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 شروع شد   یافسانه محل  هیاز  زیهمه چ

 حک شده بود   یها به زبان رمز  واریرو د یکه در قعر غار  یا افسانه
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 کردم   ییافسانه رو رمزگشا نیا دویمن آلن ِفرس و

 ماست  یایبردم که خارج از دن ییایبه دن یافسانه پ نیا دنیفهم با

  کننیم یزندگ یز یاز هرچ یغن ینیمردمش در سرزم دمیفهم

   ستنیبداند که انها از ما ن دیکس نبا چیاما ه شنیما م یایانها هر وقت که بخواهن وارد دن مردم

 ما دروازه را باز کند  یایاز دن یکه کس نیا مگر

  

از دروازه عبور  یعوض شد که من با شخص زیهمه چ یداستانه اما زمان هیفقط  نیا کردمیفکر م اولش
 کرده بود مالقات کردم 

 حاضرنشد بهم کمک کنه   نکهیا با

 کنم   دایو کمکشون دروازه رو پ لشوندگانیتبد یایمن تونستم با درک دن اما

 شروع داستان من بود  نیا و

  

 :دروازه گمشده یرانیتکشاخ ا نیدوم اخر فصل

  

 بشم   یکی واریبود با د کیوسط راه دو دفعه نزد رونیعجله  از خونه زدم ب با

 استارت و زدم با سرعت به سمت شرکت حرکت کردم   یگذاشتم رو صندل لمویوسا

   بودمیهشت اونجا م دیبود و من بدبخت با میهشت و ن کیتوسرم کنن نزد خاک

   رهیمهتاب خانوم جوگ نیا ریشدم همشم تقص داریاز خواب ب رید صبح

   دادیبود نشونم م دیخر دیکه جد ییها لیداشت وسا شبید کل

   گهیاست د دیند شوهر

 روب نه بود   کیشرکت نگهداشتم ساعت  یجلو
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 مهتاب اخراج بشم کشتمت   ی+وا

 از جاش بلند شد   دنمیبا د یوارد سالن شدم منش تا

 کردم   ریچقدر د دونمی...م دیببخش ی+وا

   ومدهیهنوز ن سیرئ دیبا خنده گفت:خانم رادمنش نگران نباش یمحب خانم

 فمویتم کراحت شد  اروم رفتم تو اتاقم درو بس المیخ ؟خبی+جد دمی...مردم تا رس ومده؟زهرمارین
   یخودمو ولو کردم رو صندل زیپرت کردم رو م

 سوزوندم   یکالر  یکل یصبح اول

 روشن کردمو شروع کردم   ستمیس

 کارام بودم که فاطمه مثل گاو امد تو اتاق   مشغول

  ؟ییخدا یستی+تو در زدنم بلد ن

   زمیخندون امد کنارم و چندتا پرونده گذاشت رو م  فاطمه

 که   میاتاق منو تو ندار _برو بابا روسال

  ؟یاورد هیچ نای...حاال ا رهیگیم لی+بله چه خودشم تحو

  سی....خر شانس رئیکن ستمیگفت وارد س ی...خانم محبمیکه بست یدی_قرار داد جد

  ومدین امروز

 نگاه به پرونده ها کردم   هی

 بارو شانش اوردما ....باشه حله   نیا هی+ 

 یکار کردم وقت زیر هیتا ساعت چهار  بایمنم مشغول کارام شدم تقر رونیتکون داد و رفت ب یسر  فاطمه
    رونیجمع کردم و از جام بلند شدم و رفتم ب لمویپرونده ها تموم شد وسا

 ...خداحافظ  رمی+من دارم م رفتیام داشت م یمحب خانم

  زمیبرام تکون داد :خدافظ عز یدست یمحب
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عمه فرخنده اخم هام رفت  نیماش دنیخونه با د دمیرس یوقت دمیخر وهیم کمیخونه راه برگشت به  تو
 کم داشتم   نویتوهم هم

 تو حال نشسته بودن   نیفرخنده به همراه مهتاب و البته ارم عمه

 کردم   یسالم

 و مهتاب از جاشون بلند شدن  نیارم

    یکن دیبلند نبا نی....بده من تو سنگیامد سمتم :سالم ابج مهتاب

 برداشت فلج که نشده  کیزخم کوچ هی: چرا؟ حاال پهلوش عمه

  زنهیباهام حرف م ینجور یوقته ا یلیخ

 :مامان...زشته  نیارم

 تو اشپزخونه   میروشو کرد اون طرف با مهتاب رفت عمه

 ...ازحرفاش ناراحت نشو  دی_روسال ببخش

 منم   امیمهمونا م شیزدم:نه بابا نشدم توبرو پ یزور  لبخند

 گفتم ناراحت نشدم دروغ بود   نکهینگاهم کرد و رفت ا کمی مهتاب

 تو شناسنامم زدم رفتارش با من بدتر شد   مویاصل یلیمن فام دیفهم نکهیبعد از ا عمه

 شستم برگشتم تو هال   دستمو

   امیمنم م گهید قهیچند دق هی... نیی:پسرم با مهتاب بروپانیرو کرد سمت ارم دنمیبا د عمه

 به من کرد و اروم بلند شد مهتابم همراهش رفت   ینگاه نیارم

  ستادیرفتن اونا عمه امد جلوم ا با

 برات روشن کنم   زارویچ یبعض دی...با میصحبت کن گهیباهم د دی_با

  کنمیگوش م دی+بفرما

  کننیدارن ازدواج م نیکه مهتاب ارم یدونیخودت م نمیزد :بب شیبه روسر یدست عمه
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که حضورت تو اون جشن  گمیتعارف م ی....اما ب رمیبگ کیجشن کوچ هی خوامیبراشون م میزود ....به
  ؟ینکن یزندگ نجایا گهیمن دردسره ....مگه قرار نبود د یبرا

عمر به چشم برادرزاده بهش نگاه  هیکه  یانقدر نسبت به کس تونستیچه طور م نییانداختم پا سرمو
 کرده انقدر بد حرف بزنه 

   دهیبرم ...اما بابا اجازه نم خوامی+من..م

اما  یبش یز ی...دوست ندارم باعث ابرور گمی_هه برادر من عقلش کمه ....نترس من خودمم بهش م
 کن   یخودتم پافشار 

   رونیاز خونه رفت ب یا گهیحرف د چیعمه بدون ه نییسرم پا همچنان

 رفتنش سر بلند کردمو زل زدم به در  با

 برو   نجایاز ا گهیداده م ریوقته گ یلیبودم عمه خ ناراحت

   میکال اضاف ستمیخانواده ن نیا یحق با اون بودمن دختر واقع مییجورا هی راستش

 تو اتاق و خودمو تو تخت پرت کردم   رفتم

که حافظمو دوباره به دست  ی...وقت مارستانیشدم و رفتم ب یکه زخم یرفت سمت گذشته زمان فکرم
 اوردم  

 زنگ زدم  نیرحسیبار هزاروم به ام یبرداشتم و برا مویگوش

  باشدی_تلفن مشترک مورد نظر خاموش م

   نهیهم شنوممیکه م یز یماه تنها چ کیتو اون صدات ... توف

 مارستانمیاز ب یبرنگرده ...بعد از مرخص گهید نیرحسیام دیموضوع فکر نکنم که شا نیبه ا تونمینم
 رفتن کانادا  یو مهد نیرحسیهفته بعدش ام کی

 که اونجاست جاش امنه قرار بود بعد از سه ماه برگردن   یتا وقت دونستمیم

 یزنگ بزنه ...انقدر ناراحت بودم که برا هیکه گذشته و من هنوز منتظرم که بهم  میاالن چهارماه ن اما
 شرکت مشغول کار شدم   هیمنحرف کردن ذهنم رفتم تو 
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 براشون افتاده؟  یاتفاق انکنهیبرنگردن .... گهیواقعا د دیبهش فکر نکنم... شا تونمینم اما

   شهینم یجور  نیا کردیم تمیعمه اذ یروتخت فکر کردم حرف ها یهمون جور  یساعت مین هی

   رونیشدم و لباسمو عوض کردم از خونه زدم ب بلند

 زدم تو ترمز   دمیکه رس یبنگاه  نیاول به

 بود   یمن کاف یخوابه ام برا کیبزرگن  یادیخونه ها ز دمیدن دفک ز یاز کل بعد

 هشته!!  کیساعت نزد دمیبنگاه و اون بنگاه رفتم که د نیا انقدر

 دره   یبابا جلو نیماش دمیبه خونه د دنمی...با رس گردمیم رمیخونه فردا دوباره م گشتمیبرم دیبا

 نگرانه  یمعلوم بود حساب افشیامد جلوم از ق عیورودم سر با

خاموشه +علک سالم  تی...اصال چرا گوش یچرا بهم زنگ نزد یوقت شب کجا بود نی_روسال...تا ا
 تموم شد....   میباباجان...شرمنده شارژ گوش

 شدم  ؟نگرانیدادیبه من خبر م دی:نبادیبه گردنش کش یدست بابا

  ومده؟ی+شرمنده ....مهتاب ن

...برو لباس عوض کن  مونهیگفت:نه امشب خونه عمش م رفتیهمون طور که سمت اشپزخونه م بابا
   میباهم بخور یز یچ هی

   ستیگفته ن ایعمه بهم چ نکهیا انیگفتمو رفتم تو اتاق بابا در جر یا باشه

   ندازهیراه م یدرست حساب یدعوا هیوگرنه   گردمیبدونه دارم دنبال خونه م خوامینم فعال

  میو مشغول غذا شد میدیتو اشپزخونه سفره رو چ برگشتم

  یکجا رفته بود ی_نگفت

کنم اما عابربانک  زیاز دوستام وار یکی"رفتم پول به حساب  دمیکشیخودم برنج م یطور که برا همون
 چرت گفتما  یعنینکردم رفتم بانک"  دایپ

 نگفت   یز یچ یمشکوک نگاهم کرد ول بابا
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کم نداشت منو به  یز یچ چیزرگ کرد از پدر هکه منو ب یبه بابا کردم ...بهزاد فرهمند ...کس ینگاه
 اندازه مهتاب دوست داشت  

 نزاشت   نمونیوقت فرق ب چیه

که تو شمال داشت به نام  ییالیعمه و خانوادش و دیشد یبا وجود اعتراض ها  شیچند وقت پ یحت
 به نام مهتاب   نجارویمن زد و خونه ا

  ؟یزل زد ی_دختر به چ

   یچی+ها...اها نه ه

 از خودن غذا سفره رو جمع کردم و ظرفارم شستم   بعد

 کارت دارم  ای_روسال ب

 " شنومیکنارش رو مبل نشستم"جانم ..م رفتم

  ؟یشده؟چرا انقدر ناراحت یز ی_چ

 خوردم  یخنده گفتم:دوست پسرم ولم کرده شکست عشق با

 گفتم"   ینگاهم کرد"جد بااخم

 خوبم  شد؟منیم دیبا ینشده ...چ یز ی+ چ

 گفته؟  یز ی_عمت بهت چ

 نگفته   یز ینداره چ یزدم به اون راه کوسن مبل برداشتم گرفتم بغلم:نه اون بدبخت با من کار  خودمو

 که  ستین یز یدلم گفتم فقط دلمو شکونده چ تو

 بهت نزده  یز یچ ی؟زنگیاز برادرت ندار  یخبر  گمی_باشه....م

"راستش نه خبر نهیاشکمو بب خواستمیاشپزخونه نمبغض کردم  از جام بلند شدم و رفتم سمت  ناخداگاه
 " دهیطول کش یلیندارم...فک کنم کارش خ

 تو سکوت نگاهم کرد   بابا
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 درست کردن کردم  ییخودمو سرگرم چا منم

   دیرفتم تو تخت خواب بغضم ترک یوقت شب

 سخته   یو بعدش دوباره گمش کن یکن دایبراش تنگ شده بود بعد شانزده سال برادرتو پ دلم

فردا دوباره  دیخودمو خوابوندم نبا یکه من دوسش دارم اون نداشت شب با هزار بدبخت یانقدر  دیشا
 کنم   رید

 ........... 

 (بهزاد) 

 حس کردم ناراحت شد   انهی یاز برادرت دار  یگفتم خبر  یوقت دمیپرسیکاش ازش نم یا

 بود   یروز واقعا چرت امروز

 بدون دردسر بدون استرس از انجمن   میکنیم مونیزندگ یبه راحت میاز اون همه اتفاق دار بعد

کردم...مهتاب داره ازدواج  دایپ دیجد یها یر یعوض شد...اما منم درگ زایچ یلیمرگ بهمن  خ با
دلش خونه اما صداش  دونمیاما فقط نگران روسالم  م هیپسر خوب نیبراش خوشحالم ارم کنهیم

   ادیدرنم

 ده شده کاسه داغتر از اش  روزام که فرخن نیا

 کنه اون نگران ابروشه من نگران دخترمم  یبا ما زندگ دیروسال نبا گهیداده م ریگ

  رونیزبونش بکشم ب ریگفته ...نتونستم از ز یز یفرخنده بهش چ دونستمیم

 ساعت دوازده باالخره خوابم برد  یکاینزد

 ....... 

 (روسال) 

و چند دفعه  ییپوف کرده بود رفتم دستشو شبیبلند شدم چشام به خاطر د شهیزودتر از هم صبح
 صورتمو شستم  

   رفتیزودتر م شهیبابا نبود هم رونیرفتم ب یوقت
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   رونیو رفتم ب دمیخوردم لباس پوش یمختصر  صبحونه

 یلیکنم خ دایخوابه جمع و جور پ کیخونه  هیموقع برگشت بازم سر به بنگاه بزنم اگر بتونم  دیبا امروز
 خوب بود  

   دیبه شرکت همزمان فاطمه ام رس دنمیرس با

   میباهم جور شده بود یلیماه خ کی نیبود تو ا یباهاش اشنا شده بودم دختره بامزه و خوب یتازگ به

 یم میمعرف مارستانیاگر بدونه ت ترسمیم میمن چ دونهیدرواقعه اصال نم دونستینم یز یگذشتم چ از
 کنه 

  ریبحتون بخ_به به ص

  ریصبح توام بخ زمی+سالم عز

 شما  یدی_چه عجب زود رس

 رو خواب موندما  روزید هیحاال  امیزود م شهینگاهش کردم:برو بابا من هم یاخم ساختگ با

   یدینخواب شبمی...انگار د ی_باشه بابا نزن ول

 گفته؟"  یگفتم"ک رفتمیطور که از به سمت اتاقم م همون

  دمیپوف کردت فهم ینگفته از چشما ی:کسستادیامد تو اتاق و دم در ا همراهم

 ...  دمیرخوابید ییجورا هی+اره 

 شده   یز ی؟چ یکرد هیچرا گر ی..خر خودت نیو دستشو زد به کمرش:بب ستادیا زمیم یرو به رو امد

  دنهیرخوابینشده به خاطر د یز یکردم و گفتم :نه چ یا خنده

 _باشه نگو... 

 فاطمه بنگاه دار بود   یافتادم ..بابا یز یچ کی ادی هویحالت قهر رفت سمت در اتاق که  به

 لحظه صبر کن  هی+فاطمه 

  هی_هوم چ
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 نه؟  گهی..تو بابات بنگاهداره د گمی+م

 _اره چه طور 

  ؟یزحمت برام بکش هی شهی+م

 نگاهم کرد:تو جون بخواه  نهیبه س دست

 بزرگ نباشه پولم کمه  ادیکنه؟ز دایخوابه برام پ هیخونه  کی یازش بخوا شهی+م

   خوامیخودم م ی+چشاتو جمع کن اره برا ؟یخوایخودت م یگرد شد:برا چشاش

 بهت   دمیبهش خبرشو امشب م گمی_باشه من م

 گفتم:دست درد نکنه   بالبخند

  رونیتکون داد و رفت ب یسر 

رو  انیبود االن تا ته جر یا گهیدوست داشتم هرکس د یلیاخالقشو خ نینبود ا یاهل فضول فاطمه
 ول کن نبود  اوردیدرنم

  

 ........... 

 خسته شدم   یلیخ

 کنه   دایپ یز یباباش نتونه چ دیسر زدم حاال شا یدوتا بنگاه یکیراه برگشت بازم به  تو

 عمه است  و خودشم خونه میخونه بودم که بابا بهم زنگ زد و گفت خونه عمه دعوت یایکینزد

 نداشتم برم اما مجبور بودم   دوست

 نیهم یبرا رمیبرم حموم دوش بگ خواستمیبود اگر م ریخونه بودم اول رفتم خونه د کینزد چون
  رونیلباس عوض کردم و عطر زدم  امدم ب عیسر

ارمان تو انجمن مشغول به کارشد عمه فرخند ام از شمال امد  نکهیدور نبود بعد از ا یلیعمه خ خونه
 تهران  
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 جلوم پارک کرد   گمید نیماش هیشدم  ادهیخونه ترمز کردم همزمان که پ یجلو

 ارمان استرس گرفتم   دنید با

 کرد   یاحوال پرس ییامد سمتم و با خوشرو دنمیبا د ارمان

  ایوقت سر به ما نزن هی... داریمشتاق د زمیعز یی_دلم برات تنگ شده بود دختر دا

 کار داشتم شرمنده   یلی...خنی+همچن زنهیم ریمنو بات هیمادرش سا دونهینم نیا

 ...شرکته خوب هست حاال؟  یکه مشغول به کار شد انمی_بله درجر

 گفتم:خداروشکر خوبه   میرفتیطور که اروم اروم سمت در م همون

 بودن   ادیچقدر مهمونا ز نیبه زم دیورودمون فکم چسب با

   هیکردم شام خانوادگ فکر

 بابا رفتم کنارش نشستم   دنیمهمونا با د یرفت قاط دیببخش هیبا  ارمان

   می+سالم بابا ...چقدر شلوغه فکر کردم فقط خودمون

 دورمون دعوت کرده   یها لیفام گهی...فرخندس دزمی_ سالم عز

11 

 امدن سمت ما به احترامشون بلند شدم که کنارمون نشستن   گهیخانم د هیهمراه  عمه

 بهم نگاه کرد   یبا اخم اشکار  عمه

 بهزاد هستن  یشناسیجون داداشمو که م حهی_مل

 کرد و بعد رو کرد سمت من   یخانومه ابراز خوشبخت اون

  ؟ی_ماشاهلل ...شمام دخترش

از دوستانم  یکیدختر  شونیدختر داره ا دونهیگفت:نه بهزاد فقط  عیبزنم که عمه سر یحرف امدم
 هستن 

   کردیداشت به عمه نگاه م تیناراحت نشدم دروغ گفتم بابا باعصبان بگم
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   زمیدستمو فشرد:خوشبختم عز یخانوم به گرم اون

  نی+همچن

اوضاع خرابه با اون خانومه خواست بره که بابا بهش اشاره  دیبابا فهم افهیق دنیکه با د عمه
   میباهم حرف بزن دینده باکرد:فرخ

 _اخه داداش االن مهمونا... 

 قطع کرد  حرفشو

   میحرف بزن دی_گفتم با

 یاز جام بلند شدم که بابا دست عمه رو گرفت رفتن سمت اتاق دمیگفت که ترس تیباعصبان چنان
 خودشو بهم رسوند  عیسر شدهیبود چ دهی،ارمان که انگار د

 ... شدهی:روسال چارمان

 ... یچی+ه

 که بابا رفت   یسمت اتاق دمیدادن بود اخه، از کنارش رد شدم و دو حیاالن وقت توض 

 بابا بلند شد   دادیداد و ب یصدا دمیدر که رس یجلو به

 ...خجالت بکش   یگفت اتیاو چرند ی:به چه حقبابا

تو مراسم  دیدختره با نیگفته ا یببرم؟اصال ک  لیکه ابرومو تو کل فام یحرفشو قطع کرد:توقع ندار  عمه
 دربارش بدونه  یکس خوادیما شرکت کنه دلم نم یها

 دخترمه  ؟اونی_خوب که چ

 تحمل نکردم درو باز کردم و رفتم سمت بابا:بابا تروخدا بسته  گهید

   کنهیتو کار بزرگترام که دخالت م ای:بعمه

مهتابه خرابش  یبرا یمروز روز مهمگفتم:بابا تروخدا بسته ...ا عیبزنه سر یامد داد یبابا عصب نباریا
 نشده که   یز ینکن چ

   کردیبه خون نشسته نگاهش م یبا چشم ها بابا
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   رونیکس و کار خراب کن "و رفت ب یدختره ب نیبه خاطر ا ویزیروشو کرد اونطرف:اره همه چ عمه

 خونه االن  میگردیدستمو گرفت :برم یعصب بابا

  یباش نجایا دیشما با گردمی:بابا گوش کن من برمرونیب دمیدر دستمو از دستش کش یجلو

   مونمینم نجایا گهید قهیدق هیالزم نکرده من  رمی_نخ

واسه مهتابه تروخدا خرابش نکن من نباشم  یمهمون نیزدم:بابا ا یلبخند زور  شکستیداشت م بغضم
   ارنی...برامون حرف درم یاما تو نباش شهینم یز یچ

 که من...  ستیگفت:حرف مردم برام مهم ن یعصب بابا

   کنمیمهتاب که هنوز شروعم نشده مهمه ...خواهش م یزندگ یقطع کردم:اما برا حرفشو

 خستم   میلیخونه اتفاقا خ رمیچشاشو بست باالخره نرم شد:من م بابا

مهتاب  یراو ب رونیامدم ب عیسر امدیاشکم درم موندمیم گهید کمیچون اگه  گهیم ینموندم چ منتظر
 امدم خونه   کردیاس زدم شرمنده سرم دردم

کردم فکرمو ازاد کنم اما  یدوش سع ریرفتم حموم ز میمستق دمیشد  به خونه که رس یراه اشکم جار  تو
   کردمیازشون جدا م مویزندگ دیبا یجد یجد گهید شدینم

 حوصله خشک کردن موهامو نداشتم   رونیحموم امدم ب از

 اس ام اس فاطمه خوشحال شدم   دنید با

 دور بود  نجایاز ا کمیبه ادرسش کردم  یکرده  نگاه دایخونه پ هیبود باباش برام  نوشته

 دور باشم بهتره   ی... هرچبهتر

حوصله ام نداشتم پس  نمیبود  اگه بخوام برم خونه رو بب ریهفت بود د کیبه ساعت کردم نزد ینگاه
 و اهنگ گوش کردم   دمیرو تخت دراز کش

 ساعت ده فقط اهنگ گوش کردم اما حواسم به اهنگ نبود   تا

 خاطراتم بود   غرق

   دیکشیم ریوقتا ت یجام ،جا به جا شدم دستمو گذاشتم رو پهلوم هنوزم بعض تو
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 خودمو زدم به خواب   عیدر اهنگ خاموش کردم و سر یصدا با

 بابا بود   کنمیاتاقم باز شد فکر م در

   رونیو رفت ب دیبه صورتم کش یکنار تختم نشست دست امد

 اتاق که بست از جام بلند شدم   در

 بهش بگم خونه گرفتم   دیبا دمیدراز کش دوباره

 ........... 

  خواستمیبود که م یبه خونه انداختم همون جور  یکل نگاه

 نداشتم   لیوسا ادی،خودمم ز کیجمع و جور و کوچ 

 _قابل پسندتون هست؟ 

   هیکردم سمت صاحب خونه:بله ...عال رو

   میصحبت کن زاشیچ هیراجب بق ستین ی_خب خداروشکر...پس اگر مشکل

 زدم:حتما...  یلبخند

 خونه رو اجاره کردم و قرار شد اثاث ببرم   کردمیکه فکرشو م یز یاز چ زودتر

 راه انداخت   یحساب یدعوا هیشد بماند که باهام  یعصبان یحساب دیفهم یوقت بابا

 اخرم باهام قهر کرد   دست

 امد کمکم   اوردیبود اما بازم دلش طاقت ن یاز دستم کفر  مهتابم

   دمیخرتو پرت خر کمینداشتم با پول خودم  یادیز لهیوس

از تعجب شاخ دراوردم  هر کدومشون  دمشونید یوقت یو ارمانم امدن ول نیجالب بود که ارم یول
 بودن   دهیخر یز یبرام چ

بودنو بهشون برگردوندم اصال دوست  دهیکه خر ییزایخجالت زده شدم البته خرد خرد پول چ یحساب
 برام خرج کنه  ینداشتم کس
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 کار بابا بود   کنمیتا تخت که فکر م ریاز مبل بگ دیخر زیم زیچ یمهتابم برام کل یحت

 روزه پر کردن   هیخونه رو  خالصه

   شمیپ امدیم ای زدیزنگ م ایگذشت مهتاب هر روز بهم  یهفته از اثاث کش هی

 تنگ شده بود   یلیدلم براش خ یهنوز باهام قهر بود کل بابا

   دمیزنگ در از جا پر یکه با صدا کردمیم نییباالپا ونیواسه خودم داشت تلوز یطور  همون

 بابا اشک تو چشام جمع شد   دنیاما با د رونیسرم کردم رفتمم ب مویمانتو و روسر عیسر

   کردیبودو اصال نگاهمم نم کیدوتا پالست دستش

 ...  ریبگ نارویسمتم دراز کرد :ا دستشو

 هارو ازش گرفتم   کیپالست

 نیهارو گذاشتم زم کیکه پالست رفتیبرگشت داشت م یحرف چیبود بدون ه  وهیم کممیغذا و  توش
 سمتش و محکم بغلش کردم  دمیدو

 دلم برات تنگ شده بود  یلی+خ

 نگفت کم کم دستشو گذاشت رو سرم و منو به خودش فشورد  یچیه

  ؟یایبلند کردم و زل زدم تو چشاش:خونه دخترت نم سر

  امین دنتینزاشت که د ی:هنوز از دستت ناراحتم اما دلتنگ دیبوس مویشونیپ

 بهش زدم   یلبخند

 درست کردم   ییچا هی عیهارو بردم اشپزخونه و سر کیگرفتم و بردمش سمت خونه پالست دستشو

   کردیبا دقت نگاه م یبود و داشت همه چ ستادهیوسط خونه ا بابا

   ششیبرگشتم پ ییدوتا استکان چا با

  ؟یالزم ندار  نجایا یز ی_چ

 خوبه   ی+با لبخند نگاهش کردم :نه ...همه چ
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 برداشت   شویاستکان چا بابا

 نگاهش کنم   خواستیاما من دلم براش تنگ شده بود فقط دلم م زدینم یحرف

نموند موقع رفتن ازش خواستم حداقل بهم زنگ بزنه که فقط با  شمیپ یلیخ ییاز خوردن چا بعد
 نگاهش جوابمو داد 

 کرد   شیکار هی شهیم یعنیکه امد  نیازم ناراحته اما خب هم دونستمیم

باز شد حداقل  خشیو باباهم  رفتمیخوب بود من شرکت م بایقرت یروز بعد از امدن بابا همه چ دو
   زدیدفعه رو زنگ م کی یروز 

 چون اکثرا عمه اونجا بود   رفتمیخونشون نم ادیز

از پرونده هامو اورده بودم خونه  یکیمنم   دمیبو لیتعط ینه شب بود چند روز  یها کینزد ساعت
  کردمیداشتم روش کار م

 دمیشدم پاشدم لباس پوش مونیمهتاب کرده بود خواستم بهش زنگ بزنم اما پش یبدجور هوا دلم
 اونجا  شمیشامم خراب م یدیخدارو چه د نمیبیسرخونه باباروهم م هی رمی،م

 چند وقت بابا بهم زنگ نزده بود   نیشدم تو راه تو فکر بودم ا نیماش سوار

 داشتم پس بدون زنگ زدن رفتم تو  دیبه خونه کل دنمیرس با

بلنده عمه  نظرمو جلب  یشدن به اتاق، صدا کیخونه نبود اروم بابا رو صدا کردم اما با نزد یکس انگار
 کرد  

 راحت بشنوم   تونستمیاما صداشون انقدر بلند بود که م ستمین یفضول ادم

 م اسمم سر راه متوقف شد دنیکه با شن رونیبرگردم برم  ب خواستم

  ؟یبکش یروسال چقدر برات دردسر درست کرده ... کم باعث شد بدبخت ستین تی_بهزاد انگار حال

  ه؟یواسه من بوده تودردت چ شیگفت:بدبخت یبلند یبا صدا بابا

 نیا رینرفته پسرم به خاطر اون گ ادمیهنوز  سوزهیدلم برات م ی..داداشمییمن تو ه؟دردی_درد من چ
   یر یبود به خاطرش بم کیافتاد ...خود تو نزد یعوض یایانجمن
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 _بسه فرخنده ...بسته 

 ... یزدیبه نامش م یز یچ دینداره اصال نبا ینسبت چیدختره باتو ه نیا ستیبس ن ری_نخ

  گرفتمیجلوتو م دیبا یقبول کرد یدخترو به فرزندخوندگ هی یموقع که گفت همون

شناسنامشو عوض کرد راهش ازت جدا شد اون دختر  ی....وقت ینش تیکه االن انقدر به خاطرش اذ 
  ستیتو ن

 فقط براش دردسر درست کرم   گفتیحق با اون بود راست م زدیم شیمنو داشت ات حرفاش

 بعدا  سیطرفم که گفتم :ه ادیشد خواست ب شتریب میمهتاب گر دنیسمت در که با د برگشتم

 بودم   نجاینگو ا یکس به

تو حال خودم نبودم  کردمیم یشدم با سرعت رانندگ نیسوار ماش کردنیحث ماونا داشتن باهم ب هنوز
 پس کنار جاده زدم کنار   کردمیقطعا تصادف م دادمیادامه م یاگر همچنان به رانندگ

 شد  ریگذاشتم رو فرمون اشکام سراز سرمو

 دلم گرفته بود   زیهمه چ یبازم تنها شده بودم برا نکهیا ی...برا میکس یب یبرا

   زدیمدام زنگ م میگوش

 به صفحش کردم   ینگاه

 پاسخ از بابا داشتم حتما مهتاب بهش گفته بود   یتا تماس ب ده

 میروشن کردم وگوشامو سپردم به اهنگ که باز گوش نیحرف بزنم ضبط ماش یباکس خواستینم دلم
 زنگ خورد  

 برداشتم اما شماره ناشناس بود  مویگوش تیسوخت با عصبان میگوش یعنی

   زدیزنگ م زیر هیجواب بدم اما  خواستمیکردم نم تعجب

 دکمه اتصال زدم   باالخره

 +بله؟...الووو 
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 کردم هنوز وصل بود   ینگاه به صفحه گوش هی امدین یجواب

  دی+الووو...بفرما

  ؟ی_روسال..؟خودت

   دمیصدارو کجا شن نیاوردم ا به مخم فشار کمیکردم ...صداش چقدر اشنابود  تعجب

 گفتم  غیج با

  ؟ی.........خودت؟؟؟ی+مهد

 کرد   یخنده ا تک

 ...  یکشیم غی_دختر چرا ج

 بگم  یچ دونستمیکرده بودم نم هول

   دیدادینم ی؟چرا جواب گوش دیهمه وقت معلوم هست کجا رفت نی...ایی+کجا

  نمتیاالن بب دیاما با دمیم حیمن برات توض گمیم یلحظه صبر کن ...گوش کن چ هی_روسال 

  امی+بگو کجا ب

 _فرودگاه..... 

 اونجام  گهیرب د هیاستارت زدم : عیسر

 باشه   یاصال توقع نداشتم مهد روندمیسرعت م نیخلوت بود منم بااخر ابونایخ

هامو داد  هیشده بودم ،اشکامو پاک کردم انگار خدا جواب گر دیماه کال از برگشتشون ناام کی نیا تو
 انقدر خوشحال بودم که حد نداشت  

پروازا  ستینگاه به ل هیبرداشتم رفتم داخل  فمویکجا برم ک دونستمیفرودگاه ....نگه داشتم نم یجلو
اشتباه ادرس داده ،تا شماره  ومدن؟نکنهیاز کانادا مگه ن نای،ا هیفرودگاه داخل نجایکردم وا فرودگاه ا

 رو گرفتم صدام کرد  یمهد

 بود   ستادهیا یبهداشت سیسرو کیپشت سرم نزد درست
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 شده بود گچ   رنگش

 مدت نکرده بود  نیتو ا یر ییتغ چیه گمیسمتش به جرعت م رفتم

+سالم......حالت   امدیبهش م یلیخ شیمشک شرتیلباسش سو یژل زده بود و رو یور  هی موهاشو
   یشد دیوبه چرا مثل گچ سفخ

 یبهم نساخته برا مایهواپ ستین یز یگذاشت انگار حالش  بده  _سالم...چ ییکنار در دستشو دستشو
 هم.. 

   ییسمت دستشو دیتموم نشده بود که حالش بد شد دو جملش

 شدم رفتم تو   الیخیمردونه خاک تو سرت نکن ،خلوت بود ب یینوشته دستشو دمیبرم تو د خواستم

 تا تونست (گالب به روتون)باال اورد   یمهد

 که نگرانش شدم   یطور  هی

 نگاهم کرد   یجور  هیماساژ دادم که برگشت  کمیگذاشتم پشتش و  دستمو

  ومدین ییدستشو یشانس اوردم کس رونیب میحالش بهتر شد و امد قهیچند دق هیاز  بعد

 کنارش نشستم دل تو دلم نبود   رفتم

  ؟ی...بهتر ی+مهد

 سرتکون داد   فقط

 کو؟  نیرحسیمکث کردم:ام کمی

  بمهیجور که چشاش بسته بود گفت :تو ج همون

 گفتم   ی+کوفته جد

 شب بود   ازدهی کینگاه به ساعتش کرد که نزد هیتو جاش جا به جاشد  کمیو  دیخند

   نشیبیم گهی_تا چند ساعت د

  میاز جاش بلند شد :بر بعد
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 نگاهش کردم  یسوال

 +کجا؟ 

   گمیم ای_ب

   شنیم مایکه سوار هواپ یاما رفت قسمت رونیب رهیاردک دنبالش راه افتادم فکر کردم م مثل

 چه خبره  نجایا یکنیم کاریچ یکه رد بشه از لباسش گرفتم  +مهد نیا قبل

 بهم کرد  ینگاه

 بدزمت   خوامیم یچی_ه

 کردم  اخم

  ؟ینیبب نیرحسیام یخوایمگه نم میبر ییباهم جا دیبا دمیم حیبه خدا بهت توض ای_بابا تو ب

 اما کجا؟  خوامی+اره م

 _قشم 

 واموند:جان؟قشم  دهنم

 لباسمو گرفت منو برد جلو :اره قشم...   نیاست یمهد

   امیوگرنه من نم شدهیمثل ادم بگو چ ی+مهد

   دهیضرب د نشیقفسه س کمی... ستیحالش خوب ن نیرحسی:ام دیبه گردنش کش یدست

  دیترک زهرم

  دهیچرا ضربه د یچ ی+برا

  شهینم نجایم؟ایحرف بزن شهی_تورا م

   ستین یاالن که پرواز  میقرار بر یخب ...اما باچ لهی+خ

   ستینه ن یمعمول یگوشم:واسه ادم ها کیسرشو برد نزد اروم

 . فقط چند نفر همراهمون رد شدن   میدر رد شد هیگفت فقط دنبالش رفتم از  یچ نگرفتم
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 یلیبردم که من خ یدقت پ ینبود باکم مایاصال هواپ یعنی کیکوچ یلیتر بود خ کیکوچ مایهواپ هی
 نبود   مایبود اصال هواپ یخنگم ِجت شخص

 از پله ها گرفت رفت باال  یمهد 

  

 سوارشو   ای_چرا ماتت برده ب

    کهیچقدر شبودم  دهیند یداشت تاحاال جت شخص یکال ده تا صندل دیحرف رفتم باال شا یب

 نشست منم رفتم جلوش نشستم   یصندل نیتر کینزد یمهد

  د؟یدار لیم یز ی:چ کمونیخانم جوون امد نزد هی

 :نه.... فعال نه   یمهد

 اب   کمینگاه به مهماندار کردم و گفتم : هی منم

   دادیداشت قلقلکم م میحس فضول یلیگفت رفت خ یچشم

  ه؟یک هیجت شخص نی+ا

برم تهران  عیسر دیو با رانیخبر دادم امدم ا یداد:واسه انجمن... وقت هیتک یسرشو به صندل یمهد
 برام فرستادن 

 تونی... اول چرا گوشیبگ دیشده بود دیمدت که ناپد نیکامل درباره ا حیتوض هی+خب پس بهتر 
   د؟یدادیجواب نم

   میشد :چون انتن نداشت زیخ میتو جاش ن یمهد

 لوتم انتن هست   ریاالن تو کو شهیمگه م وا

  د؟ی+کجا بود

  ای_اون دن

  ده؟ید بیاس نیرحسیام ؟چرایکنی:منو مسخره منشیتو س دمیبرداشتم کوب فمویگرد شد ک چشام



 

23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

حقم داشت  کردیاب برگشت داشت باتعجب بهم نگاه م وانیل کیکه اون مهماندار با  دیخند یمهد
 بدبخت 

  دمیم حی_اروم باش .بابا برات توض

 ..از اول بگو شنومیاز ابو خوردم :م کمی

21 

....سه ماه که گذشت قصد  میکه اونجا داشت یتنها دوست شیپ میرفت میکانادا مستق می_ما که رفت
اوضاع  میگرفتیاز فرهاد م نجارویمشتاق برگشتن بود ،اماره ا نیرحسیازهمه ام شتریب میبرگشتن داشت

وارد  شدکه باعث  میاشنا شد یبا کس میگشتیبرم میکه داشت یاروم شده بود ...اما درست لحظه ا
   میکردیکار م یخطرناک  رو پروژه حساس انیجر نیتو ا میبش یخطرناک انیجر

 کنهیم فیتعر ییانگار داره  داستان جنا کردیم فیداشت تعر نیمکث کرد همچ دیکه رس نجایا به
 +خب ...بعدش؟ 

 تموم شد رفت  میبرگشت دید بیاس نیرحسیام یوقت شهیزل زد تو چشمام:خالصش م یمهد

 داستانت که  انیتو پا یحرفاش شکه شدم ،گند زد از

تهران اما  ادیحالش خوب شد ب خواستیرفت قشم م نیرحسیدرمان ام یادامه داد:درهرحال برا یمهد
   ششیدادم تورو ببرم پ حیمنم ترج دیطول کش یادیز

 بوده؟  یچه جور پروژه ا نمی+بب

 بود تموم شد رفت   یبگم ...نپرس هرچ تونمیداد:راستش نم هیتک یدوباره به صندل یمهد

 بود   چیدر پ چیگنگ و پ یلیام که داد خ یهات حیبگه هرچند توض خواستینم

 انیجر کمیدرک کنم  تونستمیبودم ... نم نیرحسینگران ام کردیافتاده نگرانم نم یچه اتفاق نکهیا
  یعاد ریمشکوک بود و البته فوق العاده غ

برگردم بابا زندم  یعنیکس نگفتم امدم  چیافتاد که به ه ادمیتازه  میبود که پرواز کرده بود یساعت مین
   کردمینگاه م رونیاز پنجره داشتم ب زارهینم

 دادم چشامو بستم   هیتک یکه خوابش برده بود سرمو به صندل یمهد
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  دارشدمیاز خواب ب یمهد یبودم که با صدا دهیچقدر خواب دونمینم

  میدیبلند شو رس ی_روسال ..ه

 الو نگاهش کردم :هوووم ساعت چنده؟  خواب

 دوعه صبحه   کیبه ساعتش کرد:نزد ینگاه

 رونیگذاشتم ب مایکه پامو از هواپ نیاما هم امدیخوابم م یلیاز جام بلند شدم خ میتو راه بود دوساعت
 کردم   خی یعنی دیکال خوابم پر

 قشم سرد بود   یول میبود زییپا یوسطا

رو تو  یمجوز نشستن جت شخص یبرام جالب بود که چه طور  میوارد فرودگاه شد یمهد همراه
 دادن   شنیم مایکه مردم سوار هواپ یفرودگاه

  میگرفت یتاکس هیدر فرودگاه  یجلو

   میری+االن کجا م

  ینیداداشتو بب یخوای...مگه نم میریگفت:هتل م دادیهمون طور که چشمشو ماساژ م یمهد

اس به بابا دادم و نوشتم حالم  هیبود اگه بخوام بهشون زنگ بزنم فقط  رید یلیدراوردم خ مویگوش
   زنمیخوبه فردا زنگ م

  یکرده بود هیگفت:چرا گر هوی کردیموشکافانه نگاهم م یمهد

  ؟ی؟چیگفتم: ک یجیگ با

بپرسم اما حالم بد بود  خواستمیم دمتید یفرودگاه ...وقت ایزنگ زدم گفتم ب_همون موقعه که بهت 
 نشد 

 نبود...   یمهم زیگفتم:چ الیخیب گهیم یچ دمیفهم تازه

معذب بودم...درسته پسرعموم بود اماخب  ششیپ کمی دینپرس یا گهید زینگاهم کرد و چ کمی یمهد
   میافتادم که با ارمان از اموزشگاه فرار کرد یموقعه ا ادیبود  یبعد شانزده سال معذب بودنم عاد
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زدم  یپسرعموم باشه؟از تصور اون موقع لبخند کردیفکرشو م یک نشیتو راهرو با کله رفتم تو س ادمهی
 زدمش  میکه داشت یچقدر تو جنگ

  ؟یخندیم ی_به چ

 گند زد تو خاطراتم  ایب

 گذشته افتادم  ادی... یچیگفتم:ه باخنده

 هتل  میدیگذشته شو رس الیخیزد :فعال ب یلبخند لمتقاب

درست  ،یعال یبود نما یقشنگ یجا یلیکه  خ رونیفارس، از ب لجیخ ینگاه کردم هتل ساحل رونیبه ب 
   ایدر کینزد

از کارمند ها اونجا  ریغ یشانس اوردم کس کردمینگاه م واریداخل من فقط داشتم درو د میرفت یمهد با
 دختره از دهات امده   نیا گفتنینبود وگرنه م

   37ور برو اتاق شماره  نیکارت اتاق از ا نیا ایو بعد امد سمت من :ب رشیسمت بخش پذ رفت

  ؟یایازش گرفتم +تو مگه نم کارت

 نجایوقت شب تورو اوردم ا نیا نکهیبه خاطر ا امیاگه االن ب دونمیتو موهاش کرد:چرا اما م یدست
 رفتم تهران و امدم ... دونهیپس خودت برو تازه... اصال نم زارهیزندم نم

  امیخاموش که شد م نمیشیم یمرگم صد در صده ...من تو الب گهیتلفن هاشم ندادم د جواب

 کردم:باشه   یا خنده

 کردم   داشیپ 37که بهم نشون داده بود رفتم دونه دونه اتاق هارو نگاه کردم تا شماره  ییجا از

 اروم درو با کارت باز کردم    دمیکش قینفس عم هیداشتم  دیشد استرس

 ......... 

