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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

    

  

 به نام خدا  

 ییماورا یاینام رمان: دن

 یی: گلشن امرسندهینو نام

 : سوگلیکاربر  نام

 

 (:ییماورا  یای)دنی خ ی سکوت 

 نام خدا   به

http://www.romankade.com/
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 خوابهیشب که م خورهیدختر که تو عشق شکست م هیدختِر  هی ی:داستان دربارهخالصه
و   ایمکان و زمان و دن شهی م داریصبح که از خواب ب کنهیاصال با خودش فکر نم

 که ....... یدختر  کنهی م ری سرنوشتش تغ

 . ستیاز لطف ن ی خال خوندنش

 

 

 عاشقانه ٬ی جانیه٬ی لی:تخژانر

 

 ۱ پارت 

 شدم، اون هم هراسون. دارینفر از خواب ب کی غیج یصدا با

 شده.  ی اومد چ  ادم یلحظه که به خودم اومدم  کی نبود،  ادمی و مکان  زمان

 ساعت نه صبح بود  

که نزنه تو ذوق  یدیمثل ماست سف دینه سف دی سف یبه خودم نگاه کردم دختر  نهیآ تو
خاص مثال االن  ی البته هررنگ در مواقع یسرمه ا ی گاه   ی طوس ی که گاه ی آب یی چشما

خودم  ی طوس  یدرمواقع شاد یسرمه ا ی درمواقع عصب  ی نه خوشحال آب میکه نه عصبان
ش به خاطر ضربهش خورد عملش کردم البته یکه دوسال پ ی هامم، دماغ که عاشق چشم
که  یی موها ،یش ی متوجه نم یدقت نکن ادیکه تا ز یجور  ی معمول  ی لیخ ع ینه به طور ضا
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و  ۱۷۵به اندازه  یبه همون رنگ باقد یی ابروها ، ییباسنمه به رنگ خرما ریوجب ز هیتا 
 . امیجز افراد قد بلند و مانکن به حساب م لویک ۶۶ وزن 

 یبرا ی هستن و هرک  ی خاک ی لیخانواده پولدار هستم که البته خانوادم خ هیتک دختر   
 .شهیاصال متوجه پولدار بودنشون نم  نتشونیبار بب نیاول

پدرم نداد و همش  به  ی ثروت همش از زحمت پدرم هست چون پدربزرگم اصالً  ارث نیا 
با مادرم ازدواج کرده بود از ارث محروم شد، چون   نکهیا لیرو داد به عموم پدرم به دل

دکتر اطفال بوده که   هینبوده پدر بزرگم  رمیفق ی ثروتمند نبوده ول  یمادرم از خانواده ها 
 بوده.  میپدر ادهخانو  ی دکتر خانوادگ

 م. کش بستم و به سمت در اتاقم رفت هیبا  موهامو

 

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۲ پارت 

 ما دوبلکس بود.  ینگاه کردم خونه  هیاتاقم رو باز کردم و به دورو برم  در

کتابخونه و  ی ک یاتاق من بود،  ی کیتا اتاق قرار داشت که   ۷اتاق من طبقه باال بود، باال  
 اتاق مهمان بودن. هیبق

اتاق مخصوص  ی ک یاتاق پرو مادرم بود و اون  شون یکیهم دو تا اتاق داشت که  نییپا
 خونمون. ومدیکه م ی بود واسه زمان  زیعز
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 دوسش دارم.  ی لیکه خ ی مهربون و دوست داشتن رزنیپ هی بود،  میمادربزرگ مادر  زیعز 

نم به بغلم م ایب گفتیبرم که چشمم به نرده ها خورد که م نیی. خواستم از پله ها پا
 . نییحرفش گوش دادم و رفتم نشستم روش و سر خوردم به سمت پا 

 ...و . وهوی-

 خوانیمامان و بابام نشستن و م دمیرفتم سمت آشپزخونه د  نیی پا دمیرس ی وقت
داد زدم سالم صبح  نیکنم به خاطر هم طنتیخورده ش هیگرفتم  میصبحونه بخورن تصم

 دمیدیبابا عادت داشت آخه هروقت م  ی بود ول دهیمامانم که از ترس رنگش پر ریبخ
 . مامانم گفت: ترسوندمشی م  ستیحواسش ن

 ها؟  کنمیمن سکته م ی گینم  ؟ی کنیم ی نجور یمن کفنت کنم چرا ا ی آخه اله-

 و گفتم: دمیرفتم سمتش و لپشو بوس منم

 به قربونت. شوهرت  نیا ی اله یدورت بگردم خدا نکنه سکته کن ی اله-

 حرف از دهنم دراومد مامانم گفت: نیا تا

 صبحونتو بخور. نی برو بش  یبزار  هیاه...ه! خدانکنه الزم نکرده از شوهر من ما-

 حرف بابا عاشقانه نگاش کردو گفت: نیباا

 من به قربونت... . ی اله -

 وسط حرفشونو گفتم: دمیپر

 . کنمیدارم ضعف م دمیمن گشنمه خواب بد د اً یاوالً که بچه نشسته ثان -

 گفت: مامانم

 ؟ ی چه خواب-
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 : گفتم

 تونهی نم  کنهی م  ی بابا هم هرچ  میافتاد  ریگرگ گ  یاگله نیمن و تو ب دمیخواب د-
 ... وسط حرفم تلفن زنگ خورد مامانم رفت تا جواب بده. نجاتمون بده بعد

ازش  دمیصبحانه خوردم که مامانم رو باحالت شکست خورده ها د  هی ادیتا مامان ب 
 شده؟ ی چ-: دمیپرس

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۳پارت 

 گفت: مامانم

 ؟ ی دیمامان صورت گرگا رو ند ایوان-

 گفتم:  دهیور قلومب ی تعجب و چشما با

 نه چطور؟-

 گفت:  یحالت زار  با

 .  مییاونجا گهیاالن زن عموت بود زنگ زد. گفت تا چهار ساعت د-

چون بابام عاشقانه مامانم رو دوست داشت  ی بابام زد ول یحرف رو جلو نیا مامانم
 نگفت.  یز یچ
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  اد؟یب خوادیفرهاد منم م ی عنیخدا  یوا

 . ولی جون،ا آخ

 که مامانم زد قشنگ پنچر شدم. ی حرف با

 گفت:  یمانند دیمامانم با حالت تهد  

 کن.  زیسالته. بلند شو کمک منو بتول خانم خونه رو تم ۱۹مثال  یخور ی پاشو چقدر م ایوان-

در عوض بابام هم به  کردیخونه به مامانم کمک م  ی)بتول زن باغبونمون بود که تو کارا
 (  اددیشوهرش هم به خودش حقوق م

 : گفتم

 !د یمنو عفو کن کنمی . خواهش متونمی مامان من نم  یوا-

 .بلند شدم و رفتم تو اتاقم تا لباس کار بپوشم ع ی که مامانم بهم کرد سر ی بانگاه  ی ول

رو سر تو   نجایاومدن عمت به ا تیعصبان یبود که اگه نر  نیا یمامانم نشون دهنده نگاه
 . کنمی خراب م 

بزرگتر از  زی واقعا گشادها چهار سا گمیگشاد. گشاد که م  ت شریت  هی دنیبعد از پوش 
  ی شلوار راسته مشک هیبود با  یی مویکه رنگش ل دمی خر یکارگر   یو برا نی خودمه ا

 .دمیپوش

مامانم؛   شیدورشون بستم و رفتم پ یروسر  کی جمع کردم، بعد  ر یگ  کیموهام و با  
 افتادم به جون خونه.  ی خونه با منه منم با بدبخت ی اونم گفت دستمال کش
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  زیجارو داد دستم و گفت که اتاقم و تم کیتموم شد که مامانم  میاز دوساعت و ن بعد
  ع یساعت به اومدن مهمونا مونده بود منم سر کی فقط  دیساعت طول کش  کی کنم اونم 

 رفتم حموم.

 و حموم هر اتاق جدا بود.  ی بهداشت سی سرو

اول موهام  میشگی طبق عادت هم نهیرفتم جلو آ  رونیساعت از حموم اومدم ب میاز ن بعد
کار   نیبه سخت تر  دیرسیو خشک کردم بعد از کرم مخصوصم استفاده کردم، بعدش م

 بپوشم که چشمم  ی چ نمیکمدم بب  یانتخاب لباس رفتم جلو ی عنی

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۴پارت 

 بود. دهیافتاد که خودش برام خر ی به لباس 

 بود. بایز ی لیکه خ  ی به رنگ آب ی لباس 

 ی آب یکه گال دیشال سف کیخوشگل با  ی و دامن آب زی شوم کیشده از  لیتشک لباس
 برق لب رفتم سمت در.  هیو بعد از زدن  دمیهام رو پوشداره به همراه صندل

دختر بچه که لباس   کیاومد جلو چشمم،  ریتصو کی دیدر رس یرهیدستم به دستگ تا
کرده   زونیتاج به خودش آو کی وچند تا گردنبند و انگشتر به همراه  دهیپوش ی پرنسس 

 رفتن.  نیاز ب رهایتصو بعد《کمک.  مامان》زنهی ها و داد مگل یتو د یدوی بود؛ داشت م 
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آخه؟ در رو باز کردم از سر و صداشون  نمیب ی من م هیها چچرت و پرت  نی ! اایخدا
 مشخص بود که اومدن.

 لحظه هنگ کردم. هیها اما وسط پله نیی از پله ها رفتم پا ی با خوشحال 

 !؟ نمیبیم  ی چ ایخدا

 ادیبدم ازش م گفتیم شهیکه هم  یاشراره ی فرهاده که شراره رو بغل کرده؟ اونم ک اون
 شوندش!؟ االن دست انداخته دور کمرش و کنار خودش ن

 .هیجلو تا بفهمم ماجرا چ  رفتمیم دیبا ی خدا حالم بد بود ول  یوا 

 دمیعمو رو دزن روزیپ یافهیناراحت مامان و ق یافهیو بعد از سالم کردن ق نیی پا رفتم
 رو سرم خراب شد. ایعموم زد دنکه زن ی باحرف  ی ول

 گفت: عموزن

آخرش پسرم سر عقل اومد و با شراره  ؟ی گینم کی بهشون تبر  ؟یدیجان عروسمو د ای!وان
 که چقدر خوشگل شده بودن واقعا همه خوشحال بودن....  ی دونینم یعقد کرده. وا

 مبل کنار بابام نشستم.  یعمو رو گوش ندادم و روزن یهاحرف  گهید

 من پشتتم، حواسم بهت هست.  ی عن ی نی بابام دستم و گرفت و فشار داد ا 

 حواسش به شراره بود.  یاون همه   ی نگاه به فرهاد کردم ول  کی 

 ها استراحت کنن. اتاق ینشستن بعد رفتن تو  ی ساعت  دو

  ،ی بدبخت ی عنی  نیمن بودن و ا ی اتاق بغل یبود که فرهاد و شراره تو نی ا زیچ  نیبدتر 
. حاال که تنهام اجازه دادم کردمیتختم داشتم دق م یرو دمیاتاقم دراز کش  یرفتم تو

 شه. ریاشکام سراز
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🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۵پارت 

 کرده بودم. هیاز بس که گر شدیم نیداشت سنگ هامچشم

هم   وونهیاطرافم سرد شده، بعد دوباره با خودم گفتم د یلحظه حس کردم هوا کی یتو 
 رفت!  یکه شد

 خواستم بلند شم نتونستم صدا با آرامش گفت: ی هر چ دمیشن یی صدا کی ی ول 

سوال  ه ی! اومدم که ازت یتکون بخور  ی تون ی تو نم   نجاهستمیمن ا ی باش تا وقت آروم
که نه فرهاد نه شراره  یی جا گهید  نیسرزم هیبه  یایبا من ب یبپرسم دوست دار 

 نباشه؟  چکسیه

 

  دییتا  ی روم و به زور به معنبرم پس  سرم رو آ  نجای! من که از خدام بود از اشد؟یم مگه
 تکون دادم.

 هات رو ببند.خوبه پس چشم -

 هوا هستم.   یهام حس کرد رورو بستم با بسته شدن چشم هامچشم

 هام و باز کنم که گفت: خواستم چشم 

 وجه چشماتو باز نکن!   چیبه ه -

 پام حس کردم صدا گفت: ریرو ز نی زم هیاز چند ثان بعد
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شدم چطور ممکن   رونیهام رو که باز کردم حچشم ی هاتو باز کن چشم ی تونیاالن م -
 بود؟!

 بودم تا االن. دهیکه اصال به چشم ند یی جا کیچمنزار بزرگ بودم؛ و  کی یمن تو 

 دمیترس دمید بیجذاب با لباس عج رمردیپ هینگاه به اطرافم انداختم که سمت چپم  هی 
 گفت:  کردی که اعتماد آوم رو به خودش جلب م ی قدم رفتم عقب که با آرامش و لحن  هی

بهتره  میبه شهر بر دیمن هست ترس هم نداره. االن با نیسرزم نجایآروم باش ا-
 فرق داره.  نیهاش با زملباس نجایبدم چون ا  ریهات رو تغلباس

 :دمیفرق داره؟! ازش پرس نیهاش با زملباس ؟ی چ

 !ست؟ ی ن نیزم نجایا مگه -

گفت که اصالً  بیو غر ب یلب چند تا کلمه عج ری نه گفت و بعد ز کی درجوابم  اونم
 . شده نیحس کردم بدنم سنگ  اشی لب ری ز یااگفت. بعد از تموم شدن حرف  ی چ دمینفهم

 کرده. ریهام تغلباس دمیکه کردم د نگاه

 کرده بود.  ریتغ  بایز  ی لباس پرنسس کیهام با لباس 

رو فراموش کردم، دوطرف دامن لباس  زیدهنم واموند و همه چ شیی با یلحظه از ز چند
 . دنیروگرفتم و شروع کردم به دور خودم چرخ

 .دمیاز آرزوهام رس ی کیواقعا خوشحال بودم چون به  

 ذوق روبه مرد گفتم: با

 . نیاز آرزو هام رسوند ی ک یواقعا ممنونم آقا شما منو به  -

 زد و گفت: یلبخند هم اون
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 ؟ینیبب نهییآ یخودت رو تو یدوست دار   ست،یتشکر الزم ن-

 آره تکون دادم. ی به معن سرمو

 هوا. دمیخودم ذوق کردم و پر دنیجلوم ظاهر شد باد یانهییبشکن  زد و آ کیاون  

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶ پارت 

 

 .دمیبه خودم اومدم و پرس دوباره

 !؟ ی هست  ی کجاست؟ اصالً تو ک  نجایا-

 اون هم در جوابم گفت:  

 نیقلبت شکست تو رو به ا نیدر زم دمیکه د یمن مسئول محافظت از تو بودم. وقت-
 آوردم. نیسرزم

 با حالت تعجب فراوان گفتم: 

بعدش   ؟ی از من محافظت کن  دیچرا با ؟ی هست   ی مسئول محافظت از من! اصال تو چ -
 .یبه محافظت دار  ازیهم اصالً تو خودت ن 

 کرد.  ریتغ افشیبشکن زد که ق هی به من چه،  ی بهش برخورد، ول انگار
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  ی اصالً همه چ ی پسر جوون)جوان( و خوشگل و مامان  کی دهنم از تعجب باز موند،   
 تموم مثل ماه شب چهارده. 

 ی دوتا، دماغ  نیا نیب دونم ینم ی و عسل ی آب  یی ها بلند، چشم ی لیخ ی عنیقد بلند  
سال روشون کار  ۳۰چهار شونه انگار  ی کلیناناز با ه ی گوشت  یمتناسب باصورتش و لبا

 سالش باشه. ۲۷ ومدیخودش بهش م ی کرده ول

 !کلشیه نیغوله با ا هی  هیشب نیخدا ا یوا 

 زدنش چشم برداشتم.  دی که اتداخت از د یاکهیکه با ت  زدمی م دشیداشتم د 

 .میبر دیبا ایشد؟ بتموم   دزدنتید-

 :دمیپرس ازش

 ؟ یاسمتو بگ شهیم-

 جواب داد:  

 .میبر ایحاال ب ش،ی تراو-

 بوده.  ی چه سوال ومدین ادمیکردم  ی هرچ  هویآماده سوال کردن بودم که  

  یرو ادهیساعت پ کیدنبالش به راه افتادم بعد از  ی چ  ی عنی شدمیم  تی داشتم اذ واقعا
 . شیبودن مثل من و تراو  دهیپوش بیغر بیکه همه لباس عج م یدیشهر رس کیبه 

 هی شی تراو میدیقصر بزرگ رس کیبه راه افتاد منم دنباش رفتم تا به  شیتراو  دوباره
 تو.  میرو نشون سربازها داد که دروازه رو باز کردن ما هم رفت یز یچ

 گفت:  یبا حالت دستور  شی تراو میدی سالن که رس کی به

 ! امیا بت  سایوا نجایهم-
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 و بعد رفت. 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷پارت 

 نگاه به دور و برم کردم. کی

خانم و  کیخدا! چه خوشگل بود.  یعکس افتاد. وا کی پر از تابلو بود، چشمم به  دورم
قلبم   یوا د یبار ی م  ی از چهرشون مهربون ،ی لیخ ی ل یخوشگل بودن. خ  ی لیکه خ بایز یآقا
 عکس داشتم. یبه اون دونفر تو ی ... حس خاصی چرا ول دونمیدهنم بود. نم یتو

 به خودم اومدم. شیتراو  یکه با صدا  کردمیتو عکس داشتم شنا م 

 صداش گفت:  یتو ی غم خاص با

 سال هست. ۲۰به  کی گروگان گرفتن نزد  ی لیامپراطور و ملکه هستن. اونا رو به دال نایا-

 لم هست. سا ستیبه ب کی جالب منم نزد  چه

 بده! وبی خدا! خودت بهشون صبر ا ی ه نیساله زندان ستیبدبختا ب ی ولش کن ول  ی ه 

 

 گفت:  ی آروم ی.  با صداد یاتاق رس هیرفتم که به  شی دنبال تراو 

خودم بهشون  رونیب می اومد یسوال داشت  ی ! هرچ یزن یتو حرف اضافه نم میریاالن که م-
 . دمیجواب م
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 بهت گفتم:   با

 . ی مونیحرفت م  یکه رو یقول بد  دیواقعا؟! با-

 که ته خنده داشت گفت: ی با لحن  اونم

 تو! میبر  ای. حاال بدمیقول م-

نشسته   ی صندل هی یسالش باشه رو90،  80اومد ی بهش م دمید رزنی پ هیتو   میرفت ی وقت
 بغلم کرد.  هیبلند شد وباگر دیمنو د ی بود، وقت 

. کردمی تو و پدر و مادرت دق م یداشتم از دور  که ید ؟یدورت بگردم بالخره اومد ی له-
 .گردن ی پدر و مادرت هم بر م  ینطور یا ی خداروشکر تو برگشت 

 .دیرس انیکه بالخره انتظار به پا میهمه رو خبر کن دیبا میریجشن بگ دیبا  

 .شی رو کرد به تراو بعد

دعوت کنه! به مسئول تدارکات هم بگو حواسش  بگو همه رو به قصر   ی به جارچ شی تراو-
 !خوامیجشن بزرگ م هی. ازش باشه ی به همه چ

 

 .زد ی هارو محرف  نیکه من تو بغلش بودم داشت ا  نجوریهم

آرامش   نیا  یمادر بودن رو داشت برا یبغلش آروم بودم، انگار بو یتو  ی چرا ول دونمی نم
 حاضر بودم جونم و بدم واقعا آروم بودم.

 حرفاش تموم شد ازم جدا شد. نکهیاز ا بعد 

 خودم.  شیپ نیبش  ایب ا،یخدا مرگم بده! چرا من تو رو سر پا نگه داشتم ب یوا-
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سه نفر رو داشت  یبود و جا یاشاهانه ی اون تخت بزرگ که صندل یرفتم کنارش رو 
 تخت بود نشست. یکه جلو یی های صندل یهم رو شی نشستم. تراو

 مادربزرگ تو هستم.  ایمن مار- 

 !گه؟یداره م ی ! مادربزرگ؟! چ ؟ ی چ

گفت بعدًا جواب سوال هام رو   شی افتاد تراو ادمیرو ازش بپرسم که  نی هم خواستم
  شیساعت با من درد و دل کرد که تراو  کینگفتم حدود  یز یپس صبر کردم و چ دهیم

 گفت: 

 بعدًا. یزار براها رو بحرف  هیاستراحت کنه بق دی خسته هست، با ایوان ایمار-

 . دهیاتاقت رو بهت نشون م شی تراو  ی استراحت کن  ی. دخترم بهتره بر ی گیراست م یوا -

 نکهیبعد از ا شی . البته فقط من و تراومیو به سمت در حرکت کرد  میجامون بلند شد از
 رو گرفتم.  شی تراو یجلو میخارج شد

 .کنم یولت نم یهام رو ندتا جواب سوال-

 .میدیاتاق رس  کیبدم! دنبالش رفتم تا به  حی به اتاقت تا برات توض میبر ایباشه، ب -

 بودن.  سادهیاحترام وا ای ده یدختر جوان دراتاق به حالت خم چهار
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 بود گفت:  سادهیها واکه جلوتر از اون یروبه دختر  شیتراو 

 .  ی هست شونیا ی شخص مه یبه بعد تو ند  نیهستن از ا ایبانو وان شونیا یپر  مهیند -

 گذاشت.   ی هم احترام یپر 

 چشم قربان.-

 بعد روبه من گفت: و

بود در  یمخصوص شما هستم هر امر  مهی ند یمن، من پر  یبانو  دیخوش اومد -
 خدمتم. 

 دوم بودن گفت:   فی که رد مهی حرف به دوتا ند نیبعد ا 

 !دیدر رو براشون باز کن نی هست ی منتظر چ  -

 در رو باز کردن. هاماون

  زیم کی تشک که  کی  ،ی اتاق کامالً سلطنت  کی به داخل رفتم،  شی به همراه تراو من
 نشستن من بود و چند تا خرت و پرت.  ی برا ی جلوش بود، مکان  یاقهوه ی چوب

 از استراحتم هست.  ر یبه غ ی زمان یاتاق برا نیبود ا مشخص

 ی تخت سلطنت کیبود داخلش  ی لیرفتم و درش رو باز کردم، درش ر در اونجا بود کی
اتاق قرار داشت در اول رو که باز کردم  یبود، دوتا در تو ی ش یآرا ز ی تخت م یبود جلو

 بود در دوم هم اتاق لباس بود. یی حموم و دستشو 

بود؛ البته از نوع  ورآالت یداخل رفتم و در کمدهاش رو باز کردم پر از لباس، کفش و ز 
 . بشیو غر بیعج
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  ی ول  دم،یاونجا بوده واقعا خجالت کش  شیافتاد که تراو  ادمیکردنم  ی بعد از فضول 
 پر محبت و عاشقانه گفت:  ی و ذوق مردم. با لحن ی زد از خوش حال  شیکه تراو  ی باحرف

 برو.  شیپ یجور  نیهم نی ! آفری خواهر  تیبون فضولبه قر ی اله -

ذوق  ی لیبرادر بزرگتر داشته باشم خ کیکه  نیتک بچه بودم و عاشق ا نکهیخاطر ا به
 کردم و گفتم: 

 . ی چشم داداش-

 و گفت:  ی که چشماش برق زد از خوش دمید

 کنم. فیتا برات تعر  ایب بالی چشمت ب  -

 زیم یکه جلو ی تشک  یبود و اونم نشست رو زیکه پشت م  ی منم رفتم نشستم رو تشک 
 کردن: ف ی گذاشته بودن، بعد شروع کرد به تعر

با اون  شهیم یو عاشق دختر  ادیم نیما به زم ینفر از امپراطورها کی  شیسالها پ -
 کر.  باز های نیزم  یجهان رو برا نیورود به ا یبرا یاو دروازه کنهیازدواج م

اونم قبول کرد  م،یهست یی بود گفت که ما جزء افراد ماورا میبه اون دختر که اسمش مر  
 اومد.  نجایو به ا

 !؟ یی وسط حرفش و گفتم دروازه ماورا  دمیپر

 با آرامش گفت: اونم

 . دمیسواالت رو در آخر جواب م -

 ادامه داد: بعد
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مثل پدرشون  شونیشد به نام آرشام، ا یصاحب فرزند میخوب بود. ملکه مر زیهمه چ-
 داشتن. یی قدرت ماورا 

 ها امپراطور دستور داد که دروازه رو ببندن.اتفاق یسر  کی ل یروز به دل کیاما  

 نیبه زم نجایا یکردن و از الماس ها انتیبه امپراطور خ می ملکه مر میبعدها متوجه شد 
 . دادنیانتقال م

 ماریامپراطور ب نکهیحواصشون بهشون بود تا ا ی با ملکه صحبت نکرد ول  گهیامپراطور د  
 هم فوت کردن. شونیهفته ا کیو بعد از  اوردنیشدن و فوت کردن، ملکه دووم ن

 خودشون انتخاب کردن.  نیاز سرزم یهمسر  شونیامپراطور شد ا شونی ا نیجانش  

 

 ود.پاک ب ی لیشدن که خ یبعد از چهار سال صاحب فرزند   شونیا

افتاد؛  نیاط یامپراطور ش کیموضوع به گوش ما ن ی ملکه اعظم بودن تا ا نیجانش  شونیا
که   یافرستادن و اون و به خانواده نیحمله کردن امپراطور دخترشون رو به زم نجایبه ا

 دادند. شدنیصاحب فرزند نم

 رو به همراه ملکه به عنوان گروگان برد و گفت:  شونیشد و ا ی عصب طانیکار ش نیا با

  ی و شما رو دچار طلسم موننیمن م شیپ هانی ا نیکه اون دختر رو بهم ند ی تا زمان -
 ی از افراد مرده بودند، ول  ی لیخ ینجور یا رهیقصد داشت عاشق بشه بم ی که هرک کنمیم

لش شد اون رو با  سا ستیکه ب ی من به دستور امپراطور محافظ اون دختر بودم تا وقت 
اون  ایآره وان  ،ی رو نجات بده. و اون دختر تو هست  ردمتا جون م ارم،یب نجایخودم به ا
 !یی دختر تو
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 ۹پارت 

 زده گفتم: رونیاز حدقه ب یی هابا بهت و چشم 

  یکه تو دار  یی زا یچ نیهمش دروغه اصالً ا نایا ؟ی گ یم یدار  ی من؟! زده به سرت چ  ی چ -
آروم  ی بشه ول ی کنم. فکر کردم عصب ی افسانه هست، ههع من که باور نم کی  ی گیم

 گفت: 

و  ی بدون سوال استراحت کن دیبا گهیبعدش د ی ول  دمیرو نشونت م یز یچ هیباشه  -
 !ی حرفمو باور کن  نکهیا

 گفتم: گهیدروغ م کردمیهم که فکر م من

 باشه.  -

 پشتش درآورد.  یدوتا بال از تو شی که تراو دمیتموم شدن حرفم د با

 !قته؟یحق هانی ا ی عنی  شدیواقعًا باورم نم 

 تر دستم و بردم سمت بالش.  کیخوشگل بلند شدم و رفتم نزد دی دوتا بال بزرگ سف 

 با درد گفت:   شی که تراو دمیپرشو کش  هی هینه واقع 

 دردم گرفت.  ؟ی کنیآخ چکار م -

 اومد گفتم:  ادمی یز یچ هیلحظه   کیداره.  قتیحق زیمطمئن شدم که همه چ گهید
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بهم بزنه تو   خواستی م نی سالم بود و ماش ۱۲که  ی زمان  ی عن ی ی محافظ من ی گیتو م -
 نبود که من و نجات بده.  ی عقب؟!  آخه اونجا کس  یدیکه من و کش  یبود

 زد. یلبخند  شیتراو 

هست چون چند الهه  ی آره من بودم. االن هم بگم بهت که برو بخواب که فردا روز سخت -
 برو بخواب.  ،یفهمیهم بعدًا م ی و باهات حرف بزنن! راجب چ  انیقرار ب

که به شونم  یتخت با فشار   یبه زور من رو برد سمت اتاق خواب و من و نشوند رو بعد
شد و  نیرو خوند که چشمام سنگ یورد  کیت و آورد دراز کشم کرد بعد پتو رو روم انداخ 

 خواب آروم. کیخوابم برد 

 

   شیتراو 

 

 فرستادمش. ایخواب آروم و بدون رو کی به

  یی سواال  یجلو نیفرهاد رو گرفتم و همچن یتفکراتش رو درباره یتا االن هم به زور جلو 
 ازم بپرسه. خواستیکه م

که عالوه بر  دونستی من نم یبه اندازه چکسی ه ی مظلوم بود ول ی لیخواب خ یتو
 و خانم هم هست. طونیمظلوم بودن ش

هم رد شدم؛ در رو باز   ی بدون سروصدا بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم از اتاق اصل 
 گفتم:  یپر  مهیکردم و به ند

بهش   ی الزم داشته باشه حواست بهش باشه نزار کس یز یبه چ د یبرو پشت در شا -
   برسونه!  بیآس
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🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۰ پارت 

 چشم قربان حتما.  -

مخصوصم در   مهیند دمیبه اونجا رس ی از اونجا دور شدم و به سمت اتاقم رفتم. وقت بعد
 روباز کرد. 

راهم و به سمت اتاق استراحت کج کردم خودم و  لیدل نیخسته بودم به هم واقعا
اومد جلو چشمم  ایوان یام رو بستم چهرهه تخت انداختم، تا چشم یها رو باهمون لباس

که   ی که خواهرش رو دوست نداشته باشه. وقت ستین ی کس ی عنیواقعا دوستش دارم  
  خواستی اصالً خوب نبود و من دلم م  ایوان لاون فرهاد نامرد با شراره اومد داخل حا

 گردن فرهاد رو بشکنم.

که مادربزرگ ما و  ایبه مار ی با تماس ذهن دمی ماجرا رو د  نی ا ی نامرد وقت یپسره هه
هست و بعد از امپراطور و ملکه امور قصر و کشور رو به عهده  نیسرزم  نی ملکه مادر ا
 گرفته گفتم:

 و الزمه که برش گردونم. ستیجاش خوب ن ایوان -

کشور و پدر و مادرش   کیسالش شده و وقت برگشتش برش گردون که  ستیب گهید-
 .دارن اجیبهش احت
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کنم، فردا   تشی اذ ادیز دیکه خواهر منه پس نبا دونهیهنوز نم ایرو برگردوندم وان ایوان من
 .گمیبهش م

 داخل قصر شده بودگفت:  طانیکه ش ی پدرم افتادم وقت  ادیخدا  ی ه

خواهرت رو   یهرگز جا ی خواهرت رو داشته باش تو از االن محافظ خواهرت یپسرم هوا -
 کیخواهرت مثل مادر جدم  ی ول  یرو دار  ینده تو مثل مادرت قدرت جادوگر  ی به کس

تمام غناصر رو کنترل  تونهیالهه آب و خاک نه الهه اعظم هست اون م  ی الهه هست، ول 
سالش شد برش گردون و کمکش کن تا   ستیب ی ... وقتگهید یها قدرت  ی لیکنه و خ

 رو بشناسه! روهاشین

 !نی عد ما رو نجات بدبا کمک اون اول کشور ب بعدش

اونا رو بردن  ی ورد به اتاق مادربزرگ فرستاد وقت کیحرف من رو به کمک  نیاز ا بعد
بکنم محافظت از خواهرم بود که با تموم جون و دل  تونستمیکه م  یتنها کار  گهید

 انجامش دادم. 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۱ پارت 

 :ایوان

تخت   یاز رو دمیهام و که باز کردم د. چشمنییپرت شدم پا یقلت زدم که از رو بلند کی
 . نیی افتادم پا

 کجاست؟  نجایا 
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 . دمینفر رو شن  کی یاومد، صدا  ادمی  زیکم کم همه چ 

 افتاده؟...  ی بانو حالتون خوبه؟ اتفاق -

 تو؟  امیب  نیدیبانو اجازه م -

 .ستین یز یخوبم چ -

 بود؟  ی چ یپس صدا -

 تخت افتادم.  یاز رو ستین یز یچ -

 افشیق دنینفر با عجله اومد داخل اتاق با د کیکه در باز شد و  دمیاز حرفم د بعد
 مخصوص.  یمهیهست، ند یپر  دمیفهم

 که نشد؟ حالتون خوبه پزشک رو خبر کنم؟... .  تونیزیبانو چ یوا -

 وسط حرفش با خندا گفتم: دمیپر

 ندارم فقط گرسنمه! ازینشده به دکترم ن یز یچته دختر!؟ آروم چ -

 گفتم که با تعجب نگام کرد. یاو باحالت بچگونه نیا

چون  نیبد ریتغ  دیبانو رفتارتون رو با ی ول ارن،یبراتون صبحانه ب گمی چشم بانو االن م -
 صحبت کردن. نطور یافت داره ا ی سلطنت یبانو هی یبرا

 .ارهیتا صبحانه ب رونیگذاشت و رفت ب ی حرفش احترام  نیاز ا بعد

که   ی بدم، اما نه از اون لحاظ   یر یتغ هیتو رفتارم   دیبا گفتی رفتم تو فکر درست م  منم
 . یاگهیگفت از لحاظ د یپر  مهیند

 هام شکل گرفت.لب یرو  یای طانی ش لبخند
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 . ننیبی منم م یحاال اون رو 

  یی ونه دراوردم تا بپوشم که تنهاد کیاتاق که پرش لباس بود  یرفتم سراغ کمد تو  
 هست؟  رونیاون ب ی داد زدم کس  نی هم ینتونستم؛ برا

تر هست اومدن داخل و  نیی پا یها که معلوم بود مقامشون از پر  مه ی دونفر از ند دمید
 احترام گذاشتن. 

 ن؟ یدار یبله بانو امر  -

   د؟یکمک کن د یتونی لباس بپوشم م یی تنها  تونمی نم-

  ی صندل یبا گفتن البته اومدن سراغم و کمک کردن لباس بپوشم، بعدش منو رو  هردو
که اونجا بود موهام و به صورت بافت از پشت درآوردن، بعد به  ی لینشوندن و با وسا

 .یکره ا یلمایاز داخلش رد کردن مثل ف رهیگ  کیجمعش کردن و  ی صورت کی

اش رو بهم بود به همراه گوشواره ت اقویگردنبند که از  کیواقعا برام جالب بود بعد  
که ست گردنبند بود رو دادن تا دستم کنم؛  ی انگشتر به رنگ آب کی کردن بعد  زونیآو

 بودم. یپر  کیهم برام زدن انگار  ی و رژ آب هیسا کیبود با اتمام کار  بایواقعا ز

 خوشگل بود.  زیواقعا همه چ ی آب زیهمه چ 
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 بلند شم و برم سراغ عوض کردن نقشه. دیآماده شدم، حاال با گهید خب
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اونجا صبحانه حاظر بود، شروع کردم به   رونیاز سر جام بلند شدم و از اتاق رفتم ب 
که خودمم   دمیبودن و من قبل از خوردن انقدر سوال پرس بیخوردن البته همشون عج

 .خسته شدم

 

 از خوردن صبحانه از جام بلند شدم.  بعد

 با ذوق گفتم:  یپر  مهیبه ند 

 ببر. شی من و به اتاق تراو  -

 گذاشت. ی هم احترام  اون

 .دییبله بانو بفرما -

که از  یهر ک میکه برس ی به راه افتاد منم به دنبالش تا وقت شی به سمت اتاق تراو بعد
 . ذاشتی بهم احترام م  شدی رد م شمیپ

  شی بود جلو اومد و گفت که تراو ای پر مهیمرد که رنگ لباسش مثل ند کی می دیرس ی وقت
 هنوز خواب هست. 

کنم وارد  ی به حرفش توجه  نکهیکه صبح گرفته بودم بدون ا ی م یهم با تصم من
 اقامتگاهش شدم.

من   ی بود ول  دهیاتاقش مثل اتاق من بود پس به سمت اتاق خوابش رفتم، چه ناز خواب 
پارچ آب  هی دمینگاه به دور و برم کردم د کی ادیاصال دلم به رحم نم دونستمی م

 اونجاست. 
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رو صورتش و هم زمان   ختمیآب رو ر شیسر تراو  یرفتم سمتش برش داشتم و رفتم باال 
 تو اتاق. ختنیر هامهیکه همه ند دمیداد فرابنفش هم کش  کی

شدم   شی متوجه تراو دنیدخن ریدل س کیو داد بعد از  غیهم شروع کرد به ج شیتراو 
که داشتم از  ی وقت  دن،ییشروع کردم به دو گهید غیج کی سمتم من هم با  ادیکه داره م

 .دمیدر د یدختر رو جلو کی رونیب  رفتمی داخل اتاق م 

 

نگاش به   ی وقت  ی تند اومد و خورد بهم ول  شیبعد از من تراو سادمی وا نیبه خاطر هم 
 و اومد جلوم. سادیدختره افتاد صاف وا 

 به اتاقم؟! یا یب گهید یها؟ مگه نگفتم حق ندار  ؟ی کن یچکار م نجایتو ا -

 با جسارت کامل گفت: ی ول دهیکه معلوم بود ترس یدختر با صورت  اون

 و نسب.  اصلی خانواده ب ی دختر ب کی به اتاقت؟  یبا خودت آورد ه یدختره ک نیهه ا -

 شی تراو گه،یم ی چ  شی تراو نمینگفتم تا بب ی چی ه ی گرفتم ول شیحرف انگار آت نیبا ا 
 جمع کرد. نشیس ی هاشو تکزد و دست یپوزخند

دختر الهه اعظم، خواهر من و دختر امپراطور  نیاول بهش احترام بگذار بعد حرف بزن، ا -
 و ملکه هست. 

 کرده بودم.  دیمن فقط به کلمه خواهر من کل ی حرف اون شکه شد ول نیا با

 اون داداشمه؟! پس چطور محافظم بوده؟! ی عنی 

واقعا از   ی انقدر تعجب کردم اعصاب برام نمونده، ول  گهیَاه اعصابم خورد شد ولم کن، د 
 .کردمیداداش بزرگتر داشتم ذوق م  کی داشتن 
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 دختر که از شک دراومده بود گفت:  اون

ملکه  دیامکان نداره! من با نیا ی کن  تیمنو اذ یخوایتو همش م ی گیدروغ م یدار  -
 بشم و تو امپراطور!

 صورتش مشخص بود. یکه رو  ی شده بود از اخم ی عصب شیتراو 

 حرف رو تکرار نکن!  نیوقت ا چیملکه خواهر منه پس ه -

 قلبم حس کردم. هیرو تو ناح یدرد ه ی من  ی ول  کردنیها داشتن دعوا ماون 

 کیزدن واقعًا تحمل درد رو نداشتم.  غیبود که شروع کردم به ج دی اونقدر دردش شد 
 .دم یرو ند یز یچ گهیرفت و د  ی اهیهام سشد که چشم ادیلحضه اونقدر دردش ز
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  لیتخت بودم. اتاق برام ناآشنا بود، اتاق پر از وسا کی یهام و باز کردم روچشم ی وقت
 بود.  بیو غر بیعج

من که قصد  دنیاومد داخل؛ با د شیکه در باز شد و تراو  نمیتخت بش  یکردم رو ی سع
 . نمینشستن دارم اومد کنارم و کمک کرد بش 

 گفت:   کردی م خیکه مو رو به تن آدم س یجد باحالت

 برات افتاد؟  ی اتفاق چه -

 بود؟ ی افتاد؟ اون درد چ  ی چه اتفاق واقعاً 
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 هیدرد رو تو قلبم حس کردم اول  هیکه  یکرد ی با اون دختر دعوا م  یتو داشت  دونمینم -
رو حس کردم و در آخر   گهید شترتر یدرد ب هیو بعدش   شتریدرد ب هیبعد  یاهیدرد چند ثان
 شدم.  هوشیاز فشار درد ب

 .دمیهاهم کم نبود چون من شنفکر کرد و باخودش حرف زد، صداش اونقدر کمی

 که قدرتت فعال شده! ینکرد نی ! امکان نداره، تو هنوز تمر؟یچ ی عنی -

 بعد بلند شد و به من گفت: 

 !می بر یی تا جا دیبلند شو با -

 کجا؟  -

 !یهمفی بلند شو خودت م -

 شد. نهیبه س نهیمرد س کیدر اتاق رو باز کرد با  ی شدم و باهاش رفتم، وقت  بلند

 احترام گفت:  ک ی اون مرد بعد از  

 !رن؟یبانو کجا م د؟ی ر یم یی جا عهدیول -

 گفت:  یایبا لحن دستور  شیتراو 

 !یحرفات رو ادامه بد خوادی نم گهیبسه د -

 بهش قصر رو نشون بدم. میریم  میبانو حالش خوب شده االن هم دار 

 . دیدست من و گرفت و دنبال خودش کش  یاحرف اضافه چیبدون ه بعد

لحظه   کی  شیها هم به دنبال ما تراو  مهیمنم دنبالش، ند رفتیداشت م ینجور یهم 
 ها دستور داد:  مهی به ند سادیوا  یی جا
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 داخل!  ادیب ی کس  دیو نزار دیسیجا وا نیهم -

تا   دمیکش  یق ی که جلوش بود شد بالخره دست منو ول کرد، نفس عم یوارد ساختمون بعد
 راحت تر بتونم نفس بکشم. 

 رو بدو؟   نجایدور ا خوام،یم یز یچ هی هست و من از تو  نی محل تمر نجایا -

 گفتم:  یبزرگ بود با زار  ی لیکه خ نینگاه به سالن تمر هی با

 بزرگه.  ی لیخ نجایا -

 بدو.  ی تو برو هر چقدر که تونست  -

 ی لیلحظه سرعتم خ کی ی ول دن یباال و شروع کردم به دو  دمیمن هم دامن لباسم و کش  
 برخورد کردم.  واریشد و با د ادیز
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 بهم.  ع یخودش رو سر شیتراو 

 حالت خوبه؟ -

 شد؟ ینطور یچرا ا ی آره ول -

!  یزنیم بیوگرنه به خودت آس رمیبگ ی برات مرب  د یبا  گهی. دشنیفعال مدارن  روهات ین -
  ی لیخ ی لیشده، سرعتت هم خ اد ی ز روت یحواست باشه ن یی بدو ی هر وقت خواست ی راست

 !شترهیهم ب نیاز ماش ی سرعتت حت یبخور  یز یشده امکان داره به چ ادیز
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 افتادم. یز یچ کی  ادهی  رونیاز تعجب زده بود ب هامچشم

 !؟ ی مگه تو داداش من ی راست -

 رفت بهت بگم. ادمیآره اول  -

 هوا. دمیپر یزدم و از شاد ی غیبلند ج یباصدا

داداش بزرگتر، حاال چند سال ازمن   ؟ی. اونم چرسمیاز آرزوهام م ی کی آخ جون دارم به  -
 ؟ یبزرگتر 

 حالت من من گفت: با

باتعجب بهش نگاه کردم  داشت من  سال.  ی و س ستیحدو..ود...دو  ،یز ی..چزیچ..چ -
 !کرد؟ی رو مسخره م

 ساله. ی س ی سن داشته باش ی لیتو خ ی کن یچرا مسخره م -

 در جوابم گفت:  

 می . االن هم بهتره برمیو جاودانه هست کنهینم ری تغ افمونیق گهیسال د ی ما از سن س -
 کنم! تیهات معرف ی تا به مرب 

قصر رو   ی قسمت کیبعد از  میقصر رفت ی و به سمت خروج  میهم از اونجا خارج شد همراه
 .میو به پشت قصر رفت  میدور زد

بهمون   دیدختر اونجا بود تا ما رو د کیبعد به سمت راست رفت اونجا جنگل بود  
 احترام گذاشت.

 دایز پهاش داره بروشروع کن به آموزش دادنش قدرت  ع یوقت تنگه سر ا،یسالم جول - 
که چطور ذهنت رو قفل  گهیتو اون بهت م ی هستش مرب ایجول شونی ا ای! خوب وانکنهیم
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شما سه روز  ی برقرار کن ی تماس ذهن  نکهیا ی حت  ای ی رو بخون  ی چطور ذهن کس ای ی کن
 .دیتر شروع کن ع یتا سر زارمیو شما رو تنها م رمیمن م دیوقت دار

تا  میبانو تا به داخل جنگل بر دیایب -به من  اجازه حرف زدن بده رفت  نکهیبدون ا بعد
 مزاحم نشه!  ی کس
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  ی ساعت راه رفتن به مکان می . به داخل جنگل رفت بعد از نبه راه افتادم ایسر جول پشت
 . میدیکه دور تا دورش درخت بود رس

که ذهنت  ی فکر نکن وقت  ی چ یهاتو ببند و به هچشم نیش درخت ب نیو کنار ا ا یخب ب -
 !ی کنیچکار م نمیرو تصور کن که دور ذهنت قرار داره بب وارید کی شد  ی کامالً خال

 رو بفهمم.  زیتر همه چ  ع یهم به حرفش گوش دادم چون دوست داشتم سر  من

 باشه.  -

 کنم.  ی کردم ذهنم و خال ی هام رو بستم و سع کنار درخت نشستم چشم رفتم

کنم از بس به خودم فشار  ی ذهنم و خال تونستمی نم  ی حدود دو ساعت گذشته بود ول  
 کی  ع یشد منم سر  ی لحظه حس کردم ذهنم خال کی  د،یترکیآورده بودم سرم داشت م

لحظه درد   ه ی  ی ول دمیکش  ی غیج  ی رو تجسم کردم که دور ذهنم و گرفت با خوشحال وارید
 س شد. یشد و من حس کردم پشت لبم خ شتریسرم ب

 از دماغم خون اومد.  دمیدستم و نگاه کردم د ی دست رو بردم پشت لبم، وقت  
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 صورتم گفت: یخون رو دنی به سمتم اومد و با د ع یسر ایجول

 . ی ش ی بهت فشار اومده االن خوب م ست،ین یز یآروم چ -

 برقرارکنم.   ی م چطور تماس ذهن گرفت ادی ایسر دردم بهتر شد، با کمک جول قهیاز ده دق بعد

  ادیساعت  ۲۴سخت رو در عرض  زیهستم که دو چ ینفر  نیاول گفتی همش م  ایجول 
 بده.  ادیرو بهم   ی . قرارشد فردا ذهن خونرمیگیم

افتاد  هاممهیکه چشمم به ند می برگشت می بود دهی رو د گهیکه همد  یی با هم به سمت جا 
 به سمت اتاقم رفتم.  هامهیبا ند ایبا جول ی بعد از خداحافظ

 یپر  مهیند یصبح با صدا دم؛یتخت انداختم و خواب یبعد از خوردن شام خودم و رو 
  ادیرو  زیقرارداشتم تا بعد از ظهر همه چ ایشدم و به سمت جنگل رفتم چون با جول داریب

خارج   البته میو فرداش هم به بازار رفت میدیگرفتم بعدش تا شب با هم توجنگل چرخ
 جالب بود. ی لیشدنمون هم از قصر خ

تازه   دمی که خوشم اومد خر  ی بازار از هر چ  یمبدل. تو یاونم با لباسا میدزدها رفت مثل
 . خوندمی ذهن همه رو هم م 

 . مید یرو د ی عصب  شیتراو  میبه قصر برگشت ی بود وقت  زیانگ جانیه واقعا
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 بود.  ی هاش نظام نفر کنارش بود که لباس کیهنوز متوجه ما نشده بود.  اون
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مهم ازشون  ی لیبود که فقط در امور خ ی اون فرمانده گارد سلطنت ایجول یبه گفته 
 . کنندیاستفاده م

 که گفت: دمیرو شن شی تراو یصدا می دیبهشون رس ی وقت

 !دیکن دایتر خواهرم رو پ ع یسر  ی فرمانده هرچ  -

 رو متوجه خودم کردم.  شی سرفه تراو  کینه دردسر درست کردم. با  یوا ی چ

که  یو ترس به سمتم اومد.جور  تیعصبان نیب یمن و نگاه کرد و با حالت   ع یسر  شیتراو 
 .زنهی گفتم کتکم م

 ایجوابش و بدم به جول نکهیچرا لباس مبدل تنته؟ قبل از ا ؟یحالت خوبه؟ کجا بود -
 . دیکش  ادینگاه کرد. و سرش فر

مگه   ؟ی چ  زدی بهش صدمه م یاگه کس ؟یقصر برد رونیخواهرم رو به ب ی تو با اجازه ک -
 !؟یالزم رو به خواهرم بد یهاتا درس یمن به تو نگفتم سه روز وقت دار 

 وسط حرفش.  دمی پر .کنهی چقدر خواهرم، خواهرم م  یوا

رفتم تا   رونیب ایگرفتم االن هم با جول ادی رو در عرض دو روز  زیآروم من همه چ شی تراو -
 آشنا بشم. زیبا همه چ

 متعجب شد از حرفم.  شیتراو 

دو هفته تالش کردم تا فقط   باً یامکان نداره من تقر ؟یگرفت  ادیرو  ز ی! تو همه چ؟ی چ -
امکان  نی ا ی گرفت  ادیرو  ز یدرست کنم اونوقت تو درعرض دو روز همه چ ی ذهن  وارید

 نداره؟!

 گفتم:  درجوابش
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 !ی دومم رو خبر کن ی حاال که شده، بهتره زودتر مرب  -

 دومت! ی سراغ مرب میتا بر ایتو با من ب  ایتو برو! وان ایهم خوب، جول ی لیخ -

 د.با گذاشتن احترام و گفتن خداحافظ از ما جدا ش ایجول

 .میدوم قرار داشت رفت ی که مرب ی ما هم به سمت مکان 

پر از گل  ی شاخ درارم مکان  خواستمی از تعجب م  میدیکه به مکان مورد نظر رس ی وقت 
  موندمی م  دیمن سه روز اونجا با شی تراو ی. طبق گفتهاوریبه نام گ بایز یو پسر  اهیوگ
  اوریبه داخل رفتم گ ی برد. وقت اهیپر از گ ی من و به سمت قفس اوریرفت گ شیتراو   ی وقت

 در قفس رو قفل کردوگفت: 

  تیو گرسنگ ی تشنگ  ازیکه ن یو ازشون بخوا  ی دوست بش اهایبا گ یتا سه روز وقت دار  -
 کنن.  نی رو تُام

 حرف زد؟  اهایبا گ  شهی چطور م ؟ی چ  ی عن یرفت. وا!  و
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من هنوز موفق نشدم  ی ول  گذرهیاومدم م نجایکه به ا ی دو ساعت از اون ساعت  حدود
 باهاشون ارتباط برقرار کنم.

