شده با -

 !شهیزاگرا باهامون دشمن م دیبد شیمتعجب گفت: اما اگه فرار 

 دادن بهار آماده باش. یواسه فرار گهیکار من بوده، دو ساعت د فهمهیاون نم -

 اطاعت فرمانده. -

 .یبر یتونیم -

 رفت. رونیتن از اتاق باز احترام گذاش بعد

 .شهیهام محو نمچشم یلحظه هم از جلو هی تیبهار تو اون وضع ریتصو

 .یدیکارت رو پس م نیتقاص ا یروز هی! یلعنت یزاگرا

 انداختم. یو به ساعت نگاه دمیتخت دراز کش یرو

 .دادیرو نشون م قهیو سه و پونزده دق ستیب ساعت

 

 بـــهـــار
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 نیزم یو دوباره رو دیکش ریهام رو باز کردم و تا خواستم بلند بشم کمرم تچشم ومدیاتاق م ونریکه از ب ییصداها با

 افتادم.

 بخاطرش نالم دراومد. گهیشروع کرد به سوختن و درد اومدن که د بدنم

سته کردم تا سرم رو باال آوردم و چندبار پلک هام رو باز و ب یدفعه در باز شد و دو نفر به داخل اومدند که به سخت هی

 بهتر بشه. دمید

 از اون دو مرد که چهرشون مشخص نبود به طرفم اومد. یکی

 .بازوم رو گرفت ریزانو زد و ز کنارم

 آشناست! دشیکش یآب یهاچشم چقدر

 ؟یهست یگفتم: ک حالیب

 !دمیرو د اسیآورد که درکمال تعجب ال نییرو از صورتش پا پارچه

 د؟یداخل اومد ینجوری! چرا ااس؟یتعجب گفتم: ال با

 اومدم نجاتت بدم. -

 .زدم یجونیب پوزخند

 ؟یکن میخودت اونجا زندان شیپ میبعد ببر ینجاتم بد نجایاز ا یاومد -

 خودت؛ بهم اعتماد کن بهار. یاینه؛ اومدم ببرمت به دن -

 شدم. رهیهاش خچشم به

 .گفتینداشت و راست م یطانیواقعا فکر ش انگار

 .کنمیبهت اعتماد م -

 هاش نقش بست.لب یرو یلبخند

 .امیب تونمیزانو و گردنم رو گرفت و بلندم کرد که گفتم: خودم م ریز
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 رو باال داد. ابروهاش

 ! آره؟!؟یکه دار یتیوضع نیبا ا -

 .دمینفس کش یعصب

 .میبر میوفتادین ریتا گ -

 

 هام رو بستم.چشم دیو بخاطر درد شد میاتاق خارج شد از

 .دمیرو د نیرام اس،یال یدفعه به جا هیباز کردم که  رو هامچشم

 بغض گلوم رو گرفت. دوباره

 .نهیرو بستم تا ضعفم رو نب هامچشم

که  یخام و باطل یهاالیچه خ یدادم ول هیتک اسیال ینهیمن رو تو بغلش گرفته، سرم رو به س نیرام نکهیفکر ا با

 !کنمیتصور م اسیال یرو به جا نیرام

 به خودم زدم. یپوزخند المیخ نیا از

 رو بفهم. نیرفت، ا گهید نتیبهار! رام یالیخوش خ چه

 اما از بغضم کم نکرد. دم،یکش یقیرو پاک کردم و نفس عم زهیگونم بر یرو خواستیکه م یاشک یقطره

 هام رو باز کردم.چشم اسیال یصدا با

 بهار. میدیرس -

 .دیکش ریگذاشتم که کمرم ت نیزم یرو

 هم فشار دادم. یهام رو روو به کمرم گرفتم و چشمر دستم

 شد؟ یگفت: چ ینگران با
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 .دیکش ریفقط... فقط کمرم ت ،یچیه -

 .میهست هانهیقصر گرگ یدروازه کینزد دمیهام رو باز کردم که دو چشم دمیکش یقیعم نفس

 ام؟یهمراهت تا دم دروازه ب یخوایم -

 رو. ارتیستو هم د رندیگیهم تو رو م یایاگه ب -

 .رندیبگ تونندینم -

 .کردم اخم

 .یایب خوادیگفتم نم -

 داخل. یتا بر ستمیمیوا نجایا یباشه، ول -

 گفتم. یآروم یباشه

 .کنهیکارت نفرت من رو نسبت به خودت کم نم نیو ازت ممنونم، اما ا ونتمیمکث گفتم: من نجاتم رو مد یکم با

 رنگ غم گرفت. نگاهش

 انداخت. نییو سرش رو پازانو زد  کنارم

به همون  مونم؛یکردم، االن هم از کارم پش کاریچ دمیاصال نفهم دیشد تیبهار، من اونوقت بخاطر عصبان نیبب -

 .یکه من رو ببخش دمیقسمت م یپرستیکه م ییخدا

 !گردونهیمن رو که برنم نیهان؟ رام کنه؟یرو عوض م یتو چ یمونیپش نیبغض گفتم: ا با

 اشک حلقه زد. شیآب یهاال آورد و تو چشمرو با سرش

 ؛ مواظب خودت باش.خانوادت منتظرتند گه،ید یبهتره بر م؛یکه نبخش یحق دار -

 گرفتم. واریدستم رو به د 

 خداحافظ. -
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 به سالمت. -

 خودم رو به دروازه رسوندم. ادیز یلیو با درد خ یبه سخت واریکمک د به

 من؟! حالتون خوبه؟ یها گفت: بانواز اون یکیتم اومدند و با ترس به سم دنمیبا د هانگهبان

 به داخل برم. دیلطفا... کمک کن -

 نگهبان گفتند: اطاعت بانو. یهردو

 بازوم رو گرفتند و به داخل بردنم. ریز

 بود انداختم. ستادهیا اسیکه ال ییآخرم رو به جا نگاه

 شد. دیناپد ارشیزد و به همراه دست یلبخند اسیال

 .دمیکردم کش دایاز دست زاگرا نجات پ نکهیبخاطر ا یاآسوده نفس

 .رمیمیخوب بشند؛ دارم از درد م یها کزخم نیا ستین معلوم

 خودت کمکم کن. ایخدا

سالن  یکه تو دمیمن رو به داخل سالن قصر بردند که مامان، فرمانروا، احسان، رادان و دخترا رو د هانگهبان

 .زنندیرف مو دارند باهم ح ستادندیا

 .دیها به سمتم چرخنگاه یوارد شدنم همه با

 امام هشتم! ایبه صورتش زد و گفت:  یلیس دنمیبا د مامان

 .دندیبه طرفم دو همه

 

 بــاران مــلــکه
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 دنبالشون. میبر دیصبر ندارم، بلندش گهیمن د -

 .انیمن به چند تا از سربازهام خبر بدم همراهمون ب دی: صبر کنفرمانروا

 شد. دهیها به سمت در کشنگاه یدستور بده در سالن باز شد که همه هامهیاز ند یکیفرمانروا خواست به  تا

 به صورتم زدم. یلیبهار که غرق در خون بود ناخودآگاه س دنید با

 امام هشتم! ای -

 .میدیبه سمتش دو همه

 د.ها دستور داد که برنبهار رو گرفت و به نگهبان یبازو ریز احسان

 شده بهار؟ یترس گفتم: چ با

 !؟ی: آبجنفس

 

 بــــهـــار

  

 .دندیپرسیسوال رو ازم م هیفقط  همشون

 خوبم. ست؛ین یزیگفتم: چ یحالیب با

 افتاده؟ ی! بگو چه اتفاقیکه چقدر خوب نمیبیگفت: آره دارم م تیبا عصبان مامان

 کجاست؟ نی: رامدینگران پرس فرمانروا

 هام گذشت.چشم یمرگش از جلو یصحنه ن،یاسم رام دنیشن با

 ن؟یهام حلقه زد و آروم گفتم: رامچشم یتو اشک

 بکنند بهار. تونندینم یغلط چیه-
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 خان! نیرام دید میخواه-

 !اسیرو نکن ال نکاریا-

 .کشمیو تو رو م گردمیشده از مرگ برم-

 منتظر روحت هستم!-

 !ـــنینـــــه رامــ-

 ؟یکن یپشتم رو خال یخوایچرا م یهم ولگا هیتک یشیم یقول داد-

 شد. ریسراز هاماشک

 با ترس گفت: بهار؟ داداشم کو؟ رادان

 تر گرفتم.سست شدند که احسان محکم پاهام

 من رو کشت. یگفتم: زندگ هیگر با

 نگاه کردم. نینگ به

 داداشت رفت.-

 ! داداشم کجاست؟مترسیبهار؟ بخدا دارم م شدهیبازوم رو گرفت و با ترس گفت: چ نینگ

 شد. شتریب میگر شدت

 نیرام گهیداشتم باشم؛ د یزندگ دیکه من ام ستین نیرام گهیداداش؛ د یکه بهش بگ ستین نیرام گهید ن،ینگ-

 که فرمانروا بهش بگه پسرم.  ستین

 .رفتیم یاهیس هامچشم

 درست حرف بزنم. تونستمیدرد نم از

 د؟یفهمیم ست،ین گهی... دگهید -
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 شدند. رهیشکه بهم خ نیفرمانروا و نگ ،رادان

 بهار؟ هی: من... منظورت چمامان

 کردند. یزیهام دوباره خونرهام، زخمو فشار اومدن به زخم هیگر بخاطر

 بدنم شکمم وحشتناک درد گرفت که دستم رو روش گذاشتم. یاز همه جا شتریب

 .ومدندیم نییبه شدت پا هاماشک

 مطلق. یاهیکه فرمانروا از حال رفت و بعد از اون س دمیرآخر دکم کم تار شدند و د هامچشم

 

 ـــنینــگـــ

 

 شدم. رهیبهار ترس تموم وجودم رو فرا گرفت و شکه به بهار خ یهافحر با

 نه امکان نداره! داداش من... نه

 گلوم رو گرفت. یفکر بغض بد نیا از

 بودم. رهیبه بهار خ من همچنان شکه یدفعه بهار و بابا از حال رفتند، ول هی

 بازوش رو گرفت. ریکنان به طرف بابا رفت و ز هیگر رادان

 گفت که بابا رو به اتاق خودش  ببرند. ملکه

حال و  نیو ا مردمیکاش م د؛یفرمانروا؛ شما دخترم رو به اتاق احسان ببر شیپ رمیلرزون گفت: من م یبا صدا ملکه

 .دمیدیاتفاق رو نم نیروز دخترم و ا

 به همراه رادان به اتاق خودش رفت. بعد

 .کنمیدکتر ارنس رو خبر م رمیمبا عجله گفت: من خودم  احسان
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 انتقال زد. عیسر و

هق هقم تو سالن  ینشستم و صدا نیزم یبهم انداختند که بغضم شکست و رو یو نفس نگاه پر از اشک یهست 

 .دیچیپ

 به طرف من اومد. یبه طرف بهار رفت و هست نفس

 !رهیمینم ایراحت نیامکان نداره، داداش من به ا نیداد گفتم: ا با

 .کنمیبشو بگو که دارم اشتباه فکر م داریطرف بهار رفتم و تکونش دادم و بلند گفتم: بهار توروخدا ب به

 .دادمیرو تکون م هوشیتند بهار ب تند

 آروم باش. ن،یرو گرفت و با بغض گفت: بسه نگبازوم  یهست

 آروم باشم؟ هان؟ یداداش من مرده، چجور زدم: داد

 .مهیبهار حالش وخ اد،یبه اتاق احسان، کاش احسان هرچه زودتر ب برمیبا بغض گفت: من بهار رو م نفس

 شد. شتریب میشدت گر تشیوضع دنیانداختم و با د یبهار نگاه به

 کردم. هیبه داد بود گر هیشب شتریبلندتر که ب یلیخ یبا صدا دفعهنیا

 شدم. هوشیب یهست یهادست نیرفت و ب یاهیهام سدفعه چشم هی

 

 احــســــان

 

که دکتر رو  دمیدویها انتقال زدم، داشتم به سمت اتاق دکتر ارنس مقصر خون آشام یدروازه یرو به رو نکهیاز ا بعد

 .دمیباغ د یتو

 به سمتش رفتم. عیسر

 شما رو به قصر خودمون ببرم. دیسالم دکتر؛ با-
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 شده؟ یگفت: سالم احسان، چ راننگ

 کردم. بغض

 .دیفهمیبعدا م د،یازم نپرس یچیاالن ه مه؛یوخ یلیحال بهار خ -

 رو بردارم. لمیصبر کن وسا -

 .عیباشه، فقط سر -

 برگشت. قهیدق کیسرعت باد به داخل سالن قصر رفت و بعد از  با

 .میبه قصر انتقال زد باهم

 .میسالن شد وارد

 لن نبود.سا یتو چکسیه

 .میسمت اتاق خودم حرکت کرد به

 .میباز کرد و وارد اتاق شد عیما در رو سر دنیبا د مهیند

 دستش گرفته بود. یبهار رو تو یهابود و نفس کنارش دست دهیتخت خواب یرو بهار

 بلند شد. یصندل از

 اشک حلقه زده بود. شیآب یهاچشم یتو

 سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم. به

 .نمینکن؛ من طاقت ندارم بب یهات رو اشکچشم نجوریپس ا شه؛یخوب مبهار  -

 هاش رو پاک کرد.چشم یو باال کرد و اشک تو نییباشه پا یسرش رو به نشونه 

 مرده باشه! نیکه رام شهینم باورم

 .شهیبهار نابود م ایخدا
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 هام حلقه نزنه.چشم یتا اشک تو دمیکش یقیعم نفس

تا حالش کامال خوب  کشهیرد و بعد از اتمام کارش گفت: بدنش پر از قاتل گرگه؛ دو روز طول مک نهیبهار رو معا دکتر

هاش هاش کم کم بسته بشند؛ اگه تکون بخوره دوباره زخمتکون بخوره تا زخم دیدو روز اصال نبا نیبشه، تو ا

 یکاف یرو به اندازه یخون یهابشند و بدنش گلبول تهها خودشون بستا زخم میصبر کن دیبا کنند؛یم یزیخونر

 کنند. دیتول

 درآورد و به نفس داد. فشیک یرو از تو یباند بعد

 .سپارمیبدن بهار رو به تو م یهابستن زخم -

 : باشه.نفس

 ست؟ین نجایچرا ا نیبرگشته؟ رام ینجوریا ی: بهار واسه چدکتر

 بغض گلوم رو فشرد. نیرام یادآوری با

 هق هقش بلند نشه. یدهنش رو گرفت تا صدا یبرگردوند و جلو گهیروش رو به طرف د نفس

 وجود نداره. گهید ینیبغض گفتم: رام با

 احسان؟! یچ یعنی: دیمتعجب پرس دکتر

 .ختیگونم ر یاشک رو یاقطره

 رو کشتند دکتر... کشتنش. نیرام -

 بهم زل زد. شکه

 !یکنیصحبت م نیمدرمورد را یامکان نداره! تو دار نی... انیخدا! ا ای... ای -

 .میدونیکدوممون نم چیبرگشته ه ینجوریچرا بهار ا نکهیو ا نیکشته شدن رام یچجور یهیهنوز قض -

 شد. ریدکتر تو همون حالت شکه سراز یهااشک دهینکش هیثان به



 یدیو پل یپاک

393 
 

، رادان، دفعه در با شدت باز شد و فرمانروا وارد شد و پشت سرش، مامان هیسالن قصر بلند شد و  یتو ییصداها 

 داشتند فرمانروا رو آروم کنند. یبه داخل اومدند و سع یو هست نینگ

 مینکنه ما دار ه؛یچ هیبفهمم قض دیمن با دیاریبه هوش ب یجور هیپر از اشک گفت: بهار رو  یهابا چشم فرمانروا

 بوده. گهید زیچ هیمنظور بهار  دیشا م،یکنیاشتباه فکر م

 .طرف بهار رفت و تکونش داد به

 اومده؟ ییشو و بگو به سر پسرم چه بال داریبهار ب -

 طرفش رفتم و بازوش رو گرفتم. به

 فرمانروا. ادیبغض گفتم: بهار حاال حاالها به هوش نم با

 

 کنار تخت نشست. یمشک یآهن یصندل یرو ختیریهمون طور که اشک م دیناام فرمانروا

 امکان نداره! نیپسر من مرده؟! ا -

از فرمانروا نداشتند  یخودشون هم دست کم یداشتند آرومش کنند، ول یبه طرف فرمانروا رفتند و سع و رادان نینگ

 .کردندیم هیو مثل ابر بهار گر

 تر شد.بزرگ بغضم

 شبه خبر مرگش رو بشنوم. هیکه باهاش بزرگ شدم  یباور کنم کس تونمینم

 رو به دکتر گفت: دخترم حالش چطوره؟ مامان

 شدند. رهیبه دکتر خ یبا نگرانو مامان  یهست

 .ادیبه هوش م گهیتا دو روز د د؛یگرفته گفت: حالش خوبه، نگران نباش یبا صدا دکتر

 .دندیکش یانفس آسوده یو هست مامان

 .ستادندیا کنارش نیبلند شد و رادان و نگ یصندل یاز رو فرمانروا
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 .میعملش برسون یسزارو به  یلعنت یاون زاگرا میبر دیگفت: فردا با تیعصبان با

 .میاریبغض ادامه داد: و جسد پسرم رو از اونجا به قصر خودمون ب با

 د؟یکنیبهمون کمک مشما هم  م؛یکنیم یرو عمل نکاریو ا می: ما دربارش فکر کردرادان

 .میاشرو داشته ب گهیهم د یهوا دیپس با میما باهم متحد م،یکنیفکر کرد و بعد گفت: بهتون کمک م یکم مامان

بهار حالش زودتر خوب  دوارمیام م؛یشیو واسه جنگ فردا آماده م میری: ممنونم ملکه؛ ما به قصر خودمون مفرمانروا

 بشه.

 .ادیجنگ ب نیبه ا میبذار دی: اگه بهارم حالش خوب بشه نبامامان

 !؟یتعجب گفتم: واسه چ با

 .ادیبه سرش ب ییو بال رهیبگ یجوالنهع میتصم ترسمیبهار االن نفرت تموم وجودش رو پر کرده؛ م -

 .یگیدرست م -

 خداحافظ تا فردا ساعت شش صبح. م؛یریم گهی: خب ما دفرمانروا

 خداحافظ. رم؛ی: من هم مدکتر

 خداحافظ. :میبا هم گفت یهمگ 

 کردند به همراه فرمانروا و دکتر به قصر خودشون انتقال زدند. یو رادان خداحافظ نینگ نکهیاز ا بعد

 .رهیبگ یاعجوالنه میباعث نشه تصم تشیعصبان نیا دوارمیبود؛ ام یعصبان یلیبه مامان گفتم: فرمانروا خ ور

اما  اد،یم یاتجربه یمتوقف شده و به نظر آدم ب یسالگ یچهرش تو س رییتغ نکهیبا ا ه؛ینه پسرم؛ فرمانروا مرد بالغ -

 جنگ شرکت کرده. نیاون شصت سالشه و تو چند

 .دمیکش یقیعم نفس

 به بهار انداختم. ینگاه

 مامان. شهیخواهرم؛ داغون م چارهیب - 
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 .شهیگفت: آره، بدجور هم داغون م نیغمگ نفس

 .ارهیطاقت ب دوارمیام اده؛یز بیعج نیعشق اون به رام م؛ی: بدبخت خواهریهست

 .هیمن قودختر  شه؛یم یگفت: کم کم براش عاد کردیهمون طور که نگران به بهار نگاه م مامان

 نگاه کرد. بهمون

 .میشکست نخور دوارمیام م؛یها رو آماده کنو سرباز میساعت چهار آماده بش دیکه فردا با میبخواب میبر نیایب -

تا همشون  میبکش دیفقط زاگرا رو با ف؛یها چند تا جن ضعو اون میو خون آشام نهیما گرگ م،یخوریشکست نم -

 بشند. میتسل

 م؟یرینوع اول( کمک بگ یها نهیگرگ ی)فرمانروا ریاز فرمانروا ام نیاخوینم گماینفس: م 

تو اتاق من  ایب یخوایبخوابم؛ احسان اگه م رمیم گهیها مشکالت خودشون رو دارند؛ خب من د: نه دخترم، اونمامان

 بخواب.

 زدم.  یکم رنگ لبخند

 .خوابمیجا م نیممنون مامان؛ هم -

 .ریباشه پسرم؛ شب بخ-

 .میگفت یریبخ شب همه

 از اتاق خارج شد. مامان

 .یخواهر ریبه بهار انداختند و باهم گفتند: شب بخ ینگاه یو هست نفس

 رفتند. رونیاز اتاق ب و

 .دمیرو بوس شیشونیسمت بهار رفتم و پ به

 خواهر کوچولو. ریشب بخ -

 هام رو بستم.تخت گذاشتم و چشم یکنار تخت نشستم و سرم رو رو یصندل یرو
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 ادانر

 

 هام رو باز کردم.چشم "دیش داریسرورم ب" گفتیکه م مهیند یچهار با صدا ساعت

 اومدم. رونیب ییمربوطه وضو گرفتم و از دستشو یشدم و بعد انجام کارها ییدستشو وارد

 .ستادمیکمد برداشتم و به نماز ا یرو از تو مهر

آوردم و کفش اسپرت  رونیرو ب یچرم و شلوار مشک کت هینمازم تموم شد در کمد رو باز کردم و  نکهیاز ا بعد

 رو پا کردم. میمشک

 رو شونه کردم و از اتاق خارج شدم. موهام

 نشستند. نیبابا و نگ دمیشدم که د یسالن غذاخور وارد

 نگاه کردم که بغض گلوم رو فشرد. نیرام یخال یجا به

 .رمیخودم انتقامت رو از زاگرا بگ دمیقول م بهت

 نشستم. نیکنار نگ یصندل یرو

 زده بودند. یچرم مشک یهاپیت همه

که  میدیخون رو سر کش وانیمون دو لگفتم مشغول صبحانه خوردن شدم و درآخر همه ریصبح بخ نکهیاز ا بعد

 بشه.  شتریب مونیقدرت جسمان

 .میآزاد قصر شد یو وارد محوطه میو سالن قصر خارج شد یسالن غذاخور از

 بودند. ستادهیا یابودند و وزرا گوشه سادهیباش وا سربازها آماده تموم

 ما احترام گذاشتند. دنید با

 و وزرا و سربازاشون وارد قصر شدند. یملکه، احسان، نفس، هست قهیاز گذشت پنج دق بعد
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 .ستادندیها کنار ما او اون ستادندیما وا یها کنار سربازهااون یسربازها

 ؟کنم کشیت کهیکجاست که ت یبا نفرت گفت: اون بهار لعنتو  ستادیا ینفس و هست یجلو الناز

 گفت: مواظب حرف زدنت باش الناز، بهار دختر منه! تیبزنه ملکه با عصبان ینفس اومد حرف تا

 

 .ستادیاعظم ا ریوز شیپ "دیببخش"و بعد از گفتن  دیهم ساب یهاش رو رودندون الناز

 ؟یخوبگفت:  ینیبه کنارم اومد و با نگاه غمگ یهست

 : خوب؟دمیبغض خند با

 انداخت. نییرو پا سرش

 .خوامیمعذرت م-

 رو دور کمرش حلقه کردم و بازوش رو گرفتم. دستم

 خوبه که حداقل تو رو کنارم دارم. -

 زد. یرو باال آورد و لبخند کم رنگ سرش

 داد. حیارتش توض یجنگ رو واسه یو نقشه یشروع کرد به سخنران بابا

 گاهیبه سمت جا یو طبق نقشه هرکس میاجنه کافر انتقال زد یایهمه به داخل جنگل دن ،یسخنران از اتمام بعد

 شده بود حرکت کرد. نییکه واسش تع یمخصوص

 نفس! یبهار رو نبست یهاکه به نفس آروم گفت: زخم دمیاحسان رو شن یصدا

 به صورتش زد و گفت: اوا خاک به سرم! آره. یلیس نفس

 .یبندیم میبرگشت یاره وقت: اشکال نداحسان

 بدن غرق در خون بهار افتادم. ادیلحظه  هی
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  کرد؟یم کاریاون لحظه بود چ نیرام اگه

 گلوم رو فشرد. بغض

 .امیوقت با مرگت کنار نم چیه داداشم

 .انیجنگل م نیبه ا حیتفر یو زاگرا برا اسیامروز ال دهیکه بهمون رس یاطالعات طبق

 

 ـــاسیالـــ

 

 .اسیبه حالت اگه کار تو باشه ال یگفت: بهار فرار کرده، وا تیبا عصبان زاگرا

 بدم؟! یفرار یدست یرو نکردم؛ مگه مغز خر خوردم که تنها برگ برندمون رو دست نکاریخشم گفتم: من ا با

 قانع شد. انگار

 شند؛ینگ با ما آماده مج یها دارند براو خون آشام هانهیگرگ دهیکه بهم رس یطبق اطالعات یباشه قبول، ول -

 .دمینقشه کش هی نیبخاطر هم

 ؟یاگفتم: چه نقشه کنجکاو

 روزیامکان پ میپسند و قاتل گرگ داراز گل شاه یادیز یلیخ یهاو ما بمب ستیبهار همراهشون ن کهنیبا ا -

 میکنیم یکار یزبعدش با صحنه سا یها کم کم درحال شکست باشند ولاولش اون خوامیاما من م ه،یشدنمون حتم

 بشند. روزیکه پ

 بشند؟! روزیپ یخوایم یچ یتعجب گفتم: واسه با

رو قانع  یمن جادوگر کنه؛یرو م نکاریبهار ا گهیمنم و اگه نتونند من رو بکشند چند روز د شونیها هدف اصلاون -

 یو کار شمیم دیاون بدن جد جسمم نابود بشه من وارد نیا یانتقال بده و وقت یبدن انسان هیکردم که من رو تو 

واسه  ییبفهمه تو اونجا یبهار وقت ورک،یوین یتو رفت هک میکنیم یو صحنه ساز یفرار کن یکه تو بتون کنمیم

شده  یو درآخر هرجور زمیریبا بهار م یو طرح دوست رمیم ورکیویبه ن دمیمن با بدن جد اد؛یکشتنت به اونجا م
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دست  میینها لیکه به تبد یراحت و من تا وقت التیخ زنمینم بیبهش آس یول کشمیم رونیرو از بدنش ب روشین

 ه؟ینظرت چ گردم؛یبرسم برم میینها لیتونستم به تبد نکهیو بعد از ا مونمیاونجا م یتو مکن دایپ

 من باهات موافقم. ینرسون یبیمکث گفتم: اگه به بهار آس یکم با

 .رسونمینم یبیراحت، بهش آس التیخ -

 .کنمیپس قبول م -

 رو دراز کرد که باهاش دست دادم. دستش

 هاش نقش بست.لب یرو یاروزمندانهیپ لبخند

 

 نـــفــــس

 

 زد. یما پوزخند دنیزاگرا با د 

 منتظرتون بودم. -

 ؟یبا خشم گفت: پسرم کجاست لعنت فرمانروا

 که بهت بگم! نمیبینم یلی: دلزاگرا

 هاش قرمز شد.فرمانروا متورم شدند و دور چشم یهاچشم ریقرمز ز یهاخشم رگ از

 ارم؟یدخلت رو ب ای یگی: مفرمانروا

 . ترسمیگفت: من از تو نم خونسرد

که دوبار چوب رو تو شکمش  یداشت وقت یچه لذت دیدونینم یرو به ملکه گفت: بهار خانم حالشون خوبه؟ وا بعد

 .دیکش ادیفرو کردم و از درد فر

 .میشد لیو ملکه تبد یخشم، من و احسان و هست یحرفش، از رو نیا با
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 هاش رو مشت کرد.که با خشم به زاگرا نگاه کرد و دست دمیرو د اسیال

 شد؟! یحرف عصبان نیاون هم از ا یعنی

 !؟یچ یواسه یول 

 .دیبش لی: سربازها همه تبدملکه

 شدند. لیما تبد یسربازها تموم

 زد. یپوزخند زاگرا

 .دیبهتره بر دیریبم نیخوایاگه نم-

 .رمینم نجایبا داد و خشم گفت: تا تو رو نکشم از ا فرمانروا

 به همه دستور داد که حمله کنند. بعد

 .دیاری: اون بمب ها رو بدیکش ادیبردارند زاگرا فر یهمه اومدند قدم تا

 متوقف شدند. همه

 رو آوردند. ییهازاگرا نارنجک یسربازها

 زد. یلبخند مرموز زاگرا

 قاتل گرگ و گل شاه پسنده! یها حاوبمب نیا-

 .میبا ترس بهش چشم دوخت همه

 ما رو بکشه. تونهیو زاگرا راحت م میشیم فیها هممون ضعنه! با اون بمب ایخدا یوا

 خودت نجاتمون بده. ایخدا

 

 بـــهـــار
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 .دمیاز خواب پر یبد اریکابوس بس بخاطر

 قورت دادم. یدهنم رو به سخت آب

 بود! یبدخواب  چه

 غرق در خونند و مردند. یو هست نیفرمانروا، مامان، احسان، رادان، نفس، نگ دمید خواب

 .دمیهمش خواب بود کش نکهیاز ا یاآسوده نفس

 رو نگاه کردم. اطرافم

 اتاق احسانه؟ نجایا

 درد گرفت. دیکه زاگرا چوب فرو کرده بود شد ییتخت بلند شدم که دلم همونجا یاز رو یسخت به

 رو روش گذاشتم. دستم

 بهت زاگرا! لعنت

 ست؟ین نجایا یچرا کس حاال

 به سمت در رفتم. واریو به کمک د آروم

 .دمیرو د مهیند هیرو باز کردم که  در

 !د؟یبا تعجب گفت: بانو؟! شما امروز به هوش اومد 

 ومدم؟یهوش م به دیبا یهم فشار دادم و آروم گفتم: مگه ک یهام رو رودرد شکم و کمرم چشم بخاطر

 فردا بانو. -

 قورت دادم و اطرافم رو نگاه کردم. یدهنم رو به سخت آب

 ست؟ین نجایا یکس چیچرا ه شده؟یچ-
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 .کنهیداره با استرس بهم نگاه م دمیبرگردوندم که د مهیرو به طرف ند روم

 شده؟ یزیگفتم: چ مشکوک

 لکنت گفت: ن ن نه بانو. با

 رو با صدا قورت داد. بهش نگاه کردم که آب دهنش یجد

 شده؟یچ -

 استرس گفت: اجازه ندارم بهتون بگم بانو.  با

 کمر و دلم احساس کردم. یرو محکم به در کوبوندم که درد شکم و کمرم بدتر شد و جوشش خون رو رو دستم

 هم فشار دادم. یهام رو رودرد، لبم رو به دندون گرفتم و پلک یشدم و از رو خم

 بکنم. یشده؟ مجبورم نکن نفوذ ذهن یچگفتم: بگو  یعصب

 من بهتون گفتم. دینگ یبه کس یول گمیترس گفت: بهتون م با

 رو باز کردم. هامچشم

 باشه، بگو. -

 بجنگند. اسیکافر تا با زاگرا و ال یگفت: رفتند به جنگل اجنه آروم

 .دمیشدم و هم ترس یعصب هم

 ومدیقصر زاگرا م یتو یانبار هیکه از  ییرو از بوها نیدارند! اگل شاهپسند و قاتل گرگ  یهاها بمبخدا اون ای

 .دمیفهم

 ها رو هم از دست بدم.اون خوامیمن نم نه،

 هام حلقه زد.چشم یفکر اشک تو نیا از

 کافر انتقال زدم. یبه جنگل اجنه عیسر
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 کنم. داشونیکمکم کن پ ایخدا

 تازه شده بود. یهاهام پر از خونزخم یدوباره یزیاز خونر لباسم

 به سمت جلو حرکت کردم. یبه سخت 

 افتادم. نیزم یشدم و رو فیضع یزیکم که رفتم بخاطر درد و خونر هی

 از دست بدم. نیها رو هم مثل راماون خوامینم گهیجونم کمکم کن، به خودت قسم د خدا

 کرد. سیرو خهام گونه شکسته شد و اشک بغضم

 .خورهیداره تکون م یزیچ هی پهلوم حس کردم یدفعه رو هی 

 ترس مانتوم رو باال زدم و به پهلوم نگاه کردم. با

 و هم تعجب کردم. دمیهم ترس دمیکه د یزیچ با

 هفت رنگ درحال رشد کردن بود! یاژدها هی

 پوستم به حرکت دراومد. یمتر رشد کرد رشدش متوقف شد و رو یسانت ستیحدود ب یوقت

 

 انجام بدم. دیبا کاریچ دونستمیترس نم از

 اما نسوخت. ستاد،یزخمم ا یو رو دیبه زخم شکمم رس اژدها

 دفعه درد شکمم تموم شد. هی قهیدق کیبعد از  

 تعجب کردم. ستیاز زخم ن یاثر چیه نکهیا دنیزخمم کنار رفت که با د یاز رو اژدها

 شد. یوبشدند، بعد به پهلوم برگشت و مثل خالک دیهام رفت که ناپدتموم زخم یرو 

 دارند. اجیبه کمک احت هیاومد مامان و بق ادمیدفعه به  هیاما  کردم،یتعجب داشتم بهش نگاه م با

 .دمیرو شن ییبلند شدم و تمرکز کردم که صداها نیزم یرو از
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 .دمیرس یسرعت نور به طرف صداها رفتم و درآخر به پرتگاه با

 همه اونجان. دمیرو که نگاه کردم د نشییپا

 رو آوردند. ییهازاگرا بمب یبپرم و به کمکشون برم، سربازها نییدم از پرتگاه به پااوم تا

 ها ازشون محافظت کنم.ذهنم که بتونم دربرابر اون بمب یتو اریب یراه حل هی ایخدا

 .کشمتیخودم م یعوض یزاگرا یا

 هام حلقه زد.چشم یاومد و اشک تو ادمیبه  نیمرگ رام یصحنه اس،یال دنید با

 .کشمیخدا قسم همتون رو م به

 بره. نیتا بغضم از ب دمیکش یقینفس عم دیکه به ذهنم رس یفکر از

رو فعال کردم و به سمت ارتش خودمون دستم رو  خی یرویها رو پرتاب کنند نزاگرا خواست دستور بده بمب تا

 اومدند. رونیاز دستم ب یسرد یرو پرتاپ کردم که دود و بخارها رویو ن میتنظ

 کردم. تشونیهدا نییباال به سمت پا از

ها به پوشش برخورد کردند و نابود کامل شد و تموم بمب خیها رو پرتاپ کردند که پوشش زاگرا تموم بمب افراد

 شدند.

 با تعجب به باال سرشون نگاه کردند. همه

 !ه؟یچ گهید نیبا تعجب گفت: ا زاگرا

 اومدم. نییپوشش سر خوردم و به پا یرو از

 با ترس گفت: بهار؟! دنمیبا د اگراز

 زدم. یکردند و پوزخند رییهام تغچشم رنگ

 ؟یمن رو نداشت دنیانتظار د ه؟یچ -

 .دمیمامان رو پشت سرم شن یصدا
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 .شدینم دهیپوشش بودند صداش به وضوح شن یتو کهنیا بخاطر

 رو مشت کردم که پوشش نابود شد.  دستم

 به عقب انداختم. ینگاه مین

 که دستم رو باال آوردم. دیبه سرعت به طرفم دو مامان

 مامان. سایعقب وا-

 بود. نیفرمانروا غمگ نگاه

 زدند. رونیداغ از دستم ب یخشم به زاگرا چشم دوختم و بخارها با

 بدند. رتییتمرکز کن، نذار تغ روهاتی: بهار؛ رو نمامان

 نکردم مامان. رییمن تغ-

 .ادیرفم مبه ط یدفعه حس کردم که داره چوب هی

 که پودر شد. دمشیکش شیو چوب رو گرفتم و به آت دمیبه عقب چرخ عیسر

 بهار. کشمتی: مزاگرا

 .دمیطرفش چرخ به

 بگم. دیرو من با نینه؛ ا -

 شدند. بیسربازهاش غ یهیو بق اسیال دمیبه پشت سرش افتاد که د نگاهم

 ترسو؟ ینفرت و با داد گفتم: کجا رفت با

 .خوامشیمن؛ درضمن زنده م شیپ نشیاریو ب دیکن دایرو پ اسیال دیبر عیبازها گفتم: سربه چندتا از سر رو

 شدند. بیگفتند و غ یاطاعت

 .کنهیبهم نگاه م یلبخند مرموز هیداره با  دمیزاگرا نگاه کردم که د به
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 بهش نگاه کردم. یسوال

 داره؟! یلبخند چه معن نیا

 

 زاگـــــرا

 

 شد. یزدم که نگاه بهار سوال یلبخند مرموز رهیم شیبق نقشه پداره ط زیهمه چ نکهیاز ا 

 ارزشش رو داشت. یول رهینم ادمیتموم شدن کارش بهم زد رو  یبرا یلیکه اون جادوگره ام یاون آمپول سوزش

تازه شروع  زیانگ جانیه یو ماجراها شمیم دیجسمم نابود بشه، وارد اون بدن جد نیبهار که من رو بکشه و ا االن

 .شهیم

 

 بــــهــــار

 

 ادیو فر دیرعد رو به سمتش پرتاب کردم که لرز یروین عیرو پرتاب کرد که گرفتمش و سر یبه سمتم چوب زاگرا

 .دیکش

 افتاد. نیزم یکارم دست برداشتم که تعادلش رو از دست داد و رو از

 قفل کردم. نیزم یرو یقاومم یهااهیهاش رو با گدست اهانیگ شیرو یرویسرعت به طرفش رفتم و با ن به

 با خشم بهم نگاه کرد. زاگرا

 زدم. یپوزخند

 سرش اومده.  ییچه بال نیبب چارهی! بیآخ-

 تبر بهم بده. هیرو به احسان گفتم:  بعد
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 !؟یچ یتعجب گفت: واسه با

 تبر بده، سوال نپرس. هی گمیاخم گفتم: م با

 سرباز گرفت و به دستم داد. هیرو از  یتبر

به دست  گناهیکه ب ییهاتا انتقام تموم مسلمون کشمتیدستم چرخوندم و رو به زاگرا با نفرت گفتم: م یورو ت تبر

 .رمیتو کشته شدن رو ازت بگ

 یهاهزار از جن نیچند یجلو خوادیاالن م دیرسیمورچه هم نم هیکه آزارش به  یگفتم: من بهار فرهمند، کس بلند

 بزرگ و قدرتمند! یزاگرا ؟یرسته؛ اون هم کرو به کام مرگ بف سشونیمحترم رئ

 زاگرا نگاه کردم. به

 !که به دست تو کشته بشم کردمیفکر نم ؛یهام رو خراب کردتمام نقشه یلعنت ینفرت گفت: تو با

 زدم. یپوزخند

 کن زاگرا. یخداحافظ تیبا زندگ -

 گردن زاگرا فرود آوردم. یتبر رو باال بردم و اون رو رو بعد

مثل  یمختلف یهامتعجب همه با نفرت به بدن زاگرا که به جسم یهاانداختم و بدون توجه به چهره نیزم یرورو  تبر

 چشم دوختم. شدیم لیسگ، انسان، مار تبد

 و محو شد. لیتبد یکیکوچ شیجسمش به آت درآخر

 هام به حالت قبل برگشت.چشم رنگ

 

 ها آهنه.چون نقط ضعف جن رهیبمتا  کردمیقطع م یآهن زیچ هیسرش رو با  دیبا حتما

 اطرافم نگاه کردم. به

 لبم نقش بست. یرو یاروزمندانهیشده بودند که لبخند پ میکافر تسل یاجنه یتمام
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 اونقدرا هم سخت نبود زاگرا. کشتنت

 .اسهینفر مونده و اون هم ال هیفقط  حاال

بهت افتخار  ،یخواهر نیاحسان گفت: آفر دندیسبهم ر یو وقت دندیو رادان به طرفم دو یهست ن،ینفس، نگ احسان،

 .کنمیم

 زدم. یکم رنگ لبخند

 .یممنون داداش -

 زد. یلبخند پر بغض رادان

 .کردیبهت افتخار م یلیبود خ نیاگه رام-

 جمع شد. لبخندم

 .نمتونیبینلرزه گفتم: تو قصر م کردمیم یکه سع ییمکث با صدا یکم با

 

 که فرمانروا زد از کارم دست برداشتم و بغض گلوم رو فشرد. یحرفخواستم انتقال بزنم با  تا

 .میکن دایرو پ نیجسد رام میبر-

 رودخانه انداختند. یرو تو نیگفتم: کدوم جسد؟ رام بلند

 شکه بهم نگاه کردند و فرمانروا و مامان و وزرا به سمتمون اومدند. همه

 النازه. دمیکه د دمیگرفتم و محکم به درخت کوب یکیدفعه  هی

 شد. رهیهام خبا بغض و خشم تو چشم 

 !یلعنت یمردیکاش تو هم م ؛یشد نیتو باعث مرگ رام -

 بهش نگاه کردم. حرفیشدند و ب ریسراز هاماشک



 یدیو پل یپاک

409 
 

 یگفت: دختره تیبه صورتش زد و با عصبان یمحکم یلیالناز رو به عقب برد و س عیها سراعظم خون آشام ریوز

 !هاستنهیگرگ یشاهزاده یزنیحرف م ینجوریباهاش ا یشخص که دار نی! ایگیم یچ ینفهم، بفهم دار

 و بغض گفت: بره به درک! تیگونش گذاشت و با عصبان یدستش رو رو الناز

 شد. دیبعد ناپد و

 اعظم به سمتم اومد. ریوز

 .گهیم یچ فهمهیداغه نم نیجانش بانو؛ بخاطر مرگ دیبخدا ببخش -

 انداختم. نییسرم رو پا ختمیریطور که اشک م همون

 منه؛ اون واسه نجات من اومد. ریتقص نیرام مرگ

 دایکه جسد پسرم رو پ نیایبه رودخانه ب گهیدو ساعت د د؛یاستراحت کن دیخودش گفت: بر یرو به وزرا فرمانروا

 .میکن

 انتقال زد. بعد

 کردند و انتقال زدند. یو رادان خداحافظ نینگ

 .دیآماده باش گهیکمک دو ساعت د یمون گفت: شما هم واسهخود یرو به وزرا مامان

 گفتند و بعداز احترام گذاشتن انتقال زدند. یاطاعت وزرا

 به طرفم اومد و چونم رو گرفت و سرم رو باال آورد. مامان

 رو با خودت نکن بهار. نکاریا-

 .امیرو پس زدم و آروم گفتم: قصر نم دستش

 در اتاقش انتقال زدم. یرو به رو نیرام یخونه ینشون بده تو یبخواد عکس العمل یتا کس بعد

 در اتاق انتقال زدم. یبه داخلش بره جلو مینتونه مستق نیاز سرزم یمحافظت شده تا کس یها با طلسماتاق چون

 رو گرفتم. رهیدستگ
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 شدم. مونیخورد که پش میخون یهاخواستم بازش کنم نگاهم به لباس تا

 باشم، مگه نه؟ پیشتخو نیواسه رام دیبا

 بغض گلوم رو فشرد. باز

رو برداشتم و وارد  گهید یزایچ یسر هیو  یمشک یو مانتو یمشک یوارد اتاق خودم شدم شلوار ل کهنیاز ا بعد

 حمام شدم.

 اومدم. رونیساعت از حمام ب میاز ن بعد

 رو خشک کردم و بستم. موهام

 رو سر و جوراب رو پام کردم. میمشک شال

 .دمیمکث به عقب چرخ یو با کم سادمیوا یزیچ هی یادآوریدر قدم برداشتم، اما با  طرف به

 آوردم. رونیرو ب کمیکوچ یمشک فیرو باز کردم و ک یواریکمد د در

 آوردم. رونیبهم داده بود رو ب نیکه رام یگردنبند کشیکوچ پیز یتو از

 زدم. یپر بغض لبخند

 وش کردم.هام رو بستم و بمشتم گرفتمش؛ چشم یتو

 .دادیرو م نیعطر رام یهم بو هنوز

 تو ازش استفاده کن. -

 بهش نگاه کردم. شکه

 !؟یچ... چ-

 دختر باشه. هی شیپ دیبا یعیبه طور طب-

 .نشیخب... خب به خواهرتون بد-
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 آوردن مامان عذاب بکشم. ادیبا به  خوامینم گهیم کنه؛یقبول نم-

 دستم گذاشت. یرو تو لباس گرفت و گردنبند یرو از رو مچم

 اما...-

 رو ول کرد. مچم

 مخالفت نکن.-

 مشتم گرفتم. یرو تو گردنبند

 باشم؟ نیا قیکه من ال شهیباعث م یاما چ-

 مکث کرد. یکم

 .یکنیاطرافم فرق م یطور که گفتم با تموم دخترهاهمون-

 .دیگونم چک یاشک رو یاقطره

 ؟یفهمیم کنم؛یدارم دق م معرفت؛یبرات تنگه ب دلم

 بلند شدم و اشکم رو پاک کردم. دم؛یکش یقیمکث نفس عم یکم با

 اومدم. رونیاتاق ب از

 عطر تلخ و سردش به صورتم خورد. یمکث در رو باز کردم که بو یبا کم دمیکه رس نیاتاق رام به

 و با تموم وجود عطرش رو حس کردم. دمیکش یقیعم نفس

 شدم و در رو بستم. وارد

 اف چرخوندم.رو اطر نگاهم

 سرد و سوت و کوره. یلیاتاقت بدون تو خ انگار

 تختش وصل بود خورد. یبود و باال یمشک رهنیپ هیکه عکس خودش با  یبزرگ یبه تابلو نگاهم
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 بغضم گرفت. باز

 !نمیرام یعکس خوشگل شد نیگفتم: چقدر تو ا رفتمیبغض همون طور که به طرف تابلو م با

تخت پرت شدم و گردنبند از  یخورد و رو زیپام رو بذارم پام ل یکی، اما تا خواستم اون تخت گذاشتم یپام رو رو هی

 افتاد. کیسرام یدستم رو

 دستم دادند تا بغضم شکسته بشه. یابهونه انگار

 !رهایب رونیاشکم رو ب شتریب خوادیو م گفتم: انگار تختتم تو نبودت باهام لج داره هیو با گر دمیرو به تخت کوب مشتم

ازش  یرنگ یمشک زیچ هیاز هم باز شده و  شیدو طرف گرد دمیخواستم بلند بشم نگاهم به گردنبند خورد که د تا

 اومده. رونیب

 هام رو پاک کردم.بهم گره خوردند و اشک هاماخم

 شدم و به طرفش رفتم. بلند

 .کهیفلش کوچ هی دمینشستم که د نیزم یرو

 داشتم. برش

 گردنبند رو بهم داده؟ نیتوعه که رام نیا یچ

 کار بود بلند شدم و به سمتش رفتم. زیم یکه رو یرنگ یلپ تاپ مشک دنید با

 اتاقم برم ندارم. یتو کهنیا یخودمم لپ تاپ دارم، اما حوصله درسته

 نشستم. یصندل یرو

 تاپ رو باز و روشن کردم. لپ

 رمز نداشت. خداروشکر

 واسم آورد. عیرو بهش زدم که سر فلش

 رو به رو شدم. ییویدیو لیفا هیرو باز کردم که با  ششپو
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 گرفته بود. استرسم

 بردم. ویدیو یموس رو رو فلش

 داشتم. دیبازش کنم ترد کهنیا واسه

 .دمیکش یقیعم نفس

 کردند. سیهام رو خهام گونهاشک صدایبالفاصله ب دمیکه د یرو باز کردم، اما با کس ویدیو

 

بود،  هاششیته ر ونیرو مد نیکه ا شیشگیهم یو جذبه یو لباس مشک یاکت سورمه هیبا  نیضبط شده، رام لمیف

 بود.  

 !نجایشده ا پیخوشت چقدر

 بگم؟ یچجور دونمیسالم... آم؛ نم-

 .دیخند

نه؟ اما  ای یکه بازش کن یکنجکاو هست نقدریا دمیگردنبند رو بهت م نیا یوقت دونمیسخته! نم یلیآخه خ-

 .یشکه با دوارمیام

 .دیکش یقیعم نفس

 ...دمتیپارک د یکه تو ینبودم؛ روز یمن واقعا اعتراف کردن واسم سخته چون تا حاال با دختر-

 سرم! یبدجور خورد تو یلیاون کفشه خ یو با خنده گفت: ول دیموهاش کش یتو یدست

 و گفتم: منم دلم برات سوخت. دمیخند هیگر با

زودگذر باشه  دیشا الیخیاما گفتم ب ،یبه نظرم اومد یاومد؛ دختر خوب ازت خوشم دمتید یوقت گفتم،یداشتم م-

 رو بهم دادن. ایحاضرم قسم بخورم انگار دن دمتیدانشگاه که د یتو ومدم،ین رونیفکرت ب یاما اونشب تو

 دهنم گرفتم. یشد که دستم رو جلو شتریب میگر شدت
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 قفل کرد. هم یهاش رو توانگشت زیم یجا به جا شد و رو یصندل یرو

 سخت برسم. یجمله نیرو ضبط کردم تا به ا نیا-

 .دیکش یقیعم نفس

 دوست دارم... بهار. یلیبهت بگم که... خ خوامیم-

 اتاق. ختنیبلند شدم و شروع کردم به هم ر یصندل یهق هقم بلند شد که از رو ینتونستم تحمل کنم و صدا گهید

 ن؟یزجه گفتم: رام با

 .یجوابم رو بد یایکه ب دمیکست قسمت م نیزتریبه جون عز کنمیهش مخوا یدیرو د نیاگه ا-

 هق هقم کل اتاق رو پر کرد. یدو زانو فرود اومدم و صدا نیزم یرو

که خودم رو زنده نگه  اسهیکار کنم؟ بخدا فقط بخاطر انتقام از ال یکار کنم؟ تو بهم بگو چ یمن بدون تو چ ن،یرام-

 کشمینم گهیمن د شت،یپ امیو ب رمیکه بم ندازمیم یخطر هیش خودم رو وسط بکشم یداشتم، به خدا قسم وقت

 ندارم. یدیام گهید ن،یرام

 .یندارم لعنت یدیام گهیانداختم و با هق هق آروم گفتم: من د نییرو پا سرم

 انسانه. هی دمیبدنش فهم یکه از بو دیبه گوشم رس یشخص یهاقدم یکه گذشت صدا قهیدق کی

 خاتون باشه. ای میمش رح دیشا

 بلند شدم. عیسر

 مانتوم گذاشتم. بیج یتاپ رو خاموش کردم و گردنبند رو تو لپ

 در رو باز کردم. آروم

 دروازه انتقال زدم. یجلو عیاومدم و سر رونیب ستین نورایکردم ا دایپ نانیاطم یوقت

 رو پاک کردم، اما باز بغضم گرفت. هاماشک

 .نگهبان بهش نگاه کردم یصدا با



 یدیو پل یپاک

415 
 

 شما رو به اونجا ببرم. دیاومد نجایبه رودخانه رفتند؛ ملکه دستور دادند اگه به ا یسالم بانو؛ همگ-

 گفتم. یادهنم رو با بغض قورت دادم و آروم باشه آب

 نگهبان در عقب رو باز کرد. optima هی سادنیوا با

 .کردمیغش م یاالن از خوشحال نهیبودم بخاطر ماش یتو حالت عاد اگه

 نشستم و بعد از بسته شدن در توسط نگهبان و جلو نشستنش راننده حرکت کرد. نیماش یتو

 دادم. هیتک شهیرو به ش سرم

 استاد، بخدا ارزش دعوا کردن نداره. دیولشون کن-

 اخم گفت: برو کنار. با

 .امینبودم که کوتاه ب یاما من کس هیبود چقدر عصبان معلوم

 لطفا. د،یبش الیخیب-

 .سادمیز کنارم رد بشه که باز جلوش واا خواست

 .کنمیخواهش م-

 گفت: گفتم برو کنار بهار. تیعصبان با

 اسمم رو گفت هنگ کردم. نکهیا از

 هل کرد. نیگفت واسه هم یکه چ دیخودش فهم انگار

 کنار. دیبر نکهیا یعنی... یعنی -

 صداش موقع گفتن اسمم بودم. یمن هنوز تو شک آوا اما

 رد شد. و از کنارم دیفرصت د گمینم یزیچ دید یوقت

 .دمیاومدم و به طرفش دوخودم  به



 یدیو پل یپاک

416 
 

 واسه متوقفش کردنش باالتر از مچش رو گرفتم. ارادهیب دمیبهش رس یوقت

 ازتون خواهش کردم.-

 .دیطرفم چرخ به

 شد. رهیهام خچشم یتو یبیبا نگاه عج حرفیبه دستم و بعد ب اول

 .کمتر شده بود تشیعصبان انگار

 دستش رو ول کردم. عیخودم اومدم و سر به

 استاد. خوامیمن... من معذرت م-

 اومد. نییچشمم پا یاشک از گوشه یاقطره

 .تویخونه ب نیزندونه ا هیواسه من  شه،یکه رد م یهر روز شه،یواست تنگ م دلم

 بود. یهات چاون نگاه یمعن فهممیم حاال

 هام رو بستم.گذاشتم و چشم میشونیپ یفلش دستم رو رو یادآوری با

 نداشتم! برش

 .میدیربع رس کیاز  بعد

 شلوغ بود. یرودخانه حساب اطراف

 شدم. ادهیدر رو باز کرد که پ نگهبان

 بهم جلب شد. تیاکثر توجه

 و مامان و احسان به طرفم اومدند. نیو نگ نفس

 حرکت کردم. یتوجه بهشون به طرف بدون

 رو نداشتم. یکس چیحرف زدن با ه یحوصله
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 : بهار؟مامان

 .سادمیوا

 .سادیاز همه خودش رو بهم رسوند و جلوم وا زودتر

 ؟یکجا بود-

 و از کنارش رد شدم که بازوم رو گرفت. دمیکش یپوف

 بزن بهار؛ سکوت نکن مامان، باهام حرف بزن. یحرف هی-

 شدم. رهیخ شیعسل یهاتو چشم حرفیب

 بگو. یزیچ هیوروخدا ت گه؛یمن؛ مامان درست م ی: آبجاحسان

 نگاه کردم. کردیکه با اشک بهم نگاه م نیهمشون که با غم و نگ نیرو ب نگاهم

 رو آزاد کردم و به جلو قدم برداشتم. بازوم

 ه؟یحالت راض نیداداشم به ا یکنیلرزون گفت: فکر م یبا صدا نینگ

 .سادمیوا

 هام حلقه زد و بغض گلوم رو فشرد.چشم یتو اشک

 هان؟ ؟یستیچرا ازم متنفر ن ؟یگفتم: چرا نگران من تیو با بغض و عصبان دمیچرخ طرفش به

 شدند. ریسراز هاماشک

 داداشت بخاطر من مرد.-

 شدند. شتریهاش باشک شدت

 نگران خودت باش.-

 اشاره کردم. شدیم قیقا هیسوار  یرادان که داشت با هست به
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 نگران برادرت باش.-

 

 .شدند شتریهام باشک شدت

 .ستیداداشت ن گهیندارم؛ دلت واسه خودت بسوزه؛ دلت واسه خودت بسوزه که د یبه دلسوز ازیمن ن -

 آوردم که نگاهش رنگ تعجب گرفت. رونیب بمیرو از ج گردنبند

 طرفش گرفتم. به

 رو ندارم. اقتشیمن ل-

 بهار؟! کنهیم کاریدست تو چ نیا...نیشکه گفت: ا مامان

 دستش گذاشتم. یرو گرفتم و گردنبند رو تو نیتوجه بهش، مچ نگ بدون

 گذاشت. بمیج یدفعه مچم رو گرفت و به زور گردنبند رو تو هیخواستم بچرخم  تا

 بهش ندارم. یازین خوامش؛یمن نم-

 به طرف رودخانه رفت. بعد

 .یکنیفقط خودت رو داغون م ینجوریگفت: بهار، ا هیبا گر نفس

 زدم. یپوزخند هیگر با

 هات...چشم یاگه زبونم الل جلو ؟یگیم ین خورد خوردم نفس؛ تو چداغون؟ م-

 اشاره کردم. دیکشیم ششیبه ته ر ینکنه و مدام دست هیگر کردیم یاحسان که سع به

 از داغون شدن گذشته. نیا ؟یشیم یچه حال یبکن یکار یو نتون ینیبب یوقت ؟یکشیم یاحسان رو بکشند چ -

 هام نقش بست.چشم یجلو نیقلب رام یتووارد شدن چوب  یصحنه باز

 !نینه رام-
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 سرم گذاشتم و به طرف رودخانه پا تند کردم. یرو رو هامدست

 بلند گفت: بهار؟ مامان

 گفتم: مرد. بلند

 و بهم گوش بده. سایوا-

 .همراهشون بودند ادهیرودخانه عمقش ز کهنیغواص واسه ا یو تعداد شدندیسوار م قیبه قا قیقا سربازها

 قدم برداشتم. قیقا هیرو پاک کردم و به طرف  هاماشک

 .ستادمیالناز از حرکت ا یصدا با

 .یندار ییجا نجایتو ا-

 .دمیطرفش چرخ به

 صورت نداشت. یهم رو شیدونه آرا هی گهید یاز اشک بودند و برخالف روزها زیلبر هاشچشم

 خمم نپاش.ز ینمک رو گهیحالم بد هست الناز؛ تو د یکاف یبه اندازه-

 قدم به جلو برداشت. هی

 بهار. یرو کشت نیرام مکث گفت: تو یکم با

 هام حلقه زد.چشم یبهش نگاه کردم و باز اشک تو حرفیب

 ها خودشون رو بهمون رسوندند.اعظم خون آشام ریو احسان و نفس و ز مامان

 موندن نه واسه تو خوبه و نه الناز. نجایقصر؛ ا میگردی: برممامان

 خونه. میریگفت: الناز، م یجد یافهیبا ق ریزو

 .میمن و الناز نگاهمون رو از هم برنداشت اما

 .مونمیم جانیمکث گفت: من هم یکم با
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 گفت: الناز؟ رفتیو همون طور که به دنبالش م دیکش یپوف ریو تند قدم برداشت که وز دیبه عقب چرخ بعد

 بمونم. خوامیم کن احسان، مبازوم رو گرفت که با تقال گفتم: ول احسان

 تر گرفت و به سمت جلو کشوندم.محکم اما

 کنم. دایرو پ نمیرام خوامیم ؟یفهمیولم کن، ولم کن، نم گمیگفتم: م تیبغض و عصبان با

 .دیشنیانگار نم اما

 پشت سرمون اومد. نفس

 تماس گرفت. یکیآورد و با  رونیرو ب شیگوش احسان

 هستند؟ نجایا هانیاز ماش کدوم چیه د؟یالو آقا نو-

-... 

 .امیخوبه؛ من دارم م-

 گذاشت. بشیج یرو تو شیگوش

 شدند. ریسراز هاماشک

 بذار بمونم.-

 .نسادیبهم انداخت، اما وا ینگاه مین

 .تونستینم یبهش بگه ول یزیچ هی خواستیم یهم ه نفس

 ن؟یآورد ریمظلوم گ د؟یکن تمیاذ نیخوایچرا همه م ستین نینکن احسان، حاال که رام تمیگفتم: اذ هیگر با

 .ستادیحرکت ا از

 .دیمکث به طرفم چرخ یکم با

 هاش حلقه زده بود.چشم یتو اشک
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 شدند. شتریهام بهام رو بستم و شدت اشکو من رو تو بغلش انداخت که چشم دیرو به طرف خودش کش مچم

 ؟یداغونم کن یخوایقدر رو اشکت حساسم، چرا مکه چ یدونیم یدل من رو کباب نکن؛ از بچگ نقدریا ید لعنت-

 هان؟

 .شمیدارم آب م یچجور یفهمیگفتم: تو نم آروم

 هم از حالت خوشحاله؟  نیاما به نظرت رام فهمم،یم فهممیم-

 نگفتم. یزیچ

 شده بودم. حالیب هیگر از

 ب...-

 نگو احسان. یزیگفتم: چ آروم

 

 .میکن دایرو پ نیرام مینشد و نتونست یخبر چیاما ه م،یکردیجو مسه ساعت بود که بدون وقفه جست و  حدود

 م؟یکنینم داشیکجاست؟ اگه تو رودخانه انداختنش پس چرا پ نمیرام یعنی ا،یخدا

 ... نه نه، اصال درموردش فکر نکن.هایماه نکنه

 نشستم. نیداخل همون ماش دیها، ناامبا خون آشام یاز خداحافظ بعد

 کنارم بود.هم  یهست نباریا

 رو گرفت. دستم

 مطمئن باش. م؛یکنیم داشیپ-

 زدم. یکم رنگ لبخند

 .دوارمیام-
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 بره. شمیاز پ خوادیمعلوم بود نم یکارها ازمون جدا شد ول یسر هیاحسان واسه  م،یوارد سالن قصر شد یوقت

 مامان: دخترا دستور دادم واستون سه تا اتاق آماده کنند. 

 !میستین یسلطنت یما که جزو خانواده یممنونم ملکه ول یلی... خیلیبا تعجب گفت: خ نفس

 .دیدخترم که هست یخواهرها یول دیستی: درسته که نمامان

 .دیهاش رو به هم کوبدست یبا خوشحال یهست

 !نیخوب یلیازتون تشکر کنم، شما خ یچجور دونمیواقعا نم -

 زد. یلبخند مامان

 میو ن دیهاتون استراحت کنتو اتاق دیحاال هم بر د؛یخودم هست یدخترها شما هم مثل ست،یالزم به تشکر ن -

 که ناهار حاضره. نیایب یبه سالن غذاخور گهیساعت د

 اشاره کرد. یامهیند به

 .کنهیم ییشما رو راهنما شونیا-

 ؟یبگ یزیچ یخوای: آم بهار، تو نمیهست

 زدم. یپوزخند

 .کنهیخوشحالم نم یزیچ گهید-

 ن رنگ غم گرفت.ماما نگاه

 ها کجان؟گفتم: اتاق مهیبه ند رو

 .نیایلطفا با من ب-

 به جلو قدم برداشت که پشت سرش قدم برداشتم. بعد

 : بازم ممنون ملکه.نفس
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 .نمتونیبی: منم ممنونم؛ بعدا میهست

 .نمتونیبینکردم؛ م ی: کارمامان

 هر سه اتاق کنار هم بود. 

 ن داد.اتاق هرکدوممون رو نشونمو مهیند

 .دیبه خودم بگ دیالزم داشت یهرچ -

 .یبر یتونیگفتم: باشه؛ م کردمیبودند نگاه م شهیاز ش شتریکه ب یدیسف یبه درها نهیطور که دست به س همون

 گفت و بعد از احترام گذاشتن رفت. یاطاعت مهیند

که اتاق  یستیواقعا کنجکاو ن ینعیگفت:  یدر اتاق خودم رو گرفتم و تا خواستم بازش کنم هست ییطال یرهیدستگ

 !؟ینیما رو بب

 .ستمیکنجکاو ن یزیواسه چ گهید -

 زدشون وارد شدم و در رو بستم.غم یهارو باز کردم و بدون توجه به چهره در

 دادم. هیدر تک به

 داخلش بود. ییاتاق الزم داشت به همراه حموم و دستشو هی یبود و هر چ یو صورت دیسف ون،یدکوراس

 رنگ رو باز کردم. دیمد سفک در

 و شلوار داخلش بود. یمانتو و شال و روسر انواع

 رو بستم. در

 بود. شیانواع و اقسام لوازم آرا شیآرا زیم یکشو یتو

 زدم و کشو رو بستم. یپوزخند

 !هیمعنیاونقدر هم واسم ب یاما االن حت زدم،یم یملیرژلب و ر هیها موقعه یاگه قبال بعض-
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 رفتم. نییپا شیبخاطر نرمتخت پرت کردم که  یخودم رو رو 

 شدم. رهیسرم گذاشتم و به سقف خ ریرو ز هامدست

دلم واسه خنده و  ن،یخستم رام یلیخسته کنندست، خ یلیخ یکه تو توش نباش ییایدن نم،یرام یدونیم -

 تنگ شده. یهات حسابهات و صدات، مخصوصا واسه حرص خوردنلبخند

 

 ارنـــس دکـتــر

 

 حرکت کردم. شگاهیو رادان به سمت آزما نیبا فرمانروا و نگ یاز خداحافظ بعد

 .ستادمیبه ذهنم خطور کرد که از حرکت ا یزیراه چ ونیدفعه م هی

 ! نکنه...م؟یچرا بهش برنخورد یول دمیتنگ راهه اونجا د هیقبالنا  من

 به هم گره خوردند. هاماخم

 اومدم. رونیاز قصر ب عیسر

 .دمیدو میر شدم فقط با سرعت خون آشامکه دو یکم

 .دمیآبشار بود دو هی نییبه سمت اون قسمت که پا دمیبه رودخانه که رس 

 رو اطراف چرخوندم. نگاهم

 بود. نجایکه ا مطمئنم

تکون  یبهشون زدم که کم یهم قرار گرفته بودند به سمتشون رفتم و لگد یکه رو ییهاسنگ کهیت کهیت دنید با

 خوردند.

 کرده. زشیکوه ر ارانگ

 چوب به سمتش رفتم و برش داشتم. هی دنید با
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 ها زدم.به سنگ محکم

 .نجاستیا مطمئنم

 .شدمیخودم مسئول تموم جست و جوگرا م دیبا

 ها به سرعت به عقب رفتم.سنگ ختنیفرو ر با

 ها باال اومدند.آب و خاک ختندیکه ر هاسنگ

 هوا تکون دادم. یرو رو دستم

 انگار به سمتش پرواز کردم. نیرام دنیحالت قبل برگشت با دکه به  هوا

 !د؟یدرست حدس زده بودم؛ چرا قبلش به فکرم نرس ایخدا یوا

 قلبش بود. یتو یچوب

 گرفت. خندم

 ی! بخدا بد تالفی! تو هممون رو که قبض روح کردره؟یمیم لیچوب خون آشام اص هیمگه با  وونه،یبهار د آخه

 تم.گف یک نیبب کنم،یم

 که باالتر از آب رودخانه بود خوابوندمش. یقسمت سنگ یکردم و رو بغلش

 بودند. دهیبه صورتش چسب موهاش

 .دمیکش رونیرو از قلبش ب چوب

گوشت خوار  یهایکرده تا ماه زشیخدا چقدر دوست داشته که کوه ر نیبب یعنی! نیرام یهست یخر شانس عجب

 .انینتونند به سمتت ب

 زدم. شیشونیبه پ یتلنگ

 .یریمینم هایراحت نیتو به ا دونستمیبزرگ، م سیرئ یه-

 که زبونم سوخت. دمیاز خونش رو چش یکم
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 .دهیگل شاهپسند م یو بو مزه

 .ادیو به هوش م شهیم میقلبش ترم یک ستیمعلوم ن بخاطرش

 .ادیکه به هوش ب یست تا وقتزنده نیبگم که رام یبه کس دینبا فعال

بگم،  دینبا یکس چیبه ه ومدهیکه به هوش ن یبخواد بکشتش، پس تا وقت اسیست؛ ممکنه الندههمه بفهمند ز اگه

 بهار. یحت

 

 بــــهـــار

 

 .دمیرو کش اسیال یکردم و چهره دایمداد و کاغذ پ هی

 نگاه کردم. یاز اتمام کارم با نفرت به نقاش بعد

 .ارمیدرمرو از حدقه  تیآب یهااون چشم کنم؛یم اهیرو س روزگارت

 رو برداشتم و ازش عکس گرفتم. میگوش 

 برداشتم. شیآرا زیم یرو از رو میتاپ مشک لپ

 .ختمیلپ تاپ ر یتخت نشستم و روشنش کردم و عکس رو تو یرو

رو  اسیبزنم و عکس ال لیمیا رانیا یمختلف و حت یکشورها یهام توبه چند تا از دوست خوامیدارم؛ م ییفکرها

 کنم.  داشیکمکم کنند پ براشون بفرستم تا

 تخت گذاشتم. یرو فرستادم و لپ تاپ رو بستم و رو هالیمیا

 شدم. رهیو به باغ سرسبز رو به روم خ ستادمیشدم و کنار پنجره ا بلند

 بتونه کمکم کنه. شونیکی دوارمیام

 بشه. مالیپا نمیخون رام ذارمینم من
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 لپ تاپ به صدا دراومد. قهیاز چند دق بعد

 رفتم و روشنش کردم. سمتش به

گفته بودند که  یهم با عذرخواه یاجواب نداده بودند و عده یاعده کنند؛ینوشته بودند که کمکم م یاعده

 خودشون رو تو دردسر بندازند. خوانینم

 .کنمیفرستادم: واقعا ممنونم؛ جبران م کنندیکه گفته بودند کمکم م ییکسا واسه

 گذاشتم. شیآرا زیم یتاپ رو خاموش کردم و رو لپ

 که کنار در بود به طرفش رفتم. یرنگ دیسف یلمس توریمان دنید با

 بود. مهیش واسه احضار نددکمه هی

 بلند شد. یآروم یرو روش زدم که صدا انگشتم

 رو باال دادم. ابروهام

 ! یزیچ عجب

 در به صدا دراومد. دهینکش قهیدق به

 در فاصله گرفتم. از

 .دیبفرمائ-

 به داخل اومد. یبلند و شال طوس یبا مانتو یامهیشد و ندباز  در

 بانو؟ دیدار یامر -

 .اریقهوه با شکر واسم ب هیلطفا  -

 د؟یندار یاگهیاطاعت بانو؛ امر د -

 .یبر یتونینه، م -
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 گفتم: بدون شکر باشه. عیبره نظرم عوض شد که سر رونیخواست ب تا

 اتاق خارج شد.گفت و بعد از احترام گذاشتن از  یاطاعت

 رو درآوردم و تا کردم. شالم

 .دمیتخت دراز کش یکنار تخت گذاشتم و رو زیم یرو

 

 ( ورکیویبهار در ن ی) دوست پرورشگاه ـــنــبیز

 

 کردم، هزار جور سوال به سراغم اومد. افتیرو از بهار در یلیمیا نکهیاز ا بعد

 گرده؟یشخص م نیداره دنبال ا یواسه چ بهار

 وقت ازش بپرسم. هیباشه  ادمیگل کرده  میوکنجکا حس

 .ختمیر لمیموبا یرو لیمیا یمرد بود از تو هی یچهره یرو که نقاش عکس

و  دمیهام کشلب یرو رو یرو سرم کردم، رژلب قرمز میو شال خاکستر دمیرو پوش میچرم و شلوار مشک یمانتو

 مانتوم گذاشتم. بیج یرو تو لیموبا

 خونم جست و جو رو شروع کردم. ابونیاومدم و از خ رونیب مینقل یدم و از خونهرو پا کر میمشک یچکمه

 بگم که کمکم کنند. دیشهر با نیچند نفر تو هم به

ذره  هیکنم؛ دلمم واسش  دایشخص رو براش پ نیا دیبهم کمکم کرده پس هرجور شده با ادیز یلیتا حاال خ بهار

 شده.

 دیبا یاما وقت ان،یقرار بود همراهم ب م،یشد هیبورس نجایو نفس به دانشگاه ا یمن، بهار، هست میکه کنکور داد یوقت

فرصت رو رو رد کردند  نیا هاوونهیو د میدل بکن رانیاز ا میتونینظرشون عوض شد و گفتند که نم میرفتیم رانیاز ا

 .خونمیم یو دارم روانشناس اومدم نجایو فقط من به ا
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 ...شناسهیرو بهش نشون دادم، اما گفت که اون رو نم عکس دمیکه رس یکس نیاول به

 ظهر شده بود. بایتقر

از حرف زدن خسته شده بودم و همون  یحساب گهیکه د یجور کردمیسوال م دمیدیکه م یهر مغازه و رستوران از

 گرسنم شده بود. یلیطور خ

 که به سمتش رفتم. دمیپوست قد بلند رو د اهیمرد س هی

 رو گفتم و بعد عکس رو بهش نشون دادم. یتکرار یزهاین چهمو یسیانگل به

 .شناسمیگفت: نه؛ نم یسیمرد عکس رو با دقت نگاه کرد و به انگل اون

 کردم و دوباره به راه افتادم. یتشکر 

 .دمید ابونیرو اونور خ یکیش یول کیکوچ یکافه هی 

 .خورمیغذا م رمیبعد م کنمیکم استراحت م هی

 نشستم. روادهیپ یتو یسنگ یهایدلاز صن یکی یرو

 

 جــــرج

 

 زنگ زدم. اسیبه ال عیاز رفتن دختره سر بعد

 جرج. شنومیبوق جواب داد: م سه با

شما رو بهم نشون داد و گفت که  یچهره یدختر نقاش هیبهار جست و جوش رو شروع کرده فرمانده؛ االن  -

 نه، من هم گفتم نه. ای شناسمتونیم

 ؟یچ گهی! خب دیعجب هنر ده،ی! حتما بهار اون رو کش؟یت: نقاشخنده گف با

 کنم؟ کاریبره داخلش؛ چ خوادیفکر کنم م ندازهیکافه م هیکه به  ییهااالن دختره نشسته؛ از نگاه-
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بار  نیرو به صاحبش بده و بگو که به اون دختره بگه من رو چند یبه اون کافه برو و پول م؛یریم شیطبق نقشه پ -

 .دهید نجایا

 اطاعت فرمانده. -

 رو قطع کرد. تماس

 گذاشتم و با دو خودم رو به اون کافه رسوندم. بمیج یرو تو میگوش

 اونجا قدم برداشتم. سیطرف رئ به

 که وارد کافه شد. دمیرو د دختره

 .دادیعکس رو نشون م دیرسیم یهر کس به

 کافه گذاشتم. سیرئ یجلو زیم یرو رو یمقدمه پول بدون

 ...ریپول رو بگ نیا -

 دختره اشاره کردم. به

بار به  نیآره چند یگیتو م یشناسیرو م نیکه ا دیرو بهت نشون داد و ازت پرس یاون اومد و عکس مرد یو وقت -

 اومده. نجایا

 زدند. یهاش برقبهش کرد که چشم یپول رو برداشت و نگاه مرده

 نگاه کرد. بهم

 .گمیباشه؛ م -

 خوبه.-

 نظر گرفتم. رینشستم و دختره رو ز هایاز صندل یکی یرو
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 بـــهـــار

 

 بلند شد. میزنگ گوش یقهوه خوردن بودم که صدا درحال

 رو از باغ گرفتم و به سمتش رفتم و برش داشتم. نگاهم

 .نبهیز

 ؟یدونستیم یمعرفتیب یلیخ ؟یخوب ،یخوشحالش بلند شد: سالم بهار جون یرو وصل کردم که صدا تماس

 .دمیخند

 دختر. ریکم نفس بگ هیسالم،   -

 خبر خوب واست دارم. هیو گفت:  دیخند

 ؟یگفتم: چه خبر یکنجکاو با

 .یبد یمژده گون دیبا -

 برو بابا! خبرت رو بگو. -

 که... نهی! خب خبرم اسیخس ش؛یا -

 کردم. دایگفت: اون مرد رو واست پ یبلندتر یبا صدا بعد

 .دمیکش یغیج یالخوشح یحرف، از رو نیا دنیشن با

 !؟یگیم یرو جد نیا -

 آره بخدا. -

 .کنمیجونم؛ جبران م نبیدمت گرم ز -

 ؟یگردیمرد م نیدنبال ا یحاال واسه چ -
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 .گمیروز صالح دونستم بهت م هیاگه  یبه تو ربط نداره، ول گهید نشیکه بهش برنخوره گفتم: ا یلحن شوخ با

 !یبد یلیگفت: خ یاگونهلحن بچه با

 .ورکمیویو گفتم: من فردا ن دمیخند

 ؟یایگفت: بخدا م یخوشحال با

 زدم. یکم رنگ لبخند

 آره گلم. -

 دانشگام برسم. یمن برم به کارها گهیعاشقتم؛ خب د یوا -

 خداحافظ. نمت؛یبیبرو گلم؛ باز هم ازت ممنونم؛ فردا م -

 خداحافظ. نمت؛یبیمنم م زم؛یعز کنمیخواهش م -

 رو قطع کردم. تماس

 کردم. کیگذاشتم و فنجون رو به لبم نزد شیآرا زیم یرو رو یگوش

 رو خاکستر کنم. اتیو دن امیرو بکن چون قراره ب هاتیخان، خوب خوش اسیال امیم دارم

 

 ـــاسیالــ

 

به صدا  میکه گوش خوردمیرو به روم گذاشته بودم و داشتم قهوه م زیم یداده بودم؛ پاهام رو رو هیتک یصندل به

 ومد.درا

 برداشتم. زیم یرو از رو میگوش

 "جرج"
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 رو وصل کردم. تماس

قرار شده  ؛یورکیویاون دختر به بهار زنگ زد و گفت که شما ن ره؛یم شیطبق نقشه داره پ زیسالم فرمانده؛ همه چ -

 .ادیب نجایفردا بهار به ا

 زدم. یلبخند

 .یم برگردکه بهت بگ یبود؛ همونجا بمون تا وقت یجرج؛ کارت عال نیآفر -

 اطاعت قربان. -

 رو قطع کردم. تماس

رو  ایدو دن یرو تصاحب کنم و وقت ایها دور کنم تا راحت بتونم دو دنو خون آشام هانهیگرگ یایبهار رو از دن دیبا

 وجود نداره. ینیرام گهیچون د کنهیهاش شرط ازدواج باهام رو قبول مگرفتم بهار واسه حفظ جون خانواده و دوست

 

 گـــــرازا

 

 نگاه کردم. نهیآ یتو دمیبدن جد به

 !پهیاما خوشت ه،یفان یلیخ نکهیا با

 فرم. یرو یبا بدن ورزشکار ییخرما یموها

 خوش فرم. یو لب صورت ینیبرابر جذاب کرده و ب نیکه صورتم رو چند شیته ر هیو  یمشک یدهیکش یهاچشم

 !هیبدن عال نیا درکل

 .شهیکارت درسته؛ مثل هم ؛یلیام نینم بود گفتم: آفربد نیکه مال ا دمیجد یصدا با

 واستون بکنم. تونستمیبود که م یکمتر کار نیا دیبود قربان؛ شما من رو از مرگ نجات داد فمیوظ -

 به خودم دادم. یچرخ
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 .ادیازش خوشم م ؛یرو واسم انتخاب کرد یپیبدن خوشت -

 زد. یلبخند

 .دیهست یخوشحالم که از کارم راض -

 .میاز کارت راض شهین همم -

 .دیهمون لبخند گفت: شما لطف دار با

 .دمیپرپشتم کش یموها یتو یدست

 بودم به صدا دراومد. دهیکه تازه خر ییدفعه گوش هی

 گرفتم و برش داشتم. نهیرو از آ نگاهم

 "اسیال"

 رو وصل کردم. تماس

 خان! چه خبر از بهار؟ اسیبه به ال -

  ؟ییتو کجا ورک؛یوین رهیبهار، فردا م ره؛یم شیداره طبق نقشه پ زیهمه چ -

 .ورکیوین -

 !؟یورکیویتعجب گفت: ن با

 آره. -

 ؟یدار یسازگار دتیبا بدن جد -

 جذابه. یلیخ یول شهینم میمثل بدن قبل نکهیبا ا -

 نرفته؟ ادتیها رو ولش، قرارمون که حرف نیخب ا نم؛یکنجکاو شدم بب یلیخ -

 نرفته.  ادمینه؛  -
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 توهما. رهیمبدجور کالهمون  یاگه بزن ا،یزنینم یبیبه بهار آس نیبب -

 .دمیکش یپوف

 .دونمیم دونمیم -

 ؟یندار یخوبه؛ کار -

 نه؛ بسالمت. -

 رو قطع کردم. تماس

 .کشمشیرو بکشم؛ خودم م یعوض اسیال نیمنت ا دینبا گهیبرسم د میینها لیبه تبد یوقت

 !رهیبم کهنیا اینده بمونه که بهار ز ستیهم واسم مهم ن اصال

 

 بـــهـــار

 

 رو سرم کردم. میمشک یکشو گذاشتم و روسر یاز اتمام نمازم چادر و سجاده رو تو بعد

 اومدم. رونیمانتوم گذاشتم و از اتاق ب بیج یرو تو میگوش

 و نفس افتاد. یبه در اتاق هست نگاهم

 مکث به سمتشون رفتم. یکم با

 نداد. یزدم، اما جواببار در اتاق نفس رو  چند

 مکث بازش کردم. یرو گرفتم و با کم رهیدستگ

 نبود. داخل

 .دندیباال پر ابروهام
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 اتاق خودم بود! هیاتاق شب کل

 قدم برداشتم. یرو بستم و به سمت اتاق هست در

 زدم که بالفاصله صداش بلند شد. در

 د؟ییبفرما-

 د.مکث در رو باز کردم که ابروهاش رو باال دا یکم با

 نظرم گذروندم. ریوارد شدم و اتاق رو از ز شافهیتوجه به ق بدون

 گذاشت و بلند شد. زیم یرو رو شیدرس کتاب

 !ستمین گهیدانشگاه هم د ادیبه  یحت

 اتاق شما دوتاست. هیاتاق من هم شب-

 تعجب گفت: واقعا؟! با

 .دمیرنگ کش یصورت یبه پرده یدست

 آره.-

 گفتم: نفس کجاست؟ یسوال یو با چهره دمیطرفش چرخ به

 .رونیبا احسان رفته ب-

 گفتم و در کمدش رو باز کردم. یآهان

 و شال بود. یاون هم پر از شلوار و مانتو و روسر کمد

 شد. کیمکث بهم نزد یکم با

 بهار؟ -

 کمد رو بستم. در
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 هوم؟-

 .دمیطرفش چرخ به

 دلم براش تنگ شده. نم؛یرو بب یبهار قبل خوامیمن م-

 ؟یر قبلبها-

 آره.-

  ؟یدیمگه ند-

 رو؟ یگفت: چ یسوال یچهره با

 زدم. یپوزخند

 مرگش رو! یهیاعالم-

 هاش رو پر کردند.چشم تیو عصبان اشک

 کوبوندم. واریدفعه با سرعت گرفتم و به د هی

ذاب ما رو هم ع یدوست دار یکشیعذاب م یبهار! چون خودت دار یخودخواه شد یلیگفت: خ تیبغض و عصبان با

 آره؟ ؟یکن یکه تالف یبد

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

که تموم لحظاتم باهاش بوده  یتنگ شده؛ واسه کس میتر گرفت و با بغض گفت: من دلم واسه آبجرو محکم بازوهام

 تنگ شده. دیخندیکه م یتنگ شده؛ دلم واسه بهار

 هان؟ ؟یبخندم هست گهید یبغض گفتم: چجور با

 د.شدن ریسراز هاماشک

 بخندم؟ یمن مرده؛ عشق من مرده؛ چجور نیرام-

 .ختندیهاش رگونه یرو هاشاشک
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ها هم بخاطر حالت دارند ذره ذره آب که اون یفهمیهستند؟ م یتیکه داداش و مامانت هم تو چه وضع یدونیاما م-

 ؟یکن یهمه رو قربان یخوایم شند؟یم

 سرته؟ یزیچ ،یبلند شد: هست نفس یدفعه در به صدا دراومد و پشت بندش صدا هی

 کرد و چند قدم به عقب رفت. ولم

 رو پاک کرد. هاشاشک

 آره.-

 رو پاک کردم. هاماشک

 .دمید یتمام مشک پیدر رو باز کرد که پشت سرش احسان رو با ت نفس

 شد. یهردوشون سوال یچهره

 به داخل اومد. نفس

 حالتون خوبه؟-

 .سادی، اما احسان تو چارچوب واطرف در رفتم و از کنار نفس گذشتم به

 شده؟ یزیچ-

 نه.-

 هام رو گرفت.به عقب هلش بدم، اما مچم خواستم

 !یذاریم ریهمه تاث یرو یکه جز خودت دار یفهمینکن؛ انگار نم وونهیمن رو د نقدریبسه بهار، بسه؛ ا -

 .دمیکش یپوف

 خوش گذشت؟ یرفت رونینفس گفتم: با داداشم ب بحث رو عوض کنم مچم رو از دستش آزاد کردم و رو به نکهیا یبرا

 بحث رو عوض کنم. خوامیکه م دیهم انگار فهم نفس
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 !اریواسه من درن یاه اه خواهر شوهر باز -

 دادم. هیتک نهیو به احسان دست به س دمیطرفش چرخ به

 که من خواهر شوهرتم. یقبول کن دیبا -

 به کنارم اومد. یهست

 ییجا هی میرادان گفته که بهتون بگم امشب بر د؛یرو تمومش کن تونیو عروس باز خب خب؛ بحث خواهر شوهر -

 حال و هوامون بهتر بشه. میبگرد

 کرد. یاخم امیخواستم بگم که نم تا

 تو دهنتا. زنمیم-

 نگفتم! یزیکه هنوز چباال رفته گفتم: من یابروها با

 م.ازت بشنو یمخالفت خوامینم ؛یبگ یخوایم یکه چ دونمیم-

 حاضر بشم. رمی: پس من ماحسان

 .طورنی: منم همنفس

 هر دوشون از اتاق دور شدند. بعد

 از اتاق بردم. رونیکمرم گذاشت و به ب یرو هاش رودست یهست

 برو آماده شو.-

 .دمیبه طرفش چرخ دیکه به ذهنم رس یزیچ با

 کنم. نییرو تع میریکه م ییکه من جا امیم یبه شرط-

 زدند. یبرق یالاز خوشح هاشچشم

 .یتو جون بخواه بهار-
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 وارد اتاق شد. بعد

 .یبابا-

 رو بست. در

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 دادم. هیدر تک به

 شتریبا خاطرات اونجا ب دیخاطراتش رو فراموش کنم؛ شا تونمیوقت نم چیکه ه ییجا ن؛یجا رامهمون امیب خوامیم-

 .یحس کنم که کنارم

 

 .میتخت نشست یرو

 کوه. یبه همون رستوران باال میایبود که ب نیا شنهادمیپ

 بودم نگاه کردم. سادهیوا نیکه با رام ییجا به

 .گذشتیهام مچشم یخاطرات لحظه به لحظه از جلو تموم

 رادان بهش نگاه کردم. یصدا با

 !یکنیبه اطراف نگاه م یخاص یجور هیبهار؛ -

 م.زدم و به اطراف نگاه کرد یکم رنگ لبخند

 خاطره دارم. نیبا رام نجایا-

 شدن بهار. دهی: قبل از دزدیهست

 تو اومده بوده؟ دنیواسه د نینکنه رام نم؛یبا اخم گفت: صبر کن بب رادان

 !؟یگفتم: چ جیگ
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نفر  هی برم خوامیگفت م یبر یخوایم یواسه چ دمیازش پرس یمن هم بهش گفتم؛ وقت دیرو پرس نجایازم آدرس ا-

 .نمیرو بب

 با تعجب بهم نگاه کردند. یو هست فسن

 گلوم رو فشرد. بغض

 نبوده؛ بخاطر من اومده بوده! یپس اومدنش اتفاق -

 .دمیبا بغض خند بعد

 !وونهید-

 باشه؟ م؛یامشب رو خرابش نکن ایمن، فداتشم، ب ی: آبجاحسان

 زدم. یو لبخند زورک دمیکش یقیعم نفس

 باشه.-

 بلند شد. نیدفعه نگ هی

 .ییتشومن برم دس-

 .امیگفتم: بذار همراهت ب دیپوشیکه کفشش رو م یدرحال

 .رمیمن همراهش م خواد؛یمرد م هی: رادان

 .دیبلند شد و کفشش رو پوش بعد

 .ستیبود هردوشون حالشون خوب ن معلوم

 رفتنشون نگاه کردم. به

 .یفردا واسه مراسم آماده بش دی: بهار، بانفس

 ؟یگفتم: چه مراسم یسوال یچهره با
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 گرفته زودتر شاهزاده اعالمت کنه تا خطرات ازت دور بشند. می: مامان تصماحسان

 زدم. یپوزخند

 رند؟یجشن بگ خوانیم یعنی-

 .هیمراسم معمول هینه خواهر من؛ فقط -

 گفتم. یآهان

 ...رمیتا فردا بمونم؛ نصفه شب م ستیکه قرار ناما من خوام،یهمتون معذرت م از

 واسه ساعت چهار رزرو کردم؛ حمام رفتم و چمدونم رو آماده کردم. مایهواپ طیبل هی میقصر که برگشت به

 

 شدم. داریب میآالرم گوش یدو با صدا ساعت

 ییهااز کفش یکیو  یمشک یکوتاه بود و ساق دست براق و شلوار ل نشیکه مدل آست یمشک یمانتو هیکمد  یتو از

 .دمیکه آماده کرده بودم رو برداشتم و پوش

 کنار تخت گذاشتم. یعسل زیم یرو نوشتم و رو یارو سرم کردم و نامه میمشک الش

نرفتم  یبرم ول ورکیویبه ن لیتحص یادامه یواسم درست کرده بودن تا برا شیچند ماه پ بایرو که تقر پاسپورتم

 اومدم. رونیگذاشتم و چمدونم رو برداشتم و آروم از اتاق ب کمیکوچ یمشک فیک یتو

 .خوابندیها مشب هامهیند خداروشکر

 انداختم. یبار به قصر نگاه نیآخر یبرا

 نیو بهتون سر بزنم؛ بخاطر ا امیب دهیبه سال نکش دمیاما قول م ا،یآبج دیو ببخش یداداش دیمامان، ببخش دیببخش

 خوامیکه نم دیدرکم کن یول دیومدیهمراهم م ای دیذاشتینم دونستمیکه مچون رمیم اسیبهتون نگفتم که دنبال ال

 برگردم. المکه بتونم س ستیشما هم رو از دست بدم، خودمم معلوم ن

 آژانس گرفتم و به طرف فرودگاه رفتم. هیانتقال زدم و بعد  یخودم و نفس و هست یتو خونه اول
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 که متعلق به من بود نشستم. یصندل یشدم و رو مایمربوطه سوار هواپ یبعد از کارها 

گفت: سالم  نیلبخند دلنش هیکنارم نشست و با  یصندل یشصت ساله رو بایتقر انسالیزن م هی قهیاز دو دق بعد

 دخترم.