 ) نیرحسی(ام



 

26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

داغ کرده بود  میچند ساعت بهش زنگ زده بودم که گوش نیگرفتم انقدر تو ا یدوباره شماره مهد کالفه
صبح  نکهیبا ا دیکشیم ریبدجور ت نمیرفته س یوقت شب کدوم گور  نیتا ا ستیپسره نفهم معلوم ن

  کردیبازم درد م یدارو بهم داد ول یدکتر بودم و کل شیپ

 پرت کردم رو تخت  یگوش

 توش  زنهیگند م یه نمیفکرم ازاد شده ا کمیامدم مثال  

 صادر کردم   یدر حکم مرگ مهد یبه صورتم زدم که با صدا یاب یبهداشت سیسمت سرو رفتم

  کنمیامشب خودم جوون مرگش م یعنی دادیشروع کردم به داد ب رونیب امیب تا

 یکرد یلگن اب خال هیاون از صبحت که  گمینم یچیمن بهت ه یه یبود ی+پسره نفهم...کدوم گور 
 از االنت که...   نمیرو سرم ا

  د؟یدیدرست م چشام

  ینکنه خول شدم نصف شب ایقفل شده بود خدا زبونم

 +روسال؟ 

 بودم دروغ نگفتم  دهیدوروز بود نخواب شیشد اگر بگم از دلتنگ کیقدم بهم نزد چند

 دکتره توهم زاست  ی...نکنه داروهاکنهیم کاریچ نجایساعت ا نیاالن ا اما

  یکنیم کاریچ نجای؟ا یخودت ی+واقع

 شدم گرفتمش تو بغلم   رتمیبهت و ح الیخیتو چشاش جمع شد ب اشک

نگاهم  دهیگفتم که روسال ترس رلبیز یاخ ریدرد بگ نمیبه خودم فشارش دادم که باعث شد س سفت
  ؟یدرد دار  شدیکرد:چ

 فشار دادم   نمیتکون دادم اروم سرشو به س سرمو

 گفت  هیباگر

 ... ی...کجا بودنیرحسی_ام

   امیب تونستمینکن غلط کردم به خدا نم هیقربون اون اشکات بشم گر ی:اله دمیبوس سرشو
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 دم جداش کردم باالخره از خو میتو همون حالت موند یا قهیدق چند

 گذاشتم رو صورتش و اشکاشو پاک کردم  دستمو

  نجا؟یا یامد ی+روسال چه طور 

 امد دنبالم با اون امدم  ی_مهد

 گرد شد  چشام

  هی+االن کدوم گور

 نشسته  یو گفت :تو الب دیدستشو رو چشماش کش روسال

  ارمیمن درب نیاز ا یپدر  کی+

  ایبهش نگ یز یدستمو گرفت: چ رونیامدم برم ب تا

 روسالهم کنار اتاق موند  ستادمیرو مبل خوابش برده رفتم جلوش ا دمید رونیتکون دادم و رفتم ب سر

مثل برق گرفته  هوینگاهم کرد  جیاهم کردم که چشاشو باز کرد اول گ هینبود  یتو الب یکس خوشبختانه
  دیاز جاش پر

گردن من  یفتیم یشیاونوقت فلج م شهیبدم...آروم باش وگرنه حالت بدتر م حی_تروخدا بزار توض
 بدبخت 

 شی... پیزدیزنگ م یمردیچقدر نگرانت شدم؟م یدونیهاان؟پسره نکبت از صبح م یبد حی+توض
  نجایا یوقت شب اورد نیروسالرو ا یرفت یفکر کرد یخودت چ

خب  یشد یرتیغ دیعشقم ببخش یزنونه گفت:وا یبا صدا رفتیهمون طور که عقب عقب م یمهد
 وا  گهیرفتم دنبال خواهر شوهرم د

 ...  کشمتیگرد شد:م چشام

 سمت اتاقمون   دیسمتش که دو دمیدو

رفت تو خواستم برم نفلش کنم روسال امد جلوم  یمهد رون،یب ادیب ایبره تو  دونستیهل کرد نم روسال
 تروخدا بسته   ری:ام
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 نینازک گفت:قربون خواهر شوهرم برم که انقدر ماه...بب یباهمون صدا سادیاپشت روسال و یمهد
 داداشت ماه عسلمون خراب کنه  نیا خوادیم

 +نگاش کن کرم از خودشه  

 که خندش گرفته بود دستمو گرفت و منو برد تو اتاق   روسال

که کرده منوقانع  یساعت داشت به خاطرکار  مین یبود بماند که مهد میشب زندگ نیبهتر اونشب
    کردیم

 از روسال   ریداشتم غ ویتوقع هرکس یول

   کنمیفدا م زویکه به خاطرش همه چ یخواهرم کس تک

منم  دیالبته اتاق دو تخته بود روسال رو تخت من خواب میدیپنج بود که خواب ایکیساعت نزد باالخره
 سربه سر من نزار   گهیتخت تا د نییشوت کردم پا یمهد

 ............ 

 (روسال) 

 اروم چشامو باز کردم   صبح

 امد   ادمیکه گذشت تازه  کمیکجام  امدینم ادمیمنگ خواب بودم  انقدر

 ده بود   کینگاه به ساعت کردم نزد هی

  کردیتخت خرو پف م نییپا چارهیام که ب یکه خواب بود مهد نیرحسیام

 بودم   دهیبرفتم دست و صورتمو شستم باهمون شالم خوا واشی

 چروک شده بود  کمیموهامو باز کردم و دوباره بستمش شالم  ییدستشو یتو

 حداقل برم لباس بخرم  میبمون نجایقراره ا یتا ک نمیبب دیبودم ...با اوردهیباخودم ن یا لهیوس چیه

فرصت با دکترش حرف  نیدر اول دینگرانشم با یلیخ یتنگ شده بود ول نیرحسیام یبرا یلیخ دلم
  دهید بیاصال چرا اس هیچه طور تشیوضع نمیبزنم بب
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 دمیترسیبه بابا زنگ بزنم اما تو اتاق م خواستمیبرداشتم م مویگوش رونیخشک کردم امدم ب صورتمو
   دارشنیب

 قشم  ادینم یکس ادیفصل ز نیخلوت بود انگار تو ا یباز کردم و رفتم تو الب رونیدر ب واشی

 پاسخ داشتم   یانقدر که اس ام اس و تماس ب دیپوک میروشن کردم گوش مویگوش تا

 جواب داد  عیکه کردم به بابا زنگ زدم بعد از دوتا بوق سر یکار  نیاول

 خاموشه  تیچرا گوش ی...نصفه عمرم کرد ی_الو ..دخترم خودت

 حالم خوب نبود   شبی+سالم بابا شرمنده به خدا د

 ... یدیکه شن ییزایچ نیگفت:بب یاروم یسکوت کرد و با صدا کمی

  میخونه باهم حرف بزن ایب ییبابا _االن کجا ستیحرفشو قطع کردم:مهم ن عیسر

 بگم بهش   یچ اخدای

 اخه من کار دارم  تونمی+نم

   امی_باشه پس من م

 ....  یدونیم ستمیکال ن زهیچ یعنی+نه 

 گفتم امدم قشم  یاروم یبا صدا رونیکالفه فوت کردم ب نفسمو

  دیگفت که برق از سرم پر یپشت تلفن چ چنان

  ؟یرفت ییتنها کاریچ ی_قشم رفت

 بده باهاش حرف بزنم  ویکه اوردم اروم شد :گوش نیرحسیشده اسم ام یبهش گفتم چ مختصر

 زنگ بزنه   گمیچشم م دارشدینشستم:االن خوابه ب یرو مبل الب واشی

 _باشه منتظرم خدافظ 

 +خدافظ 

 برگشتم سمت اتاق   واشی
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کرده بود اخه مگه  داریرو هم ب یبدبخت مهد گردهیشده بود و معلوم بود دنبال من م داریب نیرحسیام
  دیگردیدنبال من م ینجور یمن جوجم که ا

 ادم بخوابه  دیزارینم یمن بکپم کله سحر  یخدا اگه گذاشت ی:ایمهد

   ازدهی کهیگرفت:ساعت نزد خندم

   میدی.... ما که خوابتهیکله سحره.......اصال مهم ن ای_ب

   دیروش خواب دیدوباره پتو رو کش یمهد

 درامد   گرشیج شبیداره انقدر خسته باشه د حقم

 دوباره بلند کنه که رفتم سمتش بازوشو گرفتم   یخواست مهد نیرحسیام

 خستس...  یلی+بزار بخوابه خ

 خب باشه   لهی_خ

 گشنم بود   یلیمنم روتخت نشستم خ یبهداشت سیرفت سمت سرو نیرحسیام

 صبحانه هتل تموم شده بود   میکنم تا فک

   رونیب میگفت :پاشو بر واشیکه امد سمتم و  کردمیفکر م میبه دردگشنگ داشتم

   رشیرفت سمت پذ رونیب میدنبالش راه افتادم از اتاق که امد واشی

   امیاالن م نی_برو بش

   یالب یسمت مبل ها رفتم

 زن و شوهر جوون  کنارهم نشسته بودن   دوتا

   اهایح یتو اتاقتون خب ب دیبر هیزیبودن به هم.. خجالتم خوب چ دهیچسب چنان

 38اتاقه  ایکارت امد سمتم  _ب هیبا  نیرحسیکه ام کردمیم حتشونیداشتم تو دلم نص یجور  نیهم
 ....به اسم خودم گرفتم  یسنامه با خودت اورده باشبرات گرفتم تک خوابست فقط فکر نکنم شنا

 و کارت ازش گرفتم :الزم نبود ...   نییانداختم پا سرمو
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   میبزن یدور  هی رونیب میکردو دستمو گرفت: بر یاخم

 ساحل   کینزد میو رفت رونیب میسرد نبود اما خب خنک بود از محوطه هتل امد یلیخ هوا

 ؟  هیچقدر جد تیدگید بی+اس

 بهترم    یلیخ ستین ینگاهم کرد:جد کمی

  ؟یکرد ؟تصادفیدید بیچرا اس نمیکه هست...اصال بگو بب ی+ جد

 شدم  ینجور یمبارزه ا هیگفت:تو  بااخم

 اونوقت   ی:با ک دیسوت کش مخم

   ستیمهم ن الیخی_ب

   دیبابا به خدا مهمه منو اسکول کرد ستیمهم ن گنیم یچرا ه نایا

 گفت  یاروم یسکوت کرد بعد با صدا کمی

اما  کردمیحداقل خبرت م ای زدمیبهت زنگ م دیکردم با یکار بد یلیخ دونمی_من متاسفم روسال ...م
  یکه منو ببخش خوامیشد ...م ییهوی زیهمه چ

 کردم   بغض

 بهش زدم:دلم برات تنگ شده بود   یلبخند

   شتریگذاشت پشت کمرم و منو به خودش فشار داد :من ب دستشو

بالرو سرت اورده  نیا یک یگیکنار حداقل اگه نم میبزار یپاک کردم و با خنده گفتم:خب فاز هند اشکمو
   دیماه کجا بود کی نیبگو ا

 تونمیشروع کرد به قدم زدن :نپرس روسال.........االن نم دادیهمون طور که دستمو فشار م نیرحسیام
 کنم   فیهمشو تعر دمیبگم زمانش که برسه قول م

   گهیکه بهم نم شدهیچ ستیمعلوم ن بمیناراحته اما انگار من غر یلیکه خ کردمیم حس

 بگو   یخب باشه ...هروقت دوست داشت لهی+خ
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   کردیبود خفن، منم گشنم بود مخم داشت هنگ م نینگفت جو سنگ یز یچ

   دنیناهار م یک نجای...ا گمی+م

   دیخند دیکه د افموینگاهم کرد لبو گاز گرفتم گشنمه خوب ...ق باتعجب

   خندهیکه چه داداشم قشنگ م اخ

 وقت   هی یتا ناهار غش نکن یبخرم بخور  یز یچ هیبرات  میبر ای_ب

 کردم   ذوق

 ادامس بخره   هیشده برام  رونیباهاش برم ب نکهیداشتم ا یحسرت برادر داشتن از بچگ شهیهم

 )  دی(قدر برادر داشتن بدون

 رفت تو کانکس   نیرحسیام میکانکس رفت هی یکینزد

 چقدر قشنگه   ایزل زدم به در منم

 برگشت   سهیکه با دوتا ک کردمینگاه م ایبه در یجور  نیهم

 بخورم   تونمیچقدر مگه من م یکرد دیگرد شد مگه واسه گاو خر چشام

  

 بس بود   کیک هی ؟بابایگرفت زیم زیهمه چ نهی+ا

   یگفتیخب ...زودتر م یدوست دار  یچ دونمیو گفت:نم دیخند

 کانکس نشستم   کینزد یدر اوردم رو صندل رکاکائویو ش کیک هی سهیتو ک از

 خوردم   کیگشنم بود  تند تند همه ک انقدر

   کردیبا تعجب نگاه م نیرحسیام

 دختر خوله  میکرد داشیحاالم که پ میعمر گمش کرد هی گهیاالن م ایب

 خب گشنمه   هی+چ

 نگفتم   یز یزد:من که چ یلبخند
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 نگفت   یز یبدبخت چ گهیم راست

 گرفتم سمتش :به بابام زنگ بزن   مویگوش

 _جاان؟ 

 راحت بشه ...نگرانه   الشیبه بابام زنگ بزن خ گمیخوردم:م رکاکائویاز ش گهید کمی

 نگران باشه؟  دیازم گرفت :چرا با ویگوش

 اورده قشم  فیانجمن تش یدخترش با جت شخص یشب+چون نصف 

 نگاهم کرد و دست اخر زنگ زد   کمی نیرحسیام

 راحت شد   الشیبعد صحبت باهاش خ بابا

 برگردم   خواستمیخواست زودتر برگردم هرچند که خودم ته دلم نم ازم

 تهران؟  یبرگرد یخوای_م

 سمتش  برگشتم

امشب برت  یبمون نجایا یکه درمانم تموم شه اما اگه دوست ندار  یتا وقت  امیب خوامی_من فعال نم
 گردونم 

  مه؟یهمه زندگ دونهیخنگ نم نیندارم؟ا دوست

31 

  ستمیول کن ن نمی...تازه تا دکترت نب میگردیباهم بر م مونمیم یبمونم...هرچقدر بمون خوامی+م

  میپاشو بر یخورد کتمی_باشه پس حاال که ک

 +کجا؟ 

 یز یچ انهی یبخر  ییزایچ هی دیبا یبمون یخوایگفت:حاال که م میرفتیطور که به سمت هتل م همون
 که  یاوردیباخودت ن

 حالت بدتر نشه  ادیوقت فشار ن هی....بهت  ی+ ول
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فلج نشدم که ..شب بازم وقت دکتر دارم اصال  دهیضربه د نمیس کمیمن فقط  زمینگاهم کرد:عز برگشت
 راحت بشه  التیتا خ برمیخودتم م

 زدم بهتر   یگنده ا لبخند

   هیبدونم چه شکل خواستمیکه برام گرفته بود م یتو هتل من رفتم سراغ اون اتاق میرفت باهم

 تر   کیبود فقط کوچ یاتاق بغل هیشب زایچ هیبق ونیتخت کنار پنجره با تلوز دونهیاتاق با  هی

   نیرحسیاتاق ام یاتاق بستم رفتم جلو در

 نشویکه س یشالگردنم دور گردنش بست جور  هیلباس عوض کرد و  نیرحسیخواب بود ام هنوز یمهد
 بپوشونه تا گرم بمونه  

   رونیب میبست و باهم رفت درو

 چقدر خوشحال بودم   رونیباهاش امده بودم ب نکهیبگم از ا تونمینم میفروشگاه رفت نیبه اول یباتاکس

 مانتو شال   هیو  یدست لباس راحت هی دمینخر یادیز زیمغازه لباس زنونه چ هیسمت  میرفت

 بسه   نای+هم

  ؟یالزم ندار  یا گهید زی_چ

   نای+نه فقط هم

 گرون بود   زیچقدر همه چ ییخدا یول رونیب دمیحساب کردن امد بعد

سر صحبت باهاش باز کنم اما ساکت بودنش  کردمیم یسع یلیخ زدیحرف نم نیرحسیچرا ام دونمینم
   دونمینم یک ای یاز چ دادینشون از ناراحت بودنش م

 ساعت دو بود   کیهتل نزد میساعت برگشت کیبعد از  خالصه

سر به مهتاب زنگ زدم که ماشاهلل از اول شروع کرد  هیبودمو گذاشتم تو اتاق خودم  دهیکه خر ییزایچ
  جدهینفهم شروع شد تا مثبت ه شوریشده بود از ب یبه فحش دادن تازه فحش هاش طبقه بند

 حیتوض ینزاشت براش درست حساب یخندم گرفته بود حت شیباز ونهیاخر سرم قهر کرد...از دست د 
 بدم  
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  ست؟یگشنت ن ایناهار  میبر گمیدر از جام بلند شدم  _م یکه با صدا 

 گشنمه  می+نه چرا بر

 پس   ایداد و گفت:باشه ب سرتکون

 یدر منتظرم بودن مهد یجلو نیرحسیو ام یمهد رونیبرداشتم و امدم ب مویگفتمورفتم گوش یا باشه
  کردینگاهش م یاونم با اخم ترسناک کردیم فیتعر نیرحسیام یداشت برا یچ دونمینم

  یکه مردم از گشنگ میمن ساکت شدن _بر دنید با

 ایمزاحمم  امنی زدنیکدومشون حرف نم چیکال ه میحرف دنبالشون رفتم ناهارو تو سکوت خورد یب
  بمیغر ششونیپ کنمی...واقعا حس ملنتنیسا نایا

که  ییلباسا تنم بود لباسا شبیدوش گرفتم از د هیکوفتم شد رفتم  ییجورا هیخوردن ناهار که  بعد
  دمیبودمو پوش دهیخر

 ) نیرحسی(ام   

 هتل   میبرگشت میکه کرد یدیاز خر بعد

 رفت اتاق خودش   روسال

  

قرص مسکنمو  وانبرداشتمیل هی دونستیبودم خودشم م یعصب یلیشده بود از دستش خ دارشیب تازه
 خوردم  

 دور دور   دیری_خوشگذشت ؟بدون من م

 بود  ینگفتم عصابم خط خط یز یچ

 بمونم   شتیپ ترسمیم هینجوریا افتیبسته تروخدا ...ق ری_بابا ام

 کردم صدامو باال نبرم   یسع

 بیبفهمه اس خواستمیبدونه ....نم یز یروسال چ خوامی....من نم هیدرد من چ یفهمی+اخه تو چه م
 و برنگشتم تهران ...  رانیبدونه برگشتم ا خواستمی...نم دمید
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  ستادیامد جلوم ا یمهد

تو دلت چه  دونمینم یکنیفکر م یداداشم ریکه رفتم اوردمش ...ام فهممیخوب م یلی_اتفاقا دردتو خ
 که رضا مرده؟  یفقط تو ناراحت یخبره؟فکر کرد

 به رضا نداره  یکردم اونطرف:ربط رومو

 حالتو خوب کنه روسالست   تونهیم یگرفت:برو عمتو َمچل کن ...تنها کس بازومو

 کردم  بهش نگاه  برگشتم

شب امد  هیاما اون  ارمیمدت نتونستم لبخند به لبت ب نی...تو اتونهیاون نم ریکس غ چیزد:ه یلبخند
   یو باعث شد بخند

 نداشتم که بگم   یز ینگفتم ...چ یز یچ

 گشنمه  یلیکه خ می_حاالم بر

  

امشب به  گمیمن م ری_ام  میمنتظر موند یالب یبعد از صدا کردن روسال جلو رونیب میاز اتاق زد باهم
 کچلم کرد انقدر اس داد   ییفالح زنگ بزن خدا

  چونشی+حوصلشو ندارم خودت بپ

ول کن  ارهیکانادامون سر درن هیداره تا از قض کارتیکه چ یدونیکردم ...م کاریچ ی_تا االن پس فکرد
 که  ستین

 بدونه   یز یبحث ادامه نداد دوست نداشتم چ یامدن روسال مهد با

 راست رفتم رو تختم   هیبودم بعد از ناهار  یشاک یاز دست مهد هنوز

  امدیم خوابم

   بردمیباخودم م دیوقت دکتر داشتم قطعا روسالروهم با شب

 ........ 

 (روسال) 
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   میشد یسوار تاکس ییسه تا هر

    امیم یک دیدوباره به مهتاب زنگ زدم که کمتر فحشم داد صد دفعه پرس نیماش تو

   شهیتموم م ریکار ام یکه ک دونمیدس به سرش کردم نم فقط منم

 تو   میخلوت بود و راحت رفت یلیبرخالف تصورم خ میشد ادهیپ یمطب از تاکس یجلو

 از دکتره سوال کردم که بدبخت فک کنم ترک کار کنه   انقدر

   دیپرس ریاخرسرم دکتر نسبت منو با ام دیخندیم زیر زیر یمدت مهد تمام

 وسط  دیپر یامدم جواب بدم مهد تا

 دکتر ...  ی_همسرشه اقا

 چشاش گرد شد   یحرف مهد نیبود که با ا دهیروتخت درازکش نیرحسیام

...ماشاهلل چقدرم به هم دیش ریهم پ ی...ان شاهلل به پا  ینگفته بود رینگاه بهم کرد و گفت:ام هی دکتر
    نیایم

  هیدختر برازنده ا میدوست داره ها...از حق نگذر یلیچشمک گفت:معلومه خ هیبا  بعد

 خوبه    یلیرو کرد سمت من و گفت:دخترم زود بچه دار شو...طولش نده بچه خ بعد

  اریحداقل دوتارو ب ایارین دونمی

  

 خنده و با خجالت گفتم :حتما  ریزدم ز گهید نیرحسیام افهیق دنیبا د 

  

   رونیخنده قرمز شده بود که رفت ب از

   کردیکه هاجو واج مارو نگاه م نمیرحسیام

و اگه داروهاشو مصرف کنه زودتر خوب  ستین یجد ریگفت مشکل ام حتینص یبعد از کل خالصه
   ادین گهید تونهیو م شهیم
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 بده   یچ یچ دونمینم شیازما هی دیحتما با گهیماه د هیواسه  فقط

 زد   یبه مهد یپس گردن هی ریهوا ام یب رونیب میمطب که امد از

   یبود گفت یچرتو پرتا چ نی_ا

   دیبه گردنش کش یدست یمهد

   می...بده اسکولش کرد یزنیچرا م ی_روان

  میبچه ها بر الیخیگرفته بود :ب خندم

 لب ساحل؟  میبا ذوق گفتم:بر هویسمت هتل که  میبرگشت ییتا سه

 اخه   میکجا بر کهی:االن هوا تاریمهد

  م؟ینیبب میچراغ زدن بر یکل دمیلب ساحل د می+نه بر

   هیبه ک یبابا ک میو گفت:بر دیخند ریام

   هیقشنگ رهیاعتراف کنم واقعا قشم جز دیلب ساحل با میکرد و رفت رییتغ ریمس

   کیاروم تار یایو زل زدم به در ستادمیاب ا کیسرد نزد کممیبود و  کیتار هوا

   میانداخت که خونه عمو بهرام رفته بود یم یزمان ادیامواج منو  یصدا

اروم  یمهد نیشد اصال ا بیام که غ یسنگ بود گرفت نشست مهد کهیت هیساحل  کینزد ریام
  نهیشینم

   ایپکر بود و زل زده بود به در افشیق ریام یول

  امیدرم یخودش بگه که چشه حداقل از نگران دوارمیتنها باشه ام کمیدادم  حیترج

   دمیشن ییلحظه حس کردم صدا هیکه  کردمیامواج نگاه م به

 نبود   یاطراف نگاه کردم کس برگشتم

 صدا امد   دوباره

 تعجب زبونم بند امد مطمئنم صدا از درون اب بود   از
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 یرنگ دیسف زیچ هیدورتر از ساحل  کمی یچند قدم رفتم جلوتر متوجه نشدم چقدر جلو رفتم ول هی
   رونیکه از اب سرشو اورد ب دمید

 ؟  یکن یخودکش یخوایم یکنیم کاریعقب  _روسال چ دیدورم حلقه شد و منو کش یدست هوی

 انقدر رفتم جلو   دمینفهم یعنیشده بود  سیزانوم خ یکردم تا باال نیرحسیبه ام ینگاه

 اما نبود   دمیرو د دهیسف زیکه اون چ ییسمت همون جا برگشتم

   دمیاونجا بود خودم د یز یچ هی ری+ام

 دستمو دنبال کرد  ریمس

 بوده  یز یچ یقیقا دی...شا نمیبینم یز ی_من که چ

 نبود مطمئنم   قی+نه ..نه قا

شنا  نیخوایبود برگشت و متعجب به ما نگاه کرد:م وانیکه توش سه تا ل ینیس هیام با  یمهد همزمان
  د؟یکن

وقت شب  نیهوا و ا نیروسال تو ا یدیکرد و دست منو گرفت :حتما اشتباه د یبه مهد ینگاه ریام
  ستین ایتو در یکس

 جلومون گرفت  ینیس یمن توهم زدم مهد دیبا اون بود شا حق

 ... دهیبه رگ که حال م دی_شکالت داغ بزن

   میجمع کن لمونیوسا میبر میرو برداشت :زود بخور گهید وانیل هی نیرحسیام

 نگاهش کردم :چرا  متعجب

  میپس چرا بمون ستین یز یتهران ...حاالکه دکتر گفت چ میگردی_فردا صبح برم

 خوبه ها  میچند هفته بمون هیدراورده بود گفت:نه بابا  وانمیکه ته ل یدرحال یمهد

 _بهت خوشگذشته؟ 

   گذرهیخوش م شهیعشقم باتوهم ی:پس چ ریانداخت رو شونه ام دستشو
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   یه اه چندش حالمو بد کردپس زد :ا دستشو

 دنبالمون   انیب دمی...پس من  فردا به انجمن خبر م یندار  اقتی_ل

_خودت  ادیاز انجمن خوشم م یلی...خ میگردیبرم مایچپ نگاهش کرد:حرف نزن با هواپ رچپیام
که برگشتم تهران دنبال روسال رودم امد تو  یهمون سر  امیب ییمن جا مایشو عمرا با هواپ لنتیسا

 تمام  میریحلقمبا جت انجمن م

 داد  لیتحو ریبه ام حیلبخند مل هی و

 برگشتنمون به هتل  بعد

 توهم بود   یعنیبودم  دهیبود که د یز یچ ریجا کردم فکرم درگ کیپالست هیتو لمویوسا 

 تو موهام کردم خول شدم رفت   یدست یاون صدا چ پس

 .......... 

   میاماده شد عیسر یلیروز بعد خ صبح

   میشد ادهیفرودگاه پ کینزد یهتلو کرد با تاکس یکارا یمهد

 ایلیخ یحرف تو گوشش نرفت هنوزم به خاطر پدر مهد یاما مهد مینبود باجت بر یهنوز راض ریام
   ایبه خصوص انجمن بردنیازش حساب م

   گردمیسوار شدن تو جت قبل حرکتمون به بابا اس دادم و گفتم دارم برم بعد

 خوشحال شد   میلیالبته خ که

  دمیبود و درست نخواب ریفکرم درگ شبمیحال و حوصله  نداشتم به خصوص که د ادیراه ز تو

 نشستم سرمو گذاشتم رو شونش   شیکنار یرفتم صندل واشی کردیداشت به مجله نگاه م ریام

   دمیطبق معمول گرفتم خواب و

 زد و سرشو خم کرد گذاشت رو سرم   یلبخند محو هیبدش  یتعجب نگاهم کرد ول با

 زدم   یکه بهم دست داد لبخند یارامش از
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  دمیخواب و

 ...... 

   یقطب ی...خرس ها گهید دیپاش ی_اوهو

 یخوابش برده بود که به لطف مهد رمیانگار ام کردیچشامو باز کردم گردنم درد م یمهد یسرصدا با
   دمیخودمو کش کمیبلند شد... 

 سمتش و بغلش کردم   دمیبابا دو دنیکه با د رونیب میاز فرودگاه امد ییسه تا میامده بود فرود

 دخترم  ری_سفر به خ

   ی:مرس دمیبوس لپشو

   کردنیبودن و نگاهم م ستادهیدورتر ا کمیکه  یو مهد نیرحسیسمت ام برگشتم

 باهاشون دست داد   بابا

  انیازشون خواست که همراهمون ب یبعد سالم و احوال پرس و

بعدم  زنهیکرد و گفت بهم زنگ م یکار داره باهام خدافظ ییقبول نکرد و گفت جا ریچرا ام دونمیاما نم 
 شدن رفتن   یسوار تاکس یبامهد

  ومدن؟ی+بابا چرا باهامون ن

 " ریکار داشتن سخت نگ دیاز دستم گرفت "شا کیپالست بابا

 روم   دیسمتم و پر دیدو یمثل چ یکیمنو برد خونه خودشون با ورودم  بابا

   نیاز پشت افتادم زم که

 روم؟  یپر یم ینجور یکمه ا ی+اخ کمرم مهتاب خدا نکشتت ...وزنت فکر کرد

 گ  و بلندم کرد:دلم برات تنگ شده بود ننه بزر  دیلپمو بوس مهتاب

 کنه که بحثو عوض کردم   ییبه خاطر حرفا دلجو خواستیم بابا

 دوش گرفتم بعدم همه لباسامو شستم  هینکرده بود شب برگشتم خونه خودم اول  یکه کار  اون
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 خواستمیتنگ شده بود...م ریام یبودم دلم واقعا برا شیکاناپه لم داده بودم و به فکر چند روز پ یرو
 زنگ بزنم  شدیام روم نم یخاموش بود به مهد شیبهش زنگ بزنم اما گوش

 .  دمیکشیخجالت م یمهد از

 االناست که اب شم  کردمیحس م دمشیدیم یوقت

 بودم که باعث مرگ پدرش شدم  یاما من کس زدینم یشوخ بود و حرف یمهد دیشا 

 نگاهم نسبت بهش عوض شه  شدیبود که باعث م یز یچ گذشته

که انقدر خوب باهام  امدی...اما اگه نم ادیازمن خوشش نم یمهد دیشا کردمیفکر م نیاطر اخ به
   کردیبرخورد نم

 ....... 

 ) نیرحسی(ام

 یاونجور  یوقت یول ایبهش بگم با من ب خواستیدلم م یلیروسال تو فرودگاه امد دنبالش خ پدرخونده
 باباشو بغل کرد نتونستم بگم  

خونه رو  نیخونه خاله دلم بدجور براش تنگ شده بود خداروشکر قبل از سفرمون ا میرفت میمستق
   میدیخر

 قشنگش شد   یورودمون خاله امد استقبالمون اولش شکه شد اما بعد اشک مهمون چشا با

  یکنیچرا م هیگر گهید دمی...تازه از سفر امد مای:خاله نداشتدیمحکم بغلش کرد و گونشو بوس یمهد

 چقدر دلم براتون تنگ شده بود؟  دیدونیفداتون بشم م یاشکشو پاک کرد :اله خاله

   می:به خدا ماهم دلتنگتون بوددمیجلو دستشو بوس رفتم

 که خونه بدون شما سوت و کوره   میخونه خاله جان بر می: بردیبه سرم کش یدست خاله

زدم و  یه باالرو اون موقع به اسم مهدبودم دو طبقه بود  سه خوابه طبق دهیخاله خر یکه برا ییا خونه
 به اسم خوده خاله   نشمیپا
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 بشم تا بفروشمش  فشیپارک بود ماشاهلل اون موقعه نتونستم حر یمهد نیهنوز ماش اطیح تو

 رو مبل   میدوتامون مثل جنازه ها افتاد هر

  شهیخونه خود ادم نم یچی_ه

 +اره واال  

 دستمو گذاشتم روش   کردیدرد م نمیقفسه س کمی ارهیب ییرفت تا برامون چا خاله

  ؟ی_درد دار 

 به چهرش کردم :نه خستم   ینگاه

  د؟یخواب بایز یبود مثل کواال سرشو گذاشت رو شونه دختر  یک یو گفت:زهرمارو خسته ا دیخند یمهد

 ؟  هیک بایامد و متعجب گفت:دختر ز ییبادوتا چا خاله

 گفت:دوست دخترش   عیسر یبگم که مهد یز یچ امدم

  د؟یکانادا دختر باخودتون اورد دی_رفت

 کارم درامد   ایب

 گوش نکن  زنهیم یزر  هی نیگرفتم که اخش درامد:نه خاله دوست دختر کجا بود ا یاز مهد یشگونین

   هیاداها چ نیباال بزنم ا نیبگو برات است یر یزن بگ یخوایاخم کرد:اگر م خاله

 ولش کن   نوی_خاله برا من بزن ا

 نرفته   ادمیشل شد..هنوز دسته گلشو  ششیکه بهش کردم ن یبانگاه

 بخوابم   رمیخستم م یلیخاله من خ گمی+م

 :برو پسرم اتاقتون هنوز دست نخوردس  خاله

 از مسکنامو بدون اب  خوردم   یکی عیتشکر رفتم تو اتاق سر با

  کردیالودم  م خواب یلیپرت کردم تو تخت مسکنا ارامبخشم بود خ خودمو

   دمیبستم و خواب چشامو
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 ....... 

41 

 ) ی(مهد

 تنگ شده بود   یلیباخاله حرف زدم دلم براش خ یکل نیرحسیاز رفتن ام بعد

 نگفتم   یز یماهم چ کیاون  درباره

 رفت تا شام درست کنه منم لباس هامو رفتم گذاشتم تو اتاق خودم   خاله

 زنگ خورد   میکه گوش گشتمیکانال درست م هیو امدم رو مبل داشتم دنبال  دمیپوش یراحت لباس

 شدم   یاسم فالح عصب دنیبا د هیارتباط ستمیس یتوف تو هرچ یعنی

 و دکمه اتصال زدم  اطیتو ح رفتم

 فالح   ی+سالم اقا

 احوال شما   ی_به به سالم اقا مهد

  دیداشت ی...کار می+به لطف شما خوب

 شرکت   دیاریب فیروز تش هیتهران  دیخواستم بگم حاال که برگشت_ بله راستش 

  هیس یب یپا ب هیانجمن  نیا یعنیتهران  میبرگشت دیاز کجا فهم نیا اوهو

 ...چه برسه...  می...ماهنوز به شرکت خودمون سر نزد میتونی+ممنون اما فعال که نم

 قطع کرد  حرفمو

   ستین ی...عجله ا دیبود لی_نه نه هروقت که ما

 +باشه ...فعال خداحافظ 

 _خدانگهدارتون  

 داده ها برگشتم تو خونه و نشستم سرجام   یر یعجب گ نمیقطع کردم ...ا تلفن

 ماه بود  کیاون  ریدرگ فکرم
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   میماه تجربه کرده بود کیممکن تو  ییزایچ نیتر نیو غمگ نیباحال تر دیشا

  امدیوگرنه گندش درم رونیب میدیکش انایبه موقعه خودمون از جر یول

  

 حس نکردم   گهید نویحاال چراشو ا کشهیازم خجالت م کردمیروسال افتادم حس م ادی ناخداگاه

   شهیم میرحسودیام به

 خانوادش زندس که دوسش داشته باشه اما من...هه   یاز اعضا یکیاون  باز

 داشتم   یز یچ یاهر خو هیکاش منم  یازمحبت ا ریغ دمیازش د یز یبود که هرچ میعوض پدرم

   ستنیکه دوسشون دارم و االن ن ییمادرمو کرد ...احتشام کسا یهوا دلم

   رونیو رفتم ب دمیلباس پوش عیسر یان میتصم هی با

  ؟یر یکجا م ی_مهد

   یکس دنیبرم د دیبا گردمی:زود برمرونیب رفتمیطور که م همون

 _پس مواظب خودش باش 

   دمیرفتم بهشت زهرا سر راهمم گل خر میخوشگلم شدم ومستق نیماش سوار

 قبر مادرم رفتم گل هارو گذاشتم رو سنگ قبرش   سر

شب همون جا موندم و بعد  یکیبه گردنم داشت تا نزد یکه حق پدر  یقبر احتشامم رفتم کس سر
به شرکت  دیبهتر شه خودم حواسم با رحالشیکه ام یتا وقت زدمیسر به شرکت م هی دیبرگشتم خونه با

 باشه 

 (روسال) 

 با پرونده ها گرم بود   سرم

 زنگ خورد   میها بودم که گوش یر یدرگ نیکار عقب افتاده داشتم توهم یچند روز که نبودم کل نیا

 برداشتم   یخوشحال گوش نیرحسیشماره ام دنید با
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 خاموش بود  تی+الو....چرا گوش

   دیخند یگوش پشت

 _علک سالم...منم خوبم  

 +خب حاال سالم ... 

 تموم کرده بود متوجه نشدم   میباتر دی_ببخش

   ستیگفتم  +مهم ن دلخور

  یی_کجا

 +توشرکتم چه طور  

 دنبالت شام خاله دعوتت کرده   امیادرس بده ب یچی_ه

 همون خانم تپله   گهیم شویخودم گفتم کدوم خاله؟اها نکنه دا شیپ

   امیمدنبالم ادرس بده خودم  یایب خوادی+نم

 دنبالت   امیگفتم ادرس بده م ری_نخ

  ادیب شیکردم و ادرس خونمو دادم بهش قرار شد ساعت ش یا خنده

 نرم ابروم بره   یهپل یجور  نیبرم خونه به خودم برسم هم حداقل

 گذشت  که فاطمه امد تو اتاق   یچند ساعت هیاز قطع تلفن مشغول کارام شدم  بعد

 که   ی+باز بدون در امد

 خونتون؟  یبر  یخوایجان ...شما نم ی_شرمنده ابج

 ساعت چشام گرد شد   دنینگاهش کردم مگه ساعت چنده ...با د جیگ

 چهار بود  کینزد

   می+اصال حواسم به ساعت نبود...چرا بر
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کرده  دایچرا پ دونمیوسواس که نم یدوش گرفتم با کل هیراه فاطمه رسوندم خودمم رفت خونه  سر
 بودم لباس انتخاب کردم  

 ام عطر زدم به خودم   یسرم کردم کل یو شال گلبه یکه تازه گرفته بودم با شلوار مشک یگلبه مانتو

 مویگوش عیمنتظرمه  سر نییاس داد پا ریبود که ام شیش کیکردم ،ساعت نزد شیارا کممیدراخر  و
   نییبرداشتم رفتم پا

   کردیت خونه رو نگاه مداد بود با دق هیتک نیبه ماش 

  می+سالم...بر

 ؟چرا چراغا خاموشه   ستین یخونتون مگه کس گمی_سالم...م

   کنهینم یمنم توش زندگ ریغ یخونه منه ....کس نیگفتم:ا شدمیم نیطور که سوار ماش همون

  ؟یکنیم یزندگ نجایا ییتنها یعنی؟یچ یعنیتعجب نگاهم کرد : با

 وقت خونمو جدا کردم   یلیگفتم:اره ...خ الیخیب

 نگاهم کرد:اونوقت چرا   بااخم

مستقل باشم  خواستمی:م چیبدونه که ه ریاگر درباره عمه فرخنده و مشکالت اخ هیکردم عصب حس
   نی...هم

نگفت چند دفعه خواستم سرصحبت باز  یچیباهمون اخم نگاهم کرد و استارت زد توراه اصال ه کمی
که اورد تو  نینگهداشت ماش یخونه دو طبقه ا یچشه ،جلو نیاالن ا شدیکنم اما فقط اخم کرد چ

 خونه رو درک کردم    یتازه خوشگل اطیح

 توش جا بشه  نیدوتا ماش شدیبزرگ نبود اما م یلیخ اطشیکه ح نیا با

 بود  وارید کیقشنگم کنار در خونه نزد یتخت چوب هیبود و درختا زرد شده بودن  زییپا

خانم محکم بغلم کرد خوب که نگاهش کردم شناختمش خاله بود  هیکه  زنمیم دیطودیمح داشتم
 +سالم خاله جون   یمیمهربانونع

 تو   میبر ایب یخوش امد زدلمیماهت عز ی_سالم به رو
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امدم خونه  رسرمیکوفت خ یهمچنان اخم کرده بود ا نیرحسیزدم رفتم داخل خونه ام یلبخند
ام  یکه گذشت مهد کمیکرد و قربون صدقم رفت  فیازم تعر یاورد کل ییداداشماخاله برامون چا

  وستیبهمون پ

 باهامون کرد   یشوخ یکل یخاله سنگ تموم گذاشت مهد خالصه

اسرار کرد  یلیخوش گذشت شب خاله خ میدرکل اصال بد نبود کل ینگفت ول یز یچ ادیز نیرحسیام اما
 برم بمونم  گهیروزه د هیبمونم اما قبول نکردم قرارشد  ششیپ

 بهش زدم  یخونه ترمز کردلبخند یمنو برگردوند جلو نیرحسیام خود

   یمنو رسوند ی+مرس

 شم که دستمو گرفت   ادهیپ خواستم

 نگاهش کردم   منتظر

  ؟یکنیم ی_چرا تنها زندگ

 مستقل باشم   خواستمی+گفتم که م

 زد  یپوزخند

  نه؟یهم لشیدل کنم؟فقطیباور م ی_فکر کرد

 از مشکالتم بدونه  خواستیکردم دلم نم سکوت

   ستین یا گهید زی+چ

 خودم ....  شیپ ایکنه ب یبزارم تک خواهرم تنها زندگ تونمی_باشه اما من نم

 من راحتم   نیرحسیجاخوردم:ام 

  ؟یکن یمن زندگ شیپ یخوایروسال ...چرا نم ستمیمن ن یبرگشت سمتم:ول یعصب

گفته  یشدم  +ک انمیشاهد بودم که باعث دردسر اطراف شهیهم میدلم گفتم چون دردسرم تو زندگ تو
   نیهم سمیخودم وا یپا یتنها باشم...رو خوادیدوست ندارم من فقط االن دلم م

 که معلوم بود ناراحت شده گفت:باشه...مراقب خودت باش   ییبا صدا یقانع نشد ول دونمیم
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 ... خواستمی+ نم

  ستیمهم ن الیخی_ب

 وارد خونه شدم گاز داد و رفت   یشدم وقت ادهیپ نیدم از ماشنگاهش کر کمی

 باشم   یسربار کس خوادیناراحت شدم..اما دلم نم خودمم

دکمه اتصال  عیاسم فاطمه سر دنیبا د خوردیداشت زنگ م میگوش ییدراوردم و رفتم دستشو لباسامو
 زدم +سالم فاطمه جان 

  یخولم خوب ی_سالم ابج

  یاز ماکرد یادیشده که  یز ی+خداروشکر چ

 کنم؟  دیخر میدنبالم بر یایفردا ب شهیم رگاهیتعم نمیماش یدونیجان  م یکه اج گمی_بله شده... م

  دیوقت بود نرفته بودم خر یلیبود خودمم خ لیفردا شرکت تعط گفتیفکر کردم بد نم کمی

 دارم فردا ساعت چهار خوبه؟  دی+باشه حتما خودمم خر

 خدافظ  فتهیممنون هرچند که وظ یلی..خ هی_اره عال

 +پروو خدافظ 

 نکهیدرداوره ا یلیکردن خ یزندگ ییتنها کنمیبهش فکر م یروشن کردم وقت ونیتو هال و تلوز رفتم
 تو خونه منتظرت نباشه  یکس چیه

 ................ 