 گفتم:  یباز  وونهید یبرا 
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 د؟یسالم خوب  -

 اومد: یی صدا هی دمید

 سالم ممنون. -

 .دمیند یز یچ ی ور اون ورم رو نگاه کردم ول نی تعجب ا با

 نجاست؟ یا ی کس -

 .دمیصدا رو شن دوباره

 من گل رزم. ن،ییپا ن یا نجامیآره من ا -

رو  ی کیبهش دستور بدم  نکهیا ی عنیمن فکر کردم ارتباط برقرار کردن  شهی مگه م وا
 بکشه. 

 تشنم بود روبه گل گفتم:  ی لیخ 

 زنن؟ یهام حرف ممگه گل -

 .نی فقط با ملکه اعظم، که شما ملکه اعظم هست ی آره ول -

 بپرسم.  شیاز تراو نویا دیبله ملکه اعظم، با 

 اومد سمتم.  اوریگ دمیها حرف زدم که دساعت با گلسه  حدود

 ؟ ی باهاشون ارتباط برقرار کن ی تونست  -

 آره نگاه کن! -

 گفتم:   خکیبعد به گل م 

 خودتو تکون بده.  -
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 در قفس رو باز کرد و گفت:  دیرو د  نی ا اوریگ  ی وقت

 باشه.  یزود نیبه ا کردم یفکر نم ی ول نی ریگیم  ادیشما زود   گفتنی م عهدیول -

 .یبه سالن خاک افزار  میبر دیبا حاال

 جلو افتاد منم پشت سرش.  بعد

اومد؛  ی دنینوش ی وان یپر از غذا و ل ی نیبا س یپر  مه یند میدیکه رس یبه سالن خاک افزار  
 گفت:  اوریبعد از غذا گ

 !نجا یا نیایب نیشد ریحاال که س -

 !دیور کنخاک رو کف دستتون تص یبعدش مقدار  دیکن  ی ذهنتون رو خال 

هام رو  کف دستم هست چشم یز یلحظه حس کردم چ هیکه گفت رو انجام دادم  ی هرچ 
 گفت:  اوریگ دمی دستم و د یکه باز کردم خاک تو 

 !دیگلوله خاک رو تصور کن هیخوبه االن  -

 انجامش دادم خودم هم ذوق کردم. ی وقت 

 !دیحاال با تموم قدرت اون و به سمت من پرتاب کن -

داد و   ی جاخال ع یگلوله رو به سمتش پرت کردم سر   ی که گفت رو انجام دادم. وقت یکار 
 گلوله از کنار سرش رو شد.

 . تیر ینشونه گ ن ی خوبه قدرت پرتابت خوبه و همچن -

داد.   ادیرو بهم  یر یو هدف گ یرانداز یفرهاد افتادم اون بود که ت  ادهی حرف  نیا با
 رو واقعا نامرد بود.  ی دفاع شخص نطوریهم

 : گفتی به خودم اومدم که م  اوریگ یبا صدا 
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 ن؟یکنیم هیگر  نیحالتون خوبه؟ چرا دار -

 افتادم. هیفرهاد به گر ادیهام بردم که متوجه شدم با و سمت چشم دستم

 کنه؟! انتیست با شراره بهم خچطور تون  اون

 گفتم:  اوریو پاک کردم و به گ هاماشک

 کارت با من تموم شد؟اگه آره تا برم.  -
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 از اونجا دور شدم. ع یگفتن آره سر  با

 اون به اتاقم برگشتم.  یی با راهنما دم،یرو د یپر  مهیدر ند دم

 ندن.  ی و اجازه ورود به کس انیوجه داخل ن چیخواستم به ه هامهیاز ند 

 کردم، حالم اصالً خوب نبود. هیتخت انداختم و شروع به گر یحرص خودم و رو با

حوله   کی گرفتم برم حموم؛ با برداشتن  میبهتر شد تصم ی حالم کم هی از دو ساعت گر بعد
 به حموم رفتم.

پولدار بودن،  هامنیالبته ا یخر پوال شدحموم  یبود انگار تو  شرفتهیپ ی لیخ حمومش
 شکل نداشتم. نیبه ا ی انتظار حموم  یی ماورا یا یدن کیخب از  ی ول
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آماده شد  یداخلش، وقت  ختمی اونجا رو ر یهااز شامپو بدن یرو آماده کردم و مقدار  وان
 لباسام و در آوردم.

بودم  نجایمدت که ا نیپف دار بودم و ا یعاشق لباسا شهی افتاد هم ادمیلباس  دنید با
 هام پف دار بوده. لباس

 رفته! ادمیبه سرم اومده که  ی چ گهید نیبب

رو صدا  یپر  مهیاز حموم باحوله به داخل اتاق اومدم اول بدنم و خشک کردم بعد ند بعد
لباس موهام رو به مدل خودشون برام  دنیزدم تا کمکم کنه لباسام و بپوشم بعد از پوش

 نهییآ یکرد. بلند شدم و خودم و تو زونیآالت ست لباس رو بهم آو وریدرست کرد و ز
 .دمید

که  یاکره یهالمیمثل ف ی آب  یها و طرح هاباگل ی بلند به رنگ مشک ی لباس پف کی 
 . ی افسانه دونگ لمیمثال مثل ف دمیدیم  شهیهم

 ینجور یا عالقست همهاشون شدم؟! ولش کن بابواقعًا برام سوال بود چرا عاشق لباس 
 مثل عالقه من به فرهاد.   ادیبه وجود م

رو اعالم  شی اومد که اومدن تراو رونیب یاز خدمتکارها ی ک ی یافتادم، صدا ادشیهم  باز
 !ارهیب ی خوراک  یگفتم بره تا برامون مقدار   یپر  مهیتو به ند انی. با گفتن بکردیم

هم داخل شد با   شی من هم به اتاق مالقات رفتم که همزمان تراو  یپر  مهیرفتن ند با
کننده لباس  رهیخ ی پیقد بلند و چهارشونه با ت  یمکث کردم. پسر  یمقدار  دنشید

داشت. صورتش رو  یکه نقوش نقره ا  یی بایبود، بلوز و شلوارز دهیمخصوص پوش
خودم و بهش  با چند قدم بلند ی چرا ول  دونمیمشخص بود که تازه اصالح کرده نم

 بغلش. دمیرسوندم و پر
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  یبو کی دیچیهاش رو محکم دورم پدست هیبعد از چند ثان ی اون هم اول شکه شد ول 
 خانواده.  یداشت بو  ی خاص

 داشت. تینشون از حما هاشدست
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 :دیاز خودش دور کرد و پرس  ی من و کم  شیتراو 

 کرده؟  تتیاذ  ی کس  ایافتاده  ی حالت خوبه؟ اتفاق  -

  گهید خواست،یاومد چقدر دلم داداش بزرگتر م ادمی دمتیلحظه که د کینه فقط  -
 اگه ناراحتت کردم. دیو بغلت کردم. ببخش  رمیخودم و بگ ینتونستم جلو

 کرد.  میبغلش زندون یهاش توکه با دست رونیب امیخواستم از بغلش ب بعد

داش منم دلم برات تنگ شده بود. تازه اصالً هم ناراحت نشدمبه خاطر بغل عمر دا -
 کرده باشه. تتیاذ ی کس  دمیکردنت، فقط شکه شدم و ترس

 که جواب داد.  دمیملکه اعظم هم پرس ی. ازش دربارهمی ساعت با هم حرف زد کی  حدود

ملکه اعظم  ره یگیو دستور ازش م کنهیعنصر فقط با ملکه و امپراطور خودش صحبت م هر
 صحبت کنه و بهشون دستور بده و خب یهست که بتونه با همه نوع عنصر  ی کس

وجود نداره،   ی هست که ملکه اعظم  یاو خورده دو قرن یبه اندازه ی عن یهاست، مدت 
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  ا،ینه به مادر مار رویمادربزرگ ما بوده. اون ن نهمو ای ای ملکه اعظم مادربزرگ مار نیآخر
تو با   دهیبه تو رس ی . ولدهیکه مادر تو هست نرس ایبه دختر مار  ی و نه حت  اینه به مار

کار هم پدر و  نی. با ایو اون و شکست بد یر یقرار بگ  طانیدر برابر ش ی تون ی م  روهات ین
و فقط در   میما جاودانه هست  گه،ید زیچ هیرو. و   گناهی و هم مردم ب ی دیمادر رو نجات م

 . می ریمی جنگ م

حواست رو کامالً   دیدرحال مبارزه بود که کشته شد تو با طانیبا ش نی ش یاعظم پ ملکه
رو! و  یکه دار  یی روهایمبارزه با ن  نیهمچن ،یر یادبگیرو  ی فنون رزم  یو همه  ی جمع کن

از حاال به  ی نیاجنه رو بب ی تا بتون ی کن داریچشم سومت رو هم ب دی تو با گهید  زیچ کی
تو  یها ی مرب   گهید زیچ کیبرو و  شیپ ارمیکه برات م یی ها  ی با مرب شهی بعد شروع م
 ی مرب  ی تو از فردا عالوه بر امور جنگ  ی همون عنصر هستند. راست یملکه ها ایامپراطوران 
مدت هست ذهنت   کی  ی . راستیرو دار  ایدن نیرفتارت داخل قصر و ا یمخصوص برا

 ادیفرهاد رو کمتر به  نکهیا  ای ی کنی رو زود قبول م زی هست که چرا همه چ نی مشغول ا
اون  یشد یکامال قو نکهی. بعد از ای نش تیتو انجام دادم تا اذ یرو رو ی. من وردیار یم

 . شهیورد خود به خود برداشته م
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 یرو باال بردم و رو رمی ضربه شمش  نیآخر یه روم کردم. برابه سرباز رو ب ی نگاه
رو سمت گردنش   رمیحرکت شمش  کیاز دستش افتاد. با  ریزدم که شمش  رشیشمش 

 بردم و تمام... .

 به سمتش نگاه کردم که گفت: شی دست زدن تراو یبا صدا 

 . یاآماده آماده گه ی. حاال د یکرد شرفتیماه واقعًا پ کی  نی ا یتو نیآفر -

و   ی زن ریاعم از شمش  یماه گذشت و من هم امور قصر هم دفاع نظام   کی درسته
 گرفتم.  ادیبا چشم باز و چشم بسته و هم کار و حمله با عناصر رو  یرانداز یت 

روم گذاشته بود برداشته بشه کم کم   شی که تراو یشدم که ورد یاونقدر قو گهید االن
 . رفتی سراغ شراره نم خواستی اگه م خواستی متوجه شدم فرهاد منو نم 

 زی چ نیشدن بهم رو نداره بدتر کیجرئت نزد  ی کردم کس طنتیمدت انقدر ش  نیا یتو 
خب  ی زندان حبس شدم ول یکردم که تا دو روز تو  یبد ی لیخ ی شوخ  ایکه من با مار نهیا
 هیهان ه،یمن با هان ی مدت زندان بودن برام اتفاق افتاد. دوست  نیا یخوب تو زیچ کی

برام غذا   ی واشکی روز تو زندان اومد سراغم و  کیبود.  ی همسر دارا فرمانده گارد سلطنت
 آورد.

نخورده بودم و  ی خوب یدو روز بود که غذا ناتمیتمر لیممنونش بووم چون به دل واقعاً 
 ردهنده بود. واقعًا آزا گهیغذا نخوردن دو روز د

من و   ی گرفته بود و وقت رنظری من و ز یکرده بود و کارها ی چند روز فضول نی ا یتو هیهان
به سرگرم کردن سربازا کرده بود  ی زندان با زور قهر و ناز و دعوا فرمانده دارا رو راض ارنیم

 . میدی دی رو م گهیهر روز همد گهیاومدم د رونیاز زندان ب ی و برام غذا آورده بود.وقت

 طنتیش هیداشت باهان ف یک ی لیخ می کردیم  تیبود با هم همه رو اذ ی طونیش دختر
 کردن. 
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 گفتم:  شیزمان حال برگشتم به تراو  به

 جونم من برم اتاقم. شی تراو -

از   ی صحبت کردن سمت اتاقم رفتم ،وقت یبرا ش ی بدون اجازه دادن به تراو ع یبعد سر 
ذهنش نفوذ  یتو کنهیداره بهم نگاه م یبدجور  شونیکیکنار سربازا رد شدم متوجه شدم 

 :گهیداره م دمیکردم که د

. هه اگه واسه ارباب ببرمش حتمًا  خوادشیکه زنده م ستیارباب ن ر یچه خشگله تقص -
 .دهیبهم م  ی پاداش خوب

 ردم.برقرار ک ی تماس ذهن   شیبا تراو ع یذهنش سر ی هاحرف  دنیشن با

 . ایب ع یکردم سر یی جاسوس شناسا هی شی تراو -

 رو قطع کردم رو به همون سرباز گفتم:  ی تماس ذهن  و

 ؟ نجایا یایچند لحظه ب شهیتو م یآها -

 . دنیلرزی هاش هم مدست د،یرنگش پر ع ی هم سر اون

 ن؟ ی دار یبله بانو کار  -

 ش؟ ی از کجا آورد ی بگ شه یراستش از خنجرت خوشم اومده م -

 .دهیپدرم هست، اون هم از پدرش بهش ارث رس ادگاریاون  -

 اومد. شی تا تراو دمیو پرت پرس ازش چرت  نجوریهم

منو گرفت جلوش و خنجرش رو  ع ی اما اون سر رنش یبه سربازها دستور داد بگ شی تراو 
 گردنم گذاشت. یرو
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 چهرش پر از ترس و استرس شد، رنگش زرد و قرمز شد.   شیلحظه شکه شدم. تراو کی

 !کشمتیولش کن وگرنه م  ی کن ی چکار م ی ه - 

 زد و اسن از صداش مشخص بود.   یهم پوزخند سرباز

 من و بکشه.   تونهی کس نم چیخوشگله با منه ه نی ا ی تا وقت -

لباسم در آوردم و  نیکه خنجرم و از آست کردنی م  ی لفظ  یداشتن دعوا طورنیهم هااون
که خنجر داشت ضربه  ی دست  یراحت جامون و عوض کردم و با خنجرم به انگشتا ی لیخ

 زدم.

دستش،   یخم شداز درد زخم رو ی از دستش رها شد، با پا زدم پشت زانوش وقت  خنجر
با پا خنجرش رو به   ومدیش در نماز یی صدا  ی دستش پوشوند. ول ی ک یدستش رو با اون 

 . به سمتم من اومد ع یسر  شیعقب پرت کردم. سربازها اون و به زندان بردن و تراو 

 حالت خوبه؟ -

 خوبم نگران نباش.  -

 جاسوسه؟  هیاون  یدیچطور فهم -

در  ی بده پاداش خوب  سشیرئ لیاگه من و تحو گفتی خوب داشت تو ذهنش م  -
 .یاینم سرش رو گرم کردم تا تو ب. مزهایچ نیانتظارش هست و ا 

 ها رو زد؟ حرف  نیذهنش ا یپس چرا تو خونمی من ذهن م  دوننیمگه نم ی راست 
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 با لبخند درجوابم گفت:  شیتراو 

 هیرو به عنوان  هانی چشم سومت، ا یدرباره ی حت  دونهی باره نم نی کس در ا چینه ه -
.  نیش ی ملکه اعظم پ ی رو نداره حت روهاین نیا یراز تو دلت نگهدار تا زمان الزم! هر کس 
 االن هم برو به اتاقت و استراحت کن!

 .فتمیوقت هست که ذهنم رو مشغول کرده م ی لیکه خ یمورد  ادیلحظه  کی

  یفکر دارم برا هیکم هست  طانیمقابله با ش یبرا روهات ین ی تو گفت   یز یچ هی شی تراو -
 .روها یتر شدن ن ادیز

 گفت:  یبا کنجکاو  شیتراو 

 ؟یچه فکر  -

بلند   یو... . نذاشت ادامه حرفم و بزنم و با صدا م یاز خانوم ها استفاده کن میتونی ما م -
 .  یدیشد ی لیخ دنیشروع کرد به خند

 و... .  فنیها همشون ضعامکان نداره زن -

 نوبت من بود بپرم وسط حرفش.  نباریا

 ؟ ی باره مطمعن  نیدر ا -

 آره.  -

زن  ریشمش  نیتو بهتر  گنیم دمی. شندمیشن تیزن ریمهارت شمش  یدرباره  ی لیخ -
 نه. ایهستن  فیها ضعزن ی مسابقه تا بفهم  ای. حاال بی هست 

 ؟ یدیمبارزه م شنهادیپ یدار  -

 . شهی اون انجام مبرد حرف  ی . هرک دمی مبارزه م شنهادیبله دارم پ -
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 .می هام همه ازمون دور شدن ما هم شروع به مبارزه کرداز قبول کردن حرف  بعد

 من.  ینه به اندازه ی خوب بود ول  شیزن ریشمش  
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 .هیقصدش چ دمیرو به سمت باال برد فهم رشیشمش 

که   ی نه واسه من  ی رو پرت کنه خوبه نقشش ول ریشمش  رمیاول سر اگه جلوش و بگ 
صحبت   ی دربارش با کس یهست ول روهامیاز ن ی ک یهم  نی ا شمی متوجه هر ضربه م

 خودم. یراز باشه برا کی نینکردم. دوست داشتم ا

ازم رد شد با پا به  ی دادم وقت ی جواب حملش و بدم جا خال نکهیا یمن هم به جا 
 و گذاشتم رو گردنش.  رمیشمش  ع ید سرپشتش ضربه زدم، تعادلش بهم خور

 هیحاال که من برنده شدم  فنیها ضعمن نگو زن یپس برا ،یتموم شد تو االن مرد -
 ی شهر رو آگاه کنه ابزار جنگ یها نفرم بفرست تا زن هیها آماده کن! زن یبرا نی سالن تمر

 نره! ادت یهم 

 .  دمیبعد به سمت اتاقم رفتم و گرفتم خواب -

*** 

 روز بعد.  ستیب
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جنگ   ی. واقعًا کارشون خوب بود و مطمعنم توکردمیها نگاه مگروه یها نیبه تمر داشتم
 .کننیمن و سر بلند م

 بانوان هم بود. ژهی اسم گروه رو گذاشتم ارتش بانوان البته گارد و 

  ی ول انیکمک ب یبرا نیسرزم نیا یهازن کردمیرو دادم فکر نم هینظر  نیا ی وقت  لیاوا
ازشون محافظ   یتعداد  ژهیشده ازشون. گارد و لی که دو گارد تشک ادهی ز رویاالن اونقدر ن

  نیو ا شناسنیو م دنیگارد خبر نداره همه فقط ارتش بانوان رو د نی از ا ی کس  ی منن ول 
محافظت از جون ملکه اعظم واقعًا   یباشن برا ی مخف  دی. گفت بادانجام ش ایبه گفته مار

بود.   ناتشونیبدنشون در برابر سم هم جزو تمر ی من یا ی رو گذروندن، حت  ی سخت  نات یتمر 
ها رو راجبم گفت عاشق اومد و اون چرت و پرت   شیتراو  داریاون دختره که روز اول به د

  یهمش سنگ جلو نهیبی متوجه من م هرو ک شی شده و االن که تمام توجه تراو شیتراو 
 .ندازهیپام م

 ارشدم رو عوض کردم؟ مهیبه جز ند  هاممهیچرا ند دیوزرا ازم پرس یجلو روزید 

 راحت گفتم:  ی لیمن هم خ 

 .کردنیمن و م یچون تحت فرمان تو بودن و جاسوس  -

 نکنه. تی انقدر منو اذ گهید یتا دفعه چالاهیچند تا مدرک انداختمش س با

 . ی البته به طور مخف ژهی گارد و سیرئ نطوریستم بود و همکه دست را هیهان 

بود که با  یها هم آشنا بشم فردا روز کم با اون ه یرو جلوم گذاشت تا  ی مختصات جنگ 
 . میکردیجنگ حرکت م  دانیتمام قوا به سمت م 
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مدت با تمام  نیبزرگ و نجات دادن خانوادم ا طانیش نیآرزوم شده بود کشتن ا واقعا
 آشنا شده بودم.  طانیش یهامانیهمپ
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 ۲۳پارت 

 کتابخونه. یتو یهاکتاب قیهم از طر اون

نفر قصد   کیکه متوجه شدم  دادیم حیهم داشت برام توض به نقشه کردم اون ی نگاه
 هست.  ک یهم نزد ی لیورود به ذهنم و داره و خ

 بزنه که گفتم:  ی متوجه حالم شد، خواست حرف ی چنگ زدم وقت هیهان یبه بازو 

 من رو.  کشهیکن! درد داره م داشیاطرافه پ نی نفر قصد ورود به ذهنم و داره هم هی -

 بلند به دو نفر از افراد گفت:  هیهان

قصد آزار رسوندن به بانو رو  بهی! اون غر نیباش بهیدنبال غر هیبق  دیمراقب بانو باش -
 دارن.

افتاده   ریتا آروم شدم متوجه شدم گ دمیدرد کش  قهیبعد پخش شدن حدود پنج دق 
چال چون  اهیاز افراد همون دخترست که انداختمش تو س ی کی دمی آوردنش فهم ی وقت

 بودمشون.  دهیقبال کنار هم د

 گفتم:  روبهش

 . شهیراحت اعدام م ی لیخ  ینطور یب اهم خو ی لیخ ی پس از اون دختره دستور گرفت  -
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 .کنمی خودم کار م یکار نکردم من خودم برا ی کس  یمن برا ی گیم ی چ یهه دار  -

زدن من صحبت   نیراجب زم نیاون دختر با هم داشت یر یروز قبل از دستگ هیشما  -
 من مثل تو نفهمم؟   یفکر کرد ؟ی کنیخودت کار م  یبرا ی گ ی. حاال منیکرد ی م

 قصر اومدن. ژهیگارد و یخبر داده بود که همراه سربازها شیبه تراو  ی ک  دونمی نم

 !دیچال ببر اهیو به س دیکن ری کار رو دست گ انتیخ نیا -

 چشم.  -

 . هاش رو گرفتن و بردنشجلو اومدن و دست هاسرباز

 .رنیبگ میبردن؛ قرار بود فردا دربارشون تصم اهچالیمرد رو به س ی از مدت بعد

 از اون مرد راحت شد به سمتم اومد. الشیخ ی وقت شیتراو 

 م؟ یبر یی به جا ی ایبا من ب شهی م -

 کجا؟  ی باشه، ول -

 کن.هات رو با لباس مبدل عوضبرو لباس ی فهم ی م -

 از قصر خارج بشه! خوادی م  ی عنی

 م؟یاز قصر خارج ش یخوای م -

 فضول کوچولو! گمی برو بهت م -

 هام و عوض کنم. . من رفتم لباسی فضول خودت  -

 اطیح کیشده در  لیمبارزه بانوان تشک یکه برا ی به سمت اقامتگاه خودم رفتم مکان  بعد
 به قصر خودم بود. دهیبود که چسب گهید
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خارج از قصر باشه امکان  نی اگه سالن تمر  گفتی بود م شیتراو  یخواسته نی ا باً یتقر 
لباسم و  یپر  مهیبا کمک ند دمیداره بهم حمله کنن، من هم قبول کردم. به اتاق که رس

 عوض کردم.

بنفش داشت،   یها هیحاش راهنیو پ نی آست نییبود که قسمت پا  یبلند راهنیلباسم پ 
گرفته بود در  ی خوب ی لیخ یبنفش نما یبایز یباگل ها  ی بود ول  ی لباس خودش مشک 

 وارد شد. سرش رو خم کرد و احترام گذاشن.  هیزمان هان نیهم

 یبرا ی به صورت مخف یی روها یمن ن نکهیو ا د،یبانو بهتره شنل لباس رو هم استفاده کن -
 !فتهین ی اتفاق خاص  دوارمیقرار دادم. ام عدیمحافظت ازشما و ول

 . دمیکالهش رو پوش گفتش عمل کردم و شنل لباس رو دورم انداختم بعدش به

نبود فقط خودم اون هم با هزار دردسر   دنیبود که اصال صورتم قابل د ی شنل به شکل 
 .دمی دی جلوم و م
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  شیتراو شیخبر رسوند که اون من و تا پ شی تراو یمهیکه ند شدمی حاظر م  داشتم
 . بری م

 ژهیو گارد یهاهمراهم نبود اما محافظ ی س رفتم، ک شیتراو  شیهم همراهش تا پ من
 مراقبم بودن.  ی پنهان

که رد  نطوریهم میهمه جا شلوغ بود، سمت بازار رفت میقصر رفت رونیبه ب شیتراو   همراه
 آالت داشت. وری افتاد که ز یاچشمم به مغازه میشد ی م
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  جذاب بود.  ً اونجا بود که واقعا بایز سی سرو کیبهش جذب شدم آخه  

دار خواست تا اون  شده بود از مرد مغازه س یکه متوجه نگاه من به سرو  شی تراو 
 .ارهیرو برام ب سی سرو

تفاوت در  نکهیشده از گردنبند، گوشواره، النگو و انگشتر بود. مثل ا لیتشک  سیسرو 
ودن که فقرا هم بتونن  ب ی متیبه ق هاسیبود، چون سرو نی هم در دو سرزم هاسی سرو

 ها مخصوص خودشون.ها مخصوص خودشون اشراف زادهخوب اون ی بخرن، ول

 

تشکر کردم و   شیبه دلم نشسته بود از تراو  ی لیبود که خ بایشاخه گل ز کی سی سرو
 گرفتی هم که چشمم و م یز یبار اونور هر چ کی  نوریبار ا کیشروع کردم به راه رفتن. 

 .دی خریبرام م شیتراو 

 تشکرکردم و بعد به سمت اتاقم رفتم.  شی از تراو م یدیبه قصر رس ی برگشت بود وقت موقع 

 تخت انداختم.  یو خودم رو رو دمیکردم و بعد از اون لباسام و پوش ی اول حموم کوتاه  

 داریزنگ ساعت از خواب ب یچطور خوابم برد. با صدا دمیخسته بودم که نفهم اونقدر
 شدم. 

  ژهیسر به گروه و هیزنگ گذاشته بودم؟! آهان قرار بود  یو روساعت ر ی چ یبرا هوم
 بزنم، بعد برم سراغ گارد. 

 . رونیمربوطه اومدم ب یهاو بعد از کار یی از جام بلند شدم رفتم دستشو 

بلوز چرم با  کیلباس بپوشم، رفتم سراغ کمد لباس مخصوص مبارزه که  دیاالن با خوب
 .دمیمخصوصش رو هم پوش ی ها. چکمهدمیشلوار ست بود پوش کی

 اومد. یپر  مهیند یلحظه صدا نیهم در
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 تو. ایب -هستم اجازه ورود دارم؟ یپر  مهیمن ند یبانو -

ها رو . اونبود ی ن یس کیوارد شد که دست هر کدوم   گهید مهیهمراه چند ند یپر  مهیند 
و   موندی م شه ی که هم یپر  مهیبه جزء ند  رون،یاتاق گذاشتن بعد رفتن ب یگوشه زیم یرو
 .ذاشتیدستم م  یرو جلو خواستمی که م  یی زایچ

مخصوص. بعد از تموم   یچا ی طور کم  نینون با شکالت صبحانه خوردم و هم ی کم 
 شدن صبحانه بلند شدم و به سمت مکان گارد بانوان رفتم. 

گارد برم سراغ  تونستمی نظر بودم و نم ریز هیهان  یآماده بود اما طبق گفته زیچ همه
 . ژهیو

 .میحمله رو شروع کن میتونست ی م ها کامالً آماده هستن پسگفت اون هیهان ی ول 

 رفتم.  شی به سمت اقامتگاه تراو 

 جلو اومدن و احترام گذاشتن.   دنیکه من رو د  هاشمهیند دمیرس ی وقت

 . نمیرو بب عهدیاومدم ول -

 من.  یملکه مادر هستن بانو شیاالن پ عهدیول -

 باشه.  -

 ... دمیرس ی سمت اقامتگاه ملکه مادر رفتم وقت  به
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 بودن. سادهیکه دم در وا دمی ملکه مادر رو د مهیو ند  شی تراو مهیند



 ب یعجا یایدن

53 
 

 ملکه مادر گفتم:  مهیبه ند 

 به ملکه مادر بگو من اومدم.  -

 هستن.  نجایه اعظم امن ملک یبله بانو، بانو -

 جواب داد:  هیمادر بعد از چند ثان ملکه

 کن داخل. شونییراهنما -

 تو.  دییبفرما -

 ها نشسته بود. مبل یرو زیم یجلو شی و تراو زشیداخل ملکه پشت م رفتم

 . شیتراو شیاشاره دست ملکه مادر من هم نشستم پ به

تو خودت    ی ول نجایا یایرو دنبالت بفرستم تا ب ی کس خواستمی اتفاقًا م یخوش آمد - 
 ؟ ی داشت یحاال کار  یاومد

ماجرا رو  نی زود تر ا ستیمبارزه بهتر ن یآماده هستن برا روهایبگم ن خواستمی آره، م -
 م؟ یتموم کن

که حالت استرس اوم مشخص بود شروع کرد به   ی مادر سرش روبلند کرد و با صورت ملکه
 حرف زدن. 

به همراه چند   دی ادامه داد:  تو با ع یسر ی لیبعد خ ،ی عنی... خب... ی عنی شهیراستش نم -
ما  یروز ی! اون باعث پیار ینفر رو با خودت ب هیعمر  یشهیو ش ی برگرد نینفر به زم

 . شهیم

 بودند.  دهیچرا انقدر ترس دونمیآروم بودم نم ی لیمن خ ی ول  دیهوف کش  هی بعد
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 رونیکه از تعجب ب یی ها با چشم شی؟تراو ی کنیخوب باشه، پس چرا انقدر من من م  -
 زده بود گفت: 

 ؟ینشد  ی واقعا عصب -

 بشم؟  ی نه، مگه قراره عصب -

حرف  نیکه ا  ی و کس  شدنی م  ی حرف عصب نیا دنیبعد از شن نیش یاعظم پ یهاملکه -
به  دادن،ی کار رو انجام نم ن ی و ا کردنی شکل مجازات م  نی رو به بدتر زدی رو بهشون م 

 .دنیرسی به قتل م طانیو بعدش توسط ش خوردنی شکست م طانیاز ش لیدل نیهم

 !گهید گشتنی و برم  نیزم رفتنی توک پا م  کی!؟ خب  یچ ی عن ی وا

 خودشون و داشتن. لی ولش کن حتما دل 

 رو به ملکه مادر گفتم: 

 کنم... .   داشیپ دی چطور با ؟یی برم و با چه کسا دیبا ی ک -

 وسط حرفم. دیپر  شیکه تراو  دمیپرسی جور داشتم سوال م  نیهم

شاهزاده  نیاطیبا چند شاهزاده اعم از شاهزاده ش گهیتو دو روز د ،یکی ی کیآروم و  -
. گهیو دو شهر د یکردی م  ی که خودت زندگ  یدر شهر  یر یم رانیآتش شاهزاده برف به ا

 دی ری شهر م نیبعد به سمت آخر دیکنی م دایها رو پ دیاونجا کل یبر   دیبا بیالبته به ترت 
 .دیکنی م دایعمر رو اونجا پ شهیو ش

 زدبه خودم اومدم و گفتم: شی که تراو ی که از اول توشک بودم  بابت حرف من

 ن؟ ی گی م  ی چ  دیفهمی ! م نیاطیبا شاهزاده ش -
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امپراطور  ریه بوده که گفرشت هیبا ما بوده. مادر اون  ی از کودک   نیاطیشاهزاده ش -
که پسرش ده سال داره توسط  ی و زمان  کنهیاونم به زور باهاش ازدواج م وفتهیم نیاطیش

 دیکه نبا گهی البته قبل از مرگ به پسرش م رسهی به قتل م نیاطیهمسر دوم امپراطور ش
 زمان با ماست.  همونمثل پدرش باشه اونم از 
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 ۲۶پارت 

وگرنه جونش به  ی بهش فکر بکن ی حت  دی. نبای دونی راز هست و فقط تو م  کی نیا البته
 ؟ید یفهم وفتهیخطر م

به شناسنامه و   نیرفتن به زم یما برا ی راحت. راست التونیخ ادینم  ادمی یز یمن چ -
 .میدار ازین گهید  یزهایچ

 در جواب من گفت: شیتراو 

.  نیچه برسه به زم ،یشناسنامه دار  ی هم که هست  نی سرزم نیا یمن تو االن تو  زیعز -
  ختم،یرو داخلش ر یادیکه پول ز ی کارت بانک کیراحت.  التیهست خ زیهمه چ

  نیرفت ی که وقت مونهی م نیفقط ماش لیچمدون لباس، موبا  ن،یشناسنامه مخصوص زم
 .دی بخر دیتونی م  نیزم

 .دیقطار استفاده کن ای مایاز هواپ دیتونی م  ی حت

 .هیپس من برم کارهام رو بکنم افرادم و بسپرم دست فرمانده هان -
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 و گفت:  دیخند شیتراو 

 برو راحت باش. -

 اومدم. رونیمن هم بلند شدم و از اتاق ب 

با البته رفتارم رو متناسب  زارمی احترام نم  ی به کس  شترهیمن چون مقامم از همه ب 
 گهیخودشون کردم اگه خوش رفتار باشن خوش رفتارم اگه بد رفتار باشن بدرفتارم، د

 به خودشون داره. ی بستگ

 که دم در بود گفتم:  یرفتم به قرارگاه خودمون به سرباز  

 کجاست؟  هیفرمانده هان -

 اتاق خودشون هستن بانو.  یتو -

 رفتم داخل داد زدم. ی در رو باز کردم و رفتم تو وقت   هیسمت اتاق هان  رفتم

 کارت دارم! نیبش  ایب هیهان -

 . شمی رو عقب کرد و  نشست پ میکنار ی اومد صندل  اونم

 !ا؟یشده وان یز یچ  -

 صدام کنه. ایوان  ستین ی کس  ی گفته بودم وقت خودم

حواست رو جمع   پارم،سی و گارد بانوان رو به تو م ژهیگارد و  نیزم رمیم  ی مدت  یدارم برا -
 ؟ یاببره! اونا برگ برنده ما هستن متوجه یی بو  ژهیاز گارد و ی کن نزار کس 

 هست.  زی راحت حواسم به همه چ التیآره خ -

 خوبه، االن افراد رو جمع کن تا باهاشون اتمام حجت کنم! -
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فقط فرمانده هاشون  ژهیرفت و با زدن زنگ مخصوص همه رو جمع کرد. از گارد و هیهان
ساکت و  ی همه احترام گذاشتن و بعد همگ  سادم، یسکو وا یو رو رونیبودن. رفتم ب

 . سادنیمنظم وا 

 و شروع کردم به صحبت کردن.  دمیکش  ی ق یعم نفس

در نبود من  دیحواستون روجمع کن کنمیازتون خواهش م ستم،ی ن ی مدت یمن برا -
برابره با مجازات   ی ون دستور منه، نافرمان شما هست دستور ا سیرئ  هیفرمانده ارشد هان

 پس حواستون کامال جمع باشه.

اونجا رو ترک کردم و به اقامتگاه خودم  گهید  یهابعد از گفتن چند نکته به فرمانده 
 هم با من امد.  هیرفتم، البته هان

 . شدی باشه تا شب واقعًا دلم براش تنگ م شمیقرار بود پ 

 . ادیسرش ن یی بال چیه دوارمیدل بستم ام ی لیچند وقت بهش خ  نیا یتو 

واقعًا بهمون خوش  ایمن و وان  گذرهی به اقامتگاه م میاومد  ی سه ساعت از وقت حدود
عشق  یایگو  هیعاشقانش به هان ی. نگاه هاوستیگذشت. فرمانده دارا هم به جمعمون پ

و  شونییآشنا یقبال درباره هیپرنور بود؛ هان دیهاش مثل خورشبود، چشم قشیعم
 .ودبهم گفته ب دنشونی بهم رس یدردسرها
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 ۲۷پارت 

که   کردهیم نیتمر  ی زن ر یداشته اونجا شمش   هیهان شن،یجنگا با هم آشنا م یتو  اونا
 . ادیفرمانده دارا به اونجا م
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که توجهش به سمت صدا    گشتهی م یقاتل فرار  کیبه همراه افرادش دنبال  نکهیا مثل
  ریفرمانده دارا از مدل شمش  رن،ی. اونم با دو نفر از افرادش به سمتش مشهی جلب م

  رشیشمش  لیدل نیبه هم ستین یماهر  رزنیکه اون شمش  شهی متوجه م هیگرفتن هان
رو بزار  رت یآوردم شمش  رت یگ  ی: آهاگهیم دنشترسون  یو برا رهی گی م  هیرو به سمت هان

 !کشمتی وگرنه م نیزم

 : گهی .گرده و با غرور تمام می بر م لکسیر ی لیهم خ هیهان

از دست   دونمیکه م یی و تا جا نجامیمن چهار ساعته ا ؟یانداخت رمیمگه فرار کردم که گ -
 که شمشرم رو بندازم؟ نی بپرسم چرا دستور داد شهیهم فرار نکردم پس م ی کس

رو با حالت مبارزه   رشیشمش   هیهان ترسوندن یبرا  خورهی م دارا هم که بهش بر فرمانده
هم متوجه   هیهان رهیبگ تونهیفرد نابلد مقابلش باشه اون و م کی که اگه  چرخونهی م
 .دهیم   ی و جا خال شهی م

 . یی ابتدا یضربه ها  نجوریا دهی بع ژهی : از فرمانده گارد وگهیو م زنهی بعدش هم پوزخند م 

ضربه که  کنه،ی ضربه سخت آماده م  یرو برا رش یو شمش  شهی م ی دارا عصب فرمانده
  ریشمش  کیرو دست خورده و اون  شهی . فرمانده متوجه مرهیگیجلوش و م هیهان زنهیم

که بعد از دو ساعت پشت سر هم مبارزه و تماشا کردن  کنن،ی زنه ماهره با هم مبارزه م
 .خورهی فرمانده دارا شکست م روهایتوسط ن

 : پرسهی م  هیاز هان نیبلند شدن از زم زمان

 ی بدونم از ک  خوامیم ه؟یو اسمت چ ؟یگرفت  ادی ی زن  ریشمش  ی بدونم از ک  شهی م -
 شکست خوردم.

 :گهی م  رهیهم همون طور که داره م هیهان 
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  ادی ی زن ریزن تو هستم ژنرال سپهبد و پدرم بهم شمش  ریدختر استاد شمش  هیمن هان  -
 . برهی دل فرمانده رو با خودش م  یول  ره،یو م  کشهیداده. بعد راهش و م

شروط   ی ول کنهیم یو از ژنرال سپهبد دخترش رو خواستگار  رهیاون روز م یفرمانده فردا 
رو، بعد از  هیدو سال هم شروط هان ده،یجلوشه تا دو سال شروط پدر رو انجام م ی سخت

 .کننیم  ی و االن عاشقانه دارن زندگ  رسهی م هیچهار سال به هان

 

 .گردمی فرمانده به زمان حال برم  یباصدا

 بانو حالتون خوبه؟  -

 آره، چطور؟  -

 .نی متوجه نشد ی آخه چند بار صداتون کردم ول  - 

 زدم. یلبخند شرمنده

 . کردمی شما فکر م یی داشتم به آشنا -
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 ۲۸پارت 

 شد. ی دارا تعجب کرد و حالت صورتش سوال  فرمانده

 د؟ یدونیما رو م یی آشنا یشما از کجا ماجرا  -

 .زمی دوست عز کیمن راز دار  -
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به هم  عاشقانه نجوریها همراز با خبر شدم، اون  نیاز ا هیمتوجه شد من توسط هان دارا
 ده دارا توجه من و به خودش جلب کرد.که صورت فرمان کردنینگاه م

با  ی متناسب با صورتش، چشمان  ی دماغ  ،یگوشت ی لبان  با،یز ی با حالت ی استخوان ی صورت
 . ادیدرم ی باشه از حالت ترسناک  هیکه کنار هان  ی ترسناک، فقط وقت  اریبس یارنگ قهوه

 . نی زم یتو مونهی مبارز مثل غول م  کی  یبرا ی عال ی کلی، ه۲/۴۹بلند   قد

 یبامژه ها ی چشمان ،یرنگ صورت به یاهلب قلو ،ی هم کم نداره؛ دماغ قلم هیالبته هان 
بود.  ۱/۷۵فقط من بودم انگار که قدم  ۲/۴۰قد  ،ی مناسب و ورزش  کلیه ،ی آب بلند با رنگ 

خب نه منم قدم خوبه،  ی باشه؟ ول دی. چرا من قدم کوتاه باخوردی داشت بهم بر م کمکم
نا  دی . پس نباومدیحساب م که قد من رو جزء افراد قد بلند به  دمبزرگ ش یی من جا
 کنم. یشکر 

! دو ساعت بعد من بودم و اتاقم با یکه بهم داد یز ی! ممنونم به خاطر هر چایخدا
 جور وا جور. یفکرها

نه؟  ایخوانوادم برم  دنی به د ی عن یبه شهر خودمم برم،  دیچکار کنم!؟ من با ایخدا
 دونم، ینم

 استراحت کنم.  ی. بهتره کم  ...هوف 

 هام شد. فکر کم کم خواب مهمون چشم نیبا ا 

طرف    کی و  شیطرف آت  کی  باست؟یچرا انقدر ترسناک و ز ایجا کجاست؟! خدا نیا
 . دید شهی رو م  یسرسبز 

 نفر که گفت:  کی  ینگاه به اطرافم کردم که با صدا کی 

 وقته منتظرتم.  ی ل یخ یخوش اومد -
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 و دو بال بزرگ پشتش. ی کامالً آب ی با لباس بایز ی سرم نگاه کردم. زن پشت به

 کجاست؟! نجایا شناسمی من شما رو م  ی عنی د؟یشناسی شما من روم - 

 نجامیا ،ی دیمنو ند ی ول یدی من شن یتو هم درباره  شناسمی آروم باش، آره من تو روم  -
 .نمیبب نجایو رو در اها خواستم که تخواب هاست من از ملکه خواب یایدن

 دمتون؟یند ی ول دمیشما شن یکه من درباره نیهست ی شما ک -

بهش اعتماد   ی تون ی تنهاست حواست بهش باشه! تو م ی لیخ نوشیت نوشم،یمن مادر ت  -
 بگو! شی رو به تراو گمیرو که االن بهت م نایا گهید زیچ کی و  ی کن

شهر اول اصفهان، شهردوم تهران، شهر سوم در استان لرستان هست در شهر کوهدشت   
 نوشیها هم ت نره آدرس ادت یداره مشهد هست  شهر که صندوق در اونجا قرار نیو آخر

 .ی دون ی بلده فقط شهرها رو تو م 

هاش  به پشت سرش نگاه کرد و بعدش به من نگاه کرد چشم زنهیصداش م ی انگارکس 
 .هید که من حس کردم برق مهربونز ی برق

 باشه! نوشمیبرم حواست به خودت و ت  دیمن با کنن،ی دارن صدام م -

همش  ی عنیشدم  داریشد. من از خواب ب اهیرو به من کرد و بعد همه جا س پشتش
ساعت با خودم   کینه؟! بعد از  ایبگم  شیبه تراو  دیخواب بود؟! هوف خدا چکار کنم با

 گرفتم بهش بگم.  م یکلنجار رفتن تصم

 باشم.  شیتراو  شیروز آخر رو پ کی  نی فردا قرار بود برم و دوست داشتم ا 

 داخل رفتم.  ی به سمت اقامتگاهش رفتم خدا رو شکر اونجا بود بعد از هماهنگ 
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 ۲۹پارت 

 شسته بود بلند شد و به کنارم اومد.که ن یز یمن از پشت م دنی با د شیتراو 

 عشق داداش.  یخوش اومد -

 بغلش گرفت بعد آروم و با آرامش  گفت:  یمن رو تو و

  ایب یاتاقم و من بغلت کنم، اه راست  یایب ینطور یبار ا هی خواستیآخ چقدر دلم م -
 . نیبش 

 نشست و گفت:  زشینشستن بود نشستم، اون هم پشت م یکه برا  ی تشک  یرو 

 ؟ یمن اومد دنی شده که به د ی چ -

شهر ها رو  بیترت  نکهیسوال دارم. به خاطر ا هیاما قبلش  بهت بگم یز یچ هیاومدم  -
 م؟یدو روز صبر کن دیگفت دیدونی نم

 ؟ یدیتو از کجا فهم ی راستش آره ول -

 رو بلد باشم.  هابیمن فکر کنم ترت  ی اون بماند ول -

 اوش گرفت. دست یهام رو تومن نشست و دست یاومد جلو دیاز سرجاش پر شیتراو 

 ؟ یدونی تو از کجا م ؟ی چ -

  بیها رو به ترت شهر نکهیو ا نوشه ینفر اومد به خوابم و گفت که مادر ت  هیخب راستش  -
 نیدر استان لرستان و آخر کوهدشت ی تهران، سوم  ی شهر اصفهان،  دوم  نی . اولگفت

 مقصد مشهد. 
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چند روز  دیشدن، وگرنه با دایخوبه واقعا، خدارو شکر شهرها پ یلیگفت:خ  شیتراو 
 . افتادی رفتنتون عقب م 

 ؟ ی چکار کن یخوای حاال م -

با تو،  مونمی م  و بعدش من ملکه مادر ببره یکه برا دمینامه م کیارشدم  مهیاالن به ند -
 . ی باش شمیدوست دارم امروز رو پ

خاطرات باورم  فی به تعر می داد. بعدش نشست اش مهینامه رو نوشت و به ند ع یسر بعد
 در تموم لحظاتم باشه و مراقبم باشه.  شیکه تراو  شدی نم

بار  کی کردهی اوقات مسخرم م  شتریاون از تمام خاطراتم خبر داشت وبه گفته خودش ب 
بوده، چون ساعت رو خاموش  شی تراو ریسه خواب مونده بودم تقصمدر یهم که برا

بوده و  لی که تعط یاون روز  نکهیا اینمونم  داریب ی بشم و تا صبح الک  هیکرده تا من تنب
کرده تا  یبوده که ساعت رو دست کار  شی تراو ودمب شتریمن خوشحال از استراحت ب

 زنگ بزنه.

آمارم رو داشت هم   یکه همه  یای . تازه از مزاحم تلفنبزنمش رمیبگ خواستمی خدا م یوا
که   یی داغ کردم و افتادم به جونش تا جا گهیکار خودش بوده د دمی صحبت کرد که فهم

 یصدا نکهیا یبود. برا ی تونستم قلقلکش دادم. به غلط کردن انداختمش واقعا روز خوب
 .می استراحتش اومده بود قنره به اتا رونیخندمون ب

تا   تخت انداختم یانقدر خسته شده بودم که خودم رو می کرد یبا هم بالشت باز  
 شد که خوابم برد. ی چ دونمینم یدر بره ول میخستگ

هام رو باز کردم کردم نتونستم تکون بخورم چشم یشدم هرکار  داریصبح که از خواب ب  
ام بر اورده شد بغل از آرزوه گهید  ی کیپهن داداشم رو به رو شدم، بالخره  نهیکه با س

 .دمیداداشم خواب
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  ی هاش رو باز کرد و با لحن طنز و خندونچشم شی که تراو کردمی نگاه م  شیآروم به تراو 
 گفت: 

و ازقصد   دارهیوقته ب ی لیشدم خ ؟متوجهی کنیکه به من نگاه م یخودت پدر برادر ندار  -
 ی لیسرمو بردم جلو و خ  دمیکش  ی نقشه عال کیپس  رون،یب امینذاشته از بغلش ب

 زد و من رو ول کرد. یادیفر  شیچونش رو گاز گرفتم. تراو  ی ناگهان

که با ترس  دمیها رو د مهی اتاق که ند ی کیفلنگ و بستم رفتم به اون  ع ی من هم سر 
 شدم و گفتم:  میارشد قا مهی اومدن تو اتاق. رفتم پشت ند

 نزار من و بخوره. -

شروع  و متوجه شاهکار من شدن  دنیو د شیتراو  ی قت و ی تر شدن ول  جیحرفم گ نیا با
 بهشون انداخت ساکت شدن.  شیکه تراو  ی با نگاه ی ول دن،یکردن به خند
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 ۳۰پارت 

 دوباره افتاد دنبالم. تیبا عصبان شیتراو 

 !ه یتا نشونت بدم تقاص کارت چ رونیب ایاز اون پشت ب -

، حاال کردم ی منم تالف یکرد تم ی کردم، اذ ه؟خوبی چ ی اوهو تقاص کار، برو بابا تقاص چ  -
 کم وقت رفتن شده!آماده شم که کم برم خوامیدست از سرم بردار م گهیلطفًا د

 ی بار بغلت کنم که تا مدت طوالن  نیآخر یبرا خوامیبغل داداش کارت ندارم فقط م ایب -
 . شهی تنگ م ی دلم برات حساب نمتیبینم
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مدت کم بهش دل بسته   نیا یبغلش. واقعًا تو  دمی ؛ منم پرطرفش، دستاشو باز کرد رفتم
اومدم و رفتم سمت اتاقم، لباس که اونا  رونیاز بغلش ب قهیشدم. هوف بعد از چند دق

که قرار   ییبایت داشتم باهام باشه... دفتر زکه دوس  زی چ کی موندی آماده کردن فقط م 
که ست دفتر   یی بایبرداشتم به همراه خودکار ز  سمیبنو وشمدت رو ت  نیبود خاطرات ا
 خاطرات بود. 

 تا هر وقت که خواستم برم بردارم. زیم یدو رو گذاشتم رو  هر

 ی مدت نیا یتو دمیاش شندرباره ی لیکه خ یداشتم قبل از رفتن برم سمت آبشار  دوست
 رفتم. رونیرفتم سمت در اتاق و ب لیدل نیبودم اصالً سمتش نرفتم به هم  نجایکه ا

 ...انیها خواستن همراهم ب مهیند 

 .هیکاف یپر  مه یفقط ند نیایهمتون ب ستیالزم ن -

اسب بود که مطعلق به من بود،  کی اونجا  میبه سمت استبل رفت یپر  مهی همراه ند بعد
بهش   ی گرفتم اون اسب رو بهم دادن البته من حس خاص ادیو ر یکه اسب سوار  ی از وقت

 نداشتم.