 زدم. یلبخند

 سالم. -

 حرکت کرد. مایهواپ قهیاز پونزده دق بعد

گوشم  یکردم و تو میدرآوردم، وصل گوش فمیک یرو از تو میحالت پرواز گذاشتم و هندزفر یرو رو میگوش

 کردم. یرو پل حیو مس یپ یتو از آرش ا یگذاشتمش و آهنگ ب

 هام رو بستم.دادم و چشم هیتک یرو به صندل سرم

 بازم ایب

 یرنگ بزار

 کنارت  امیدن بشه

 من هنوزم

 رهیگ دلم

 به راهت رهیخ چشام

 تا، دل نمرده باز ایب

 بده پرواز ادمی بازم

 بازم میتا، دلخوش ایب

 تو بشه آغاز کنار

 آغاز بشه
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 رمیس یزندگ نیاز اتو، من  یب ایب

 .رمیمیگوشه م نیدارم ا یدونینم

 بده ادمی ایب

 با دستات پروازو

 از دست داد اشویبا رفتنت، دن دلم

                                                     .................. 

 بازم ایب

 باهم بزار

 شهیما هم میبمون

 رهیتو بد گ ش،یپ دلم

 شهینم تویب گهید

 تا دل نمرده باز ایب

 بده پرواز ادمی بازم

 بازم میتا، دلخوش ایب

 تو، بشه آغاز کنار

 رمیس یزندگ نیتو، من از ا یب ایب

 رمیمیگوشه م نیدارم ا یدونینم

 بده ادمی ا،یب

 با دستات پروازو
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 از دست داد... اشویبا رفتنت، دن دلم

 

 نـــفـــس

 

 .شدم داریب خوردیصورتم م یکه تو ینور با

 .دادیبه ساعت انداختم؛ نه رو نشون م یچشمم رو باز کردم و نگاه هی

 تخت بلند شدم و حولم رو برداشتم و وارد حمام شدم. یاز رو یحوصلگیب با

 اومدم. رونیاز حمام ب قهیاز پونزده دق بعد

 .دمیرو پوش میمشک یرنگم رو خشک و شونه کردم، مانتو و شلوار و روسر ییطال یموها یوقت

 به خودم انداختم. ینگاه نهیآ یتو از

 .دمیکش میاقلوه یهالب یرو کم رنگ رو یقرمز رژ

 

 یتنها عشقت رو از دست داد ،یبرات خواهر رمیبم یبهار به عنوان شاهزاده خانمه ول یجون! امروز، روز معرف آخ

 !خوره؟یبه چه دردت م یشاهزادگ

 . امیب رونیار ناراحت کننده بافک نیرو به چپ و راست تکون دادم تا از ا سرم

 حرکت کردم. یاومدم و به سمت سالن غذاخور رونیاتاق ب از

 ها احترام گذاشتند و در سالن رو باز کردند. مهیند

 .دیها به سمتم چرخنگاه یوارد شدنم همه با

 نفر بهم سالم کرد.  نیزد و اول یلبخند احسان
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 .هر روزمه یخوبه که احسان رو دارم؛ دلگرم چه

 زدم. یلبخند

 .زمیسالم عز -

 .دمیدرکمال تعجب بهار رو ند یو ملکه سالم کردم ول یهست به

 بشه! داریب رید نقدریوقت سابقه نداره که بهار ا چیه

 .نمیبیبهار رو نم -

 ست؟ی: مگه تو اتاقش نیهست

 بشه! داریب رید نقدریسابقه نداره که بهار ا یول نم،ینرفتم بب -

 ه خوردند.به هم گر هاشاخم

 آره درسته. -

 کنم. دارشیب رمیپس من م -

 اومدم و به سمت اتاق بهار قدم برداشتم. رونیسالن ب از

 .دمیاتاق رس به

 .دمینشن یجواب یبار زدم ول نیرو چند در

 اتاقش باعث تعجبم شد. یاخم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم، اما نبود بهار تو با

 دختر کجاست؟! نیا وا

 کنار تخت افتاد. یعسل زیم یکاغذ رو هینگاهم به  یبرم که اتفاق رونیب مخواست

 به سمت کاغذ رفتم؛ برش داشتم و بازش کردم. یکنجکاو با

 .شدمیشکه م شتریب خوندمیکه م یابا هر کلمه 
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 فکر به نبود بهار بغض گلوم رو فشرد. با

 نه! یوا

 !یکار رو نکرد نی... بهار تو ابهار

 تخت نشستم. یدند که روسست ش پاهام

 شدند. ریسراز هاماشک

 یتونست یکنم هان؟ چطور کاریمن بدون تو چ یگیرو تو مشتم گرقتم و با داد گفتم: آخه بهار احمق، نم کاغذ

 وونه؟ید یکجا رفت یینامرد؟ آخه تنها یبر خبریب

 

 احـــســـان

 

 به داخل اومد. مهیترا سراسدخ یمهیکه در سالن باز شد و ند میصبحانه خوردن بود درحال

اتاق  یکه جرئت نکردم پام رو تو یجور کنندیم دادیاتاق شاهزاده بهار دارند داد و ب ینفس خانم تو د،یببخش -

 بذارم.

 !؟یچ یتعجب گفتم: واسه با

 .نیجانش دونمینم-

 .میدیو به سمت اتاق بهار دو میاز جامون بلند شد عیسر همع

 فس گوشم رو کر کرد.داد ن دمیاتاق که رس به

 ساکت شد. دنمیاتاق شدم که با د وارد

 از اشک بود. سیخ صورتش

 به سمتش رفتم. عیسر
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 شدم و بازوهاش رو گرفتم. خم

 قربونت برم؟ بهار کجاست؟ شدهینفسم؟ چ -

 شدند. ریهاش سرازاشک باز

 احسان رفت. -

 رفت؟ یگفتم: ک سردرگم

 بهار رفت؛ نامرد تنهامون گذاشت. -

 نفس؟ یگیم یدار یسردرگم گفت: چ انمام

 و ملکه هم بفهمند. یگفت: بلند بخونش که هست هیمشتش بود به طرفم گرفت و با گر یرو که تو یکاغذ

 رو از دستش گرفتم و شروع کردم به بلند خوندن. کاغذ

 .ختیریگونم م یچشمم رو یاز گوشه یاشک خوندمیکه م یاهر جمله با

 

 ) به نام خدا(                                

 

 .یسالم داداش ا،یمامان، سالم آبج سالم

اونجا  یفضا گهیواقعا د دیمن رو ببخش کنمیازتون دورم؛ خواهش م یلیمن خ دیخونینامه رو م نیا دیکه دار االن

 ادآوریونجا که سر تا سر انفس بکشم؛ مجبور شدم برم چون یبه راحت تونستمیکه نم یشده بود جور نیواسم سنگ

 .نمهیخاطرات رام

که به  دیدرکم کن یول دیومدیهمراهم م نکهیا ایبرم  دیداشتینم ای دونستمیچون م رمیبهتون نگفتم که م نیا بخاطر

 دارم. اجیاحت ییتنها

 و بهتون سر بزنم. امیب دهیبه سال نکش دمیم قول
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 . مونمیم شتونیپ شهیو واسه هم امیهم م دیشا

 خدانگهدار. د،یببخشهم من رو  باز

 

 "بهار "دارتون  دوست

 

 گرفتش. یهست عیدفعه مامان از هوش رفت که سر هی

 .دیبه اتاقشون و دکتر رو خبر کن دیملکه رو ببر دیبلند گفتم: زود باش هامهیو خطاب به ند دمیسمت مامان دو به

 رفتند. رونیب مامان رو گرفتند و از اتاق یبازو ریبه داخل اومدند و ز عیسر مهیند دو

 نیا یهان؟ تو ؟یچ یعنیکارت  نیا وونهیزدم: آخه بهار د ادینامه رو پرت کردم و فر تیبهار با عصبان یادآوری با

 تا بکشنت؟ وفتندیدنبالت م ییاونجا بفهمند تو اونجا یهاآشاماگه خون  یدونیم ؟یزمونه کجا رفت

 کنان به طرفم اومد. هیگر نفس

 آروم باش احسان. -

ها بعد از سال ؟ خواهرم رو کهتر گفتم: آخه چجور آروم باشم نفسآروم یو با صدا دمیموهام کش یتو یدست الفهک

 رفت! شمونیکرده بودم دوباره از پ دایپ

 .محکم بخوابونم تو گوشش یکیبا بغض گفت: حقشه که  یهست

 .دیکش یقیهاش رو پاک کرد و نفس عماشک نفس

 .دمیمن به بهار حق م -

 کردم. تعجب

 !؟یدیبهش حق م یآخه چجور -

 



 یدیو پل یپاک

450 
 

رو از  شیبود اون زندگ یبهار زندگ یبرا نیکه اون عشقش رو از دست داده؛ رامچون دم،یبهش حق م نیبخاطر ا-

به  گهیبمونه؛ اون درست م نهیکه پر از خاطرات رام ییجا شمون،یبهار پ میخوایکه م میدست داد؛ ما خود خواه

از خودش  تونهیماه تو وجودشه پس م یهفت گانه یرویاون دختر ماهه ن دینگرانش نباش داره؛ اجیاحت ییتنها

 محافظت کنه.

 هاش قلبم آروم گرفت.حرف با

 کمتر نگرانش بشم. شهیداره باعث م ییروهایبهار ن کهنیفکر به ا با

 نفسم. یکه هست ممنونم

 زدم. یلبخند

 . میما خودخواه ؛یگیدرست م-

 شه؟یملکه که مادر بهاره هم قانع م دیگیم م؛یما قانع شد م؟یکن کاریلکه چبا م ی: ولیهست

 .دیاون رو به من بسپار -

 !م؟یکارش کن یرو چ نیبهار به عنوان شاهزاده خانمه، ا ی: امروز روز معرفنفس

 .دمیکش یپوف

 زه؛یسرم بر یکار رو یث شد کلکارش باع نیبرم، بهار با ا دیخب من با د؛ینگران نباش کنم،یم شیکار هیخودم  -

 خانم. یفعال هست زم،یفعال عز

 .زمی: فعال عزنفس

 : فعال آقا احسان.یهست

 اومدم. رونیاتاق ب از

 موضوع رو به وزرا بگم و مراسم رو کنسل کنم. نیا دیبا
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 نــفــس

 

 رفت. رونیاز اتاق ب احسان

 برم. ششیبهش قول دادم که پ شبیرادان؛ آخه د شیبرم پ دیمن با -

 باشه گلم؛ مواظب خودت باش. -

 فعال. ؛یتو هم مواظب باش خواهر -

 فعال. -

 از اتاق خارج شد. یهست

 .شهیتنگ م یلیدلم واست خ یخواهر یآ

 جواب بده. دیبهش زنگ بزنم، شا بذار

 در دسترس نبود. یبهار رو گرفتم ول یشماره

 .رهیکجا م گفتیکجاست که م میبفهم استخویاگه م نطوره،یرو عوض کرده؛ حتما هم مکارتشیس دیشا

 حالشون بده. یلیشدم و به سمت اتاق ملکه حرکت کردم، حتما خ بلند

 دست تو بهار! از

 

 ارنـــس دکـــتـــر

 

 شدم و در رو قفل کردم. هوشهیداخلش ب نیکه رام شگاهیهام وارد آزمابعد از انجام کار شیهم مثل دو روز پ امروز

 نشستم. نیرامکنار  یصندل یرو
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 رو کنار زدم. موهاش

 نیتو ا یخوایها، نمبهار به عنوان شاهزاده خانمه یامروز، روز معرف ؟یایبه هوش ب گهید یخوایجان، نم نیرام -

 ؟یمراسم شرکت کن

 صورتش چشم دوختم. به

وجودم  یه خوشحالدفعه بدنش کم کم به حالت اول و رنگ خودش برگشت ک هیبخورم، اما  یبلند بشم تا آب خواستم

 رو پر کرد.

 ؟یشناسیمن رو م نیگفتم: رام یو با خوشحال عیهاش رو باز کرد که سرچشم آروم

 گفت: دکتر؟ یاگرفته یبار پلک زد و با اخم و صدا چند

 ذوق گفتم: آره خودشم. با

 اون کافراست؟ شیگفت: دکتر بهارم، بهارم هنوز پ یبا نگران عیدفعه سر هیاما  د،یکم خودش رو باال کش هی

 جان. نینه رام -

 رو لبش نقش بست. یقیو لبخند عم یکردم که خوشحال فیماجرا رو براش تعر یهمه بعد

 خودم! یبه فسقل نیآفر -

 .دمیلحنش خند از

 ازت بکنم؟ یخواهش هی تونمیمکث گفت: دکتر؛ م یکم با

 البته. -

 نجا؟یا ادیب دیبه بهار بگ دیبه همه زنده بودنم رو خبر بد نکهیقبل از ا شهیم -

 تو هم استراحت کن. ارم؛یو بهار رو م رمیحتما، االن سه سوته م -

 زد. یلبخند

 ممنونم دکتر. یلیباشه، خ -
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 انتقال زدم. هانهیگرگ یایزدم و به دن یلبخند

 

 قصر رو باز کردند. یاحترام گذاشتند و دروازه هانگهبان

 اتاق بهار کجاست بهتر بود از ملکه بپرسم. دونستمیوارد سالن قصر شدم و چون نم عیسر

 : ملکه کجان؟دمیپرس مهیند هی از

 تو اتاقشونند. -

 سمت اتاق ملکه قدم برداشتم. به

 برگشته. شتیو سالم پ حیصح نت؛یرام نمیا ایب ؛یکرد یو زار هیهمه گر نیا

 د من اومدم در رو باز کردند.اعالم کنن کهنیاحترام گذاشتند و بدون ا هامهیند دمیاتاق که رس به

 شد؟! ی! االن چوا

وجودم رو پر  یخون بهش وصل بود نگران یسرم حاو هیبود و  دهیتخت خواب یملکه که رو دنیاتاق شدم و با د وارد

 کرد.

 بلند شد. یصندل یاز رو نفس

 شده نفس؟ یچ -

کم کم  شهیخون داره وارد بدنشون ماالن  یشدند ول فیکم غذا خوردند ضع یلیو امروز خ شبید ست؛ین یزیچ -

 .شندیخوب م

 .دمیکش یاآسوده نفس

 نفس؟ گمایخب پس خداروشکر... م -

 بله. - 

 بهار کجاست؟ -
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 دفعه هم دستپاچه شد و هم ناراحت. هی

 افتاده؟ یبهار اتفاق یشده؟ واسه یگفتم: چ یسوال یچهره با

 .ستیار ن... خب... چجور بگم؟... بهزهیمن کنان گفت: چ من

 کجا رفته؟ ست؟یکه بهار ن یچ یعنی -

 بهار... بهار رفت. -

 باهاش دارم. یجوابم رو بده؛ بهار کجاست؟ کار مهم یاخم گفتم: عه نفس! درست و حساب با

 رفته باشه. رانمیفکر کنم از ا نجاینه فقط از ا یعنیرفته،  نجایمکث گفت: بهار از ا یکم با

 گفتم: پس کجا رفته؟ جیگ

 .دیکش یقیعم نفس

 .میکرد دایرو تو اتاقش پ یانامه شیچند ساعت پ دونه؛ینم یکس چیه یعنی دونم،ینم -

 آورد و به طرفم گرفت. رونیمانتوش ب بیرو از ج یکاغذ بعد

 .دیشیمتوجه م دیبخون -

 کردم و کاغذ رو ازش گرفتم. یاخم

 کردم به خوندن.  شروع

 س زل زدم.از تموم شدن نامه با تعجب به نف بعد

 که رفته؟! یچ یعنی

 بدم؟ یرو چ نیجواب رام من

 ا؟یکنم خدا کاریچ االن

 .دمیموهام کش یتو یدست کالفه



 یدیو پل یپاک

455 
 

 برم. گهیمن د -

 د؟یداشت کاریشما با بهار چ -

 .یفهمیم یبه زود ست،یمهم ن -

 قصر انتقال زدم. یجنوب یدروازه یباشم جلو یمنتظر جواب نکهیا بدون

 .سادمیپشت در وا دمیه رسک شگاهیبه آزما 

 خدا! دوست دارم خفت کنم بهار. یبگم؟! ا نیبه رام یآخه چه جور من

 

 ؟یتخت نشست و با شوق گفت: بهارم رو آورد یلبه عیسر نیاتاق شدم که رام وارد

 پشت سرم رو نگاه کرد. بعد

 ...نیرام زهیگفتم: چ هل

 بهش بگم؟ چجور

 نگاه کرد.  بهم

 نکنه از دستم ناراحته؟ ومد؟یکجاست؟ نبهارم  گه،یبگو د -

 شدم. کینزد بهش

 .ستین نیا هیقض ن،ینه رام -

 شد. یسوال چهرش

 ه؟یپس چ -

 بهار رفته. -

 بهار کجا رفته؟ حتما رفته تهران. -
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 نه تهران نرفته. -

 کرد. یاخم

 پس کجا رفته؟ -

 باال انداختم. یاشونه

 نامه رفته. هیبا گذاشتن  یفرار ی؛ هر جا رفته امروز صبح مثل دختراکجا رفته دونهینم یکس چیه یعنی دونمینم -

 

 ــــنیرامــــ

 

 هام حلقه زد. چشم یشوقم نابود شد و اشک تو تموم

 !بهار

 گلوم رو فشرد. بغض

 نم؟یرو نب میزندگ گهیممکنه د یعنی

 موهام فرو بردم. یهام رو توشدم و دست خم

 .کردیم وونمیبا فکر به نبودنش د یخنه کرده بود و از طرفتو وجودم ر یدیشد ینگران یطرف از

 صورتم سرم رو باال آوردم. یکاغذ جلو هیقرار گرفتن  با

 بهاره. ینامه -

 نامه رو از دستش گرفتم و شروع کردم به خوندن... عیسر

 ر خورد.م سگونه یکرد و رو دایهام حلقه زده بود راه خودش رو پچشم یکه تو یاز خوندن اشک بعد

 داغون شده؟ نجوریبهارم بخاطر مرگم ا یعنیبهار من رفته!  شهینم باورم
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 .دادمیبغض مدام آب دهنم رو قورت م بخاطر

 جام بلند شدم. از

 بودم. کالفه

 کنم. کاریچ دونستمینم یبغض و نگران از

 کردم به راه رفتن. شروع

 .دمیکش شمیبه ته ر یدست

 باشه. شمیپ جانیاالن ا دینه نه بهار من با-

کار  یمدت بهار چه جور بود؟ چ نیهام حلقه زده بود گفتم: اچشم یبزرگتر شد و رو به دکتر که اشک تو بغضم

 کرد؟یم

 به جلو اومد. قدم هی

 .نیرام یباور کن بهتره که ندون-

 شدم و با بغض گفتم: داغون؟ کینزد بهش

 برد و باال آورد. نییکوتاه سرش رو پا یالحظه واسه

 تر.از داغون اونطرف-

 .دمیکش شمیبه ته ر یو دست دمیشکسته شد که به عقب چرخ بغضم

 جلو قدم برداشتم. به

 .دمیصورتم کش یدستم رو تو دو

 من... نه؛یخودش مرگم رو نب یهاتا با چشم کردمیمقاومت م دیکار کردم؟! من با یمن احمق باهاش چ-

 حرفم رو بزنم. ینذاشت ادامه هیگر
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 بازوم رو گرفت و به طرف خودش چرخوندم. دکتر

 .یششیکه دوباره پ نهیبیو م گردهیاون برم ن؛یآروم باش رام-

 اما ممکنه که بر...-

 .گردهیبرم دهیرو قطع کرد: تو نامه که نوشته به سال نکش حرفم

 کجا گذاشته رفته! ستیاما دکتر؛ معلوم ن-

دنبالش  دیشا اسیموهام فرو کردم و با ترس گفتم: اون ال یم رو توقدم به عقب رفتم، دو دست هی اسیال یادآوری با

 .شمیم وونهیخدا دارم د یباشه! وا

هان؟ بهار دختر ماهه، فکر  ؟یکنیم تیخودت رو اذ یدار یرو محکم گرفت و با اخم گفت: آروم باش؛ چرا الک بازوهام

 !یندار نانیو بهش اطم یریگیم عشقت رو دست کم یدار کهنیا یعنیحرفا  نیا ه؟یالک نیا یکنیم

 ...نینه دکتر بحث ا-

 اشکات رو پاک کن تا با پشت دست نزدم تو دهنت. نیپس ا نه؛یچرا بحث هم -

 رو ول کرد. بازوهام

 .االی-

 خندم گرفت. هیگر ونیلحنش م از

 دکتر...-

 گفت: حرف نباشه پاک کن. محکم

 م.هام رو پاک کردفوت کردم و اشک رونیرو به ب نفسم

 در اشاره کرد. به

 رو بدم. یدورهم هی بیتا ترت رمیمن م-

 اشاره کرد. بهم
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 اعصاب ندارم. گهید دم؛ید هیگر یمدت حساب نیچون ا یکن هیدوباره گر نمینب-

 و بعد باال آوردم. نییسرم رو پا کوتاه

 .کنمیرو م میسع-

 خوبه.-

 به طرف در رفت. بعد

 رو بستم. هامچشم

 ؟یکجا رفت ییکار کنم؟ احمق تنها یمن بدون تو چ بهار،

 رفت. نیو بغضم از ب دمیهام رو باز کردم؛ به باال پربلند دکتر بلند شد که از ترس چشم یدفعه صدا هی

 گفتم؟ یچ-

 قلبم گذاشتم. یرو رو دستم

 !دمیترس ؟یکشیچرا هوار م-

 اخم گفت: حقته. با

 رفت و در رو بست. رونیاز اتاق ب بعد

 تخت نشستم. یو رو مدیخند حوصلهیب

 لباسم نگاه کردم. به

 الزممه. یحمام طوالن هی

 دادم. هیتک واریتخت نشستم و سرم رو به د یرو درست

 شدم. رهینامعلوم خ یانقطه به

 رو نکن. نکاریا کنمیخواهش م اس،یال-
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 .کنمیم یمن واسه به دست آوردن تو هرکار -

 .دیکوب نیرو به زم پاش

 .یرو بکش نیاگه رام یحت ،یبا من ازدواج کن یتونیتو هرگز نم -

 بهار خانم. دید میخواه -

 .کردیم میهاش روانالتماس کرد؛یم وونمید هاشاشک

 .آوردیبدنم رو به لرزه درم یهاتک تک سلول هاشزجه

 رو بستم و دستم رو مشت کردم. هامچشم

 .اسیال یدیتقاص پس م یسخت به

 .یوفتیکه به غلط کردن ب کنمیم یکار ؟یمن رو دوست دار بهار

 

 بـــهـــار

 

 .دادیساعت نگاه کردم، ساعت دوازده رو نشون م به

 هنوز مونده! پوف

 . دیچیگوشم پ یتو نیرام یهیگر یدفعه صدا هیرو نگاه کردم که  رونیدادم و ب هیرو به پنجره تک سرم

 تعجب به اطرافم نگاه کردم. با

 بغضم گرفت. باز

 رو نگاه کردم. رونیدادم و ب هیرم رو به کنار پنجره تکمکث س یکم با

 اصال. ستیحال من ن نیبد شده انگار، ا ترسم،یکردم: من، واسه چشمات دلِ تنگم آره م زمزمه
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 گونم سر خورد رو با انگشت اشارم پاک کردم.  یکه رو یاشک یقطره

 .ستین گهید نیقبول کنم که رام ونمتیچرا نم دونمیکه برگردم؛ نم گهیبهم م یحس هیچرا  دونمینم

 

 ارنــــس دکــــتـــر

 

 لطفا. د؛یبد بیترت هانهیما و گرگ نیساده ب یلیخ یدورهم هیاومدم تا بهتون بگم  نجایسالم فرمانروا؛ به ا -

 رنگ تعجب گرفت. نگاهش

 دکتر؟! یچ یواسه -

 .دیخواهشا درخواستم رو رد نکن د،یشیبعدا متوجه م -

 بهار به عنوان شاهزاده خانمه! یگفت: اما امشب که مراسم معرف یسوال یچهره با

 مراسم کنسل شده فرمانروا. نیا -

 کرد. اخم

 ؟یدیاز کجا فهم ؟یواسه چ -

 رو ترک کنه. نجایا یمدت یاومده؛ مجبور شده برا شیپ یانگار واسه بهار کار مهم -

 .کنمیقصر برگزار م نیهم یتو یمهمون هیآهان؛ باشه؛ پس ساعت هشت شب  -

 .زدم یلبخند

 خدانگهدار. شم؛یمزاحمتون نم گهیممنونم فرمانروا، من د یلیخ -

 خدانگهدار. -

 اومدم. رونیگذاشتم و از اتاق ب احترام
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 قدم برداشتم. نیسمت اتاق رام به

 چند دست لباس براش ببرم. دیبا

 ه داخل رفتم.راحت ب نیکنار در نبود واسه هم یامهیند نیمرگ رام بخاطر

 حرکت کردم. شگاهیدست لباس برداشتم و به سمت آزما چند

 شدم. شگاهیآزما وارد

 بود. رهیخ یابه نقطه نیرام

 گذاشتم. یصندل یرو رو هالباس

 ن؟یرام-

 !؟یاومد یبهم نگاه کرد و با تعجب گفت: ک عیسر

 رو به چپ و راست تکون دادم. سرم

 !یبش وونهید الیخکم که بگذره فکر کنم از فکر و  هی-

 تخت نشست. یفوت کرد و لبه رونیرو به ب نفسش

 ها خورد.به لباس نگاهش

 منند؟ یهالباس-

 .یمهمون میبر دیمن، حمام برو که ساعت هشت با یخونه میآره؛ بلند شو بر-

 شد. بلند

 باشه. -

 .میرو برداشت و با هم به داخل خونم انتقال زد هالباس
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به داخل قصر انتقال  دینبا میبه قصر انتقال بزن میخوایکه اگه م نهیها او خون آشام هانهیگرگ یایدن نیاز قوان یکی) 

 (میدروازه انتقال بزن یرو به رو دیبا میبزن

 

 ــــنیرامــــ

 

 .ستادمیآب ولرم ا ریآوردم و ز رونیهام رو بحمام شدم و لباس وارد

به هر حال واسه  یول شه،یذره کمتر م هی مینگران وفتمیم روهاشین ادیبه  یهم نگرانم، اما وقت یلیبهارم، خ نگران

 صداش رو بشنوم و غرق آرامش وجودش بشم. تونمینم نمش؛یبب تونمینم یمدت

 موهام فرو بردم. یدستم رو تو دو

 .شمیم وونهید دارم

 

 احـــســــان

 

 که امشب مراسم کنسله. دیبدون دیبا -

 گرفت.تموم سالن رو فرا  همهمه

 !د؟یکنیرو کنسل م یمهم نیمراسم به ا یاعظم: واسه چ ریوز

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دیلطفا ساکت باش -

 رفته. یمسافرت طوالن هیهمه ساکت شدند گفتم: بهار به  نکهیاز ا بعد

 بانو امروز رفتند؟ یچ یاعظم: آخه واسه ریوز
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 اومد مجبور شد بره. شیواسش پ یکار مهم هی -

 .دیکش یقینفس عماعظم  ریوز

 .رسونمیها ماعظم خون آشام ریخبر رو به وز نیپس من ا -

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 همه از سالن خارج شدند به سمت اتاق مامان حرکت کردم. کهنیاز ا بعد

 احترام گذاشتند و در رو باز کردند. دنمیبا د هامهیند

 بلند شد. یصندل یاتاق شدم که نفس از رو وارد

 سالم. -

 سالم، مامان بهتره؟ -

 .کنندیدارند استراحت م یکم هیخداروشکر بهترند؛ فقط  -

 شدم. ترکینزد بهش

 .یممنونم که ازش مراقبت کرد -

 زد. یلبخند 

 .فمهیوظ ه؛یچه حرف نیا -

 شدم. رهیبهش خ حرفیب

 واسم آرامش بخشه. شیدختر با تموم سادگ نیا چقدر

 ؟یبه وزرا خبر داد -

 .زمیه عزآر -

 گفت. یآهان
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بره که  ییجا هیاومده، مجبور شده به  شیبراش پ یکار مهم هیگذاشته رفته، گفتم  خبریفقط نگفتم که ب -

 رفته. خبرینگه که بهار ب یهم بگو به کس یخداروشکر قانع شدند؛ در ضمن به هست

 کرد. نییرو باال و پا سرش

 ؟یخوریم یزیمکث گفت: چ یکم با

 درکنار عشقم بد نباشه. یچا هیوردن فکر کنم خ -

 .اریواسمون ب کیبا ک یداخل اتاق گفت: دو تا چا یمهیزد و رو به ند یلبخند

 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یاطاعت مهیند

 .کج کردم یرو کم سرم

 خب، نفس خانم من چطوره؟ -

 انداخت و لپاش گل انداختند. نییرو پا سرش

 !؟یکشیم خنده گفتم: هنوز هم خجالت با

 .ستیکنم دست خودم ن کاریچ -

 هام گره خوردند.به چشم شیآب یهاشالش رو گرفتم، چونش رو گرفتم و سرش رو باال آوردم که چشم یگوشه

 هاش نگاه کردم.چشم یتو یایبه در رهیخ

 که باعث شد من هم بخندم. دنیو شروع کرد به خند رهیخندش رو بگ ینتونست جلو درآخر

 .میمامان هر دو به سمتش برگشت یناله با

 !؟یرفت یدختر کوچولوم، باز چرا گذاشت ی: آمامان

 هاش رو گرفتم.تخت کنارش نشستم و دست یرو

دونسته که بره، به  یکنه، حتما صالح م کاریچ دیبا دونهیخودش بهتر م ه،یمامان جونم آروم باش، بهار دختر بالغ -

 .گردهیبرم دهیقول خودش به سال نکش
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 رو تحمل کنم؟! شیدوباره دور یچجور م؛یکرده بود داشیصداش گفت: پسرم، تازه پ یغم تو با

 دور. یجا هیمامانم فرض کن عروس شده رفته به  -

 .دیکش یآه

 نجوریا نهیکه نب رهیمادرت برات بم یعشقش رو از دست داد؟ اله یپر پر شد؟ چجور یدخترکم چجور یدید -

 .یداغون شد

که  یکه برگرده، دوباره همون دختر شاد یوقت دمیعترضانه گفتم: عه مامان! خدانکنه، بهت قول مکردم و م یاخم

 رو باور کن. نیا ه،یبود شده؛ اون بهاره، دختر شما مامان، دخترت، دختر قو نیقبل از مرگ رام

 باشه پسرم. یگیکه م ینجوریهم دوارمیام -

 .دمشیزدم و تو آغوش کش یلبخند

 هست. گمیکه من م یورنجیصددرصد هم -

 مکث ازم جدا شد. یکم با

 فرستاده از طرف فرمانروا آرش اومده. هیپشت در بلند شد: بانو،  مهیند یدفعه صدا هی

 داخل. انیب دیبهشون اجازه بد -

 نشستم. یچوب یصندل یتخت بلند شدم و رو یرو از

 .سادیهم باال سرم وا نفس

لباسش با نخ قرمز کار شده  یها گوشهخون آشام نیکه آرم سرزم یم مشکباز شد و فرستاده با پوشش کامال چر در

 بود به داخل اومد.

دادند و گفتند  بیواسه هشت شب ترت یمهمون هیفرمانروا،  ن؛یاز احترام گذاشتن گفت: سالم ملکه، سالم جانش بعد

 ارنس برگزار شده. به خواست دکتر یمهمون نیدر ضمن ا د؛یحضور داشته باش دیمهمه و حتما با یلیخ

 به چه مناسبت؟ ؟یبا اخم گفت: مهمون مامان
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 بانو. خبرمیب اتیاز جزئ -

 شه؟یمراسم تو قصر ما برگزار م هینبود که امشب  ادتونی: مگه مامان

 دکتر ارنس بهشون گفتند که کنسل شده. یداشتند بانو، ول ادیبه  -

اومدند و سراغ بهار رو  نجایدکتر به ا دیبود هوشیشما ب یبانو، وقت دیکنار مامان رفت و آروم گفت: ببخش نفس

 رفتن بهار نزده. خبریاز ب یدکتر حرف دیمطمئن باش شده؛یگرفتند؛ من هم مجبور شدم بگم که چ

 یمهمون نیکه به ا دیکرد و رو به فرستاده گفت: باشه؛ به فرمانروا بگ نییسرش رو باال پا دنیفهم یبه نشونه مامان

 .یبر یتونیم م؛یایم

 رفت. رونیاحترام گذاشت و از اتاق ب فرستاده

 داشت؟ کاریبه نفس گفتم: دکتر با بهار چ رو

 .یفهمیم یجواب سر باال بهم داد و گفت به زود د،یدار کاریکه با بهار چ دمیازشونم پرس دونم؛ینم -

 باز چه خبر شده! ستی: معلوم نمامان

 ه به داخل اومد و احترام گذاشتم.رو صدا زد ک هامهیاز ند یکی بعد

 .دیرو خبر بد یمهمون نیوزرا برگزار شدن ا یبه همه -

 مامان از اتاق خارج شد. یگفت و با اجازه یاطاعت مهیند

 

 رادانـــــ

 

 شدم. رهیخ نیبه زم یو منتظر هست ستادمیقرار داشتم ا یخودمون که با هست یایدن یرستوران تو کنار

 مرحم قلبمه. یهستمدت تنها  نیا تو

 تر بشه.رو نداره تا باهاش غمش رو قسمت کنه و سبک یخواهرم که کس چارهیکه دارمش، اما ب خوبه
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 .زنهیمثل قبل حرف نم ادیتو خودشه و ز میکه از رودخانه برگشت یروز از

 اومد. یمعطل قهیدق ستیبعد از ب یهست باالخره

 !نایومدیم رتریخانم، د یگفتم: به به هست بیبه ج دست

 کردم. رید نیاومد، واسه هم شیتو قصر پ یمشکل هیرادان،  دیببخش -

 کرد. اخم

 ؟یچه مشکل -

 .کنمیم فیداخل واست تعر میبر -

 باشه. -

 .ستادندیاز رستوران ا رونیهام بمحافظ یو هردو میرستوران شد وارد

 .مینشست یصندل یو رو میدنج رستوران بود رفت یکه جا هازیاز م یکیسمت  به

 کن. فیخب تعر -

 تازه کنم بابا. ینفس هیبذار  ا،یکنجکاو یلیخنده گفت: خ با

 .دمیخند

 بگو. یکه تازه کرد یخب نفس -

 سرش مرتب کرد. یرو رو شیمشک شال

 بگم؟ یخب چجور -

 .گهیبگو د -

 .دیکش یقیعم نفس

 بهار رفت رادان. -
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 که بهار رفت؟ یچ یعنیگفتم:  سردرگم

 .گهیبهار رفت د نکهیا یعنی -

 خب کجا رفت؟ -

 رفته. خبرینامه گذاشته و ب هیخانم صبح  دونه؛ینم یکس چیه یعنی دونم،ینم -

 رفته؟! خبریتعجب گفتم: ب با

که  اینگ یها؛ به کسحرف نجوریداره، از ا اجیاحت ییبه تنها نه،یخاطرات رام ادآوری نجایآره، تو نامه نوشته که ا -

 رفته. خبریبدونه بهار ب یکس خوانیبگه که کار داشته رفته، نم خوادیکنم آقا احسان هم مرفته؛ فکر  خبریب

 .گمینم یبه کس زمیباشه عز -

 زد. یلبخند 

 ممنونم. -

 زدم. یچشمک

 .کنمیخواهش م-

 لحظه گارسون اومد. میهم تو

 د؟یدار لیم یچ د،یخوش اومد -

 نگاه کردم.  یهست به

 ؟یخوریم یچ -

 گوشت نخوردم گرسنمه. یرست و حسابد شبید -

 خون تازه. وانیگوشت با دو ل کهیبه گارسون گفتم: چهار ت رو

 ؟ی: چه گوشتگارسون
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 : گوسفند.یهست

 دفتر نوشت و رفت. یرو تو سفارشات

 .دمیرو درحال خون خوردن د یادیز یهابه اطرافم نگاه کردم که خون آشام 

 داره؟ یانسان بودن چه حس یعنی

 هام بهش نگاه کردم.از محافظ یکیشدن  کینزد با

امشب که داخل قصر خودتون  یو واسه مهمون دیقربان، فرمانروا دستور دادند که زودتر به قصر برگرد دیببخش -

 .دیهست آماده بش

 ! تو قصر ما؟!؟یتعجب گفتم: مهمون با

 بله قربان. -

 که بهار... دنیفهم عیسر نقدریا یعنی -

داشتم بهت  یاالن چ نیدهنم رو گرفت و معترضانه گفت: هم یبا شالش جلو یرفم رو بزنم هستح یهیخواستم بق تا

 !گفتم؟یم

 دهن مبارکم برداشت. یسرم رو تکون دادم که شالش رو از جلو دنیفهم یمعن به

 مگه مراسم ملکه باران کنسل شده؟ گفتم؛یخب داشتم م -

 برند. ییاومده، مجبور شدند به جا شیپ یبله قربان، انگار واسه بانو بهار کار مهم -

 .امیآهان، باشه، االن م -

 رفت. یگذاشت و به طرف در خروج احترام

 !چهیپیخبرا م عیچقدر سر -

 آره واال! -

 که نتونستم بمونم. دیببخش ،یبرم هست دیبا - 
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 نه بابا؛ اشکال نداره. -

 .میشد بلند

 نکنند.زحمتش رو بکش برو بگو که سفارشات رو آماده  -

 چشم. -

 رو بگم؟ تیواقع نیدرضمن به نگ-

 از خودمونه. یکی نمیبگو؛ اشکال نداره؛ نگ-

 زدم. یاشرمنده لبخند

 .کنمیجبران م زم؛یعز دیباز هم ببخش -

 .ستیحرفا ن نیبه ا ازیلبخند گفت: ن با

 بشه. رهیبهم خ حرفیکنم که باعث شد ب یازش چشم بردارم و خداحافظ نتونستم

 گفتم: خداحافظ. یترقیبا لبخند عم آخر در

 خودش اومد و هل گفت: خد... خداحافظ. به

 قدم برداشتم. یبه طرف خروج کردمیرو مرتب م قمیکه  یو در حال دمیخند کوتاه

 

 بـــهـــار

 

 فوت کردم. رونیبه ب یرو با خستگ نفسم

 پرواز خسته کننده تموم شد. نیا باالخره

 اومدم. رونیسالن فرودگاه باز برداشتن چمدونم از  بعد
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 به راه افتاد. یرو دادم و تاکس نبیز یشدم و آدرس خونه یتاکس سوار

 .دادیرو نشون م قهیانداختم، ساعت شونزده و پونزده دق ینگاه میساعت گوش به

 

 رفت. یرو حساب کردم، چمدونم رو برداشتم و تاکس هیکرا دم،یرس نبیز یبه خونه یوقت

 دادم. هیتک یادون رو به در قهوهرو زدم و چم زنگ

مقاوم  نقدریکه اگه االن انسان بودم و ا یجور دیبغلم پر یتو عیسر دنمیدر رو باز کرد و با د نبیز هیاز چند ثان بعد

 .شدمیپرت م نیزم ینبودم شاتاالپ رو

 رو دور کمرش حلقه کردم. هامدست

 خودم اومده! یوونهیبهار د یوا-

 دم.و ازش جدا ش دمیخند

 نه من. یخودت وونهید نکهیسالم، دوم ا نکهیاول ا -

 ؟یدنبالت روان امیفرودگاه ب یچرا نگفت ،یو گفت: سالم بهار دیخند

 فرودگاه. یایب یهمه راه بلند بش نیا خواستمینم -

 ! اشکال نداشت که.یاوونهید گمیم -

 به داخل اشاره کرد. نبیو ز دمیخند

 مانعم شد. ینامرئ وارید هیمثل  یزیچ هیخواستم به داخل برم،  تا

 دعوت بشند. یابه خونه دیها باو خون آشام هانهیبودم که حتما گرگ خونده

 داخل. امیجون دعوتم کن ب نبیز -

 .گهیتو د ایب خوادیدعوت نم ؟یاوونهیبا تعجب گفت: وا! د 
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 .گهیجا د هی رمیپس من م -

 ابا قهر نکن.خواستم چمدونم رو حرکت بدم گفت: باشه ب تا

 خم شد. بعد

 داخل، خونه خودتونه. دییبفرما -

 و وارد خونه شدم. دمیخند

 وارد هال شدم. نبیهمراه ز به

 .ارمیمن برم دو تا قهوه ب ن،یمبل بش یرو -

 .یممنونم گل -

 .کنمیگفت: خواهش م شدیکه وارد آشپزخونه م همونجور

 یآوردم، رو نییشونم پا یرو از رو فمیرو کنارش گذاشتم و کرنگ نشستم، چمدونم  یشکالت ینفره هیمبل  یرو 

 کنار مبل گذاشتم و به اطرافم نگاه کردم. یمبل عسل

برآمده  یطرح گل کرم یواریهال با کاغذ د وارید ،یاتاق خواب دوازده متر هیبا  یهشتاد متر بایتقر یخونه هی

گذاشته شده بود و  نچیو دو ا یس LED ونیزیتلو یبه رورو  نفره کیمبل دونفره و دو مبل  هیشده بود و  دهیپوش

وصل شده  یکرم یها نتیبود و داخل آشپزخونه کاب دهپهن ش ونیزیمبل ها و تلو نیب ییگردو یفرش دوازده متر هی

 بودند.

 .هیکیش یخونه درکل

 شیسال پ هیکه  یقلم ینیو ب یمشک یبلند و ابروها یهاو مژه یمشک یبادوم یهاپوست با چشم دیسف بایتقر نبیز

 .یضیب بایبرجسته و صورت تقر یهاگونه ،یامجبور شد عملش کنه و لب قلوه یلیبخاطر دال

 مبل گذاشت. یرو به رو یعسل زیم ینشست و دو فنجون قهوه رو کمینزد یمبل دو نفره یرو نبیز

 ؟یها که با شکر دوست دارواست شکرش کردم، مثل همون موقع -

 زدم. یلبخند
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 آره.  -

 اطراف نگاه کردم. به

 ؟یهمخونه دار-

 .جاننیهام که اهل همآره؛ دوتا از دوست-

 دادم. هیپام گذاشتم و به مبل تک یرو رو پام

 !یکرد دایواو؛ پس دوست پ-

 .نیومدیشما سه تا خل که همراهم ن گه؛یبله د-

 خنده گفتم: حاال کجان؟ با

 .ستندین نجایا یواسه مدت-

 گفتم. یآهان

 ؟یگردیمرد م نیخب؛ تو بگو؛ حاال چرا دنبال ا -

 .دیبهش نگاه کردم که خند یساختگ تیعصبان با

 نکن! نجوریرو واسه من ا افتیحاال ق -

 درموردش سوال نپرس. گهیپس د گم،یخنده گفتم: هر وقت صالح بدونم بهت م با

 ؟یباشه؛ ناهار خورد -

 بهمون جوجه دادند. مایآره تو هواپ -

 وشکر. خب خدار -

 شدم. بلند

 شد. ریجونم من برم نماز بخونم د نبیز -
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 کنار اتاق چادر و جانماز هست، چمدونت هم اونجا ببر. دیسف یباشه گلم؛  برو تو اتاق تو کشو -

 مبل گذاشتم و چمدونم رو برداشتم و وارد اتاق شدم. یرو رو فمیگفتم و ک یاباشه

 شدم. ییاومدم و وارد دستشو رونیگذاشتم و از اتاق ب واریرو کنار د چمدون

 اومدم. رونیب ییمربوطه وضو گرفتم و از دستشو یاز انجام کارها بعد

 کشو برداشتم. یاتاق شدم و چادر نماز و جانماز رو از تو وارد

 .ستادمیرو سرم کردم و جا نماز رو پهن کردم و به نماز ا چادر

 اومدم. رونیکمد گذاشتم و از اتاق ب یدر و جانماز رو مرتب تونماز ظهر و عصر و صبحم رو خوندم چا نکهیاز ا بعد

 .کردیدستش بود و داشت مطالعه م یمبل نشسته بود و کتاب دانشگاهش تو یرو نبیز

 به کتاب انداختم. یکنارش رفتم و نگاه کوتاه به

 دنش؟یکدوم کافه د یمن برم دنبال اون مرد گلم؛ گفت -

 ...یباالتر، کافه ابونیدوخ -

 برم. گهیباشه، من د -

 ام؟یهمراهت ب یخوایم -

 زدم. یلبخند

 نه گلم؛ تو به درس دانشگاهت برس، مهم تره. -

 ؟یکرد کاریدانشگاهت رو چ یباشه؛ راست -

 .شهیم یچ گهیسال د نمیامسال رو ولش کردم تا بب -

 در هم شد. چهرش

 !وونهید-
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 نداشتم گلم. یاچاره -

 مانتوم گذاشتم. بیج یاشتم و تورو برد میگوش فمیک یتو از

 برم، فعال گلم. گهیمن د -

 فعال. -

 اومدم و در رو بستم. رونیهال ب از

 رو پام کردم. میمشک یچکمه

عوض  گهید مکارتیس هیرو با  مکارتشیدرآوردم و س بمیج یرو از تو میگوش امیب رونیاز خونه ب کهنیاز ا قبل

 کردم.

 اون کافه حرکت کردم.اومدم و به سمت  رونیخونه ب از

 بردم. میمشک یرو داخل پالتو هامدست

 سرده! چقدر

بخورم، اما  نیبود زم کیپسر جوون بهم برخورد کرد که نزد هیدفعه  هیاما  چم،یحال خودم بودم و خواستم بپ تو

 ولم کرد. وفتمینم گهیمطمئن شد د یگرفت و وقت عیمچم رو سر

 .خوامیگفتم: معذرت م یسیبا اخم به انگل 

 .هم با اخم کرد اون

 .خوامیمنم معذرت م-

 افتاد. شیگوش ینگاهم به صفحه یطور اتفاق به

 به شدت جا خوردم. دمیکه د یعکس با

 !اس؟یلب گفتم: ال ریز

 د؟یبلد یگفت: شما فارس یپسر به فارس اون
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 پسره نگاه کردم. به

 بله. -

 د؟یشناسیمرد رو م نیگفت: شما ا مشکوک

 چطور؟ آره؛ شما -

 .گردمیبله؛ االن هم دارم دنبالش م -

 

 د؟یگردیدنبالش م یگفتم: واسه چ کنجکاو

 داشته باشه خانم. یفکر نکنم به شما ربط -

 .گردمیمرد م نیآقا؛ اما من هم دارم دنبال ا خوامیمعذرت م -

 !؟یتعجب گفت: جد با

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 آره. -

 د؟یگردیدنبالش م یسه چگفت: وا یسوال یچهره با

 .گمیمن هم بهتون م یواسه چ دیاگه شما بگ -

 .رمیتا انتقام خانوادم رو ازش بگ گردمیکم بهم نگاه کرد و در آخر گفت: اون خانوادم رو کشته؛ دارم دنبالش م هی

 وجودم رو پر کرد که دستم مشت شد. تیحرف عصبان نیا دنیشن با

 !؟یکشیآدم م! مثل آب خوردن یلعنت اسیال یا

 .دمیکش یقیعم نفس

 مرد کشته شده. نیبه دست ا زانمیاز عز یکیمن هم  -
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 .میمثل هم ییجورا هیپس  -

 د؟یکرد دایازش پ یادرسته؛ نشونه -

به اونجا اومد  یرو دادم که وقت یشماره و پول دنش؛ید نجایا یرفتم؛ گفتند که چند بار ابونیآخر خ یآره؛ به کافه -

 ند.بهم زنگ بزن

 .کنمیم داشیبرگردم مطمئنم زودتر پ اسیپسر دنبال ال نیبا ا اگه

 ه؟ینظرتون چ م،یبه هم کمک کن اسیبه ال دنیرس یمن و شما برا نیاگه بخوا -

 بهم نگاه کرد. حرفیب

 .کنهیبود داره فکر م معلوم

 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 ولز هستم و شما؟ منیقبوله؛ من د -

 بهاره فرهمند.  -

 زد. یبخندل

 خوشبختم.  -

 .دیشد به من هم خبر بد یاگه خبر د،یشما که رفت یبه اون کافه برم ول خواستمیمن م ن؛یهمچن -

 حتما.-

 یلیخ میهم باش کیاونجا؛ نزد نیایب نیخوایاگه م ه،یخونم خال یمن طبقه باال م؛یکار کن هیمکث گفت: اصال  یکم با

 میتونینم میدور باشو اگه از هم  میما دنبالش بفهمه اسیال اگه کهنیو ا کنهیم یدخترم زندگ هیبهتره؛ درضمن اونجا 

 ه؟ینظرتون چ م؛یاز هم محافظت کن

 بهش نگاه کردم. قیدق

 .هیایمحکم و قو یو معلومه پسر هیجد یلیباشه چون چهرش خ یپسر هوس باز ادینظر نم به
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 .کنمیدرموردش فکر م -

 .دیبهم خبر بد دیرو گرفت متونیتصم یکه وقت دیکن رهیپس شمارم رو ذخ -

 آوردم و روشنش کردم. رونیب بمیرو از ج میگوش

 کردم. رشیرو گفت و من هم ذخ شمارش

 که براتون انجام بدم؟ ادیاز دستم برم یبرم؛ کار دیبا گهیخب من د -

 زدم. یکم رنگ لبخند

 .دیبر دیتونینه؛ م -

 زد. یلبخند

 فعال تا بعد. ن؛دنتویخوشحال شدم از د -

 فعال. -

 کنارم گذشت و ازم دور شد. از

 بردم. بمیرو داخل ج هامدست

 قدم برداشتم. نبیز یو به سمت خونه دمیمکث به عقب چرخ یکم با

تر راحت به کارام برسم و از همه مهم تونمینم کهنیباشم هم مزاحمشم و هم ا نبیکنار ز ه؛یخوب شنهادینظرم پ به

 گوشت بخورم. ینپنها تونمینم

 .شتیپ امیبعد هم خودم م رم،یانتقامت رو ازش بگ دمیقول م شم؛یم کیکم کم دارم به قاتلت نزد نمیرام

 

 )زاگـــرا( ــمـــنید
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 هام نقش بست.لب یرو یمرموز لبخند

 .دهیزاگرا؛ نقشت داره کم کم جواب م نیآفر

 ها واست دارم.تقشه یلیکه خ ایجون ب بهار

 !یشیمن م یخودت وارد تله یا پاب یدار خودت

 

 ـــنیرامـــ

 

 کردم. دایدور تا دور هال رو گشتم تا باالخره تلفن رو پ 

 درجا دپرس شدم. دمیکه شن یزیبهار رو گرفتم، اما با چ یشماره

 .باشدی! خاموش مپوف

 نکنه واسه بهار... زنه،یشور م دلم

 پسر؟! یزنیم هیچه حرف نی! خدانکنه اعه

 .دمیموهام کش یتو یستد کالفه

 .دمیرو پشت سرم شن ییهاقدم یصدا

 .دمیپشت سرم برگشتم که دکتر رو د به

 ؟یاکالفه نقدریپسر؟ چرا ا شدهیگفت: چ یسوال یچهره با

 .زنهیبهار رو گرفتم، اما خاموشه، دلمم شور م یشماره -

دلشورت هم  نیو ا رفتینم خبریه بکجا رفته ک دیبفهم خواستیاگه م ه،یعیخاموش بودن که طب نیخب ا -

 .کنهیم کاریاالن کجاست و چ یدونینم نکهیا یپا میذاریم



 یدیو پل یپاک

481 
 

 .دمیکش یقیعم نفس

 .نهیاحتماال دلشورم واسه هم ؛یگیدرست م -

 قهوه؟ ای یخوریم یخب، حاال چا -

 گفتم: قهوه. میهمون کالفگ با

 ...اریدوتا فنجون قهوه واسمون ب ن،یبلند گفت: نسل دکتر

 

کردم و به  دایرو پ یو کت تک مشک دیبا لباس سف یمشک یشلوار ل هیکه دکتر آورده بود  ییهالباس نیاز ب باالخره

 .دمیپوش همراه کفش اسپورتم

 و موهام رو رو به باال و حالت دار شونه کردم. ستادمیا نهیآ یجلو 

 اومدم. رونیاتاق بدل کندم و از  نهیکردم از آ دایپ نانیاز مرتب بودنم اطم یوقت

 بلند شد. یسوت یها بودم که صدااومدن از پله نییپا درحال

 .دمیسمت صدا نگاه کردم که دکتر رو د به

 سر تا پام رو نگاه کرد. نهیبه س دست

 خان! نیرام یشد یبه! چ -

 !دهایسن و سالت سوت زدن ازت بع نیبا ا ؛یکنیم یزندگ یخنده گفتم: دکتر، دوقرنه که دار با

 هنوز جوونم پسر. -

 اومدم. نییها پاتعجب و خنده کامال از پله با

 !؟یسال جوون ستیدکتر؟! به نظرت با داشتن دو -

 رو دارم. هامیجوون یهیروح یجوون که نه، ول -
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 دمیخند

 از دست تو! -

 م؟یبر دیمکث گفتم: هنوز نبا یکم با

 .میریصبر کن همه جمع بشند، بعد م گهیکم د هی -

 دادم. هیتک ییطال یهنرد به

 باشه.-

 چشم دوختم. نیزم به

 واسه رفتن داشته باشم؟ یچه شوق یستین یاون مهمون یتو تو یوقت ؟یدادینشون م یچه عکس العمل یبود اگه

 .شمیم وونهیدارم د دم،یصدات رو نشن دمت؛یروزه که ند هیتنگتم بهار؛  دل

 رو شکست. نمونیگذشت که دکتر سکوت ب قهیدق ستیب

 .میبر گهیاالن د -

 رو از نرده گرفتم. میتک

 .میقصر انتقال زد یهم رو به رو با

 شدند. خکوبیمن سرجاشون م دنیدکتر احترام گذاشتند و تا اومدند دروازه رو باز کنند با د دنیبا د هانگهبان

 حق دارند؛ مثال من مردم. هابدبخت

 د؟ییاش ش شم نیها با لکنت گفت: ج ج جانشاز نگهبان یکی

 ؟ینگه دار نجایتا صبح ما رو ا یخوایم ؟یدروازه رو باز کن یخوایدرسته؛ خودمم؛ حاال نم -

 گفت و دروازه رو باز کرد. یدیببخش هول

 .میقصر شد اطیباز شدن دروازه وارد ح با
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 نکنند. چمیقصر سوال پ یانداختم تا افراد تو نییصورتم رو گرفتم و سرم رو پا یدست جلو با

 .میحرکت کرد یو به سمت محل مهمون میسالن قصر شد وارد

 .میدیدر سالن رس به

 تو. ایصدات کردم ب یمنتظر باش، وقت نجایا -

 باشه. -

 در رو باز کردند و دکتر وارد سالن شد. هامهیند

 

 ارنـــــس دکــتــــر

 

 باز شدن در وارد سالن شدم. با

 پر کرد.و سکوت سالن رو  دیها به سمتم چرخنگاه یهمه

 ؟یما رو جمع کرد یواسه چه مطلب مهم یبگ شهیدکتر؛ حاال م ی: سالم؛ خوش اومدفرمانروا

 مرده، زندست. دیکنینفر که فکر م هیسالم؛ من شما رو جمع کردم تا بگم  -

 دکتر؟ هیسردرگم گفت: منظورت چ ملکه

 .دیفهمیاالن م -

 داخل. نیایبلند گفتم: لطفا ب یصدا با

 

 نــــیرامـــ
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 در سالن رو باز کردند. هامهیدکتر، به جلو قدم برداشتم که ند "داخل نیایلطفا ب"گفتن  با

 برداشتم و وارد سالن شدم.صورتم  یرو از جلو دستم

 شکه بهم چشم دوختند. همه

 .دندیکشیشده بودند که انگار نفس هم نم یجور یعنی

 .دیزودتر از همه به خودش اومد و به طرفم دو نینگ

 آغوشم فرو برد. یهام رو از هم باز کردم که خودش رو توزدم و دست یبخندل

 .ستیخواب ن نیبخدا بگو ا نم؟یبیبگو که خواب نم ؟یخودت یگفت: داداش هیگر با

 لحنش بغضم گرفت. از

 .شتیمن برگشتم پ ست؛یخواب ن ؛ینه خواهر -

 .دیبه کمرم کوب فشیظر یهامشت با

 دم؟یکش یبودت چتو ن یدونیم معرفت،یب -

 .دمیشالش رو بوس یرو

 نکن فداتشم. هیگر-

 .دندیبابا و احسان به طرفم دو رادان،

 ؟یتو سالم ؟یپسرم خودت نم؟یبابا بغلم کرد و با بغض گفت: رام عیاومد که سر رونیاز بغلم ب نینگ

 .ارمیکردم به روم ن یسع یهم ازش دلخور بودم ول هنوز

 م سالم.آره بابا جون؛ خودمم، سال -

 بابا رو گرفت و با بغض گفت: بذار منم بغلش کنم. یبازو رادان

 .دمیلحنش با بغض خند از
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 به اجبار ازم جدا شد که رادان محکم بغلم کرد. بابا

 خودمونه! نیکه رام نیشکرت، ا ایخدا -

 خندم گرفت. باز

 رادان جدا شدم. از

 به بازوم زد. احسان

 داداش؟ یچطور-

 زدم. یلبخند

 خوبم. خوب-

 رو اطراف چرخوندم. نگاهم

 کردم. یتکون داد که با حرکت لب سالم یبا لبخند سر ملکه

بهار بدجور داغون شده، بدجور شکسته شده، تو نبودت  ن،یرام یدونیهاش رو پاک کرد و با بغض گفت: ماشک نینگ

 ه بود.شد گهینفر د هیاصال انگار  شد؛یکه دل سنگم به حالش آب م کردیم هیگر یجور

 گلوم رو فشرد. یبد بغض

 زد. ینیلبخند غمگ احسان

 که عشقش برگشته. نهیبیو م گردهیکه هست دوباره برم ییخواهرم هر جا -

 لرزون الناز بلند شد. یدفعه صدا هی

 اتفاقات بهاره. نیبرنگرده، مصوب تموم ا اهیصدسال س خوامیم -

 .دمیطرفش چرخ به

 تو؟ ینشدبسه الناز، بخدا بسه، خسته  -
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 روونه شدند. هاشاشک

خودخواه  نقدریهم دوسش داره؛ ا گهینفر د هیکه دوسش دارم  یاون کس نمیواسم سخته بب ؟یکنیچرا درکم نم -

 .کشمیمنم دارم عذاب م ؟ی! فقط عذاب بهار واست مهمه؟ پس من چنینباش رام

 زد. یشد و پوزخند ترکیبهش نزد نینگ

 قبول... دیتو رو دوست نداره؛ با نیکه رام یقبول کن دیبا یول یداشته باشرو دوست  نیهم رام یهر چ -

 !نیاخم گفتم: بسه نگ با

بود؛ مرگ تو رو با  نجایاگه بخاطر ازدواج با اون نبود االن بهار ا ن؟یبسه رام یگفت: چ تیطرفم برگشت و با عصبان به

 داغون... د؛یدیهاش نمچشم

 .دمیکش ینفس عصب بابا

 !؟یکرد دایتا حاال زخم زبون پ یک ن؛یبسه نگ-

 نیکردم که بهتر دایپ یاز وقت دم؛یکردم که خبر مرگ برادرم رو شن دایپ یبا بغض گفت: از وقتشد و  کینزد بهش

 .دمید تیدوستم رو تو اون وضع

 تند قدم برداشت. یزد و به طرف در خروج یپوزخند هیبا گر الناز

 از سالن خارج شد. زدیکه الناز رو صدا م یهمسرش درحال گفت و به همراه یدیاعظم ببخش ریوز

 نجایا دینه؟ اونوقت شما دار ایگرسنشه  کنه؟یداره م کاریاالن کجاست؟ چ ستیبا بغض گفت: دخترم معلوم ن ملکه

 د؟یکنیدرموردش بحث م

 داشته رفته؟! یکار مهم دیبا اخم گفت: مگه نگفت بابا

 گهیبدبخت من د یداغون شد، آبج نیمن بخاطر مرگ رام یچارهیب یر آبجبها ؟ی: کار مهم؟ چه کار مهمنفس

 تحملش تموم شد، گذاشت...

 .میبا اخم حرف نفس رو قطع کرد: نفس بسه، ما پنهونش کرد احسان

 .ختینفس ر یگونه یرو یاشک
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 احسان؟ نابود شدن خواهرت رو؟ افسرده شدن خواهرت رو؟ میرو پنهون کن یچ -

 دونهینم یکس چیرفت، ه خبریگل من، ب یو با بغض گفت: بهار، آبج ستادیا ننشیکه همه بتونند بب یبلند یرو بعد

 د؟یفهمیرو ترک کرد، م نجایاالن کجاست؟ گرسنشه؟ خونه داره که توش بمونه؟ بهار با درد ا

 واسه کار نرفته؟ یعنیسردرگم گفت:  بابا

 نامه رفته. هیگذاشتن با  خبریفرمانروا؟ بهار امروز ب ی: چه کاریهست

 روز افتاده؟ نیبه ا طونیبهار من، اون دختره شاد و ش یعنی

 برداشتم و روش نشستم. یصندل هیگلوم رو فشرد که  بغض

 هام رو بستم.گذاشتم و چشم میشونیپ یشدم؛ مشتم رو رو خم

 رمیبم گهیطول بکشه؛ اگه د ادخویکنم حاال هر چه قدر م داتیتا پ گردمیرو م ایبهار، کل دن کنمیم داتیپ خودم

 .یکن یو حال زندگ تیوضع نیا یبذارم تو

 

 ــــاســــیالــــ

 

 شدم. داریخدمتکار ب یهفت صبح با صدا ساعت

 شدم. ییدستشو وارد

 اومدم. رونیب ییمربوطه دست و صورتم رو شستم و از دستشو یاز انجام کارها بعد

 اومدم. رونیاتاق خوردم و از اتاق ب یو صبحانم رو تو دمیو پوشو شنل قرمزم ر یمشک یو شلوار و چکمه لباس

 گروه به سمت سالن جلسه قدم برداشتم. یجلسه داشتن با اعضا بخاطر

 پوف! خته،یبه هم ر زیزنده مونده؟! همه چ یچجور یعوض نیاون رام آخه

 سالن شدم. وارد
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 ها هم نشستند.اوننشستم  یصندل یرو نکهیگروه احترام گذاشتند و بعد از ا یاعضا

 جرج زنگ زدم که با سه بوق جواب داد. به

 درخدمتم فرمانده. -

 گذاشتم. زیم یرو رو یگذاشتم و گوش کریاسپ یرو

تو  م،یصحبت کن رانیا یهانهیها و گرگآشامخون یایدرمورد تصاحب دن خوامیگروه جلسه گذاشتم و م یبا اعضا -

 .بهت زنگ زدم نیبخاطر هم یباش دیهم با

 درخدمتم. -

 ن؟یایب نجایگفتم به ا یکه واسه چ دیدونیهمتون م -

 با هم گفتند: بله فرمانده. همه

به  ینوع اول رو راض یهانهیگرگ یفرمانروا دیچطور تونست یفرمانده، ول دیگفت: ببخش یسوال یبا چهره الکس

 د؟یکن یهمکار

، مجبور شد؛ من همسرش رو گروگان گرفتم؛ بخاطر جون نشد یراض نکهیدوم ا اد،یبر م یاز من هرکار نکهیاول ا -

 آماده بشه. رانیا یهاو خون آشام هانهیباهامون رو قبول کنه و واسه جنگ با گرگ یهمسرش مجبور شده همکار

برادر  ییجورا هینوع دوم بجنگه، آخه به قول خودش  یهانهیبا گرگ شهینم یکه هرگز راض کردمی: من فکر مجرج

شما،  ریبا تدب یول دهیم حیهست و صلح رو به جنگ ترج ستیازش ن ینوع دوم که فعال خبر یهانهیگرگ یفرمانروا

 واقعا شگفت زده شدم فرمانده!

 زدم. یلبخند

 انجام بدم. تونمیرو بخوام م یکه، من هرکار گمیم -

 : صددرصد فرمانده.نیجاست

 البته به دست آوردن بهار. و

 هم قفل کردم. یهام رو توم و انگشتگذاشت زیم یرو رو هامآرنج
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 از بهار نشد جرج؟ یخبر-

 فرمانده. دهیرس ورکیویساعت شونزده به ن روزی: دجرج

 .دارهیدور نگه م رانیزاگرا خودش بهار رو از ا ،یاونجا بمون ستیبرگرد؛ صالح ن گهیخوبه؛ تو د -

 اطاعت فرمانده. -

 .دیواسه جنگ آماده بش دیبر گهید -

 گفتند و از سالن خارج شدند.  یاطاعت با هم همه

 !دیبکن نیخوایم کاریبدون بهار چ نمیبب خوامیم کنم،یرو تصاحب م نیدو سرزم امشب

 

 بــــهــــار

 

 شدم. داریب خوردیصورتم م یکه تو ینور با

 سرم برداشتم و چند بار پلک زدم. یرو از رو پتو

 انداختم. یساعت نگاه به

 .ددایرو نشون م هشت

 اومدم. رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب یآلود از رو خواب

 زیچ هی یدفعه تو هیحرکت کردم، اما  ییبه سمت دستشو ومدیهنوز خوابم م نکهیبسته بخاطر ا یهاهمون چشم با

 سفت فرو رفتم.

 دخترت ناقص شد! ینیآخ دماغم، مامان ب آخ

 شدم. رهیبا تعجب بهش خ دمیکه د یاما با کسبرخورد کردم،  یبه چ نمیرو باز کردم که بب هامچشم
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 .کردیخندون داشت بهم نگاه م یهابا چشم منید

 .دمیاتاق پر یتو عیسر غیرو درک کردم و با ج تمیموقع

 !کنه؟یم کاریچ نجایا نیخدا! ا یوا

 رو به روم، به خودم نگاه کردم. ینهیتو آ از

 خدا موهام رو نگاه! آبروم رفت! یوا

 !؟یریم رونیاز اتاق ب ییآلوخواب یت کنند بهار! چرا وقتتو سر خاک

 چمدون برداشتم. ینماز داخل اتاق رو سرم کردم و مسواکم رو از تو چادر

 .سادهیدر اتاق وا یرو به رو منید دمیاومدم که د رونیاتاق ب از

 شدم. ییوارد دستشو عیتوجه بهش سر بدون

 اومدم. رونیب ییرو شستم و مسواک زدم و از دستشو مربوطه، دست و صورتم یاز انجام کارها بعد

 !د؟یکنیم کاریچ نجایگفتم: شما ا منیرو به د 

 برم. یاگه ناراحت -

 نبود. نینه؛ منظورم ا -

 اومد. نبیلحظه ز نیهم تو

 .یبش داریداخل تا ب انیگفتم ب یآقا با شما کار داشت، چون خواب بود نیا ؛یسالم بهار -

 آهان. -

 .ایحرفتون تموم شد ب یصبحانه رو آماده کنم، وقت زیم مریمن م -

 باشه گلم. -

 منتظر تماست بودم. یلیخ شبید ؟یرو گرفت متیگفت: تصم نهیداد و دست به س هیتک واریبه د منیکه رفت د یوقت
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 .دیخودتون اومد یامروز بهتون زنگ بزنم ول خواستمیم کردم،یداشتم فکر م د،یببخش -

 ؟یگرفت یمیخب، چه تصم -

 .میو به هم کمک کن میقراره باهم همکار بش ییجورا هیبهتره، چون  یلیخ میبه هم باش کیبه نظرم نزد -

 زد. یتو نگاهش ظاهر شد و لبخند یخوشحال

 اونجا؟ یایم ی. پس کمیبه هم کمک کن میتونیبهتر م نجوریا ،یرو قبول کرد شنهادمیخوشحالم که پ -

 .امیتا ظهر م گهید ام؛یعدش مبگم ب نبیبه ز دیاول با -

 آورد و به طرفم گرفت. رونیب بشیج یرو از تو یکاغذ

 آدرس خونمه. نیا -

 رو ازش گرفتم. کاغذ

 پس من تا ظهر اونجام. -

 .نمتیبیمن برم؛ بعدا م گهیمنتظرتم؛ خب د -

 .نیهمچن -

 شتم و وارد هال شدم.سرم بردا یرفت در رو بستم؛ چادر رو از رو یکردم و وقت شیدم در همراه تا

 مبل گذاشتم و وارد آشپزخونه شدم. یدسته یرو رو چادر

 درحال صبحونه خوردن بود. نبیز

 رو به روش نشستم. یصندل یرو

 بود؟ یدهن پر گفت: اون پسر ک با

 از نون رو برداشتم. یاکهیت

 .میکن دایپ تا اون مرد رو میقراره به هم کمک کن گرده،یاون هم داره دنبال اون مرد م -
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 گرفت. یالقمه

 اومده بود؟ نجایبه ا یواسه چ -

اون  یخونه یباال یبود که برم و طبقه نیا شنهادشینه؛ پ ایرو قبول کردم  شنهادشیبدونه که من پ خواستیم -

 .میبهم کمک کن میمستقر بشم تا راحت تر بتون

 ؟یریم -

 مکث گفتم: مجبورم برم گلم. یکم با

 اومد. دیهش پدتو نگا یناراحت

 آهان. -

 دهنش گذاشت. یلقمه رو تو و

 دستم گرفتم. یرو کنار بشقاب گذاشتم و دستش رو تو نون

 .دمیقول م زنم؛یزود زود بهت سر م گه؛یلبخند گفتم: ناراحت نشو د با

 زد. یلبخند

 .ایبهم سر بزن یقول داد -

 سر قولم هستم گلم. -

 .یشد دهیپس بخش -

 بشقاب اشاره کرد. به

 صبحونت رو بخور.-

 خنده گفتم: از دست تو! با
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 )زاگرا( ــمـــنید

 

 کن. زیباال رو کامال تم یها گفتم: طبقهاز خدمتکار یکیواسم جور کرده بود شدم و رو به  یلیکه ام یاخونه وارد

 گفتم و رفت. یچشم خدمتکار

 قدم برداشتم. یلیسمت اتاق ام به

 در رو باز کردم. دمیکه رس بهش

 نشسته بود. نیزم یرو یلیام

 گرفته بود. ادیجادو که تازه  هی نیشمع اطرافش قرار داشت و درحال تمر چند

 بلند شد. نیزم یرو باز کرد و از رو هاشچشم

 بکشم؟ رونیرو از بدنش ب روهاشین یچه جور یدیفهم نجا؛یا ادیبهار داره م -

کار رو نداشتند؛  نیکدومشون دانش ا چیگرا رفتم؛ اما هچند تا از جادو دنیبه د کنم،یم قیدارم درموردش تحق -

اون برم،  شیپ خوامیرو بلده، م یادیز یو جادوها کنهیم یزندگ نجایا یهااز جنگل یکیجادوگر تو  هی دمیفهم

 بدونه. دیشا

 .یلیفقط زودتر ام یکنیباشه؛ هرکار م -

 چشم قربان. -

 اومدم. رونیاتاق ب از

 نشستم. نهیشوم یرو به رو یتک نفره یبل مشکم یهال شدم و رو وارد

 دادم و با پام ضرب گرفتم. هیرو به مبل تک سرم
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 بـــهـــار

 

 رو برداشتم و وارد هال شدم. چمدونم

 رو بهم داد. میدست فیک نبیز

 .ایبهم سر بزن یقول داد -

 شونم گذاشتم. یرو رو فیک یدسته

 جون. نبیچشم ز -

 .یبهار نیآفر -

 من برم. ،گهیخب د -

 برو گلم، به سالمت. -

 کرد. میدم در همراه تا

 گذاشتم و سوار شدم. یرو صندوق عقب تاکس چمدون

 خداحافظ گلم. -

 .زمیخداحافظ عز -

 رو به راننده دادم و راننده به راه افتاد. آدرس

 کار رو کرد. نیتکون دادم که اون هم هم نبیز یرو برا دستم

 خانم. میدیگفت: رس یسیو به انگل ستادیسر سبز ا یارنگ تو کوچه یادر قهوه هی یجلو راننده قهیاز پونزده دق بعد

 رو دادم. هیکردم و کرا تشکر

 شدم. ادهیپ یتاکس از
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 شد و رفت. نشیآورد و سوار ماش رونیچمدون رو از صندوق عقب ب راننده

 خانم مسن بلند شد. هی یصدا دهینکش هیرو زدم که به ده ثان زنگ

 د؟ییابفرم -

 .دمیرو شن منید یصدا

 باز کن. زابت،یال  -

 گفت و در رو باز کرد. یخانم چشم اون

 خونه. نینداره ا اطیح نکهیا مثل

 شدم.  مونیرو کامل باز کردم و تا خواستم وارد بشم پش در

 من؟یبلند گفتم: آقا د یصدا با

 شد. انیدر نما یقامتش جلو کهنیگذشت تا ا هیثان چند

 تو؟ یاینم سالم، چرا -

 د؟ییصاحب خونه شما -

 نه. -

 نماز بخونم. یغصب یکه تو خونه  تونمینم نجا،یا امینباشه که ب یصاحبخونه راض دیشا

 نجاست؟ی... صاحب خونه ازهیچ -

 آره، چطور؟ -

 ان؟یب دیبهشون بگ شهیم -

 ؟یچ یگفت: واسه یسوال یچهره با
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دوست نداشته باشه من  دیطبقه باال بمونم؛ شا رمیب خونه اجازه بگاز صاح دیمن با دیستیاگه صاحب خونه شما ن -

 .امیب

 کرد. یاخم

 تو بابا. ای! به؟یچه حرف نیا -

 .کنمیخواهش م ان،یب دیبهشون بگ -

 .دیکش یپوف

 باشه. -

 ؟یلیبلند گفت: ام یبا صدا بعد

 هم سن خودم اومد. بایدختر تقر هی کهنیگذشت تا ا قهیدو دق هی

 د؟یداشت یاربا من ک -

 به من اشاره کرد. منید

بمونه  نجایا یدیمستقر بشه، اصرار داره تا  از زبون خودت نشنوه که اجازه م نجایکه گفتم قراره ا هیخانم، همون نیا -

 .ادیداخل ن

 شد. دارینگاهش پد یدفعه ترس تو هیبه من نگاه کرد، اما  یلیام

 !؟یدیشد؟! مگه جن د نجوریچرا ا نیا

 ن...ندارم. یداخل، من مشکل دییلکنت گفت: ب... بفرماو با  هل

 .و وارد خونه شدم دمیکش یاآسوده نفس

 حالت خوبه؟ ؟یلیبا اخم گفت: ام یلیرو به ام منید

 .دیصدام کن دیداشت یاتاقم اگه باهام کار یتو رمی: من خوبم قربان؛ من میلیام

 : باشه.منید
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 دو ازمون دور شد. با

 ادم.رو باال د ابروهام

 !وا

 بهش نگاه کردم. منید یصدا با

 .ایهمراهم ب -

 گفتم و بعد از بستن در پشت سرش حرکت کردم. یاباشه

 اطراف خونه نگاه کردم. به

باشه به  شیکه فکر کنم واسه چند قرن پ یمیشده بود و چند قاب عکس قد دهیپوش یبا چوب قهوه ا وارهاید تموم

بزرگ  یهابزرگ که پرده یهاشده بود و پنجره دهیپوش یاقهوه یا چوب هاشده بودند، سقف هم ب زونیآو وارید

 ها رو پوشونده بودند.اون دیسف

 !هیمرموز یخونه عجب

 باال رفت و من هم پشت سرش باال رفتم. یاقهوه یچوب یهااز پله منید

! اون نه بهیعج یلیخ نید و اهم خسته نش منید نیاما اصال خسته نشدم و همچن م،یپنجاه تا پله باال رفت حدود

 و نه خون آشام آخه ضربان قلب داره! ستنهیگرگ

 درموردش بفهمم. شتریب دیپسر مرموزه با نیا ییجورا هی

 باال رو باز کرد. یاز اتاق ها یکی یدر چوب 

 ؟یهست یازش راض نیاتاقته؛ بب نیا -

 اتاق شدم و دور تا دور اتاق رو نگاه کردم. وارد

شده بود  دهیپوش دیسف یبزرگ که با پرده یبود و پنجره یاو سقفش از چوب قهوه وارید نییپا یطبقههم مثل  اتاق

 وسط اتاق بود. یمشک یتخت چوب هیو 
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 .میگفتم: راض منیبه د رو

 زد. یلبخند

سر رفت هم هم سن خودته، اگه حوصلت  یلیتازه، ام ن؛ییپا یایب یتونیم یهر وقت خواست ن؛ییپا رمیخوبه؛ من م -

 .یباهاش حرف بزن یتونیم

 من چند سالمه؟ دیدونیتعجب گفتم: مگه م با

 کرد بروز نده. یسع یشد ول هول

 .دمیرو از چهرتون فهم نیا د؛یهم سن بایتقر یول دیهم سن نباش دیشا -

 آهان. -

 فعال. رم،یم گهیخب من د -

 فعال. -

 رفت. نییپا هاکه از پله دمیپاش فهم یدر اتاق رو بست و از صدا 

 رو کنار تخت گذاشتم. چمدون

 رو کنار چمدون گذاشتم. فمیتخت نشستم و ک یرو

 . رهیخونه دلگ نیا چقدر

هام رو ببندم و بعد لحظه چشم هیبه صورتم خورد و باعث شد  دیخورش دیشدم و پرده رو کنار زدم که نور شد بلند

 باز کنم.

 شد. ییشناکه اتاق غرق در رو دمیپرده رو کنار کش کامل

 شد! حاال

 بود که قبال نشسته بودم. ییتر از اونجاکه نشستم سفت ییتخت نشستم، اما درکمال تعجب اونجا یرو

 هم گره خوردند. هامبهاخم
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 نرمه. دمیتشک تخت فرو بردم که د یگهید یجا یهام رو توتخت بلند شدم و دست یرو از

 کار انجام دادم. نیتشک رو هم تموم

 که نشسته بودم نرم بود. ییاز اونجا ریغ جاش به همه

 سفت رفتم و دستم رو فرو کردم. یسمت همون جا به

 داخل تشکه؟ یزینکنه چ گست؟ید یسفت تر از جاها نجایا چرا

 برگشتم. میاون قسمت تشک رو پاره کردم و به حالت انسان زمیت یهاشدم و با کمک ناخون لیتبد

 کتاب مانند برخورد کرد. یزیچ هیدستم به ها فرو بردم که پنبه یرو تو دستم

 

 کتابه. هی دمیآوردم که د رونیرو ب زیچ اون

 بود. یمیخورده قد هی جلدش

 پنهان کردند؟! نجایرو چرا ا نیا

 برگردوندم. گهیرو به طرف د کتاب

 تعجب کردم. دمیکتاب د یکه رو یابا نوشته 

 ماه. یرویکتاب نوشته بود: دختر ماه و ن یرو

 تاب درمورد منه!ک نیا

 !کنه؟یم کاریتشک چ نیا یتو نجایا اما

 تالش کردم کتاب باز نشد. یشدم و خواستم بازش کنم، اما هر چ کنجکاو

 !شه؟ی! چرا باز نم؟یچ یعنی نیا

 توجهم رو جلب کردم. زیر ینوشته هیدفعه  هی
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 به صورتم بردم و نوشته رو خوندم. کینزد شتریرو ب کتاب

 .دیرا بگشا نیکه چگونه ا داندیو خود دختر ماه م شودیط به دست دختر ماه گشوده مکتاب فق نیا -

 بازش کنم! یچجور دونمیآخه؟! من نم یچ یعنی

 کردم. یتخت پرت کردم و طول و عرض اتاق رو ط یکتاب رو رو تیشدم و با عصبان بلند

که به من  هیاصال درمورد چ شه؟یباز م یجورچه  دونهیکه خود دختر ماه م یچ یعنیبازش کنم؟  یمن چه جور آخه

 مربوطه؟ 

 

 یـــلیامـــ

 

 .دمیکش یقیاتاق شدم و در رو بستم و نفس عم وارد

 بود کار رو خراب کنم. کینزد

 .کردمیکه فکرش رو م هیزیاز اون چ تریاون دختر، قو اما

 رو نابود کنند! هانهیها و گرگن آشاملشکر از خو هی تونندیدرونش، اونقدر قدرتمند هستند که م یروهاین اون

 !وفتندیدرب یبا ک خوانیم دونندیو انجمن جادوگران نم زاگرا

 کنار بکشم. ایقضا نیخودم رو از ا دیبا رمیبم خوامینم اگه

 سارا رو گرفتم که با سه بوق جواب داد. یآوردم و شماره رونیب بمیج یرو از تو میگوش

 .یلیسالم ام -

 من؟ یخونه یایب یتونیباهات حرف بزنم؛ شب م خوامیموضوع مهم م هی؛ درمورد سالم سارا -

 افتاده؟ یاتفاق تونم؛یگفت: آره م نگران
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 .گمیشب بهت م -

 هام شکل گرفت.لب یرو یکه لبخند دمیرو شن یبان یپشت تلفن صدا از

 کوچولو. یرو بده به بان یگوش -

 .دیچیپ یگوش یش توبامزه ینهبچگو یداد که صدا یرو به بان یگوش سارا

 سالم تاله. -

 ؟یخوب زم،یسالم عز -

 ؟یمن توبم؛ شما توب -

 .دمیلحن حرف زدنش خند از

 من هم خوبم. -

 تونم. یبرم باز تامیتاله جون؟ م یندال یکال -

 .دمیخند

 برو وروجک؛ خداحافظ. -

 تدافظ. -

 کردم و تماس رو قطع کردم. یسارا خداحافظ از

 .دمیتخت دراز کش یکنار تخت گذاشتم و رو زیم یورو ر یگوش

 

 )زاگرا(مـــنید

 

 درست کن. یگفتم: ناهار امروز رو اسپاگت زابتیآشپزخونه شدم و رو به ال وارد
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 چشم آقا. -

 اومدم. رونیآشپزخونه ب از

 زنگ در به صدا دراومد. نمیمبل بش یخواستم رو تا

 به رو شدم.سمت در رفتم و بازش کردم که با جرج رو  به

 رو باال دادم. ابروهام

 به به! جناب جرج! -

پس بهار رو به خودت  ران،یا گردمیسر اصل مطلب؛ من دارم برم رمیراست م هیکنار و  ذارمیمقدمه رو م -

 فراموش نکن. اسیدرضمن، قرارتم رو با ال سپارم،یم

 وجودم رو پر کرد. یخوشحال شهیفضول کم م هی کهنیا از

 نرفته. ادمیه سالمت؛ قرارمم برو ب -

 خوبه. -

 رفت که در رو بستم. بعد

 

  بــهـــار

 

مرد آشنا رو  هیاز پنجره  رونیدفعه ب هیکه  کردمیاتاق بودم و داشتم به اون کتاب فکر م یقدم زدن تو درحال

 .دمید شدیکه داشت دور م یدرحال

 .دمید اسیمرد رو کنار ال نیاومد ا ادمیدفعه به  هیاون مرد رو نگاه کردم که  قیشدم و دق کتریپنجره نزد به

 اومدم. نییها پاسرعت از اتاق خارج شدم و مثل باد از پله به

 برخورد کرد. واریبه د یبد یرفتم و به شدت بازش کردم که با صدا یسمت در خروج به
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 .شهیخونه بود م کیکه نزد یداره وارد جنگل دمیخونه دورتر شدم و اطرافم رو نگاه کردم که د از

 سرعت به سمت جنگل حرکت کردم و وارد شدم، اما گمش کردم. به

 !نیزم یبه داخل جنگل رفتم، اما انگار آب شده بود رفته بود تو شتریب

 هم فشار دادم. یرو رو هامدندون

 !یلعنت

 به گوشم خورد.دختر بچه  هی یهیبلند گر یدفعه صدا هیقدم برداشتم که  منید یبه سمت خونه دانهیناام

 رد اون صدا رو گرفتم. عیبه هم گره خوردند و سر هاماخم

 ش کردند.چهارتا گرگ محاصره دمیکه د دمیاون دختر رس به

 گرگ بزرگترند. هی یمعمول یاز اندازه دمیدقت کردم فهم شتریگرگ ها که ب به

 نوع اولند. ینهیها گرگاون یعنی

 پر کرد. وجودم رو  یفکر ترس و نگران نیا با

 و کنار دختر فرود امدم. دمیگرگ ها پر یاز رو دم،یبه سرعت به سمت اون دختر دو 

طفل سه ساله رحم  هیپستند که به  نقدریا ورکیوین یهانهیگرگ یعنیگفتم:  تیرو پشت سرم بردم و با عصبان دختر

 !کنند؟ینم

 کهنیا ای میکارمون رو بکن یذاریم ؟یهست یلچه آشغا گهیگفت: تو د یسیانگل یدورگه یها با صدااز گرگ یکی

 م؟یکن کتیت کهیت

 زدم. یپوزخند

 !دیدرافتاد لیاص هینه من، چون شما با  یبشه خودت کهیت کهیکه قراره ت یکس ،یکنیاشتباه م یدار -

 ت؟میدیچرا تا حاال ند یلیاگه اص ؟یکجا هست لیقدم به عقب برگشتند و همون گرگه گفت: تو اص هی هاگرگ

 .رانیا -
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 .میوفتیدرن رانیا یهانهیها؛ بهتره با گرگبچه میگفت: بر هیشد و همون گرگ رو به بق داریتو نگاه همشون پد ترس

 بهم انداخت و بعد رفت. یو اون گرگه نگاه کوتاه دندیهمشون به عقب دو بعد

 .لرزهیداره م دمیطرف دختره برگشتم که د به

 کردم. بغلش

 ند.رفت زم؛ینترس عز -

 

 گفت: ممنونم تاله. یفارس یبغلم کرد و با لحن بچگونه محکم

 .دمیلحنش خند از

 !زنه؟یحرف م یپس چرا فارس هاست؛ییکایآمر هیشب یول

 اومد. رونیمکث از بغلم ب یکم با

 گفتم: قابل شما رو نداشت کوچولو. یازدم و با لحن بچگونه شینیب م بهانگشت اشاره با

 .هیاسم دالم؛ اسمم بان ستم؛یگفت: من تانم کوشولو ن یساختگ تیا عصبانو ب نهیدست به س 

 .دمیخند

 خانم؛ مامانت کجاست؟ یخب بان -

 تونم که گم شدم. یجنگله؛ مامانمم اونجاست؛ اومده بودم باز یتونمون تو -

 ؟یخونتون رو بلد -

 آله. -

 خب نشونم بده کجاست. -

 د.رو گرفت و من رو همراه خودش کشون دستم
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 .میدیکلبه رس هیبه  قهیاز دو دق بعد

 به سمت در باز کلبه رفت و داخل کلبه شد. عیدستم رو ول کرد و سر یبان

 .سادمیسمت کلبه قدم برداشتم و دم در وا به

 اومد.  رونیکه فکر کنم مامانش بود از کلبه ب ییطال یزن چشم سبز با موها هیبه همراه  یبان

 تانم نجاتم داد. نی: ایبان

 .زن بهم نگاه کرد، اما نگاهش رنگ ترس گرفت اون

 چشونه؟! هانیا وا

 !کنند؟یبا ترس بهم نگاه م چرا

 ممنونم خانم. -

 .یگفت: برو تو بان یرو به بان بعد

 .شهیدلم برات تنگ م نجایا ایتوما دوباره ب یتو ول رمی: خاله من میبان

 زدم. یلبخند

 .زمیباشه عز -

 به داخل رفت. یبان

 شد. ترکیخانم بهم نزد ناو

 پا نذار. نجایبه ا گهید ر؛یبگ دهیحرف دخترم رو ناد -

 !؟یچ یتعجب گفتم: واسه با

 .زدیباشه، اما ته نگاهش ترس موج م یجد کردیم یسع

 انجمن جادوگرا رو ندارم. یچون حوصله -
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 ه؟یگفتم: منظورتون چ یجد

 درسته؟ یتو دختر ماه -

 ...یتعجب گفتم: شما چجور با

بهت بکنم؛  ییراهنما هی خوامیم یدخترم رو نجات داد نکهیاما بخاطر ا فهمم،یجادوگرم م هیرو قطع کرد: من  حرفم

رو  نیا دیو با یمحافظت کن یکه دوستشون دار ییاز جون خودت و کسا یتا بتون یبرس تیینها لیبه تبد دیتو با

 .یازش استفاده کن یکن که ک تس دقپ ،یبرس یتونیم یینها لیبار به تبد هیتنها  یبدون

 بزنم وارد کلبه شد و در رو بست. یبذاره حرف کهنیبدون ا بعد

 !ست؟ین میینها لیمن تبد لیتبد نیبود؟! مگه هم یچ یینها لیاز تبد منظورش

، بهت کمک کنم تونستمیقدر م نیاون خانم بلند شد: من هم یکه صدا دمیسمت در رفتم و مشتم رو به در کوب به

 نشدم. گهید یتا واسه دور کردنت مجبور به کارها یپس بهتره بر

 حرکت کردم. منید یو به سمت خونه دمیکش یعصب نفس

قدم به  هیجلوم ظاهر شد که  یمو و چشم مشک یو پنج ساله ستیب بایپسر تقر هیدفعه  هی دمیجنگل که رس وسط

 عقب رفتم.