 ) نیرحسی(ام

 یبرا کنهیم یباشه چرا  داره تنها زندگ الیخیو ناراحت بودم چه طور ممکنه روسال انقدر ب یعصب یلیخ
 شهر شلوغ  نیدختر تنها اونم تو ا هی

 افتاده که از خونشون دل کنده   یاتفاق هیحتما  شدهیچ گهیبهم نم چرا

 رو تخت نشستم خاله امد کنارم   اطیح تو
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  روقتهید یدی_پسرم چرا نخواب

 بخوابم  تونستمینم یول امدیخوابم م میلیاتفاقا خ دیبه چشمام کش یدست کالفه

 بخوابم  تونمی+فکرم مشغوله خاله نم

 شد؟  یز یچ یناراحت ی:از چ دینگران پرس خاله

که به چشماش  یکردم ...وقت داشیازش دور بودم االن که پ یلی+به خاطر روسال ناراحتم خاله من خ
  کنهینگاه م بهیبه غر کنمیحس م کنمینگاه م

که گذاشتم  رتمیغ یکه چقدر من نفهم بودم....چقدر ب دمیبار تو بغلم گرفتمش فهم نیاول یبرا یوقت
   ششیرفتمو نموندم پ

تنهاش بزارم اما  دهیاجازه نم رتمیبکنم .....غ تونمینم یکار  چیو ه کنهیم یداره تنها زندگ دمیفهم االن
چه  دونمیاما واقعا نم مونمیکنه ...به خدا از گذشتم پش یزندگ شمیپ ادیکه ب کنهیخودش قبول نم

 باهاش برخورد کنم  دیبا یجور 

   گفتینم یز یو چ دادیفقط به حرفام گوش م خاله

 کنم  یخودمو خال یکرد حساب صبر

 نه اون  یدرستش کن دیاما تو با هیعاد یکه گفت یبیحس غر نیا زمی_گوش کن عز

  ؟یچ یعنی+

  ینگاه کرد بهیغر هیحتما توام اونو به چشم  یدید بهیغر هیتو چشماش  یگیم ی_وقت

 هستن   یاحساس یلیدخترا خ ری...ام

تالش کن  کمیچقدر دوست داره ...اما توام  دمیاون دختر که نگاه کردم فهم یامروز به چشم ها من
که چقدر ازش دور  ستی،بزار حس کنه باهات راحته ...مهم ن نشیاون خواهرته به چشم خواهر بب

   یکه االن کنارش هست نهیمهم ا یبود

بودم  نیسرسنگ کمیمدت با روسال  نیحق با اون بود تو ا دیکردن حرفا برام سخت بود اما شا درک
 کنه  یزندگ شمیپ کنهیاشکال ازمنه +چرا قبول نم دیشا
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  یاما بهتر ازش برادرانه بپرس دونمینم نویداخل گفت:ا رفتیهمون طور که م خاله

 تر برخورد کنم   یمیباهاش صم دیبا دیردم برادرانه ،شازمزمه ک باخودم

 ............ 

سپرده  یشرکت خداروشکر به خوب کس میبر میخواستیامروز بعد مدت ها م میاماده شد عیسر یبامهد
به  دیبا رونیبکشم ب میکرده بود وقتش بود خودمو از ناراحت یمدت شرکت سود خوب نیتو ا مشیبود

 برگردم   میزندگ یروال عاد

 امدن   دنمونیاز کارکنان د یلیورودمون به شرکت خ با

 کردن   یاز برگشتنمون ابراز خوشحال همه

 میشدیبودم اگر اون نبود تا االن ورشکست م ونشیمد یلیداد خ لیامروز شرکت بهمون تحو یمجتب
   کردمیچندماه مطالعه م نی،تو دفتر کارم داشتم تمام عملکرد شرکتو تو ا

   میداشت دیجد یرویاستخدام چندتا ن ازبهیخوب بود فقط ن زیچ همه

 با چند ضربه کوتاه وارد اتاق شد  یمهد

 نگاه به ماهم بکن  هی ایخوب خودتو مشغول کرد گمی_م

کنسل شدن قرار دادامون نگران  یحت ایبابت ضرر کردن  یلیخ میخداروشکر ضرر نکرد یول زی+مزه نر
 بودم 

  ینگران بود ی_خاک برَمالجت که الک

 بود شهر رنگ سرما به خودش گرفته بود  زییتوجه به چرت و پرتاش برگشتم سمت پنجره االن پا یب

 هی قممیرف نیطرف از دست دادن بهتر هیچند وقت داشتم امد سراغم،روسال از  نیکه ا یناراحت بازم
 روشونم گذاشت برگشتم سمتش  یکه مهد یطرف با دست

 که دلت براش تنگ شد ...رضا فقط دوست نبود مثل داداشمون بود ...  یستی_باور کن فقط تو ن

  مایامروز با فالح قرار دار یراست الیخیب ی...ه ستین گهی+باورش برام سخته که د

 کار دارم   ییجمع نبند من جا مینه قرار دار ،ی_قرار دار 
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  ارو؟ی نیبا ا یزار یکجا منو تنها م سای+وا

 نخورتت کار من واجب تره   گمیبه ساعتش کرد و گفت:نترس بهش م ینگاه یمهد

  شدیم کیبود و هوا داشت کم کم تار میپنج و ن کینگاه به ساعت کردم  نزد هی

 هست  ی+حاال کار واجبت چ

 _فضول نشو  

  چونهیپیمنو م ارمیسرش درم شویدرو بست و رفت تالف بعدم

........ 

 (روسال) 

   شکستیکه دستمون داشت م دیخر زیم زیفاطمه چ نیا انقدر

 بود تو فکر وانت بودم   ادیانقدر ز یعنیعقب  یگذاشتم صندل لیوسا همه

  ؟یر ینمونده که بگ یا گهید زی+چ

  دیببخش یشد تیامروز اذ یلی_نه...خ

 +سوارشو کم چرت و پرت بگو  

   ادیپدرم درم رمیبگ رگاهیاز تعم نموی؟تا ماش یبهم قرض بد نتویدو روز ماش شهیروسال م گمی_م

   کنمیم تیها خط خط فتهیخط روش ب هیخنده گفتم:باشه فقط  با

  یاج یلپمو بوس کرد "مرس دیپر رایجوگ نیمثل ا فاطمه

 بوسش "اه اه چندش"  یگذاشتم جا دستمو

 دلت بخواد   میلی_خ

 برداشتم  +بله   یوشزنگ خورد بدون نگاه کردن به اسم طرف گ میکه گوش میخونه فاطمه بود یکینزد

   ی_سالم چه طور 

 بود   یجابه جاشدم مهد یتو صندل کمی
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   ی+ممنون شما خوب

  یی_ممنون...کجا

 ...  ابونمی+تو خ

  نمت؟یبب امیب شهی...م زهی_ چ

 +اره فقط من ... 

  

   میبود دهینگاه به خونه فاطمه کردم که رس هی

 +االن خونه دوستمم امدم حتما 

 دنبالت   امیب یی_بگو کجا

   دمی+باشه اس م

  یبا ی_اوک

 بود  یموشکافانه نگاهم کرد :ک فاطمه

 دیدنبالم با انیباال تا  ب میببر لویوسا ایبنده خدا فعال ب هیکنم گفتم: تشیکه اذ نیا یکردم برا یا خنده
  یمهمونم کن ییچا

دادم  چیسوئ حتینص یگرفت خالصه با کل لمیتحو یلیباال مادر فاطمه خ میبرد لیوسا یبدبخت با
 دستش  

بود مال منو که  ادیانقدر مال فاطمه ز مینگاه کرد میبود دهیکه خر ییزایو چ میکرد یباهم شوخ یکل
  میاصال وقت نشد نگاهش کن

 بدرقم امد    یدربرا نییفاطمه تا پا نهییزنگ زد گفت پا یهفت بود که مهد یکاینزد

با  دیداد بود مخش سوت کش هیتک نشیبه ماش نهیخفن دست به س پیت هیکه با یمهد دنیبا د اما
 امد سمتم   لیوسا دنید

   نی_بده بزارم تو ماش
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  هیپسره ک نیزد تو پهلوم که اخم درامد :ا عیضا یلیخ فاطمه

 ...داداشمه  یزنیگذاشتم رو پهلوم و با اخم گفتم:زهرمار چرا م دستمو

 نگاهم کرد  یجور  هیبرگشت و  یداشت که مهد یکلمه چ نیا دونمینم

  ی_تو که داداش نداشت

 +اتفاقا دارم دوتام دارم ...حاالم خدافظ مواظب عروسکم باش 

 گفتم   یبد زیمگه چ هی،چ کردینگاهم م یجور  هیهنوز  یمهد

 شد  ری+سالم مجدد شرمنده د

 انگار به خودش امد و سوار شد  یمهد

51 

   یبا من داشت ی+خوب کار 

 _اول ادرس خونتون بده  

در خونه که  یبود و درست جلو ینگفت هوا ابر  یز یاز دادن ادرس منتظر بودم حرف بزنه اما چ بعد
 گرفت  یدیبارون شد میدیرس

 گذاشتم تو راه پله   لیوسا یکمک مهد با

 تو   میبر ایب ی+مهد

 تعارف کن  یبابا حاال ه یشیم ضیبود االن مر ستادهیبارون ا ریدر ز یدرست جلو یمهد

   میزنی_نه بعدا حرف م

شده  سیبردمش باال  +کل لباسات خ یبازوشو گرفتم و زور  رونیب دمیدو عیبره که سر خواستیم
 بعد برو   ادیبعدشم بزار بارون بند ب یشیم ضیمر

بود مردد امد خونه چراغ که روشن کردم  یها دست مهد سهیاز ک یکیانداختم و درو باز کردم  دیکل
 شدم  سیخ یاز مهد شتریمن ب دمید
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 رو ازش گرفت  سهیجلو ک رفتم

  ؟یباهام حرف بزن یخواستیبخور ...مگه نم ییچا هی نیتو بش ای+ب

 ... ی_چرا ول

   ای+پ حرف نزن ب

شالمم انداختم سرم  دمیسارافون پوش هیساز و رفتم اتاق لباسامو عوض کردم  ییتو چا ختمیاب ر عیسر
   رونیامدم ب

 زل زده بود   نیرو مبل نشسته بود و به زم یمهد

 و رفتم جلوش نشستم  ختمیر ییچا عیشده نگران شدم سر یز یچ نکنه

  شمیشده دارم نگران م یز ی+چ

   ستمین نایو ا ینی_روسال من اهل مقدمه چ

 +راحت حرفتو بزن  

  ؟یکن یزندگ نیرحسیام شیپ یایمکث کرد و بدون نگاه کردن به من گفت:چرا نم کمی

 بپرسه  نویهمه راه امده ا نیا یعنی جاخوردم

 یلینکن اون خ یدور  ریکرده اما به خاطر من از ام یپدرم در حقت بد  دونمی_به خاطرمنه؟م 
   رمیگیخونه م هینگرانته...اگه مشکل منم ...من 

 ناخداگاه بغض کردم   زدیباغم حرف م نیهمچ گهیم یپسر چ نیخدا ا یوا

تا  نیتو با پدرت زم ادیگفته من ازت بدم م یبه تو داره...ک ی...پدرت چه ربطهیحرفا چ نیا ی+مهد
 امد واسه گذشته بود تموم   شیکه تو گذشت پ یهرچ نی...ببیاسمون فرق دار 

 سرشو باالگرفت و بهم نگاه کرد  باالخره

  ؟یکنیقبول نم _پس چرا

 خواستمیکردم نم دایمشکالت با خانواده پدرخوندم پ یسر  هیو گفتم:چون  ایزدم به در دلمو
 کنم   یشما زندگ شیبدونه وگرنه من از خدامه که پ نیرحسیام



 

56 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟  ی_چه مشکالت 

 باهاش داشتم اونم فقط گوش کرد   یچرا اما احساس راحت دونمیکردم  نم فیبراش تعر ویچ همه

  ؟یبگ یخواینم نیرحسیام _به

 بدونه  خوامی...فعال نم کنهیم ی+نه نه بفهمه قاط

 بود  رناراحتیچند روز ام نیچقدر ا یدونی...م یاین شهینم لیدل نایا یاز جاش بلند شد :باشه ول یمهد

 اونجا   امیفرصت م نیتنها نباشم:باشه تو اول گهید خواستیخودمم دلم م ییجورا هیفکر کردم  کمی

بردار  تیضرور لیاالن وسا نیهم هیدوباره چهره شادش برگشت و با خنده گفت:برو بابا بعدا ک یمهد
  میبر

  شهیاالن نم یول امیکه گفتم م شهی+جااان االن؟نم

  

   کنمیخودم جمع م لتوی....  وسایکنی_گفتم االن... اصال حاال که تو جمع نم

روش  دمیسمتش قبل از باز کردن کشوم پر دمیخدا دو ایلبخند بدجنس زد رفت سمت اتاقم  هی
   نهیمونده داشته و نداشتمو بب نمی،هم

 جمع کنم   ای یکنی...جمع میسرخ شد شدی:چدیخند

   کنمیجمع م رونیبرو ب کنمیگفتم :نه جمع م باهول

 ختمیکه الزم بود ر یز یچمدون برداشتم همه چ هیبود ابروم بره ، کیکرد و رفت نزد یبلند خنده
 داخلش  

 کنم؟  کاریخونه چ لی+با وسا

   ارنشونیب گمی_نگران اونا نباش فردا بچه ها رو م

از  نیرحسیواسه خوشحال کردن ام نیازم گرفت برد تو ماش یگفتم و چمدون بردم که مهد یا باشه
 قشنگ بود   بی،بارون بند امده بود و هوا عج ترسمینم یز یچ چیه

 کردم   فکر یمهد یبه حرف ها نیماش تو
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خوشحال بودم  یلیخ یچرا ول دونمینگران بودم نم خودیمن ب کردیفرق م یلیواقعا با پدرش خ یمهد
 اونجا  رمیکه دارم م

 ...... 

 ) نیرحسی(ام

 هیو  اطیواسه قدم زدن رفتم تو ح دادیو هوا جون م دیبار ینه شب بود بارون قشنگ یایکینزد ساعت
 در   یو رفتم جلو بمیدر دستمو کردم تو ج ی،باصدا دمیکش قینفس عم

 چمدون تو دستش   هی دنیکنم اما با د تیرو اذ یمهد خواستمیم

 کردم  تعجب

 ؟  یر یم یدست؟خدا بخواد دار  هیچ نی+ا

   ستی....سومن مال من ن رمی،نم امی_اولن سالم...دومن من دارم م

  ه؟ی+پس واسه ک

 _مال منه  

 گهینفر د هیو با خنده گفت:تو خونه جا واسه  ستادیروسال چشام گرد شد امد جلوم ا دنید با
 بمونم   شتیکه پ د؟امدمیدار

 واسه تو جاهست   شهیهم می+واقعا؟معلومه که دار

 بگم خوشحال نشدم   تونمینم دیخاله خواب شیشب روسال پ اون

   یبرطرف شد رفتم تو اتاق مهد امیاز نگران یکیحداقل  باالخره

منوخاله  یحرف ها یها نشست هیکار بد یفضول یاما...ممنون  ول یکرد شیراض یچه طور  دونمی+نم
  یرو گوش کرد

  دیخند کمی

  شدمیمطمئن م یز یاز چ دینکردم درواقعه به خاطر خودم  باهاش حرف زدم...با ی_کار 

 اونوقت  ی+ازچ
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 ناراحته  کردمیزد چراحس م ینیغمگ لبخند

که روسال من رو مثل  دمیترسیم نی... از اکنهی_خوشحالم که منو به چشم پسرقاتل خانوادش نگاه نم
 خواهر دارم  هیامروز بهم ثابت شد منم  ستین ینجور یاما ا نهیپدرم بب

   ارنیب لشویوسا گمی...فردا به بچه ها م هیبمونه طبقه باال خال شمونی....حاالکه قرار پ

 فالح امروز امد...   یدادم بحث عوض کنم: راست حیزدم ترج یدلبخن

 زد حاال   ی_خب چه زر 

 یکه معما میبهش کمک کن خوادی...درواقع م میدکترو تموم کن قاتی+چرت و پرت ازمون خواست تحق
 جاوا رو حل کنه  یها ستالیکر نیا

ماه واسه هفت جد ابادمون بست بود عمرا  کی:به درک ....اون دیتفاوت رو تخت دراز کش یب یمهد
 کنم  یاگه باهاش همکار 

 تکرار بشه  زیدوست نداشتم همه چ خودمم

 شد   الیخیب ییجورا هیخانوادم باشم خالصه  شیپ خوامیمنم ردش کردم و گفتم م دونمی+م

 _بهتر 

 دوباره بسازم   مویبا ارامش زندگ تونمیبه اتاقم فکر کنم باالخره م برگشتم

 ........ 

 (روسال) 

زدم خوشحال  یلبخند شبید یاداوردیشدم خاله تو اتاق نبود با  داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح
خاله تو اشپزخونه داره  دمیکه د رونیمانتو و شلوار برداشتم حاضر اماده امدم ب هیرفتم سمت چمدونم 

  کنهیصبحونه اماده م

که چشاش باز نبود اصال خواب خواب بود  چارمیب یدمه خوردیم ییداشت چا یرو صندل نمیرحسیام 
 کردم و رفتم کنارشون   یسالم
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دعوت  نجایفرهمند ا یگفت:امشب اقا نیرحسیکه ام میمشغول صبحونه بود ختیر ییبرام چا خاله
   میکن شام دورهم باش

 میخوایشده باشه م یز یچ دیامده؟ _مگه حتما با شیپ یتعجب کردم:چرا؟مشکل کمیحرفش  نیا با
  میدورهم باش

   ادیب گمی+باشه خب م

 زود برم  دیشده با رمیمن د یجام بلند شدم:خاله بابت صبحونه ممنون ول از

   رسونمتیبلند صدام کرد:صبر کن روسال م یبا صدا ریسمت در که ام رفتم

 ...  رمی+نه خودم م

   یکنیهست چرا تعارف م نیماش ی_وقت

بلندش کرد که  یگرفت و از رو صندل قشوی هویصداش کرد انقدر منگ بود که  یسمت مهد رفت
تا  یمجبور  گهیبغلش کرد:بلند شو د نیرحسیبشه که ام نیبود پخش زم کیتعادلشو از دست داد نزد

 ؟  یباش داریخود صبح مثل جغد ب

   میشد نیسوار ماش ییگرفت سه تا خندم

 دنبالم من که خوشحال، گفتم باشه   ادیظهر خودش م رگفتیام میدیبه شرکت رس یوقت

 یمرخص یادرسو بهش دادم و قطع کردم فاطمه سه روز   ادیشرکت به بابا زنگ زدم و گفتم شب ب تو
 چرت و پرتاش تنگ شده بود   یبود دلم برا

   نیمنو بب خوانیشرکت گفت دونفر امدن م یکار بودم که منش غرق

 نکردن؟  ی+خودشون معرف

  ان؟ی_نه ..بگم ب

   انیمکث کردم :بگو ب یکم

 دهیپوش یرسم یمسن تر بود جفتشون لباس ها شونیکیدو نفر امدن تو اتاقم  قهیاز چند دق بعد
 نکنه از انجمن باشن   دمیلحظه ترس هی نیک نایبودن ا
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انگار  ستادیاخم وحشتناک پشتش ا هیبا  میکیجلوم نشست اون  یبود رو صندل شتریکه سنش ب یاون
 طلب کاره  یز یچ هی

  ادیاز دست من برم یچه کمک دی+بفرما

 دارم   یغامی_خانم رادمنش ...من از طرف شخص به اسم بزرگمهر براتون پ

 بودم   دهیتاحاال نشن یاسم نینگاهش کردم همچ کمی

   شناسمیرو من نم شونیا یول دی+ببخش

 دیاز طرف ما به برادرتون بگ شناسهیم شونویاما برادرتون خوب ا دونمیکرد:م یمرده تک خنده ا اون
 تک خواهرشو   ی...حت دهیاز دست م شویاگر کتابو بهمون پس نده کل زندگ

 چیه دیکنیم دیمنو تهد دیدار یبه چه جرعت دیهست یجبه گرفتم:شما ک عیشکه شدم اما سر باحرفاش
  م؟یمن ک دیدونیم

 نمیا یچشمک زد و گفت"حت هی... "دیهست یک میدونی...م میدونیم_بله خانم روسال رادمنش ما 
  دیکه شما بهمن خانو کله پا کرد میدونیم

....پاشو اگه از  دیمنو بهش برسون غامیپ ستیمهم ن میهست یکه ما ک نیاز جاش بلند شد: وا مرده
   شهیحدش دراز تر کنه براش گرون تموم م

من  دونهیکه م یشدم کس مونیبودن خواستم دنبالشون برم اما پش یک نایا رونیگفت و رفت ب نویا
 پشتش قرصه  کنهیم دیتهد ینجور یو داره ا میک

 دمیکردم که نفهم الیانقدر فکر و خ یفکرم مشغول بود کدوم کتاب چه کتاب دمینفهم یز یحرفاش چ از
   نییداغون رفتم پا یساعت چهارشد با عصاب یک

لبخند با نمک  هیو با  نییرو داد پا شهیش یجلوم ترمز کرد مهد یمشک یوندایبعد ه قهیدق چند
  ؟یگفت:جووون خانم شماره بدم پاره کن

  میبهش زد :سالم ...سوارشو بر یپس گردن هی نیرحسیام همزمان

 کرد   یشوخ یلیخ یبود تو راه مهد ریخنده رفتم عقب نشستم اما هنوزم فکرم درگ با

 که نتونم بگم   شدیم یز یچ هیبگم اما هربار  نیرحسیفرصت بودم تا به ام دنبال
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 ازش استقبال شد   یبابا امد که به گرم شب

خوشحال  میلیکنم برخالف تصورم بابا خ یزندگ ششونیبا بابا  حرف زد و گفت که قراره پ نیرحسیام
 شد  

   کردمینگاهشون م ینگفتم و فقط با لبخند زور  یز یچ ادیز

 یجور خاص هیلحظه چشمم افتاد به بابا که  هی یذهن یها یر یدرگ نیاون مرد رو مخم بود تو ا یحرفا
   کردیخاله رو نگاه م

 و اگه بگم لپاش گل انداخته بود دروغ نگفتم  کردیتعارف م ییچا  وهیهمش م خالم

 بود   دهیفهم ییزایچ هی میمهد انگار

 ع کن خالمو خورد  امد دم گوشم و گفت:برو باباتو جم واشی

 رفتم تو اشپزخونه   دیببخش هیخنده که نگاه همه سمت من برگشت با  ریحرفش زدم ز نیا با

   مینباش ادیز دیکنار که تو د دمشیکش واشیامد  نیرحسیبعد ام قهیدق چند

   میافتاد یعروس هیفکر کنم  ری+ام

  یتور کرد ویکی یمهد یتعجب نگاهم کرد :چرا نکنه برا با

  گمیم یچ یفهمینگاه به خاله کن م هی+نه بابا 

بابا نشسته بود و با خجالت  کیخاله که نزد دنیبا د رونیسرشو از اشپزخونه اورد ب واشی نیرحسیام
 دهنش باز موند  کردیبابا گوش م یبه حرفا

 .. یگیم یعنی زهی_نه بابا چ

 فعال...  گمینم یز ی:من که چدمیخند

   هیبق شیپ میبرگشت باهم

 کمیخونه من  نیایزودتر ب کمیفردا  یگفت:پسرم راست دادیمخاطب قرار م نیرحسیکه ام یدرحال خاله
   میدارم  تو مهرآباد باهم بر دیخر
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من  دیمهرآباد ...کجا کار دار رمیگفت:اتفاقا فردا من دارم م عیبابا سر هویبگه  یز یچ ریکه ام نیاز ا قبل
   برمتونیخودم م

  شدیسرخ م ینجور یسالس که ا ستیانگار دختر ب نییبا خجالت سرشو انداخت پا خاله

  شمی_نه مزاحم شما نم

 دنبالتون  امیفردا م یکه معلوم بود هول کرده ادامه داد:نه بابا چه مزاحمت یبا خنده ا بابا

 .. 

 که کال قفل کرده بود  رمیام کردیدهنش باز بود و باتعجب به اون دوتا نگاه م  یمهد

   دمیخندیم زیر زیمن بودم که ر فقط

 یکل چارهیسر خاله ب میختیر ییبود که بابا رفت بعد رفتن بابا سه تا ازدهی کیساعت نزد خالصه
   نایو ا هیباکماالت یلیانکار کرد تهش گفت مرد خ یول دیخجالت کش

تر بود اخ اخ مهتاب  کیدوسال از بابا کوچ یبابا از خاله خوشش امده خاله از نظر سن کردمیم حس
   میتور کرد ویکیبابا  یبرا ینیکه بب ییکجا

   دمشونیچیم دیفقط با نجایاز اون خونه اوردن ا لمویطبقه باال امروز همه وسا رفتم

 امد باال   نیرحسیراه بود برداشتم و بردم تو اشپزخونه که ام یکه جلو یکارتون دوتا

  ینیبچ لتویوسا کنمی_فردا کمکت م

 نصف خونه رو هم پر نکنه     لمیهمه وسا دیبزرگه شا یلیخ نجای...ا نمیبچ تونمیخودم م ستین ادی+نه ز

 نییپا دیباال همش با یایب زارمیامد تو اشپزخونه و دستمو گرفت:مگه مهمه؟من که نم نیحس ریام
   یباش

 رفته بود که بهش بگم   ادمیامروز صبح افتادم پاک  ادی هویکه  دمیخند

 سوال بپرسم؟  هی شهیم ری+ام

 هارو از جعبه دراورد :تو ده تا بپرس  وانیاز ل یکی نیرحسیام

  ؟یشناسیمکث کردم و گفت:بزرگ مهر م کمی
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 شکست   یبد یاز دستش افتاد با صدا وانیحرفم ل نیا با

   کنمی+عه...بزار االن جمعش م

طرف خودش چشاش  دیبه شدتت دستمو گرفت و کش نیرحسیسمت جارو و خاک انداز که ام رفتم
 که تا االن خوب بود  نیخدا ا ایقرمز شده بود 

  ؟یدیاسمو از کجا شند نی_ا

هم  کردمیحس م گفتمیکه م یبا هرکلمه ا شدیکردم که صبح چ فیبودم براش تعر دهیترس کمی
   شهیتر م یهم عصبان ترسهیم

  یمونیبه بعد خونه م نیسرکار ...از ا یبر  یحق ندار  گهیگفت:د  تیعصبان با

 .. یچه ربط نایا ریام ی+ول

 سرکار   یبر  یکه گفتمو بکن حق ندار  یحرفمو ادامه بدم با داد گفت:کار  نزاشت

   دمیکه زد ترس یداد از

  رمینم یتو بگ ی+با...باشه هرچ

 داد زدم   دیو امد جلو بغلم کرد:ببخش دیتو موهاش کش یدست کالفه

 کدوم کتاب   هیکتاب چ انیاصال جر شونیشناسیبودن؟م یک نایا نیرحسیگفتم:ام اروم

   یبخواب دیبا نییپا میبر اینگران نباش ب ستین یز یمنو از خودش جدا کرد :چ اروم

 کردمیحس م گهیشده اما به من نم یز یچ هی دونستمیم دمیشب با تمام استرس ممکن خواب اون
   دیرسیچون اصال نگران به نظر نم ستین انیدرجر یمهد

کارو کردم ظهر بابا  نیاستفا دادم دوست نداشتم اما به خاطرش ا نیرحسیاون روز به اسرار ام یفردا
 منم خونه تنها بودم   رونیامد دنبال خاله باهم رفتن ب

 دادم امروز من غذا رو اماده کنم   حیترج

 درست کردم   یقرمه سبز  یان میتصم هیپر بود با  خچالیزخونه ماشاهلل رفتم اشپ پس

 ساالد بودم که مهتاب زنگ زد زدم رو بلندگو  مشغول
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 +سالم مهتاب خانم گل 

  ایوقت بهم زنگ نزن هی_سالمو کوفت نکبت 

 بابا چه طوره  یسرم شلوغ بود ...چه طور  یلیخ زمیعز دی+ببخش

  

 کرده  رییشده رفتارش تغ شیزیچ هی گمیبابا...راستش..م ی_من خوبم ول

  ؟یر یی+چه تغ

من برم بعد گفت به نظرت  شهیکه چقدر تنها م زدیحرف م نیداشت درباره ا شبیمثال د دونمی_نم
   یقهوه ا ای ادیبهش م شتریب یکت و شلوار مشک

 و من از خنده قرمز شده بودم  زدیحرف م مهتاب

 هی شمیساعت پ ؟چندیخندیشده تو م شیزیچ هیبابا  گمیمن دارم بهت م یخندیم ی_زهرمار به چ
  رونیخفن زد رفت ب پیت

 ...عاشق شده   ستین شیزیگرفتم دستم:بابا چ یجمع کردم و گوش خودمو

  یکنی_مسخره م

  گمیم یخنده گفتم:نه به خدا ...جد با

 هست  یطرف ک م؟حاالیدار یعروس هی یعنی؟یگیم یجد یگفت:وا یمانند غیج یصدا با

 ...  تتیذهن نیعاشقتم با ا یعنی+

 ارهیبابا ن یخوشش امده ازش خواستم به رو یاز ک زنمیدادم و گفتم حدس م حیخنده براش توض با
 بس که خوله   دهیامشب لو م نیهم زویمشخص بود همه چ یول

  نمیبچ لویاز وسا کمیکه کردم رفتم طبقه باال بلکه  کارامو

 ......... 

 ) نیرحسی(ام
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اون دست از سرمون  میبدبخت شد یعنیبودم که حد نداشت اگر بزرگ مهر برگشته باشه  یعصب انقدر
 دهیام فهم یبودم که مهد یشد انقدر عصب میت یاعضا هی،خود کثافطش باعث مرگ رضا و بق دارهیبرنم

   زاشتیبود سر به سرم نم

   کردیبروز نداد چون حال خراب منو درک م ادیکرد اما ز یقاط شدهیبهش گفتم چ یوقت

 بکنه اخه؟  یچه غلط خوادیتروخدا بسته نترس بابا خبر مرگش مثال م ری_ام

که بهش  نی...با استیکتاب دست ما ن فهمهیرفته؟اون دنبال کتابه نم ادتیکه سر گروه اورد  یی+بال
االن  یمهد ترسمیم باور نکرده...مبود که منفجر شد ...اما باز یثابت کردم کتاب تو همون ساختمان

 .. ادیسر روسال ب ییاگر بال میستیفقط من و تو ن
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کرد چون  دیاون تهد شهینم یز یچ ارهیسرش ب ییبال کنهیوسط حرفم:نگران نباش غلط م دیپر یمهد
   نهیواکنش مارو بب خوادیم

مونده  نیبشه هم دهیکش انیجر نیبه ا دیروسال نبا یبود پا ریفکرم درگ یلیبه موهام زدم خ یچنگ
درد مسخرم که ول  نیدستمو گذاشتم روش ا کردیدرد م کمی نمیبشه قفسه س یبدبخت نیا ریاون درگ

  میبر دیدکتر با هی..می_پاشو بر ستیکن ن

  نمیبب ویدکتر چیه خوامی...نم امیگفتم:من نم یعصب

 فرهاد   شیپ میریم هی:دکتر کدوم خرشهیریپسر س نیدستمو گرفت و بلندم کرد چقدر ا امد

 بهش سر نزده بودم   میکه برگشته بود یدلم براش تنگ شده بود از وقت فرهاد

 داخل   میزود رفت یلیانگار نوبت گرفته بود چون خ ی... مهدمارستانیب میو رفت میشد نیماش سوار

 فرهاد انگار گذشته برام تکرار شد مردونه باهام دست داد  دنید با

  د؟یبه من نگفت دیهمه وقت برگشت نیمعرفتا ...ا ی_ب

 بود  ادی+شرمنده فرهاد جان مشکالت ز

 زیچ هیفعال واسه  میکنیروز باهم دردو دل م هینشست :فرهاد ان شاهلل  یامد کنارم رو صندل یمهد
   میمهم تر امد
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   یزد یباز چه گند شدهی:چ فرهاد

   یاش کن نهیما هیداداشم حالش خرابه گفتم  نیو گفت :من نه ا دیخند یمهد

  ه؟یمشکلت چ نیرحسیام شدهیاز جاش بلند شد و امد سمتم :چ فرهاد

 درد دارم ،ازم خواست رو تخت دراز بکشم   کمیو  دهید بیاس نمیدادم که قفسه س حیتوض براش

 چند روز؟  نیتو ا یداشت جمیسرگ ای_حالت تهو 

 چند دفعه   هیمکث کردم:اره  کمی

عالوه برمن   شمیشکرت دارم عمو م ایجوووون پس حامله است ...خدا یبا ذوق گفت:ا یمهد هوی
: بزنم لهش رونیب درفتیبرداشتم طرفش که دو زیخ کردیگرد شده داشت نگاهش م یفرهاد با چشا

 کنم... 

   یباش دیشا گهی:راست مدیخند فرهاد

مسکن نوشت و گفت  هیبرام  گهیبا اخم نگاهش کردم که خندشو جمع کرد بعد از چندتا سوال د چنان
 تا خوب شم  کشهیطول م کمی یضربه خوردم نه جسم یچون قدرت ستین یدردم جد

 نشسته بود و منتظر من بود   نیتو ماش یمهد شدیم کیداشت تار بایهوا تقر رنیامدم ب مارستانیب از

کردم  یخونه قاط کیچرت و پرت گفت نزد یاز خونه فاصله نداشت تا خود خونه مهد ادیز مارستانیب
 سمتش   دمیپارک کردم دو نویماش رونیب دیبهش زدم که درو باز کرد پر یپس گردن هیو

 کرد  نیشروع کرد به نفر اطیتو ح رفت

 لتیبیکه س ی.. اله.ارهی...اقدسم زنت نشه ...اخ بچت بشه لنگه خودت پدرتو دربیکچل بش ی_اخ اله
   یلیتر ریکز بخوره ...دستت بره ز

 تو خونه   دیکه دو دمیکشیچشم براش خط نشون م با

   کشمایم غیج یبه من دست بزن کهی_مرت

 +امروز خونت حالله  
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 اریگفت:عه تروخدا نگوو به خودت فشار ن یدستشو گذاشت رو صورتش و با حالت خنده دار  یمهد
  نمیبب سایوا کنمی...نفلت مهیچرتو پرتاچ نی+ا  ستیواسه بچه خوب ن

 سمتش که از پله ها گرفت رفت باال  دمیدو

 دنیبا د دادیتکون م یز یچ هیدر داشت  یروسال جلو چارهیدنبالش رفتم  ب کردمیم دادیداد ب منم
چون دنبالش بودم هول کرد روسال رو بغل کرد  یکپ کرد خواست از سر راهش بره کنار که مهد یمهد

 رفت تو درم بست  

  رفتمیرژه م یدر ه یجلو

   یشی....تو ادم نم کشمتیدرو باز کن به خدا م یجرعت دار  ی+مهد

 _عمرا اگه درو باز کنم  

 ندارم  تیکار رونیب ایضربه به در زدم :ب چند

   کنمیدختره رو قطع م نی...به خدا دست بهم بخوره دست ا یگیدروغ م ی_نه دار 

  دنیمثل جادوگر شهر اوز شروع کرد به خند بعد

 گفتم درو باز کن   یکنی+تو غلط م

 رفت   ادمی اموی،خندم گرفته بود کال نگران کنهیدرو باز نم دمیبه در زدم که د گهیضربه د چندتا

  رونیب یایشدم :باالخره که م الیخیب

 اورد تو  لیبود،رفتم کمکش کردم وسا زیم زیدستش پر از چ دیکه همزمان خاله ام رس نییپا تمرف

 فرهمند کو  ی+پس اقا

 منو رسوند رفت ...بچه ها کوشن؟  زهیهول کرد و گفت:چ خاله

 روسالرو گروگان گرفته  یگذاشتم رو مبل :طبقه باال ..با خنده ادامه دادم :فعال مهد لویوسا

 االن  نییپا انیولش کن م یچی+ه  یچ یعنیبا تعجب نگاهم کرد : خاله

 _دست خواهرت درد نکنه انگار غذا درست کرده  
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 دستپختشو بخورم   خواستیدلم م دیبود شد یقابله رو باز کردم قرمه سبز  در

  رمیدوش بگ هیزحمت برو بچه هارو صدا کن من برم  یکردم سمت خاله و گفتم:شما ب رو

 .......... 

 (روسال) 

 بود   یکه خاک خال یکه چشمم افتاد به پادر  دمیچیم لیکردم داشتم کم کم وسا زیرو کال تم خونه

 نمیرحسیدادامیداد و ب یسمتم صدا دیمثل جنگ زده ها دو یمهد هویدر که بتکونمش که  یجلو امدم
 امدن خونه   یک نایا امدیم

  نیدروقفل کرد اروم منو گذاشت زم یمنو بلند کرد برد تو وقت یامدم برم کنار که مهد 

 گفتم نکنه دعواشون شده اما با مکالمه اشون از خنده قرمز شده بودم   دمیلحظه ترس هی

 نشست خودشم خندش گرفته بود  نیرو زم یمهد نیرحسیاز رفتن ام بعد

 دنبالت کرد  یجور  نیا یکرد کاری..چدیا ونهی.... دی+وا

 نگفتم داداشت عصاب نداره   یز یمن چ _بابا

 رفت  رونیب میبر ایجام بلند شدم :ب از

 کشتتم  امی_نه تروخدا ب

  م؟یجا بمون نیتا فردا هم یخوای..ممیکن کاریکردم:خب چ یخنده ا تک

   دیمثل فنر از جاش پر یدر مهد یصدا با

 دی..پس برگشته بود خداروشکر به داد غذا رس نییپا میخاله بود که خواست واسه شام بر یصدا
رفت نشست رو  لکسیر یلیخ یمهد نیهم یرفته بود حموم برا نیرحسیام  نییپا میاروم رفت یلی،خ

 مبل  

   میدیغذارو چ زیرفتم به خاله کمک کردم م منم

 یز یکرد اما چ یاخم یاخر سر امد به مهد نیرحسینشست  ام زیام امد رو م یمهد قهیچند دق بعد
 کرد   فینگفت عوضش تا تونست از دستپخت من تعر
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نکنه خندم گرفته  یحرکت وقتیکه  زدیم دید نیرحسیام یواشکیوقتا  یکه بعض یمهد دهیترس افهیق از
   شستمیجمع کرد منم ظرف م زویبود بعد خوردن غذا خاله خودش م

 ود دستپختت خوبه خوشمزه ب یلیاب برداشت و گفت:غذا خ وانیل هیامد  یمهد

  ی+بله پس چ

 انقدر دستپختش خوب باشه   دهیم یدختر چه معن هی_اما 

  ؟یگوشم گفت:واسه دوست پسرتم غذا تاحاال پخت کیزد و نزد یمکث لبخند کمی با

 +بله؟ 

 برسرم   ؟خاکی:بله؟پخت یکرد یبلند نیییه یمهد هوی

 برداشت   زیاز رو م مویگوش هویگفت گنگ نگاهش کردم که  یچ نگرفتمم

  یکرد ویس یتو مخاطبات اسم دوست پسرتو چ نمیبب سایرمز نداشت :وا میگوش

 بده بچه پرو   مویدستمو خشک کردم افتادم دنبالش :گوش عیسر

  ه؟ی:خب خب ارمان ک خوندیبلند م یبا صدا نمیو مخاطب رفتیعقب عقب م یمهد

 گفتم:پسرعمه ام  غیج با

 خواستیدلم م یلی....خداوک فیزد ح نگیکه منو اون موقعه تو پارک هیهمون پسره تفلون دمیفهم اها
   نییپا ارمیب ستمشویس

 که رفت پشت مبل   رمیبگ یگوش خواستم

 مشکوکه ها..اصال اسمشم مشکوکه   نی؟ا هیک ی_فاطمه گلمنگول

 بهش بگوو    یز یچ هی نیرحسیدوستمه من دوست پسرم کجا بود اخه...ام ی+مهد

 کردویما نگاه م یباز  وونهیرو مبل نشسته بود به د لکسیپاشه کمک کنه اما ر ریداشت ام توقع
  دیخندیم

 نکن بچه   تیاز تو اشپزخونه داد زد:دخترمو اذ خاله
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  سادیرو مبل وا دیپر هویدور زدم که  مبل

  یکرد ویس یپسره ....دوتا داداش یکی نیکردم ا دای_اقا پ

 نی...ا سایکه دستشو برد باال باخنده گفت:مچتو گرفتم وا یمبل دستمو بردم سمت گوش نییپا رفتم
 ....عه هیکدوم خر یکی نی...... ارهیشماره ام

 که شماره منه   نیگفت:ا یاروم یصدا وبا

ازش گرفتم :بچه پرو گفتم که من دوست پسر ندارم...عوضش دوتا داداش  ویباال گوش دمیحرص پر با
    ؟یدونینم ینعیدارم 

 منم داداشتم  دونستمی:نمدیهمون جا رو مبل نشست و خند یمهد

  اطیزنگ خورد که رفت تو ح شیگوش همزمان

وقت  یلیخ کهیباالخره سوال نیرحسیو امدم نشستم کنار ام ختمیر مونیهرچهارتا یبرا ییرفتم چا منم
 یمهد کنمیگوشش گفتم:چرا حس م کیازش بپرسم اروم نزد خواستمیبود فکرمو مشغول کرده بود م

  هیاما الک خندهیناراحته؟م

...اره یخبر یهست که تو ازش ب ییزایچ هینگاه به در انداخت اروم دم گوشم گفت: هی نیرحسیام
 ناراحته چون دلتنگه 

  ؟یچ ی+دلتنگ؟دلتنگ برا

 ... یک یبرا ی_بهتر بگ

 دلتنگه؟  یک ینگاهش کردم:برا گنگ

اشنا شد ازش خوشش امد اما  یکانادا تو سفرمون با دختر  میکه رفت یعاشق شده ...وقت ی_مهد
 نبود که اونا بتونن.... نشد خالصه  یجور  طیشرا

 هی..... مشینیبب میعاشق شده :دختر االن کجاست از تو خود کانادا باشه بر یمهد یعنیکردم  تعجب
  شهیکه نم یجور  نیا میبکن دیبا یکار 

با اون ازدواج  تونهینم ی....مهددشید یراحت نیبه هم شهیمتفاوته نم کمی طشیشرا یدونی_خب م
 کنه  



 

71 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

به عنوان برادر قبولش کرده بودم  میتو زندگ نیرحسیرو مثل ام یوقت بود مهد یلیشدم ...خ ناراحت
 هی ایکنم ... دایبرم اون دختره رو پ تونستمیکاش م یدلم گرفت ا هیچ شیعلت ناراحت دمیاالن که فهم

 کنم بهم برسن   یکار 

 سالم رسوند  میلیفرهاد زنگ زده بود..خ نیرحسیامد تو باخنده گفت :ام یمهد قهیاز چند دق بعد

   یانداخت ادمیظهر افتاد و ازجاش بلند شد:خوب شد  ادیبا اسم فرهاد انگار  نیرحسیام

 سروکله زد   یدوازه داشت مهد یایکینزد تا

 ................. 