 ی اسب رو رام کنن ول  کی خوانیو چند نفر م شی که تراو  دمید میدیبه استبل رس ی وقت 
 بشه. کش ینزد  ی کس  زارهیو نم  ستهیای م یدوپا وا یاون همش رو

 . دیمن و سمتش کش  ی حس خاص  کی

آروم شد   دی نتونست. رفتم سمتش اونم تا منو د رهیخواست جلوم و بگ شی تراو ی هرچ 
 پاش و باال آورد تا من بتونم سوار شم. کیاون  ی بلند بود... ول ی لی خواستم سوارشم خ

اسب  لیاسب از خاندان اص نیببندم ا نیدوست نداشتم روش ز ن،یشدم بدون ز سوار
 چرا گذاشت سوارش بشم!   نمدوی نم شن ی آزادن و رام نم  شهی ها بود اونا هم
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 دیچرخ نی دور دور زم هیبه پهلوش زدم تا حرکت کنه اونم آروم حرکت کرد  یضربه ا اروم
 . شی و رفتم سمت تراو نییاولش قرار گرفت ازش اومدم پا  یسر جا ی وقت

اسبه  دمیچطور گذاشته منم سوار شم د دونمی ! نمشهیاون رام نم د ینکن تشیاذ ادیز -
 گفت:   شیتراو دیاومد سمتم و سرش رو به سرم مال

  نیپس ا ی سوارش بش ی که تونست ی هست ی دوستت داره و تنها کس ی لیخ نکهیمثل ا -
 دایپ یا  گهیبه اسطبل مخصوص تا صاحب د می د ی اسب هم م  ی کی تو اون  یاسب برا

 .یدببن نی خودت براش ز نکه یکنه! فقط مگه ا

 گفتم:  دنیکش  ههیحرف اسب شروع کرد به ش نیا با

 باهاش برم دور بخورم.  خوامی ! راستش م خواد ی نم نینه ز -

 پس چند لحظه صبر کن تا چند سرباز رو همرات بفرستم! -

 دوست دارم تنها باشم. ستیالزم ن -

 اما... .  -

 از خودم مواظبت کنم.  تونمی اما نداره من م  -
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 ۳۱پارت 

 و سوارش شدم البته باز هم با کمک خودش. رفتم سراغ اسب بعد
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هم بگم  نی قصر رفتم، البته ا یبه سمت در ورود شی تراو یهابدون توجه به صدا زدن 
شدم  کی به دروازه نزد  ی هام و عوض کرده بودم. وقتکه قبل از خارج شدن از اتاقم لباس

 .دینگهبان متوجه شد و داد زد: دروازه رو باز کن

  فیخارج شدم رو به اسب گفتم: ممنونم ازت. ح ع ی و سر دمیکه باز شد من هم رس دروازه
 !هیاسمت چ دونمیکه نم

 . دهستیاسمم سپ -

 . دمیکه دوباره همون صدا رو شن کردمی اونو رو نگاه م نوریا متعجب

  وانات یکه ما ح نیهست  ی شما تنها کس نینگرد یز یمن بودم بانو اسب، دنبال چ -
 . میباهاش صحبت کن میتونی م

که خودم رو زود نگه  فتمیو وقت بود که ب  وانات یمتعجب بودم از صحبت کردن ح هنوز
 .گهی بود د  یی ماورا یایدن  نجایا ی داشتم. ول 

 کجاست؟  ی دونی سمت آبشار آرزو م میبر دیخب حاال با د،یممنونم سپ  -

 بله بانو.  -

!  نیمن و سفت بچسب الیگفت:بانو  میاز شهر خارج شد ی حرکت کرد وقت ی به سمت بعد
 تند برم.  خواهمی م

 لیدل نی بشه به هم تیاذ دی با خودم گفتم شا ی و گرفتم ول هاشالی  ع یهم سر  من
 دستم و انداختم دور گردنش. 

سرم  یکه قبل از سوار شدن رو ی کرد. کاله شنل ادیسرعتش و ز  ههیش کیاون هم با  
با   نجوریگرفته بود و هم  ی بلندم و به باز  یسرم افتاد، باد موها ی انداخته بودم از رو

 . بردی و اونور م نوریخودش به ا
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العاده رو به  فوق یجا کیسرم و باال آوردم با  ی وقت  سادیوا دیسپ قهیدق ستیبعد از ب 
 ی آب  ،ی متفاوت اعم از بنفش، صورت یهابا رنگ  یآبشار  ،ی دن یو د بایز ی رو شدم. مکان

 و...

مادر که بچش و از  کیحسار دور ابشار رو گرفته بودن مثل  کی ن یع که یی هادرخت
 یبچش و تو  لیدل نیبزنه به هم بیبه بچش آس ی که نگرانه کس یخطر دور کرده، مادر 

مثل بلبل بودن و آواز   بایکه تقر یی پرنده ها یآب و صدا یصدا ده،یآغوشش کش 
 .خوندنی م

مثل سوت بود، اما  یی صدا کی بود فقط  نی که در زم یی هاچون بلبل  بایتقر گمی م 
 و جسشونم بزرگتره. خونن ی مثل انسان آواز م  نجایا یهابلبل 

 یی و هر آرزو زنهیبودم که آبشار حرف م دهیآبشار بلند شد قبال شن یرفتم جلوتر که صدا  
  کی خوادی و اگر به ضررت باشه ازت م کنهی اگر به سود تو باشه اون و براورده م  یکه دار 
 . ی بکن گهید یآرزو

نداشته باشند  یدیپل تیکه ن  یی رو نداره فقط کسا  نجایاجازه ورود به ا ی هر کس  البته
درختا  نی. ادهیها اجازه ورود رو بهشون نمصورت درخت نیا ریتو، در غ انیب توننی م

 مبارزه کنن. توننی نگهبان م کیو مثل  شنی وجه قطع نم چیهستن و به ه یی جادو

براورده   می اگه تونست نیاز آرزوهاتون رو بگ ی کیبانو،  نی آبشار گفت: خوش اومد یصدا
 .میکن

 بودن لذت ببرم و بعدش آرزو کنم؟  نجایفعالً از ا شهی م -

 م؟ یبنواز بایآهنگ ز هیبراتون   نی خوای آبشارگفت: البته بانو، م  یصدا

 دوست دارم. ی لی آره خ -

 . تاریو گ انویمثل پ یی بلند شد، نوا بایز  ینوا کی یتموم شدن حرفم صدا با
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 بدم کدومشونه.  صیتشخ  تونستمی که نم  یی نوا کی 
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 توجه من و به خودش جلب کرد.  یز یچ کیکه  بردمی داشتم از صدا لذت م طورنیهم

 . دادیافتاده بود و داشت جون م نیزم یرو بایز یاپرنده 

:» خواهش  حالش بد بود دهنش رو باز کرد و گفت ی لیرفتم سمتش و بلندش کردم، خ 
 کمکم کن.«  کنمیم

 بلند شدم و به سمت آبشار رفتم.  

 آرزو کنم! خوامی 'من االن م 

 «  ؟ی بکن ی تون ی آرزو م ه ی که فقط  ی دون ی آبشارگفت:» م یصدا

 نی که داشتم برام مهم بود اما جون ا یی مکث کردم و با خودم فکر کردم. آرزو  ی کم
 تر بود.مهم وونیح

 و گرفتم. ممیتصم 

 پرنده سالم بشه! نی ا کنمی آرزو م -

  کی یصدا د،یاومد و دورش چرخ یبعد پرنده از دستم جدا شد و باال رفت نور  هیثان چند
 دستم قرار گرفت.  یورد اومد بعدش پرنده دوباره تو
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کم متوجه تکون خوردنش کم طورنیهاش شدم و همخوب شدن جراحت متوجه
  یمن نجاتش دادم. از رو دیفهم  دیخودش د ینگاه من و رو ی هاش و باز کرد، وقت چشم

 .دیچرخی همش دورم م دیدستم بلند شد و دورم چرخ

 ممنونم، ممنونم.   -

نجات   یآرزو کنمی دارم. آرزو م یی آبشار بزرگ من هم آرزو  یرو به آبشار گفت:»ا بعد
 دهندم قبل از نجات من براورده بشه.« 

  دنشونیکه د دمیرو د ی لحظه حس کردم دونفر کنار من هستن نگاه که کردم مرد و زن در
به   گردنی . بعدش بر م شونیداشته باش ی تون ی مدت دو ساعت فقط م  یبرا -آرزوم بود. 

 که تا االن بودن.  ی مکان

 هم خوبه.  نیهم -

آخ چقدر   رفتم سمت اون زن و مرد. زن من و بغل کرد و گفت: » دخترم، دمیدو بعد
 ی بیمدت که آس  نیا یبغلت کنم همه کس مادر حالت خوبه؟ تو ینجور یدوست داشتم ا

 ؟« یدیند

 پدرم اومد که گفت: » خانم بزار من هم بچم و بغل کنم. «  یصدا

از جنس پدر و  ی کوه  کیکوه پشتم قرار گرفته  کی  کردمی و بغلم کرد احساس م  اومد
 مادر.  فیاز جنس لط یی ایرو

هم با خودم  شهیچرا. هم دونمی ها رو نداشتم نمحس نیبودم ا نی ن که زماون زما 
چون پدر و مادرم  گفتهی حسم درست م دمیاالن فهم ی ول  کنهی حسم اشتباه م گفتمی م

 حس رو داشتم.  نیکنارم نبودن ا

 دست پدرم رو گرفتم. 
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 ! نمیپدر و مادرم رو بب ی شکرات که گذاشت  ایآخ خدا -

 شما بود شما حالتون خوبه؟«  دنیرو به پدر و مادرم گفتم: » آرزوم د بعد

کرده بودن  مونی اتاق زندون هی یباهامون ندارن فقط تو یکار  گهی خوبه، د زیهمه چ -
 .می نداشت ی خوب بود مشکل  شی. بقنیهم

 می خوای ها م دنبالتون امروز به همراه چند نفر از شاهزاده امیزود تر ب دمیبهتون قول م -
تحمل   گه ید کمی. میدیو نجاتتون م میکنی حمله م طانیبه ش ع یبعد سر م،یبر نیبه زم
 !دیکن
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 دخترکم! «  ی موفق بش دوارمی گفت: » مراقب خودت باش! ام  مامان

 . « برگردن  دیآبشار بلند شد:» وقت تمومه، پدر و مادرت با یکه صدا م یزد ی هم حرف م  با

شدن و من هم سوار اسبم شدم و به   بیها غکردن با پدر و مادرم اون ی از خداحافظ بعد
 زمان رفتن بود.   گهیقصر برگشتم، د

 

 : نیساعت قبل از رفتن به زم کی
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و باهاشون آشنا   نمیقصر برم تا همراهانم رو بب ی مادر گفته بود که به سالن اصل ملکه
بودن   ومدهین هیبق نوش،یت  هاطانینفر اومده بود شاهزاده ش کیها فقط اون نیبشم، ب

کرده واال سر   ریتغ  ندهیبرن، آ دیاعظم گفته فقط دو نفر با یشگویطبق گفته ملکه مادر پ
 باشه.  طانیش  ومدینم نوشیه ت ب ال اص ی ول اوردمیدر ن

  اه،یس یگرد، چشم و ابرو  ی چهار شونه، صورت ی کل ی، ه۲/۸۹با قد بلند حدود  یپسر  
که فکر کنم عملش  ی دماغ  ،یبه صورت  لیما  یابه رنگ قهوه ی گوشت یی لبا ،یاقهوه یموها 

. گهید یزا یچ ی لیندارن عمل کردن دماغ و خ ای چرت باز نیکه از ا نجا یکرده باشه، اما ا
 . ی خداحافظ لنبرم به سا دیهوف االن با

 یهستن که از قصر خارج و به مکان دور  یبا افراد ی خداحافظ یبرا ی سالن مکان  نی)ا 
 از دو روز.(   شتریب ی مدت یهم برا اون رنیم

 صدا. دیرو با یپر  مهی. قبلش ندرمیبرام فرستاده م شی که تراو ی سمت جعبه لباس به

 داخل!  ایب یپر  مهیند -

 داخل اومد.  ع یسر یپر  مهیباز شد و ند گهید  مهیتوسط دو ند در

 !نی من من و صدا زد یبله بانو -

 .یایلباسام و عوض کنم، صدات زدم تا به کمکم ب خوامی آره م -

 به سمتم اومد و کمک کرد که لباسام و عوض کنم. یپر  مهیند

رفتم و   نهییبرام فرستاده بود سمت آ شیکه تراو  ی مانتو و شلوار و شال دنیبعد از پوش 
قد نود همراه با شال  ی شلوار ل  ،ی جلو باز به رنگ آب یمانتو کیبه خودم نگاه کردم 

 . ی مشک 
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اشت که بهشون چند تا از اشکال بند بلند از شونه تا مچ قرار د کی مانتو  نیآست یرو
 وصل بود. یلوز  ره،یمتفاوت مثل: قلب، دا

رفتم؛  ی به سمت سالن خداحافظ  هامهیزدن خودم دست برداشتم و همراه با ند دیاز د 
 بودنش به فرودگاه بود.  هیباعث تعجبم شد اون هم شب یز یچ ک یوارد شدم   ی وقت

 به سمتم اومد.  دنمی با د شیتراو 

 و هم با خودت ببر! ن یا یزود بر  دیو با ره ی که د ای! ب؟ی اومد

  ی کالج مشک  یست کفشا ی مشک  فیک کیکه به سمتم گرفته بود نگاه کردم.  یز یچ به
 بودم.  دهیکه پوش

  ی راست ف،یاومدنم و ممنون بابت ک ریبابت د دیکردم و گفتم: »ببخش  شیتراو روبه
 ؟« ی ن کی ها رو چکار مشناسنامه
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گرفته تا   یی نامه و مدارک شناسا ی از گواه  فتهیک  یمدارک تو یها نباش همهنگران اون -
گم نشه!    فتیتوِا مراقب باش ک فیداخل ک نوشیفقط مدارک ت  ،ی پول نقد و کارت بانک

 !شه ی م ریداره د ی االن هم بهتره حرکت کن

 خیلحن جوابش باعث  ی سالم کردم ول میدیکه رس ی وقت  ش،یسمت تراو  میبا هم رفت 
 .  ترسمی که ازش م یسرده رفتارش طور  ی لیزدنم شد. خ

 م؟ ی کجا ظاهر بش  دیشده. فقط ما با رید ی لیخ میریم گهیما د -
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 لیوسا دی وارد ذهنت کردم بهتره بر قشمیشهر اصفهان، آدرس دق یخونه متروکه تو  هی -
 !ایتو وان فیگم نشن مخصوصًا ک دیتون نگهداردستا  یرو هم تو

 ؟ ی سوال نقشه رو چطور وارد ذهنش کرد هیحواسم هست، فقط  -

ذهنم هست رو وارد ذهن  یکه تو  یز یهر چ تونمی من هست م  یروهایاز ن ی کی نیا - 
 کنم.  گهینفر د هی

 . سادیوا کم یاومد نزد  نوشیت 

 !میبر د یدستت رو بده با -

 ؟ی چ یدستم رو برا -

که خودم بهت نگفتم چشماتو باز   ی .  چشماتو ببند تا زمانی ستیچون تو راه رو بلد ن - 
 !نکن

 هام رو بستم.دستش گذاشتم و چشم یکامال قانع شدم و دستم و تو 

  یبلند شدم و دوباره رو نیزم ی حس کردم از رو هیبعد از چند ثان ی گرم   یهاعجب دست 
 هاتو باز کن.بگه چشم نوشیم منتظر بودم تا ت قرار گرفت نیزم

 .«ی چشماتو باز کن ی تونی گفت: » م نوشیچون ت دیطول نکش   ادیز دنمیکش  انتظار

خونه خرابه که مشخص  کی  یهام و باز کردم و خودم و تودستام و ول کرد چشم بعد
 .دمیها دکارتون خواب یبود سالهاست شده جا

 م؟یکن دایموندن پ یرو برا یی جا می بر ایعمر  شهیدنبال ش میبر دیاالن با - 

سراغ  می ریبعد م میکن دایموندن پ یبرا یی جا می فکر کرد و گفت:» اول بر ی کم شیتراو 
 عمر!«   شهیش
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کوچه بن بست قرار داشت. ما هم به  کیخونه آخر  میهم از اون خونه خارج شد با
که دارن باتوپ فوتبال  دمیپسر بچه رو دراه چند تا  نیدر ب میسمت سر کوچه حرکت کرد 

 .میها رد شداز اون کنن،یم یباز 

. چقدر دلم  دمیرو درحال حرکت د یادیز یهانیماش  میشد ی اصل ابونیکه وارد خ ی وقت 
 تنگ شده بود! هاشنیو ماش نیزم یبرا

و اطراف  هانیماش یازم درباره نوشیذهنم و مشغول کرده بود، چرا ت  یز ی چ کی فقط
 ذهنش مشغول نشده؟! ی عن ی کنه؟ی سوال نم

تو برات سوال  نوشی: ت دمیپرس نوشیمشغول باشه پس از ت  ی لینداشتم ذهنم خ دوست
 خودت فرق دارن؟   نی چرا با سرزم نکهیا ایهستن؟  ی چ  نایکه ا ادینم شیپ

 نه، چون من هم به همراه برادرت دو سال مراقبت بودم بعد از دوسال مجبور به -
  میریبگ ی تاکس  کی االن هم بهتره  ومدم،یم شیتراو  دنیباز هم به د ی برگشتن شدم. ول
 !میهتل برسون ک یو خودمون و به 

که داشت رد  ی زرد رنگ نیماش یرفت و دستش و برا ابونیحرف به سمت خ نیاز ا بعد
 بلند کرد و گفت:» دربست! «  شدیم

شد و در جعبه رو باز کرد و من   ادهیراننده پ نوش،یمن هم رفتم سمت ت  سادی وا نیماش
 نیجعبه عقب گذاشت در ا  یها رو توتازه متوجه دو چمدون دستش شدم. راننده اون

 . نمیدر عقب رو باز کرد و با اشاره گفت که برم بش  نوشیت  نیب

 نشست.  نوشمیبعد از نشستن من ت  
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 ۳۴رت پا

 !« دیهتل برسون هیگفت:» لطفا ما رو به  نوشیراننده نشست ت  ی وقت

گفتم:»   نوشیروبه ت  میکه رفت یرو به حرکت درآورد. مقدار  نیبا گفتن چشم ماش راننده
 مکان اول کجاست؟«   ی دون یم

 اسم شهرها رو نه. « ی ها رو بهم گفت ول گفت:»آره، مادرم قبل از مرگش مکان نوشیت 

 . گهینگفتم د یز یچ  ی چرا نگفته!؟ ول  وا

 ها رو از جعبه عقب در آورد. شد و چمدون ادهیراننده پ میدیهتل که رس به

افتاد   نوشیلحظه نگاهم به ت  ک یشدم،  ادهیشد پشت سرش من هم پ ادهیهم پ نوشیت  
 چراغ برق بود. ریقد کوتاه بودن. قدش مثل ت  ی لیبلنده آدما در برابرش خ چقدر قدش

ها رو گرفت و به سمت هتل رفت دسته چمدون نیماش نهیبعد از پرداخت هز نوشیت  
 من هم پشت سرش رفتم.

با  دنیکه ما رو د ی اونجا بود وقت  یی خانم و آقا می رفت رشیبه سمت پذ می وارد شد ی وقت 
 اد؟« یاز دست ما بر م ی گفتن و گفتن:» چه کمک  خوش آمد یی خوش رو

 به هم بود کامالً مشخص بود که دوقلو هستن.  هیهاشون شب افهیق

 دو روز! یبرا میخواست یدوتا اتاق م -

  نم؟«یشناسنامه هاتون رو بب شهی گفت:»بله م پسره

ها و کارت  و شناسنامه فمیدستم و بردم سمت ک  ع ی کرد من هم سر  ی بهم نگاه نوشیت 
کرد و عکس شناسنامه رو با   نوشیبه شناسنامه ت  ی رو بهش دادم. پسره نگاه های مل  
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کرد بعد شناسنامه من و باز کرد بعد از مطابقت دادن عکس با خودم  سهیمقا نوشیت 
و   زیم  یشناسنامه رو بست و گذاشت رو ،شناسنامه  دنیرفت صفحه دوم، بعد از د

هست که من  نیو برخالف قوان نی شما مجرد ی خانم ول خوامی معذر  ی لیگفت:» خ
 بهتون اتاق بدم.«

 واسه اتاق ندادن؟   شهیم لیمگه مجرد بودن هم دل ی چ ی عنی - 

 .« ادی از دستم بر نم یکار   ی ول خوامیمعذرت م ی لیگفت:» خ پسر

حرکت کرد من هم دنبالش رفتم. چند  رونیها رو برداشت و به سمت بشناسنامه نوشیت 
 ها.مسافر خونه ی بهمون اتاق ندادن حت  ی ول میجا رفت

 نوشینمونده بود من هم منتظر به ت  ی تا شب باق یز یخسته شده بودم چ گهیواقعًا د 
 .« ستیبه سود من ن ی راه حل دارم ول کی گفت:»  نوشیکه ت  کردمینگاه م

 « ؟ی:» چه راه حلگفتم

 خودم کنم. غهیماه تو رو ص کی به مدت  میبر -

 امکان نداره. ی گیم یدار  ی چ -

 . میپارک بگذرون یشب هم تو میتونی م -

 کیاجبار گفتم: فقط  یها باشم پس از رواصالً دوست نداشتم مثل کارتون خواب یوا
 االن مگه محضر خونه بازه؟  ی ماه ول 

 فعالً بازه.  نیبه پشت سرم اشاره کرد و گفت: ا نوشیت 

 !یچقدر مغرور و سرد و از خود راض ین توجه به من سمت محضر خونه رفت. وابدو بعد
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 میکرد. ن  ی صحبت کردن اون و راض ی و با کم  ی رفت سمت منش نوشیرفتم ت  دنبالش
  کیو به سمت  مینفر بودم از محضر خارح شد کی یاغهیکه زن ص یساعت بعد در حال

 .میهتل رفت

 ازشون خواست که شام ما رو بفرستن باال،  نوشی . ت مینفره گرفت کیاتاق با دو تخت  کی

دکمه طبقه پنجم رو فشار داد آسانسور شروع به   نوش ی. ت میهر دو سوار آسانسور شد بعد
 حرکت کرد. 
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 ۳۵پارت 

 هام و بستم. و چشم دمیچسب نوشی ت  یبه بازو ی حرکت آسانسور دو دست  با

گفت:»   دی حرکت من و د نیکه ا نوشی. ت ترسمی از آسانسور م  ی بود که مثل چ رفته ادمی
 به من؟ «   یدیشده؟ چرا مثل کواال چسب ی چ

 م؟ یرسیم ی ک یوا  ترسم،ی از آسانسور م  ی لیمن خ -

 اعصاب بود.  یزد که رو یصدا دار  یپوزخند نوشیت 

بعد  ی ترس ی م ستیآسانسور که آدم خوار هم ن  هیهه نجات دهنده ما رو باش، تو از  -
 ؟ یمبارزه کن  طانیبا ش یخوای م

که  یازش جدا شدم، با تمام ترس  لیدل نیمسخرم کرد به هم نطوریبدم اومد ا ی لیخ
تا   سادمیترسان از درون وا  ی لیدر ظاهر و خ لکسیر ی لیهام و باز کردم و خداشتم چشم

 .می به طبقه پنجم برس
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 کرد.  ی شی که زد من و آت  ی زد و با حرف  یاگهیمن پوزخنده د ی لکسیر دنیبا د نوشیت  

و تو گوشت فرو کن و   نی ا اد،ی بدم م چسبنی هه من از تو و امثال تو که مثل کنه بهم م -
 من نشو! کی نزد گهید

 . تیمثل گوجه قرمز شدم از عصبان 

چاکتم نه قراره عاشقت بشم   نهیحواست به حرف زدنت باشه! من نه عاشق س ی ه -
 دست فراوانه! یچون دست باال ریخودت و انقدر دست باال نگ گهیپس د  ؟ی اوک

 بود. سادهی شوکه داخل آسانسور وا نوشیشدم ت  اده یبود پ سادهیکه وا یاز آسانسور  بعد

به   نوش یکه ت  شدیداشت بسته م بدم، در آسانسور یجوابش و اونطور  کردی نم فکر
 .رون یخودش و از آسانسور پرت کرد ب ع ی خودش اومد و سر

 

 گرفت.   دیتوجه به اطراف اومد سمتم و انگشت اشارش رو سمتم به حالت تهد  بدون

بزرگت گوشته،  کهیت  ی با من حرف بزن  ینجور یا گهیبار د هیدختر جون اگه  نیبب -
  ؟یدیفهم

 ؟ ی اگه بگم نه چ -

 بعدش سمت چپ صورتم سوخت.  ی شد ول  ی چ دمیدفعه نفهم کی 

 من دست بلند کرد!  یشد؟ اون رو ی چ

  ی کس  نید  ریصورتش و بهش گفتم:  من خودم و ز یخم دستم و بلند کردم و زدم تو من
 . دمیقرار نم
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و وارد شدم  رفتم. در رو باز کردم ۵۴۳کارت اتاق رو از دستش گرفتم و به سمت اتاق  بعد
به اتاق   ی پشت سرمه. بدون توجه بهش نگاه  دونستمی در رو پشت سرم نبستم چون م

  سیبود، سمت چپ سرو یسمت راست جا کفش ی شیوارد م ی اتاق که وقت کیکردم 
بود و   شی آرا زیم شیکی یو حموم بود، جلوتر دوتا تخت با فاصله بود که جلو ی بهداشت

هم گوشه اتاق   خچالی کی بود،  tvبود که جلوش  کمد، دوتا مبل اونجا شیکی یجلو
 بود.

 .خچالیرفت سراغ  نوشمیبه پنجره بود ت   کی که نزد ی تخت یخودم و انداختم رو  
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در آورد و شروع کرد به آب خوردن من هم اصالً به  ی آب معدن  کیرو باز کرد  خچالی در
 اتاق هست.  یکه اون هم تو اوردمیخودم ن یرو

 چپش کردم.  لکسیو باز کردم، در آخر کامالً ر فمیک پینشستم و ز 

طور و   نی رو جدا کردم، مال خودم هم هم نوشیتوش هست! مدارک ت لهیاوه چقدر وس 
جلد  گشونی د ی ک یدونه ازشون جلد دخترونه و  کی خورد،  ی در آخر چشمم به دو تا گوش 

 پسرونه داشت. 

فکر کرده چون دو تا شارژر دو تا هدفون قرار  زیبه همه چ شیمشخص بود که تراو  کامالً 
خودم هم  لیگذاشتم وسا  ی عسل یرو رو نوشیت  لیداشت. همه رو جدا کردم وسا

 تل بود.ه رشیالبته به جزء شناسنامه هامون که دست پذ فی ک یگذاشتم تو
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در رو باز کرد از صداهاشون مشخص بود که  نوشیدر اتاق اومد. ت  یصدا  نیب نیهم در
جلوش و بدون توجه به  دیخودش و کش  یغذا زیم  یرو گذاشت رو لی شام رو آوردن وسا

بلند شدم رفتم ظرف غذام  ستمیمن شروع کرد به خوردن. من هم که اصال باشکمم قهر ن
غذا خوردن تشنم شد حوصله بلند   نیبود. ه دهیکوب تخت؛ غذا  یو برادشتم و برگشتم رو

  نمیو بده بب می آقا مهر ی گفتم:» ه نوشیافتاد رو به ت  ادمی یز یچ کیشدن نداشتم که 
 اش!« زود ب

 !؟« هیمتعجب نگام کرد بعد گفت:»مهر  هیچند ثان نوشیت 

 !« خوام یو م میمهر  ه،ی:»آره مهر گفتم

رو دراورد و   ی آب معدن خچالیهم همونطور هنگ بلند شد و رفت طرف  چارهیب نوشیت 
 تشنم بودا.«   شیو گفتم:»آخ دمیبعدش اومد طرفم آب رو که بهم داد همش و سر کش 

بعد که آروم شد با حالت  دنی بلند خند یشروع کرد با صدا دیحرفم و شن نی که ا نوشیت 
 سو استفاده کرد.«  شیچطور از مهر نیبب طونیش یهزمزمه گفت:»دختر

  خوام،یو م  میآب بود بهش گفتم مهر  ممیخوب متوجه شد چون تشنم بود مهر خخخ
 ولش کن غذا مهم تره.  خندهی چه قشنگ م ی ول

بعدش رفتم  زیم یها رو گذاشتم رو به جون غذا، غذام و که خوردم بلند شدم ظرف  افتادم
ماله   ی ک یگفت:»اون ماله منه اون  نوشیرو بردارم که ت  ی ها خواستم اول سراغ چمدون

 توِا.«  

خودم و برداشتم و رفتم سمت تختم چمدون و گذاشتم روش خودمم نشستم  چمدون
 درشو باز کردم. جلوش
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 هیو  رونیب یلباس برا ،یلباس راحت ش،یلوازم آرا فیحوله، مسواک، شامپو، شونه، ک 
 کیو  ر یحوله و شامپو رو به همراه لباس ز هیچ  یبرا یآخر  نیا دونمینم ی لباس مجلس

 و شلوار برداشتم و به حموم رفتم. شرت یت 

  ی چوب لباس یلباسام و رو کهیکوچ ی لیخ مونهیمثل لونه موش م ی اوه چه حموم  
آب سرد خودم  یکردم رو مشیگذاشتم و رفتم طرف دوش حموم آب رو باز کردم بعد تنظ 

 دوش که... ریو انداختم ز
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 نکهیبه خاطر ا دیچرا شا دونمیآب سرد نم ریکه برم ز نمیمن عاشق ا ی...خ کردم.واخی
 یاز حموم خارج شدم رفتم جلو ی دوش حساب هیول بعد از بودم از ا بیو غر بیعج
  یمنم رفتم رو دهیخواب نوشیمتوجه شدم که ت  ن یب نیو موهامو خشک کردم در ا نهییآ

 .دمیتخت خواب

چرا حس   ی ول  نوشیکجاست؟دوروبرم پر از درخت بود وا اونکه منم اونم ت  نجایخدا ا یوا
 نوشی؟ اصال مگه ت  کنهیم هی داره گر نوشیچرا ت   نکهیو ا ستیحال خودم خوب ن کنمیم

  ی رو نم نوشیت  یصدا دادمیکنه هر چقدر گوش م هیهم داره که بخواد گر ی احساس
 ی لیخ  یمن که گوشا شنوم؟یزنه چرا صداش رو نم ی اون که داره حرف م ی ول ٬دمیشن
بش فرو کرد  قل یخواد چکارکنه؟نه...ه اونوتو ی خنجر در آورد م هی نوشیدارم وانه ت  یز یت 

  ی ول هی ک یصدا دونمیشنوم نم ی رو م یی صدا ه یشم  ی بلند دارم پرت م  یجا هیانگار از 
که به صورتم  یاشو.باضربه  داریب ی نیب ی خواب م  یدار  گهیم کنهیهمش داره صدام م 

چهرش آشناست  خورهینفر م هیچشمم به  جمی گ کمیشم  ی م داریخوره از خواب ب  ی م
  یسرد رو زیچ هیشدن  دهیبا پاش شمیمتوجه نم ی ول  زنهیداره حرف م هیک ادینم ادمی ی ول



 ب یعجا یایدن

83 
 

چرا آب سرد  ی بود ول نوشیکرده بود ت  دارمیکه از خواب ب ی اون امیصورتم به خودم م
  دیشا ی گ  ی روم؟م  ی ختیچرا آب سرد ر یشد وونهی مگه د ی :»ه گفتمروم روبهش  ختیر
  ی خفه م  ی داشت  ی گ  ی م  ی با اخم گفت:»بفهم چ نوشیکردم پسره نفهم؟«ت  ی قلب ستیا

ادب.«واقعا خجالت  ی کردم نجاتت دادم دختر ب دیانگار  ی نفس بکش ی تونست یونم یشد
تختش دراز  یرو که نوشیکنم روبه ت  ی عذر خواه دیبود پس با نوشیحق با ت  دمیکش 
هنوز  دمیباور کن حالن خوب نبود خواب بد د دی.ببخش نوشی.ت نوشیبود گفتم:»ت دهیکش 

به من باشه  ی توجه  ی طور ب ن ی کردم جواب نداد پس که ا ی.«هرکار نوش یتو شک شم .ت 
که مطمعا شدم خوابه بلند شدن   ی نزدم وخودمو زدم به خواب وقت ی حرف  گهیدارم برات د
 نوشیت  نکخیانداختم تو قبل از ا قشی آوردم رفتم سمتش واز  خچالی زا خیو دو قالب 

داد بلند از   هیبا  نوشیتختم و خودمو به خواب زدم ت  یکنه خودمو انداختم رو ی حرکت
.«خودمو به ایوان کشمتیکه گفت:»م نوشیت  یبا صدا  چارهیاوخ اوخ ب دارشدیخواب ب

گرفت و بلندم   قمویبه تخت  دنیبه محض رس  نوشیخواب زدم نفسامو منظم کردم ت 
اونه  دمینش گذاشتم بعد انگار که دگرد ری چاقوم رو ز ع یسر دمی کرد منم مثال ترس

 هیآخه!« بد بخت  ی کنیم ینطور یوقت بود بکشمت. چرا ا یا وونهیمگه د یگفتم:»اه توا
 اد یلباسم هان.«البته با فر  یتو ی گذاشت  خی گفت:»چرا  ع یسر یلحظه شک کرد ول 
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که خواب بودم  وونم؟منید خ؟مگهی؟یگ یم ی مثال تعجب کردم گفتم:»چ  منم
حواستو جمع کن بفهم  ی گفت:»خودتو مسخره کن دختره نفهم.«گفتم :»ه نوشیآخه.«ت 

بندازم تو لباست و تو  خیکه من  ی حس  ی انقدر ب  ی عن یو خودت  ی نفهم خودت ی گ یم ی چ
  نوشیجوجه.« ت  کشنتیم تراح ی لیکه خ ی باش ینطور یاگه ا یواقعا نوبر  ی متوجه نش

من کال خودمو به اون راه زدم بدبخت به خودش شک کرد منو  دید ی وقت  ی شد ول ی عصب
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و ضربه  نیزم خوردمیتخت خواب بود وگرنه م رمیاز همون باال ولم کرد حاال خوبه ز
 دمیو خواب دمیمنم راحت دراز کش  کردیاونورو نگاه م نوریداشت ا نوشیت  شدمی م یمغز 

 لیدل نیبه هم دیپوشیداشت لباس م نکهیمثل ا دارشدمیب نوشیت یصبح با سروصدا 
سرو صدا قطع شد منم از سر جام بلند شدم که   هیپتو نگه داشتم بعد از چند ثان ریسرمو ز 

سراغ  میبعدش بر می صبحانه بخور نییپا  میحاظر شو تا بر عیگفت:»سر  نوشیت 
گفت:»اول  نوشیه؟«ت یچ ی گو٬ رهعم شهیش ٬دهیکل دمی.«گفتم:»من آخرش نفهمدایکل
.«منم که قانع شدم  داستیهستن که داخلشون کل یگو هیشب دامیعمر کل شهیبعد ش دیکل

  ی رنگ با شلوارو شتل مشک   ی خاک یمانتو هیاز سر جام بلند شدم ورفتم سراغ چمدونم 
جفت اسپرت   هیبه چمدون کردم  ی دوباره نگاه دمیحموم پوش ی برداشتم و رفتم تو

  نوشیانداختم توش روبه ت  ازمویمورد ن لیبرداشتم وسا ی با کوله مشک  ی مشک 
بود که پشت سرم داره  نینشون دهنده ا نوشیت یپا ی.«بعد راه افتادم صدامیگفتم:»بر

پشت سرم اومد و درو بست رفتم سمت   نوشمیدر اتاق رو باز کردم وخارج شدم ت  ادیم
پسر با  هیدکمه آسانسور رو بزنم که درش باز شد و  خواستمینم دنبالم بود مآسانسور او

که دوتا دست ازپشت   نیزم  وفتادمیوخورد بهم داشتم م  رونیاز در اومد ب لیگور کلیه
 هی نی هم با صورت رفت تو زم لهیسمت راست پسر گور دمیدور کمرم حلقه شد و کش 

  هنگاه شوازم گرفت وبه پسر تیبدون اهم اون ی انداختم ول  نوشی نگاه پراز تشکر به ت 
بهش گفت: »حواست کجاست   نوشینگاه کرد دستاشم از دورم باز کرد پسر که بلند شد ت 

تمام گفت: »به توچه؟ اصال  ی ادب  ی «پسر با ب ؟ ی ش  ادهیاز آسانسور پ ی تون یمثل آدم نم
رفت سمتش  لکسیر ی لیخ نوشمی؟«ت ی خوشم اومد  دختر مردم رو بکشم تو چکاره حسن

مشت کوبوند   هیپسررو گرفت و  قهی لحظه  کیدر  یباهاش نداره ول یمنم گفتم حتما کار 
چکارشم؟« پسره  یدیشوهر حسن حاال فهم٬تو شکم پسره وگفت:»همه کاره حسن

  نوشمیببخش عجله داشتم.«ت ٬دمیکمش هنوز دوال بود گفت:»آره فهمبدبخت که از درد ش
داخل   مبرو تو. « رفت ایولش کرد و گفت: » گورتو گم کن. « بعد رو به من گفت: » ب

 خودشم پشت سرم اومد تودکمه طبقه   همکف رو زد 
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 ۳۹پارت 

 میآسانسور به همکف رفت دنیرش بارسنگفتم چون واقعا خوشم اومد از رفتا ی چیه بهش
 ی ول نوشیخوردم ت  تیی سکویکاکائو با ب ریش  کمیصبحانه  یطرف رستوران هتل برا

بعد از خوردن صبحانه گفت:» اگه تموم شد   نوش یت .وردخ زروهمی ماشااهلل مثل گاو م
.«بعد بلند شد و پشت سرش من بلند شدم  میبکن  میتونیچکار م نمیبب می بهتره زود تر بر
برامون خبر کنه  نیماش هی خواست  رشیاز پذ نوشیت  می حرکت کرد ی به سمت خروج

 میرفت ی ماهم به سمت الب  ادیب نیتا ماش میبمون  ی الب یرو تو ی واونام خواستن مدت
بارنگ  ی چ  ونممبال ا نجورینوع مبل افتاد که ال مانند بود منم عاشق ا هیاونجا چشمم به 

هم پشت سرم اومد دلم   نوشیرفتم سمتشون رو روشون نشستم ت  ع یسر ی لیخ ی آب
داره   ی ذهنش چ یتو نمیبب سایبود خوب وا نوشینفرم ت  نیذهن بخونم اول کمیخواست 

نباشه خوب  یقو ی لیخ شی ذهن واریبتونم ذهنشو راحت بخونم و د دوارمیفقط ام گهیم
از دستش  شهی م ی . کارهیدر م یباز  دیبد دی چقدر ند دختر نیا ی اوم"وا نمیبب سایوا

اونور رو  نوریا کمی رسمیشعور ولش کن بعدا به حسابش م ی خالص بشم ؟"وا پسره ب
نشسته بودن  کیتو ج کیدختر و پسر خورد که کنارهم ج هینگاه کردم که چشمم به 

پس  گذرهیم  ی بدونم تو فکرشون چ خواستیگذشته افتادم که دلم م ادیلحظه  هی یتو
آخ جون بالخره به  یمشخص شدن اول رفتم تو ذهن دختره" وا یبعد  یها نهیگذ

پس...   ی بودما ول ایخودشو نرسونده بود من االن اون دن روزیاگه د ایعنی دمیعشقم رس
 ی بزاره ول  ری مشترکمون تاث ی زندگ  ینکنه بعد ها رو ؟ی عالقه ماکان به نامزد سابقش چ 

از من عاشقش بود اگه اون  شتریکنه آخه اون ب فراموشکه اونو  خوادیمن دلم نم
و من اصال با ماکان آشنا   زدی من نم نهیس یافتاد قلبش االن تو  ی تصادف اتفاق نم 
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اسمش ماکانه   دمیشونه پسره که فهم یروحش شاد" بعد سرش رو گذاشت رو شدمینم
" انتقام خون کنهیفکر م ی اون به چ نمیدختره باشه بزار بب نیعاشق ا ی لیخ دیپس با

باهات   یکار  یتا االن ده بار مرده بود زدی نم نتیاگه قلبش توس رمی گی فرشته رو ازت م
وتار   رهیت   امویآخ فرشته آخ با رفتنت دن  ی بش مونی اومدنت پش  ایکه از به دن کنمی م

دختره به   نیخدا بب ی" واشت یپ امینترس بعد از گرفتن انتقامت منم م ی که ول  یکرد
ذهن  یبه دختره بگم که تو  تونستم یکاش م یا کنه ی فکر م  ی کنه پسره به چیفکر م ی چ

  ایب دیرس نی اومدم :» ماش رونیاز فکر اون دونفر ب نوشیت  یبا صدا گذرهیم ی عشقش چ 
نگاهمو به اون دونفر   نی.«بعد بلند شد و حرکت کرد منم پشت سرش بلند شدم آخرمیبر

در رو باز   نوشیسمند بود که منتظر ما بود ت  هیاز هتل  رونیش رفتم بانداختم و بعد دنبال 
 کرد و اشاره کرد که اول من برم تو و بعد خودش اومد داخل 
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 ۴۰پارت 

مدش گذشت    دونمیکه م یی نشستم نگام به راننده افتاد از اون برق گرفته ها بود تا جا تا
 نیا گمایگفتم:»م  نوشیهنوز توش مونده تو گوش ت  نیوقت ااومد اون  دیرفت مد جد

نگام کرد بعد شروع کرد به  کمی نوشیبرق؟« ت  زیشونه نداشته که دست کرده تو پر 
 گهیآدرسو بهش داد منم د  نوشمیخواست که ت  سراننده آدر وونهی پسره د دنیخند

به اطرافم بکنم  ی نگاه باعث شد نگاه هی ی نیکه حس سنگ کردمینگاه م رونیساکت به ب
  دونمیمنم م کردینگاه م نجوریداشت هم شعوریراننده  قفل شد ب  یکه چشمام تو چشا 

 یکنجکاو ی آن  میتصم هیذهنشم با   یو نگاه کن تو سایفقط وا رمیانتقام بگ یچجور 
نره غول باهاشه وگرنه به زورم که شده ماله خودم  نیکه ا فیح  هیکردم" چه دختر 
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شد بهم   تمیمتوجه عصبان نوشیخدا دستام رو  از خشم مشت کردم ت  ی" وا کردمشی م
از ذهن  ادیبه راننده کردم وگفتم:» بدم م یاومده ؟« اشاره ا شی پ ی گفت:» مشکل

به راننده نگاه کرد اخماش کم کم داشت  کمی نوشیرو خوندن.« ت  یی آدما نیهمچ
با   نوشیتو ذهنشه که ت   ی چ نمیبه راننده بندارزم بب ی هم خواستم نگاه یتو  رفتیم

به حرفم  نوشیدستش صورتمو گرفت ونذاشت نگاش کنم بهش گفتم صورتمو ول کن ت 
 ی نکرد ول  یکار  چیه ی که صورتمو برد سمت خودش و روم خم شد ول ی چی گوش نکرد ه

و گفت:»   دیعقب کش  نوشیبعد ت کردی م یا گهی بود که اگه راننده نگاه کنه فکر د یور ط
از نگاه  ی ول  یی منم نقشش رو گرفتم گفتم:» نه آقا  کنه؟«ینم تتیخانمم بچه که اذ

نگات کرد بهم بگو تا چشاش رو درارم.«منم  ی گفت:» هرک نوشی.« ت شه یم  تیاذ گرانید
به مکان مورد  کیتراف یگذروندن تو  ی بعداز مدت  دمنز ی حرف گهید ییبا گفتن چشم آقا

 کوچه بود  هی میدینظر رس
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چقدر   دونمیپول که نم ی.«بعدم مقدار نینگهدار نجایبه راننده گفت:» لطفا هم نوشیت 
و به  نیسرشو برد داخل ماش نوشیت  میشد ادهیکه هر دو پ ی بود رو به راننده داد زمان 

تا به ناموس مردم نگاه  شکوندمی که وقتشو نداشتم وگرنه گردنتو م فی راننده گفت:» ح
 نوشمیت میگاز و د برو که رفت یپاشو گذاشت رو  ع ی سر نندهبدو گورتو گم کن.« را ی نکن

.« ۲۸از آدرس حاال برو سراغ پالک نمیبه کوچه گفت:» ا یاومد سمت من بعد با اشاره ا
که چشمم به پالک موردنظر خورد خودشه روبه  میکرد یپالکا نگاه مبه  می داشت یدونفر 

که به مکان مورد نظر اشاره  مبرگشت سمت  نوشیکردم.« ت دایگفتم :» پالک رو پ نوشیت 
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  کنهی اونجا چکار م ی لعنت دیکل ن ی ا دونمیخانه سالمندان بود من نم قتیکردم.مکان درحق
 میبر یو بعدش صداش رو که گفت:» حاال چطور  دمیرو شن نوشیت  دن یپوف کش  یصدا

که اونجا بود توجهُم به خودش جلب کرد بعد.  یکه بنر  کردمیداخل؟« داشتم فکر م
 نوشیتو.« ت  میچطور بر دمی گفتم:» فهم نوشیلبخند گل وگشاد زدم وبه ت  هیخوندن بنر 

چند شاخه   میری به بنر اشاره کردم وگفتم:»امروز روز سالمنداست م م؟« یگفت:»چطور بر
من   کمی می سر به سالمندامون بزن هیاومدم  میگیداخل م میریبعد م می ریگیم نیریگل با ش

هر وقت  ی گردیتو م زنمیهر وقت من حرف م نیب  نیدر ا میزنی تو با سالمندا حرف م کمی
 دیاالن با هیفکر کرد و گفت:» فکر خوب کمی نوشیچطوره؟« ت٬ گردمیمن م ی زن یتو حرف م

 می اومدی م  میداشت ی ول هی.« گفتم:» بله فکر خوبیفروش ی نیریو ش ی سراغ گل فروش  میبر
  نیماش  هیاگه نبود  می ری گفت:» م نوشی.« ت دمیند ی گل فروش ای یفروش ی ن یریمن ش

و   ی که گل فروش  دینفر پرس کیاز  نوشیت  می .« باهم به سمت سر کوچه رفتمی ریگی م
و به  می گرفت  نیماش هیکه اونم گفت نه ماهم   انهیاطراف هست  ن یا ی فروش  ی نیریش

بازم  نوشی ت   میبرگشت نیبا همون ماش دیبعد از انجام خر میسمت دومکان مورد نظر رفت
برداشت  فونو ینفر آ هیرو زدم   فونیسراغ خونه سالمندان آ میکرد بعد رفت داختپول رو پر
گفت:» شما؟« گفتم:» با  د؟«یدر رو باز کن شهیم دیگفتم:» سالم ببخش  ه؟«یوگفت:» ک

نفر که لباس   هی تو بعد  می.«آخرش به زور در رو باز کرد ماهم رفتمیکار داشت  نجایا ریمد
از  ریاتاق مد ٬نیما رسوند و گفت:» سالم. خوش اومد  هبود خودشو ب دهیپوش ی نگهبان

 دی رسی ساختمون م  هی بعد به  نی بر میطرف اون طرفه مستق
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.« کنندیم تونییراهنما دیازشون سوال کن دی نیبیرو م رشیپذ نی ش یکه وارد م نیهم
  میکه اون مرد گفته بود حرکت کرد  ی ممنون.« باهم به سمت آدرس ی لیگفت:» خ نوشیت 

و   میکرد دای رو پ یدرورود میدیمشخص بود سه طبقست رس رونیب ساختمون که از هیبه 
سمتش و  میبود رفت زیخانمم پشت م هی بوددر  یروبه رو قایدق رشی پذ میوارد شد

  نوشمیت   دادیتو فکر بود انگار چون جواب نم اروی ی خانم.« ول  دی.ببخش ..٬دیگفتم:» ببخش 
صورت خانمه تکون داد و گفت:» خانم حالتون   یدستشو جلو ستیحواسش ن دیکه د

حواسم نبود  دیخوبه حواستون کجاست؟« زنه به خودش اومد و گفت:» ببخش 
اتاقش کدومه؟.« خانمه گفت:»   نیبگ شهیم نمیرو بب ریمد  میخوای.« گفتم:» مدییا بفرم

سمت  نوشیدر تابلو زده.« با گفتن ممنون با ت  یسمت راست رو۴طبقه سوم اتاق 
 نوشیوارد شد ت نوشیدکمه رو زدم که آسانسور اومد اول من و بعد ت  مینسور رفتآسا

و درش  سادی آسانسور وا هیبعد از چند ثان ردطبقه سوم رو زد آسانسور شروع به حرکت ک
روشون نوشته   بیتا اتاق اونجا بود که به ترت ۱۲اونور رو نگاه کردم حدود نوریا کمیباز شد 

پرستاران  ٬ ۱پرستاران گروه٬استراحت پزشک٬ریمد٬پزشک٬ورزش  ی مرب٬شده بود روانشناس
  ریسمت اتاق مد نوشیبا ت  تنداش یااتاق نوشته  نیانبار و آخر٬ی گانیبا٬یحسابدار ٬ ۲گروه
بهش گفت:»  نوشیمرد روش نشسته بود ت  هیه کنار در قرار داشت ک زیم هی میرفت

خبرشون کنم.«  دیهستن؟« مرد گفت:» بله چند لحظه صبر کن ٬مینیرو بب ریمد  میاومد 
  یی خانم و آقا هیگفت:» قربان  هیثان۴رو زد بعد از  یبعد تلفن رو برداشت و دکمه ا

خورده کار  هی سیشما کار دارن...بله چشم .«تلفن رو قطع کرد و گفت:» رئ بااومدن و 
 نوشیداخل.« ت  دیبعد بر نیرو منتظر باش ی اقهی چند دق شهیداشتن و گفتن اگه م

که  یمبل دونفره ا ی.« بعد از نشستن رونجای ا نیبش  ایب ایوان٬ستین ی گفت:»مشکل
 هی دیاونه با هیکه پشت سر منش  ی قابشد اون  افتی دیبود گفت:» کل ی منش زیم یجلو
  هیفکر کرد وگفت:» تو  ی کم  نوشیآخه؟« ت  ی.«گفتم:»چطور میسرش رو گرم کن یجور 

کن که بخوابه.« با تکون دادن سرم به پسره نگاه کردم  لیبهش تحم یدار  لیقدرت تحم
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که چشمم به   میبلند شد نوشیمنو ت  ع یتا بخوابه بعدش سر دیطول کش  قهیدق۲حدود
نگاه کرد   نیبه دورب نوشیحواست باشه.« ت نی گفتم:» دورب نوشیخورد روبه ت نیدورب