 شده. دایپ ورکیویتو ن یرانیا لیاص ینهیگرگ هی دمیشن گفت: از افرادم یتر شد و به فارس کینزد بهم

 زدم. یپوزخند

 پست افراد تو بودند. یهانهیپس اون گرگ -

اون دختر رو بخورند،  خواستندیها نماون کهنیدوم ا ،یصحبت کن نجوریدرمورد افرادم ا ذارمینم کهنیاول ا -

ما رو بهم  ینقشه ؟یکرد کاریچ یتو اومد یختر بترسونند ولاون د دنیدزد یلهیمادر اون دختر به وس خواستندیم

 !یزد

 زدم. یپوزخند باز

 واقعا؟ پس چه بهتر! -
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 .دیخند یعصب 

 شدند؟ لیتبد ستیروز و البته امشب که شب چهاردهم ن یتو هانهیاون گرگ یچه جور -

 اند.ها دورگهگفت: اون نهیمکث دست به س یکم با

 نوع اول دارند و هم ژن خون آشام؟ ینهیهم ژن گرگ یعنیگفتم:  یسوال یچهره با

 درسته و... -

 حرفش رو قطع کرد. شیگوش یصدا با

مرد بلند شد:  هی یآورد و تماس رو وصل کرد که صدا رونیرو ب شیکه پاش بود گوش یشلوار جذب مشک بیج از

 .دیسالم سرورم، لطفا به قصر برگرد

 .فرمانروا ای نندیجانش ای شونیا پس

 .امیباشه؛ االن م -

 تماس رو قطع کرد. و

 نگاه کرد. بهم

 .نمتیبیخداحافظ خانم گرگه، بعدا م -

 شد. دیناپد بعد

 کم داشتم؛ پوف! گهیرو د نی! ارنایگیسر راهم قرار م ییکسا عجب

 حرکت کردم. منید یسمت خونه به

 .سادهیدم در وا منید دمیکه د دمیخونه رس به

 زد؟ بتیکجا غ شد؟یدفعه چ هیگفت:  یبا نگران به سمتم اومد و عیسر

 گمش کردم. یبه دنبالش رفتم ول عیسر نیبخاطر هم دم،ید نجایبه ا کیرو نزد اسیال یارهایاز دست یکی -
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 تعجب گفت: واقعا؟! با

 آره. -

 فوت کرد. رونیرو به ب نفسش

 .یشد که گمش کرد فیح -

 شد. فیح یلیآره؛ خ -

 تو. ایب -

 .میخونه شد وارد

 کم استراحت کنم. هی رمیمن م -

 .کنمیناهار حاضر شد صدات م یباشه، وقت -

 گفتم. یاباشه

 ها باال اومدم و وارد اتاق شدم و در رو بستم.پله از

 به ذهنم خطور کرد. یفکر هیدفعه  هیو اون کتاب رو برداشتم که  دمیتخت دراز کش یرو

 

 کتاب رو باز کنه؟ تونهیمکه  هیچ گهید یهانهیدختر ماه با گرگ فرق

 .شهیباز م روهامیاز ن یکی یلهیکتاب به وس نیا یعنیها ندارند، پس اون یدارم ول ییروهاین من

 خی شه،ینداره، رعدم که پاره م یبادم که ربط شه،یهاش خراب منوشت شهیم سیآب که خ شه،یکه جزغاله م آتش

 آره خودشه! ن،یزم یمقابله با جاذبه یروین مونهینداره، پس م یربطکه  اهانمیگ شیرو یروین شه،یهم که منجمد م

کتاب رو باز کنم از  خوامیم نکهیهام رو مثل اهوا معلق کردم و دست یرو روین نیتخت نشستم و کتاب رو با ا یرو

 ازش خارج شد و باالخره باز شد. یکیهم دور کردم که کتاب نور هفت رنگ کوچ

 پرت شد. نیزم یدهنم گذاشتم که کتاب رو یو زود دستم رو رو دمیکش یغیج یخوشحال یرو از
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 باال که! ادیم منیتو سرت بهار! االن د خاک

 اولش رو باز کردم. یبرداشتم و صفحه نیزم یرو از رو کتاب

که وجود تو را  یهمان کس شگو،یپ کیجادوگر و  کیاول رو خوندم: من گاندلف جکسون هستم  یصفحه ینوشته

که درانتظارت است دور  یمن است تا تو را از خطرات یعمر جست و جو کیکتاب حاصل  نیکرده است و ا ینیب شیپ

 نیچه موقع ا دانمینم ؛یآگاه شو تیهاو قدرت هااز ضعف یام تا فقط تو توانبسته ییکتاب را با جادو نینگاه دارم؛ ا

 نشده باشد.  ریت برسد که دبه دست یوقت دوارمیاما ام د،یکتاب به دست تو خواهد رس

 یتو را به نابود نیا رایهفت گانه مغرور نشو، ز یروهایدختر ماه؛ بخاطر داشتن ن یبکنم ا دیبه تو با حتینص کی فقط

 .دیخواهد کش

 امضا کرده بود. هی نشمییپا

 رو ورق زدم. یبعد یصفحه

 .یبترس دیبا زیچ نیدختر ماه، از چند یضعف: ا نقاط

 مرگ. اهیس ی: جادواول

 .بردیفرو م یجادو تو را به خواب ابد نیا

که منظورم  یدانیاست که به تو وصل شوند؛ خود بهتر م گریبه هفت نفر د ازیتو اثر کند ن یجادو بر رو نیآنکه ا یبرا

 .ستیاز هفت نفر ک

 ن؟یدونفر ک که پنج نفرند! اون هانیو نفسه. اما ا یهست ن،ینفر؟ نکنه منظورش، رادان، احسان، نگ هفت

 فکر شدم و به خوندن ادامه دادم. نیا الیخیب

 .یفان ی: دارودوم

پس بهتر است  کشند،یو آن وقت است که دشمنانت راحت تو را م یشویم یدارو به تو خورانده شود، تو فان نیا اگر

جادوگر قدرتمند و  کیار دارو در کن نیروز به دردت خواهد خورد؛ ا کی رایاما نابود نکن ز ،یکن دایدارو را پ نیا

نشود  داریتا آن جادوگر ب یبردار اطیدارو را با احت نیدفن شده است؛ توجه داشته باش که ا لسیبه نام سا یمنیاهر

 .یدربرابر قدرت او دوان آور یتوانیشود تو نم داریو اگر ب
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 به مغز. دیشد ی: ضربهسوم

بودنت  نهیتو بخاطر گرگ رد،یانسان بخورد و بم کیکه اگر به سر  یابه سر تو بخورد، به گونه دیشد یضربه نیا اگر

 .ردیگیتو را دربرم یاما فراموش ،یریمینم

 رو ورق زدم. یبعد صفحه

 قوت. نقاط

 یینها لیتبد

 وجودم رو پر کرد. یخوشحال

 نوشته! یینها لیدرمورد تبد نجایا

 یجمع شوند و قلب تیروهایتا ن یکش رونیب نهیا از سکه قلب خود ر شودیم جادیصورت ا نیتو، به ا یینها لیتبد -

 نیباشد ا ادتیو  یشویم لیاست تبد یینها لیتبد که همان یآب یاژدها کیگونه به  نیکنند و ا جادیتو ا یبرا

تو  ردیقرار نگ شیدر جا اتیقلب قبل قهیبه مدت دو دق گرو ا یگردیمحدود است و دوباره به حالت اولت بازم لیتبد

 لیتبد نیخود قرار دهد و اما بدان ا ینفر بگو تا قلبت را درجا کیآن موضوع را به  لیمرد، پس قبل از تبد یاهخو

 .یپس خوب فکر کن که چه موقع از آن استفاده کن ردیگیبار صورت م کیفقط 

 .دمیپا شن یرو بخونم صدا شیبعد یخواستم صفحه تا

 گذاشته بود رو روش پهن کردم. زیم یکه رو یتکتاب رو داخل تشک پنهان کردم و روتخ عیسر

 شد. ترکیپا نزد یصدا

 .منهید دمیبه صدا دراومد که از صداش فهم در

 بهار؟  -

 طرف در رفتم و بازش کردم. به

 بله؟ -

 .نییپا میبر ایاومدم بهت بگم غذا حاضره، ب -
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 اومدم و در رو بستم. رونیاتاق ب از

 .میبر -

 ه دراز کرد و گفت: اول خانوما.دستش رو به سمت پل منید

 اومد جمع شد. ادمیکه به  یالبم نقش ببنده با خاطره یرو خواستیکه م یلبخند

 : اول خانوما.نیرام

 رو باز و بسته کردم تا بغضم مهار بشه. هامچشم

 .یباش بهار، تو خوب آروم

 بهار؟ شدیچ -

 زدم. یلبخند یسخت به

 م.افتاد یاخاطره هی ادیلحظه  هی -

 .نییپا میبر گهیآهان، خب د -

 پشت سرم اومد. منیها رفتم و دسمت پله به

 مشکوکه. ییجورا هیآخه  شناسه،یرو از کجا م یلیاومد که ازش بپرسم ام ادمیدفعه به  هی

 یبه رنگ مشک عیسر یهاش قرمز شدند ولچشم یدفعه فکر کردم قسمت رنگ هیبه پشت سرم برگشتم که  عیسر

 .کردند رییتغ

 هات!چشم من؟یگفتم: د مشکوک

 ؟یهام چگفت: چشم یسوال یچهره با

 دفعه فکر کنم قرمز شدند. هی -

 کنار پله به خودش نگاه کرد. ینهیاز تو آ 
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 .یشد یاالتی! حتما خستین شیزیهام که چچشم -

 هاش انداختم.به چشم یکوتاه نگاه

 .دیشا -

 .دیبه گوشم رس قشینفس عم یبه راهم ادامه دادم که صدا بعد

 مرموزه؛ عالوه بر مرموز، مشکوک هم هست. نیا گمیم

 .میاومد نییها پااز پله کامال

 

 .به سمت چپ اشاره کرد منید

 آشپزخونه اونجاست. -

 .میسمت آشپزخونه حرکت کرد به

 .مینشست یچوب یهایصندل یو رو میشد وارد

 !ه؟یچوب الیوسا شتریب چرا

 گذاشت.  زیم یغذا رو رو سید خدمتکار

 !یبه ماکارون به

 کار رو کرد. نیهم هم منیو د ختمیرو واسه خودم داخل بشقاب ر یماکارون

 یسه تا صندل زیکنارم نشست، چون م یصندل یمکث رو یبه داخل اومد و با کم یلیکه ام میدرحال خوردن بود 

 بود. یکنار من خال یصندل نیداشت و ا

 .ختیو واسه خودش داخل بشقاب رر یبهم انداخت و ماکارون ینگاه مین

 باشم. نجایمن ا خوادی! انگار نمکنهیدختر سرد برخورد م نیا چقدر
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 به من چه؟ اصال

قصد رو  نیهم هم منیرو بردارم د یمشک یها رو برداشتم و کنار بشقاب گذاشتم و تا خواستم نوشابه وانیاز ل یکی

وارد بدنم  یفیخف یلرزه نیستش سرد سرد بودند و بخاطر ادستم قرار گرفت که درکمال تعجب د یکرد و دستش رو

 شد.

 آوردم. رونیدستش ب ریدستم رو از ز عیسر

 .خوامی: معذرت ممنید

 هاش گفتم: اشکال نداره.دست بیاز سرد بودن عج سردرگم

 !بهیعج یلیخ یلیخ نیا

 مشغول غذا خوردن شد. منینگاه کردم، اما د منیبه د مشکوک

 ؟یکنیبهش نگاه م نجوری: چرا اآروم گفت یلیام

 .ستین یزینگاه کنم گفتم: چ یلیبه ام نکهیا بدون

 به خوردنم ادامه دادم. بعد

گوشم  یتو منیو د یلیبه سراغم اومد و گلوم خشک خشک شد و ضربان قلب ام یلعنت دیشد یدفعه اون گرسنگ هی

 .دیچیپ

 هام رو بستم.بلند شدم و چشم یصندل یرو از

 بهار؟! شدهیجب گفت: چبا تع منید

 .گردمیکه بخاطر خشک شدن گلوم دورگه شده بود گفتم: من االن برم ییصدا با

 .دمیدو یاز آشپزخونه خارج شدم و به سمت در خروج عیسر

 به سمت جنگل حرکت کردم. میانهیکه در خونه رو بستم با سرعت گرگ یوقت

 .زنمیصدمه م یجور کنم وگرنه به کس ییغذا هی دیبا
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 به جلو حرکت کردم. یسخت به

 .دیلرزیو بدنم م کردندیدرد م واروونهید شمین یهادندون

 نکردم. دایپ یوونیح چیجست و جو ه قهیاز چند دق بعد

 سرفه کردن افتادم. به

 فرود اومدم. نیزم یسست شدند و رو پاهام

 بهم برسون. یکمک هی ایخدا

 نفر سرپا جلوم ظاهر شد. هیو  سنجاب تازه کشته شده بغلم افتاد هیدفعه  هی

 .دمشیجنگل د یکه تو هیهمون پسر دمیرو باال آوردم که د سرم

 !یروز افتاد نیکه به ا یستیشکار کردن بلد ن ادیبا خنده گفت: به نظر م 

 .رهیگینگو که اومدم واسه شکار که خندم م ؟یکنیم کاریچ نجایگفتم: تو ا یادورگه یصدا با

 .یرو بخور تا تلف نشد نیها رو ولش، ابحث نیشتم؛ حاال ادا یجا کار نیا -

 .هاش رو به کنار پرت کردمکامال خوردمش و استخون قهیدق کیکردم و تو عرض  یسنجاب نگاه به

هام رو بستم، خون دور لبم رو پاک کردم و  با خنده گفتم: فکر لذت چشم یدادم و از رو هیدرخت پشت سرم تک به

 سنجاب رو درسته بخورم! هی یروز هی کردمینم

 بار اولته. نکهیمثل ا -

 رو باز کردم. هامچشم

 داده بود. هیبه درخت رو به روم تک نیزم یرو

 ؟یآره؛ مگه تو تا حاال شکار کرد -

 تا دلت بخواد. -
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 رو باال دادم. ابروهام

 برات فراهم باشه! زیهمه چ دیپس با ؟یستین لیاص هیمگه  -

مجبور  رمیاونجا که م نیبخاطر هم کنم،یسفر م گهید یها به شهرهاوقت یبعض مونم؛ینم انجیا شهیمن که هم -

 شکار کنم. شمیم

 گفتم. یآهان

 ه؟یخانم گرگه، اسمت چ -

 بهار و شما؟ -

 .لریتا -

 خوش بختم. -

 .نطوریمن هم هم -

 هم پا شد. لریشدم که تا پا

 م.ممنون یخالص کرد یمن رو از گرسنگ کهنیبابت ا -

 گفت: قابل شما رو نداشت. نهیبه س دست

 برم.  گهیخب من د -

 برو به سالمت. -

 خنده ادامه داد. با

 .وفتمیچون به زحمت م نمتینب ینجوریا دوارمیام یول نمت،یبیبعدا م -

 

 .دمیخند
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 .نمتینب گهید دوارمیمنم ام -

 .خنده سرش رو به چپ و راست تکون داد با

 ؟!واقعا که! عوض تشکرته -

 ه؟یگفتم مشکل نهیبه س دست

 .دیخند باز

 برم. دیمن با گهی! خب دییپررو یلیخ -

 بگم که ممنونم. دیبرو بسالمت، اما در آخر با -

 زد. یلبخند

 خداحافظ. کنم؛یخواهش م -

 خدانگهدار.-

 شد. دیناپد دهینکش هیثان به

رفتم، صورتم رو شستم و بعد به سمت  بود کمیکه نزد یکیکوچ یچونم رو پاک کردم و به سمت چشمه ریز خون

 حرکت کردم.  منید یخونه

 .سادهیکه دم در وا دمیرو د منید دم،یخونه که رس کینزد به

 به سمتم اومد. دنمید با

 دفعه؟! هی شدیچ -

 کم هوا بخورم. هیاومدم تا  رونیکم بد شد؛ ب هیحالم  ست؛ین یزیچ -

 االن حالت خوبه؟ -

 آره؛ خوبم. -
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 غذات رو بخور. یهیبق تو ایب -

 .رمینه؛ ممنون؛ من س -

 که! ینخورد یزیتعجب گفت: چ با

 داخل رفتم. به

 بابت غذا ممنونم. خورم؛ینم یزیچ ادیمن ز -

 ها باال اومدم.رو بهش ندادم و از پله یاگهیزدن حرف د یاجازه بعد

 تخت انداختم. یرو رو اتاق شدم و در رو بستم و خودم وارد

 .دادیرو نشون م قهینگاهم به ساعت افتاد که پونزده و پونزده دق دفعه هی

 نمازم! یوا

 داخل اتاق شدم. ییفشنگ از جام بلند شدم و وارد دستشو مثل

 اومدم. رونیب ییمربوطه وضو گرفتم و از دستشو یاز انجام کارها بعد

 دون برداشتم.چم کیکوچ یو مهر رو داخل جا میو گل گل دیچمدونم چادر نماز سف یتو از

 همون جا گذاشتم. یمانتوم بود رو تو بیج یکه تو میمیقد مکارتیس

 .ستادمیو به نماز اگذاشتم و چادر رو سرم کردم  نیزم یرو رو مهر

 .دمیتخت دراز کش یاز اتمام نمازم چادر و مهر رو سرجاشون گذاشتم و رو بعد

 شدم. رهیسرم بردم و به سقف خ ریرو ز هامدست

 کنم،یبشم؟ دارم دق م الیخیب ایفراموشت کنم  تونمیم یتنگ شده؛ آخه چه جور یلیدلم برات خ نم،یرام

 ؟یفهمیم
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 ســـاعــتـــ بـــعــد چـــهــار

 

 ســــارا

 

 رو آماده کردم. یو بان دمیپوش یبلند مشک نیآست یو لباس بافتن یشلوار ل هی 

 قدم برداشتم. یلیام یت خونهاومدم و به سم رونیرو بغل کردم، از خونه ب یبان

 شونم گذاشتم تا سوز سرد به صورتش نخوره.  یرو رو یبان سر

 .هیو برام عاد کنمیم یزندگ نجایهاست که ابود، اما سال کیتار جنگل

 از مرگ شوهرم، جنگل پناهگاهم شد. بعد

 .بخشمشونیو هرگز نم دونمیانجمن جادوگرا رو مقصر مرگش م هنوزم

 .دمیمشتم رو به در کوب دمیرس یوقت

 باز شد. یلینگذشت که در توسط ام یلیخ

 هاش رو پر کرد.چشم یتو یخوشحال

 .یرو محکم بغل کرد که با لبخند گفتم: سالم خواهر هردومون

 غرزنان گفت: اه تاله تفه شدم! یبان

 با خنده ازم جدا شد و رو به من گفت: سالم سارا جونم. یلیام

 .دیسرو بو یبان یگونه بعد

 سالم خانم بزرگه. -

 رو از هم باز کرد. هاشاخم
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 سالم تاله. -

 گذاشتم. نیزم یرو رو یوارد خونه شدم و بان یلیهمراه ام به

 یزیخونر انگریکه ب ینامفهوم یندهیآ هیلحظه  هی دنشیو هشت ساله به جلو اومد که با د ستیب بایپسر تقر هی

 هام به هم گره بخورند.عث شد اخمهام رد شد که باچشم یبود از جلو یادیز

 ؟یکنینم یمعرف ؟یلیام -

 از دوستامه. یکی: یلیام

 ؟یهمون جادوگره که گفت -

 .ستینه؛ اون ن -

 .شمیآهان؛ خب مزاحمتون نم -

 رو روشن کرد. ونیمبل نشست و تلوز یرفت و رو بعد

 اشاره کرد که همراهش برم. یلیام

 جون! و داد زد: تاله دیدو یدفعه بان هی

 دختر ماه تعجب کردم. دنینگاه کردم که با د دیدو یکه بان یسمت به

 !کنه؟یم کاریچ نجایا نیا

 اومده! نجایبه ا رانیکه از ا وفتهیب یقراره چه اتفاق ستین معلوم

 

 بـــهـــار

 

 بلند شد. در خونه یکه صدا گرفتمیو م کردمیرو به سمت باال پرتاب م میبودم و گوش دهیتخت دراز کش یرو
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 از پنجره رو نگاه کردم. رونیتخت بلند شدم و ب یرو از

 .هیاون فرد وارد خونه شد نتونستم بفهمم ک کهنیا بخاطر

 اومدم. رونیمانتوم گذاشتم و از اتاق ب بیج یرو تو میرو سرم کردم و گوش شالم

 .دیزن به گوشم رس هی یآشنا یرفتم که صدا نییها پاپله از

 !هیبان دمیکه د دیدختر به طرفم دو هیله که گذاشتم پ نیآخر یرو پا

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 داد زد: تاله جون! یبا خوشحال یبان 

 !کنند؟یم کاریچ نجایا هانیا

 !؟یبا تعجب گفتم: بان 

 که خم شدم. دیکش نییدستم رو به طرف پا دیکه رس بهم

 کوچولو؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 !ستمیکوشولو ناخم گفت: من  با

 خنده گفتم: باشه خانم بزرگه. با

 د؟یکنیم یزندگ نجایگفت: شما ا یسوال یدستش رو گرفت و رو به من با چهره مامانش

 اومدم. نجایبه ا یچند وقت هیکه نه، واسه  شهیواسه هم -

 به کنار ما اومد. یلیام

 ؟یشناسیسارا؟ تو بهار رو م -

 اسمش ساراست. پس
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هستم و  یک دیفهم دیمن رو د یوقت لیدل نیهم جادوگره، به هم یلیپس حتما ام ه،یلیوست اماگه سارا د پس

 .دیترس

 داره که بترسند؟! یلیچه دل یول

 رو نجات داد. یخانم امروز جون بان نی: آره؛ اسارا

 .گهی: آله، الست میبان

 آورد و بغلم کرد. رونیدستش رو از دست سارا ب بعد

 لم.من تاله رو دوست دا -

 .دمیکردم و خند بغلش

 من هم دوست دارم. -

 اومد. رونیبغلم ب از

 ؟یچ یواسه یبدزدند تا تو رو بترسونند، ول خواستندیدخترت رو م هانهیبه سارا گفتم: اون گرگ رو

 قابل اعتماده؟ ه؟یبه اطرافش نگاه کرد و آروم گفت: اون پسره ک سارا

 .میآقا نش نین؛ مزاحم ااتاق م یتو میآروم گفت: بهتره بر یلیام

 .میقدم برداشت یلیسمت اتاق ام به

 در رو بست. یلیو ام میاتاق شد وارد

 .سادیتخت گذاشت و کنارمون وا یرو رو یبان سارا

 هانهیمن به گرگ دندیفهمیمن رو مجبور کنند که کمکشون کنم و چون اگه انجمن جادوگران م خواستندیها ماون -

من رو  یبان دنیبا دزد خواستندیها هم مقبول نکردم کمکشون کنم؛ اون نیواسه هم کردندیکمک کردم مجازاتم م

 دختر ماه هستم. ونیدخترماه نقششون به هم خورد و من مد دنیکنند، اما با رس یمجبور به همکار

 هام بدزدند.چشم ینفر رو جلو هیبود که نذارم  فمیوظ ه؟یچه حرف نیا -
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 خونه واسه شماست؟ نیا گفتم: یلیرو به ام بعد

 آره؛ چطور؟ -

 باال انداختم. یاشونه

 .دمیپرس یجور نیهم -

 ه؟یپس بگو واسه چ ؛یداشت نیا دنیواسه پرس یخاص لیدل فهممیکه ممن -

 !فهمندیجادوگرا که م نیدست ا از

 .دمیکش یپوف

 کردم. دایکتاب پ هیمکث گفتم: من  یکم با

 ؟یگفت: چه کتاب کنجکاو

 ماه. یرویخترماه و نکتاب د -

 رنگ تعجب گرفت. نگاهش

 !؟یکرد داشیاز کجا پ -

 ؟یشناسیتو اتاقم بود؛ اون کتاب رو م -

 ...شیاون کتاب رو بابابزرگم نوشته؛ چند سال پ -

 رنگ غم گرفت. نگاهش

 .میبا مرگش؛ کتاب رو گم کرد-

 گفتم: خدا رحمتشون کنه. یناراحت با

 زد. ینیغمگ لبخند

 ممنون.-
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 اد؟یب نجایکرده بوده که دخترماه قراره به ا ینیب شی: پس پدربزرگت پاسار

 .دیشا -

 ؟یدیترس یدیمن رو د یوقت یواسه چ ؟یلیگفتم: ام یسوال یچهره با

 .یدخترماه دمیچون فهم -

 ؟یدیترس یترس نداره! واسه چ کهنیخب ا -

 که بگم. دونمیگفت: الزم نم کالفه

 هم فشردم. یهام رو روحرص دندون یرو از

 .شمیمزاحمتون نم رم،یمن م -

 اومدم. رونیکردم و از اتاق ب یتخت نشسته بود خداحافظ یموقع ساکت رو نیکه تا ا یبان از

 .منیهمشون مشکوکند، مخصوصا د ارم؛یدرب هانیا یسر از کارها دیبا من

 اومدم. نییها پاپله از

 به سمتم اومد. بیدست به ج منید

 بر بود؟اون باال چه خ -

 !هیفضول عجب

 نبود. یخبر خاص -

 که نرفته؟ ادتی م؛یبهار؛ ما همکار -

 ها هم جوابم رو دادند.هستند؟ آخه مشکوکند؛ اون ینرفته؛ رفتم باال تا ازشون بپرسم که ک ادمینه  -

 جوابت دادند؟ یچ -

 درسته؟ ،یدونستیرو م نیگفتند جادوگرند؛ تو ا -
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 درسته. -

 اال.ب رمیخوبه؛ من م -

 باال؟ یریگفت: اون باال چه خبره که همش م یسوال یچهره با

 برم حمام جناب. خوامیگفتم: م هیسکوت کردم و بعد از چند ثان شیبخاطر فضول یکم

 .شمیآهان؛ خب برو مزاحمت نم -

 ها باال اومدم.ها قدم برداشتم و از پلهکنارش رد شدم و به سمت پله از

گذاشتم و وارد حمام  زیم یرو رو میآوردم، گوش رونیرو ب میمشک یون، مانتو و شلوار لاتاق شدم و از چمد وارد

 داخل اتاق شدم. 

 .ارمینم رونیرو از تنم ب میم مشکزنده یوقت تا

 .رمیمیمنم م اس،یزنده بمونم؛ با مرگ ال ادیز ستیقرار ن کهمن

 .ستادمیدوش ا ریولرم رو باز کردم و ز آب

اومدم و  رونیاز حمام ب دم،یمام کردن، موهام رو شونه کردم و بافتم و مانتو و شلوارم رو پوشساعت ح میاز ن بعد

 تخت نشستم. یرو

 .رونیدلم گرفته؛ بهتره برم ب هوف

 نزنه. رونیب یتا از روسر دمیچیپ میمشک بسیریتخت پاشدم، موهام رو دور ک یرو از

 .دمیرو پوش میمشک یرو سرم کردم و جوراب و پالتو میمشک یروسر

 رو پام کردم. چکمم

 اومدم. رونیشلوارم گذاشتم و از اتاق ب بیج یبرداشتم و تو زیم یرو از رو لمیموبا

 

 رفتم. نییها پاپله از
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 خورد. منیبه د نگاهم

 بود. شیشونیپ یهاش رو بسته بود و مچش روبود و چشم دهیمبل دراز کش یرو

 من؟یشدم و بلند گفتم: آقا د کیدر نزد به

 رو باز و بهم نگاه کرد. هاشچشم

 بله؟ -

 کم دلم باز بشه. هیبزنم قدم  رونیب رمیمن م -

 باشه؛ مواظب خودت باش. -

 باشه؛ خدانگهدار. -

 ! سردتونه؟!شد؟یکه با تعجب گفتم: چ دیدفعه لرز هی

 .ارمیب یشتریب زمیشد و هل گفت: آره؛ من برم ه بلند

 .رمیم گهیخب باشه؛ من د -

 اومدم. رونیباز کردم و از خونه برو  در

 سمت سر کوچه قدم برداشتم. به

 سرسبزه. یها معلوم بود داخلش حسابخونه تموم

 قدم برداشتم. روادهیپ یتو هدفیشدم و ب ابونیخ وارد

دلتنگ  شتریب شدیکه باعث م شدندیکه دست هم رو گرفته بودند از کنارم رد م یدرحال یادیز یپسرها دختر

 .بشم نمیرام

 .دینیخودتون نب یهاشما مثل من مرگ عشقتون رو با چشم کنمیم آرزو

 گونم سر خورد. یرو یاشک ارادهیگلوم رو فشرد و ب بغض
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 .دیبه گذشته پر کش ذهنم

 محترم. به ظاهر یآقا دیاطرافتون اشتباه گرفت یمن رو با دخترها د،یگیم دیدار یچ دیبهتره بفهم-

امتحانتون  یاز نمره نیخوایکالس م ختنیبا بهم ر نکهیفرهزاد، مثل ا یستاد بلند شد: آقاا یعصبان یدفعه صدا هی

که  نمیبیکار خانم فرهمند رو اشتباه نم نجایپس من ا د،یازم بپرس دیداشت یکم بشه! خودم گفتم اگه مشکل جد

 .رهیمورد قضاوت بد شما قرار بگ

 دم رو پر کرد.نبودن وجو کسیها حس ببعد از سال تشیحما از

 رو به پسره زدم و به طرف استاد قدم برداشتم. یپوزخند

 هم قفل کرد. یهاش رو توگرفت و انگشت یرو از صندل شیتک

 گذاشتم و به مطلب اشاره کردم. زیم یخجالت دفتر رو رو با

 درکش واسم سخته.-

.......... 

 !انداخته یخودش رو وسط چه خطر تیبانیبهارت بدون پشت ینیکه بب ییکجا

 واسم مرور شد. یاگهید یو باز خاطره دمیکش یقیعم نفس

 ؛یداشته باش یها نتونستسال نیکه ا یگاه هیبا من باش تا بشم تک زم؛یریرو به پات م ایبهار، تو با من باش، من دن-

 آب تو دلت تکون بخوره. ذارمینم

 !ممفهیمن... منظورتون رو نم هاش گفتم:و متعجب از حرف جیگ

 .دیکش یقیعم نفس

 بهت بگم که... امیعشقه؛ گفت ب نیبه دکتر گفتم گفت ا لرزه،یقلبم م ،یکنینگاهم م یوقت ،یکنارم یوقت-

 برد و باال آورد. نییسرش رو پا کوتاه

 بهت بگم که... دوست دارم! امیگفت ب-
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......... 

 تم.دهنم گرف یو بغضم شکسته شد که دستم رو جلو اوردمیطاقت ن گهید

 نجام؟یچرا من ا ؟ییدلم تکون بخوره! پس االن کجا یآب تو یذارینم یگاهم؛ خودت گفت هیتک یشیم یگفت خودت

 بم؟یشهر غر نیا یچرا بدون تو تو

 .کردمیدرک نم دمیدیرو م یزیتار شده بودند و انگار هر چ هامچشم

بودنمه که  نهیو مطمئنم بخاطر گرگ گذرهیم یاطرافم داره چ دمیفهمیفکر و حال خودم بودم که نم یتو اونقدر

 دوبرابر تو خودم غرق شدم.

محکم برخورد کردم و  یزیکه با چ شدیچ دونمیدفعه نم هیبه خودم اومدم و  نیماش هیمتعدد  یهابا بوق ناگهان

 اصابت کرد. نیسرم محکم به زم

 .دمیرو شن ممشکسته شدن جمجمه یو انگار صدا دیچیسرم پ یطاقت فرسا تو یدرد

 .شدندیکم کم داشتند تار م هامچشم

 مطلق! یاهیشده بود و بعد از اون س ختهیر نیزم یکه رو یخون یو بو دندیدویکه به طرفم م دمیمردم رو د درآخر

 

 فــرهـمــند ــنیامــ

 

رو به داخل  ینساورژا ماریب هیدفعه  هیبودم که  مارانیب یو معالجه نهیمشغول معا مارستانیب یتو شهیهم مثل

 آوردند.

 .دمیدو ماریسمت ب به

 .دهیضربه د دیسرش شد ه؛یگفت: تصادف یسیها به انگلاز پرستار یکی

 .دیرو به اتاق عمل منتقل کن ماریو ب دیاتاق عمل رو آماده کن عیگفتم: سر یسیانگل به
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 مل رو آماده کنند.هم رفتند تا اتاق ع یارو بردند و عده ماریب یاگفتند و عده یچشم پرستارها

 اون دختر... یالزم شروع کردم به جراح یبه اتاق عمل رفتم و بعد از کارها عیسر

 اومدم. رونیاز اتاق عمل ب یخستگ با

 یلیخ زیچ هی یکما ول یرفته تو ماریگرفته شد، اما ب یمغز یزیخونر یانجام شد و جلو تیعمل با موفق خداروشکر

 !میتموم کن تیقلبش عمل رو با موفق فیبا ضربان ضع میستکه ما تون نهیو اون هم ا بهیعج

هم  نیو ا ومدیو به هوش م شدیزخم سرش بسته م دیباشه آخه اگه بود تا حاال با تونهیآشام نمخون ای نهیگرگ اون

 درجا نمرده! دیشد یضربه نیکه با ا بهیعج

 بهشون خبر بدم. دیخانوادش با چارهیب

به هوش اومد بفهمم  ینگند تا وقت یموضوع رو به کس نیگفتم که ا دیل بودند با تاککه داخل اتاق عم ییکسا به

 .هیچ یقلبش واسه فیضربان ضع قایدق

 .دمیرس یپرستار ستگاهیا به

 د؟ینکرد دایآوردنش پ نجایکه تازه به ا یدختر تصادف نیاز ا یلیموبا یشماره ،یتلفن -

شده،  کهیت کهیداخلش ت مکارتیرفته س نیماش ریورد خورده و چون زاما خ م،یکرد دایپ یگوش هیگفت:  سرپرستار

 نداره. یادهیفا

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 هستند؟ یدختر ک نیا یچجور بفهمم خانواده االن

 از پرستارها بهش نگاه کردم. یکی یصدا با

 .میریرو ازشون بگ مارستانیو ب یجراح ینهیتا هز میکن دایخانوادش رو پ دیبا -

 وجودم رو پر کرد.  تیعصبان

 ! واقعا واستون متاسفم!مارها؟یب یسالمت ای! پول واستون مهم تره د؟یزنیشما چطور حرف از پول م -
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 دکتر. یآقا دیگفت: ببخش یشرمندگ با

 دور شدم و سمت اتاق اون دختر راه افتادم. ستگاهیا از

 یبهار کوچولو هیکه شب نهیبخاطر ا دیش برندارم، شاچرا دوست دارم تو صورتش زل بزنم و چشم از دونمینم

 خودمه.

 بهش نگاه کردم. شهیاز پشت ش دمیاتاق که رس به

 خودمه! یدختر کوچولو هیدختر شب نیا بیعج اما

 چقدر دلم واست تنگ شده؟ یدونیکنم؛ م داتیاما نتونستم پ گردم،یچهارده ساله دارم دنبالت م ییبابا آخ

 .رهیا بغضم نگت دمیکش یقیعم نفس

 .کنمیرو پرداخت م مارستانشیب ینهیاز خانوادش نشد خودم هز یاگه خبر کنم،یروز صبر م سه

نمرده،  یکه به سرش خورده ول یدیشد یفکر کنم بخاطر ضربه ادیو به احتمال ز ادیزودتر به هوش ب دوارمیام

 .رهیبگ یفراموش

 

 ـــاسیالــ

 

سرعتشون باعث  نیکه ا میکرد نیدارند اما ما اونقدر تمر ییباال اریرعت بسس هانهیها و گرگآشامخون درسته

 شکست دادن ما نشه.

 

 خون آشام به طرفمون حمله کردند. یهااز سرباز یاکه عده میو به داخل قصر هجوم آورد میرو باز کرد دروازه

 .میچوب پرتاب کن اون ها رو کشت یهااستفاده از کمان با

 پوشش دادند. اطرافم رو افراد
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 .میکرد دایآشام به داخل سالن قصر راه پ کشتن چند خون با

 کنه. ریحرکت کردم و به جرج دستور دادم که به اتاق فرمانروا حمله کنه و اون رو دستگ نیطرف اتاق رام به

 اومد. رونیاز اتاق ب عیسر نیدفعه در باز شد و رام هیشدم،  کینزد نیبه اتاق رام یوقت

 .دیباریش خون مهاچشم از

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ،یلعنت یتو -

 زدم. یپوزخند

 .رمیگیم یفکر نکنم از تو دستور -

 درد داشت نه؟! یلیحتما خ چاره،یگفتم: حال زخمت چطوره؟ پ یبه قلبش اشاره کردم و با لبخند مرموز بعد

 ادیار رو کردم و بعد از تالش زک نیشد و به سمتم هجوم آورد که من هم هم دتریهاش شدچشم یتو تیعصبان

هاش رو حس به وضوح سست شدن اندام گردنش فرو کنم که یرو تو ظیگل شاه پسند غل یتونستم سوزن حاو

 کردم.

به خون نشسته بهم نگاه کرد و تا  یهاشد و با چشم ریخ مین یپرتش کردم که با دو دستش به سخت نیزم یرو

 شد. هوشیبزنه ب یخواست حرف

 زدم. یپوزخند

 جون. نیرام ینیخوب بب یهاخواب ،یبابا -

 .ارنشیب رمیرو بردارند و هرجا م نیهام دستور دادم که رامدوتا از محافظ به

 کشته نشه. توننیتا جانش دیش میگفتم: بهتره تسل یبلند یقصر شدم و با صدا اطیح وارد

 نگاه کردند. نیبرداشتند و به رام دنیدست از جنگ همه

 شدند. میهاشون رو انداختند و تسلذشت که اسلحهنگ یزیچ

 لبم نقش بست. یرو یاروزمندانهیپ لبخند
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 شده رو آورد. هوشیب یفرمانروا جرج

 !یلعنت اسیگفت: ال تیوارد قصر شدند و رادان با عصبان نیدفعه رادان و نگ هی

 و فرمانروا گرفتم. نیانگشت اشارم رو به سمت رام عیسر اره،یبه سمتم هجوم ب کهنیاز ا قبل

 دوتا کشته بشند. نیا یفکر نکنم دوست داشته باش -

 هاش رو باال گرفت.و دست ستادیسرجاش ا تیحرص و عصبان با

 هاش رو محکم ببندند.دادم که دست دستور

 .دمیرو ند نینگ یرو اطراف چرخوندم ول نگاهم

 ؟یداد یرو کجا فرار نیاخم گفتم: نگ با

رو به داخل آوردند که به وضوح شکه شدن رادان رو  نینوع اول نگ ینهیگرگ یوتا از سربازهابزنه، د یاومد حرف تا

 .دمید

 امکان نداره! نیهم با تو هم دست هستند؟! ا هانهیگرگ نیا -

 رادان خان. دمیکه خواسته باشم انجام م یهم امکان داره، من هرکار یلیچرا امکان نداره؟ خ -

 !اسیال یستپ یلیبا خشم گفت: خ نینگ

زندان، البته  یتو دیرو ببر هانیا عیسر م،یدار ادیجون؛ خب حاال وقت واسه حرف زدن ز نینظر لطفته نگ -

 .دیهر سلول بنداز یهرکدومشون رو جدا جدا تو

 و فرمانروا رو بردند. نینگ ن،یگفتند و رادان، رام یاطاعت سربازها

 .شهینم یریمثل غافلگ زیچ چیه

 به اطراف نگاه کردم. یبا خوشحالو  روزمندانهیپ

 .هانهیگرگ نیسرزم یبه سو شیکه حل شد؛ پ نجایا خب،
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 احــســان

 

 . دمیاز خواب پر مهیند غیج با

 و بدون در زدن وارد اتاق شد. عیها سراز محافظ یکی

 نوع اول بهمون حمله کردند. یهانهیپرستان و گرگ طانیقربان، ش -

 نوع اول هم هستند؟ یهانهیگرگ یردند؟! مطمئن! حمله ک؟یتعجب گفتم: چ با

 بله قربان. -

 کرده باشند! انتیها بهمون خامکان نداره که اون نیا

 .دمیپوش میانهیرو با سرعت گرگ یچرم مشک یتخت پا شدم و لباس و شلوار و چکمه یاز رو عیسر

 نوع اول هم بهمون حمله کردند! یهانهیگرگ دمیشدم که ناباورانه د اطیوارد ح ادیز اومدم و با سرعت رونیاتاق ب از

 کرد: خودت رو نجات بده پسرم. خکوبمیمامان پشت سرم م یصدا

 کرده. ریکار دستگ انتیخ ینهیمامان رو اون گرگ دمیبرگشتم که د عیسر

 !؟یکرد انتیبهمون خ یچطور یلعنت یخشم گفتم: تو با

 مجبور شدم. (: احسان منرینوع اول)ام یهانهیگرگ یفرمانروا

 !؟یکه مجبور شد یچ یعنیگفتم:  تیاما با عصبان جیگ

قاتل گرگ محکم وارد گردنم  یرو حاو یسوزن یکیکه فکر کنم  دیچیگردنم پ یتو یبزنه درد بد یخواست حرف تا

 مطلق. یاهیافتادم و بعد از اون س نیزم یهام کم کم تار شدند و روکرد. چشم

 

 ـــاسیالـــ
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 .دمیرو د ریکه ام دمیسالن قصر رس یبه در ورود نهیشدم و بعد از کشتن چند گرگ هاهنیقصر گرگ وارد

 به سمتش رفتم. عیسر

 د؟یرفت شیتا کجا پ -

 .میکرد ریملکه و احسان رو دستگ -

 .دیکن ریو دستگ دایهم پ یخوبه؛ نفس و هست -

 گفت: باشه. زدیتوش موج م یتیکه نارضا یلحن با

 ؟یگفت یچ دمینفهم گفتم: یسوال یچهره با

 چشم. -

 .دمیباز هم نفهم -

 گفت: اطاعت. تیعصبان با

 لبم شکل گرفت. یرو یلبخند

 حاال شد؛ حاال هم برو به کارت برس. -

 شد. انیو نفس بلند و قامتشون نما یداد هست یصدا قهیازم دور شد و بعد از چند دق 

 .یعوضبگو آزادم کنند تا نشونت بدم  اس،یال یآشغال یلی: خنفس

 .یو گرنه تا حاال مرده بود هیبهار خال ی: جایهست

 .زانیعز شتونیپ ارمیبهارم رو م د،یگفتم: نگران نباش یلبخند مرموز با

 سلول جدا. یزندان و البته جدا از هم و هرکدوم تو یتو نشونیها گفتم: بندازبه سرباز رو

 و نفس رو بردند. یگفتند و به زور هست یاطاعت هاسرباز
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 شدند. میسربازهاشون هم تسل یملکه، احسان، نفس و هست یریدستگ با

 پسر! یگل کاشت اس،یال نیآفر

 رفتم. ریسمت ام به

 ذارمیچند نفر رو م نیاما بهت اعتماد ندارم بخاطر هم سپرم،یرو بهت م نجایا ییهمونطور که گفتم فرمانروا -

 .نجایا ارنشیمحافظت باشند، همسرت هم تا فردا م

 گفت: ممنونم. ین عصبلح با

 گرده؟یبرم ایتالیاز ا یدرضمن، پسرت ک -

 ؟یپرسیم یفردا صبح زود؛ واسه چ -

 باال انداختم. یاشونه

 .یها؛ بابامن برم بخوابم، البته تو قصر خون آشام گهیکنجکاو بودم بدونم... خب د ؛یجور نیهم -

 .ل زدمبزنه، ورد انتقال رو خوندم و انتقا یاگهیحرف د نذاشتم

 قصر شدم. وارد

 شده بود. یپاکساز قصر

 رو باز کردند. ییبه ناچار بهم احترام گذاشتند و در اتاق مخصوص فرمانروا هامهیند

 در رو بستند. هامهیاتاق شدم و ند وارد

 رو تصاحب کنم. نجایا تونمیباالخره م دونستمیم

 شک نکن. یشیم نجایا یخانم شما هم ملکه بهار

 

 (ریپسر فرمانروا ام) طاها



 یدیو پل یپاک

535 
 

 

 باند فرودگاه تهران نشست. یرو مایساعت شش، هواپ صبح

 خارج شدم و وارد سالن فرودگاه شدم. مایاز هواپ قهیاز چند دق بعد

 نوع دوم انتقال زدم. یهانهیقصر گرگ یخلوت رفتم و رو به رو یجا هیرو برداشتم و به  چمدونم

 اخه؟! یکرد کاریتو چ بابا

 گفت: شما؟ دنمیبا د نگهبان

 هستم. ریپسر فرمانروا ام -

 گذاشتند و دروازه رو باز کردند. احترام

 حرکت کردم. ییقصر و سالن قصر شدم و به سمت اتاق مخصوص فرمانروا وارد

 بابا، در رو باز کردند. "وارد بشن تونندیم"بعد از احترام گذاشتن، حضورم رو اعالم کردند و با  هامهیند

 دم و در رو بستم.اتاق ش وارد

 بلند شد و به طرفم اومد. زیم هیپشت  یصندل یاز رو عیسر دنمیبا د بابا

 تو آغوشش فرو رفتم. دهینکش هیرو کنار در گذاشتم که به ثان چمدون

 خوشحالم. دنتیسالم پسرم، از د -

 به کمرش زدم. چندبار

 سالم بابا. -

 جدا شدم. ازش

 مامان حالش خوبه؟-

 .نجایا ارنشیم گهیساعت د کیآره پسرم؛ تا  -



 یدیو پل یپاک

536 
 

 . دمیکش یاآسوده نفس

رو  اسیبا ال یهمکار یچ یبرا م؛یدیکشیمامان م ینقشه واسه آزاد هی امیمن ب دیکردیبابا صبر م یخداروشکر، ول -

 !د؟یکرد انتینوع دوم خ یهانهیو به گرگ دیقبول کرد

 رنگ غم گرفت. نگاهش

تو هم که  کشه؛یم عیرو قبول نکنم، مامانت رو سر شنهادشیت اگه امروز پگف اسینبود پسرم؛ ال یراه چیبخدا ه -

 .یدیرسیامروز م

 .دمیکش یپوف

 !د؟یکن یزندگ یجور نیتا آخر عمر ا نیخوایم -

 .میگردونیرو به ملکه برم نجایو ا میکشینقشه م هیشد و آروم گفت: نه پسرم؛ باالخره  ترکینزد بهم

 دیداده باشه؛ اگه اجازه بد هایبه زندان ییغذا یلعنت اسیدرضمن، فکر نکنم اون ال م؛یبکن رو کارنیهم دیآره؛ با -

 گرسنه هستند. یلیها غذا بدم، حتما خخون آشام نیسرزم یهایو هم به زندان نجایا یهایبرم هم به زندان

 بازوم زد. به

 ها رو همراه خودت ببر.از محافظ یکی ه،یبرو پسرم، اما مواظب خودت باش؛ االن احسان به شدت عصبان -

 

 باشه بابا؛ خدانگهدار. -

 خدا به همرات پسرم. -

آماده  انیغذاها رو واسه زندان عیگفتم: سر مهیها رو انتخاب کردم و رو به نداز محافظ یکیاومدم و  رونیاتاق ب از

 .دیکن

 گفت و رفت. یاطاعت مهیند

 ودم غذاها رو آوردند.باغ نشسته ب یساعت که مضطرب تو میاز ن بعد



 یدیو پل یپاک

537 
 

 هیغذاها به همراه  یهیشده غذا بدند و با بق ریدستگ یو دستور دادم به سربازها میسمت زندان قصر حرکت کرد به

 حرکت کردم. هالیبه سمت سلول اص مهیند

 .سلول مربوط به ملکه بود نیاول

 چه به روزشون آوردند! نیبب

 خواب بود نتونستم باهاش حرف بزنم. ملکه نکهیرو به داخل بردم و بخاطر ا غذا

 اومدم. رونیسلول ب از

 مربوط به احسان بود. یمربوط به نفس و بعد یبعد سلول

 نفس خواب بود با اون هم نتونستم صحبت کنم. کهچون

 هاش رو پر کردند.چشم تیشدم که نگاهش تو نگاهم گره خورد و عصبان کیسلول احسان نزد به

 و پورخند گفت: به به طاها خان! تیصبانسلول شدم که با ع وارد

 به روش زانو زدم. رو

هم واسه نجات دادنش  یراه چیبود و ه یلعنت اسیکه مادرم دست اون الاحسان؛ پدر من مجبور شد، چون نیبب -

 وجود نداشت.

 ؟یگیم یرو جد نی! ا؟یاز هم باز شدند و با تعجب گفت: چ هاشاخم

 آره. -

 تر کردم.رو آروم صدام

تا شما  دمیبتونم انجام م یهرکار م؛یبنداز رونیب نیرو از هردو سرزم اسیبکشه تا ال یاگرفته نقشه میپدرم تصم -

 دارم. ازیچونکه به کمک همتون ن د،یآزاد بش

 زد. یلبخند 

 .ستین یعصبان گهیبود د معلوم
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 طاها. کنمیبهت اعتماد م -

 برم، غذات هم حتما بخور. دیکار دارم با یلیمن خ گهیخب دشونش زدم و با لبخند گفتم: ممنونم داداش؛  یرو

 ؟یباشه؛ درضمن، سلول نفس و ملکه رفت -

 آره هردوشون خواب بودند، حالشون خوبه. -

 تر شد.هاش کم رنگچشم یتو ینگران

 .یبر یتونیم یخوایخداروشکر، حاال اگه م-

 شدم. بلند

 خدانگهدار. -

 خداحافظ. -

 شدم و غذا رو گذاشتم. یم و وارد سلول هستاومد رونیسلول ب از

 هم خواب بود. یهست

 اومدم. رونیسلول ب از

 . دیها انتقال بزنآشامهمراه من به زندان خون -

 .میگفتند و انتقال زد یاطاعت همه

 خودمون بود. یاز سربازها یکیزندان  یدر ورود نگهبان

 د؟یداشت یقربان؛ امر دیخوش اومد -

 غذا بدم. انیناومدم به زندا -

 ...طایش یاما فرمانده -

 رو قطع کردم: اجازه داده. حرفش
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 در کنار رفت و در زندان رو باز کرد. یرو به رو از

 غذاها رو آورد. یهیبه همراه من بق مهیند هیسربازها رو بدند و  یها ازم جدا شدند تا غذا مهیند

 سلول فرمانروا داخلش بود. نیاول

 اومدم. رونین فرمانروا خواب بود از سلول برو گذاشتم و چو غذا

 بود. نیسلول متعلق به رام نیدوم

 .دمیکش یقیعم نفس

 .شهیکه بشه ترسناک م یعصب نیرام

 شدم. کیسلول نزد به

 نگاهش رنگ خشم گرفت. دهینکش هیبود که باال آورد و به ثان نییداده بود و سرش پا هیتک وارید به

 ؟یاومد ییگفت: با چه رو تیشد و با عصبان بلند عیسلول شدم که سر وارد

 بدنم گرفتم. یرو جلو هامدست

 .گمیرو واست م یهمه چ ن؛یآروم باش رام -

 زد. یپوزخند 

 ؟یبگ یخوایرو م یچ -

 کنم. فیتا برات تعر نیبش -

 نشست. نیزم یمکث رو یبا کم 

 به روش نشستم. رو

 نیواسه نجاتش وجود نداشت، بخاطر هم یبود و راه یلعنت اسیپدر من مجبور شد چون مامانم دست اون ال ن،یبب -

 رو قبول کنه. اسیبا ال یمجبور شد همکار
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 رو آروم تر کردم. صدام

 دیتا شما آزاد بش دمیبتونم انجام م یهرکار م،یکن رونیب نیرو از دو سرزم اسیتا ال مینقشه بکش میخوایم یول -

 دارم. ازیکه به کمکتون نچون

 بهت اعتماد کنم؟ یعنیث گفت: مک یکم با

 .کنمیخواهش م ن؛یرام یاعتماد کن دیبا -

 رو با زبونش تر کرد.  لبش

 .کنمیباشه؛ پس بهت اعتماد م -

 لبم نقش بست. یرو یلبخند

 .یبش فیضع دیممنونم؛ در ضمن غذات هم بخور، نبا -

 کردم. نییرو باال و پا سرش

 شدم. بلند

 من برم. گهیخب د -

 رضمن حال پدرم...باشه؛ د -

 رو قطع کردم: خوبند. حرفش

 .دیکش یقیعم نفس

 بمونه. نجایزودتر آزاد بشه؛ اون دختره سختشه که ا نیبکن نگ یکار هی یتونیاگه م -

 خدانگهدار. گهیخب د کنم؛یهرکار بتونم م -

 ممنونم، خدانگهدار. -

 اومدم. رونیسلول ب از
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 سلول رادان شدم و غذا رو گذاشتم. وارد

 هم خواب بود. رادان

 اومدم. رونیسلول ب از

 .نهیمربوط به نگ یبعد سلول

پاش  یشکمش جمع کرده و سرش رو رو یداده، زانوهاش رو تو هیتک واریبه د نینگ دمیشدم که د کیسلول نزد به

 گذاشته.

 وارد شدنم به سلول سرش رو باال آورد و با ترس بهم چشم دوخت. با

 نبود! چقدر فرق کرده! ینطوریکه بود ابچه  نه،یچقدر دلنش چهرش

 تو خودش جمع شد. شتریشدم که ب کینزد بهش

 خانم واست غذا آوردم. نینترس نگ -

 .هیگر ریدفعه زد ز هی

 ؟یهست یتو ک -

 .ریپسر فرمانروا ام -

 اضافه شد. شهیهم به گر تیعصبان

 !یانتکاریپس تو پسر اون خ -

 .دمیصورتم کش یتو یدست کالفه

 کردم و اون هم قانع شد. فیتعر نیرو واسه رام یمه چمن ه -

 رو باال داد. ابروهاش

 قانع شد؟! -
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 آره؛ باور کن. -

 ؟یهاش رو قبول کردکه حرف گهیطاها راست م ن؟یبلند گفت: رام یصدا با

 بلند شد. نیرام یصدا

 نباش. یازش عصبان ،یآره خواهر-

 

 انداخت. نییمکث سرش رو پا یرفتم و رو به روش زانو زدم که با کم جلوتر

 هام گره خورد.به چشم شیپر از اشک آب یهارو گرفتم و سرش رو باال آوردم که چشم چونش

 .شهیدرست م یهمه چ گه،ینکن د هیگر -

 آخه؟ شهیدرست م یبغض گفت: چجور با

 رو ول کردم. چونش

 باش؛ باشه؟ یذره صبر داشته باش؛ قو هیفقط  -

 .کنمیم هیفقط شکه شدم که گر م،یستش پاک کرد و با اخم گفت: من قورو با پشت د هاشاشک

 خنده گفتم: قانع شدم. با

 ؟یکنیبهم نگاه م نطوریچرا ا ه؟یشد که با خنده گفتم: چ رهیاخم بهم خ با

 ؟ینشست نجایمن ا شیپ یندار یتو کار و زندگ -

 دادم. هیتک واریکنارش به د 

 نوچ. -

 گرد شدند. دشیکش یهاچشم

 !ییپررو یلیخ -
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 .دونمیاوهوم؛ م -

 بخوابم. خوامیحرص گفت: بلند شو برو م با

 رو به چپ و راست تکون دادم. سرم

 .رمینم -

 هم فشار داد. یرو رو هاشدندون

 آره؟ یریکه نم -

 آره. -

 .یباشه پس خودت خواست -

 و خم شدم. کرد که از درد پهلوم رو گرفتمپهلوم  یحواله یدفعه لگد هیشد و  بلند

 !وونه؟ید یزنیدرد گفتم: چرا م با

 چون حقته پررو. زنمیم-

 کنم. دادیشروع کرد به لگد زدن که باعث شد هم بخندم و هم از درد داد و ب بعد

 .دمشیکوب واریبازوهاش رو گرفتم و به د عیپاش رو گرفتم؛ بلند شدم و سر یخنده و درد به سخت بخاطر

 گفت: ولم کن. تیعصبان با

 !ایدار یکه از خنده دل درد گرفته بودم گفتم: عجب زور مونجوره

 به خودش گرفت. یاغرورانه حالت

 م!شاهزاده یناسالمت -

 گفت: حاال هم ولم کن و برو. تیشروع کرد به تقال کردن و با عصبان بعد

 هام رو باال گرفتم.کردم و چند قدم به عقب رفتم و دست ولش
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 باشه بابا نزن منو. -

 سلول خارج شدم که نگهبان در رو بست و قفل کرد. از

 خانم کوچولو، غذاتم بخور. یبابا -

 اومد. هالهیحرص به سمت م با

 خانم کوچولو عمته پررو! -

 .گردمیخنده گفتم: فعال خداحافظ، دوباره برم با

 مشتش گرفت. یرو تو هالهیم

 .یو برنگرد یبر -

 .یبابا ت،یممنون از خداحافظ -

 ل دور شدم.از سلو 

 .دنیشروع کردم به خند آروم

 !هاهیدختر عجب

 رانیکردم و ا یشدم؟ انگار چند ساله باهاش زندگ یدختر خودمون نیزود با ا نقدریمن چرا ا نمیصبر کن بب اصال

 خوب حرصش رو درآوردم. یبودم! خاک تو سرت طاها! ول

 گفتم که برگردند. هامهیاومدم و به ند رونیزندان ب از

 گفتند و انتقال زدند. یها اطاعت مهیند

 داخلش جا خوش کرده حرکت کردم. اسیکه ال ییبا محافظم به سمت اتاق فرمانروا همراه

 ؟یدار کاریگفت: چ ادبانهیب شونیکیجلوم رو گرفتند و  دنمیبا د اسیال یهامحافظ

 .هیاره؛ کار شخصند یربط چیبه شما ه کهنیدوم ا ،یزشت نیو همچن ادبیب یلیخ نکهیاول ا -
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 هاش رو پر کردند.چشم تیعصبان

 ؟یزنیحرف م نطوریبا من ا یبا چه حق -

 داخل. ادیاز داخل اتاق بلند شد: بزار ب اسیال یخواستم جوابش رو بدم صدا تا

 در کنار رفتند و در رو باز کردند. یجلو از

 رو بستم.زدم و وارد اتاق شدم و در  یپوزخند

 یاجازه نکهیراست بدون ا هیجلو نرفتم و  نیزحمت به خودش نداد بلند بشه، بخاطر هم یحت دنمیبا د اسیال

 ها نشستم. یاز صندل یکی ینشستن بده رو

 .دیکش یپرحرص نفس

 !یاومد نجایبه ا یدل کند ایتالیبه به طاها خان! چه عجب از ا -

 پا گذاشتم. یرو پا

 .امیم بکه پدرم مجبور شد انجام بده، مجبور شد یبا کار -

 ؟یدار یکاریباهام چ نجا؟یا یبر کنترلش داشت گفت: حاال چرا اومد یکه سع یتیبا عصبان 

 .یاومدم تا ازت بخوام همه رو آزاد کن -

 دستش رو تکون داد. یتو خودکار

 گرفتم آزادشون کنم میکنند؛ تصم یزندگ یگفتم بهتره زنده بمونند و با بدبخت یبکشمشون ول خواستمیاولش م -

که نتونند انتقال بزنند و  کنمیاز جادوگرا رو مجبور کردم تا انجامش بده طلسمشون م یکیجادو که  هیبا  یول

 بشند. ترفیضع یعنیمحدود بشه،  شونیماورائ یهاقدرت

 کنم؟ کاریحرفاست! حاال چ نیرو دسته کم گرفته بودم، زرنگ تر از ا اسیال نکهیا مثل

 شدم. بلند

 .رمیم گهیبکن؛ من د یاردوست د یهرکار -
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 گذاشت. زیم یرو رو خودکارش

 به سالمت. -

 از قصر خارج شدم به قصر خودمون انتقال زدم. کهنیاومدم و بعد از ا رونیاتاق ب از

 بخدا. شهیآدم نم یجا مثل خونه چیقصر خودمون راحت ترم؛ ه یتو

 

 )دو روز بعد(

 زاگـــــرا

 

 رفته! دختر کجا نیدو روزه ا ستین معلوم

 کجاست. دونهیدوستش هم رفتم اون هم نم یخونه

 ؟یلیگفتم: ام بلند

 اومد. نییها پااز پله دهینکش قهیدق به

 بله قربان. -

 بهار کجاست؟ یبفهم اب،یمکان  یاز راه جادو یتونیم -

 نجایخانوادش ا یخانوادش رو داشته باشم تا بتونم؛ االن هم که اعضا یاز اعضا یکیخون  دیمتاسفم قربان، با -

 .تونمیپس نم ستندین

 .دمیموهام کش یتو یدست کالفه

 بهار بکشم. یروهایفعال دست از داشتن ن دیکنم با فکر

 برسم. میینها لیبه تبد یچه جور دونهیم دمیفهم روزیکه د یجادوگر شیبرم پ دیبا
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برسم و اون  میینها لیبه تبد یجور چه دونهیجادوگر م هی دمیچون فهم میفعال بهار رو ولش کن میپس مجبور -

؛ تو سنگ جادو هیدنبال  میبر دیچون با کشه،یطول م میینها لیبه تبد دنیواسه رس یجادوگر بهم گفت که چند ماه

 .یلیام یایب دیهم همراه من با

 اما قربان... -

رش رو انجام بده و چون تو تنها کا تونهینم ییچون اون جادوگر به تنها ،یایب دیاخم گفتم: اما و اگر نداره با با

 .یایهمراهم ب دیکه بهت اعتماد کامل دارم با یهست یجادوگر

 گفت: چشم قربان. یتینارضا با

 .میحرکت کن دیرو جمع کن؛ شب با التیبرو وسا گهید -

 گفت و از پله ها باال رفت.  یچشم

قدرت سر تا  شهیوم مقاومت کنه و واسه همجل تونهینم گهیبهار هم د یحت یکس چیبرسم ه میینها لیبه تبد یوقت

 .رمیگیسر جهان رو به دست م

 هام نشست. لب یرو یفکر لبخند نیا از

 

  یـــلیامــــ

 

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 چرا به زاگرا نگفتم. دونمیبهار مثل شونه، بفهمم کجاست، اما نم یشخص لیبا استفاده از وسا تونستمیم کهنیا با

 برسه. یبیبه بهار آس خوامیز ته دلم نما یول

 دمشید یاما وقت وفته،یواسش م یواسم مهم نبود که چه اتفاق نمیبهار رو بب نکهیشده؟! آخه قبل از ا یچ دونمینم

 شدم. مونیباهاش بکنم پش خواستمیکه م یاز کار

 نکنه. دایوقت بهار رو پ چیزاگرا ه دوارمیام
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 باشم. یکس ونیمد خوامیهستم که نم یون جون من رو نجات داد و من آدمهمراه زاگرا برم آخه ا مجبورم

 رفتم و شروع کردم به جمع کردنشون. هاملیها و وساسمت لباس به

 

 مــــاه بــعـــد دو

 ـــنیامـــ

 

 .ومدندیو خانوادش هم به دنبالش ن ومدهیدختر به هوش ن نیاما هنوز ا گذره،یماه م دو

 رو خودم پرداخت کردم. مارستانشیب ینهیم بستم، تموم هزکه با خود یعهد طبق

 دخترمم. شیانگار پ ششمیپ یبه سمت اتاق اون دختر حرکت کردم، آخه وقت مارهامیب ینهیبعد از معا شهیهم مثل

 کنار تخت نشستم. یصندل یشدم و رو ICU وارد

 نیخانوادت چقدر نگرانتند؟ درضمن ا یدونی! مهاگذرهیاالن دوماه م ؟یایبه هوش ب گهید یخوایدختر خوب نم -

نگران  ومد،ین ادتی یزیو چ یاگه به هوش اومد ؟یخودم یگم شده یدختر کوچولو هیشب یلیکه خ یدونیرو م

دختر کوچولوم که اسمش  شیآخه چند سال پ ،اسمت رو بذارم بهار خوامیرو قبول کردم؛ م تینباش خودم سرپرست

 سن و سال خودته، اشکال نداره که بهت بگم بهار؟ هوم؟ بهار بود گم شد؛ االن هم

 شدم. رهیو به صورتش خ دمیکش یقیعم نفس

لحظه انگشت اشارش تکون  هیبلند شدم و تا خواستم به طرف در برم  یصندل یاز رو قهیاز گذشت چند دق بعد

 خورد.

 وجودم رو پر کرد. یخوشحال

 کردم. یرو بررس شیاطیح عالئم

 بود، اما به جز ضربان قلبش!نرمال  شیچ همه
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 .شمیم جیگ دارم

 .میبه هوش اومد به بخش منتقلش کرد کهنیاز ا بعد

 رو وارد سرمش کردم. شدیوارد بدنش م دیکه با ییدارو

 دخترم؟ یندار جهیسرگ -

 .دیخودش رو باال کش یکم

 ذره. هیفقط  -

 .هیعیحد طب نیخب در ا -

 !ارمینم ادیبه  میاصال من ک نجام؟یچرا من ا د؟یهست یشما ک دیبگ شهیم د؛یگفت: ببخش یسوال یاخم و چهره با

 گرفته. یحدس زده بودم فراموش درست

که به مغزت وارد شده  یاآوردنت؛ بخاطر ضربه مارستانیب نیو به ا یتصادف کرد شیمن دکتر فرهمندم، دوماه پ -

 .یگرفت یفراموش

 شد. رهیش خو با اخم به رو به رو دیبه صورتش کش یدست

 دکتر! ارمینم ادیبه  یچیاصال ه -

 .یاریانشاهلل به مرور زمان حافظت رو به دست م ه،یعیطب -

 نگاه کرد. بهم

 خانوادم کجان؟ -

خورد شده بود و  نیماش ریرفته بود ز نکهیرو آوردند که بخاطر ا یلیآوردند، همراهت موبا نجایتو رو به ا یوقت -

و بخاطر حجابت  میکن دایپ یاز خانوادت خبر مینتونست نیبود، بخاطر هم کهیت کهیداخلش متاسفانه ت مکارتیس

 .یحدس زدم مسلمان باش

 دارم. ادینماز خوندن هم به  یوهیش یدارم که مسلمانم حت ادیرو به  نیآره ا -
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 از معجزات خداونده دخترم. یکی نیا -

 رنگ غم گرفت. نگاهش

 برم! رو ندارم که ییمن اگه مرخص بشم جا -

 هم انجام دادم. شیمراحل قانون یرو قبول کردم و همه تینگران نباش؛ من سرپرست -

 اما... -

 بهار صدات کنم؟ تونمیم ؛یرو قطع کردم: اما و اگر نداره؛ تو مثل دختر خودم حرفش

 زد. یلبخند

 چرا بهار؟ یالبته، ول -

 دخترم رو گم کردم؛ اسمش بهار بود. شیآخه چهارده سال پ -

 مثل دخترتون براتون باشم. دمیبهار؛ قول م دیآهان؛ پس بهم بگ -

 زدم. یلبخند

 ممنونم بهار. یلیخ -

 دکتر... کنمیخواهش م -

 اسم بهار واسم آشناست! یاخم ادامه داد: ول با

 .یدیشن ادیز ییجا هیاسم رو  نیا دیشا -

 

 .دیکش یقیعم نفس

 .دیشا -

 .یکم استراحت کن هیبهتره  -
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 کتر، باز هم ممنونم.چشم د -

 زدم. یلبخند

 نکردم دخترم؛ فعال خدانگهدار. یکار -

 زد. یلبخند

 خدانگهدار دکتر. -

 

 بـــهـــار

 

 سرم رو مرتب کردم. ریو بالشت ز دمیخودم کش یرفت، پتو رو رو رونیدکتر از اتاق ب کهنیاز ا بعد

رو  یمجبورم اعتماد کنم آخه نه کس ه؛یآدم خوبفکر کنم  یزود به دکتر اعتماد کردم ول نقدریچرا ا دونمینم

 دارم. ادیرو به  یزیو نه چ شناسمیم

 !هابهیخوب مونده، عج یلیاون هم به اون سن داشته باشه! خ یکه دختر خورهینم افشیبه ق اصال

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 هستم؟ یخانوادم کجان؟ اصال خودم ک یعنی ایخدا

 .شمیم وونهید دارم

 

 )دوروز بـــعـــد از بهــوش آمدن بــــهـــار(

 ـــنیرامـــ
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 .گذرهیاز اون روز تلخ م دوماه

 رو تصاحب کرده و قدرت رو به دست گرفته. نیهر دو سرزم یلعنت اسیال

که فکرش رو  یزرنگ تر از اون اسیال یشد آزادمون کنه ول یراض اسیکه زده بود عمل کرد و ال یبه حرف طاها

انتقالم  هیکه  یمحدود شد جور مونیانهیو گرگ یخون آشام یبود و با جادو طلسممون کرد و قدرت ها میکردیم

 .میبزن میتونینم

رو قطع  لشونیتحص یو نفس و بهار ادامه یکنم تا راحت هست یکرد که از دانشگاه استعفا بدم و نفوذ ذهن مجبورم

 کنند.

بازار  یداد و اجازه داده هر روز تو یکیکوچ یدور افتاده بهمون خونه یکم یجا هیتو  رهیازمون انتقام بگ نکهیا یبرا

 .میبه اون آشغال بد دیدرآمدمون رو به ناچار با شتریب یول میکن یو کاسب میبر

ماه رو داره واسه  یروین نکهیبرگرده، اگه برگرده با ا دیکنه؛ بهار نبا دایدوماه بهار رو نتونسته پ نیتو ا خداروشکر

گوشه از قلبم داره  هیمحافظت ازش رو ندارم، اما  ییازدواج کنه و من هم توانا اسیبا ال شهیظت از ما مجبور ممحاف

 .کنمیدارم دق م یگکاش برگرده، آخه از دلتن یکه ا زنهیداد م

 فرستاده شدند. نیسرزم نیاز ا ییو خانوادشون هم به هرجا وزرا

 .ادیبه کارمون ب دیخارج کرده و همراه خودش آورده، شا رو از قصر شیگوش یملکه گرم که پنهان دم

وسط  نیا یزیچ هیاما  کنه،یبرطرف م میدار یکم و کسر یو هرچ ادیبار م کی یابامعرفت هم هفته یطاها

 عاشقش شده باشه؟ امکانش هست. شهیم یعنی ندازه،یم نیکه به نگ ییهاهم نگاه نیمشکوکه، ا

 آشپزخونه شدم. و صورتم رو شستم و وارد دست

 کنار سفره نشستم. نیزم یوارد شدنم همه بهم سالم کردند که جوابشون رو دادم و رو با

 .دیپر از غم کش یآه نیدفعه نگ هی

 افتادند! یها به چه روز لیاص نیخسته شدم؛ بب یتکرار یزندگ نیاز ا گهیواقعا من د -

 به کمرش زدم. آروم
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 .کشندیطاها که گفت دارند نقشه م م؛یریگیرو پس م نمونیآخرش سرزم -

 دوماه گذشت! کشند؟یم ی: آخه چه نقشه انفس

 نقشه هم مناسب بشه نفس خانم. یاجرا تیموقع دیبا بره،یخوب و بدون نقص زمان م ینقشه هیطرح  -

 .شهیدخترا؛ باالخره تموم م دیغر نزن نقدریگفت: ا حوصلهیب ملکه

االن هم صحبت نباشه، صبحانتون رو  م؛یرو شکست بد اسیال میتونیامونه پس مخدا باه گند؛ی: ملکه درست مبابا

 رو ندارم. اسیال یغرغرها یمغازه، حوصله میپسرا زودتر بر د؛یبخور

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 

 بـــهـــار

 

 جون! باالخره امروز مرخص شدم. آخ

 رونیو از اتاق ب دمیرو پوش دهیواسم خر دهیت کشکه دکتر زحم دیو شلوار و کفش سف ییمویل یو روسر مانتو

 اومدم.

 زد. یلبخند دکتر

 اندازته؟ -

 زدم. یلبخند متقابال

 آره دکتر؛ ممنونم. -

 دخترم. کنمیخواهش م -

باکالس بود  یلیبود خ یهر چ یول هیچ دونستمیکه نم نشیاومدم و سوار ماش رونیب مارستانیهمراه دکتر از ب به

 .میشد
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 خارج شد و به سمت خونش حرکت کرد. مارستانیب نگیرو روشن کرد و از پارک نیماش دکتر

 برم. دیکجا با یفراموش نیبا ا دونستمیرو قبول کنه و گرنه نم میشده سرپرست یازت ممنونم که دکتر راض ایخدا

 .میشد ادهیپ نیو از ماش میدکتر شد یخونه نگیپارک وارد

 .میهال شد وارد

 باز کرد. رو از هم هاشدست

 بهار. یمن خوش اومد یبه خونه -

 زدم. یلبخند

 ممنونم دکتر. یلیخ -

 رو دم کنم. یمن برم چا نیمبل بش یدخترم؛ شما رو کنمیخواهش م -

 چشم. -

 مبل نشستم و اطرافم رو نگاه کردم. یرو

 هیو  یاتاق دوازده متر هیسته، برج یمخمل با گل ها یاروزهیف ینفره هیمبل دونفره و دوتا مبل  هی ه،یقشنگ یخونه

 ،ییدستشو هیحمام و  هیو  زیر یهابا گل یاروزهیطرح چوب و فرش ف یکرم یها نتیبا کاب کیکوچ یآشپزخونه

 !ست؟ین یکیکوچ یدکتر خونه هیاما واسه  ه،یخوب یدرکل خونه

 مبل نشست. یاومد و رو رونیاز آشپزخونه ب یچا ینیبا س قهیاز پنج دق بعد

 .میکم هوا بخور هی م،یبگرد رونیب میطوره امروز برچ -

 !هیگفتم: عال یخوشحال با

 دکتر بلند شد. میرو خورد مونییچا کهنیاز ا بعد

 م؟یبر -

 .ستین یآره؛ درضمن اگه زحمت -
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 .میبر ایدخترم؛ ب یچه زحمت -

 شدم. نگیهمراه دکتر وارد پارک به

 آورد و به راه افتاد. رونیب نگیوشن کرد و از پارکرو ر نیدکتر ماش م،یسوار شد کهنیاز ا بعد

 م؟یخب؛ کجا بر -

 

 .میچرخ بزن ابونیفقط تو خ شهیاگه م -

 باشه دخترم. -

 چشم دوختم. ابونیخ به

 تو گذشته واسم افتاده؟ یزیچه اتفاق غم انگ یعنی ه؛یغم هیچرا ته دلم  دونمینم 

 .دمیکش میشونیرو به پ دستم

 .کنهیم وونمیاره دسواالت د نی! اپوف

 بکنم. یاز ذهنم خطور کرد که باعث شد اخم یالحظه خاطره هیکه  میشد گهید ابونیخ وارد

 اومدم!  ابونیخ نی... آره من تو اشناسم؛یرو م ابونیخ نیا من

 دکتر بهش نگاه کردم. یصدا با

 شده؟ یچ -

 .شناسمیرو م ابونیخ نیمن ا -

 رو باال داد. ابروهاش

 !؟یگیم یجد -

 نگاه کردم. ابونیخ به
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 آره دکتر. -

 کوچه افتاد. هیدفعه نگاهم به  هی

 کوچه هم رفتم! نیتو ا من

 کوچه رفتم. نیگفتم: دکتر من تو ا عیسر

 کدوم؟ -

 کرد و وارد کوچه شد. کتریرو به کوچه نزد نیاون کوچه اشاره کردم که ماش به

 بوده. نجایخونت ا دیشا -

 .دیشا -

 گاز گرفتم. یدهنم بردم و و ه یم رو توانگشت شصت ناخون

 .کردمیاطراف رو نگاه م خوب

 .میدیخونه کنارش رس هیجنگل و  هیبه  کهنیتا به ا میجلو رفت اونقدر

 کردم. یخونه اخم دنید با

 خونه هم آشناست! نیا

 خونه بودم. نیدکتر فکر کنم تو ا -

 خونه نگه داشت. یرو رو به رو نیماش

 باشند. نجایخانوادت ا دیشو، شا ادهیپ -

 و دکتر در رو زد. میشد ادهیپ نیماش از

 جواب نداد. یکس یبار در زد ول نیچند

 .کردمیم یتو خونه زندگ ییتنها دیدکتر، شا گمایم -
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 احتمالش هست. -

 برخورد کرد. واریبه د یبد یپاش محکم به در زد که در باز شد و با صدا با

 .میخونه شد وارد

 !بهیعج یلیخ نم؛یبب تونستمیبود، اما خوب م کیجا تار همه

 بودند. یاتاق خال هیها به جز اما تموم اتاق م،یخونه رو گشت تموم

 .دمیچمدون رو کنار تخت د هیکه  میاون اتاق شد وارد

 لباس مواجه شدم. یبزرگش رو باز کردم که با انبوه پیسمت چمدون رفتم و ز به

 .یمده بوداو نجایبه ا یفکر کنم واسه مدت -

 آره فکر کنم. -

 کردم. دایپ مکارتیس هیشناسنامه و  هیرو باز کردم که  کشیکوچ پیز

 اسم خودمم بهاره! دمیشناسنامه رو برداشتم و بازش کردم که درکمال تعجب د عیسر

 شده؟ یچ -

 رو به طرفش گرفتم و با تعجب گفتم: اسم خودمم بهاره! شناسنامه

 گرفت و بهش نگاه کرد. ازم

 دهنش گرفت. یچهرش شاد و هم شکه شد و دستش رو جلو اگهانن

 .ختیش رگونه یرو یتخت فرود اومد و اشک یرو

 شد دکتر؟ یگفتم: چ ینگران با

 

 ــنیامــ
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 هام قاب گرفتم که با تعجب بهم نگاه کرد.صورتش رو با دست یخوشحال با

 !یمن یگم شده ی! تو دختر کوچولویبغض گفتم: تو بهار من با

 دکتر؟! یچ یعنیآورد و با تعجب گفت:  نییرو پا هامدست

 .دیگونم چک یرو یاشک باز

 من پدرتم بهار. نکهیا یعنی -

 د؟یاصال مطمئن د؟یدیفهم یرو چه جور نی... انیگفت: ا ناباورانه

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 آره دخترم. -

 رو رو به روش گرفتم. شناسنامه

فرهمندم و همسرمم باران و دخترم که تو  نیاسم مادر باران، من هم رام ن،ید، اسم پدر امنوشته بهار فرهمن ن،یبب -

 !یتو دختر من یعنی هانیگمش کردم بهار، ا رانیا

 هاش حلقه زد.چشم یبهم نگاه کرد و اشک تو شکه

 !د؟یواقعا... واقعا شما پدر من یعنیداره؟!  قتیحق نی... انیا -

 .دمشیغوش کششدم و در آ ترکینزد بهش

 شدند. ریسراز هاماشک

 دلم واست تنگ شده بود. دم،یکش یچهارده سال چ نیتو ا یدونیآره بهارم؛ آره دختر گلم؛ نم -

 خانوادم کنارمند. یاز اعضا یکیخوشحالم که  یلیکمرم گذاشتم و با بغض گفت: خ یرو رو هاشدست

 .دمیشالش رو بوس یرو
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 منم خوشحالم که کنارتم.-

 د؟یکنیم کاریچ نجایگمشدم، شما ا رانیگفت: اگه من تو ا یسوال یاومد و با چهره رونیشم بآغو از

 رو گرفتم. هاشدست

 دایتو رو پ میرو کردم و نتونست رویتهران رو به همراه مامانت ز نکهیکنم دخترم؛ بعد از ا فیپس بذار برات تعر -

رو جمع کردم،  لمیوسا نینکردم برنگردم، واسه هم داتیم و تا پگرفتم از خونه بر میروز تصم هیافسرده شدم؛  م،یکن

 گهید یکشورها یتو جیکنم، به تدر داتیران رو گشتم اما نتونستم پیاومدم؛ اول کل ا رونینوشتم و از خونه ب یانامه

زد،  یپسر جوون هیبه  نیماش هیدفعه  هیتو بودم که  یدرحال جست و جو دم؛یرس نجایبه ا کهنیبه دنبالت گشتم تا ا

به همراه  عدالزم رو انجام دادم تا آمبوالنس برسه، ب یپزشک بودم کارها کهنیبه سمتش رفتم و به خاطر ا عیسر

 خوب بود. یلیخ میسیرفتم و خوشبختانه انگل مارستانیآمبوالنس به ب

 ذهنم شکل گرفت. یها توکردنم تک تک اون لحظه فیزمان با تعر هم

 سیگفت: رئ یسیها اومد و به انگلاز پرستار یکیدم تا بفهمم حال اون پسر چطوره که نشسته بو یصندل یرو

 باهاتون کار داره. مارستانیب

ازم استقبال کرد  یبا مهربون مارستانیب سیرفتم، وارد اتاق شدم و رئ مارستانیب استیهمراه اون پرستار به دفتر ر به

 .دیحرف بزن دیبتون یت: فکر کنم فارسکه نشستم گف یوقت نم،یبش یصندل یو گفت که رو

 .گفتم: بله یفارس به

آمبوالنس برسه از  نکهیو با اون کارتون قبل از ا دیممنونم که پسرم رو نجات داد یلیگفت: ازتون خ یفارس به

 درسته؟ دیپزشک باش دیفکر کنم با د؛یکرد یریاز حد جلوگ شیب یزیخونر

 درسته.  -

 ؟یشکگفت: چه پز یسوال یچهره با

 مغز و اعصاب. -

 هم قفل کرد. یهاش رو توگذاشت و انگشت زیم یرو رو هاشآرنج

 بهتون کار بدم. نجایا دیندار یاگه کار یقدر دان یگرفتم برا میمن تصم -
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 اومدم. رونیخاطرات ب از

سال  کیبعد از  و کنمیکار م نجایو تو ا کنمیرو استراحت م یسال هیبعدش با خودم گفتم  یاولش قبول نکردم ول-

 مارستانیتو اون ب شهیرو قبول کردم و تا االن که نه ماه م سیدرخواست رئ نیبخاطر هم گردم؛یدوباره به دنبالت م

 .کنمیدارم کار م

 فشردم. فیهاش رو خفزدم و دست یلبخند

 دوند.کردم رو داد و دخترم رو بهم برگر مارستانیکه به مردم تو اون ب ییهایو خدا جواب خوب -

 

 بــهــار

 

 !د؟یکه داشت به دنبال من گشت یهمه سال با هر سخت نیگفتم: واقعا ا رتیح با

 آره دخترم. -

 گم شدم؟ یچه جور -

 کرد. فیماجرا رو واسم تعر یهمه

 خودم بوده. ریپس گم شدنم تقص -

 دخترم. میایب رونیها ببحث نیحاال از ا -

 هام رو آزاد کردم و برش داشتم.فتاد که دستچمدون ا یتو مکارتیلحظه نگاهم به س هی

 !مکارتیس هی -

 گذاشت. شیاخم ازم گرفتش و داخل گوش با

 .یکرده باش رهیذخ مکارتیهات رو تو سخداکنه شماره -

 رفت. نشیمخاطب یروشن شد تو یگوش کهنیاز ا بعد
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 شاد شد. شچهره

 .یکرد رهیذخ نیمامان، احسان و رام یهاچند شماره به اسم -

 کنارش نشستم. یخوشحال با

 !؟یجد -

 آره... -

 اخم ادامه داد. با

 کرده! دایمامانت تو رو پ نکهیا یعنی یکرد رهیمامانت رو ذخ یاگه شماره لنگه؛یم نجایا زیچ هی یول -

 مامان رو از کجا آوردم؟ یآره درسته؛ وگرنه من شماره -

 .یاومده باش نجایکردن من به ا دایو احتمال داره که تو واسه پ -

 .دیآره شا -

 نگاه کرد. یگوش به

 نگرانت شده. یلیبذار به مامانت زنگ بزنم؛ حتما خ -

 نگاه کردم. یگوش به

 .هیآره فکر خوب -

 بلندگو گذاشت. یمامان رو گرفت و رو یشماره

 اول برنداشت. یدفعه

 یو نگران تو یعصبان یکنم مامانم بود ول زن که فکر هی یبار دوم زنگ زد که بعد از خوردن چند بوق صدا یواسه

 ! هان؟!؟یرفت یکجا گذاشت خبریعقل ب یب ی: آخه دخترهدیچیپ یگوش

 مکث گفت: باران؟ یلب بابا نقش بست و با کم یرو یلبخند
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 از مامان بلند نشد. ییصدا

 که شکه شده. دیفهم شدیم 

 !نیام منیبیبا بغض گفت: بگو که خواب نم هیاز گذشت چند ثان بعد

 چه قدر دلم واسه صدات تنگ شده بود؟ یدونیم ست؛یبا بغض گفت: نه خانم خواب ن بابا

 مامان بلند شد. یهیگر یدفعه صدا هی

 

 .دیبابا چک یگونه یرو یاشک

 نکن باران. هیگر کنمیخواهش م -

 وجودم رو پر کرد. غم

 رفت.زد و دستم رو گ ینیصورتش رو پاک کردم که لبخند غمگ یرو اشک

 کنه؟یم کاریبهار دست تو چ یگفت: حالت خوبه؟ گوش گرفته یبا صدا مامان

 .یکرد دایمن خوبم، بهار هم خوبه؛ فکر کنم زودتر از من بهار رو پ -

 کردم. دایدرسته؛ باالخره دختر کوچولومون رو پ -

 زد. یلبخند بابا

 نگذشت که نگاهش رنگ غم کرد. یزیچ

 .گردمیتا فردا برم افتاده باران؛ یاتفاق هی-

 .نیام ایبا ترس گفت: نه ن مامان

 افتاده؟ ی! اتفاق؟یبا تعجب گفت: واسه چ بابا

 دوباره بغض کرد. مامان



 یدیو پل یپاک

563 
 

 ها رو تصاحب کرده.خون آشام نیما و هم سرزم نیهم سرزم یلعنت اسیال -

 از تعجب گرد شدند. هامچشم

 !؟یچ یعنی هانیها؟! اخون آشام نی! سرزمگه؟یم یچ مامان

 .گردمیکه بهتون نرسونده؟ من تا فردا برم یبیکرده؟! آس یگفت: چه غلط تیبا عصبان بابا

 .اریخطرناکه، الاقل بهار رو ن نیام اینه نرسونده؛ بخدا ن -

 !امیتنها بذارم و ب نجایکه بهار رو ا تونمینم امیمن فردا با بهار م د،یکنیم یکجا زندگ قایتو بگو دق -

 فت: باشه.گ ینگران با

 رو گفت. یبیعج یلیآدرس خ هی بعد

 مواظب خودت و احسان باش. نمت؛یبیم یفعال خداحافظ باران؛ به زود -

 تو هم مواظب خودت باش؛ خدانگهدار. -

 قطع نکن. نیگفت: ام عیبابا خواست قطع کنه مامان سر تا

 شده؟ یچ -

 باهاش حرف بزنم. خوامیرو به بهار بده؛ م یگوش -

 بهم انداخت. ینگاه مین بابا

 .شینیبیم ارمشیرفته حمام؛ فردا م ست؛ین شمیفعال پ -

 باشه؛ خدانگهدار. -

 .زمیخدانگهدار عز -

 رو قطع کرد. تماس

 باهام حرف بزنه؟ یچرا نذاشت ؟یتعجب گفتم: وا بابا! چرا دروغ گفت با
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 فشرد. میدستش بود مال یکه هنوز تو دستم

 ؟یکن کاریچ یخواستیم یدونستیکه جوابشون رو نم دیپرسیم یسواالت هیگه دخترم؟ ا یبگ یچ یخواستیم -

 ؟یکه بگ یدار ادیرو به  یتو چ یرفت یواسه چ دیپرسیاگه م

 کرد. اخم

 !؟یاومد نجایبه ا خبریتو ب نم،یصبر کن بب یول -

 گلوم رو فشرد. بغض

 داشته باشم بابا؟! ادیرو به  نیدارم که ا ادیرو به  یمن چ -

 بغلم کرد. محکم

بهت بگم که باورش  دیرو با ییزهایچ هیدرضمن  ،ینیبیمامانت رو م میریحاال بغض نکن دختر خوشگلم؛ فردا م -

 واست سخته.

 .جدا شدم ازش

 ؟یبهم بگ دیرو با یچ -

 .گمیخونه بهت م میبرگرد -

 باشه بابا. -

 .دیرو کش لپم

 .میآخ قربون اون بابا گفتند؛ بلند شو بر -

 .میو با هم بلند شد دمیندخ

 .میاومد رونیرو برداشتم و از خونه ب چمدونم

 .شدیحرکت باز م هیبست اما به هر حال با  یدر رو با هزار بدبخت بابا

 .میدیبه خونه رس قهیو بابا به راه افتاد. بعد از چند دق مینشست نیماش داخل
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 .میشد ادهیپ نیگذاشت و از ماش نگیرو داخل پارگ نیماش

 .میو وارد هال شد میرو درآورد هامونکفش

 چمدون رو ازم گرفت. بابا

 دخترم. امیتا ب نیمبل بش یبرو رو -

 گفتم. یچشم

 مبل نشستم و بابا به داخل اتاق رفت. یرو

 

 ــنیامــ

 

 اتاق شدم. وارد

 رو کنار کمد گذاشتم. چمدون

 گرفته؟! یچرا فراموش ستنهیگرگ هیاون اما اگه  ه؛یرو به بهار بگم؛ بگم که چه موجود زیهمه چ دیبا

 .دمیبه صورتم کش یدست

 !بهیعج یلیخ یلیخ نیا

 اومدم. رونیعوض کردم و از اتاق ب یرو با لباس خونگ لباسم

 مبل کنارش نشستم. یزدم و رو یبهار لبخند دنید با

 رو برات بگم. یخب االن وقتشه همه چ -

 بابا. دمیگوش م -

 .تهیچون واقع یرو باور کن گمیهت مکه ب ییهانیکن ا یسع -
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 .کنمیباور م -

 .دمیکش یقیعم نفس

 .میکنیفرق م یلیها خبهت بگم که ما با انسان دیمکث گفتم: اول با یکم با

 بابا؟! یچ یعنیتعجب گفت:  با

هام ه حرفبعد ک یدار یو سواالت یگفتم: بهار خواهشا وسط حرفم نپر؛ تا آخر گوش بده و اگه متوجه نشد معترضانه

 .تموم شد ازم بپرس

 چشم. -

 جور. نیخانوادتم هم ؛یانهیو گرگ یستیبهار، تو انسان ن نیبب -

 

 بـــهـــار

 

 هام از شدت تعجب گرد شدند. حرف، چشم نیا دنیشن با

 !؟یچ یعنی

 ییایدن م،یکنیم یزندگ یاگهید یایبزنم دستش رو به عالمت سکوت باال آورد و ادامه داد: ما تو دن یاومدم حرف تا

خون  هی ای نهیگرگ هیبتونند با  گهیوارد اونجا بشند، اگه د ییبتونند به تنها کهنینه ا نندیبب تونندیها نه مکه انسان

تو  دونمیمن نم دونه؛ینم یورد رو هرکس نیانتقال رو بلد باشند که ا ردو کهنیا ایما بشند  نیآشام وارد سرزم

انتقال وارد اون  هیبه هرحال تو با  یکرده ول دایتو رو پ یمامانت چه جور کهنیا ای یکرد دایمامانت رو پ یچطور

 میهم دار یبا هم صلح کردند و متحدند؛ ما دشمنان رانیا یهاو خون آشام هانهیهاست که گرگسال ؛یشد نیسرزم

ها و خون آشام ها،نهیدارند گرگ یفاوتمت یهانیها دطور که انسان نیپرستان؛ هم طانیش یکافر و فرقه یمثل اجنه

 دارند. یمتفاوت یها نیاجنه هم د

پرستان محافظت  طانیش یکافر و فرقه یها و اجنهخون آشام ها،نهیو انسان ها رو در برابر گرگ میمسلمان ما

 ها صدمه بزنند.که ممکنه به انسانچون میکنیم
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 .کردمیشکه بهش نگاه م فقط

 دروغ گفتم. دمینترسبگم از خودم  اگه

 

 یاجنه ای کنند،یم هیها تغذاز خون انسان ستیها واسشون مهم نکه جون انسانکافر چون یهامثال خون آشام-

و  کنندیم شونکهیت کهیو ت کنندیکافر هم شبانه به انسان ها حمله م یهانهیو گرگ کنندیم تیها رو اذکافر انسان

که تو شب چهاردهم  ییهانهیگروه اول گرگ شند،یم میتقسبه دو دسته  هانهیرگگ کنند؛یم هیاز گوشتشون تغذ

گروه اول  یهانهیگرگ یمن و فرمانروا شه،یدو برابر م شونیو قدرت جسمان شندیم لیماه کامله به گرگ تبد یوقت

 ملبه گرگ کا یبشند ول لیتبد تونندیکه هر وقت بخوان م ییهانهیگروه دوم گرگ م؛یباهم بزرگ شد یاز بچگ رانیا

دستشون بلندتر،  یهاناخون شه،یم زتریبلندتر و ت ششونین یهادندون شندیم لیتبد یو وقت شندینم لیتبد

 .میما جزو گروه دوم هست کنه،یم رییهاشون تغو رنگ چشم شهیم ترمیو ضخ زتریت

 دهنم رو با ترس قورت دادم. آب

 !م؟یموجود نجوریواقعا من ا یعنی

 .یتر از خودت به نام احسان داربرادر بزرگ هیو تو  مییهانهیگرگ یمن فرمانروا و مادرت ملکه -

بابا من برادر دارم  ی: وادمیو وسط حرفش پر دمیهام رو بهم کوبو با ذوق دست دیحرف، ترسم کال پر نیا دنیشن با

 اون هم بزرگ تر از خودم؟!