 ) نیرحسی(ام

فرهمند عالقه نشون داد البته عالقه دو طرفه بود چون از  یخاله به اقا کردمیکه فکرشو م یز یاز چ زودتر
 چون فردا قراره برن محضر   دیبگم انگار باهم تفاهم داشتن شد دیکرد و با یخاله خواستگار 

 یکردن برا یوقت ازدواج نکرد و االن فرصت زندگ چیخاله خوشحال بودم اون به خاطر ما ه یبرا
 خودشو داره  

 انایجر نیهمراهش هست و انگار از ا شمیخواهر ناتن کنهیاز جون و دل بهش داره کمک م روسال
   ستیناراحت ن

 میریبگ کیکوچ هیدورهم هیخاله جشن نخواست فقط قرار شد  میدیکه کال مسئول خر میو مهد من
   ترسونهیمنو م نینکرده و ا ینگران کرده  بزرگ مهره تا االن حرکتکه فعال منو  یز یچ

 ....مراقب باشه  یهووو نیرحسی_ام

  ییرو به رو نیتو حلق ماش میرفتیم میجمع کردم قشنگ داشت نیبه خودم امدم و ماش عیسر

 بودا  کینزد ی+وا

 دیتو چه مرگته ند کنهیته دره ...خاله داره ازدواج م میرفتیم میبااخم نگاهم کرد:زهرمار داشت یمهد
   میرسیتا خونه نم ینجور یا نمی...پاشو خودم بشدیپد

 فکرم مشغوله   ستین یز ی+دره کجا بود ..چ
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 که  یکه بکشتنمون بد ستی_استغفراهلل...فکرت مشغوله قرار ن

 شفاش بده...   نویا ایدستشو به سمت اسمون بلند کرد وگفت:خدا بعد

 یخال نیاز ماش لیوسا اطیتو ح شدیم کیخونه هوا داشت تار میدیرس قهیبعد از چند دق دمیخند
 که روسال امد کمک  میکرد

 +سالم...خاله کو 

 من رفت  نیکار داره با ماش رونیگفت ب دونمی:نمداشتیهارو برم کیکه دوتا از پالست یدرحال روسال

  ؟یاز دوستت گرفت نتوی+عه مگه ماش

 _اره امروز صبح 

من  اهیبه خدا صدسال س یعنی: دیرو مبل دراز کش یمهد میخونه هممون رو به موت بود میبرد لیوسا
  رمیگیزن نم

   میاز جامون بلند ش میحال نداشت یکدومون حت چیه اطیخاله امد تو ح نیکه ماش مینشسته بود تازه

شه ،خاله ناخن کاشته  نیسمتش که باعث شد فکم پخش زم میبرگشت مونیامدن خاله هر سه تا با
 قشنگم کرده بود   شیارا هیشده بود  دیبود و مثل برف سف

  د؟یکنینگاهم م نی:چتونه چرا همچخاله

   یشد ییاز جاش بلند شد :جووون خاله چه هلو هوی یمهد

 :خجالت بکش   دیخند زیر خاله

   میباش زد داریهممون ب شهیز زودتر هماون رو یگذشت فردا یشب باخنده و شاد اون

تو خونه  کیجشن کوچ هیقرار شد  میدیبه خونه رس یو من و مهد شگاهیو روسال باهم رفتن ارا خاله
   میریبگ

   ادیبود و نتونست ب ماریوقت ب یلیخواهر داشت که خ هیبه اون صورت نداشت فقط  ویکس خاله

 محضر   میو رفت میبه خودمون برس میوقت کرد یبعد از ظهر منو مهد یایکینزد خالصه

 بود که خاله بله گفت از ته دل براش خوشحال بودم   یصحنه ممکن وقت نیتر قشنگ
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و کادمو بهش  دمیخاله رو بوس یشونیرفت سمت پدرش و محکم بغلش کرد منم رفتم جلو و پ روسال
   یطورم مهد نیدادم و هم

قشنگت خراب  ینکن چشا هیدر گوشش گفتم:گر واشی ستادیاشکش درامده بود امد کنارم ا روسال
   شهیم

 خونه رو شلوغ کردن   یبودن و حساب ادیفرهمند ز یاقا لیو فام فک

 بودن و خانوما تو   اطیتو ح ونیاقا میمختلط نگرفت مجلس

 ....... 

 (روسال) 

   رمیبگ تونستمیاشکمو نم یخوشحال بودم که جلو انقدر

 خوشگلم   یبابا یدر گوش بابا گفتم:ان شاهلل خوشبخت بش واشی

  دیبوس میشونیمنوتو بغلش گرفت پ بابا

مجلس عمه  یاخرا دیکه پاهام ترک میدیمنو مهتاب انقدر وسط رقص میخونه ترکوند میبرگشت یوقت
 گفت و رفت  کمیتبر هیبابا نشد کادوشو داد  فیوصلت نبود البته حر نیموافق ا ادیفرخنده امد اون ،ز

 که مژگان امد تو   خوردمیشربت م داشتم

  زمیعز یبغلش کردم:به به مژگان جون چه طور  دنشید با

  شینیبب یجون ...روسال مامانم دم در کارت داره گفت بهت بگم بر  یابج ی_مرس

 کردم   دایمانتو و شالمو پ یگفتمو با بدبخت یا باشه

 بود   نیدور تر از در تو ماش کمیمردا رد شدم،  نیاز ب دیببخش هی با

 کردن  دادیهوا شروع کرد به داد ب یب نییامد پا دنمیطرفش که با د رفتم

....خودت کم یچ یعنی رونیداداشم بکش ب یپاتو از زندگ گمیم یوقت یدیانگار نفهم شوری_دختره ب
 تو پاچش  یبدتر از خودت انداخت یتور کرد میکی یبود

 ... دیگفت یعمه جون من که هرچ یگفت گوش کردم +ول یکردم من که هرچ هنگ
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  دیکه بهم زد برق از سرم پر یلیس با

 .... یداداشم که گول حرف ها چارهیکس کار ...ب ی_به من نگو عمه دختره ب

 زد  حرفاش نصفه موند   نیرحسیام یباداد

 کس و کار ؟  یب یگفت ی_به ک

 وقت  هی،دعوا نشه  دمیو بابا ترس  نیرحسیام دنیبرگشتم با د عیسر

  یکنیدست رو دختر من بلند م یامد کنارم و باباهم با خشم گفت:به چه حق نیرحسیام

 داداشته   ی....خجالت بکش فرخنده مثال امشب جشن نامزد

 یدعوا هیمعلوم بود اگر بابا نبود مطمئن بودم  دنشیبود از نفس کش یعصب یلیخ نیرحسیام
 .  کردیوحشتناک با عمه م

  

زدم در گوشش چون پاشو  ؟ارهیکنیم نویا یمن طرفدار  یطرفدار  یکه جا دهیرس یی_حاال کارت به جا
   کشهینم رونیب تیاز زندگ

 که بابا زد عمه ساکت شد   یداد با

 خوبه منم...استغفراهلل   یکه زد یکرد جای_تو ب

 +بابا بسته  

 داخل؟  دیبا روسال بر شهیم نیحس ریگفت:ام یسمت من و با حالت شرمندگ برگشت

 خودش   نیبه فرخنده کرد دستمو گرفت و کشوند برد تو ماش ینگاه عصب هی نیرحسیام

   رونیاستارت زد و از کوچه رفت ب عیسر

 چونم و صورتم برگردوند   رینگه داشت  دستشو گذاشت ز میرفت کمیبود  نییپا سرم

 مطمئن شدم قرمز شده  شیعصب یچشم ها دنید با

  یبهم نگفت_چرا 
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  ویگفتم:چ اروم

کسو  یکردن ب ه؟فکریخونه گرفتن چ یاصل لیاز پدرخوندت بشنوم که دل دیبلند گفت"با یصدا با
 دست روت بلند کرد ....هاان   یچه حق ؟بهیکار 

  یمشکالتم باش یتو قاط خواستمیمن نم نیرحسی+ام

 ؟  ینیبیم بهیبه چشم غر بم؟منوی_هه چرا؟من غر

 رو صورتم و اشکمو پاک کرد  دیدستشو کش دیاز چشم چک یقطر اشک نییانداختم پا سرمو

   دی+ببخش

  ایکن یازم مخف یز یچ نمینب گهیگفت:د یو بالحن اروم دیبوس مویشونیپ

 خونه تعجب کردم  میاستارت زد، برنگشت بعد

 هنوز مراسم تموم نشده...خاله تنهاست  یر ی+کجا م

   شهینم یز یهست چ یجشن ...مهد الیخی_ب

71 

   میسر از بام تهران دراورد قهیکردم بعد از چند دق سکوت

 کرده بود  لیبودم حجابمو تکم دهیکه پوش یلباسم بلند بود و مانتو و شال خداروشکر

 نشونت بدم  ویزیچ هی خوامیشو م ادهی_پ

   ستادیا یصندل هی یکیرفتم خلوت بود نزد دنبالش

 تا خودمو اروم کنم   امدمیندارمت م کردمیفکر م یکه وقت ییهمون جا نجایروسال ا یدونی_م

 نشست منم نشستم کنارش   یصندل رو

   نجایا امیروز باخودت ب هی کردمی_فکر نم

روز تولدت بهت  خواستمیم نویسرد بود  _ا کمیاسمون نگاه کردم ستاره ها امشب معلوم بودن هوا به
 امشب بدم  دمیم حیبدم اما ترج
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 تو دستش کردم وبا ذوق کادو رو ازش گرفتم   کینگاه به جعبه کوچ هی

 +باز کنم؟ 

 و سرتکون داد...  دیخند

 بود چشام برق زد   زونیکوچولو ازش او یستاره و ماه ها یقشنگ فیدستبند ظر دنید با

 قشنگه   یلیخ یبغلش :مرس دمیپر

 دراوردم:دستم ببند  دستبند

   خوامیقشنگه اما گفته باشما روز تولدم من بازم کادو م یلیدستم بست :خ باخنده

  زمی:باشه عز دیخند

بزنه که  یامد حرف دنمونیبا د یهمه مهمونا رفته بودن مهد بایخونه تقر میو برگشت میموند گهید کمی
 من اخم هاش توهم رفت   دنیبا د

 که برق گرفته داد زد  نیمثل ا هوی

 چشاش  یجلو ارمیدست روت بلند کرده ؟ننشو ب ی_ ک

  الیخینزده ب یرفتم جلو و با خنده گفتم:کس عیسر

  م؟یبعدا حرف بزن شهی:پس چرا قرمز شده؟ +میمهد

 قرمز بود   کمیرفتم تو اتاق به صورتم نگاه کردم  عیداخل سر مینگاه به هم کردن و رفت هی

  رونیکردم امدم ب یخال زود جاش بره؟کرم پودر رو صورتم دینبا مگه

مسافرت دو  هیمنم با خنده بحث عوض کردم قرار شده بود بابا و خاله  کردیشرمنده بهم نگاه م بابا
 ماه عسل برن   یجا یهفته  ا

 بامداد بود  کیامشب ساعت  نیپروازشونم هم و

   هیتو فاز گر میجمع کنه ،کال هممون تو فرودگاه رفت لشویبه خاله کمک کردم وسا عیسر

 خونه  میکردن بابا و خاله که رسما زن و شوهر شده بودن برگشت یبعد از راه خالصه
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 دو هفته رو خونه اونا بمونه  نیرفت چون قرار بود ا نیبا ارم مهتاب

 ............ 

 مدت اصال حوصله نداشتم مهتاب چند دفعه ازم خواست نیتو ا گذشتیروز از رفتن خاله و بابا م دو
   تونمیبرم اما هربار بهونه مختلف اوردم و گفتم نم دنشید

هرچقدرم ازشون   ادیبه نظر م یام عصب یخود مهد یحت هیکالفه و عصب یلیچند روزه خ نیرحسیام
   گنینم یز یچ کنمیسوال م

دارو  گهیکال خوب شد د نشیقفسه س نیرحسیمدت ام نیتو ا شمیم یکم خودمم دارم عصب کم
   کنهیمصرف نم

شهرستان حداقل با اون  رفتیکاش فاطمه نم یا دیاخر هفته بود و من حوصلم سر رفته شد فردا
   رونیب رفتمیم

 باز شد   اطیکه در ح پروندمیخونه داشتم واسه خودم مگس م تو

 امدن خونه  شهیزودتر از هم یلینگاه به ساعت کردم خ هیباهم امدن  نیرحسیو ام یمهد

 لنتیقرمزش  کال سا یچشا دنیبگم اما با د یز یخواستم چ نیرحسیشدن ام ادهیبا پ اطیتو ح رفتم
 شدم 

 .............. 

 ) نیرحسی(ام

  د؟یانقدر طولش داد یواسه چ خوامی+مگه نگفتم قرار داد شرکت نوبهارو م

شرکتش  ری...را..رادمنش هنوز مدیاقا دیگفت:ب..بخش دهیبر دهیبلندم بر یاز صدا دیترس یمراد خانم
  ومدهیامضا ن یب...برا

   دیامروز قراردادشو فسخ کن نیهم ومدهیاز جام بلند شدم:غلط کرده که ن یعصب

 نگاه بهش کردم  هیامد داخل  یبا خروجش مهد رونیب دیگفت و دو یچشم یمراد خانم

   ارمیام سر تو م ییبال هی یکلمه حرف بزن هی یعنی+اصال حوصله ندارم...
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 بگم که  خواستمینم یز یدستاشو برد باال گفت:به خدا چ زمیم یامد رو به رو یمهد

 به موهام زدم و نشستم   یچنگ

 که  وفتادهین ی..هنوز اتفاق یخودتو بترکون ستیاخه قرار ن یول ینگران دونمیچته...م ری_ام

 کنه که مطمئن شم؟  یعمل داشویتهد دیداد زدم:حتما با یعصب

   یزنیچرا داد م واشی سی_ه

 پاشو   یخونه امروز عصاب ندار  میسمتم بازومو گرفت:پاشو بر امد

 امیاز طرف بزرگمهر بهم پ یکیخودش پشت فرمون نشست امروز  نییپا میجام بلند شدم و رفت از
    خواستیم یفرستاد اون کتاب لعنت

   ستیکنم کتاب دست من بدبخت ن شیطور حال چه

 خونه روسال چند روزه نگرانمونه   میدیرس یک دمیهمتو فکر بودم نف انقدر

 نگفت  یچیه دنمیسوال بپرسه اما با د خوادیتو خونه امد استقبالمون مشخص بود م میرفت یوقت

   دمیو رو تخت دراز کش یحرف رفتم تو اتاق کتمو پرت کردم تو صندل یب

   یجیگ یترس نگران تیحس باهم داشتم عصبان چندتا

 ............ 

 (روسال) 

 چش شده  نیرحسیشده ..ام یز یچ ی+مهد

 بابا تو شرکت دعوا کرد  ستین یز یگفت:چ یداخل با خنده ا امدیکه م یدرحال یمهد

 چرا؟  یشدم:سرچ ناراحت

   شهیبگذره درست م کمینگران نباش  خودیب یزای_اوف بابا داداشت عقل نداره که ...سرچ

 نشستم رو مبل  یشد رفت سمت اتاقش منم همون جور  بلند

 ........... 
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 ) نیرحسی(ام 

   رونیتا باالخره از حموم دل کندم و امدم ب دیچقدر طول کش دونمینم

دست من  یز یکنم چ شیحال دیبا نمیبزرگمهر بب دیبا یجور  هی شهینم ینجور یفکرمو جمع کنم ا دیبا
 تخت نشسته بودم که چند ضربه کوتاه به در منو به خودم اورد   ستروین

 +بله 

 اروم در اتاق باز کرد و امد تو   روسال

  ؟یخور یم یی_چا

 زدم   یبه صورت نگرانش کردم لبخند ینگاه

 امدم   زی+بر

   رونیحوله رو انداختم رو سرم و امدم ب دمیکش سمیخ یبه موها ی،دست رونینگفت و رفت ب یز یچ

  رفتیور م ونیام رو مبل داشت با تلوز یامد کنارم نشست ،مهد ییبا سه تا چا روسال

  ؟ی+روسال...ناراحت

   یگفت دعوا کرد یاورد باال:نه..فقط نگرانت شدم...مهد سرشو

 کردم    یبه مهد  ینگاه یچشم ریز

   ستین یواسه نگران یی+جا

به کلتون بخوره  یباد هی رونیب دی_جفتتون بر دیداد زد که برق از سرم پر یجور  هیهوا  یب  یمهد هوی
 مختون رد داد 

  یزنیمثل ادم حرف بزن چرا داد م دمی+زهرمار ترس

 حوصله ندارم  امی:من که نمروسال

 :برو لباس بپوش رو حرف داداشتم حرف نزن  دمیدماغشو کش دمویخند
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رفتم  عیسر رفته  رفت سمت اتاقش خودمم سر یلیچند روز حوصلش خ نیتو ا دونمینگاهم کرد م کمی
 امد تو اتاق   یکه مهد دمیلباس پوش

 بدونه   ستیبگو بد ن ییزایچ هی:بهش 

 چرا نگرانش کنم؟  یبدونه؟الک وی+چ

 .......... 

   رونیب میو زد میروسال شد نیماش سوار

 ؟  می+خب کجا بر

  یجا که خودت دوست دار هر ستینگاه کردن گفت:مهم ن بدون

 یکیشده بود نزد کیتار گهیهوا د میبلند گوش کرد یواهنگ با صدا میدیچرخ ابونایتو خ یطور  نیهم
 پارک نگه داشتم   هی

  هیگرد ابونی...بهتر از خمیقدم بزن کمی ای+ب

 مهر سکوت رو شکوندم  میکه قدم زد کمیشد هوا سرد بود  ادهیپ روسالم

  ؟یاز خاله و پدرخوندت ندار  ی+خبر 

 _چرا بهشون زنگ زدم ...حالشون خوبه فقط خاله نگران ما بود  

 کردم   یا خنده

  م؟یریبگ یسمونیس دی+به نظرت برگشتن با

 خجالت بکش عه  سیگفت:ه غیبا ج روسال

 رفتن....   نایکه ا ینجور ی...واال ا گمیخب مگه دروغ م هی_چ

  ستین امینجوریوسط حرفم:بسته عه ا دیپر

  شهیم یاخرش چ دونمیمن که م یگی+باشه تو راست م

 شد  شتریچپ نگاهم کرد که خندم ب چپ
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روسال چند قدم ازش فاصله گرفتم تا راحت حرف بزنه تو فکر بودم االن تو ماه مهر  یزنگ گوش یصدا با
..داشتم واسه خودم نقشه رمیبراش تولد بگ خواستیدلم م یلیتولد روسال بود خ گهیو ماه د میبود

 روسال نگران گفت  دمیکشیم

 انجمن   مارستانیب میبر دیباش با رزودی_ام

 ؟  شدهی+مگه چ

 انجمن   مارستانیحالش بده بردنش ب یارمان گفت مهد دونمی_منم نم

 حالش بد شده  یخونه بود چه طور  یکه مهد شیدوساعت پ نیهم یچ یعنی+

  میبر دیزود باش با دونمی_نم

   شدیاکو م یز یچ هیتو ذهنم فقط  میشد نیسوار ماش هردو

 مهر   بزرگ

 داخل   میدیو دو میشد ادهیپ نیاز ماش مارستانیب یجلو

 کجاست   ی...مهد شدهی_ارمان چ دسمتشیارمان دو دنیبا د روسال

 کرد  _تازه به هوش امده اما حالش خوبه   یمن ارمان اخم دنیرس با

   نمشیبب خوامیافتاده...م ی+چه اتفاق

رو که  لشونهیتبد هیگفت:تو انجمن گزارش دادن دستگاه ها  میرفتیطور که به سمت طبقه باال م همون
همراه مامورا  نیهم یشما بود ...برا یکردن و متاسفانه ادرس خونه  شیابیشده  رد لیتو شهر تبد

باعث  یچ دونمیشتن بوده نماز شواهد معلوم بود هدف ک میامدم....در خونه که باز بود وارد که شد
 شده فرار کنن و 

   دشینیبب دیبر دیتونیکه بهش حمله کردن فرار کردن االنم م ییکسا

بوداما  دهیند یجد بیرفت تو اتاق منم پشت بندش رفتم تو صورتش اس عیمجال نداد سر روسال
 کرده بودن   یچیدستش باند پ

 کنارش نشست که اروم چشاشو باز کرد   روسال
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   نمیب نیرحسیام نینکبت ا افهیق دی:اخ...خدا چرا تو خوابمم بایمهد

  کنمیولت نم امیاون دن یدی+کجاشو د  دمیرو سرش کش یجلوتر دست رفتم

  ؟ی:حالت خوبه ؟درد دار روسال

 فقط سرتکون داد  یمهد

 نه؟  نییپا ختیحدس بزنم کل ساختمان ر ؟بزاریشد لیگفت:پسر تو خونه تبد یباخنده زور  روسال

االن  شدمینم لیخراب شد...اگر تبد واریگفت:نهه بابا فقط د یکه دلش درد گرفت و اخ دیخند یمهد
 باهات کرد  نکارویا یپدر  ی+کدوم ب دیکردیحلوا درست م دیداشت

 رو کشت   هیکه بق ی:همون یمهد

 چشامو گرفت کار بزرگ مهربود درست پس حدس زدم   یجلو خون

 ورود چندتا پرستار به روسال اشاره کردم   با

  میرونیب نی+استراحت کن ما هم

 یخال تمیعصبان زدمشیم یبزرگ مهر االن جلو چشم بود مثل چ خواستیبودم که دلم م یعصبان انقدر
  یکثافط عوض شدیم

   زدیروسال داشت با دکتر حرف م ینشستم رو صندل کالفه

 گفت؟  ی+دکتر چ

فعال فردا  شهیخورده زود خوب م یضربه جسم شتری:دستش نشکسته اما در رفته بکنارم نشست  اروم
 بمونه  مارستانیب دیرو با

 ...  ستین ی+باشه مشکل

 اورده؟ یبالرو سر مهد نیکه ا یبزرگ مهر همون ری_ام

  زیهمچ یپدرشه ...اشغال ب یکردم اروم حرف بزنم:کار خود ب یبود سع میشونیکه رو پ یبااخم

   ادیپسرم خوشم نم نیچرا از ا دونمینگاهم کرد و رفت سمت ارمان نم کمی روسال
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خبر کرده،تا  نویا یفالح که چند نفرم همراهش بودن چشام گرد شد ک یاقا دنیکه گذشت با د کمی
واقعا که  شدهیکه چ دیگفت:اقا رادمنش خبرش دستم رس یامد سمتم و با استرس اشکار  دیمنو د

 جان چه طوره   ینگران شدم...حال مهد  یلیخ

شما از کجا با خبر  خوامیفالح عذر م ی...اقاستیبد ن یلی+ممنون فعال که دکترا باالسرش حالش خ
  دیشد

خودشو جمع کرد:از انجمن به من خبر دادن ...درهرحال به  عیسر یلحظه دستپاچه شد ول هی فالح
   کنمیرفت و امد م ادیخاطر شغلم اون جا ز

 نگاش کردم   موشکافانه

 انجمن)  یتیامن سی(رئینیمب یارمان و روسال به همراه اقا همزمان

 با فالح دست داد   ینیمب یاقا امدن

 ...  دیهست نجای:خوشحالم شمام اینیمب

اتفاق  نیدرباره ا نیبخوا دیکه شا میاطالعات  در دست دار یسر  هیرادمنش ما  یکرد سمت من:اقا رو
   دیبدون

 محکم گفتم  یلیکردم و خ اخم

  شنومی+م

 که وارد خونه شدن پنج نفر بوده   یبگم تعداد افراد دیاول با هیعاد ریمشکوک و غ اریبس ییزای_خب چ

 داخله خونه نشون داد تعدادشون پنج نبوده ...نه نفر بودن  یها یبرس یول

 گرد شد   چشام

   شمی+متوجه نم

  

اون چهارنفر  یاز در اصل یعنی...عالمت ها از خود خونس  میشد جیماهم گ دونمیتکون داد:بله م یسر 
  یز یچ نیاهمچیوارد نشدن...انگار تو خونه حضور داشتن  گهید
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ممکنه مگه  یز یچ نیاما......چه طور همچ کنمیکه دخالت م دیقدم امد جلوتر:ببخش کی روسال
   دیردشون بزن دیسبز شده باشن؟حتما نتونست نیزم ریز ای واریروحن؟که از د

 شونی...رد قدرت ستیخونه ن رونیب یرد یبه روسال کرد و ادامه داد:حرف شما درسته ول ینگاه ینیمب
 داخل خونه کامال مشخصه ... 

 (روسال) 

 خونمون البد روحم داره   ایب گهیم یچ نیا دیسوت کش کردم،مخمیتعجب به حرفاش گوش م با

  میکرد دایرو داخل خونه پ یه مشکوک...ما مادگهید زهیچ هی:و ینیمب یاقا

 پودر به رنگ بنفش بود   هیشب یز یچ هیگرفت که توش  نیرحسیرو به سمت ام یکیکوچ کیپالست

  ه؟یچ نیا دیدونی_شما م

   گهینم یول هیچ دونهیچهرش درهم شد فقط گفت نه حس کردم م دنشیبا د ریام

افراد انجمنه  قیفعال خونتون تحت مراقبت و تحق میدیادامه م قاتمونیخب درهرحال ما تحق اری_بس
 یانجمن براتون خونه ا دیباش لیداشته باشن...اگر ما یافراد با شما مشکل شخص نیا کنمیو حس م

  میاماده کنه ...تا ازتون محافظت کن

   ترسهیم ریاز ام یکه مثل چ دیفهمیم یهر کس ینیمب یاقا نیاز نوع حرف زدن ا یعنی

انجمن  تیتحت حما ادی...خوشم نم ستین یاز یکه پررنگ تر شده بود گفت:ن یاخمبا  نیرحسیام
 باشم 

امد؟مطمئن هستم سراغ شما هم  یمهد ییچه بال یدیپسرم...د شهیکه نم نیفالح گفت:ا یاقا هوی
 مراقب خودتون و البته  تونمیبه منزل من ...اونجا من م دیایاصال ب انیم

 اشاره به من کرد   هی 

 باشم  خانوادتون

  میایکه مرخص شد م یخب مهد اریمردد نگاهش کرد:بس نیرحسیام
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که توش تنفر معلوم بود اروم گفت:تو  یکه تا اون موقعه ساکت بود رو کرد سمت من و با لحن آرمان
  ؟یبسوز  زتیبرادر عز شیبا ات یخوایخونه ما ...مهتابم دلش برات تنگ شده..م ایب

لباس آرمان  نیاست دیببخش هینگاه وحشتناک به ارمان کرد با  هیچون  دیشن نیرحسیکردم ام حس
  میحرف بزن میگرفتم و بردمش انور تر تا بتون

 ارمان  یگیم ی+چ

 ستیبد ن گمیچرا م یفهمیم ینگاه به گذشتت کن هیاون برادرته اما  دونمی...مگمی_ به خاطر خودت م
  یکن یازشون دور  کمی

هرجا که بره  نیرحسیارمان ...اون دونفر خانواده من هستن ام ستیکردم :گذشته برام مهم ن یاخم
 شک نکن  نویا رمیمنم همراهش م

  کردیحرفش تموم شده بود و داشت به ما نگاه م نیرحسیگفتمو امدم کنار ام نویا

 داشت   کارتی_چ

..اصال بهش اعتماد میبمون میبر ارویخونه اون  یخوایواقعا م شدیچ نمی...بب یچیگفتم :ه یعصب
  ؟یدار 

 ادی،خودمم خوشم نم کردمیمدت بهش تو کانادا کمک م هیکه  هی_اعتماد که اره دارم اون همکاره کس
بشه  یممکنه چ ندهیدر ا دونمیاز اونا نزدن نم یرد چیه نای...ا هیبهتر از استرس الک ستین یاما چاره ا

 تا بعد   میچند روز اونجا بمون هی..

 .............. 

نسبت به اون  یکوفته بود  مهد یلیمرخص شد هرچند که بدنش خ مارستانیاز ب یبعدش مهد روز
به  یز یو چ شهیهوش م یکار ب یاطالع بود انگار وسط ها یکه گفتن داخل خونه بودن ب یچهار نفر 

   ادینم ادشی

 فالح امد دنبالمون و مارو به خونه اش برد   یاقا مارستانیدر ب یجلو رفتیراه م سخت
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 یبه شدت مخالفت کرد خونه اقا نیرحسیسر خونمون امده اما ام ییچه بال نمیبرم بب خواستیم دلم
که بهمن منو  یاز خونه ا یعنیواقعا دهنم باز موند  یعنی میکه شد اطشیفالح پنت هاوس بود وارد ح

 محافظ داشت   شتریبرد ب

81 

به بابا و  گهیخط د هیقبلش با  یول میکارت هامون سوزوند میس مینش یابیوقت رد هیکه  نیخاطر ا به
 اونام قبول کردن  میمسافرت خالصه چرت و پرت بهشون گفت میریم میکه دار میخاله خبر داد

   نیرحسیو ام یمهد یبرا میکیمن و  یبرا یکیکرد  یباال دوتا اتاق برامون خال طبقه

   ادیح خوشم نمفال یاز اقا اصال

   دینفره دراز کش هیکمک کردم و بردمش طبقه باال رو تخت  یمهد به

 _اخ خدا لعنتشون کنه ...نگاه....... زدن ناقصم کردن 

 کمیفعال بخواب دکترت گفت بهت مسکن زده ... یرفتم کنارش نشستم:خداروشکر که سالم دمویخند
 استراحت کن  

من در نظر گرفته شده بود حوصله نداشتم شالمو  یکه برا یرفتم تو اتاق رونیکه امدم ب یاتاق مهد از
االن معلوم  کردمیاز دست بهمن فرار م یزمان هیبودم  یدراوردم و خودمو پرت کردم تو تخت عصب

   کنمیفرار م یدارم از کدوم خر  ستین

ره شوتش کردم اون طرف دوبا نیرحسیشالمو انداختم رو سرم اما با ورود ام عیچند تا تق سر یصدا با
   یالزم ندار  یز ی_چ

   میام عصبان یلیخ می+نه...فقط عصبان

 کمیاما  ادیامده خوشت نم شیپ تیاز وضع دونمی...م یهست یکه عصبان زنهیداد م افتی:قدیخند
  شهیتحمل کن مطمئنم درست م

   دوارمی+پوووف ام

همه  کنهیم یفالح تنها زندگ ادینم نجایا یبخواب کس کمیبهم زد از جاش بلند شد: ینیغمگ لبخند
 خبرم کن  یخواست یز یخدمشم خانم هستن ...چ
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 سر تکون دادم   فقط

 ................ 

 ) نیرحسی(ام

تازه اولشه  نیبزرگ مهر خوندم "ا امیپ گهیباره د کی میو خاموش کردن گوش مکارتمیس کوندیاز ش قبل
 داتونیاما باالخره پ دیشده باش میاالن قا دیبرو خداتو شکر کن که دلم به حال پسرعموت سوخت...شا

 " کنمیم

  کوندمیش مکارتشمیخاموش کردم و س ویگوش یعصب

دو دفعه بازم بحث  یکی میبود نجایکه ا یچهار روز  نیتو ا یباهامون داشت ول یخوب یلیرفتار خ فالح
 ردو بدل نشد   یحرف گهیمن د دیبا مخالفت شد یول دیکش شیجاوارو پ یها ستالیکر قاتیتحق

 و کالفه   یحالش بهتر شده بود و روسال عصب یمهد

 ساعت دو شب بود برق ساختمون رفت  یطرفا میبخواب میتونستینم یکدوممون درست حساب چیه

کارت بود روشن کردم با نورش  میکه بدون س مویبهم دست داد گوش یبا رفتن برق حس بد همزمان
 کردم   دارشیو ب یرفتم سمت مهد

 ...به خدا تازه خوابم برده بود ...ببرش اونور چشم درامد  ریام هیالو چشاشو باز کرد :چ خواب

 +بلند شو برق ساختمون رفته 

 درستش کنه   ادیزنگ بزن ب ی:جهنم ...به بابا برقدیکش یا ازهیخم

 بلند شو  گمیشدت پتو رو شوت کردم اونور و بلندش کردم :بهت م روسرش که با دیکش پتورو

 بلند شد نشست   یعصب

  ام؟یبندازم ب تینامیکنم برم تو سازمان برق د کاریبخوابم ...برق رفته خب چ یاگه گذاشت ی_کوفتم کرد

انگار روسالم مثل من شده بود  نییپا میرفت دیپوش یغر غر از جاش بلند شد لباس درست حساب یباکل
   نییو امد پا دیچون اونم لباس پوش

 امدن    عیفالح سر یبعد چندتا از خدمه و اقا یخطر ساختمان بلند شد ،کم ریاژ یصدا دیروسال رس تا
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 یها یاتاقو روشن کرد "شاِفل:گو یعصابم خورد شد با قدرتم شاِفل درست کردم که فضا یکیاون تار تو
 شتریباشه نور اونام ب شتریب یهرچقدر قدرت درون شنیم ینوران یاز قدرت درون هیبا تغذکه  یشناور 

 " شهیم

   هیچ یصدا نیامد سمتمون:چه خبر شده ا دهیترس روسال

 خطره  ریکنار:آژ دمشیبه سمت پرده رفتم و کش تند

 :به ساختمون حمله شده   فالح

اما  رهیبودن تماس بگ رونیبا افرادش که ب کردیم یمعلوم نبود فالح سع ادیز رونیامد کنارم ب یمهد
   دادنیکدوم جواب نم چیه

 قطع شد  ریآژ یصدا

 ........ 

 (سوم شخص) 

 بودن   سشونیکه ساختمان محاصره کرده بودن منتظر دستور رئ یافراد

 پاش خاموش کرد   نییرا پا گارشیشد و س ادهیپ نیمهر از ماش بزرگ

 گهید یاسترس داشت گفت:محافظ یکه کم یو درحال ستادیدست راست او بود کنارش ا مهرداد
 تو  میراحت بر میتونیاستتارم کامل شد ...م وارید ستین

تو خونه  دیزیو بر دیقطع کن ریگفت:آژ یخش دار  یشلوارش کرد و با صدا بیمهر دست در ج بزرگ
   دیطولش ند ادمی...ز

 حمله بود  یزمان برا نیبهتر یکیتار نیبه سرعت به سمت خانه حرکت کردن در ا افراد

 ها هراسان عقب رفتن  شهیبودن که همزمان با شکستن ش ستادهیپنجره ا کینزد نیرحسیو ام یمهد

 باشه  ادهیتعدادشون ز کنمی:فکر میمهد

   رونیب میخراب شده بر نیاز ا دیداره؟با یا گهیجا در د نیکه اخم کرده بودبه سمت فالح رفت:ا روسال
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و روسالهم به  یمهد دن،یگرفت و به سرعت شروع کرد به کش نیرحسیبود دست ام دهیترس فالح
 خونه رفتن   ییسمت انتها

   دیجا خودتون گم و گور کن هیهست  نیماش هی...پشت خونه  رونیب دیدر بر نیاز ا دی_زود باش

   ایتوام همراهمون ب یشیم ی:تو چ نیرحسیام

 هاشروع شد  یانداز  ریت یکه صدا دینکش یطول

 ...  کنمیمن معطلشون م دی:گوش کن شما برفالح

هممون  دیبش ریدرگ دیداد زد:گفتم بر بایشکست فالح تقر یبد یراهرو با صدا یاز گلدان ها یکی
   رمیمیم

 نبود   زیاصال جا نجایگرفت صبر کردن در ا نیرحسیام یبازو یمهد

 زود باش   ری_ام

رفت تا  یاز رفتن انها مطمئن شد به سمت سالن اصل یفالح وقت دنیسه انها شروع کردن به دو هر
 که وارد خونه شدن   یبتواند وقت بخرد که همزمان مواجه شد با افراد دیشا

  یبه کارم نداشته باش یدر هم شد _مگه قرار نشد کار  شیبزرگ مهر  اخم ها دنید با

 به سمتش برداشت   یمهر قدم بزرگ

   یبود که قرار شد کمکم کن یواسه وقت نیا ی_چرا ول

 بدونه ...  یز ینزاشتم انجمن چ یبرات انجام دادم...حت یخواست ی_من که هرکار 

 یداد زد:کدوم خراب شده ا بایو تقر نیبه شکم فالح زد که افتاد زم یلگد یعصب
  ؟یمنو در بزن یخواستیشون؟میفرستاد

  ایبرن اون دن توننیاونا فقط م نی:با اون ماشدیخند فالح

 داد زد: کجان د جون بکن   تیعصبان با

 کردن  دایکه فالح گفته بود پ ینیماش دنیها به پشت ساختمان که رس بچه

 قبل از سوار شدن مردد شد   ریرفت سمت راننده ام یعقب نشست و مهد روسال
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  ارنیگل ببرات  یزود باش منتظر  ری:امیمهد

فالح رو  تونمیداد زد:نم گشتیبه او کرد و همون طور که به داخل ساختمان برم ینگاه نیرحسیام
  کشنشیولش کنم اونا م

 ) نیرحسی(ام

 دادم   صیواضح بزرگ مهر تشخ یتر که رفتم صدا کیسرعت از راهرو رد شدم نزد با

 کجان   گفتیو م زدیبود و سرش داد م ستادهیفالح ا یجلو درست

کمکم کرده بود تا به قدم رفتم جلو با  یلیفالح خ ایکمه دلو زدم به در یلیبشم شانسم خ ریدرگ اگر
   نیکه بلند شد قدمام سست شد ،فالح پشت به من افتاد زم یر یت یصدا

زل زدم به  تیلحظه بزرگ مهر برگشت به سمتم با عصبان هینه.... کشتش ماتم برده بود  یلعنت
 چشماش  

   دشیریزد:بگ داد

بهش زدم  یکه دم دست بود چنان مشت محکم یکس نیگل کاشتم اول یعنیامدن سمتم .... افرادش
 نیاز در رد شدم و رفتم سمت ماش دنیدرست نبود شروع کردم به دو ن،موندنیافتاد زم هوشیکه ب
 بود   ستادهینگران ا نیماش یجلو یمهد

 زود...  نیرحسیداد زد:ام دنمید با

 که دنبالم کرده بودن چشاش گرد شد   ییکسا دنیبا د اما

 زدم  داد

   میبر دی+سوار شو با

  نیاز پشت منو گرفت و پرتم کرد عقب که افتادم زم شونیکیخواستم سوار بشم  تا

که منو  یبا پاش محکم زد تو کمر اون نییتر امد پا عیشه که روسال سر ادهیپ نیامد از ماش یمهد 
 انداخت  _زود باش سوار شو  

   میکه از جا کنده شد میروسالم سوارشد درو نبسته بود نیبرداشتم سمت ماش زیبود خ ادیافراد ز تعداد
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 بهت بدم دلم خنک شه   یچه فحش یعنی نیرحسی_ام

   امدنیدنبالمون داشتن م نیپشت سرم دوتا ماش برگشتم

 +فالحو کشتن  

 من ... نه  یخدا یدهنش گذاشت:وا یدستشو جلو روسال

   کشنیماروهم م میبرگشت سمتم :اگر فرار نکن یمهد

 .... برو سمت اتوبان  یمهد انی:دارن دنبالمون م روسال

 گاز داد   شتریب یمهد

   ستنین انیب میدار ازیکه االن ن یانجمن کوفت نیتوف تو ا یعنی_

 میکه کردن مطمئن شدم بدبخت شد یانداز  ریبا ت نیبودم به ماش دهیبود که چسب ادیانقدر ز سرعت
   نییپا ختیعقب خوردشد ر شهیش هوی،

 نشده بود  شیزیروسال سرشو با دستش گرفته چ دمیبرگشتم عقب که د دهیترس

   نیی+سرتو خم کن پا

بدم گند بزنم به  فیشم ش یهمه چ الیخیب گهیم طونهیبه عقب نگاه کرد :ش شهیاز ش یمهد 
   کلشونیه

 باش   تیتو مراقب رانندگ+

   میاتوبان بود تو

 خدا خودت کمک کن  ی...ا میگمشون کن میتونی_نم

 طرفمون   ادیکه داره م هیچ گهی+اون د

 به دلم وارد کرد  یبیو بزرگ تر ترس عج شدیم ادتریهر لحظه داشت ز یادیز نور

  ونه؟یکام یعنی:یمهد

 طرفه؟  کیتو اتوبان  یگی+چرا چرت م
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   یداد زد:ترمز کن مهد روسال

   دهیترمزش بر ی....لعنت کنهی:ترمز نم زاشتیپاشو رو ترمز م یه یمهد

  میدینفهم یز یچ گهیشد و د کیهمه جا تار میبرخورد کرد ومدیکه به طرفمون م یز یبا اون چ میمستق

 (سوم شخص) 

 یگیم ی؟دار  یزنیم یدار  یرا فشار داد وداد زد:چه زر  یگوش یکنترل رقابلیمهر با خشم غ بزرگ
  ؟یکن داشونیپ ینتونست

 زد؟  بشونیچشتون غ یچه که درست جلو یعنی

 رو قطع کرد   یکوش تیبرنگرد با عصبان ینکن داشونیپ ستین میحال زایچ نیا

 ...  شدهیامد سمتش:چ مهرداد

 شد   دیچشمشون ناپد یجلو نیماش گهی...م دنیم لمی_دارن چرت و پرت تحو

 شود؟  بیغ نیماش شودیمگر م زدنیمحاالت حرف م از

 _کامران فکر کنم بدونم کجا رفتن... 

 بهش کرد...   ینگاه کالفه

   میبر دیشده با یدستکار  ستمیس فهمهیم ی:انجمن به زودمهرداد

   میبر دیگردنش...فعال با دیبنداز زویهمه چ خوامیم دی_جسد فالح ببر

 ...... 

 به پا بود   ییدر انجمن غوغا  

انجمن هک  ستمیچه طور ممکنه س دیکردیپس م ی:شماها چه غلطدیکوب زیم یرو یعصب ینیمب یاقا
 شده باشه؟ 

جا هک شده نه  نیاز داخل هم ستمیس دیکردیبه فالح اعتماد م دیجلو گذاشت:از اولم نبا یقدم آرمان
   رونیاز ب
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  دیکرد دایپ ی؟تو خونه چسر خانواده رادمنش امده ییباچهره اشفته ادامه داد:چه بال ینیمب یاقا

هست اما  یر یدرگ ینشانه ها شهیباورتون نم یچیاز افراد شروع کردن به گزارش دادن:اگر بگم ه یکی
 نیکه ا شبید ستیدر دست ن یز یزده ...از خانواده رادمنشم چ بشی...فالحم غ میدانکردیپ ویکس

   میدیقطع شده بوده و ما نفهم ستمیاتفاق افتاد کل س

 ... کردهیکار م نجایاز افراد فالح بوده که ا یکیکار  ستمیس یدستکار 

خانواده رادمنش  دی...هرطورشده باهیشده اون فالح کدوم گور یداد زد:هرطور  یکالفه و عصب ینیمب
  د؟؟یدیفهم دیکن دایپ

زنگ خورد با  شیکند نگران بود ،گوش کاریچ دانستینم رونینگران و هراسون از اتاق امد ب آرمان
   دیکش یاش اه یینام دا دنید

 صحبت کند  یکرد عاد یزد و سع یاتصال را با دو دل د؟دکمهیچه بهش بگو حاال

  گذرهیماه عسل خوش م یی_سالم دا

   دیاروم خند بهزاد

 با مهربانو همه جا بهشته   ی_سالم ...جاتون خال

 حرکت کرد :خداروشکر خوب چه خبرا  یبه سمت در خروج آرمان

   میاحتماال فردا شب تهران باش میگردیراستش خواستم بگم زودتر برم ستین ی_خبر 

 انقدر زود برگردن   دینبا دیترس ستادیا شیسرجا آرمان

  دیمونینم شتریب ست؟چرای_زود ن

بار سه روز  نیاخر یازشون ندار  یخبر  ی_اخه مهربانو نگران بچه هاست ...خودمم نگرانشونم راست
 با روسال حرف زدم   شیپ

   دیکش شیداخله موها یدست الفهک

  گمیم دیاما رو درو ان شاهلل برگشت دیبدون دیهست که با زایچ یسر  هی_نه خبر ندارم...