که  ی تو برو سراغ تابلو حواست به هرچ رمیگی رو م  نیدورب یمن جلوبعد گفت:»
 نیدورب ی.« بعد رفت جلوی نیرو بب دیبرداشتن کل یباشه امکان داره نقشه ی ن یبی م

بود مثل   یی لو نقشاتاب یمنم رفتم سمت تابلو رو بیو غر بیعج یشروع کرد به کارها 
گفت   نوشیشده آها ت  ینطور ینبود ورا االن ا ینطور یخونه. قبال ا٬نیزم ٬ابر٬ماه٬دیخورش

خونه.  ٬نیزم  ٬ابر ٬ماه ٬ی لب گفتم:» خورش ریز  هیخوب چطور ی امکان داره رمز باشه ول
 شه یتابلو داره حالتش عوض م دمید
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 ۴۳پارت 

دستم    کردی قرمز شد انگار منو به خودش جذب م  یانقطه هیشدن بعد  ی رنگا قاط اول
قدم رفتم   ه یناخوداگاه سمتش رفت و روش قرار گرفت بعد تابلو اومد جلو منم ناخوداگاه 

لو هوا شناور موند دستمو بردم ج یپشتش بود تو یگو هیکه  دیکل هیعقب بعد 
 خوادی مثال م نیمجله رو گذاشته رو دورب هی دمی دنگاه کردم که  توشیوبرشداشتم به ت 

بره سرجاش آخه؟«  دیحاال با یروبه نور باشه به تابلو نگاه کردم وبا خودم گفتم:»چطور 
نه  دمیکه گفته بودم و مثال رمز بود رو گفتم د  ییزها یتمام چ دیفکر به ذهنم رس هی هوی

به  گهیفکر د هیکه  کردمی م گاش داشتم ن دیباز نشد ناام دمیرت گفتم د چند تا چرت و پ
رو   دیرمز باز شدن رو برعکس کردم که تابلو سر جاش قرار گرفت کل یهمه دیذهنم رس

  یدار یفرمان ب ی بسه بعد به مغز منش گهیگفتم:» د نوشیگذاشتم بعدش به ت  بمیج یتو
و  میداخل.« ماهم در زد دییمن خوابم برد بفرما  دیشد بعد گفت:» ببخش  داریدادم که ب
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کراوات   کی کت و شلوار و  هیبود با ی جوگندم  یمرد جا افتاده با موها  هی ریمد  میوارد شد
بود که  ی و صندل  زیم هیباشه  ی نبود که تجمالت سیاتاق رئ هیاتاقش مثل  ی چه رسم
و  می نشست میرفت ی عسل کی همراه  دست مبل شش نفره قرار داشت به هیجلوش 

  نیاز ا موی و گل بهشون بد ی نیریبه سالمندا و ش میسربزن میهم مثال گفت اومد نوشیت 
 می همشون چخش کرد نیرو ب ی ن یریخوشحال شد و اجازه داد ماهم گل و ش رمیحرفا مد

بودن   کی ام کوچبچه ی شوهرم وقت گفتیازشون م ی کیها چقدر خوشحال شدن  چارهیب
گذاشتم اما بچم نه  نیمرد منم با چنگ ودندون بزرگشون کردم خودم سرگرسنه زم

چکار کرد منو   نیبب ی خونه ول نیزن بهتر نی دانشگاه بهتر نیدکترش کردم تو بهتر
خونشو عوض کرد شمارشو عوض کرد فقط   دمشیو رفت ده ساله ند نجایانداخت ا

و  نستا یبزارم تو ا لمشویگرفتم ف میصمت  انهیخوبه  نمیدوست دارم حالشو بپرسم بب
 اومد و با مادرش صحبت کرد. دیشا نترنتیا

  هیبگو من  امتویتو به بچت پ رمیگیم لمیمن ازت ف یخوشگل شد ی لیخوب حاال خ-
 خوبه  رسونمی به دستش م  یجور 
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 ۴۴پارت 

 یدراوردم رفتم رو مویبهم کردو گفت:» خوبه« منم رفتم عقب و گوش ی نگاه خانمه
 شروع کن.« گهیبعد روبه خانمه که اسمش نرگس بود گفتم:»خوب د نیدورب

؟  نیندارم خانومت خوبه؟ بچه دار شد یوقته ازت خبر  ی لیخ ی سالم پسرکم خوب-»
لطف  نجایا ریمد ی برنداشت ی ول تی گوش یاول  زنگ زدم رو یبارهمون ساال نیچند

پس  شتونیپ اومدمی نم گهی من که د نیگفتن از اونجا رفت  ی کردن اومدن درخونتون ول
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  ی تا دلم آروم شه همش چشم به راحتم هرک  یزدی بار زنگ م  هی ی حداقل سال ن؟یچرا رفت
  ادتهیبزرگت کردم  ی بختبا چه بد ادتهی  ی ستیتو ن  ی بچم اومد ول  گمیتو م ادیدرم نیاز ا

چرا من االن تو   شد؟ی همسر رو برات گرفتم پس چ نی دانشگاه بهتر نی فرستادمت بهتر
آخه من به فدات چرا   دمینه خودتو د دمیخونه سالمندانم چرا ده ساله که نه صداتو شن

آخراش  ی ول   کردی م  هیها چرا؟« از اول حرفاش داشت گر نمتیآرزوم شده قبل از مردن بب
اتفاقا    نیا یکه پرستارا و دکترا دورش جمع شدن همه یحالش بد شد به طور  گهید

کا بود گفتم   نی و به چند نفر که فالووراشون چند نستایا یضبط شد منم اونو گذاشتم تو
 شد. دایپسرش پ دیشا یر بزارن استو

ولش کنم به امون خدا و برم   اومدی حال نرگس خانم بهتر بود دلم نم خداروشکر
 اطیح  یتو یهامکتین یکه رو  نوشیت  شیم رفتم پگرفته بودم پس مصم ممویتصم

  نوشیبگم.« ت  خوامیم یز یچ ه ی ٬نوشیشدم و گفتم :»ت  کی نشسته بوداز پشت بهش نزد
و گفتم:» من تا   ششی.« نشستم پگورو ب یخوایکه م یز یبعد چ نینگام کرد وگفت:» بش 

گرفتم  میپس تصم امیدوم ب دیدنبال کل تونمینکنم نم دایکه پسر نرگس جون رو پ ی زمان 
کردن پسرش  داینه تا پ ی سکوت کرد و بعد گفت:» باشه ول ی کم نوشیبمونم.« ت  نجایهم
نزاشت ادامه  نوشی...« ت ی گفتم:» ول  ی هفته.« ناراض هینشه فقط  دایها پتا مدت  دیشا

 .« شهی م دایهفته پ نیهم یادامه نده انشااهلل تو گهیکه گفتم د  نیبدم وگفت:» هم
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 ۴۵پارت 

هتل فقط تو  میکه بر امیسر بزنم به نرگس جون بعد ب هیمن االن برم  ٬:» انشااهللگفتم
  افتیرو چطور در نهیو ازش بپرس هز ریشماره و آدرس پسررو بگ  ریمد  شیهم برو پ
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.« کنمیار مچک نمیگفت:» باشه تو برو منم برم بب نوشمی.« ت میدیرس یی به جا دیشا کنهیم
 .نجایا ری مد شیرفت پ نوشینرگس جون ت  شی پ فتمسالن من ر یتو  میهردو رفت

هم سرش  بایچادر نماز ز هی  خوندیجان نرگ جون داشت نماز م یا  سادمی د اتاق وا دم
که  خوندی از نور دورش رو احاطه کرده بود داشت تشهد رکعت دوم روم یی ها بود و حاله

گذاشتم و به نرگس  مینیب ی...« دستمو به نشونه سکوت رو ی اومد و گفت:» راست نوشیت 
نرگس جون رکعت   ی رفت وقت یی بایبه خلصه ز دنشیبا د نوشمیجون اشاره کردم ت 

بول باشه.« نرگس جون به :»قمیوهم زمان گفت  یی دوتا  نوشیآخرشم تموم کرد منو ت 
گفت:» نه من   نوشیتو.«ت  نی ای؟ب نی سادیکرد وگفت:» قبول حق چرا اونجا وا ی مانگاه 

 نکهیاز ا د.« بعستمیآخه حفظ ن رمیشماره تلفنم رو بگ ایبرم اومده بودم از وان دیبا
تخت  یبرداشتم و بهش گفتم اون رفت منم رفتم نشستم رو میگوش  یشمارشو از تو
 نرگس جون.

 ی انتظام  یروهاین قیاز طر دیشا یمشخصات پسرت رو بد شهینرگس جون م -»
پسرت چکارست؟« نرگس جون گفت:» پسرم اسمش  نکهیو ا میکن داشیپ میتونست

ماه  ۱۳۶۱خونده اونم قلب و عروق متولد سال سال ی پورمند پزشک نیاسی نهیاسی
پدرش  نکهیفقط ا بههست اونم پزشک قل یدیام لوفر یاسم همسرش ن  ۳روز  بهشتیارد
زنگ زدم گفتن مکانشون رو   یبزرگ داشت به اسمه ...که من وقت  ی شرکت نقشه کش هی
به الزمت شد.« باذوق گفتم:» به دیشا دمیدادن بعد قطع کردن وعکسشم بهت م ریتغ
 .« بعد ازکنمی م داشیپ کردمی که فکرشو م  یز یهمه اطالعات زود تر از اون چ نیا

 نوشیبه ت  رونیب میاومد باهم رفت نوشمیکه ت  رونیبا نرگس جون رفتم ب ی خداحافظ
بعد  میرستوران و غذا بخور   هی میدرباره اطالعات به دست اومده گفتم اونم گفت اول بر

پشت   ی وقت  میرستوران خوب رسوند هیخودمونو به  ی اطالعات با تاکس نیدنبال ا می ری م
  یسرشو به معنا نوشمیدستامو بشورم .« ت  رمیگفتم:» من م نوشیروبه ت  مینشست زیم

بعد از  دادیرو نشون م ی بهداشت سی که با تابلو سرو یی تکون داد رفتم سمت جا دنیفهم
 ن؟«یدار لیم ی چ -رفتم همون موقع گارسونم اومد:» نوشیت  ش یشستن دستام پ
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روبه گارسون  شنویکردم و گفتم :» جوجه.« ت  یمنو رو سمتم گرفت منم نگاه نوشیت 
وسط حرفشو   دمیپرس جوجه با تمام مخلفات به همراه دوغ و نوشابه.« پر ارگفت:» چه

نزنم   ی با اشاره گفت حرف نوشی.« ت میخواینم زیهمه چ نی ا موی گفتم:» صبر کن ما دو نفر
کردم که   ی داشتم نگاش م  نجوری.« هممی بریو روبه گارسون گفت:» همه رو با خودمون م

  کننیدارن داخلو نگاه م میاومد ی بچه از وقت تابه پشت سرم اشاره کردو گفت:» اون دو
  ادیاگه خوشت نم میغذامونو باهم بخور یی جا ه ی میباهم بر خوامیمعلومه گرسنشونه م 

غذا ها  نکهیاونا رو جدا بهشون بدم گفتم:» نه اتفاقا دوست دارم.« بعد از ا یغذا میتونیم
 هیدختر و پسر ناز بودن   هیرفت حساب کنه منم رفتم سمت بچه ها  وشن یاومدن ت 

معلومه مارکن رفتم جلو وگفتم:» سالم   ی ول فهیلحظه متعجب شدم درسته لباساشون کث
  ن؟«یخوشگال خوب
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 ۴۶پارت 

با ما؟« گفتم:» راستش   نیدار  یکار  دییبفرما  میخانم خوب ی جواب داد:» مرس  پسربچه
 میستیتند گفت:» ماگدا ن ی لیپسره خ م؟«یباهم غذا بخور نیایب شهی دلم شمارو گرفته م
دلم  دمی تا شمارو د میش یراستش منو همسرم بچه دار نم زمیعز دونمیخانم.« گفتم:» م

 یز یچ هیلطفا.« دختره تو گوش پسره  کنمیم خواهشخواست که باهاتون غذا بخورم 
 نیبگ شهی خوب حاال م ٬گفت که پسره گفت:» باشه قبول.« با خنده گفتم:» ممنونم

داداشم سهراب حاال اسم شما   نمیدختره گفت:» خاله اسمه من سوزانه ا ه؟«یاسماتون چ
 نوشمیاومد که گفت:» منم ت  یی صدا نیح نی.« درهماستیگفتم:» اسمم وان  ه؟«یچ

کرد  یخانم.« سهراب بهش دست داد و خودش رو و خواهرش رو معرف نی ر اهمس
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سبزه ها  یاونجا و رو می رفت میکه سر کوچه بود غذا بخور ی پارک  یتو میگرفت میتصم
 هی یسهراب و سوزان بچه ها میبر خورد گهیموضوع د هیبعد از خوردن غذا به  می نشست

مسافرت دوماهه رفتن و اونا رو به خانواده   هیبه  شخانواده پولدار بودن پدرش و مادر
اونا   نیهم یبرا دادنیوآلرشون م  زدنیاونها بچه ها رو کتک م ی عمو بچه ها سپردن ول

بعد هم  دن یپول باهاشون بوده رو دزد ی فرار کردن که اول افتادن تو دام دوتا دزد هرچ 
واالن سه  اد یدر ب لیشماشک و  نیه باعث شده لباساشون به اهردوشون رو کتک زدن ک

به سهراب گفت:» با پدرت تماس   نوشیها ت   چارهیبدون آب و غذا ب رونیروزه زدن ب
که زنگ   داد ینم ی و بهمون گوش   کردیبهمون اعتماد نم ی سهراب گفت:» نه کس  ؟«ی گرفت 
رو  ی بعدش گوش  ی ت ول دادم بهش شماره پدرش رو گرف مویگوش ی .« با گفتن اله میبزن

الو به  یباهاش صحبت کنم و گفت:» اون حرف منو باور نداره.« با صدا ندادبه من تا م 
 خودم اومدم 

 ن؟ یالو سالم خوب هست-»

 شما؟  دیممنونم ببخش -

 ی لیکردم که حالشون خ دایپ ابونیمن امروز دوتا بچه تو خ تشیراست میش یباهم آشنا م -
بچه  دیتونینم ی ها شمان واقعا برام سواله چرا وقت بچه ادیبود که به احتمال ز میوخ

 دشون یاریم  ی لعنت  یایدن نیبه ا نیهاتونو نگه دار

 . نیهم مزاحم نش  گهیمن خونه برادرمن اشتباه گرفت د یهاخانم بچه گیم یدار  ی چ -

زدن  تاشونیر و اذاالن سه روزه به خاطر آزا شیخونه برادرتون بودن اونم سه روز پ -
 دزد افتادن. ریبا گ نی چند رونیازخونه زدن ب میاز وقت رونیب

 بهشون.«  ن ی رو بد ی گوش نیگیاصال اگه راست م -
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باخودت  خوادیرو دادم دست سهراب وگفتم:» پدرت حرف منو قبول نداره م ی گوش 
وگفت:»   نوشیرو داد به ت   ی گوش  قهیصحبت کنه اوناهم باهم حرف زدن بعد از ده دق

رو گرفت بعداز ما دور شد اچ تا حرفش تموم شد اومد   ی گوش  نوشی پدرم کارت داره.« ت 
مدت شما   نی ا یو تو رسوننی م ودشونوسمتمون وگفت:» خوب پدرتون گفت تا فردا خ

 .«ن یما باش شیپ دیبا
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 ۴۷پارت 

  ی گرسنگ می تو ناز و نعمت بزرگ شد  شهیگفت:» باشه وممنون بابت کمکتون هم سهراب
که   یی به بچه ها دمیاالن قول م نیمن از هم می دیاالن همشونو چش  ی ول  می دیرو نچش 
 نیدومندش آفر کنمیکمک کنم.« گفتم:» اولندش بابت تشکرت خواهش م کننیکار م

 .«  ی کنیکار رو م نیپسر خوب بهتر

لباس  میبعدش بر  ی آشغال یتو  میآشغاال رو بنداز دیگفت:» خوب خوب االن با نوشیت 
خوبه  اشیاتاق ما چطوره؟« گفتم :» بعض یهتل تو میبر  ی مکیقا دیبعد از اونم با  میبخر
سراغ   میلباس بر دینه.« گفت:»خوب کدوماش نه؟«  گفتم:» بعد از خر اشیبعض

  نیوسط حرفمو گفت:» ا دی...« سهراب پر هیسراغ شرکت نقشه کش   میاطالعات اولم بر
سوزان گفت:»   ؟«ی:» چمیهردو با تعجب گفت نوشیشرکت که شرکت پدر منه.« من و ت 

بعد از اون  ادیتا بابابزرگم از خارج ب کنهیبابام داره ادارش م ی وا خوب شرکت پدربزرگمه ول 
رو که نرگس جون داده بود رو نشونشون دادم و  ی خودش.« عکس  مارستانیب رهیدوباره م
کار  ی پدرو مادرم دست تو چ  ی سوزان گفت:» اه عکس عروس  د؟«یشناسی رو م نایگفتم:» ا

  نیا  گهینفر داده به من که پسرش رو گم کرده اون م هیعکسو  ن یگفتم:» ا  کنه؟«یم
  ی که ه  ی منم خان جون دارم کس  ی عنیعکس پسر و عروسشه.« سوازان گفت:» اخ جون 
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 نوشیگفتم:» اگه خدا بخواد و پدرت همون پسر باشه آره.« ت  «.ی نگه به من بگو مام 
  یتو میرفت سراغ لباس.« همه میبر نیایب شهی ماجرام داره تموم م   نیگفت:» پس ا

ازش رو  دی د یسوزان و سهراب رو م ی هرک  ی معروف بود البته ازنظر گرون  ی لیکه خ یپاساژ 
شدم به   یندارن.« واقعا عصب ورودگداها حق  نینگهبانم اومد و گفت:» آقا ا گردوندیبرم
 یبچه ها نایو پوادار نداره دومندش ا ریاولندش فق ی بلند گفتم:» ه یبا صدا  لیدل نیهم

بال رو  نی ا رهیپوالشونو بگ نکهیا یمثل تو برا یخر  هیفقط  ستنیو گدا ن ما هستن
آروم  کمی  ایگفت:» وان نوشیسرشون آورده حاالم گمشو اونور از سر راه منو بچه هام.« ت 

بزرگتره نگو گداست بفر ما برو   هیبچه تو دست  هیدست  ی نیبیم ی باش آقا شمام وقت
 چکدومیلطفا.« منم بدون توجه به ه دیگورتونو گم کن  نیاونور شماهام که جمع شد

و   کردیبزرگونه رفتار م ی لیمغازه که لباس بچگونه داشت سهراب خ هی سوزانو بردم سمت 
اخرش  میمنو سوزان مغازه رو ترکوند  ی ول  کردی نم  ی بچگ اصالبد بود چون  ی لیخ نیا

لباس   م ی براش گرفت یی کوتاه به رنگ طال ی پرنسس راهنیپ هی ی دودست لباس راحت
که  دیفهم نویبود انگار فروشنده هم ا ی سرو صورتش خاک فیح ی ول دیرو پوش ی پرنسس 
دست سهراب و   منم  دیدست و روشونو بشور دیتون ی هست م یی روشو هی نجایگفت:» ا

 ی ول دمیاز فروشنده رو شن نوشیتشکر کردن ت  یصدا یی سوزانو گرفتم و رفتم سمت روشو
از همون  میسوزان گرفت یجفت کفشم برا هیندادم بعداز شستن دست و روشون  تیاهم

 هینزاشتم بپوشه براش  ی ول م یدشت کت و شلوار خواست که گرفت هی سهرابم  یمغازه برا
  ی گرفتم به همراه کفش اسپرت مجبورش کرو بپوشه اونم به زور وقت نیو شلوار ج شرت یت 

 من چه خوشگل بود یناناز  گولیبخورمش ج خواستمیم رونایاز اتاق پروو اومد ب
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بچگونه داشت از ظرف غذا گرفته تا لباسو مسواک    زیبود که همه چ نی مغازه ا  نیا ی خوب
هر دوشونو خوشگل کردم کال شدن  یدوتا شونه هم گرفتم موها ی و شونه حوله همه چ

از  میبعدم خواس میو از مغازه خارج شد میدوتا جگر ناناز بعد از اون پوالرو پرداخت کرد
رو گرفتم  نوشیشاپ داخل پاساژ خورد دست ت  ی کاف  بهکه چشمم  میپاساژ خارج ش

قبول کرد همه به  نوشمی.« ت  شمیپاساژ خارج نم نی از ا ی وگفتم:» من بدون خوردن بستن
 هیبعد از خوردن  شدنیتوجه از کنارشون رد م  ی اونام ب کردنیسوزان و سهراب نگاه م

من  دمیرس میبماند وقت گهید م یخودمونو به اتاق رسوند ی هتل با چه مشقت  میرفت ی بستن
:» گفتیسهراب رو با زور برد حموم همش م  نوشیکه اومدم ت  رونیم حموم بسوزانو برد
از  ی بره.« وقت نوشیبا ت  دی به کمک ندارم.«منم از قصد گفتم:» حتما با ازیمن بزرگم ن

باال با  ارنیزنگ زد به رستوران و گفت:»چهار تا غذا ب نوشیت  رونیحموم اومدن ب
البته سهراب و   میدیتخت خواب یرو  ی بعد همگ می.« بعد از آوردنش همشو خورد ت مخلفا

داد که نگو منم با بچه  فیپارک انقدر ک میباهم منو سوزان باهم فرادشم باهم رفت نوشیت 
داد که نگو آخر   فیبرام مهم نبود اونقدر ک ی ول کردن یکردم همه داشتن نگاه م یها باز 

 الو-شماره بود جواب دادم:» هیزنگ خورد   میشب بود که گوش

 الو سالم خانم من پدر سهراب و سوزانم.-

 جانم درخدمتم.  ن؟ی سالم خوب هست-

 رم؟یبچه ها رو ازتون بگ تونمیکجا م نمیبب خواستمیم میدیراستش ما االن رس٬ممنون-

خورده صحبت هم باهاتون  هی البته  نجا؟یا دیایب  دیتونیم میخوب ما االن پارک... هست-
 . میداشت

 .« افتمی االن راه م نیبله البته هم-

 کیو داد زد:» بابا« نگاه که کردم مرد ش  دیدو ی ساعت بعد سوزان به سمت  مین حدود
 خانم بود هیکه نشسته بود و سوزانو بغل کرده بود همراهش هم  دمی رو د ی پوش
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جلو رفت و با پدر بچه ها دست داد  نوشیکارشون تموم شد به سمت ما اومدن ت  ی وقت
محکم  نوشویهمسرم .« اون مرده هم دست ت  نمیهستم و ا نوشیمن ت  ٬و گفت:» سالم

خانم هم همسر من هستن    نیپورمند هستم وا   نیاسیمنم ٬گرفت و گفت:»خوشبختم
  کنمیگفت:» خواهش م نوشی« ت .موناز بچه ها یبابت نگهدار  م ی واقعا ازتون ممنون

وسط حرفشو   دمیچطور بگم؟.« پر تشیراست  میباهاتون داشت  گمیکار د هی ی ول  نیاسیآقا
سوال شما  هیفقط  دنشید  نیایبا ما ب دیمونده به دلش با  دارتونینفر داغ د  هیگفتم:» 

  ی :» کفت گ  نیاسی کنه؟«یم  تیبرادر از کجا دراومده که بچه هاتو اذ دیکه برادر نداشت
بماند تا زمان  ی من برادر ندارم؟« گفتم:» اول  د یدونیشما از کجا م نه؟یمنو بب خوادیم
 ی لیخ نی هست ی گفت:» شما ک نی اسیهم همون شخص بهمون گفت.«  ی دوم دنتونید

.« گفتم :» چند لحظه صبر رمیگی تماس م سیاالن با پل نیمن هم دیزنی مشکوک م 
آروم شد   لمیف دنیکردم و نشونش دادم با د دایپ میگوش یمادرشو از تو لمی.« بعد فدیکن

:» لعنت به گفتی کردن همش م  هیمادرش گوش داد و بعد شروع کرد به گر  یو به حرفا
ترو خدا  نمشیبب خوامیلعنت به من که فراموشش کردم هم خودشو هم زحمتاشو م ٬من
هردوشون  نکهیمثل ا کرد ی م  هی همسرش هم داشت گر لوفری.« نمیبر ششیپ میبر

تو رو خدا.« منو  می مامانم بر شیپ میبر ٬میبلند شد و گفت:» بر نیاسیشرمنده بودن 
داشتن نگاه  ینجور یسهراب و سوزان هم ی ول نطوریهمسرش هم هم میبلندشد نوشیت 
رو بهشون گفت:» دلم واسه   نیاسیافتاده؟ که  یشده اتفاق ی چ دنی پرسی و م کردنی م

.« بعد دست بچه هاشو گرفت و روبه ششی پ میبر میخوایمامانم تنگ شده االن م
به سمت راست   میاز پارک خارج شد ی وقت می.« ما هم دنبالشون رفتمی بر  نیایماگفت:» ب

و منو    لوفریبود ن دیسف ی بوگات هی نشونیماش ول یا سادنیوا  نشونیرفتن بعد کنار ماش
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 دیرو کش  بودنزخمت راننده  نیاسیبه درخواست آقا  نوشمیت  میبچه ها عقب نشست 
 نشیسرزم یکنه مگه تو ی چطور بلد بود که رانندگ  نوشیشاگرد بود واقعا ت  نمیاسی

 بپرسم. دیهست! فکر نکنم پس از کجا بلده اه بعدا ازش با نیماش

از   دیلی ک هیافتاد  مونیبغل دست نیکه چشمم به ماش میبود سادهی چراغ قرمز وا  پشت
  یاونو تو نوشیهتل ت  میرفت ی انداخت وقت دیکل  ادیکرده بود که منو  زونیجلو آو نهییآ
 مخصوص گذاشت و با طلسم پنهانش کرد  فیک هی
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بعد در  قه یو هفت دق ستیبه حرکت دراورد حدودا ب نویماش نوشیسبز شد و ت  چراغ
خودشو نگهداره و  تونستینم نی اسی میشد ادهیپ نیهمه از ماش می خونه سالمندان بود

بود از  فیتشو ول نکرد و بردش تو حدس گهیگرفتش د نوشیکه ت  خوردیم نی داشت زم
گرفتن   لمیکولم دراوردم و شروع کردم به ف بیجاز  مویگرفته نشه گوش لمیلحظه ها ف نیا

نفر  هیجلوشو گرفت وگفت:» چند لحظه صبر کن بزار  نوشیت  میدر اتاق که شد کی نزد
تختش   ینرگس جون نشسته رو  دمیبره و آمادش کنه.« بعد به من اشاره کرد رفتم تو د 

 ؟« ی و عکس پسرشو بغل کرده گفتم:» سالم نرگس جون خوب

 نشد؟«  نمیاسیاز  یخبر  ٬خوبم دخترم-»

 خبر خوب بهت بدم.«  هی:»بزار گفتم

 سر پسرم اومده؟«  یی بال یچه خبر -»
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.« نرگس جون گفت:» نتتیبب خوادی نفر هست که م  هیمن نه فقط   زی:» نه عزگفتم
تو.« چادرش   ادیاگه نامحرمه اون چادرمو بده سر کنم بعد ب هیک ستین دونمی پسرم که م 

اماده اشاره کردم  نمویبعد د رو باز کردم دورب رمیبگ لمیف خواستمی رو دادم س کنه چون م
نشست   نی زم یو رو هیکرد به گرشروع  دیتو و مادرش رو د اومدتا از در  نی اسیتو  ادیب

خودشو به پسرش رسوند و    انیگو نیاسی نیاسیتخت بلند شد و  ینرگس جون از رو
 دیبوسیمامانشو م یدستا نمیاس ی دیبوسیپسرشو م یسر و رو نجوریمحکم بغلش کرد هم

بعد آروم شدن و از هم جدا شدن سوزان و سهراب خودشونو انداختن تو  قهی حدود ده دق
گفت:» سالم به   دشونویبغل نرگس جون و گفتن:» سالم خان جون« نرگس جون بوس

نرگس جون  میرفت جلو و گفت:» شرمندت  لوفرمیخان جون ن یماهتون نفسا  یرو
.« نی وش اومدخ زمیشرمنده.« نرگس جونم درجواب گفت:» دشمنت شرمنده باشه عز

  نیداشتن ا دیو بازد کیگذاشتم اوه اوه چقدر ال نستامیا جیپ ینگه داشتم و تو لمویف
   بابودیدوم ز لمیواقعا ف لمیدوتا ف

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۵۱پارت 

تخت بعد خودش  یدست نرگس جون رو گرفت و بلندش کرد و برد گذاشتش رو نیاسی
 ی همه ب ن یشد که ا ی چ  دونمیپاش نشست وگفت:» شرمندتم مامانم شرمنده نم نییپا

 شد.« ی چ  دونمیوفا شدم باور کن نم

من  ی اله یی نجا یکه تو االن ا نه یپسرم مهم ا ستی جونم در جوابش گفت:» مهم ن نرگس
 خانومتو بچه هات.« تو و  یبه فدا

چشمامون رو گرفته بود   یتو رو خدا پول جلو دیگفت:» خدانکنه مادر جون ببخش  لوفرین
 برد.« نیرو از ب تمون یشد و انسان ادیطمعمون به پول ز



 ب یعجا یایدن

102 
 

خورد گفت:» ممنونم   میبود سادهیگوشه وا هیکه  نوشیت  جون که چشمش به منو نرگس
باشه  ادی انقدر مهرتون به هم ز ی بهتون بده اله  دیخوایرو که م یز یخدا هر چ  ی مادر اله
 کدوم از دشمناتون نتونه از هم جداتون کنه.«  چیکه ه

بود دوما ممنون بابت دعاهاتون و سوما حاال که شما به  فمونی:» اوال که وظگفتم
  میزود تر خودمونو به مکان برسون دیو با  میکه مسافر میبر دیماهم با نیدیرس زاتونیعز
دوروز.«   یک ی شمونیپ دیبمون دیبر دیخوا ی.« نرگس جون گفت:» کجا ممنتظرمونن ایلیخ

.« نرگس میو بر میتر حرکت کن  ع یهرچه سر  دیممنون با »جواب داد:   نوشیمن ت  یبه جا
لحظه  دخترم چند   ایوان ی خدا به همرتون ول  دی بر٬دیبر دیجون گفت:» حاال که حتما با

بلند شد نرگس  لوفرینشستم و ن لوفرین یتخت جا ی.« به سمتش رفتم با اشارش روایب
اونو سمتم گرفت و  راوردرو از گردنش د بایگردنبند ز هیجون دستشو برد طرف گردنش و

 .« یدار  اقتشویمادرمه ل ادگاریگفت:» 

 دی.« نرگس جون گفت:» امکان نداره باستیالزم ن زایچ نی جمع کردمو گفتم:» ا مشتشو
 ایدستم  که نرگس جون گفت:» ب یگردنت.« به اجبار قبول کردم و گرفتمش تو  شیبنداز

به اجبار چند قدم جلو اومد  نوشیمادر.« ت  ایگردنبند رو بنداز گردن خانومت ب ایپسرم ب
ونه گردنبند رو پشت سرم منم موهامو بردم باال که راحت بت دگردنبند رودستش دادم اوم

اومد   ی حس خواص هیگردنم دست پاچه شدم  یلحظه با حس نفساش رو هی ی ببنده ول
نه از نوع  ی حس مثل دوست داشتن ول  ه یکنم  فشیچطور توص دونمیسراغم نم

 یاز چه نوع  دونمینم ٬دونمیازنوع اه نم٬عاشقانش از نوع
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من به اندازه ده سال   یکه برا یدستاش بعداز مدت کم نطوریهم گرم بود ی لیخ نفساش
گفت:» خوشحالم که  هیبود جداشد و گفت:» درست شد.« بعد روبه نرگس جون و بق

.«  میبر گهیبااجازتون ما د  دیخوشحال باش شهیهم دوارمیتموم شد ام  ی به خوب زیهمه چ
رو بغل گرفت و گفت:» ممنونم هم بابت بچه ها    نوشیت  هویبلند شد و اومد جلو  نیاسی

.«بعد از می بود کار نکرد  فهیگفت:» وظ نوشی.« ت نیمنو به مادرم رسوند نکهیهم بابت ا
 نیسرسنگ  نوشیشکرت هنوز با ت  ایاز خانه سالمندان هوف خدا رونی ب میرفت ی خداحافظ
 میداشت  نجویره همیم ادمیاز  می ناراحت شهیهم  میچون آدم دل رحم و مهربون ی بودم ول

تو مطبم   زمی :» آره عزگفتیکه داشت م دمیرو شن  گولیپسر ج هی  یکه صدا میرفتیم
سرمو بردم تو گوش پسره و داد زدم  لکسیر ی لی.« منم خضاستیمر ن یهم یبرا میشلوغ

دختره بود.« پسره قرمز   هیقبل از اونم با  چرخهی...داره ول مابونیاالن تو خ گهیدروغ م
 ابونیتا سرخ دنییرو گرفتم و شروع کردم به دو نوشیکرد و افتاد دنبالم منم دست ت 

دستمو گرفت و   نوشیکه ت  زدمینفس نفس م نجوریشد هم الیخی دنبالمون کرد و بعد ب
 ی کنیم ینجور یکوچه که سمت راستمون بود سرمو بردم باال که بگم چرا ا هی یتو دمیکش 
دلم   دیگفتم:» خو ببخش  تیاز عصبان رونیب زنهی از سرش دود م نکهی داد ا  ی داد ب یکه ا
  ی افتاد که حرفمو ادامه ندادم مغازه ساعت فروش یز یخواس...« چشمم به چ طنتیش
ساعت   نوشیساعت ت  نوشیرو گرفتم وگفتم:» ت  نوشیزدم دست ت  ی از خوشحال  ی غیج

  تیحرکت بچگانم خندش گرفت وعصبان نیاز ا نوشیساعت.« ت  یوا  خوامیبدو ساعت م
رفته بود تو   ادمیبرات بخرم  میبر ایگفت:» ب دی خند ریدل س هی ی کرد وقت  موشرو فرا

چه برسه به زمان خواب.« باهم ازکوچه   ریکه با ساعت حمومم م  ی انقدر عاشق ساعت
پسر وراج شروع به خوش   هی م یوارد که شد میرفت  ی و به سمت ساعت فروش میخارج شد
 ندادم   تیکرد که من اصال بهش اهم گهیچرت وپرت د ی لیو خ غیآمد و تبل
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 ۵۳ پارت 

 دونستمیم ی حت شناختم ی بس عاشق ساعت بودم که تمام مارکا و مدال رو م از
 نی تری که پشت و یو از پسر  نی تریحد راحت رفتم سمت و نیکارخونشون کجاست در ا

بود خواستم ساعت ها مارک...و... بهم بده پسره که وراج بود کامال خفه خون  سادهیوا
ساعت چهارتا  میرو آورد بعد از ن عتابعد سا دیخند ریدل س هیپسرم  ی ک ی نیگرفت ا 

استرس  ی لیخ میسمت هتل قرار شد فردا به شهر دوم بر میو بعد رفت می دیساعت خر
رفتم سراغ لباسام که از چمدون دراورده بودم همه   می دیا تا به اتاق رسچر دونمیداشتم نم

  ی هتخت به ساعت نگا یچمدون بعد خودمو انداختم رو  یتو  ختمیرو جمع کردم و ر
لباسامو   ع ی رفت حموم منم سر  نوشیاستراحت خوبه ت  کمیانداختم ساعت پنج بود خوبه 
 .دمیعوض کردم بعد گرفتم خواب

که از   یی باصدا دارشدمیاز خواب ب نوشیت  یبودم که باصدا دهیچقدر بود خواب دونمینم
  ی گرفت روزیاز د گهید دارشویگفت:» ب نوشی ت  ه؟«یخواب گرفته بود گفتم:» هوم چ

.« یبعدواسه شهر   میبعد بر  میصبحانه بخور هیحداقل بلند شو  ی شی نم دارمیب یدیخواب
ساعت پنج تا امروز  روزیانداختم اوه من از د ی نگاهو به ساعت  دارشدمیحرف ب نیبا ا

برس من جات  حاتتیساعت ده خواب بودم واقعا به آقا خرسه گفتم تو برو به تفر 
رفتم   ی تر بلند شم پتو رو زدم کنار بلند شدم دوتا حرکت کشش ع ی بهتره سر خوابمیم
 دمی د شهیم یکه اوضاع داره خطر  سی کردم من بهتره برم سرو ی چه خواب شیآخ
.« بد بخت کپ کرد.برگشت  نوشیوگفتم:» ت  دمی فرابنفش کش  غیج ه ی رهی داره م نوشمیت 

و  گفتم:» تا همه جا رو نجس    سیخودمو انداختم تو سرو ه؟«ینگام کردو گفت:» چ 
 نی افتاد ا نهییمام به آکه چش  شستمی نکردم بپر اونور.« بعد در رو بستم داشتم دست م 

چشام پف کرده اونم به صورت   ی خیس خیبودنم برق س دهموهام رو انگاز ز ه؟یک گهید
 دیفراوان عالوه بر اون صورتم بود که مثل بادکنک شده بود رنگمم که ماست لبامم سف
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آب   ریسکته نکرده ها من متعجبم صورتم رو گرفتم ز نوشیاصال چطور ت  ی به صورت  لیما
شونه  هیشدم  تحملقابل   کمیبعد خودمو نگاه کردم خوبه  قهیحدود دودق یز یچ خی

بود برش داشتم وشروع کردم به شونه کردن  نوش یبود که فکر کنم مال ت  نهییآ یجلو
راحت هفت   ی لیخ سی قرار بود بره سرو نوشمیموهام اصال فراموش کرده بودم که ت 

 اون تو بودم. قهیدق

منو زد   ؟«یشده؟چرا قرمز  یز ی که قرمز شده گفتم:» چ دمیرو د نوشیکه ت  رونیب اومدم
  ی منو دوساعته گذاشت حگاهی تفر ی و گفت:»برو کنار انگار رفت سیدر سرو یکنار از جلو

دو ساعته به خاطر من مونده   چارهیبست خخخ ب سوی بابا.« بعد در سرو دمیترک نجایا
  ع یکه گذاشته بودم تا بپوشم سر ی رفتم سمت لباس باشهاالن فکر کنم راحت شده  رونیب

کوله و کفش کالج   ی و شال مشک   ی باشلوار ل ی اسمون ی جلو باز آب یمانتو هی دمشونیپوش
لوازم  فیچمدونم و ک یاضافه رو گذاشتم تو  یلباسا دمیتموم همشونو پوش ی مشک 
 هیپنکک زدم روش  هیکرم زد افتاب زدم بعد  هی اول  نهییآ یدراوردم رفتم جلو شمویآرا
جمعش  ره یبود موهامو بافتم و با گ ی بنفش و مشک نیرژ  که رنگش ب کمیزدم و  ملیر

 سی از سرو نوشیبلند شده بود ت  ی مدت حدود پنج سانت  نیبازم بلند بود در ا ی کردم ول 
با   نوشی« ت چطور؟٬گفتم :»آره ؟«یو گفت:»تو از شونه من استفاده کرد  رونیاومد ب
من استفاده   لیاز وسا یحق ندار  گهیگفت:» د  یو آرامش ظاهر  تی صبانع نیب ی حالت
 ؟« یدیشن ی کن
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و گفتم:» نکنه از اون  سادمینکنه وسواس داره رو به روش وا کنهیم ی نجور یچرا ا نیا وا
  گهیحساسم د  لمیوسا یگفت:» وسواس نه حساس رو نوشیت   ؟«یهست ی وسواس  یآدما

زد. چشمام   ادیصورتم فر ی.« جمله اخر رو تویدی... فهمی ازشون استفاده کن یحق ندار 
نه اگه  ای ی دیفهم ی من داد بزن  یرو یگفتم:» حق ندار  هیرو از ترس بستم بعد از چند ثان

 دمید و گفت:» نه نفهمز یپوزخند نوشی.« ت ی کنم تا بفهم تیحال یجور  هیتا  یدینفهم
رنگش قرمز   چارهیحرف روزد پامو بردم عقب و زدمش ب نیاالن؟« تا ا  ی چکار کن  یخوایم

نگرانش شدم رفتم  خوردی اومد و دوال شده بود تکون نم ی شده بود و نفسش باال نم
تو  دیحالت خوبه ببخش  نوشیت ٬نوشیشونش وگفتم:» ت  یسمتش و دستمو گذاشتم رو

گفت:» حاال کارت   سادیمچ دستمو گرفت و صاف وا هوی ؟«یشد ی رو خدا حالت خوبه چ
 ٬خر هم سفرمه هیکه  دمیفهم  ستیکارا ن نیالزم به ا ی پرون ی که لگد م دهیرس یی به جا

نفهم.« پرتم کرد سمت    ینره دختره ادت ی یکه تا عمر دار  ارمیم ت به سر  یی االن بال
 روهامیکه ترس داشتم ن ی بود که زمان نیا میتخت بدبخت یوراست که با صورت افتادم ر

و گفت:»   نوشیت  دادنیو اجازه استفاده ازشون رو بهم نم کردنینم یباهام همکار 
 اشغال   یدختره  رسمیحسابت رو م

غلط کردم   ٬که تنش بود رو دراورد نگامو ازش گرفتم و گفتم:» تو رو خدا بلند شو ی شرتیت 
  یادهیکردم فا هیگر  ی هرچ دمیکش  غیج ی هر چ دادیبه حرفم گوش نم ی برو اونور.« ول

 شده بودم ب  حالی گوشم که صورتم سر شده بود و ب  ینداشت انقدر زده بودتو

 

  ،،،* 
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که داشت  دمیرو  شن یی بودم که صدا یدار یب و بخوا  نیچقدر گذشته بود ب دونمینم
ببخش  ای:» ببخش وانگفتی بود که م  نوشیت  یانگار با من بود اره صدا زدی حرف م

 حال و روز دراوردم. نیدست خودم نبود. لعنت به من که تو رو به ا٬

   اد؟«یچکار کنم؟ پس چرا بهوش نم ایخدا

بود که  نی فضا نشون دهنده ا یبو نفر وارد اتاق شد هیاومد انگار  یتقه ا یصدا
زن وارد اتاق شده اومد جلو و   ه یتق تق کفشم مشخص بود که  یبودم با صدا مارستانیب

 نشیببر دی تونیسرم تموم شد م نکهیگفت:» بعد از ا نوشیکه به ت  دمیفشارم رو گرفت شن
.« بغض دیبهتره مراقبش باش  نینش  کی بهش نزد گهید  تهخانم تا هف  نیا  گهید زیچ هیو 

به فنا دادم لعنت به من   مویجر و بحث ساده پاک  هیگلومو گرفته بود لعنت به من که با 
 نوشیت یتند قدما یهق هقم  به هوا رفت صدا  یشد و صدا ریاشکام از چشمام سراز

 اومد و بعد از اون 
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دکتر رو  یخوایم یحالت خوبه درد دار   ایوان٬ایو گفت:» وان بود که اومد  نوشیت  یصدا
 خوامیزود باش نم رونیبرو ب٬رونیمخم بود بهش گفتم:» برو ب یصدا کنم.« صداش رو

باشه تو آروم ٬گفت:» باشه نوشیبرو...و .« ت  رونیصداتو بشنوم گمشو ب  خوامینم نمتیبب
چشام گمشو   یبرو از جلو رو یآروم باشم گمشو ب خوامینم ».« داد زدم:رمیباش. االن م

 نیاریچه خبره صداتتون رو ب نجایپرستار اومد که گفت:» ا یبرو.« صدا ی فهم یچرا نم
اتاق بنداز   نی از ا نویتا ساکت شم ا رونیببر ب نوی.« گفتم:» امیدار ضی مر  نجایما ا  نییپا
که نفسم رفت  کردمی لتماس م ه داشتم ایبا گر نجوری.« هم رونیتوروخدا بندازش ب رونیب
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سرمو   یاومد سمتم و زنگ باال ع یسر  دیحالمو د ن ی نفس بکشم پرستار که ا تونستمی نم
دوتا پرستارم  نیح نیطرف در هم نیتخت بغل رو آورد ا ژنیزد بعد منو دراز کرد و اکس

که  خوندمینفس بکشم داشتم اشهدمو م تونستمی من نم کردنیم یاومدن کنارش هر کار 
کم چشام بسته کم دمیشنینم ی چ یمن ه  ی رو زد ول یی حرفا هی  ع یدکتر اومد داخل سر هی

 .دمینفهم گهی رو د ی چیشد ه کیجلوم تار ایشد و دن

 

 

 نوش« ی»ت 

 

رو  ی جراح  غیت  ع یخواست پرستارم سر ی جراح غیشد دکتر از پرستار ت  هوشی ب ایوان
شکاف  هی از گردنش  یابرد و در نقطه ایرو سمت گردن وان ی جراح غی دستش داد. دکتر ت 

 شکرت شکر.  ای.خدا دمیرو شن ایوان قینفس عم یکرد که من صدا جادیا

فرشته   نیا دمیدر ونیح هیمن مثل   بخشمی وقت خودمو نم  چیه ادیب ایسر وان یی بال اگر
 رو. ی آسمون 

  نجایداشته از ا ی بوده وقت  یاگهیدکتر بخش د نکهیرفت منم به دنبالش مثل ا رونیب دکتر
رو نجات بده. رو بهش گفتم:»   ایکمک تا وان اد یو م شهی متوجه موضوع م  شدهی رد م

چطور   دونمینم دیبرگردونددبهمیبرگردوند  اموبهمیممنونم ازتون واقعا ممنونم شما وان
انجام دادم تشکر الزم  فمویکنم.« دکتر گفت:» من وظ جبرانلطفتون رو  نیا تونمیم
  امیبخش رو بکنه و ب ی. بعدشم خواست خدا بوده که من بعد از مدت ها دلم هواستین
 .«دیشما بشم بهتره مراقبش باش ضیمتوجه مر  ضیهمه مر نیا یبزنم بعد تو  یسر  هی
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چرا  دونمیازم متنفر باشه نم دیکه سرش آوردم با یی با بال اتاق یبرم تو  شدی نم روم
 رو خبر کنم. شی تراو دیرو کردم با نکاریا

 

 بعد:  دوساعت

 

خبرش کرده بودم  ی با ارتباط ذهن ادیب شیدر اتاق نشسته بودم تا تراو  یجلو نجوریهم
 گفت:»  دهیپر ی بود که با رنگ شی تراو دمیاز جام پر یی فکر بودم که با صدا یتو

 دونستمی کردم نم ی بهش نگفته بودم چه غلط مارستان؟«یب نیچرا اومد  شدهی سالم،چ 
 دونمیآروم گفتم:» باهم دعوامون شد نم  و نیی بهش بگم. سرمو انداختم پا یچطور 

سرمو آوردم باال و نگاش کردم متعجب   ومدین شی تراو یکه...که... بهش .« صدا شدی چ
رو سر خواهرش  یی بال نی قابل باور نبود که من چن شیانگار برا کردی داشت نگاهم م 

 . کردمی مرقبت ازش بهش کمک م   یکه خودم تو یخواهر  ارمیب

دستم رو بردم  تونهی نم ی رو بگه ول  یز یچ خواستی رو باز و بسته کرد انگار م دهنش
 تم. دس ریسمتش که زد ز

 

 نابود.  یخواهرم رو نابود کرد  ؟یچکار کرد نوشیت  یتو چکار کرد-
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دماغم.آخ خدا از دماغم خون مثل رود  یدونه زد تو هیبرد عقب و بامشتش  دستشو
 بود.   یجار 

 

 نجایا د؟یکنی چکار م یزدو گفت:» ه  ی غیبود ج دهیصحنه رو د نی که ا یپرستار 
 تو.«  دیایدعواهاتون که تموم شد ب رونیب دینه باشگاه بر مارستانهیب

 

  ی چیه  خوردمی کتک رو م  ن ی ا دیبا دادمی بهش حق م ی ول  کردی افتضاح درد م دماغم
 رو کردم.«  نکاریچرا ا دونمی نم٬بگم فقط گفتم:» ببخش تونستمی نم

 

 لباشو تر کرد:» االن کجاست؟حالش چطوره؟«  ی عصب شیتراو 

گفت حالش خوبه سرمش که  دشی، دکتر ددست به اتاق اشاره کردم:» اونجاست  با
 بخش زدن.«من اعصابش خراب شد دوباره بهش آرام دنیبا د ی تموم شد مرخصه ول 

 شد. ایوارد اتاق وان ی با گفتن لعنت شیتراو 

 یپرستار  رشیرفتم سمت پز کردمیبود اونقدر که احساس ضعف م ادیز ی لیخ مینیب درد
 د؟«یدکتر خبر کن هی شهیم  ستیخانم من حالم خوب ن دیاونجا بود گفتم:» ببخش 

  دیاز سر جاش بلند شد و گفت:» بر ع ی من سر دنیبا د دیسرشو بلند کرد و منو د  پرستار
  یتو ایرو برداشت منم رفتم سمت اتاق وان ی تا دکتر رو خبر کنم.« بعد گوش ۱۰۳اتاق یتو

تخت خون دماغم بند  ی. رفتم خودمو انداختم روشدی بود پس اتاق قبلش م۱۰۴اتاق 
 به همراه دوتا پرستار وارد شد.  تردک قهیدق ۴بعد از  اومدی نم
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کارم  رت یداد که شکسته وگفت که گچ بگ صیکرد تشخ نهیدکتر دماغمو معا نکهیاز ا بعد
 . دیطول کش  قهیدق۴۰ بایتقر 

 

:» نرو تو،داره لباس دمیرو شن نوشیت  یکه صدا ایکه تموم شد رفتم سمت اتاق وان کارم
 مرخص شده.«   کنهی عوض م 

 که حقمه. دونستمیمن م  ی ول ترسوندیصداش آدمو م یسرد

که مثل گچ بود از اتاق خارج   ی با رنگ ایکه در باز شد و وان میمنتظر موند  قهیده دق حدوداً 
منم پشت   ی و گرفت باخم راه افتادم سمت خروج رفت سمتش و دستش  سی شد تراو

 سرشون حرکت کردم.