 گفت: مگه نگفتم وسط حرفم نپر؟! یو با لحن شوخ و به ظاهر عصبان دیخند

 خنده. ریانداختم و لبم رو به دندون گرفتم تا نزنم ز نییرو پا سرم

 .گهید ییو گفت: دختر بابا دیبا خنده دماغم رو کش بابا

 بابا با لبخند زل زدم. یهارو باال آوردم و تو چشم سرم

 .یدار یبه حالت مامان، شوهر چشم آب خوش

 !؟یکنیم یه مامانت هم حسود: خاک تو سرت! بوجدان
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 یاو چشم قهوه یداره، من شوهر چشم آب یخوش به حالش که شوهر چشم آب گمیفقط م کنم،ینم یحسود -

 دوست دارم.

 !دهیشوهر ند -

 هام نقش بست. چشم یداشت جلو یکه درخشش خاص یالحظه دوتا چشم قهوه هی

 !دمیجا د هیها رو چشم نیا انگار

 اومدم. رونیتو فکر ب بابا از یصدا با

 شده دخترم؟ یچ -

 بابا جون، ادامه بده. ستین یزیچ -

 ؟یدار یخب خوشگل بابا سوال ست؛ین لیاص هیاما مامانت  م،یلیاص هیمن و تو و احسان  گفتم؛یخب، داشتم م -

 یشما عصبان رو تصاحب کرده و موننیسرزم اسیاوف تا دلت بخواد بابا؛ خب سوال اول، مامان بهت گفت که ال -

 ه؟یاون ک ؛یشد

سنگ دل به تمام  هی دم،یاز اون ند تریرو عوض یپرستانه؛ من تا حاال آدم طانیش یهااز فرقه یکی یاون فرمانده -

متعجبم که چه  نیرو تصاحب کرده؛ من از ا نیها حمله کرده و دو سرزمخون آشام نیما و سرزم نیبه سرزم اره؛یع

 !هرو تصاحب کن ایتونسته دو دن یبانیپشت چیبدون ه یجور

 .میریرو پس بگ موننیسرزم میبر دیپس با -

 .قایدق -

 ؟یها که باهاتون متحدند برام بگدرمورد خون آشام شهیم ،یخب سوال بعد -

و  نیها دو تا پسر به اسم رادان و رامخون آشام یها چهار نفرند، فرمانرواخون آشام یآره دخترم؛ خانواده سلطنت -

 بایتقر جدهیه نیو هفت سالشه و نگ ستیب نیو دو سالشه، رام ستیب بایداره، رادان تقر نیدختر به اسم نگ هی

سالش بود مامانش کشته شد و تا حاال فرمانروا  زدهیس نیرام یوقت شینونزده سالشه هم سن خودته، چند سال پ

 ازدواج نکرده.
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 خون بخورند! دیبا یعیبه طور طب یول زنندیمه نمها صدمسلمان به انسان یهاخون آشام دیگیشما م -

 بگم. شتریب هانهیها و گرگخون آشام اتیاصال بذار درمورد خصوص کنند؛یم هیتغذ واناتیاز خون ح -

 هاش گوش دادم.دقت به حرف با

 ینجوریچرا ا !ه؟یباز شد که باعث شد بابا بخنده و بگه: چ ینعلبک یبابا؛ دهنم اندازه یجمله نیآخر دنیشن با

 !؟یشد

 خوبه! یلی! خمیشینم ریجالبه بابا، پ یلیخ -

 .دیخند

 ؟یهم دار یاگهیخب؛ سوال د -

 زدم. یلبخند

 .ینه بابا جون؛ ممنون که به سواالتم جواب داد -

 نامفهوم از ذهنم رد شد که لبخندم جمع شد. یالحظه خاطره هیحرفم  نیا با

 چپ و راست تکون دادم.رو به  سرم

 شده دخترم؟ یزیچ -

 .دمیکش یقیعم نفس

 نامفهوم از ذهنم رد شد. یلیخ یالحظه خاطره هینه بابا جون، فقط  -

 .گردهیکل حافظت برم یدخترم؛ انشاهلل به زود هیعاد هانیآهان؛ ا -

 انشااهلل. -

 شدم. بلند

 با اجازه برم حمام.-
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 کمد گذاشتم. یکشو یتو دمیواست خر یبرو دخترم؛ چند دست لباس خونگ -

 فعال. ؛ییممنون بابا -

 زد. یلبخند

 فعال دخترم. -

 اتاق شدم و در کمد رو باز کردم. وارد

 مورد نظرم رو برداشتم و وارد حمام شدم. یهالباس

 آوردم. رونیرو ب هاملباس

 تعجب کردم. دمیپهلوم د یکه رو یزیافتاد، اما با چ نهیلحظه نگاهم به آ هی

 !ه؟یچ گهید نیا

 شده بود! یپهلوم طراح یهفت رنگ، رو یاژدها هی

 خورد. یکیدفعه تکون کوچ هیکه  دمیاژدها کش یرو یدست

 دستم برداشتم. عیترس سر با

 هام رو بستم.نور چشم ادیزد که بخاطر شدت ز رونیاژدها ب یمختلف از تو یهفت تا نور با رنگ ها ناگهان

 !نم؟یبیمن دارم خواب م ایخدا یوا

 بود؟ یشده دخترم؟ اون نور چ یبابا از پشت در بلند شد: چ یر حمام زده شد و صدادفعه د هی

 بابا. یچی... هچیرو باز کردم و هل گفتم: ه هامچشم

 اون تو چه خبره؟ نمیلباست رو بپوش بب -
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کردم که با و در رو باز  چوندمیرو برداشتم و دور خودم پ یبزرگ یداد در رو باز کنم که درآخر حوله ریگ نقدریا

 صورت نگرانش رو به رو شدم.

 شده دخترم؟ یچ -

 دادم. هیدر تک به

 بابا. یچیه -

 کرد. اخم

 بهار راستش رو بگو. -

 ه؟یچ گهیپهلوم د یاژدها رو نیو گفتم: ا دمیکش یپوف

 گفت: کدوم اژدها؟ یسوال یچهره با

 که فقط پهلوم معلوم باشه باز کردم. یرو جور حوله

 .نیا -

 حد ممکن گرد شدند. نیتا آخر هاشچشم

 اژدها که...! نیا -

 بهم نگاه کرد. عیسر

 !یماه رو دار یرویمن بهار تو ن یخدا یوا -

 ماه؟! یرویو با تعجب گفتم: ن جیگ

 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 .دمیم حیواست توض یاومد رونیفعال برو حمام؛ بعد که ب -

 گفتم: باشه. سردرگم
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 رف در اتاق رفت.زد و به ط ینگران لبخند

 کردم. زونیآو یبه جالباس رو بستم و حوله رو دور خودم باز کردم وحمام  در

 تا دور حمام رو نگاه کردم. دور

 شده بود. دهیکم رنگ پوش یآب یو کف حمام با کاش وارهاید

 .سادمیدوش وا ریآب ولرم رو باز کردم و ز ریش

 

 ــنیامــ

 

 اومدم. رونیاتاق ب از

 افتاده! یتو گذشته چه اتفاق نمیان زنگ بزنم بببه بار دیبا

 هر لحظه در معرض خطره! کهنیا یعنی نیماه رو داره! و ا یرویکه دختر من ن شهیباورم نم ایخدا

 مبل برداشتم. یرو از رو میحال شدم و گوش وارد

 داد.بوق جواب  نیباران رو گرفتم که با پنجم یکه وجودم رو پر کرده بود شماره ینگران با

 الو؟ -

 یبانیپشت چیتونسته بدون ه اسیال یچه جور کهنیدرمورد بهار و ا خوامیرو م یباران، همه چ نیبب نم؛یسالم، ام -

 رو تصاحب کنه بدونم. نیدو سرزم

 بفهمم که هول کرده. تونستمیم یکرد ول سکوت

 

 ــنیرامــ
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 .ارمیدارم بال در م یبه ملکه زد از خوشحال نیکه فرمانروا ام یاز اون زنگ بعد

 !نمشیبب تونمیکه باالخره م شهیباورم نم گرده،یبهارم داره برم ایخدا یوا

 "الو "گفتیملکه که م یرو باز کنم، صدا خچالیوارد آشپزخونه شدم و تا اومدم در  خوندمیکه آهنگ م همونجور

 بلند شد.

 اومدم و به سمت ملکه رفتم. رونیآشپزخونه ب از

چه  کهنیدر مورد بهار و ا خوامیرو م یباران همه چ نیبب نم؛ی: سالم؛ امدمیرو پشت تلفن شن نیا امفرمانرو یصدا

 رو تصاحب کنه بدونم. نیدو سرزم یبانیپشت چیتونسته بدون ه اسیال یجور

 هول کرد و نگران بهم چشم دوخت. ملکه

 شدم. کیملکه نزد به

 کنم. فیون تعررو واسش یتا همه چ دیرو به من بد یلطفا گوش -

 رو به سمتم گرفت. یبه عنوان باشه تکون داد و گوش یسر

 ضرب گرفت. نیزم یچپش رو یرو گرفتم و ملکه با پا یگوش

 .نیسالم فرمانروا ام -

 شما؟ دیسالم؛ ببخش -

 پسر بزرگ فرمانروا آرش. نم،یمن رام -

 آهان؛ شناختم؛ صدات که مرد شده پسر! -

 .دمیخند

 !گهیآره د -

 .نمیکن بب فیتعرخب  -
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 .دمیکش یقیعم نفس

 نکاریداشته که ا لیدل ریفرمانروا ام د؛یهام گوش کنخوب به حرف کنمیخواهش م یول گم،یرو واستون م یهمه چ-

 رو کرده.

 شده؟ یگفت: چ ینگران با

 .گمیخب اول درمورد بهار م -

 کردم. فیخبر رفتنش رو واسه فرمانروا تعر یما گذاشت تا ب نیسرزم یبهار پاش رو تو یکه از وقت یاتفاقات تموم

 !نیمن زاگرا رو کشته؛ آفر ی! پس دختر کوچولونطوریکه ا -

 کردم. اخم

 نکرده؟ فیمگه بهار واستون تعر -

 .دیفهمیم میبرگشت یاومده؛ وقت شیپ یمشکل هیگفت: نه؛  نیلحن غمگ با

 وجودم رو پر کرد.  ینگران

 ه بهار افتاده؟واس ینکرده اتفاق ییشده؟ خدا یچ -

 رو بگو. نیتصاحب دو سرزم یخب حاال ماجرا د؛یشیمتوجه م میبرگشت یبهار سالمه؛ وقت -

رو گروگان گرفت و گفته بود که اگه امروز درخواستم رو  ریهمسر فرمانروا ام اس،یال ش،یمکث گفتم: دوماه پ یکم با

 دنیواسه نقشه کش یواسه نجات دادن و نه وقت ینه وقت کهنیفرمانروا هم بخاطر ا کشم،یهمسرت رو م یرینپذ

 .رو قبول کنه اسیبا ال یداشت، مجبور شد همکار

 ؟یچ یعنی نیگفت: ا یجد

 رو تصاحب کنه. نینوع اول تونست دو سرزم یهانهیگرگ یبانیبا پشت اسیال کهنیا یعنی -

 کرده؟! کاریبلند گفت: چ تیدفعه با عصبان هی



 یدیو پل یپاک

575 
 

رو از دو  اسیکه ال کشندیرو براتون گفتم که! درضمن با کمک طاها دارند نقشه م لشیدلفرمانروا؛  دیآروم باش -

 گم؟یم یکه چ دیفهمیم م،ییاونا ونیدوماه واقعا مد نیرو بهمون برگردونند؛ تو ا نیکنند و سرزم رونیب نیسرزم

 براتون انجام بدم؟ دیندار یخب کار فهمم؛یو آروم گفت: م دیکش یقیعم نفس

 ممنون فرمانروا. نه؛ -

 سالمم رو به همه برسون؛ خدانگهدار. نمتون؛یبیپس، فردا م -

 چشم؛ خدانگهدار. -

 رو قطع کرد. تماس

 .میخوب شد که بهشون گفت م؛یو رو به ملکه گفتم: راحت شد دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 گفت: آره خوب شد؛ دلم واسه هردوشون تنگ شده. آروم

 ت.لبم شکل گرف یرو یلبخند

 تنگ شده. طونمیمنم واسه بهار ش دل

 شد. دایرادان و احسان پ ن،ینگ یمبل نشستم که سروکله یرو

آشپزخونه بردند و از  یرو تو یو خوراک ییمواد غذا یهاسهیپر وارد هال شدند و بعد از سالم، ک یهادست با

 مبل نشستند. یرو حوصلهیاومدند و ب رونیآشپزخونه ب

 ر کوه کندند بخدا!نگاشون کن، انگا -

 یاونوقت خودت تو خونه رو د،یخر ینگو که اعصابم دستت خورده؛ ما رو فرستاد یچیگفت: تو ه تیبا عصبان نینگ

 !یمبل لم داد

 بهار خانم. رینخ -

 

 رادان، احسان و ملکه متعجب بهم چشم دوختند. ن،ینگ
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 زدم. ییدندون نما لبخند

 ...گفتمیم مخب داشت د؛یرفت، ببخش رونیاز دهنم ب -

 ملکه، داداشم از عشق دخترتون خل شده! دینیحرفم رو قطع کرد: بب نینگ

 نگفت. یچیو ه دیخند ملکه

 .وفتهیکه بشه سر زبون شما هم طاها طاها م گهیکن، چند وقت د یحرص گفتم: کمتر بلبل زبون با

 خان! نینزن رام یزر اضاف نقدریسرش رو باال آورد و گفت: ا عیانداخت اما سر نییرو پا سرش

 یو نفس و ملکه رفت؛ وارد اتاق شد و در رو محکم بست که صدا یبلند شد و به سمت اتاق مشترکشون با هست بعد

 در شکستا! نیخانم ا نینگ ینفس بلند شد: ه

 سرجات باو. نی: بشنینگ

 .با خنده گفت: نفس که نشسته یهست

 .دیرو شن نیپر حرص نگ یهانفس یصدا شدیپشت در بسته هم م از

 .دنیشروع کردم به خند هیهمراه بق به

 .یکه خودت اعتراف کن میکنیم یخانم، هردومون کار نیبهار برگرده نگ بذار

 باز شد و بابا به داخل اومد و بعد از سالم به سمت اتاقش رفت. در

 

 بـــهـــار

 

 ومدم.ا رونیو از حمام ب دمیهام رو پوشحمام کردن، لباس قهیدق ستیاز ب بعد

نشستم، سشوار رو برداشتم و روشنش کردم و شروع کردم به شونه زدن و خشک  نهیآ یرو به رو یصندل یرو

 کردن موهام.
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 کارم تموم شد. قهیاز پنج دق بعد

 .دادیرو نشون م قهیدق ی، ساعت چهارده و سرو بافتم و به ساعت نگاه کردم موهام

 فکرکنم اذان رو گفته باشند. خب

 اومدم و وارد اتاق شدم.  رونیشدم، وضوم رو گرفتم و ب ییاومدم و وارد دستشو رونیاتاق ب از

 .ستادمیچادر گذاشته شده بود رو برداشتم و چادر رو سرم کردم و به نماز ا یمهر که رو هیچادر نماز و  هیتخت  یرو

 اومدم. رونیو از اتاق بتخت گذاشتم  یظهر و عصرم رو که تموم کردم چادر رو مرتب به همراه مهر رو نماز

 ضرب گرفته بود. نیزم یمبل نشسته بود و با پاش رو یرو بابا

 . دیافکارش غرق بود که نفهم یمبل کنارش نشستم و صداش زدم، اما اونقدر تو یطرفش رفتم و رو به

 اومد و بهم نگاه کرد. رونیشونش زدم که از فکر ب یبار رو سه

 بابا؟ یکنیفکر م یبه چ -

 دخترم. ستین یمهم یزیگفت: چ نگران

 .دینگران نقدریکه ا هیمهم زیحتما چ -

 .کشندیناراحتم؛ بدجور دارند زجر م موننیبخاطر مردم سرزم -

 زدم. یلبخند

 .میکنیم رونیب موننیرو از سرزم اسیال ،یینگران نباش بابا -

 زد. یکم رنگ لبخند

 .میبتون دوارمیام -

 .یماه واسم بگ یروید از نخب قرار بو م،یتونیحتما م -
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باد و  ته،یسیهمون الکتر ایرعد و برق  اهان،یگ شیرو خ،یمختلف، آب، آتش،  یرویهفت ن یعنیماه  یرویخب، ن -

 بره،یم نیرو از ب یطانیش یروهایو ن ادیماه م یرویبا ن یشده فرد ییشگویاز گذشته پ ن،یزم یمقابله با جاذبه یروین

کافر  یتمام اجنه یها گفت که تو سردستهخون آشام یمانرواپسر فر نینت زنگ زدم و رامبه ماما یحمام بود یوقت

 شده. ییشگویکه پ یهست یبهار تو همون شخص ،یرو کشت

من اون  یعنی! هیمعرکست بابا! باور نکردن نیماه رو دارم؟ ا یرویمن ن یعنیقلبم گذاشتم و شکه گفتم:  یرو رو دستم

 جن رو کشتم؟

 .دیخند

 آره دخترم. -

 دادم. هیمبل تک به

 .درمورد گذشتم از مامان بپرسم دیبا میبرگشت یفکر کنم گذشتم جالب باشه، وقت -

 

 .دمیرو به هم کوب هامدست

 کنم.رو امتحان  روهامین خوامیم یلیخ-

 .یکنیامتحانش م میرفت موننیبه سرزم یخنده گفت: وقت با

 گفتم: باشه بابا. جانیه با

 آشپزخونه غذا حاضره. یتو میبر هگیخب د -

 بابا؟ یخودت غذا پخت -

 آره دخترم. -

 رو باال دادم. ابروهام

 آشپز دارم! یبابا یوا -
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 .دیخند باز

 ! بابات هنرمنده.گهیآره د -

 همراه بابا وارد آشپزخونه شدم. به

 .مینشست یصندل یگذاشتم و رو زیم یکمکش، بشقاب، قاشق، چنگال و غذا رو رو با

 ها!مخصوصا اون گوشت ادیسرخ کرده؛ به نظر خوش مزه م ینیزم بیبا س مهیق رشتخو

 ها خامند.چرا گوشت اما

 گفتم: چرا گوشتا خامند بابا؟ ختمیبشقاب که ر یرو واسه خودم تو ینیزم بیو خورشت و س برنج

 درست کردم. نجوریا ینکرد هیچون دوماهه که تغذ -

 ها نگاه کردم.به گوشت یچندش با

 .شهینظرت عوض م یخنده گفت: بخور با

 تعجب به بابا نگاه کردم. ایش اما از مزه دمیذهنم بردم و جو یها رو تواز گوشت یکیاز خورشت و  یقاشق کم با

 ست که!مزهخوش یلیخ نیا-

 .ختیبشقاب ر یو برنج واسه خودش تو دیخند

 لذت و ولع شروع کردم به خوردن. با

 با!با یدار یدست پخت عجب

 ها رو جمع کردم و شستم.ظرف م،ینهارمون رو تموم کرد کهنیاز ا بعد

 ؟یخوابیبخوابم؛ شما هم م رمیم گهیبه بابا گفتم: من د رو

 .خوابمیهال م یاتاق من بخواب، من هم تو یبرو دخترم؛ تو -

 باشه بابا جون، فعال. -
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 فعال دخترم. -

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 تخت پرت کردم. یرو رو خودم

 هام گرم شدند و به خواب رفتم.هام رو بستم که کم کم چشمو چشم دمیخودم کش یرو رو پتو

و موهام آزادنه دور شونم  دمیدویبلند تا مچ پام به سرعت م دیسف ریلباس حر هیو مخوف با  کیجنگل تار هی وسط

 بود.  ختهیر

 .کنهیداره دنبالم م یکه انگار کس دمیدویم یجور

 .داشتمیدست برنم دنینفس نفس افتاده بودم، اما از دو به

 .ستادمیو ا دمیاز درخت بود رس یکه خال ییبه جا کهنیتا ا دمیدو اونقدر

 .دمیکش یقیعم یهاقلبم گذاشتم و نفس یرو رو دستم

هاشون رو همزمان از دست یکیشدند،  کیبهم نزد یکم یدفعه دو نفر از چپ و راست آروم به طرفم اومدند و وقت هی

 .نجایا ایبه سمتم دراز کردند و فرد طرف چپم گفت: بهار ب

 .نجایا ایطرف راستم گفت: نه بهار! به حرفش گوش نکن، ب فرد

 بهشون نگاه کردم. جیگ

 هاشون معلوم شد.قدم به جلو برداشتند که رنگ چشم هی

 .یاو طرف راستم قهوه یچپم آب طرف

 جات امنه بهار؛ بهم اعتماد کن. من شیباهم گفتند: پ هردوشون

 جملشون تکرار شد. یه و

 دو زانو فرود اومدم. نیزم یهام گذاشتم و روگوش یرو رو دستم

 گفتم: بــــســــه! ادیفر با
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 .دمیکش یدر پ یپ یهاتخت نشستم و نفس یترس رو با

 .دمیبه صورتم کش یدست

 بود؟! یچه خواب مزخرف گهید نیا

 تر شدم.آروم کهنیتا ا دمیکش یقیبار نفس عم نیچند

 کابوس مسخره بود. هیبهش فکر نکنم، فقط  بهتره

 ..هام رو بستم.و چشم دمیرو مرتب کردم؛ دراز کش بالشتم

 انداختم.  یرو باز کردم و به ساعت نگاه هامچشم

 ساعت هفته! دمیچقدر خواب اوه

 اومدم. رونیتخت پا شدم و از اتاق ب یرو از

 .بود کیتار هال

خارج شدم. به سمت اتاق حرکت کردم و وارد  ییمربوطه از دستشو یهاشدم و بعد از انجام کار ییدستشو وارد

 شدم.

 اومدم. رونیبستم و از اتاق ب یاز شونه کردن موهام، موهام رو با کش مشک بعد

 از بابا نبود. یو خبربالشت گذاشته شده بود  یبود رفتم اما پتو، مرتب رو دهیکه بابا روش خواب یسمت مبل به

 ! کجا رفته!وا

و با بابا رو به رو  دمیها روشن شدند که به سمت در چرخباز و  بسته شدن در هال بلند شد و چراغ یدفعه صدا هی

 شدم..

 دخترم. اریرو ب هادیخر یهیبق نیبرو تو ماش -

 بابا جون.چشم  -

 قدم برداشتم. نگیداخل پارگ نیسمت ماش به
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 شدم: بهار؟ خکوبیم یامردونه یباز کردم، اما با صدا رو نیماش در

 .دمیرو ند یرو اطرافم چرخوندم، اما کسو با اخم نگاهم  جیگ

 شدم. یاالتی! پوف! حتما خبهیعج یلیصدا از کجا اومد؟! خ نیا

 هال شدم.رو درآوردم و وارد  یمشک ییرو بستم. از پله ها باال اومدم و دمپا نیرو برداشتم و در ماش دهایخر

 بابا؟ یخوریم یبلند گفتم: چا یآشپزخونه گذاشتم و با صدا یرو تو دهایخر

 آره دخترم، قربون دستت. -

 مبل نشستم. یرو دم کردم و وارد هال شدم و کنار بابا رو یچا

 نجایا به گهیفکر کنم د م،یرو واسه سفر آماده کن ازیمورد ن لیها و وساکمکم کن لباس میرو که خورد مونییچا -

 .گردمیبرنم

 باشه بابا جون. -

 ممنون دخترم. -

 زدم. یلبخند

 .فستیوظ کنم؛یخواهش م -

 زد و دستش رو دور گردنم انداخت. یلبخند

 اومد؟ ادتیبه  یاخاطره چیه -

 نه بابا جون. -

 رفت! ادمیبه کل  طون،ینمازم! لعنت خدا بر جون ش یوا

 بابا نماز! یوا -

 خترم.من تو مسجد خوندم د -
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 مسجد هم داره؟! نجایتعجب گفتم: مگه ا با

 مسلمون که داره. نجایآره دخترم؛ ا -

 آهان. -

 قلبم گذاشتم. یرو به روم نگاه کردم و دستم رو رو به

 .نهیسنگ نمیس یکه قفسه کنمیحس م خوب

 فکره. یشده و تو رهیخ یاگوشه هیبه  دمیبابا نگاه کردم که د به

 ابا؟ب یکنیفکر م یبه چ -

 نگاه کرد. بهم

 دخترم. یچیه -

 فکره! یشده، همش تو بیعج

 بشم. شلهیکه پ نخواستم

 

 من برم نماز بخونم. کشهیدم م یتا چا -

 برو دخترم. -

 و وارد اتاق شدم.آشپزخونه شدم و وضو گرفت  وارد

 .ستادمینماز رو سرم کردم و سجاده رو پهن کردم و به نماز ا چادر

 

 )چهار ساعت بعد(

 



 یدیو پل یپاک

584 
 

 ــنیرامــ

 

 اومدم و وارد اتاق شدم. رونیب ییگرفتم و از دستشو وضو

 هر دو نمازم رو خوندم. قهی. بعد از هشت دقستادمیرو پهن کردم و به نماز ا سجاده

 وفته؟یب یچرا دلشوره دارم؟ قراره چه اتفاق بد ایخدا

 .دمیکش یقیعم نفس

 اومدم. ونریکشو گذاشتم و از اتاق ب یرو جمع کردم و تو سجاده

 .میخوریم شام میدار یتو آشپزخونه، همگ ایب نیبلند بابا بلند شد: رام یصدا

 شروع کردم به غذا خوردن. یحرف چیکنار بابا و احسان نشستم و بدون ه نیزم یرو آشپزخونه شدم و وارد

 ر بهار که قراره فردا برگرده.فک یفکر بودم، تو یاما من تو خندوند،یرو م هیهاش بقغذا خوردن، رادان با حرف ونیم

 توجهش بهم جلب شد. ملکه

 کرده پسرم؟ ریفکرت رو درگ نقدریا یچ -

 نگاه کردم. بهش

 .کردمیداشتم به بهار فکر م -

 جون! ادامه بده. نیرام یکنیم یزد و رادان گفت: به به، چه کار خوب یلبخند

 بهش رفتم و به غذا خوردنم ادامه دادم. یاغره چشم

 بلند شدم. نیزم یاز اتمام شام، از رو بعد

 .ریبخوابم؛ شب بخ رمیکه پخته درد نکنه؛ من م یدست کس -

 اومدم. رونیاتاق مسواکم رو برداشتم و ب یاومدم و از تو رونیآشپزخونه ب از



 یدیو پل یپاک

585 
 

 اومدم. رونیب ییمربوطه مسواک زدم و از دستشو یشدم و بعد از انجام کارها ییدستشو وارد

 اتاق شدم. وارد

 بود. رهیبود و به سقف خ دهیتخت دراز کش یرو احسان

 رفتم. شیکینزد به

 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 رو از سقف گرفت و بهم نگاه کرد. نگاهش

 کرده. ریجملش بدجور فکرم رو درگ نیاومده، ا شیپ یبابا گفت مشکل کهنیبه بهار و بابام، به ا -

 افتادم. نیمحرف فرمانروا ا نیا ادیحرفش، تازه به  نیا با

 خوشحال بودم که به کل فراموش کردم. نقدریا

 افتاده؟ یچه اتفاق یزنیگفتم: حدس م ینگران با

 سرش گذاشت. ریرو ز هاشدست

 نکن؛ بخواب. ریفکرت رو درگ شه؛یفردا معلوم م دونم؛ینم -

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 .ریباشه، شب بخ -

 .ریشب بخ -

 رو بست. هاشچشم

 هام رو بستم.و چشم دمیدراز کش یچوب تخت یرو

 .خوابندیگرده خوشحالند که فکر کنم حاال حاال نمقراره بهار فردا بر کهنیاز ا نقدریا نیو نفس و نگ یهست
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 بـــهـــار

 

 خاموش شد. ونیزیدفعه تلو هینگاه کردن بودم که  لمیف مشغول

 رو خاموش کرده. ونیزیاونه که تلو دمیسرم، فهم یبابا باال یهانفس یصدا از

 .دمیدیم لمیو غرزنان گفتم: عه بابا! داشتم ف دمیطرفش چرخ به

 .مایمونیساعت دوازدست، از پرواز جا م نم،یبلند شو آماده شو بب -

 گفتم: چشم پدرجان. یحوصلگیب با

از قبل آماده کردم  که میو شال صورت یو جوراب مشک یمبل بلند شدم و وارد اتاق شدم. مانتو و شلوار ل یرو از

 اومدم. رونیو چمدونم رو برداشتم و از اتاق ب فیو ک دمیبودم رو پوش

 بود. ستادهیدر هال منتظرم ا یبا چمدون جلو بابا

 نگاهم رو به خونه انداختم و در رو بستم. نیاومدم و آخر رونیهمراه بابا از خونه ب به

 خونه بود. یرو به رو آژانس

 شه؟یم یچ نتیبا ماشرو به بابا گفتم: با 

 بفروشمش. کهنیتا ا مونهیجا م نیندارم دخترم، هم یازیبهش ن گهید -

 گفتم. یآهان

 رو به دستش دادم و در عقب آژانس رو باز کردم و نشستم. چمدونم

 صندوق عقب گذاشت در جلو رو باز کرد و کنار راننده نشست. یها رو توچمدون کهنیبعد از ا بابا

 کردند، راننده به راه افتاد. یاحوالپرس یسیراننده و بابا به انگل کهنیاز ا بعد

 رو بشناسند. گهیکنم هم د فکر
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 .میدیبه فرودگاه رس قهیاز پونزده دق بعد

 کرد و رفت. ین و بابا خداحافظمآورد و از  رونیها رو از صندوق عقب برو حساب کرد و راننده چمدون هیکرا بابا

 .مینشست مایهواپ یمربوطه تو یو بعد از انجام کارها میدسالن فرودگاه ش وارد

 باند فرودگاه بلند شد. یداشته باشه از رو ریتاخ کهنیبدون ا مایهواپ

 

 )دوازده ساعت بعد(

 

 قهیو پنجاه دق زدهیس ساعت

 

 هام رو باز کردم.مهماندار چشم یصدا با

 .میبستیکمربندهامون رو م دیو با میبود دهیرس بایتقر

 بابا بهش نگاه گردم. یصدا با

 کمربندت رو ببند دخترم. -

 گفتم: من که کمربند ندارم بابا! شما اگه کمربند شلوارت بازه ببند. یلحن شوخ با

 .دیو لپم رو کش دیخند

 .زی! کمربندت رو ببند مزه نرطونیش یا -

 خنده گفتم: چشم. با

 .ستادیفرودگاه تهران فرود اومد و ا باند یرو مایهواپ قهیرو بستم و بعد از چند دق کمربندم

 .میو به سمت سالن فرودگاه حرکت کرد میشد ادهیپ مایهواپ از



 یدیو پل یپاک

588 
 

 خلوت توقف کرد. یلیخ یجا هیهامون بابا گرفتن چمدون لیاز تحو بعد

 .میهاتم ببند تا انتقال بزندستت رو بده به من، چشم -

قرار  نیزم یپام رو هیشد و بعد از چند ثان یپام خال ریر زدفعه انگا هیهام رو بستم که رو بهش دادم و چشم دستم

 گرفت.

 .گرد شدند سیتوپ تن یهام اندازهرو که باز کردم از تعجب چشم هامچشم

 رو باش دختر! چقدر سرسبز و خوشگله! نجایا

 .دیکش یقیهاش رو بست و نفس عمهام رو ول کرد؛ چشمدست بابا

 تنگ شده بود. نجایدلم واسه ا -

 .ییبابا یگفتم: حق دار کردمیطور که به اطراف نگاه م همون

 

 زد. یرو باز کرد و لبخند هاشچشم

 .یاریب ادیرو به  ینیبیکه م ییهاکن اون یسع م؛یوقتشه بر گهیخب د -

 باشه بابا جون. -

 .میدیکلبه رس هی یکیبه نزد نکهیتا ا م،یبه دست به سمت جلو قدم برداشت چمدون

 بودند. ستادهیسالشون باشه ا یس خوردیمرد و زن که بهشون م هیسه تا دختر و دوتا پسر؛ کلبه  کنار

من رو محکم تو  عیسر دیبهمون رس یو و وقت دیبه طرفمون دو دنمونیباشه با د دیزن که فکر کنم مامانم با اون

 .دیآغوش کش

 دلم واست تنگ شده بود دختر خوشگلم. -

 هام شکل گرفت.لب یرو یلبخند

 هاش حلقه زد.چشم یبابا پشت سرم، ازم جدا شد و اشک تو دنیبا د مامان
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 بابا هم حلقه زد. یهاتو چشم اشک

 هاش رو بست.و چشم دشیشد و محکم تو آغوش کش کیبه مامان نزد بابا

 دلم واست تنگ شده بود خانمم. -

 .نمیبا بغض گفت: دل من هم واست تنگ شده بود ام مامان

 ر شد.تپررنگ لبخندم

 مامانمه. هیته چهرم شب چقدر

 کرد. یمکث از بابا جدا شد و من و بابا رو تا کلبه همراه یبا کم مامان

 من رو محکم بغل کرد. شونیکیشدند و  ترکیدخترا بهم نزد یهر سه تا میدیبه کلبه رس یوقت

 جونم. یدلم واست تنگ شده بود آبج -

 تکرار کردند. جمله رو نیهم بغلم کردند و هم گهید یدوتا

 !شناسمیکدومشون رو نم چیخدا، من ه یوا

 ؟یکنیبهمون نگاه م نجوریشده بهار؟ چرا ا یاز پسرها گفت: چ یکیبه همه زل زدم که  جیگ

تر چمدون رو محکم یبغض گلوم رو فشرد و دسته ارمیب ادیبه  تونمیکدومشون رو نم چیکه ه میخاطر فراموش به

 گرفتم.

 .یدونیهستند؟ تو که حال من رو م یک نایا یکنیوشن نمبابا واسم ر چرا

 خبر خوب واست دارم بهار. هی: مامان

 کرد. نییبهش نگاه کردم، اما ادامه نداد و به پشت سرم نگاه کرد و سرش رو باال پا حرفیب

با تعجب و  شونم گذاشت که یچونش رو رو یکیمردونه دور شکمم حلقه شد و  یدست هیک نمیاومدم برگردم بب تا

 !د؟یهست یترس گفتم: ش... شما ک

 به گوشم گفت: حدس بزن. کیجذاب نزد یامردونه یصدا
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 آره درسته! دم؛یشن ورکیوین یتو نگیپارگ یصدا رو تو نیآشناست! من ا یلیصدا خ نیا

 به هم گره خوردند. هاماخم

 !کنه؟ینمهم مخالفت  یکس چیکه به خودش اجازه داده بغلم کنه و ه هیک نیا اصال

اصال شما چطور به  د؟یهست یحدس بزنم که شما ک تونمیمحترم، من اصال نم یآقا دینیگفتم: بب تیعصبان با

 !د؟یکه بغلم کن دیخودتون اجازه داد

 یحدس بزن یتونینم یعنی! ه؟یاز دخترا گفت: بهار منظورت چ یکیاز بابا با تعجب بهم چشم دوختند و  ریبه غ همه

 !ه؟یک

 گفتم: نه.بغض  با

 .دمیرو د یجذاب و خوشگل یپسر به چشم برادر هیو به طرفش برگشتم که با  دمیکش رونیاز بغلش ب یسخت به

 به لب داشت. یهاش حلقه زده بود و لبخندچشم یاشک تو پسره

 بهارم؟ یحاال شناخت -

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 نه. -

 !؟یفتند: چاز بابا با هم گ ریبه غ هیشدت جا خورد و بق به

 بهار؟! مگه نه؟! یکنیم یشوخ یبا تعجب گفت: دار پسره

 بابا؟ یگیبه بابا با بغض گفتم: چرا بهشون نم رو

 ن؟یشده ام یرو به بابا گفت: چ یبا نگران مامان

 انداخت. نییسرش رو پا بابا

 که گفتم. هیهمون اتفاق بد گم،یکه بهتون م یزیچ نیا -

 بندازم. نییکه باعث شد سرم رو پا کردیاون پسر همچنان شکه بهم نگاه م یند ولنگران به بابا نگاه کرد همه
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 ـــنیرامــ

 

 یشک فرو رفتم و وقت یبهم وصل کردند و به شدت تو یانگار برق هزار ولت شناسهیکه بهار گفت من رو نم یوقت

 م رو پر کرد.سرتا سر وجود ینگران ه،یاتفاق بد چ نیبگه ا خوادیگفت که م نیفرمانروا ام

 نیچشم از بهار بردارم و فقط گوشم به فرمانروا ام تونستمیشک نم یبه فرمانروا چشم دوختند، اما من از رو همه

 بود.

 انداخت. نییبهار سرش رو پا 

 .شدیسست م شتریهاش پاهام بتک تک جمله دنیشروع کرد به حرف زدن و با شن فرمانروا

که تصادف کرده بودند رو به اونجا آوردند؛  یدختر شیدوماه پ کردم،یکار م ورکیوین یتو مارستانیب هیمن داخل  -

 یزیخونر یانجام شد و جلو تیبا موفق یو جراح مشیبه اتاق عمل برد عیکرده بود، سر یمغز یزیاون دختر خونر

 نیه خاطر همنشد ب یاز خانوادش خبر یول گذشتدوماه  ره؛یبگ یاحتمال دادم که فراموش یگرفته شد ول یمغز

و به خاطر  آوردینم ادیرو به  یزیباالخره ب ههوش اومد و چ نکهیدرمانش رو خودم پرداخت کردم تا ا یهانهیهز

خودم آوردم؛ شب که شد اون رو  یرو قبول کردم و اون رو به خونه شیاز خانوادش نشده بود سرپرست یخبر نکهیا

و  میآورد؛ به اونجا رفت ادیرو به  کردیم یکه توش زندگ یاخونه نکهیچرخوندم تا ا هاابونیخ یتو نیبه همراه ماش

شناسنامه رو  یبود؛ وقت کشیکوچ پیو شناسنامه داخل ز مکارتیس هی م؛یکرد دایرو پ یها چمدوناز اتاق یکی یتو

 اون دختر... دمیفهم دمید

 کرد. سکوت

 مکث گفت: اون دختر، دختر خودمه. یکم با

 شدند. ریهام سرازگرفتم و اشکدهنم  یرو جلو دستم

 به بهار چشم دوختم. صدایدو زانو فرود اومدم و شکه با اشک ب نیزم یرو

 خدا! ایآروم گفت:  ملکه
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 بازوش رو گرفت. ریشد و ز کیبهش نزد عیبسته شدند و از حال رفت که فرمانروا سر هاشچشم

 باران!-

 هوش بشه( یکه ب شهیوارد بشه باعث م بزرگ اریبس یشک یانهیگرگ ایخون آشام  هی)اگه به 

 

 .دیبه بهار کرد و بعد به سمت ملکه دو یاز اشک نگاه کوتاه زیلبر یهابا چشم احسان

 بلند نشه. شونیگر یدهنشون رو گرفتند تا صدا یو نفس جلو یهست

 دهنش گرفت. یدستش رو جلو هیقدم به جلو برداشت و با گر هی نینگ

 هار چشم دوختند.و رادان هم شکه به ب بابا

 .ومدندیفرود م نیزم یو رو خوردندیم زیاشک از صورت بهار ل یهاقطره

 !نستیگرفته باشه چون اون گرگ یامکان نداره بهار من فراموش نیا

 !نستیگرگ هیامکان نداره! بهار  نیبه بهار چشم بردارم خطاب به فرمانروا گفتم: اما ا نکهیا بدون

که اگه  نهیدختر ماه ا یاز ضعف ها یکیگفت:  ادیتا به هوش ب زدیم یلیورت ملکه سهمونجور که به ص فرمانروا

 .رهیگیم یفقط فراموش رهیمیاون نم رهیانسان بخوره و بم هیکه اگه به سر  یبه سرش بخوره جور یاضربه

 شدند و آروم گفتم: بهار! شتریهام باشک شدت

 م گره خورد.رو باال آورد که نگاه پر از اشکش به نگاه سرش

 به روم دو زانو نشست. رو

 ه؟یآخه چرا؟ نسبتتون با من چ د؟یکنیم هیگر نجوریا دینکنه بخاطر من دار-

 .ارهیب رونیندونستن ب نیمن رو از ا یکیباهام داره؛  یبه من بگه که هرکدومتون چه نسبت یکیبلند گفت:  هیگر با

نکن قربونت  هیفقط گر زم،یعز گمیبغض و اشک گفتم: بهت مشدم و دو طرف صورتش رو گرفتم و با  ترکینزد بهش

 برم.
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 .دیمشت کوب نشیس یبه قفسه محکم

 .ارمینم ادیکدومتون رو به  چیه شم؛یم وونهیدارم د -

 شدم و پشت سرش نشستم. بلند

 به سرش بردم. کیراستم رو دور شکمش حلقه کردم، سرم رو نزد دست

و اون هم  نیرو نشون دارم و با بغض گفتم: اون نفس، اون نگ یو هست نیگدست چپم نفس و ن یانگشت اشاره با

 دوستتند، اما مثل خواهرند برات. کهنیکه با ا هیهست

 انگشت اشارم رو به سمت احسان گرفتم. بعد

 اون احسان برادرته. -

 .دیبغض خند با

 پس اون برادرمه. -

 زدم. یپر بغض یلبخند

 همند. اون و نفس عاشق زم؛یآره عز -

 رادان اشاره کردم. به

 و اون هم عاشق همند. یاون برادر من رادانه؛ هست -

 بابا اشاره کردم. به

 هام.خون آشام نیجانش نیهاست و اسمش آرشه؛ خودمم رامخون آشام یاون پدر من فرمانروا -

 .یعاشقش بود شیکه دوماه پ یگفتم: کس یمکث با بغض بزرگتر یکم با

 !؟یچ-

 .دیز کرد و شکه به طرفم چرخرو با دستم
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 .ارمینم ادیرو به  یچیمن عاشق شده بودم؟! من ه یعنیبغض گفت:  با

 دو طرف صورتش رو گرفتم. هیگر با

 رو گرفت. هاممچ

 ه؟یچجور بدبخت نیا! ارمینم ادیرو به  یچ چیه یعاشق شده بودم ول-

 تو بغلم گرفتمش. 

 واروونهیکه د یو بهار نیهمون رام میشیدوباره م گرده؛یحافظت برم مطمئن باش زدلم؛ینکن عز هیبغض گفتم: گر با

 عوض نشده بهارم. یاذره چیرو بدون عشق من نسبت به تو ه نیعاشق هم بودند، اما ا

 مشتش گرفت. یکمرم گذاشت و لباسم رو تو یرو رو هاشدست

 .یارین ادیبه  خاطرات باهم بودنتون رو یول یگفت: بخدا سخته عاشق شده باش هیگر با

 تر کردم.دستم رو تنگ یحلقه

 .یتحمل کن دیبا یخانمم ول کنمیدرکت م -

 .دیچیگوشم پ یبود که تو شهیگر یو فقط صدا نگفت یزیچ

 کرده بودند. سیشونم رو خ هاشاشک

 هاش رو بستم.دادم و چشم هیرو به سرش تک سرم

صدات رو  نمت،یبب تونمیم ،یکنارم گهیکه د نهیا مهم امن، ام یسخته مخصوصا واسه یلیبهارم، خ یگیم درست

 هات نگاه کنم و غرق آرامش وجودت بشم.بشنوم، به چشم

 هام رو باز کردم و با دخترا و رادان رو به رو شدم.که چشم شندیم کیدارند بهم نزد یاکردم عده حس

 و ملکه به داخل رفته بودند. نیو فرمانروا ام بابا

 تو. میایتر شد مبهار که آرومداخل؛  دیبر -

 کردند. نیینگاهشون سرهاشون رو باال و پا یغم تو با
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 در رو نبستند. یکلبه شدند ول وارد

 .دمیو با تمام وجود عطر بهار رو بو کش دمیکش یقیعم نفس

 هام رو بستم.چشم باز

 هاش بود.هم لباسم تو مشت هنوز

 ادیمرگم رو به  یکه صحنه نهیا شیداره، خوب یخوب هی یفراموش نیدلم واست تنگ شده بود بهارم؛ اما ا چقدر

 .یکشیو عذاب نم یارینم

 هاش منظم شده.حس کردم که نفس قهیاز چند دق بعد

 خوابه. دمیمکث از خودم جدا کردم که د یکم با

 زدم. یپر بغض لبخند

 زانو و گردنش رو گرفتم و بلندش کردم و وارد کلبه شدم. ریز

وارد اتاق  خوردینشسته بود و داشت خون م نیهمه و ملکه که به کمک فرمانروا ام نیغمگ یهاه نگاهتوجه ب بدون

 شدم.

 تختم خوابوندمش و کنارش نشستم. یرو

 اومده بود رو به داخل بردم. رونیکه از شال ب موهاش

 .دمیش کشگونه یشصتم رو رو انگشت

 بهارم! یشکسته شد چقدر

مثل قبل  شهیم یعنی شه؟یم یچ یارینم ادیو عشقمون رو به  یگرفت یکه فراموش هوم؟ حاال شه؟یم یچ حاال

 ؟یعاشقم بش

 .دمیرو بوس شیشونیپ یشدم و طوالن خم

 بهار من. ،یتو بهار ؛یاریم ادیرو به  یچ همه
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 ــاسیالــ

 

دستم  یو تور میگوش یکاریرو به روم گذاشته بودم و از ب زیم ینشسته بودم و پاهام رو رو یصندل یرو

 .چرخوندمیم

 داخل. ادیورود خواست که اجازه دادم ب یهام اجازهاز محافظ یکی

 رو باز کرد و وارد شد. در

 گذاشت. احترام

 .نهیشما رو بب خوادیدختر به اسم الناز م هیقربان،  دیببخش -

 جب گفتم: الناز؟!خم شدم و با تع یگذاشتم، کم زیم یآوردم و دستم رو رو نییپا زیم یرو از رو پام

 بله قربان. -

 

 داخل. ادیبذار ب -

 الناز به داخل اومد. هیگفت و از اتاق خارج شد و بعد از چند ثان یاطاعت

کشونده؟  نجایتو رو به ا ی! چنجاست؟یا یک نیاال رفته گفتم: بب بیدادم و با ابروها هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 !ادیبهت م یلیزرد رنگ خ یموها نیدرضمن ا

 بکنم. یتا بهت کمک نجایها ندارم؛ اومدم احرف نیگفت: وقت واسه ا یجد

 زدم. یپوزخند

 ؟ی!... حاال چه کمک؟یتو بهم کمک کن -

 بهار کجاست. دونمیمن م -
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 به الناز اعتماد کنم؟ یعنی ه؛یزاگرا کدوم گور ستی! معلوم نیلعنت یو نه از زاگرا هیدوماهه که نه از بهار خبر االن

 گفتم: کجاست؟ کاوانهکنج

 برگشته. نیبه همراه فرمانروا ام شیساعت پ کی نه،یسرزم نیاون االن تو هم -

 جودم رو پر کرد. یخوشحال

 گه؟ید یگیراست م یدار -

 خان! اسیال یآورد یخوش شانس هی یگفت: آره؛ ول نهیبه س دست

 ؟یگفتم: چه خوش شانس یسوال یچهره با

 گرفته. یشمکث گفت: بهار فرامو یکم با

 !؟یدیفهم یرو چه جور نیگرفته؟! ا ی! فراموش؟یتعجب گفتم: چ با

هاشون حرف ونیم کردیصحبت م نیداشت با بابام در مورد برگشتن بهار و فرمانروا ام هانهیاعظم گرگ ریوز یوقت -

 رو کامال محرمانه اعالم کرد. هیقض نیا هانهیاعظم گرگ ریو وز دمیشن

 ؟یبهم کمک کن یخوایچرا م ؟یگیرو به من م هانیا یرا دارگفتم: حاال چ مشکوک

 شد. تیاز عصبان زیلبر نگاهش

خالص  گهیو به سمت تو جذب بشه از شرش د نیاگه کمکت کنم که بهار فکر کنه که قبال عاشق تو بوده نه رام -

 رو مال خودم بکنم. نیرام تونمیو م شمیم

 ه؟ی. خب نقشت چیکنیکمک نم یبه کس انگیرا دونستمیشده! م یاوه! پس بگو چ -

گذاشتم و به سمت ضبط  مینیب یبه عالمت سکوت دستم رو رو یموضوع هی یادآوریبزنه با  یالناز خواست حرف تا

 فضول نشنوند. یهااز خون آشام یرفتم و روشنش کردم تا عده ا

 شدم. کیبهش نزد بیبه ج دست
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و  زنمیجا م شیمیصم یلیدوست خ یو خودم رو جا کنمیاستفاده م بهار ی: من از فراموشنهیمن ا یخب نقشه -

 یسر هیو  یبود اسیعاشق ال ینبود نیتو عاشق رام ،یبهت دروغ گفته که تو عاشقش بود نیکه رام گمیبهش م

 و از خاطراتتون یباهاش خاطره داشت یلیخ که قبال یرفتار کن یطور دیتو هم با ارمش،یم نجایو به ا گهید یهاحرف

 شهیباهات ازدواج کنه و واسه هم شهیم یراض ینجوریکه قرار بوده باهات ازدواج کنه، ا یتا باور کنه و بهش بگ یبگ

 برسم. نیبه رام تونمیو من هم م شهیمال خودت م

 لبم نقش بست و سه بار دست زدم. یرو یلبخند

 ؟یدیانجامش م یالناز جون! ک هیعال -

 آورد. نییرو پا هاشدست

 .نجایا ارمیغروب بهار رو م تا -

 باشه. -

 .دیشد به طرفم چرخ کیبهش نزد یسمت در رفت و وقت به

 رو گرفت. رهیدستگ

 .کردمیبهت م یوگرنه عمرا کمک کنمیبرسم دارم بهت کمک م نیبه رام کهنیفقط بخاطر ا -

 در رو باز کرد و از اتاق خارج شد که محافظ در رو بست. بعد

 تر شد.و لبخندم پررنگ رو خاموش کردم ضبط

چهرت  گهید نیرام ذارمینم یوقت حافظت برنگرده، حت چیه دوارمیام ،یشیمال خودم م گهیبهار جونم، د نجایا ایب

 .یعوض نینه رام یتو مال خودم نه،یرو بب

 هام رو صدا زدم که به داخل اومد و احترام گذاشت.از محافظ یکی

 .دیکن نیو همه جا رو تزئ دیبد بیباغ گل ترت یتوداخل جنگل  یمهمون هیواسه امشب  -

 د؟یدار یاگهیاطاعت قربان؛ امر د -

 .یبر یتونینه؛ م -
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 گذاشت و از اتاق خارج شد. احترام

 گذاشتم. زیم ینشستم و پاهام رو رو یصندل یرو

 .یلب گفتم: بهار جونم تو مال خودم ریزدم و ز یلبخند

 

 الــناز

 

 اونجان حرکت کردم. هالیکه اص یامت کلبهقصر خارج شدم و به س از

 !شمیم ییمجبور به انجام چه کارها یلعنت یبخاطر تو یبهار عوض نیبب

 شدم. یو پشت کلبه مخف دمیکلبه رس به

 باور کنه. دوارمیسراغش؛ امتنها شد برم  یو وقت بفهمم بهار کجاست دیبا

 ها گام برداشتم.اتاق یبه سمت پنجره آروم

 به داخل نگاه کردم. اطیبا احت دمیه اول که رسپنجر به

 .ستندیکه ن نجایا

و اشک  ومدیباال ن گهیانگار نفسم د دمیکه د یزیبه داخل اتاق نگاه کردم اما با چ یقدم برداشتم و از پنجره بعد چند

 هام حلقه زد.چشم یتو

 کنار هم خوابشون برده! یچه جور نیبب

 .ذارمیرو به دلت م دنشیبار د هیداغ  دارتونه،ید نیآخر نیا ،ینیبب بهار رو ذارمینم گهید نیرام بخدا

 پنجره نشستم. ریهام رو پاک کردم و زچشم یتو هاماشک

 متنفرم بهار. ازت
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 بره. رونیاز اتاق ب نیبشه و رام داریصبر کنم تا ب دیبا

 هال چه خبره. یکردم تا بفهمم تو تمرکز

 ه؟ینظرتون چ م،یریبگ یکیجشن کوچ هیر : به مناسب برگشت شما و بهافرمانروا

 اسیال دیکه نبا دمیفهم دیکرد فیکه برام تعر ییزهایبا چ یواال، ول دونمیمرد که صداش واسم آشنا نبود گفت: نم هی

 از برگشت بهار خبردار بشه.

خودش  شیو بهار رو پ نجایا ادیداره م ی: درسته، اون اگه بفهمه بهار برگشته و از همه بدتر اگه بفهمه فراموشنینگ

 .برهیم

 زدم. یپوزخند

 !د؟یگیم دیدار یگفتم، چ اسیرو به ال یچ همه

 

 بــهــار

 

پرت شدم  نیزم یبا ترس به عقب رفتم که از تخت رو دمیکه کنار سرم د یزیزدم اما با چ یو غلت دمیکش یاازهیخم

 هام به هم گره خوردند.از درد اخم گفتم و یو آخ

که  دیبلند خند دید تیوضع نیشد و تا من رو تو ا داریب نهینم اون پسره که متوجه شدم آقا رامپرت شد یصدا با

 زهرمار! یناخودآگاه گفتم: اِ

 گرد شده بهش زل زدم. یهادهنم رو گرفتم و با چشم یکه زدم شدم و جلو یمتوجه حرف عیسر

هنوز همون  یول یگرفت یفراموش نکهیفت: با اهاش گخنده ونیخنده و م ریدفعه زد ز هی یتو شک حرفم بود ول اول

 !یبهار

 دهنم برداشتم. یانداختم و دستم رو از رو نییسرم رو پا یشرمندگ یرو از

 .نیآقا رام دیببخش -
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 .دیکش یقیعم نفس

 اول! یسرخونه میدوباره برگشت -

 رو باال آوردم. سرم

 ؟یچ یعنی -

 !نیرام یبهم بگ یتا قبول کرد دمیکش یزجر چه یدونیگفت: نم زدیصداش موج م یکه تو یغم با

 واقعا؟ -

 کرد. نییرو باال و پا سرش

 آره. -

 بسوزه؟ دیکرده که با یچه گناه اون

 .نیرام گمیبه بعد بهتون م نیاز ا د،یمکث گفتم: ببخش یکم با

 نگاهش رو پر کرد. یخوشحال 

 بهار؟! یگیم یجد -

 زدم. یلبخند

 .نی... رامگمیم یآره، جد -

 شد و رو به روم نشست. دبلن

 .دمیخواست بغلم کنه خودم رو به عقب کش تا

 !ماینامحرم نکهیمثل ا -

 .دیرو خاروند و خند سرش

 شدم. ریجوگ د،یببخش -
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 .دمیخند

 هاش ظاهر شدند.لپ یزد که چال رو یلبخند

 .میهم رو دوست دار میدکه هردومون اعتراف کر یواسمون افتاد، همون روز شیاتفاق چند ماه پ نجوریبار هم هی -

 زدم. یتلخ لبخند

 ؟یکن فیاون روز رو واسم تعر شهیم -

من  یها جاشب شهیکه هم اچهیجنگل کنار در یتو میریبعد م میخوریم ییو چا کیک هیاول  یآره بهارم، ول -

 .کنمیم فیاونجاست، اونوقت واست تعر

 گفتم: باشه. یخوشحال با

 زد. یلبخند باز

 .ایآشپزخونه، دست و صورتت رو بشور ب یتو رمیمن م -

 چشم. -

 شد و به طرف در رفت. بلند

 .دیرو گرفت و به طرفم چرخ رهیدستگ

 ش رو به سمتم گرفت.اشاره انگشت

با هم وقت  یاعتراض  چیو تا شب بدون ه یرفتنت رو جبران کن دینرفته، با نیاز ب میچون هنوز دلتنگ ا؛یفقط زود ب -

 .میبگذرون

 .دمیخند

 حتما. -

 چشمک از اتاق خارج شد. هیزد و با  یلبخند

 لبم شکل گرفت. یرو یلبخند
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 عاشق شدنه. قیپسر واقعا ال نیا

 شدم و خودم رو به سمت باال کشوندم. بلند

 .دیدختر از پنجره به داخل اتاق پر هیدفعه  هیسمت در رفتم اما تا خواستم بازش کنم  به

 .دمیقدم به عقب رفتم که به در چسب هی

 ؟یهست یترس گفتم: تو ک با

 

 الــنــاز

 

 رفت. رونیمزخرفش از اتاق ب یهابعد از حرف نیرام باالخره

 ؟یهست یکه با ترس به عقب رفت و گفت: تو ک دمیبره، از پنجره به داخل پر رونیبهار خواست از اتاق ب تا

 خودم رو گرفتم. یزود جلو یبزنم ول یپوزخند خواستمیم

 جا بزنم! شیمیدوست صم یخودم رو جا دیاالن با مثال

 منم بهار، الناز. -

 .شناسمیمن شما رو نم دیاخم گفت: ببخش با

 قدم به جلو برداشتم. سه

 نیکنم؛ من النازم، بهتر یپس بذار خودم رو معرف ،یگرفت یفراموش دمیگلم، شن دونمیگفتم: م یساختگ یناراحت با

بودم؛ با  ترکیبهت نزد یاز نفس و هست یحت ،یگفتیبهم م شهیدت همرو خو نیدوستت، البته ا نیتریمیو صم

 یاز نفس و هست یو با من آشنا شد یاومد نیزمسر نیبه ا یاما وقت یبود یبا نفس و هست یاز چهارسالگ نکهیا

 .یباهام راحت بود شتریب

 ؟ینبود نجایتر بودم؟ اصال چرا امروز صبح اباهات راحت ی! واسه چ؟یچ یعنی -



 یدیو پل یپاک

604 
 

و ملکه به  نیو نفس و نگ یهست ،یکمکت کنم تا به عشقت برس خواستمیبهار و چون م کردمیچونکه من درکت م -

 .یبش کیبه بهار نزد یاز من متنفر شدند و گفتند حق ندار نیخصوص رام

 از هم باز شدند. هاشاخم

 تا به اون برسم؟! یکمک کن بهم یخواستیکه م یعشق من نبوده؟ پس چرا ازت متنفر شده درحال نیمگه رام -

 

 زدم. یپوزخند

سوء  تیاز فراموش هانیا ،یرو دوست نداشت نیبهار، تو که رام نیرو بهت گفته باشه؛ بب نیکه ا زدمیحدسش رو م-

ملکه مخالف  یول ،یرو دوست داشت گهید یکیتو  ،یتو عاشقش نبود یعاشقت بود ول نیرام نکهیاستفاده کردند؛ با ا

تا تو رو مال  یکرده و بهت گفته که عاشقش بود فادهاست تیاز فراموش نیاالن رام نید، بخاطر همازدواجتون بو

 که چقدر داغون شده؟ یدونیم گشت؟یدر به در دنبالت م یدوماه چه جور نیتو ا اسیال یدونیخودش بکنه؛ م

 

 بـــهـــار

 

 شدم. یالناز هم تعجب کردم و هم عصبان یهاحرف با

 من استفاده کردند؟ یموشاز فرا یعنی

 امکان نداره! نیا

 !م؟یو به دوست داشتن هم اعتراف کرد میباهم دار یادیز یکه خاطره گفتیم یچه جور نیرام پس

 ست؟نقشه هیهمش  هانیا یعنی

 حافظم برگرده؟! یروز هی دیفکر نکردند شا یعنی

 گه؟یهم الناز داره دروغ م دیشا
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 هات رو باور کنم؟حرف یمکث گفتم: چه جور یکم با

 هاش حلقه زد.چشم یتو اشک

 نامرد؟! یکنیباور نم یعنی -

 زد. ینیغمگ لبخند

 ا،یجنگل ب یتو یهام رو باور کردو هر وقت حرف رمیپس من م ،یارینم ادیرو به  یچیتو که ه ،یخب حق هم دار -

تموم  ششیپ یریامروز م نکهیا دیو به ام یبرگشت دهیفهم اسیرو بدون که ال نیدرضمن، ا نم؛یشیمن اونجا م

 یو منتظرت تو رمیپس من م ؛یبرگشت فتمبهش گ یخوشحال شد وقت یچه جور یدونیکارهاش رو کنسل کرده، نم

 .یفعال بهار مونم؛یجنگل م

 .گهیهم داره راست م دیشا

 .امیبره گفتم: صبر کن الناز؛ باهات م رونیخواست ب تا

 .دیخند یو با خوشحال دیطرفم چرخ به

 به طرفم اومد و بغلم کرد. عیسر

 .یخواهر یخوشحالم که حرفم رو باور کرد -

 بار به کمرم زد و بعد ازم جدا شد. چند

به پشت کلبه، اونجا  ایب عیهات رو عوض کن و سربه دست و صورتت بزن، لباس یرو بردار، آب هاتلیپس زود وسا -

 منتظرتم گلم.

 زدم. یلبخند

 باشه. -

 .دیپر رونیاز پنجره به بزد و  یلبخند

 حرف کدومشون رو باور کنم؟ دیبا یعنی
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 .گهیبتونم بفهمم کدوم داره دروغ م دیشا نم،یاون رو هم بب یهابرم تا رفتار اسیال شیپ دیبا

 راهرو شدم. یتو ییاتاق خارج شدم و وارد دستشو از

 اومدم و وارد اتاق شدم. رونیب ییمربوطه، دست و صورتم رو شستم و از دستشو یاز انجام کارها بعد

چمدون بود  یکه تو میعوض کردم و کفش مشک یو شلوار و جوراب مشک یارو با مانتو و شال سبز پسته هاملباس

 .دمیپر رونیرو برداشتم و از پنجره به ب فمیک دم؛یرو پوش

 بود. ستادهیدورتر ا یکم الناز

 .میگفتم: بر دمیبهش رس یطرفش رفتم و وقت به

 .میقدم برداشت جلو به

 کجاست؟ اسیگفتم: ال میکه از کلبه دور شد یکم

 گلم. یفهمیم -

 باشه. -

 بهش انداخت. ینگاه مین

رو روت امتحان  روهامینفر ن نیو اول شهیبد برات تموم م یچون اگه گفته باش ،یبهم دروغ نگفته باش خداکنه

 .کنمیم

 

 الــنــاز

 

 هیساله که  جدهیاما من ه مونه؛یبهار ساکت نم دونمیاگه دروغم لو بره م یلشکرت که بهار باور کرد، و ایخدا یوا

شده در برابر  لیتبد نهیپس اون که هنوز چند ماهه به گرگ کنمیم شتریهام رو بخون آشامم و هر روز دارم قدرت

 .رمیگدست کم ب دیکه داره رو نبا ییهاقدرت یول چه،یمن ه
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 هاش مقاوم باشم.کنم تا در مقابل قدرت شتریرو ب هامنیتمر دیامروز با از

 .میدیبه شهر رس باالخره

 .میدیو به قصر رس میبازار گذشت از

 ؟یدار کاریچ نجایگفت: ا شونیکیجلومون رو گرفتند و  دنمونیبا د هانگهبان

 .ادیبه فرماندتون بگو ب ،یبهتره با من درست صحبت کن -

 فرمانرواست. ستیفرمانده ن گهیددرضمن اون  ،یدینم یتو به من دستور -

 .کنهیداره با تعجب بهمون نگاه م دمیبهار نگاه کردم که د به

 اومد. رونیهاش ببه همراه محافظ اسیدفعه در باز شد و ال هی

 به طرفش پا تند کرد. یزدند و با خوشحال یهاش برقبهار چشم دنید با

 

 بـــهـــار

 

شده  یفرد نیممکنه من عاشق چن ریرو تصاحب کرده؟ غ نجایکه ا هیون همونکه اون فرمانرواست؟! نکنه ا یچ یعنی

 باشم!

 اومدند. رونیو چند محافظ از قصر ب یآب یهاپسر با چشم هیخواستم به کلبه برگردم دروازه باز شد و  تا

 اومد. به طرفم یزدند و با خوشحال یهاش برقانگار چشم دنمیباشه با د اسیال دیپسر که فکر کنم با اون

رو بهتون  یااجازه نیمن همچ د،یقدم به عقب رفتم و با اخم گفتم: ببخش هیخواست بغلم کنه اما  دیکه رس بهم

 .دمینم

 زد. یلبخند

 از غم بودند. زیلبر هاشچشم
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چقدر دلم واست تنگ شده بود، همه جا در به در افرادم  یدونینم ،یکه برگشت شهیبهار جونم، باورم نم دیببخش -

 دختر؟! ینکردند، آخه کجا بود داتیبالت گشتند اما پدن

 گرفتم. یکه فراموش دیفکر کنم بدون د،یببخش -

 تلخ شد. لبخندش

 .گردهیاشکال نداره گلم، کم کم حافظت برم یبهارم، ول دونمیآره م -

 .دمیدیهاش نمچشم یتو یشرارت

 نگاهش خالص بود. انگار

 .دارمازتون سوال  یلیمکث گفتم: خ یکم با

 راحت. التیخ دمیسواالتت جواب م یبه همه نکهیدوم ا زم،یحرف نزن عز یرسم نقدریا نکهیاول ا -

 ممنونم. -

 زد. یلبخند

 تو. میبر ایگلم، ب کنمیخواهش م -

 زدم. یاجبار لبخند به

 باشه. -

 

 .میالناز بهش نگاه کرد یصدا با

 برم. دیکار دارم با یلیمن خ د،یببخش -

 .زدم یلبخند

 .یبر یتونیاشکال نداره گلم، م -
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 .یبا د،یبازم ببخش -

 خداحافظ. -

 ...یحرف نیهمچ نجایا یگفت: تو حق ندار تیها با عصباناز نگهبان یکیدفعه  هی

کلمات رو به  نیا تونهیبه بعد فقط بهاره که م نیاز ا گه،یم یحرفش رو قطع کرد: به تو ربط نداره که بهار چ اسیال

 .دیکردنش رو ندار ریو شما حق دست گ ارهیزبون ب

 باهم گفتند: اطاعت فرمانروا. هانگهبان

 وارد قصر شد و من هم در کنارش وارد شدم. یخاص یبا جذبه اسیال

 رو اطراف چرخوندم. نگاهم

 رو نگاه! چقدر قشنگه! نجایا ایخدا یوا

 !کنندیم یزندگ کیکوچ یحاال تو اون کلبه یلو کردندیم یزندگ یقصر نجوریخودم افتادم که تو ا یخانواده ادی به

 رو تصاحب کرده. نجایا اسیبفهمم چرا ال دیبا

 .میها وارد شداز اتاق یکیو بعد به  میسالن قصر شد وارد

 .دیکش رونیرنگ رو واسم ب ییطال یهایاز صندل یکی اسیال

 .زمیعز نیبش -

 نشستم. یصندل یرو از شونم برداشتم و رو فمیک

 .مممنون -

 رو به روم نشست. یصندل یگفت و رو یکنمیم خواهش

 بندازم. نییگذاشت و با لبخند بهم چشم دوخت که باعث شد سرم رو پا زیم یهم قفل کرد و رو یرو تو هاشانگشت

 .یاخالق اتیبا همون خصوص ،یهنوز هم همون بهار -
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 ؟یبود گفتم: جد نییکه سرم پا همونجور

 ذره شده. هیهات آخه دلم واسه چشم ؟یاریو باال بسرت ر شهیآره خانمم، م -

 شدم. رهیخ شیآب یهارو باال آوردم و به چشم سرم

 پسر مست کنندست! نیا یهاچشم چقدر

 و هشت سالش باشه. ستیب خورهیم بهش

 ست؟یهام زل زده بود گفت: حاال سواالتت رو بپرس؛ نه صبر کن، گرسنت نکه به چشم همونطور

 اول سواالتم رو بپرسم؟ شهیمکم، اما  هی -

 زد. یلبخند

 بپرس. -

 ؟یرو تصاحب کرد نجایمکث گفتم: چرا ا یو با کم دمیکش یقیعم نفس

 رو تصاحب کردم. نجایرو تصاحب نکردم، بخاطر تو ا نجایمن بخاطر قدرت و پول ا -

 !؟یچ یعنیگفتم:  متعجب

پرستان بودم با ازدواجمون  طانیش یمن فرمانده نکهیا اما ملکه بخاطر میهم رو دوست داشت واروونهیمن و تو د -

اما باز هم قبول نکردند و گفتند تو به درد دختر من  دمیانصراف م یبهشون گفتم از مقام فرمانده یمخالف بود، حت

در عاشق اما ما دوتا اونق ،یکن رونیازدواج با دخترمه و بهتره فکر بهار رو از سرت ب یستهیشا نیتنها رام ،یخورینم

 نجایو ا یتحمل کن یبهمون فشار آوردند که تو نتونست نقدریا م،یها از هم دست نکشحرف نیکه بخاطر ا میهم بود

کنم،  جکردم بتونم باهات ازدوا داتیپ یرو تصاحب کنم تا وقت نجایگرفتم ا میمن هم تصم ،یخبر ترک کرد یرو ب

 کارم مخالفت کنه. نیبا ا تونستینم یکس چیه شدمیم نجایا یچون اگه من فرمانروا

 گفت عاشقمه و من عاشقش بودم! نیرام یهاش گفتم: ولاز حرف جیگ

استفاده کنه  تیاز فراموش خواستیاون م ن،ینه رام یکه تو عاشق من بود نجاستیاما مهم ا میعاشقت نیمن و رام -

 .یتا باهاش ازدواج کن یو بهت بگه که عاشقش بود
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دروغ؟ تو نگاه هردوشون عشق رو  یو ک گه؟یداره راست م یک یعنیموندم!  نیو رام اسیال یهاتو شک حرف واقعا

 رو بفهمم. قتینشده حق ریتا د دوارمیرو نه! ام تیواقع یول نمیبب تونمیم

 گفتم: گرسنمه. عیسر نیواسه هم کردمیحسش م یبه خوب شد،یم مداشت گرسنه ادیکم ز کم

 .دیخند 

 یباغ گل جشن یدرضمن، شب به مناسب برگشتنت تو م؛یبر یبه سالن غذاخور عیسر یپس تا من رو نخورد -

 دادم. بیترت

 .دمیهام رو به هم کوبدست یخوشحال با

 آخ جون جشن! - 

 .دیخند

 خانم. طونیش میبر ایب -

 .دمیخند

 .میبر -

 .میحرکت کرد یو به سمت سالن غذاخور میاومد رونیاتاق ب از

 .مینشست یصندل یو رو میسالن شد وارد

 غذاها رو آورد. خدمتکار

 گوشت پخته. اسیمن گوشت خام و واسه ال واسه

 گوشت رو برداشتم و خوردم. کهیت هی

 .کنهیوجودم رو م یلذت خاص هی خورمیگوشت رو م ی! وقتهیعال مزش

 لذت شروع کردم به خوردن. با

 ها رو خوردم.تموم گوشت قهیاز پونزده دق بعد
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 .دمیبه دلم کش یدادم و دست هیتک یصندل به

 گرسنم بود. یلیدستت درد نکنه خ یوا -

 خانم کوچولو. کنمیلبخند گفت: خواهش م با

 نامفهوم از ذهنم گذشت. یادفعه خاطره هی

 کوچولو؟ خانم

 بود! نیرام یصدا دینبود شا اسیال یاما نه! صدا گفته،یبهم م اسیال دیواسم آشناست! شا یلیکلمه خ نیا

 .شمیم وونهید آخرش

 بلند شدم. یصندل یرو از

 باغ قدم بزنم؟ یتو تونمیم -

 شد. بلند

 .میبر ایب زم،یآره عز -

 .میو به سمت باغ قدم برداشت میسالن خارج شد از

 باغ دهنم باز موند. ییبایاز ز میدیرس یوقت

رنگارنگ و  یهان پر از گلبود و کنارشو دهیسرسبز سر به فلک کش یهاچقدر خوشگله! سرتاسر باغ درخت نجایا

 مختلف.

 خوشگله! یلیخ نجایگفتم: ا رتیح با

 اد؟یخوشت م نجایاز ا -

 !یلیگفتم: آره خ کردمیطور که به اطراف نگاه م همون

 شد. انیها محصورش کرده بودند نماکه درخت یچوب قیآالچ هیکه  میرفت جلوتر
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 داشت. یخاص ییبایدور ز از

 

 آشناست!  یلیخ نجایا

 رفت و آمد داشتم. نجایآشنا باشه آخه من چند ماه ا دمیبا 

 نگاه کردم. اسیال به

 ها؟نهیگرگ ایهاست قصر خون آشام نجایا اس،یال -

 نگاه کرد. بهم

 دورتره. نجایاز ا هانهیقصر گرگ زم،یها عزخون آشام -

 کنه؟یاونجا رو اداره م یآهان؛ پس ک -

 از افرادم. یکی -

 گفتم. یآهان

 م؟ینیبش قیتو آالچ میبر یخوایم -

 .هیفکر خوب -

 .مینشست دشیبهم چسب یهایصندل یرو قیآالچ داخل

 هام به هم گره خوردند.که اخم دیچیذهنم پ یتو ییدفعه صدا هیاطرافم نگاه کردم که  به

 .یداشته باش یها نتونستسال نیکه ا یگاه هیبا من باش تا بشم تک -

 نگاه کردم. نیاخم به زم با

 شده بهار؟ یچ -

 نگاه کردم. بهش
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 شدم. یاالتیحتما خ دم؛یشن ییصدا هیفقط فکر کردم  ،یچیه ؟یچ -

 گفت: االن حالت خوبه؟ نگران

 نگران نباش، خوبم. -

 مطمئن؟ -

 زدم. یلبخند

 مطمئن. -

 م؟یقدم بزن ای مینیبش نجایا یخوایم -

 اطراف نگاه کردم. به

 .میفکر کنم بهتر باشه قدم بزن -

 .زمیباشه عز -

 .میاومد رونیب قیو از آالچ میشد پا

 به قدم زدن. میکرد شروع

هاش افتاد فکر کردم گفت: هام که به چشماما چشم کنهیداره بهم نگاه م دمیچرخوندم که د اسیرو به طرف ال سرم

 که االن بهار کنارمه! شهیباورم نم

 اس؟یال یگفت یزیگفتم: چ یسوال یچهره با

 نگفتم که! یزیچ زمینه عز تعجب گفت: با

 .یگفت یزیآهان، فکر کردم چ -

 حالت خوبه گلم؟ یگفت: مطمئن نگران

 آره بابا خوبم. -
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 زد. یقانع شد و لبخند انگار

 رو به رو به روم چرخوندم. سرم

 فکرش رو خوندم؟  نکنه

باز باشه و بتونم به داخلش بخونم که ذهنش  تونمیم یدرصورت یدارم ول یبابا گفت که قدرت ذهن خوان د،یشا آره

 ! تونستمیکه نم شیپ قهیلحظه تونستم بخونم چند دق هینفوذ کنم، فقط 

نتونند  هانهیها و گرگتا خون آشام خورهیلحظه باز شده، صددرصد گل شاه پسند و قاتل گرگ م هیذهنش  یعنی پس

 به ذهنش نفوذ کنند.

 

 ــنیرامــ

 

 !ومده؟ین رونیاق بسرد شد؛ چرا هنوز بهار از ات ییچا

 اد؟ینم رونیبا اخم گفت: چرا بهار از اتاق ب احسان

 دنبالش. رمیاالن م دونم،ینم -

 مبل بلند شدم و به سمت اتاق قدم برداشتم. یرو از

 جواب نداد. یرو زدم اما کس در

 ؟ییبهار اونجا -

 .ومدین رونیاز اتاق ب ییصدا اما

 داخل نبود! یرو باز کردم ول در

 .ییرفته دستشو کنم فکر

 .دمینشن یرو زدم و چند بار صداش کردم اما جواب ییدستشو در
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 خاموشه. ییدر بازه و چراغ دستشو دمیکه د دمیکش نییرو پا رهیدستگ

 به هم گره خوردند. هاماخم

 کجاست؟ یعنی

 وارد اتاق شدم اما نبود! دوباره

 د.پنجره توجهم رو جلب کر کینزد یزیچ هیبرم  رونیاومدم ب تا

 رفتم و برش داشتم. ءیاخم به سمت اون ش با

 دستبند! چقدر آشناست! هی

 بودم. دهیدستبند رو تو دست الناز د نیاومد که ا ادمیدفعه به  هی

 مشتم گرفتم. یوجودم رو پر کرد و دستبند رو تو تیعصبان

 سر بهار آورده! ییچه بال ستیمعلوم ن ،یلعنت

 وارد هال شدم. تیعصبان با

 ! بهار کجاست؟؟یشد نجوریتعجب گفت: چرا ا با رادان

 رو به همه نشون دادم. دستبند

 کردم. داشیدستبند النازه، تو اتاق پ نیا -

 شد. یهمه نگران و عصبان یچهره

 سر بهار آورده؟ ییبال یاون الناز عوض یگیم یعنیگفت:  تیبا عصبان نینگ

 .دمیکش شمیبه ته ر یدست

 .کشمشیار آورده باشه که خودم مسر به ییاگه بال دونم،ینم -

 ؟یریسمت در قدم برداشتم که بابا گفت: کجا م به
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 سر بهار آورده. ییکنم و بفهمم چه بال دایالناز رو پ رمیم -

 اعظم حرکت کردم. ریوز یبزنه از کلبه خارج شدم و به سمت کلبه یحرف یبدم کس اجازه نکهیا بدون

 .دمیربع راه رفتن به اون کلبه رس کیون کرده بعد از طلسمم یلعنت اسیاون ال نکهیا بخاطر

 .دمیرسیم یاقهیدق هیکه  میطلسم نبود اگه

 .مینیو خوب بب میخوب بشنو میتونیاما مثل قبل م میکن ینفوذ ذهن مینتون م،یتند بدو میباعث شده نتون طلسم

 ه؟یاعظم پشت در بلند شد: ک ریوز یکلبه رو زدم که صدا در

 .نمیرام -

 در رو باز کرد. عیرس

 د؟یاومد نجایشده که به ا یسالم سرورم، چ -

 سالم، الناز کجاست؟ -

 .ستیازش ن یسرورم، صبح تا حاال خبر دونمیواال خودمم نم -

 رو مشت کردم. دستم

 کجا رفته باشه؟ دیزنیحدس نم -

گفت تا ساعت هفت  رفتیم رونیب داشت یوقت یول زنهیحرف نم یبا کس رهیکجا م نکهینه سرورم، الناز درمورد ا -

 .گردهیبرم

 شده سرورم؟ یزیاعظم گفت: چ ریکه وز دمیکش تیعصبان یاز رو یقیعم نفس

 زدم. یزور لبخند به

 زیبهش بزنم که سوپرا یحرف هی خوامیم د،یبفهمه بهم زنگ بزن نکهیفقط هروقت برگشت بدون ا ست،ین یزیچ -

 بشه.

 شد. داریتو نگاهش پد یخوشحال
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 اطاعت سرورم. -

 خدانگهدار. رم،یمن م گهیخب د -

 خدانگهدار. -

 کلبه دور شدم. از

 مشتم رو باز و بسته کردم. تیعصبان یرو از

 بشه! زیبزنم که بدجور سوپرا یحرف

 .کشمتیالناز؟ دستم بهت برسه م ییکجا

 

 بازار شدم و خوب بازار رو گشتم اما نبود. وارد

 اومدند و از قصر دور شدند. رونیب یون مشک یصر رد بشم که دروازه باز شد و تعدادق یاز کنار دروازه خواستمیم

 !کنهیم کاریباز داره چ اسیال نیا ستین معلوم

 شدم. کیها نزداز نگهبان یکی به

 ه؟یخبر -

 زد. یپوزخند

 نداره! یبه تو ربط -

 شدم. تریحرفش عصبان نیبودم و با ا یعصبان

 ور شد.ها به سمتم حملهاز نگهبان گهید یکیچسبوندمش که  واریبه دگردنش رو گرفتم و  عیسر

 .ذارمیم نشیس یگردنش رو رو یبش کیگفتم: نزد تیعصبان با

 به خودش گرفت. یو حالت دفاع ستادیحرکت ا از
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 خون آشام. هیو من  یانسان هیکه تو  یدونیگردنت رو بشکنم؟ م ایچه خبره  یگیگفتم: م یبه نگهبان اول رو

 نگاهش رو پر کرده بود. ترس

 دادند. بیدر باغ گل ترت یفرمانروا جشن ،ییبانو هیامشب... امشب به مناسب برگشتن  -

 برگشته؟ یگفتم: چه کس کنجکاو

 باور کن. دونم،ینم گهیرو د نیا -

 از اونجا دور شدم. عیمکث گردنش رو ول کردم و سر یکم با

 سمت کلبه حرکت کردم. به

 و وارد شدم. دمیبه کلبه رس قهیاز ده دق بعد

 ؟یکرد دایشد؟ الناز رو پ یگفت: چ نیوارد شدنم همه از سرجاشون بلند شدند و فرمانروا ام با

 بستم. یرو کم در

 برگشت بهم زنگ بزنه. یبهش گفتم وقت گرده؛یاعظم گفت تا هفت برم رینه، وز -

 اره؟یسر بچم ن یینکرده بال یینگران گفت: خدا ملکه

قدرتمندتر از النازه و هروقت درخطر  یلیمامان، اون خ ری: جرئتش رو نداره؛ درضمن دخترت رو دست کم نگاحسان

 .شهیم لیباشه خود به خود تبد

 از ملکه نداشت. یهم دست کم نیتر شد اما هنوز نگران و مضطرب بود و فرمانروا امآروم ملکه

 .ذارمیالناز رو زنده نم وفتهیهار بواسه ب یاتفاق هیدستش رو مشت کرد و گفت: اگه  نفس

 قصد رو دارم. نی: منم همیهست

 .دمیکش یاز نگران یقیعم نفس

 فعال. اچه،یدر رمیزنگ بزنه؛ من م ریتا وز میصبر کن دیبا -
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 کلبه خارج شدم و در رو بستم. از

 کلبه حرکت کردم. کینزد یاچهیسمت در به

 هم آرامش دهنده.دوست دارم، هم قشنگه و  یلیرو خ اچهیدر اون

 .هامییشده بود همدم تنها اچهیدر نینبود بهار ا تو

 ترم کرد.خورده آروم هیحرکت آب  یکه صدا دمیرس اچهیدر به

 باشه بهارم. اوردهیسرت ن ییبال کنمیم دعا

 سر تو هست الناز. ریز کشمیم یهرچ

 یموضوع تو نیو با مطرح شدن ا یمن ازدواج کنشد که با  یو بابا راض یکه به بابام داد یااون درخواست مسخره با

 شد. دهیزد و دزد رونیبهار از قصر ب ،یمهمون

تو هست الناز،  ریتقص هانیا یهمه ش؛یبهار، داغون شدنش، رفتنش و درآخر فراموش یهاچشم یشدنم جلو کشته

 .بخشمتیهرگز نم

 پرت کردم. اچهیرو برداشتم و به سمت در یسنگ

 .یلعنت بخشمتیزدم: هرگز نم داد

 .دمیکش یقیهام رو بستم و نفس عمچشم تیعصبان با

 بهارت سالمه. ن،یباش رام آروم

 رو باز کردم. هامچشم

 فوت کردم. رونینشستم و نفسم رو به ب نیزم یرو

 

 بــهـار
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 اتاقم رو بهم نشون داد و اجازه داد که استراحت کنم. اسیباغ، ال یاز قدم زدن تو بعد

 من وارد اتاق شد. "داخل دییبفرما"نفر در زد و با گفتن  هیتخت دراز بکشم  یستم روکه خوا نیهم

 واسم گذاشته بود. اسیبود که ال یمحافظ

 یتو دیشب واسه جشن بپوش دیکه با یکه مزاحم استراحتتون شدم، فرمانروا گفتند که بهتون بگم لباس دیببخش -

و ساعت هشت به اتاق  دیشده هست اون رو بپوش نیتزئ یصورت یاکه با نخ ه دیلباس سف هیکمدتون گذاشته شده، 

 .دیفرمانروا بر

 باشه.-

 رفت. رونیگذاشت و از اتاق ب احترام

 .دادیرو نشون م قهیو پنج دق یساعت نگاه کردم، شش و س به

 سرحال بشم بهتره برم حمام. نکهیا یبرا

 هام از تعجب گرد شدند.مختلف چشم یهاو شال یمانتو و شلوار و روسر دنیکمد رو باز کردم که با د در

 ! دمش گرم.هیرو! عجب پسر دست و دلباز نجایا یوا

 کمد برداشتم و بهش نگاه کردم. یکه محافظ مشخصاتش رو داده بود از تو ییمانتو

 خوبه! یلیخ نکهیمثل ا قشیخوشگله! سل چقدر

 .یهفت قشمیهاشم پنهان بود و کار شده بود و دکمه یبه شکل گل رز با نخ صورت نشیآست سر

رو  گهید یزهایچ یسر هیو  یصورت_دیسف یو روسر یمشک یکمد، شلوار ل یدستم گذاشتم و از تو یرو رو لباس

 تخت گذاشتم و وارد حمام شدم. یرو

 لبم شکل گرفت. یرو یحمام لبخند یفضا دنید با

نردبون کنار اون بود  هیشب دیسف زیچ هیحمام بود و شده بود کنار  نیقرمز گل رز تزئ یهاکه با گلبرگ دیوان سف هی

 دیسف یها یو کف حمام با کاش واریگذاشته شده بودند و د دیسف یهاسبز رنگ تو گلدون یاهایهاش گپله یکه رو

 شده بود. دهیرنگ پوش
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 آوردم و دوش رو باز کردم تا وان پر از آب بشه. رونیرو ب هاملباس

 نشستم. نهیآ یاومدم و جلو رونیو از حمام ب دمیرو پوش یصورت ی، حوله لباسساعت حمام کردن میاز ن بعد

 کمد  برداشتم و شروع کردم به شونه کردن و خشک کردن موهام. یو سشوار رو از تو یصورت یشونه

 و حوله رو داخل حمام گذاشتم. دمیهام رو پوشکارم تموم شد لباس یوقت

رو نشون  قهیو ده دقرو سرم کردم و به ساعت نگاه کردم که هفت  میو روسرباال بستم  یمشک بسیریرو با ک موهام

 .دادیم

 و به خودم نگاه کردم. ستادمیا نهیآ یجلو

 !گهیکدوم داره راست م یدونیکه نم یکرد ریدو نفر گ نیتو هم جالبه بهار! ب حال

 .اسیال ن،یرام اس،یال ن،یرام-

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 .ایبده خدا یمسردرگ چقدر

 

 ــنیرامــ

 

 .دمیغار غار کالغ از خواب پر یصدا با

 !دم؟یخوابم برد که نفهم یک

 .دمیموهام کش یتو یدست

 هفت باشه. دیفکر کنم ساعت با که،یتار هوا

 نمازمم نخوندم! زنه،یگفت زنگ م ریوز
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 .دمیبلند شدم و به سمت کلبه دو عیسر

 و وارد شدم. دمیکلبه رس به

 .میکنیاما چراغ ها رو روشن م مینیبب میتونیم یکیتو تار نکهیا با

 شدم. ییهمه سالم دادم و وارد دستشو به

 دو نمازم رو تموم کردم. قهیاز هشت دق بعد

 : قبول باشه پسرم.ملکه

 زنگ نزد؟ ریقبول حق باشه، وز-

 داره؟! یهم گوش ریبا تعجب گفت: مگه وز رادان

 هاشون بردند.همراه خودشون تو خونه یشگو هیاز وزرا  کی: آره، هر یهست

 : آهان.رادان

 به صدا دراومد. شیبزنه گوش یتا خواست حرف ملکه

 : حالل زاده بود!نیام فرمانروا

 رو بهم داد. یگوش ملکه

 رو وصل کردم. تماس

 .ریسالم جناب وز-

 االن الناز به کلبه اومد. نیسالم سرورم، هم-

 .امیا من ببره ت رونیب گهید دیباشه، نذار -

 اطاعت سرورم.-

 خداحافظ.-
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 خداحافظ.-

 برم. دیبا گهیشدم و رو به همه گفتم: من د بلند

 .امی: بذار من هم همراهت باحسان

 کار بکنم. یچ دیبا دونمینه ممنون، تو بمون من خودم م-

 باشه. -

 کنار مبل گذاشتم. هیچوب زیم یرو رو مهر

 .دمیاعظم دو ریوز یاومدم و به سمت کلبه رونیکلبه ب از

 و بدون مقدمه در زدم. دمیکلبه رس به

 در رو باز کرد. ریوز همسر

 سالم سرورم.-

 من دم درم. دینگ اد،یلحظه دم در ب هی دیسالم بانو؛ به الناز بگ-

 چشم. -

 نگاهش رنگ تعجب گرفت. دنمیاومد که با د هیرو صدا کرد که بعد از چند ثان الناز

 !نیسالم رام -

 زدم. یپشت سر الناز بود، لبخند مصنوع ریوز نکهیا بخاطر

 باهات حرف بزنم؟ یخصوص تونمیسالم، م -

 زد. یلبخند

 حتما.-

 اومد و در رو بست. رونیکلبه ب از
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 یکار کرد ی: بهار رو چدمیهام غردندون نیو آروم از ب دمشیکوب واریبه د تیدفعه با عصبان هیکلبه بردمش و  پشت

 ؟یعوض

 ! من از بهار چه خبر دارم؟!؟یگیم یدار یگفت: چ و با ترس آروم

 آوردم و بهش نشون دادم. رونیب بمیرو از ج دستبندش

 !گهیم گهید زیچ هیشواهد  یول-

 دهنش رو با صدا قورت داد و دستبند رو ازم گرفت. آب

 ؟یکرد داشیکجا پ کنه؟یکار م یدست تو چ نیعه! ا -

 بکشم؟ رونیب نتیقلبت رو از س نجایهم نکهیا ای یبهار رو کجا برد یگینکن الناز، م یداد گفتم: با من باز با

 .نیآروم باش رام -

 بگو. گمیداد گفتم: دارم م با

 شده سرورم؟! یبه پشت کلبه اومد و با تعجب گفت: چ عیسر ریوز

 

 شدم. رهیالناز خ یهابا خشم به چشم ر،یتوجه به وز بدون

 .یم بگمجبورم نکن اونقدر زجرت بدم تا به -

 زد. یپوزخند

 .اسیال شیبردمش پ -

 دوبرابر شد. تمیعصبان

 ؟یکرد یفشردم و با داد گفتم: تو چه غلط شتریگردنش رو ب 

 .گهیبار م هیاخبار... -
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 پرت بشه. نیزم یکه رو دمیبه صورتش کوب تمیرو با تموم عصبان مشتم

 ولش... کنمیبا ترس گفت: سرورم خواهش م ریوز

 کردم که باعث شد سکوت کنه. خشم بهش نگاه با

 گفت. یدرد آخ بلند یشکمش فرو کردم که از رو یرو شکستم و به سرعت تو یدرخت یشاخه هی

 به سمتش گرفتم. دیاشارم رو به حالت تهد انگشت

 قلبت! یتو رهیراست م هیو  رهینشونم خطا نم نباریا -

 د و لبش رو به دندون گرفت.شدن ریهاش سرازکه از درد اشک دیکش رونیرو از شکمش ب چوب

 بهم نگاه کرد. تیپر از اشک و عصبان یهاچشم با

 بزنه گفتم: خفه شو. یخواست حرف تا

 هشت بود به سمت باغ گل حرکت کردم. کینزد بایساعت تقر نکهیاز اونجا دور شدم و بخاطر ا عیسر بعد

 بوده! یکه برگشته ک ییبگو منظور اون نگهبان از بانو پس

 

 ـازالـــنـ

 

 با درد از جام بلند شدم. نیاز رفتن رام بعد

 به طرفم اومد و مامان از کلبه خارج شد. تیبا عصبان بابا

 دهنش گرفت. یو دستش رو جلو دیکش ینیگوشم خوابوند که مامان ه یتو یمحکم یلیدفعه س هی

 هان؟ ؟یکرد یباز چه غلط -

 درست بوده. دیکه کردم، فقط بدون یگونم گذاشتم و با بغض گفتم: هرکار یرو رو میخون دست
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 کاریبود؟ تو با بهار چ یاز کارت عصبان نیجانش ینجوریا یگفت: چطور درست بوده وقت ینسبتا بلند یصدا با

 !اس؟یال شیپ شیبرد ؟یکرد

 .نیاستفاده کردم، هم شیگرفته، من هم از فراموش یبرگشته اما فراموش یاون عوض دمینفرت گفتم: آره؛ فهم با

 تند ازشون دور شدم که مامان بلند گفت: الناز؟ یهابا قدم عیسر بعد

 نکردم و به راهم ادامه دادم. یتوجه

 شدند. ریسراز هاماشک

 بود. میشکمم کم کم درحال ترم زخم

از بهار کمتره؟  میگفتم: آخه چ هیدرخت فرود اومدم و با داد و گر هیکنار  هیاز شدت گر دمیوسط جنگل که رس به

کردم تو  یبودم که قبل از بهار سع یدوست داشتن تو رو داشته باشه اما من نه؟ من کس اقتیل دیرا اون باهان؟ چ

 .یلعنت ستین بمجوا نیا ن؛یرام ستیجواب من ن نیهات آرومت کنم اما اغم

 هام رو بستم.چشم هیدلم گذاشتم و با گر یرو رو دستم

 

 بــهــار

 

به خودم نگاه  نهیآ یبود زدم و از تو شیآرا زیم یکه رو ملیو ر یکم رنگ صورتکم رژ لب  هیاز خوندن نمازم،  بعد

 کردم.