 افتاده.؟  ی_اتفاق
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 خدافظ  زنمیمن جلسه دارم بهتون دوباره زنگ م دیببخش یینشده ...دا یز ی_نه چ

 چشمانش را بست   یقطع کردن تلفن عصب با

اما  امدیاز پسرا خوشش نم دیشد و به سمت خانه فالح حرکت کرد دلش تاب نداشت شا نیماش سوار
  کردیزده بود فرق م نشیبار دست رد به س دنیکه چند یبحث دختر 

 روز بعد (سوم شخص )  سه

 اورا اروم کند  کردیم یسع ینیمب یاقا دیکوب زیم یرو تیبا عصبان بهزاد

که  دیستین یای...شماهمون انجمندینکرد دایازش پ یچیه دیگی_دخترمن سه روزه گم شده و شما م
 ؟  دیحافظت شده ام زد طیزمان بهمن ردشو تو مح

 نجاستیمشکل ا ستیما ن یاروم باشد مشکل از دستگاه ها کنمیفرهمند خواهش م ی:اقا ینیمب یاقا
  مینکرد دایپ رانیا یکجا چیاز ه یجهش قدرت چیه ای یگنالیس چیماه

 ستمین هیمن نده  من مثل بق لیتحو اتیچرند نیدستشو توهوا تکان داد و باخشم گفت:ا بهزاد
  یبا شرو ورات خامم کن یبتون

 طیام شرا یو مهد نیرحسیفقط دختر شماست که گم شده؟متاسفانه ام دیفرهمند فکر کرد ی_اقا
 که شده باهم بودن   یمشابه دارن هرچ

انجمن دردسر بود و  یبرا یبه اندازه کاف ینداره  گم شدن مهد یا دهیادامه بحث فا دونستیم بهزاد
  کننیم یام شده هرکار  یبه خاطر مهد دانستیم

   دیاول به من بگ دیشد با ی_هر خبر 

در منتظرش بود  یاشفته جلو یاز اتاق خارج شد آرمان با حال تیبا عصبان یا گهیحرف د چیه بدون
  ییدا شدی_چ

 شونیحال میچیه نجایمشت نفهم گذاشتن ا هی... یچی:ه رفتیم نشیطور که به سمت ماش همان
  ستین

 بود   یفرمان نشست عصب پشت

 نگران نباش   ییشد :دا نیمکث سوار ماش یباکم آرمان



 

95 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یرو راه یمهد یگیمگه نم تونمی...نم تونمیگفت:نم یاروم یسرش را روفرمان گذاشت و با صدا بهزاد
حالش خوبه  دونمیدارم م مانیشدن ...من به روسال ا ییماجرا هی یقاط ستیکردن معلوم ن مارستانیب

 ....مطمئنم  

 بود   دهیکه برگشته بود فقط اخبار بد شن یتو سکوت به سمت خانه حرکت کرد از وقت بهزاد

 انها به سمتش رفتن  یمهتاب و خاله دل نگران منتظرش بودن با ورود بهزاد و آرمان هردو درخانه

  یدار  ی...تروخدا بگو خبر شدی_باباچ

  

  ستیازشون ن یاثر  چیکرد :متاسفانه ه دینگاه انهارا ناام بهزاد

 من کجان  یبهزاد ...بچه ها یچ یعنی: خاله

   ادیمطمئنم حالشون خوبه ...روسال از پس خودش برم دی:نگران نباشآرمان

 کدومشون بهتر نکرد   چیها حال ه یدلگرم نیا

  میاز صبر کردن بکن ریبه غ میتونینم میا گهی....البته کار د میصبر کن دی_فعال با

 (روسال)  

 چرا انقدر هوا گرمه   زییوسط پا یگرمم بود وا یلیخوردم خ یتو جام تکون اروم

 نگاه به اطراف انداختم   هیچشامو باز کردم اخ خدا کمرم  یزو

 نیرحسیشدم ام زیخ میتو جام ن دهیامد ترس ادمی زیهمه چ هوی شدهیفکر کردم چ کمی نمیتو ماش من
   دیش داریب ی....مهدری....ام دارشوی...ب نیرحسی،چشاشون بسته بود  +ام نیماش یجلو یمهد

 برداشتم  زیبه سمتش خ کمیخورد که  یاروم تکون یمهد

 +خداروشکر حالت خوبه؟ 

   نیباز کرد اما چون تعادل نداشت با مخ افتاد زم نیسر تکون داد در ماش فقط

 بلند شد خداروشکر حالشون خوب بود   رمیشدم ام ادهیباز کردم تا پ نیدر ماش عیسر
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 گرفت و از جاش بلند شد هوا روشن بود   نیدر ماش یمهد

 بدجور خورده به درخت   نی+بچه ها ماش

 دستشو به سرش گرفت و امد سمت من   یمهد

   میستادیا نیماش یاما اونم بلند شد و هممون جلو زدیم جیهنوز گ نیرحسیام

 خسارت نده   مهی... فکر کنم بمیکه ما زد ینجور ی_اوه اوه ا

  ؟یزد یز ی:چ یرو کرد سمت مهد نیرحسیام

 _هان نه ... 

   میدرست نبود هوا گرمه...هوا روشنه ...ما تو جنگل یز یچ هیوسط  نیا

91 

 جنگل؟؟؟؟؟؟

 سوال بپرسم   هی شهی+بچه ها م

 همزمان برگشتن سمت من   یو مهد نیرحسیام

 ؟  میی+ما االن کجا

 نگاه به اطراف کردم   هیدراوردم و پرتش کردم اونطرف  شرتمویسو

   می....به خدا وسط اتوبان تهران_ رباط بود میبود ابونیما تو ب خورمی+قسم م

 خورمون کردن  زی!؟؟؟چمیوسط جنگل االن

   میاز جاده خارج شد دی:شایمهد

 رفت   نیبه سمت پشت ماش نیرحسیام

تا  لومتریاز تهران هزار ک یعنیچرخ کو....اصال خوده جاده کوو  یجا می_منگول اگه از جاده خارج شد
  میشمال منحرف شد

   دیسوت کش مخم
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که من  یکنیفکر م یدراورد و پرت کرد اون طرف :به همون شرتشویبه سرش زد اونم سو یدست یمهد
  کنم؟یفکر م

 کرد امد سمت من :متاسفانه   یاخم نیرحسیام

  م؟ییما کجا دی...به منم بگ دیزنیحرف م یجور  نی+چرا ا

  ده؟ی؟مواد مخدر جد هیچ گهی+دروازه د میاروم گفت:از دروازه رد شد یمهد

  کننیمنو نگاه م نیچرا همچ نایا نیرحسیامد کنار ام یمهد

  م؟ی+نکنه ما مرد

نگاهشو دنبال کرد و اونم با وحشت به  ریمس یچشاش گرد شد مهد هویبگه که  یز یامد چ نیرحسیام
  کردیپشت سرم نگاه م

 اهلل جرعت نداشتم برگردم   بسم

 پشت سرمه   یوحشتناک زینگو چ یدوست دار  یتورو جون هرک ری+ام

 ترسناک   یبگ یداره به چ یاب گلوشو قورت داد:بستگ یمهد

 سرم من به مبارزم   ریبرگشتم خ اروم

 بود نفسم بند امد   ستادهیا نیکه درست کنار ماش یگرگ خاکستر  دنید با

دندوناش معلوم بود و بدجور  دیدرخشی،م ییبود و چشاش طال یمعمول یچند برابر گرگ ها جستش
   کردیداشت نگاهمون م

 ....من  ی....خدای+وا

 گرگه ...چرا انقدر بزرگه   نی..ایعقب  +ا میمون چند قدم رفت ییتا هرسه

وکاپوت فرو رفت  نیرو کاپوت ماش دیپر هویسرد شده بود گرفت گرگه  خیدستمو که مثل  نیرحسیام
 داخل  

 تو جنگل   میریسمت راست م دیبدو یی...هرسه تا شمارمی:تا سه منیرحسیام

 ها  ی_خب...بعدش چ
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  3.....2.....1..... میکنیم یغلط هی_

کرد پشت سرمون  یاون گرگه انگار قاط دنیبه دو میبه سمت راست شروع کرد یبا چه سرعت دونمینم
زده بود  رونیاشون ب شهیر ایهاشون قطع شده بودن  یبلند که بعض یدرخت ها نیاز ب دیدویم
  مییدویم

 خوندم   یغزل خداحافظ گهیتا گرگ د شیپنج ش دنیلحظه برگشتم با د هی

  میگرگا داد زد: بدبخت شد دنیجلوتر از ما بود همزمان برگشت و باد یمهد

محاصرمون  عیما گرگا سر یجلو دیبرداشت رو تنه درخت و درست پر زیاز گرگا خ یکی شدیچ دونمینم
 کردن  

 ای نمیبیدارم خواب م ای....من تونهیبپره به خدا نم تونهیارتفاع نم نیتا ا یونیح چیه یحالت عاد در
   دمیکشیم یبودم که نفس زور  دهیمردم انقدر ترس

  میایاز پسشون برم نیرحسی_ام

سنگ بزرگ بود  دنیچند مونیکیبودن نزد ستادهیمن ا یبه من کرد هر دوتاشون جلو ینگاه ریام
 از سنگا  یکیبه  دمیانقدر رفتم عقب که چسب

 ظاهر کردن   راشونیشمش همزمان

   میای_اره از پسشون برم

 به ادم شدن   لیقه درامده من دوتا از گرگا تبداز حد یچشم ها یدرست جلو دیکش یاز گرگا زوزه ا یکی

گرگا به همون شکل  هیوبق دنیبرداشتن و شروع کردن به جنگ زیبه سمتشون خ یو مهد نیرحسیام
 خط محاصرشون حفظ کردن  

 است؟   نهیگرگ یعنی نیحس کنم انسان معمول تونستمیشوندن؟اما قدرت نداشتن م لیتبد نایا یعنی

 از گرگا امد سمت من   یکیچرت و پرت نبود  یوقت واسه فکرا ه؟یواقع نهیگرگ یعنی

قشنگ تو  رشویشمش نیرحسیتا گارد گرفتم ام دمیجنگیم دیبودم اما با دهیمنم دفاع کنم ترس وقتشه
  یبجنگ یحق ندار  یعرق بود و داد زد :تامجبور نشد سیشکم گرگ فرو کرد صورتش خ
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   یچ یبرا ادنیزدم :اونا ز داد

 برداشت بپره رو کمرش   زیاز گرگا خ یکیافتاد  نیرحسیچشمم به پشت ام همزمان

 زدم:پشششتتتت سرت   داد

 بود   یچه کوفت گهید نیامد کنارمون :ا یمهد نیبرگشت گرگه افتاد زم تا

از پشت درختا به  دینکش یبه پشت گردن گرگه برخورد کرده بود طول رکمانی،ت  رِ یت هیشب یز یچ هی
  نیخوردن و افتادن زم ریشد،چندتاشون ت یانداز  ریسمت گرگا ت

 فرار کردند  دنید یجور  نیاوضاع رو ا شونمیبق

 گفتم  واشی

 تو چاه   میاز تو چاله افتاد کنمی+حس م

 دهیند یز یچ نیبود تاحاال همچ یزنم بود لباساشون مدل هیمرد دورمون کردن همراهشون  نیچند
 بودم  

   کردیداشت با بهت و تعجب بهشون نگاه م نیرحسیمرد امدن سمتمون برگشتم سمت ام دوتا

 ازش نداشت   یام دست کم یمهد

  یاروم زمزمه کرد:محمد؟؟خ..خودت ریبود ام یچهل ساله ا بایمرده تقر هیامد جلو  شونیکی

که  ییگاه به اونان هی شناسنیهمو م نایا یعنیدر اغوشش گرفت  نیرحسیدستاشو باز کرد و ام مرده
   ارنیسرمون ب ییبال هینبرنمون  هوی لمایف نیهمراهش بودن کردم نکنه ادم خوارن مثل تو ا

  دمیزد گرخ نیرحسیکه ام یکه با داد بافتمیواسه خودم چرت و پرت م داشتم

 سراغم  دیومدیو ن دیهمه وقت زنده بود نیدم؟ایکش یمن چ یدونیاشغال م کهی_مرت

خودت  شدینم ریام میایب میخواستیگرفت:به خدا م نیرحسیمرده که اسمش محمد بود دست ام اون
 سر ساختمون امد  ییکه چه بال یدید

 نیتو ا یمنو برگردوند یچ یبرا ستین میحال نای:من ارونیب دیبا شدت دستشو از دستش کش ریام
  میمونینم نجایاالن دروازه رو باز کن ما ا نیخراب شده؟هم
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   میدار ازیبدم...ما به کمک شما ن حیبه حرفم گوش کن بزار توض کنمیخواهش م ری_ام

 نیا دیفکر کرد یبود ...با خودتون چ یماه واسه جدو ابادمون کاف کیمداخله کرد:اون  یمهد نباریا
  میگرفت ی؟اونوقت ما اونجا براتون مراسم سوگوار  دیبود نجایهمه مدت ا

  میگردیاالن دروازه رو باز کن برم نیبرگشت سمت من :هم نیرحسیام

 امن  یجا هی میبر نیایبرتون گردونم ...االن ب تونمی:االن نمدیبه موهاش کش یکالفه دست محمد

   میایجا نم چی_ ما با شما ه

 دونمینشد فقط م میاز حرفاشون حال یچیه کردمیداشتم بحثشون رو نگاه م جیمدت مثل هو تمام
 مفصل بهم بدهکاره  حیتوض هی نیرحسیام

امن....قول  یجا هیببرمتون  دیزود باش با گردنیبرم یدیکه د ییداد زد:اون جونورا بایتقر محمد
 برتون گردونم فقط بزار حرفامو بزنم  دمیم

 نگاه به من کرد دستمو گرفت:قبوله  هیانگار اروم شد  نیرحسیام

دونه دونه موهامو بکنم معلوم  خواستیدلم م میرفتیتند راه م یلیخ کردنیافراد کنارمون حرکت م اون
 چه خبره   نجایا ستین

بعد از ده  شدمیم مونیچهرش کال پش دنیهزارتا سوال بپرسم اما هربار با د نیرحسیاز ام خواستمیم
بلند با  یلیبرج که خ یکه باعث شد از تعجب چشام گرد بشه تعداد میدیرس ییبه جا یرو ادهیپ قهیدق

 شده بود   دهیبلند کش یوار ید نشونمیته شده بود و بفاصله از هم ساخ

 بودم  دهیند یز یچ نیهام همچ لمیف تو

   دیدرخشیم یز یچ هیبه برج ها کردم داخلشون  ینگاه میکه شد یدر اصل کینزد

   نیبه زم دیفکم چسب گهیدرو باز کردن د یوقت

 بود  یکه اکثرا چوب ییشهر بزرگ باخونه ها هی

 هیبودن...  دهیبلند پوش یخودمون بود فقط خانم هاشون دامن ها یلباس ها هیمردم لباساشون شب 
 حجاب داشتن   یحت اشونیسر
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 تیجمع نیدستشو گذاشت پشت کمرم از ب دهیزهرم ترک دیفشار دادم که فهم نیرحسیدست ام شتریب
  میراه خلوت رفت هیاز  میرد نشد

به  یچند طبقه باشه وقت خوردیخونه بود که بهش م هیجلوتر  کمیکه واقا قشنگ بود  میشد یوارد باغ 
پسره همراهمون امدن  یکیاون  هیکه همراهمون بودن برگشتن و فقط محمد و  یافراد میدیخونه رس

 داخل 

به  یسلطنت یبود مبل ها میمدرن زمان قد یخونه ها هیشد درست شب شتریخونه تعجبم ب دنید با
بزرگ وسط خونه که داخلش با  یلیلوستر خ هیخونه انگار پنت هاوس بود و  ییو طال یرنگ مشک

 شده بود  نیتزئ کیکوچ یها ستالیکر

    یغذا خور  زیسالن که دست راست بود م هی و

 وارهایرو د یزرد رنگ یها ستالیچراغ و استفاده از برق کر ینبره بود به جا یاز تکنولوژ  ییبو فقط
 نصب شده بود  

  کردمیهاج و واج داشتم خونه رو نگاه م یجور  نیبند امده بود هم زبونم

 خونه واسه منه  نی..ا دیاستراحت کن کمی:بهتر  محمد

  میزود برگرد دیتر حرفاتو بشنوم با عیسر خوامیکرد:الزم نکرده... م یاخم نیرحسیام

  میگردیجا بمون زود برم نیکرد سمت من :تو هم رو

منگوال داشتم  نیبه همراه اون دو نفر رفتن و من مثل ا نیرحسیو ام یتونستم سر تکون بدم مهد طفق
   کردمیاطرافو نگاه م

 .............. 

 ) نیرحسی(ام

سمت  میرفت ایهمراه محمد و پو میبر نجایهرچه زودتر از ا خواستمیم رونیب میاز خونه امد یعصب
 هنوزم مثل قبل بود   میکه قبال داشت یقرارگاه

 ام کنارم نشست  ینشستم مهد یدر بود زدم کنار رفتم تو و رو صندل یکه جلو یحرف پرده ا یب

 طولش نده چون عصاب ندارم  ادی..فقط زشنومی+م
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  مینداشت یباور کن ما چاره ا یول یهست یاز دست ما عصبان دونمیم نیرحسی:امایپو

  د؟ینداشت یچاره ا یگیافتاد که م یچه اتفاق قیبدونم دق شهی+م

  یدونینم زارویچ یلیاروم نشست دست هاشو توهم قفل کرد:تو خ محمد

  شهیچون من طاقتم داره تموم م یشد:خب بهتر روشنمون کن زیخ میتو جاش ن کمی یمهد

شدنت و رفتنتون  یکردن: درست دو روز بعد از زخم فیمکث کرد و بعد شروع کرد به تعر یکم محمد
 حل شده بود...  نجایچون مشکالت ا میماهم همراه دکتر برگشت

کرده  یامده ...گفت اشتباه شیپ یگفت مشکل یقاتیتحق گاهیاشفته برگشت به پا یلیروز دکتر خ کی
   هیخطرناک یلیافتاده که ادم خ یکه کرد دست کس یو کشف

گرفته بود  شیحمله شد کل ساختمون ات نگاهمویاما همون شب به پا میدیمنظورشو نفهم اولش
 کرد  دیبزرگ مهر هممون تهد

 شد   یزخم یشدن وآلن حساب ریاما آلن قبول نکرد اونا باهم درگ خواستیآلن رو م قاتیفقط تحق  اون

 سر رضا امد؟  ییگفتم:رضا ....چه بال هویمکث کرد که  کمی

تک تکمون بکشه رضا جلوشو  خواستیم  میریول کرد تا بم شینگاهم کرد و ادامه داد:مارو تو ات کمی
   نجایا میایب میو فرار کن میگرفت درواقع معطلش کرد تا ما دروازه رو باز کن

   دیبه موقع نرس رضا

 شد؟ی:پس آلن چدیشکه پرس یمهد

   میخواست اشتباهشو جبران کن شیلحظات زندگ نیتو اخر اوردی_متاسفانه دووم ن

  د؟یکه زنده ا دیبهمون بگ دیایب دیتونستی+نم

   می...اما از دور مراقبتون بود میبزرگ مهرفکر کرد ما مرد میتونستی_نم

با اون  یوگرنه االن زنده نبود  میدیکه به خونتون حمله شد ما به موقع رس یکرد:شب یبه مهد ینگاه
   یشد فیضع یلیمقدار پودر شارلوت خ

  د؟یودداخل خونه ب دیبود یی+پس شما کسا
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ما دروازه رو  دیکردیاز دست بزرگ مهر فرار م زیو گر بیتعق نیتو ا شبید ی...وقتمی:درسته ما بودایپو
  میباز کرد

 زیهمه چ میبود نجای...مگه اون مدت که انیخوایم یکه شما از ما چ دونمیمن هنوز نم یدونی:میمهد
 درست نشد؟ 

شبه عوض  هی زیهمه چ میفرار کرد نجایکه ما به ا یهمون موقع یاز جاش بلند شد:درست شد ول ایپو
پس  میکه قبال از چنگش دراورده بود یقدرت از دست رفتشو بدست اورد و مثل بنز هرچ سیشد َمِلک

   میارتش درست کرد که خودمون موند عیگرفت انقدر سر

 الن...دست شماست مگه نه؟  قاتیشد؟تحق ی:کتاب چیمهد

 بازش کرد  شهیماست ....اما نم شی_اره پ

  ؟یچ یعنی+

افتاد  سیمدت کوتاه به دست ملک هی یبرا قاتشیکرد مطمئنم تح یاشتباه هیالن  میدونی_ما م
   میکتاب باز کن میخواستی...ما م دهیکش ی...نقشه شومکنهیم یداره کار  سیاما ملک یچه طور  دونمینم

درخت  هی شهیشبه چند برابر قدرتشوبرگردون اما کتاب توسط ر کی یچه طور  سیملک میبفهم دیشا تا
 بازش کرد   شهینم یز یچ چیو با ه شهیمحافظت م دیچیکه خود الن موقع مرگش دورش پ

  ن؟یخوایم یسخت بود:خب االن از ما چ یلیهمه خبر خ نیدارم هضم ا هیتک میصندل به

  میریرو بگ سیملک یتا جلو دیبهمون کمک کن میخوای:ممحمد

جلوشو  توننیمصرم نم انیخدا چیما که ه گهیشده د یقو یمثل چ یگیم یدار  ی:زرشک ..وقتیمهد
  چیه گهیاالن که د میکن شیتو اون منطقه زندان مینبود پدرمون درامد تا بتون ی..اون زمان که قورنیبگ

هم که  ییکشته شدن اونا نجایا یها لشوندهیتبد شتریب  میدار ازیما به کمکتون ن یول دونمی_من م
 خودش باهاتون حرف بزنه اما من...  خواستیهستن...َمت م فیضع یلیموندن خ یباق

  ؟یکن میراض یتونیم ی... فکر کردی+توچ

شدن اون موقعه به خاطر رضا امدم  یباز دچار چه مشکل نجایمردم ا ستیجام بلند شدم:برام مهم ن از
 مهم تره   زیاما االن خانوادم برام از همه چ
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 مگه نه؟  یکه به خاطرش برگشت هیدختره همون کس نیزد:ا یلبخند کم رنگ محمد

 سکوت نگاهش کردم  تو

 نامزدته  ایباهات داره  ی...نسبت پرسمیم یخودته محض کنجکاو یچشما هی_چشماش شب

 و با اخم گفت:خواهرمونه   عیسر یمهد

:بله خواهرمه... به خاطر اون  میستیبرادر ن یمن و مهد دونستنینم نایلبخند نگاهش کردم..ا با
خودمون فرق داره  یایکه صدو هشتاد درجه با دن ییایها امده تو دن وانهیبرگشتم االنم به خاطر شما د

 تمام  میگردی...ما برم نهیبب بیو هر لحظه ممکنه اس

درهرحال  یمونیسرش م یر یبگ یمیتصم دونمینگاهم کرد و ازجاش بلند شد:باشه ...م دیناام محمد
باز و بسته  سیچقدر داغونه ملک یدیشهرو که د گردونمیفردا صبح برتون م ی...ولکنمیمن مجبورت نم

   کنهیشدنه دروازه رو چک م

که واسه محمد  یسمت خونه ا میام امد دنبالم باهم برگشت یمهد رونیتکون دادم از در امدم ب یسر 
 بود 

قلبم درد گرفت ته  شدیکه مربوط به رضا م یحرفا به خصوص قسمت نیا دنیمشغول بود با شن فکرم
 کنم  سکیر تونمینم گهیکمکشون کنم اما د خواستمیته دلم م

 متعجبش خندم گرفت  افهیلحظه از ق هیورودمون به خونه روسال مثل برق گرفته ها امد سمتمون  با

چشات بهت  یدم گوشم گفت:او اوه االن که عمتو اورد جلو واشی یمهد ستادیجلوم ا نهیبه س دست
   گمیم

  میحرف بزن دی+روسال با

 .. میباهم حرف بزن دیبا یگفت:اره داداش یاروم یزد و با صدا یلبخند روسال

  یکدوم خراب شده ا گهید نجایداد زد:چون من مخم از دست شما دوتا هنگ کرده...ا غیبا ج هویبعد  

   یکشیم غیدختر چرا ج :گوشم بابایمهد

  کشمیم غیتاصبح ج ای دیدیم حیبرام توض ایبااخم گفت: روسال
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  گمیبهت م نی+باشه بش

  دیطرف مبل دراز کش هیبه ما کرد و رفت  ینگاه مین یمهد

  شنومی_م

  یکردیمطمئنم باور نم گفتمیاما اگر اون موقع بهت م گفتمیزودتر بهت م دیبا دونمیم نی+بب

به نام آلن  میاشناشد یاز دوستامون با کس یکی قیسه ماه بعد از موندمون تو کانادا از طر یو مهد من
 محقق بود   هیاون  دویِفرس

 قاتیکمک کنه اما تحق یلیتو صنعت خ تونستیجاوا کشف کرد که م یها ستالیدرباره کر یز یچ اون
قرار داره...من  گهیبعد د   هیکه در  کردیم قیتحق ییایاون درباره صنعت نبود...اون درباره دن

 دوستم قبول کردم  نیبهتر یکنم اما به اسرار ها یباهاش همکار  خواستمینم

  گس؟ید یایهمون دن نجایا یعنی_

 دادم  سرتکون

چند نوع  نیبشن همچن دهیچ یبه شکل خاص دیباربرشدن با یها برا ستالیروسال اون کر یدونی+م
مارو تو  یقدرت درون توننیهستن....م یکه رنگ قرمز دارن قابل باربر  ییهست فقط اونا ستالیکر

 خودشون نگه دارن... 

   میداشت یدرون یروین نیکننده ا نینقشه تام یو مهد من

  

 ... دیرسیالن درست بشه چون حرفاش افسانه به نظر م شیازما کردمینم فکر

ما رفت و امد  یایسالهاست به دن نجایمردم ا کرد و موفق شد دروازه رو باز کنه شیازما نیا  باالخره
قانون مسخرس دارن که  هیبگن  یز یفقط حق ندارن به مردم ما چ هیدروازه چ دوننیم یعنی... کننیم

   میدربارش حرف بزن ستیمهم ن ادیحاال ز

باعث  یچ دونمیداشتن نم ازیازمون استقبال کردن اما به کمک ن یبه گرم نجایمردم ا نجایا دمیامد ما
 و خب...  میکمک کرد نجایو به مردم ا میموند نجایشد که ا

 ندادم خودش متوجه شد   ادامه
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 نه؟  یدید بیاس نجایهم د؟البدیبود نجایرو ا یماه و خوره ا کی نیشما ا یبگ یخوای_خب پس م

   میو برگشت دمیکه من صدمه د یتا وقت میبود نجای+اره..ا

 مردن؟  یکردیدو نفر همون دوستات هستن که فکرم نی_ا

 زنده بود:اره همونان  میواقع قمیکاش رف یکردم ا یاخم

 نیا یتعجب تو چشماش بخونم:  خب بزرگ مهر کجا تونستمیشد م زیخ میتو جاش ن کمی روسال
  نجاستیاونم مربوط به ا یداستانه ...بعد کتاب چ

 نجایا یایاز دن یاما دست اخر وقت دادیآلن رو م قاتیآلن بود اون پول تحق کی+بزرگ مهر درواقع شر
 منابع ممکن رو داره  نیتر یغن نجایباخبر شد طمع کرد....ا

با ارزشه ...اما درباره کتاب،کتاب درواقعه  میلیجاوا که خ یها ستالیکر نیاز طال گرفته تا هم 
 که آلن کرده   هیقاتیتحق

بهش کمک  یکتاب ننوشت کس نیا ییتنها میدونینوشته فقط ما م یداخلش چ دونهینم یکس
   ستیداخلش هست که قطعا خوب ن ییزایچ یکتاب کوفت نیکرد...متاسفانه ا

  خوان؟یم یاز تو چ نای_خب االن ا

 تموم شد رفت   میگردیما فردا برم ستیخبرا ن نیبمونم و کمکشون کنم.... اما از ا نجایبازم ا خوانی+م

 استراحت کن  کمی یدونیم زویهمه چ گهیبه سقف زل زده بود :حاال د یجام بلند شدم مهد از

 (روسال) 

111 

سخت بود چند دفعه  یلیباورش برام خ شدیباعث تعجب من م گفتیم نیرحسیکه ام یا هرکلمه
ازش  یافتادم وقت یحرف مهد ادی میشد یا گهید یایگفت وارد دن یخودمو بشکون گرفتم وقت

   ایگفت اون دن دیکجا بود دمیپرس

 افشیاز اتاقا از ق یکیبعد از حرف زدن رفت سمت  نیرحسیکرده ام یخدا من فکر کردم شوخ یوا
 بخونم حالش خرابه   تونستمیم
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 پکر بود منم که هنوز هنگ بودم  افشیام ق یمهد

گرد شده نگاهم  یبا چشا یهوا که باعث شد مهد دمیدر سه متر پر یانقدر تو خودم بودم که با صدا 
 خنده   ریکنه بعد بزنه ز

بدون  نیرحسیگفت که ام یچ دونمیو رفت سمت در همون محمد بود نم رونیامد ب نیرحسیام
  یبستن در امد تو و رو کرد سمت مهد

   نهیمارو بب خوادیمت م می_پاشو بر

 بلند شد که منم همراهش بلند شدم   یمهد

   دیریکجا م هی+مت ک

 خراب شدست   نی:پادشاه ا دیبه موهاش کش یدست یمهد

 +هاااان 

   رونیو رفت ب دیخند

   میگردیجا بمون برم نی_روسال هم

 سرتکون دادم   فقط

عصر حجره مگه مخم مدام ارور کد  هیبکشم رو مبل نشستم پادشاه چ غیج خواستیرفتن اونا دلم م با
   دادیم

 شدم رفت   یخدا روان ی+وا

   دمیدر از جام پر یبا صدا دوباره

 باشه رفتم سمت در و اروم بازش کردم   نیرحسیام دیشا نکهیا الیخ با

 هیسرشم  یمتناسب رو ینیسبز و لب و ب یبا چشم ها یقهوه ا یدختر با موها هینبود  نیرحسیام اما
 قشنگ بود   یلیتاج خ

 دونستمیخدمتکارا بودن نم هیشب ییبا لباس ها گهیبود پشت سرشم چندتا خانم د ستادهیدر ا یجلو
 بغلم  دیپر هویبگم  یچ
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   کردمیکه فکر م دیهست یقشنگ تر از اون ی_وا

 خوشحالم   دنتونیاز د نامیمنو از خودش جدا کرد و با خنده گفت:من ال بعد

 :م...ممنون منم روسال هستم  کردمینگاهش م شکه

 سالش باشه دستمو گرفت و امد تو  ستینوزده ب خوردیم بهش

 که تو جنگل امدن  یهمراهشون بود همون گمیدختر د هیاون خدمتکارام امدن تو  

 بود   ریشمش هی هیدستشم  کردینگاهم م یبا اخم واقعا بد دمشید دمیلحظه ترس هی دنبالمون

 خواهرتو کشتن   ییکجا نیرحسیام ارنیسرم ن ییبال نایا

همون دختر ترسناکه  هویمردد نگاهش کردم که  نمیدختره نشست رو مبل و به منم اشاره کرد بش اون
  کمیامد نزد

   نیبش گنیسرورم بهت م ینی_مگه نب

   لمایف نیا نیها بود ع یپرنسس نینگاهش کردم سرورم؟تازه نگاه به لباساش کردم لباسش از ا گنگ

 رون   بگذ ریخودت به خ ایرفتم نشستم خدا اروم

 اسمت روسالست؟  ی_خب گفت

 +بله من... 

  یهمسن من باش خورهیچندسالته بهت م نمیوسط حرفم:بب دیپر

 وسه    ستیب شمیم گهی... ماه دزهی+چ

   یسالمه پس از من سه سال بزرگتر  ستیبهم و گفت:من ب دیذوق دستاشو کوب با

 مهتاب افتادم   ادی دنشیلحظه با د هی

 تو قصر؟  دیبرگرد ستیدختره امد جلو :سرورم بهتر ن اون

   مشیاریم نومای:اکنهیاشاره م یبه من کرد انگار داره به گون یا اشاره

 ادب   یمگه من درختم ب هیچ نویاخم نگاهش کردم:ا با
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  یتوام باش رمیمن هرجا م ستی....الزم ننیستیباش ِکر رونی:ب نایال

 _اما سرورم ... 

 ...خدمه رو هم ببر   رونی_گفتم برو ب

   رونیکرد و رفتن ب هیاشاره به بق هیبدجور نگاهم کرد  نیستیکر

 یلینسبت فام هیقصر پدرمه ... یاصل یمحافظا یکی... هیجور نیکال هم نی_بابت رفتارش متاسفم ا
 ام باهامون داره 

 خدا نکنه دختره مته؟  ایپدرش  قصر

 داشتم   یبانو من رفتار بد دیببخش یلی..خی+خ

ول کن از خودت  ناروی...خب ا نایکنم بگن ال ینتونستم حال نای...به ا نایکرد:به من نگو بانو بگو ال یاخم
   هیبگو نسبت تو با فرمانده چ

 +جان؟کدوم فرمانده 

 پدرم  شیکه االن رفتن پ ی:منظورم همون دوتا پسر  دیخند

 گلوم قورت دادم :برادرم هستن  اب

 خواهر دارن   هیکه  دونستمیهر دوتاشون؟نم ی_جد

 نگفتم   یز یچ

پنج سال  اتونیکه امدم تو دن یبار  نیخب من اخر نکهیکرده؟منظورم ا رییتغ یلیخ اتونیدن گمی_م
 بود   شیپ

 اضافه شده؟  اتونیبه دن یدیجد زیبا ذوق گفت:چ بعد

 امدم   خیانگار از مر اتونیدن گهیم نیهمچ

 اخه  یدیپرس هیچه سوال نیکرده مخم هنگ بود االن ا رییتغ یپنج سال چ نیفکر کردم تو ا کمی

 دوتا شاخ دراوردم  نمینگاه کنم بب نهیخودمو تو ا ترسمیمن االن انقدر شکه ام م 
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  مینداشت یدیجد زی+نه چ

 شد  فیشد:چقدر بد ح زونیو لوچش او لب

  دونن؟یمردم من درباره شما نمچه طور  د؟پسیکنیما رفت امد م یایمگه شما به دن دی+ببخش

 ایمردم دو دن دونستنیمردم تو درباره دروازه م شیصدسال پ بایتقر یدونی_خب داستانش مفصله م
   کردنیازادانه باهم رفت و امد م

و اجازه ام ندادن  انیشما ن یایمردم ما به دن گهیشما طمع کرد و باعث شد د یاینفر از دن کی نکهیا تا
 ما بشه   یایوارد دن یکس

 وجود داره   یورود اونا بسته شد و کم کم فراموش کردن دوازه ا یراه برا یطور  نیا

بود انگار داشت کتاب داستان  یکرد افسانه ا فیکه تعر یز یتو سکوت نگاهش کردم...چقدر چ کمی
   خوندیبرام م

   گردنیاطراف نشونت بدم؟برادرات حاال حاال برنم نیا یدوست دار  گمی_م

با قاشق  یز یچ یناسور یدا هی رونیاگه برم ب کردمیبرم  همش حس م رونیب دمیترسیجون خودم م به
 منو بخوره   خوادیبسته جلو در م شبندیو چنگال پ

  نمیاطراف بب خواستیدلم م اما

 بابا   یدستمو گرفت و بلندم کرد:چقدر تو ساکت دیکه د سکوتمو

 امد سمتمون   نیستیکر رونیب میشدم از در رفت دهیکش دنبالش

   میاز شهر شروع کن ای_خب ب

خونه  دادیو اونم بالبخند جوابشون م کردنیم میبهش تعظ نایال دنیهمراهشون رفتم مردم با د اروم
 که از چوب ساخته شده بود  کیکوچ یها

درست کرده بودن که داخلش  یتر  کیکوچ یچراغ برق ستون ها ریت یسنگ شده بود به جا ابونیخ و
 بود   ستالیکر

 دورتادور شهر گرفته بودن   ی،از دور برج ها کردمیجالب بود که فقط نگاه م زیهمه چ انقدر
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   باستیواقعا ز اتونی+شهرتون ...دن

   ستین یز یکه چ ناینمونده ا یز یچ شیبایبود ...از ز بایگفت:ز نیغمگ

 کال خراب شده بودن  ایشدم که سوخته بودن  ییکه متوجه خونه ها میرفتیسمت برج ها م به

 امده  نجایسر ا یی+چه بال

  کنهیحمله م نجایبار به ا کیاون هر چند وقت   ِس ی:کار ملکستادیا سرجاش

 ) نیرحسی(ام

تنگ شده  رمردیپ نیا یاعتراف کنم دلم برا دیامد استقبالمون با شهیورودمون به قصر مت مثل هم با
 خودکامه رو عصاب نبود  یپادشاه ها هیبود محکم منو تو بغلش گرفت...اصال شب

  نمتیبازم بتونم بب کردمیفکر نم چیپسر ه ای_اخ خدا

 دوبارتون خوشحالم   دی+منم از د

خم کرد که مت اونم دراغوش گرمش گرفت  یبه نشانه احترام سرشو کم ی..مهد یکرد سمت مهد رو
 مدن  همراهمون ا اهمیمحمد و پو می،به سمت اتاق مطالعه قصر حرکت کرد

  ختهیدوباره بهم ر نتونیاوضاع سرزم دمی+شن

   مینشست و به ماهم اشاره کرد راحت باش شیصندل یچهرش درهم بود رو مت

 کنم  کاریچ دیبا دونمیوقتا نم یدرهمه که بعض زینه..داغون شده انقدر همه چ ختهی_بهم ر

 واقعا خوشحال شدم  نجایا دیشما دوتا برگشت دمیشن ی..وقت

  میبمون ستیقرار ن +اما ما

  کردینگاه م نیبه محمد کردم که با اخم داشت به زم ینگاه یچشم ریز

دوبارتون خوشحال شدم ...من اصال توقع ندارم دوباره  دنیبود از د نیپسرم..منظورم ا دونمی_م
و  میاز دست داد روهامونین شتری...ب ستیدر هرحال االن اوضاع مثل قبل ن دیبمون نجایا نیبخوا

  شهیدفعه به شهر حمله م هیهرچند وقت 
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ها از ورود افرادش  ستالیکر کنه؟مگهیچرا مدام حمله م قایدق کسینشست:مل یاروم رو صندل یمهد
  کننینم یر یجلو گ

 یکیاز هفت برج ترک برداشته و باعث شده شکاف کوچ یکی ستالی:کردیبه چشماش کش یدست مت
ما  خوادیمن و مردمه اما اون کتاب آلنه رو هم م یبشه ..هدفش نابود جادیشهر ا یحافظت واریتو د

گرفت و با لحن  نیشک کرده محمد چشم از زم ییزایبفهمه کتاب دست ماست اما به چ مینزاشت
داخلش نوشته  یز یالن چ میاما مطمئن خوادیم یاز اون کتاب چ قیاون دق میدونی: ما نمگفت یاروم

  شهیبد م یلیخ یلیخ فتهیکه اگر به دست اون ب

   نجایهم ا سیداخلشه که همه دنبالشن؟بزرگ مهر اونور ملک یچ یکتاب لعنت نیا

انقدر نافرم باشه  زیهمه چ کردمیاصال فکرشو نم میشهر حرف زد ختهیشب از اوضاع بهم ر یکینزد تا
 خواستیداره دلم م اجیبهمون احت دونستمیمت بخونم م یالتماس رو تو چشم ها تونستمیم

جونشو به  نجایبا موندن تو ا تونمیروسالرو از دست بدم نم تونمینم گهی...د تونمیکمکشون کنم اما نم
 خطر بندازم  

 .............. 

 (روسال) 

چشمت مردمت کشته  یجلو نکهیدردناک بود ا یلیبرام خ نایال یبودم حرف ها دهیمبل دراز کش رو
  یبراشون کن یکار  یبشن و نتون

به عهده  نجارویا یروهاین یماه تمام فرمانده کی یو مهد نیرحسیام کردمیوقت فکرشو نم چیه
 نیرحسیچهره پکر ام دنیدر از جام بلند شدم با د یداشتن تو سکوت به سقف زل زده بودم که با صدا

 اونام مثل من ناراحتن محمد هم امد داخل   دمیفهم یو مهد

  شد؟ی+چ

 بخوابم   رمی...من خستم م یچی:هنیرحسیام

   دیباال استراحت کن دیبر دیتونیرو کرد سمت من:طبقه باال دوتا اتاق هست م محمد

 حرف رفت باال   یب نیرحسیام
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  یتوام خسته ا میبر ای:روسال بیمهد

 کس تجربه نکرده  چیتجربه کرده بودم که مطمئنم ه جانیخستم انقدر امروز ه یلیام؟اره خ خسته

 یمیقد نجایا زیچ چیبود اصال ه یبهداشت سیسرو شیکیرفتم طبقه باال سه تا در بود که حرف  یب
 باحله  یلیخ اشونیدن کردنیاما از چاهم استفاده م هیچ یلوله کش دونستنیم یحت نایا ستین

دورش  یکه چهارتا صندل کیکوچ زیم هینفره  کیتخت  هیبزرگ بود  میلیاتاق که خ یکی نیتو ا رفتم
 بود  

   دادیکه باد تکونشون م دیسف ریحر یشکل  با پرده ها رهیدا ونیا هیو بازش کردم  پنجره

 کردم بخوابم   یتخت مانتو و شالمو دراوردم و سع رو

 تو تخت ول خوردم اخر سر از جام بلند شدم   یدوساعت هیبخوابم فکر کنم  تونستمینم اما

 دادم   هیتک وانیا یبه نرده هاتو موهام کردم و رفتم سمت پنجره و  یدست کالفه

 کیباغ بود نزد هیخونه محمد درست وسط  دنیدرخشیها قشنگ م ستالیاون کر یکیتو تار چقدر
داشتم به  یطور  نیهم نمیجنگل بب تونستمیم نجایبزرگ از شهر دور بود از ا یاز همون برج ها یکی

 درختا تکون خورد  نیب یز یچ هیکه حس کردم  کردمیجنگل و تکون خوردن درختا نگاه م

   دمیاگر بگم قلبم امد تو حلقم دروغ نگفتم ترس یعنی

مردد دوباره برگشتم سمت  دمیرو شن یاسب هیش یبرگشتم تو اتاق که قشنگ حس کردم صدا عیسر
ترسناک و  یزاینبود پنجره رو بستم و نشستم روتخت انقدر امروز چ نییاون پا یز یچ یپنجره ول

 بودم که توهم زده بودم  دهید بیغر بیعج

 ........... 

  سی(سوم شخص) قصر َمِلک

که تمام اجر هاش به رنگ شب  یشده بود قصر  نیکه نفر یبخش جنگل بخش نیتر کیعمق تار در
 بود  اهیس

   دیرسیو مرده به نظر م یخاکستر  زشیاتاق بزرگش که همه چ در
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 اهیبه خاک س شیماه پ کیبود که  یرادبزرگ خود نظاره گر ورود اف یبا خشم از تو گو سیملک 
 نشانده بودنش  

 شیبرا اریکه از دروازه عبور کرده بودن قدرتمند بودن و بس یدو پسر  شناختیانهارو خوب م یدو هر
 دردسر درست کرده بودن 

 زد:جاان ..   ادیبلند شد وفر شیاز جا یعصب

 وارد اتاق شد  عیکه به تن داشت سر یرنگ اهیبعد جان با شنل س یکم

 :بله سرورم...  جان

رو  یدروازه کوفت یکه اجازه داد یانقدر احمق یبدونم چه طور  خوامیبه سمتش امد :م یعصب سیملک
  رن؟یتا جلوشون رو بگ یباز کنن؟ مگه افرادتو صبح نفرستاد

به عقب گذاشت:سرورم افرادمون نتونست اونارو  یقدم دیترسیبودن اربابش م یکه از عصب جان
 هستن  یاونا چقدر قو یکه هر دوتا دیدونیشکست بدن ...م

توروهم خوراک گرگ  دیبا دی...شا یعرضه هست یب کردمیکه فکرشو م یاز اون شتریزد :ب یداد یعصب
 هام بکنم؟  سید

 ره فردا برگردن جاسوس هامون خبر دادن قرا دی_س..سروم از بابت اونا نگران نباش

 به مت کمک کنن  خوانی...انگار نم

ول کنن...تا مطمئن  خوانیم رویزد: پس مت پ یاروم شد لبخند مرموز  یحرف کم نیبا ا سیملک
 چشم ازشون برندار...  گردنیکه دارن برم ینشد

   میوقته حمله به شهر نکرد یلیبه شهر بده خ یحال هیبزرگش رفت :فردا  یاهن یسمت صندل به

که  یشهر  یاز نابود خوامیکنم...م فیک کمی:وقتشه  دیچیتو کل قصرش پ شیکرد که صدا یبلند خنده
 من بشه لذت ببرم  یقرار برا

 ............ 