 

اول   میدربست گرفت هرسه عقب نشست هی شی تراو  میخارج شد مارستانیاز ب ی وقت
کجاست   دمیرو داد که من نفهم ی مکان هیآدرس  شی و بعد من. تراو شی بعد تراو ایوان
 پول رو پرداخت کرد. شی تراو می دیرس ی وقت

 

به  دیبعد بر میهتل لباسامون رو بردار میبعدش بر میبخر نیماش ه ی میگفت:» اول بر  
 .« ادیاونم م میرو بخر نیتا ماش  فرستمیمحافظم همراهتون م هیسمت شهر دوم البته 
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 ؟« ی دیفهم ،ی زن ینم ی حرف چیبزنم زود تر حرفشو زد:» ه ی تا اومدم حرف  

 

 دنیبا د ایکه جلومون بود. وان یی فروش نیداخل مغازه ماش میرفت ی حرف چیه بدون
 . دمیرس دیپژو پارس سف هیچشاش برق زد نگاشو که دنبال کردم به  ی نیماش

 مورد عالقشو بازهم انتخاب کرد.  نیماش پس

 

رنگ رو   دی چشش اون پژو پارس سف ایگوشش:»وان یسرمو بردم تو شی طرف تراو رفتم
 گرفته.« 

 

رو به  دید نینگاهشو متوجه ماش ی کرد و قت ایبه من و بعد به وان ی نگاه  شیتراو 
 که نداره؟«  ی فقط مشکل میخوایرو م دیپژو پارس سف نیفروشنده گفت:» اون ماش

 .مشیدیو خر  میاون رو قولنامه کرد میمطمئن شد نیکه از خوب بودن ماش ی وقت

که   ی وقت اومدی م  که سمتمون دمیرو د یکه مرد میخارج شد ی فروش نیبنگاه ماش از
 سالم کرد. دیبهمون رس

 

 

 :ایوان

 کرد.  ی محافظ من معرف  رادیاون پسر رو ه شیتراو 
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با  ی کلی بلند قد و ه دمیخودمون د نیسرزم یکه تو  یافراد هیبود مثل بق یپسر  رادیه
داشت صداش  ی خاص ییرای گ ی چرا ول  دونمیجذاب نم یی مردونه و صدا یچهره ا

 افشویق نا یساده دماغ متناسب ا یلبا ی صورت گندم ی موهاش مشک   ی چشماش مشک
 مردونه تر کرده بودن.

 

 ... ی چرا اما ناخوداگاه دستمو بردم جلو ول دونمینم ی آورد جلو به عنوان معرف دستشو

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۵۸پارت 

 

حس خوب به همراه سوزش دستم رو حس کردم   هیدستش گذاشتم  یدستمو تو تا
 آخ از دستش جدا کردم. هیدستمو با  ع یسر

 

 حالت خوبه؟«   شده؟ی گفت:» چ   دهیترس  شیتراو 

 .« یوا سوزهی درد دستمو تکون دادم:» دستم م با

 

 دستم بسوزه.  دیاتفاق افتاد من که خودم ملکه همه عناصرم چرا با نی چرا ا دونمینم
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 دیشمام بر نیهتل تامن برگردم به سرزم میبر ن ی تو ماش دینیبش  دی ایگفت:» ب  شیتراو 
 سراغ شهر دوم.«

 

.رفتم سوار  میریکه توش بزرگ شدم م ینه بهتره بگم شهر  ایبه زادگاهم  میداشت بالخره
بسوزم ها چطور ممکنه؟   شی آخه چطور ممکنه که من با آت تو فکرم  ی لیشدم خ نیماش
 .نهیراه هم نیاز خودش بپرسم بهتر دیبا

 

 

جلو آج جون چه  شمی و تراو نوشیعقب ت  رادی منو ه میشد نیو سوار ماش میرفت همه
 پژو پارس بخرم. هیگرفتم دوست داشتم  نامهیگواه ی هست از وقت  میخوشگل نیماش

 

دستشو برد سمت    رادیه نیح نی خدا اثر مسکن ها رفت و درد اومد سراغم د هم آخ
 خورده سر درد دارم.« ه ی ی:» قرص مسکن دار شیشونه تراو

 

که کرد منو  یبا کار  ی کوفتت شه ول ی اله  راد،یمنو داد به ه یاز مسکنا ی قرص  شیتراو 
ممنون بودم چون باعث  بدونه جلب توجه اونو به من داد. واقعا ازش رادیشرمنده کرد.ه

 شد دردم کمتر بشه. 
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برم  تونستمی نم  نیزم یکوب شدم رو خیمن م ی شدن ول ادهیهمه پ میدیهتل رس به
منو   مونهی م  شتیپ رادمیبمون ه نجایمتوجه شد و گفت:» تو هم  شیهتل تراو یتو
چمدونا رو با  شی خودمون و تراو نیبه سرزم گردمی باال من از اونجا بر م  میری م  نوشیت 

 . ارهیخودش م

 برو مواظب خودن باش.« یدهنمو باز کردم و بهش گفتم:» ممنونم که اومد بالخره

 

 .« مینیجا بش  هی شهیو گفتم:» م رادیرومو کردم به ه شیو تراو نوشیرفتن ت  با

 .«نیتو ماش  میبر نیای داد:» ب رادجوابیه

 

کرده   ری که مغزمو درگ ی سوال ی. مردد بودم که دربارهمیو سوار شد ن ی سمت ماش میرفت
چرا من دستت رو  ی بگ شه ی ها م  گمی خو:» م  دیپرس دیبا ی آخرش که چ انهیبپرسم 

 گرفتم دستم سوخت؟« 

  نیهم یتر برا رومندیکه داد منو شکه کرد:» چون من امپراطور اعظمم و از تو ن ی جواب
 شهی م  تی اذ کمیکمتره  روشیکه ن ی اون خورنیو به هم م ستندیکه برابر ن رویدو ن ی وقت
 .«شهی در چند صورت قدرت اونا برابر م ی ول

که داد خفه خون گرفتم:» اون رو  ی با جواب  ؟«ی:»چجور دمیپرسیعجب با کنجکاو  وا
 ؟یکه بهت دادن خوند یی تو کتابا نمیمن بهت بگم.اصال بب نکهینه ا ی بفهم دی خودت با

که از من سوال    یبعد خودش جوا خودشو داد معلومه که نه،اگر خونده بود
 .« یدی پرسی نم
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🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۵۹پارت 

 .شدمینم  ع یضا ینجور یاگه اون کتاب ها رو کامل خونده بودم ا گهی راست م نویا خوب

 

به همراه دو چمدون که مال منو خودش بود اومد چمدونا   نوشیبعد ت  قهی ده دق حدود
 رادیبه ه ی جعبه عقب و بعدش اومد نشست پشت فرمون نگاه  یرو گذاشت تو

 جلو؟«  یایمن نشسته بود:» نم شی انداخت که عقب پ

 هم باشم.«  ایمراقب وان تونمی پاسخ داد:» نه،جام راحته تازه م رادیه

 

 

 رو روشن کرد.  نیماش ی حرف چیکردو بدون ه ی اخم نوشیت 

 

از خودم متنفر  ینجور یمن ا کردی کار رو نم نیاگه اون ا خورهیازش به هم م حالم
 .شدمی نم

بهم گفت:»   یعاد ی لیمتوجه موضوع شد که خ رادیبخوابم. انگار ه کم ی  خواستیدلم م 
 من، فقط قبلش دارو هاتو بخور.«  یپا  یراحت دراز بکش و سرت رو بزار رو
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داروها رو بده تا   سهی!با تو هم ها اون کنوشی!تنوش یادامه داد:» ت  نوشیت  بعد رو به 
داشبورد دارو ها رو در آورد و دست   یدستشو دراز کرد و از تو نوشیبهش بدم بخوره.« ت 

آب  نیقرص ها رو از کاور در آورد و داد دستم بعد خم شد و از کف ماش رادیداد. ه رادیه
  نینشستم تو ماش ی انگار ذهنمو خوند که گفت:» وقت  کنه؟«ینحا چه میا نی آورد ا ی معدن 

 ادمی یز یچرا چ دونمی نم ست؟« ین ادت ی یابم قرص مسکن خورد نیباهام بود با هم
بعد خوردن قرص دراز  اومد ی نم ادمی چون درد داشتم و تو فکر بودم دیشا اومدی نم
نفر مجبورم  هیآگاه بود انگار  خودکارام نا یهمه راد یه یپا یو سرمو گذاشتم رو دمیکش 

 کرده بود.

 خواب.  یایرفتم به دن شدی چ  دونمیسرمو گذاشتم روپاش نم تا

 

گلومو گرفته  یز یچ هیخوش نبود انگار  ادیحالم ز دم یسرم از خواب پر یرو ی حس دست  با
تو پشتم تا نفسم  زدی نفر از پشت تند تند م  هی  دادی بهم نم دنیبود و اجازه نفس کش 

 به صورتم خورد. ی لیاون س  نکهیشد تا ا ی نم  کردمی م یهر کار   ی سر جاش ول ادیب

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۰پارت 

 کم صدا ها واضح شدن.نفس بکشم کم ی تونستم به خوب بالخره

 انگار.  ی دیحالت خوبه؟ آروم باش خواب بد د-

 بود. رادیه یصدا نیا
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 حالت خوبه؟ -

آشغال اون باعث و  یسرش پسره یدوتا بزنم تو خوادیهست. دلم م نوشیکه ت  نمیا
 حال منه.  نیا ی بان

  

 : ایخواب وان شی ساعت پ کی

 

از هر  ی چه سبزه زار قشنگ ٬چه خوشگله. ِاه اونجا رو چقدر گل اونجاست نجایخدا ا یوا
که االن   یی گال  ی حت اسیو قرمز گرفته تا گل  ی مشک  ٬ی گل داشت از الله آب ی نوع و رنگ

 فصلشون نبود. 

 

 کجاست.  نجایا نمیکه اونجاست؟ بهتره برم جلو بب هیمرده ک اون

  دمیهق هقش رو شن یبهش برسم که صداکردم به حرکت چند قدم مونده بود تا  شروع
 .چارهیب

  یشونش و گفتم:» آقا حالتون خوبه؟« مرد سرش رو بلند کرد خدا ی گذاشتم رو دستمو
 هست.  نوشیت   نکهیمن ا

که  دو قدم رفتم  یکم حالت چشاش ترسناک شد جور کم کردی داشت نگام م نوشیت 
 نشیو ب  زدی داد م  نیزم یروبلند شد و حمله کرد بهم و انداختم  ع یسر ی لیخ ی عقب ول 

من اون  ی.« خدازت یچ  نیتراونم با دادن مهم یدی:» تقاص کارت رو مزدی م  ادیفر
ولم   ست؟ین نجایا ی کس ٬کمکم کنه ی ک ی ٬مکقصدش… دهنم رو باز کردم و داد زدم:» ک
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نداشت و فقط کتکم   ی اون به کارام توجه  ی تو رو خدا ولم کن.« ول ٬ولم کن ٬نوشیکن ت 
 تا تکون نخورم.  زدیم

حرف زد:» هع بالخره آروم  ی لب ریو ز یکارش تموم شد من رو پرت کرد گوشه ا ی وقت
ها رو ازت گرفتم االن راحتم حقته هم حق تو هم حق داداشت سال نیشدم تقاص تمام ا

 من ننوشت.«  یپدرم رو به پا یکه به من اعتماد کرد و خطا

 

 یرو ال ی شدم . چند لحظه بعد دست  هوشی هام رو بستم و انگار بشمرفت و من چ اون
 نکنه برگشته.  دمیموهام حس کردم و واقعًا ترس

 

خودم  نی هم یبرا دمیترسی م  نوشیشدنش:از ت  داریو ب ایوان دنیساعت بعد از خواب کی
گوشم گفت:»   یهم متوجه ترسم شد که آروم تو رادیکردم ه کی نزد رادیبه ه شتریرو ب
 .« ادیسرت ب یی بال زارمی آروم باش من مراقبت هستم نم  شیه
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 ۶۱پارت 

 

 تموم عمرم آروم نبودم.  یحرف آروم گرفتم اونقدر آروم که تو نیاز زدن ا بعد
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محضر تا  میشدن از شهر برگفت بهت بگم قبال از خارج  شی گفت:» تراو نوشیبه ت  رادیه
 شابوریتا ن شتریب لومتریرفت بگم بهتون االن هم  دو ک ادمی ی ول دیرو فسخ کن  غتونیص

 کن.«  دایمحضر پ هیبرو  میدینمونده رس

 

 اصال بهش اعتنا نکرد.  رادیع ی کرد ول رادیبه ه ینگاه غضب آلود نوشیت 

 

 بسوزونمش.«  خوادی دلم م یگوشم گفت:» آ  یآروم تو رادیه

 

 :» چرا؟« دمیپرس ازش

 

اتفاق ازش متنفر   هیبه خاطر  شیچهار سال پ مهیبچگ ق یهم جواب داد:» آخه رف رادیه
 مدت هم قصد کشتنش رو داشتم.«  هیالبته  ٬بچزونمش خوادی شدم االن فقط دلم م

 گفتم:» کشتن؟!«   ی حالت متعجب با

 آره کشتن چون...-

 ؟« ی خودم گفتم:» چون چ  نیهم یبرا منتظر موندم ادامه نداد  ی چ هر

 ذهنت رو مشغولش نکن.«  ی چ یگفت:» ه رادیه

 مگه مرض داره! گهی نم  ی چیو بعدشم ه کنهیخو چرا منو کنجکاو م وا

 خونم؟ یچرا من انقدر خنگم؟ چرا ذهنشو نم اصال
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 هی  ی کردم ذهنشو بخونم ول  ی خوب وقتشه بهش نگاه کردم سع  یعجب فکر  ولیا
بود   ی استاد خنگ من چ نی پس ا رهیگی خوندن ذهنشو ازم م یجلومحافظ داشت که 

 !گفتی م

 

ذهن همه رو بخونم وا اصال ولش کن بزار   تونمی م نکهیدارم و ا یکحافظ قو هی گفتی م
 .شهی م ی بعدا چ نمیبب

محضر رفت محضر   هیچند نفر به سمت  یی با راهنما نوشیت  میدیرس شابوریشهر ن به
رو پارک  نیتا من برم و ماش دیش ادهیگفت:» شما پ  نوشیشماره دو ازدواج و طالق ت 

 رو پارک کنه. نی و اون رفت تا ماش میشد ادهیپ رادیکنم.« منو ه

اسمشو   اد یکه بدم م اروی نیا  گمای:» مدمیپرس رادیاومده بود رو از ه شیکه برام پ ی سوال
 از کجا بلده؟«  ی بگم رانندگ

اومد   نیمحافظت از تو به زم ی برا شیکرد و گفت:» چون همراه تراو  یتک خنده ا رادیه
 گرفت.«  ادی رو  ی رانندگ

 خودش کرده بود. ریمغزمو درگ ی لیخ ی اها مرس -

که   یی . به جاادی رو پارک کرده و داره م نیماش نوش یگفت ت  کنمیخواهش م هیبا  رادیه
سمت ما   اومدی پرت داشت م ی که با حواس دمیرو د نوشیت  نگاه کردم و کردی نگاه م
 تو.«   میگفت:» بر  رادیه دیرس ی وقت

 کرد.  یی با دست منو سمت محضر راهنما  بعد
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گرسنه   ی لی. خرونیب میساعت اومد میبعد از ن  میبود ریمحضر درگ  یتو  ی ساعت مین هی
تلف   ی دارم از گرسنگ ی کنی م دایپ ی چ ی ساندو هی نیگفتم:» بب رادیبه ه نیهم یبودم برا

 .« شمی م

صحبت   کم یدوتا پسر رفت سمتشون  دنیور اون ور رو نگاه کرد با د نی ا ی هم کم  رادیه
 کردن و اومد  
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 ۶۲ پارت 

 

ازشون آدرس  رادیه دم یراحت صداشون رو شن ی لینبود چون خ دنیبه پرس الزم
که   یی با جا یادیکه فاصله ز  ابونیرو ازشون خواست و اونام گفتن که سر خ ی چی ساندو
 هست. ی چ یساندو  هینداشت  میبود سادهی ما وا

 

 نوشمیکه ت  یبلند یازشون تشکر کرد و اومد سمتمون دهنش رو باز کرد و با صدا نوشیت 
 .« میبخور زیچ هیهست  ی چ ی ساندو هی ابونیسر خ میبر ایب ایبشنوه گفت:» وان

 راه برم. کمی خوادی دلم م  مینر نیفقط با ماش میباشه بر-

 

 امیبعدًا خودم م مونهی م نجا یهم نمیماش میتکون داد و گفت:» باشه بر یسر  نوشیت 
 .« ارمشیم
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 ع ی هم سر  رادیحرکت کردم ه  میبر دیبا دونستمی که م ی توجه به حرفش به سمت  بدون
 .میباهم ندار ی نسبت چیاالن منو اون ه ستیهم برام مهم ن نوشیاومد پشت سرم ت 

سوزن انداختنم  یاو...ه چقدر شلوغ اصال جا میدی رس ی فالفل هیبه  یرو  ادهیپ کمیاز  بعد
 نبود.

 .« دینیبش  یی جا هی نیشما بر دمی تو سفارش م  رمیگفت:» من م نوشیت 

 .« یایپارکه تا تو م نیا یتو  میری بهش گفت:» باشه ماهم م  رادیه

 پارک!-

 آره پارک پشت سرته.-

 پارک اونجاست.  هیدرست گفته بود  رادیو پشتمو نگاه کردم ه برگشتم

که سر راه باشه تا  میکه سر راه بود رو انتخاب کرد  مکت ین هیپارک  یتو میرفت رادیو ه من
 کنه. دامونیراحت پ نوشیت 

 

 هم کنارم نشست.  رادینشستم ه ی صندل یرو

 

مشکلت با   ی بگ شهیم رادی:» هدمیکه مغزم رو مشغول کرده بود رو ازش پرس ی سوال
 ه؟« یچ نوشیت 

من به   شیاریبه زبون ن گهید  یو دفعه ی کرد و گفت:» بهتره فراموشش کن ی اخم رادیه
 نداره.«  ی باهاش مشکل داشته باشم به تو ربط ی لیهر دل

 نگفتم.  ی چی ه ی بر خورد ول بهم
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خودمو بهش رسوندم و  ع ی سر  نیکه خورد زم  دمیرو د یاهم بود که بچه یتو اخمام
 .ستین یز یاروم گل دختر چ زمیعز شیه- کردی م  هیداشت گر  زمیبلندش کردم عز

رو به سمتم گرفته   یبود که دستمال کاغذ رادیبه سمتم دراز شد بهش نگاه کردم ه ی دست 
 بود.

خودسو رسوند  ی زن هی نیح نی جلوم گذاشتم در هم یدختر ناز ناز  یپا یگرفتم و رو ازش
 ؟« یشد  ی چ ی مامان خوب  الیخدا منو بکشه ن یو هراسون گفت:» وا

 طونهیش ی لیبچه خ نیکوچولو رو از بغلم گرفت روبهم گفت:» ممنونم خانم ا الین بعد
ساعته کل پارک رو دارم   میشه ن میمثال رفته قا کردمی م یباشک باز   میداشتم باهاش قا

 .گردمی دنبالش م 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۳ پارت 

 

 نکردم«  یکار  کنمی:» خواهش مگفتم

 

  زمیهست گفتم:» عز الیاسمش ن دمیکه فهم یدوست داشتن یرو به دختر کوچلو بعد
و  ی مامانت باش شیپ دیدزد بد تو رو بدزده وتو با هیمکان خطرناکه امکان داره  هیپارک 
 .« ی چشماش دور نش  یاز جلو
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حرفتون رو    نی فکر کردن در آورد و با ناز گفت:» چون کمکم کرد یلباشو داد جلو و ادا الین
 ممنونم بابت کمکتون.«  ٬دمیگوش م

 بهم زدم کمیزدمو موهاشو  یلبخند

 نداشت.  میخشگل خانم قابل نیآفر-

  ی نشستم وقت ی صندل یچولو با مامانش از ما دور شدن منم رفتم و دوباره روکو الین
دستشو    رادیه اومدی داشت م نوشیپارک خورد ت  یچشمام به ورود نشستمی داشتم م 

ها رو از   چیشد و ساندو کی نزد نوشیت  ٬سمتمون ادیبلند کرد و بهش عالمت داد که ب
رو از تو کاور در آوردم و  چمیدونه داد  ساندو  هیدر آورد و بر هر کدوم  کیپالست یتو

 شروع کردم به خوردن.

اونا هنوز  دمیکه تموم شد به پسرا نگاه کردم د چمیخوشمزه بود ساندو  ی لیخ اوم
نگاشون کردم که متوجه نگاهم شدن و نگاهم کردن مثل  ینجور ی تمومش نکردن هم

تموم بشه االن  چمی ساندو  سی گفت:» وا نیهم یمه برامتوجه شد گرسن رادیه نکهیا
 .«خرمی برات م  رمی م

 

 داد. نوشیرو از کنارش برداشت و دست ت  ی ک یپالست نوشیت 

 

 بده بخوره. دمیرو اضافه خر نیا-

  یازش گرفتم و شروع کردم به خوردن تشنم شد برا ع یرو سمتم گرفت سر  چیسانو  رادیه
رو خوردم بعد  شترشیبود رو باز کردم و نصف ب دهیمن خر یکه برا ینوشابه ا نیهم

 ایاز معدم تا حلقم اومد  یگاز  هیکه  چیدوباره خواستم شروع کنم به خوردن ساندو
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تموم شد به   ی وقت  چمی ساندو هیکردم به خوردن بق عشرو الیخ ی عاروق جانانه زدم بعد ب
 .میاشاره کردم که بر رادیه

 

بهش نگاه کرد و بدون  یبد ی با اخم نوشیت  ارهیب نویماش گفت بره نوشیبه ت  رادمیه 
 . ارهیروب نیپارک و ازش خارج شد تا بره ماش یرفت سمت در ورود ی حرف چیه

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۴پارت 

 

 که راننده بود. توشم یت   میعقب نشست رادیرو اورد من و ه نیماش نوشیت 

  ی از درون افتضاح ک ی شهر حرکت کرد حالم از ظاهر خوب بود ول  ی سمت خروج  نوشیت 
انجام داد از همه مردا حالم به هم  نوشیکه ت  یدرون من پر از حال بده با کار  دونستیم
اجازه  ی حس  هی ی ول  اومدی بدم م رادمیانجام بدم از ه تونستمی نم یکار  ی ول  خوردی م
 یاافسانه یوشته افتادم که تو کتاب هان کی ادی هوی نمرو بهش بفهمو نیکه ا دادی نم

ماجراها دادن که  دنیفهم  شتریب یبرا یی ماورا نیسرزم یکه تو ی خونده بودم.کتاب 
 بخونم:
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  کردنیاز دواج م گهید یها با افراداون اعظم قرار داشته یرو یدور دو ن ی لیخ یهازمان در
 ها باهم.اون یهاو بچه

 

 یا گهیبا شخص د دیکه با  کانشونیاعظم بر خالف خواسته نملکه و پادشاه  نیآخر اما
دختر و   کی ها صاحب اون کنندی و باهم ازدواج م  شوندی ازدواج کنن به هم عالقه مند م

 گفتنی رو دارند به اون ها شاهزاده گان اعظم م  روین نی که هردو ا شوندی پسر م کی
و هردو در جنگ کشته   روندیم منیبا اهربه جنگ  نخودشو یها طبق خواستهاون
و   ستهی ای که بهش وارد شده قلبش م ی بعد از اون ملکه اعظم  به خاطر شک شوندی م
که   ی جفت  چیخداوند از اون به بعد ه رهیمی و م اره یپادشاه اعظم  هم طاقت نم رهیمی م

 پادشاه و ملکه اعظم بشوند وجود نداشته.

 من هست و پادشاه اعظم هست. به من گفت که زد  رادیچرا ه پس

 نفر قرار گرفتم.  کی تحت کنترل   کنمی چرا حس م  نکهیا و

نداشته باشه  ی مشکل نوشیو نکنه اون با ت  گهی و اون داره به من دروغ م رادهیکار ه نکنه
 .ستیها باهم نها نشون دهنده مشکل داشتن اونچون رفتار اون

رو ذهنم  خوادی نفر م هیکه حس کردم  زدمی داشتم تو ذهنم با خودم حرف م نجوریهم
 ها بدم.به اون یااجازه  نیچن دیکار کنه، نبا

 دیخوبه با کنمی رو دارم حس م روین نیمن ا یرو بستم و تمرکز کردم اوه خدا  هامچشم
االن  نهیرو واردش کردم آره هم رویگرد باد درست کردم و اون ن هیتو ذهنم  رمیجلوشو بگ

رو وارد گرد باد کردم   رویمن ن ی گذاشته ول  ریمن تٔاث یرو روشین کنهی اون شخص فکر م
 . کنمی اون رو وارد مغز خودش م گهید یی ها هیتا ثان
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 نمیتا بب  کردمی نگاه م  نوشیو ت  رادیرو بازگشت زدم، به ه روین هیاز چند ثان بعد
 . دهیکدومشون واکنش نشون م

مغزم رو کنترل  شی که تراو ی بود باز هم داشتم مثل زمان  رادیدرست فکر کردم کار ه پس
 .دمیم نشونش براش دارم که ًً واقعا شدمی م  کردی م

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۵پارت 

 

  ی هم که داشت رانندگ نوشی ت  کردی رو نگاه م رونیشده بود و از پنجره ب جیکه گ رادیه
 یایهام رو بستم و خودم و به دنحواسش به من نبود آروم چشم ی پس کس  کردی م

 خواب ها بردم. 

 

 

از نور  یاکهیدو دور جلوم بار ٬دور کی  چرخمی هست دارم دور خودم م  کی جا تار همه
 .کردی م  یی راهنما ی فلش بود و من رو به سمت مکان  هینور که شب هی دمید
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 تله باشه. هی دیفلش رو دنبال کنم!؟. بهتره دنبالش نرم شا دیبا

 

 .ایو فلش رو دنبال کن ب ایا،بیب-

 

 بود!؟. ی ک  یصدا نیا

 

 بود؟  ی ک یصدا نجاست؟یا ی ک-

 

 . رسونهی خواب ها م  یایاون فلش تو رو به دن ایام بتو ینترس من دوست و راهنما-

 

 جلو گذاشتم.  ی به حرفش گوش بدم.قدم بهتره

 .ایگلم ب ایب نیآفر-

 یروحم و جسمم تو هیچون من  ارهیسر من ب یی بال تونهی نم  ی کس  نهیدرستش هم آره
 برم. میهنوز مستق دیگرفته پس با شیرو در پ میفلش راه مستق نهیماش

 

 دادم. ری سمت چپ منم راهم رو به سمت چپ تغ دیچرخ فلش
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 نیزود تر از ا تونمی چه خوب م  یی دلم نشست روشنا یتو ی ذوق دمیکه د یز یچ با
 خالص بشم.  ی ک یتار

 داد. ریمس ریفلش به سمت چپ تغ مینور شد کی نزد ی وقت

 . برهی م یاگهیاون فلش داره منو به سمت د  ی ول  نجاستینور ا ؟ی چ  ی عنی

 

 .ایهاست بخواب یایدن یدشمنا یتله برا هیفلش رو دنبال کن اون  ایماد کن ببهم اعت -

 

 

 من چطور به تو اعتماد کنم آخه؟ -

 

 . گهی رو بهت م قتیدلت گوش کن اون حق یبه ندا-

 

 هام بود.تودلم گفتم از درس ی ک ی نیاومد ا ادمیآها  ه؟یدلم! منظورش چ یندا

 

 بهم نشون بده.  قتهیکدوم راه درسته کدوم راه حق -

 

 نتونستم.  رمیخودمو بگ یخواستم جلو ی اراده رفتم سمت فلش هرچ ی ب
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 رم؟یخودمو بگ یجلو تونمی شده چرا نم  ی چ-

 

 آروم و صبور باش. دهیدلت داره راه درست رو نشونت م-

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۶ پارت 

 

 بایمن چقدر ز یرفتم سمتش رفتم داخل خدا دم ید  یی نور طال هیفلش رفتم که  دنبال
 وارد بدنم شد اوم چه خوب.  یمثل انرژ   ی حس هیوارد شدم 

 

عادت کرده بود به سوزش  یک یمنم که به تار یشد و چشما  شتریجلوتر رفتم نور ب ی کم
دت کرد و تونستم اطراف  هام به نور عاکم باز کردم چشمهام رو بستم و بعد کمافتاد چشم

 شدی سرش م  یکه از تاج رو بایدختر ز هیو   دیو سف یی قصر با تم طال هی نمیرو بب
 . تها هسداد ملکه خواب صیتشخ

داخل   میبر  دییبفرما نیگذاشت و گفت:» سالم بانو خوش اومد  ی جلو احترام  اومد
 قصر.«
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 مکان هست.  نی در ا یی با یز یها و درختاگل  میبمون رونیب شهی سالم ممنون، م - من

 

 اطیرو به ح  یی را یپز لیالبته چرا که نه.جورج به خدمتکارها بگو وسا-ها خواب ملکه
 .ارنیب ی پشت 

 

 االن. نی بله بانو هم- جورج

 

باغ بود  هیکه شب ی که با مکان میملکه خواب ها به سمت پشت قصر رفت  یی راهنما با
 بود.  ی ها پخش شده بود عالگل یبو دمید

 .می که اونجا بود نشست یای صندل یرو

 

 اد؟ یاز دست من بر م ی چه کمک-خواب ها  ملکه

 

 داره. ی و چه قدرت  هیک رادیبدونم ه خوامی م - من

 

 . شناسمیرو نم  ی شخص نیمن چن-خواب ها  ملکه
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زود باش بگو  شیشناسی نم  ی گ ی بعد م  یدروغ نگو تو اون رو به خواب من آورد- من
 .هیک

 

دستور گرفتم اون   نیش یملکه پ ایها از مادرم ماملکه خواب کایبانو من مل-ها خواب ملکه
 . ارمیرو به خواب شما ب

 کجاست؟  نی ش یملکه پ- من

 

 انیندارن فقط به خواب من م  ی روحشون از جسمشون جدا شده و جسم شونیا- کایمل
 . ی سوال چیبدون ه  کنمی منم به حرفشون گوش م  رنی و م دنیم ی و دستورات

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۷ پارت 

 

راه حل بنداز   هیانجام بدم خودت  تونمی م یچه کار  ایخدا دمینرس یی هم به جا نجایا
 جلوم. 

 

 ؟ یباره ازش سوال کن نی در ابه خوابت اومد  نیش یملکه پ  ی وقت  ی تونی م - من
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 .ارمیخودم م نیو جوابش رو که به دست آوردم شما رو به سرزم پرسمی حتما م - کایمل

 

هستم و راه  نجایوقته ا ی لی برم چون خ دی. االن بامونمی خوبه، پس من منتظر م - من
 برگشت. یبرا هیطوالن

 

 . کنمی تر م کی من راه برگشت شما رو نزد- کایمل

 

 . میممنون. پس بهتره زود تر بر - من

 

 از دستورات شماست بانو.  یرویمن پ فهیوظ- کایمل

 

ورد  هیکه دستش بود رو دو دور چرخوند و  ی کوتاه یبایز یسر جاش بلند شد و عصا از
 شد.  ل یمن تشک یپا یدرست جلو اهیس چهی در هیرو زمزمه کرد 

 

به جسمتون بر  هیاون شما رو در عرض چند ثان چهیدر یتو نیمن بپر  یبانو- کایمل
 . گردونهی م
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 خوب، منتظر خبرت هستم خدانگهدار. ی لیخ- من

 

 نوشیهام رو باز کردم ت جسم خودمم چشم یو بعد حس کردم تو دمی پر چهی در یتو بعد
 بود.  جیهنوز هم گ رادیو ه کردی م یهنوز داشت رانندگ 

 

 نکه،یو ا میرفته که من ک ادشیخودش بود ذوق داشتم اون  یاثر کارش رو  نکهیا از
وقت  چی ها رو حفظ کردم که هکتاب ؛آنچنانی ها رو نخوندم ولکتاب هیبق یدرسته جلو

 . رهینم ادمی

 

که باهام کرد افتادم نفس منقطع شد پرشدن  ی کار  ادیخورد  نوشیچشمم به ت  دوباره
خدا.   یوا دنیرقصی هام مچشم یوجل ینجور یخاطرات هم  کردمی هام رو حس م چشم

 شد. دنمیمتوجه مشکل نفس کش  رادیه زدمی نفس نفس ن

 

 ؟یشد ینطور یشده حالت خوبه؟ چرا ا ی چ- رایه

 

 بکن. یکار  هی رادینداشت. ه ی شده! مشکل تنفس  ی چ- نوشیت 

 

رو دور زد و  نیشد. ماش ادهیپ نیاز ماش ع ی پارک کرد، سر یاگوشه هی رو  نیماش نوشیت 
 عقب.  دمیدر سمت من و باز کرد دستش و آورد سمتم که خودم رو کش 
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 .زنمی بهت دست نم نییپا ایباشه، باشه ب- نوشیت 

 

داشتم مرگ رو به   نییآوردم پا نیشد و اومد سمتم به زور از ماش اده یبا عجله پ رادیه
 یهر کار  اومدنی م که روشون بود داشتن از کاسه در یهام از فشار چشم دمیدی چشم م

 من نبود. یبرا ی چند ضربه به صورتم زد اما ُشک  رادیه شدی بغضم شکسته نم  کردمی م

بهم وارد شد و من شروع  ی صورتم شک اصل  یآب سرد رو  یادیشدن مقدار ز ختهیر با
 .ختنیکردم به اشک ر

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۸ پارت 

 

زدن بهشون اجازه  غیبشن که با ج کمیداشتن نزد ی هر کدوم سع کردمی هق م هق
که رد  ی نیهر ماش  می آروم شدم متوجه اطرافم شدم کنار جاده بود ی قیبعد از دقا دادمی نم
کوچولو رو چه  ی افتاده؟، اوخ رتونیگ  وونهید ه یمثل:  ی و جمالت زدی بوق م  هی شدی م

 و...   کنه،ی م  هیگر یجور 
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که دستم و به  نی زم خوردمی تعادلم رو از دست دادم داشتم م  ی ول سر جام بلند شدم  از
 خواستنی که انگار م ی رو در حالت نوشیو ت  رادیه  سادمیراست وا  ع ی بند کردم سر یی جا
 وجه.« چیبه ه دینش کیقدم رفتم عقب و گفتم:» به من نزد  هی دمید رنمیبگ

 عقب نشستم. ی صندل یگرفتم و رو نیرو از ماش امهیتک بعد

 

 . نیتو هم جلو بش   رادیه- من

 

سمت شاگرد نشست.  رادیپشت فرمون و ه نوشیرو بستم بعد از چند لحظه کوتاه ت  در
  دونمی م یخودش رو گرفت ول  یدوباره جلو ی بگه ول یز یبه عقب برگشت و خواست چ

 زدم خوبه پس شناختنش یکه زد پوزخند ی با حرف رهیخودش رو بگ  یجلو تونهی که نم
 .ستیبرام سخت ن

 

 دیمنه و نبا یرویاون ن یو چطور به خودم برش گردوند یچطور متوجه کارم شد- رادیه
 به خودم برگرده. 

 

 حله. مینس هیگردباد و  هیبرگشتش به خودم هم با  دمیفهم امیالیخی از ب- من

 

 کی برگشت عقب و پالست هوینگفت و جلوش رو نگاه کرد بعد  یز یچ گهید رادیه
 داروهام رو برداشت.
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 ساعت خوردن قرصاِت. - رادیه

 

رو وارد مغزم   روشین ینجور یا خوادی رو نگاه کردم آرامبخش و خواب آور پس م  قرص
مغزم درست  یبرا یا نهیمحافظ آ هیها رو گرفتم تا اون آب رو بهم بده کنه قرص

آب رو گرفتم و  زنه،ی ها رو برگشت م  روین کنهی عمل م نهیمثل آ ی انهیکردم.محافظ آ
 قهیده دق دمیعقب دراز کش  ی صندل یو رو وندمقرص ها رو خوردم آب رو بهش برگرد 

آروم و  ی شدن و به خواب نیهام سنگبهم دست دادم چشم ی گذشت و حس خواب آلودگ 
 رفتم.  ایبدون رو

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۶۹ پارت 

 

حوصله بلند شدن نداشتم  تا االن که ساکت  ی شدم ول  داریکه ب شدی م  یاقهیدق ستیب
که توجه   ی آهنگ  شکوندی آهنگ پخش شده م یرو فقط صدا نیبودن و سکوت ماش 

 . خونهی دارم م یچ  دمیفهمی بهش نداشتم و نم ی خاص

 خواستم بشم.  الیخی باعث شد ب نوشیت  یخسته شدم و خواستم بلند شم که صدا کمکم
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  نیچرا ا دونمیبار دوم ببخشم نم یدر امانت کنم اونم برا انتیخ واستمخی نم- نوشیت 
 اتفاق افتاد. 

 

 اول خواهرم و بعدش...  یبار دوم به اعتمادم لطمه زد یبرا ی دون ی خوبه م- رادیه

 

  یز یچه چ نوشیو خواهرش و ت   رادیه نیب ی عنی ه یخواهرش!؟ منظورش چ ؟ی ک بعدش
 وجود داره؟ 

 

چرا   دونمینم  ی عمر منه ول شهیخواهرت ش ی دونی حاللم کن خودت م   اهمیرو س- نوشیت 
نفر داشت بهم  هیآوردم انگار مغزم تحت فرمان خودم نبود و  تیبال رو سر امانت نیا

 .دادی کار رو م نی دستور ا

 

 نکن.  ی الپوشون ینجور یخودت رو ا ینامرد - رادیه

 

که ذهنم تحت فرمان   فهممی ده م االن که مغزم آزا گمی باور کن دارم راستش و م - نوشیت 
  گمی من دوروغ م ی بفهم یتونی م یرو دار  قتیحق صیتشخ یرویمن نبود اصال تو ن

 .انهی
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 صیدروغ رو دارم دروغ رو تشخ یرویرو داره چه جالب من ن ی راست یروین رادیه ی عنی
 .دمیم

 

 . هیتو خطر بزرگ ایوان ی گ ی هست که تو م  نطوریاگه ا- رایه

 

  ؟یچه خطر  زد؟ی ! داشت درمورد من حرف م ا ی! وانها

 .میبهتره که محافظت ازش رو هر دو با هم انجام بد- نوشیت 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۰ پارت 

 

به   ینطور یکم بلند شم و ذهنشون رو بخونم اازشون بلند نشد بهتره کم یی صدا گهید
 .رسمیجواب سواالم م

 

 از سر جام بلند شدم و نشستم.  ی الک یاازهیخم با

 

 ؟ ی خوب  ؟یبلند شد- رادیه
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 آره، خوب بودنم خوبم. - من

 

 خوبه خدا رو شکر.- رادیه

 

خانوادت   یخوای م  یز یچ هیهتل. فقط  هی میری نمونده تا تهران اونجا م  یز یچ- نوشیت 
 ؟ی نیرو بب

 

 . دونمینم- من

 

 .نوش یبا زور جوابشو دادم بهتره بزم تو ذهنشون.اول ت  البته

 

دختر و   هی نجایسال رفتم عقب تر نه دوسال و سه سال آره ا هی. شتریساعت قبل؟ نه ب هی
 یاز دختر خواستگار  نوشیجلو تر ت  کمی خندنی کنار هم هستن و دارن م نوشیو ت  رادیه

که زنش بود و   یدختر  نوشیمن ت  یافتاده خدا ی و چه اتفاق نوشیکرد. ازدواج دختر با ت 
داد  نوشیشد ت  یجار  نیزم یخون رو نیدختر خورد زم دادداشت رو حل  ی شکم بزرگ 
دکتر باال سرشه دکتر با گفتن بچه رو از دست   ه یکه  هیزن ی...ا« قسمت بعدتای زد:» روز

زد و گفت:» صورتش  یتو ی رو گرفت و مشت  نوشیت  قهی رادیاز اتاق خارج شد. ه میداد
تا بچش    یهولش داد ؟یکردتو چکار  ی رو بهت سپردم ولمن بهت اعتماد کردم خواهرم

 یخو ی که نتونست  ی گفت:» برو تا زمان نوشیجلوتر دختر به ت  کمی.« یببر  نیرو از ب
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رو تا در  نوشیکه ت  دمی رو د رادیبرنگرد.« بعدش ه ی رو از خودت دور کن  تی منیاهر
 کرد.   تیهدا  ی خروج

 

 

 کجاست؟  شی شکستن اعتماد دوم نیاول نیچه جالب خب ا نطوریا که

 .گهیروز د هیذهن خوندن سر درد گرفته بودم پس بهتره بندازمش  نیا با

 

 آب اونجاست؟ - من

 

 . ریبگ ایآره ب- رادیه

 

راننده   ی پشت صندل بیج یدارروها که تو کیپالست  یاز تو ی رو گرفتم و قرص مسکن آب
 رو باز کردم و ازش خوردم. یمعدن دهنم گذاشتم؛در آب یاشتم، قرص رو توبود رو برد

 

 ؟ یدرد دار - نوشیت 

 

 درد داره. ی سرم کم - من
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 .مارستانیب متیببر می دیبگو تا، تا رس یاگه خوب نشد- رادیه

 

 .شهی خوب م  ستیالزم ن- من

 

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۱پارت 

 

 ه؟ یچ  نوشیت  یخطا نیدوم ی عن یرو بستم و فکر کردم،  هامچشم

 نی. اه ارادیکردن خواهر ه ت یبرگشتن و دوباره اذ دیشا ای گه،ید یکیازدواج با  دیشا
 حتما جوابم بود اه. هی  شهی نم دیهمه شا

 

 

 بعد:  قهیدق ده
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  ی کی داشت ما رو به نزد  نوشیشدم ت  بیعج زیچ هیمتوجه  میتهران شده بود  وارد
قلبم آروم باش قلب من   یدستم و گذاشتم رو  برد ی که توش بزرگ شده بودم م یاخونه

 آروم. میکه توش بزرگ شد ی مکان می ری م  میآروم، دار

 

  یاخوشمزه یهتل تهران بود غذاها  نیبه هتل... بهتر میدیرس کیساعت تراف کیاز  بعد
 هم داره. 

 

  یبرا ی کیمغزشون رو کنترل کردن و دوتا اتاق گرفتن  رادیداخل و با زور و قدرت ه میرفت
سمت آسانسور البته چمدون من  میاون دوتا کارت ها رو برداشتن و رفت یبرا ی ک یمن و 

 بود.  رادیدست ه

  

رو به  قایاونا که دق یبرا ۴۴۵من بود و اتاق  ی برا ۴۳۵اتاق  ۶طبقه  میآسانسور رفت با
 در.  یکارت اتاق من رو داد دستم چمدونم رو هم گذاشت جلو رادیتاق من بود، ها یرو

 

  ی لیاومد من گوشام خ شیپ ی زنگ بزن اگرم مشکل اید اتاق  ایب ی داشت یاگر کار - رادیه
 من اونجام.  ی داد بزن  هی هیقو

 

 باشه.- من
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حسگر در گذاشتم و در باز شد دسته چمدونم رو گرفتم و رفتم داخل در   یکارت رو رو بعد
بود اتاق   دهیهم بال فاصله بسته شد چون پرده ها کش  نوشیو ت  رادی رو بستم  در اتاق ه

 گذاشتم که...  وارید  یرو ی جا کارت یبود کارت رو تو کی تار

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۲پارت 

 

رو  بود از راه تیسو هیجالب مواجه شدم جلوم  یز یاتاق روشن شد و من با چ یهاالمپ
 هی در بود سمت چپش  هیسالن بود سمت راستش  هیداخل  ی رفت ی جلو در که م

بود  یاروزهیمبل ف سی سرو هیتر  جلو کمیراه رو  یوجور  روبه رو و جمع  کی آشپزخونه کوچ
ها هم پنجره بود که با پرده ونیزی چپ تلو وسمت راست   ونیزی تلو هیمبل  یو جلو

 دیسف ی با گل ها یاروزهیفرش ف هیمبل ها هم  یشده بود جلو نیی تز   دیسف یاروزهیف
  خچالی هیبود  دیسف واهیس کردی ستش فرق م نجایسمت آشپزخونه برداشتم ا ی بود قدم

و   کیچه پره ک هاو ی ز گشنگ هست بخورم مردم ا یز یچ نمیاونجا بود درش رو باز کردم بب
هام چشم  ی عنی ی و در آخر...ر بستن وهی کاسه م هی ،یپسته، ران ،یمعدنکاکائو، آب وه،یآبم

رو   یناهار خور  زیدوتا برداشتم و رفتم سمت اپن که نقش م ع یشده بودن دوتا قلب سر
 که اونحا بود نشستم و شروع کردم به خوردن. یبلند هیپا ی صندل ی رو کنهی م  فایهم ا

 

  ی کس  ی تازه وقت  خوردمی م  ی تا بستنده یروز  یچه خوشمزه بودن اصال از بچگ شیآخ
 .دیرسی تا هم م  ستیب ینبود به روز 
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که گوشه آشپزخونه بود  یرنگ ی مشک  ی آشغال یها رو انداختم توشدم و آشغال بلند
  یزدم رفتم چمدونم رو از جلو رونیآشپزخونه ب شستم و از یی ظرف شو یهام رو تودست

هست که    ی که سمت راست بود و مشخص بود که اتاق یدر برداشتم و رفتم سمت در 
تم   یاتاق بود در اتاق که اونم تنه یتو  هم هاسیاتاق استراحت حتمًا سرو  گنی بهش م

تاق به رنگ دوست  من ا یبود رو باز کردم اوه خدا یاروزهیبهش خورده بود و ف یاروزهیف
دوست دارم چون  شتریرو ب ی رنگ رو دوست دارم اما آب نی ا ی لیخ ،یی مویبود ل یا ی داشت
 هوم.  امیعاشق در ندازهیم کرانی ب ی ایدر ادیمن و  ی آب

 

  وارهای د یی مویتخت دونفره به رنگ ل هیآخ جون اتاق رو بپا  رونیب ام یخب از فاز ب خب
کمد که  هیتخت بود سمت راستش  یروروبه  دیسف شیکنسول آرا هی یی مویهم که ل

بود و   یی مویکه ل گهیدر د هی بود قرار داشت و سمت چپش  دیست کنسول که اونم سف
 شده بود. یی شناسا لیبود قا دیسف رشیچون دستگ ی شده بود ول واری د ی قاط

بود رو   اهیکه رنگش س ی کمد گذاشتم درش رو باز کردم و تاب و شلوارک یرو جلو چمدون
 چمدون در آوردم. یاز تو

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۳پارت 
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 نجسم. کردمی برم حموم حس م  خواستیم دلم

 

 

وان خودمم شروع کردم به در آوردن   یطرف حموم خوبه وان داره آب رو باز کردم تو رفتم
 شونم افتاد. یرو یرو که در آوردم چشمم به کبود لباسام لباسا

 

  یاز جلو  نجوریگرفت لحظات اون اتفاق هم دنموی نفس کش  یجلو یز یچ هیرفت  نفسم
که ازدست دادم و درآخر  یا یکتک خوردنام، تکون خوردنام، انرژ  شن ی هام رد مچشم
 زارمیدهنم م یرودستمو  رونیوارد شد که نفسم با هق هق از گلوم زد ب بهم ی شک هیمرگ 

 گهید شکنمی م  ینوش صدام رو نشنون تا نشنون چجور یو ت  رادینره تا ه رونیتا صدام ب
که از  یدختر  قیحقا دنیکه قبل از فهم یبشم دختر  دیمن با هیاونا کاف یشکستن جلو

 . ایکینزد نیبود تا هم طونیش ی بچگ

 

وان  یرفتم نشستم تو نیبا زانو نشستم کف زم یچجور  دمیجام بلند شدم اصال نفهم از
  یوان وشامپو یتو ختمیمخصوص رو ر یکه اونجا بود رو بر داشتم شامپو یی هاشامپو

هنوزم اشکام از کنار چشمام مثل رود  دمیوان دراز کش  یموهام و تو ی رو ختمیرو ر گهید
 اومد.ی صدام باال نم ی بود ول یجار 

 

 دوساعت بعد: 
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بعد آب ها رو بستم و رفتم سمت   رشیچان بلند شدم و دوش رو باز کردم رفتم ز یاز تو
 که اونجا بود.  ی حوله تن پوش

 

 و از حموم خارج شدم، رفتم سمت تخت و خودمو انداختم روش. دمیرو پوش حوله

 رفتم. ی کم گرم شدن و من به خواب پر آرامش هام کمرو بستم چشم هامچشم

 

 

 بلند بشه بره در رو باز کنه. ی ک  ایاما خدا اومدی در م  یصدا تقتق

 

🦋🦋🦋🦋🦋??🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۴پارت 

 

  ه؟«یاومدم و از همونجا داد زدم:» ک رونیاتاق ب از

 

 رونیکه ب همیی پس کسا دمیبود شن زیاومد اونم چون گوشام ت  یبلند یخنده یصدا
 باشن. نوشیو ت رادیه دیبودن با
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 کردم.طرف در و بازش  رفتم

 

 سالم.- من

 

 سالم کردم که هردو متعجب مونده بودن.  یبلند و پر انرژ  انقدر

 

 ؟ ی س...ل...ا...م، خوب- رادیه

 

 مشکوک گفت خودمم شک کردم. آنچنان

 به خودم کردم . ی نگاه هی

 

 . دونمیشما رو نم ی ول  میمن که عال- من

 

 .رونیب یکه با حوله اومد ی بله انقدر خوب- نوشیت 

 

که شونه ها و مچ پاهام رو نشون   یاحوله دنیکردم و با د ی نگاه هیحوله!؟ به خودم  ها
و باز برگشت   یز یو در رو زدم به هم رفت خورد به چ دمیکش  غیج ع ی سر دمی رو د دادی م
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بار دوم باهاش همراه   یآخ برا یآخ اومد دوباره در رو زدم به هم که صدا یبعدش صدا
 شد.