 !ادیمانتو بهت م نیبه بهار جون، چقدر ا به

 اومدم. رونیاتاق ب از

 حرکت کردم. اسیهمراه محافظم به سمت اتاق ال به

 بود. ستادهیاز اتاق ا رونیب اسیال
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 .دیکش یسوت دنمید با

 .یخوشگل تر شد یخوشگل بود به به بهار خانم! -

 پیبود، واقعا خوشت دهیپوش دیسف یکتش و کروات راه راه مشک ریز دیسف رهنیپ هیو  یو شلوار و کفش مشک کت

 شده!

 .دیپاش چرخ یرو پاشنه دمیکه رس بهش

 چه جور شدم؟-

 !یعال -

 زد و به جلو اشاره کرد. یلبخند

 من. یملکه میبر گهیخب د-

 دم برداشتم که کنارم قدم برداشت.و به جلو ق دمیخند

 پشت سرمون اومدند. هامهیو ند هامحافظ

 .دمیدور کمرم حلقه شد که خودم رو کنار کش اسیدفعه دست ال هیراه  نیب

 رو باال داد. ابروهاش

 نداره! یاشکال گهید کهنیا -

 من دوست ندارم. ینداشته باشه، ول یاشکال -

 .یتا مال خودم بش کنمیهم صبر م گهیدم، چند روز دچند وقت صبر کر نیباشه گلم، ا -

 .نیآفر-

 رو به رو به روم چرخوندم. نگاهم

 کردم. دایپ یلحظه حس بد هیکارش  نیچرا با ا دونمینم
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 و راننده به راه افتاد. مینشست یمشک نیموزیل یتو

 .میدیذوب شدم باالخره رس اسیال یهانگاه ریکه ز قهیاز ده دق بعد

 بزرگ باغ باز شدند. یکه دو در چوب میشد ادهیپ نیماش از

 هام گرد شدند.چشم رتیرو به روم از ح یمنظره دنید با

همه جا رو روشن کرده  دیسف یهاشب بود اما چراغ کهنیرنگارنگ و مختلف بود؛ با ا یباغ بزرگ که پر از گل ها هی

 زهایم یها و رووسط گل یمشک یزهایو م یبود، صندل شده نیتزئ ییبایتموم باغ به شکل ز ینیتزئ لیبودند و با وسا

 کل باغ رو پر کرده بود. کیموز یها گذاشته شده بود و صدا وهیانواع م

 معرکست! جانیا ا،یخدا یبا ذوق گفتم: وا کردمیکه به اطراف نگاه م طورهمون

 لحن پر ذوق گفت: خوشحالم که خوشت اومده. با

 دستش رو به جلو دراز کرد. بعد

 .بانو دییبفرما -

 .میجلو قدم برداشت به

 .میشد کیشده بود نزد نیقرمز به حالت قلب روش تزئ یهامر مر که باالتر از همه بود و با گلبرگ زیم هی به

 یصندل ینشستم و خودش هم رو یصندل یکه با تشکر رو دیکش رونیمرمرش رو واسم ب یهایاز صندل یکی اسیال

 رو به روم نشست.

 بودند و از ما دورتر بودند نشستند. یاشهیگرد و ش زهاشیکه م ییهایصندل یهم رو افرادش

 بود رو به سمتمون گرفت. وهیکه محتواش آبم وانیپر از ل ینیس هی خدمتکار

 جناب. یعال دییبفرما -

 احترام ازمون دور شد. هیکه محتواش قرمز رنگ بود رو برداشت و خدمتکار با  وانیدو تا ل اسیال

 رو به سمتم گرفت. وهیبمآ
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 .وهیبفرما آبم-

 اشاره کردم. وانیل به

 گه؟ید وستیآبم -

 .گهید وستیخنده گفت: نه شرابه! آبم با

 کردم. کیرو از دستش گرفتم و به لبم نزد وانیل

 گذشت. قهیدق چند

 .گفتینم یزیشده بود و چ رهیهم فقط با لبخند بهم خ اسیال

 به اطراف نگاه کنم. کردمیم ینداشتم و سع یهم که حرف من

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 م؟یقدم بزن شهیم-

 با همون لبخند گفت: تو جون بخواه. 

 زدم. یازدهخجالت لبخند

 .میبلند شد یصندل یرو از

 .میقدم برداشت یتو راه سنگ یاز رد شدن از پل چوب بعد

 .میدور شد اسیاز افراد ال یلیخ دمیفهم به خودم اومدم یباغ شده بودم که وقت یتو یهامنظره محو

 بهش نگاه کردم. اسیال یصدا با

 ه؟ینظرت چ م،یبخور وهیکم م هی میبرگرد-

 دهنم خشک شد. ه؛یفکر خوب -

 .میحرکت کرد یسمت محل مهمون به
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 و گرفتعکس العمل نشون داد و کمرم ر عیسر اسیال وفتمیب نیزم یکرد و تا اومدم رو ریسنگ گ هیدفعه پام به  هی

 چنگ انداختم. رهنشیو به پ دمیکش ینیبودنش ه یکه از ناگهان

 فوت کردم. رونیرو بستم و نفس حبس شدم رو به ب هامچشم

 رو ول کردم. رهنشیرو باز و پ هامچشم

 هام زل زده بود.که خم بودم و کمرم رو گرفته بود به چشم همونجور

 

 سم؟یوا یکمکم کن یخواینم گما،یآم... م-

 پرروعم؟ یکنیاگه بگم نه، فکر م -

 !قایخنده گفتم: دق با

 .سمیو کمکم کرد که وا دیخند

 بردارم بازوم رو گرفت. یخواستم قدم تا

 شد؟! یتعجب گفتم: چ با

 مکث گفت: اجازه بده ببوسمت. یکم با

 حد ممکن گرد شدند. نیتا آخر هامچشم

 !؟یچ -

 ر پشت سرم بلند شد.پس هی یآشنا هیفوق العاده عصب یدفعه صدا هی

 باشه. تیشب زندگ نیرو بکن تا امشب آخر کارنیتو ا -

 تعجب کردم. دمیکه د یبازوم رو آزاد کردم به پشت سرم برگشتم اما با کس عیسر

 !کنه؟یکار م یچ نجایا نیا
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 ــنیرامــ

 

 .کردمینگاه م اسیوجودم رو پر کرده بودند و با خشم به ال تیو عصبان بغض

 دروغگو؟ یکنیم کاریچ نجایگفت: تو ا یاومد و با لحن سرد رونیحالت متعجب باز  بهار

 هام از هم باز بشند.به ذهنم خطور کرد که باعث شد اخم یحرف فکر نیا دنیشن با

 کنم؟! کاریبوده چ اسیبه بهار به دروغ گفته باشه که من بهش دروغ گفتم و اون عاشق ال اسیال اگه

 دروغگو؟! یگیبهت نگفتم، چرا بهم م یبهار من دروغبا بغض و تعجب گفتم:  

 زد. یپوزخند اسیال

 !؟یریعشق من رو با دروغ ازم بگ یخواستیخان! م نیبه به رام -

 داره. قتیفکرم حق پس

 !...یو الناز عوض اون

 بشه.خم  یبه صورتش زدم که باعث شد کامال به طرف یبه سمتش هجوم بردم و بالفاصله مشت محکم تیعصبان با

 تیبلند و با عصبان رنمیبه طرفم اومدند اما تا خواستند بگ عیدورتر ازشون محافظشون بودند سر یکه کم هانگهبان

 .دیگفتم: عقب بمون

 متوقف شدند. میاز شدت لحن عصب که

 بهار نگاه کردم. به

 .یعاشق من بود ،یبفهم، تو عاشق اون نبود گه،یکه داره بهت دروغ م اسهیبهار، ال-

لبش رو  یدستش خون گوشه یکیدستش رو باال آورد و با اون  یکی اسیکه ال انیباز خواستند به طرفم ب هاهباننگ

 پاک کرد.
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 .گهیباور نکن بهار، باز هم داره بهت دروغ م -

 

 بــهــار

 

 هردوشون چرخوندم. نینگاهم رو ب سردرگم

 حلقه زده بود. نیرام یهاتو چشم اشک

 .گهیگوش نده، داره بهت دروغ م یعوض نیرف ابهار، توروخدا به ح -

 .یریبهارم رو ازم بگ ذارمینم ،یلعنت یبه بهار دروغ گفت ی: بسه هرچاسیال

 .یبگ تیمالک میاسم بهار رو با م دمیاز قبل که لرزه به تنم انداخت گفت:  بهت اجازه نم تریبا لحن عصب نیرام

 زد. یپوزخند اسیال

 هار عاشق من بوده؟که ب شهیم تیحسود ه؟یچ _

 گه؟یرو م قتیکدومشون داره حق شم؛یم وونهیدارم د ایخدا یوا

 پر از اشک بهم نگاه کرد. یهابا چشم نیرام

 ؟یفهمیم رم،یمیبهار من بدون تو م ار،یب ادیتوروخدا به  ار،یب ادیخاطراتمون رو به  ار،یب ادیبهار به  -

 گلوم رو فشرد. بغض

 !ایابدم خد صیتشخ تونمینم

 بهم نگاه کرد. اسیال

 بهار، دروغ پشت دروغ! نیبب-
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هان؟ بخدا  گه؟یرو م قتیکدومتون داره حق د،یتمومش کن اینتونستم تحمل کنم و با داد و بغض گفتم: بسه لعنت گهید

 .بخشمشیاگه االن بهم بگه، م گهیداره دروغ م یهرک

 .گمیباهم گفتند: من دارم راستش رو م هردوشون

 ارم؟یب ادیرو به  یهمه چ یروز هی ترسهینم گه،یکه داره دروغ م یتم: نه نشد، اونداد گف با

 .شدند ریسراز نیرام یهااشک

 .یاریب ادیتالش کن که ب ار،یب ادیبه  ،یتو مال من ،یتو بهار من-

 .گهیداره بهت دروغ م نیرام یکه بفهم اریب ادیمطمئن گفت: آره بهار، به  یلیبا لحن خ اسیال

 برد. نیوجودم رو پر کرد و بغضم رو از ب یشتریب تیانعصب

 .کنندیم رییهام دارند تغکردند و ناخون رییهام تغکردم که رنگ چشم حس

 هم ترس پر کرد. دیشا ای یهردوشون رو نگران نگاه

 .ادیکدومتون پشت سر من نم چیتنها باشم، ه خوامیدار شده بود گفتم: مخش یکه کم ییصدا با

 د؟یدیگفتم: فهمداد  با

از اونجا دور  میانهیبا سرعت گرگ عینکردم و سر اسیو صورت نگران ال نیاز اشک رام سیبه صورت خ یتوجه بعد

 .دمیشدم و فقط به جلو دو

 هیاومدم و اونقدر دور شدم و به  رونیاز باغ ب کهنیتا ا داشتمیدست برنم دنمیاما از دو خوردمیم زهایهم به م یگاه

 که توقف کردم. دمیرس یپرتگاه

 گلوم رو فشرد. یفروکش شد که بغض بد تمیدفعه کل عصبان هی

 زدند. خیها سبزه میمتر یسانت ستیب یگذاشتم که به فاصله نیزم یهام رو روفرود اومدم و دست نیزم یرو

 کردند. سیصورتم رو خ عیهام سرشکسته شد و اشک بغضم

 نگاه کردم. رهیبرگشتم و به آسمون ت میحالت انسان به
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بکن که  یکار هی گه؛یداره دروغ م یرو نشونم بده که بفهمم ک یراه هی شم،یم وونهیدارم د ایبلند گفتم: خدا هیگر با

اگه  ا؟یتو صورتش نگاه کنم خدا تونمیم یچه جور گهید گهیرو م قتیحق نیاگه رام ام،یب رونیب یسردرگم نیاز ا

 هم نگاه کنم؟ نتو صورت او یورچه ج گهیداره بهم راستش رو م اسیال

 

 ـــــنیرامـــ

 

 بغض به رفتن بهار نگاه کردم. با

 یقفسه یسرت رو رو ای یگیگفتم: به بهار راستش رو م اسیخارج شد با خشم رو به ال دمیکامال از د کهنیاز ا بعد

 بذارم؟ نتیس

 زد. یپوزخند

 !؟یرو بکن نکاریطلسم شدت ا یهابا قدرت یخواینکنه م -

 هم فشار دادم. یرو محکم رو هامدندون

 به طرفش گرفتم. دیم رو به حالت تهداشاره انگشت

 .میرسیبه هم م -

 و به سرعت از اونجا دور شدم. دمیاز باغ پر رونیبه ب واریاز د عیسر بعد

 .شهیبغضم بزرگتر م وفتمیبهار که م یهاحرف ادی به

 قدم برداشتم. اچهیسمت در به

 م تحمل کنم و بغضم شکسته شد.نتونست گهید

 درخت به ماه نگاه کردم. یهاشاخه نیرو باال گرفتم و از ب سرم

 کار کنم بهار؟ چطور بهت ثابت کنم؟ چطور؟ یتو چ بدون
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 .دمیرس اچهیبه در قهیسه دق بایاز گذشت تقر بعد

 .سوختندیم هیاز شدت گر هامچشم

 دو زانو فرود اومدم. اچهیدر کنار

 .خوردیبه صورتم م یمیمال باد

کن که حافظش برگرده، بهت  یکار هیخودت  ایاز دست بدم، خدا خوامیمن بهارم رو نم ایبلند گفتم: خدا هیگر با

 .کنمیالتماس م

 رو پر کرده بود. اچهیدر یهق هق مردونم تموم فضا یصدا

به حال خرابش  یبهش بکن، رحم یها غرور شکستشه، رحماشک نیا کنه،یم هیمغرورته که داره گر نیرام نیا خدا

 از دستم بره. میزندگ دینذار ام رند،یبکن، نذار عشقم رو ازم بگ

 

 بــــهـــار

 

 .دمینفهم یزیچ گهید دهینکش هیهام تار شدند و به پنج ثاندفعه چشم هی

 .دمیبه وسط جنگل رس نکهیتا ا دمیدویهم داشتم م باز

 شدند.همون دونفر ناشناس دو طرفم ظاهر  دوباره

 طرف راستم. یاطرف چپ و فرد چشم قهوه یچشم آب فرد

 آشنان! یلیها خدوتا چشم نیا

 بهار. گمیدستشون رو به سمتم دراز کردند و گفتند: من بهت راست م هردوشون

 هردوشون چرخوندم. نینگاهم رو ب سرگردون

 .یکن کدوم طرف بر بهار، پس انتخاب گهیداره راست م یکه ک یدونی: خودت بهتر میاقهوه چشم
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 قدم برداشتم. یامکث به طور ناخواسته به سمت چشم قهوه یکم با

 طرف!  نیا ایزد: نه بهار ب ادیفر یآب چشم

 حرکت کردم. یابه طرف چشم قهوه ترعیگوش نکردم و سر ادشیبه فر اما

 تعجب کردم. دمیکه د یشد اما با کس انیکه شدم چهرش نما کینزد

 !نهیرام کهنیا

 بهار. اریب ادیاز اشک گفت: به  سیصورت خ با

 جملش تکرار شد. یه و

 شدم. زیخ میهام رو باز کردم و نچشم عیسر

 رفتم!  نیبه سمت رام من

 ...یعنی نیا

هم  یهام رو روسرم گذاشتم؛ چشم یدرد اومدن که دستم رو رو دیو شروع کرد به شد دیکش ریدفعه سرم ت هی

 ن گرفتم.فشار دادم و لبم رو به دندو

 سرم! ایخدا یوا

 بستم حس کردم. یهادرد جوشش اشک رو پشت پلک از

 کم کم واضح شدند. یول دمیرو د ینامفهوم و تار ریجنگل تصاو یرو باز کردم اما به جا هامچشم

 کفش مال شماست! نی: خانم محترم، ظاهرا انیرام

 !کنه؟یکار م یشما چ شیپ نیمحترم، ا یآقا دیگیراست م یوا-

............................ 

 دفتر دانشگاه اسمتون رو باران نوشته بودند! یبهار؟ آخه تو ای دیباران هست-
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 بهار هستم.-

 کنند. حیبه دفتر بگم که اسمتون رو به بهار تصح دیآهان، پس با-

....................... 

 تو ازش استفاده کن. -

 !؟یچ... چ-

 دختر باشه. هی شیپ دیبا یعیبه طور طب-

 .نشیخب... خب به خواهرتون بد-

 آوردن مامان عذاب بکشم. ادیبا به  خوامینم گهیم کنه؛یقبول نم-

 اما...-

 مخالفت نکن.-

 باشم؟ نیا قیکه من ال شهیباعث م یاما چ-

 .یکنیاطرافم فرق م یطور که گفتم با تموم دخترهاهمون-

................ 

 بدم. حی... بذار واست توضیکنیکه فکر م ستین نطوریبهم گوش بده؛ ا -

 !دیبد حیواسم توض نینداره که بخوا یشما به من ربط یکارها-

.................. 

 !دیدیکه من رو دزد دیاصال غلط کرد د؟یدیمن رو دزد یواسه چ ؟یهست یکجاست؟ تو ک نجایا -

 .نجایبه ا متیآورد م،یدیدختر! ما تو رو ندزد ریکم نفس بگ هی ی: وااسیال

 !ست؟ین دنیجا ببرند اسمش دزد هیخودش به  یرو بر خالف خواسته یآدم هیمحترم، اگه  یآقا -
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.............. 

 .اسهیاسم من ال -

.................... 

 د؟یکنیکار م یچ نجایشما ا کنندیم یها زندگخون آشام نجایاگه ا -

 .یازم نترس قول بده گمیم زیچ هی... زهیچ-

 .دمیباشه قول م-

 خون آشامم. هی... من... من زهیخب چ-

.......................... 

 !یانهیگرگ هیارنس: تو  دکتر

 همه سال متوجه نشده باشم؟! نی! اما چطور ممکنه اام؟نهیگرگ هیمن -

............ 

بهت بگم که...  امیعشقه، گفت ب نیگفتم گفت ابه دکتر  لرزه،یقلبم م ،یکنینگاهم م یوقت ،یکنارم ی: وقتنیرام

 دوست دارم.

................................. 

 .میانهی: من و نفس هم گرگیهست

...................... 

 ماه! یروی: دخترماه و نجادوگر

........................... 
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که  یکه هر کس سازمیواست م یزندگ هیون بخوره؛ دلت تک یآب تو ذارمینم ت،یزندگ یحاال که من اومدم تو -

 حسرتش رو بخوره. نهیبب

 اما بابات...-

 .کنمیم شیبسپرش به من؛ راض-

....................................... 

 ها گورت رو گم کن پست فطرت.انسان یایمن و دن یخونه: از نیرام

 ندارم. اتیونت و خودت و دنبا خ یکنارت رو ببرم؛ کار یاومدم اون خوشگله -

 .یریرو ازم بگ میزنم و عشق زندگ ذارمینم ؛یمادرم رو ازم گرفت-

.................................. 

 !نیرام میدی: فقط الناز رو مناسب ازدواج باهات دفرمانروا

.............. 

 : فقط بهار.نیرام

 ...الشیخیامشب رو ب د؛یهاتون رو زدبسه؛ حرف لوخبی: خرادان

 .: دخالت نکن رادانفرمانروا

............... 

 .کشمیو تو رو م گردمی: شده از مرگ برمنیرام

 : منتظر روحت هستم!اسیال

 !ــــنینــــــــه رامـــــ -

........... 
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 نیبب رسم؛تیم نجایا یمن بدون تو، تو معرفت؛ینرو ب ییکار رو باهام نکن؛ تنها تنها جا نیتوروخدا ا ن،یرام-

هان؟ تو  م؟یمگه هنوز چند وقته باهم آشنا شد ؟یکار رو باهام بکن نیا ادیدلت م زنم؛یدارم زجه م نیهام رو؛ بباشک

 یپشتم رو خال یخوایگاهم پس چرا م هیتک یشیم یقول داد ؛دلم تکون بخوره یآب تو یذاریکه نم یبهم قول داد

 .هیمن قو نیبهشون نشون بده که رام ره؛یمینم هایراحت نیمن به ا نیبلند شو و بهشون نشون بده که رام ؟یکن

............... 

 و تار دادند. رهیچشمم محو شدند و جاشون رو به جنگل ت یاز جلو هاصحنه

 به رو به روم نگاه کردم. شکه

 !ن؟یلب گفتم: رام ریهام حلقه زد و زچشم یتو اشک

 شدند. ریهام سرازدهنم گرفتم و به شدت اشک یرو جلو دستم

نابود  میرفت، زندگ دمیبکنم؛ ام یهام کشته شد و نتونستم کارچشم یکشته شد! جلو نمیمن... رام نینه نه! رام-

 شد!

 من رفت! نیبا داد گفتم: رام دیچیصدام پ کهیجور

 هق هقم فضا رو پر کرد. یبلند شد و صدا یادیز یهابال زدن یصدا

 برگشتم؟ چ... یستیکه تو ن ییم؟ چرا به جاچرا برگشت نجام؟یمن چرا ا -

شدم و  رهیدرست رو به روم بود قفل کرده و شکه به رو به روم خ نیرام شیپ یقهیچند دق نیهم کهنیا یادآوری با

 هام متوقف شدند.اشک زشیر

 چطور ممکنه؟! نی... انیا

 .دمیبغض خند با

 ست!اون زنده یعنی... یعنیام حرف زد، امروز صبح بغلم کرد، رو به روم بود! اون باه شیپ قهیچند دق نیهم نیرام -

 شدند. ریهام سرازاشک باز

 ست!من زنده نیگفتم: رام شدمیکه بلند م یو بهت زده درحال رونیح
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بود  کیبرخورد کردم که نزد یاما حواسم پرت شد و به درخت دمیبه سمت کلبه دو میانهیبا سرعت گرگ عیسر بعد

 ود عکس العمل نشون دادم و درخت رو گرفتم.اما ز وفتمیب

 .دنیو باز شروع کردم به دو ارمیندادم که تعادلم رو به دست ب فرصت

 .دمیبه کلبه رس هیثان یاز س کمتر

 رو به رو شدم. یاما با اتاق خال دمیبه داخل پر عیاتاقش حرکت کردم و با باز بودن پنجره سر یسمت پنجره به

 نبود. نیاز رام یاز اشک بود دور تا دور اتاق رو نگاه کردم اما خبر سیکه صورتم خ همونجور

 نم؟یرام ییکجا

 .دمیپر رونیبه ب عیسر یموضوع یادآوریبا

 کجاست؟ اچهیحتما اونجاست، اما در اچه،یدر رهیمواقع م شتریگفت ب اون

 آب رو بشنوم. یاز کلبه دور شدم و تمرکز کردم تا صدا یکم

 .دمیبه سمت اون محل دو عیسر اچهیردادن محل د صیتشخ با

 .دمیرس یااچهیبه در کهنیها رد شدم تا ادرخت یال به ال از

 هم نبود؛ تنها نور ماه همه جا رو روشن کرده بود. یچراغ چیاز ه یترسناک بود و خبر یکم فضا

 کردم. دایرو پ نیرام کهنیجلو قدم برداشتم و نگاهم رو اطراف چرخوندم تا ا به

دستش هم  هیرو دراز کرده بود،  شیکیشکمم جمع و اون  یپاش رو تو هیداده بود،  هیسرش رو تک یته سنگتخ به

 هاش رو هم بسته بود.زانوش گذاشته بود؛ چشم یرو

 بغضم گرفت. باز

که  ستیخواب ن هی هانیا یعنی نمش؟یبیکه دارم م ییتو نیواقعا ا یعنیمن؛  یقدر دلم واست تنگ شده آقا چه

 ؟یستیتو ن نمیشدم بب داریب یوقت
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 رو آروم به سمتش برداشتم. هامقدم

 .دمیرس شیکینزد به

 یکه چ یازم بپرس یاومد گفت: اگه یاگرفته یهاش رو باز کنه با صداچشم کهنیرو با زبونش تر کرد و بدون ا لبش

 حرف زدن ندارم. یچون حوصله نینگ یشد و از بهار چه خبر؟ بهتره بر

 .دیلرزینم مبغض چو از

 ؟یقتیحق هیلرزون گفتم: واقعا تو  یدو زانو نشستم و با صدا کنارش

 هاش رو باز کرد و شکه بهم چشم دوخت.هاش رو دو طرف بدنش گذاشت و به شدت چشمدست عیسر

 .دمیشنیهاش رو منفس یبه زور صدا یحت ومد،ینم رونیازش ب ییصدا چیه

 

 .دمیش با بغض خندحالت چهره از

 تعجب و بغض گفت: بهارم؟! با

 شدند. ریسراز هاماشک

 بغلش کردم. یرو دور گردنش حلقه و با دلتنگ هامدست

 صدات رو بشنوم. تونمینم نمت،یبینم وقتچیه گهید کردمیدلم برات تنگ شده بود؛ فکر م -

بگو که  نم،یبیواب نملرزون گفت: بگو که خ یکمرم گذاشت و با صدا یکه تو هوا خشک شده بود رو رو هاشدست

 بهم بگو. ،یمن شیپ جانیو تو ا دارمیب

 تر کردم.هام رو تنگدست حصار

 ...دمیاما من از دست داده بودمت؛ خودم... خودم د نم،یرام ینیبیخواب نم-

 بغلم کرد. محکم

 !رهیمیچوب نم هیکه با  لیخون آشام اص هیبهار من،  -
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 خوار داره.گوشت یهایکه ماه یارودخونه یتوگفتم: اما تو رو انداختند  هیگر با

 خودش جدام کرد. از

 از اشک بود. سیخ صورتش

 رو دو طرف صورتم گذاشت. هاشدست

 .رمیهم نم ییجا چیبهارم؛ ه شتمیپ گهیکرد، من د دامیبهتره بگم معجزه شد و دکتر ارنس پ -

 و باز بغلش کردم. دمیخند هیگر با

 .دمیبستم و عطر ناآشناش رو بو کشرو با آرامش وجودش  هامچشم

 بغلم کرد. محکم

هام تو رو رنجوندم من رو رفتم و با حرف اسیال شیپ نکهیبخاطر ا ن،یگفتم: من رو ببخش رام یاگرفته یصدا با

 ببخش.

 .یندار یریپس تقص ومد،ینم ادتیبه  یچیه ،یداشت یاشکال نداره خانمم، تو فراموش -

 جدا شدم. ازش

 نبودت رو تجربه کنم. تونمینم گهیچون د یتنهام نذار گهیقول بده که د نم،یدارم رامدوست  یلیخ-

 زد. یلبخند

 .دمیقول م کهنیعاشقتم دوم ا کهنیاول ا-

 لبم شکل گرفت. یرو یلبخند

 .دمیکش ینیرو پاک کردم و ف هاماشک

 قول مردونه؟ -

 .دیخند
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 قول مردونه.-

 بود رو کنار زدم. ختهیصورتش ر یوهاش که توهاش رو پاک کردم و ماشک میروسر با

 شدم. رهیهاش خچشم به

 خوشگلند. یلیهات خچشم-

 ترند.تو خوشگل یهابا لبخند گفت: اما چشم 

 ترند.تو خوشگل یهاچشم ر،ینخ -

 ترند.تو خوشگل یهاچشم ر،یگفت: نخ یساختگ تیعصبان با

 ترند بگو باشه!وشگلتو خ یهاچشم گمیگفتم: دارم م یساختگ تیعصبان با

 ؟یحرف من رو قبول ندار-

 تو قشنگ ترند. یهانه، چون چشم-

 باشه بهار خانم! -

 بلند شدم و چند قدم به عقب رفتم. میانهیبا سرعت گرگ عیسر رتمیدفعه به سمتم هجوم آورد اما تا خواست بگ هی

 .شهیم یچون ناحق یاز سرعتت استفاده کن یخنده گفت: حق ندار با

 آقا! یچند مرده حالج نمیبه کمر گفتم: پس بدو بب تدس

 است؟ینحوریخنده گفت: عه! ا با

 کردم. نییرو باال و پا سرم

 باشه بهار خانم!-

 .دنیو شروع کردم به کنار آب دو دمیچرخ عیدفعه بلند شد و به سمتم هجوم آورد که سر هی
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 دیلبت کبوده، اونوقته که با میگردیبه کلبه برم یوقت آخه اگه دستم بهت برسه ،یخنده بلند گفت: بهتره فرار کن با

 .یجواب همه رو بد

 هیو تو  ستادمیو ا دمیکش یغیذهنم ج یکردن حرفش تو لیبا تحل هیمتوجه منظورش نشدم اما بعد از چند ثان اول

 هاش رو بست.و چشم سادیکه وا دمیآب رو درست تو صورتش پاش دیبهم رس کهنیحرکت خم شدم و هم

 .ختیریم شقهی یو چند قطره هم رو دیچکیبورش م یکم یهاشیاز ته ر بآ

 رو محکم به دندون گرفتم تا نخندم. لبم

 هاش بسته بودند.که چشم شدیم یاهیثان چند

 دهنم رو با صدا قورت دادم و به عقب قدم برداشتم. آب

 ؟ینیرام ،یه-

 هاش رو باز کرد.اخم چشم با

 .دمیاسترس خند با

 ؟یمت تو حلقت! حاال چرا اخم کرداخ -

 به سمتم قدم برداشت که به عقب رفتم. آروم

 هاش از هم باز شدند و صورتش خندون شد.کم اخم کم

 ؟یترسیبا مزه شده! از اخمم م یلیخ افتیق-

 ! یشیمغول م زخانیگفتم: مثل جنگ رفتمیکه به عقب م طورهمون

 .دندیباال پر ابروهاش

 بدت اومد؟-

 بهم نگاه کرد. واردیتهد

 تا... یبهم داد یفرصت ر؛یبدم اومد؟ نخ-
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کرد و  ریپام تو اون پام گ نیو تا خواستم فرار کنم ا دمیکش یغیبودنش ج یدفعه به سمتم هجوم آورد که از ناگهان هی

که  خوردنم شد نیعکس العمل نشون داد و کمرم رو گرفت و مانع زم عیسر نیفرود اومدم اما رام نیبه سمت زم

 چنگ انداختم. رهنشیبه پ ارادهیب

 .دمیکش یاآسوده نفس

  ؟یکن تمیاذ ادیحرص گفتم: خوشت م با

 هام نگاه کرد.به لبم و بعد به چشم اول

 کنم؟ تیرو اذ ینکنم ک تیاگه تو رو اذ -

 حرص بهش نگاه کردم. با

 به لبم چشم دوخت. باز

 .کنهیبدجور وسوسم م ،یدونیم -

 ت رو دادم پررو نشوها!اخم گفتم: به با

 وجودم رو پر کرد.  یخوشحال

 باز هم تونستم بهت بگم. ش؛یآخ-

 هام سوق داد.نگاهش رو به سمت چشم خندون

 نیهل شدم و با استرس گفتم: رام دمیکه د ییدفعه نگاهم به پشت سرش افتاد اما با کسا هیبزنم اما  یحرف خواستم

 ولم کن، اصال ازم دور شو.

 کرد. اخم

 شده؟ یچ -

 چشم و ابروهام به پشت سرش اشاره کردم. با
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رو  یبهار! به نظرت همه چ میهاش از هم باز شدند و گفت: اوه اوه! بدبخت شداما اخم دیاخم ولم کرد و چرخ با

 دند؟ید

 .دمیاسترس آروم خند با

 ه؟ینظر خودت چ دونم؛ینم-

 

 قبل( قهی)چند دق

 

 ــنینـگـ

 

 .میبود سادهیدم در وا یو من و نفس و هست مینگران بود دیشد یهمگ بود ومدهیهنوز ن نیرام چون

 .میو آروم به اون سمت قدم برداشت میکرد یتامون اخمپشت کلبه بلند شد که هر سه ییدفعه صداها هی

تا به اون دو عیاز کلبه دور شد سر یبهار که به سرعت کم دنیآوردم اما با د رونیب واریسرم رو از پشت د اطیاحت با

 نگاه کردم.

 بهاره!-

 هردوشون رنگ تعجب گرفت. نگاه

 زد. بشیدفعه بهار مثل باد غ هیاما  میاومد رونیب واریاز پشت د عیسر

 کجاست؟ نیپس رام نجاستی: اگه بهار ایهست

 بهشون چشم دوختم. نگران

 اونجا باشه. دیشا م؟ینیرودخونه رو بب میگفتم: بر دیکه به ذهنم رس یزیچ با

 .هی؛ فکر خوب: آرهنفس
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 .میکلبه دور و به سمت رودخونه تند قدم برداشت از

 رو کنار زدم. یاو شاخه میدیرس

 اطراف نگاه کردم. به

 متعجب نفس بلند شد. یدفعه صدا هی

 اونجا رو نگاه!-

 درجا شکه شدم. دمیکه د یزیرو گرفتم اما با چ کردیکه بهش اشاره م یینگاه کردم و رد جا بهش

 !نهی! بهار تو بغل رامشهیاورم نم: نه! بیهست

 ش زد.چند بار به گونه بعد

 !ستمیخواب ن کهنینه مثل ا -

 افتاده؟! یبا تعجب گفتم: چه اتفاق سردرگم

 آورده؟ ادیرو به  یگفت: نکنه بهار همه چ جانیبا ه نفس

 شد. یاز شاد زیلبر وجودم

 .ادهیامکانش ز-

 م؟یبگ هیبه بق می: برنفس

 .میدان پشت سرمون باعث شد به سرعت به طرفش برگردرا یدفعه صدا هی

 نی! خوب شد زود اومدم وگرنه ادیو من رو صدا نکرد دیکه خودتون سه تا اومد دینامرد یلیبا اخم گفت: خ رادان

 .رفتیلحظات از دستم م

 هاش رو باال آورد.دست عینگاه کرد که سر یبا اخم به هست بعد

 شد، باور کن. ییهوی یهمه چ رم،یتقصیواال من ب-
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که با  میدیدهنش گرفت که به عقب چرخ یخنده اما زود دستش رو جلو ریدفعه زد ز هیبه عقب نگاه کرد اما  رادان

 خودم رو گرفتم. یبود خندم گرفت اما جلو سیخ شقهیکه صورتش و  نیرام دنید

 به کنارمون اومد. رادان

 آورده؟ ادیرو به  ینکنه بهار همه چ-

 کردم.نگاه  بهش

 لسوف؟یف یکنیفکر م یتو چ -

 .دمیحرص بهم نگاه کرد که آروم خند با

 .میدیکه همه رو د میدیبا ترس به سمتش چرخ عیملکه پشت سرمون بلند شد که سر یدفعه صدا هی

 بدبخت شدند! نیآروم گفت: بهار و رام رادان

 دستش رو به چپ و راست تکون داد. بعد

 

 باران ملکه

 

 .کردم اخم

 ه؟یچ ورشمنظ

 ه؟یچ نیبهار و رام یهیقض شده؟ی: چدیمشکوک پرس احسان

 آب دهنشون رو با صدا قورت دادند. هرچهارتاشون

 ن؟یشده نگ یبا اخم گفت: چ فرمانروا

 شدند. رهیبا ترس بهمون خ همشون
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 به پشت سرش نگاه کرد و زود روش رو برگردوند. عیدفعه نفس سر هی

جلوم رو  عیسمتشون رفتم؛ تا اومدم پشت سرشون رو نگاه کنم، هرچهارتاشون سربهشون نگاه کردم و به  مشکوک

 کلبه. دیبر ادیشما خوابتون م گمایملکه... م زهیگرفتند و نفس گفت: چ

 جلو اومد و مشکوک به نفس نگاه کرد. احسان

 .دیبا استرس خند نفس

 ؟یبخواب یخوایاحسان جون نم گمایم -

 زد. یلبخند مرموز احسان

 وچ.ن -

 .ستادیدفعه از حرکت ا هیبه پشت سرشون رفت اما  عیبلند شد که احسان سر ییآشنا غیج یدفعه صدا هی

 زدند و گفتند: الفاتحه! شونیشونیو رادان به پ یو هست نیو نگ نفس

 .میدیرس نیکه به بهار و رام میو رد نگاهش رو گرفت میسمت احسان رفت به

 که درست تو بغلش بود. یکمر بهار رو گرفته بود جور نیرام

 دهنم گذاشتم. یو دست راستم رو رو دمیکش یآروم نهیه

 بهشون چشم دوختند. تیو فرمانروا با عصبان نیو ام احسان

 دخترکم حافظش رو به دست آورده. پس

 لبم شکل گرفت. یرو یلبخند

به هم دست بزنند  یت نکنند حتجرئ نیبهار و رام گهینشون بدم تا د یخودم رو عصبان دیخوشحالم اما با نکهیا با

 !دنیبه بوس رسهیکم کم از بغل کردن م مینشون ند تیچون اگه حساس

 هاش رو پر کرد.نگاه بهار به ما افتاد که استرس چشم 

 ولم کن، اصال ازم دور شو. نیاسترس گفت: رام با
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 شده؟ یبلند شد: چ نیرام یصدا

 هاش از هم باز شدند.ما اخم دنیاما با د دیولش کرد و با اخم چرخ نیبا چشم و ابروش به عقب اشاره کرد که رام بهار

 دند؟یرو د یبهار! به نظرت همه چ میاوه اوه بدبخت شد-

 بدبخت شدند. دونندیخودشون هم م خوبه

 نامفهوم تونستم بشنومش. یلیآروم زد که بخاطر طلسم خ یلیرو خ یحرف هیو  دیبا استرس خند بهار

 همراهشون رفت. نهیبه سمتشون قدم برداشتند و احسان هم دست به س نیو ام فرمانروا

 به طرفشون رفتند که من هم به سمتشون رفتم. عیسر یو رادان و هست نیو نگ نفس

 دور شد. نیاز رام یکم بهار

 .سادندیاون چهارتا رو به روشون وا دند،یرس نیبهار و رام هیکیبه نزد نیفرمانروا و احسان و ام یوقت

 .دیها رو ببخشخودتون اون یبه بزرگ ز،ی: بزرگان عزنرادا

 کردند. نییحرف رادان، باال و پا دییهم سرشون رو به عالمت تا یو هست نیو نگ نفس

 .دیخند بهار

 تنگ شده بود. اتونیباز وونهیچقدر دلم واسه د نمیبیم دمیحاال که شما رو د -

 

 بـــهـــار

 

 طرفم اومدند و بغلم کردند.به  یو نفس با خوشحال یو هست نینگ

 چطوره؟ وونمید یهایخنده گفتم: حال آبج با

 .دندیاومدند و هر سه تاشون مشتشون رو به سرم کوب رونیبغلم ب از
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 اخم و خنده گفتم: چه هماهنگ! با

 !دیبا من طرف دیدست رو بهارم بلند کن گهیبار د هیخانما، اگه  یبا خنده گفت: ه نیرام

 !ایشد ریجوگ: برو بابا، نینگ

 با حرص بهش نگاه کرد. نیرام

 ؟یزن داداش گرام ی: خوبرادان

 .دمیخند

 !میعال -

 نیچه خبر بهار خانم؟  تو بغل رام گهیگفت: خب خداروشکر، د هیکه ساختگ دیفهم شدیاما م یبا لحن عصب احسان

 خوش گذشت؟  یبود

 !ینفس رو بغل کن یتونیآخه نم ؟یکنیم یحسود یآروم گفتم: االن دار یشدم و با بدجنس کینزد بهش

 انداخت. نییسرش رو پا نفس

 احسان از هم باز شدند و با حرص و خندون بهم نگاه کرد. یهااخم

 هاش رو دور کمرم حلقه کرد.و تو بغلش فرو رفتم که دست دمیخند

 تنگ شده بود. وونمیدلم واسه خواهر د-

 شده بود.من هم دلم واسه داداش خلم تنگ -

 خودش جدام کرد. از

 جان! یبه من نسبت بده آبج یخوایم یبعد هر چ ،یهنوز بذار برس -

 گفتم: باشه. ییو درکمال پررو دمیخند

 تاسف به چپ و راست تکون داد. یو سرش رو به نشونه دیخند
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 و بابا و فرمانروا آرش به جلو اومدند. مامان

 !امیبرد ادیشما دو تا رو از  هیتنب دی: فکر نکنبابا

 .مایبش لیقراره فام گه،ید دیخودتون ببخش ی: به بزرگنیرام

 .شهیو به موقش هم انجام م ههیتنب هیشدن داره؟! تنب لیبه فام یآرش: چه ربط فرمانروا

 کردم. تعجب

 حرف رو که زدم انتظار مخالفت داشتم! نیشد بابا؟! ا یمتعجب گفت: االن چ نیرام 

 فت کنم؟مخال یاخم گفت: نکنه دوست دار با

 .ستین یمخالفت اصال کار خوب نیهل گفت: نه نه بابا جون! ا نیرام

 .دیخند فرمانروا

همش بخاطر  دونمیهم که افتاده م ییهااتفاق وفته،یب یاگهید یهابخاطر مخالفتم اتفاق خوامینم گهیمن د-

 .ادیب شیپ یاتفاقات نجوریا خوامینم گهیمخالفت من بوده، پس د

 لبم نقش بست. یرو یو بهم دادند و لبخندر ایدن انگار

 مغازه. دیبر دیکلبه که فردا با میبر دیعاشقونه بسه، با یکارها نیا گهی: خب دمامان

 تعجب گفتم: مغازه؟! شماها؟! با

 

 .کنمیم فیرو واست تعر یآره دخترم، فردا همه چ-

 زدم. یلبخند

 باشه مامان جون.-

 .میبر هگیزد و رو به همه گفت: خب د یلبخند
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 .میسمت کلبه قدم برداشت به

 شدم. رهیخ نیرام به

 بود. هاشبیداخل ج هاشدست

 بهم انداخت. ینگاه مین

 تو سرته؟ یچه فکر -

 .دمیخند

 بشم؟ رهیتو سرم باشه که بهت خ یفکر هی دیحتما با -

 لبش نقش بست و بهم نگاه کرد. یرو یلبخند

 نگاهش رو ازمون گرفت و به راهش ادامه داد. زد، بعد یبهمون نگاه کرد و لبخند تلخ نینگ

 اونجور شد؟! نیگفتم: چرا نگ نیرو به رام یسوال یچهره با

 عشقش رو کرده. یفکر کنم دلش هوا -

 شده؟! یعاشق ک نیتعجب گفتم: عشق؟! نگ با

 .نهیمطمئنم طاها هم عاشق نگ ر،یطاها پسر فرمانروا ام -

 وجودم رو پر کرد.  یخوشحال

 ها!افتاده ییهادم چه اتفاقتو نبو -

 .دیپر کش میخوشحال دیکه به ذهنم رس یزیچ با

 نبود. اسیدست ال نجایمن اگه نرفته بودم االن ا -

 کرد. اخم
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وجودت باشه،  یتو یخودیغم ب خوامینم شهیداره درست م زی! حاال که همه چهایخودت رو مقصر بدون نمینب -

 ؟یدیفهم

 زدم. یکم رنگ لبخند

 .دمیمفه -

 .میکلبه شد وارد

 .دیرو بوس میشونیپ مامان

 دخترم. ریشب بخ-

 زدم. یلبخند

 .ریشب بخ -

 کوتاه بغلم کرد و چند بار به کمرم زد. بابا

 .ریشب بخ -

 .ریشب بخ -

 شد. یربونیش ریباال رفت و فکر کنم وارد اتاق ز یچوب یهااز پله ریاتاق شدند و فرمانروا بعد از گفتن شب بخ وارد

 کجا بخوابه؟ یشده ک ادیز تمونی: خب حاال که جمعیهست

 ! مگه من چند نفرم؟!؟یتعجب گفتم: وا هست با

 .دیخنده مشتش رو به کمرم کوب با

 .یکنار ما بخواب دیکردم بابا! تو با یشوخ -

 .دمیخند

 !یلوس یلیخ-
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 .دیتو هال بخواب دیگفت: و شما پسرا، با نیرو به احسان و رام نینگ

 کردند. ین اخمشودو هر

 چه خبر؟! گهی: دنیرام

 .یداداش ی: سالمتنینگ

 حرص بهش نگاه کرد. با

 .دمیخند

 مونده. یاتاق فقط خال هی گه،یخب راست م -

 .دیخودش رو به سمت باال کش رادان

 باباست. شیجام پ شهیکه هممن -

 د؟ی! مگه تشک ندارگهید دیخب پس شما دوتا هم اونجا بخواب -

 .میراحت میما هر جا بخواب ،یخواب خواهر: برو باحسان

 نگاه کردم. نیرام به

 که... یهست یشما هم مثل احسان راض-

 خودم اشاره کردم. به

 تخت بخوابم و... یمن رو -

 خودش اشاره کردم. به

 ؟یتشک صفت بخواب یتو رو-

 نخندم. کردمیسع

 باال رفته بهم نگاه کرد. یابرو هیحرص و  با



 یدیو پل یپاک

658 
 

 اال آوردم.خنده دستم رو ب با

 .ریمن رفتم بخوابم؛ شب بخ -

 گفت: بهار؟ نیرو گرفتم اما تا خواستم بازش کنم رام رهیدستگ بعد

 .دمیسمتش چرخ به

 جونم؟ -

 دارم برات.-

 رو روت امتحان کنم. روهامیاز ن یکیخنده گفتم: منم منتظرم که  با

 در رو بستم. در رو باز کردم، وارد اتاق شدم و عیحرص به سمتم اومد که سر با

 خندم بلند نشه. یدهنم گذاشتم تا صدا یرو رو دستم

 داخل. انیب دیتونیرفت م نیبا خنده گفتم: دخترا... هروقت رام 

 ؟یچ سمیوا نجای: اگه تا صبح انیرام

 مبل. یرو ایاتاق فرمانروا  یتو نشیدخترا، بنداز-

 تکون بده؟! تونهیرو م نیا یبا خنده گفت: ک نینگ

 رو به رو شدم. نیپر حرص رام یز کردم که با صورت خندون همه و چهرهرو با در

 دادم. هیدر تک به

 .یروادهیپ میتا بر کنمیم دارتیگوجه نشو عشقم، برو بخواب که صبح زود ب -

 نگه داره.اخمش رو  کردیم یسع یخندون شد ول شچهره

 رو تا آخر باز کردم. در

 تو دخترا. دیبپر -
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 وارد شد. نینگ

 تخت بخوابم احسان جون! یگفت: من رفتم رو شدیو وارد م کردیبه احسان نگاه م یطور که با بدجنسهمون نفس

 با حرص بهش نگاه کرد. احسان

 مانتو گرفت. یتا خواست وارد بشه رادان با اخم مچش رو از رو یهست

 کو؟  رتیشب بخ -

 .سادیدرست رو به روش وا یهست

 .زمیعز ریشب بخ -

 ش؟هیبق -

 داشت؟ هیمگه بق -

 حرص بهش نگاه کرد، بعد نگاهش رو به سمت من سوق داد. با

 هم هستم! یمن رهیم ادشی نهیبیتوعه! تو رو که م ریهمش تقص ن،یبب -

 رفتم. یو به کنار هست دمیخند

 ...یتو باش کهنیقبل از ا -

 خودم اشاره کردم. به

 من بودم. -

 اتاق آوردمش.رو گرفتم و به داخل  یدست هست بعد

 رو گرفتم. در

 .یبابا -

 هرچهارتامون بلند شد. یخنده یدر رو بستم که صدا هاشونافهیبدون توجه به ق بعد
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 تخت پرت کرد. یبا خنده خودش رو رو نفس

 

 هام رو باز کردم.چشم یشب با حس گرسنگ نصف

مثل باد در رو باز کردم و وارد  میربلند شدم و بعد از سر کردن روس عیکه سر شدیم دتریهر لحظه شد میگرسنگ

 آشپزخونه شدم.

 رو باز کردم. خچالیدر  عیسر

 رو بستم. خچالیشده بود برش داشتم و در  دهیگوشت که روش سلفون کش کهیبشقاب پر از ت هی دنید با

 تند مشغول خوردن شدم. یرو برداشتم و با گرسنگ سلفون

 دادم. هیتک خچالیبسته به  یهاو با چشم دمیکش یاحتکردم نفس ر یکل بشقاب رو خال کهنیاز ا بعد

 !یانهیگرگ یگرسنگ نیبه ا لعنت

 اومدم. رونیبشقاب رو شستم از آشپزخونه ب کهنیاز ا بعد

 دهیمبل خواب یافتاد که رو نیبه سمت اتاق قدم برداشتم که نگاهم به رام کردمیهام رو خشک مکه دست طورهمون

 بود.

 ش بست.لبم نق یرو یلبخند

 سمتش رفتم. به

 .دمیافتاده بود رو برداشتم و روش کش نییکه به پا پتوش

 .کردیش مبامزه یلیبود خ ختهیر شیشونیپ یلختش که رو یموها

 شدم و موهاش رو کنار زدم. خم

 عاشقتم. یلیرفت که بهت بگم خ ادمیگفتم: شب  آروم

 نظر گذروندم. ریصورتش رو از ز یلبخند تموم اجزا با
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خودش انداختم که  یدفعه مچم رو گرفت و رو هیبکنم  یتا خواستم حرکت سادم،یازش دل کندم و درست وا الخرهبا

 دهنم گرفتم. یدستم رو جلو عیاما سر دمیکش یغیبودنش با ترس ج یاز ناگهان

 .میمت بودبوس درخد هیعجله خانم؟  نیگفت: کجا با ا یگرفته ا یرو دور کمرم حلقه کرد و آروم و با صدا دستش

 !شد؟یمگه م یکردم بلند بشم ول یگذاشتم و سع شنهیس یقفسه یهام رو روکردم و دست اخم

 بذار برم بخوابم. ن،یحرص آروم گفتم: ولم کن رام با

 خودش رو باهام عوض شد که آب دهنم رو با صدا قورت دادم. یحرکت جا هی تو

 .نیرام ادیم یکیشو االن  بلندو با استرس گفتم:  دمیکوب شنهیس یقفسه به

 رو کنار سرم گذاشت. دستش

 ها چه؟!به اون یزنم اد،یخب ب -

 کردم به تقال کردن. شروع

 بلند شو. گمیم-

 نتونستم تقال کنم. گهیشد که د کیبهم نزد یجور

 بست. خیهام انگار خون تو رگ کارشنیا با

 .دیکوبیم نمیس یخودش رو به قفسه واروونهید قلبم

 گفتم: اصال من غلط کردم که دلم واست سوخت و اومدم پتو رو روت بکشم. هیالت گرح با

 کنار رفته بود. یخورد که روسر مقهیاومده بود رو به داخل برد و نگاهش به  رونیب یکه از روسر موهام

 پوشوندمش. یبا روسر عیسر

 هام نگاه کرد. چشم به

 .یبر ذارمیشرط م هیبه  -
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 ؟یه شرطگفتم: خب؛ چ عیسر

 لبم نگاه کرد. به

 ببوسمت. یبذار-

 تا آخر حد ممکن گرد شدند. هامچشم

 !یهست یعجب پررو-

 .نمیادامه دادم: بلند شو بب تیعصبان با

 کرد. کیرو بهم نزد صورتش

 کوتاه. یلیخ -

بلند شو،  نیم: رامبلند شد که با ترس گفت زدیرو به پنجره م یاهم باد که شاخه دیشا ایها از اتاق یکیداخل  ییصدا

 فقط بلندشو. کنم،ینم دارتیب یتا دوازده بخواب ذارمیاصال صبح م

 شد. رهیبهم خ حرفیب

 شده بودند. خی کهیت هیدرست مثل  هامدست

 رو به سمت لبم سوق داد که آب دهنم رو با صدا قورت دادم. نگاهش

 هام نگاه کرد.به چشم باز

نکنه اما بدون توجه به التماس نگاهم به لبم  یسرشه رو عمل یکه تو یفکر نیکه ا کردمینگاهم بهش التماس م با

 چشم دوخت.

 حبس. نمیس یتو شتریو نفس من هم ب شدیم ترکیهر لحظه نزد سرش

 لبمون نموند. نیب یرو بست و مرز هاشچشم

 زبونم قفل شده بود. انگار

 رادان بلند شد. یدفعه صدا هیکه  نهیلبم بش ینمونده بود تا لبش رو یزیچ
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 !ینیرام ستین نجایواسه ا نکارایا-

 نگاه کردم. نیترس به رام با

 .دیهاش رو باز کرد و به کنار سرم کوبچشم آروم

 رو درست کن رادان! تیگفت: خواهشا زمان بند تیعصبان با

 رفت. ییبه سمت دستشو انگار

 !؟یدیهال انجام م یکارا رو تو نجوریبه من چه که تو ا -

 نگاه کردم. نیجب به رامتع با

 وجودم رو پر کرد.  خجالت

 شد و در رو بست. ییوارد دستشو رادان

 هام نگاه کرد.چشم به

 شکسته بشه بذار برم. نمونیحرمت ب کهنینلرزه گفتم: قبل از ا کردمیم یکه سع ییصدا با

 مکث از روم بلند شد که انگار تازه تونستم نفس بکشم. یکم با

 و به سمت اتاق تند قدم برداشتم.بلند شدم  عیسر

 خودم رو داخلش پرت کردم و در رو بستم. دمیکه رس نیهم

 .مقهیهام رو بستم و شروع کردم به تکون دادن دادم؛ چشم هیدر تک به

 

 )صبح ساعت نه(

 نوع اول یهانهی: قصر گرگیمکان تیموقع

 طــاهــا
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 لسم رو شکست.ط شهیم یکه چجور دمیفهم یسخت یبعد از کل باالخره

 و اون هم بهاره! شهینفر شکسته م هیطلسم به دست  نیا

 برم بهشون بگم. دیبا

رو از دو  اسیال میتونیو م شهیدرست م زیکه بهار برگشته؛ اگه اون کمک کنه و طلسم رو بشکنه، همه چ خداروشکر

 .میکن رونیب نیسرزم

 قدم برداشتم. اطیشون تند و با احتبه سمت کلبه ها از قصر خارج شدم وو پرونده زیاز مرتب کردن م بعد

 که به اونجا رفتم. شهیباخبر م اسیبرم ال نیاما اگه با ماش ادهیراه ز درسته

که به  دمیو موهام رو مرتب کردم، بعد مشتم رو چندبار به در کوب دمیبه لباسم کش یدست دمیبه کلبه رس یوقت

 باز شد. نیتوسط رام دهینکش قهیدق

 زد. یلبخند

 نورا؟یبه به طاها خان! از ا -

 زدم. یلبخند

 رو بهتون بگم. یمطلب مهم هیاومدم  نکهیخان، دوم ا نیسالم رام نکهیاول ا  -

 رو تا آخر باز کرد و اشاره کرد که به داخل برم. در

 .دمید نیاز بهار و نگ ریشونش زدم و وارد شدم که همه رو به غ به

 

 رو دادم.سالم کردند که جوابشون  بهم

 به مبل اشاره کرد. ملکه

 پسرم. نیبش -
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به لبم  یکه دست دیکش یاازهیاومد و خم رونیآلود از اتاق بخواب  نینگ نمیشدم و تا خواستم بش کیمبل نزد به

 تا بتونم خندم رو مهار کنم. دمیکش

 باز شدند.حد ممکن  نیهاش تا آخرمن چشم دنینگاهش رو دور تا دور هال چرخوند اما با د نینگ

 ؟یخوشحال ینیبیخانم، احوال شما؟ ما رو نم نیبا خنده گفتم: سالم نگ 

 .نمیبیشما رو نم ستمینه خوشحال ن ن؟یگفت: س س سالم، من خوبم ش ش شما خوب هل

 .دندیباال پر ابروهام

 شد. رهیدهنش گذاشت و با تعجب بهم خ یمتوجه حرفش شد که زود دستش رو رو انگار

 ؟یخوشحال یدیگفتم: خب االن که د یبدجنسو با  دمیخند

شما  دم،یآلود بودم نفهمگفتم، خواب یزیچ هیگفت: حاال من  تیدهنش برداشت و با عصبان یرو از رو دستش

 سوءاستفاده نکن!

 همه بلند شد. یخنده یو درش رو باز کرد و محکم بست که صدا دیدو ییبه سمت دستشو بعد

 ت تکون دادم.و سرم رو به چپ و راس دمیخند

 زدم. یمبل نشستم و لبخند یرو

 دختر رو دوست دارم؟! نیا نقدریمن ا چرا

 

 ـــنینــگـــ

 

 به خودم نگاه کردم. نهیآ یو صورتم رو شستم و از تو دست

واسش تنگ شده بود، مخصوصا واسه  یلی! آبروم رفت! اما راستش دلم خد؟یپر رونیبود از دهنم ب یچ نیا ایخدا یوا

 سبزش. یهااون چشم
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 لبم شکل گرفت. یرو یلبخند

 داره؟ یچه نظر ای یدوست دارم بدونم درموردم چه حس یلیخ

 نشستم. نیکنار رام نیزم یرو ریاومدم و سر به ز رونیب ییدستشو از

 دونفره نشسته بودند. یهااز مبل گهید یکی یمبل دونفره و بابا و طاها رو یرو نیو فرمانروا ام ملکه

 نگفت. یچیو ه دیبودنم آروم خند ریسر به ز دنیبا د نیرام

لبم  یرو یچهرش لبخند دنیبا د ارادهیجرئتم رو جمع کردم و سرم رو باال آوردم و به طاها نگاه کردم که ب تموم

 باشم. یکردم جد ینقش بست اما زود جمعش کردم و سع

 ه حرف زدن کرد.شروع ب تیزد، بعد با جد یبهم انداخت و لبخند محو ینگاه کوتاه طاها

 طلسم رو شکست. شهیم یکه چجور میدی: من و بابام فهمطاها

 وجودم رو پر کرد.  یخوشحال

 ؟یکنجکاو گفت: چجور رادان

 و اون هم بهاره! شهینفر شکسته م هیطلسم به دست  نیا-

 شد. داریپد نیتو صورت رام ینگران

 چه خوب! یگفت: وا یبا خوشحال یهست

 زنه؟یبه بهار که صدمه نم طلسم نی: شکستن انفس

 چند روز نتونه از سرجاش بلند بشه. دیشا ایکه تا چند ساعت  یکنه جور فشیضع دیاما شا زنهی: صدمه نمطاها

 نگو طاها. یاگهید زیگفت: چ نیبزنه رام یاگهیتا خواست حرف د طاها

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 !؟یچ یمتعجب گفت: واسه ملکه
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 تا طلسم رو بشکنه. اسیال شیپ رهیموضوع باخبر بشه، چون اگه بفهمه م نیاز ا دی: بهار نبانیرام

 

 بـــهـــار

 

 شدم. داریب ییبرخورد محکم در به چارچوب دستشو یصدا با

 و بلند شدم. دمیکش یاازهیخم

 .دمیصورتم کش یدستم رو تو دو

 پررو! نیبودا! رام یاچه لحظه لرزه،یچهارستون بدنم م وفتمیکه م شبید ادیبه  ا،یخدا یوا

 یبستم و شال آب یها رو شونه کردم و با کش مشککردن موهام اون سیچمدونم برداشتم و بدون خ یرو از تو شونم

 تخت گذاشتم. یسرم انداختم، پتو رو جمع کردم و مرتب رو یرو رو میآسمون

 پسر ناآشنا بلند شد. هی یخواستم در اتاق رو باز کنم صدا تا

 طلسم رو شکست. شهیم یکه چجور میدیم فهممن و بابا -

 هاشون گوش دادم.رو باز نکردم و به حرف در

 ؟یگفت: چجور زدیکه تو لحنش موج م یبا کنجکاو رادان

 و اون هم بهاره! شهینفر شکسته م هیطلسم به دست  نیا -

 تعجب به در چشم دوختم. با

 طلسم رو بشکنم؟! تونمیمن م یعنی

 پر کرد.وجودم رو  یخوشحال

 !هیعال نیا ایخدا یوا
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 چه خوب! یگفت: وا یبا خوشحال یهست

 زنه؟یطلسم که به بهار صدمه نم نی: شکستن انفس

 چند روز از سرجاش بلند بشه. دیشا ایکنه که نتونه تا چند ساعت  فشیضع یجور دیاما شا زنهیصدمه نم -

 نگو طاها. یاگهید زی: چنیرام

 .دندیباال پر ابروهام

 چش شد؟ نیم! راوا

 !؟یچ یبا تعجب گفت: واسه مامان

 اسیال شیپ رهیموضوع باخبر بشه، چون اگه بفهمه م نیاز ا دیگفت: بهار نبا زدیکه تو صداش موج م یبا نگران نیرام

 تا طلسم رو بشکنه.

 به هم گره خوردند. هاماخم

 دیمن با یول شمیم فیضع دونمیم نکهید ااما با وجو کنمیرو درک م نیکنند؟! حال رام یاز من مخف خوانی! م؟یچ

من بودم که گذاشتم رفتم و راه رو  نیبکنم، چون ا یکمک نمونیسرزم یاون طلسم رو بشکنم تا بتونم واسه آزاد

 هموارتر کردم. اسیال یواسه نقشه

 .دیها به سمتم چرخنگاه یاومدم که همه رونیاتاق رو باز کردم و از اتاق ب در

 دیو لباس سف دادیکه صورتش رو مردونه و جذاب نشون م یشیو ته ر یمشک یسر چشم سبز با موهاپ هیبه  نگاهم

 افتاد. دادیم شیخوش فرمش رو به نما کلیکوتاهش ه نیجذب آست

مربوطه، دست و صورت و دهنم  یهاقدم برداشتم و وارد شدم، بعد از انجام کار ییبه سمت دستشو یحرف چیه بدون

 اومدم. رونیب ییستشورو شستم و از د

 .دمیرو شن یمن همه چ د،یگفتم: زحمت به خودتون ند یو جد سادمیوا نهیشدم، دست به س کیبه همه نزد یوقت

 همه نگران شد و به هم نگاه کردند. نگاه

 .یانجامش بد ذارمینم یتو سرته بهار ول یچ دونمیبا اخم گفت: م نیرام
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 .میریرو پس بگ موننیسرزم میتونینم من اگه طلسم رو نشکنم ن،یرام نیبب -

 .میبابا بهش نگاه کرد یصدا با

 دخترم. میکنیم دایپ گهیراه د هی-

و لشکرش  اسیدر برابر ال خوانیم یهاشون رو نداشته باشند چجورقدرت یبابا، وقت ستین یاگهیراه د چیه-

توش قرار داره کجاست و اون طلسم رو  که طلسم ییمنبع جا فهممیو م اسیال شیپ رمیمقاومت کنند؟ پس من م

 .شکنمیم

 بهار. یبر ذارمیگفت: من نم یبلند شد و جد نیرام

 .نیرام رمیحرص گفتم: من م با

 شد. داریتو نگاهش پد تیعصبان

 ؟یدیفهم ،یرینم جاچیتو ه -

 .رمیگفتم: من م تیعصبان با

 هم فشار داد. یهاش رو رودندون تیعصبان با

 باهات صحبت کنم. ییتنها خوامیرد و گفت: برو تو اتاق ماتاق اشاره ک به

 جا بگو. نیهم یبگ یخوایم یگفتم: عمرا! هرچ شبید یادآوری با

 برو تو اتاق. گمیگفت: م ینسبتا بلند یصدا با

 .رمینم رم،یگفتم: نم تیعصبان با

 .میکنیمسئله رو حل م نیبا هم ا نیسمتم قدم برداشت که مامان گفت: رام به

 راحت باشه. التونیکه نره ملکه، شما خ کنمیرو به مامان گفت: من قانعش م نیرام

 .شهینظرمم عوض نم رم،یگفتم من م-
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 !است؟ینجوریگفت: عه ا تیبا عصبان 

 .استینجوریهم قایآره، دق -

 بگو. نجایسمتم اومد و بازوم رو محکم گرفت که با تقال گفتم: گفتم هم به

 ول کرد. اتاق کشوندم، در رو باز کرد و به داخل رفت و بعد در رو بست و بازوم رو همراهش خودش به سمت اما

 .یبذارم بر تونمیبهار، من نم نیبب -

 .رمیمن م -

 واسه من نکن بهار! رمیم رمیم نقدریگفت: ا تیبا عصبان 

 .رمیتکرار کردم: من م دوباره

 واریودآگاه به عقب قدم برداشتم که در آخر به دناخ شیبه شدت عصب یسمتم قدم برداشت که بخاطر چهره به

 برخورد کردم.

 قورت دادم. یداد که آب دهنم رو به سخت هیتک واریشد و دستش رو کنار سرم به د کیبهم نزد 

 هام زل زد.خشم به چشم با

 رو بفهم! نیا نم،یبب یعوض اسیتو رو کنار اون ال تونمیمن نم -

 جز تنفرم بهش ندارم، پس بذار برم. یندارم و حس اسیار المن کار به ک ن،یگفتم: رام آروم

 و لبش رو با زبونش تر کرد. دیکش یرو به راست چرخوند، نفس عصب سرش

 نگاه کرد. بهم

 .یبر ذارمینکن بهار، من نم یرو کارت پافشار نقدریا-

 !شهیبدتر م یزنیباهاش حرف م متیبا مال ی! هرچهاییپررو عجب

 .رمیمن م رم،یمن مگفتم:  تیعصبان با
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 .دیکوب واریمشتش رو محکم به د 

 بس کن بهار.-

 بر نداشتم. رمیدست از گفتن من م اما

 .یشدش گفت: بهتره ساکت بش دیکل یهادندون نیب از

 یخودخواه هیهان؟ تو بخاطر  شه؟یم یگفتم: که چ ینسبتا بلند یو صدا تیتحمل نکردم و با عصبان گهید

 نجوریتا آخر عمر ا دیهمه مردم بدبخت با نیبرم و ا یذارینم یکنیم اسیکه به ال یادتو حس یکه دار یامسخره

 کم درک و شعور... هیکنند، تو اگه  یزندگ النهیذل

 موند. یدهنم باق یلبم حرف تو یقرار گرفتن لبش رو یناگهان با

 .دنیتپهاش رو بسته بود چشم دوختم و ضربان قلبم شروع کرد به تند بهش که چشم شکه

 کمرم رو گرفت. عیسست شدند که سر پاهام

که بدنم شروع کرد به گرم و سرد شدن و انگار  دنمیبوس میدستش رو کنار صورتم گذاشت و شروع کرد به مال اون

 کم شد. دنمیهوا واسه نفس کش

 نبود. حسمیسرد و ب یهاتو دست یجون چیرو گرفتم تا از خودم جداش کنم اما ه بازوهاش

که باالخره لبش رو آروم  دمیکوب نشیبار محکم به س نیه کمرم زد و حرکتش رو تندتر کرد که مشتم رو چندب یچنگ

 هام نگاه کرد.کم به چشم اریبس یبرداشت و از همون فاصله

 برم. خوامیلرزون آروم گفتم: برو کنار م یصدا با

 هام چشم دوخت.نکرد و باز به لب یتوجه اما

 که بغض گلوم رو فشرد. دنمیو باز شروع کرد به تند بوس دمیکوب واریبه د خواستم پسش بزنم تا

اگه هم  یاز طرف شد،یم یمعلوم نبود چ ومدیم یکیچون اگه  ادیبه داخل ب یکیبزنم تا  ادیفر تونستمینم یطرف از

 یرو رو روهامین تمخواسینم کهنی! و سوم اکردیم کاریبدون کنترل باهام چ نیرام نیا دونستیخدا م موندمیم

 که دوستش دارم اجرا کنم. یکس
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جون گرفتم و به شدت به عقب هلش  دستش رو گرفتم و انگار عیبه سمت شالم رفت تا بازش کنه که سر دستش

 دادم که دستش از دور کمرم باز شد و چند قدم به عقب رفت.

 رنگ نگاهش عوض شد.و  کردیم کاریداشت چ دیبغض بهش نگاه کردم که انگار تازه فهم با

 بهار من...-

 دورتر از کلبه توقف کردم. یدر رو باز کردم و از اتاق و کلبه خارج شدم و کم میانهیبا سرعت گرگ عیبغض سر با

 گونم سر خورد که پاکش کردم. یاشک رو یادادم و قطره هیدرخت تک هیرو به  دستم

 بره. نیبدنم از ب یاز اندازه شیب یدم تا گرماو شالم رو باز کردم و تکونش دا دمیکش یقیعم یهانفس

 خودم؟! شیدو ماه پ نیبود؟! رام نیرام نیواقعا ا ا،یخدا یوا

 

 ـــنیرامــ

 

 هام گرفتم.دست نیتخت نشستم و سرم رو ب یرو

 !؟یکه بهار برگشته چت شده لعنت یچت شده پسر؟! از وقت تو

 .دمیصورتم کش یدستم رو تو دو

 تو صورتش نگاه کنم؟! چجور؟! تونمیچجور م گهید

نبود که جلوم  یکس گهیخودم رو سرزنش کردم اما االن د یبود ببوسمش و بعد از رفتنش حساب کیهم نزد شبید

 شده بودم. دنشیبوس یانگار تشنه ره،یرو بگ

 هام رو مشت کردم.هام گرفتم و دستانگشت نیموهام رو ب کالفه

 

 اال آوردم.سرم رو ب هیوارد شدن بابا و بق با
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 رفت؟ رونیشد پسر؟ چرا بهار اونجور از کلبه ب یگفت: چ یبا نگران بابا

 .کنمیخواهش م د،یازم نپرس یسوال چیفعال ه -

 شد که نره؟ یبدون توجه به حرفم گفت: بهار راض ملکه

 نه نشد. -

 تخت بلند شدم. یرو از

 کم هوا بخورم. هی رمیمن م-

دادم و  هیدرخت نشستم، بهش تک هی ریاومدم و کنار کلبه ز رونیاز اتاق و کلبه ب باشم یمنتظر حرف نکهیبدون ا بعد

 هام رو بستم تا حالم بهتر بشه.چشم

 

 طـــاهــا

 

صبر کردن و به  نقدریبسه ا گهینسبت بهم داره؛ د یبگم که دوسش دارم و ازش بپرسم که چه حس نیبه نگ دیبا

 حسم مطمئن شدن.

 اه کرد.کنارش رفتم که بهم نگ به

 باهات صحبت کنم؟ یخصوص تونمیم-

 آم... حتما.-

 زدم. یلبخند

 نباشه تا بتونم راحت باهات حرف بزنم. یکه کس ییجا هی میپس بر-

 نگاه کرد. زدیحرف م نیفرمانروا آرش که داشت با ملکه و فرمانروا ام به

 مکث نگاهش رو به سمتم سوق داد. یکم با
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 .میبر -

 .میقدم برداشت یربونیش ریو به سمت اتاق ز میاومد رونیاتاق ب از

 

 .میاتاق شد وارد

 وقته تو دلم نگهش داشتم رو بهت بگم. یلیکه خ یزیچ هی خوامیگفتم: م یرو بستم و بدون معطل در

 ؟یگفت: چ کنجکاو

 موهام بکشم. یتو یفوت کردم و دست رونیرو به ب نفسم

 بهت بگم که... خوامیم-

 ادامه بدم. نتونستم

 کردم! نیسخت شد؟! منکه تمر نقدریگفتنش ا اچر

 .دمیکش شمیبه ته ر یدست کالفه

 .گهید دیبگ -

 شدم. رهیخ شیآب یهاچشم به

 و نابود کرد. ستیلبم شکل گرفت و کل استرسم رو ن یرو یلبخند

 .نیوقته که... دوست دارم نگ یلیخ لرزه،یدلم م دنتیوقته که با د یلیخ -

 هاش حلقه زد.چشم یبعد اشک تو هیرفت و شکه بهم چشم دوخت اما چند ثان نیش از بچهره یحالت کنجکاو کل

 جان؟ نیگفتم نگ یبد یزی... چزیگفتم: چ هل

 زد. یلبخند

 نه، اصال. -
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 هات حلقه زده؟چشم یپس چرا اشک تو -

 هاش رو پاک کرد.چشم یو اشک تو دیخند

 شدم. یکم احساسات هی ست،ین یخاص زیچ -

 .زدم یلبخند

 ه؟ینظرت درموردم چ یبگ شهیم-

 قدم به جلو اومد. هیقدم به عقب و باز  هیکرد،  هل

 ... نظرم... چطور بگم؟زهیچ-

 .گهیبگو د -

 .دمیخند

 ؟یزجر کشم کن یخوایم -

 .یخوب یلیکه... تو خ نهی!... خب نظرم اه؟یچه حرف نینه نه، ا-

 رو باال دادم. ابروهام

 ن؟یهم-

 .ینظریبگم؟ ب یکه نه... چطور نیهم-

 شد. رهیبا لبخند بهم خ بعد

 وجودم رو پر کرد. یخوشحال

 !؟یجد-

 آره بخدا. -

 ؟یبهم دار یمکث گفتم: چه حس یکم با



 یدیو پل یپاک

676 
 

 جمع شد و جاش رو به استرس داد. لبخندش

 ...ی... راستش رو بخوازهیخب چ-

 باز سکوت کرد. و

 شدم. ترکینزد بهش

 باهام راحت باش، باشه؟ ،یه-

 سرش رو مرتب کرد. یرو یروسر

 تا بهت بگم که... فکر کنم... عاشقت شدم. رمیهست که با خودم کلنجار م یچند وقت -

 هام حلقه زد.چشم یبند بند وجودم رو پر کرد و اشک تو یخوشحال

 رو گرفتم. بازوهاش

 مگه نه؟ ؟یگیم یجد یدار -

 .دیخند

 آره بخدا. -

 ضربان قلبم تند شده بود. جانیه از

 صورتش رو گرفتم.طرف  دو

 .فشردیبغض گلوم رو م یخوشحال از

 مدت بشنوم. نیتو ا تونستمیبود که م یزیچ نیبهتر نیا -

 .زدیهاش موج مچشم یتو خجالت

 مانتو گرفتم. یهاش رو از روآوردم و مچ نییرو پا هامدست

 طاها؟-
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 زم؟یجونم عز-

 لبش نقش بست. یرو یلبخند

هاش رو ول کردم و مچ عیبه داخل اومدند که سر هیدر باز شد و فرمانروا آرش و بقدفعه  هیبزنه اما  یحرف خواست

 .میهردومون هل بهشون نگاه کرد

 کنند؟یم کاریاتاق، تنها چ یدختر، تو هیپسر و  هیبا اخم گفت:  فرمانروا

 انداخت. نییاز خجالت سرش رو پا نینگ

 

 بــهــار

 

 ه قدم برداشتم.حالم بهتر شد به سمت کلب نکهیاز ا بعد

نکنه  یازم معذرت خواه یبتونه خودش رو کنترل کنه، تا وقت دیخون آشامه پس با هیبه شدت ناراحتم، اون  نیرام از

 .زنمیباهاش حرف نم

هام قدم یهاش رو بسته اما با صداداده و چشم هیدرخت تک هیکنار کلبه به  نیرام دمیشدم که د کیدر کلبه نزد به

 گرفت. یها رو به بازانداخت و سبزه نییسرش رو پا یشرمندگ یاز رو دنمیکرد و با دهاش رو باز چشم

 ریاتاق ز یفرمانروا آرش رو از تو یرو ازش گرفتم و چون در باز بود بدون در زدن وارد کلبه شدم که صدا نگاهم

 نکردم و وارد اتاق شدم. یاما توجه دمیشن یربونیش

 اومدم. رونیر بودم عوض کردم و از اتاق بتو قص یکه وقت یرو با روسر شالم

 .رمیگفتم: من دارم م بلند

 وارد کلبه شد. نیهمه با سرعت وارد هال شدند و رام دهینکش هیثان به

 .گردمیبهش انداختم و بعد گفتم: تا طلسم رو نشکنم برنم ینگاه مین یچشم ریز
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 ذارمیاما نم میکنیم یزندگ نجوریشده تا آخر عمر ا ،یبر ذارمیبردارم مامان با اخم گفت: من نم یخواستم قدم تا

 .یخطر بنداز یخودت رو تو

 .دمیکش یپوف

 بس کن مامان! خداحافظ. گهیشما د -

 سمت در قدم برداشتم. به

 در کنار رفت. یبهم انداخت و از جلو یانگاه شرمنده نیرام

 .ادیم تا حساب کار دستش بباهاش قهر کن دیخب، با یکه کرده شرمنده شده، ول یاز کار بدبخت

رو نداشتم که بمونم، بعد با سرعت  ییجا شبیفکر کنه د اسیکردم تا ال یخاک یاومدم و خودم رو کم رونیکلبه ب از

 .دمیبه سمت قصر دو میانهیگرگ

 .دمیبه قصر رس قهیاز دو دق بعد

 !د؟ییگفت: بانو، شما شونیکیتعجب کردند و  دنمیبا د هانگهبان

 گرسنمه. یلیآخه خ د؟یدروازه رو باز کن شهیدرسته، م -

 دروازه رو باز کردند که وارد قصر شدم. عیسر

 قدم برداشتم. اسیگذشتم و وارد سالن شدم و به سمت اتاق ال اطیح از

 خودم رو باهاش خوب نشون بدم تا نفهمه که حافظم برگشته. دیازش متنفرم اما با نکهیا با

 دیدونیبانو! نم یگفت: وا شونیکیشد و  انیتو صورتشون نما یخوشحال دنمیبا دها محافظ دمیبه اتاق رس یوقت

 فرمانروا چقدر نگرانتونند.

 د؟یدر رو باز کن شهیهاشون گفتم: ماز حرف حوصلهیب

 

 ــاسیالــ
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 .کردمیم یطول و عرض اتاق رو ط کالفه

 شده باشه؟  فیضع ی؟ نکنه از گرسنگسرش اومده باشه یینکردند؟ نکنه زبونم الل بال داشیتا حاال پ چرا

 .کنهیم وونمیداره د یخبریب نیا

 محافظ بلند شد. یکلنجار با خودم بودم که صدا درحال

 هستند. نجایفرمانروا، بانو بهار ا-

 رو بهم دادند. ایدن انگار

 .و بازش کردم دمیبه سمت در دو عیسر

 رفت. نیهام از ببهار تموم دلشوره دنید با

 

 .دمشیدر آغوش کش ینگدلت با

 چقدر نگرانت بودم. یدونیدختر؟ نم یبهار؟ آخه کجا بود یخوب -

 کرد ازم جدا بشه. یسع

 تازه گرسنمم هست. اس،یال شمیدارم خفه م-

 ازش جدا شدم. عیسر

 .یسالن غذاخور میپس بر-

 .هیفکر خوب-

 .میاتاق رو بستم و تند قدم برداشت در

 ؟یکجا بود-
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 تا آروم بشم. خواستمیم ییکم تنها هیت کردم، که نگران دیببخش -

 زدم. یلبخند

 .یبرگشت شمیخوشحالم که پ-

 زد. یلبخند

 

 بــهــار

 

 ... استغفراهلل قدم برداشتم.اسیغذا خوردن به سمت اتاقم با اون ال یاز حساب بعد

 .مینکرد یتوجه یباز شدن در سالن بلند شد ول یراه صدا نیب در

 قلب داشت. یشد که صدا کیزدبهمون ن یدور پسر از

 نجایبه ا ی! تو چجورمن؟یو گفتم: د ستادمیبه شدت شکه شدم و از حرکت ا دمیکه د یشد اما با کس کینزد بهمون

 !؟یاومد

 

 با اخم بهم نگاه کرد. اسیال

 جلو اومد. یبا لبخند مرموز منید

 د؟یرفت دیشتکجا گذا شی! معلوم هست دوماه پدیینجایا نمیبیبه به بهار خانم! م-

تون به خونه شیچند روز پ نینتونستم اونجا برگردم اما هم گهیاومد که د شیواسم پ یمشکل هی د،یواقعا ببخش -

 .دینبود یلیاومدم اما شما و ام

 !!؟یدونیرو م زهایچ نجوریکه ا یبا تعجب گفت: بهار؟! تو مگه حافظت رو به دست آورد اسیال

 گند زدم به نقشم. دیشد دمیفهم
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 ...نکهیا یعنی... من... زهیگفتم: چ هل

 !یرو قطع کرد: پس حافظت رو به دست آورد حرفم

 رنگ غم گرفت. نگاهش

 .ستمیذره هم مهم ن هیوگرنه من واست  ،یاومد نجایبه ا یطلسم رو بشکن نکهیپس بخاطر ا-

 نکردم. جادیتو حالت چهرم ا یرییذره به حالش سوخت اما تغ هی دلم

 م: آره، درسته.گفت یرحمیب با

 زد. یتلخ لبخند

 .گمیم کیبه دست آوردن حافظت رو بهت تبر -

 خان؟ اسیمدت که من نبودم چجور بود ال نیگفت: تو ا منیبزنم د یخواستم حرف تا

 !د؟یشناسیرو م گهیتعجب گفتم: شما هم د با

 .ندازهینفر م هی ادیلحن حرف زدنت که من رو  ؟یهست یتو ک شناسم،یمشکوک گفت: من تو رو نم اسیال

 کرد. شیمشک نیشلوار ج یهابیهاش رو داخل جدست منید

 بگم که من همونم. دیبا ندازم،یم ادشیکه من تو رو به  یخب همون کس -

 هم نگران و هم متعجب شد. اسینگاه ال ناگهان

 پس تو... -

 گفت: آره، زاگرام. یبا لبخند مرموز منید

 قدم به عقب رفتم. هیبهش زل زدم و ناخوآگاه  شکه

 بودم؟! ورکیویدشمنم تو ن نیبزرگتر شیمن پ یعنی

 .دمیکه تا حاال شن هیقتیحق نیبدتر نی! اایخدا یوا
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 امکان نداره! من تو رو کشتم. نیم رو به سمتش گرفتم و بهت زده گفتم: ااشاره انگشت

 .دیخند

 بهار جون. رمیمینم هایراحت نیمن به ا -

 کرد.  وجودم رو پر تیعصبان

 !یبکش رونیرو از بدنم ب روهامیهم دست تو بود تا بهت کمک کنه ن یلیپس اون ام-

 خوب نشد. ادیآره، اما سرنوشتش ز -

 ؟یچ یعنیبا اخم گفت:  اسیال

 کشتمش! نکهیا یعنیگفت:  یبا خونسرد زاگرا

 سرتاسر وجودم رو فرا گرفت. یشتریب خشم

 کرد؟ینم مگه اون بهت کمک ؟یلعنت شیکشت یواسه چ -

گفت تا  یلیکنم ام دایجادو تو رو پ قیاز طر خواستمیم شیدوماه پ یبهم دروغ گفته کشتمش، وقت دمیچون فهم -

 شدهیهم م تیشخص لیبا استفاده از وسا دمیکرد اما بعدها فهم تیابیرد شهیخانوادت نباشه نم یاز اعضا یکیخون 

 گفته.بهم ن دونستهیرو م نیا یلیام نکهیو با وجود ا

 بهش نگاه کردم. ناباورانه

 هام حلقه زد.چشم یفروکش شد و اشک تو تمیعصبان

 از من محافظت کنه؟ خواستهیم یلیام یعنی

 رم؟یمن بم خواستهینم یعنی

 ده؟یموضوع رو فهم نیا یعنیسارا  ا،یخدا یوا

 !یلعنت یپست یلیبغض گفتم: خ با

 زد. یپوزخند



 یدیو پل یپاک

683 
 

 رو به جهنم بفرستم. اسیتا تو و ال نجامیو االن هم ا کشمیکه سد راهم باشه رو م یمن هر کس-

 وجودم رو پر کرد و با نفرت بهش چشم دوختم. تیعصبان باز

 کثافت! یآشغال هیمشت شده گفت: تو  یو دست تیبا عصبان اسیال

 .دیخند زاگرا

 وقت مردنتونه! -

 زد. یلبخند مرموز بعد

 

 ساعت قبل( کی)

 

 ـــنیرامــ

 

 تنگشم.اما دل  گذرهیاز رفتن بهار م یاقهیز چند دقهنو نکهیا با

 تو صورتش نگاه کنم؟! تونمیم یچجور گهید ایخدا

 فرستادم. رونیوجودم به ب یرو با غم تو نفسم

 باز شدن در نگاهم رو به سمتش سوق دادم. یصدا با

 به داخل اومد. نینگ

 .انیو ملکه نم نیبابا و فرمانروا اماند فقط همه آماده اچه،یدر میداداش جونم، بلند شو بر -

 حوصله ندارم. ،یخواهر امیمن نم-

 .دیشد و دستم رو گرفت و کش کینزد بهم
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 جون من. گه،یبلند شو د -

 .دمیکش یپوف

 .امی... باشه م؟یخوریآخه چرا جونت رو قسم م -

 زد. یبرق یاز خوشحال هاشچشم

 .از کلبه رونیب ایهات رو بپوش و بلباس ن،یآفر -

 باشه.-

 لبم شکل گرفت. یرو یکه لبخند کم رنگ دیرو محکم بوس گونم

 رفت و در رو بست. رونیاتاق ب از

 رو باز کردم. یواریتخت بلند شدم و در کمد د یاز رو یحوصلگیب با

 لباسم رو باال زدم. نیو آست دمیآوردم و پوش رونیرو ب میمشک رهنیو پ یمشک یل شلوار

 اومدم و به سمت در قدم برداشتم. رونیونه کنم از اتاق بموهام رو ش نکهیا بدون

 رو به دستشون گرفتند. گهید یزهایچ یسر هیو  یو روفرش سادندیهمه وا دمیاومدم که د رونیکلبه ب از

 صورتم خورد. یدفعه دو تا بالشت تو هیسمتشون رفتم که  به

 بود؟ یاهلل، کار کگفتم: کار کدوم... استغفر تیها رو برداشتم و با عصبان بالشت

 رو باز کرد. ششین رادان

 من.-

 حرص بهش نگاه کردم. با

 برادرم. اری: حاال جوش ننینگ

 .دمیکش یقیعم نفس



 یدیو پل یپاک

685 
 

 .گهید می: برطاها

 .میقدم برداشت اچهیسمت در به

 .فشردیو بغض گلوم رو م شدیم شتریب میدل تنگ رندیجفت جفت راه م دمیدیم یوقت

 .هیخال یلیاالن جات خ ؛وونهیواست تنگ شده د دلم

 

 .میدیرس اچهیدر به

 پهن کرد. یبه کمک هسترو  یروفرش رادان

 .میو نشست میگذاشت یروفرش یرو رو لیوسا یهیبق

 آب به شدت آرامش دهنده بود. انیجر یرو پر کرده بود و صدا اچهیدر یها سرتا سر فضاپرنده نیدلنش یصدا

 غل کرده بودم دوختم.که بهار رو ب ییرو به جا نمیغمگ نگاه

 بود. یاحس خوب و آرامش دهنده چقدر

 نفس نگاهم رو به سمتش سوق دادم. یصدا با

 حالتون خوبه؟ ن،یآقا رام -

 زدم. ینیغمگ لبخند

 خوبم نفس خانم.-

 آروم به کمرم زد. احسان

 .گردهیبرم یرو کرده، به زود میآبج یدلت هوا دونمیناراحت نباش داداش، م-

 .ارهیبه سرش ب ییبال یلعنت اسیاون ال ترسمیها، مبچه ترسمیبرگرده، من م یکه ک ستیگفتم: اما معلوم ن ینگران با

 .زنهیبهش نم یاچون ثابت کرده که بهار رو دوست داره، پس صدمه کنه،یرو نم نکاری: ارادان



 یدیو پل یپاک

686 
 

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 باشه. یگیکه تو م ینجوریهم دوارمیام-

 دارم. یبیعج یمن... دلشوره نیتش رو بخوا: راسنینگ

 ؟یچ یگفت: واسه یسوال یبا چهره طاها

 .وفتهیب یاتفاق بد هیقراره  دونمیرو م نیفقط ا دونم،ی: نمنینگ

 دوبرابر شد. مینگران

 . دیکوب نیمحکم به پس سر نگ رادان

 !؟یزنیکه م هیها چحرف نی! اوونهیخاک تو سرت د-

 اشاره کرد. بهم

 ه؟یهم چه حال شینجوریهم ینیبینم-

 با اخم دستش رو به سرش گرفت. نینگ

 .ایبلند نکن نیدست رو نگ گهیرادان خان، د یبا اخم گفت: ه طاها

 نثارش کرد و گفت: خواهرمه، دوست دارم. ییبا دست برو بابا رادان

ه گفت: من غلط کردم، االن دعوا باال آورد و با خند میهاش رو به حالت تسلدست نیبزنه نگ یتا خواست حرف طاها

 !شهیم

بهار بود که  کردمیکه فکر م یزیهم نداشتم و به تنها چ دنیخند یحوصله یاما من حت دند،یتاشون خندشش هر

 .زمیبگه عز اسیاالن مجبوره به ال

 شدم. رهیخ اچهیدادم و به در هیدرخت تنومند و بلند پشت سرم تک به

 

 (ی)برگشت به ساعت اصل
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 ـاربــهـ

 

 زد. یلبخند مرموز زاگرا

 .دینیمن رو بب یینها لیتبد-

 .دیکش یبلند ادیاز بدنش خارج شد و فر یرنگ اهیدفعه نور س هی بعد

 دمیکه د یزیرفته بازشون کردم اما با چ نیاون نور از ب نکهیهام رو بستم و با حس اشد که چشم دیاونقدر شد نور

 .میاشتقدم به عقب برد هیبا ترس  اسیمن و ال

 !اخدایلب گفتم:  ریز

رنگ  اهیس یهاو بال زتریبلند و ت یهاها و ناخونکه سه دم با گوش اهیس یوالیه ایآژدها  هیبه  هیشب زیچ هیبه  زاگرا

 هوا معلق بود. یشده بود و رو لیتبد

 !؟یبرس تیینها لیبه تبد یتونست یبا تعجب گفت: تو چجور اسیال

 .دیریبم دیاما االن هردوتون با ،یعوض یتر از قبل گفت: تو من رو دست کم گرفتوحشتناکالعاده فوق ییبا صدا زاگرا

 بکن بهار. یکار هیآروم گفت:  اسیال

 .تر شدمرو فعال کردم که داغ روهامیدادم و ن رییهام رو تغتازه به خودم اومدم و رنگ چشم اسیحرف ال نیا با

 .دیبلند خند زاگرا

 !یفیباز هم درمقابلم ضع روهاتین نیتو با ا -

و خودم رو  اسیبود ال ادیسرعتم ز نکهیرو به سمتمون خارج کرد و بخاطر ا یسوزان اریدفعه از دستش آتش بس هی

 یرنگ برخورد و ترک بزرگ ییپرت کردم که آتش بهمون برخورد نکرد اما به ستون طال گهیبه طرف د عیسر

 برداشت.