 (روسال) 
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به تخت  یپامه خواب الو نگاه یرو یز یخش خش اروم چشامو باز کردم حس کردم چ یبا صدا صبح
که  دمیکش یغیبود چنان ج ناسوریدا هیاندازه گربه بود و شب بایکه تقر یز یچ هی دنیکردم اما با د

 تخت  ریبدبخت جونور کپ کرد و رفت ز

 تو   دنیبه همراه محمد دو نیرحسیدر با شدت باز شد ام همزمان

 بودم  پتو رو انداختم رو سرم   دهیتاپ خواب هیافتادم که با  تمیوضع ادیاونا  دنید با

  رونیرفت ب عیگفت سر دیببخش هیسرخ شد  محمد

   یکشیم غیروسال چرا ج شدهیپتو رو کنار زدم :چ واشیامد سمتم  نیرحسیام

و با دست به  دمیکش غیرد شد دوباره ج نیحس ریبگم اون جونوره از پشت سر ام یز یچ هیامدم  تا
 که اشاره کردم   یدستشو گذاشت رو گوشش و برگشت سمت نیرحسیپشت سرش اشاره کردم ..ام

ازش خجالت  دیزنیبود امد تو:چتونه چرا داد م دهیکه موهاش ژول یخواب الو درحال یمهد همزمان
دستشو گذاشت رو دهنم  عیسر نیرحسیبکشم که ام غیافتادم  امدم ج تمیوضع ادیدوباره  دمیکش

  یکشیم غیج یچته اخه ه سی:تروخدا ه

 کپ کرد چشاش گرد شد   یمهد

   ستین یلباسش درست حساب رونیگمشو ب ی_مهد

دستشو از جلو دهنم برداشت زد  نیرحسیکه رفت ام ی...مهدرونیرفت ب شیشونیزد تو پ یکی یمهد
   دیاز ته دلش خند رخندهیز

   دمیکشیم غیج یالبته حقم داره معلوم نبود چرا ه خندهیم نیا کنمیسکته م نجایدارم ا من

 یترسناک نبود شب کنمینگاه به پشت سرش کردم اون جونوره راستش االن که خوب نگاهش م هی 
 بود   دیسف یها هیروشن تو ما یلیخ یمارمولک بود اما رنگش خاکستر 

 نگاهمو دنبال کرد بلند شد و اون  مارمولک رو بغل کرد و اورد سمتم   ریمس نیرحسیام

   هیچ نیاجلو ارین یو رفتم گوشه تخت: وا دمیترس

و نگاهش کردم ترسناک نبود  نییپتو رو اوردم پا کمیرو تخت نشست اونم گذاشت رو تخت  کنارم
 بانمک بود   میلیخ
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  هیچ نی..ا هینمک هی ی+اخ

 ریافتادم خودمم زدم ز یمتعجب مهد افهیهام و ق دنیکش غیج ادیلحظه  هیشدت گرفت ... خندش
 دختر...  یا ونهیخنده   _د

 دوتا بال کوچولو هم داره  دمیکردم و دستمو بردم سمت مارمولکه بغلش کردم تازه د جرعت

 مارمولکه   هی+شب

 ...اژدهاست  هیکرد:مارمولک چ یخنده ا تک

  

 بزرگ باشن   یلیاژدها خ دیاژدها وجود داره بعدشم مگه نبا ؟مگهیکنیم یکردم:شوخ هنگ

  ستین یز یکه چ نیداره ا بیغر بیعج یزایانقدر چ میکه توش االن هست یینجای_ا

   شهیبزرگ م نمیبچه است تازه از تخم درامده ا نی...بعدشم ا

   میبر دیاز جاش بلند شد:پاشو لباس بپوش با بعدش

 نگاهش کردم:کجا  جیگ

 خودمون   یایسمت در اتاق گفت:دن رفتیطور که م همون

 نیاز ا شهیباورم نم دادیبچه دراگون کردم که بامزه دم تکون م نینگاه به ا هی نیرحسیرفتن ام با
  دمیترس

 گذاشتمش رو تخت موهامو جمع کردم مانتو و شالمو تنم کردم   واشی

 دست محمد   دمشیم نییکنم اونم بغل کردم و بردمش پا کاریچ نویبچه کردم ا نینگاه به ا هی

 دیبدترم خند چیبهش رفتم که خندشو جمع نکرد ه یچشم غره ا دیخند دنمیبا د یمهد نییپا رفتم
چرا فرار کرد امد  دونمیتروخدا صبح نم دیبچه اژدها رو ازم گرفت:ببخش نیمحمد شرمنده امد جلو و ا

 با مزست  میلینداره خ یاتاق شما +نه اشکال

   دیکشیم غی:اره عمه من بود داشت جستادیا نهیامد جلوم دست به س یمهد
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امد تو  نیرحسیکه ام دمیکشیبگم براش داشتم خط و نشون م یز یبهش چ ونستمتیمحمد نم یجلو
 سالن  

  د؟یبرگرد نیخوایم ای دیخوریم یز یگفت:چ نیرحسیام دنیبا د محمد

   میبر دیبا می_نه وقت واسه صبحونه ندار

 پس   می:بر نیاون بچه اژدها رو گذاشت رو زم محمد

رو  روزیفقط د نکهیکنم با ا یخدافظ نایبرم از ال تونستمیکاش م یچرا ا دونمیبه رفتن نبود نم یراض دلم
  نداختیمهتاب م ادیازش خوشم امد منو  یلیباهاش بودم اما خ

 سمت جنگل   میو رفت میمحمد از باغ رد شد همراه

111 

 کینزد میدیرس یرو ادهیپ قهیناراحته مشخص بود بعد از ده دق دونستمیاخم کرده بود م نیرحسیام
شده بودن همشون  دهیبا اندازه متوسط چ ستالیهفتا کر رهیبه شکل دا نیزم یسنگ بزرگ رو کهیت هی

 قرمز بودن 

کرد که  ستالیکر نیاز قدرتشو وارد اول یها مقدار  ستالیاز کر یکیرفت جلو دستشو گذاشت رو  محمد
باز شد که  رهیدر بزرگ به شکل دا هیو  دنیوار هر هفتاشون روشن بشن نورا بهم چسب ریباعث شد زنج

 بود   یفوق العاده ام نوران

اگر  شهیو محکم بغلش کرد :دلم براتون تنگ م نیرحسیبه دروازه کرد امد سمت ام ینینگاه غمگ محمد
 سراغتون  امیزنده برگشتم حتما م

   یرفت سراغ مهد بعدم

   گفتینم یچیه نیرحسیچرا ام دونمینم

   دیشد تیسرم امد سمت من :شرمنده که اذ اخر

   دیکن یخداحافظ نای...لطفا ازطرف من از بانو ال هیچه حرف نیزدم :نه ا یلبخند

 _حتما ..بهتره که شما... 
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 ایپو زدیو محمد صدا م دیدویبا سرعت به سمت ما م یکینفر حرفش نصفه موند  کیداد  یصدا با
  زدینفس نفس م دنیاز شدت دو دیبهمون رس یبود وقت

   ایپو شدهیگفت:چ یرفت سمتش و نگران محمد

 گفت:ب..به شهر..حم..حمله شده   دهیبر دهیاروم سر بلند کرد و بر ایپو

که حمله شده برگشتم سمت  یچ یعنیبود  یجمله واسه وارد شدن استرس به هممون کاف کی نیهم
  دنیرسیاونام نگران به نظر م یو مهد نیرحسیام

 :چه طور ممکنه تو روز حمله کرده باشن محمد

  دی... برگرددیزود تر بر نجایشما از ا دیسمت ما :زود باش برگشت

 به سرعت برگشتن   ایهمراه پو و

 برگردم   خوادیچرا دلم نم ایخدا ی...واکردمیسکوت داشتم رفتنشون نگاه م تو

   میبر ایباالخره به حرف امد:روسال باتوام...ب نیرحسیام

 بود و اخم کرده بود  ستادهیکنارش ا یسمتش مهد برگشتم

  ریام سایاز دروازه رد بشه که:وا خواستیدستمو گرفت م نیرحسیقدم رفتم جلوتر ام چند

 ...  شدهی_چ

...اگر میاونارو تنهاشون بزار میتونیکردم:ما نم یرفتن نگاه کوتاه ایکه محمد و پو یر ی+برگشتم به مس
  ادیسر مردم ب ییبال

  انیهمه وقت از پس خودشون برامدن ...بازم برم نی_نگران اونا نباش ا

 اخه  ی:ولیمهد

 نداره...   ی...مشکل اونا به ما ربطیمهد میگردیاالن برم نیبا داد گفت:ما هم نیرحسیام

 خوادیچقدر دلت م دونمیبرات مهمن م دونمی..م یزنیخودتو گول م یگوش کن دار  نیرحسی+ام
 میبعدا هم برگرد میتونیهست م شهیدروازه هم نیدروازه بنداز...ا نینگاه به ا هی...یکمکشون کن
  ؟یکنیچرا نم یکمکشون کن یتونیم ینزن...وقت نجایمردم ا نهیدست رد به س کنمی..خواهش م
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 میتونی...ما بعدا هم مگهیطرف منو گرفت:راست م عیکردم که سر ینگاه به مهد هیبست  چشماشو
 ..اونا دوستامونن  کنمی...خواهش م میبرگرد

 که دروازه بسته شد...خوشحال شدم  دیکش ستالیبه کر یمردد امد سمتمون دست نیرحسیام

  می.. بررنشدهیتا د دی+زود باش

   یزد :دمت گرم داداش یلبخند یمهد

  کردنیفرار م یکه به سمت دمیمردم هراسون د میدیشهر که رس یکینزد دنیبه دو میسه شروع کرد هر
   میبه جهت مخالف اونا حرکت کرد

اژدها اما بزرگ  هیشب یز یچ ومدیچشمام بود نفسم باال نم یکه جلو یز یاز چ میمحل شد یکینزد یوقت
چندتا  ترکوندیرو که دم دستش بود داشت م یرو کمرش بود و با دمش هرچ غیت دنیو ترسناک چند

 گرگ هم همراهش بودن به خودم امدم 

 نیبا ا دنیدرحال جنگ نمیستیاون دختره کر یو حت ایرفتن جلو محمد و پو عیسر یو مهد نیرحسیام
که مجبور  یافتادم که گفت از قدرتم تا وقت نیرحسیحرف ام ادی یبرم جلو ول خواستمیجونور بودن م

 چرا به حرفش گوش کردم   دونمینشدم استفاده نکنم نم

هر  گهیبا کمک چندتا خانم د نیافتاده بودن زم ینفر زخم دیدادم به مردم کمک کنم چند حیترج  پس
 عقب   میبردیبود م یکه زخم یک

 بود  نیرحسیام دنیفقط چشمم رو جنگ من

   کردنیالمصبا فقط به مردم حمله م نیگرفت ا بغضم

هجم  نیرحسیهمزمان ام نییپا ختیاز خونه ها خونه بدجور ر یکیبه  دیاژدها بزرگه بادمش کوب اون
 فتهیرنگ بود به سمت اون جونور فرستاد که باعث شد ب یموج اب هی هیاز قدرتشو که از دور شب یدایز

   نیزم

 ش،یحال ییزایچ هیدختر گرم  نیتو قلبش فرو کرد نه بابا دم ا رشویشمش عیحرکت سر هیتو  نیستیکر
 و به سمت دروازه شهر فرار کردن    دنیکش یصحنه زوزه ا نیا دنیگرگ ها با د
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حالش  نیرحسیمطمئن شم ام خواستمیرفتم کنارشون انگار م عیسر زدمیاسترس منم نفس نفس م از
 خوبه  

 ...  دیکه دستش رو زانوهاش بود رو کرد سمت افرادش :زودتر...جسدشو جمع کن یدرحال محمد

 یدگیقصر تا پزشکامون بهشون رس دیببر دنید بیکه اس ییمخاطب قرار داد و گفت:اونا نیستیکر و
 کنن  

 سرتکون داد و رفت   نیستیکر

 ...من که دروازه رو براتون باز کردم...   دی:چرا برگشت محمد

کس  چیکه ه یدونی:باور کن به خاطر تو برنگشتم ...م کردیغالف م رشویکه شمش یدرحال نیرحسیام
 من منصرف کنه ...اما   تونهینم

 تونست   یکینگاه کوتاه به من کرد: هی

    دونمیبه من کرد :بله م ینگاه محمد

چه  گهید نایا دیجونورا نداشت نیقبل از ا یگفت:سر  زدیازگرگ ها م یکیلگد به جنازه  هی یدرحال یمهد
 هستن  سیگرگ د نای_ا نیکوفت

  گه؟ید هیچ سی:گرگ دستادیمحمد ا یبا تعجب امد جلو یمهد

 ان؟  هیگرگ یعنی+

کرده بهشون  یجور  نیهستن اونارو ا سیملک یبرده ها نایها فرق دارن ا نهیها با گرگ سی_نه گرگ د
 هستن  یکه انسان عاد یو قدرت داده درحال یلیشکل تبد

 کارو کرده  نیا یامکان داره ؟چه طور  یز یچ نی+مگه همچ

   دونمیبابا انداخت :نم یا شونه

 با روسال صحبت کنم  دیمن با دیدستمو محکم گرفت: چند لحظه مارو ببخش نیرحسیام

سوخته  مهیساختمان ن هیپشت  بایهمراهش رفتم تقر دیجواب اونا نموند به سرعت دستمو کش منتظر
  ستادیا
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   نیزم دشیتو دستش به وجود امد و کوب ییطال یگو هیول کرد و چند قدم برگشت عقب  دستمو

   میشکل گرفت و ما وسطش بود یرنگ ییطال حباب

   شنوهیکس صدامون نم چیه یجور  نی_ا

   شدهی+چ

کمک کنم گفتم باشه  نجایبه مردم ا یروسال...ازم خواست یبرگرد دیجلو زل زد تو چشمام:تو با امد
  یبمون نجایبزارم تو ا تونمیاما...نم

   میگردیبرنم ای میگردیباهم برم ای.... کنمیول نم نجایگفتم:من تورو ا تیکردم و باعصبان اخم

انقدر خطر ناکه که  نجایبود...ا کشونیکوچ کیکوچ ؟اونیدینکن روسال ...اون جونورو د می_عصب
  ستیتو ن یجا نجاینگرانت نباشم ا تونمیکنم ....نم فیتوص تونمینم

 ی....فکر کردگردمی...بدون تو برنم تونمیبرگردم....نم یمجبورم کن یتونینم ری:نه امنمیزدم به س دستمو
 نگران تو نباشم  یچه طور  ؟منیکه نگران ییفقط تو

 خطرناکه   نجایا گمی؟میداد زد:چرا انقدر کله شق یعصب نیرحسیام

 +جهنم که خطرناکه بلدم از خودم مراقبت کنم 

 شه   فمیبهم کرد عمرا اگه حر پشتشو

 ستمیخودمون بزرگ مهر دنبالمونه قطعا من اونورم در امان ن یایاالن تو دن نیرحسیادامه دادم:ام اروم
 توام   شیاگر خطرناکه پ نجای...حداقل ا

 یقول هیبهم  دیبهم بگه:پس با یچ کردیبرگشت سمتم انگار داشت فکر م یمکث طوالن هی بعد
   یبش لیتبد ی...حق ندار یاز قدرتت استفاده کن ی...حق ندار یبد

  لشوندمیمنم تبد دنی...اونا قطعا فهم دمید نجایشونده ا لیتبد یاالن من کل نی+چرا؟هم

قدرتتو حس  تونهیتر باشه نم فیکه ازت ضع یهرک یال تو قدرت برتر دار ...روس دونهیکس نم چی_نه ه
تر هستن  فیکه ازت ضع ییکسا هیمال بق یتونیتو م یقدرتو حس کنم...ول تونمیمنم نم یکنه حت

  یاحساس کن
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 ...  ی+خب حاال که چ

 نگاهم کرد:قول بده   نهیکرد دست به س اخم

  تونمیدراوردم :نم اداشو

برت  یهمه چ یگور بابا گمیقدم امد جلو تر که تخس زل زدم تو چشاش :گفتم قول بده وگرنه م هی
  گردونمیم

 که جونتون در خطر نباشه ازش استفاده نکنم  یتا زمان دمی+قول م

دردسر  یلیخ ادهیبفهمن قدرتت چقدر ز هیکه من گفتم نبود...اگر بق یاون نیبست:روسال..ا چشاشو
   شهیم

   هیادیاز سرت ز نمی:همدمیخند

  ایباشه اما بدون قول داد شمینم فتی_انگار من حر

 رفت   نیحباب اروم لمسش کرد که حباب از ب وارهیرفت سمت د بعدم

  میکه انجام بد میکارا دار یلیاز امروز خ میبر ایکرد سمتم :ب رو

بودن  یاز سربازا درحاله جمع و جور کردن و کمک کردن به افراد زخم یراه افتادم هنوز تعداد دنبالش
 بیغر بیعج یزایکه امد برگشتم پشت سرم انقدر چ ییبا سر صدا زدیحرف م ایداشت با پو یمهد

 نشون بدم   یچه واکنش دونستمینم یکی نیا دنیبودم که با د دهید

قشنگ  یبود ول یچ دونمیبود نم زونیاز او زمیم زیچندتا چ یبزرگ به رنگ خاکستر  یلیخ یاژدها هی
 بود   /:  

 یمیتنش بود درواقعه اصال سبک قد یشد لباس جالب ادهیپ رمردیپ هیما فرود امد ازش  کینزد درست
رو  مییطال دیشنل سف هیرنگ  ییکت شلوار بود فقط طال هیبود لباسش شب یامروز  میلینداشت خ

 رو داشت  یمیسبک مردم قد کمیکه رو سرش گذاشته بود  یتاج دیدوشش بود شا

تو  نیرحسیامد طرف ما و ام میسر خم کردن مستق یکه اونجا بودن به نشانه احترام کم یافراد
 ممنونم  یتنهامون نزاشت نکهیازت تشکر کنم...به خاطر ا تونمیم یچه طور  دونمیاغوشش گرفت:نم
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اما انگار  رفتیداشت م مینکرد شیبهش زد محمد امد جلو و گفت:راستش ما راض یلبخند نیرحسیام
 بود و به من بدبخت اشاره کرد  یا گهیرگ خوابش دست کس د

جوان رو نداشتم..ازتون  یبا شما بانو ییبرگشت سمت من و با لبخند گفت:خب سعادت اشنا مت
 ممنونم 

 رم نکردم سرو یخم کردم  :کار  کمیسرمو  عیضا یلیخ

  دم؟یبهم زد و رو کرد سمت محمد:چقدر خسارت د یا گهیمهربون د لبخند

باز  شویکی شهیدوتا از خونه ها خراب شد که م یول مینبود... کشته نداشت یلی_خداروشکرخسارت  خ
   شهیرو نم یکیاون  یکرد ول یساز 

 تکون داد   یسر  یناراحت با

 با شما حرف بزنم   یمهم زیدرباره چ دی:سرورم من بانیرحسیام

   دیکن یدگیرس نجای:شما به ا ایبه قصر و رو کرد سمت پو میگردیخب پس ما برم اری_بس

 جلل خالق   شدیم کیکالکسه داشت به طرفمون نزد هیاطاعت کرد و از ما دور شد   ایپو

   دمید نشونیتو سرزم یعاد زیچ هی باالخره

  ؟یبر  یبدون خدافظ یخواستیامد طرف من :م میشد و مستق ادهیاز کالسکه پ نایال

 نرفتم که برگشتم  یبانو..... ول دی+ببخش

   یندار  نایا یطوالن یمطمئنم حوصله بحث ها ایتو بازوم زد:گفتم نگو بانو ...با من ب یمشت

 دستمو گرفت و منو برد تو کالسکه   بعد

  میزنیبرو شب باهم حرف م نایدر:روسال همراه بانو ال کیامد نزد نیرحسیام

   اهیدرو بست قشنگ منو فرستادن دنبال نخود س بعدم

 ................ 

 )  سی(ملک
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و باعث اشفته شدن  دیچیها زدم که صدام تو کل قصرم پ سیسر رهبر گرگ د یچنان داد تیباعصبان
بود...اصال  یمن کشته شد؟چرا...کار ک نینازن ید؟اژدهایکه شکست خورد یچ یعنیافرادم شد:

 افراد من بشه  فیکدومشون تونسته حر

 یها یگفت:کار همون...خ..خارج دیلرزیکه صداش م یقدم امد جلو درحال کی یبا ترس اشکار  جان
 بود اون دوتا پسر 

قراره  یامروز صبح تا دم دروازه رفتن...مگه نگفت یتر از قبل داد زدم:مگه تو حروم*زاده نگفت یعصب
 برگردن... 

 شدن و برگشتن تو شهر   مونیافتاده...درسته تا دم دروازه رفتن اما پش یچه اتفاق میدونی_نم

 یبرگشتن اونا فقط برا واریاز جام هامو محکم پرت کردم به سمت د یکی تیحرفش از عصبان نیا با
هامو  قهیو شق میاز شر هردوتاشون هرچه زودتر خالص بشم اروم نشستم رو صندل دیمن دردسره با

 ار دادم  فش

....من  دیکن شتریاز دست بدم ...جاسوس هامون ب روهاموین خوامینم دیبه شهر حمله نکن گهی+فعال د
  رونیب دیفکر کنم همتون بر دیبا

اما حوصله  ستمین فیضع گهیکنم من مثل قبل د یفکر  دیبا رونیهمه رفتن ب دهینکش هیدو ثان به
ام قصرم  یکیمن زاده تار دینتاب نجایا دیوقت خورش چیه یکیدردسر ندارم سمت پنجره رفتم جنگل تار

 از ترس و وحشت توش نداره   ریغ یز یچ

 کس  چیمنو خراب کنه ...ه ینقشه ها تونهیکس نم چی+ه

 ........... 

 ) نیرحسی(ام

که  یَتَرک یدروازه شمال ستالیکر هیدر پ یپ یحمله ها نیحل کردن مشکل ا میبکن دیکه با یکار  نی+اول
 هست؟  ریبرداشته چقدره ؟قابل تعم

 ممکن کال خورد بشه  میکن رشیتعم میاگر بخوا شهی:  متاسفانه نممحمد

   میکن نشیگزیجا دی+پس با
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 دایپ یز یجنگل هست داخلش چ یکینزد ستالی:سه تا غار کرکردیبا دقت نقشه رو نگاه م یمهد
  ؟یکرد

 هستن  کیدروازه کوچ یهاش برا ستالیمتاسفانه کر می_سراغشون رفت

ام هست که ....درست تو قلمرو  گهیخم شدم: سه تا غار د زیگرفتم رو م یرو از دست مهد نقشه
 کرد  دایبزرگ تر پ زیسا ستالیتوش کر شهی....مطمئنم مسهیملک

  دی...عمرا اگه بزارم وارد قلمرو اون بش دیاز جاش بلند شد :اصال حرفشم نزن عیسر مت

 نه  ای میکن دایپ ستالیکر دیتنها راه ما با نیا ی+ول

  فتهیجونتون به خطر ب یاول کار  خوامینم دیکن دایپ گهیراه د هی_

هههه مگه  میخودمون به کشتن بد میخوایم یو با خنده گفت:اول کار  یاروم نشست رو صندل یمهد
 دفعه اولمونه؟ 

   ستیمثل قبل ن گهید سی...ملک کنهیفرق م نی:امحمد

   شهیمتوجه نم میاگر وارد ش ینیراه زم+از 

 که بدتره   نیا دی:اصال حرفشم نزن مت

  انه؟ی میحل کن نویا یجور  هی دیبابا با ی:ا ینشستم رو صندل کالفه

 شهیم میجست و جو رو شروع کن ینیاگر از راه زم نهیرحسیجو بدم اما حق با ام خوامی: مت...نممحمد
 یاگر قدرتشون مخف میشونده باخودمون ببر لیتبد دیمتوجه نشه ...فقط با ستیکرد که ملک یکار  هی

  دمیوارد قلمروش شد فهمهینم سیکنن ملک

 بازم خطر ناکه  نیا یمردد نگاهمون کرد:ول مت

 ...  میبکن سکشویر دی+درهرحال با

...محمد چندتا از  میکنیشروع م نی:از ادادمیاز نقشه رو نشون م یکه قسمت یجام بلند شدم و درحال از
_منم  میبزار یخال دینباشه ...درهرحال شهر نبا ادیگارد انتخاب کن فقط تعدادشون ز یها لشونهیتبد

  امیهمراهتون م
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   میریم یمن و مهد یمونیم نجای+نه محمد تو ا

در زد و امد سمت من:فردا صبح  زویم یمهد شدیم کیداشت تار بایکردم هوا تقر رونینگاه به ب هی
   میکنیکت محر 

پس  میتوقصر جاسوس دار دونمی...م دی...پس حداقل مواظب خودتون باش ستین ی:انگار چاره امت
   دیسرصدا بر یب

   رونیب میتکون دادم و اروم از قصر امد یسر 

 برم دنبالش؟  گمی...مناسیال شیهنوز پ ای_به نظرت روسال برگشته 

 چپ نگاهش کردم:الزم نکرده مطمئنم برگشته   چپ

 برگشته  یدیاتاقش روشه:د دمید میدیخونه که رس یکینزد

 داخل   میرفت یاز خدمه درو برامون باز کرد همراه مهد یکی خوشبختانه

 خدا  یبلند گفت :گشنمه ا یرو مبل و با صدا دیپر یمهد

 غذا اوردن   ؟برامونیزنیگشنه چرا داد م ی:اقانییبگم که روسال از پله ها امد پا یز یبهش چ امدم

بلندوالبته  با دامن بلند لباس زنان  نیاست کهیبگم که دهنم باز موند لباس دو ت یز یسمتش چ برگشتم
 بهش داده  نایبود حتما ال نجایا

  ؟یکنینگاهم م نی_چرا همچ

  ادی+لباسات... چقدر بهت م

گرم بود  یلیکوزت شدم اون لباسا خ هیشب کردمیاز صبح حس م یبه خودش کرد:جد ینگاه روسال
 تابستونه   نجایانگار ا

 غذا برامون اوردن؟  ی:کوزت جون گفتیمهد

  میبهتره بر دنیچ زوی_اره اوردن منم نخوردم گفتم ..م

 چقدر گشنس  یخنده:اله ریزدم ز یسمت سالن ....پق دیبلند شد دو عیسر یمهد
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که  یز ینصف چ یاما از گشنگ کنهیتا اسمون فرق م نیبا ما زم نایا یه غذاهابود هرچند ک یخوب شام
 نشد   میخوردمو حال

 نایبانو ال دونمیعادت کنه م زایچ نیزود به ا دوارمیفرصت بودم تا به روسال بگم قراره فردا برم ام منتظر
  مونهیحال تنها م نیبا ا یهواشو داره ول

  

  کردیم یبعد از خوردن غذا فرصت کردم برم سراغش رو تختش داشت با اون بچه اژدها باز  باالخره

  یدیترسی+خوبه امروز صبح ازش م

که  یتا وقت تونمی..محمد گفت م ترسمینم ی..االن ول دمی:اون موقعه خواب الو بودم ترسدیخند
 خودم نگهش دارم  شیپ مینجایا

  شن؟یزود گنده م یلیخ نایا یدونیمارمولکه کم بود ...م نیامد تو:خوبه تو خونه هم یمهد همزمان

  رونیب ندازمشی_خب حاال بزرگ شد م

 اسمم بزار روش...مثال بزار شاسگول  هیمتفکر نگاهش کرد:خب حاال  یمهد

معلوماتم  رو  منه که ری:تو نظر نده  _اصال تقصیرو کله مهد دیروسال گرد شد بالشو برداشت کوب یچشا
  میما که رفت دمیقرار م ارتیدراخت

  ؟ینصف شب یر ی+کجا م

 به توچه   رمیم ییجا هی_

 ... رونیدرو بست و رفت ب بعدم

  زدای_مشکوک م

 " رمیمکث کردم "روسال من فردا دارم م کمیعمر مشکوکه ... هی+

 از خدمتکاراش امارتون داد  یکیبودم  نایبانو ال شی...پ دونمینگاهم کنه گفت:م نکهیا بدون

 من....  فقط

  ؟یمراقب خودت باش شهیزد تو چشمام:م زل
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برگردم ...پس تو مراقب  رید دینداره شا یبا داداشت کار  ی:نترس کسدمیو دماغشو کش دمیخند
 نره  ادتیرو  یکه بهم داد یخودت باش و قول

 گفت:فندق  هویکه  رونیجام بلند شدم که برم ب از

 نگاهش کردم   یسوال

 فندق  زارمی_اسمشو م
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  هیزدم:اسم قشنگ یلبخند

 .............. 

 (روسال) 

روزا  نیا ینیشبیپ میبمون نجایاون موقعه که ازش خواستم ا کردیمنو نگران م یو مهد نیرحسیام رفتن
 دوباره از دستش بدم   نکهیاز ا ترسمیم کمیفقط  کردمیرو م

 دمینداشتم رو تخت دراز کش یچیه یعنی دیرسیبهم م نایدراورد و موهامو باز کردم خداروشکر ال شالمو
 بودم   داریصبح ب یایکیبخوابم که نتونستم تا نزد یالک الیو فکر خ یکردم بدون نگران یو سع

خنک  مینس هیو  کردیکم کم داشت طلوع م دیازجام بلند شدم و رفتم سمت پنجره خورش یعصب
  دیوزیم

 و بعد برگشتم تو تختم انقدر وول خوردم تا باالخره خوابم برد  ستادمیا ونیتو ا کمی

 ........ 

انقدر چندشم  زدیم سیشدم فندق داشت صورتمو ل داریاز خواب ب دهیصورتم ترس یسیبا حس خ صبح
 شد که صد دفع صورتمو شستم 

سر به اتاقشون زدم که  هی نانیحفظ اطم رفتن جهت یو مهد نیرحسیروشن شده بود و احتماال ام هوا
  هیبله خال دمید

  نییباال انداختم و برگشتم تو اتاقم موهامو شالمو رو سرم محکم کردم امدم پا یا شونه
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 خدمتکار باشه امد سمتم  خوردیدختر جوون که بهش م هی

 _سالم بانو  

   دهیبه ادم دست م ی:به من نگو بانو اه حس بددمیکش یا ازهیخم

  دیاریب فی:ناهار براتون اماده کردم تشنییانداخت پا سرشو

  دم؟یانقدر خواب یعنیناهار  گهیم نیظهره من امدم صبحونه بخورم ا یعنی یگرد شد وا چشام

  ستادیکج کردم و رفتم سمت سالن اون دخترم باالسرم ا کمی سرمو

 لقمه بخور  هیتوام  نیبش ای+ب

  خورمیمنو تواتاق خدمتکارا م دی...شما بخورکنمیگرد شد:نه خانم جسارت نم چشاش

 بخور   نیبش یزنیشدم و دستشو گرفتم:چقدر حرف م بلند

 باهام غذا خورد...  کمی یشد ول دیسرخ و سف یکل بدبخت

جمع کنه  زویبود ازش تشکر کردم خواستم کمکش کنم م یچ دونمیاسمشم نم یخوردن غذا که حت بعد
  کنمیخودم جمع م دیگفت:نه شما دست نزن غیکه با ج

  ؟یباش یباهمه انقدر خودمون یعادت دار  شهیباشه خب _هم یزنیگذاشتم رو قلبم :چرا داد م دستمو

   کردیبود و نگاهم م ستادهیژست خاص ا هیبا  نیستیبرگشتم سمت صدا کر اروم

 اورد تو خونه  گهید یک نویا

 تو؟  یایبدون سالم کردن و اجازه گرفتن ب یعادت دار  شهی+توام هم

باهات خوب رفتار  نایشد:فکر نکن چون بانو ال کیابروشو انداخت باال و چند قدم بهم نزد یتا کی
  کنمیمنم خوب رفتار م کنهیم

   رهیت یقهوه ا بایتقر ینازک و موها یسبز و ابروها یچشما کیلب کوچ نمیتونستم صورتشو بب تازه

خودته...بدرک خوب رفتار نکن برام مهم  تیباال انداختم :تو رفتارت نشان دهنده شخص یا شونه
  ستین
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 خوادیم ؟بانویبر  یتونیاز کنارش رد شم که دستمو گرفت خونسرد نگاهش کردم :مگه من گفتم م امدم
  یایب دیهمراه من با نتتیبب

 قدرتشو حس کنم دورگه بود   تونستمینگاه به دستش کردم م هی

به اجازه تو ندارم ...صبر کن خودمو جمع و جور  یاز یرفتن ن ی:برارونیب دمیدستمو از دستش کش روما
  امیخودم م کنمیم

  میباهم بر کنمی_صبر م

مواظب خودشون  دونستمیم زدیشور م یو مهد نیرحسیام یگفتم و رفتم سمت اتاقم دلم برا یا باشه
که خودشون بهم داده بودن عوض کردم بلند  یا گهیدست لباس د هیهستن اما نگران بودم لباسمو با 

 عاشق لباساشون شده بودم  یو دخترونه بود اول کار 

 یا یر یکبیدختره نچسب ا هیجور نیخانم هانبود احتماال چون محافظه ا هیلباساش شب نیستیکر یول
 بزنمش   خواستیدلم م

  دادیبرام دم تکون م فندق

 جا بمون  نیاخه..هم یمگه سگ یدیچرا دم تکون م ییتو اژدها فهممی+من نم

 منتظرم بود   نهیجلو در دست به س نیستیکر نییاتاق امدم پا از

  میبر یبهتره عجله کن ی_چقدر طولش داد

 زاشتیبهش احترام م دیدیم نیستیکر ینزدم دختره نچسب تفلون با ورودمون به قصر هرک یحرف
   گهیکارارو کردن که انقدر مغروره د نیهم شیا

 کرد و رفت   یاحترام یادا نیستیکر نایورودم به اتاق ال با

  یستادیروسال چرا ا نیبش ای_ب

  ؟یموهامو شونه کن شهیشونشو گرفت سمتم:م هویکنارش رو تخت نشستم  اروم

 زدم :حتما   یلبخند

   دیندازیمخواهرم  ادیرو ازش گرفتم و مشغول شدم:شما منو  شونه
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  یخواهرم دار  ؟مگهی_جد

  دیدار یقشنگ یموها یدوسش دارم ...راست یلیخب خ یول هیگفتم:درواقعه ناتن یاوهوم

  رون؟یب میبر یخوایکه گذشت گفت:م کمی_ممنون ...

  نی:هرطور که شما بخوا زشیاروم گذاشتم رو م شونشو

 .............. 

 ) نیرحسی(ام

 چیبدون ه میداده بود لیگارد کل گروه تشک یشونده ها لیاز تبد یکیو  ایبه همراه پو یو مهد من
  میوارد جنگل بش میموفق شد یدردسر 

  شهینم یز یبه بعدم ان شاهلل که چ نجایاز ا میرفت شیکه خوب پ نجاشوی+تا ا

مقدارم مه همه جارو  هیزده بود و  رونیب نیهاشون از زم شهیکه ر دهیسر به فلک کش یها درخت
 جنگل رو وحشتناک کرده بود  نیکه ا یبیعج زیچ یکیگرفته بود و تار

 وسط کمه  نیروح ا هیناموسن  گمیفاصلشو باهام کم کرد :م یمهد

 روح کمه   هیفقط  نجای:اره واال تو ادیخند ایپو

فقط  دیاطراف باشه با دقت اطراف نگاه کن نیهم دینقشه رو دراوردم و نگاهش کردم :با میکه رفت کمی
  دیدور نش یلیخ

  م؟یکنیم دایپ یز یکلشو کرد تو نقشه :به نظرت چ یمهد

   دوارمیام دونمیتکون دادم و شروع کردم به راه رفتن:نم یسر 

 جغدا رو مخم بود   یهوهو یصدا میکن دایغارو پ میگشتن تونست کمی بعد

   یکنیرو کرد سمت من:چرا شاِفل درست نم ایپو میغار مشعل روشن کرد یکینزد

 زنده زنده بخورنمون  یخوایجامون لو بده م تونهیذره از قدرت ما م هی:اخه اسکول یمهد

   دیخند شدهیکه تازه گرفته بود چ ایپو



 

132 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  مینگاه بنداز هیمراقب باش تا ما داخل  نجایکه همراهمون بود:تو ا یکردم سمت محافظ رو

   شدیقدم هامون تو کل فضا پخش م یصدا میرفتیبه سمت جلو م یکیتار تو

 :اوه اوه چقدر خوف اوره  یمهد

   نیرو زم دینیامد با داد گفتم :بش یخش خش بلند یصدا هوی

 دیطول کش قهیدق هیبودن که  ادیبلند از داخل غار امدن سمتمون انقدر ز یهزاران خفاش با صدا دیشا
 اروم بلند شدن   یو مهد ایکه رد شن ،پو

 به حرکت کردن  میشروع کرد دوباره

   میکنیما کند حرکت م ایبزرگه  یلی...غاره خ شهی_چرا تموم نم

   دینگاه کن نیکردم :بچه ها زم نینگاه به زم هی

 و ردپا  ستالی:خورده کردیرو خاک کش یخم شد و دست ایپو

   ی:خب که چیمهد

 بوده  نجایا یقبل ما کس یعنی+

  میدیغار رس یبه انتها گهیبردم باالتر د مشعل

  هیکه خال نجای_زرشک ....ا

 نجارویا ی...چه طور  نجایا دمیامد میهمه وقت تلف کرد نیواقعا ا یعنی: دیبه سرش کش یدست ایپو
 کردن اخه   یخال

   دمیبه چشمم کش یدست

   میبرگرد دیبا ...الیخیکردن ب یخال نجارویا یچه جور  نکهی......ا میوقت هدر کرد ی+کل

   میغار برگشت یسمت در خروج به

 قشنگ ظلمات شده بود  گهید شدیم کیبود هوام داشت تار کیجنگل مسخره تار نیا یطور  نیهم

  یکیسراغ اون  میریدورتره فردا م یکی نی....از امیغار بر یکیسراغ اون  میاگر بخوا رهید یلی+خ
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   ستین یعاد نیکرده بودن ا یغاروخال

 خوادیم ستالیهمه کر نیا سیملک ادهیمقدارش ز یلیهستن خ ستالیکر یغار منبع غن نیاز ا هرکدوم
  کاریچ

 ........... 

 (روسال)  

   کردمیداشتم به بچه ها نگاه م باتعجب

  گهید ای_چرا ماتت برده ب

و بغلش  نایسمت ال دنیبچه ها متوجه حضور ما شدن همشون دو میرفتم کنارش تا درو باز کرد اروم
 کردن 

مهربانانه همشون دونه به دونه  نایدوست دارن ؛ال نارویها و حرف زدناشون معلوم بود چقدر ال ازچهره
 کرد  تینوازش کرد و به سمت داخل خونه هدا

 تو   میبر ایامد از کنارم رد شد :چته ...ب نیستیکر

 .... یچ نجایا کیهمه بچه کوچ نیگرفتم :ا دستشو

 سیبه گرگ د لیتبد ایکشته  سیتوسط ملک نشونیوالد ایخشک گفت: یلیو خ قطع کرد حرفمو
 شدن 

 یدو سه سالشون بود چه گناه دیبچه ها شا نیاز ا یلیناراحت شدم خ یلیدستشو ول کردم خ اروم
 بشن؟  میتی دیکردن که با

و شروع کرد  نیشد خورد زم یچ دونمینم کردیم یکه داشت باز  ییخورد به  دختر بچه کوچولو چشمم
 کردن ،رفتم سمتش و اروم بلندش کردم  هیبه گر

 نکن خوشکل خانم  هی؟گریشد یز ی+سالم کوچولو چ

   کنهیگفت:پام...درد م هیبچه با گر دختر
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نشده بود با لبخند گفتم:تو دختر  یز یدادمش باال پاش چ کمیشده بود تکون دادم و  یکه خاک دامنشو
 نشده   یز یپات چ یهست یقو

 بغلش کردم و بردمش سمت خونه   بعدم

کنارشون  نامیال یحت دنیکشینشسته بودن و خدمتکارا براشون غذا م زیها همشون پشت م بچه
 نشسته بود  

 کردم و اون دختره رو گذاشتم روش   دایپ یخال یصندل هی منم

  م؟یامروزو با بچه ها بگذرون یخوای:منایال

  کردیم ونمیداشتم ،داشت د نیرحسیکه نسبت به ام یگرانتکون دادم اتفاقا برامم خوب بود ن یسر 

  شدمیمشغول م کمی یطور  نیا

 .... 

   میکرد یبا بچه ها خداحافظ  نایهمراه ال شدیم کیکم کم داشت تار هوا

   امیب نجای+دوست دارم بازم ا

 کردن با بچه ها حالتو بهتر کرده نه؟  ی_انگار قصه گفتن و باز 

 زدم :اره بهتر شدم   یلبخند

کرد و بعد خودشم همراه برج  یخونه محمد همراه یکیمنو تا نزد نایال میو برگشت میکالسکه شد سوار
 زهرمار برگشت قصر 

خدا منو بکش قرار باشه هر روز انقدر استرس  یشده ا کیاالن برگشتن هوا تار یعنیفکر بودم   تو
   رمیمیم فتمیداشته باشم که م

 ضربه به در زدم که خدمتکار درو برام باز کرد   چندتا

 برادرام برگشتن؟  نمی+بب

 پادشاه رفتن  شیبا تعجب نگاهم کرد بعد اروم گفت:بله برگشتن ...اما پ اول

 حرفش خوشحال شدم   نیا با
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 ............ 