 

 

 . یآخ دختره خنگ برو لباست و بپوش که نابودم کرد- رادیه

 

 

سمت اتاق در اتاق سر خوردم و  دمییبدون بستن در دو رادیدر رو زده بودم تو سر ه اوخ
 رفتم تو اتاق و خوردم به تخ نجوریهم

 

 حالت خوبه؟  ایوان یشد ی چ- رادیه

 

 د.فقط صاف ش میاوخ آره عال- من

 

 صاف شد؟  ی چ- رادیه

 

 ها. یایداخل ن چیها ه -من
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 باشه.- رادیه

 

 ام؟یمنم ن ی من چ - نوشیت 

 

 به دل نگرفتم. نی هم یبا مسخره و خنده گفت برا نویا

 

 رو.  نجاینترکه از خنده به گند بکشه ا رشیبگ نویا رایه- من

 

 . رادیها ه ی من نش کینزد  ؟ی گیم یدار  ی چ  ی ه- نوشیت 

 

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۵پارت 

 

برسن منم رفتم سراغ چمدونم که هنوز تو کمد نزاشته  اشونیاونا به مسخره باز  تا
 بودمش.
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نوشته بود ملکه اونم به زبان   یی که جلوش با رنگ طال ی شرتیبا ت  ی مشک  نیشلوار ج هی
که چشمم به   از اتاق خارج بشم خواستمی م دمشونیپوش ع یرو برداشتم و سر ی سیانگل
 افتاد.  نهییآ

  

 نرفتما، جنگل   رونیاوخ خوب شد ب اوخ

 رو شونه نزده بودم. آمازون

  

با  نهییکه توش بود رو برداشتم و برگشتم سمت آ  یاسمت چمدون برگشتم و شونه به
رو گرفتم شونه رو  زادایاالن شکل آدم   ش،ی هزار آخ و اوخ موهام و شونه کردم. آخ

 .دمیاز خنده ترک دمیکه د یز یبا چ رونیو از اتاق اومدم ب شیآرا  زیم یگذاشتم رو 

 

قرمزم گذاشته بود دهنش تا  بیس هیرو سفت گرفته بود و  نوشیت   یدستا رادیه
 خودش قفل کرده بود.  یصداش بلند نشه،  پاهاشم با پاها

 خودش در آورد که متوجه نشدم.از  بیو غر بیعج یهاصدا دیکه منو د  نوشیت  

 

 . گهی م ی چ نمیولش کن بب رادیه- من

 

 رو از دهنش در آورد.  بیس نوشیولش کرد که ت  رادیه
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 .مردمی بده داشتم م  رت ی آخ خدا خ- نوشیت 

 

سرخ شد و بلند شد تا بزنتش که  رادیه راد،یدستشو برد باال و تق زد پشت سر ه  بعد
 در اتاق من؟ «  نی اومد نیچکار داشت نمیبب دی! اصال بگن یامگه بچه هیگفتم:» اه کاف

 

بعد   یسراغ گو میبعدش بر می صبحانه بخور میآماده شو بر رفتی م ادمیاوه داشت - رایه
 .میبر ییجا هی دیاز اونم با

 

 کجا؟ - من

 

 مردم.  ی که از گشنگ میزود آماده شو بر ی فعال بدون ستیالزم ن- رادیه

 

 باشه.- من

 

هم  ی بلند مشک  یمانتو هیسمت اتاق راه افتادم به خودم نگاه کردم لباسام خوب بود  بعد
مونده؟  اوم!    ی چ گهیبرداشتم خب د دمیجفت کالج سف هی ی مشک  دی با شال سف دمیپوش
 دمیسف فیک هیو کارت عابرم رو فراموش کرده بودم.  ی و گوش فی من ک یوا یآها، ا

 داخلش. ختمرو اندا میبرداشتم کارت و گوش
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🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۶پارت 

 

رو در  هاوهیآبم خچالیرفتن سر  کننیم یی رای. اوه چه از خودشونم پز رومیاتاق زدم ب از
 .خورنی آوردن و دارن م

 

 

 . نیی پا میبر  نیایب نی خوری به چه خوبم مبه - من

 

  میدر برداشتم، رفت یشدن و رفتن سمت در منم پشت سرشون رفتم و کارت رو از رو بلند
که نشون دهنده طبقات  یدکمه رو زد، به صفحه ا نوشیبود ت  ۹ یسمت آسانسور طبقه

که با   نییدر باز شد سرمو آوردم پا  می که ما بود یابه طبقه دیکه رس کردمی بودن نگاه م 
عکس العمل نشون  ع یسر رادیدختر و پسر که…. ه هی  دمیکش  ع یه  هی  دمیکه د یز یچ

 چشمام.  یداد و دستشو گذاشت رو

 

 .ست یکارا ن نیا یجا نجایآقا ا ی ه - رایه
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هام برداشته شد و چشم یاز رو رادیبسته شدن آسانسور اومد. دست ه یصدا بعد
لب   ریز ی کنارم بود و عصب رادیآسانسور بود به اون دوتا نگاه کردم ه  یب بستهمقابلم در 

 .کرد ی اضافه م  یز یچ  ی فهش  ،ی حرف  ی گاه نوشمیت  دادیداشت بهشون فهش م

 

  یاصحنه نیاول نیکنه با ا ریخدا امروز رو به خ م؛ی بر نییها پابهتره با پله هیکاف ی ه - من
 .می دیکه د

 

دو   انیکه دارن پشت سرم م دمیاون دوتا رو شن یقدما یها رفتم صدابه سمت پله بعد
 رادیمتوجه شد و به ه نوش یخدا مردم ت  یاومدم نفس کم آوردم وا  نییطبقه که پا 

 .« ستیحالش خوب ن ایوان میطبقه بش  نیگفت:» بهتره سوار آسانسور هم

 

 .نجایا ایب ایوان گهیراست م - رادیه

 

  رادیطبقه بود ه نی هم یسمت آسانسور رفت و دکمه رو زد خدا رو شکر آسانسور تو به
دکمه طبقه همکف   نوشیتو و ت  میتو رفت میاول داخلش رو نگاه کرد و بعد عالمت داد بر

 رو زد.

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۷پارت 
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اول من   رونیب میبعدشم که مشخصه درش باز شد رفت سادیآسانسور وا هیاز چند ثان بعد
 یبرا یبردار  دی سمت رستورانش صبحانه رو خودت با میرفت نوشیبعدشم که ت  رادیبعد ه
کاکائو   ری ش وانیل هیکوچولو   یمربا هی ریپن کمیبرداشتم و چند تکه نون  ی نیس هی نیهم

 دنیبعد اومدن با د قهیپنج دق نوشیو ت  رادیه  زیسمت م مکه عاشقشم برداشتم و رفت
رو برداشته بودن تا   زادیآدم ریپرشون چشمام از تعجب گرد شد از جون مرغ تا ش یدستا

 و جون جا به جا شده؟(.  ریش یجا دیکدومتون فهم ی بخورن)وجدان

 

 لومده و من خبر ندارم؟  ی چه خبر تونه! قحط - من

 

 .میا ما گرسنه  ی ول ومدهین ی نه قحط - رادیه

 

 حد. نی تا ا ی گرسنگ  - من

 

 . ی مردا شکم پرستن بهتره انقدر تعجب نکن - نوشیت 

 

 بله! االن کامالً متوجه شدم.  - من
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  میاتاق ها رو داد دیکل میرو کامال درو کردن رفت زهایدو نفر م نیکه ا قه یدق ستیاز ب بعد
رو که  نیماش ارهیب نگیرو از پارک نیرفت ماش نوشی. ت میو از  هتل خارج شد رشیبه پذ

رفتم طرف در راننده و در رو باز  نیهم یبرا نمیبش  نیآورد دلم خواست خودم پشت ماش
عقب جا   ی صندل یخارج شد و رو نیکرد و با خنده از ماش اهمنگ کمی نوشیکردم ت 
 گرفت. 

 هم سمت شاگرد و من هم که راننده هستم.   رادیه

 کجا؟  میبر دیخب االن با - من

 

 . الدیبرج م میبر دیبا - رادیه

 

 !؟ اونجا چرا؟ یچ - من

 

 دوم رو. یاونجا گذاشتن گو هیخب چ - رادیه

 

 خودت به دادمون برس.  ای خدا هوف 

 رو به حرکت در آوردم...  نیماش

 

سمت راست چرخوندم تا  کمیگردنم رو   میسادی پشت چراغ قرمز وا قهیاز چند دق بعد
 نابود شد.   امیدن یهمه دمیکه د یز یبا چ ی ول هیچ ی بغل  نیدختر ماش یخنده لیدل نمیبب
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 که ... ی به همراه زنش زن ی میقد عشق

 

 منو نابود کردن هر دوشون... یایدن

رو به  نیماش  ع ی پشت سر سر  یهانیبوق ماش یسبز شد و اونا حرکت کردن با صدا چراغ
 حرکت در آوردم.

 

 حالت خوبه؟ - رادیه

 

 آره. - من

 

 ؟ ی ختیبهم ر ینجور یپس چرا ا یدوستش ندار   گهیتوکه د - نوشیت 

 

 .چشونیچون شدم باز - من

 

  هازیچ نیبه ا ؛ی نباش دیبهتره نا ام ی کن  تیهدا یخوای کشور بزرگ رو م هیتو  - رادیه
 هم فکر نکن. 

 

 باشه. - من
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 میو رفت میشد ادمیپارک کردم، همه پ نگیپارک یرو تو نیماش می دیرس الدیبرج م به
  میبر دیبا رادیداخل طبق گفته ه میرو پرداخت کرد و رفت نهیهز نوشیت  یسمت ورود

 . میکرد ی حواسمون رو جمع م یهمه دیسمت سالن اجتماعاتش که االن شلوغ هم بود با

 

 ینشستن به سمت در  نیح نوشیت  م،یآخر نشست فی رد یها ی صندل یداخل و رو میرفت
 پشت اون در هست.  یگو نکهیا ی عن ی نی اشاره کرد و ا

 

قفل رو باز کرد   روشیرفت سمت در و با ن رادیبود ه دهیجلسه رس یکه به وسطا  نیهم
ور اون ور رو نگاه  نیا کمی رفتم تو اونجا فقط چند تا بلند گو بودن  دمییدو  ع ی منم سر
رفتم و با   نباریشد ا دایراحت پ ی لیخ ینور توجه من رو به خودش جلب کرد گو هیکردم 

رو برداشتم و دوباره   یجاساز شده بود رو از هم باز کردم گو وشت یکه گو یی بلندگو رومین
گذاشتم رفتم سمت در از در که خارج شدم   فمیک  یتو یرو یبلند گو رو سر هم کردم گو

دستمو گرفت و شروع کرد   رادیطرفمون که ه دنی دو ع یچشم دوتا نگهبان به ما افتاد سر 
  میکرد ریگ  هویکه  شدنی م ادیز نجورین بود نگهبانا همهم پشت سرمو نوشیت  دنیبه دو

 ها.محاصره نگهبان نیب

 !میچکار کن ایخدا یوا 

ورد اشخاص رو  نیبتونم انجامش بدم ا دوارمیکتاب خوندم ام  یکه تو یهمون ورد آها
 . کنهی پاک م  ی هوشیو حافظشون رو تا دوساعت قبل از ب کردیم هوشیب

 . ع یسر ن ی ریبچه ها در گوشتون رو بگ ی ه - من
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 که گفتم رو انجام دادن. یکار  ع ی دوتام سر اون

 

 . ویپوتا چاه وی گوگا  - من

 

 !ن یافتادن زم هوشیاونا همه ب هیعرض چند ثان در

  میگرفت ی حالت عاد ی خمگ م یکه شد کی نزد میرفت  یسمت ورود ع یسر  می بر دیبدو - من
نشست پشت فرمون من شاگرد و  رادیه نباریا نیسراغ ماش میبعدش رفت میو خارج شد

 بازم عقب بود. نوشیت 

دست من بود   فیک میاتاق من جمع شد یتو یهتل اونجا همگ  می برگشت ع یسر ی لیخ
بازش کردم و  شهیبودم اصال باز نم ی البته اگه ناراض شدی چون فقط با خون من باز م

 گذاشتم.   فیرو داخل ک یگو

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۸ پارت 

 

 د؟ یچکار کن نیخوایخب االن م - من

 

 ...میخانوادت بعد بر  دنی د میاول بر - رادیه
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سمت   میکن یفردا حرکت م نیخانوادم؟ هم  دنیبرم د خوامیگفته من م  ی ک ی ه  ی ه - من
 گفتم! ی چ یدیمقصد دوم شن

 

 شون؟ ینیبب یخواینم ی عنی - نوشیت 

 

 !خوامینه نم - من

 

 شون؟ ینیبب یخوای!چرا نمشه یمگه م - رادیه

 

قراموش  یپروسه برا ه ی دوباره  خوادیفراموششون کردم و دلم نم نکهیا یبرا - من
 کردنشون داشته باشم.

 

 سراغ مقصد دوم... میریخب باشه. فردا م لهیخ - رادیه

 

 اما... - نوشیت 

 

 !میکنیفردا حرکت م - رادیه
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 . ی ش ی م مونیبهت بگم خودت بعدا پش  ی ... هوف چ ی باشه، ول - نوشیت 

 

 اتاق خودتون.  یتو دیو بر دیاالنم بلند ش شم؛ینم  مونینه پش  - من

 

 یبلند شدن و به اتاق خودشون رفتن من ساک رو برداشت و بردم گذاشتم تو اونا
  ی ک ی ی لباس ها رو بزارم تو کمد چون کارمون در هر قسمت ستیچمدون خوبه که الزم ن

 . کشهیطول نم شتریوز بدو ر

 

و   کیک هیبخوابم رفتم و سفارش  نکهیتاب و شلوار عوض کردم قبل از ا هیهامو با  لباس
 تا فردا بخوابم.  خواستی دلم م دمیآوردنش همشو خوردم و گرفتم خواب ی دادم وقت  یچا

 

 چون درد نداشتم. کردمی مصرف نم  گهیرو د هامقرص

 رفتم.  ایو به خواب و رو دمیخواب

 

اونور رو  نوریا دم،یها د خواب نیسرزم یلحظه همه جا روشن شد  و من خودمو تو هی
 ها افتاد. ملکه خواب کاینگاه کردم که چشمم به مل

 

 . نیسالم بانو خوش اومد  - کایمل
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 ن؟ ی آورد نجایافتاده که منو به ا یممنون؛ اتفاق - من

 

 ی جالب  زیموضوع شما سوال کردم و به چ یو ازشون درباره دمیبله، مادرم رو د - کایمل
 .دمیرس

 

 ؟ یز یچه چ - من

 

 ظاهر شد. زیم کی و  ی دو صندل  ع یزد که سر ی بشکن کایمل

 

 تا براتون بگم. دینیبش  - کایمل

بچه  نکهیآورده عالوه بر ا ژهیو یروهایاز ن ی کی نکهیگفتن مثل ا ی جالب زیمادرم چ راستش
رو وارد کرده تا بچه اون  روشین یچشم به زن باردار  قیرو داره از طر رویخودش اون ن

 هستن.  رادیجناب ه یگر یاز اونا شما و د ی کیرو داشته باشه که  روین نیهم ا

 

 من کدومشونم؟   ی عنی - من

 

 خبر دارن.  رادیچون فقط پدر و مادر شما و جناب ه ستیمشخص ن - کایمل
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 ون بابت کمکت االن منو برگردون. خوبه ممن - من

 

 شد. لیتشک نیزم یحفره رو کی دیکوب نیزم یبلند شد و پاش رو رو کایمل

 

ها دچار مشکل شدن و در مرز  هیچون بق نیبر یااز قسمت سرسره دیمن با یبانو - کایمل
 حال درست شدن هستن. 

 

 باشه. - من

 

  ی سع نیهم یبود برا ادیز ی لیسرسره قرار گرفتم سرعتش خ یتو حفره که رو دمیپر
که سرسره به دو  دمیرس یی کنم به جا یر یبه خودم جلو گ یاداشتم از وارد شدن ضربه

 من! ی از کدو طرفش برم خدا دیشده بود االن با میقسمت تقس

سمت راست آره سمت راست خودمو کج کردم به سمت راست که افتادم تو راه سمت   از
سرعت سر سره کمتر شد  رسمی آزاد رو حس کردم پس دارم م یجلو تر هوا کمیست را

سرمو بلند کردم  ومدیسرم ن  یی بال چیه ی ول رونیحواسم نبود که از سرسره پرت شدم ب
 بهشته.  نجای. خدا من اشدمخوشگل و ناناز رو به رو  یکه با آبشار 

 

 رد شد که وقت بود بخوره بهم.از جلوم ی بیغر  بیعج یپرنده
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 .واشی کوچولو   یوا - من

 

 اومد که گفت:»   یی صدا هوی

 عجله داشتم.«  دیببخش  -

 

 بود؟ ی ک یصدا - من

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۷۹ پارت 

 

 منه. یخب معلومه صدا  -

 

 سمت پرنده برگشتم که دوباره صدا گفت:»  به

 _درسته خودمم.« 

 

 کجاست؟  نجایا ی دونی م  ی راست  د،یصحبت کن د یتونی آها درسته شما ها با من م  - من
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 .یامکان افسانه - پرنده

 

 پرنده پرواز کردو رفت. بعد

 !؟ ًً قایدق ی چ  ی عنیاوم   یاافسانه مکان

 

 ،یکنی م  دایه که سمت چپته راه برگشت رو پپرنده اومد از پشت اون بوت  یصدا دوباره
افتاده و اونا االن متوجه   نیاط یبه دست ش یارو ترک کن مکان افسانه نجایا ع یسر ی لیخ

 .دیبر  شنیم نجا یاومدن شما به ا

 

درست   کایکه مل ی چاله بود مثل همون هیاطرافم نگاه کردم و به سمت بوته رفتم اونجا  به
 برگشتم به جسمم.  هیداخلش و بعد چند ثان دمی کرده بود پس پر

 

 شده بود! کی من هوا تار یرو باز کردم که چشمم به پنجره افتاد خدا هامچشم

 شب بود.  کیساعت چنده؟ ساعت رو نگاه کردم اوه اوه ساعت  ی عنی

 

فتم نشستم داخلش بود برداشتم و ر ی هر چ خچالیسرجام بلند شدم و  رفتم سراغ  از
مبل   یجلو  زیم یکه با خودم آورده بودم رو رو ییهای خوراک ون،یزیتلو یمبل جلو یرو

کردم تا   نییرو  روشنش کردم.شبکه ها رو باال پا ونیزی گذاشتم. کنترل رو برداشتم وتلو



 ب یعجا یایدن

167 
 

عاشق  شی مورد عالقم افتاد گرگ و م لمیکنم که چشمم به ف دایپرو  یبه درد بخور  لمیف
 نگاهش کرده باشم. یبار  ستیب هیبودم فکر کنم  لمیف نیا

 

به  ی رو تموم کردم زمان ی اون همه خوراک یچطور  دمیشدم که نفهم لمیمحو ف چنان
 خودم اومدم که تموم شده بود و منم حس حالت تهوع بهم دست داد. 

  نیهم سی سمت سرو دمیی دو  نیهم یحس کردم تموم دل و رودم اومد تو حلقم برا هوی
دل و رودمم   ی حت گهیشروع مردم به عق زدن اونقدر عق زدم که د یی به روشو دنیکه رس

 نمونده بود.  ی باق یز یباال آورده بودم چ

تخت بعدش  یاومدم و خودمو انداختم رو رونیب یی و از دستشو دمیرو آب کش  صورتم
 شد خوابم برد.  ی چ  دونمینم

 

گذشته بود و االن  دنمیاز خواب قهیچهل دقشدن و ساعت رو نگاه کردم داریخواب ب از
بهتر بود از سرجام  شیساعت پ کیصبح بود، حالم نسبت به  قهیساعت شش و چهل دق

بلند شدم   ن یهم یصبحانه برا میبر ایو بگن ب انیبلند شدم االن بود که اون دوتا شکمو ب
 ع ی سر  رونیزدم و در آخر اومدم ب ی و مسواک  زدمبه صورتم  یآب سیو رفتم سرو 

ها رو انداختم تو چمدونم و درش رو بستم بعد رفتم لباس ی هامو عوض کردم و باقلباس
 رونیو کارت عابرم از اتاق زدم ب میو با برداشتن گوش دمیسراغ مانتو و کفشم اونا رو پوش

از شد و هردو سرشون رو از در  ع بیرو زدم که در سر نایا رادیدر اتاق ه  تییوبعد هم از سو 
 . رونیآوردن ب

 

 .میکن دارت یدر اتاقت به زور ب می اومدی م   میاه چه حالل زاده االن داشت - رادیه
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بشم،   دار یاز خواب ب۱۲ساعت ستمیکم چرت بگو من مثل شما تنبل ن رونیب ایب - من
 . نییپا  میبر نیایب

 

 ده؟ یحالت خوبه چرا رنگت پر نمیبب - نوشیت 

 

 خوردم. زیخوبم مسموم شدم فقط از بس چ - من

 

 دکتر. میبر ستیاالن حالت خوبه؟ اگه حالت خوب ن - رادیه

 

 خوبم. ست ینه، الزم ن - من

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۰پارت 

 

 دکتر.  متیهر وقت حالت بد شد بگو تا ببر - رادیه

 



 ب یعجا یایدن

169 
 

 باشه. - من

 

صبحانه من مختصر و اون دوتا   هیبعدش رستوران هتل  مینسور رفتسمت آسا همه
و حرکت  می داد لیها رو تحوها اتاقو بعد از برداشتن چمدون میخورد ی درست و حساب 

 لرستان. میسمت قم که از اونجا بر می کرد

 

 نشسته بود. نوشیت  شیجلو پ نباریا رادیه

 

 !میداشته باش کی توقف کوچ هی  قم یتو  شهیم - من

 

 باشه. - رادیه

 ممنون.  - من

 

 ساعت بعد:  چند

 

 ادهیپ  ی حرم پارک کرد همگ ری ز ی طبقات  نگیپارک  یرو تو نیماش نوشیجون قم. ت  آخ
 اونجا اوه چقدر شلوغ بود! یهاسمت آسانسور میو رفت میشد
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که  سادنیها هم زمان وا سمت راستم قرار گرفت آسانسور نوشیسمت چپ و ت  رادیه
  یموندن تو  اشفهیها بود و وضکه نگهبان آسانسور ی شخص میخدا رو شکر همه جا شد

مکان که انگار بازار بود  هی  یآسانسور بود طبقه مورد نظر رو زد و سمت باال رفت تو
 باال.«  دی چپ پله داره بر  مترفتن به حرم س یو گفت:» برا  ستادیا

 

اما دوسمت  میرفتی باال م دی پله رو باو چهار  ی س  میدیسمت چپ و راه پله رو د میرفت
 اومدن بود.  نییپا  یبرا یگر یباال رفتن و د یبرا ی کیبود که  ی ها پله برقپله

 

 

ها باال رفتم اون دوتام دنبالم از پله نیهم یها بود براشلوغ تر از آسانسور های برق پله
بود گنبد حضرت معصومه)ص(  بایچه ز میباال با بازار رو به رو شد دم یرس ی اومدن وقت 

بابا حاال  یافتاد چادر ندارم ا ادمی یورود یکه جلو میقسمت جلو رفت نی معصومه از ا
 چکار کنم!

 

   ؟یایچرا نم شده؟یچ - نوشیت 

 

 چون چادر ندارم.  - من

 

 .ریامانات بگ میخب بر - نوشیت 
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 باشه. - من

داخل من   میگرفتم رفت شیچادر همراه با ف هیتومن ۱۵۰۰۰ت و با دادن سمت امانا میرفت
خارج شدم که همزمان اون دو  ی بعد از بازرس ونیاز مکان بانوان و اون دوتا از مکان آقا

 نفر هم خارج شدن.

 

 گفت:» رادیه دنیرس  ی سمتم وقت  اومدن

 .«میایو تکون نخور تا ب سیاونجا وا  یکنار آبخور  ایب یرو که کرد ارتتیبرو تو ز -

 

 باشه. - من

 لونینا یتو با داخل رفتن هوام عوض شد کفشام و در آوردم و گذاشتم تو  میرفت ی همگ
تا گم نشه   فمیک یکه بهم دادن رو گذاشتم تو یاو شماره ۱شماره یو دادم دست کفشدار 

نمازم رو خوندم و از همونجا با خانم  نوریخودمو کردم و بعدش اومدم ا ارت یرفتم ز
مرگ و  یَشفا به معنا دیِشفا خواستم ) توجه کن  زشصحبت کردم ازش کمک خواستم ا

 درمان هست(  ،ی سالمت  ی ِشفا به معن

سالم  شه یبزرگم کردن رو هم نیزم یکه تو یاو خانواده میخواستم خانواده واقع ازش
از مشکالت دورشون کنه ازش خواستم تقاص دل شکستمو از اون فرهاد و   نگهداره و
بگم انتقام چون  اینبودم که زود فراموش کنم و بگم حالل  هیمن مثل بق رهیزنش بگ

 . رهی گی م  نخدام بزرگه و انتقاممو ازشو دونمیم
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کردم بعد بلند شدم رفتم کفشامو گرفتم و  ی ساعت تمام اونجا بودم و خودمو خال کی
 دنیاونجا بود رو نگاه کردم با د یکفشام روبه روم که آبخور  دنیبعد از پوش رونیزدم ب

 رفتم سمتشون.  کردنی ور اون ور رو نگاه م نی که همش ا رادیو ه نوشیت 

 

 شده؟  یز یچ - من

 

 م؟ ی دختر نصف عمر شد یکجا بود - رادیه

 

 .قبول ارتتونی ز ی راست کردم،ی حبت م داشتم با خدا ص - من

 

 تو.  نیممنون، همچن - رادیو ه نوشیت 

 

 ممنونم  - من

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۱پارت 

 .دیسراغ خر میخب حاال بر -من  
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 .میاز همون در خارج شد ی خروج بود همگ یبرا گهیدر د هیکنارش  میکه وارد شد یدر  از

 

 تومن امانت رو پس دادن. ۱۵۰۰۰ها هم چادر رو پس دادم اون رفتم

 

 هستند. همه عشق اوم چه خوش مزه  نیا ایخدا یمغازه دوم بعد از امانات وا میرفت

  ی پنج تا سوهان، سه تا گز سوهان  دیاز خر بعد

 رونیپر از مغازه زدم ب کیمتفاوت با دو پالست یها خوش طعم کننده دهان، آبنبات  قرص
که چشمم به   گفتندی نم یز یو چ کردندی همش با تعجب به دستم نگاه م  نوشیو ت  درایه

 . ولی ا ی افتاد بستن شیمغازه بغل

 

 ؟ یخر ی برا من م  ی بستن هی ی رادیه گمایم - من

 

 باشه. - رادیه

 

 یچند تا روسر  میرفت ی بعد از خوردن بستن دیخر  ی هر سه نفرمون بستن یرفت برا رادیه
ازش استفاده  دونستمی مقنعه حجاب که چشمم رو از اول گرفته بود و من م  هیو 
 . نگیسمت پار ک  میو بعد رفت دمیخر  کنمی نم
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 کنارش منم عقب نشستم. نوشیپشت فرمون نشست و ت  رادیه میدیرس نی به ماش ی وقت

 

 جزء  ی چ یه هیمونده بود و از بق ی دونه باق هی ها از سوهان نکهیگشنم بود با ا ی لیخ
 آبنبات.

 

 ... زهیچ گمیم - من

 

 ؟ یخوای م یز یچ - نوشیت 

 

 من گشنمه. - من

 

 تحمل کن.  گهید کمیسمت رستوران  رمی دارم م - رادیه

 

 باشه. - من

 

 میها رو گرفت و اومد بعدش رفترفت و غذا رادی ه م،ی بود اسی بعد در مجتمع  قهیدق ده
 خودم و بردم. یگفتن نداره آنچنان غذا خوردم که آبرو گهیپارک بعد از اوپ د هیسمت 
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پشت فرمون هر وقت خسته   نمیرو بده من بش  چییسو رادیه میبر دیبا گهید - نوشیت 
 . نیشدم تو بش 

 

 باشه. - رادیه

 

 یکه بخوابه برا خوادی گفت که خسته هست و م رادینشست پشت فرمون ه نوشیت 
به محض نشستن کمربند رو   نمیشدم جلو بش  منم مجبور دیرفت پشت و دراز کش  نیهم
 زدم.

 رفته بود. یذ یلذ ی لیبه خواب خ رادیربع بعد ه کی

 

 تا کوهدشت؟  میچقدر راه دار نوشیت  - من

 

ساعت طول   ۱۱_۱۰پس  میساعت هم توقف داشت ۳ساعته که ما ۸حدودًا  یز یچ - نوشیت 
 .کشهی م

 

 همه؟  نی اوه ا - من

 

  نیهم داره من که از االن سرعت دارم اگه باهم ی به نوع رانندگ ی البته بستگ - نوشیت 
 ساعت طول بکشه. ۹حدودًا   میسرعت بر
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 خوبه. - من

 

 به اراک.   میدیرس کمکم

 

 سم؟ یوا یالزم ندار  یز یچ - نوشیت 

 

 ندارم.  ینه کار  - من

 

از   ی وقت نی نزرو پر کرد بعدشم پمپ ب نیسمت پمپ گاز رفت و باک گاز ماش نوشیت 
 زد کنار.  میخارج شد نی پمپ بنز

 

 شده؟  یز یچ - من

 کنه. یرانندگ  رادیراه رو ه هیبق خوامی نه، خسته شدم م - نوشیت 

 

 . دهینگاه کردم چنان تو خواب بود که انگار دوماه هست که نخواب رادیه به

 

 هست. خسته رادیپشت فرمون ه نمیشی من م  - من
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 مینیشی م  رادیه ایمن  ای  یپشت فرمون هر وقت خسته شد نیباشه، بش  - نوشیت 
 پشت فرمون. 

 

که روشن بود راه  ی اس ی پ ی طبق ج رونیب میکردم و از اراک زد یجا عوض نوشیت  با
 . رفتمی درست رو م 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۲ پارت 

از  رادیکه ه میاراک بود یم یبود و ما کنار پتروش قهیده دق بایتقر م یاراک خارج شد از
 شد. داریخواب ب

 

  ایپشت فرمون چرا وان نمیتا بش  یکردی م داریمن رو ب یاگه خسته بود نوشیِاه ت  - رادیه
 نشسته؟ 

 

 .هیهم خسته تر از بق نوشیت  ٬یخواسته خودم بود و تو هم خسته بود نکهیا یبرا - من

 

 . یا بودممنونم که به فکر م - رادیه
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 .شهی خواهش م - من

 

 . شویمن در آور د یهاشروع کرد جمله نیباز ا - نوشیت 

 

 . دوستمشونی خو م - من

 

 تو.  یحرفا نی ا خوادی مدت کالس رفتن م هی - رادیه

 

فقط سر و صدات رو کم کن حواسم پرت نشه هممون رو به  دمی م  ادت یخودم  ایب - من
 .کشتن بدم

 

 باشه، خب استاد گوشم با شماست.  - رادیه

 

 . یر یگی م  ادیهام حرف زدن نینه ب نجایا - من

 

 اوه بله چشم استاد.  - رادیه
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 یاندهیآ یبه سو میو رفت میمهاجران رو رد کرد یورود یحرف نزد تابلو ی کس  گهید
 متفاوت...

راه  کی م یراه توره از اونجا که رد شد سیبه پل می دیبعد رس میساعت و ن کی ساعت  کی
  ی لحظه موندم کدوم طرف کی سمت بروجرد  رفتی م  گهیراه د کیکرمانشاه و   رفتی م

 کیزود به  ی لیاستانه پس رفتم طرف بروجرد خ هیاومد کرمانشاه خودش  ادمیبرم که 
 . میدیشهر که همون بروجرد بود رس

 

 !نیپشت ماش نیبش  ایتو ب رادیه - من

 

 بله بانو حتمًا... - رادیه

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۳ پارت 

که اونجا بود چند تا   یی از مغازه ها نوشمیاومد جلو نشست ت  رادی رفتم عقب و ه من
 ت در آورد .رو به حرک نیماش رادیخرت و پرت گرفت بعد خوردن اونا ه

 

پرس و جو  کمیبا  میشهر خرم آباد شد ی عنیساعت بعد وارد مرکز استان لرستان  کی
 .  میراهمان  رو به سمت کوهدشت حرکت کرد



 ب یعجا یایدن

180 
 

 

 م؟ یچقدر  مونده  برس - من

 

 ساعت.  کیحدود  یز یچ - رادیه

 

 خوبه. - من

 

خطرناک بودن و  کمیکه  میدی رس یی هاچیساعت به پ کی مونده به    قهیده دق یکاینزد
  میکوهدشت بود یاس االن تو ی پ ی طبق ج میدی رس ی کیبه نام آببار  یی بعدش به روستا

رفت و اتاق گرفت   نوشیت میهمونجا موند نی هم یبود برا یهمون اول راه هتل آزاد
 .نبودمعلوم  یز یاش چبرگشت از چهره  ی وقت

 

 ؟ ی شد؟ اتاق گرفت  ی چ - من

 

 ؟ ی گینم یز یچرا چ - رادیه

 

 . دیزاری چون شما نم - وشنیت 
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 خب االن بگو. - من

 

 تو رو خدا. میبخواب میاتاق گرفتم بر - نوشیت 

 

 تا در فاصله داشت.  ۷سمت اتاقامون اتاق من با اونا  میرفت ی همگ

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۴ پارت 

 

سمت راست در تو   کی اتاق کوچ هیبعد  کیراه رو کوچ هیبود اول  کی کوچ ی لیخ هااتاق
هم بود داخل   ی که جا کفش ی جالباس ایقرار داشتند سمت چپ  هاسی راه رو سرو

هامو عوض کردم و بعدش رفتم سمت  تاشو قرار داشت، رفتم داخل لباس  یهاتخت
 حموم.

 

 چقدر خواب خوبه! شیآخ دمیتخت گرفتم خواب یو رفتم رو رونیحموم اومدم ب از

در اتاق بال فاصله با   یشدم، صدا داریچقدر بود از خواب ب ونمدینم قیکه دق ی بعد از مدت 
  دمیچمدون بود رو  برداشتم و پوش یکه رو یی شدنم بلند شد بلند  شدم و مانتو داریب

چشمم رو بسته نگه   هیانداختم رو سرم سمت در رفتم و بازش کردم  ینجور یشالم هم
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  میخورد بهم بعدش هر دو  باهم خورد یز یچ هیبا باز شدن در  هداشته بودم تا خوابم نپر
  نیو ا دیعقلش رس ی کیخدا رو شکر  شدمیله م رشیبود داشتم ز ادیز ی لیوزنش خ نیزم

 من برداشت.  یبختک رو از رو

 

 د. بو نیبه دادم برسه، چقدر سنگ ی ک یآخ خدا له شدم مردم،  - من

 

 فکر کنم دنده ات رو شنونده باشه! اوریکه سرت ن ی بالئ  نوشیت  نیحالت خوبه؟ ا  - رادیه

 

 آخ نه فکر نکنم. - من

 

 تو.  یافتادم رو یخورد تو هم در رو باز کرد زیپام ل دمیدو ی داشتم م دیببخش  - نوشیت 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۵پارت 

 

 نداره. یبیخواهش ع - من

 . یچه خوشگل شد - رادیه
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 نوشیچش شده که ت  نمیبا تعجب نگاه کردم بب دن، یحرف شروع کرد به خند نیاز ا بعد
 که پشت در بود نگاه کردم. یانهییبستم و به آ کمیدر رو  دنیهم شروع کرد به خند

 داخل تا من به سر و وضعم برسم. نی ایشدم؟ هوف ب ی شکل نیمنم! چرا ا نیوا ا - من

 

از   دمی به خودم رس نکهیبعد از ا ی بهداشت سی اخل منم رفتم سمت سرواومدن د اونا
 اومدم. رونیب سی سرو

صبحانه  م یبر امیبعدش م کنمی خب کارم تموم شد خوبم شدم االن لباس عوض م - من
  میبر میبرگرد  دیبا می همه راه رو که اومد نیکه دوباره ا میبر دیبعدشم دنبال کل میبخور

 مشهد. 

 《ژی و》گرفتم و گفتم:   مایرفتم رو حالت هواپ بعدش

 باشه. - رادیه

 

 هام و عوض کردم. حموم لباس یهام رو برداشتم و رفتم تولباس بعد

 

 .میام برزدم خب من آماده ملیکرم، رژ، ر کمی بعدش

 

 چه با دقت. - نوشیت 

 

 شما دخترا.  نیش یآرا  یچقدر حساس رو ،ی لیآره خ - رادیه
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 .میبر دیایب دینکن اونقدر مسخره  - من

 

 خودت؟  ی مگه خواهر مادر ندار  ؟یکنی چرا مسخره م رادیه - نوشیت 

 !ارایاسم خواهر مادر منو ن ی ه - رادیه

 سمت رستوران. میو رفت میبودن که از اتاق خارج شد یدر حال مسخره باز  هردو

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۶ پارت 

 . میسوار شد میرفت نیو سمت ماش می زد رونیاز خوردن صبحانه از هتل ب بعد

 خب االن آدرس کجاست؟  -من

 .ی موزه مردم شناس - نوشیت 

 !یچ - من

 ها! -رادیه

 هست. هیموزه مردم شناس یتو - نوشیت 

   ؟ی کن ی مسخره که نم  -من

 .گمی رو دارم م  قتیباور کن نه حق - نوشیت 
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 م؟یاالن چکار کن میگند شانس ی لیخ - من

 بعدًا.  میکنی چکار م  نمیبب میبر - نوشیت 

که بهمون دادن بعد از  ی که طبق آدرس ی سمت موزه مردم شناس میراه افتاد و رفت نیماش
 . میچهار راه سمت راست بود رفت

 

 نه. ای می کن داشیپ میتونیم نمیبب میبر ستیشلوغ ن ادیخوبه ز - من

 

مردم    ی زندگ یتوش بود درباره یکه گو یاداخل موزه میرو گرفت و رفت هاتیلیب رادیه
 . زایچ نیاز ا دمیتا االن ند بایلحظه محو شدم چه ز هی منطقه بود  نیهم

 ...لحظه نی ا یتو

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۷ پارت 

 روشن کرده بودن.  شیبود که انگار آت  ی مکان یافتاد که تو یبه گو چشمم

 . نجایا ایب رادیه ی ه - من

 ه؟ یچ - رادیه

 کردم. داشیپ - من

 کجاست؟  - رادیه
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 بود اشاره کردم. یکه گو یی جا به

 اونجاست.  - من

 .رونیب مشیاریب یخدا االن چجور  یوا - رادیه

تا من  رهیرو بگ نیدورب یهم جلو نوشیتو توجه نگهبان رو به خودت جلب کن ت  - من
 دارم.  برم برش 

 .نیرو بب نیا نجایا ایب نوشیباشه، ت  -رادیه

 د؟ یکرد داشیشد پ ی بله، چ - نوشیت 

 آره. - من

به  سادیوا نیدورب یقبول کرد و رفت جلو نوشیگفت، ت  نوشینقشه رو واسه ت  رادیه
هستن بهش جلب بشه خودش رو زد به  نیکه پشت دورب یی توجه کسا نکهیخاطر ا

  هانیاز دورب ی چند تا نگهبان اومدن سمتش اونقدر شلوغ شد که کس ع ی سر ی هوش ی ب
داخل خم   دمیمحافظ و پر شه یش یودستم رو گذاشتم ر ع ی نگاه کنه متوجه من نشه سر

  رادیسمت ه نی ا ادینگهبان داره م هی دمیکه د رونیب امیشدم و برش داشتم بر گشتم ب
همون جور   ع یم متوجه شد و خودش رو رسوند بهش  و حواسش رو پرت کرد منم سر ه

بمونه چون کردم  ی دوتا مشتم باق یرو گذاشتم تو  یگو رونیکه اومدم تو اومدم ب
اون دوتا هم  قهیبعد از چند دق رونینداشت من رفتم ب بیو مانتوم ج ودب کی کوچ

. خارج کرد  نیرو از صندوق عقب ماش هایگو فی رو باز کرد و ک نیدر ماش رادیاومدن ه
اون رو گذاشت  رادیرو گذاشتم داخلش، درش رو که بستم ه یدرش رو باز کردم و گو

 .می شد نیجعبه عقب همه سوار ماش یتو

 . میبخور یی جا هی میکردم بر ی ها من هوس بستنبچه - من

 



 ب یعجا یایدن

187 
 

 باشه. - رادیه

 بود.  ذیرو به رو مون کافه پان رونیب میکه زد ابونیخ از

 اونجا. میاونجا کافه هست بر رادیه - من

 باشه. - رادیه

و   رادیسمت کافه من رفتم نشستم و ه میو رفت می شد ادهیپ ی رو پارک کرد و همگ نیماش
 . شخوانیرفتن سمت پ نوشیت 

 

ها افتادم به جون جلو دستم مثل نخورده دیرس ی اومدن تا بستن یبا سه تا بستن بعد
 . خورندی داشتن م  واشی واشی که تموم شد سرم رو بلند کردم اون دوتا  نی هم ی بستن

 

 .خوامی م ی من بازم بستن  رادیه گما،یم - من

 

 تموم شد! - رادیه

 که.  ی ن یبی م - من

 .ارمیتا برم برات ب  سایباشه وا - رادیه

 آورد.  گهید یستن دونه ب کیبلند شد و رفت  رادیه

 دخلشو آوردم. ی حمله کردم سمتش و زود تر از قبل زیم یگذاشتش رو نکهیهم

 شدم.  نوشیو ت  رادیسرم رو برداشتم که متوجه نگاه تعجب زده ه ی از خوردن بستن بعد
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 ه؟ یچ -من

 ؟ یکه دختر  ی مطمئن  - رادیه

 منظور؟  - من

رو با  ی بعد تو دوتا بستن خورندی رو م  ی دونه بستن کیدخترا االن با ناز نصف  - رادیه
 ؟ یسرعت تموم کرد نیآخر

 . ستنیآها االن متوجه شدم خب همه که مثل هم ن - من

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۸۸پارت 

 .دمیبله االن بهش رس - رادیه

 . یمنم کم کرد یدختر تو رو  - نوشیت 

 میشهر بعدش بر نیا یتو میبزن یدور  هی میبر دیبلند ش گهینظر لطفته، خب د - من
 رفتن به مشهد.  یبرا میآماده ش

پشت   نی بش  نباریخودت ا  متیبچرخون میببر د یما با یدختر تو چقدر رو دار  - نوشیت 
 فرمون

 باشه. - من

من پشت   نی سمت ماش میو رفت میپرداخت کرد از کافه خارج شد نوشیرو ت  نهیهز
 که معلومه عقب.  نوشمیجلو ت  رادی فرمون نشستم و ه
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رفتم که  می رو روشن کردم و مستق نیاس رو روشن کردم ماش ی پ  ی محض نشستن چ به
  نیهم یچراغ قرمز بود برا  هیسمت راست اونجا  دمیچیبعد پ یفرماندار  گنیبهش م

صداش انقدر بلند بود من   ی ول  کردی صحبت م  ل یداشت با موبا یکنار  نیماش ستادمیا
 .دمیشنی داشتم حرفاش و م 

 . میزود تر بر امیتا ب دیشما حاظر باش ام،یدارم م نمیچهار راه پمپ بنز -

- 

 چکار کنم االن؟ -

- 

 .خرمیراه م نی ب ام،یباشه دارم م -

 

 نکهیمثل ا زدی حرف م  ی مم داشت فارسکه نفه  گفتی نم  ی حرفاش و با زبان محل البته
 .نی چهار راه پمپ بنز گنی شهر بهش م نیمردم ا

 کردم.  تیرو سمت راست هدا نیسبز شد ماش چراغ

سمت راست داشت که  ابونیخ هی دمیمعلم بود رس دونیکه اسمش م دونیم کی به
رو   میبود راه مستق دونیاونطرف م شیسمت چپ و بق ی ک ی میمستق ی ک یطرفه بود  کی

جلوتر   کمی  ی اصل ابونیخ یم رو نایسمت راست که ا دمیچیپ دمیچهار راه رس هیرفتم به 
 بازار بود. 

 گوشه پارک کردم.  کیرو  نیماش

 ؟ یرو پارک کرد نیشد؟ چرا ماش ی چ - رادیه
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 چیو ه میبود هایبازار بزنم همش دنبال گو یتو ی چرخ هیبرم  خوادی دلم م  - من
 . مینداشت ی ح ی تفر

 .میاگه بود انجام بد میدیخر هی  م،یبچرخ کمی می بر گهی راست م  گهیو د نیا - نوشیت 

  میشد ادهی شد ما هم پشت سرش پ ادهیپ نیاز ماش رادیموافقت من و ه دنیبا د رادیه
رو که با طال فروش   ادهیپ یتو میگذاشتم رفت فمیک  یرو تو دیرو قفل کردم و کل نیدر ماش

پاساژ هم پشت سر  رونیپاساژ بودن البته ب کی یهمشون تو  بایچه ز میو شدآها رو به ر
نوشته شده بود صاحب   یتابلو یکه رو  ی ابونیقرار داشت. از خ ی هم طال فروش 

سمت طال  نیهم مثل ا ابونیخ گهیکه متوجه شدم در سمت د می الزمان)عج( گذاشت
 قرار داره.  ی فروش

 ساعت بعد:  دو

لباس عروس استفاده  یبرا نی زم یتو شتریکه ب راهنیکردم دوتا پ  دیچقدر خر شیآخ
  یبود مجبور  ی آب ی گر یو د دیسف شیکی ینقره ا شیکیالبته  دمی رو خر شهیم

مانتو، شلوار، شال،  ف،یکفش، ک دیبعد دوباره رفتم خر نیماش یگذاشتمش تو
 میمدت روح نیا نکهیبا ا  دم یرمن بودن البته طال هم خ یدایو ... خر ،ساپورت یروسر 
 دختر هستم. کیبازم من  ی کرده ول ریتغ

 . دیجفت کالج خر کیجفت اسپرت و  کیدوتا شلوار  شرتیسه تا ت  رادیه

 .دی دوتا کفش اسپرت خر دی خر شرت یت   کیدوتا شلوار  راهنیهم دوتا پ نوشیت 

 وی دونه و هی و دونه اون م هی دمیخر ی ش یآرا لهیمغازه چند تا وس کیبرگشت هم از   زمان
بردشون  شهیبعدا م دمیادکلن خوش بو اظهارات پرس هیبه همراه  گهید لهیو چند تا وس

 کردم.  دیهم خر  نی اون سرزم یبا خودمون که گفت آره پس من برا
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 ۸۹پارت 

 

استراحت  کمیبعد از خوردن غذا به اتاقم رفتم تا  می تموم شدن پس به هتل برگشت دایخر
 یها خودم و روبه سمت مشهد با همون لباس میکرد ی حرکت م  گهیکنم چون دوساعت د

 .دمیتخت انداختم و گرفتم خواب

رو از  هادی زمان حرکتمونه خوبه خر گهید قهیداد ده دق یا دمیو که باز کردم د هامچشم
 هیهام و که چروک شده بود رو عوض کردم و بقلباس ع ی سر میاورد ین رونیب نیماش
 ها رو انداختم تو چمدونم. لباس

  یتو اومدی که داشت م ی . در اتاق رو باز کردم که متوجه دست ی تموم شد همه چ خب
 دادم.  ی صورتم شدم و جاخال

 مراقب باش. ی ه - من

 .میبر  یایدر بزنم بگم ب خواستم یببخش حواسم نبود م - نوشیت 

 باشه. - من

  میداد لیرو تحو  هادیمنم پشت سرش رفتم کل نیی چمدونم رو برداشت و رفت پا  نوشیت 
 . میو مدارکمون رو پس گرفت

هم رفت کنارش و منم که خب معلومه عقب   نوشیپشت فرمون نشسته بود ت  رادیه
 نشستم. 
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 رادیران هته میدیصبح رس یکا ینزد میرو برگشت م یاون همه راه که از تهران اومده بود  باز
 سمت مشهد.  میجاهاشون رو عوض کردن و بکوب رفت نوشیو ت 

اونجا غرق حس  میرفتی م  میداشت نکهیبه امام رضا)ع( داشتم و از ا ی ارادت خواص هی
 که بهم دست داده بود شدم. یافوق العاده

 رفتم.  ی ق یهامو بستم و به خواب عمخسته بودم پس چشم ی لیخ

  نیبشم هم دارینور آزار دهنده باعث شد از خواب ب هی  ی ول چه موقع از روز بود دونمینم
کنار  نیو ماش می بود دهیهنوز نرس دمید نیماش یهامو باز کردم خودم رو تنها تو که چشم

 پارک بود.  ی راه نیرستوران ب کی

  شدی داشت از کنارم رد م رونیکه از رستوران زد ب دم یرو د رادیشدم که ه ادهیپ نیماش از
 که صداش زدم.

  میبعد بر میصبحانه دبش بخور   هی یایکنم ب دارت یب اومدمی داشتم م   یی نجایاه ا - رادیه
 سمت مشهد. 