 .میشد زیخ مین هردومون
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 بهار؟ یبکن یتونینم یکار چیگفت: ه آروم

 !هیقو یلیگفتم: نه، آشغال خ تیعصبان با

 هم بلند شد. اسیشدم و ال بلند

 ؟یدیسه رو گفتم فقط بدو و به پشت سرت نگاه نکن، فهم یگفتم: وقت آروم

 کرد. نییرو به عالمت باشه باال و پا سرش

 شد. ترکیبهمون نزد زاگرا

 شده. شتریب یلیچون من سرعتم از قبل خ دیفرار کن دیتونیاز دست من نم -

 دو، سه. ک،یتوجه به حرف زاگرا گفتم:  بدون

 اما زاگرا به سرعت جلومون ظاهر شد. میدیبه عقب دو عیگفتن سه، سر با

 هم فشار دادم. یرو رو هامدندون

 شده! ادیز یلی! سرعتش خیلعنت -

 نداره آخه اون ستون ترک خورده. تیامن گهید نجایا اونجا بهتره، فضا آزاده، م،یاز قصر بر رونیبه ب دیبا -

 فکر فرو رفتم. یتو

 .میشد که به عقب قدم برداشت کیآروم بهمون نزد یلبخند مرموز با

 .میبر رونیبه ب میانهیبه اجبار گفتم: دستت رو به من بده تا با سرعت گرگ دیکه به ذهنم رس یزیچ با

 !؟یگفت: چ سرش رو به طرفم چرخوند و با تعجب عیسر

 .دمیکش یپوف

 دستت رو به من بده و به باال بپر.-

 دستم گذاشت. یمکث دستش رو تو یکم با
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برسند خودم و خودش رو از قصر خارج کردم  نیپاهاش به زم نکهیقبل از ا میانهیبا سرعت گرگ دیکه به باال پر نیهم

 .سادیاما زود تعادلش رو حفظ کرد و درست وا و دستش رو ول کردم که تعادلش رو از دست داد و خم شد سادمیو وا

 ترسوها؟ دی: کجا رفتگفتیم تیکه با عصبان دمیزاگرا رو شن یصدا

 .کردیکه سر راهش بود رو نابود م یزیهرچ و

 .شدیبلند م یادیز یهاقصر خاک از

 خودت، زود باش. یایگفتم: انتقال بزن به دن تیجد با

 اما... -

 پس برو. ،یریمیم یبمون نجایبرو، اگه ا اس،یلا اریواسه من بهونه ن -

 رم؟یبم یخواینم یمکث گفت: واسه چ یکم با

 پس برو. ستم،یبه مرگت ن یزندست، راض نیاما حاال که رام ادیدرسته بخاطر کارهات ازت خوشم نم-

 اما شماها...-

 فقط بهم بگو طلسم کجاست؟ م،یایرو قطع کردم: ما از پسش برم حرفش

 رنگ، رمز گاوصندوق هم صفر، شش، صفر، ده. دیکنار گلدون سف وارید یسالن کنفرانس تو یو گفت: تو کرد یمکث 

 برو. گهیخب د دم،یفهم-

 .شدیم ترکیزاگرا هر لحظه بهمون نزد یصدا

 !گهیگفتم:  برو د تیعصبان با

 .نهیبیباره که من رو م نیبهم نگاه کرد که انگار آخر یجور

 گفت: خداحافظ. بغض اما با لبخند با

 شد. بیبعد غ و
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 شدم. رهیتعجب به رو به روم خ با

 گفت خداحافظ؟! اون

 

ها به خودم اومدم و به فرار نگهبان یو مردم و صدا هامهیند غیج یکنده شدن در دروازه توسط زاگرا و صدا یصدا با

 وارد قصر و سالن کنفرانس شدم. یسرعت از در پشت

 کردم. دایو اون گاوصندوق رو پجست و ج یبعد از کل باالخره

 رو زدم و درش رو باز کردم. رمز

 .کردندیبودند و حرکت م دهیچسب شوارهیبه د یمشک یهارو به رو شدم که رگه یاشهیش با

 فوت کردم. رونیبه عقب رفتم و نفسم رو به ب یکم

همه جا رو پر  یبم یرتاب کردم که صدادفعه به سمت طلسم پ هیکردم و  بیرو باهم ترک هامرویکردم و تموم ن تمرکز

 بلند شدند. اهیس یکرد و دودها

بدنم حس  یرو تو یادیضعف ز نکهیکردم تا ا شتریرو ب روهامیشدت ن نیواسه هم کرد،یم یدیمقاومت شد طلسم

 افتادم. نیزم یرو حالیطلسم شکسته شد و ب نکهیکردم اما باز هم به کارم ادامه دادم تا ا

کلبه داشتم بهم توان  یکه واسه افراد تو یوجود نگران نیاما با ا دیلرزیشک شده بود و بدنم مشدت گلوم خ به

 .دمیتوانم بلند شدم و به سرعت به سمت کلبه دو یداد و با همه یاندک

 دم،یبود شن اچهیکه در ییجا قایدق یعنیدورتر  یو نفس رو کم یو هست نینگ یهاخنده یصدا دمیکلبه که رس به

 .دمیدو اچهیوارد کلبه نشدم و به سمت در ومدیداخل کلبه نم ییصدا نکهیا واسه

 نیزم یو به شدت رو دمیجلو روم رو ند یدرخت افتاده یهام تار شدند که تنهنمونده بود برسم اما چشم یزیچ

 گفتم. یو آخ بلند دیچیتو کل بدنم پ یافتادم و چون ضعف داشتم درد بد

 .کردمینم حس مده یشور خون رو تو یمزه

 و طاها. یو نفس و هست نیو احسان و رادان و نگ نیشد با اومدن رام یشدم اما افتادنم مساو ریخ میدو دستم ن با
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 شکه بهم چشم دوختند. همه

خودش رو بهم رسوند و  شیبه خودش اومد و با سرعت خون آشام نیرو به درخت گرفتم تا بلند بشم که رام دستم

 .بازوم رو گرفت ریز

 شده بهار؟ یترس گفت: چ با

 متعجب رادان بلند شد. یصدا

 !؟یدیدو تیبا سرعت خون آشام یتو االن چجور ن،یرام-

 هاش به هم گره خوردند.تعجب بهم نگاه کرد اما کم کم اخم با

 نگو که...-

 شیینها لیاون به تبد نمرده، یزاگرا برگشته اون لعنت ست؛یها نحرف نیاالن وقت ا ن،یزنان گفتم: الزم بود رام نفس

 .دهیرس

 دورمون حلقه زدند. عیسر همه

 بهار؟ یبا ترس گفت: مطمئن احسان

 کردم. نییقورت دادم و سرم رو باال و پا یدهنم رو به سخت آب

 م؟یکن کاریبا ترس گفت: حاال چ یهست

 خون باال آوردم. یدفعه حس باال آوردن بهم دست داد که خم شدم و کم هی

 افتادم. نیست رامد یرو حالیب

 با ترس گفت: بهارم؟ نیرام

 م؟یبکن دیبا کاریگفت: طاها چ یبا نگران احسان

 .ادیمون برنماز دست یکار شه،یم فیگفت: گفتم که ضع یبا نگران طاها

 شدند. ریسراز نیرام یهااشک



 یدیو پل یپاک

692 
 

 احمق؟! یطلسم رو شکست یرفت تیوضع نیآخه چرا تو ا -

 .رفتیم یاهیس هامچشم

 .نیتم: الزم بود رامگف آروم

 و ملکه! نیبا ترس گفت: بابا و فرمانروا ام نیدفعه نگ هی

 .ستندین نجایها ااون دمیتازه فهم ن،یحرف نگ نیا با

 .دمیخودم رو باال کش یگذاشتم و کم نیرام یشونه یرو رو دستم

 کلبه. میبر دیگرفته گفتم: با ییترس و صدا با

 کمکم کرد که بلند بشم. نیرام

 .میجلو قدم برداشت به

 درد گرفته بودند. دیشد پاهام

 .دیپس زودتر از ما بر د،یحرکت کن عیسر دیتونیم گهیشماها د -

 .دندیبه سرعت به سمت کلبه دو نیاز من و رام ریبه غ همه

 راه دوباره حالت تهوع گرفتم که خم شدم و خون باال آوردم. نیب در

 !ونه؟ویکنم د کارتیگفت: من چ هیبا گر نیرام

 زدم. یجونیب لبخند

 به کلبه. میقربونت برم، نگران نباش؛ حاال کمکم کن بر شمیمن خوب م -

 دادم. هیتک نشیبه س یحالیسرم رو با ب یاعتراض چیزانو و گردنم رو گرفت و بلندم کرد که بدون ه ریز

 .دیسرعت دو به

 .ومدیم نیبلند نگ یهیگر یصدا میدیبه کلبه رس یوقت
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 برداشتم. نیرام ینهیس یسرم رو از رو ینگران با

 .نیبذار رام نیمن رو زم -

 .زدیتو نگاهش موج م ینگران

 گذاشتم و کمکم کرد تا به داخل برم. نیزم یرو

بدنم مونده بود رو هم از دست دادم و دستم از دور  یکه تو یانگار اون جون دمیکه د یزیبا چ میکه وارد شد نیهم

 شد. رهیشکه به رو به روش خ نیپرت شدم و رام نیزم یول شد، رو نیگردن رام

ʍ, [۰۳.۰۷.۱۹ ۱۵:۱۰] 

 ــاسیالــ

 

 .داشتمیتهران قدم برم یهاابونیخ یکه وجودم رو مثل خوره پر کرده بود تو یهدف و با ناراحت یب

 .بهار رو از دست دادم آخر

 بکنم. یبهشون کمک تونستمیمزاگرا مقاومت کنند و بهار خوشبخت بشه، کاش  یبتونند جلو دوارمیام

 .به صدا دراومد میعبور کنم گوش ابونیو تا خواستم از خ دمیچهارراه رس به

 جرجه! دمیآوردم و به صفحش نگاه کردم که د رونشیب میآب یشلوار ل بیج از

 اخم تماس رو وصل کردم. با

 شده جرج؟ یزیچ-

 .کنمیتا از شما نشنوم باور نم یول دمیشن ییزهایچ هیه نه قربان، فقط زنگ زدم بدونم اوضاع اونجا چجوره؟ آخ -

 .دندیباال پر ابروهام

 ! آره درسته.دهیچقدر خبرا زود رس-
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 به باد داد! یلعنت یگفت: تموم زحمات شما رو اون زاگرا دیناام یصدا با

 .دمیکش یقیعم نفس

 ود بکنه.زاگرا رو ناب تونهیدارم که م مانیشده، من به بهار ا گهیکه د هیکار-

 قربان. تونهیحتما م -

 بزرگ زدن. یهاتیپرست بودن و دست به جنا طانیخسته شدم از ش گهید

 استعفا بدم. بهتره

 استعفا دادم. یکل بگو که من از مقام فرمانده یجرج، به فرمانده-

 قربان؟! یگفت: واسه چ متعجب

واسه  یو اون هم پوله، فقط حواست باشه نگ هدف داره هیکه فقط  یکردن تکرار یزندگ نجوریخسته شدم از ا-

 تا اونجا کار کنم. گهید یجا هیاز فرقه رفتم، بگو رفتم به  شهیهم

 قربان. شهیصداش گفت: اما من دلم براتون تنگ م یغم تو با

 لبم نقش بست. یرو یلبخند

 .میاز هم جدا بش شهیکه واسه هم ستیپس قرار ن ،یزنیبهم سر م زنم،یبهت سر م-

 همون لحن گفت: باشه قربان.با  

 .میهست یما دوتا دوست دوران بچگ یحرف نزن، ناسالمت یبهم نگو قربان و رسم گهیدر ضمن، د -

 شد. تریمیشاد و صم لحنش

 خان. اسیباشه ال-

 .دمیخند

 اونجا خونه دارم. ورک،یوین رمیبرو به کارهات برس، من م گهیخب د-
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 اومدم، البته اگه بهم اجازه بدند. رونیفرقه ب نیاز ا دیشامن هم  ،یمیمواظب خودت باش دوست قد-

 .شمیپ یایب شمیباشه، خوشحال م-

 من برم. گهیخب د-

 برو جرج. -

 پس فعال تا بعد. -

 فعال.-

 .ستادیبهم ا کیتکون دادم که نزد یتاکس هیرو قطع کردم و دستم رو واسه  تماس

 ه افتاد.شدم و اسم فرودگاه رو گفتم و به را یتاکس سوار

 .کردمیم کاریچ یپولیبا ب دونستمیوگرنه االن نم ذارمیم بمیج یرو تو میبانک یهاکارت شهیهم خوبه

 

 بــهــار

 

شده بود و بدون  دهیکش رونیب نشونیهاشون از سشدم که قلب رهیمامان و بابا و فرمانروا آرش خ یهابه بدن شکه

 .ختمیریاشک م ییصدا چیه

و نفس  یو هست زدیبلند زار م اهمونیروزگار س نیفرمانروا آرش نشسته بود و به حال ا یازهجن یباال نینگ

 هق هقشون بلند نشه. یدهنشون گرفته بودند تا صدا یهاشون رو جلودست

 .کردندیو رادان و احسان و طاها هم فقط شکه بهشون نگاه م نیرام

 !هیکار اون پست فطرت عوض نیآشغاله، ا یزاگرا کارنی: او بغض گرفته شده بود گفتم هیکه بخاطر گر ییصدا با

 .یلعنت کشمتیزدم: خودم م ادیفر هیبلند و گر یبلند شد و با صدا میگر یصدا

 .کنارم فرود اومد نیزم یپاهاش سست شدند و رو نیرام
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 شدند. ریسراز صدایهاش بشکه کنار فرمانروا دو زانو فرود اومد و اشک رادان

 هاش رو بست.چشم دیلرزیش مکه چونه یبغل گرفت که درحال یکنارش نشست و سرش رو تو هیبا گر یهست

 هاش رو بست.چشم هیداد و با گر هیرو بهش تک شیشونیو پ دیچرخ واریبه طرف د احسان

 بود هنوز هم شکه بود. سادهیکه کنارش وا نفس

 .دیطاها کوب ینهیس یا هق هق به قفسهنشست و بغلش کرد که ب نیپر از اشک کنار نگ یهابا چشم طاها

 ولم کن. اد،یدورم ب خوامینم یکس چیولم کن، ه -

 هق هقش رو تو بغلش خفه کرد. یشد و صدا مشیتسل نیتر بغلش کرد که نگشدند و محکم ریطاها سراز یهااشک

 ؟یریبا بغض گفت: کجا م نیاز کلبه قدم برداشتم که رام رونیلرزون به ب یبلند شدم و با پاها واریکمک د به

 سوالش رو ندادم و به راهم ادامه دادم. جواب

 شد. شتریب میپرت شدم و شدت گر نیزم یتر شدند و روپاهام ناتوان دمیدر که رس کینزد 

 نرم. رونیبه طرفم اومد و بلندم کرد و در کلبه رو بست تا ب نیرام

 سه جنازه کنار هم افتاده بودند. هر

 یآزاد کردم و با پاها نیپر از خون مامان و بابا بغضم بزرگتر شد و خودم رو از دست رام نهیصورت و س دنید با

 سست به سمتشون رفتم.

 خون فرود اومدم. یاچهیوسط در نشونیب

 دستم سر مامان رو باال آوردم و اون دستم رو کنار صورتش گذاشتم. هی با

هات برم، مامان جونم؟ قربون اون چشم فه شده بود رو آزاد کردم:گلوم خ یبلند تو یهیلرزونم که بخاطر گر یصدا با

 هیدارند گر یدختر و پسرت چجور نیبب شتره؟یکردم هوم؟ سه ماه ب داتیشو فداتشم، هنوز چند ماهه که پ داریب

 آره؟ م؟یکن هیگر نجوریکه ما ا ادیدلت م کنند،یم

 آروم احسان بلند شد. یهیگر یصدا
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 آروم شروع کرد به حرف زدن باهاش. کردیم هیکه گر یدرحال نفس

 بغلم گرفتم. یو سرش رو تو دمیطرف بابا چرخ به

هاتون رو ! شما که بچهدینبود معرفتیب نقدریکردم، شما زن و شوهر که ا داتیتو که هنوز فقط چند روزه پ ییبابا -

 !دیذاشتیتنها نم

 کل خونه رو پر کرده بود. هامونهیگر یصدا

 .ختیریاشک م صدایب کردیطور که به فرمانروا آرش نگاه مداده بود و همون هیتک وارید به نیرام

 بدنم نمونده بود. یتو یتار شده بودند و جون هامچشم

 کنار کلبه بلند شد. یهادرخت دیافتادن شد یدفعه صدا هی

 .میبه هم نگاه کرد عیسر همه

 .رونیب میگرفته گفت: بهتره بر یبا صدا احسان

 بلند شدند. همه

 نداشتم. یبلند بشم اما جون خواستم

 ن؟یبغض گفتم: رام با

 بازوم رو گرفت و بلندم کرد. ریاز اشک به سمتم اومد و ز سیصورت خ با

 .میدیلبش د یرو یطانیلبخند ش هیکه زاگرا رو با  میاومد رونیاز کلبه ب 

 تر شد.بزرگ بغضم

 .یلعنت کشمتی! خودم م؟یکرد یغلط آشغال چه یگفت: تو ادیبا بغض و فر رادان

 گفت: رادان! غیبا ج یکه هست دیبه سرعت به سمت زاگرا دو بعد

 یزاگرا با دمش اون رو محکم به سمت درخت پرتاب کرد که صدا مینشون بد یعکس العمل میبتون نکهیقبل از ا اما

 برخوردش با درخت بلند شد.
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 .دندیبا ترس به سرعت به طرفش دو نیو نگ یهست

 تو نگاه هممون بود. یدیشد خشم

 نبود و فقط خشم و نفرت وجودم رو فرا گرفته بود. هیاز گر یخبر گهید

 رادان رو بلند کرد. نینگ

 پس واسه مردن آماده شو. شه،یکارت باعث مرگت م نیا -

 .دیخند بلند

و  کشمیها رو مو اون راتونیسراغ وز رمیم دیریبم یو وقت دیری! قراره امروز شماها بمیگیبرعکس م یدار-

 .کشمیو بعد از اون جادوگرا رو م رمیگیرو به دست م نیسه سرزم یفرمانروا

 شده بودند. لیهام به رنگ قرمز تبدچشم یتو یطوس یهابفهمم که رگه تونستمیم خوب

 زد. یپوزخند نفس

 بشه. یینقشت اجرا میذاریباش! ما نم الیخ نیبه هم-

ها بلند و خاک دیوز یدیدفعه باد شد هیدستش رو باال آورد و دور هم چرخوند که  هیو زد  یلبخند مرموز زاگرا

 شدند.

که  میها پرت شدو محکم به سمت درخت دیمون وزدفعه باد به سرعت به سمت هیهام رو بستم اما شدت باد چشم از

 هام حلقه زدچشم یگفتم و اشک تو یاز درد آخ آروم

 باد متوقف شد. وزش

 تره؟یقو ی: حاال کازاگر

 .دیبلند خند بعد

 کمک درخت بلند شدم. به



 یدیو پل یپاک

699 
 

رعدم رو به کف  یرویشدند اما باز ن یهام تارتر مو چشم شدمیم ترفیبخاطر شکستن طلسم هر لحظه ضع 

 بودنش مهارش کرد. فیهام آوردم و به سمتش پرتاب کردم که بخاطر ضعدست

 ست؟یکار ساز ن روهاتیرا نواست افتاده؟ چ یخانم گرگه! چه اتفاق یوا-

 .دیبلند خند بعد

 استفاده نکن. روهاتیاز ن یشیم فیضع یگفت: بهار دار یبا نگران نیرام

 و احسان و نفس به سمتم اومدند. نیافتادم که رام نیزم یسست شدند و رو پاهام

 قورت دادم و لبم رو با زبونم تر کردم. یدهنم رو به سخت آب

 .امیبرم من از پسش ست،ین یزیچ -

 خطرناکه. یلیواست خ نجایو ا یشد فیبهار، ضع یباش نجایا دی: تو نبااحسان

 بزنه گفتم: من خوبم. یتا خواست رو به نفس حرف بعد

امن برو  یبه جا گهیاحسان م یکه چقدر حالت خوبه! وقت نمیبیگفت: آره، دارم م تیبازوم رو گرفت و با عصبان نیرام

 ؟یدیفهم ،یبر دیبا یعنی

 نثارش کردم. ییبرو بابا دیو بدن درد شد یحالیب اب

 اومد. ادمیدفعه حرف سارا به  هیبزنم  یخواستم حرف تا

رو  نیا دیو با یمحافظت کن یکه دوستشون دار ییاز جون خودت و کسا یتا بتون یبرس تیینها لیبه تبد دیتو با -

 .یازش استفاده کن یکه ک پس دقت کن ،یبرس یینها لیبه تبد یتونیبار م کیتنها  یبدون

 با اخم گفت: بهار... نیرام

 دستم رو باال گرفتم که سکوت کرد. یجد

 شدم. رهیخ نیزم به

 بکشم؟ رونیکنم تا قلبم رو ب یرو راض هیو بق نیاما چجور رام مه،یینها لیوقت تبد االن
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 بکنم. گهیکار د هیپس مجبورم  شندینم یراض دونمیم

 .کهیکه مرگتون نزد دیرو بکن کارنیپس ا د؟یکنیوداع م باهم دیدار ه؟ی: چزاگرا

 عقب تر. دیگفتم: بر هیهم نثار زاگرا کردم و رو به بق ییبابا برو

 !؟یچ یبا تعجب گفت: واسه نفس

 .گمیعقب بهتون م دیبر -

 کردم. دایمناسب رو پ تیازم دورتر شدند که موقع همه

 .دیقلبم رو سرجاش بذاربرگشتم،  میبه حالت قبل یباشه وقت ادتونی-

 !؟یبکن یخوایم کاریگفت: چ تیبا تعجب و عصبان نیرام

بست  خیاطرافم  نیکه زم دمیکوب نیهام رو محکم به زمرو فعال کردم و دست خی یروین اد،یتا خواست به سمتم ب و

 شدند. تیدور تا دورم به سمت باال هدا هاخیو 

 ورت دادم.ق یکارم تموم شد آب دهنم رو به سخت یوقت

 بهار؟ یبکن یخوایم یداد زد: چه غلط تیو با عصبان دیکوب یخی واریمحکم مشتش رو به د نیرام

 ببر. نیشده رو از ب صاحابیب نیا ایبهار، ب اریدر ن یباز وونهیبا داد گفت: د احسان

طاقت  اریدرد بسفرو کردم که  نمیس یقفسه یرو تو زمیت یهاو ناخون دمیکش یقیتوجه بهشون نفس عم بدون

هق هقم بلند شد اما باز  یشدند و صدا ریهام سرازاشک عیسر تا سر وجودم رو فرا گرفت که سر یفرسا و وحشتناک

 .دمیبه قلبم رس نکهیهم به کارم ادامه دادم و دستم رو فرو کردم تا ا

 .کردیگوشم رو کر م هاشونادیفر یصدا

 یادیو مقدار ز دمیکش یبلند ادیکه از درد وحشتناک فر دمیکش رونیب نمیس یحرکت از تو هیرو گرفتم و با  قلبم

 خون باال آوردم.

 افتاد. نیبه سمتشون پرتاب کردم که به دست رام واریقلبم رو از سقف باز د یسخت به



 یدیو پل یپاک

701 
 

 امیرو بردار تا ب وارید نیا یزد: بهار لعنت ادیفر دهینکش هیقلبم شکه بهش چشم دوخت اما به ثان دنیبا د نیرام

 احمق؟ یکنیم یچه غلط یخودم بکشمت، دار یهاخودم با دست

 .شدمیتر از قبل م حالیلحظه ب هر

 .کردمیحس م یشدن بدنم رو به خوب خشک

 .دمیدراز کش نیزم یدرد رو با

 حس کردم. نمیس یرو تو قفسه روهامیتار شدند اما بدنم تا خواست کامال خشک بشه تجمع تموم ن هامچشم

 شدم. دهیبه سمت باال کش دهیگرفت و به صورت خواب یبیدرد عج نمیس یقفسهدفعه  هی

 گرفت. دنیداخل پوش وز یباد

 .کنندیم دایپ انیداخلشون جر یآب یهاو رگه شندیم زتریدارند بلندتر و ت دمیکه د دیچیهام پانگشت یتو یدرد

هام پوستم دستم رو مشت کنم بخاطر ناخون هم فشارشون دادم و تا خواستم یبه سوختن افتادند که رو هامچشم

 بازشون کردم. عیسوخت که سر

 که آروم بازشون کردم. کنهیم رییهام تغچشم یداره تو ییزهایچ هیکردم که  حس

انعکاس خودم رو رو به رو  یبیقرار گرفتند و به طور عج نیزم یکه پاهام رو دمیرس نیبه زم یبه صورت عمود آروم

 .دمید

واسم  یانهیقر دندیچرخیکه به دور هم م یبه طور دیسف یهابراق که رگه هیهام به کامال آبچشم نکهیا دنید با

 قدم به عقب رفتم. هیساخته بودند 

 هام رو باال آوردم.دست شکه

 وصف بود. رقابلیغ کردمیکه حس م یبیعج قدرت

 و نفرت وجودم رو پر کرد. تیزاگرا عصبان هیادآوری با

 .ختیر نییشت کردم که پوش خورد شد و به پادستم رو م هی
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 نفر نگاهم تو نگاه زاگرا گره خورد. نیاول

 چطور ممکنه؟! نیبا تعجب گفت: ا زاگرا

 چرا صداها واسم نامفهوم بود، انگار بدنم زاگرا رو فقط هدف قرار داده بود. دونمینم

 .یخونخوار عوض ینابود بش شهیگفتم: وقتشه واسه هم تیعصبان با

 !یرو بگ نیکه ا یستین یخشم گفت: تو در حد با

 زدم. یپوزخند

 !دید میخواه -

دو  عیدستش درست کرد و به سمتم پرتاب کرد که سر یآتش رو تو یکرد و گوله کیدفعه دستش رو به هم نزد هی

 شد.به اطراف پخش  یآتش زدم که تشعشعات یحرکت دست به گوله هیآب به سمت باال پرت کردم و با  یگوله

 هوا معلق شدم. یگرفت و رو دنیوز یپام باد دور

 به سمتش رفتم. آروم

 .رمیوقتشه انتقام مامان و بابام رو ازت بگ ؛یبش ستین یاز هست شهیوقتشه واسه هم -

 

 به پا شد. یرنگ اهیکه طوفان س دیبه دور خودش چرخ زاگرا

هام به چرخش دور دست یدیسف یالفاصله رعدهاهام گذشت و باز داخل چشم یرو از هم باز کردم و رعد هامدست

 بلند شد. ستهیالکتر یو بعد باز کردم که رعدها بزرگتر شدند و صدا دمیهام رو به هم کوبدراومد که دست

 یزدم و رگ به رگ تو نیرعد رو به زم یو گردباد رو با دمش به سمتم پرتاب کردم که گوله ستادیاز حرکت ا زاگرا

 از هم پاشوندنش. گردباد فرو رفت و

 کار رو تموم کنم. وقتشه
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کننده به سمتش پرتاب کردم که تا خواست  ریدفعه به صورت کامال غافلگ هیکردم و  بیرو با هم ترک روهامین تموم

 به عقب پرت شد. دیبهش برخورد کرد و شد عیمهارش کنه اونقدر قدرتمند بود که سر

 .دمیهاش رو شنز استخوانشکستن چند تا ا یخورد که صدا نیبه زم محکم

 افتادند. نیزم یها به همراهش روشد و درآخر با چند درخت برخورد کرد که درخت دهیکش نیزم یرو

 بودم. یزیاز هر چ یجز خشم نداشتم، انگار خال یحس چیه

 بلند شد. یها رو به کنار پرت کرد و به سختختدر زاگرا

 .یعوض رسمیحسابت رو م-

 .دمیقدم گذاشتم و به سمتش دو نیزم یه روک دیبه سمتم دو بعد

 .رفتیم نیبه داخل زم ییرد پاهام رعدها یجا

 که ازم رد شد. دمیخواب عیهوا معلق بود سر یچون رو دیبهم رس یوقت

به سمتش روونه  زیدرخت رو به صورت شالق سر ت یهااز شاخه یکیبه سمتم بچرخه  نکهیبلند شدم و قبل از ا زود

 داد بلندش اوج گرفت. یفرو رفت و صدا شنهیس یقفسه یکردم که تو

 .کنندیم کاریدارند چ هیو بق نیرام دونستمیشکست زاگرا تمرکز کرده بودم که نم یرو اونقدر

و شکستن  ادشیفر یرو جمع کردم و به سمتش پرتاب کردم که صدا روهامیسرعت به سمتش رفتم و تموم ن به

 بدنش بلند شد. یهاتموم استخون

 .شدمیم ترفیکارم ادامه دادم اما هر لحظه ضع به

و دست  دمیبدنش رو شن یهاش و از کار افتادن تموم اعضاقطع شدن نفس یواسم نمونده بود صدا یکه جون درآخر

 از کارم برداشتم.

 افتادم. نیزم یرو حالیپاهام سست شدند و ب دهینکش هیثان به

 به حالت قبل برگشتم.از تموم بدنم خارج شد و  یهفت رنگ نور
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 شدنشون نگاه کردم. کیتار به نزد یهاو با چشم دمیهمه رو شن دنیدو یصدا

 خود به خود بسته شدند و درآخر فقط تونستم بگم: قلبم! هامچشم

 

 ـــنیرامــ

 

 .نیرام اریقلب بهار رو ب عی: سرنینگ

 .دمیبه طرف بهار دو عیاومدم و سر رونیاز شک ب نینگ یصدا با

 نشیس یبرگردوندم که زخم قفسه نشیس یدو زانو کنارش نشستم و قلبش رو به قفسه دمیکه بهش رس نیهم

 شد. میترم

 جلو روم بهار بوده باشه! شیپ قهیکه فرد چند دق شهیباورم نم هنوز

هام چشم یرو واسم سخت کرد و اشک تو دنیهام نقش بست که بغض راه نفس کشچشم یبابا جلو یچهره ناگهان

 لقه زد.ح

 !؟یچرا تنهام گذاشت گهیکنم؟ مامان که تنهام گذاشت، شما د کاریمن بدون شما چ بابا،

 یدستش گذاشت، اشک تو یشکمش جمع کرد و چونش رو رو ینشست و پاهاش رو تو نیزم یکنار بهار رو نینگ

 شد. رهینامعلوم خ یاهاش حلقه زد و به نقطهچشم

 بهار نشستم. کنار

 اگه اون هم تنهام بذاره؟! اد،یبه هوش ن نکرده اگه ییخدا

 فکر، بغضم بزرگتر شد. نیا از

 بود. یمون پر از غم و ناراحتهمه یهاو نگاه میدور تا دور بهار نشسته بود همه

 ؟یش داریب یخوایو با بغض گفتم: بهار جونم؟ نم دمیش کشگونه یرو رو دستم
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 هوم؟ ؟یتنهام بذار یخوایتو که نم ؟یکه پر از بغض بود گفت: خواهر ییبا صدا احسان

 شکسته شد. بغضم

 کلبه؟ میبر نیخوایگفت: نم هیبا گر نفس

 هستنا. نیگفت: جسدا هنوز اونجا رو زم دیلرزیم دیکه شد ییبا صدا بعد

 همه چرخوندم. نیرو ب نگاهم

 .ستندین گهید زدمیون حرف مباهاش شیکه تا چند ساعت پ ییکسا شهیها مرده باشند! باورم نمکه اون شهینم باورم

 هاش رو پاک کرد.اشک رادان

 کلبه. میبر دیبلند ش -

 .میها رو دفن کنجسد دیبا بغض گفت: با بعد

 بلند شدند. نیزم یاز رو همه

 بلند شدم. نیزم یزانو و گردن بهار رو گرفتم و از رو ریز

 مون رو به پشت سرمون جلب کرد.آتش توجه یشعله ناگهان

 شد و بعد از اون کامال محو شد. لیتبد یبه آتش کوچک هیا درحال سوختن بود و بعد از چند ثانزاگر بدن

 آشغال. میاز شرت خالص شد شهیهم واسه

 .میسمت کلبه قدم برداشت به

 .جسدها دوباره بغض گلوم رو فشرد دنیکه با د میکلبه شد وارد

 شدم. کیمبل دونفره گذاشتم و بعد به جسد بابا نزد یرو رو بهار

 شدم. رهیو با بغض به صورتش خ ستادمیسرش ا یباال

 بابا! یزود تنهام گذاشت یلیخ
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 دارم. اجیاز هرموقع بهت احت شتریارنس، ب یبود نجایا کاش

 زد؟ بتیکجا غ ؟یکجا رفت آخه

 احسان چشم از بابا برداشتم. یصدا با

 .میتر دفن کنمناسب یو اون ها رو تو جا میریمراسم بگ میکه بتون یتا وقت میجسدها رو دفن کن میبر نیایب-

 .دیبا بغض گفت: فعال دست نگه دار یهست

 .نهیبار ملکه و فرمانروا رو بب نیبهار بخواد واسه آخر دیمکث گفت: شا یبه بهار نگاه کرد و با کم بعد

 نشه! داریبهار ب گهیبا ترس گفت: زبونم الل، نکنه د نینگ

 مطمئنم. شه،یم داریبهار من ب ن،یشو نگو بغض گفتم: ساکت  تیعصبان با

 مبل، کنار بهار نشستم و به صورت خوشگلش زل زدم. نییپا

 بهارم، مگه نه؟ یشیم داریتو ب -

 کم جا به جا کردند و کنار هم گذاشتنشون. هیو رادان و نفس، جسدها رو  احسان

 رده بود.نشدن بهار، تموم وجودم رو پر ک داریاز دست دادن بابا و ترس از ب غم

 .کنهیکرده بود، احساساتش اون رو داغون م دایاون تازه مامان و باباش رو پ شه،یمن داغون م بهار

 از انسانه. تریشون دو برابر قواحساسات نه،یگرگ هیخون آشام و  هی

 گونم گذاشتم. یرو گرفتم و رو دستش

 و تحمل کنم.غم ر نیخودم بتونم ا دوارمیبهارم، ام یتحمل کن یبتون دوارمیام

 

 بـــهـــار
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درحال قدم زدن  رونیبودم، ح دهیکه پوش ییهارز قرمز با همون لباس یهادشت بزرگ و سرسبز و پر از گل هی تو

 هام رو ببندم.شد که باعث شد چشم دهیتاب یبودم که ناگهان نور

ض گلوم رو فشرد و به سرعت به طرفش مامان، بغ دنیهام رو باز کردم اما با دشده، چشماون نور تموم  نکهیحس ا با

 .دمیدو

 زد. یلبخند

 .یدخترم، تو زاگرا رو شکست داد کنمیبهت افتخار م -

 .دیترک بغضم

 تحمل کنم. تونمیمن نم نم،یشما و بابا رو بب تونمینم گهیمامان من د -

 شدند. ریسراز شتریب هاماشک

 دخترم. میکنارت شهیو بابات همهاش صورتم رو قاب گرفت و با لبخند گفت: من دست با

 .رمیمیگفتم: من بدون شما و بابا م هیرو به چپ و راست تکون دادم و با گر سرم

 سرنوشت من و بابات بود. نینکن دختر خوشگلم، ا هیبغض گفت: گر با

 سرنوشت رو دوست ندارم مامان. نیمن ا-

 نگاهم کرد. یمهربون با

 ازوهام رو گرفت.صورتم برداشت و ب یرو از رو هاشدست

 . میایب هیتو و بق یهاخواب یتو میتونیم یپس گاه م،یهست عهیتو برزخ موجودات ماوراءالطب یما همگ زم،یعز-

 بشم. داریب گهید خوامیمن نم شتون،یپ امیب خوامیگفتم: منم م هیگر با

 ؟یکن تیرو اذ نیرام دایدلت م ؟یبش داریچند نفر منتظرن تا ب یدونیدخترم، م یبش داریوقتشه که ب -

 .ختمینزدم و فقط اشک ر یحرف

 رو ول کرد و چند قدم به عقب رفت. بازوهام
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 .زمی. خداحافظ عزمینیرو بب تیخوشحال میرو بدون که من و بابات دوست دار نیبرو دختر گلم، ا-

 نرو. شه،یمن دلم واست تنگ م کنم،یگفتم: نرو مامان خواهش م هیگر با

 شد. دیدفعه ناپد هیزد و  یلبخند پر بغض 

 فرو رفتم. یاهیس یشد و تو یپام خال ریرفتن مامان ناگهان ز با

 

 .دمیکش یبلند نیهام رو باز کردم و هشدم و چشم دهیبرگشتن روح به بدنم، به سمت باال کش با

 .دمیرو دور تا دور خودم د همه

 .دیکش یاهاش رو بست و نفس آسودهچشم نیرام

 خداروشکر. -

هام رو تو دستشون دست یبه طرفم اومدند و نفس بغلم کرد و اون دوتا با بغض و خوشحال نیو نگ یو هست نفس

 گرفتند.

 مامان و بابا و فرمانروا، دوباره بغض گلوم رو گرفت. یهاجنازه دنید با

 شون قدم برداشتم.مبل پا شدم و آهسته به سمت یرو از خودم جدا کردم و از رو نفس

بهتره، بهتون  یلیکه االن جاتون از ماها خ دونمیم د،یخوب بخواب دوارمیو با بغض گفتم: ام ستادمین اسرشو یباال

 .میکن شرفتیهممون پ میدیبهتون قول م م،یرو از نو بساز موننیسرزم میدیقول م

 .کنندیدارند با بغض نگاهم م دمیچرخوندم که د هیزدم و روم رو به طرف بق یپربغض لبخند

 زدم. یتلخ لبخند

 .میدفنشون کن میبهتره بر-

 باشه سرشون رو تکون دادند. ینشونه به

 فرمانروا رو و من مامان رو بلند کردم. نیبابا رو بلند کرد، رام احسان
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 .شونمیگذاشت نیزم یکلبه رو کنار

 رو به احسان. شگهید یکیدادند و  نیرو به رام شیکیآوردند و  یربونیش ریاتاق ز یرو از تو لیو رادان سه تا ب طاها

 شدند. نیو رادان و احسان مشغول کندن زم نیرام

 شدم. رهیبابا و مامان خ به

 که بتونم تحمل کنم. دیدعا کن واسم

 .میبار بهشون نگاه کرد نیو واسه آخر میقبر گذاشت یرو تو جسدها

 .شهیتون تنگ مواسه همه دلم

 ها پر کردند.رو با خاک قبر

 ترس گفت: بابام و مامانم!دفعه طاها با  هی

 وجودم رو پر کرد. یو نگران ترس

 .میقصر خودمون حرکت کرد یعنی هانهیو به سرعت نور به سمت قصر گرگ میاز سرجامون بلند شد عیسر

 زاگرا به اونجا نرفته باشه. خداکنه

 .ختیر یکشته دلم هر یانبوه دنیبا د میدیکه رس یوقت

 .میدیکه ما هم پشت سرش دو دیبغض به داخل دوبا ترس وارد قصر شد و با  طاها

موهاش فرو  یدستش رو تو نیرام میدیکه د یزیاما با چ میشدت در اتاق رو باز کرد و بعد از اون وارد اتاق شد به

 هاش رو بست.دادند و احسان چشم هیتک واریرادان و احسان به د د؛یبسته به عقب چرخ یهاکرد و با چشم

 شد. رهیر از اشک به طاها خپ یهابا چشم نینگ

که دارم  دیمگه نه؟ بگ ن؟یگفت: نه! شماها تنهام نذاشت هیو همسرش رفت و با گر ریبه طرف جسد فرمانروا ام طاها

 نداره. قتیحق نیا ونمیبیخواب م

 همه درد فشرده شد. نیاز ا قلبم



 یدیو پل یپاک

710 
 

 .کردیم هیو گر زدیم ادیاتاق و فقط فر ختنیو شروع کرد به هم ربلند شد  طاها

 دهنم گذاشتم. یلرزونم رو رو دست

 .داشتیزدن برنم ادیکردند آرومش کنند، اما طاها دست از فر یبه سمتش رفتند و سع هیو احسان با گر نینگ

 بازوهاش رو گرفت. نیبه طرفش رفتند و رام نیو رام رادان

 گفت: آروم باش پسر. محکم

 ؟یفهمیم ن،یبابا و مامان منه رام یها، جسدهااون جنازه آروم باشم؟ یو داد گفت: چه جور هیبا گر طاها

 زدند. شیبغضش شکسته شد که انگار دلم رو آت نیرام

 منم مرده. یطاها، بابا کنمیدرکت م -

 برداشتم.از اتاق قدم  رونیبه سمت ب واریجو رو تحمل کنم و به کمک د نینتونستم ا گهید

 بغضم شکسته شد. نباریافتادم که ا نیزم یشدند و روسست  اومدم اما پاهام  رونیاتاق ب از

 .یکرد اهیروزگارمون رو س ،یرو نابود کرد مونیزندگ ،یلعنت یگفتم: زاگرا هیداد و گر با

 .دیچیپیم کیتار مهیسالن ن یهقم هقم تو یصدا

 اومدند. رونیاز اتاق ب یو هست نفس

 نکاریا گهیاالن تو د م،یفت: آروم باش بهار، طاها رو آروم کردهام رو گرفت و با بغض گبه روم نشستند و نفس بازو رو

 رو نکن!

تحمل کنم؛  تونمیغم درد داره، نم نینفس، درد داره، ا تونمیگفتم: نم هیرو به چپ و راست تکون دادم و با گر سرم

 .شهیم دهیکش رونیب نمیقلبم داره از س نیانگار ا

 .اومد و کنارم نشست رونیاز اتاق ب نیرام

 بازوهام رو گرفت. نیبه عقب رفت که رام نفس

 .خوانیرو ازمون م نیها هم همبهار؛ اون میتحمل کن میتونیما م -
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احساسات داره تا مرز  کنه،یقلبم درد م ن،یتحمل کنم رام تونمیگفتم: من نم هیمانتوم چنگ انداختم و با گر به

 !برتمیجنون م

 تکونم داد. آروم

 نذار احساساتت به تو غلبه کنه. یانهیگرگ هی، احساساتت رو از غم دور کن، تو بهارم یتونیتو م -

 رو به چپ و راست تکون دادم. سرم

 .شهینم ن؛یرام شهینم -

 !یرو خاموش کن تیاحساسات انسان دیکه کل نهیو ا یراه دار هیبهار، فقط  یتونیگفت: اگه نم تیبا جد یهست

 !؟یهست یگیم یچ یفهمیگفت: م تیبا عصبان نیرام

 اومدند. رونیاز اتاق ب نیو رادان و نگ طاها

 !؟یهست یشد وونهیمتعجب گفت: د نینگ

 نگاه کردم. یکردن برداشتم و به هست هیدست از گر 

واسش  یچیکه ه یشیم لیتبد یواقع یوالیدرنده و ه هیبه  یرو خاموش کن تتیانسان دیرو بدون اگه کل نی: ایهست

 رو خاموش کن. تیاحساسات انسان دیکل ایتحمل کن  ای ر،یرو بگ تیتصمپس حاال  ست،یمهم ن

 شدم. رهیبهش خ حرفیب

 

 تحمل کنم. دیبا گه،یدرست م نیرو خاموش کنم؟ رام میکه احساسات انسان وونمید مگه

 رو پاک کردم. هاماشک

 .دمیکش یقیعم نفس

 .تونمیمن م کنم،یتحمل م-

 زد. یلبخند یهست
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 .یبهار یکنیرو انتخاب م نیا دونستمیم-

 فوت کرد. رونینفسش رو به ب نیرام

 .شدمینابود م گهیمن د یکردیرو م نکاریاگه ا یعنی -

 زدم. یکم رنگ لبخند

 و درنده شدن ندارم. والیبه ه یامن عالقه -

 زد. یلبخند

رو دوش  یبزرگ تید مسئولبه بع نیاز ا شده؛یکه چ میبه مردم اطالع بد میبر دیصداش گفت: با یبا غم تو طاها

 هممونه.

 .میاومد رونیقصر ب از

 .نیایب رونیهاتون بلطفا از خونه ز،یبلند گفت: مردم عز یو با صدا ستادیا یبلند یرو احسان

جمع شدند. صورت تموم مردم نگران و  ک،یو چه نزد کردندیم یکه دورتر زندگ ییکسا یهمه دهینکش قهیدق به

 مضطرب و آشفته بود.

 

 سرورم؟ شدیچ یاون خونخوار لعنت -

 زاگرا به دست خواهرم بهار کشته شد. دیبدون دی: بااحسان

 .دندیو دمردم تازه من انگار

 گفت: بانو برگشته! یها با خوشحالاز زن یکی

که بهمون حمله  کنهیجرئت نم یشما کس یروهایبا ن گهید د،یچه خوب شد که برگشت یها بلند گفت: وااز زن یکی

 کنه.
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مامان و بابا از غم لبخندم از لبم پر  یادآوریلبم نقش بست اما با  یرو یلبخند دونندیم تگرشونیو حمامن نکهیا از

 .دیکش

 شده. یچ میخودمون تا به مردم اطالع بد نیبه سرزم رمیو رادان م نیآروم گفت: من و نگ نیرام

 فکر کنم زاگرا به اونجا نرفته. برم،یمخودمون  نی: من هم جسد بابا و مامانم رو به سرزمطاها

 تا کشته شدن بابا و مامانم رو به مردم اطالع بدم. رمیغم ادامه داد: م با

 .دیمواظب خودتون باش -

 : تو هم مواظب خودت باش.نیرام

 هام رو باز و بسته کردم.باشه چشم ینشونه به

 انتقال زدند. یاز خداحافظ بعد

 ه بود.کل فضا رو فرا گرفت همهمه

 .دیبلند گفت: لطفا ساکت باش یبا صدا احسان

 .دیکم صداها خواب کم

 که... دیبدون دیرو هم با نی: ااحسان

 گذاشت. شیشونیپ یانداخت و دستش رو رو نییش رو بگه و سرش رو پاادامه نتونست

 دستم گذاشت. یفشردم که دستش رو رو فیشونش گذاشتم و خف یرو رو دستم

برگشته بود به همراه ملکه و فرمانروا آرش و فرمانروا  نمونیبه سرزم شیفرمانروا که چند روز پ ادامه دادم: خودم

 و همسرشون کشته شد. ریام

 شکه بهمون نگاه کردند. همه

 کرد بغضش رو مهار کنه. یسع احسان

 امکان نداره که فرمانروا و ملکه...! نیاز مردها گفت: ا یکی
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ما هم  م،یقبول کن دیسرنوشت رو با ز،یاتفاقاته، مردم عز نیمصوب تموم ا یعوض یانفرت و بغض گفتم: اون زاگر با

 موننیسرزم یو ساختن دوباره ریتو تعم خوامیاما از شما م میایبا کشته شدن پدر و مادرمون کنار ب میکنیم یسع

 د؟یکنیرو م کارنیا د،یبهمون کمک کن

 باهم گفتند: بله بانو. همه

 زدم. یشبخ تیرضا لبخند

 کاریچ دیتا بهتون بگم با دیجا جمع بش نیفردا ساعت هشت هم د،یامشب رو استراحت کن گهیممنونم. خب، د -

 .دیکن

 باهم گفتند: اطاعت. همه

 مردم پراکنده شدند. یهمه بعد

 .کردندیو نفس بهمون نگاه م یبود و هست نییهمچنان سرش پا احسان

 از اشکه. سیصورت احسان خ دمیرفت و سرش رو باال آورد که دبه سمت احسان اومد و چونش رو گ نفس

 آوردم. نییرو پا دستم

 داداشم. یزیبرات که اونجور اشک نر رمیبم یاله

 نفس حلقه زد. یهاتو چشم اشک

 رو با شالش پاک کرد. هاشاشک

 .نماینکن قربونت برم، من طاقت ندارم بب هیاحسانم؟ گر -

 زد. ینیلبخند غمگ احسان

 کردم؟یم کاریه تو رو نداشتم چاگ -

 !یگفت: خراب کار یطونیکرد غمش رو پنهان کنه؛ با لبخند ش یسع نفس

 .میدیخند یو احسان و هست من
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 لبم نقش بست. یرو ینفس رو محکم بغل کرد که لبخند احسان

 .دیدیدیو ازدواجمون رو م دیرفتینم کاش

 ؟ییکجا نیرام جو عوض بشه گفتم: نکهیا یو برا دمیاز غم کش یآه

 شده خواهرم؟ یاومد و احسان گفت: چ رونیاز بغل احسان ب نفس

 .خوادیرو م نیگفتم: من هم دلم بغل رام ینیاما به ظاهر غمگ طونیلحن ش با

اشکال نداره اما  یکنیبهم نگاه نکن برادرم، تو نفس رو بغل م نجوریبهم انداخت که گفتم: ا ینگاه عصبان احسان

 اشکال داره؟! کنهیرو بغل م من نیرام یوقت

 .دیرو کش مینیجلو اومد و ب احسان

 چرا؟ نیداداشت هست، رام یوقت -

 هام رو دور کمرش حلقه کردم که محکم بغلم کرد.و دست دمیخند

 .شهیمثل بغل کردن خواهرت نم یچیه -

 .دمیرفش چرخاومدم و به ط رونیاز بغل احسان ب عیپشت سرم بلند شد که سر نیرام یدفعه صدا هی

 ؟یدیچشم من رو دور د -

 ابروش رو باال انداخته بود. هی

 کردم نخندم. یسع

چون هنوز باهاش ازدواج  یتونیخان، من داداششم پس اشکال نداره بغلش کنم اما شما نم نیرام ی: هاحسان

 خودم بوده. یبه بزرگ دمتونیاون دفعه هم که بخش ،ینکرد

 .دیخند نیرام

 بزرگ االن هم ما رو ببخش. یپس ا !؟ینه بابا! جد -

 بشه. شترینگاه کرد که باعث شد شدت خندم ب نیو احسان با حرص به رام میدیخند بلند
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 بلند شد. یرادان پشت سر هست یدفعه صدا هی

 د؟یخندیچرا م -

 .ختندیکم مزه ر هی ،یچیخندش گفت: ه یو با ته مونده دیبه سمتش چرخ یهست

 تموم وجودم رو پر کرده بود. یهام خستگتاستفاده از قدر بخاطر

 رو به سمت باال بردم، خودم رو به باال کشوندم و گردن رو به چپ و راست تکون دادم. هامدست

 خستم. یلیمن خ-

 من هم خستم. م،یباهم بخواب میبر ای: بنیرام

 .دمیحرص مشتم رو به بازوش کوب با

 !مایهنوز محرم نشد ا،یح یب-

 !ینگفتم، تو منحرف یبد زیکه چخنده گفت: من با

 بود. یمنظورت چ یدونیخودت بهتر م -

 کرد نخنده. یسع

 بهش رفتم. یاغره چشم

 کجاست؟ نی: نگنفس

 طاها. شی: پرادان

 : آهان.نفس

 قصر که خرابه. م،یتو کلبه بخواب دی: فکر کنم امشب هم بااحسان

 .ادیخوابم م یلیکه خ میپس توروخدا بر -

 .میم برداشتسمت کلبه قد به
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بزنم  یکردم و تا خواستم حرف یکرد که اخم کمیدور کمرم حلقه شد و به خودش نزد نیدفعه دست رام هیراه  نیب

 .زنمتیم یگفت: اگه مخالفت کن

 

 .دمیخند

 .میتسل -

 خانمم. نیآفر-

 لبم نقش بست. یرو یخانمم لبخند دنیشن از

 بهم بده. یحس خوب تونهیکه دارم م یتیموقع نیکه تو ا نهیرام تنها

 هام نقش بست.چشم یمامان و بابا و فرمانروا آرش جلو یجسدها یکه صحنه میو وارد شد میدیکلبه رس به

 اتفاقات آزارم نده. نیکردم ا یرو به چپ و راست تکون دادم و سع سرم

 .ری: شب بخاحسان

 .ری: شب بخرادان

 .میبهشون گفت یریبخ شب

 دخترا. ری: شب بخنیرام

 .ری: شب بخمیگفت سه هر

 بهم نگاه کرد. طونیش

 ؟یبوس بد هی شهیحاال نم -

 به سمت اتاقش رفت. عیحرص به سمتش رفتم که سر با

 کردم نخندم. یسع
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 !وونهید-

 !رند؟ینم ییدستشو نایا گمایمتفکر گفت: م یهست

 .میدیسمتشون چرخ به

 و گفت: فکر نکنم!  دیخند نفس

 کردند! هیتخل ییجا هی هاشون رو قبال ییفکر کنم دستشو -

 .میدیو طاها هم پشت سرمون بلند شد که به سمتشون چرخ نینگ یخنده یکه صدا میدیسه تامون بلند خند هر

 !دیبدبختا بخوابند، بعد پشت سرشون حرف بزن دی: بذارطاها

 !شنوندیدارند م هانیآقا طاها، ا ستیکه ن بتی: غیهست

 .مید که به طرفش برگشتپشت سرمون بلند ش نیرام یشاک یصدا

 .میشنویم میدرسته، دار-

 .میاصال قصد جسارت نداشت ون،یآقا دیببخش یوا-

 .دنیبه خند میو نفس شروع کرد یمن و هست بعد

 گرفت. یروسر یبا اخم گوش سمت راستم رو از رو نیرام

 هان؟ ؟یکنیمسخره م -

 .دمیدرد مشتم رو به مچش کوب با

 !وونهیگوشم رو ول کن د ،یآ یآ -

 خودشون رو گرفته بودند. یهمه بخاطر خنده در حد انفجار بود اما جلو یهاصورت

 : بگو غلط کردم.نیرام

 .یآمازون یغلط نکردم، گوشم رو ول کن وحش -
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 شد. دهیکش رونیرو تکون دادم که گوشم از دستش ب سرم

 رو روش گذاشتم. دستم

 آخ آخ گوشم.-

 اخم بهش نگاه کردم. با

 ؟یآمازون یوحش یگیباال رفته گفت: به من م یابرو هی با

 کردم نخندم. یاز هم باز شدند و سع هاماخم

 رو به عالمت آره تکون دادم. سرم

 رونیدر کلبه رو باز کردم و به ب عیو سر دمیکش یغیبودنش با خنده ج یدفعه به سمتم هجوم آورد که از ناگهان هی

 .دیفرار کردم که پشت سرم دو

 بهار. یاز مجازاتت قسر در بر یتونینم گهیدفعه د نیا -

 نیکه باعث شد رام ستادمیجا خوردم و ا دیشد دمید بیکه رو به روم دست به ج یبزنم اما با فرد یحرف خواستم

 .ستهیهم وا

 !لریتعجب گفتم: تا با

 

 لبش بود جلو اومد. یکه رو یبا لبخند لریتا

 سالم بهار خانم. -

 زدم. یلبخند

 ؟یکنیم کاریچ نجایاسالم، شما  -

 ؟یشناسیپسر رو م نیگفت: بهار؟ تو ا نیبزنه، رام یحرف لریتا نکهیاز ا قبل

 .بودم بهم کمک کرد و بهم غذا رسوند ورکیوین یکه تو یآقا وقت نیا زم،یآره عز -
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 : آهان.نیرام

 بهش آورد. یفیدستش رو گرفت و فشار خف یبا گرم لریو جلو آورد که تادستش بعد

 .میرانیخون آشام ا لیاص هی نه؛ی: خوشبختم، اسم من رامنیرام

 .کامیآمر یدورگه لیو اص لرهیاسم منم تا ن،ی: همچنلریتا

 ؟یاومد نجایبه ا یواسه چ یخب نگفت-

 انداخت. نییو پادستش لریتا

 کمکتون کنم. دیخوایم یاومدم که اگه کمک نیبود، واسه هم دهیبهم رس ییخبرا -

 ؟ییگفت: چه خبرا یسوال یبا چهره نیرام

 بهتون حمله کرده؟ االن اون کجاست؟ شهیجن که دشمن بزرگتون محسوب م هیکه  دمیاز افرادم شن یکی: از لریتا

 .من کشتمش -

 !؟یتعجب گفت: چجور با

 که بتونم شکستش بدم. هیعیگفتم: من دختر ماهم؛ پس طب خونسرد

تو  شهیبودم اما باورم نم دهیماه شن یرویدرمورد دختر ماه و ن ییازهیچ هی! از برادرم ؟ییگفت: دختر ماه تو شکه

 !یباش

 کرد. یاخم کم رنگ نیرام

 !شه؟یمگه بهار خانم من چشه که باورت نم -

 متعجب گفت: بهار خانم من؟! لریتا

 که قراره باهاش ازدواج کنم. هیلبخند گفتم: اون کس با

 نقش بست. نیرام یهالب یرو یلبخند
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 گفت. ینآها لریتا

 به کنارمون اومدند. نیو رادان و نفس و احسان و طاها و نگ یهست

 چرخوند. لریمن و تا نیو بنگاهش احسان

 بهار؟ یکنینم یمعرف -

 خالص کرد. یو از گرسنگبهم کمک کرد و من شونیبودم ا ورکیویتو ن یوقت ه،یورکیوین یدورگه لیاص هیآقا  نیا -

 : آهان.احسان

 دستش رو گرفت. لریو آورد که تاو جلدستش بعد

 : خوشبختم، من هم احسان، برادر بهارم.احسان

 .لرمیمن هم تا ن،ی: همچنلریتا

 هستم. نیدستش رو گرفت و رادان گفت: من هم رادان، برادر رام لریرادان دستش رو جلو آورد که تا بعد

 : خوشبختم.لریتا

 .طاها دستش رو جلو آورد بعد

 هستم. رانینوع اول ا یهانهیگرگ لیمن هم طاها اص -

 : باز هم خوشبختم.لریتا

 داخل. میبر ایجان، ب لری: خب تانیرام

 با لبخند گفت: باشه. لریتا

 .نیگفت: بفرما بش لریو احسان به مبل اشاره کرد و رو به تا میکلبه شد وارد

 مبل تک نفره نشست. یرو لریتا

 ممنونم.-
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 .مینشست نیزم یتند و رادان و ما دخترا رومبل نشس یو احسان و طاها رو نیرام

 زد؟ بتیشد؟ چرا غ یدفعه چ هیگفت: خب بهار خانم،  یسوال یبا چهره لریتا

 .لریمفصله تا شیقض-

 .گفت: خب بگو کنجکاو

 ...یمحکم یاگه ضربه نکهیدختر ماه ا یهااز نقطه ضعف یکیکه  یفکر کنم بدون-

 ب ادامش.خ دونم،یحرفم رو قطع کرد: م لریتا

حدود دوماه تو کما  نیاصابت کرد، واسه هم نیباال بهم برخورد کرد و سرم به شدت به زم اریبا سرعت بس ینیماش -

 یخودش آورد، وقت یو به خونهپدرمه من دمیکه بعدش فهم یگرفتم، دکتر یبودم و بعد که به هوش اومدم فراموش

 به دست آورد. وظمحاف شیز پبرگشتم و دورو نجایپدرمه باهاش به ا دمیکه فهم

 باال داد. وابروهاش

 !؟یدیبه کنار ندو عیو سر شهیم کیداره بهت نزد نیماش یدیدارند تو نفهم هانهیکه گرگ یاما چطور با اون دقت -

 و پر کرد.غم وجودم با

 .کردیپرت م زیو از همه چقلبم جا گرفته بود که حواسم یتو یمن اون موقع اون قدر غم بزرگ-

 زد. یلبخند دهینکش هیاما به ثان کنهیداره بهم نگاه م نیغمگ دمیسوق دادم که د نیبه سمت رام ونگاهم

 اما حاال که زندم. -

 زدم. یلبخند

 .نمیرام یاآره، زنده-

 لب مبل نشست. لریتا

 مرده، درسته؟ نیرام یکردیتو فکر م دم؟یدرست فهم نیبب -
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که دشمن  خواستمیم یهمکار یبفهمم از کس نکهیه اونجا اومدم و بدون اکردن قاتلش ب دایآره و بخاطر پ -

 که کشتمش بود. یموجود نیهم یعنی مونیاصل

 زدم. یچه گند دمیحرفم همه با تعجب و شکه بهم نگاه کردند که فهم نیا با

 .دمیکوب میشونیرو محکم به پ دستم

 و لو دادم!خاک تو سرم، خودم -

 ؟یبه اونجا رفته بود نیو واسه اگفت: ت تیبا عصبان یهست

 ؟یتو بهمون دروغ گفت یعنی:نفس

 !؟یکردیکار م یزاگرا چ شی: تو پنینگ

 ؟یرفته بود نیبخاطر ا وونهید یاون زاگراست؟ تو یدیتو نفهم یعنیگفت:  تیبا عصبان احسان

 .کردیبهم نگاه م تیو با عصبان گفتینم یزیچ نیرام

 .مثل خوره به جونم افتاد استرس

 .نیو خورد! با سواالتتون سرمگهیطرفه رفتن گفتم: اه بسه د واسه

 لبش گرفته بود تا لب خندونش مشخص نباشه. یو جلواما دستش کردیبا صورت خندون داشت بهمون نگاه م لریتا

 از سرجاشون بلند شدند که باعث شد به سرعت بلند بشم. همه

 خدا بدبخت شدم رفت! ای

 چرخوندم. نشونیو باسترس نگاهم با

 هم فشار داد. یو روهاشو بست و دندونهاشچشم نیرام

 بهار؟ یو به خطر انداخته بودخودت نجوریتو ا-

 و قورت دادم.ترس آب دهنم با
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 فرار کنم تا آروم بشند. بهتره

 ینیبودنش ه یمانع حرکتم شد که از ناگهان شیآشام با سرعت خون نیفرار کنم رام میانهیاومدم با سرعت گرگ تا

 .دمیکش

 گفت: بهار؟ یعصب

 استرس گفتم: جونم. با

 فوت کرد. رونیبه ب تیو با عصباننفسش 

 .رسمیو مکله شق یمن حساب تو -

 

 سمتم اومد که با ترس به عقب رفتم. به

 .اریبه ذهنم ب یفکر هی ا،یخدا یوا

 خودم رو گرفتم. یزود جلولبم نقش ببنده اما  یرو یبود لبخند کینزد دیکه به ذهنم رس یفکر با

 هم فشار دادم. یو روهاممشتم گرفتم و چشم یو توشدم و لباسم خم

 ؟ینگران گفت: بهار؟ خوب نیرام

 انداختم. نیزم یو روو خودم دمیکش یغیج

 !رمیمی! دارم منیرام نمیس یگفت: قفسه هیبا حالت گر بلند

 شدند. کیبا ترس بهم نزد همه

 بهار؟ شدهیا ترس گفت: چکنارم نشست و ب نیرام

 .نیبکن رام یکار هی کنه،یدرد م نمیس ی... قفسهیقفسه-

 به همه نگاه کرد. هل
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 م؟یکن کاریچ-

 وفته؟یداره براش م یبا ترس گفت: چه اتفاق نفس

 ن؟یرام شدهیآشنا کنار در کلبه بلند شد: چ یلیمرد خ هی یدفعه صدا هی

 کردن برداشتم. یباز لمیاز ف دست

 دکتر ارنس خودمونه! دمیکه د میبه سمت در نگاه کرد همه

 بلند شد و به طرفش رفت. یبا خوشحال نیرام

 ارنس؟! -

 !یمردیم یاالن بخاطر من از ترس داشت نیخاک تو سرت، مثال هم یا

 به طرف دکتر رفتند. یبا خوشحال همه

 حد ممکن گرد شدند. نیتا آخر هامچشم

 شدم! دیناام یمن از زندگ یعنی

 به همشون نگاه کردم.  سیف پوکر

 !مردمایمن داشتم م مثال

 .ومدیخونم درنم یزدیکارد م یعنی

 دکتر. یخوشحالم که برگشت یلیدکتر رو بغل کرد و گفت: خ نیرام

 .دیکوب نیزد و سه بار دستش رو به کمر رام یلبخند دکتر

 دلم واسه همتون تنگ شده بود. -

 اومد و با ترس به طرفم برگشت که با حرص نگاش کردم. رونیاز بغل دکتر ب نیدفعه رام هی

 !مردمایمثال من داشتم م -
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 !؟یبا تعجب گفت: تو خوب شد نیرام

 زدم و بلند شدم. یپوزخند

 !یعال م،یآره عال-

 با حرص به سمت اتاق مشترکم با دخترا رفتم و وارد شدم و در رو محکم بستم. بعد

 دارم! تیچقدر واسشون اهم شعورا،یب

 دم دکتر گرم نجاتم داد. شییخدا یول

 اتاق زده شد. در

 داخل؟ امیب تونمی: بهار؟ منیرام

 .وفتهیچشمم به چشمت ب خوامیبرو که نم ر،ینخ -

 کردم. یکوتاه یخنده صدایآروم و ب تمیعصبان ونیحرفم م نیا از

 تو. ایکجا؟ گفتم ن بدون توجه به حرفم در اتاق رو باز کرد و وارد اتاق شد که با اخم گفتم: 

 اومد. جلو

 شد! یدفعه چ هی دمیاصال نفهم دمیبهار، دکتر رو که د دیبخدا ببخش-

 و باال دادم.ابروم هی

 شد. کینزد بهم

 .گهیببخش د-

 کنم. تشیاذ دهیها ها، االن حال م ها

 .بخشمینم-

 کرد. اخم
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 عه بهار؟!-

 مرد. -

 دهنم. یشد تو دهیوبک نیشد که پشت دست رام یچ دونمیدفعه نم هی

 ؟یدیفهم ؛یو بزنحرف نینشنوم ا گهیگفت: د تیعصبان با

 .لبم گذاشتم و ناباورانه بهش نگاه کردم یرو رو دستم

 کرد؟! کاریچ شعوریب نیا

 فوت کرد و تو بغلش گرفتم. رونیبه ب ونفسش

 شدم. یحرفت عصبان نیاز ا د،یببخش -

 د.لبم بو یمن همچنان با تعجب دستم رو اما

 ! دارم برات.؟یزنیم منو

که دستش از کمرم برداشته شد و ازم جدا شد، خم شد و از درد حساسش زدم  یرو باال آورد و محکم به جا پام

 هاش رو بست و لبش رو به دندون گرفت.چشم

 !وونه؟ید یکرد کاریبا درد گفت: چ نیرام

 از خنک شدن دلم زدم. یلبخند

 حقته.-

 !است؟ینحوریو با حرص گفت: عه ا ستادیمکث صاف ا یکم با

 .استینجوریآره هم -

 باشه بهار خانم. -

کار رو  نیو اون هم هم دمیبه طرف در دو میانهیبا سرعت گرگ نیواسه هم ارهیبه سمتم هجوم ب خوادیکه م دمیفهم

 .دش دراومدآخش بلن یدر رو محکم بستم که به در برخورد کرد و صدا ادیب رونیکرد اما تا اومد از اتاق ب
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 عشقم. میشد حسابیخنده گفتم: حاال حساب ب با

 بلند همه بلند شد. یخنده یدفعه صدا هی

 و دست به کمر نگاهشون کردم. دمیسمتشون چرخ به

 زد. یلبخند مهربون دکتر

 دلم واست تنگ شده بود دخترم.-

 زدم. یاروزمندانهید که لبخند پاوم رونیبا حرص ب نیخواستم جواب دکتر رو بدم، در اتاق باز شد و رام تا

 زم؟یعز یخوب-

 !میحرص گفت: آره عال با

 زد؟ بتیهمه مدت کجا غ نیرو به دکتر گفت: ا رادان

 نشستند. نیزم یرو نیو نفس و نگ یمبل و هست یمبل نشست که احسان و طاها و رادان رو یرو دکتر

 نشست. نیزم یبه سرم زد و بعد رو یتلنگ نیرام

 !وونهیلب گفتم: د ریسرم گذاشتم و ز یرو رو دستم

 .یگفت: خودت آروم

 .دمیکش ینفس پر حرص 

 برم. گهیمن د دیدار ی: دوستان، اگه حرف خصوصلریتا

 .میندار یحرف خصوص لر،ینه تا -

 حتما؟ -

 آره. -

 دادم. هیتک واریبه د نهیداد و من هم دست به س هیتک واریبه د نهیبه س دست
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 کن. فیانداخت و بعد رو به دکتر گفت: خب تعربه من  ینگاه مین نیرام

شماها  یرو اسیکه ال یکنم که بهمون کمک کنه طلسم دایرو پ یجادوگر هی دیبه رم رفتم تا شا نجای: من از ادکتر

هم  ششیپ دیکه قبال بخاطر بهار رفت یکار رو قبول نکرد، اون جادوگر نیا یجادوگر چیگذاشته رو بشکنه، اما ه

 .ستیش ناز یاصال اثر

 هام حلقه زد.چشم یو سارا افتادم که اشک تو یلیام ادیآوردن اسم جادوگر  با

 ؟یدار یگفتم: از سارا خبر لریبر مهارش داشتم رو به تا یگلوم بود اما سع یکه تو یبغض با

 

 .گردهیم یلیدر به در داره دنبال ام یول کنهیرو م شی: داره زندگلریتا

 ف در رفتم.و به طر دمیکش یقیعم نفس

 کنمیخواهش م رون،یب رمیکم حالم بده، م هیمن  د،ینذاره گفتم: ببخش یلحنم اثر یداشتم رو یکه سع یبغض با

 .ادین شمیپ یکس

اومدم، در رو بستم و به جلو قدم  رونیباشم در رو باز کردم و از کلبه ب یاز کس یمنتظر حرف نکهیابدون  بعد

 برداشتم.

 هام سر خوردند.گونه یهام دونه دونه روواشک راه بغضم شکسته شد نیب

 ریتقص نایا یهمه ؟یبگم که تو مرد یمن واقعا متاسفم؛ من به سارا چجور ،یلیام یگفتم: تو بخاطر من مرد هیگر با

 ؟یلعنت یازم محافظت کن یخواستیمنه، آخه چرا م

 هش زل زدم.و شکه ب دمیبه سمتش چرخ عیسر دمیکه پشت سرم شن ییدفعه با صدا هی 

 بهار. یریبم خواستمیازت محافظت کنم اما ته دلم نم خواستمیچرا م دونمینم -

 تو که... ؟یلیگفتم: ام شکه

 

 .ینیبیروح من رو م یرو قطع کرد: من مردم بهار، تو دار حرفم
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 !نم؟یتو رو بب تونمیم یگفتم: آخه چجور جیگ

 شد. ترکینزد بهم

هستم و  عهیتو بزرخ موجودات ماوراءالطب نیواسه هم شمیمحسوب م عهیماوراالطب موجود هیجادوگرم پس  هیمن  -

و من یتونیم یدختر ماه نکهیاما تو بخاطر ا نه،یو ببمن تونهینم یو برم اما کس امیموجودات زنده ب یایتو دن تونمیم

 که ازت محافظت کنم. خواستمیبهار، من خودم م یندار یریصتق چیاومدم تا بهت بگم تو ه نجایمن به ا ،ینیبب

 شدند. یدوباره جار هاماشک

 ؟یلیبگم ام یتو رو کشت، من به سارا چجور یلعنت یزاگرا -

تو رو  تونمیبا تعجب گفتم: من نم نیو حس کنم واسه همهاشهاش گرفت اما نتونستم دستتو دست وهامدست

 !؟یلیحس کنم ام

 زد. یلبخند

 نکن. هیاال هم گرروحم، ح هیچون من  هیعیطب -

 و ول کرد.هامدست بعد

 بهار؟ یدیبگم انجام م یکار هی -

 پاک کردم. وهاماشک

 .دمیباشه واست انجام م یهرکار-

زاگرا  نکهیهم دفن شدم، با ا یخوب یصداش گفت: به سارا بگو که من مردم، بهش بگو که جا یزد و با غم تو یلبخند

 بهار. یخوب دفن کرد، قول بده که بهش بگ یو تو جامن و دیمن رو کشت اما واسم سنگ قبر خر

 بغضم گرفت. باز

 سخته که بهش بگم. یلیاون دوست تو بوده، خ ،یلیام تونمینم-

 بهار، پس قول بده. یتونیتو م -
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 .دمیکش یقیعم نفس

 بهتره. نجوریکه بهش بگه، به نظرم ا گمیم لریبه تا گم،یمکث گفتم: خودم بهش نم یکم با

 بمونم. نجایا تونمینم شتریبرم، ب دیبا گهیمن د ؛یه، هرجور راحتباش-

 زدم. ینیمامان و بابا لبخند غمگ یادآوری با

 ؟یدیمامان بابام رو د -

 .نندیبیتو رو م شهیها همآره، اون-

 .همون لبخند گفتم: بهشون بگو دلم واسشون تنگ شده، حتما بهم سر بزنند با

 زد. یلبخند

 برم، خداحافظ بهار. گهیدحتما، خب من -

 شد. بیمن باشه غ یمنتظر خداحافظ نکهیبدون ا بعد

 و قدم برداشتم. دمیو به سمت کلبه چرخ دمیکش یقیعم نفس

 بخوابم تا حالم بهتر بشه. بهتره

 .دیوارد کلبه شدم که نگاه همه به طرفم چرخ 

 ؟ینگران گفت: خوب نیرام

 زدم. یکم رنگ لبخند

 .بخوابم رمیخوبم؛ م -

 بدون توجه بهشون وارد اتاق شدم. بعد

 اتاق گذاشتم تا بعد برم بشورمشون. یآوردم و گوشه رونیو مانتو و شلوار و جورابم رو ب یروسر
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 یو موهام رو باز کردم، رو دمیرو پوش دمیسف یرو که تا زانو بود و شلوار خونگ میمشک _دیبلند سف نیآست لباس

 عیاز پنجره به داخل اتاق سر یکی دنیهام رو بستم اما با پرو چشم دمیودم کشخ یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش

 .کنهیه پوزخند داره بهم نگاه میالناز با  دمیتخت نشستم که د یهام رو باز کردم و روچشم

 و پر کرد.وجودم تیعصبان

 کشمتیم ،یء استفاده کردمن سو یتو از فراموش ،یالناز لعنت ی: ادمیغر تیتخت بلند شدم و با عصبان یرو از

 .یعوض

 زد. یپوزخند

 .یریمیو بکش، اما فکر کنم خودت زودتر ممن ایپس ب -

که باعث  دیچیسرم پ یتو یبردارم درد وحشتناک گهیقدم د هیقدم به سمتش برداشتم اما تا اومدم  هی تیعصبان با

 زدم. ادیتم و از درد فرسرم گذاش یهام رو ببندم، دستم رو روزانو بزنم و چشم نیزم یشد رو

 !یبکن یتونیکارا رو نم نیآشغال، تو که ا یعوض-

 زد. یپوزخند

 .تونهیاما دوست جادوگرم که م تونمیمن نم-

 که دستش به سمتم بود به داخل اومد. یساله جور کیو  ستیب بایدختر تقر هیدفعه  هی

 به داخل اومد. نیشد و راماوج گرفت که ناگهان در با شدت باز  ادمیشد و فر دتریشد درد

 رفت. نیشدند و درد از ب دیناپد عیبا اون جادوگر سر الناز

 قورت دادم. یکرد به سرفه کردن و آب دهنم رو به سخت شروع

 رو به روم نشست و همه به داخل اومدند. یبا نگران نیرام

 بکشم. یقیکردم نفس عم یدادم و سع هیزنان به تخت تک نفس
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 ؟یدیکش ادیشده بهار؟ چرا فر یگفت: چ یبا نگران نیرام

 .دمیکش یقینفس عم باز

 نبود، نگران نباش. یخاص زیچ -

 اخم کرد. احسان

 بلندت کل حال رو پر کرده بود! ادینبود؟ فر یخاص زیچ یچجور-

 .دمیکش یپوف

 بود. نجایالناز ا -

 با تعجب گفت: الناز؟! نینگ

 آره. -

 به الناز داره؟ یربطچه  ادتیفر نیسردرگم گفت: اما ا نفس

 جادوگر آورده بود. هینفرت گفتم: اون کثافت همراه خودش  با

 ؟یگفت: جادوگر؟ واسه چ یجد نیرام

 کنه. تیو اذمن خواستیمثال م -

 بوده. یواسه چ ادتیفر دمی: فهمدکتر

 به دکتر نگاه کردند. یاز من با کنجکاو ریبه غ همه

 وارد سرت شده، درسته؟ یوحشتناک اریر آورده که درد بس: اون جادوگر با جادو به سرت فشادکتر

 کردم. اخم

 آره درسته، اما شما...-

 بال رو سرم آوردند. نیجادوگرا ا نقدریو قطع کرد: من تو رم تا دلت بخواد او حرفم دیخند
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 .ادیبا نفرت گفت: از جادوگرا بدم م یهست

 ها ضربه بزنند.و خون آشام هانهیگبه گر خوانیم ییجورا هیهمشون  نطور،ی: منم همرادان

 ه؟یک لسیگفتم: سا نیواسه هم د،یبود پر کش لسیدفعه ذهنم به مطلب اون کتاب که درمورد سا هی

کل جهان با هم  یهاو خون آشام نهیگرگ یهالیقدرتمند تو زمان بابابزرگت بوده، اما اص اریجادوگر بس هی: دکتر

 دفن کنند. نیدور در اعماق زم یلیخ یجا هیکنند و  لیو به سنگ تبدمتحد شدند و اون رو تونستند با جاد

 اون کجاست؟ دیدونیگفت: شما م یسوال یبا چهره طاها

 یخودشون نگه داشتند، بعض شیموضوع باخبر بودند و مثل راز پ نیاز ا هالی: نه پسرم، تو اون زمان فقط اصدکتر

 و خودت کشته شدند. نیرگ بهار و راممثل بابابز هاشونیهاشون هنوز زندند اما بعض

 .ستیهام ناما نگاهش به چشم کنهیداره بهم نگاه م دمینگاه کردم که د نیرام به

 !ستیسرم ن یزیخدا من چ ای

سرم انداختم که باعث شد همه  یبلند شدم و پتو رو رو میانهیو با سرعت گرگ دمیکش یغیموضوع ج نیا دنیفهم با

 بخندند.

 نبودا! یخنده دار زیچحرص گفتم:  با

 زد. یلبخند نیرام

 خوشگلند. یلیموهات خ -

 انداختم. نییو پاخجالت سرم از

 دختر! یرفت، چقدر حواس پرت شد آبروم

 پس اشکال نداره. ی: حواست که نبوده خواهراحسان

 .کنهیاه مبا صورت خندون داره بهم نگ دمینگاه کردم که د نیبه رام یچشم ریبود ز نییکه سرم پا همونجور

 و باال آوردم.حرص سرم با
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 ه؟یچ-

 .یچیگفت: ه زدیکه خنده توش موج م یلحن با

 .ادیخوابم م یلیمن خ د،یبحث رو عوض کنم گفتم: ببخش نکهیا واسه

 بلند شد. نیرام

 .دیلحظه صبر کن هیبرند دکتر گفت:  رونیپسرا خواستند ب تا

 کرد. یاخم کم رنگ نیرام

 شده؟ یچ -

هم همراه بهار  نیکه فرمانروا ام دیدرضمن، شما گفت د،ینکرد فیرو واسم تعر نجایموم اتفاقات اشما هنوز ت-

 کجان؟ نیبرگشته، پس فرمانروا آرش و ملکه و فرمانروا ام

 ن؟یشده رام یگفت: چ یبا نگران نیممون رنگ غم گرفت که دکتر رو به رامهمه نگاه

 

 انداخت. نییپا وسرش

 حمله کرد. نیسرزم امروز زاگرا به دو-

 با تعجب گفت: زاگرا؟! اما اون... دکتر

 خودش رو انتقال داده بوده. یبدن انسان هیو قطع کرد: اون آشغال زنده بود، اون به حرفش احسان

 گفت: خب ادامش. یجد دکتر

 : اون پست فطرت بابام و ملکه و فرمانروارادان

 و همسرش رو کشت. ریو فرمانروا ام نیام 

 رو واسم سخت کرد. دنیراه گلوم رو بست و نفس کش یون بغض لعنتا بازم
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 گونش سر خورد. یقطره اشک رو هیشکه به رادان زل زد و بالفاصله  دکتر

 امکان نداره! نی... انی: ادکتر

 بورش فرو برد. مهین یموها یتو ودستش

 !شهینه نه من باورم نم-

 افتاد. هیبه گر نمینگشد که  یهاش جارگونه یاشک رو دهینکش هیثان به

 گفت: من دلم واسه بابام تنگ شده. هیبا گر نینگ

 نکن. هیگر ،یطاها بغلش کنه بغلش کرد و با بغض گفت: آروم باش خواهر نکهیبه سمتش رفت و قبل از ا نیرام

حال ما  دنیوارد اتاق شد اما با د  "...یچ ادیفر یبودم، اون صدا ییمن دستشو" گفتیکه داشت م یدرحال لریتا

 حرفش رو خورد.