 ) ی(مهد

 ازش نداشت   یمحمدم دست کم دادیبا تعجب داشت به حرفامون گوش م مت

  شهینبود؟مگه م یستالیکر چیه دیبگ نیخوایم یعنی:مت

همه  نیداره وگرنه ا ینقشه ا سیسابقس من مطمئنم ملک یصداشو صاف کرد:بله ب نیرحسیام
   خورهیبه چه دردش م ستالیکر

 دیمخروبه بود شا بایکه غار تقر میدیداره....هممون د یا گهید لیدل دیشا دینکن شیی+بابا بحث جنا
 منبعش تموم شده   شیوقت پ یلیخ

   گهیراست م یمهد ییجورا هیامد سمتم: محمد

 هیهر بار فقط  دیشیوارد جنگل م ینیکالفه از جاش بلند شد:من نگران شما هستم چون از راه زم مت
   کشهیطول م یلیخ نیا دیبگرد دیتونیمنطقه رو م

   دمیه بدجست و جورو ادام دی....درهرحال با میندار یا گهی+درسته اما چاره د

   میریبه نقشه کرد :فردا دوباره م ینگاه نیرحسیام

روز  دیبه نظر من فردا رو تو شهر بمون دیبش سیوارد قلمرو ملک نیخطرناکه که هر روز بخوا نیا ری_ام
  دیبعدش بر

 کردن،  دییسر حرفشو تا با

 کار دارم"  دیزهرمار زود تمومش کن یبشنوه گفتم"ا ریکه فقط ام یجور  واشی+بله منم موافقم"  

  دیاستراحت کن دی_فعال بر

  رونیب دمیکرد و امد یتشکر  نیرحسیتموم شد ام ولیع

 خدا پدرمون درامد   ی+وا

   نورهیخونه از ا یر یم یخودشو بهم رسوند :کجا دار  عیسر ریام

 کار دارم   ییسرمو خاروندم :تو برو من جا کمی
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   یبر  یخوایم یچپ نگاهم کرد:کدوم گور  چپ

   امیکار دارم تو برو بعد م ایداد زدم:با پو رفتمیکه به سمت سرباز خونه م یدرحال

 دور زدم و رفتم پشت قصر   ریمس عیرفت سر نیرحسیمطمئن شدم ام یوقت

که  یخنک میکرده بود موهاش تو نس باشیز شهیسنگ نشسته بود لباس بلندش مثل هم کهیت هی رو
 یامد سمتم با نگران عیسر دنمیکه چقدر دلم براش تنگ شده بود با د یوا خوردیاروم تکون م دیوزیم

   دی:خداروشکر که سالمدیپرس

 ؟  دیزدم :نگران من بود یکردم و پشت دستشو بوسه ا میشل شد اروم تعظ شمین

  نییهاش گل انداخت سرشو انداخت پا لپ

 نگرانتون بودم   شهی_هم

چقدر دلم برات تنگ شده بود ....از من  یدونیو اروم بلندش کردم :م رچونشیگذاشتم ز دستمو
 خجالت نکش  

 چشمام نگاه کرد   به

 معصومو دوست داشتم  یچشم ها نیا چقدر

  دادمیدست جفتمون م یکار  هی  دادیکنترلم رو از دست م موندمیم گهید کمیاگه  گشتمیبرم دیبا 

   ریوقته.....شبتون بخ رید دیبر گهیتش زدم :بهتره دبه دس یا گهیاروم د بوسه

   ریوقته....شب شماهم بخ ریباخجالت گفت: بله د 

 پاتند کرد و برگشت تو قصر   بعد

 خودمو به خونه محمد رسوندم  عیرفت تو سر یرفتنشو نگاه کردم وقت باچشم

   شدمیبدبخت م دیدیمنو م یاگه کس یعنی 

نفهمه ....اروم اروم داشتم  یکس خواستمیبود  مثال م دهیدرو باز کردم روسال رو مبل دراز کش واشی
و شروع کردم به  نیپام رد شد منم که شوت... افتادم زم ریاز ز عیسر یز یچ هیسمت اتاقم که  رفتمیم

 کردن  دادیداد و ب
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 (روسال) 

از حرکاتم خندش گرفته بود  _اگه قرار باشه  دمشیخودمو پرت کردم تو بغلش انگار صدساله ند محکم
  شمی....اونوقت تموم مشهیکه نم یبغلم کن ینجور یا امیم رمیهر بار که م

داره  گهی؟دیاونم بغل کن یخوایم هیکو  _چ یمهد نمیدلت بخواد ....بب میلیتو بازوش زدم:خ یمشت
 ها   شهیم میحسود

  د؟یکرد دایپ یز یچ نمی+بچه پرو اونم داداشمه...حالش خوبه بب

 ،....  مینکرد دایپ یز یدرهم شد:نه چ افشیق

   دیریفردا بازم م یعنیشد: زونیو لوچم او لب

   میریبه نبود ما شک کنه پس فردا م دینبا یدرهرحال کس میمونی_نه فردا تو شهر م

 ....  دی+اهان خوبه پس حداقل فردا روهست

 لباس عوض کنم   رمیازجاش بلند شد و رفت سمت پله ها :من م نیرحسیام

 زدم  یبودمشون لبخند دهیکه امروز د ییبچه ها یاداور یبا  دمیگفتم و رو مبل دراز کش یا باشه

   هیشدن درد بد میتیخودم افتادم  ادی

پله ها دستش  نییتو جام نشستم پا خیس یمهد دادیداد و ب یخاطراتم و فکرم غرق بودم با صدا تو
 امد چرا متوجه نشدم  یک نیا کردیم دادیرو پشتش بود داشت داد ب

   یزنیچرا داد م شدهیچ یکنارش:مهد رفتم

 اخ درد گرفت  دیاون شاسگولت بپرس ...باس*نم ترک زنم؟ازی_چرا داد م

 خنده  ریزدم ز دادیفندق که کنار گلدون داشت دم تکون م دنید با

   یخندیبه من م ی_هو

  

   یدیترس یدیترس ینگ یه یمنو مسخره نکن یخنده هام گفتم:اره تا تو باش ونیم
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 غیج غیچرا ج ینشست نیکرد:خرس گنده رو زم ینگاه به مهد هیو  نییاز پله ها امد پا نیرحسیام
   نمیبلند شو بب یکنیم

دوتارو  نیخدا ا ی...ا دیبه من بخند گهیاز جاش بلند شد هنوز دستش رو پشتش بود :اره د یمهد
 شفا نده بزار به من بخندن  

 رفت طبقه باال تو اتاقش   یجور  همون

   رمیمیدارم م یاز خستگ میولش کن بهتر بخواب نویاز رو تاسف تکون داد :ا یسر  ینیرحسیام

 موافق بودم خودمم خسته بودم  باحرفش

 ز کردم  چشمامو با کنهیداره صدام م یکیبودم که حس کردم  یدار یخواب ب تو

هوا هنوز  دمیخواب د دینبود شا یخبر  دمیکش یباز کردم و سرک رونیدر ب واشیتو اتاق نبود  یکس
 بود   کیتار

   ستادمیا ونیرفتم سمت پنجره و تو ا ناخداگاه

 هیچند لحظه مطمئنم  یرو نرده ها خم شدم برا کنهیتو جنگل داره نگاهم م یکی کنمیحس م چرا
 انیصدا داد و فر هویکه  رونیخواستم برم ب دمیبود بزرگ بود ترس یچ دونمینم دمیدرختا د نیب یز یچ

 از شهر امد  

   نیحس ریبه سمت اتاق ام دمیکه از دور معلوم بود وحشت زده دو شیات یشعله ها دنید با

 ......... 

در خاموش کردن اتش داشتن  یقصر سع ینگهبانا سوختیداشت م شیشهر تو ات یاز خونه ها یکی
 اورده بودنشون   رونیاز خونه ب یچند نفر انگار تو خونه بودن که به سخت

  شدیم شتریداشت ب یه شیات

 اما ساختمان بزرگ بود   کردیم تیخونه هاهم سرا هیبه بق کردنیاگر زودتر خاموشش نم 

 شیات دیکه دار یسرعت نیکنار رهبر نگهبان ها رفت و داد زد:زود باش افرادتو بکش عقب با ا نیستیکر
   رسهیام االن م گهید یبه خونه ها
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 شی....از چهار طرف ات دیتونیبلند گفت:شما م یبا صدا  نیرحسیو محمد و ام یرو کرد سمت مهد و
   د؟یکن تیبه سمت داخل خونه هدا

 کار ممکن بود  نیکنه بهتر کاریچ دخوایزدم م حدس

   ستادنیا شیات کیکنه هر سه تاشون نزد کاریچ خوادیم دنیاونام فهم انگار

 حرکت کرد  نییباال به سمت پا یبه جا شیات دینکش یاز هم باز کردن طول دستاشون

 رو داخل خودش خفه کردن   شی،ات نینمونش هم هی میبکن میتونستیکارا م یلیبا قدرتمون خ ما

 دست مردم بلند شد   یخاموش شد و صدا شیات

 برگشتن   نمیرحسیو ام یاز کنار ساختمان امد کنار ،مهد تیاخم کرده بود با عصبان محمد

  دیکنه مردم دور نگه دار زشی_ممکنه ساختمان ر

انگار اتش  گنیم یچ دنیهمه شن بایکه تقر زدنیاز نگهبانا انقدر بلند حرف م یکیامد سمت  نیستیکر
 مشکوک بوده  یسوز 

   کردنیم یصبح همه سع یکی،تا نزد ستیمشکوک ن نجایا هیچ ییخدا

 اروم کنن  تیوضع

به  جیفقط مثل هو کردینم یام موندم منم به خاطر اونا موندم درسته بودنم کمک یو مهد نیرحسیام
  کردمیرفت و امدشون نگاه م

 دهیمدت فهم نیبود تو ا یبود واقعا مت پادشاه خوب قاتیو نظاره گر تحق وستیهم بهمون پ مت
 بودم واقعا مردمشو دوست داشت 

از  یکیبرم تو حلق  کیچند دفعه نزد شدیقشنگ افتاب طلوع کرده بود و من چشام باز نم گهید
 خدمتکارا  

 مد سمتم کارش شد ا الیخیلحظه چشمش افتاد به من ب هیسرش گرم بود اما  نیرحسیام
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  یاستراحت کن دی_روسال برو خونه با

 بمونم  خوامی+نه خوبم م

 باز نگه داشته بودم  یچشامو با بدبخت گفتمیم دروغ

 برو   کنهینم یکمک نجای_بودنت که ا

   نجایا کارمیمن چ ییخدا گفتینگاهش کردم راست م کمی

  رمی+باشه من م

 گرفتم   شیمنم راه خونه باغ محمد درپ هیبق شیزد و برگشتن پ یلبخند نیرحسیام

دوباره  نکهی...از ا فتهیب یاتفاق نکهیاز ا ترسمیم یلیسرقولم بمونم خ دیبا یکنم تاک کاریچ ایخدا
 تنها شم   نکهیاز دست بدم از ا نیرحسیام

 چشامو بستم خوابم برد  امدیانداختم رو تخت انقدر خوابم م خودمو

 .......... 

 ) نیرحسی(ام

چه طور ممکنه انقدر راحت  فهممیو داد زد:من نم دیکوب زیم یمشتش را محکم رو تیبا عصبان مت
 بودن که متوجه اونا نشدن  یبشن ...پس سربازا کدوم جهنم نجایوارد ا سیافراد ملک

 دی...بافتهیاتفاق ها م نیاز ا میحل نکن ستالیمشکل کر یکه تا وقت یدونی+مت لطفا اروم باش ...م
  رمیم سیامروز من دوباره به قلمرو ملک نی...هم میکن ریتعم واریهرچه زودتر د

  شهیکه نم ینجور یا ی_ول

 هیو  ایمن به همراه محمد و پو نباریاما ا میدرستش کن دیمشکل حل بشه با نیا یخوای+مگه نم
زودتر اون  میتونیم میهمزمان اگر دو گروه جدا بش برمیگارد باخودم م یشوندها لیاز تبد گهیتعداد د

   میروهم بگرد گهیدوتا غار د

  یپس من چ نمیبه حالت اعتراض گفت:صبر کن بب یمهد
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 دیتو با سکهیر هی نیا میهارو باخودمون ببر لشوندهیاکثر تبد میخوای...ما میمونیجا م نی+تو هم
  یاز شهر دفاع کن یافتاد بتون یکه اگه اتفاق یباش نجایا

  یچ ادیسرتون ب یی_اما اگه بال

 ...مت لطفا بهم اعتماد کن   میندار یا گهی+چاره د

از  ی...محمد زودتر تعداد دیبر دیتونیخب م اریمکث کرد و دست اخر قبول کرد:بس یکم مت
 دیکارو بکن نیسر و صدا ا یب یتونیکه م ییتا جا دیباخودتو ببر نارویهارو انتخاب کن بهتر لشوندهیتبد
  شهیدردسر م دیبکن نیخوایم کاریبفهمه چ یکس

   گردمیمن برم دیکنیتکون دادم :تا افراد اماده م یسر 

  امیخطرناکه بزار منم همراهت ب یلیکار خ نیا ریهمراهم امد:ام یکه مهد رونیقصر امدم ب از

   گردمیشده تا شب برم ینگران نباش هرطور  کنمیم کاریدارم چ دونمی+م

 لباسامو عوض کردم   عیسر میرفتیم دیبا یه خسته بودم ولبه شونش زدم و رفتم سمت خون یدست

 درو باز کردم خواب خواب بود   واشیدر اتاق روسال چندتا تقه به در زدم  یجلو

 کنار تختش نشستم   اروم

 که چقدر خواهرمو دوست دارم   کنمیحس م شتریب گذرهیروز که م هر

 امن   یجا هیببرمش  تونستمیکاش م یا

 که اروم چشاشو باز کرد   دمیرو صورتش کش یدست

 کردم   دارتیب دی+ببخش

 :تموم شد؟  دیالو از جاش بلند شد دستشو رو چشماش مال خواب

   رمی+اره تموم شد ...فقط من دارم م

   یر ی_کجا م

حل بشه  یکوفت ستالیکر نیمشکل ا دیهرچه زودتر با میجست و جو رو ادامه بد میخوایگروه م هی+با 
  دمیدیوگرنه بازم تلفات م
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 درهم شد :اخه ....  چهرش

 کرد :مراقب خودت باش   مکث

 زدم :هستم  یلبخند

 تو  امیاز خدمتکارا امد :اقا اجازه هست ب یکی یصدا

   شدهیتو ....چ ای+ب

 منتظرتون هستن   نییپا دی_ببخش

   گردمیبرم ی....روسال زود یبر  یتونی+متوجه شدم م

 بهم زد   یزور  لبخند

 منتظر من بودن  ایدر محمد و پو یجام بلند شدم و رفتم جلو از

   می+بر

 یمنطقه(اشاره ا نیتو ا یول میشک نکنه افرادمون جدا جدا فرستاد یکس نکهیا یبرا ری_گوش کن ام
  میشیدستش کرد)جمع م کیبه نقشه کوچ

 تکون دادم  یسر 

 شد  داشونیبه منطقه مورد نظر افراد هم پ دنیرس با

تو با چهار نفر از بچه ها برو  ایپو دیدو گروه بش می....ما ده نفر میفرصت دار کیخب ما فقط  لهی+خ
غرب و اگر  دیایب دینکرد دایپ یز یغرب اگر چ میریم هیمردابه ....من به همراه بق کهیکه نزد یسراغ غار 

   دیتو شهر معطل نکن دیمحموله رو ببر عیسر دیکرد دایپ

 اعت کردن  اط همه

 نباشه  جهینت ی،فقط خدانکنه تالشمون ب میمحمد به سمت غرب حرکت کرد همراه

 .......... 

 (روسال) 
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   کردیم یداشت قاط گهید یکم کم مهد رفتمیرژه م یتو خونه ه یعصب کالفه

 بابا   نیبش ریبشه بگ یکه چ یر یرژه م یمن ه ی_روسال جلو

 نگرانم  تونمی+نم

 نگران نباش بابا عه   شهینم یز یکرد ...چ تیبه منم سرا تینگران ای_ب

 چراهنوز برنگشتن  شهیداره م کیتار بایتقر نیهوا رو بب تونمینم ی+مهد

 به کلمون بخوره؟  یباد هی رونیب میبر یخوای....م دونمیو از جاش بلند شد:نم دیبه گردنش کش یدست

  تونمی+تو برو ....من فعال نم

 نگاهم کرد و رفت   کمی

حداقل همراهش  تونستمیخودمو لعنت کنم که چرا قول دادم تو کارا دخالت نکنم ....م خواستیم دلم
 برم  

   رونیکالفه دادم ب نفسمو

   دمینفس سرکش هیو  ختمیخودم ر یآب برا وانیل هی

 گرفتم   شیبود راه قصر پ کیهوا تار رونیخونه امدم ب از

راحت  شناختنینگهبانا منو م گهیقصر رفتم د یقدم زدن حالمو بهتر کنه اروم به سمت در ورود دیشا
 برم تو   زاشتنیم

   دمیشن یمهد یخواستم برم باال که صدا یمرمر  یپله ها از

 و رفتم پشت باغ   رونیامدم ب اروم

گرفته بود  نارویام دست ال یچنان سرخ شده بود که نگو مهد نایچشام گرد شد ال یو مهد نایال دنید با
  رفتیو قربون صدقش م

 عاشقش شده   یمهد گفتیم نیرحسیکه ام هیهمون دختر ناینکنه ال نمیب سایوا یعنیجااااان؟

   یکلک پس بگو دختر شاه و تور کرد یکرد ا دایراحت پ شهیگفت دختره رو نم ادمهی
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 خوشحال بود منم خوشحال بودم   یمهد نکهیا از

که  نیا یاور  ادیبا کردمیبرسم از دور نگاهشون م یمهد نیدادم جلو نرم تا بعدا به خدمت ا حیترج
 برنگشته   نیرحسیهنوز ام

 بهم دست داد   یبرگردم داخل که حس بد خواستم

و  یکه مهد یافراد دنیبا د هیخبرا هی نجایتکون خورد انگار ا یز یچ هیبرگشتم پشت بوته ها  عیسر
 سمتشون  دمیردن دومحاصره ک نارویال

 ............... 

 ) نیرحسی(ام

 پشت بوته ها...  دی+زودباش

ها منو  سیرفت و امد گرگ د نیو ا میدهنه غار بود یکیشدن نزد میافراد پشت بوته ها قا همه
 هست  یز یچ هیمطمئن کرد داخل غار 

  مینگاه بنداز هیداخل رو  دی+محمد با

 ....نه؟  میجونورارو پرت کن نیحواس ا دی_پس با

 سرصداست   کمیاز بچه ها :وقته  یکیکرد سمت  رو

ها از دهنه غار  سیشد همه گرگ د جادیکه ا یبلند یبعد باصدا هیچند دق بایفاصله گرفت تقر ازمون
 از جام بلند شدم  عیدور شدن سر

   میکه وقت ندار دی+زود باش

   دادینبودنش م یروشن بودن غار نشون از خال میوارد غار شد عیسر دنیبه دو میشروع کرد هممون

 زدم   یبزرگ بودن ناخداگاه لبخند زیدست نخورده که همشون سا یها ستالیکر دنید با

    میبرگرد دیها با سیقبل از برگشتن گرگ د دیدوتا بردار عیکردم سمت محمد:سر رو

  میالزم دار یکی_چرا دوتا...ما 

 +سوال نکن فقط عجله کن  
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حملش اورده بودن  یبرا یبزرگ فیبچه ها ک میجدا کرد هیها رو از بق ستالیکامل دوتا از کر اطیاحت با
 از افرادمون  یکیهر کدومشو دادم دست  میدیچیپ یدورش پارچه بزرگ

   می+امادس ...بر

  دمیکش یها نبود نفس راحت سیاز گرگ د یخبر  میسمت دهنه غار برگشت به

 شانس نداشتم   نیپامون خودمو لعنت کردم با ا ریز نیبا لرزش زم که

   میافتاد یحدس بزنم تو بد دردسر  تونستمیتکون خوردن درختا م با

 _اژدهاست(با داد) 

  دددی+فرار کن

که داشت راهمون بست و  یشیکرد با ات یقاط یما حساب دنیبا د یبزرگ و فوق العاده زشت یاژدها
  ستادیغرش کنان جلومون ا

   میایاز پسش برنم ری_ام

   میفرار کن دیفقط با دی+حواسشو پرت کن

تا  دمیکش یخودم و افرادم حباب حفاظت یجلو عیبزنه که سر شمونیبا نفسش خواست ات دوباره
 هممون کباب نکنه   ششیات

 بهش ملحق شدن گل بود به سبزم اراسته شد   سمیچندتا گرگ د هی ریواگ ریهاگ نیا تو

  میجنگی...مستین ی+چاره ا

 (روسال) 

با اخم نگاهشون کرد:روسال  یمهد میکرده بود ریبود گ اهیتا ادم که همشون لباساشون س شیش وسط
 زغال پوشا بامن   نیامن ا یجا هیببر  نارویال

 شد   ریباهاشون درگ یکنم که به سمتمون حمله کردن مهد یاعتراض خواستم

   میفرار کن دیگرفتم:زود باش با نارویال دست

   میتنهاش بزار میتونیرو نم یهستن ....مهد ی_پس نگهبانا کدوم گور 
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 صحنه رو به رو حرف تو دهنم موند   دنیبگم نگران نباش اما با د خواستمیم

پودر بنفش رنگ  هیبه درخت و همزمان  دیکوب یمحکم مهد شونیکیسرش  ختنیاونا ر یتا شیش هر
 به سمت صورتش فوت کرد  

به کمرش زد که از درد ناله  یلگد شونیکیو شروع کرد به سرفه کردن  نیکه افتاد زم شدیچ دونمینم
 کرد   

 ...بدو  اریوبا داد گفتم :برو کمک ب نایکردم سمت ال رو

  کشنشیارن مبسته د گهیکه دادم د یقول یگور بابا یسمت مهد دمیدو

 :روسال .....نه.... نکن  میشند یمهد فیضع یمن شدن صدا متوجه

 اماده کردم افتادم به جونشون  رمویشمش عیسر ستین میحال زایچ نیا من

 که داشتن استفاده کردم   یمشخص بود شکه شدن از شک 

 یکیبا اون  کردمیداشتم ناکار م نارویهمزمان که ا نیکه از پشت افتاد زم شونیکیلگد زدم تو شکم  هی
 محکم کوبوندم به حوض وسط باغ که خورد شد   شونیکیدستم قدرتمو جمع کردم و 

 ها   یباقال یقاط گهید یفقط سه تاشون جلوم بودن و سه تا االن

   کوندمی+اشغاال به خاطر شما قولمو ش

تو  دنیجمع کردم جنگ رومیتمام ن عیهم امد پشت سرم سر یکیهمزمان امدن جلوم اون  دوتاشون
 سخت بود   یلیخ هیدوتا زاو

  دنیکش دنیلحظه دست از جنگ هیکه  دنید یچ هوی دونمینم

 سربازا مردد نگاهم کردن و فرار کردن  یصدا دنیکنم با شن یحرکت نکهیقبل از ا 

 دنبالشون  دیداد زد:بر تیبا عصبان نیکرست

 و سرشو بلند کردم  یسمت مهد دمیعرق بودم دو سیو خ زدمینفس م نفس

  کردیتو چشاش اب جمع شده بود و هنوزم سرفه م 

 ....حالت خوبه نیمنو بب ی+مهد
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 نگاه بهم کرد و با سرفه گفت:ن...نشانت...   هی یمهد

  ؟ی+چ

  تیشونی_پ

از خوب  کردیم یامد و نگران سع یکه به سمت مهد ناینگران ال یگفت صدا یچ م؟نگرفتمیشونیپ
 گفت   یکرد که مهد یز یچ الیخیبودن حالش مطمئن بشه منو ب

 قدم ازشون فاصله گرفتم   چند

  ؟یهست ی_تو چ

   کردیدستم نگاه م رینگاه کردم که با خشم و البته تعجب به من و شمش نیبه کرست برگشتم

 خودشو بهمون رسوند  مهیبهش بدم که مت سراس یجواب خواستم

 چشاش گرد شد  دنمیلحظه برگشت سمت من که با د هی یبعدم مهد نایرفت سراغ ال اول

 تو قصر...   دیو فرمانده رو ببر نایکه چشمش رو من بود:بانو ال یرو کرد سمت افرادش درحال 

   ستادنیامدن جلوم ا نیستیرفتن اونا مت و کر با

 تکشاخ؟  هی؟یا لشوندهی_تو...تبد

 ..نشانم  میشونیپ اخ

 ................ 

 )  نیرحسی(ام

 بودن  ریها بچه ها درگ سیگرگ د با

 تو گردنش فرو کردم   رمویسمتم که شمش دیپر یگرگ خاکستر  کی

از بچه  یکیبه  دیاون اژدهاهم رو مخ بود با دمش محکم کوب شدیم شتریداشت ب یگرگ ها ه تعداد
   کردیرو حمل م ستالیها که کر

 ...  میداشت گهید ستالیکر هیشد حاال فقط  کهیافتاد و هزارت ستالیکر
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  میش الیخیب ستالیکر میبر ایب میایخودشو بهم رسوند: از پسشون برنم محمد

 بشم   میکه االن تسل دمیهمه راه زحمت نکش نی+ا

تو دلم روشن شد ما درست وسط قلمرو  یدیو افرادش ام ایپو دنیبزنه که با د یامد حرف محمد
  میمردیهممون بدون شک م میرفتینم نجایاگر زودتر از ا میبود سیملک

 ...   دیبر میکنی:ما راهو باز مایپو

   امدنیگرگ ها دنبالمون م کردیبود و مارو کند م نیسنگ ستالیکر دنیبه دو میسرعت شروع کرد با

  میاز جنگل خارج ش میسرعت به موقعه نمتون نی+با ا

...فقط تند تر  میرینم ادهیبلند زد:نگران نباش پ یلیسوت خ هیدستشو گذاشت رو دهنش و  هوی محد
  ایب

جلومون  یخاکستر  یچهارتا اژدها هویکه  میبود یکیهنوز تو جنگل تار کارکنهیچ خوادیم دونستمینم
 بودن  یسلطنت یفرود امدن اژدها 

  

 دیبر کفم

 از کجا امدن   نای+ا

:دستوره شونیکیسمت  دیمحمد دستمو گرفت و کش میشدیکه هممون به سرعت سوار م یدرحال
   میگردیمطمئن شه سالم برم خواستیپادشاه م

   مید برو که رفت میهمه که سوار شد دنیو افرادشم رس ایپو باالخره

 سالم بود   ستالیکر میکردم باالخره موفق شد یخنده ا میاز جنگل خارج شد یوقت

 درست پشت سرم نشسته بود   محمد

  میبرداشت ستالیو دوتا کر میبه حرفت گوش کرد _خوب شد

 کرده    یقاط سیفکر کنم االن ملک ی+اره ول

 از کنارمون امد :فکر کنم تک تک موهاشو بکنه  ایپو یصدا
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دروازه شهر  میتونستیاز دور م میموفق شد دیارز یم یول میکرده بود رید یلیبود خ کیتار کیتار هوا
و اطراف قصر  اطینگهبان تو ح یادیز یلیتعداد خ میقصر فرود امد اطیو تو ح میوارد شهر شد مینیبب

 بودن  

 استقبال ماست؟  یاروم برداشت:برا ستالیکر ایپو

 ... دمیبه سرم کش یدست

 به همراه فرمانده قصر امدن سمتمون  نیستیکر

   دیخداروشکر که سالم هست گمیم کیبه هممون گذاشت :تبر یاحترام جاناتان

   دیکن نشیگزیجا دی:زودتر برنیستیاروم داد دست کر ستالیکر ایپو

 افتاده؟  یچشونه:در نبود ما اتفاق نایا کردیهمچنان بااخم نگاهمون م نیستیکر

 _ درنبود شما به دختر پادشاه و برادرتون حمله شد  

 اتفاق افتاد   نیحالش خوبه؟چه طور ا یحرفش شکه شدم :مهد نیا با

  نهیشمارو تنها بب خوانیداخل سرورمون م دیبر یچه طور  ستی....مهم نزد: بله خوبه یپوزخند

   ستالیکر ضیتعو یگفت و همراه جاناتان رفتن سمت دروازه برا نویا
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   شدهیچ یعنی:محمد

از خدمتکارا  یکیقصر تا وارد شدم  یتند رفتم سمت تاالر اصل ینگفتم با قدم ها یز یداشتم چ دلشوره
 قصره منتظرمه  مارانیکه مربوط به ب یگفت مت تو اتاق

 یسرعت خودمو رسوندم به اتاق چندتا ضربه به در زدم با ورودم به اتاق ،مت پشت به من رو به رو به
 بود   دهیجلب شد که رو تخت دراز کش یبود توجهم به مهد ستادهیپنجره ا

 کنارش چشاش بسته بود   رفتم

 براش افتاده   ی+چه اتفاق
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 گمیم کیبرگرده گفت:نگرانش نباش حالش خوبه...بابت موفق شدنت بهت تبر نکهیبدون ا مت
 حرف بزنم   یمهم زیباتو درباره چ دی...اما من با خوابنی...مردم من امشب با ارامش م

 سمتم   برگشت

 هست؟  یمشکل شنومینبوده:م لیدل یب میانگار نگران گفتیبهم م یحس هی کردینگاهم م بااخم

خودم و مردمم رو با  یبگم زندگ تونمیدارم ...و م مانیبه تو ا گهیاز هرکس د شتریمن ب یدونی_م
 اما من از دروغ متنفرم   ینجات داد نجایموندن تو ا

  دیزنیحرف م ی+درباره چه دروغ

کرد جون دخترمو  یدختر منو بکشن...برادرت سع خواستنیافراد ناشناس م ی_امروز تو قصر عده ا
 بود دخترم کشته بشه  کیشد ...نزد ینجات بده اما خودشم زخم

 مکث کرد  یکم

 _خواهرت جونشون نجات داد 

 نه روسال  یحرفش وحشت کردم وا نیا با

 بدم  حیتوض تونمیی+من..من م

من با خواهرت صحبت کردم خودش  دونمیم زویهمه چ خوامیاورد باال به حالت سکوت :نم دستشو
   یخواست نویازش ا یمن دردسر درست نکن یبرا نکهیبه خاطر ا دونمیکرد م فیتعر زویمه چه

از من دفاع  خواستهیمن به خاطر خودش گفتم نه به خاطر دردسر مت ...حتما م نییانداختم پا سرمو
 گفته +من متاسفم که بهتون نگفتم  نارویکنه که ا

امشبم  یهستم اما حت لشوندهیتبد هی...من خودم  یکرد یدرواقعه کار درست نیرحسیام یدونی_م
 میکه تو کل زندگ یا لشوندهیتبد نیتر یقو گمینتونستم قدرت خواهرتو حس کنم به جرعت م

  د؟یهست یبرادر تن د؟خواهریباش لشوندهیدارم چه طور ممکنه هرسه تاتون تبد ی...اما سوالدمید

 اما   میهست ی+منو و روسال بله تن

 پسر عموممه اما از برادر برام با ارزش تره  یکردم:مهد ینگاه به مهد هی
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 دیبا نیرحسیباشه....ام لشوندهیدختر تبد هیخانواده  کیاز  بهیتکون داد:درهرحال بازم عج یسر  مت
 ستمیمهم ن ادیکه اونم مثل تو هستش ...حاال من ز دونستمیتا االن نم یمراقب خواهرت باش شتریب

   کنمی....مطمئن باش من همه جوره از خواهرت مراقب م دهیفهم سیلکاما مطمئنم م

  زیگرفت و محکم فشار داد:ازت ممنونم...به خاطر همه چ دستمو

به سرعت خودمو  نمیروسالرو بب دیبا رونیاز قصر امدم ب عیمنم پشت بندش سر رونیاز اتاق رفت ب مت
 به خونه محمد رسوندم  

...من ..متاسفم من ری_ام کردیبود و بهم نگاه نم نییامد سمتم سرش پا عیورودم به خونه روسال سر با
 قول دادم اما..  دونمیکه بهت دادم شکستم م یقول

 تو بغلم   دمشیحرف بزنه کش نزاشتم

 چقدر نگرانت شدم؟  یدونی+ م

  ؟یستی_از من ناراحت ن

   ینجات بد یخواستیم ی+معلومه که ...تو جون مهد

 بهش زدم:خداروشکر که تورو دارم  یفاصله گرفت لبخند کمی ازم

 یوقت دمی؟خودم د هیاون پودر بنفش رنگ چ انیسوال دارم ...جر هی: دیمکث کردم و اروم پرس کمی
 ازش تنفس کرد نتونست از خودش دفاع کنه   یمهد

چون  کنهید مرش ایدن نیبه اسم شارلوت ...فقط تو ا ادیگل بنفش رنگ به دست م هی+اون پودر از 
داره که به  یتیلمسش کنن چون خاص توننیها نم لشوندهیخاصه ....  تبد یلیرشد کردنش خ طیشرا

 از حد ازش استفاده بشه ممکنه باعث مرگ ماهم بشه   شیو اگر ب کنهیم فیسرعت مارو ضع

سمتش  دمید یباشه هر گل بنفش ادمیداره ... بیغر بیعج یزایچقدر چ نجایا گمیخنده گفت:م با
 نرم  

 .............. 

 ) سی(ملک
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 یدرد چیعرضه ...شماها به ه یبرداشتم و محکم فرو کردم تو شکم جان:ب رمویشمش تیعصبان با
 مثل تو مرگه ..مرگ  ی...مجازات کسدیخورینم

   نیافتاد زم دمیکش رونیاز شکمش ب رمویشمش

 رو کنترل کنم  تمیعصبان تونستمینم

   نیبا ارزشه منو دزد یها ستالیاز کر یکیدفعه وارد قلمرو من شدن ....اونا  دنی+ چند

ضربه بد به مت بزنم اما  هی...........اون دختره ...قرار بود امشب میداد گفتم:االن شهرو از دست داد با
   رونیب دیحاال ....همتون گمش

 اژدهام بخوره   دیبد نمیبه جسد جان کردم:ا یا اشاره

اون دخترم مثل اوناست  دمیکل قصر تو خوف فرو رفته بود... چرا نفهم تمینشستم از عصبان میصندل رو
 از من پنهانش کردن؟ 

 تکشاخه  هیاون دختر.... نشان حالل ماه اون قطعا  یشونیسمت پنجره........ پ رفتم

االن دروازه شهرو  کننیبرام دردسر دارن درست م یلیخ گهیخالص شم د نایاز شر ا دیکنم با یفکر  دیبا
 کردن لعنت...کتاب از دست دادم   یبازساز 

 هست؟  رونیاون ب یبلند و پرخشمم داد زدم:کس یصدا با

 وارد اتاق شد:بله سرورم  عیاز محافظا سر یکی

خودشون برو و  یای...به دن ادیبرب نایاز پس ا تونهیدارم تا فرمانده برگرده ...فقط اونه که م ازی+من ن
 از طرف من بهش برسون  یغامیپ

 کرد:بله سرورم  یمیتعظ

 (روسال) 

شده بود منم که کالعصاب  یطوالن یلیمت خ یعنیپادشاه  یسخنران خوردمیوول م یه یروصندل کالفه
 اصال ناجور   گفتیم ییزایچ هی دمینداشتم نصفشم نفهم نارویا یحرف ها دنیشن
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کرده  ریدوتا گ نیمن وسط ا گهیام طرف د یمهد دیخندیم زیر زیکنارم نشسته بود وبهم ر نیرحسیام
 بودم  

  خورهیداره م نارویمرخص شد حالشم خوبه فقط با نگاهاش ال نجایخونه ا بیزود از طب یلیخ یمهد

   کنهیسنش فکش چه طور کار م نیبا ا زنهیچرا انقدر حرف م نیخدا ا ی+وا

 گوشم خم کرد:کم غر بزن اخرشه   کینزد سرشو

مثل  یعنینگاه.... نمیستیکر نیمن کشته مرده ا یعنیاروم گفت: خوردیکه شربتشو م یدرحال یمهد
   خندهیالمصب... نم مونهیچان م یجک

 بگم ؟  نای....به ال یکنیم یچشم چرون یسمتش خم کردم :اهم حواست هست دار  خودمو

 خودشو جمع جور کرد   هوی

 منم کرم دارم  رهیگ ششیدلش پ زاشتمیبودمش سربه سرش م دهیاون روز که تو باغ د از

امروز ارامش شهر و مردمم را به کمک  نکی:و اکردیما اشاره م زیکه به م یازجاش بلند شد و درحال مت
   ونمیمد یگر ید یایاز دن یافراد

 نشم  عهیخودمو نگه داشته بودم ضا ینخندم زور  تونستمینوع حرف زدنش خندم گرفته بود نم از

 دست زدن ،شهر رنگ ارامش گرفته بود   یکل برامون

اما  کردیبد نگاه م شهیهم نیستیاز کر ریبودن من نداشت البته غ لشوندهیبا تبد یمشکل یکس انگار
   خورهیخر خرمو م ادیاالن م کنمیحس م کنهیبا اخم نگاهم م یجور  هیوقتا  یاالن بعض

 ییو البته برج زهرمار تو جلسه گردهما نایقرار شد من و ال ایپو ادیز یو اسرار ها شنهادیبه پ امروز
   میشرکت کن نایا یچ یچ دونمینم

  رنیبگ میتصم هی خواستنیم

   میبود نایا یو فقط نظاره گر بحث ها میعقب رفت نایاز رفتن مهمون ها جلسه شروع شد من و ال بعد

 بخوابم   خواستمیکسالت بار بود که وسطش م انقدر
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قرار شد تو کار اموزش به جاناتان کمک  یمهد نیرحسیبود ام نیاورد ا فیکه منو سرک یز یتنها چ فقط
 کن  

  وهاهاهایداداشامم اونجان هوامو دارن   ترکونمیم ویکی رمیواسه مبارزه هر روز م کنهیکه سرم دردم منم
   ییروسال.....کجا ی_ه

 اتاق من؟  میحوصلم سر رفت بر گمیبابا م ی_ا شدهیچ هیگفتم :ها ....چ یجیبا گ نایسمت ال برگشتم

  میسرمو خاروندم :اره بر کمی

زهرمار با اون  یکه بازم اخم کرد ا دیمارو د نیستیفقط کر دینفهم یکس رونیب دمیاز سالن امد واشی
   افتیق

 خسته شدم اه اه   زننیحرف م نایچقدر ا یشروع کردم به غر زدن:وا میکه رفت نایاتاق ال تو

 انقدر کسالت باره  شهیهم نایا ی: جلسه هادیخند

 گفتم و نشستم کنارش   یاوهم

 نتونستم ازت به خاطر نجات جونم تشکر کنم  یعنی_روسال....من وقت نشد که......