 صبحانه! ی گ ی دو سه هست بعد تو م ینشون دهنده ساعتا دینور خورش نیوا ا - من

 . ادیم رونیب دیقسمت زود تر خورش نیکه ا نهیبه خاطر ا نیا - رادیه

 آها. - من

 قصد داشتم در رستوران رو باز کنم که... میبا هم به سمت رستوران رفت هردو

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۹۰  پارت 
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  ی خارج شد. هم در خورد تو صورتم هم اون ع ینفر سر کیرستوران با سرعت باز شد و  در
من و   یکه تو دستش بود برگشت رو  یی زهایو چ در برگشت تو صورتش رونیکه اومد ب

 کلمه من سوختم... م.  کیدر 

 سرم. یآخ خدا سوختم، وا  -

 ؟یشد ی چ - 

 سوختم... م. آخ خدا. -

 . کردی که برگشت روم داشت نابودم م ی داغ  یی چا  وانیهشت ل اون

 . دیشما پشت در هست دونستمی نم دی خانم حالتون خوبه؟ باور کن دیببخش  - 

 نگاه کرد.  شدی راحت م  هیاشهیدر که ش دیبعد در رو باز کن دینگاه بنداز هی دیحداقل با -

 ام.باز هم شرمنده -

 !د یببخش  ی گی من و بعد م  یتو سوزوند یمگه کور  -

 افته شرمندم. ی اتفاق ب نیا  خواستمی واقعًا نم -

 . رادیه یو شرمندم پسره نفهم. وا ی چ ی چ -

دورمون جمع شدن. همش در حال  یتعداد یچا  ی نیبر خورد ما و افتادن س یصدا از
 رو اعصاب بود. ی لیواقعا خ نیبودن و ا دنیسوال پرس

همه سر و صدا   نیچرا با ا دونمی همشون رو متفرق کرد نم  ستین یز یبا گفتن چ رادیه
 .  ومد ین رونیب نوشیت 

 .سی تا سرو کنمیم تیی راهنما میبر  ایب  -

 .  میرفت هاسی تا در سرو  رادیکمک ه با
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 رو از رو شکمم فاصله داده بودم.  مانتوم

 من رو فرستاد داخل  رادیه سی به سرو  میدیرس تا

 خودش دم در موند . و

 چقدر حال به هم زن.  ی ف یکث یی عجب دستشو بهبه

شکسته و  یهایی با روشو ی نیخودت رو داخلش بب شدی که به زور م ی ف یکث یهانهیآ
 که...  فیکث

 گفتن نداره. َاه حالم بهم خورد. کالً 

شک.  یاز اندازه شکمم رفتم تو شیب ی سوختگ دنیمانتوم رو باز کردم و با د  یهادکمه 
 شده! ینجور یچرا ا نی من! ا یخدا

 کف دست بزرگ.  کیبد سوخته بود اندازه  ی لیخ

 دندون! ریهم نبود، آها خم ی پماد سوختگ هی  ی حت  نویکنم ا چکار

 ؟ یار یدندونم رو ب ریچمدونم خم یاز تو  شهیم رادیه -

 سوخته؟  ادیز -

 آره، حاال زود باش. -

 برگشت. ردندونیبا خم قهیرفت و بعد از پنج دق رادیه

 .ریدندون رو بگ ر یدر رو باز کن خم - 

 دستم گذاشت. یدندون رو تو ریخم رادیو ه رون یباز کردم و دستم و بردم ب کمیرو  در
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  کمیدندون نصفش خرج شده بود  ریالبته خم ختمیشکمم ر یدندون رو رو ریخم یهمه
هام  سطل زباله انداختم، دست یدندون رو تو  ریبعدش آروم شد آشغال خم  ی سوخت ول 

 مانتوم رو بستم.  یهارو که شستم دکمه

 ادیو ضارب رو به رو شدم. قبل از اون چون دردم ز رادیاومدم با ه رونیکه ب سی سرو از
.  ی تو سرش بخوره دستو پا چلفت شیخشگل ی نبودم خوشگل بود ول افشیبود متوجه ق

که   ی مشک   یخوب بود موها افشمیبود ق دهیپوش یمشک  شرت یبا ت  ی شلوار جزب مشک  هی
ازش  م خواستی م  دمیکه تا د یی ها ابرو د،همشون رو سمت راست صورتش انداخته بو

رفته آدرسش رو بهم بده، دماغشم که مدلش از اون مدال بود  شگاهیبپرسم کدوم آرا
 .ی و گوشت  ی صورت  یبود با لبا بای ز ی قوض داشت ول 

 ؟ یپرسد: بهتر  ی زدنم. با لحن نگاران دید نیب دیاومد جلو و پر  رادیه

 د؟ یگارسون دی چکاره ا نجایآقا شما ا راد،یآره بهترم ه -

ببرم   یی عشق و حال اومدم براشون چا میاومد قایگارسون باشم؟ با رف ادیوا نه به من م -
 شد. ینجور یکه ا
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 ! یرو هم به فنا ند گهینفر د کی به بعد حواست رو جمع کن  نیاز ا -

 چشم.  -

 .یبر  گه یروشن، بهتره د  -
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 تمًا نگران شده.تا االن ح نوشیت  شیپ میببا بر -

 همه سر و صدا نشد؟  نی کجا بود که متوجه ا ی راست -

 رستوران. یطبقه باال -

 .میآها، باشه پس بر -

 داشت. یی بایز یرستوران افتاد. فضا یباال که چشمم به فضا می بر می راه افتاد هردو

هم بزرگ بود  ی لیقرمز خ یهی با رو ی مشک زی م ی قرمز مشک  یهابا رنگ یی ها ی صندل
 فضاش.

باال چشم   میرفت ی طبقه باال وقت یراه پله بود برا هی شخوانیکنار پ واری د یگوشه در
 بود.  ادیش زها فاصلهکنار پنجره نشسته و از پله دمیکه د نمیرو بب نوشیچرخوندم تد ت 

 کنارش به ما جلب شد.  یحواسش رو از پنجره نوشیت  می دیرس زی به م ی وقت

 دنبادتون. امیب خواستمی و م شدمی م  دیکم داشتم نا امکم گهی د نی بالخره اومد -

 شد. زیخ مین ی صندل یکه از رو دی صورتم د یتو یچ  دونمی چشمش به من افتاد نم بعد

 برات افتاده؟  ی حالت خوبه؟ چه اتفاق -

نفر در رو باز کرد خورد تو سرم بعد برگشت خورد  کی  میاومد ی م میداشت  ستین یز یچ -
 کرد تا االن سرمون شلوغ بود. یروم خال یی چا وانیتا ل ۸به طرف اونم 
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 ؟ یی پس چطور سرپا وان؟یل ۸ ؟ی چ -

  میهست  نیزم یتو نکهیبدنم دارم. فقط واسه ا یآتش رو هم تو ی رویشرمندت که ن -
 قدرتم کمتر شده پوستم  سوخت. 

 نداره. یی جادو یرو ین نیچون زم شه،ی ها کمتر م قدرت   نی زم یدرسته تو -

 .رفته بود ادمیآره  -

 ن؟ یهم سفارش داد یز یچ نمیبب -

 آره تمام مخلفات صبحانشون رو سفارش دادم. -

 .گشنم شده  ی لیخوبه چون خ -

شکمم جا شد   یموندم توش چطور تو  صبحانه رو آوردن انقدر خوردم که خودمم ی وقت
 که من خوردم.  یز یاون همه چ

 .میبر گهید دیاگه صبحانتون تموم شد بلند ش -

  نیرفتم تو ماش رادیرفت پول رو داد منم با ه نوشیت  میبلند شد ی همگ نوشیحرف ت  با
 کرد. دنیبارون شروع به بار هویکه 

 هوا و بارون!؟  نی ا یتو

 . ستین ی نان یبه هواش اطم گهیشماله د  ی ول

 ی که روشن شد ضبط هم روشن شد و آهنگ نیرو روشن کرد ماش نی اومد و ماش نوشیت 
 آروم شروع به خوندن کرد. یبا صدا

 ضبط رو بلند کرد. یصدا رادیه -

 چشم بسته دل و بهت دادم. عشق،
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 خودم به دامت افتادم.  یپا با

 آدم. هیاز جون  یخوایم  ی چ گهید

 ی ز یر هی یایقهر و آشت نیا یتو عشق،

 .ی ض یمگه مر ی ه  ی زن ی هم م به

 . یز یهمه باز چه عز نیا با

 . ی شون یوسط پ  یابوسه عشق،

 . ی مونیم شهی که تا هم ی زخم هی

 . ی درمون  ی جون خودت درد ب به

 .یغم بزرگ پر طرفدار  هی عشق،

 . یتو که فقط مردم آزار  فیح

 . یکار ی چه ب یر ی و م  یایم

 عشق. جنابیعال یآها

 عذاب عشق. یفرشته

 شه ی تو نم   فیحر

 صاحاب عشق.  ی قلب ب نیا

 تا مشهد.   لومتریک ۵افتاد که نوشته بود  یی چشمم به تابلو دیآهنگ که رس ینجایا به

 محبوبم توش بود. یاز اماما  ی کیکه  یبه شهر  میدیمن رس یخدا
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 م؟ یرسی م میدار -

 . میکینزد گهیآره د -

 بخرم. دیچادر با هیحرم قبلش  میاول بر -

 باشه آروم باش دختر. -
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 ۹۳ پارت 

 انقدر ذوق دارم که نگو و نپرس!  -

 مشخصه. -

 اه. -

 .یدوسش دار   ی لیمعلمومه خ نوش،ینکن ت  تشیاذ -

 دوستش دارم.  ی ل یبهش دارم... خ ی ارادت خاص هیآره؛  -

 کوچولو؟  ی نی مشهد ن  یاومد ی بار ک نیآخر -

 بود.  شیپ کسالی قیبارم دق نیآخر ها،زنمتیم نوشیت  ی ه -

 بار چندم؟ یبعد برا -

 .ادینم ادمی -

 .ادینم ادت یکه  نیانقدر کم اومد  ی عنیوا  -
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 . هم تنها اومدم، هم با دوستام و هم با خانواده. ادینم ادمیاومدم  ادیانقدر ز ر،یخ -

 دوستات! -

 ؟ ی کنی آره چرا تعجب م  -

 و مشهد اومدن نبودن.  ارت یتو اهل ز یه دوستاآخ -

کرد که  دایرو پ پیاک هی مشهد  اومدی خانم انقدر م نی برات، ا راد یبزار من بگم ه -
باهاشون  نمیهر وقت زمان داشتن مشهد ا  اومدنی بودن م  ی مذهب  نیو ب  ی مذهب

سر   نیبخت برگشته هم همش دنبالش که گم نشه دزد ندزده ا  شی و تراو من اومدی م
 به هوا رو و... .  

 ن؟ یاومد ی مشهد شما هم م اومدمی هر بار من م  ی عنی -

 آره.  -

 .که همه جا چند تا چشم دنبالت کردن هیبد ی لیخدا! حس خ یوا -

 !ات یچرا نکنه واسه خاطر خرابکار -

 ن؟ یدید یها! اونا رو هم م -

 آره.  -

 خدا!  یوا -

 ها.سرخ ی عنیکردم و از خجالت سرخ شدم. سرخ  میهام قادست یرو ت  سرم

 ؟ یسرخ شد ینجور یکه ا یچکار کرد -

 من ساکت شد.  غیو خ است دهن باز کنه که با ج دیخند نوشیت 
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 .ی بزن یاحرف اضافه ی...غ حق ندار غیج -

 

 مگه؟  یچکار کرد -

 .ی چیه -

 .گهیدروغ م -

 ...ش. نوشیت  -

 نکش. غیباشه،باشه غلط کردم ج -

 از حالت صورتش کامالً مشخص بود.  نیناراحت شد و ا رادیه

مزاحمم شد منم چند تا فن روش اومدم  ی کیبار  هی  ؟ی بدون  یخوای رو م  ی اه چته؟ چ  -
 اون افتاده. ادیمسخره بود االن  ی لیکه خ

 .ادیم ادمیکدوم خاطرات  ی دون یخوب م نیآفر -

 .خونمی که ذهنتون رو کامالً م مونهی نم ادتونیو  هیغزتون فندقچون م -

 نبود!  ادمی های گیراست م -

ناجور نره چشم   یجا میمغز و فکرمون رو داشته باش یخوا دیبه بعد با نیاز ا نوشیت  -
 بچه باز شه.

 باشه حواسم هست. -

 ادبا...ا.  ی ب -

 . شهیدونت پاره م غیاالن ج یزد غیدختر انقدر ج -
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 حرف تو دهنم موند.  دمیکه د یز یبا چ ی جوابش رو بدم ول اومدم
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 . یی گنبد طال نیا دی درخش ی م بایپر چشمام شد چه ز اشک

 . کردی م رهیآفتاب چشم رو به خودش خ یطاللو همچون

 گذاشتم و سرم رو خم کردم   نمیس یرو رو دستم

 ...ی الرضا المرتض  ی ابن موس  ی عل ای کیاسالم و عل -

 

 !ایخدا

. اشکام دست خودم نبود انگار اومدی نم ادمی ی چی بگم ذهنم بسته بود ه ی چ  دونستمینم
 خودم نبودم.

چشمم به   ای اومدمی هربار که م ی بار اولم نبود ول  نکهیو عظمتش شکه بودم با ا یی بایز از
 . کردی م  دنیچشمام مثل ابر بهار شروع به بار افتادی عکسش هم م 

 ...ی ول  گفتی نم یز یبود آروم بود و چ  دهی من و د یهاحالت نی که ا نوشیت 

  ی هاش از تعجب گرد شده بود و دهنش باز مثل ماهبود. چشم ی دن ید رادیه یافهیق
 توستی بگه و نم  یز یچ خواستی انگار م شدی افتاده از آب همش باز و بستش م رونیب

 اون از تعجب بود. ی ول اومدی اوج شکوه حرفم نم  نیا دنیمثل من، مثل من که با د
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براش مهم  ادی ز پشیت  ستی که اهل نماز و حجاب ن یدختر  شهی مگه م  گهید معلومه
حرم دوست   نیا یبرا ینجور ینداره ا  ی ت یموهاش توسط نامحرم براش اهم دنید ستین

 . زهی اشک بر ی داشتن

بشم که   ادهیرو پارک کرد خواستم پ نیماش  ی وقت  هانگیرو برد سمت پارک نیماش نوشیت 
 .دمیافتاد چادر نخر ادمی

 . دنیاول االن که من و راه نم میقرار بود چادر بخر نوشیت  -

 خودم سوخت. یحرف رو چنان با بغض گفتم که خودمم دلم برا ابن

 تا بهت بگم.  نییپا ای ر بآروم باش دخت -

سرم دستم رو   یافتاد رو یز یچ هیرو بستم که  ن یشدم برگشتم در ماش ادهیپ نیماش از
که   یی بایز دیهاش افتادن اطرافم چادر بود چادر سفسرم که گوشه  یخواستم بزارم رو

دوستش داشتم   ی لیبودم و خ  دهیاومدن به حرم سال گذشته خر یرو برا شونیکیخودم 
چادر همون  نیا ی چادر رو فقط بپوشم ول نیهم رمو قسم خورده بودم هر وقت اومدم ح

 . دهیبو رو هم م

 چادر... نیا -

 منم با جادو حاظرش کردم. یایب نیبا هم یآره همون چادره، قسم خورده بود -

 ممنونم.  -
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 زود تر.  مکنیخواهش م گهید میبر -
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 .میباشه بر -

 حرم. یسمت ورود میسه تامون حرکت کرد  هر

 که مراد دهنده هست.  ی مکان عشق، مکان یورود

 مردها وارد شدن. یبانوان وارد شدم اون دوتا هم که از ورود یورود از

داخل پنج ساعت تموم با آقا حرف زدم   میو رفت م یکردن انتخاب کرد  دایپ یرو برا ی مکان
ازم ساعت پرسد و من به ساعت نگاه  میپنج ساعته که خانوم کنار دمیفهم ی البته زمان 

 کردم.

 .کشنمی ! االن هر دوتا شون مایخدا یوا -

 شدم و به نشانه احترام خم شدم.  بلند

کمک کردن به اون آدما کمکم کن درسته   یبرم خودت کمک حالم باش، تو دیآقا! من با -
 هستن اما بازم از موجودات خدا هستن.  یی ماورا

 گرفتم.  یهام رو از کفشدار رفتم کفش ی سمت خروج به

  یی هافرش یکه رو دمیکه محل قرارمون بود رفتم که هر دوتاشون رو د ی سمت مکان  به
 نماز پهن کرده بودند نشسته بودند. یبرا

 .زدندی ند با هم حرف م سمتشون، داشت رفتم

 چطور گذشته.  دمی شد اصالً نفهم ریکه د دیسالم، ببخش  -

 ارتتیامکان داره تا شب هم طول بکشه. ز ارتتیگفته بود که ز نوشینداره ت  ی بیع -
 قبول باشه. 

 شما هم قبول باشه.  ارت یممنون، ز -
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 با اشاره به بلند گو حرم گفت:  نوشیت 

ضعف   می بخور یز یچ هی میبخون نمازت رو تا بر ایب زننیاذان مغرب و عشاء رو دارن م -
 . یکرد هی انقدر گر ی کنی م

 باشه.  -

 باشم و نماز بخونم.  نجایکه من دوست دارم موقع نماز ا دونستی م  ی حت اون
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 کردم که نمازشون تموم شده بود.  رادیو ه  نوشیرو که تموم کردم روبه ت  نمازم

 قبول باشه.  -

 .نیقبول حق، همچن -

 ممنون. -

 !میشام بخور میبر د یخب من االن گشنمه پس... بلند ش -

 .میباشه بر -

آقا  یی به گنبد طال ی قبل از خارج شدن نگاه میرفت ی و سمت خروج  میبلند شد ی همگ
 کردم و به احترامش سر خم کردم.

 محتاجم بهت آقا. ام،یآقا بازم م امیم -
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 یسرم برداشتم که صدا یمنم چادرم رو آروم از رو نی سمت ماش می خارج شدم رفت بعد
 از کنار گوشم بلند شد.  رادیه

 و...  یخشگل شد ی لیبا چادر خ -

 ادامه داد  زدی که انگار با خودش حرف م  یدور شد و آروم جور  ازم

 .ی معصوم  ی لیخ -

 یبرا کردمی صورتم، احساس گرما م  یبدنم جمع شد تو یکردم خون از همه اعضا حس
رو روشن کرد و من   نیماش نوشیت  نیماش یزود چادر رو تا کردم و نشستم تو  نیهم
 پنجره رو باز کردم. ع یسر

 رستوران پارک کرد. کیرو در  نیماش نوشیت  ی حرکت کرد و بعد از مدت کوتاه  نیماش

 .نجایهاش محشره اداخل که غذا میبر دیش ادهیپ -

 .نجایا یایم ی لیخ نکهیمثل ا -

  نجایا میاومدی ما م   یموندیتو خلصه و چند ساعت اون تو م ی رفت ی که تو م  ی آره، وقت -
 .می خوردی غذا م 

  دمیدرش بود فهم یکه باال یی بایز یسمت رستوران که با تابلو می و رفت میشد ادهیپ 
 اسمش... هستش.

 در رو باز کرد و اشاره کرد برم داخل.  نوشیت 

 ی جالب  زیتا رفتم داخل متوجه چ نوشیو بعدش ت  رادیمن رفتم داخل و بعدش ه اول
متوجه    میداخل که رفت ی طبقه بود ول کیرستوران  کی یکرد ی که نگاه م  رونیشدم از ب

 ی لیخ یباال انگار  با قسمت میکه ما داخلش بود نییشدم دوطبقه هست طبقه پا 
 متفاوت بود. 



 ب یعجا یایدن

207 
 

بود   ی بودن که رنگشون قرمز و مشک  دهیپوش یی هالباس نیی پا یطبقه یهاگارسون مثالً 
 بود.  ی هاشون زرد و مشک رفت و آمد داشتن رنگ لباس ی لیباال که چون خ یهاو گارسون

  

که مغزم رو   ی به محض نشستن سوال  مینشست ی ن ییهمون قسمت پا  نوشیت   یی راهنما با
 .دمیپرس نوشیمشغول کرده بود رو از ت 

 دو طبقه با هم متفاوتن چرا؟   نیا نوشیت  گمایم -

 رستوران.  نیی شاپه و قسمت پا   ی قسمت باال کاف -

 چه جالب.  -

 جالبه.  ی لی آره خ -

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۹۷پارت 

 ! ارنیبرم سفارش بدم ب دیخوری م ی چ دیخب بگ  -

 ؟یسفارش بد یخودت بر  دیمگه با -

اونجاست که قول دادم هر  ینفر  هیسفارش چون  یبرا رمیخودم م شهیآره من هم -
 .رم یخودم برم ازش سفارش بگ امیوقت ب

 مشکوکم.  نی من به ا ایوان ؟ی ک -

 واال منم االن مشکوکم بهش. -
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 . میلوش بد مینقشه بکش  هیبهتره  -

 . دیمن و بدبخت نکن ی ه -

 تو ساکت برو به کارت برس. -

 لطفًا. دیباشه، فقط نقشه نکش  -

 تو برو.  -

 اومد.  ادمینقشه خوب  هیازمون دور شد  نکهیبلند شد و رفت هم نوشیت 

 نوشیفقط اگه ت گمی رو بهت م  زیهمه چ امیچه خبره بعدش م نمیبب رمیمن م رادیه -
 . سی زودتر اومد بگو من رفتم سرو

 باشه برو...  -

مهربون روش  رزنیپ هیبود که   زی م هی یرفته بود رفتم. کنار در ورود نوشیکه ت  ی راه از
 . کردندی هم کنارش بود هردو با لبخند به هم نگاه م نوشینشسته بود و ت 

 زن بوده بهتره برگردم بعدًا ذهنش رو بخونم. نیپس اون شخص ا خب

 نشسته بود.  رادی که ه یز یو راه افتادم سمت م تمبرگش 

 بود، اومد ذهنش رو بخون! رزنیپ هیطرف  رادیه -

 خودت ذهنش رو بخون. کنمی اگه نه بهت اشاره م خونمیباشه اگه تونستم م -

 باشه.  -

 م؟ یسفارش نداد یز یما که چ ی راست -

 . های گ ی خخخ راست م -
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 . کنمیولش نم رمیتا حقم رو ازش نگ اد یبزار ب ؟ی پس چ -

 .چارهیاوخ ب -

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۹۸ پارت 

 اومد، به محض نشستن روم رو ازش برگردوندم. نوشیبعد ت  قهیدق پنج

 ...رادیه گمیم -

 جانم!  -

 .ارهیو منو رو هم ب ادیگارسونه ب نیمن گشنمه بگو ا میما هنوز غذا سفارش نداد -

 کنم. صداش  سایوا -

 رو مثالً برد باال تا گارسون رو خبر کنه. دستش

 مگه االن نرفتم سفارش دادم؟  دیکنی چکار م ی ه -

 م؟ ی رو داد میبخور میخوایکه م یی بهت سفارش غذا  ی ما ک  ی بگ شهیو م -

 مگه...  -

 ؟ ی مگه چ -

 . ارنیتا ب دیسفارش بد دیخوای م  ی خب هرچ -

 بله حاال شد.  -

 مشغولش کردم. شتری پس آوردم ب خونه،ی داره ذهنش رو م   رادیشدم ه متوجه
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 بود؟  یک  یکه بهش قول داده بود ی حاال اون -

 ؟ی کنجکاو شد هیچ -

 آره، حاال بگو! -

 . ی بش تیاذ  یتا خو گمینچ نم -

 بشم.  تیاذ دیو چرا با -

 . ی چون فضول -

 ذهنش رو خونده.  دمیکرد فهم راد یکه ه یااشاره با

 .نگونداره  ی بی باشه ع -

 ؟ یدیشد؟ چرا باز سوال نپرس ی چ -

 بماند.  گمی ...، نچ نمنکهیا یبرا -

 شده؟  لکسیر ی لیچرا خ نیا رادیه -

 . دونمیچه م -

 ؟ ی کن ی پس تو چرا سوال نم -

 .ی گ ی خودت م یاگه بخوا نمیبی چون الزم نم -

دختر  هیخانمه  نیا یانگار  ،یرو گفت آخ زیبهم همه چ ی تماس ذهن قیاز طر نوشیت 
از راه  نوش یکنن، ت  تشیاذ خواستنیو م شنی روز چند تا پسر مزاحمش م هیداره که 

منم مادر دوم تو    ی تو پسر من گهیزن بهش م ن یاز اون زمان ا دهیو نجاتش م   رسهی م
 . کنهی صداش م درو ما  دونهیاون رو مادرش م نوشیاالن ت 
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رو مثل مادرش  گهید ی کیفوت کرده و االن  نوشیشده ماجرا آخه مادر ت  ی احساس  چه
 . کنهیو اون رو مادر صدا م دهید

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 (:ییماورا  یای)دنی خ ی سکوت 

 ۹۹ پارت 

 .رهیو از ما سفارش بگ ادیگارسون رو صدا کرد تا ب نوشیت 

 .دیالزم دار یز یچ دییبفرما -

 .میدار دیسفارش جد -

 د؟ یدار لیم  ی چ  د،ییبله بفرما -

 ؟یخور ی م  ی چ رادیه -

 تو انتخاب کن. قهیاوم شام امشب به سل -

دو پرسم جوجه، دوتا دوغ  ،یار یدوپرس بخت ده،یدو پرس کوب س، یخب پس بنو -
 پرورده و ماست! تونیدوتا ساالد فصل، ز ،ی محل 

 نگفت.  یز یچ ی زده نگاهم کرد ول رونیب یبا چشما نوشیت 

 د؟ یخوای نم یز یچ گهید -

 نه!  -

 با اجازه.  -
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هاش بود و از تکون خوردن شونه نیینگاه کردم. سرش پا رادیرفت، به ه گارسون
  ی اهیس  ینگاه کردم که دستش رو برد تو نوشی. به ت خندهی مشخص بود که داره م

 .دنیمکث شروع کرد به خند هیموهاش و بعد از چند ثان

 .ینامرد ی لیدختر تو خ -

 مرد.  کیزنم نه  کیمن  نم،دویم -

 .د یچ زی م یها رو آورد و روگذشت که گارسون غذا قهیدق پنج

خودمون رو بهتون  ع یسر نوشیآقا ت  دیاریدستتون رو باال ب هیکاف دیالزم داشت یز یاگه چ -
 . میرسونی م

 . کنمی هر وقت کار داشتم خبرتون م میفعالً الزم ندار یز یممنون چ -

 یهابه خوردن عالوه بر غذا میپشتش رو به ما کرد و رفت ماهم شروع کرد  گارسون
که سهمم   یهاغذا یهم بود منکه همه ی و ماکارون  ی پلو با ماه یسفارش شده من سبز 

تو خوردنشون مونده بود که  رادی ه ی خودش رو خورد ول یهاغذا نوشمیبود رو خوردم ت 
 و دل درد هم گرفته بودم. ترکمیارم مکردم دی رفتم کمکش اونقدر خوردم که حس م

 دلم! یوا -

 کاه از خودت نبود کاهدون که از خودت بود.  ؟ی اون همه غذا بخور  یمگه مجبور بود -

 .سیخس یخوشم اومد پسره -

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۰۰پارت 
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 . ی ش ی که االن دل درد م گمی خودت م یبرا گمی پول نم یبرا -

 . ی گ ی آره تو راست م  -

 . نمتیبی م  گهیساعت د کی ی ول  گمی باشه من دروغ م -

 کم حرف بزن منکه االن خوبم. -

 .میبر دیباشه، بلند ش -

رفت سمت صندوق   نوشیبود. ت  ی سمت صندوق که کنار خروج میو رفت میبلند شد همه
 مهربونه اومد سمتش.  رزنیرو پرداخت کنه که همون پ نهیتا هز 

 پسرم!؟.  ی کنیه کار مچ یداد -

 مامانم. کنمی دارم آپلو هوا م -

 .رونیبرو ب ی هوا کن یخوای ِاه آپولو هوا م  -

 اول پولشو بدم بعد. دیبزار -

 مادر. هازنمتی م  نوشیت  ی ه -

 چرا مامان جان؟  -

 . ی کنیم م یعصب یچون دار  -

افتاده بود و اونا رو  رونیب یرنگش که از روسر  ی برف یموها یدستش رو برد تو بعد
 . شیفرستاد داخل رو سر 

 با تو. دونم ی من م بتیج ی تو یو دستت رو  برد نجایا یاومد گهیبار د هی نوشیت  -

 همه بخورم پولم ندم. نیا امیهر بار ب شهی نم نکهیمامان ا یوا -
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 رفت به دوستات سالم کنم. ادمی یحرف نزن، انقدر حرف زد گهیاصالً د -

 من و دستش رو آورد جلو منم دستم رو گذاشتم تو دستش. اومد سمت بعد

 . کنهی گل پسر رو مادر صداش م نی که ا ی کس وامیسالم گلم، من ش -

 جون.  وایخوشبختم ش دنتونیهستم از د ایسالم منم وان -

 گلم، و شما آقا! نیهمچن -

 هستم خوشبختم. رادیمن ه -

 طور پسرم. نیمنم هم -

ازش از رستوران  ی و بعد از خداحافظ میجون نزاشت پول رو حساب کن وایش آخرشم
 . گرفتمیاونجا اتاق م شهیکه هم  ی سمت هتل میو رفت میخارج شد

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۰۱پارت 

 .میتا استراحت کن میرفا ی ها هگاز گرفتن اتاق بعد

 یخودم رو انداختم رو ریاس زهام رو در آوردم و فقط با لبوارد اتاق شدم لباس  نکهیهم
 چطور خوابم برد. دمیروم و بعدش... نفهم دمیتخت و مالفه رو کش 

 یشدم وا داریاز خواب ب دیچ یدل و معدم پ یکه تو یبود که از درد  ی چه ساعت دونمینم
 خدا! 

از سرجام بلند   زدیداخل شکمم بود و داشت چنگش م یز یچ هی. آخ! انگار رمی می م دارم
 بهتره برم وکتر.  دمیهام رو پوششدم و لباس 
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  دیها طول کش من سال یکه برا  ی گرفتم که بعد از مدت کوتاه  ی تماس ذهن  رادیه با
 جواب داد. 

 !ایشده وان یز یچ -

 اتاقم.  هی....د مردم تو رو خدا خودت و برسون رایه -

 باشه، باشه اومدم. -

 اومد.گذشته بود که در اتاق به صدا در قهیبعد تماس رو قطع کرد فکر کنم دو دق 

بزنه که   ی .خواست حرف دمیرو پشت در د شدنیپر رادیسمت در و بازش کردم، ه دمیی دو
 نذاشتم. 

 آخ دلم زود باش. مارستانیب میبر رادیه میبر -

اخت پشتم و کمک کرد که  بعد دستش رو اند میبر  ایباشه آروم باش ب کنه؟یدلت درد م -
 برم.  نیتا کنار ماش

 دور خودم. دنیچیشدم از درد شروع کردم به پ نیکه سوار ماش نیهم

که بود  یبد ی لیخ زیچ هیسرعت به حرکت در آورد  نیرو با آخر نی هم ماش رادیه
درد   نی من بدتر یزنونه و مسموم شدن و معده درد و... برا یمثل دردها ی ع یطب یهادرد

هم قدرت شفا  رادیبا قدرتم خودم رو آروم کنم  و ه تونستمیرو داشت و خودم نم
 استفاده کنه.  تونستی نم نی زم یدهندش رو تو
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 ۱۰۲ پارت 
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بغلم کمک   ری کرد و با گرفتن زاومد در سمت من رو باز  مارستانیبه ب دنیمحض رس به
 گفت:  رادیبه ه دنمیسمت اورژانس که سرپرستار با د میکرد تا به داخل برم رفت

 ه؟ یاون تخت مشکلش چ یکمکش کن دراز بکشه رو -

 .دیشد ی لیدل درد داره اونم خ -

 تا دکتر رو خبر کنم!  دیسیصورتش مشخصه وا یو عرق رو دایاز رنگ پر -

 باشه.  -

 با دکتر برگشت. قهیر رو خبر کنه و بعد از پنج دقرفت تا دکت  

 .دیمحترم لطفًا پرده رو بکش  یآقا -

 نهیو برگشتم سمتشون دکتر مانتوش رو باال برد و شروع کرد به معا  دمیرو کش  پرده
 .دیشکمش، چند تا سوال ازش پرس

 براش دارو نوشت و بعدش نسخه رو داد دستم.  نهیاز معا بعد

 .می کن قیها رو تزرتا دارو دیاریب مارستانیاز داروخونه ب دیکن هی ها رو تهدارو نیا -

 االن فقط داروخانه کجاست؟  نیچشم هم -

 . دینیبی جلوتر تابلوش رو م کمیسمت راست  دیبر رونیب دیاز در اورژانس بر -

 ممنون. -

 دایتابلو راهم رو پ دنیسمت راست با د دمیو بعد چرخ  ی خروجرفتم سمت در  ع یسر
 کردم.
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ها رو دادم بهشون بعد از زدن رفتم سمت اورژانس و دارو ع یها سراز گرفتن دارو بعد
سمت هتل که   میبعد از اون رفت می بود مارستانیب ۱۰ها و دوتا سرم تا صبح ساعت آمپول

 .دمیهتل د یدم در ورود یرو با حالت بد نوشیت 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋??🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۰۳پارت 

 

 《راد یه》

 

 لندهور خبر بدم. نیرفت به ا ادمیاوخ  -

 .خورهی ! االن هردومون رو زنده زنده میوا -

سمتمون حمله ور شد. واقعًا ترسناک شده  دیرو د نیتا ماش نوشیخنده ت  ری ز میزد هردو
رو براش  نی و در ماش ایشدم و رفتم سمت وان ادهیپ نیبرام مهم نبود از ماش ادیز ی بود ول 

 . نییپا ادیباز کردم و کمک کردم ب

 بهمون و با اخم بهمون نگاه کرد. دیرس نوشیلحظه ت  نیدرهم

 .دی هم که با خودتون نبرد ی گوش د؟ییکجا   شبی معلومه از د -

 .نگیببرش پارک نیماش دیکل ن یا  میاحالش بد بود بردمش دکتر االنم هردو خسته ایوان -

 اقل.ال یکردی م داری ! چرا حالش خوب نبود؟ من رو بی چ -
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 .یشدی نم دلریب یبود دهیمثل خرس خواب -

اتاقش خودمم  یباال فرستادمش تو میرفت ایو با وان نوشیرو انداختم بغل ت  دیکل بعد
 .دمیرفتم تو اتاقم و گرفتم راحت خواب

 بشم. داریصورتم بود مجبور شدم از خواب ب یکه تو ینور  با

تا نور بخوره تو   دهیآشغال پرده رو کش  نوشیت  دمیفاصله دادم که د کمیرو  چشمم
 صورتم.

 من بخوابم.االنم تو نزار   دمیمن اصالً نخواب  نوش؟یمگه ت  یکرم دار  -

 ظهره بلند شو. ۶ساعت  ی بخواب یخوایچقدر م گهیشو، بابا د  دار یب زارمیباشه نم -

 واقعًا؟ -

 آره.  -

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۰۴پارت 

 باشه بلند شم.  -

حوله  ه ی رونیدست و صورتم رو شستم و امدم ب س،یشدم و رفتم سمت سرو بلند
 اونجا بود که برداشتم و صورتم رو خشک کردم. کی کوچ

 هی ردنیب میبر میبکن یته بند هیهست   خچالیاون   یتو ی چ نیمن گشنمه بب نوشیت  -
 !میبخور یز یچ
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هام رو داد دستم خوردم لباس وهیو آبم کیک هی و درش رو باز کرد   خچالیطرف   رفت
  نیشلوار ج هیبا  اددیجذب که عضالتم رو خوب نشون م ی مشک  شرت ی ت  هیعوض کردم 

 . ی کرم 

 لخت بودن. یلیرو با تاف و ژل به زور بردمشون باال آخه موهام خ موهام

 ی جفت اسپرت مشک  هیمنم  ساده یحاضر و آماده دم در وا  دمینگاه کردم که د نوشیت  به
 .دمشونیداشتم پوش دیسف

 . میو در زد ایسمت اتاق وان  میرفت

 

 《ایوان》 

 رادیو ه نوش یدر نگاه کردم ت   ی شد رفتم و از چشم دهیدر نگاهم به سمتش کش  یصدا با
 حاضر آماده بودن به خودم نگاه کردم لباسام خوب بود در زو باز کردم.

 سالم.  -

 سالم! -

 ؟یبهتر  -

 آره خوبم.  -

 ! م یبخور یز یچ هی میلباساتو بپوش تا بر  -

 . کشهی طول م  کمی دنمیباشه فقط لباس پوش -

 . یایتا تو م ی الب میر ینداره، ما م ی بیع -

 باشه  -
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 ۱۰۵پارت 

خودشون رو   ریها روم تاثهام خدا رو شکر دارومنم دفتم سراغ لباس نیی دوتا رفتن پا  اون
 گذاشته بودن و دل دردم خوب شده بود.

  یی لباسا نایا  ی و کفش اسپرت و کوله مشک ی شال مشک  هی ی با شلوار ل ی آب یمانتو هی
 دمی هام کش چشم یسرمه تو هیلباس  دنیبعد از پوش رونیب یبرا دمیبودن که پوش
 در اتاق رو برداشتم.   دیرو انداختم تو کولم و کل میگوش  ع یسر ملیبعدش رژ و ر

و سوار شدم  ع یطبقه بود خدا رو شکر سر نیهم یاز اتاق آسانسور تو رونیرفتم ب بعد
 ی الب یتو  یهامبل یکه رو  دمیرو د وونهیتا در آسانسور باز شد اون دوتا د  نیی رفتم پا

  شگونی داشتن از هم و نوشیو ت   رادیبود ه نی که بود ا ی جالب زیچ ی نشسته بودن ول 
 . گرفتنی م

 !ها وونهید دیکنیچکار م ی ه -

 . مینشست ی چ یها! ما؟ ه -

  شگونی بهتون چرا از هم و گمیچوپان دروغگو، م ی ک ی ی گیتو راست م ی کیآره  -
 د؟ یگرفتی م

خرج  دیزود تر از درد کنار کش  ی از هم هر ک می ریگاز بگ ایگفت ب شعوریب نوشیت  نیا -
 امروز گردن اون.

 !!!ی چ -

 هام از حدقه در اومده. چشم کردمی حس م خودم
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 . ی ش یم نایهات در اومدن االن نابآروم چشم ،ی چیه -

 خرج امروز گردن من.  میبر دیایب ایروان -

بگن که  یز یهاشون رو کردن توهم و خواستن چشدن چون اخم  ی رتیدو انگار غ هر
 نذاشتم. 

 ندارم که. ی مال شماهان من از خودم پول ستنیهام مال من نپول نیا -

 .دندی. اون دوتا هم اروم خنددنیشروع کردم به خند بعد

 .می و سوار شد نیسمت ماش میرفت میدیخوب همه خند ی وقت

 باز هست؟  یی االن جا -

 .دونمینم -

 . ی چ یساندو  میبر نکهیا ای ،ی فالفل میبر -

 . هینظر خوب -

 افتاد.  ابوت یاون سمت خ ی نگاه کرد که چشمم به فالفل کمیور اون ور رو  نیا بعد

 برو اونجا. هیفالفل ابونیاون ور خ رادیه -

گفت من  راد یتو ه میو رفت میشد  ادهیپ ی دور برگردون رو دور زد و رفت اونجا همگ رادیه
 .دینیبش  دیها رو مسدم شما برسفارش

 اومد نشست.  رادیبعد ه  قهیچند دق می نشست میهم رفت ما

 سفارش دادم رفتن آماده کنن.  -

 باشه.  -
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 خوبه.  -

 و بخورم. ادیب رمیگ  یز یچ هی خواستی گرسنه بودم و همش دلم م  ی لیخ
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 ۱۰۶پارت 

 

 رو دستت! شمی م  هوشی بخورم وگرنه ب اریمن ب یبرا یز یچ هیلطفًا زود تر   رادیه -

 االن. نیباشه، باشه هم -

زد و بعدش غذا  ی حرف هی  شد،ی که غذا آماده م یی هل شده بلند شد و رفت سمت جا بعد
 ها رو گرفت و اومد.

ها حمله کردم به سمتشون و  مثل مغول ز،یم یرو گذاشت رو  چیساندو نکهیمحض ا به
گلوم و شروع   یکرد تو ریدونه برداشتم و شروع کردم به خوردن انقدر تند خوردم که گ هی

رد و داد  در نوشابه رو باز ک نوشیپشتم و ت  یچند تا زد تو  رادیکردم به سرفه کردن ه
 دمیکش  قینفس عم هیقلپ خوردم و  دچن  ع یدستم تا بخورم منم سر

 . شدمی! داشتم خفه مایخدا یوا -

 !زنه ی هم بهش دست نم  ی آروم بخور دختر مال خودته کس  -

 گشنمه بابا.  -

 باشه، آروم تر بخور حداقل.  -

 باشه بابا، باشه.  -
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شدن   ریحس س  چیدن ساندوشروع کردم به خوردن به محض تموم ش واشی واشی بعد
 بهم دست داد.  

 ؟ یها چشدم شما ریمن که س -

 .میشد ریآره ما هم س -

 .ز یرو پرداخت کردم و برگشتم سمت م نهیشدم و رفتم سمت صندوق و هز  بلند

 ؟ یکجا بود -

 .یی جا هیرفتم  -

 کجا؟  -

 !میبر دیتو کارت نباشه کجا پاش -

 رو پرداخت کن.  نهیتو برو هز نوشیت  میباشه بر -

 ! امیمن برم صندوق و ب دیباشه، شما بر -

 پرداخت شده.  نهیهز ستیالزم ن -

 ؟ یکار رو کرد نیپرداخت کرد؟ تو!! چرا ا ی ک -

 . دیزنی اه همش حرف م  گهید  میبر نیایبه را، ب دهیچون چ چسب -

 نشست پشت فرمون. نوشیت  نباریا رونی سمت ب می افتاد راه
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 حرم. میرفت  ی من باز هوس حرم کرده بودم همگ نکهیا یبرا

 و وارد حرم شدم.  دمیرو پوش چادرم

 آخه! رمیگی تو حرمت انقدر آرامش م امیآقا آرام جانم چرا هر وقت م آخ

 شد.  دایپ رادیو ه نوشیکه سر و کله ت  دمیکش  قیتا نفس عم چند

 م؟ یسقا خونه آب بخور میبر -

 .م ی کوچولو، بر ی آخ -

 .میبر  نوشیمنم مثل ت  -

صحن   یبعدش رفتم داخل حرم قرار بود تو دمیسقا خونه اونقدر آب خوردم که ترک میرفت
 .میکن دایرو پ  گهیانقالب همد

 یدستش رو رو ی چکس یهستم که ه ی میتیخرابه مثل طفل  ی لیسالم آقا، آقا حالم خ -
 خودت. جزء  ارهیسرم نم

کن بتونم پدر و مادرم رو  یکن اون تجاوز رو فراموش کنم، کار  یکار   کنمیخواهش م آقا
 رو راحت کنم.   شی و تراو رزنینجات بدم و دل اون پ

  تونمیکه م  یی تا جا یی ماورا یایدن یکه گناه هست تو یبهت که کار  دمیمن قول م آقا
هم بگو هوام رو داشته باشه   یی انجام ندم فقط خودت هوام رو داشته باش و به اون باال

 تو ضامنم باش.

 .دمی رو د وونهی از اون همه درد و دل رفتم صحن انقالب و اون دوتا د بعد

 پخ...خ  -

 خدا!  یوا -
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 دختر؟ ی کن ی چکار م -

 کنم؟  دیبازار رضا من خر میبر -

 .میباشه بر -

 هم با من.  شما یدایمن با شما دوتا پول خر یدایفقط پول خر -

 . ی کیتو دونفر ما دونفر باهم  ستیانصاف ن گهینه د -

پنجم   کیبه  هاتوندیو شما دوتا اصالً خر ادهیز دمیچرا اتفاقًا انصافه چون من خر -
 .رسهی من نم  یدایخر

 شوهرش. چارهیب گه،یراست م  گهید نویا -

 خودت استفاده کن! نیتو از اصتالحات سرزم هاستی نیاصتالح زم نیا -

 چشم.  -

 .نیآفر -

 سمت بازار رضا.  میبر دیایتا دعواتون نشده ب -

از لباس   دیمن شروع کردم به خر میسمت بازار رضا از اونجا که خارج شد میرفت ی همگ
 عطر، ساعت و... ح،یگرفته تا آلوچه، نبات، تسب

دستبند چرم گرفتن و به زور اجازه دادن که من پولش  دونه  هی ی کیفقط  چارهیدوتا ب اون
 .رو بدم

 .یاگهید زی ها! نه چِ و گاز گرفتن غیمنظورم ج گمیزور که م البته

براشون دوتا ست نقره که گردنبند و انگشتر بود گرفتم البته با پول  ی مثالً سوغات  منم
 کردم. مشونیخودم و قا
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 ۱۰۸ پارت 

 . مینکرد دایآخر رو پ دیما هنوز کل ی خسته بودم ول ی لیخ

تا   نیبه سرزم می و برگرد میکن  داشیپ میبر ستیآخر کجاست؟ بهتر ن  دیها کلبچه گمیم -
 م؟ یجنگ بش  یزود تر آماده

هم   نوشیواردش بشم، امکان داره ت  تونمی هست که من نم  ی مکان آخر مکان نیا د یببن -
 به توِا.  دمونینتونه وارد بشه ما همه ام

 مگه کجاست؟  -

 . زیغار اسرار آم کی یتو -

 خب اون کجاست؟ -

مثل  هاتونیاونجا انرژ  امیاونجا باهاتون م ی کیها من تا نزد آدم دیاز د  ی راه مخف کی -
فرشته بوده   کیاون نگهبان  دیباسد نگهبان رو شکست بد شهی م اد یخودمون ز یایدن

اومده پدر من   نیاطیش نیاخراج شده و به سمت سرزم نشیکه کرده از سرزم یکه با کار 
 عمر پدرم هست. شهیآخر مکان ش  دیچون کل کنهیآخر م دیهم اون رو محافظ کل

 خودش نگه نداشته! شیرو پ هادیوا خب چرا کل -

 .ی تله گذار  یهم برا دیشا ایشگردش  یبرا دیشا دونمینم -
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 پشت فرمون و ما رو ببر اونجا.  نیبش  ی دون یباشه تو آدرس رو م -

  یبرا میکردیخودمون رو آماده م میهم داشت نوشینشست پشت فرمون من و ت  رادیه
 مبارزه و راه آخر.

 ییدروازه بود که فقط افراد ماورا هی میدیاز دو ساعت به مکان مورد نظر رس بعد
 .ننیرو بباون  تونستنی م

 ؟ یر یم ا ی ی مون ی م  نجایا میر ی ما م رادیخب ه -

 . مونمی من منتظرتون م  -

 ممنون، خداحافظ.  -

 خاکمون کن.  میمرد   میری ما م -

 .کشمتیم ی حرفا بزن ن یاز ا نوشیت  ی ه -

 . فتیراه ب نوشیبستونه شما دو نفر ت  -

 .میجنگل شد ک یانگار وارد  میسمت دروازه از دروازه که گذشت می افتاد راه

 االن غار کجاست؟  نوشیت  -

 نه. ای مینیبیغار رو م نمیسمت کوه بب می بر ی ول دونمینم -

 .می گشت ی دنبال اون غار لعنت ی ساعت  کی سمت کوه  میرفت

 ینجور یرو صدا کنه ا  ی کیکرد اون  دایزود تر پ ی هر ک  ینور یمن ا یتو برو اونور  نوشیت  -
 بهتره!
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داد  ینگذشته بود که صدا شتریب قهیپنج دق میاز هم فاصله گرفت نوشیقبول کردن ت  با
 اومد.  نوشیت 

 !؟یشد ی ...ش چنوی...ش، ت نویت  -

م تو شک  رفت هیچند ثان دمیکه د  یز یبا چ ی اونجا بود ول نوشیکه ت   یی طرف جا دمیی دو
 خطر بود. یتو  نوشیجون ت  ی ول

نابود   ع ی چند حرکت فوق سر یآدم خوار رو تو اه یرو ظاهر کردم و اون گ رمیشمش  ع یسر
 . نوشیسمت ت  دمییکردم بعدش دو 

 بابا االن چکار کنم. ی! ا؟ ی خوب نوشیت  نوش،یت  -

 اون طرف تر بود  کمیافتاد که  ی به درخت چشمم

 گذاشتمش.  شی سا ریسمتش و ز دمیرو کش  نوشیت 

 ختمیر کمیشونم بود رو در آوردم و  یکه رو یاکوله یرو که همراهم بود رو از تو ی آب بعد
که متوجه دستش شدنم که اون گل دستش رو زخم  ومدیهوش نباز به ی صورتش ول  یرو

به   نامه گذاشتم هیگرفتم براش  میتصم هی نیهم  یبرا خوابهی کرده و اون تا سه ساعت م 
 مضمون:  نیا

 ی خواب یدنبال غار تو رو گل آدم خوار گاز گرفت و سه ساعت تو  رمیمن دارم م نوشیت 
منتظرم   یشد داریتر اومدم و تو ب ری گرفتم برم دنبال غار و زود برگردم. اگه د می منم تصم
 .ایوان  انیپا ام،یبمون تا ب
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هوش اومد  به ی دستش و دستش رو مشت کردم تا وقت ینامه رو گذاشتم تو بعد
 متوجه نامه بشه. 

 تو.  دی! به امایشونم انداختم خدا یشدم و کولم رو رو بلند

خسته شده  کردمی نم داشیو پ گشتمی بود م   یادیشروع کردم به گشتن مدت ز  بعد
پشتم رو نشستم و  نکهیاز تنم در بره اما هم ی تا خستگ نمیبش  کمیگرفتم   میبودم تصم
 که پشتم بود اما پشت زدن همانا و ... ی زدم به سنگ
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نبودم و س م   ی چ یچون برعکس بودم متوجه ه ن یی بلند سر خوردم و رفتم پا یجا هی از
 برخورد کرد.  واریبه د یچند بار 

 و...  ی اله  یر یسرم شکست، بم ،ی آخ، اوخ، تف تو شانسم، ا -

 . گفتمیها مبود که هنگام برخورد سرم به سنگ یی حرفا نیا

هام برعکس آروم با کمک دست سادمیسرعت کم شد و بعدش ثابت وا قهیاز چند دق بعد
 .نمیشدم و آخرش تونستم اطرافم رو بب

 !!!!ن یزم  ریقصر! اونم ز هی ی قصر بود انگار. چ هی

 ممکنه؟! چطور
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 ی لیقصر خ نیتوجهمو به خودش جلب کرد ا یز ی چ هیم که اون ور رو نگاه کرد نوریا کمی
 . ی کسان دمیشا ای کنهیم ی زندگ  نجایا ی کس  ی عن ی  نیبود و ا زیتم

 کنه...  ی همون نگهبانه زندگ نجایا دیبشم شا  میقا یی جا هی بهتره

 بشم!؟  میخب االن کجا قا -

 که نگاه کردم متوجه اتاق پشتش شدم. م ییماورا   یی بود و با چشما  نهیآ هی جلوم

که  یشد با گرد و غبار  یباز کردنش مساو ی رفتم سمتش و با طلسم بازش کردم. ول تند
 یبرا ادیپا م یلحظه حس کردم صدا هیحلقم شروع کردم به سرفه کردن  یرفت تو

ا از  بود ام دی د یکامل تو رونیب نهیو در رو بستم از داخل آ  نهیرفتم پشت آ یتند نیهم
 مشخص نبود. یز یچ رونیب

 !!!کرد؟یچکار م  نجایاون ا رونیهام از حدقه زد بچشم یبا ورود شخص هوی

 بود؟  یی ماورا یایاون از دن ی عنی

 !کرد؟ ی چکار م نیزم یتو پس

 نبود جزء... ی شخص کس اون
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 من خاستگار سمج من.  ی وونهیعاشق د رینبود جزء ام ی کس  اون

 بودن نشست. نهیآ یجلو قاً یکه دق ی رنگ ی مشک  یهامبل یرو ریام
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 .نهیب ی که انگار من رو م کرد ی نگاه م یجور  هی نهیزل زد به آ ریام

 چکار کنم! آها ذهنش. ایخدا -

  یذهنش اما اون شکر خدا اون اصالً متوجه من نشده بود، داشت تو یرفتم تو ع یسر
 . یتله قو کی  جادیو ا کردی آخر فکر م دیلذهنش به مکان ک

 جا به جا کنم. ی قبل یرو از جا  طانیعمر ش یشهیش یجا دیبا

 درخت سرو؟! ریچرا من اون رو گذاشتم ز  ی راست

که   ی همون درخت  ریتا اونجا بود و من اون رو گذاشتم ز ۱۴چون از اون درخت  دیشا
 باستان مقدس بود. انیرانیا یعددش برا

 باستان!؟  انیرانیا یبرا

 بار گفته بود. کیدرسته قبالً  ۷عدد  آها

خب خدا رو  《باستان مقدسه انیرانیا یکه برا ۷عدد  یمن دوستت دارم به اندازه 》
 آخر کجاست.  دیسوال برطرف شد که کل نیشکر که ا

رو  نهیکارم رو انجام بدم آ دیبا تر  ع ی بلند شد و از راه غار پرواز کرد و رفت باال پس سر ریام
سرو    یهاقصر خب االن درخت اطیح یرفتم تو ع یباز کردم و خارج شدم بعدش سر

 کجان؟ 

هام نشستم و دستم رو دراز کردم زانو یرو  ع یدو، سه... و هفت سر ک، ی اونجاست،  آها
 سمت درخت که.... 
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 ۱۱۲پارت 

همه  یکه به من جواب رد داد و غرور من رو جلو یرختر  نجاست،یا ی ک نیبه بببه  -
 ؟ ی کنیچکار م نجایشکوند؛ ا

بعد از چند  ی بودم ول دهیبودنش شن یلحظه چون از خطر  کیاز ترس بند اومد  زبونم
نباشه باهاش برابر که  شتریاگر ازش بقدرت من  نجامیو چرا ا میافتاد من ک ادمی هیثان

  دیتبع کیاز  شتریپادشاه اعظم ب ایداشتم که قدرت ملکه  نیهم از ا نانیاطم ی هست ول 
اون قدرت  دونمیداره که من نم ی هست و قدرت پنهان هفرشت کی نکه یشده هست با ا

 .هیچ

 هاش نگاه کردم.جسارت از جام بلند شدم و تو چشم با

 که مال صاحبته رو بردارم. یز یاومدم چ -

اون رو  یکه بخوا ی هست ی که صاحب داشته باشم دو تو ک  ستمیمن سگ ن کی -
 ؟ یبردار 

 .هیک یبزرگه همون که صفت تو با اسم اون  طانیکه قصدش کشتن اون ش ی کس -

 سرخ شد. تیانرفت تو هم و صورتش از عصب اخماش

!  یدیرو د هایی ماورا  یدروازه یدلم بزارم و نابودت کنم، اصالً تو چجور  ینزار دست رو -
 نکنه...!.