 شده؟ یچ -

 و پاک کردم.هامچشم یتو اشک

 اشکمون دراومد. نیبود واسه هم مونیمرور خاطرات تلخ زندگ-

 : آهان.لریتا

 د؟یبخواب دیبر شهیمکث گفتم: م یکم با

 .دیکش ششیبه ته ر یاز خودش جدا کرد و دست ونینگ نیرام

 بخوابند. خوانیدخترا م رون،یب میبر -

 دمیتخت دراز کش یها روسرم برداشتم و پشت به اون یرفتند پتو رو از رو رونیاز دخترا ب ریهمه به غ نکهیاز ا عدب

 و مهار کنم.کردم بغضم یو سع

 نذاره. ریکردم بغضم رو صدام تاث یسع

 دخترا. ریشب بخ-
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 .ریبا بغض گفت: شب بخ نینگ

 بهار؟ یباهام حرف بزن یخوای: میهست

 .ریغض گفتم: شب بخبا ب نباریا

 هیداره آروم گر نینگ دیفهم شدیو اما م دندیتاشون خوابو خاموش کرد و هر سهچراغ یکی نکهینگذشت تا ا یزیچ

 .کنهیم

 .ختمیشکسته شد و آروم اشک ر بغضم

 و بستم.هاممشتم گرفتم و چشم یو توتخت دیسف روکش

 

 ـنیرامـ

 

 .دمیتخت دراز کش یدم و روبرم وارد اتاق ش ییبه دستشو نکهیا بدون

 .ختندیسرم ر ریهام و بالشت سبز زگونه یهام روشکسته شد که به شدت اشک تیتر و در نهابزرگ بغضم

 .دمیو رادان به داخل اومدند که پشت بهشون خواب دکتر

 اما منصرف شد. ادیخواست به سمتم ب دکتر

 

 .ومدیاز کلبه م رونیآروم احسان ب یهیگر یو صدا دهیابداخل هال خو لریکه تا دیفهم شدیداخل هال م یصداها از

 .هام نقش بستچشم یمامان و بابا جلو یبستم که چهره وهامچشم

تو هزاران سال  نکهیا یعنیغصه  یعنیدرد  یعنیخون آشام بودن  فهممیدلم واسه هردوتون تنگ شده، حاال م چقدر

 .ینیبه چشم بب وزانتیو مرگ عز یزنده باش
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 ــهــارب

 

 و باز کردم.هامنفس چشم یصدا با

 به قصر. میبر دیامروز زود با ،یشو خواهر داریب -

 تخت بلند شدم. یگفتم و از رو یاباشه آلودخواب

رو درآوردم و از اتاق  میچمدونم مانتو و شلوار و شال مشک یسرم کردم و از تو ومیباز روسر مهین یهاهمون چشم با

 سمت حمام قدم برداشتم. اومدم و به رونیب

 داخله. یکس دمیکه فهم ومدیآب م یصدا دمیبه حمام رس یوقت

 : بله؟دیچیحمام پ یتو نیرام یو در رو زدم که صدا دمیکش یپوف

 برم حمام. خوامیمن هم م ن،یرام رونیب ایزود ب-

 .نمتینب دمیداخل حمام کن، قول م ایتو هم ب کنمیخب در رو باز م -

 به در زدم. یلگد حرص محکم با

 !ایحیب-

 حوصلم سر رفت. رونیب ایو بکن زود بش بلند شد که گفتم: کوفت، نخند، حمامتخنده یصدا

 .رهیبهم نداد و شروع کرد به آهنگ خوندن که باعث شد خندم بگ یجواب 

 !گهید یخودم یوونهیلب گفتم: د ریز

 خواننده! یآقا یاومد رونیکه با خنده گفتم: چه عجب باومد  رونیدر رو باز کرد و از حمام ب قهیاز ده دق بعد

 .دیکش ومینیو ب دیخند

 .خوندمیم وونهید یبه عشق تو-
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 رونیو در رو بستم و قفل کردم که با خنده گفت: آخرش که ب دمیحمام پر یتو عیو سر دمیسرش کوب یتو محکم

 خانم خانما. یایم

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

تا بشورمشون،  اوردمیرو ن فمیاومد که مانتو و شلوار کث ادمی ارمیب رونیو بهاماومدم لباس درآوردم و تا ومیروسر

و که کنار مانتو و شلوارم زحمتیب دیشنویو ممن ینفس هرکدومتون صدا ن،ینگ ،یبلند گفتم: هست نیواسه هم

 .دیاریتخت گذاشته شده واسم ب

 .یبلند شد: باشه بهار نینگ یصدا

 که در حمام زده شد.نگذشت  یزیچ

 و به دستم داد.لباس نیآوردم که نگ رونیباز کردم و دستم رو ب یرو کم در

 .نیممنونم نگ -

 شدم. خکوبیسرجام م نیرام یصدا با

 قابل شما رو نداشت. -

 !ن؟یگفتم: رام دهیحرص کش با

 .نیگفت: جون رام دهیهم کش اون

 خندش بلند شد. یابه داخل آوردم و در رو محکم بستم که صد ودستم

 .رسمیحساب تو رو م رون،یب امیبذار ب وونه،ید یآب بخند رو

 آوردم و دوش رو باز کردم... رونیب وهاملباس

 دمیمانتو و شلوارم رو پوش م،یو مانتو و شلوار و روسر یحمام کردن و شستن لباس و شلوار خونگ قهیاز چهل دق بعد

 هال نشستند. یتو نیو طاها و رام نیفقط نگ دمیاومدم که د رونیز حمام بسرم انداختم و ا یرو رو دیسف یو حوله

 انداختم که صورتش خندون شد. نیبه رام ینگاه مین
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 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

چمدون برداشتم،  یو از توتاج تخت پهن کردم و شونه و سشوارم یشسته شدم رو به ناچار رو یو شلوارها لباس

 و شونه کردم.موهام نهیآ یبودم جلو ستادهیم برداشتم و همونجور که اسر یحوله رو از رو

 بره. جیندارم که سرم گ یکم خون گهیموهامم متوقف شده و د زشیشدنم ر نهیلطف گرگ به

 اومدم. رونیسرم کردم و از اتاق ب ویو شونه و خشک کردم، شال مشکموهام نکهیاز ا بعد

 کجان؟ هیبق -

 دم.: رفتند کمک مرنیرام

 گفتم. یآهان

 د؟یصبحونه خورد -

 .میبردار بخور که بر خچالهی یتو هم چند تا گوشت تو م،ی: ما خوردنینگ

 .امیمن خودم م دیشما بر نیخوایاگه م -

 .میایما دو تا باهم م دیشما بر گه،ی: راست منیرام

 از تعجب گرد شدند. هامچشم

 !نیمن گفتم همتون، نگفتم طاها و نگ-

 .میجان ما بر نیگفت: نگ نیمبل بلند شد و رو به نگ یو از رو دیخند طاها

 .میبهم زد و بعد رو به طاها گفت: بر یطانیلبخند ش نینگ

 !گهید میریگفتم: کجا؟ با هم م هل

 .نیایکمکشون، شما هم زود ب میری: نه گلم، ما منینگ

 .کنهینگام م یطونیلبخند ش هیداره با  دمینگاه کردم که د نیبه رام هل
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 .گهید دیبمون-

 .کردیاخم کم رنگ نیرام

 ؟یها داربه اون کاریچ-

 .یگفت: برو خواهر نیرو به نگ بعد

 کردند و از کلبه خارج شدند. یخداحافظ نیبزنم طاها و نگ یخواستم حرف تا

 .ستین یبهش اعتماد نیخدا، ا ای

 نگاه کردم.  بهش

 ر عشقم، باهات کار دارم.و بخوگفت: برو گوشتت نهیدست به س یلبخند بدجنس با

 و قورت دادم.استرس آب دهنم با

 دارم. روهمیتازه ن م،نهیگرگ یناسالمت ترسم؟یبشر م نیاز ا نقدریچرا ا من

 راحت شد. المیموضوع خ نیا یادآوری با

 زدم. یبدجنس لبخند

 گفته باشم. کنم،یجزغالت م یکن تمیاذ یبخوا -

 کرد نخنده. یسع

 !یکنم، تو منحرف تتیاذ خوامیمنکه نم -

 هم فشار دادم. یو روهامحرص بهش نگاه کردم و دندون با

 

 آوردم. رونیب خچالیو از آشپزخونه شدم و بشقاب گوشت وارد

 بودم شروع کردم به خوردن. ستادهیاُپن گذاشتم و همونجور که ا یرو
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 و با لبخند بهم نگاه کرد. ستادیاونور اپن رو به روم وا نیرام

 دهنم گذاشتم. یرو تو یگوشت یکهیبهش نگاه کردم و ت حرص با

 .چسبهیبه تنت نم شهینخور، گوشت نم یزیبا حرص چ-

ها رو تند تند گوشت کردمیو قورتش دادم و همونجور که با حرص بهش نگاه م دمیدهنم جو یتو وگوشت

 .خوردمیم

 .کردیهم خندون بهم نگاه م نیرام

 یچوب نتیکاب یو شستم و توآب رفتم، ظرفش ریچشم ازش برداشتم و به سمت ش ها رو خوردمتموم گوشت یوقت

 گذاشتم.

 .دمیکش ینیبود ه ستادهیبهم ا کیکه نزد نیرام دنیبرم اما با د رونیپشت سرم برگشتم تا از آشپزخونه ب به

 !وونهید دمیترس-

 .ندازمیو راه مشدند مراسم ازدواجمون یکه قصرها بازساز نیتوجه به حرفم گفت: هم بدون

 لبم نقش بست. یرو یانداختم و لبخند نییو پاخجالت سرم از

 و ول کرد و به لبم چشم دوخت.و گرفت و سرم رو باال آورد، چونمشال چونم با

 و بچشم.طعم اون لبت خوادیدلم م یلیخ -

 تیو باال آوردم و با عصبانصبحش سرم روزیکار د یادآوریبا  یانداختم ول نییو پاحرفش از خجالت دوباره سرم نیا با

 نرفته؟ ادتیصبح که  روزیگفتم: د

 بود. تیو با عصبان دمیچونکه نفهم دینرفته، تازه اصال هم بهم نچسب ادمیگفت: نه  خونسرد

 بهش رفتم. یاغره چشم

 پررو!-

 .میو به جلو قدم برداشت میاومد رونیکلبه ب از
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 شکست: بهار؟ ونمونیراه سکوت ب ونیم

 نگاه کردم.  بهش

 جونم؟ -

 پسر؟ ایاولت دختر باشه  یبچه یدوست دار -

 ؟یآم... دختر، تو چ -

 منم دختر.-

 زدم. یلبخند

 باشه؟ یاسمش چ یدوست دار -

 باال انداخت. یاشونه

 .یتو دوست دار یواال، هرچ دونمینم-

 و باران بذارم.مامانم اسمش ادیمن دوست دارم به -

 زد. یلبخند

 .قبوله-

 ؟یلبخند گفتم: اگه پسر بود چ با

 بابام آرش. ادیبه -

 بچه دار بشند؟ تونندیچقدر م هانهیها و گرگخون آشام یقبوله؛ راست-

که به دست  ییو کسا یکی رامونیشدند مثل وز نهیخون آشام و گرگ هالیکه به دست اص ییسه تا، کسا هالیاص -

 و ندارند.بچه دار شدن ییتوانا شدند اصال نهیخون آشام و گرگ هالیاص ریغ

 آهان.-
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 تموم مردم جمع شدند. میدیکه د میدیبه قصر رس قهیو بعد از دو دق میشهر شد وارد

 و باز کردند.ما راهمون دنیبا د همه

 نکرده! یرییاصال قصر تغ دمیکه د میوارد قصر شد تیجمع نیب از

 .میا و پسرا و دکتر ارنس به سمتشون رفتدختر دنیو با د میبا تعجب به هم نگاه کرد نیو رام من

 !د؟یقصر نی! چرا همتون تو اد؟یذره هم دست به کار نشد هیبا تعجب گفت: چرا  نیرام

 .میکرد یفکر هی: ما احسان

 ؟یگفتم: چه فکر یسوال یچهره با

 .میقصر بساز هی هانهیها و گرگخون آشام نیمرز سرزم نیو به جاش ب میدو قصر رو خراب کن نیا میخوای: مرادان

 .میتعجب بهش نگاه کرد با

 قصر... هیتا فرمانروا و ملکه تو سه ی: ولنیرام

 اون هم تو و بهار. میفرمانروا و ملکه داشته باش هیکه فقط  میگرفت میو قطع کرد: ما تصمحرفش طاها

 !؟ی: چمیحرف طاها با تعجب با هم گفت نیا با

 .هیخوب یلیخ می: به نظر من تصملریتا

 نظر رو دارم. نی: منم همدکتر

 اما احسان و نفس و...-

ملکه و  نیو تو و رام میو کنار هم باش میکن یقصر زندگ هی یکه همه تو میگرفت می: ما تصمدیوسط حرفم پر نینگ

 .دیبش نیسه سرزم یفرمانروا

 سخته! یلیخ نیسه تا سرزم ی: اما ادارهنیرام

 .می: نگران نباش پسرم، ماها پشتتوندکتر
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 بزنم تموم وزرا به کنارمون اومدند. یخواستم حرف تا

 ه؟شیاعظم م ریکدوم از ماها وز میتصم نیها: اما با اآشاماعظم خون ریو

 .میدیالناز به طرفش چرخ زیآمطعنه یصدا با

 حتما خود بهار!-

 و پر کنه.تموم وجودم تیبا پوزخند بهم نگاه کرد که باعث شد عصبان بعد

 بزرگترها هستند تو دخالت نکن. یفا، وقتتو خفه لط -

 زد. یهم فشار داد و پوزخند یو روهاشحرص دندون با

 !ییها هم تواز اون بزرگ یکیحتما  -

 ها محکم گفت: ساکت شو الناز.اعظم خون آشام ریکرد که وز یامسخره یخنده بعد

 گفت: دوست ندارم ساکت بشم بابا. ییبا پررو الناز

 زا؟یل یینجایزد و گفت: ا یکه همراهش بود لبخند یهمون جادوگر دنیبرش نگاه کرد و با دبه دور و  بعد

 بهش نگاه کردم. تیشد که با حرص و عصبان کیبا لبخند بهمون نزد زایل

کردند و تموم کف  رییهام تغو پر کرده بود که خود به خود رنگ چشموجودم تیاون جادوگر اونقدر عصبان دنید از

 زد که همه با تعجب و ترس بهم نگاه کردند. خیصر ق یمحوطه

 الناز! ستیجادوگرا ن یجا نجا،یدورگه شده بود رو به الناز گفتم: ا تیکه از عصبان ییصدا با

 زد. یپوزخند

 منه. یساله نیو چند یمیاون دوست صم ارمش،یمن دوست داشتم ب-

 .دمیکش یعصب نفس

 بدون. و! پس حد خودتلمیاص هینره که من  ادتی-
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من و  فیکدوم حر چیه دونستندیچون م کردند،یهامون توجه مبه حرف صدایو همه ب گفتینم یچیه یکس چیه

 .بدند انیتا به دعوامون پا شندیالناز نم

 و بدون.! پس حد خودتیگرگ تازه وارد هیگفت: تو هم  تیهم فشرد و با عصبان یو روهاشدندون الناز

 زدم. یپوزخند

 !یزنیبزرگتر از دهنت حرف م یدار -

 

 صفر درجه رفته بود. ریو هوا کم کم رو به ز زدیم خی شتریقصر ب تمیبخاطرعصبان

 قدم به جلو برداشتم. هی

 خانم شجاع! یدیپس م وتیپررو نیتقاص ا-

و از  رمیو بگسرم وفتم،یب نیزم یدرد گرفت که باعث شد دو زانو رو دیدفعه سرم شد هیسمتش قدم برداشتم اما  به

 هم فشار بدم. یو روهامدرد چشم

 که به طرفم برداشته شد. دمیشن ونیرام یهاقدم یصدا

 .سایکنم همونجا سرجات وا یو متالشمغزش یخوایگفت: اگه نم یعصب زایل

 .ستادیو ا دیکش ینفس عصب نیرام

 !یداد گفتم: بس کن لعنت با

 .یکه زنده بمون کنمینم نیتضم یبه الناز صدمه بزن یفت: اگه بخواگ تیبا عصبان زایپوزخند الناز بلند شد و ل یصدا

برگشتم و با  میشدنم به حالت انسان ترفیو بخاطر ضع دمیکش ادیکرد که از درد فر شتریو بفشار جادوش بعد

 .کشمتیخودم م یادامه بد شتریاگه ب ،یو داد گفتم: بس کن لعنت تیعصبان

بستم اشک  یهاخم بشم و از درد پشت پلک شتریکرد که باعث شد ب شتریو بزد و فشار جادوش یپوزخند زایل

 جمع بشه.
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 متوقف کنم. ویجادوگر لعنت نیا دیدختر ماهم، من با من

 یگوش و چشمم احساس کردم و دوباره رو یو از توبلند شدم اما جوشش خون نیزم یاز رو یدرد و به سخت با

 افتادم. نیزم

 ! شیکشیم یت: بس کن آشغال، داربا خشم و داد گف نیرام

که انجمنتون  ستیو اصال هم برام مهم ن ذارمیم نتیس یو روجا سرت نیهم ادیسر خواهرم ب یی: اگه بالاحسان

 .کنهیم کاریواسه انتقام چ

 زد. یپوزخند زایل

 .کنمینکنه ولش نم یمنه و تا از الناز معذرت خواه یهاگرگ کوچولو تو دست نیا یفعال که زندگ-

 !کنمینم یمعذرت خواه تهیزدم: من هرگز از اون افر ادیدرد فر با

 دهنم حس کردم. یو توخون یدفعه مزه نیکرد که ا شتریهم فشار رو ب باز

 .کردمیو حس مرفتن سرم جیهامم بسته بودند باز گچشم نکهیبا ا یحت

 .کنهیم یو متالشتمغز زمیبهار جون وگرنه دوست عز یکن ی: بهتره معذرت خواهالناز

 .دیبلند خند بعد

 !؟یچ یعنی نیا یفهمیم ،یدرافتاد لیاص هیگفت: بگو بس کنه الناز، تو با  تیاعظم خون آشامها با عصبان ریوز

 لحظه هم خالص بشم. هیواسه  یدرد حت نیباشه که از ا دیبا یراه هی

 یکم و کم تر شد ول یبشه، اما اون درد لعنت نیمغزم جمع کردم که باعث شد سرم به شدت سنگ یتو وروهامین تموم

 ها بود.تحملش کرد چون مثل سردرد انسان شدینرفت اما م نیاز ب

 بهم چشم دوختند. زایزدم که همه با تعجب مخصوصا الناز و ل یو عصب روزمندانهیباز کردم و لبخند پ وهامچشم

 با تعجب گفت: بهار؟! یهست

 شدم. بلند



 یدیو پل یپاک

748 
 

 بردارم گفتم: جونم؟ زایاز ل وامروزمندانهیپنگاه  نکهیا بدون

 !یامکان نداره لعنت نیشدش گفت: ا دیکل یهادندون نیاز ب زایل

به سمتش  میانهیکنه با سرعت گرگ فمیشد اما تا اومد ضع شتریشروع کرد به ورد خوندن که دوباره سردرد ب بعد

 چسبوندمش. واریو گرفتم و به دو گردنش دمیدو

 .آخ دردناکش بلند شد یچسبوندم که صدا واریخاردار به د یساقه هیو با استفاده از  عتیطب یرویبا ن وهاشدست

 .یدیپس م ونکاراتیگفتم: تقاص ا تیفشار دادم و با عصبان وگلوش

 .یپس بهتره همونجا سرجات بتمرک رهیدوست جونت بم یخوایتا خواست به سمتم قدم برداره گفتم: اگه نم الناز

 زل زدم. زایل یهاتو چشم تیعصبان با

 کنم؟ آره؟ یمن معذرت خواه یخواستیم ؟یکن یو متالشمغز من یخواستیم -

 زدم. یپوزخند

 !ینیتو خواب بب گهیاگه د -

 تو نبود تا حاال کشته بودمت. ریاس زایگفت: بخدا اگه ل تیبا عصبان الناز

 زدم. یپوزخند

 .دمیبهت قول م کشمش،ینم یکن یاگه ازم معذرت خواه یول رهیمواقعا؟! اما دوست جادوگرت قراره ب -

 .هم فشار داد یرو وهاشدندون

 .یو ندارجرئتش -

 .دمیخند

 .نیپس بب -

 و به عقب بردم.چپم دست
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 کردم و گرفتمش. جادیا ویزینوک ت خیاز دستم ساطع شدند و  یسرد یبخارها

... کی شه،یوارد قلب دوست جونت م خی نیوگرنه هم ینکرد یردکه ک یکرد یاگه معذرت خواه شمرم،یتا سه م -

 دو...

 .خوامیگفت: معذرت م یبسته عصب یهااومدم سه رو بگم الناز با چشم تا

 .و باال دادمزدم و ابروهام یلبخند

 !دمینشن -

 .خوامیحرص بلندتر گفت: معذرت م با

 کردم. نییباال و پا وسرم

 حاال شد.-

 ه کردم.نگا زایبه ل بعد

 بده؟ ودنمیجواب درد کش دیبا یاما ک -

 کنار لب و چشمم اشاره کردم. یهاخون به

 ها رو بده؟خون نیجواب ا دیبا یک-

 زدم. یکردم و لبخند مرموز یمکث

 جون! زایمعلومه، ل -

 !یتو قول داد یبلند گفت: ول تیبا عصبان الناز

 درسته، اما قول دادم که نکشمش. -

 تیداشتم از فراموش یبود وقت یچه حس خوب یدونیزد و گفت: نم یدفعه لبخند هی یول دیباریش مهااز چشم نفرت

 .کردمیسواستفاده م

 و فرا گرفت و خونم به جوش اومد.تموم وجودم تیعصبان دوباره
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 خفه شو.-

با من ازدواج  دیبا نیمفرمانروا اعالم کرد که را یمهمون یاونشب تو یبود وقت میادامه داد: حس خوب یبا بدجنس اما

 .یختیریکنه و تو هم گوله گوله اشک م

 زدم: خفه شو الناز. ادیفر تیعصبان با

 : به من نگاه کن بهار.نیرام

 دایپ زایواسه نجات ل یکنه تا راه فرار تیعصبان خوادیو با حرکت لب گفت: الناز م صداینگاه کردم که ب نیرام به

 کنه، پس آروم باش.

 

 یقیعم یهارو ول کردم که به سرفه کردن افتاد و نفس زایو گردن ل دمیکش یقیعم یهابستم، نفس وهامچشم

 .دیکش

ها رو و خون آشام هانهیسال، گرگ یهابه همه که االن مردم هم بهشون اضافه شده بودند بلند گفتم: جادوگرا سال رو

ها بخاطر حفظ جونشون و خون آشام هانهیند، گرگنابودشون کن خواستندیم یکه بود آزار دادند حت یقیبه هر طر

نجات بدند و از اون موقع جادوگرا  وشونیکنند و زندگ لتماسانجمن جادوگران زانو بزنند و ا یمجبور شدند که جلو

 !ستین نجوریا گهیبعد د نیاما از ا دونندیها مو خون آشام هانهیباالتر و قدرتمندتر از گرگ یلیو خخودشون

بهش زدم و رو به مردم بلند گفتم: االن  یلبخند مرموز کنه،یداره با خشم بهم نگاه م دمینگاه کردم که د زایل به

 ما زانو بزنند و التماس کنند. ینجات جون جادوگر کوچولوشون جلو ینوبت جادوگراست که برا

 شروع کردند به دست و سوت زدن. همه

 و مشت کرد.هاشدست تیصبانزدم که با ع یالناز نگاه کردم و پوزخند به

 از خشم قرمز شده بودند. هاشچشم

 با لبخند بهم چشم دوختند. نینفس و نگ ،یدکتر ارنس، طاها، هست لر،یاحسان، رادان، تا ن،یرام

 بهار قدرتمند منه. نی: انیرام
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 لبم شکل گرفت.  یرو یلبخند

 .دشیاریهمراهم ب رمیو هر جا م دیببندرو  زایل یهارو به دو نگهبان گفتم: دست مینداشت یزندان چون

 به سمتم اومد. یرنگ دیبا طناب سف شونیکی قهیگفتند و بعد از دو دق یاطاعت هانگهبان

 هم فشار بده. یو روهاشکنه و چشم یزیکه باعث شد دستش خون ر دیکش رونیب زایدست ل یساقه رو تو یخارها

 فتنش.و با طناب بستند و محکم گرهاشدست هانگهبان

 .کشمیرو م زایبه سرت بزنه، هم خودت و هم ل زایدادن ل ینگاهم گفتم: اگه فکر فرار یتو دیبه الناز با تهد رو

 بود. یزیافتاد که درحال خونر زایل یهابه دست نگاهم

 شدم. کشیو نزد اوردمین طاقت

 پوزخندش بلند شد. یه صداهاش بستمش کزخم یو گرفتم و با دقت روو پاره کردم و دستاشمانتوم یگوشه

 !تیدل رحم نینه به ا تینه به اون بدجنس باز -

 ها سپردمش.و تموم کردم و دوباره به دست نگهبانتوجه به حرفش بستن دستش بدون

 کنار دخترا و پسرا رفتم. به

 د؟یبکن دیخوایم کاریچ-

 .میبساز نیمرز سه سرزم نیقصر ب هی: قرار شد که طاها

 هم زد و از قصر خارج شد.ب یاتنه الناز

 و برگردوندم.انداختم و دوباره سرم یدروازه نگاه کوتاه به

 .شهیداره دردسر ساز م ادیالناز ز نی: انفس

 کله شق شده؟! نقدریچرا ا دونمیبانو، نم دشیها: واقعا ببخشاعظم خون آشام ریوز
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دورتر باشه  نجایفکر کنم از ا د،یدور کن نجایده از او تا باعث دردسر نشبهتره دخترتون ر،ی: وزهانهیاعظم گرگ ریوز

 بهتره.

 .ادیبا بانو بهار کنار ب تونهیماعظم، دخترتون ن ریها گفت: درسته وزآشامخون یاز وزرا یکی

 .میبهش نگاه کرد زایل یصدا با

 شده؟ نطوریکه چرا الناز با بهار ا دیکم فکر کن هی -

 ه؟یچ یگفت: واسه یسوال یبا چهره لریتا

 و ازش گرفته.: چونکه بهار عشقشزایل

 .دمیحرص خند با

 که دوسش نداشته. شدیم یعاشق کس دیازش نگرفتم، اون نبا ویچکسیمن ه -

 .شهینم شیها حالحرف نی: عشق ازایل

 .میبکن میخوایکه م یسر کار میبهتره بر د؛یها رو ولش کنحرف نی: ارادان

 فرمانروا و ملکه داشته باشند؟ هینوع اول و دوم  یهانهیگرگ دیخوایم یعنی م،یگفتیم میخب داشت -

 : درسته.طاها

 ندارند؟! یموضوع مشکل نیمردمتون با ا یعنی: نیرام

 باشند. دهیرس نجایبه ا دی: نه، فکر کنم تا االن باطاها

 قصر شدند. یمردم وارد محوطه یالحظه عده نیهم تو

 زد. یلبخند طاها

 .دیخوش اومد-

 آوردم. نجایو به ااز مردها گفت: سالم سرورم، طبق خواستتون تموم مردم یکی
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 اعظم. ریممنونم وز یلی: خطاها

 کجاست؟ دیکه ازش حرف زد یینوع اول: خب، اون بانو یهانهیاعظم گرگ ریوز

 به من اشاره کرد. طاها

 .شونندیا -

 .دندیپر بهم نگاه کرد اما نگاهش رنگ تعجب گرفت که ابروهام باال ریوز

 شده؟! یزیچ-

 گفت: نه نه اصال. هل

به همه  یبا آرنج به پهلوم زد و همونطور که با لبخند مصنوع نیبزنم رام یبهش نگاه کردم و تا اومدم حرف مشکوک

 نشو. لهیآروم گفت: پ کردینگاه م

 .به پهلوش زدم و آروم گفتم: خب کنجکاو شدم 

 به پهلوم زد. دوباره

 نشو. لهیپ گمیم -

 حرص بهش نگاه کردم. با

 باشه بابا! -

 زد. ییلبخند دندون نما نیرام

 !یگوش حرف کن شد-

 قدم برداشتم. ریو ازش گرفتم و به سمت وزحرص نگاهم با

 زد. یلبخند ریوز

 .دیبش یخوب یفرمانروا و ملکه ن،یشما و جناب رام دوارمیام -
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 زدم. یلبخند

 .میکنینم مونتونیپش-

 هم انداخت.ب یقینگاه دق ریوز

 !دیمادربزرگتون هست یهایجوون هیشب یلیشما خ -

 کردم.  تعجب

 د؟یشناسیو مواقعا؟! شما مادر بزرگم -

 .ستین نهیمادربزرگتون گرگ دیبدون یندارم؛ ول یاما االن ازش خبر شناختم،ی: مریوز

 حد ممکن گرد شدند. نیتا آخر هامچشم

 !؟یچ یعنی-

 کار دارم، خدانگهدار. یلیبرم خ دیبامن  د،یعوض کرد: ببخش وبحث

 رو بهم نداد و از قصر خارج شد. یاگهیحرف د یاحترام گذاشت، اجازه بعد

 رفت به دروازه نگاه کردم. یبزنم ول یحرف خواستمیم نکهیتعجب و با دهن باز بخاطر ا با

 گذاشت و رفت؟! یو تو خمارآخه؟! من یچ یعنی

 

 توش! رهیمبا خنده گفت: ببند پشه  نیرام

 بستم و با حرص به طرفش برگشتم. ودهنم

 ؟یحرصم بد یدوست دار یلیخ -

 کرد. نییو به عالمت آره باال و پاخنده سرش با

 بهش رفتم. یاهم فشار دادم و چشم غره یو روهامحرص دندون با
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 یپس همگ م،یرو بساز قصر نیمرز سه سرزم نیب میخوایم دیدونیهمونطور که م ز،یبه مردم گفتم: مردم عز رو

 .دیاونجا جمع بش عیسر

 گفتند و به طرف مرز حرکت کردند. یاطاعت مردم

 .کردیو داره فکر م ششهیدکتر متفکرانه دستش به ته ر دمیبرگشتم که د هیسمت بق به

 شده دکتر؟ یزیبا اخم گفت: چ رادان

 رفتار کرد! بیعج یلیاعظم خ ری: وزدکتر

 اعظم؟ یرایاز وز کی: کدوم احسان

 نوع اول. یهانهیاعظم گرگ ریوز ن،ی: آرتدکتر

 رفتار کرد؟ بیعج دیگیم یگفت: واسه چ یسوال یبا چهره طاها

بره،  نجایزودتر از ا خواستیشد و با سوال بهار م بیعج دی: انگار اصال حواسش به اطرافش نبود! تا بهار رو ددکتر

 ؟یدکچه خبر  گفتیم دیدیاگه م د،یو هم ندتازه من

 توش! رهیگفتم باز نکن پشه م ،یو باز کردگفت: دوباره که دهنت نیکه رام دمیلحن دکتر، بلند خند از

 .دنیهمه شروع کردند به خند ن،یحرف رام نیا با

شد و به عقب  دهیدفعه دستم کش هیقصر حرکت کردم که  یاز دروازه رونیو به طرف ب دمیکوب نیو به زمحرص پام با

 .نهیرام دمیکه دشدم  دهیچرخ

 و انداختم.و دستم ومدیسرش، دلم ن یو مشت کردم و تا خواستم بزنم توحرص بهش نگاه کردم و دستم با

 بهار خانم، قصد جسارت نداشتم. دیخندون گفت: ببخش نیرام

 بهار خانم قصد جسارت نداشتم. دیحرص اداشو درآوردم: ببخش با

 تیازم حما نکهیا یه احسان گفتم: همه برادر دارند، منم برادر دارم! به جاهمونجور که بازوم تو دستش بود رو ب بعد

 !؟یخندیم یدار یکن
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 .گهیحرفم نفس تو سر احسان زد و گفت: راست م نیا با

 .یخواهر کنمیم تتیرو به من گفت: خودم حما بعد

 .برخورد رتمیگفت: من االن به غ ینفس رو کنار زد و به طرفمون اومد و جد احسان،

 نگاه کردم. نیو دست به کمر به رام روزمندانهیبلند بشه رو مهار کردم و پ خواستیکه م یاخنده یصدا

 و ول کن تا داداشم نزده لهت کنه.دستم -

 باال آورد. میو به حالت تسلهاشول کرد و دست ودستم

 .ممیمن تسل-

 .نیبه کمر گفتم: آفر دست

 .گهید میبا همون حالت گفتم: بر بعد

 کرده بودند پشت سرم حرکت کردند. شیکه مخف ییهابا خنده هیبه جلو قدم برداشتم که بق بعد

 ه؟یگفت: تولدت ک کردیکنارم اومد و همونطور که به جلو نگاه م بشیداخل ج یهابا دست نیراه رام نیب

 افتادم. کهیتولدم که نزد ادی تازه

 .گهیهشت روز د -

 لبش نقش بست. یرو یلبخند

 ن.آها -

 ؟یدیپرس یگفتم: واسه چ مشکوک

 باال انداخت. یاشونه

 وقت، وقت نشد ازت بپرسم. چیکنجکاو بودم بدونم چه موقع هست، آخه ه ،ینجوریهم -

 آهان. -
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 !ره؟یواسم تولد بگ خوادینکنه م یوا پرسه،ینم یالک ویزیچ نیرام اما

 قدم برداشتم. یفکر با خوشحال نیا از

 .میدیبه مرز رس باالخره

 .کردندینوع اول و دوم جمع بودند و داشتند با هم صحبت م یهانهیها و گرگخون آشام تموم

 و سه بار دست زد. ستادیا یبلند یرو نیرام

 .دیهمه ساکت باش گهیخب د -

 همه ساکت شدند و بهش چشم دوختند. دهینکش قهیدق به

و تمام و کمال پرداخت پولش هالیخود اص دیران نباشنگ ارند،یب نجایو به ا: تموم مصالح فروشا مصالحشوننیرام

تا بخرند؛ من  میها بفرستانسان نیبه سرزم ویاعده میمجبور میرو ندار زهایاز چ یبعض نجایا نکهیبخاطر ا م،یکنیم

 .دیبمون نجایا همه میبرگرد یتا وقت م،یریم هانسانا یایها به دنو بهار به همراه چندتا از نگهبان

 قدم به جلو رفت. هی ناحسا

 .میایمن و نفس هم همراهتون م-

 .شهی: نوچ نمنیرام

 تالش کردم که نخندم. یاما تا حد ره،یبا حرص بهش نگاه کرد که باعث شد خندم بگ احسان

 .میریما م گهی: خب دنیرام

 برم. ششیبه من اشاره کرد که پ بعد

 ها رو انتخاب کرد.چهارتا از نگهبان نیرام

 .تادمسیا کنارش

 .دیمن انتقال بزن یهمه به خونه-

 به همه گفتم: خداحافظ. رو
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 .میظاهر شد نیرام یخونه یو تو میها انتقال زدکرد و با هم به همراه نگهبان یهم خداحافظ نیرام

 رو به روم با تعجب بهش چشم دوختم. یمنظره دنیاز د میکه ظاهر شد یوقت

 !فهیرو باش! چقدر برگ! چقدر کث نجایا

 و خوند.انگار فکرم نیرام

 .ومدمین نجای! دوماه به اگهید هیعیطب-

 موندند. اطیح یها همونجا تورو باز کرد و به داخل خونه رفت که پشت سرش رفتم اما نگهبان در

 اتاقم شدم. وارد

 مرتب مونده بود. اتاق

 دانشگاهم خورد که به طرفش رفتم. یبه کوله نگاهم

 کتاب و جزوه مواجه شدم. یباز کردم که با انبوه وپشینشستم و ز نیزم یرو

 

 گذاشتم. نیزم یآوردم و رو رونیرو ب هاکتاب

 برداشتم و بازش کردم. وشیکی

مشاور  خواستیچند مدت از راه نرمال خارج شده، دلم م نیا میدلم واسه انسان بودن تنگ شده، چقدر زندگ چقدر

تموم آرزوهام به باد فنا رفت و رهسپار  میچه موجود نکهیا دنیاما با فهم برسم ییجا هیو به مردم کمک کنم، به بشم

 شد. یستین

 .ختیهام رگونه یهام حلقه زد و بالفاصله روچشم یتو اشک

 .کردمیم هیگر دمیو به حال روزگار جد زدمیرو ورق م هاکتاب

 کردمیو کار م گرفتمیمدرک م خوندم،یها راحت درس مانسان یهینبودم، کاش انسان بودم و مثل بق نهیگرگ کاش

 نداشتم. یدشمن چیه گهیو د
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 ؟یصدات زدم جواب نداد یچرا هرچ ؟یینجایا -

 پاک کردم. عیو سرهاماشک نیرام یصدا با

 .دیببخش دم،یو نشنگفتم: صدات یو با لبخند مصنوع دمیطرفش چرخ به

 جلو اومد. نگران

 حالت خوبه بهار؟-

 و قورت دادم.بغضمزدم و  یساختگ لبخند

 خوبم.-

 شده؟ یبهار، چ یگیدروغ م یگفت: دار یشد و جد کیبهم نزد 

 انداختم. نییپا وسرم

 !یچیه -

و نگه دارم و نتونستم بغضم گهیو باال آورد که دو با کمک شالم گرفت گرفت و سرمدو زانو نشست، چونم کنارم

 روونه شدند.هاماشک

 تعجب گفت: بهار؟! با

 تو گلوم خفه کردم. ومیگر یانداختم و صدا نییو پاسرم دوباره

 بشه. شتریب میهاش اشک حلقه زده که باعث شد شدت گرتو چشم دمیو باال آورد که دو گرفت و سرمدوباره چونم 

 آغوشش فرو رفتم. یدفعه تو گرما هی

 شده قربونت برم؟ یبغض گفت: چ با

 .نیبدون دردسرم تنگ شده رام یده، من دلم واسه زندگگفتم: دلم واسه انسان بودن تنگ ش هیگر با

 و پر کرد.هق هقم کل اتاق  یصدا
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منه، اگه من  ریتقص هانیا یهمه خوام،یقربونت برم، معذرت م یلرزون گفت: حق دار یبغلم کرد و با صدا ترمحکم

 .یکردیم وتیزندگ یسر راهت قرار نگرفته بودم االن راحت داشت

من مثل قبل سرد بود، اگه تو  یزندگ یو نزن! اگه تو نبودحرف نیگفتم: ا هیو با گر دمیه کمرش کوبمحکم ب ومشتم

 .یمن یتو تموم زندگ ن،یرام یداد یزندگ دیتو بهم ام دم،یچشیو نموقت طعم عشق چیه ینبود

 سوزناک مردونش بلند شد که باز به کمرش زدم. یهیگر یصدا

 نکن. هیجون من گر کنه،یم هیمردم داره گر نمیندارم بب نکن، من طاقت هیتوروخدا گر -

 .زد شیو آتخودش جدام کرد و با اشک بهم چشم دوخت که قلبم از

 و پاک کرد.هامبا شالم اشک 

 نکن. هیاول تو گر -

 متوقف کنم. ومیکردم گر یبستم و سع وهامچشم

 و باز کردم.هامچشم قینفس عم هیمکث با  یکم با

 .کنمینم هیگر گهیمن د-

 زد. یپاک کرد و لبخند وهاشاشک

 .نیآفر -

 زدم. یلبخند

 کردم؟یم کاریمن اگه تو رو نداشتم چ -

 کردم؟یم کاریمن اگه تو رو نداشتم چ -

 بهت بگم. خوامیم یزیچ هیو بهتر کنم حالت نکهیا یکرد و گفت: برا یمکث بعد

 ؟یگفتم: چ یکنجکاو با

 تولدت صبر کن. یعنی گهیروز د ستیبگم که تا ببهت  تونمیفقط م -
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 .گهیگفتم: بگو د نیغمگ یگونهبه بازوش زدم و با لحن بچه 

 .رهی! لوس نشو، بگم که مزش مگهینه د -

 غنچه کردم. ولبم

 بوشه نامرد! -

 .رمیو بگخودم یبتونم جلو کنمینم نیو درست کن، وگرنه تضمخنده گفت: لبات با

 ش اوج گرفت.خنده یاومدم که صدا رونیبلند شدم و از اتاق ب عیو از خجالت سر درست کردم ولبم

 !وونهیلب گفتم: د ریو ز دمیخند

 .ستادمیها ااومدم و کنار نگهبان رونیخونه ب از

 باز کرد. چیو با سوئو برداشت و درشحرکت کرد، کاور روش نشیاومد و به سمت ماش رونیاز خونه ب نیرام

 اننده رو باز کرد و رو به من گفت:سمت کمک ر در

 خانم. دییبفرما -

 و پرت کرد.من نیماش چیها سوئنشستم، در رو بست و به سمت نگهبان نیماش یلبخند به طرفش رفتم و تو با

 .نیایب نیماش نیبا ا-

 حرکت کردند. نیگفتند و به طرف ماش یاطاعت هانگهبان

 نشست و در رو بست و روشنش کرد. نیماش یتو

 نشست و از خونه خارج شد. نیماش یشد و در رو باز کرد و دوباره تو ادهیپ دیدر که رس کینزد به

 ******** 

 خوش گذشت؟ دیتنها بود ییخان، دوتا نیگفت: سالم بهار خانم، سالم رام یبه کنارمون اومد و با بدجنس نینگ

 !یلیگفت: خ نیاومدم بگم به تو چه رام تا
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 اروشکر.با خنده گفت: خد نینگ

 .میها رو داشته باشخلوت نیبار ا هیباشه ما هم  ادتیخانم  نیگفت: نگ نیبه کنارمون اومد و رو به نگ طاها

 و گفت: خجالت بکش! دیو به سرش کوببا حرص مشتش نینگ

 .کنمیسرش گذاشت و با لحن خندون گفت: تو بکش من رنگش م یو رودستش طاها

 !دیما رو حرص بد دیدوست دار یلیسرا خشما پ نکهیبا خنده گفت: مثل ا 

 

 .میدیرادان و احسان پشت سرمون بلند شد که به طرفشون چرخ یخنده

 .یلیبا خنده گفت: آره خ رادان

 .میدیشما دخترا رو حرص م یداره وقت یهم با خنده گفت: حس خوب احسان

 کردند. نییو با خنده باال و پاسرشون دییتا یو طاها به نشونه نیرام

 دخترا که دست شما چهارتا افتادند! نیا چارهیو گفت: ب دیخند لریتا

 کرد! تیاز ما حما یکی: خداروشکر نفس

 و جلب کرد.ها توجهمکنار درخت یشخص یهیبزنم سا یخواستم حرف تا

 ؟یریگفت: کجا م نیبه سمت اون درخت قدم برداشتم که رام مشکوک

 شد! دیناپد هیاشدم اما س کیتوجه بهش به درخت نزد بدون

 نبود. یشخص چیاز ه ینگاه کردم اما خبر یو به خوبدور و اطراف اون

 بود؟! یک اون

 به کنارم اومدند. همه

 شده بهار؟ یاحسان با اخم گفت: چ 
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 شد. دیاما ناپد دمیپشت اون درخت د هیسا هی -

 .دیکش ششیبه ته ر یمتفکر دست نیرام

 بوده؟ یک یعنی -

 فوت کردم. ونریو به بنفسم کالفه

 .دونمینم -

 

 .ی.راو

 

 آن مکان با لبخند دور شد. از

 بر لبانش نشاند. یاو آرام گرفت و لبخند یبهار و احسان، تن خسته یخوشحال دنید با

 نه؟ ایها نشان دهد که خود را به آن یدوراه نیبود ب مانده

 تنگ است. اریاو بس یاش براو دل غم زده  دهیسال است او را ند نیدخترش افتاد که چند ادی به

هرگز  گریندارد و د یسود یمانیپش گرید داندیاست، اما نم مانیاو، دخترش را از خانه راند اما هم اکنون پش خود

 .ندیدخترکش را بب تواندینم

 

 بــهــار

 

 بوده؟ یاون ک یعنی

 زنه. هیمعلوم بود که  هیسا از



 یدیو پل یپاک

764 
 

 اومدم. رونیبفکر  یاز تو نیرام یفکر بودم که با صدا یتو

 .گردهیبوده دوباره برم ینکن بهار، هرک ریو درگفکرت -

 .دمیکش یقیعم نفس

 .زمیباشه عز -

 سرکارمون. میبر گه،ی: خب داحسان

 .میکرد میمردم تقس نیرو ب کارها

 خوبه که مردم کمک دستمونند. چقدر

 .کردیو تماشا ممردم رفحیانداختم که با طناب محکم به درخت بسته شده بود و ب زایبه ل ینگاه

 لحظه هم به فکرشون نرسه ماها رو نابود کنند. هیجادوگرا رو ساکت کنم تا  شهیهم یواسه دیاما با زا،یببخش ل ومن

 ها کمک کردم.به کار شدم و به مرد و زن دست

 .میزود تمومش کن یلیقصر رو خ میتونیراحت م یبا همکار میانهیماها خون آشام و گرگ چون

 

 )چهار ساعت بعد(

 

 یهاو رنگ یاما طراح میکن لیسالن قصر رو تکم میتونست روهامیمردم و با استفاده از ن یهابعد از کمک باالخره

 هاش هنوز مونده.گچ یرو

 .کردندیم هیگروه گروه کنار هم نشسته بودند و تغذ همه

 .مینشسته بود زایل شیر ارنس هم کنار هم پو دکت لریاحسان، طاها، تا ن،یو رادان، نفس، نگ یهست ن،یرام من،

 بود نماز نخوند. یحیمس لریاما چون تا میو خونده بودکه نمازهامون شدیم یاقهیدق پونزده
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و  دیبر دیتونیم گهید زان،یعز دیبلند شد و رو به مردم گفت: خسته نباش دیو سر کشخونش وانیکه ل یوقت نیرام

 .دیباش نجایامشب راس ساعت هشت ا

 گفتند و پراکنده شدند. یاطاعت همه

 و نوازش کرد.شدم که آرامش وجودم رهیخ یسرم گذاشتم و به آسمون آب ریو زو دستم دمیدراز کش نیزم یرو

 سرم اومد. یباال نیرام

 گذره؟یخوش م-

 لبخند بهش نگاه کردم. با

 .یلیآره خ -

 شد. رهیون خو کنار سرم گذاشت و به آسمو سرش دیهم کنارم دراز کش اون

 تنگ شده بود. یآسمون اون هم بدون گرفتار دنیدلم واسه د -

 زد. رونیهام بانگشت نیهام رو از هم باز کردم که نور بگرفتم و انگشت دینور خورش یو جلوراستم دست

روز رو  و االن تازه دارم کردمیم یزندگ یکیچند وقت تو تار نیتنگ شده بود، انگار ا دیدلمم واسه نور خورش -

 .نمیبیم

 تنگ شده بود. یدل منم واسه در کنارت بودن بدون گرفتار-

 لبم نشست. یرو یلبخند

 شد. جادیا هیباال سرمون اومدند که سا همه

 گذره؟ی: خوش ماحسان

 .دیسرش گذاشت و گفت: آره، شما هم امتحان کن ریو زهاشدست نیرام

 .دندیدراز کش کنارمون

 پرورشگاه تنگ شده. یها: دلم واسه بچهنفس
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 .نطوری: منم همیهست

 افتادم. نبیز ادیحرف، تازه  نیا دنیشن با

 زدم. میشونیبلند شدم و به پ عیسر

 قول داده بودم که بهش سر بزنم. نبیبدبخت شدم! به ز یوا -

 ؟یاون هم رفت شیپ ورکیوی: تو ننفس

 آره.-

 کشوندم. نیو گرفت و به طرف زمبازوم نیرام

 و خراب نکن.االن حس خوبمون ،یزنینگ مبعدا بهش ز -

 .دمیخند

 باشه. -

 خوابه. دمینگاه کردم که د زایو به ل دمیدراز کش نیزم یرو

 فکر نکنم که کم کم خوابم برد... یزیچ چیکردم به ه یبستم و سع وهامچشم

 یو به بازو باد موهام زدمیبلند قدم م ریحر دیرنگارنگ با لباس سف یهابزرگ و سرسبز با گل یلیدشت خ هی تو

 ظاهر شد. یهمه جا رو فرا گرفت و زن یگرفته بود که ناگهان نور

 مامانه. دمیکه دقت کردم د خوب

 .دمیبه سمتش دو یدستم گرفتم و با خوشحال یتو ورمیحر لباس

 زد. یلبخند

 سالم دخترم. -

 زدم. یلبخند
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 تنگ شده بود. یلیسالم مامان، دلم واست خ-

 هاش گرفت.دست یوت وهامدست

 بهت بگم. ویزیچ هیدل منم واست تنگ شده بود اما اومدم تا -

 و؟یزی: چه چدمیپرس ینگران با

 ریو درگاون یتونیبزنند، تا م یاگفت: مواظب مادربزرگت باش بهار، نذار بهش صدمه یفشرد و با نگران وهامدست

 کارهاتون نکن.

 ! منظورت مامان...شناسمین مادربزرگم رو اصال نممامان؟! م هیتعجب گفتم: منظورت چ با

 و خوند.فکرم انگار

 و فراموش نکن بهار.پس حرفم کنه،یم کیسرنوشت شما رو به هم نزد یبه زود گم،یو ممامان خودم-

 شد. دیبزنم ناپد یاومدم حرف تا

 بکنم؟ دیبا کاریدرست بگو چ کنمیبلند گفتم: مامان نرو، خواهش م یصدا با

 افتادم. یاهیس یشد و تو یپام خال ریدفعه ز هی

 به کنارم اومدند. یشدم و سرجام نشستم که همه با نگران داریمامان گفتن بلند، از خواب ب با

 بازومه. یکه نگران دستش رو دمید ونیرام

 بهار؟ یگفت: خوب یبا نگران نینگ

 .دمیکش یقیبستم و نفس عم وهامچشم

 غرق عرق بود. میشونیپ

 .کنهیو خسته مرفتن روح عهیبه برزخ موجودات ماوراءالطب درچق

 .دمیباز کردم و با لبخند گفتم: خوبم، فقط کابوس د وهامچشم
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 .دندیکش یاآسوده نفس

کابوس  یگوشت خورد نقدریا نیبب ،یشیم نیگوشت نخور، سنگ نقدریبا حرص گفت: صدبار بهت گفتم ا نیرام

 !یدید

 .دمیخند

 خب خوشمزست! -

 .دیخند احسان

 .یتا کمتر بخور یریو بگخودت یجلو یتونیخوشمزست، اصال نم یلیخ ن،یرام گهیراست م -

 !کمویبا خنده گفت: ش نفس

 !یخوریگفت: نه که خودت مثل خرس نم یو دور گردن نفس انداخت و با بدجنسدستش احسان

چون به  دند،یاز من بلند خند ریهمه به غ و از دور گردنش برداشت و با حرص بهش نگاه کرد کهدست احسان نفس

 بودم. دمیکه د یفکر خواب یشدت تو

 نوع اول برم. یهانهیاعظم گرگ ریوز شیتو وقت مناسب پ دیبزرگم؟ اون کجاست؟ با مامان

 زد؟ یسرم به خودم اومدم و با حرص گفتم: ک یتو یخوردن تلنگ با

 رو باز کرد. ششین نیرام

 بنده.-

 رفتم و بلند شدم.بهش  یاچشم غره 

 کلبه، من گرسنمه. میبر-

 .میکه با تعجب بهش نگاه کرد دنیشروع کرد به خند لریدفعه تا هی

 خاطره افتادم. هی ادیحرف رو که زد  نیبهار ا د،یبهم نگاه نکن نجوریخنده گفت: ا با

 ؟یاگفت: چه خاطره یبا کنجکاو رادان
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 ادته؟یگل رو تو اون جن ورک،یوین یرو به من گفت: تو لریتا

 .دنیدوباره شروع کرد به خند بعد

 .دمیکوب نیزم یبا حرص رو وپام

 زهرمار نخند! -

 افتاده بود؟ یمشکوک گفت: تو جنگل چه اتفاق نیرام

 .یاتفاق خاص چیگفت: ه نیبهم زد و رو به رام یلبخند بدجنس لریتا

 .میکردیم یکرد و گفت: فقط من و بهار با هم عشق باز یمکث بعد

 حد ممکن گرد شدند. نیتا آخر هامچشم

نگاه  لریبهم انداخت اما من همچنان  داشتم با تعجب به تا یقرمز شد و نگاه تند تیصورتش از عصبان نیرام

 .کردمیم

 !؟یکرد ی: تو چه غلطدیبه سرعت بلند شد و غر نیرام

تو اون جنگل بهار داشت از  کردم،یم یوخداشتم ش ن،یرام اریو گفت: جوش ن دیبلند خند لریبزنم، تا یاومدم حرف تا

 چقدر باحال شده بود! افشیق یدونینم یو بلد نبود شکار کنه، منم واسش شکار کردم، وا مردیم یگرسنگ

 .دمیکش یاآسوده نفس

 هم فشار دادم. یو روهاشو بست و دندونهاشچشم نیرام

 بکنه. کارتی! خدا بگم چیلعنت لریتا یو سکته دادمن -

صورتش کوبوندم که خم شد و دستش رو به گونش گذاشت و  یو توشدم و محکم مشتم کینزد لریحرص به تا با

 هنگ کرده بهم نگاه کرد.

 بهش رفتم. یاغره چشم

 .میشد حسابیحاال حساب ب-
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 بهار، دلم خنک شد. نیبا حرص گفت: آفر نیرام

 .میبه طرفش برگشت زایل یصدا با

 بهار! یدید یچه خواب دونمیمن م -

 ده؟ید یکرد و گفت: چه خواب یاخم دکتر

 نگه. یزیهام اشاره کردم و التماسش کردم که چبا چشم و ابرو زایو با ترس قورت دادم و به لدهنم آب

 انداخت. یبهم نگاه کوتاه زایل

 جالب بود! یلیو گفت: خ دیو گرفت که خندمنظورم انگار

 .گهی: بگو دطاها

 !بوسهیم ونیکه داره رام دیدیاشت خواب مخنده گفت: بهار د با

 گرد شده بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 گه؟یگفت: راست م طونیبهم نگاه کرد و ش نیرام

 گفتم: آر... آره. هل

 ؟یدیدیکابوس م یداشت یگفت: پس چرا گفت جیگ نینگ

 واسش کابوس بوده! نیرام دنیبا خنده گفت: حتما بوس رادان

 .دمیو گزانداختم و لبم نییو پاخجالت سرم از

 !؟ینبود بگ یبهتر زیچ زا،یبکنه ل کارتیبگم چ خدا

 نگران نباش. ونده،یپیم قتی: کم کم کابوست به حقنیرام

 .دیبلند خند بعد

 .دمیکوب شدهیورز یو به بازوخجالت مشتم با
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 حاال تا اونوقت!-

 ستیهم که غذا ن نجایه، اکلبه؛ من گرسنم میبزنه دکتر گفت: بر یخواست حرف نیرام تا

 رو همراه خودشون آوردند. زایها لو نگهبان میسمت کلبه حرکت کرد به

 بهم برسه. زایو آروم تر کردم تا لهامجدا شدم و قدم هیراه از بق نیب

 دم؟ید یخواب یچ یدونیآروم گفتم: تو واقعا م دیبهم رس یوقت

 .دونمیم وییزهایچ هی ینه، ول قایدق -

 ؟یدونیم یچ -

 .زهایچ نجوریا ،یاز مادربزرگت محافظت کن دیکه با دونمیم ونیا -

 !؟یدونیتعجب گفتم: از کجا م با

 بهم گفت. یلیام -

 هم تعجب کردم. باز

 !؟یشناسیرو م یلی! تو ام؟یلیام-

من  ،یکن دایو پاون به خوابم اومد و گفت بهت کمک کنم تا مادربزرگت شناسند؛یرو م گهیها هم دتموم جادوگر -

 .کنمیاما بهت کمک م هیمادربزرگت ک دونمینم

 بهت اعتماد کنم؟ تونمیم یچه جور ،یتو دوست الناز-

 باال انداخت.  یاشونه

 ارزش قائلم. یلیمشکل خودته، من واسه حرف ام گهید نیا-

 ؟یگیم یچ زایگفت: بهار؟ به ل نیبزنم رام یاومدم حرف تا

 زدم. یلبخند
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 .کردیشت باهام دردودل مدا زایل -

 زد. یلبخند

 کنار من. ایب -

 رفتم. نیرام شیانداختم و پ زایبه ل یکوتاه نگاه

 .میدیبه کلبه رس باالخره

 لریجنگل قدم بزنند و تا یگرفتند تو میو طاها تصم نیاما نگ میدیو خواب میهامون رفتاز خوردن غذا همه به اتاق بعد

 .دندیهال خواب یو خوردند تووصشونمخص یغذا نکهیو دکتر بعد از ا

 یبود رو برداشتم و به سمت باال پرتابش کردم و گرفتم و ه زیم یکه رو یکیکوچ ینهیو آ دمیتخت دراز کش یرو

 کار رو تکرار کردم. نیا

 .مامان بود یهاحرف ریدرگ یحساب ذهنم

 بود. یربونیش ریاتاق ز یها تونگهبان شیپ زایبرده بود و لو نفس خوابشون  یهست

 .وفتهیقراره ب یبفهمم چه اتفاق دیبا

 و کجاست. یمامان بزرگم ک دونهینوع اول م یهانهیاعظم گرگ ریوز مطمئنم

 تخت بلند شدم و پنجره رو باز کردم. یاز رو آروم

 و پنجره رو بستم. دمیپر رونیبه ب آهسته

 کجاست؟ ریوزاون  یخونه حاال

 

 روز بعد( ستی) ب
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اما انگار آب  گردم،یم ریو به دنبال اون وز رمیم رونیاز کلبه ب خوابند،یبعدازظهرها همه م نکهیزها بعد از ارو نیا تو

 رفته! نیزم یتو شده و

 روز قصر کامال ساخته شد. ستیب نیا تو

 .کنمیذوق م نمشیبیم یخوشگل شده که وقت نقدریا یوا

شده، چون قراره باهم  یزیرنگ آم ییشده و به رنگ طال خوشگل کنده یلیخ یهاگچ نقش یسالن قصر رو تموم

 هم مجهزه. یو حساب ستهیتر از بقبزرگ نیاتاق ساختند، اتاق من و رام یکیواسه هر زوج  میازدواج کن

 داره. یخاص تیجاها واقعا برام جذاب نجوریا کردمیم یساده زندگ یلیخ ای کیکوچ یهابس تو اون خونه از

 .هیسالن قصر ساخته شده زندان ریکه ز یانهم داخل زند زایل

 !ییجا هی رهیم شهیازمون جدا م یهم مشکوک شده، ه نینگفتند، رام کیامروز تولدمه، نامردا بهم تبر تازه

 .ستادمیا هیدر منتظر بق اومدم و دم رونیچمدونه رو برداشتم و از کلبه ب هیکه فقط  هاملیوسا تموم

 اومدند. رونیه دست از کلبه بب لیوسا نگذشت که همه یزیچ

 در کلبه رو قفل کرد و به سمت قصر حرکت کردند. احسان

 رسوندم. هیو به بقو به کلبه انداختم و خودمنگاهم نیآخر

آرامگاه که مخصوص واسشون  هیو همسرش و فرمانروا آرش رو تو  ریجسد مامان و بابا و فرمانروا ام ش،یشب پ چند

 .میشون مراسم گرفتو واس میدفن کرد میساخت

 .دندیدیو مبودند و ازدواج کردنمون کاش

 واسه همشون مخصوصا مامان و بابام تنگ شده. دلم

 .دیگفتیم کیو بهم تبرو تولدم دیامروز بود کاش

 .دیند یبا انگشت اشارم پاک کردم و خداروشکر کس عیرو سر دیگونم چک یکه رو یاشک مزاحم یقطره

 بهش نگاه کردم. نیرام یرهینگاه خ با
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 .دندیزد که ابروهام باال پر یبدجنس لبخند

 .یشیمتوجه م یداره که به زود یخاص لیلبخندم دل نیبهم نگاه نکن! ا جورنیو گفت: ا دیخند

 ؟یخاص لیگفتم: چه دل یکنجکاو با

 بمون. یتو خمار گم،یگفت: بهت نم یبدجنس با

 زد. یدرارلبخند حرص بعد

 رفتم و به رو به روم چشم دوختم.و ازش گحرص نگاهم با

 .زدندیجفت جفت داشتند با هم حرف م همه

 نگفته! کیتولدم رو بهم تبر یکس چیکه چرا ه نمیمتعجب از ا من

 نامردند! یلیخ

 .دمیکش یپر غم نفس

 .ستیمهم ن ال،یخیب

 به راهم ادامه دادم. یناراحت با

 مرد.نگفت نا یچیشد اما ه میمتوجه ناراحت نیرام مطمئنم

 .میدیبه قصر رس باالخره

 و گرفتند.دستمون یتو یهالیوسا هانگهبان

و دکتر ارنس هم به سمت اتاق  لریبه سمت اتاق خودمون، اون شش نفر هم به سمت اتاق خودشون و تا نیو رام من

 دکتر حرکت کردند.

 .میدیاتاق رس به

دستش  هالیکه وسا یو بعد هم نگهبان نیول من، بعد رامو باز کرد که ادر اتاق شونیکیاحترام گذاشتند و  هامهیند

 در رو بست. مهیرفت و ند رونیب نیاتاق گذاشت و بعد از کسب اجازه از رام یرو تو هالیبود وارد اتاق شد و وسا
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 زد. یطونیلبخند ش نیرام

 !میجـــون، االن تنها شد -

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 خجالت بکش! -

 ل زد.هام زبه چشم گستاخانه

 خانم. یقراره زن من و مال من بش گهیدوست ندارم خجالت بکشم، د-

 کردم لبخندم پررنگ نشه. یسع

 انداختم. ریو به زخجالت سرم از

 شد. کیبهم نزد بیبه ج دست

 هوم؟ گم؟یمگه دروغ م-

 باال آوردم و با لبخند آروم گفتم: نه. وسرم

 زد. یجذاب یلبخند

 .میارها رو تو کمد بذلباس میبر-

 تکون دادم. یسر

 دست از کارم برداشتم. عیسر دم،یکه توش د ییزایکنم با چ شیباز کردم اما تا خواستم خال وچمدونم

 .ختیر رونیکرد که تموم دار و ندارش ب یو خالچمدونش نیرام

 .گهیکن د یخال -

 بذاره. کمد یو توهامبعدا لباس گمیم مهیمن به ند زه،یو خاروندم و گفتم: چگونم هل

 .دندیباال پر ابروهاش
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 خب خودت بذار تنبل! -

 .ذارهیم مهیند رونیب میرفت یخودم بذارم خب! وقت خوامیحرص گفتم: نم با

 و خوندم.آبروم یلبش نقش بست که فاتحه یرو یطانیدفعه لبخند ش هیبزنه اما سکوت کرد و  یحرف خواست

 به سمتم قدم برداشت. آروم

 عشقم. ذارمیخودم برات م ،یتو کمد بذار یاراگه خودت حوصله ند 

 بغلم گرفتم. یو توچمدونم زود

 .خوادینم -

 تر بشه.راحت مهیکه کار ند کنمیو باز مهاتلباس یکشو یگفت: باشه، ول دیباریازش م طنتیکه ش ییهابا چشم 

 .دمیو گزمخصوص من رفت که لبم یبه سمت کشو بعد

 شد. انیبودند، نما دهیواسم خر هامهیهام که ند یو باز کرد که انواع لباس خصوصشدو زانو نشست و در نیزم رو

 هم فشار دادم. یو روهاخجالت چشم یرو از

 !نجاستیا ییزهایگفت: عجب چ یلبخند بدجنس با

 حرص به سمتش رفتم و محکم کشو رو بستم. با

 .ینکن یکنجکاوهست، بهتره  یتو چ نیربط نداره که ا یبه جناب عال -

 و قورت بده.کرد خندش یو سع دیکش ششیو به ته ردستش 

نشون بدم و  یهامون رفت و تا اومدم عکس العملاتاق مخصوص لباس خواب یکمد که گوشه هیشد و در  بلند

 زدم. میشونیدرش رو باز کرد که محکم به پ عیسر رم،یو بگجلوش

 هام انداخت.به انواع و اقسام لباس خواب ینگاه

 اد،یبهت ب نیگفت: فکر کنم ا یبرداشت و بهش نگاه کرد و با بدجنس ویتور یزانو یکوتاه رو یلباس خواب مشک هی

 بپوش. ونیشب اول ا
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 گرد شده بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 بشر چقدر پرروعه! نیا

دادم و با حرص  هیو بستم و بهش تککمد گذاشتم، درش یو از دستش گرفتم و توحرص به سمتش رفتم و لباس با

 بهش نگاه کردم. نهیدست به س

 .سادیرو به روم وا بیشد و دست به ج کیبهم نزد یطونیلبخند ش با

 ورود خواست. یاجازه مهیبزنم اما ند یحرف خواستم

 گفت: سرورم، به وزرا بگم ساعت چند تو سالن مراسمات حاضر باشند؟ نیاز کسب اجازه وارد شد و رو به رام بعد

 : هشت.نیرام

 رفت و در رو بست. رونیگفت و احترام گذاشت، از اتاق ب یاطاعت مهیند

 گفتم: چه خبره؟ یکنجکاو با

 به تو چه! -

 .دیحرص بهش نگاه کردم که خند با

 .یفهمیم یکردم، به زود یشوخ -

 و نگه داشتم.نگاه پر حرصم بازم

 .دیخند باز

 دادم. بیکه خودم ترت یمهمون میبر دیو بپوش که شب باتخوشگل یحرص نخور، برو حمام، بعد مانتو نقدریا-

 فوت کردم. رونیبه ب ونفسم

 کنم. یو خالمن چمدونم رونیبرو ب ایچشم آقا، درضمن ب -

 و به سمت در رفت. دیخند
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 .یباشه فسقل -

 رو باز کرد و از اتاق خارج شد و در رو بست. در

 . دمیکش یاآسوده نفس

 رفت. وونهید نیا ش،یآخ

 سمت چمدونم رفتم. به

 یو لبخند بدجنس رو نیرام دنیدفعه در باز شد که با د هیاما  ختمیر رونیو بدار و ندارم یباز کردم و همه وپشیز

 هام نشستم تا معلوم نباشند.لباس یلبش هل کرده رو

 و با صدا قورت دادم.دهنم آب

 ؟یدار یکار -

 .دیکش ششیبه ته ر یدست متفکر

 نه! کنمیو مرشحاال که فک -

 رفت و در رو بست. رونیپر از خنده شد و ب نگاهش

 هم فشار دادم و بلند شدم. یو روهامحرص دندون یرو از

 .ومدیخونم درنم یزدیاگه کادر م یعنی

 .دیبشر ترس نیاز ا دیبا

از آوردن مانتو و  دیسف یحوله لباس دنیخودشون گذاشتم وارد حمام شدم و با د یسرجا ولمیتموم وسا نکهیاز ا بعد

 حمام منصرف شدم... یشلوار تو

 اومدم. رونیو از حمام ب دمیپوش ویلباس یحمام کردن حوله قهیاز چهل دق بعد

نشستم و  ییطال یچوب یصندل یرو نهیآ یبرداشتم و جلو شیآرا زیم کیکوچ یکشو یو از توو شونم سشوار

 مشغول خشک و شونه کردن موهام شدم.
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 .دمیکش ینیبلند شدم و از ترس ه عیگاو وارد اتاق شدند که سر نیو نفس ع یو هست نیباز شد و نگدفعه در  هی

 .نهیبکنم! فکر کردم رام کارتونیخدا بگم چ یقلبم گذاشتم و با حرص گفتم: ا یرو ودستم

ا کارتون تموم بشه، تا شم سادهیاز اتاق وا رونیب نیگفت: البته رام نیزدند و نگ ییسه تاشون لبخند دندون نما هر

 .هیداداش من پسر خوب

 گرفت. خندم

 ...نینه بابا؟ هم -

 و نگم.حرفم یاز اتاق باعث شد ادامه رونیب نیرام یصدا

 خجالت بکش! ،یبذار ونیبا همه درم دیکه نبا ونمونیب یبهار خانم، امور خصوص یه-

 خان. نیخنده گفتم: باشه رام با

 شده؟ ی: چدیمشکوک پرس یهست

 .ستین یخاص زیبر مهارش داشتم گفتم: چ یکه سع یاخنده با

 ادیهنوز تا هشت ز م،یباغ قدم بزن یتو میو بپوش برو گوش بده، حاال هم بلندشو لباستحرف شوهرت نی: آفرنفس

 مونده.

 و تموم کردم.گفتم و شونه و خشک کردن موهام یاباشه

 .میاومد رونیو با هم از اتاق ب دمیپوش وهاملباس

 شد. کیگرفت و بهمون نزد واریاز د وشیتک نیرام

 .امیمنم م-

 .میقدم بزن یپسر چیبا هم تنها بدون ه ییچهارتا میخوایبرادرم، م شهی: نمنینگ

 .رهیضد حال خورد که باعث شد خندم بگ چارهیب کال

 .ایحیب حقته
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 حرص گفت: باشه، خوش بگذره. با

 .میو به سمت باغ قدم برداشت دنیبه خند میچهارتامون شروع کرد وارد اتاق شد و در رو بست که هر بعد

 .میباغ شد وارد

 هام نقش بست.لب یرو یرو به روم لبخند یمنظره دنید با

ها رو کاشته بودند درست کرده بودند و چون تازه درخت یراه سنگ هی نشونیرنگارنگ بود که ب یهاباغ پر از گل کل

 وسط باغ بود. یبا سقف گرد و دوازده تا صندل یاقهوه قیآالچ هیبودند،  کیهنوز کوچ

 

 .میقدم برداشت قیسمت آالچ به

 فوت کرد. رونیو به بنفسش نفس

 .میچه خوب شد از دست اون چهارتا راحت شد -

 !کنهیم تتیاذ یلیداداشم خ نکهیخنده گفتم: مثل ا با

 برداره تو کمد بذاره! ومیخصوص یهالباس خواستیم شعوریب کنه،ی: تو فکر کن که مدیپر نال یدل با

 خندم اوج گرفت. یصدا

کار رو بکنه، تازه سروقت کمد لباس  نیهم خواستیم شعورمیبال رو سرت آورده، اون ب نیپس تو هم هم-

 هامم رفت!خواب

 .دنیسه تاشون شروع کردند به بلند خند هر

چه  یدونیبال رو سرم آورد، نم نیرادان هم هم جورند؛نیمردها همشون ا گه،یهاش گفت: آره دخنده ونیم یهست

 بخدا. انیحیبود! همشون ب یزیآبرور

 .میپشت سرمون باعث شد که به سرعت به طرفش بچرخ نیرام یدفعه صدا هی

 !شعورایب دیشعوریخودتون ب م؟یشعوریما ب -
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 هر چهارتاشون خندون بود. صورت

 شند؟یبدبخت از خجالت آب م یدخترا نیا دیگی! نمنییایحیب یلیخشما پسرا  گم؟یبه جانب گفتم: مگه بد م حق

 .دیاز امروز به بعد عادت کن دیبا ه،یعاد زیچ د،یخونسرد گفت: خب آب نش طاها

 .گهیبرد و گفت: راست م هاشبیو داخل جهاشدست رادان

 کرد. نییو باال و پاحرف طاها سرش دییهم به تا احسان

 !اهایحی: بمیاهم گفتچهارتامون با حرص ب هر

 که باعث شد اون چهارتا هم بخندند. دنیبه خند میشروع کرد میهماهنگ گفت نکهیا بخاطر

 .میو قهوه بخور کیک مینیبش قیتو آالچ می: براحسان

 .میتنها باش میخوایم میو به چپ و راست تکون داد و گفت: اصال! ما که بهتون گفتدستش نفس

 !د؟یبهمون نسبت بد دیکه خواست یو هر لقب دیما رو بکن بیکه غ دیرفته گفت: تنها باش باال یابرو هیبا  نیرام

 .میدوست دار نکهیحقتونه، دوم ا میکه بهتون نسبت بد یهر لقب نکهیاول ا -

 بهم نگاه کرد. دواریتهد

 آره؟ ،یکه دوست دار -

 کردم. نییآره باال و پا یبه نشونه وسرم

 .دنیو شروع کردم به دو دمیکش یغیرد که جدفعه به سمتم هجوم آو هی

ستون  عیسر وفتمیب نیزم یکرد و تا اومدم رو ریگ یدفعه پام به سنگ هیاما  میدیچرخ قیدور، دور آالچ نیچند

 گرفتم. وقیآالچ

 ؟که نشد تیزیچ ؟یو گفت: خوب سادیتند کنارم وا نیرام

 .دمیکش یاآسوده نفس
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 .کنهیم دادینگاهش ب تو ینگران دمینگاه کردم که د بهش

 نکن. دنمیمجبور به دو گهی: پام درد گرفت، توروخدا ددمیبهم نداشته باشه نال یکار گهید نکهیا یبرا

 ؟یهمون نگاهش گفت: کمکت کنم راه بر با

 زدم و از کنارش رد شدم. یلبخند

 .زمینه عز -

 

 ـــــنیرامــ

 

 حرص به دور شدنش نگاه کردم. با

 ! خدا بهم رحم کنه.ستهیبدختر  نیا یگریباز

 نشستند. قیآالچ یتو هیبق

 زم؟یعز ینیبش یایگفت: چرا نم زدیتوش موج م یروزیکه پ یپا انداخت و با نگاه یپا رو بهار

 شدم. قیو وارد آالچ دمیهم ساب یرو وهامدندون

 .زمیعز امیدارم م -

 .ارندیب کیدستور داد که واسمون قهوه و ک مهیبه ند احسان

 .خندهیهاش مشخص بود داره مو اون طرف چرخوند و از لرزش شونهنشستم که سرش کنارش

 به سمت گوشش خم کردم. وسرم

 .رسهیمنم م دنیبخند عشقم، موقع خند -

 بهم نگاه کرد. یتعجب ساختگ با
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 !؟یکنیم دیوا! چرا تهد -

 چرا. یفهمیگوشش گفتم: شب م کیگذاشتم و نزد یچوب ینرده یپشت سرش رو ودستم

 ازم دور شد که خندم گرفت. یو کم دیخندش کال پر حس

 .کنهیروش اثر م ییدایتهد نجوریا شهیهم ادیم خوشم

 و دکتر هم به جمعمون اضافه شدند. لریتا قهیاز پنج دق بعد

 شدنا! یمیدوتا خوب باهم صم نیا

 از غم داره. یانگاهش رگه دمیبهار نگاه کردم که د به

 شده بهار؟ یزیگفتم: چ ینگران با

 زد. ینینگاه کرد و لبخند غمگ بهم

 اد؟یب شمونیهم پ زایل شهیم-

 زدم. یلبخند

 .زمیآره عز -

 .ارهیرو ب زایرو به نگهبان گفتم که ل بعد

 قربونت برم. یدختر دل رحمه، اله نیا چقدر

 .دمیو بهت معمرت یتو یکادو نیبهتر ،یشیامشب باش خانمم، مطمئنم ذوق زده م منتظر

 

 ــــهـــارب

 



 یدیو پل یپاک

784 
 

 یو تموم کردم چادر و جانماز رو مرتب سرجاش گذاشتم، در کشو رو بستم و به ساعت نگاهنمازم نکهیاز ا بعد

 انداختم.

 .دادیرو نشون م قهیو پونزده دق جدهیه ساعت

 مونده. یلی! هنوز تا هشت خپوف

 که مشغول نماز خوندن بود نگاه کردم. نیتخت نشستم و به رام یرو

 لبم نقش بست. یرو یکه بهم منتقل شد لبخند یخوب و آرامبخشحس  از

 !یِخواستن چقدر

 !ایو خوردبرگرده گفت: خانم، من نکهیکه تموم کرد بدون ا ونمازش

 .دمیخند

 تا بتونم تا آخر بخورمت. نیبش شتریپس ب -

 خنده بلند شد و سجاده رو سرجاش گذاشت. با

 ه بده.گفت: به کارت ادام طونینشست و ش کنارم

 !؟یتعجب گفتم: چه کار با

 .گهید یو تا آخر بخورمن نکهیا -

 گفتم: لوس! خندون

 به سمتم خم شد. یو کم دیخند

 تو رو بخورما! تونمیمن م یو بخورمن یخوایالبته اگه نم -

 چپ بهش نگاه کردم.  چپ

 .یشیتو آدم نم -
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 .دیخند بلند

 !شمیمن خون آشامم معلومه که آدم نم -

 خندش ادامه داد که با حرص گفتم: کوفت، نخند. به بعد

 سرش گذاشت. ریو زهاشو دست دیبودند کنارم خواب رونیکه پاهاش از تخت ب یتخت جور یخنده رو با

 تو هم بخواب.-

 .ادیبلند شدم و گفتم: اما من خوابم نم ارمیو دربحرصش نکهیا یبرا

 .به سمت در قدم برداشتم بعد

 ؟یریکجا م -

 .دمیش چرخسمت به

 داداش جونم. شیپ رمیم-

و قفل تخت پرتم کرد و در اتاق یرو د،یو کشپلک به هم زدن بلند شد و دستم هیخواستم در رو باز کنم فقط تو  تا

 کرد.

 .یریجا نم چیشما ه -

 زد. یاروزمندانهیشدنش نگاه کردم که لبخند پ کیحرص به نزد با

و  دیگذاشت و مجبورم کرد دوباره بخوابم، بعد خودش کنارم خواب نمیس یقفسه یو رودستش نمیخواستم بش تا

 سرش گذاشت. ریو زهاشدست

 .یحاضر بش یواسه مهمون یکه بخوا یتا وقت یخوریاز سر جات تکون نم -

 .دمیکش یپوف

 چشم آقا. -

 شده بود رو برداشت. ینقش کار ییطال یهاکه با نخ یرنگ دیسف یهابالشت
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 .ریگو باال بسرت -

 باال گرفتم. وسرم

 کردم. یسرم گذاشت که با لبخند تشکر ریز وبالشت

 سر خودش گذاشت. ریهم ز ویکی اون

 سقف زل زدم. به

 ؟یبه جادوگرا خبر داد -

 باشند. دهیفکر کنم تا حاال خودشون فهم ینه، ول -

 آهان. -

 .یبدون دیبا ویزیچ هیدرضمن،  -

 چشم بهش نگاه کردم. یگوشه از

 و؟یچ -

 .یمن بخواب شیجا پ نیهم دیشب با -

 ! مگه نه؟!؟یکنیم یگرد شده گفتم: شوخ یهاو با چشم دمیسرعت به سمتش چرخ به

 .گمیم یخونسرد گفت: دارم جد یلیخ

 باش آقا. الیخ نیگفتم: برو بابا، به هم تیعصبان با

 .دمیبه طرف سقف چرخ بعد

 .نه ای یخوابیم ینیبیگفت: حاال م مطمئن

 نگفتم. یزینثارش کردم و چ ییدست برو بابا با
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 ساعت بعد( کی)

 

و و جورابم دمیتنگ پوش یمشک یو شلوار ل ییطال _دیسف یروسر هیو  ییطال_یصورت یمانتو هی نیانتخاب رام به

 پام کردم. 

 چشم دوختم. نهیکه هنوز حاضر نشده بود دست به س ینیپام کردم و به رام ومیمشک یچکمه

 جناب؟ یشیا حاضر نمچر -

 .امیو م شمیتو برو منم حاضر م-

 در رو بستند. هامهیاومدم و ند رونیگفتم و از اتاق ب یاباشه

 برم؟ یک شی... حاال پآم

 فکر به سمت اتاق احسان و نفس قدم برداشتم. یاز کم بعد

 احترام گذاشتند. هامهیند میدیبهش رس یوقت

پرت  نیزم یکت رو دست احسان بود رو یمانتو رو دست نفس و هر چ یه هر چباز کردم ک یادفعه هیدر رو  خودم

کم کم از خنده دل درد  کهیبشم بلند بخندم جور زونیآو رهیشد و شکه بهم نگاه کردند که باعث شد از دستگ

 گرفتم.

 !وهاشونافهی... خدا، قیهام گفتم: واخنده ونیم

 .دیکوب نیو به زمبا حرص پاش نفس

 !وونهید دمیاالغ، ترس شعوریب زهرمار،-

 و پاک کردم.خندم اشکام یته مونده با

 داخل اومد و در رو بستم. به

 د؟یدیکه ترس دیکردیم کاریچ دی: مگه داشتدمیپرس مشکوک
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 زد. یلبخند احسان

 .میتا آماده بش نیبفرما بش ،یخواهر یکار چیه -

 دادم. هیبه در تک نهیبه س دست

 !دیکردیم یاجدهیکار مثبت ه هی دیدوتا داشت منم که عر عر، شما -

 !ادیاز داداش شما بر نم کارنیبا خنده گفت: نه بابا، ا نفس

 زد. یشخندین احسان

 بهت ثابت کنم؟ یخوایبکنم؟ م وییکارها جورنیا تونمیمن نم یعنی -

 بهش انداخت. ینگاه مین نفس

 قبول کن. ،یتونیفعال نم -

 شد. کیقدم بهش نزد هی احسان

 باشه نفس خانم. -

 به لب منم نگاه نکن. ،یشد که نفس با حرص گفت: برو آماده شو تا کتک نخورد دهیبه سمت لب نفس کش هاشچشم

 و خوندم.نگاهش بدجنس شد که دستش احسان

ه و چند قدم ب دنیو به عقب پرتش کردم که شروع کرد به خند سادمیو بوسه با سرعتم وسطشون واخواست لبش تا

 .عقب رفت

 باشم. یکردم جد یسع

 کن. ایذره ح هیخاک تو سرت احسان، -

 .شهینفس داره زنم م گهیگفت: دوست ندارم خجالت بکشم، د بیبه ج دست

 و باال انداختم.ابروم هی
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 قبرستون نفرستادم. ینهیو ستا دوتاتون دیحاضر بش دیزود باش -

 با تعجب گفت: به من چه؟! نفس

 و به عقب قدم برداشتم.کردم نخندم  یسع

 .دمیبهم رفت که کوتاه خند یاغره چشم

 انتخاب کردند. وشونیکیبرداشتند و  نیزم یو از روهاشونو کت مانتو

 یهام برقنفس چشم یشگیرژ لب خوش رنگ هم دنینشستم و با د شیآرا زیم یرنگ جلو دیسف یچوب یصندل یرو

 زدند.

 و سرجاش گذاشتم. دمیهام کشلب یداشتم و پررنگ رو برش

 حاضر شدند. دمیکه د دمیسمت نفس و احسان چرخ به

 که روش حساسم! یدونیم ؟یو زدتو رژ خوشگل من شعوریو گفت: ب دیکش یغیهام جلب دنیبا د نفس

 دیکه پشت سرم دو دمیو باز کردم و دودر اتاق عیبلند شدم، سر یصندل یبه سمتم هجوم آورد که با خنده از رو بعد

 کردن. دادیشروع کرد به داد و ب و

 

 ـــنیرامــ

 

 .دمیپوش ودمیدور مچم بستم و کفش اسپرت سف ومیساعت مشک دم،یپوش ودمیو لباس سف یو شلوار مشک کت

 و شونه کردم و بهشون حالت دادم.و موهام ستادمیا نهیآ یجلو

 کردم و به سمت چمدونم رفتم. یتو خودم خال ومیشگیهم عطر

کتم  بیج یو برداشتم؛ توبهار رو داخلش گذاشته بودم یکه حلقه یچوب یباز کردم و جعبه وکشیکوچ پیز

 اومدم. رونیگذاشتم و از اتاق ب
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کردم و  یبهار بلند شد که اخم یخنده ینفس و پس بندش صدا غیج یخواستم به سمت سالن مراسمات برم صدا تا

 و به سمت اتاق احسان کج کردم.راهم

 بهار. دمیبنده فرو رفت که د ینهیتو س یکیدفعه  هیکه  دمیچرخ گهید یروراه یتو

 و به دندون گرفتم تا نخندم.گرفت که لبم وشینیهم فشار داد و ب یو روهاشدرد چشم یرو از

 

 بـــهـــار

 

 ر دادم.هم فشا یو روهامچشم م،ینیبرخورد کردم و از شدت درد ب واریخواستم به جلوم نگاه کنم، به د تا

 نداره! واریکه د نجایا اما

 ؟یکنیم کاریجا چ نیهل گفتم: عه! تو ا نیرام دنیو باال آورد که با دو باز کردم و سرمهامتعجب چشم با

 قورت دادم. یو به طور نامحسوسهام ثابت موند که آب دهنملب یبزنه اما نگاهش رو یحرف خواست

 مکث گفت: پاکش کن. یکم با

 .ادیبهم م یلیگفتم: اما خوشگله، خ ارمیو دربحرصش نکهیشتم پاکش کنم اما واسه اقصد دا خودم

 کرد. اخم

 پاکش کن بهار. گمیم -

 و رادان هم به جمعمون اضافه شدند. یو طاها هست نیاومد و نگ رونیاز اتاق ب احسان

 .کنمیگفتم: اما من دوسش دارم، پاکش هم نم یبدجنس با

 و پاک کن بهار.اون المصب گمیهت مآروم گفت: ب تیعصبان با

 .خوامینم -
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 مکث باز کرد. یبست و بعد از کم تیعصبان یو از روهاشچشم 

 .یباشه، خودت خواست-

 دهنم گذاشتم. یو روو دستم دمیعقب کش عیشد که سر کیدفعه به صورتم نزد هی

 .ش خودم پاکش نکردم برو پاکش کن، زود باشهام نگاه کرد و با تحکم گفت: تا به روبه دستم بعد به چشم هیثان چند

حرکت از کنارش رد شدم و به سمت  هیانداختم و بعد تو  کردندیبه همه که خندون بهم نگاه م یخجالت نگاه از

 هاشون بلند شد.خنده یکه صدا دمیاتاقمون دو

 دادم. هیم، در رو بستم و به در تکوارد اتاق شد عیو باز کردم و سرنشون بدند، درش یبخوان عکس العمل هامهیند تا

 قلبم گذاشتم. یو روزنان دستم نفس

 بودا! کیخدا، نزد یوا

 خشک کردم. یو با دستمال کاغذ زیو کامال تمشدم، لبم ییاز در گرفتم و وارد دستشو ومیتک

در رو  هامهیمدم که نداو رونیکردم از اتاق ب دایپ نانیاز مرتب بودنم اطم یبه خودم نگاه کردم و وقت نهیآ یتو از

 بستند.

 سمت سالن مراسمات قدم برداشتم. به

 احترام گذاشتند. دنمیبا د هانگهبان

 .دیاریرو ب زایگفتم: ل شونیکیبه  رو

 خودش گذاشت و ازم دور شد. یرو به جا گهینفر د هیگفت و  یاطاعت

و دکتر  لریتموم وزرا و اون هفتا خل و چل و تارنگ سالن باز بود وارد سالن شدم که  یاقهوه _ییدر طال نکهیا بخاطر

 .دمیو دارنس

 با ورودم بلند شدند و احترام گذاشتند و بعد از کسب اجازه سرجاهاشون نشستند. وزرا

 کنارش نشستم. یصندل یرو نیتوجه به رام بدون
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 هشت نفره مخصوص ما هشت نفر بود. زیم هی

شده بود  دهیکش یرنگ دیقرمز و سف یاون پارچه یکه رو یشکم یآهن یصندل یگرد رو زیو دکتر پشت م لریتا

 بودند. گهینشسته بودند و وزرا هم مشغول صحبت با هم د

 ها سوق دادم.و به سمت اوننگاهم زایها بودم که با ورود نگهبان و لاون یتماشا محو

اون  نکهیبخاطر ا دیاحترام قائلم، شاکنه  یو متالشمغزم خواستیم شیچند روز پ نکهیبا ا زایچرا واسه ل دونمینم

 و براش ارزش قائله. شناسهیم ویلیام

 .نهیاشاره کردم که روش بش یبرداشتم و به صندل ویصندل هی

 نشست. یصندل یکه به جلو بسته شده بودند رو ییهاکرد و با همون دست یتشکر

 ...اقتیاون ل نه،یکنار شما بش دیمن اون جادوگر نبا یآشام ها معترضانه گفت: بانواعظم خون ریوز

 و بزنه.حرفش یادامه نذاشتم

 اعظم. ریجناب وز نهیکه اونجا بش گمیهر جا صالح بدونم م -

 نشست. یصندل یگفت و رو یدیببخش یتینارضا با

شون خوش یها از جادوگرا ضربه خوردند و االن از تو که جادوگرگفتم: ناراحت نشو، بهشون حق بده، اون زایبه ل رو

 .ادینم

 زد. یکم رنگ لبخند

 .دمینم یتیاهم دونم،یم-

 : بهار؟نیرام

 .دمیسمتش چرخ به

 هوم؟ -

 کرد. اخم
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 !ادب؟یب هیهوم چ -

 هام دادم.به چشم یچرخ

 بله؟-

 ؟یتو از دستم ناراحت -

 !ییپررو یلیناراحت نه، حرصت دارم چون خ -

 کرد نخنده. یسع

 .یکردیو پاک ماون رژت دیخودت بود، با ریب گفت: تقصو باال انداخت و حق به جانابروش هی

 هاش زل زدم.به چشم یجد هیثان چند

نامحرم حاضر  یجلو یجور رژکه با اون  میدختر نیبه نظرت من همچ ذاشتم،یمن داشتم سر به سرت م وونهید-

 بشم؟

 باال انداخت.  یاشونه

 .دونستمیمنکه نم ،یحاال هرچ -

 ت کردم.فو رونیبه ب ونفسم

 .ستیمهم ن ال،یخیب -

 !ستوونهید نیا ،یو ببخش بهار: حاال داداشمنینگ

 .گرفت خندم

 برداشت و به طرفش پرتاب کرد. ویبیبا حرص س نیرام

 !یخودت وونهید -

 گرفت. یابه طور ماهرانه وبیس نینگ
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 گم؟یمگه دروغ م-

 مخش تاب داره! نیا ،یگیدرست م یداد و گفت: نه خواهر هیتک شیبه صندل رادان

بلند  عیو برداشت و به سمت رادان به سرعت پرتاب کرد که رادان سرخون وانیبا حرص ل نیخنده که رام ریز زدم

 .ختیر نیزم یداخلش رو یگرفت اما تموم محتوا ووانیشد و ل

 !دیکرد فیرو کث جانیا نیزم ا،یروان یمعترضانه گفت: ه احسان

 هستند. هامهیداداش، ندخونسرد گفت: حرص نخور  طاها

 .میباش فرهنگیب نقدریا دیهستند، اما ما نبا هامهی: درسته ندیهست

 و باال انداخت.ابروش هی رادان

 !فرهنگ؟یب یگیبه من م یاالن دار -

 جور فکر کن. نیبا خنده گفت: تو ا یهست

 ما بود اما نگاهش رنگ غم داشت. یمحو تماشا زایل

 .دمیشدم و به سمتش چرخ وونهیفت تا داون ه یهاصحبت الیخیب

 هام گرفتم.تو دست ودستش

 ؟یچرا ناراحت-

 زد. ینیغمگ لبخند

 ازت بپرسم؟ یسوال هی تونمیخوبم، م -

 زدم. یلبخند

 حتما. -

 !کنمیواقعا درک نم ؟یباهام مهربون نقدریا یواسه چ -
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 .دمیکش یقیول کردم و نفس عم ودستش

 .ادیب ادشیبه  هامیبد اد،یم ادشیو من یفکرش وقت یتو یکس چیا دوست ندارم هچرا، ام دونمیخودمم نم -

 گفت. یآهان

 گذره؟یکه نشسته بود گفت: خوش م ییاز همونجا لریتا

 گذاشت. یصندل یو پشت سرم رودستش نیرام

 .یلیآره، خ -

 : خب خداروشکر.لریتا

 م؟منم هست یعنی ؟یبا خنده گفت: االن اعالم حضور کرد طاها

 !ییجورا هیو گفت: آره  دیخند لریتا

 و به چپ و راست تکون دادم.خنده سرم با

 .دمیو به سمت خودم کشبشقاب پر از گوشت هی

به هم گره  دیهام شداز سالن بلند شد که اخم رونیدو نگهبان ب ادیفر یو بردارم صداخواستم دست ببرم و گوشت تا

 خوردند.