 ؟یکه چ مییماورا  کی نابود کن، آره من  ایب ی تو اگه تونست  -

 !؟یو به من نگفت  ی دونست یتو از اول م -

 . گفتمی بازم بهت نم دونستمی اگرم م  دونستمینم -
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 حمله. یبرا کنه ی داره قدرتش رو جمع م ی عن ی نیو ا مشت شد  دستش

 ؟ یهست  یاز چه نژاد ه؟یسمتت چ -

 اعظمم. یملکه -

 !!!!!؟؟؟ ی...ی چ -

 گفتم؟  یز یتعجب برانگ زیچ -

 تو، تو... -

 ؟ یمن چ -

 ها...ا؟ ی پس چرا زودتر خودت رو نشون نداد -

 باهام صحبت کنه.  یاونم عصب ادیبا فر یکس  ادیزد و منم که بدم م  ایرو فر نیا

  دونستمی بلند باشخ من صدام از تو بلند تره، من نم یاگه به صدا نیی پا اریصداتو ب -
 ی چ  دادمیکه بخوام زودتر خودم رو نشون بدم اصالً اگه خودم رو زود نشون م میک
 مثالً؟  شدی م

توِا  ریش تقصهم  شدم،یمنم ترد نم انتیاونم به خاطر خ شدنیمن کشته نم یخانواده -
 . کشمتی م رمیگی که خانوادم کشته شدن انتقام خونشون رو ازت م 

 دادم. یمن از اون فرز تر بودم و جاخال  ی ، ول سبز رنگ به سمتم پرت کرد یااشعه ع یسر

 داشت. یافزار  اهیقدرت گ پس

 رو ظاهر کرد.  ی سبز رنگ ریرو ظاهر کردم و آماده حمله شدم اونم شمش  رمیشمش  ع یسر

 شگرد من بود.  نیبودم اول اون حمله کنه ا منتظر
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 ۱۱۳پارت 

و   سادمیحرکت وا  ی رو طرف سرم آورد، من ب  رشیشمش  هیثان کی یحمله شد و تو  آماده
حرکتم   نی ا ی دادم وقت  ی م رو بشکافه جا خالسر  خواستی م  ریکه شمش  ی لحظه آخر وقت 

جلوش رو  رمیشمشرش رو سمتم آورد با شمش  ی شد و با حالت چرخش ی عصب دیرو د
  ریشمش   یبود تو یقو ی لیخ  نکهیبا ا دادگرفتم مهارتش و به همراه ضعفش رو راحت لو 

 ...ی ول  ی زن

 فرصت. کیو من منتظر   زدی ضربه م رشیبه شمش  رمیشمش 

 ی لیقسمت سمت چپش خ یحرکت پام رو به سمت چپ پهلوش بردم، اون تو کی یتو 
 .دمیراحت فهم ی لیداشت نفهمم اما خ ی قبلش سع نکهیضعف داشت و با ا

نتونست   گهی و د  نیخوردن ضربه بهش چون ضربه مخصوص ملکه اعظم بود افتاد زم با
م دلم گردنش گذاشت  یخودم رو رو  ریرو برداشتم و شمش  رشیاز جاش پاشه شمش 

 بود. انتکاریخ کی اون  ی رو بکشم ول  ی کس اومدی نم

 شاهرگش فرو کردم. یرو تند تو  رمیرو بستم و شمش  هامچشم
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لباسم آوردم  نیبا آست ع یصورتم با چندش روم رو برگردوندم و سر یخون رو دنیپاش با
 صورتم. یرو

 بار اضافه رو صورتمه.  هی کردمی حال بازم حس م نی با ا ی ول

 آخر رو بردارم و بعدش برم سراغ شستن صورتم. دیبهتره کل -

  ،یز یلحظه دستم خورد به چ کیرفتم سمت درخت هفتم و شروع کردم به کندن   ع یسر
 ینور خورد تو چشمم دستم رو برا هیها رو از روش زدم کنار که کردم. خاک  داشیبالخره پ

 گهید  یکه مطمئن شدم نور  ی هام گذاشتم، وقت چشم یشدنم جلو نایاز ناب یر یگجلو 
 . اشتمهام بردچشم یدستم رو از رو ستین

 نامه معلق در هوا. کیجعبه و  کی دنیدستم برابر شد با د برداشتن

طومار بود، بازش کردم و  کیدستم مثل  یرو بردم جلو و نامه رو گرفتم تو دستم
 کردن.  ی شروع کردم به معن   ع ی سر دمیصوص دبا خط مخ یانوشته

 

 نی ا ،یتو من رو که نگهبان جعبه بودم شکست داد ی خون ی نامه رو م  نی که ا ی کس سالم
 ، ینینامه رو بب نیخدا خواسته که تو ا نکه یا ی عن یشکست 

دور جعبه که  نیبچ رهی رو به صورت دا هاد یکمک به خلق خدا بکنم تمام کل کی خوامی م
تو فقط با خوردن  ی کنی م دای عمر اربابم رو پ شهیو تو ش شهیخودش خود به خود باز م

 شهینکته مهم وجود داره با خوردن اون مواد که ش کی ی ول  ی اربابم رو بکش ی تونی اون م
رو   اقتتیکه ل ی و جسمت به مکان  رهی روحت به آسمان م ،ی ر یمی عمر اربابمه تو هم م 

 با توِا. میصمداره االن ت 
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 شده توسط نگهبان.  امضاء

 !!  گه یم ی چ  نیا ایخدا

 داره حرفش!؟  قتیحق ایآ

 !؟ چکارکنم 

 آشنا گوشم رو نوازش کرد.  یی لحظه صدا  نی ا یتو

 داره.  ی به تو بستگ شیو بق قتهینامه نوشته شده حق یکه تو یز یچ ا،هریسالم وان -

 زن راهنما!  -

 بله خودمم.  -

 چکار کنم؟  دیمن، من با -

 !گهی م   ی اون چ نیداره به قلبت رجوع کن بب  ی به خودت بستگ -

 رو، بکشش و خانوادت رو نجات بده.  طانیبکش اون ش گهیقلبم! قلبم م -

 !یهست ی پس منتظر چ  -

 رو در آوردم....   هادیو کل فیک  یرو بردم تو دستم

 

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 



 ب یعجا یایدن

237 
 

 ۱۱۵پارت 

صندوق به گردباد   یاومد و باال رونیاز همشون ب یکه نور  دمیندوق چرو دور ص هادیکل
گردبار از  هویو بعد   گرفتی به خودش م  ی متفاوت یهاشد گردباد رنگ لیتبد ی ک یکوچ

ها برگشتن، من دستم رو با  دیها به کلباز شد نور ی ک یت  یرفت و در صندوق با صدا نیب
 زد. ب یبهم نه یی صدا هیجلو بردم که  دیترد 

ترس  زود باش ی ترس یم ینجور یبعد ا یجون خانوادت رو نجات بد ی خوایدختر م ی ه -
 رو بزار کنار.

رو که توش   یاشهیمصمم تر دستم رو بردم سمت صندوق و درش رو باز کردم ش نباریا
 هام. چشم یبود رو برداشتم آوردمش باال و جلو

 راهمونه.  انیتو و من پا  -

 رو باز کردم و شروع کردم به خوردنش. شهیدر ش ع ی نشه سرعوض  ممیتصم نکهیا یبرا

از دستم افتاد  ی خال یشهی ش خورد،ی بهم م خوردمی که داشتم م  یخون یاز مزه حالم
از دهنم  ی دستم رو بردم سمت قلبم و آخ د،یچیقلبم پ یتو  ی درد وحشتناک هوی نییپا

 خارج شد. 

. غار  دمیغار رس یورود یکرد که به جلو ری اونقدر تغ دادی شکل م ریبرم داشت تغ  دورو
 .شد دیکم ناپد هم کم

  یروبه پشت سقوط کردم که تو هوی کردم،ی قلبم بود ضعف م یکه تو یاز درد داشتم
هم  نوش یهست، ت  رادینفر فرود اومدم نگاه که کردم متوجه شدم ه کی آغوش گرم 

 دستش گرفت.  یدستم رو تو رادیکنارم نشست، ه

 گیشد  ینجور یچرا ا ایافتاد وان ی چه اتفاق -
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خوردم با خوردن اون منم  ی عمرش رو م  شهی ش دیبا طانیرفتن اون ش نیاز ب یبرا -
...)شروع کردم به نینجات خانوادم و مردم سرزم یشرطش بود منم برا نیا رمیمی م

 ..سرفه کردن( اون رو خوردم.

 ؟ی...ی چ -

 . دنیکش  ادیجمله رو فر نیهر دو ا رادیو ه نوشیت 

  ی تنهاتون م  دیآخه، لعنت به من نبا یرو با خودت نبرد نوشیدختر چرا ت  یچکار کرد -
 .اومدمی هاتون مبا دیزاشام با

 ...رادیه -

 《راد یه》

 اد.شل شد و حرفش رو ادامه ند دستش

 ؟ یبگ ی خواستی م  ی ! چ ای! وانایوان -

 !؟ خورهی چرا...چرا تکون نم رادیه -

 بغلم گرفتم و بوش کردم. یرو تو ایسر دان دیبغضم ترک بالخره

من بدون تو چکار    ی من رو هم کشت ی لعنت طانیدختر، تو عالوه بر اون ش یچکار کرد -
چکار  میرو بکن مونیو با هم زندگ یایب نکهیا دی همه سال عاشقت موندم به ام نیکنم ا
 . یکرد

تو رو خدا  ایها؟ خداسال نیا  یحال من و تو یدی چرا...ا؟ مگه ند شی چرا ازم گرفت خدا
 برش گردون خداااااا!
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 ۱۱۶پارت 

 . میکرد ی ن رو نگاه ممتعجب اطرافمو نوشیکه اومد من و ت  یی صدا با

قصر خودش بعد از اون دنبال کتاب   یخودش، تو نیبه سرزم دشیببر دیبرش دار -
 روز. ۴ د،یروز وقت دار ۴فقط  د،یاعظم بگرد یملکه یرازها

 ؟ ی هست  ی تو ک -

 نجاست؟ یا ی بود؟ ک  ی ک یصدا -

 . ومدین یی صدا چیه اما

  کرده،ی زن راهنما فکر م یدرباره یبار که ذهنش رو خوند هی ی گفت  ادتهی رادیه هاگمیم -
 صدا همون زن راهنما باشه؟ نیا ی کن ی فکر نم

که گفت  ی کتاب  نیبه قصر خودش و دنبال ا میتر برگرد ع یچرا، چرا امکان داره بهتره سر  -
 !رفتن باز کن یدروازه برا  هی زود باش م،یباش

 باشه.  -

  هیثان ۲۰و طرف باز کرد و شروع کرد به ورد خوندن بعد از بلند شد و دستاش رو از د بعد
  یبچه تو هیانداختم و  مثل  ایوان یگردن و زانو ری به وجود اومد دستم رو ز یادروازه

رفتم طرف دروازه و واردش شدم پشت سرم  ع یبلند شدم سر نیزم یبغلم گرفتم از رو
کار زود تر تموم شد   نیببره ا نیدروازه رو از ب نوش یتا ت  ندموارد شد منتظر مو نوشیت 

 .می قصر بود یورود یجلو قایاالن دق
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 .د یرو خبرکن شیتراو  جنابیو عال  دیدر رو باز کن -

 زد:  ادیفر شناختی که ما رو م  فرمانده

  جتابیسراغ عال دیها رو بفرستاز نگهبان ی کی  د،یدروازه رو باز کن  د،یدروازه رو باز کن -
 . شیتراو 

  ی ب ایحال وان نیچشمش به ا ی کس خواستمینم میوارد شد ع یباز شد ما هم سر دروازه
  قهیدق کیهم بعد از  نوشیبا سرعت مخصوصم رفتم سمت اتاقش ت نی هم یافته واسه
 . دیاختالف رس

هاش رو گرفته بودم لباس ادیکه از جادوگرها  یتختش دراز کردم و با ورد یرو رو ایوان 
زمان در   نی رو در هم نوشیخودم و ت  یهالباس نیبا لباس مخصوص عوض کردم، همچن

 وارد شد.  شیاتاق تند باز شد و تراو

 هوشه!؟  ی ب ایافتاده؟ وان ی چه اتفاق -

 نه.  -

رو   طانیعمر ش یشهیش طانیکشتن ش  یبرا ایوان 》که گلوم رو گرفته بود گفتم: ی بغص با

 《...خورد و

 شد؟ لیتبد طانی! به شدیدیچرا ادامه نم  ی و چ -

 اون مرده.  -

 . هیبالخره بغضم شکست و شروع کردم به گر و

 . کنهی نگاه م  ایزانوهاش خم شده و ناباور به وان شیتراو 

 اعظم کجاست؟  یملکه یکتاب رازها نمیبب -
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 ؟ ی چ یبرا -

 اون کتاب نوشته شده. یوحود داره که تو ی گفت راه ی کی -

 ؟ ی ک -

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۱۷پارت 

 که گفته، تو کارت نباشه. ی هر ک -

 مطمعنه؟  -

 اره.  -

 سالن مخصوص سلطنته. یاون تو -

 زود باش. ارشیبرو ب -

 باشه.  -

گوشش نشستم و دستش رو   ک یو  ایاز اتاق خارج شد، منم رفتم سمت تخت وان ع ی سر و
 گرفتم.

 . شتیپ امیمنم م ی اگه تو برنگرد ی جون من یتو همه ،یبرگرد  دی! تو بااینوا -

 جعبه دستش بود.  هیاومد داخل و  شیباز شدن در حواسم رو بهش جمع کرد تراو  یصدا

 . هییکتاب جادو  نی فقط ا ؟یخوایم ی چ نمیبب ایب -

 ه؟ یمنظورت چ -
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 .شه ی صفحش نوشته م یکتاب فقط در صورت لزوم رو نیا -

 چطور!؟  -

 !ی فهم ی باز کن م -

 رو به رو شدم.  دیکتاب رو باز کردم که با صفحات سف در

 ه؟ ینجوریچرا ا نیا -

 اومد.  دیروش پد اهیو خطوط س ریشروع کرد به تغ صفحه هوی

  نیا ،یاعظم جلو اومد یکمک به بانو یتو برا  ،ی خون ی دفتر رو م نیا  یکه دار  ی کس ی)ا
 .کنهیتو صفحه عوض م یکتاب تا آخر با دستا 

 صفحه بگذار( یدستت رو رو ی بمون ی تا آخرش باق یخوای م  اگر

 صفحه گذاشتم.  یرو ید یترد چ یرو بدون ه دستم
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انگشتم   ی زش کوتاه و کم توسو  هیپخش شد و بعد احساس  ی رنگ ییصفحه نور طال  از
کتاب   یرفت و من دستم رو از رو  نیسوزش قطع شد نور هم از ب نکهیکردم به محض ا 

پس خون  شد،ی م میزخم بود که داشت ترم هی یبرداشتم، به انگشتم نگاه کردم که جا
 .ی بود قسم خون دهیکش 

 باز شد، یخودش عوض شد و صفحه بعد صفحه
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 کلمات کنار هم شکل گرفتن و نوشته مشخص شد.  کمکم

 کن، دفتر رو فراموش نکن و همراه خودت ببر.( دایرو پ ی گل آب طانی) در دل کوه ش

 گفتم:  شی راه اول مشخص شد. بلند شدم و به تراو پس

 . رمیبرش گردونم وگرنه خودمم م دمیقول م امیو م رمیتو مراقبش باش من م -

 . امیمنم باهات م -

 کجا؟ تو  -

 زنده شه و من رو ببخشه.  دی برگرده با دیبا رادیه ونمیبهش مد -

 تحت فشاره و عذاب وجدان داره. ی لیاون خ شدمی صداش م   یبغض تو متوجه

 میرو بزار لیکتاب و وسا  نی که ا یز یچ  هیو  ی خوراک کمی شی تراو م،یری باشه با هم م -
نه جادو به کارمون   میتونی م  ادهیراه دوره و ما فقط پ میبر دیتوش برامون جور کن با

 .ی اگهید  زینه چ ادیم

 االن. نیباشه هم -

 که من گفتم رو آماده کنن.  ی ل یرو صدا کرد و دستور داد که وسا اشمهیند بعد

 . میکه آماده بش  میر ی م  نوشیمن و ت  -

 . دیباشه بر -

 ایمن هنوز قدرتم کامل نشده و با وان نکهیبا احترام کوتاه اونم به خاطر ا نوشیو ت  من
 ازدواج نکردم.
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🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۱۸ پارت 

 

 . میاتاق خارج شد از

 ؟ ی تو مطمعن نوشیت  -

 . ادیز ی لی آره خ -

 اول. بیطب شیپ میباشه پس بر -

 .میبر -

 بیما رو به اتاق طب  ع یسر  دنمونیخانه قصر، به محض د  بیسمت طب میرفت هردوتا
 بردن.

 کنن داخل.  مونییبهشون گفت که راهنما  بیطب م یهست نجایاعالم کردن ما ا نکهیاز ا بعد

 تشک مخصوصش بلند شد و احترام گذاشت.  یاز رو  ع یسر بیطب میداخل شد خودمون

 فرمانده.  دیشما هم خوش آمد د،یقربان خوش آمد -

 بود، قربان هم که مشخصه با من بود. نوشیرو با ت  فرمانده

 . ی دون ی خودت رو م یفهیو صد در صد وظ میکجا بر میخوای که م ید یحتما شن بیطب -

 .دیاریرو ب از یمورد ن لیزود باش وسا لیسور ل،یسور   د،ییبله بفرما -
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ما و دادن  نهیشروع کرد به معا لیهم به محض اومدن سور ب یو طب مینشست ما
 یر یکه جلو گ یی به بدن و پاد زهرها روسی از ورود و یر یجلوگ یمخصوص برا یی داروها

 که زهر پخش بشه.  کردی م

 . میکرد  یر یشگی پ نیهم یبود برا اد یز ی لیمصموم کردن ما با سم خ امکان

 .میرفت ایتموم شد هردو به سمت اتاق وان بیکار طب نکهیاز ا بعد

 داخل هستن؟  ی سک -

 . ریخ -

 چند لحظه... ی تون ی م نوشیت  -

 کنم و از امور الزم سفر مطمعن بشم.  دایرو پ شیتراو رمی باشه، من م  -

 دوم ممنونم.  هیاحترام ی نشون از ب ی وسط صحبت کس دنیاول پر -

 دست تکون دادن رفت. هیبا  نوشیت 

 در رو باز کردن و من وارد اتاق شدم.  هامهیند

 تخت دراز کش بود و مالفه روش بود. یحرکت رو ی و ب  دهیرنگ پر ایوان

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۱۹ پارت 

 .نمیحال بب نی ا یروز عشقم رو، جفتم رو تو هی شدی نم باورم
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دم به نوازش دستم گرفتم و شروع کر  یتخت نشستم. دستش رو تو نیی کنارش و پا رفتم
 دستش. 

 ؟ ی چرا من رو تنها گذاشت  ؟ی شی جان! خانمم! چرا بلند نم ایوان -

-  ... 

 ؟یجوابم رو بد یخوای چرا جوابم سکوته؟ نم -

 خودم رو گرفتم. یگلوم رو گرفت اما جلو بغض

  یی انجام بدم، اگر خدا ادیاز دستم بر م  ینجات جونت هر کار  یتا برا رمی من دارم م -
 .شتیپ امینکرده نتونستم من هم م

رو  شیشونیدر آخر خم شدم و پ ی نگاه کردم ول  ایمردد به وان کمیسر جام بلند شدم  از
 .خارج شدم ایتند کمرم رو راست کردم و از اقامتگاه وان دم،یبوس

 هست.  استبل منتظر من  یگفته که تو  نوشیگفت ت  ایوان مهیمحض خارج شدن ند به

 برم استبل؟! دیاسب مخصوص خودم رو داشتم پس چرا با منکه

 . گذاشتی احترام م  دیدی من رو م  ی راه هر ک نیسمت استبل ب  رفتم

 کجاست؟  نوشیاز اسطبل، حاال ت  نمیا خب

 انقدر فکر نکن. نجامیمن ا -

 اسطبل؟ امیب ی گذاشت غامیچرا پ ؟یینجایا -

 . ادیشده و نم ی چون اسبت وحش -

 اسبم!!! کجاست؟  -
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 اسطبل مخصوص. یتو -

 .میبر  ایباشه ب -

 افتاد کنارش هم اسب من قرار داشت ایطرف اسطبل که چشمم به اسب وان میرفت

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۲۰ پارت 

 دش؟ یاری شده؟ چرا نم ی چ -

 .کننیاصالً حرکن نم شونیقربان ا -

 ؟یایشده طوفان چرا نم  ی چ نم،یبرو کنار بب -

 .زارمی تنها نم نجایمن اون رو ا -

هام نشست، خودم عاشق صاحب اون اسب بودم و اسبم عاشق  لب یرو ی تلخ لبخند
 اسب عشقم.

 عشقش بمونه.  شیپ مونیکیباشه تو بمون، حداقل  -

 نیمراقب طوفان هم باش ا ار،یاسب خوب برام ب هی 》رو به نگهبان اسطبل گفتم: بعد

 《؟یدیدورشن شن دیا اسب از کنار هم نبادوت

 چشم قربان. -

 .ارهیمن ب یرو برا ی تا اسب خوب  گهید ی رفت سمت اسبا و

 ؟یار یچرا طوفان رو نم -
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 جفتش بمونه.  شی عشقش، پ شیبزار اون پ شمی منکه دارم از عشقم دور م  -

 من! اونا... یخدا -

 نره! ادت یوقت  چیرو ه نیهم احساس دارن ا وانات یبله اونا عاشق هم هستن، ح -

 واقعًا جالبه!  -

 .ی رس ی خدا م ی به بزرگ  یز یهر چ یجهان جالبه، با تفکر تو زیهمه چ -

 اره درسته. -

 حاضره.  زیها همه چاسب نیقربان ا -

 کنه نگاه کردم.  میسفر همراه نیا یکه قرار بود تو ی اسب به

 ؟یایسفر نامشخص ب نیبا ما به ا یو حاضر ت  -

بزرگ حاضرم با شما همراه باشم، با شما اومدن باعث  ینجات جون بانو یمن برا -
 افتخار منه.

 .میپس بر -

 . یانژاد به رنگ قهوه نی بود از برتر یانگاه کردم اسب آماده بهش

 به سمتش برگشتم.  شیتراو  یصدا دنیاسب بودم که با شن زیحال آنال در

 د؟ یاآماده -

 .خوامی ازت م  یز یچ هیقبلش  ی ول  میکنی آره، االن حرکت م -

 !؟ی چ -

 مراقبش باش، چشم ازش بر ندار. -
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 حتمًا. -

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۲۱ پارت 

 اسب، اسب شروع کرد به حرکت کردن. یزدن به پهلو با

  ادیهمراه من داره م گهید یکی دمیفهم ینجور ی ا دمیشنی رو م نوشیاسب ت  یپا یصدا
 نجات جون جفتم، عشقم. یبرا

اومده بودم و اصالً  اینجات جون وان یبود، من برا کی گذشته بود و هوا تار ی ساعت  چند
 ها خسته بودن. و اسب نوشینداشتم اما ت  ی حس خستگ

 !؟ شه ی نم ری د ی عنی!؟ می سیوا  دیبا ی عنی

 !میکنی اونجا استراحت م  سا،یکنار اون درخت وا نوشیت  -

 باشه.  -

به درخت ببنده که با اشاره کردن بهش فهموندم اونکار رو  خواستی م   نوشیرو ت  هااسب
 نکنه.

 بزار آزاد باشن. -

 باشه.  -
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 ولو کرد. نیزم یخودش رو رو نوشیت 

 روشن کنه؟  شیآت  ی االن ک -

 عجز بود.  یحرفش کامالً از رو نیا

 . ارمیچوب جمع کنم و ب رمی م  ستمیخسته ن من -

 آخه...  -

 .گردمی آخه نداره، من االن بر م -

 نوشیت   کینزد یی ها رو جاسمت درختا چند تا چوب جمع کردم و برگشتم، چوب رفتم
 آتشم روشنش کردم. یرویو با ن  نیگذاشتم زم

 ممنون. -

 . کنمی خواهش م -

 اسب و کتاب رو از توش در آوردم. نیروشن شد رفتم سمت خورج شیآک نکهیاز ا بعد

کم دوم هم داشت کم ینوشته نشده بود صفحه یز یچ چیاولش رو باز کردم ه یصفحه
 کتاب هست.  یی جادو تیخاص نی و ا شدی پاک م

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۲۲ پارت 
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که من  فتهی اتفاق م ی زمان  نیو ا ادیم دیصفحه کامل پاک بشه صفحه سوم پد نی ا ی وقت
 یعهدیباشم که االن پادشاهش منم پدرم مرد اونم به دست جفتم و من ول ی نیسرزم یتو

 پادشاه شده. گهیهستم که د 

االن که برگردم  ی ول  رمیگی رو به دست م ی خوب شد پادشاه ایحال وان نکهیمحض ا به
  ی لیکه مخالف رفتار پدرم بود و خودش رو خ ی به دوست مورد اعتمادم کس سپارمشیگ

 به من ثابت کرده. 

راه استفاده کرده بود و االن   یاز آذوقه کردمی من کتاب رو نگاه م نکهیا نیدر ب نوشیت 
من روش بود رو از دست   یرو که غذا  ی خیرفتم جلوتر و س م،یآماده شده بود که بخور

 ع کردم به خوردن.گرفتم و شرو  نوشیت 

  نیزم یو رو دمیشدم عقب کش  ریغذا تموم شد و من احساس کردم که س نکهیاز ا بعد
 . دمیدراز کش 

 ؟ یبخواب یخوای م -

 آره.  -

 .دارمیباشه تو بخواب من ب -

 نداره بخواب! یتردد چیه نجایا ستیالزم ن -

 چرا؟ -

 .شهی رد نم  نجایاز ا ی وقته که کس ی لیو خ هیمیقد ی لیخ ،ی لیراه خ کی نیچون ا -

 آها!  -

 آره.  -
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زود تر از اونچه که فکرش رو  ی لیبود و خ دهیدراز کش  شیمن اونطرف آت  یرو به رو اونم
 قوا کنم.  دیهام رو بستم تا بخوابم و تجد به خواب رفت، من هم چشم کردی م

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۲۳ پارت 

 

 هام رو باز کردم.نفر چشم کید که با حس حرکت چقدر گذشته بو دونمینم

 .یخنگ مثل آدم راه برو وقت بود خودت رو به کشتن بد یپسره -

 وا مگه چجور راه رفتم؟! -

 دزد. هیمثل  -

 نگو! نویا گهید ی ه -

 چرا؟ -

 .ادیچون از دزدا بدم م -

 .ادی که خوشش ب هیک -

 که بودم خارج شدم. یحالت آماده باش از

 .میرو بخور تا حرکت کن نایا ایب -

 باشه.  -
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نگه  ریروز آدم رو س ۳که تا  ییجادو یابه خوردن صبحانه می و شروع کرد مینشست هردو
 . دارهی م

 . مینخورد نویچرا از اول ا دونمینم

 اسبم رو آماده کنم. رمی من تموم شد م  -

 .امیو م شهی هم خوب منم االن تموم م ی لیخ -

 حرکت شدم. هیاسبم رفتم که متوجه  سمت

 هامرویاون رو تو حالت آماده باش قرار دادم و خودمم تمام ن نوشیبه ت  ی ک یاشاره کوچ با
ها اون سمت برگ درخت دمییدو  یی هوی ی لیرو ضاهر کردم و خ رمیرو آماده کردم، شمش 

 . دمید دهیترس ی دختر کوچولو رو با حالت  هیرو کنا زدم که 

 ؟ ی هست  ی تو ک -

 هستم.  ایمن، من سان -

 ؟یکنی چکار م نجایا -

 دور بزنم.  نجایو من اومدم ا نجاستیخب خونمون ا -

 خونتون؟!؟! -

 آره.  -

 نجاست؟ یخونتون ا ی از ک -

 وقته آقا.  ی لیخ -

 .نمیما رو ببر سمت خونتون بب -
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 چشم.  -
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 ۱۲۴ پارت 

کلبه  هی  میکه رفت گهید کمی م یهردو آماده حمله بود ادیگفتم دنبالم ب نوشیاشاره به ت  با
 مرد که پشتش به بود.  هیبا  دمید

 داخل کلبه، دختر مرد رو صدا زد. نهیشوم یبرا  زدی درختا ضربه م یبا تبر به تنه مرد

 !یی بابا -

 من هم همانا.  یبرگشت، برگشتنش همانا و سست شدن زانوها پدرش

 دیی شکه بود و بعد انگار به خودش اومد و دو ه یچند ثان کرد،ی و نگاه م  داشت من اونم
 سمتم. 

آشنا بود  ی لیاما اون خ ادیحمله داره م یبرا کردی آخه فکر م  د،یرو کش  رشیشمش  نوشیت 

 رو از کارش منصرف کردم. نوشیت  《 نوشیت  نکن》با گفتن ،ی لیاز خ شتریب ی لیبرام خ

 شدنش بهم زانو زد و تند بغلم کرد.  کیمحض نزد به

 اونقدر که تو ذهنم هک بشه.  دمیی مرد بود. عطر تنش رو بو نیخدا! چقدر دلم تنگ ا آخ

 !راد؟ یه ی کنی چکار م  نجایتو ا -

 ؟ یکجا رفت ؟ی کن ی چکار م نجایبپرسم، ا دیسوال رو من با نیا -
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 داستانش مفصله.  -

 پشت سرت پخش شد؟ ی عاتی چه شا ی دون ی م -

 همشون دروغ نبودن. عات یاون شا -

 ... ! ی عنی -

 دختر.  هیآره من با خدمتکارم فرار کردم و حاصل عشقمون شد  -

 دختر توِا؟  نجای که ما رو آورد ا یاپس اون دختر بچه -

 آره.  -
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 ۱۲۵ پارت 

 .که اون دختر کوچلو قرار داشت ییسمت جا برگشتم

 رو باز کردم و گفتم:  هامدست

 .نمتیبغل عمو بب ایب -

  یسمتم و خودش رو تو دییکه از مهراد گرفت دو  یاکرد، با اجازه ی به مهراد نگاه دختر
 آعوشم انداخت. 

 

 عشق عمو؟  ه ی آخ من به قربونت کوچولو، اسمت چ -

 اسمم ساحله عمو. -
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 م؟ یمن ک  ی دونیجانم، م یا -

 .زنن ی دربارش حرف م ادی که بابام و مامانم ز ی همون دیباش رادیعمو ه دیشما با -

بغلم بود از سرجام بلند   یزبون کردم و همونطور که تو نیریدختر ش  نیبوس از لپ ا هی
 شدم. 

 ؟یزنداداشم و نشونم بد  یخوای داداش نم -

 من پشت سرتون هستم قربان.  -

 حترام بزاره که گفتم: ا خواستی رو روبه رو شدم، م بای ز ی که با زن برگشتم

 زن داداش؟  ی کن ی چکار م -

 احترام کنم قربان. یادا -

صدام   یکه دوست دار  یهر جور  ی تون ی نه قربان البته م رادمی! بعدشم من هستیالزم ن -
 . ی کن

 . کنمی پس داداش صداتون م -

 .ی هر جور راحت -

 چخبره؟  نجایبه من بگه ا خوادی نم ی کی -

 ؟ی ندار  ادیتو مهراد رو به  ی عنی نوشیت  -

 مه..راد!!؟؟  -

 ؟یار ینم ادیکه تو من رو به  هینچ چجورآره شوهر خواهر، نچ -

 . یکرد ریچقدر تغ -
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 کجا.  شیآره خب، من االن کجا و من ده سال پ  -

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۲۶پارت 

 آره واقعًا. -

 داخل!  میبر دیایب -

 داخل.  میو رفت  میبه خودمون اومد حرف زن داداش همه نیا با

 .ارهیب ی براتون خوردن  ایتا در نجایا مینیبش  ایب -

 میو داشت می خور زیداداش ما همه چزحمت نکش زن ی نشستن که چشم بفرما، ول -
 .م ید یموش کوچلو رو د  نیکه ا می رفتی م

 . دیشی نم رینمک گ دینترس -

 . میبش  رینمک گ دیاریاصالً ب هیچه حرف نیا -

 رفت و ساحل رو هم با خودش برد. داداشزن

 ؟ یکنی چکار م نجایا ی راست -

 از حال بدش. شمی جفتم در خطره داداش، دارم داغون م  -

 از سر جاش بلند شد و اومد سمت من.  داداش

 شده! ی چ نمیکن بب فیتعر  ره،یداداش عاشقم انشااهلل که خ یفدا -
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 فکر.  یکردم اون هم رفت تو فی رو براش تعر زیچ همه

 راه حل برات دارم.  هی -

 ؟ی چه راه حل -

 واسه رفتن به اونجا.   ی از جادو استفاده کن ی تون ی مرده تو هم م  فیاون خوک کث ی وقت -

 واقعًا!؟  -

 آره واقعًا. -

 چطور ممکنه؟  -

  ی کیاگه  یول  ذاشتیجا م مردی م  یخب اون جادوهاش رو اگه خودش به صورت عاد  -
 . شهی هاش با خودش خاک ماون رو بکشه جادو

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۲۷پارت 

 نوشیبا ت  امیم دنشونیو با قول دادن که باز هم به د میرو در کنارشون بود ی ساعت  چند
حاضر شدم که در  یداخل قصر  هیبعد از چند ثان  یبا گفتن ورد م؛یهامون شدسوار اسب
 زرگ شدم. اومدم و ب ایاون به دن

 یهاشون رو روو همه جمع شدن و زانو زدن و مشت دنیدم پوریدر ش دنمیبا د سربازها
 احترام گذاشتن به پادشاه بود.  ینشون دهنده نی کبوندن؛ ا نشونیس

 !احضرت یعل -
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با هم اومدن و احترام مخصوص خودشون  ی که همگ دمیجمع نگاه کردم که وزرا رو د به
 رو گذاشتن.

 تماد من جلو اومد. مورد اع ریوز

 . دیخوش آمد جنابیعال -

 ارشد. ری ممنونم وز -

 !ی چ -

 رو اعالم کردم. دت یمقام جد -

 چون من هنوز به تخت ننشسته مقام دادم. کردندی با تعجب نگاهم م  ی همگ

 دستور من به عنوان امپراطور هست.  نیاول نیا -

 ستیرو راست و ر زیاشاره کردم و اون هم همه چ ری به وز نیهم یعجله داشتم برا ی لیخ
 .طانیسمت کوه ش دمییکرد منم دو 

 انهیغار در جر نیچشمه شفا بخش هم داخل ا کی کوه  نیبود داخل ا یغار  طانیش کوه
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 ۱۲۸پارت 

 هم پشت سرم بود. نوشیت 

 . میزد ی نفس نفس م  میبود دهییاز بس دو  م،یغار شد وارد
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 .می بگرد ی رنگ ی دنبال گل آب دیبا نوشیت  -

 باشه.  -

 .می دو تا در حال گشتن بود هر

 کردم. داشیفکر کنم پ رادیه -

 به گودال بزرگ اشاره کرد و گفت: دمیرس ی بود، وقت  نوشیکه ت  ییسمت جا دمیی دو

 اونجاست.  -

 رو دنبال کردم که به داخل اون گودال اشاره کرده بود. دستش

 اون گل نجات دهنده جون عشقم بود.  نییپا  رفتمی م دیبا

 . نییپا  رمی من م -

 من برم.  سایوا -

 .رمی نه خودم م -

 .امیتا ب  ریرو بگ نیا نوشیرو دادم دست ت  دفتر

گودال   یهاهواری رفتم سمت گودال و شروع کردم به رفتن سمت مواد مذاب د بعد
 بزنم.  ادیفر خواستی داغ بودند که دلم م  یاونقدر 

کمرم  یکه رو یاسهیتا بودن هر پنج تا رو برداشتم و داخل ک پنج دمیبه گل رس بالخره
 بود گذاشتم. 

 باال. امیب خوامی گل تو دستمه االن م نوشیت  -

 پسر! نیآفر -
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 اومدم. رونیب نوشیگودال با کمک ت  یلحن پر ذوقش من رو به خنده انداخت. از تو نیا

 !؟ی االن چ -

 در دفتر رو باز کردم.   دیاز دفتر پرس دیبا

مرحله. گل را با آب شفا بخش مخلوت کن و  ن یدر ا دیشد روزی) مرحبا بر شما، شما پ
 کن.( دایمکان پ نیرنگ را در هم یی بعد ظرف طال

 ؟ یچ شیپس بق -

 باز کنم. تونستمی به دفتر نگاه کردم فقط همون صفحه رو م متعجب

 !میبعدش دوباره به دفتر نگاه کن میکه گفته رو انجام بد یبهتره کار  -

 باشه.  -

از آب  ی رنگ یی نور طال  هویآب گذاشتم  یها رو در آوردم و تواز گل ی ک یسمت رود،  رفتم
 صاتع شد.

 تر شد بازش کردم.نور کم  ی رو بستم و وقت هامچشم

 کردم. دای ظرف رو پ نوشیت  -

 که گفته بود رو انجام بده و بعدش کتاب رو باز کن! یخوبه، حاال کار  -

 گفت رو انجام دادم.  نوشیکه ت  یکار 

 .(دیاعظم بنوشان یدارو را به ملکه  نی ا دیساعت وقت دار ۱۳) حال تا 

 توش قرار داشت نگاه کردم.  ی که محلول  ی رو بستم و به جام دفتر

 بود. ایوان یجون دوباره نیا
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 ۱۲۹پارت 

 . کردمی از اون ظرف مراقبت م دیجون خودم با با

 

 بعد:  دوساعت

 سر و پا.  ی ب  یگذشته بود و االن به زور تونسته بودم فرار کنم از دست اون وزرا دوساعت

هاشون رو از سمت ی پول پرست و از خودراض  یراین وز او نجایمحض برگشتن به ا به
 . کنمی برکنار م

 . ایبه وان میزودتر خودمون رو برسون میتا بتون  میهامون رو بستچشم نوشیت  با

قلب   یرو تو  رشیشمش  خواستیکه م دمینفر رو د کیظاهر شدم که  ایاتاق وان یتو
 . فرو کنه ایوان

 ؟ ی کنیچکار م -

وارد شدن و   ع ی سر هامهیبا ترس برگشت و نگاهم کرد، ند ع یگفتم که سر  ادیرو با فر نیا
 پشت سر اون نامرد ظاهر شد.  قاً یهن دق نوشیت 

رو ازش گرفت اون قاتل  ریاون و حالت حمله ما، بهش حمله کرد و شمش  دنی محض د به
 زود شکست خورد. ی لیشده بود خ ریهم که غافلگ

 . ومدهیسرش ن یی دم تا مطمئن بشم بالکر  شیو بررس ایسمت وان دمییدو  ع یسر
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و برگشتم سمت اون قاتل که   دمیکش  ی ق یاز سالم بودنش مطمئن شدم نفس عم ی وقت
 . برهی رو به سمت دهنش م  یز یچ کی متوجه شدم داره 

 ؟ ی بکن یخوای م  ی چه غلط ی ه -

 دستش توجه همه به ما جلب شد.  ریزدم ز ع ی سر و

 نه! ایباهاش هست  یز یکه چ نشیو خوب بگرد  نیدستهاش رو ببند دیایب -

 چشم.  -

 .نگهبان جلو اومدن و دستهاش رو بستن و شروع کردن به گشتنش دو

 چه خبره؟  نجایا -

 .دمیبه سمتش برگشتم که مادربزرگش رو هم د شیتراو  یبا صدا 

قصد داره  نیا دمید اون رو بهش بدم که ع یکردم و برگشتم تا سر دا یمن پادزهر رو پ -
 بود قول محافظتت ازش؟  نیقلب جفت من فرو کنه. ا یرو تو رشیشمش 

که   یی بال انینگهبان براش گذاشتم، خودم هم رفتم تا ملکه مادر رو در جر نیمن چند -
عود   شونیضی امروز از چشنه آب گرم برگشتن مر شونیاومده قرارش بدم، آخه ا ایسر وان
 کرده. 

 متاسفم بانو بابت حالتون.  -

 !؟یپادزهر رو آورد نمیبگو بب استیمهم حال وان ستم،یمن مهم ن -

 آره.  -

به  ی قدرتت بفهم ک قیبده بعد از طر ایزود باش! اول پادزهر رو به وان  یپس چرا منتظر  -
 رو بکشه! ایقاتل دستور داده وان نیا
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 چشم.  -

سرش گذاشتم و سرش رو از  ریرفتم دستم رو ز ایدرآوردم و سمت وان سهیرو از ک دارو
 کردم و وارد دهنش کردم.  کی بالشت برداشتم، دارو رو به دهنش نزد یرو

آوردم و  رونیلباسم ب یشد؛ دستمال مخصوصم رو از تو ریدارو از کنار لبش سراز یمقدار 
 .ها و صورتش رو پاک کردملب

بالشت گذاشتم و منتظر   یرو بهش دادم بعد سرش رو رواز اون دارو  گهید یمقدار 
 . شهیم  ی چ نمیموندم تا بب

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۳۰ پارت 

 .می بود ی عنیبودم؛  ایاسترس منتظر واکنش وان با

 وفتاد؟ین ی چرا اتفاق -

 . زدی حرف رو م  نیلرزون ا یبود که با صدا نوشیت 

 . دونمی ن... نم -

 .ادیاتفاق افتاد که چشمم از تعجبش وقت بود از کاسه در ب یز یتموم شدن حرفم چ با

 و آسمان معلق موند. نیزم نیاز تخت فاصله گرفت و ب یتوسط نور  ایوان

 تختش برگردوند.  یو بعد اون رو رو دیدورش چرخ نور

 .رادی...هی ه -
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 .زدی بود که داشت صدام م  ایبود، وان ایوان

 شکرت! ایخدا

 نشون داد رفتم سمتش. شدی لحنم م  یکه تو  ی مام ذوقت  با

 عمر من.  رادیجونم، جون ه -

 افتاد؟  ی چه اتفاق -

 . ی رو کشت  کیو ما یتو موفق شد -

 خوبه، چرا من زنده موندم؟! -

 من جوابش رو داد. یهمون مادربزرگشون به جا  ایو باز کردم که ملکه مادر  دهنم

 نجاتت داد.  رادیچون ه -

 حرفش رو زد. یرو به من ادامه بعد

 . نیکه ملکه اعظم رو نجات داد  میممنون م،یازتون ممنون -

 در سمتش برگشتم.  یزدم که با صدا یلبخند

از سرجام بلند شدم. بالخره طلسم شکست و اونها تونستن به  ایخانواده وان دنید با
 برگردن. نشونیسرزم

 . نیخوش اومد -

 ممنون پسرم. -

 مامان! -

 از سرجاش بلند شه  و به سمت مادرش بره. کردی م  ی بود که سع  ایوان
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کمکش کنم که مادرش زود تر خودش رو بهش رسوند و با دست مانع بلند   خواستم
 شدنش شد.

و جون خودت رو به خاطر ما به خطر   یکه نجاتمون داد میدخترم، ازت ممنون جونم -
 . ی انداخت

 مامان. هیچه حرف نیا -

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 ۱۳۱ پارت 

 

 ا یوان

 .بود لیتکم زیبه خودم نگاه کردم، همه چ ننهیآ یرو درست کردم و تو هاملباس

 . وقتشه، همه منتظر هستند گهیمن د یبانو -

 .میباشه بر -

زد و دو قدم عقب رفت، منتظر بود من اول رد   یلبخند مهیحرکت من به سمت در ند با
 بشم. 

 

 پشت سرم شروع به حرکت کردن.  هامهیاز در خارج شدم ند نکهیهم

اطرافم رو پر کردن و با رد شدن   یادیمراسم حرکت کردم سربازان ز ی سمت محل اصل به
 .شدنی من احترام گذاشتن و بعد با من هم قدم م
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 .دیهم همزمان رس نوشیکه ت  میدیمحل مراسم رس به

 شده بود! ریو چشم گ بایمن! چه ز یخدا

هست که ما به عنوان ملکه اعظم و پادشاه   یو امروز روز  گذرهی ماه از اون ماجراها م کی
 .میشی م  یاعظم تاج گذار 

به  ایهستم  رادیهست که کنار ه نیا یاسترس برا نی ا دونمیاسترس دارم و نم ی لیخ 
 که به من سپرده شده؟.  ی نیسنگ یفهیخاطر وظ
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 ۱۳۳ پارت 

 سر ما قرار دادند.  یها رو آوردن و روو تاج  میزانو زد  رادیمن و هم ه هم

هم جز  ی چکس یهمه بزنه که ه یرو جلو ی حرف کی  رادیو قرار بود که ه میشد بلند
 برادرش از اون خبر نداشت.

.واقعًا دنمید یاومد برا نجایبه ا رادیبا ه شیهفته پ کی گفتم برادرش، داداشش   ی راست
 بود.  یمرد خوب با وقار 

و رسم  رو دوباره به اسم طانیش نیشد؛ اون سرزم تی ماه اذ کی نی ا یتو ی لیخ رادیه
 داد. ر یآتش تغ نیسرزم ی عنیخودش  ی قبل

 سمتش برگشتم.  رادیو پر آرامش ه  نیدلنش  یصدا با

صحبت کنه  گهید یزهایچ ا ی  نیسرزم یمن بود درباره یاالن جا ی هر کس دیخب شا -
مهم هست   ی لیخودم خ یکه برا یز یبه چ خوامی م  هیثان نیامروز و در ا نجایاما من ا

 صحبت کنم. 
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خواست ازدواج  شما در  یجلو شونیاز ا خوامی جفت من هستند و من م ایاعظم وان ملکه
 من.  ای  نیکه فقط به خودش فکر کنه نه سرزم گمیکنم و 

و  کردنی دهنم قرار داشت همه به من نگاه م  ی من! شکه شده بودم و دستم رو یخدا
 دوستش داشتم.  تی نها ی که ب ی بود کس   رادیمن نگاهم به ه

 اعظم. یمن منتظر جوابم هستم ملکه -

 من... -

مادرم و مادر بزرگم   ش،یهم گذاشت. تراو  یهاش رو رو پدرم نگاه کردم که چشم به
 بودن و منم که... ی همشون راض

 .کنم ی من... قبول م -

 . ی کوبیبلند شد و همه شروع کردن به پا یهله و شادهل یصدا

با هم ازدواج   ی به صورت رسم  شی که دو هفته پ یهمسرش بود همسر  شیپ شیتراو 
 کردن. 

 سمتمون اومدن.  رادیو خواهر ه نوشیت 

 بغل من. یتو دیداد و پر رادیانگشتر رو دست ه کی بود  ی دختر مهربون خواهرش

 .دیخوشبخت بش  دوارمیدستت کنه، ام رادیحلقه رو دادم ه -

اون   یکه افتاد تو ی بگم. راستش... اون اتفاق خوامی م  یز یچ کیبهت و  گمی م  کیتبر -
 . دونمی رو هم نم  لشیذهنت انداخت دل یتو شیتوهم بود که تراو  کیروز 

 واقعًا که... -

 دستش رو دورم انداخت. رادیه
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 نکن. تیبرو و خانمم رو اذ نوش،یبرو ت  -

 رو گرفت و رفت. یو دست مهر  دیخند نوشیت 

 بازور رو فشار داد که بهش نگاه کردم. رادیها هاز رفتن اون بعد

 دستش گرفت و گفت:  یچپم رو تو دست

 اجازه هست؟  -

متوجه شدم، دستم رو خودم جلو تر بردم و اون  دمیدستش نگاه کردم که حلقه رو د به
 دستم گذاشت.  یحلقه رو تو

 بغلش گرفت. یدستش رو انداخت دور کمرم و من رو تو هوی

 . نمیبهتر کنم ی خوشبختت م -
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