 دیو سف یاقهوه یهاشونش، چشم یتا رو یانسکافه یزن با موها هیه شدت باز شد و دفعه در ب هی دهینکش هیثان به

 یوارد سالن شدند که باعث شد همگ تیپوست که ضربان قلب داشتند با عصبان اهیس یپوست و دو تا پسر دورگه

 .میاز سرجامون بلند بش عیسر

 .دمیرو شن زایمتعجب ل یرلبیز یصدا

 استر! -
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 خوانیم نایکه ا یدونیهان؟ م زا؟یل یاز خودت دفاع کن یگفت: چجور نتونست تیکرد و با عصبان زایلبه  ینگاه استر

 تو انجمن جادوگران جلوشون زانو بزنند؟! یدر قبال آزاد

 انداخت. نییو پاسرش زایل

 قدرتمند بود. یلیمتاسفم، اما بهار خ -

 جادوگر قدرتمندتر باشه! هیاز  یعوض ینهیگرگ هی! فکر نکنم یجادوگر هیزد و گفت: تو هم  یپوزخند استر

 به جوش اومد. خونم

 .دیو دست باال گرفتخودتون یلیو بفهم! شما جادوگرا خگفتم: حرف دهنت تیعصبان با

 د،یمشت جونور خونخوار هیاز شماها که  تریچون صددرصد قو م،یزد و گفت: دست باال نگرفت یپوزخند استر

 .میهست

 هم فشار دادم. یو روهامو مشت کردم و دندونهامدست تیعصبان یرو از

هم در نظر  نیاما ا میمشت جونور خون خوار هیزد و با حرص گفت: درسته که ما به قول خودتون  یپوزخند نیرام

 !یحیو شما مس میکه ما مسلمان دیداشته باش

 !یبزرگ شد نمیبیخان، م نیلبش گفت: به به رام یبا پوزخند گوشه استر

 چرخوند. هیبق نیو بنگاهش بعد

 .دمیرو ند هالیاص ختیچند سال ر نیخوشحالم که تو ا یلیبودم و خ دهیسال بود که شماها رو ند نیچند -

 .دنیبلند شروع کرد به خند بعد

 بهش نگاه کردند. تیبا عصبان یهمگ

 ماست؟ شیپ زایخبر داد که لبه شما  یگفتم: ک یهاشون با کنجکاوگفتم و بدون توجه به حرف یلب کوفت ریز

 و گرفتم.وارد شدن الناز، جواب سوالم با

 .یو گرفته باش: فکر کنم جواب سوالتاستر



 یدیو پل یپاک

797 
 

 زدم. یالناز نگاه کردم و پوزخند به

 آره، به طور کامل گرفتم. -

 زد. یمتقابال پوزخند الناز

 مثل تو باشه؟ یاهتیافر هیدوستم دست  نیلحظه بهتر هیواسه  یکه بذارم حت یانتظار نداشت-

 نه من! یعوض یخودت تهیگفتم: افر تیعصبان با

 .دیباهم بحث نکن کنمیبا التماس گفت: خواهش م زایل

 ییبال هی ینگفت ؟یجادوگرا رفت شیتو پ وونهید یمشت شده گفت: دختره یهااعظم خون آشامها با دست ریوز

 ارند؟یسرت م

 داره بابا؟ یتیهمچه ا زایچ نیدوستم در خطره ا ی: وقتالناز

 .دیبد لیرو بهمون تحو زای: بهتره لاستر

 .دمیرو بهت نم زایل یو خواهش نکن یگفتم: تا زانو نزن نهیدست به س خونسرد

 بکشه گرگ کوچولو. کیبار یلحنش گفت: نذار کار به جاها یتو دیبا تهد استر

 کردم. یکوتاه یخنده

ماه رو تو  یرویدختر ماهه و ن یگیکه م ییگرگ کوچولو نیهم ز،ی! جادوگر عزکنهیم دیتهد ویداره ک یک نیبب-

 وجودش داره.

 زد و گفت: جادوگرا توان مقابله با دختر ماه رو دارند، پس حواست به خودت باشه. یپوزخند استر

 دو قدم به جلو برداشت. لریتا

 اما االن نه! دیبود رو داشت لسیکه سا یالبته توان مقابله وقت -

 !یدخترباز عوض یدورگه هیالک وود!  لری! تانجاستیا یک نیو باال داد و گفت: ببابروهاش لریتا دنیبا د استر

 به جلو قدم برداشت که دکتر گرفتش و نذاشت جلوتر بره.  تیبا عصبان لریتا
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 کنند. کهیت کهیرو ت یهام دستور بدم سارا و دختر کوچولوش باننکن که به دورگه یو بفهم، کار: حرف دهنتلریتا

 .کنهینم ویکار نیچن دونستمینگفتم چون م لریبه تا یزیچ

 .وفتهیها و جادوگرا اتفاق بدورگه نیب یجنگ یشیکارت باعث م نیهم در نظر داشته باش با ا نی: ااستر

 قدم به عقب برگشت. هیهم فشار داد و از دکتر جدا شد و  یو روهاشدندون لریتا

 .دیرنگ شدش کش یانسکافه یموها یتو یبهم نگاه کرد و دست استر

 ...ای یدیرو بهمون م زایخب، ل -

 شرطم هستم. یرو قطع کردم: پا حرفش

 فشار دادم.هم  یو روهاشبا حرص دندون 

 باشه خانم گرگه. -

 م؟یرو بهش بد زایل ستیآروم گفت: بهتر ن نیرام

 پررو شدند. یادیم کنم، زخودخواه رو آد یجادوگرا نیا دیمن با ن،یگفتم: نه رام آروم

 به جلو برداشت. یقدم استر

 زد و گفت: پس درد بکش. یمرموز لبخند

 .دیچیسرم پ یتو یبد ارینشون بدم درد بس یخواستم عکس العمل تا

 د؟یبلد ونیزدم: شما جادوگرا فقط هم ادیدو زانو نشستم و فر نیزم یرو

 .دیبلند خند استر

 .میو بلدنه، بدترشم-

 زدم. ادیکرد که از درد فر شتریو بجادوشفشار  بعد
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و به هاشافتاد و دست نیزم یتمرکز کرد که رو نیرام یاز اون پسرها رو یکیتا خواست به سمت استر بدوه  نیرام

 !یسرش گرفت و با داد گفت: لعنت

 شد. دیکردم رو انجام دادم که درد کمتر و کمتر و در آخر ناپد زایل یکه قبال واسه جادو یکار مثل

 زدم. یبلند شدم و لبخند نیزم یرو از

 هوم؟ کنم؟یحس نم یبه کارت ادامه بده، چرا من درد -

 .دمیبلند خند بعد

 و بست.هاشنفس زنان چشم نیدست از کارش برداشت که رام پسره

 ...یبا تعجب گفت: تو چجور استر

 نداره! یریجادو رو بهار تاث نیا نکهیاافتادم؟ واسه  هانیا ریگ یو قطع کرد: به نظرت واسه چحرفش زایل

 !یگفت: لعنت تیبا عصبان استر

 .میدو رو اجرا کن یشماره ینقشه میجور شد مجبور نیرو به اون دوتا پسر گفت: حاال که ا بعد

 گرفتند. یها حالت دفاعبهشون نگاه کردم و نگهبان مشکوک

 میکار رو نکن نیکاره، چون اگه ا نیاما انجمن مجبور به ا ،زایانداخت و گفت: متاسفم ل زایبه ل ینینگاه غمگ استر

 .میزانو بزن هانیا یجلو میشیمجبور م

 !ه؟یبا تعجب گفت: منظورت چ زایل

 د؟یبکن دیخوایکار م یبا اخم گفت: چ الناز

 

 زد. ینیلبخند غمگ استر

 خداحافظ دخترم. -

 خوند. ییگرفت و جادو زایو به سمت لدستش بعد
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 حبس شد. نمیزدن که نفس تو س ادیشروع کرد به فر دفعه هی

و قلبش یهاش بسته شدند و صداافتاد، چشم نیزم یاومد و رو رونیهاش خون بنگذشت که از چشم و گوش یزیچ

 .دمینشن گهید

 نگاه کردم. زایترس و قفل کرده به ل با

 دوست جونم؟ زا؟یگفت: ل هیو با گر دیبه سرعت به سمتش دو الناز

 به هم به سرعت از سالن خارج شدند. هیپوست شب رهیت یکلیه یو اون دو پسر مو و چشم مشک استر

 قدم برداشتم. زایبه طرف ل جونیب یو با صدا قورت دادم و با پاهادهنم آب

 هام حلقه زد.چشم یدو زانو فرود اومدم و اشک تو جونشیبدن ب کنار

 .دادیرو تکون م زایو بدن ل زدیزجه م الناز

 نگاه کردند. زایو با تعجب به ل ستادندیسرمون ا یباال همه

 با ترس گفت: اون مرده؟ نینگ

 گفت: نه اون نمرده! اون زندست. هیبا گر الناز

 .کنمیبلند شو خواهش م ،یابلند شو و بگو که زنده زا،یو باز کن لهاترو تکون داد و با هق هق گفت: چشم زایل بعد

 هام سر خوردند.گونه یرو لیساشکام شکستند و مثل  سد

 خوابوندم. نیزم یگرفت و رو وقمیبه طرفم هجوم آورد و  هیو گر تیدفعه نگاه الناز بهم افتاد که با عصبان هی

 .مردیاون نم یبد لیرو تحو زایل یکردیآشغاله، اگه تو قبول م یتو ریهمش تقص -

و تو و بستم و لباسمهاماما فقط چشم دیچیصورتم پ یتو یبه صورتم زد که درد بد یدر پ یهاش رو پمشت بعد

 مشتم گرفتم.

 من بود. ریهم تقص یلیمنه، مرگ ام ریتقص آره

 بلندش کنند اما انگار از نفرت قدرت گرفته بود. کردندیم یسع همه
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 هام حس کردم.و کنار لب و گونهکه جوشش خون دیبه صورتم مشت کوب اونقدر

 ند.تونستند بلندش کن باالخره

 نشوندن و شروع کردند به حرف زدن باهاش. یصندل یاعظم و همسرش به زور الناز رو رو ریوز

 .داشتندیبرنم ختنیهام دست از ربودم و اشک دهیخواب نیزم یرو همچنان

 بود اما کم کم درحال کمتر شدن بود. دهیو برامونم درد

 مثل عذاب وجدان! یسح هیو مثل خوره فرا گرفت، تموم وجودم بیعج یلیحس خ هی

 کنارم زانو زد. نیرام

 صورتم شد. یرو یهابهش داد مشغول پاک کردن خون نیکه نگ یو با دستمال نشوندم

 .ختمیریفقط اشک م صدایب

 تو نبود. ریبخدا تقص زم،ینکن عز هیبغض گفت: گر با

 من بود. ریتقصهم  یلیمن بود، مرگ ام ریبهش نگاه کنم گفتم: تقص نکهیهمون حالت بدون ا با

پر از ترسش تو نگاهم گره  یبه عسل لیما یاقهوه یهاو گرفت و به طرف خودش چرخوندم که چشمهامبازوم احسان

 خورد.

 فکرها رو نکن بهار، واست خطرناکه، ممکنه تو رو وارد حس عذاب وجدان بکنه. نیا -

 ؟یفهمیم ،یازش خارج بش یتونینم گهید یحس بش نیاگه وارد ا ،یخواهر گهیگفت: احسان درست م هیبا گر نفس

 .شهیانسان م هیبهار حس عذاب وجدانت دوبرابر  یانهیگرگ هی: تو یهست

 !برهیم شیپ یخودکش ایکه تو رو تا مرز جنون  ی: جورنینگ

 .دمیخند هاوونهیمثل د ناخودآگاه

 د؟یگیم یچ کنه،یم وونمیعذاب وجدان داره د-
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 و پوشوندم.هام صورتمکردن و با دست هیدفعه شروع کردم به گر هی

 ن نگاه کن بهار.و گرفت و با ترس و تحکم گفت: به مبازوهام نیرام

 هاش قلبم انگار ترک برداشت.چشم یاشک تو دنیچشم دوختم اما با د بهش

 .نیگفتم: من کشتمشون رام هیگر با

 .ستیتو ن ریکه تقص بهار، باور کن ستیتو ن ریبغلش انداختم و تند گفت: بخدا تقص تو

 زد. یپوزخند هیبه طرفمون اومد و با گر تیبا عصبان الناز

 .ستیتو ن رینگو که تقص یکثافته، پس ه نیا ریهمش تقص -

 جدا و بلند شدم. نیزور از رام به

 .یگیگفتم: درست م هیپاهام به سمت الناز رفتم و با گر یتو یسست با

 بکش. رونیو بفرو کن و قلبم نمیس یو تومکث گفتم: دستت یکمکه از خودم متنفر شده بودم با  یدرحال

 نگاهش پر از نفرت شد. دهینکش هیبا تعجب بهم نگاه کرد اما به ثان الناز

 .دندیو احسان به سمتمون دو نیرام 

 .دمیدور تا دورمون کش ویپوش خمی یرویبا ن عیسر

 و کر کرد.گوشم ادهاشونیفرو  دندیکوب یخی واریو محکم به دو احسان مشتشون نیرام

 پاک کردم. واشکام

 برو. ایبکش  ایحاال من موندم و تو، -

 سوخت. یفرو کرد که کم نمیس یکم تو پوست قفسه یلیو خهاشنفرت و اشک ناخون با

 .ریپر از اشک گفتم: انتقام بگ یهاچشم با

 .دیو فرو ببره، دست از کارش کشخواست کامال دستش تا
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 بکش و راحتم کن. ،یزدم: د بکش لعنت ادیفر هیگر با

 شد. دهیچرخ یبه صورتم زد که صورتم به طرف یمشت

 برم. خوامیو بردار مپوش ست،یاالن وقت مردنت ن -

 روونه شد. هاماشک

 خرد کردم. وپوش

 شدم. رهیسرعت از سالن خارج شد که به در با اشک خ به

 .دندیبه سمتم دو یهمگ

 بهم نگاه کرد. تیو با اشک و عصبان دستایرو به روم ا نیرام

 باد کرده بود و صورتش سرخ شده بود. شقهیشق رگ

 .دیچیتو صورتم پ یو درد بد دیبه صورتم زد که گوشم سوت کش یمحکم یلیدفعه س هی

 بهش نگاه کردم. یو ناباور هیگونم گذاشتم و با گر یرو ودستم

 احمق. کشمتیب خودت مآره؟ خ ؟یریکه بم خوادیدلت م یلیداد گفت: خ با

 .ادیدنبالمون ن یزد: کس ادیو محکم گرفت و به دنبال خودش کشوندم و فرمچم بعد

 .کشوندمیدنبال خودش م انهیوحش

 .دمیترسیم نیرام نیهزار رفته بود و به شدت از ا یقلبم رو ضربان

 یو روو دستم دمیبا ترس به باال پرکه از صداش  یو باز کرد، به داخل پرتم کرد و در رو محکم بست جوراتاق در

 قلبم گذاشتم.

 پرت کرد. نیزم یدرآورد و رو وکتش

 به سمتم قدم برداشت. تیعصبان با
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 حبس شد. نمیترس بهش نگاه کردم و به عقب قدم برداشتم که درآخر به کمد برخورد کردم و نفس تو س با

 صورتم پخش شد. تو شیعصب یهاکه نفس یشد جور کینزد بهم

 بزنم با داد گفت: خفه شو. یخواستم حرف تا

 بغض بهش نگاه کردم. با

 داد. هیتک واریبه دکنارم سرم  ودستش

 هان؟ ؟یبکن یخواستیم یشدش گفت: چه غلط دیکل یهادندون نیکرد و از ب کترینزد وصورتش

 ...نیبغض گفتم: رام با

 و.زد: ببند دهنت ادیفر

 .دیلرزیبدنم م کل

 گفتم: آروم باش. هیپهن و ستبرش گذاشتم و با التماس و گر ینهیس یو روونملرز یهادست

 بهار. کنمی: آدمت مدیبرداشت و غر نشیس یاز رو وهامدست

 ترس بهش نگاه کردم. با

 شد که قلبم از کار افتاد. رهنشیپ یهامشغول باز کردن دکمه کرد،یبهم نگاه م یکه با نگاه ترسناک همونجور

 ؟یکن کاریچ یخوایگفتم: موحشت  با

 افتاد. دشیپرت کرد که نگاه پر از ترس و اشکم به بدن ورز نیزم یآورد و رو رونیاز تنش ب ورهنشیپ 

 .ارمیسر عقلت ب خوامیبودم گفت: م دهیکه تا حاال ازش ند یتیعصبان با

 

 باشه؟ م،یزنیباهم حرف م یآروم شد یوقت ،یهست یاالن عصبان نیو بغض گفتم: رام باترس

 .شمیآروم نم ارم،یو لرزوند گفت: تا تو رو سرعقل نکه وجودم یکرد و آروم با لحن کیبه گوشم نزد وسرش
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 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 قورت دادم. یو به سختهم فشار دادم و آب دهنم یو روهامترس چشم از

صورتم پخش شد و باعث  یداغ نامنظمش تو یهاهام نگاه کرد که نفسچشم یمتر تو یسانت کیفقط  یفاصله با

 شد که مورمورم بشه.

 و بستم.هامچرخوندم و چشم وسرم

 نلرزه گفتم: بزار برم. کردمیم یکه سع ییصدا با

 .کنمیم تیحال یاگهید ی! باشه، جوریدیو نشنهامگفت: فکر کنم حرف یعصب

 سرعت باز شد. تخت پرتم کنه در به یو گرفت و تا اومد روهامدفعه مچ هی

 !ن؟یرام ینجوریبه داخل اومد و بهت زده گفت: تو چرا ا احسان

 !وونه؟ید یبکن کاریچ یخواستیو با تعجب گفت: م ستادیتو چارچوب وا رادان

چنگ زد،  نیزم یو از روانداخت و بعد لباسش دمیلرزیکه از ترس داشتم م یبه من ینگاه ترسناک کوتاه نیرام

 به رادان زد و از اتاق خارج شد. یاو ببنده به سمت در رفت؛ تنههاشدکمه کهنیو بدون ا دیپوش

 افتادم. نیزم یخوردم و رو زیداده بودم، ل هینداشتم و همون جور که به کمد تک ستادنیتوان ا گهید

 هام روونه شد.زده به رو به روم زل زدم و اشک بهت

 باور کنم! تونمینم ای... نه خداخواستیم اون

 بستم. هیبا گر وهامچشم

 بهار؟ یگفت: خوب یبا نگران نیدورم حلقه زدند و نگ همه

 ؟ی: آبجنفس

 به کمد گرفتم و بلند شدم. ودستم
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توش بود رو برداشتم و بدون  میکه کارت بانک ینفت یآب یمانتو هی ییطال یاز جالباس کردمیم هیکه گر طورهمون

 ها به طرف در رفتم.توجه به اون

 بهار؟ یری: کجا میهست

 بکنه؟ کاریچ خواستیم نیگفت: بهار، رام یجد احسان

 که؟ یفهمیشدم: با تو هستم، م خکوبیداد احسان سرجام م یشدم اما با صدا کینکردم و به در نزد یتوجه

 تنها باشم. خوامیگفتم: م هیبه طرفشون برگردم با گر نکهیا بدون

 تنها باشم. خوامیدم: گفتم مداد ز هیبه طرفم اومد که با گر احسان

 اومدم. رونیب یبه سرعت از اون اتاق لعنت بعد

و  یو هستمشترک خودم یها تو خونهانسان یایعوض شد و به دن ممیبزنم اما تصم شهر قدم یتو خواستمیم اول

 نفس انتقال زدم.

 زیم یرو و مانتو رو روش نشستم به طرف مبل قدم برداشتم، حسمیب بایتقر یرو روشن کردم و با پاها هاچراغ

 انداختم.

 هق هقم اوج گرفت. یو پوشوندم و صداهام صورتمپام گذاشتم، با دست یهارون یرو وهامآرنج

 کل هال. ختنیزدن به هم ر ادیجا نشستن بهم نداد که بلند شدم و شروع کردم با فر کی یو بغض اجازه تیعصبان

 !یازت انتظار نداشتم لعنت -

 

 ــنیامــر

 

 تو خونم انتقال زدم. تیلباسم باز بود با عصبان یکه دکمه همونجور

 داخل؟! دیاومد یبا تعجب گفت: سالم آقا، شما چجور دنمیبا د میرح مش
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 داشتم. دیگفتم: کل یبا لحن عصب داشتمیکه به طرف هال قدم برم همونجور

 .دین خونه لرزکه انگار چهارستو یهال شدم و در رو محکم بستم جور وارد

بار محکم به  نیو چندمشتم ادیو فر تیپرت کردم و با عصبان نیزم یو از تنم کندم، رواتاقم شدم و لباسم وارد

 افتاد. نیزم یوسط اتاق زدم که از جاش کنده شد و رو یبکس مشک سهیک

 و تو مشتم گرفتم.هام و موهامدست نیو بتخت نشستم و سرم یرو

 !وونهیو با داد گفتم: بهار احمق! بهار د روونه شدند هاماشک

 اتاق کردم. ختنیجام بلند شدم و شروع به هم ر از

 شدند. ریو عطر خرد و خاکش نهیزدم که آ نهیآ یعطر رو برداشتم و محکم تو یشهیش

 سوخت. دیدستم فرو رفت و شد یتو هاشهیبود گذاشتم که خرده ش شهیکه پر از خرده ش یزیم یرو ودستم

 بکنم فکر کردم. تیبا بهار با عصبان شیپ قهیچند دق خواستمیکه م یو بستم و به کارهامزنان چشم نفس

 احمق؟! ایشده بودم  یبکنم؟! روان کاریچ خواستمیم

 هاش نگاه کنم؟تو چشم تونمیم گهید یچجور

 خدا؟ یگفتم: چجور ادیفر با

 

 احـســان

 

 .کشمیم ونیگفتم: من رام تیعصبان با

 نکرده. یبود، حاال که کار ی: آروم باش احسان، اون فقط عصبانسنف

 که بکنه. خواستیم یشدم گفتم: آره نکرده، ول دیکل یهادندون نیب از
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 به مردن فکر نکنه. گهیبهار رو بترسونه که د خواستیفقط م کرد،یرو نم نکاریبا اخم گفت: داداش من ا رادان

 آقا احسان. ستین نکارهیداداش من ا گه،یبا بغض گفت: رادان درست م نینگ

 هام گرفتم.دست نیو بتخت نشستم و سرم یرو

 !کشتیبغض گفتم: اگه الناز بهار رو م با

 روونه شدند. هاماشک

 کنندست. وونهیفکرش هم د ا،یخدا یوا-

 کمرم گذاشت. یو روکنارم نشست و دستش نفس

 رم.قربونت ب کردیرو نم نکاریآرامش گفت: اون ا با

 امشب برسه. نیکه مرگش هم موندیمنتظر م دیبا کردیرو م نکاریچون اگه ا گه،ی: درست ملریتا

 زشته. م،یبرس یبه مهمون مینکن! بر تیاذ نجوریو ابا تحکم گفت: پس خودت طاها

 ن؟ی: بدون بهار و آقا رامیهست

 که آروم بشند. میبد ونیبه هردوشون فرصت ا دی: آره، بانینگ

 پاک کردم و بلند شدم. ومهااشک

 به سمت در رفتم. حرفیب

 .یستیها نتو باعث مرگ اون ا،یآروم باش، با خودت کنار ب ،یخواهر

 .میو سرجاهامون نشست میسالن شد وارد

 ادامه داره. یمهمون-

 باال رفته گفت: اما بانو بهار و... یاعظم با ابروها ریوز

 دارند. اجیاحت یینهاها به تو قطع کردم: اونحرفش تیجد با
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 بهش نگاه کردم. کردیصحبت م یسیکه انگل لریتا یصدا با

 سالم برادر.-

 .دمیو شنزبان یسیمرد انگل هی یصدا

کله شق سر  یهاهزار تا از دورگه نیبا چند یدست تنهام، به نظرت چجور ایزود ب ،یبسه خوش گذرون گهیسالم، د -

 کنم؟

 .ورکمیویحرص نخور! من فردا ن نقدرین، ابا خنده گفت: واو برادر م لریتا

 

 نـفـس

 

 تموم شد. یساعت دوازده مهمون باالخره

 کشوندم. یابه گوشه ونیو نگ یکه از فرصت استفاده کردم و هست زدندیکنار هم داشتند باهم حرف م پسرا

 بخوابم! ششیشب پ دیبا گهیم وونهیاحسان د نیا د،یگفتم: بخدا کمکم کن آروم

 فوت کرد. رونیو به بگذاشتم که نفسش نیست رو داغ دل نگد انگار

 کنم؟ کاریموندم چ گه؛یم ونیطاها هم هم-

 !کردندیبارم حرف ما رو قبول م هیگفت: کاش  یبه پسرا انداخت و شاک ینگاه کوتاه نهیدست به س یهست

 

 م؟یکن کاریبه نظرتون چ -

 تنها بخوابند. شندیمجبور م نجوریا م،یو هم قفل کنشها دراز اتاق یکیبه  می: به نظرم زودتر بریهست

 .دندیباال پر ابروهام



 یدیو پل یپاک

810 
 

 !هیعال -

احسان که  یاما با صدا میبه طرف در سالن قدم برداشت نیپاورچ نیو پاورچ دمیو به هم کوبهاموندست آروم

 نیاتاق بهار و رام ینعیاتاق  نیتر کیو به نزدو خودمون میبه سرعت از سالن خارج شد "د؟یریکجا م" گفتیم

 یو قفلش کردم که هر سه تامون نفس راحت تمبه در برسند، در رو بس نکهیقبل از ا عیو سر میوارد شد م،یرسوند

 .میدیکش

 .نمیبب رونیب ایبا حرص گفت: نفس خانم ب احسان

 .امیبر کنترلش داشتم گفتم: نم یکه سع یاخنده با

 .ادیب رونیب یتهس دیبذار نیای: الاقل شما که نمرادان

 .امیب رونیب خوامیگفت: منم نم تیبا جد یهست

 .ادیب نینگ ن،یای: خب شماها نطاها

 .امیب رونیب خوامیبا خنده گفت: نوچ، منم نم نینگ

 و دکتر بلند شد. لریتا یخنده یپر حرصشون و صدا یهانفس یصدا

 .نیایم رونی: آخرش که باحسان

 .میهر سه تامون بلند بخند به در زدند که باعث شد یلگد بعد

 بخدا! وونندید نایبا خنده گفت: ا نینگ

 .میکرد دییو تابا سر و خنده حرفش یو هست من

کت  ریز یخوش رنگ یچوب یجعبه هینگاهم به  یخندم به سمت تخت قدم برداشتم اما به طور اتفاق یته مونده با

 زده بود افتاد. رونیازش ب یکه کم نیرام

 و کنار زدم و جعبه رو برداشتم.م شدم و کتخ یکنجکاو با

 .هیتوش چ مینیگفت: بازش کن بب نیبه طرفم اومدند و نگ یبا کنجکاو نیو نگ یهست
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 .میبهش دست بزن ادیداداشت خوشش ن دیشا -

 شد گردن من، حاال هم بازش کن. ی: ول کن بابا، هر چنینگ

 باز موند. رتیهامون از حدهن میدیکه د یزیو باز کردم اما با چگفتم و درش یاباشه

 خدا چقدر خوشگله! یبا ذوق گفت: وا نینگ

 واسه بهاره؟! نیجعبه رو از دستم چنگ زد و گفت: نکنه ا یهست

رو به حلقه داده  یخاص ییبایکار شده بود و ز فیتو چند رد زیر دیسف یهانینقره که دور تا دورش نگ یحلقه هی

 بود.

 کنه! یامشب از بهار خواستگار خواستهیم نیبرداشت و با ذوق گفت: حتما رام جعبش یحلقه رو از تو نینگ

 .دیلبم ماس یحرفش لبخند رو نیا با

 رفت. نیاز ب یو هست نینگاه نگ یتو ذوق

 یرو به رو یصندل یو روگذاشت و کت بشیج یبرداشت، جعبه رو تو ونیحلقه رو سرجاش قرار داد و کت رام نینگ

 گذاشت. شیآرا زیم

 تخت نشست. یزده روغم یچهره با

 وفته؟یم یاتفاق هیبهم برسند  خوانیو بهار م نیرام یچرا وقت-

 .میتخت کنارش نشست یرو یو هست من

 چرا؟ دونمیصدام گفتم: واقعا نم یغم تو با

 زد. ینیلبخند غمگ یهست

 .دینگران نباش م،یرسیباالخره هممون به هم م -

 زد. یلبخند پرذوق نینگ
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به  یو بعد پنهون میاز قبلش سالن مراسمات رو آماده کن م،یبد شونیکه برگشتند باهم آشت یوقت هیظرتون چن -

 کنه؟ یکه وارد سالن شد از بهار خواستگار نیکه هم میبگ نیرام

 غمم دود شد و هوا رفت. کل

 !هیعال نیا-

 گفت: منکه نظرم مثبته. یبا خوشحال یهست

 .دیبه هم کوب وهاشدست

 .میخوریکه صبح از دست اون سه تا خل و چل کتک م میبخواب میحاال هم بر م،یکنیکار رو م نیپس همخب -

 .دنیبه خند میکرد شروع

 

 روز بـــعد دو

 بــــهــــار

 

 شدم. داریاز خواب ب خوردیصورتم م یکه تو ینور با

 دم.تخت بلند ش یاز رو یحوصلگیو پتو رو کنار زدم و با ب دمیکش یاازهیخم

 اومدم. رونیب ییو شستم و از دستشومربوطه دست و صورتم یشدم و بعد از انجام کارها ییدستشو وارد

 بود رو برداشتم و شروع کردم به شونه کردن موهام. شیآرا زیم یکشو یتو شهیسبز که هم دکی یشونه

 رفتم و تموم روز رو اونجا گذروندم.پرورشگاه  ادهیپ یبا پا روزیدندارم،  یکس چیاز ه یخبر چیدوروزه که ه االن

 تازه به پرورشگاه آورده بودند. ویادیز کیکوچ یدخترها

 حالم بهتر شد. دمیهام و خاله فاطمه رو دکه دوست روزیقول دادم که امروز هم بهشون سر بزنم؛ د بهشون
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 ازش دلخورم. یکه حساب هیاوونهیهمه دلم تنگ شده مخصوصا واسه اون د واسه

 .گردمیه کامال بهتر شد به قصر برمک حالم

 رونیو از تنم ببودم دهیبخاطر رفتن به حمام پوش شبیکه د یلباس یبستم و حوله یدم اسب یبا کش مشک وموهام

 حمام گذاشتم. یآوردم و تو

 .میوباره برگرداوضاع امن شد د یتا وقت میجا گذاشت نجایا زهایچ نجوریلباس و ا یسر هی اما میرفت نجایاز ا نکهیا با

 شد! یو چ میکردیم یچه فکر یول

 نانیاز مرتب بودنم اطم یبرداشتم و وقت ونیماش دیکل دم،یپوش ومیتنگ مشک یشال و شلوار ل ،ینفت یآب یمانتو

 خچالی یو از توبودم دهیخر شبیگوشت که د کهیاومدم، وارد آشپزخونه شدم و چند ت رونیکردم از اتاق ب دایپ

 آب خوردم. وانیل هیبه همراه برداشتم و 

 اومدم. رونیمانتوم گذاشتم و از خونه ب بیبرداشتم و داخل ج ومیاُپن کارت بانک یرو از

 ها رو ببرم پارک.بردارم و بعدش بچه نیرام یاز خونه ونمیبرم ماش بهتره

 قدم برداشتم. نیرام یبه سمت خونه ادهیپ یپا با

 ندارم. وسوار شدن یتاکس یحوصله اصال

 گرفتم. یخسته شدم که تاکس یروادهیراه از پ یوسطا

 .دمیساعت رس میاز ن بعد

 .دمیو محکم به در کوبزنگ زدم و هم مشتم هم

 در رو باز کرد. مینگذشت که مش رح یزیچ

 زد. یلبخند

 سالم دخترم، بفرما داخل. -

 کردم و وارد خونه شدم. یلبخند سالم با
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 حالت خوبه دخترم؟ -

 د؟یشما و خاتون خوب ستم،یبدک ن یخند گفتم: هلب با

 .میهر دومون خوب-

 درمورد آقا بهتون بگم. خوامیم زیچ هیدخترم...  زهیگفت: چ دیترد با

 .شدمیبدقول م موندمیم نجایا گهید قهیها افتادم که اگه چند دقبچه ادی ؟یخواستم بگم چ تا

 .دیبهم بگ امیمن عجله دارم، شب م م،یمش رح دیببخش رفتم و گفتم: نمیبا عجله به سمت ماش نیهم واسه

 باشه دخترم. -

 باز کردم و سوار شدم، روشنش کردم و به سمت در روندم. ونیماش در

 در رو باز کرد که از خونه خارج شدم. میرح مش

 توش نبود. میافتاد که کارت بانک بمیدفعه حواسم به ج هی

 ارد خونه شدم.و و ادهیپ نیاز ماش عیو سر دیکش یپوف

 نگاه کردم. قیدق ونیزم

 انداختمش. نجاهایکنم ا فکر

 کردم. داشیگشتن باالخره پ یاز کل بعد

خونه  یجلو نیرام نیماش دنیبردارم با د گهیقدم د هیاومدم اما تا خواستم  رونیو از خونه ب دمیکش یاآسوده نفس

 افتاد. متعجبش یهاهام به چشمو باال آوردم که چشمبه سرعت سرم

 

 .دیببنده به طرفم دو ونشیدر ماش نکهیشد و بدون ا ادهیپ عیسر

 .دمیاما زود عقب کش رهیو بگخواست بازوهام دیکه رس بهم
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 ؟یدو روز کجا بود نیگفت: حالت خوبه؟ ا ینگران با

 و به راست چرخوندم.بهش انداختم و بعد سرم یکوتاه نگاه

 من خوبم. -

 انداخته. نییو پاسرش دمیه دبهش نگاه کردم ک یچشم ریز

 نیکه باهاش سر و سنگ کردیمجبورم م یزیاز هر چ شتریب میو ناراحت یلحظه دلم به حالش سوخت، اما دلخور هی

 باشم.

 بهار. دیگفت: ببخش یشرمندگ با

به  ریمعطل کنم د گهیکم د هیبرم پرورشگاه، اگه  دیگفتم: با یبهش نگاه کردم و بدون توجه به حرفش جد کامل

 .رسمیاونجا م

 شدم. نیسوار ماش بعد

 برم. خوامیبردار م نمیماش یاز جلو ونتیاون ماش -

 و به عقب برد.شد و اون نشیسوار ماش هینگاه پر از غم و اشک بهم نگاه کرد و بعد از چند ثان با

نگاه  نیرام نیبه ماش نهیآ که از کوچه خارج بشم از یرد شدم و به سمت سر کوچه روندم اما تا وقت نشیکنار ماش از

 بود. ستادهیا حرکتیکردم که ب

 و بستم و بازشون کردم.هامچشم یاپر از اشکش واسه لحظه یهاچشم یادآوری با

 فرمون زدم. یمحکم رو تیعصبان با

 تصادف کنم. دادمیکه هر لحظه احتمال م یجور کردمیم یرانندگ واروونهید

 .کردیم وونمیبود داشت د یکالفه، اما هر حس ایور و دلخ ایبودم  یعصبان دونمینم

 .دمیرس کردمیو مکه فکرش یاز اون زودتر

 و باال آورد و در رو باز کرد.سالم دستش یبه نشونه دنمیبا د نگهبان
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 پرورشگاه شدم. یسالم تکون دادم و وارد محوطه یبه نشونه وسرم

 حالم بهتر بشه. دیتا شا مدیکش قیپارک کردم و چند تا نفس عم ونیماش

 شدم. ادهیپ نیماش از

 پرورشگاه قدم برداشتم. تیریقفل کردم و به سمت مد ونیماش در

 وارد شدم. "داخل دییبفرما" گفتیخاله فاطمه که م یدر زدم که با صدا دمیرس یوقت

 .دمینشسته بودند د یصندل یکه رو ویزن و مرد هی

 بلند شد. یندلص یزد و از رو یفاطمه لبخند خاله

 طرفم اومدم و کوتاه بغلم کرد. به

 سالم بهار خانم. -

 سالم خاله جون خودم. -

 اون زن و مرد اشاره کرد. یرو به رو یصندل به

 دخترم. نیبش -

 نشستم. یصندل یگفتم و رو یچشم

 اومدند. نجایزهرا به ا یخانم و آقا واسه قبول کردن سرپرست نینشست و گفت: ا شیصندل یرو

 .دیکنیم یخوب یلیبه اون زن و مرد با لبخند گفتم: کار خ ور

 لبش نشست. یغم داشت رو هیکه چاشن یخانم لبخند اون

 .میریبال و پرمون بگ ریز ومیتی هیاما  میدار نشبوده که بچه نیخدا حکمتش ا -

 لبخند گفتم: درسته. با
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 یاز دخترها گهیپرورشگاهه و با دوتا د نیا یاز دخترها یکیخانم هم  نیها گفت: ابهم اشاره کرد و رو به اون خاله

 .کنندیم یمستقل زندگ نجایا

 آقا و خانم با هم گفتند: خوش بختم. اون

 ها، چشم انتظارند.بچه شیبرم پ دیبا د،یو ببخشمن ن،یشدم و با لبخند گفتم: همچن بلند

 : برو دخترم.خاله

 اومدم. رونیاتاق ب کردم و از یخاله و اون زن و مرد خداحافظ از

و شاد جلوه بدم، بعد در رو باز کردم و وارد شدم که کردم خودم یو سع دمیکش یقینفس عم دمیدر که رس به

 !دیوفتیبه سمتم هجوم آوردند که با خنده گفتم: بپا ن دنمیدخترها با د

 دادم. یو با مهربونحلقه زدند و با هم سالم کردند که جوابشون دورم

 مامان و بابام بشند؟ خوانیخانم و آقا اومدند م هیگفت: خاله جون راسته که  جانیشد و با ه کیدبهم نز زهرا

 .دمیکش ولپش

 آره خوشگلم. -

 زد. یدست یخوشحال با

 تخت کنار هم نشستند. نییها پانشستم که بچه یآهن یهااز تخت یکی یرو

 رون؟یب میبر یریله فاطمه اجازه بگاز خا شهیاز دخترها گفت: خاله جون من دلم گرفته، نم یکی

 مونده. یلیهنوز ساعت نه هستا تا شب خ زم،یعز میریهم م رونیلبخند گفتم: ب با

 ؟یمونیتا شب م یعنیگفت:  یاز دخترها که هشت سال داشت با خوشحال یکی

 .زمیآره عز -

 که باعث شد بخندم. دندیهورا کش یدخترها با خوشحال یهمه

 ؟یدیواسمون نخر یزیبود گفت: خاله جون چ یاسالهکه دختر پنج  اسمنی



 یدیو پل یپاک

818 
 

 جمع شد اما زود دوباره لبخند زدم. لبخندم

 ... خب من...زهیچ -

و عروسک بود رو خاله فاطمه به داخل آورد  یکه پر از اسباب باز سهیعالمه ک هیدر باز شد و  دمیاومدم بگم نخر تا

 آورده؟ یرو ک هانیکه با تعجب گفتم: خاله؟ ا

 آورده. ییآقا هی -

 نامزدته! گهیکرد و مشکوک گفت: م زیهاش رو رچشم بعد

 تعجب به سرعت بلند شدم. با

 که تو سرمه درست نباشه. یفکر نیکنه ا خدا

 شد. لیتبد قتیحدسم به حق سهیپر از ک یهابا دست نیبا وارد شدن رام اما

 واج بهش نگاه کردم. هاج

 .دیو به هم کشباشه دستش یدستش خاک نکهیگذاشت و مثل ا نیزم یرو رو هاسهیک

 و گرفتم تا پررو نشه.خودم یاما جلو رهیو به کمرش گرفت که باعث شد خندم بگدو دستش هر

 رسه؟ینگاه کرد و گفت: به همه م بهم

 گرد شده بهش نگاه کردم. یهابا چشم 

 بشر! نیا هیآدم عجب

 زدند. حلقه نیدخترها بلند شدند و دور رام یدفعه همه هی

 ها.بچه نیها بها و عروسک یکردن اسباب باز میها رو باز کرد و شروع کرد به تقس سهیک خاله

 .کردیبهم نگاه م نهیبا لبخند و دست به س نیرام

 رادمنش. یممنونم آقا یلیگفتم: خ یرسم یلیجمع کردم و خ وخودم
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 تعجب بهم نگاه کرد. با

که بر خشمتون کنترل داشته  دیریبگ ادیکارها،  نیشتم گفتم: قبل از اکه ازش دا یشدم و با حرص ترکینزد بهش

 .دینر رونیباز از اتاق ب یهاو با دکمه دیباش

 و در آوردم.اداش بعد

 .ارمیسر عقلت ب خوامیم -

 هیکه با حرص گفتم: زهرمار! نخند روان دنیشروع کرد به بلند خند دهینکش هیبه ثان یبا تعجب بهم نگاه کرد ول اول

 .اعصابیب

 به ما انداخت و بعد از اتاق خارج شد. یفاطمه کارش که تموم شد نگاه کوتاه خاله

 پارک. میباهم بر امیتا من ب رونیب دیگل بر یهابه دخترا گفتم: بچه رو

از تختشون گذاشتند  یو روهاشونعروسک نکهیو به طرفم اومدند، کوتاه بغلم کردند و بعد از ا دندیپر یخوشحال با

 رفتند. رونیاتاق ب

 .میشدیما رو پارک ببره چقدر خوشحال م خواستیو م ومدیم یکی یوقت ادمهی

 دوختم. نیو به رامزدم و نگاهم ینیغمگ لبخند

 .شد ترکیبهم نزد 

 ؟یخوب -

 گفتم: مگه برات مهمه؟ یجد

 .دیپر پشتش کش یموها یتو یدست کالفه

 خش.و بببودم، من یبهار، من عصبان نیبب -

 زدم. یپوزخند
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که دوستش  یبال رو کس نیو ا ومدیسرم م ییچه بال دیرسیفکر کن که اگه احسان به دادم نم نیلحظه به ا هی -

 !ارهیسرم ب خواستیداشتم م

 انداخت. نییپا وسرش

 .یحق دار یبگ یهر چ -

 باال آورد. وسرش

 .فتادهیکه اتفاق ن نهیاما مهم ا -

 زل زدم و سکوت کردم. بهش

 نه. ایکه ببخشمش  یدوراه نیب موندم

لحظه هم  هیواسه  یکه حت کردمیمرده به خدا التماس م کردمیفکر م یکه وقت هیباشه اون عشق منه، کس یچ هر

 .نمشیکه شده بتونم بب

 

 جواب بهم چشم دوخته بود هیپر از غم، منتظر  یهاچشم با

 فوت کردم. ونفسم

 .نیبگم رام یچ دونمینم-

 !یو به کشتن بدخودت یخواستیم یدست یبشم، تو دست یمکث گفت: بهم حق بده که عصبان یکم با

 ؟یکج کرد و گفت: آشت یو کمسرش بعد

 !نیرام یاوونهیهام گفتم: تو دخنده ونیو م دمیخند آروم

 زد. یجذاب خندیل

 تو. یوونهید وونم،یآره من د-

 ؟یآشت یعنیها خنده نیکه گفت: ا دمیهم خند باز
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 .چوندمیو دور انگشتم پشالم یهاسهیر

 فکر کن. نجوریتو ا -

 .دندیبه رخ کش وشیصورتش خوشحال یتک اعضا تک

 نکردم. یگفتم: اما پررو نشو، من به طور کامل آشت داشتمیکه به طرف در قدم برم همونجور

 بلند بشه رو گرفتم. خواستیکه م یاخنده یصدا یجلو

 سرم اومد. پشت

 عمت. آره جون -

 خودشم بلند شد. یخنده یکه صدا دنیلحنش شروع کردم به خند از

 هات برم.قربون خنده یاله

 .میاز سالن قدم برداشت رونیو به سمت ب میاومد رونیاتاق ب از

 بودند. ستادهیکنار هم ا یرونیب یهابا لباس هابچه

 شد. کیفاطمه بهمون نزد خاله

 ها امانت دست شما.بچه نیپس ا -

 راحت خاله جون. التیخ -

 اشاره کرد. نیبا چشم و ابرو به رام خاله

 م؟یآقا واقعا نامزدته و ما هم خبر ندار نیحاال ا -

 نه بابا نامزدم کجا بود، استاد دانشگاهمه. -

 چرخوند. نیمن و رام نیو بتعجب نگاهش با
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 خوامیکه م یجور میعصبان یلیته از دستش خبهتون بگم، الب امیکردم، نامزدمه قرار بود زود ب یخنده گفتم: شوخ با

 و از تنش جدا کنم.سرش

 کردم. یمحکم با آرنجش به پهلوم زد که از دردش اخم نیرام

 ؟یدیفهم ،یبا من طرف یکن تیگفت: اگه بهار رو اذ نیرو به رام یساختگ تیبا عصبان خاله

 بهش نگاه کردم که با لبخند نگاهم کرد. روزمندانهیپ

 کنم! تیو اذکنم عشقممن غلط ب -

 لبم نشست. یرو یلبخند

 ها منتظرند.بچه د،یبر گهیخب د ن،یو گفت: آفر دیخند خاله

 و نصفشون هم من سوار کردم. نیاز بچه ها رو رام ینصف

 .میو به طرف پارک حرکت کرد میکرد یخاله خداحافظ از

 راه زهرا گفت: خاله آهنگ بذاره. نیب

 چشم خانم. -

 بخش شد. یبگم از بهنام بان یدم که آهنگ چروشن کر وضبط

 آهنگ! نیا ولیدفعه دخترا با هم گفتند: ا هی

 و به چپ و راست تکون دادم.و سرم دمیخند

 کرد که زهرا گفت: دمت گرم. ادیو زآهنگ یکه جلو نشسته بود صدا اسمنی

 گرد شده به رو به روم نگاه کردم. یهاچشم با

 !زنهیحرف م یدختر هفت ساله چجور هیها! شده یاچه زمونه ایخدا

 .میدیچراغ قرمز رس به
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 مونده بود که چراغ سبز بشه. هیثان چهل

 اه کردم.با تعجب بهش نگ نیرام نیماش دنیترمز کرد که با د نمیآهنگ باال کنار ماش یبا صدا نیماش هیدفعه  هی

 .زدیها دست و سوت مزده بود و داشت همراه بچه یدود نکیع نیرام

 و به دندون گرفتم و خندون اما متعجب بهش چشم دوختم.اشارم نگشتا

 جو نه! یول رهیو برق بگآدم گندیم

 زد. یباال برد و چشمک وشیدود نکیع نیرام

 کردند و شروع کردند به دست زدن. ادتریز ونیآهنگ ماش ارندیکم ن نکهیواسه ا نمیماش یتو یدخترها

 کار رو کردند. نیها هم همزبون درآوردند که اون نیاون ماش یواسه دخترها کردند و رونیو بسراشون شهیش از

 .میو به چپ و راست تکون دادو با خنده سرهامون میو من بهشون نگاه کرد نیرام

 هاش زد و به راه افتاد که منم پشت سرش حرکت کردم.به چشم ونکشیع نیچراغ سبز شد، رام باالخره

 .دیکشیم ییال هانیماش نیب

دنبال  مشیفرستاد یانداخت اما به لطف نفوذ ذهن ریما رو گ زیعز سیپل هیکه  هاموندنیکش ییبعد از ال خالصه

 .میدیبه پارک رس اهینخود س

 گذاشت. نیماش یتو ونکشیع نیو رام میشد ادهیپ نیماش از

 .کردندیجلوتر از ما حرکت م دخترها

 .دندیو به سمتشون دو دندیکش یغیج یها با خوشحالتاب و سرسره دنید با

 .مینشست مکتین یهم رو کنار

 .کردمینگاه م شونیلذت به خوشحال با

 ها گرفتم و بهش دوختم.و از بچهنگاهم نیرام یصدا با
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 .میایب نجایخودمون ا یبا بچه یروز هیو بکن فکرش -

 لبم نقش بست.  یرو یلبخند

 .نهیریش یفکرشم حساب یحت

 نگاه کرد. بهم

 ه؟یدعوت کنم چ یبستن هیسرما به  نیا یها رو توبچه نکهیظرت درمورد ان -

 .هیوونگیخنده گفتم: به نظرم د با

 .دیمن خند یپا هم

برخورد کردم و تو  مکتیشد که به شدت به درخت کنار ن یچ دونمیدفعه نم هیو درست کنم اما شدم تا مانتوم بلند

 و به دندون گرفتم.هم فشار دادم و لبم یو روهامکه چشم دیچیپ ییکل بدنم درد طاقت فرسا

 .دیبه سمتم دو یبا نگران نیرام

 ؟یخوب -

 به کمک درخت بلند شدم. یدرد و به سخت با

 شد؟! یدفعه چ هیفشار دادم و آروم گفتم: آره،  یو روهامدرد چشم از

 به اطرافش نگاه کرد. مشکوک

 بوده. نهیگرگ هی ایخون آشام  هیکار  -

به  عیو سر دمیکش یاخفه غیسوخت که ج یاومدم صورتم به طور وحشتناک دینور خورش ریبرداشتم اما تا ز قدم هی

 درخت برگشتم. یهیسا

 دستم نگاه کردم که با نبود انگشترم نفسم بند اومد. به

 .زونهسویرو م هانهیچهاردهم و پونزدهم هر ماه گرگ زدهم،یروز س دیو نور خورش زدهمهیروز س امروز

 انگشترت کو؟! -
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 وحشت بهش نگاه کردم. با

 !دونمینم -

 رفت. نیکم درد بدنم از ب کم

 به درخت زدم. یلگد یعصب

 !یلعنت -

 .میدیبه طرفش چرخ عیالناز سر یصدا با

 !؟یو گم کردروزت ییروشنا یبهار جون، حلقه یآخ -

 رو نشون داد. حلقه

 کردم. داشیفکر کنم من پ-

 یبردار گهیقدم د هیجون، اگه  نیتا خواست به طرفش بدوه الناز گفت: صبر کن رام د؛یشعله کش نیمتو نگاه را خشم

 .کنمیم ستیو سر به نحلقش

 هم فشار دادم. یو روهامو مشت کردم و دندوندستم یعصب

 خبر نداشتند. فتادیکه داشت م ییهاها دور بودند از اتفاقبچه چون

 باشه. یدنید زیگفت: فکر نکنم چ تیشدند که الناز با عصبان از مردم دورمون جمع یتعداد

 کم مردم پراکنده شدند. کم

 با بهار تنها حرف بزنم. خوامیگفت: م نیجلوتر اومد و رو به رام یکم

 : عمرا اگه بهار رو با تو تنها بذارم.دیغر نیرام

 گفت: خونسرد

 .دینیبیحلقه رو نم نیا گهیباشه، پس د-
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 .ذارمیگفت: باشه، تنهاتون م عیسر نیفاضالب پرتش کنه رام یچهیدر یخواست تو تا

 زد. یاروزمندانهیپ لبخند

 خوبه. -

 راحت باز و بسته کردم. التیخ یهام رو به نشونهبهم انداخت که چشم ینگاه کوتاه نیرام

 ها رفت.به الناز انداخت ازمون دور شد و کنار دختر یزینگاه تند و ت نکهیاز ا بعد

 نشد. هیبه سمتم قدم برداشت اما وارد سا الناز

 چطوره؟ زایحال قاتل ل -

 نفرت بهش نگاه کردم. با

 گم؟ینگام نکن، مگه دروغ م نجوریا -

 .دمیکش یقیبستم و نفس عم وهامچشم

 .کشتمتیاز قدرتم استفاده کنم وگرنه م تونمیمردم نم یکه جلو فیح -

 زد. یپوزخند

 !یاز کشتن دست بردار یخواینم نکهیمثل ا -

 گفتم: خفه شو. تیعصبان با

 زد. یشخندین

 تلخه؟ آره؟ قتیحق ه؟یچ -

 و گرفت اما نذاشتم که بفهمه.گلوم بغض

 ؟یالل شد ه؟یچ -

 .دمیکش یقیعم نفس
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 بس کن الناز. -

 .یریتو هم بم دیپس با رهیبم زایل یبس کنم، تو باعث شد خوامیگفت: نم تیبا عصبان 

 نشدم. یکس چیگ همن باعث مر -

 زد. یپوزخند

 ؟یهم نشد یلیامباعث مرگ  یعنی -

 هام حلقه زد.چشم یتو اشک

 تو رو وارد عذاب وجدان بکنه. خوادیهاش گوش نده بهار، اون م: به حرفدمیرو از دور شن نیرام یصدا

 بشم. یو بهم بده الناز، نذار عصبانگفتم: حلقم یبستم و عصب وهامچشم

 شه؟یم یچ یبش یت: مثال عصبانتمسخر گف با

 باز کردم و با خشم بهش نگاه کردم. وهامچشم

 دختر متنفرم. نیاز ا چقدر

پرت  نیزم یشده رو هوشیبرگشتم که ب هیو شکستم و دوباره به ساوارد آفتاب شدم و گردنش عیحرکت سر هی تو

 شد.

 زدم. یپوزخند

 .شهیم نیا -

 و نگاه کرد.به طرفم اومد و اطرافش عیسر نیرام

 .کردندیزن با تعجب داشتند بهمون نگاه م دو

فراموش کنند بعد الناز رو کنار  دندیرو که د یزیمجبورشون کرد اون چ یبه طرفشون رفت و با نفوذ ذهن نیرام

 دستش برداشت و بهم داد. یدرخت نشوند، انگشترم رو از تو

 .دمیکش یارو دستم کردم و نفس آسوده انگشتر
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 م؟یکن کارشیچ -

 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 .کنهیدرازتر م مشیو از گلداره پاش یادیو مجازات بشه، ز یزندان دیبا مش،یبریخودمون م یایبه دن -

 .هیفکر خوب -

 انداختم. یها نگاه کوتاهبچه به

 حتما همه نگرانمونند. م،یخودمون بر یایبعد هم به دن م،یها رو برگردونفکر کنم بهتره بچه -

 تکون داد. یرس

 الناز موند. شیپ نیها رفتم و رامطرف بچه به

 .میبر دیبا گهیگل، د یبلند گفتم: خب دخترها یصدا با

 .گهیکم د هیدورم حلقه زدند و با هم گفتند:  دخترا

 . میبر دیاومده، زود با شیپ یکار هیلبخند گفتم: واسه من و عمو  با

 گفتند. یاباشه یتینارضا با

 .ادیشاره کرد که من برم بعدش مبهم ا نیرام

 قدم برداشتم. هانیدخترا به سمت ماش با

 بستند. ونیکه قبال نشسته بودند نشستند و در ماش ینیماش یتو هرکدومشون

 که الناز رو دستش بود به سمتم اومد. یبا دو جور نیرام

 و باز کردم.صندوق عقب عیسر

 و بست.صندوق عقب گذاشت و درش یرو تو الناز

 .دتمونیند ینه که خداروشکر کس ای دتمونید یکس نمیاطرافم نگاه کردم که بب به
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 .میو به راه افتاد میشد نمونیماش سوار

حرکت  نیرام یبه سمت خونه میکرد یها و خاله خداحافظو از اون میها رو به پرورشگاه رسوندبچه نکهیاز ا بعد

 .میکرد

 .میدرو پارک کر هانیو ماش میدیخونه رس به

زانو و  ریو کنار بردم و خودم زو گرفتم و دستشلباسش نیآست ره،یزانو و گردن الناز رو بگ ریتا اومد ز نیرام

 و گرفتم.گردنش

 شه؟یم تیحسود ه؟یبا خنده گفت: چ 

 .بهش انداختم یپر حرص نگاه

 نداشته باش. زایچ نجوریتو کار به ا -

 .مهار کنهو کرد خندش یو سع دیکش ششیبه ته ر یدست

 دروازه انتقال زدم. یرو به رو عیبه پاش زدم و سر یبهش انداختم و لگد یکوتاه نگاه

 ها با تعجب بهم زل بزنند.که باعث شد نگهبان دنیظاهر شدم شروع کردم به خند یوقت

 شد. شتریو گرفته بود ظاهر شد و با حرص بهم نگاه کرد که شدت خندم بکه پاش یدرحال نیرام

 .رسمیگفت: به وقتش به حسابت م حرص با

 جون. نیو گفتم: منتظرتم رام دمیخند

 ها دروازه رو باز کردند و احترام گذاشتند.شدم که نگهبان کیبه دروازه نزد بعد

 و وارد شد. دیکش رهنشیبه پ یدست نیرام

 گرفت و احترام گذاشت و رفت. هم الناز رو مهیدادم و گفتم که به زندان ببرتش، ند هامهیاز ند یکیرو به دست  الناز

 .یوفتیالناز که به دست و پام ب ارمیسرت ب ییبال هی یعنی

 .ستین دمیکه د دمیچرخ نیسمت رام به
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 .دمینفر کنار گوشم از ترس به باال پر هیداد  یدفعه با صدا هیتعجب به اطرافم نگاه کردم اما  با

 .نهیرام دمید که دمیقلبم گذاشتم و به طرف اون فرد چرخ یرو ودستم

 .کشمتیم رمتیبگ نیرام داد گفتم: با

 .دمیکه با حرص پشت سرش دو دنیسر داد و شروع کرد به دو یبلند یخنده 

که با سر  سادیدفعه وا هیو باز کرد و وارد شد که منم پشت سرش وارد شدم اما درش عیکه سر میدیاتاقمون رس به

 کمرش رفتم. یتو

 درد صورتم جمع شد. از

 .دمیو محکم به کمرش کوبگرفتم و مشتم ومینیب

 !؟یستادیچرا وا یروان -

 جلوم کنار رفت. از

 و خوندم.فاتحم کردیبهمون نگاه م تیاحسان که داشت با عصبان دنید با

 زدم. یپر استرس لبخند

 ؟یسالم داداش جونم، خوب -

 ؟یاز خودت بهمون نداد یخبر هی که ینگاه کرد و گفت: معلوم هست کجا بود نیطلبکارانه به رام نینگ

 .یاز نگران میمرد ن؟ییگفت: معلوم هست دو روزه کجا تیبا عصبان رادان

 تخت بلند شد و به طرفم قدم برداشت که به عقب رفتم. یاز رو احسان

 ؟یبر مهارش داشت گفت: کجا بود یکه سع یتیهم فشار داد و با عصبان یرو وهاشدندون

 دادم. و با صدا قورتدهنم آب

 خودمون، پرورشگاهم رفتم. ینبودم، رفته بودم خونه یبد یبخدا جا -



 یدیو پل یپاک

831 
 

 برخورد کردم. واریقدم به عقب برداشتم و به د هیشد که  ترکیبهم نزد 

 آروم باش احسان. کنمیشد و رو به احسان گفت: خواهش م کیبهمون نزد نفس

 گفت: دخالت نکن. رهیو ازم بگنگاهش نکهیبدون ا احسان

 : احسا...سنف

 دخالت نکن. گمیو قطع کرد: دارم محرفش یعصب

 گفت و به عقب رفت. یاآروم باشه نفس

 یدونیم ؟یاز خودت بهمون نداد یخبر چیگفت: چرا ه تیگذاشت و با عصبان وارید یو کنار سرم روراستش دست

 چقدر نگرانت شدم احمق.

 : اح...نیرام

 .بهش انداخت ینگاه تند احسان

 نگو که اعصابم از دست تو هم خورده. یچیتو ه-

 لحظه گوش کن احسان. هی-

 دفعه مثل بمب منفجر شد. نینگاه کرد و ا بهم

 رو؟ سروتهتیب یهارو گوش کنم هان؟ بهونه یچ -

 و پر کرد.تموم وجودم تیداد احسان بغض نکردم اما به جاش عصبان با

ساله  زدهیدختر دوازده، س هینداره، من  یکه بودم به تو ربط یبه عقب هولش دادم و با داد گفتم: هر قبرستون محکم

 نداره که از تو... یبرم و لزوم تونمیکه بخوام م ییبه مراقبت داشته باشه پس هرجا ازیکه ن ستمین

 موند. یدهنم باق یصورتم خورد حرف تو یکه تو یلیس با

 نگاه کردم. پر از اشک بهش یهاگونم گذاشتم و با چشم یو روبهت دستم با

 من و احسان چرخوندند. نیو ببا تعجب نگاهشون همه
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 و گرفت.رادان جلوش ادیخواست به طرفم ب نیرام تا

 .دیموهاش کش یتو یکالفه دست احسان

 و بشنوم.صدات خوامینگو که نم یزیبزنه با بغض گفتم: چ یخواست حرف تا

 زدم. رونیاز اتاق ب زود

 .دمیم و به طرف باغ دواومد رونیاز سالن قصر ب عیسر

 .نهیرام دمیکه د دمیشد و به عقب چرخ دهیدفعه دستم کش هی

 بغض گفتم: ولم کن. با

که االن چقدر از  دونهیخدا م یرو کرد ول نکاریبود که ا یو ببخش بهار، عصبانهاش گفت: احسانچشم یغم تو با

 کارش ناراحته.

 روونه شد. اشکام

 بهم بزنه! یلینداشت که س ونیهم باشه اون حق ا یهرچ -

 .نمیبش یصندل یکشوندم و گفت که رو قیدستش بود به سمت آالچ یکه مچ دستم تو همونجور

 نشستم و خودش هم کنارم نشست. یصندل یرو

 و بست.هاشچشم 

 نکن. هینکن بهار، جون من گر هیگر -

 و بستم.هامو تو گلوم خفه کردم و چشمهقم هق

 محکم گرفت. وبازوم

 گفتم جون من بهار. -

از  کردمیگلوم حسش م یتو یسرطان یکه مثل توده یبغض لعنت نیا دیتا شا دمیکش قیعم یهانفس میگر ونیم

 بره. نیب
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 احـســان

 

 هام گرفتم.دست نیو بتخت نشستم و سرم یرو

 هام سر خوردند.گونه یرو هاماشک

 کار کردم؟! یمن چ ایخدا یوا -

 کنارم نشست. نفس

 .کمرم حسش کردم یو رودستش یمگر

 .بخشتتیحتما م ه،یبهار دختر مهربون ار،ینکن قربونت برم، ناراحت نباش، برو از دلش درب هیبغض گفت: گر با

 .نگاه کردم بهش

 بهش زدم! یلینفس، من س بخشتتمیاون نم -

 .زمیعز اریبلند شو برو از دلش درب بخشتت،یپس م یتو برادرش هست د،یبخش ونیاون رام -

 و بلند شدم. دمیصورتم کش یو تودستم دو

 هم پشت سرم اومدند. هیاومدم که بق رونیاتاق ب از

 .دمیباغ شن یاز تو ونیبهار و رام یسالن قصر خارج شدم که صدا از

 شدم. کیو بهار نزد قیبه آالچ ریو سر به ز یشرمندگ با

 گذاشتم. یچوب یهانرده یرو ودستم

 کار کردم. یچ دمیبخدا نفهم ،یببخشم خواهر -

 شد و به طرفم اومد. بلند
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 .دیکش شیو به آتهاش حلقه زده که دلمچشم یاشک تو دمیو باال آورد که دگرفت و سرم وچونم

 و گرفت.زد و دو طرف صورتم یمهربون یلبخند

 و نبخشم؟دونه برادرم هی تونمیمگه م ،یاشکال نداره داداش -

 کم بغلش کردم.و مح دمیبغض خند با

 دونه خواهرم بشم. هی یفدا -

 کمرم زد. به

 خدانکنه. -

 

 بـــهـــار

 

 نگران گفت: حالت خوبه؟ نیبه موهاش زد که نگ یفوت کرد و کالفه چنگ رونیو به بنفسش طاها

 : فردا شب چهاردهمه.طاها

 .سوزهی: اوهوع، بدبخت دلم برات مدکتر

 حرص بهش نگاه کرد.که طاها با  دنیشروع کرد به خند بعد

 بهشون نگاه کرد. یسوال احسان

 ه؟یشب چهاردهم چ یهیقض -

 بهش نگاه کرد. سیپوکر ف طاها

 به نظرت؟ هی! شب چهاردهم چه شبیانهیسرت گرگ ریخاک، خ یعنی -
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ث شد دفعه فکرم منحرف شد که باع هیاما  شندیبه گرگ م لینوع اول تبد یهانهیکه گرگ هیشب دونستمیم نکهیا با

 آروم بخندم.

 بهار! یمنحرف یلیبا خنده گفت: خ نیرام

 سرم زد و با خنده گفت: خاک تو سرت! یکه کنارم بود تو نفس

 .کنمیفکر م یبه چ دیدیکه فهم دیخنده گفتم: اگه من منحرفم شما هم هست با

 .زدم یاروزمندانهیحرفم دهن همشون بسته شد که لبخند پ نیا با

 ند.و خاروسرش احسان

 اومد. ادمیآهان  -

 .میبهش نگاه کرد ینگهبان با سرعت به طرفمون اومد که همگ هیدفعه  هی

 م؟یکن کاریباهاش چ کنه،یمن، الناز داره سروصدا م یرو به من گفت: بانو دیکه رس بهمون

 با تعجب گفت: مگه الناز کجاست؟! احسان

 زندان. -

 !؟یچ یگرد شده گفت: زندان واسه یهابا چشم نفس

 کرد. فیرو تعر هیقض نیرام

 تا آدم بشه. دیبزن ظیبه نگهبان گفتم: بهش شاه پسند غل رو

 گفت و ازمون دور شد. یاطاعت

 کجاست؟ لریتا ،ی: راستنیرام

اذون صبح بود  کیاون هم نزد ورکیویزد و گفت که برگرده نبرادرش بهش زنگ  د،یکه شما رفت ی: همون شبدکتر

 .دهیکه به گردنش انداخته رو انجام م یتیو گفت که به بهار بگم مسئولرفت  مایکه با هواپ

 .زدم یلبخند
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 چه خوب! دستش درد نکنه.  یوا -

با  د؛یپس لطفا ساعت هشت تو سالن مراسمات باش ه،یاعالم کنم که شب مهمون دی: خب دخترها و پسرها بانینگ

 .نیتشکر نگ

 .دمیخند

 به چه مناسبت؟ -

 بگم. تونمینم هگید ونشی: انینگ

 و ازش گرفتم.زد که با حرص روم یلبخند حرص درار بعد

 ینرده رو گرفتم و با صدا عیدرد گرفت که سر دیشد شمین یهادندون یدفعه گلوم مثل چوب خشک شد و جا هی

 گفتم: من گرسنمه. یدارخش

 مانتوم گرفت و تند همراه خودش کشوندم. یو از رومچ دستم نیرام

 .میبخور زیچ هی میما رفت -

 .مینشست یصندل یو رو میشد یسالن قصر و بعد سالن غذاخور وارد

 .دیاریغذاها رو ب عیبلند گفت: لطفا سر نیرام

 و پوشوندم.دو دستم صورتم با

 .شدیتر مو بدنم سردتر و لرزون شتریگلوم ب یلحظه خشک هر

 !یوفتیروز ن نیو بخور تا به ااحمق، سرموقع غذات آخه

 و آوردند.پر از خون وانیبشقاب پر از گوشت و دوتا ل هی رهباالخ

 اطرافم واسم محو شد. یها انگار همهگوشت دنید با

 مشغول خوردن شدم. یولع و گرسنگ با

 سر جاش اومد. یها رو خوردم حالم حسابتموم گوشت نکهیبعد از ا باالخره
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 و بستم.هامدادم و با لذت چشم هیتک یصندل به

 .شهیمثل گوشت شکار نم یگوشت چیخوشمزه بودند اما ه هانیا کهنیبا ا -

 .میها صدمه بزنبه انسان دیکرد، نبا شهیچه م یول شهینم ادیم رونیکه از رگ انسان ب یهم مثل خون یخون چیه -

 .گهید گندیباز کردم و غرزنان گفتم: بدبخت به ما م وهامچشم

 فوت کرد.  رونیبه ب ونفسش

 .میپاشو بر آره بخدا، -

 .میاومد رونیو از سالن ب میبلند شد یصندل یرو از

 ؟یپشت بهم نشست یخوردیها رو مخون یچرا وقت گما،یم -

 .ینیبب ومیخون آشام یچهره خواستمیآخه نم -

 تو بدتر از من بشه. یفکر نکنم چهره ،یدیو دمن یانهیگرگ ی! تو صدبار چهرهنیتعجب گفتم: وا رام با

 .مینیبب شمیم والیبه ه لیتبد یچرا دوست ندارم وقت دونمینم -

 کردم. اخم

 .گندیم والیه رحمیب یهانهیها و گرگبه خون آشام کنه،یها فرق مهامون با انسانفقط ژن ن،یرام میستین والیما ه-

 زد. یلبخند 

 .دمیبود که شن یلیدل نیترقانع ،یگیدرست م -

 لبم نشست. یرو یلبخند

 .دیه لبش کشب یدست

 ؟یکن کاریچ یخوایم میریتو اتاق که م -

 حمام. رمیم -
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 زد. یطونیش لبخند

 .امیمنم م -

 .میبه طرفش برگرد عیخورد که باعث شد سر نیمحکم تو سر رام یفرد هیبزنم اما دست  یحرف خواستم

 .دنیشروع کردم به بلند خند نینگ دنید با

 !؟یروان یزنیفت: چرا مو به سرش گرفت و با تعجب گدستش نیرام

 و باال داد.ابروش هی نینگ

 برادر من! یندار ایذره ح هی -

 .نیحرفت موافقم نگ نیهام گفتم: با اخنده ونیم

 با حرص رو بهم گفت: نخند. نیرام

 برنداشتم. دنیدست از خند اما

 کارت دارم. میبر ایب نیها رو ولش، رامحرف نیبا خنده گفت: ا نینگ

 ؟یدار کاریکوک گفتم: باهاش چو مش یاسرفه

 .میکن یدگیدرمورد مردم خودمون رس یمسائل هیبه  میبر دی: بانینگ

 گفتم. یآهان

برند مشکوک  رونیلحظه که از سالن قصر ب نیکردن ازم دور شدند، اما من تا آخر یبعد از خداحافظ نیو نگ نیرام

 بهشون نگاه کردم.

 در رو باز کردند وارد اتاق شدم. هامهیند نکهیلب گفتم و بعد از ا ریز یالیخیباال انداختم و ب یاشونه

 

 ــنیرامــ
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امشب رو به خاطر تو و بهار  یو اطرافش رو نگاه کرد و بعد آروم گفت: مهمون ستادیا میاومد رونیاز سالن ب یوقت

 .میداد بیترت

 !؟یچ یتعجب گفتم:  واسه با

 .یکن یتو از بهار خواستگار نکهیا یواسه -

 لبم نشست. یرو یقیعم لبخند

 زدم. شیشونیبه پ یتلنگ یخوشحال با

 .یدمت گرم خواهر -

 خاروند. وشیشونیخنده پ با

 !وونه؟ید یزنیحاال چرا م -

 بود. یو گفتم: از خوشحال دمیخند

 .دیخند باز

 !وونهید -

 بازوم زد. به

 برم واسه امشب حاضر بشم. دیمن با گهیخب د -

 زدم. یلبخند

 .یخواهر برو -

 زد. یچشمک

 آق داماد. یکن پیو خوشتباشه خودت ادتی -
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 چشم قربان. -

 من برم، فعال. گهیو گفت: خب د دیخند 

 فعال. ،یبرو آبج -

 در رو بستند. هامهیسالن شد و ند وارد

 شروع کردم به آهنگ خوندن. یو با خوشحال دمیبه هم کوب وهامدست

 سالن قصر شدم. وارد

 به تو بشه. دنمیمانع رس یاتفاق چیه ذارمینم هگیجونم د بهار

 شک نکن. ،یشیتا ابد مال خودم م تو

 .خورهیرادمنش بهت م نیمهر رام شهیهم یواسه امشب

 

 بــهــار

 

سرم کردم و از  ودمیسف یو روسر دمیپوش ومیمشک یو شلوار ل ییمویزرد ل یو شونه کردم، مانتوموهام نکهیاز ا بعد

 مدم.او رونیحمام ب

 داخل؟ امیب تونمیدر رو زد و گفت: م نیلحظه رام نیهم تو

 .زمیآره عز -

 لبخند به داخل اومد. هی با

 باشه خانم. تیعاف -

 زدم. یلبخند
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 آقا. یسالمت باش -

 به سر تا پام نگاه کرد. 

 .ادیبهت م ،یخوشگل شد -

 زدم. یاخجالت گونه لبخند

 .نهیبیهات خوشگل مچشم -

 شد. رتکیبهم نزد 

 .گذرهیامشب مطمئن باش خوش م -

 کردم. زیر یکم وهامچشم

 ؟یدونیاز کجا م -

 باال انداخت. یاشونه

 گفتم. ینطوریهم-

 .دمیخند

 بگو. االی یدونیم یآره جون عمت! چ -

 .یشیخنده گفت: شب متوجه م با

 و با لحن بچگونه گفتم: باشه نامرد. دمیآروم به بازوش کوب ومشتم

 و به چپ و راست تکون دادم.و انگشت اشارم دمیعقب کش عیو بکشه سرو تا خواست لپم دیخند 

 پررو نشو. گهینه د -

 .دیخند

 من. یوونهیباشه د -
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 خل من. نیخنده گفتم: آفر با

 !یاریوقت کم نم چیخنده و تعجب گفت: ه با

 نازک کردم. یچشم پشت

 .گهیبله د -

 م؟یکن کاریمونده، به نظرت چ یلیخندش گفت: تا هشت خ یته مونده با

 اوضاع اونجا چجوره. نمیزندان بب رمیمن چند لحظه م -

 .امیپس منم م -

 سمت در رفتم. به

 .یکه الناز هست شما هم باش ییجا ادیمن خوشم نم ،یمونیجا م نینوچ، شما هم -

 و به چپ و راست تکون داد.با خنده سرش 

 حسود! یا -

 بهش رفتم. یاغره چشم

 .ادیفقط خوشم نم ستم،یمن حسود ن -

 .دیبازم خند 

 .دیگیباشه خانم، شما درست م-

 .گمیالبته که درست م -

 رو باز کردم. در

 غول گنده. یمن برم، بابا گهیخب د -

 حرص بهم نگاه کرد. با
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 .دمیاز اتاق خارج شدم و در رو بستم و به طرف زندان دو عیسر ادیبه سمتم ب نکهیاز ا قبل

 نگهبان احترام گذاشت و در رو باز کرد. دمیندان که رسدر ز به

 شدم و به سمت سلول الناز قدم برداشتم. وارد

 .شدیروزنه و پنجره روشن م یداشت و تنها با تعداد یسنگ یوارایبا د کینسبتا تار یفضا زندان

 ند.تا مجرما نتونند انتقال بزنند و فرار کن شهیمحافظت م یزندان با طلسم طیمح شهیهم

 .دمیسلول الناز رس به

 و بسته بود.هاششکمش جمع کرده بود و چشم یو تونشسته بود و پاهاش یاگوشه

 افتاد که دست نخورده کنارش گذاشته شده بود. یخون وانیبه ل نگاهم

 و به دستورم باز کرد.در سلول نگهبان

 گاهش پر از تنفر شد.ن دنمیو باز کرد و با دهاششدم و در رو بستم که الناز چشم وارد

 .دمیکش یپوف

 خودت بود. ریبهم نگاه نکن تقص نجوریا نکهیاول سالم و دوم ا -

 زد. یپوزخند 

 .ستمین مونیمن از کارم پش -

 گفتم: به درک! یالیخیباال انداختم و با ب یاشونه

 به طرفم اومد. عیبلند شد و سر تیعصبان با

 اما خونسرد بهش چشم دوختم. دمیکوب واریگرفت و محکم به د ومقهی

 یکاف یبه اندازه ارم،یو مدخلت نجایکه هم یشدش گفت: بهتره زر اضافه نزن دیکل یهادندون نیاز ب تیعصبان با

 واسه کشتنت دارم. لیدل
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 .ادیتا خواست وارد سلول بشه بهش اشاره کردم که ن نگهبان

 الناز نگاه کردم. به

 .نمیبینم یلیاما من دل -

 زد. یص پوزخندبا حر 

 .نمیبیاما من م -

 نهیا شیکی ه؟یچ لتیگفتم: فکر کنم بدونم دل یبا بدجنس ومدیازش بدم م یلیچون خ ارمیو دربحرصش نکهیواسه ا 

 بخاطر من مرد. زایل یکنیکه فکر م

 زدم. یلبخند بدجنس بعد

 .دمیو ازت دزدتنها عشقت ن،یکه رام نهیهم فکر کنم ا لتیدل نیو دوم -

 و کنار لبم حس کردم.به صورتم زد که جوشش خون یبه خون آشام شد و مشت محکم لیتبد تیعصبان از

 پرتم کرد. نیزم یرو

 بلند شدم. نیزم یو به دندون گرفتم و از رودرد لبم از

 .یلعنت یدیو پس مکارت نینفرت گفتم: تقاص ا با

 زیلبم رو با انگشت شستم تم یستم و خون گوشهو باومدم، درش رونیاز زندان ب عیبکنه سر یخواست حرکت تا

 کردم.

 البته االن نه. -

منتظر " گفتیدادش که م یاز زندان خارج شدم که صدا تیحرف زدن بهش بدم با عصبان یاجازه نکهیبدون ا بعد

 .دمیرو شن "مردنت باش

 !رهیمیاول م یکه ک مینیبیلب گفتم: م ریزدم و ز یپوزخند

 م و به طرف اتاق قدم برداشتم.سالن قصر شد وارد
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 کمتر بشه. تمیعصبان یتا شعله دمیکش یقینفس عم دمیاتاق که رس به

 بلند شد. نیرام یمکث در زدم که صدا یباال آوردم و با کم ودستم

 داخل خانم خانما. دییبفرما -

 زدم و وارد شدم. یلبخند

آخه چرا تو  وونه،یو بستم و معترضانه گفتم: دهامشمچ عیسر دمیکه د یزیرو بستم و بهش نگاه کردم اما با چ در

 تو؟! ایب یگینامناسبه م تتیوضع یچرا وقت ؟یهست ینجوریا

 شد. کیبهم نزد دیپوشیو مکه فکر کنم داشت لباسش هیو بعد از چند ثان دیخند 

 و باز کن.هاتاالن چشم-

 رنگش بازه. یآب رهنیپ یهادکمه دمیو باز کردم که دهامچشم اطیاحت با

 ها اشاره کردم.دکمه به

 ها.دکمه -

 دوست ندارم ببندمشون. -

 و باال انداختم.ابروم هی

 اونوقت چرا؟ -

 چرا نداره. -

 گفتم: یمونده بود به تند یمقدار ازش باق هیکه هنوز  یتیهم فشار دادم و با عصبان یو روهامحرص دندون با

 اصال نخواه، به من چه؟ -

 کرد. تعجب

 !؟یشد یدکمه عصبان هیبخاطر  -
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 طرف تخت رفتم و روش نشستم. به

 نه. -

 ه؟یچ یپس واسه-

 فرستادم. رونیبه ب ونفسم

 .ستیمهم ن ال،یخیب-

 تخت رو به روم دو زانو نشست. نییپا

 بخاطر النازه؟-

 ... استغفراهلل.یتهیآره، بخاطر اون افر -

 زد. یلبخند

 هاش باش.اون و حرف الیخیب -

 زدم. یو به اجبار لبخند دمیکش یقیعم نفس

 باشه.-

 با لبخند گفت: خوبه. 

 رو صدا کرد. مهیبلند ند یتخت نشست و با صدا یرو

 به داخل اومد و احترام گذاشت. مهیند

 .اریواسمون ب کیدو فنجون قهوه با ک -

 رفت. رونیگفت و بعد از احترام گذاشتن از اتاق ب یاطاعت

 

 )پنج ساعت بعد(



 یدیو پل یپاک

847 
 

 

 گذشت. ینج ساعت بدون اتفاق خاصپ نیا

 سرم مرتب کردم. یرو ومیو روسر ستادمیا نهیآ یو خوندم جلونمازم نکهیاز ا بعد

زدم و به طرف  ادیب رونیب یروحیهام از حالت بلب نکهیرژلب کم رنگ واسه ا هیهام زدم و برداشتم و به مژه وملیر

 ت.گذاش بشیج یتو ییزیچ هی دمیکه د دمیچرخ نیرام

 بود؟ یچ یگذاشت بتیج یکه تو یزیگفتم: اون چ مشکوک

 .یفهمیم یبه زود-

 .دمیکش یپوف

 .یکشیم یدار یو از کنجکاوتو امروز من-

 .یفهمیم یو گفت: به زود دیخند 

 .دمیکوب نیو به زمحرص پام با

 !یفهمیم یبه زود یفهمیم ینگو به زود نقدریا -

 باال بردم. ودستم

 ها.تو دهنت ادیاستخون م چهارتا نیا -

 گفت: یساختگ تیعصبان با

 کرده! دایزن من دست بزن پ نمیبیچشمم روشن، م -

 شد. قیبهم تزر یخوب یلیزن من، حس خ دنیشن با

 تو رو بزنم؟ ادیو گفتم: مگه من دلم م دمیخند

 زد. یلبخند
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 .میبر گهینوچ، خب خانم خانما د-

 .میگفتم: بر دهیکش

 .میاومد رونینش مرتب کرد و با هم از اتاق بت یتو وشیمشک کت

بود  ختهیور صورتش ر هیلختش رو  یبود، موها دهیپوش رشیز ویرنگ دیو لباس سف یکت و شلوار مشک شهیهم مثل

 دور مچش بسته بود. ویپاش کرده بود و ساعت مشک ویدیو کفش اسپرت سف

 .بردیعطر مارکش هم که هوش از سرم م یبو

 تر از زانوم بود رو پام کرده بودم. نییپا یکه تا کم یمشک یبه همراه چکمه شیچند ساعت پ یهاسهمون لبا منم

 .میطرف سالن مراسمات قدم برداشت به

 و رادان و دکتر هم بهمون اضافه شدند. یو طاها، هست نیراه احسان و نفس، نگ نیب

بودند و رادان و احسان هم  دهیپوش دیسف یهاهو چکم یبا شلوار مشک ییو طال دیسف یمانتو یو نفس و هست نینگ

رنگ و  یو دکتر کت آب یو کفش اسپرت مشک یمشک یو شلوار ل یبودند و طاها کت زرشک دهیپوش نیمثل رام

 بود. دهیپوش یمجلس یبه همراه کفش مشک یمشک یشلوار نخ

 .میدیاز وزرا رو د یاکه عده میسالن شد وارد

 .میو دادشتند و خوش آمد گفتند که جوابشونبلند شدند و احترام گذا یهمگ

 بودند. ومدهین هانهیاز گرگ گهید یااعظم خون آشامها و عده ریوز هنوز

 .مینشست م،یهم نشسته بود یقبل یمخصوصمون که دفعه گاهیجا تو

 ه؟یانداختم که نفس گفت: چ ینگاه یو هست نینفس و نگ به

 کردم. یکم رنگ اخم

 منم باهاتون ست کنم؟ دیچرا به من نگفت د؟یچرا شما با هم ست کرد اما ست،ین یخاص زیچ -

 که عروس خانم... شهیگفت: خب نم طونیش یهست
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 و قطع کرد.سرش حرفش یتو نیخوردن دست نگ با

 زد. ییلبخند دندون نما ینگاه کرد که هست یبا حرص به هست نینگ

 بهشون نگاه کردم. مشکوک

 !نایزنیهمتون مشکوک م-

 اشاره کردم. نیرام به بعد

 .نیمخصوصا ا -

 خندون شد. صورتش

 .یفهمیم یبه زود -

 .دمیکش یپر حرص نفس

 !یدوباره که گفت-

 خنده گفت: حواسم نبود. با

 روش نشسته بود افتاد. زایکه ل ینگاهم به صندل یازشون گرفتم که به طور اتفاق ونگاهم

 .رهیو بگگلوم یشد بغض بدهام نقش بست که باعث چشم یکشته شدنش جلو یصحنه

 و مهار کنم.کردم بغضم یبستم و سع وهامچشم

 افکارم بودم. ریاما من درگ خندوندندیرو م هیهاشون بقبا حرف نیو احسان و طاها و رام رادان

 

 الــنــاز

 

 گفت: چته؟ تیسلول اومد و با عصبان یکردنم نگهبان جلو دادیداد و ب با
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 .رمیمیبکن دارم م یکار هی: توروخدا دمیو نال دلم گذاشتم یرو رو دستم

 افتاد. نیزم یرو هوشیو شکستم که بگردنش عیو باز کرد که بهش فرصت ندادم و سردر سلول ینگران با

 از زندان و قصر خارج شدم. وفتمیب ریبود چند بار گ کیکه نزد یجور یسخت به

اون  دیبهار، فقط با رمیتم: منتظر باش که برگردم و ازت انتقام بگلب با نفرت گف ریو به قصر انداختم و زنگاهم نیآخر

 .یلعنت کشمتیو بعد راحت م زمشیریحلقومت م یکنم، اونوقته که تو دایپ ویفان یدارو

 ها انتقال زدم.انسان یایاطرافم نگاه کردم و بعد به دن به

 

 بــهــار

 

 اومدند. یکم تموم وزرا به مهمون کم

 شدم. دهیکش رونیکنار گوشم از افکارم به ب نیرام یصدا با

 بره. نیاز ب تیخب خانم جون وقتشه که کنجکاو -

 .دمیبه طرفش چرخ یرفت و با کنجکاو رونیاون افکار از ذهنم ب تموم

 زد و بلند شد و بهم گفت که بلند بشم. یلبخند 

 پا شدم. یصندل یرو از

نگاه  نیبا ذوق به من و رام ینفس و هست ن،ینقش بست و نگاحسان، رادان، طاها و دکتر  یهالب یرو یلبخند

 کردند.

 ساکت به ما چشم دوختند. وزرا

و با لبخند بهم چشم دوخت که  دیکش یقیدرآورد و نفس عم بشیج یاز تو ویایچوب کیکوچ یجعبه نیرام

 کنجکاو بهش نگاه کردم.
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 دفعه جلوم زانو زد و در جعبه رو باز کرد. هی

 بهار؟ یکنیواج مبا من ازد -

 که کل بدنم قفل کرد. یجمع شد و بهت زده بهش نگاه کردم جور لبخندم

 که داخل جعبه بود زل زدم. ییبایبه انگشتر ز شکه

 بهار جونم؟ -

 هام نفوذ کرد.تو تک تک سلول یصداش قفل وجودم شکسته شد و خوشحال با

 .دمیهام حلقه زد و با بغض خندچشم یتو یادیز اشک

 .آره -

 شروع کردند به دست و سوت زدن. همه

 زد و بلند شد. یجذاب یلبخند

 .ادیبود اشاره کرد که ب ستادهیا یامرد که گوشه هی به

 .ها ما رو به هم برسونهآقا اومده که باالخره بعد از ماه نیلبش گفت: ا یهمون لبخند رو با

 کرد. سیو خهامهام شد و اشک گونهمهمون لب یلبخند

 بود کنار زدند. دهیو پوشاز سالن یکه قسمت یرنگ دیسف یپرده هی هامهیند

 با ذوق بهش چشم دوختم. دمیکه د یزیچ با

عقد به طرز  یشده بود کنار هم گذاشته شده بود و سفره دهیکش یرنگ دیو سف یصورت یکه روش پارچه یصندل دو

 شده بود. نیتزئ ییبایز

 به شکل قلب وصل شده بودند. ینیتزئ لیتا دور اون محوطه با وسا دور

 به اون طرف اشاره کرد. نیرام
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 خانم. دییبفرما-

 اطرافم قدم برداشتم. یشده محو

 و همه دورمون حلقه زدند. مینشست یصندل یرو

 سرم انداخت. یآورد و با لبخند رو ویقشنگ یصورت زیر یهابا گل دیسف یچادر نینگ

 عروس خانم. ادیبهت م -

 زدم. یلبخند

 ممنونم. -

 .کردیپر از اشک و لبخند بهمون نگاه م یهابه احسان خورد که داشت با چشم نگاهم

 .کنهیفکر م یبفهمم که داره به چ تونستمیم خوب

 کاش مامان و بابا هم بودند. یکه ا کنهیفکر م نیبه ا داره

 و پاک کردم.هامقورت دادم و اشک وبغضم

 برم. شگاهینگفت تا به آرا بهم نیکه چرا رام دونستمیم خوب

 ندارم. یرو به عقب بندازه، منم اعتراض دنمونیکه بهم رس وفتهیب ینکرده دوباره اتفاق ییکه خدا دیترسیم اون

بقره و عاقد شروع  یو برداشتم و بازش کردم و شروع کردم به خوندن سورهو قرآن دمیصورتم کش یرو رو چادر

 عقد. یکرد به خوندن خطبه

 مکث گفتم: بله. یو با کم دمیکش یقیبار که جملش رو تکرار کرد نفس عم نیسوم یبرا

 و پر کرد.دست و سوت سالن یصدا

 و گرفت.صورتم برداشت و دستم یچادر رو از رو نیرام

 و پر کرد.وجودم یدستش سرد بود اما حس خوب نکهیا با
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 انگشتم کرد. یرو تو حلقه

 بهارم. یباالخره مال خودم شد -

 .لبم نشست یرو یخندلب

 .دندیها کل کشاز زن یشروع کردند به دست زدن و بعض همه

 گرفت و همراه خودش بلندم کردم. وهامدست

 زل زدم. شیاقهوه یهاو گرفت که به چشمطرف صورتم دو

 .دمیو با تموم وجودم بو کشو بستم و عطرشهاممکث بغلم کرد که چشم یکم با

 رفته. نیاون ترس از ب گهید ،کنهینم تمیش اذترس از دست دادن گهید

 .میخورده عروس و داماد رو تنها بذار هیگفت:  یطونیبلند و البته ش یبا صدا نینگ

 !نینگگرم  دمت

 جدا شدم. ازش

 لبم نشست. یرو یکه لبخند دیبوس یطوالن وگونم

 نش حلقه کردم.و دور گردو دور کمرم حلقه کرد که دست هامرفتند دستش رونیکه ب همه

 گرفت. یشتریلبخند به لبم چشم دوخت که قلبم ضربان ب با

 هام بسته شدند.چشم ارادهیآورد که ب ترکینزد وسرش

 و لرزوند.لبم نشست وجودم یلبش که رو یگرم

 کرد. دنمیو کنار صورتم گذاشت و نرم شروع به بوسدستش هی

 گذاشتم. رفتیم نییکه آروم باال و پا نشیس یرو وگمیموهاش فرو کردم و دست د یتو ودستم

 کردم. یو باهاش همراه رمیو بگخودم یکه نتونستم جلو گرفتیم یو به باز دیبوسیو مهامنرم لب 
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 شوهر و محرممه. گهید

 بشم. داریوقت ب چیه خوامیکه نم استیرو هیخوابه، انگار  هی هانیا یهمه انگار

تموم خاطرات  نمیبیلحظه رو دارم م نیاالن که ا یگرفت ول یو به بازافتاد که روحم ییهاچند ماه اتفاق نیتو ا واقعا

 "برند به درک!" گمیم یو با سرخوش ذارمیبد رو پشت سر م یهااتفاق

 .یآورد میزندگ یو توباالخره آرامش یواقعا ازت ممنونم که بعد از اون همه سخت خداجونم

 

 

 فـــصـــل اولــــــ نـــــــــایپـــــا              

 فصل دوم و سوم... ی...دارا

 یطانیدوم: روح ش فصل

 عشق کیسوم: قدرت تار فصل

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

ختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان ا

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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