مگه من و تو دوست  یکردیکارو م نیهم یمن بود یتوام جا ناینکردم ال ی:کار  دیباالپر ابروهام
  م؟یستین

   ایزدم و اروم گفتم:قرار زن داداشم بش یچشمک

عاشقشه  یمهد دونستمیموضوع باور نداشتم م نیبه ا ادیحرفم سرخ شد هرچند که خودمم ز نیا با
ازدواج کنن بازم  توننیم نایا یچه طور  گهید یایدن هیاز  نامیو ال گسید یایدن هیاز  یاما مهد

 باشه  یراه دوارمیام

   یار یشالتو درب شهیبحث عوض کرد :م دمیکه خند کمی

  ؟ینکرد دایقطع شد موضوع بهتر پ خندم

   یدار  کاریشالم چ ؟بایچ ی+برا

  دمیبرداشت و امدسمتم:اخه من موهاتو ند زشیاز رو م یجاش بلند شد و جعبه ا از
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   نمیموهاتو بب خوامیمن خدمتکار مرد ندارم ....م یول دیتعصبات خودتون دار دونمی....م

صاف و خوشگله  نایا یموها یهرچ شهیم دیناام یکه از زندگ نهیبب نیمنو االن ا یامازون یموها اخدای
 شده رفته هوا   خیمال منه بدبخت س

 دورم  ختیبردم و شالمو دراوردم ،کش موهامم باز کردم که ر دستمو

 موهام ذوق کرد :چقدر موهات قشنگه   دنید با

 موهامو شونه کرد  دراورد و  یتوجعبه شونه ا از

 شدیکاش م یا ی....اصال باباو خاله چکنهیم کاریاالن کجاست....چ یعنیمهتاب افتادم دلم گرفت  ادی
 حالمون خوبه   میبهشون بگ

 _تموم شد  

 ناز بهش زده بود   یلیسر خ رهیگ هیموهامو بافته بود و  نایال نهیا یو امدم جلو دمیفکرام دست کش از

   ارمیخواستم درش ب عیطال بود ،سر یها کهیسر چشام گرد شد روش ت ریگ دنید با

 کشتمت  یدست بهش بزن سیهد هیبااخم گفت: نایال که

 اخه....  ی+ول

 ....دوست داشتم بهت بدم  سی_ه

 زدم:ممنونم  شیبه مهربون یلبخند

از کنارم رد شد اروم  نیستیتو راه پله بودم که کر رونیموندم و از اتاقش امدم ب نایال شیپ گهید کمی
 ....جلستون تموم شد؟  دیصداش کردم که طلبکارانه برگشت سمتم:ببخش

 نشد   ریاخم گفت:نخ باهمون

  ؟ینیبب نجارویا نیتمر نیزم یخوایسر راه برگشت :م هویرفت که  دیراهشو کش یکبر یا دختره

  دهیم یرفتار  رییچه زود تغ دهیبع نیگرد شد از ا چشام

  شه؟یم یذوق گفتم:جد با
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که  یز یبزرگم داشت هرچ یلیخ اطیح هیساختمان بزرگ که  هیبه  میدیداد همراهش رفتم، رس سرتکون
 و دارت   زهیتا ن ریبگ ریبود از شمش یچوب یها وارکیرو د اطیکنار ح دیفکرشو بکن

   یدیند زایچ نیگفت:تو عمرت انگار اصال از ا هیکه با کنا کردمینگاه م لیذوق داشتم وسا با

 بهش ندادم  یجواب

مدام داشت نکات مهم  میکیپسر جوون بودن  یتعداد هی کردنیم نیکه داشتن تمر یسمت رفتم
  گفتیبهشون م

   کردمیبا کمان بود ،رفتم اونجا و به حرکاتشون نگاه م یرانداز یاونور تر ت  کمی

  ؟یامتحان کن یخوای_م

 بهش کردم :نه  یاخم

   شهینم یزخم_هه نترس دستت 

 شیاز پس ش یچه طور  دیحاال خوبه د ستمیبلد ن دنیکنه فکر کرده من جنگ کیمنو تحر خواستیم
 نفر برامدم 

 از پسرا که کارش خوب نبود   یکیبهم زد و رفت سمت  یپوزخند

   زننیم یجور  نیو کمانشو ازش گرفت با جذبه رو کرد سمتش:ا ریت

 و شروع کرد به زدن   دیکمان کش دیکش قینفس عم هی

 دختر مبارز بود   هی نیستیزد همشون وسط خورد کارش خوبه کر ریت چهارتا

تو  هیکردم خوش برخورد باشم:کارت عال یرفتم کنارش و سع ادیچرا از من خوشش نم دونمینم اما
 دختر  

 تفاوت نگاهم کرد و پوزخند زد   یب

 رفت   نیاز ب لبخندم

 شدم  نیستیکر الیخیو البته جاناتان ب نیرحسیو ام یبا ورود مهد همه افراد به صف شدن هوی

 زد  یلبخند دنمیبا د نیرحسیام
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 دست و پا نباشم   یتا جلو ستادمیکنار ستون ا رفتم

 متعلق به شماست   گهید نجایبا لبخند رو کرد سمتشون:ا جاناتان

شما  یدونفر جزو ارشد ها نیبه بعد ا نیبلند گفت:از ا یبعد برگشت سمت افرادش و با صدا و
   دیازشون اطاعت کن دیهستن با

 جومونگ افتادم   لمیف ادیحرفش و صحنه ها  نیا با

کردن تازه همه  یباز  لمیواسه ف دهیجون م نجایبود ا یبردار  لمیف نیدورب هیکاش  یگرفت ا خندم
   ستیام ن یکیگراف یبه صحنه ها ازین هیواقع زشمیچ

  نیاحترام برگشتن سر تمر یاز ادا بعد

 خونه   یرفت میفکر کرد یکنیم کاریچ نجایامد کنارم و باخنده گفت:ا یمهد

 یواسه گشت زن یقراره گروه  یجد یجد نمیمن کجا برم ...بب دیینجایشما ا ی+برو بابا وقت
  دمیاز سربازا شن یکیاز  د؟خودمیبفرست

 جنگل تا ...  یکیقراره برن نزد ؟ارهیفضول یلیخ یدونستیتکون داد:م یسر  یمهد

  ام؟یمنم ب شهیادامه بده با ذوق گفتم:م نزاشتم

   یاینم ییشما جا ری_نخ

   نیرحسیبرگشتم سمت ام زونیلب و لوچه او با

  نمیاطراف بب خوامیخب م گهیبرم د دی+چرااا....بزار

  ینیهمه جا رو بب برمتی_خطرناکه بعدا خودم م

  خواممممیخنده:نم ریبزنه ز یکه باعث شد مهد نیزم دمیکوب پامو

....من مراقب  دیلطفا اجازه بد ادیهمراهمون ب خوادیشد:اگر م کیچند قدم بهمون نزد نیستیکر
 هستم  شونیا

 رابطشو با من خوب کنه   خوادیهم م نیستیکر دیمراقب منه؟شا نیگرد شد ا چشام

   یمراقب باش دیبا یگفت:باشه ...ول یبه من کرد با دو دل ینگاه نیرحسیام
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 اماده شم   رمیکردم:پس من م ذوق

 برگشتم سمت خونه   عیسر

 خوامیکه من م یخواست چند دست لباس اونجور  اطشیاز خ نایرفت خداروشکر ال شهیدامن که نم با
 برام بدوزه 

 ن،همراهییو امدم پا شالمم رو سرم درست کردم دمیخودم شده بود ،شلوار و مانتو پوش یلباس ها مثل
 ام بود   یافراد، مهد

 مگه  یایکردم سمتش :توام م رو

 چون کار داره   ادینم نیرحسیفقط ام امی:معلومه که مدیخند

 امد سمتم   یاسب قهوه ا هیبا  نیستیگفتم که کر یآهان

 نگاهش کردم   یسوال

  ؟یایب ادهیپ یخوای....نکنه مگهی_سوار شو د

 نگاه به اسبه کردم   هی

 +سوار اسب شم؟....اخه من تاحاال سوار اسب نشدم  

 بخورتت   یترسی...اگر مییایب ادهیپ یتونیو با تمسخر گفت:خب م دیخند نیستیکر

  کنهیاخم نگاهش کردم نکبت منو مسخره م با

  یسوار ش کنمیبا اخم دهنه اسب گرفت :کمک م نیستیامد سمت کر یمهد

 کمک کرد سوارشم   یزد و رفت مهد یا گهیپوزخند د نیستیکر

 خوشم امد   یکه گذشت از سوار  کمیبود  ادیارتفاع ز کمیسخت نبود فقط  ادمیز

  رونیب میام سوار شد و همه باهم از شهر امد یمهد

  یخیتار یها الیسر مثل
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 یمکافات هیشدم منم با  ادهیجنگل همه پ یکینزد میکه رفت کمی گذشتیمن که بهم داشت خوش م 
   رفتمیشدم اصال ناجور خداروشکر فقط دامن پام نبود وگرنه به فنا م ادهیپ

گرد بود که  زیچ هیبود فقط سرش  زهین هیبلند شب زیچ هیدستشونم  کردنیم یداشتن اطراف بازرس اونا
   دادیم ریگ یبامزه بهشون الک یلیخ یمهد شدیوقتا روشن م یبعض

 بده   ریکم مونده بود به شلوارشونم گ یکنیتو چرا بد نگاه م یر یچرا کج راه م تو

   زدمیم دیواسه خودم داشتم اطراف د یجور  نیهم 

 کم حوصلم سر رفت   کم

   نمیاطراف جنگ بب رمیو دم گوشش گفتم :من م یرفتم کنار مهد اروم

   کنهیم سیدهن منو سرو نیحسریام ادیسرت ب ییبال یخور یاخم نگاهم کرد:از جات جم نم با

 اطرافم   نیهم رمینم یی+بابا جا

 من همراهش هستم  دیبود گفت:نترس ستادهیا کمونیکه نزد نیستیکر

   دیدور نش ادیبهش کرد :ز ینگاه یمهد

   مونیدختره م ادیرفتم سمت جنگل اصال دوست نداشتم باهام ب رغضبیم نیتوجه به ا بدون

از  نیستینگاه کرد کر ییبایبه ز شدیبود اون موقعه که گرگ ها دنبالمون کردن که نم بایز یلیخ اطراف
  ؟ییروسال تو جنگجو نمیمن چند قدم دور تر بود:بب

   هیحرفش جا خوردم :منظورت چ از

دست  ریشمش یمن موندم چه طور  یستیبرادرت ن یحت ایها  لشوندهیتبد هیزد :اخه اصال شب پوزخند
  یر یگیم

 بلدم   دنیازتو جنگ شتریحرفش حرصم گرفت:مطمئن باش ب از

  یدی:خب ثابت کن چرا نشونم نمدیباالپر ابروش

  نییپا اوردمینکنم وگرنه فکتو م یکار  لیدل یقول دادم ب فیکنه ح کیمنو تحر خوادیم نگفتم

 +شرمنده من الزم ندارم خودمو بهت ثابت کنم 
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 وگرنه الزم نبود من مواظبت باشم   یترسی؟اره خب م یترسی_نکنه م

   یاز تو خواست مراقب من باش یگفتم:برو بابا ک تیشدم برگشتم سمتش و باعصبان یکفر 

  یگیزد:باشه تو راست م ییبود لبخند دندون نما یکردن من راض یاز عصب انگار

 اه  هیفکر کرده ک هکنیمنو مسخره م یعوض زدمینگاهش کردم و به راهم ادامه دادم با خودم غر م یعصب

دستمو  کمیاب  کیشدم و رفتم نزد نیستیفکرام درباره کر الیخیقشنگ بود ب یبرکه اب هیجلوتر  کمی 
 کردم   خیخنک بود  یلیکردم تو اب خ

 یاطراف نگاه کردم و چند دفعه صداش کردم جد ستین نیستیکر دمیلحظه برگشتم پشت سرم د هی
 نبود   یجد

 باال انداختم به درک بهتر که رفت   یا شونه

اول فکر کردم  کنهیپشت بوته نگاهم م یکیبردم اما حس کردم  ضیکنار برکه نشستم و از فضا ف کمی
 از جام بلند شدم   عیسر دیدرخشیزرد که م لهیدوتا ت دنیباشه اما با د نیستیکر دیشا

 نمشیبب تونستمیکه نم ومدیدنبالم م یز یچ دمیبرگشتم پشت سرم د دنیو شروع کردم به دو دمیترس
 بود   عیسر یلیخ

 سمت جنگل   رمیراست م کیو  رمیبرگشتو دارم اشتباه م ریمس دمیبودم که نفهم دهیترس انقدر

سرم که خورد  ن،یکرد بدخوردم زم ریگ یز یچ هیشد پام به  یچ دونمیخسته شده بودم که نم دنیدو از
 درد گرفت   یلیو خ رمیبه سنگ نابود شد دستمم موند ز

از  دیاز جام بلند شم با خواستمی،م دیجلوم پر یگرگ قهوه ا هیاز درد کردم خواستم بلند شم که  یا ناله
 خودم دفاع کنم  

 زیگرگ سمتم خ د،یدیو چشام به خاطر ضربه درست نم دیکشیم ریسرم به شدت ت تونستمینم اما
 رو کمرم که دردم چند برابر شد  دیبرداشت پر

محکم گرگ رو پرتش کرد اونطرف برگشتم  یکی،که  رهیگرنمو گاز بگ خواستیم دمیاز ترس کش یغیج
   هیبدم ک صیتشخ تونستمینگاه کنم اما نم میتا به ناج
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خودمو عقب  کمی یسه؟زور یشنل انداخته بود رو دوشش نکنه از افراد ملک هیبود و  اهیلباسش س کال
   دمیکش

  شدیچ دمیزد ناکارش کرد که نفهم عیرگ فرو کرد انقدر سرتو قلب گ رشویشمش اروی اون

 حس کنم   میشونیپ یخون رو رو یگرم تونستمیچسبوندم به درخت م خودمو

لرزون گفتم:ت..ترو  یکه با صدا دمیازش ترس هویچرا  دونمیامد سمت من نم واشی واشی اروی اون
 جلو  ایخدا ن

 ندارم   تیپرت کرد اونطرف دستشو اورد باال و گفت:اروم باش دختر کار رشویشمش دمیترس دیفهم

پسر  هی نمشیبب یتارم تونستم درست حساب یچشا نیکاله شنلشو برد عقب و جلوم زانو زد تازه با ا 
بود رو صورتش....  ختهیفوق العاده خوش حالت به حالت کج ر یپرکالغ یمشک یجوون بود با موها

که باعث  ششیخوش فرم و ته ر یمتناسب با صورتش و لب ها ینیب یمشک یزاغ،  و ابرو یچشم ها
 شده بود   ادشیز تیجذاب

 گفتم:به من دست نزن   دهیترس دمیزدنش کش دیصورتم دست از د کیاوردن دستش نزد با

 ...  نمیزخم سرتو بب خوامیندارم م تی:گفتم کاردیترس بدبخت

 شد   داتیاز کجا پ یهست یاصال تو ک ینییب خوامیلند شم :نمکردم ب یخم کردم و سع سرمو

 تشکر کردنته؟  یجا نیکرد وحشتناک : مثال من جونتو نجات دادم ا یاخم

دادم اروم گفتم:بله حق باشماست ....ممنون که کمکم  هیبدبخت اروم به درخت تک گفتیم راست
  دیکرد

  کنه؟یم کاریجنگل چ نیدختر تنها تو ا هینگاهم کرد کم کم اخمش کمرنگ تر شد: مردد

   نمیاطراف بب خواستمی+گم شدم ..م

 داره   میقشنگ زیجنگل مگه چ نیزد:ا یپوزخند

تا اسمون با  نیچهرشم زم یحت کردیپسره مشکوک بود لباساش با مردم شهر فرق م نینگفتم ا یز یچ
  هیزیچ یمسافر  دیشا ایخودمون باشه  یایلحظه به سرم زد که نکنه از دن هی کردیفرق م هیبق
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 سمتم :خونت کجاست   امد

  کنمیم یرفته بود زل زدم تو چشماش:من تو شهر زندگ نیچشام از ب یتار 

 یامد نجایتا ا یدوره ؟چه طور  نجایشهر چقدر از ا یدونیچرا اسم شهر امد دوباره اخم کرد: م دونمینم
  گردونمی...من برت میبرگرد یتونینم یی؟تنها

   رمیخودم م دیهمراهش برم :نه ممنون اگر فقط راهو بهم نشون بد دمیترسیچرا م دونمینم

  ؟یبر  یخوایپات م نیاشاره به پام کرد:با ا هیلبخند دختر کش زد و  هی برگشت

 حالم خوبه   میلیگفتم :بله من خ یکردم با تخس اخم

 .. مردمیاز درد داشتم م زدمیم زر

 دیرکشیروشو کم کنم خواستم راه برم که انچنان پام ت نکهیواسه ا کنهیداره با خنده نگاهم م دمید
 تو بغلش فرو رفتم   نیزم یکه به جا شدمیم یکی نیداشتم با زم سمینتونستم رو پام وا

اخم  عیبعد سر ینگاهم کردول یجور  هیفاصله کمه صورتم زل زد به چشمام ،از درد صورتم جمع شد  تو
 د کر

   نیاروم گذاشتتم رو زم دیخودش فهم دمیخجالت کش یلیخ 

  یراه بر  یتونیچقدر م دمی_د

 سوت  بلند زد   هیقدم ازم دور شد و  چند

سرم  ییبال هی زنیبر انیچرا سوت زد نکنه االن دوستاش ب نیا کردمیداشتم بهش نگاه م باتعجب
   ارنیب

    دمیکش غیج هیرنگ  اهیس یاژدها هی دنیکه  با د بافتمیداشتم چرت و پرت م یجور  نیهم

  ؟یدیمگه تو عمرت اژدها ند یزنیم غیدستشو گذاشت رو گوشش برگشت سمت من:چته چرا ج پسره

 ای میمن ک دونهینم دیشدم شا مونیچه برسه به اژدها اما پش دمیند کیبگم من سوسکم از نزد امدم
 سکوت کردم  نیهم یخودم درست نکنم برا یاز دروازه امدم بهتره دردسر برا
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 نیز هیزغاله روشم  نیبه جون خودم فندق خوشگل تر ا یفندق بود ول هیشب کمیته چهرش  اهیس اژدها
 بود  

  یکنیم کاریکنار:چ دمیکش عیبلندم کنه که خودمو سر رهیامد سمتم خواست بازومو بگ پسره

 نیسوار ا دیبا یراه بر  یتونیپات که نم نیبدم اژدهام بخورتت...با ا خوامی:م دیتو موهاش کش یدست
  یش

  شمیمن سوار نم ن؟؟؟نهیاشاره به اژدها کردم:ا هی 

 شم   نیسوار اسب کردن حاال سوار ا یبابا منو صبح با بدبخت برو

 تا شهر کولت کنم ببرمت؟  دی:البد با دیباال پر ابروهاش

بازومو گرفت  اطیبرم پسره با احت دینبود با یم از جام بلند شدم چاره اشدم خاک تو سرم ....ارو سرخ
 و کمک کرد سوار شم 

 ترسناک بود   کممیاژدها شدم  نیسوار ا یمکافات هیبا  یعنی

 کرد و شروع کرد به راه رفتن   ینوازش هیاما نشد گردن اژدها رو  شهیسوار م ادیکردم االن خودشم م فکر

 ........................ 

 ) نیرحسی(ام

 یکه گم شده...پس مهد یچ یعنیکه خبر اورده بود زدم که دو قدم رفت عقب: یکیسر پ یداد چنان
  کردهیم کاریاونجا چ

 اموزشگاه شدم   یاز اسب ها یکیتعداد از سرباز همراهم امدن سوار  هی رونیامدم ب عیسر

  یسرش امده باشه چ ییبره اگر بال زاشتمیم دینبا

 که امروز رفته بودن رفتم   ییجنگل جا یبه سرعت به سمت ورود 

 نجاهارویاون ا یبودم با داد گفتم:مگه نگفتم مراقبش باش یامد جلو از دستش کفر  یمهد دنمیرس با
  ستیبلند ن
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 نیستیکر یاما انگار وسط راه زور  نهیرفت اطرافو بب نیستیکرد ارومم کنه: بابا همراه کر یسع یمهد
از  تونهیبهش ثابت کنه که بدون اون م خواستهیتا خودش تنها بره...انگار م اهینخود س یپ فرستهیم

  ادیپس خودش برم

 کرده  یکار  نیواقعا همچ یعنی ستین یتعجب کردم روسال دختر سرکش کمی

 کنه  یسرخود کار  زاشتیم دیکجاست...نبا نیستی+کر

   گردهیاز افراد داره جنگل م یسر  هی:همراه  دیبه گردنش کش یدست یمهد

دنباش...شده تاصبح دنبالش  میری:زود باش ماهم م شهیم کینگاه به اسمون کردم هوا داره تار هی
   گردمیم

 ..................... 

 (روسال) 

 کردیپام هنوز درد م یدرد دستم بهتر شده بود ول میرفتیم میبود که داشت یساعت کی کینزد کنمیم فکر
 تو نخ رفتارش بودم   یروب هی ه،ی رفتیاخم فقط کنار اژدها راه م هیبا  زدینم یحرف چیپسره ه نیا

پسره برام  نیپسر خوشگلم دارن فکر کردم فقط دختراشون خوشگلن حوصلم سر رفت ا نایگرم ا نایا دم
 گنگ بود از کجا امده اصال   یلیخ

  یی...شما اهل کجا گمی+م

 اطراف  نینگاهم کنه گفت:هم نکهیا بدون

 نه؟  دیکنینم یکجا؟قطعا تو شهر زندگ یعنیاطراف  نی+هم

  کنمیم یکوچک زندگ یروستا هی_نه من اونور جنگل تو 

  دمینگذشته بود دوباره پرس قهیدق هیگفتم به  یاهان

  کنن؟یصدا م ی+بعد شما رو چ

 برگشت نگاهم کرد تو چشاش تعجب معلوم بود   نباریا

  ؟یانقدر فضول شهی_هم
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 ولش کن  یچیبدونم که شما ....ه خواستمیفقط م ستمیگفتم:نه من فضول ن عیسر

 جمعش کرد   عیاما سر دیکردم خند حس

مشعل بود که  هید شبدرحال حرکت بو ییاما اطراف جنگل نور ها دمیشهر د یدروازه ها میکه رفت کمی
 مشخص بود  یکیتو تار

  گردنی_انگار دارن دنبالتون م

 نگرانم شدن  یلیبه اونا کردم: حتما خ ینگاه

 خواستیچرا دلم نم دونمینم ستادیشدم پسره امد جلوم ا دایمنم ازش پ نیاروم نشست رو زم اژدها
من از  شیوقت پ یلی...خ امیب تونمیجلوتر نم نیبه چشماش نگاه کنم اما اون زل زده بود بهم:من از ا

  شهیبرام دردسر م نیخودمو جدا کردم ...اگر منوبب نجایمردم ا

  دیفتیتو دردسر ب خوامینم ونتونمیمد یلیخ نجاشمیتا ا نیایب خواممیگفتم:نه نم عیسر

  ادیشهر امدم مشکل برام به وجود م کیبفهمن من نزد هیاگر بق دیدیکه منو د دینگ ی_به کس

 بود گفتم:حتما  زیشک برانگ نکهیا با

لنگم  یافتادم با اون پا یز یچ هی ادی هویکه  رفتیداشت م یحرف چینگاهم کرد برگشت بدون ه کمی
   دیخودمو بهش رسوندم :صبر کن عیسر

 نگاهم کرد   یو سوال برگشت

 بهم کادو داده بود دراورد   نایکه ال یا رهیشالم و گ ریبردم ز دستمو

 رو گذاشتم تو دستش  رهیلباسشو گرفتم و گ نیکه است کردیتعجب داشت نگاهم م با

  یبد یز یبهم چ ستین یاز یاخم گفت:ن با

قبولش کن.....  هیهد هی....به عنوان دیکه بگم واسه نجات جونم قبولش کن ستین یبا ارزش زی+چ
   کنمیجبران م ویکه کرد یکار  یجور  هیحتما  دمتیاگر دوباره د یروز 

 بهش زدم:ممنونم   یولبخند
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تا  دمید نیرحسیکه رفتم جلو ام کمیباشم لنگ لنگون رفتم سمت اون نورا ، یمنتظر حرف نکهیا بدون
 سمتم محکم منو تو بغلش گرفت   دیدو نییاز اسب امد پا عیسر دیمنو د

 چقدر نگران شدم   یدونیم ی_خداروشکر که سالم

 بهش زدم  یلبخند

کجا  یاز بچه دوساله بدتر  یعنیو بهمون رسوند و با اخم گفت:دختره کله شق ام از دور خودش یمهد
  ؟یرفت یچوندیپ نیستیواسه خودت کر

 ساینفهم منو تو جنگل ول کرده وا چوندمش؟دختریشدم من پ یعصب نیستیاسم کر دنیشن با
 اون منو ول کرد  چوندمشی+من نپ   ارمیازش درب یپدر  هی نمشیبب

  میرسیحاالم نمیبه کرست یدید بیچه قدر اس نمیبب میبر دیکرد:فعال با یاخم نیرحسیام

منو  نایا بیقصر طب میرفت کراستیشهر و  میبرگشت عیکمکم کرد سوار اسب شم خالصه سر نیرحسیام 
هول  بهیکه طب یجور  هیبااخم  زل زده بودن به دکتر بدبخت  یو مهد نیرحسیکرد تمام مدتم ام نهیما

 کرده بود 

   دینشکسته نگران نباش شونیگفت:جا بیغر بیعج یزایمن با چ نهیاز ما بعد

باند بست گفت فعال گرم  هیشب یز یچ هیکرد دستمم با  زیتم کیپارچه کوچ هیزخم سرمو برام با  بعدم
 نگهش دارم  

 به سرعت امدن سمتمون   نیستیو کر نایکه ال رونیب میامدیاز قصر م میاز انجام کارا داشت بعد

 رفت توهم  دیاخم هام شد نیکرست دنید با

 نگرانت شدم  یلیخ یگم شد دمیشن ی:خداروشکر که حالت خوبه وقت نایال

 لبخند زدم :متاسفم که نگرانت کردم   نایگرفتم و به ال نیچشم از کرست باخشم

منو با بانو  قهیچند دق شهیازش چشم بردارم با حرص گفتم :م نکهیبدون ا نیبرگشتم سمت کرست 
  د؟یتنها بزار نیکرست

رفت انگار همه  کیمکث کوچ هیبعد  نامیال رونینگاه بهم کردن و رفتن ب هی یو مهد نیرحسیام
 عصاب ندارم   دنیفهم
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   شنومیم یدار  یلبخند گفت:حرف مچهین هیبا  نیرفتن اونا کرست با

 ؟هااان  چوندمیمن تورو پ یگفت نای....و چرا به دروغ به ایگفتم:چرا منو توجنگل ول کرد باخشم

 نکهی....منم فکر کردم منظورت ا یایاز پس کارات بر م یگفت:من ولت نکردم خودت گفت خونسرد
 لبخند گنده زد)منم برگشتم  هیمواظبت باشم ....( یخواینم

 نگاه بزنم سه قسمتش کنم  نکبتو

تمومه شک  یهمه چ گهیاز امشب د بدون نوی....ا میرابطمون رو باهم خوب کن خواستمیمن م نی+بب
   ینیبیبد م ینکن اگر بازم عصابمو خورد کن

 تنه از کنارش رد شدم   هی با

   کنهی.... منو مسخره ممیتا بفهمه من ک زدمشیم یمثل چ دیبا یعوض دختره

 ................ 

 ) سی(َمِلک

 خواستمیکه م ییهارو به جا ستالیاز کر یادیباالخره مقدار ز رفتیم شیداشت خوب پ زیچ همه
بهشون حمله  تونستمیشهر نم یمحافظت وارید ریمنتقل کردن فقط االن شهر روعصابم بود ،به خاطر تعم

 کنم  

 نشستم   میاز افرادم رو صندل یکیبا ورود  دادیمنو ازار م نیا و

 +کار تموم شد؟ 

منتقل  سونیهارو به دره ج ستالیتموم شد همه کر دیکرد "بله سرورم همون طور که خواست یمیتعظ
 " میکرد

   ادیکه از مزاحم خوشم نم دیدونیم دی+مراقب افراد مت باش

   دنیاالن فرمانده رس نیهم گهید زیچ هی_بله سرورم ....و

 کرد :بفرستش داخل   ریکردم چرا انقدر د اخم

 بودمش   دهیوقت بود ند یلیبهش کردم خ یسرتاسر  یبلند شدم با ورودش نگاه یرو صندل از
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 بهم کرد  یکوتاه میتعظ یبود شنلش کنار زد و زور  دهیپوش اهیس کال

  دیکشوند نجایامده که منو تا ا شیپ ی_مشکل

 نیچرا ا یول یصبح از دروازه رد شد دمی...  شن دیطول کش یلی:امدنت خستادمیاخم رفتم جلوش ا با
 به قصر  یوقت شب امد

 درضمن کارام به خودم مربوطه  امینشد که زودتر ب دادمیرو انجام م یکار  دی_با

 دنده  هیکله شقه ...مغرور و  هنوزم

  نجا؟یا یایچرا گفتم ب یدونی+م

تا جلوشون  خوامیمن دردسر درست کردن ازت م یبرگشتن و برا زتیعز ینگاهم کرد:دوست ها منتظر
 بهم خسارت وارد کنن  نیاز ا شتریب یحداقل نزار  ایو یر یبگ

 کنم  کاریمن چ یخوایمن زندم م دوننیکه اونا نم یدونیاش درهم شد:مه اخم

 ی(کمیدرهرحال تو طرفتو انتخاب کرد یباالخره بفهمن که زنده ا دینشستم :مگه نبا میرو صندل اسوده
  ؟یدیرضا سع نهیاز ا ریخم شدم) مگه غ میرو صندل

  ستین نیا ریغ ریاجباره :خ یاز رو دهیبرام انجام م یهرکار  دونستمیم نییانداخت پا سرشو

  یانجام بد یکه بخوا یکارا دار  یلی...خ یاز فردا به ارتشم سر بزن خوامی+خوبه امروز رو استراحت کن م

 کمک کنه   یلیبهم خ تونهیکه م هی...خوبه که رضا رو دارم اون تنهاکس رونینزد و از اتاق رفت ب یحرف

 یلیهرچند که خ ارمیخودم درش ب اریتا تونستم دراخت دمیبه گذشته زدم چقدر زحمت کش یپوزخند
   کنهیم یوقتا سرکش

 ............. 

 "رضا" 

 کیرفتم نزد میقصر و ادماشو ندارم مستق نیرفتم اصال حوصله ا اطیقصر به سمت ح یسالن اصل از
   کردمیماه رو از اونجا نگاه م شهیکه هم یپرتگاه
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از  یمطلق همه و همه انگار بخش یکیروح ،تار یترسناک خشک و ب ی،درختها کیجنگل تار نیا
 کردم   انتیخودم خ قیکه به دوست و رف یشدن از وقت میزندگ

 خودمم شدم  الیخیشدم ب الشونیخیکه ب یوقت

وقت  چیدوباره بسازم ه مویزندگ تونمیتموم شد فکر کردم م زیهمه چ کردمیتصور م شیماه پ کی
   بمیو دست هامو کردم درون ج ستادمیبشه رو لبه دره ا دهیکش نجایبازم پام به ا امروز کردمیفکرشم نم

  

 یاون جنگلو بهتر از هرکس نجایبود مردم ا بیبرام عج  رفتیچشمم کنار نم یدختره از جلو اون
 یایدن نیاونم مهمون سر زده به ا کنمیکه تاحاال اونجا گم شده باشه ...حس م ستین یکس شناسنیم

 باشه  بیعج

که راهمو کج کردم و از  شدیچ دونمیتو قصر اما نم امیب کراستی خواستمیاز دروازه رد شدم م یوقت
 جنگل امدم  

   دیترس دیمنو د یقشنگش که وقت یاون دختر چشما دنید

حس کنم چقدر قدرت داره  تونستمیم کردیم ونمیخونش داشت د یگرفتمش بو فتادیداشت م یوقت
و تا قطره اخر خونشوبعد از ده سال خون نخوردن،  بخورم اما ...اما  رمیدوست داشتم گردنشو گاز بگ

دربرابرش عطش خونمو سرکوب  ستیکس برام مهم ن چیکه ه یباعث شد من ...من یاون چشما چ
 کنم 

به  یداد  دست هیباشم بهم هد سیلکقبول کردم در خدمت م یکه وقت ییاروم امد کنارم اژدها زیبت َش 
   زدیبود و برق م زونیازش او یز یچ هی نشیکه چشمم افتاد به ز دمیگردنش کش

بود لبخند  زونیازش او کیکوچ یکه ماه و ستاره ها یفیو ظر کیدستبند کوچ دنیتر با د کینزد رفتم
 زدم   یکج

کنار  فمیچرا کردمش تو ک دونمیبندازم کنار اما نم خواستمیواسه اون دختره بود...دستبند رو م یانگار 
 که بهم داده بود  یکیکوچ رهیاون گ

   دمیکش یقیسمت دره نفس عم برگشتم
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 پرواز تنگ شده   ی+دلم برا

 نم خودمو ازاد ک کمیبود باز کردم وقتشه  ایدن نیهم یکیکه به تار اهمویس یبستم  و بال ها چشامو

 ......... 

 (روسال)  

   ختمیاتاق بهم ر کل

   کنمینم داشیخدا کجاست چرا پ ی+ا

 کجا انداختمش   جیمن گ ستیمهم معلوم ن یلیگم کرده بودم برام خ دستبندمو
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پام اخ  یکوفته بود ول کمی ینشستم باند دستمو امروز صبح باز کردم درد نداشتم ول یرو صندل یعصب
نداشتم البته  دنشویاون رفتارو کرد چشم د نیستیرکه ک ی،از وقت زدمیهنوزم لنگ م کردیاخ درد م

   نایوقتا همراه ال یفقط بعض دمشیدینم ادمیز

ها خواب  نیبه فندق کردم که رو زم یبودم رفتم خودمو انداختم رو تخت نگاه ختهیبدجور بهم ر اتاق
تو خونه نگهش  شدیاندازه گوسفند شده و نم بایزود بزرگ شد االن تقر یلیبود خ یبود حق با مهد

   رونیببرمش ب خواستیحال بازم دلم نم نیبا ا یداشت ول

 عادت کرده بودم   بهش

 دونستمیاسمشم نم یمرموز بود حت یلیخ دمیکه تو جنگل د یافتادم اون پسر  شیدوروز پ ادیهوا  یب
 بود   یاصال ک ستیمعلوم ن

  ادیسرم ب ییممکن بود چه بال دونمینم کردیبودم اگر کمکم نم ونیکه بود بهش مد یهرچ یول

 اتاق چشاش گرد شد   دنیبا د چارهیاز خدمتکارا امد داخل ب یکیفکرا بودم که  نیهم تو

  ؟یداشت ی+کار 

 با شما دارن  یگفتن کار مهم نیشمارو بب خوانیم نای_بله بانو ال
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 گشتمیرو گم کرده بودم دنبالش م یز یچ ختمیتکون دادم و ازجام بلند شدم:متاسفم اتاقو بهم ر یسر 
  کنمی...خودم برگشتم جمع م

   میکرد داشیپ دیشا دیگم کرد یچ دیهنوز دستون خوب نشده ...بگ میکنی_نه خانم ما جمع م

 شمیممنون م زونهیکه چندتا ماه و ستاره ازش او کهیدستبند کوچ هیسرمو کج کرد و بالبخند گفتم: کمی
  یخبرم کن یکرد داشیاگر پ

 تکون داد:چشم حتما  یسر 

 فندقم دنبالم راه افتاد   هویکه  رونیاتاق امدم ب از

 قصر   رمیتو کجا دارم م نی+بش

  دمیسرشو کج کرد و باالشو تکون داد خند کمی

  رفتمیروبه م کی یا قهیپنج دق رهیبه خاطر پام مس رونیخونه امدم ب از

درباز شد با  هویدربازه خواستم در بزنم که  دمید دمیکه رس نایاز پله ها رفتم باال به اتاق ال یبدبخت با
 پشتمو کردم به در   عیسر دمویکش ینیصحنه رو به رو ه دنید

 یگفتم:مهد غیمن به خودشون امدن، با ج نیبود با ه نایصورت ال یمتر  یسانت هیصورتش تو  یمهد
 خاک برسرت  

 سکته کردم   یبش یبگم چ یعنیام اخم کرده:روسال  یلبو شده مهد نایال دمیبرگشتم د اروم

 رونیتو حس گمشو ب یواسه من رفت ،یاورد ریزدم به کمرم :خجالت بکش الدنگ بچه مظلوم گ دستمو
  نمیب

   یایب شدیتر نم رید کمی:دیخند

از  یکه با خنده بلند دمیگذاشته کنار با چشم براش خط و نشون کش دهیرو بوس ایح نیگرد شد ا چشام
  گفتینم یچیهنوز لبو بود و ه نایال رونیاتاق رفت ب

   کشهیخجالتم نم ایح ی+پسره ب

  امدم؟یم رترید دینکنه با هیچ یخندیبازه:شما چرا م ششین دمیسرشو بلند کردم د نایال یجلو رفتم
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+پوووف بابا خدا خوب درو تخته رو باهم   یحرفم خندش شدت گرفت :نه خوب شد تو امد نیا با
 جور کرده 

  یپات چه طوره ؟بهتر  گمی_م

  میرفت بشونیطب شیبحث عوض کنه مثال.... خوبه امروز صبح باهم پ خواستیم

   نجایا امیب یچرا ازم خواست یگی+خوبم....نم

با ذوق  هویکه گذشت  کمیداشته  کارمیرفته بود چ ادشیسرشو خاروند و اطراف نگاه کرد انگار  کمی
 بپوشم   یچ یلباس واسه مهمون ینظر بد یایامد ...خواستم ب ادمیگفت:اهان 

 ....... به چه مناسبت؟ ی+مهمون

 گسی...به خاطر ورودش که دو روز دمیمهمون مهم دار هی: رفتیطور که به سمت کمدش م همون
  میریقراره جشن بگ

 هست  یک رسه؟حاالیم گهیدو روز د یعنی+اهان 

  زهیزد:سورپرا یو انداخت رو تخت کنارم چشمک رونیدست لباس اورد ب چند

 ................... 

 ) نیرحسی(ام

 کنمی...حس م یبه خصوص دروازه شمال یکن ادیتو برجک ها ز روهامونیمقدار ن خوامی+جاناتان من م
 قسمت هاست   هیتر از بق فیضع هیناح نیا

 بشیبهش کردم نکبت دو ساعته غ یامد تو اخم یکه مهد دادمیم حیداشتم براشون توض یطور  همون
 زده  

 الزمه باهاتون مشورت کنم  یبه نقشه کرد و گفت:درمورد موضوع ینگاه جاناتان

 برامون اورد   یبیاطالعات عج سیقصر ملک یکیجاسوس هامون از نزد یکی...امروز 

  شنومی+خب م
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 روهاشیکه تعداد ن نهیا گشید بیعج زیو چ کنهیجا به جا م یداره محموله بزرگ سیملک ادی_به نظر م
   شهیم شتریداره ب یه

 کینزد توننینم یلی_متاسفانه نه افرادمون خ کنه؟یجا به جام یداره چ دیدیهام رفت توهم:نفهم اخم
 بشن  

  دهید یی...حتما برامون خواب ها کنهیم یداره چه غلط کهیمرت نیا یعنی

و کجا  نیمحموله ها چ ندی...بب ارنیاطالعات بدست ب توننیکه م یی+به جاسوس هامون بگو تاجا
   رنیم

   گهید زیچ کیتکون داد :و  یسر  جاناتان

 نگاهش کردم  منتظر

 رهبر گاردشو عوض کرده   سیکه از من متوجه شدم ملک یطور  نی_ا

رهبر گاردشه _درواقعه بله، جان  یخر  به ماچه...مگه مهمه کدوم نیجلو گذاشت:خب ا یقدم یمهد
 جاشو گرفته  گهینفر د هیپنج سال بهش خدمت کرده ...اما االن  کینزد سیگارد ملک میرهبر قد

  دش؟یتاحاال د یهست ..کس ی+طرف ک

و تو جمع  پوشونهیصورتشو م ادیب رونیاز قصر خارج بشه و اگر ب ادیم شیپ رکمیتکون داد :خ یسر 
 بالسته  هیاون  نکهیکه مشخصه ا یز ی...فقط چشهیظاهر م

 ...  بهیعج دونهی نی:خب ا یمهد

  

 دارن  اهیکه دوتا بال س یدورگه ا ی:بالست خوناشام ها کیفصل  یاداور ی ی"پاورق

قدرتشون  لشوندهیوبا کشتن تبد کنهیم یشونده ها به صورت موقت اونا رو قو لیخون تبد ،خوردن
 "  شهیم یدائم

  

   دیاریاز طرف بدست ب یشتر یاطالعات ب میتونیم دینی+بب
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   رونیکرد و رفت ب یاطاعت جاناتان

  ستین یجالب بیاصال ترک سیملک شیاونم پ نجایبالست ا هیشد  رینشستم فکرم درگ میصندل رو

 فکرت مشغول شد  هی_چ

 زد ؟  بتیکجا غ هوی نمیکردم:تو نگران فکر من نباش بگو بب یاخم

 تازه بخورم   یهوا کمیزد :رفتم  یکرد لبخند هول

 دونمیباز تر شد خندم گرفت بچه پرو فکر کرده نم ششیبهش کردم که ن یکردم و نگاه زیر چشامو
  نایال دنید رهیم

 با مت صحبت کنم   دیبا میبر ای+ب

  میماکه صبح تو قصر بود یدار  کارشی_چ

اموزش  دیجد یروین یتعداد هیازش بخوام  خوامیگفتم:م میرفتیم رونیطور که از اموزشگاه ب همون
   میبد

  گرده؟یداره برم ماین یدونی...م یراست هی_فکر خوب

  یرفته قصر کوهستان کردمیفکر م یگیم یبرگشتم و باتعجب نگاهش کردم:جد سرجام

   ادیم گهیاحتماال تا دو روز د گردهی_رفته بود...داره برم

کمکمون کنه به خصوص  تونهیم میلیکه خ ل،یاص شوندهیتبدل هی مایخبر خوشحال کننده بود ن نیا خب
  ریتو ش ریاوضاع ش نیتو ا

 ........... 

 (روسال) 

کاراش افتادم  ادیولم کرد تو راه برگشت تو خونه محمد  نایکه ال شدیداشت م کیتار بایتقر گهید هوا
خواست  اطشیگرفت اخر سرم از خ رادیا یلباس امتحان کرد از همشونم کل ستایخندم گرفت ،حداقل ب

 براش بدوزه   دیلباس جد هی

 دلم هواشو کرده   یلیبود خ هشیاندازه شب شیب نداختیمهتاب م ادیحرکاتش منو  یلیخ
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 برنگشتن   یو مهد ریهنوز ام یعنی نیچراغ طبقه باال خاموشه ا دمید دمیخونه که رس یجلو به

رفتم سمت باغ با  امدمین رونیدو روز به خاطر پام اصال از خونه ب نینداشتم برگردم خونه تو ا دوست
 قدم بزنن و از هوا و فضا لذت ببرن  خوانینبودم که م ییکسا هیلنگم شب یاون پا

بود رفتم روش نشستم دستمو بردم پشتم  یتخت چوب هیبزرگ  یلیدرخت خ هی ریدور ترازخونه ز کمی
  گشتیتخت کال برم شدمیکج م شتریاگر ب کمیزدم  هیو بهش تک

   دیکش قینفس عم هیاروم چشامو بستم و  دیوزیم یخنک باد

 فضا رو دوست دارم   نیچقدر ا ی+وا

  قا؟ی_کدوم فضا دق

  نیکه تعادلم رو تخت از دست دادم از پشت افتادم زم دمیصدا انقدر ترس دنیبا شن گهیبود د یک نیا

 سالم بود رسما فلج شدم   یلی...پام خ یاز کجا امد گهی+اخ کمرم خدالعنت کنه تو د

بود سر بلند کردم اطراف نگاه  یز یچ ینکنه روح ستین ییصدا دمیکه د زدیداشتم غر م یطور  نیهم
 بودم چشام گرد شد  دهیتو جنگل د شیهمون پسره که دو روز پ دنیکردم با د

 از کجا امد   نیا

از جام بلند شدم و با اخم بهش گفتم:احساس  یتا نخنده زور  گرفتیخودشو م یداشت جلو یزور 
   دیحواسش نبود ترس یکی دید؟شایاعالم حضور کن دیبا دیشدیم یکس کینزد یوقت دیکنینم

   ستادیجمع کرد و امد جلوم ا لبخندشو

 یایتو دن ایقدر خوش حالته  نیکال هم ایبود موهاش  یبهش انداختم  بازم لباساش مشک یکل نگاه
 ژل هست  نامیا

  یانقدر ترسو هست دونستمیپوزخند گفت:متاسفم نم هی با

 شم هول کنم  زیباعث شد که ...چ تونیفقط حضور ناگهان ستمیمن ترسو ن رمی+نخ

  دیبفهمن که شما برگشت دیمردم نبا دیمگه نگفت دیکنیم کاریچ نجای...اصال شما ا

 ...هست؟ ستیشما ن ریغ یکه کس نجایکرد:بله گفتم اما ا یبه اطراف نگاه برگشت
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 ؟  ایحرفش منظور دار بود ا نمشیاشکال نداره من بب یعنی

  دتونیند یکه کس دیوارد شهر شد ی..اما شما چه طور  ستین نجایا ی+خب نه کس

   یزد:به سخت یجذاب لبخند

 کشونده  نجایشمارو به ا یبا اخم گفتم :چ دیباالپر ابروهام

 باشه  یمهم زیچ دیگفتم شا براتون اوردم نوی:ا بشیتوج دستشوکرد

خدا  یاخمم شدم با ذوق دستبند ازش گرفتم +وا الیخیدستبندم چنان خوشحال شدم  که ب دنید با
 ازتون تشکر کنم  یچه طور  دونمیممنونم نم یلی...خ کنمینم داشیوقت پ چیه گهیفکر کردم د

 نه؟  دیشد ونی_انگار بازم بهم مد

 نگاه کردم و با خجالت گفتم:بله ...بازم   بهش

تو  یجذبه خاص هی نییشد تو چشمام که سرمو انداختم پا رهیخ بشیدستشو فرو کرد تو ج دوتا
 به چشماش نگاه کنم  تونستمینگاهش بود نم

 ...  رمیم گهی_خب من د

گفت  نکهیبه من بده با ا نویهمه راه امده تا ا نیا یعنیباغ،  یبهم کرد و رفت سمت ورود پشتشو
 بودم  ونیمد یلیزشته من بهش خ ییبزارم انقدر راحت بره خدا دینبا نتشیبب یکس دینبا

   سای...اقا وازی...چیکردم به صداش کردن:آقا شروع

 بگم زغال؟  اهیصداش کنم لباسش س یچ دونستمینم یاسمشم بدبخت 

به  یمهمونم "اشاره ا نجای...من ا زهیچ گمی:م کشیرفتم نزد یاقا اقا کردنم برگشت سمتم زور  باهمون
 دعوت کنم؟  یز یشمارو به خوردن چ تونمیم ی"ولمیازش دور بود یلیخونه کردم که خ

 بگم  یز یچ نیتوقع نداشت همچ دیبا تعجب نگاهم کرد شا دیاز ابروهاش باال پر یکی

 اونوقت  ی_مثال چ

   یز یچ یکیک یدنی...نوش دونمی+امم مثال نم

  ه؟یدوست شنهادیپ یبرا دیجد وهی؟ش یکنیاز من دعوت م یخنده :االن دار  ریزد ز شدیچ دونمینم
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هوا برت نداره خجالت  یگفتم:هو تیاخم کردم پسره مغرور االغ با عصبان عیگرد شد و سر چشام
که من بخوام باهات دوست  یهست یمثال ازت تشکر کنم ...تو اصال ک خواستمیمنه که م ریبکش تقص

   فتهیخوش بشم

   کردیگرد نگاهم م یمدت با چشا تمام

 اصال به جهنم   یکبر یبهش کردم برگشتم سمت خونه :پسره ا پشتمو

  یگیم یچ هیبرگشتم :چ تیبا عصبان دیدستمو کش هوی

 نه؟  یندار  یکردم جنبه شوخ ی_شوخ

 ندارم ..اصال اشتباه کردم بهت گفتم   ی+جناب من با شما شوخ

  امیب تونمیاما االن نم کنمیبود... دعوتت قبول م یباش  شوخ _باشه بابا اروم

به من دست  شهینگاه به دستم کردم که هنوز تو دستش بود باهمون اخم گفتم:م هیاروم شدم  کمی
    ینزن

 ساعت  نیهم  نجایا امیفردا شب دوباره م ینگاه به دستم کرد و اروم ولش کرد: امشب نه ول هی

  یجبران کن یخونگ کیک کمیبا  یتونست دیچشمک زد:  منتظرم باش شا هی

 و رفت   دیبااخم نگاهش کردم که راهشو کش یطور  همون

   یو مهد نیرحسیام دنیبرگشتم سمت خونه که همزمان شد با رس ونهید پسره

  ؟یکنیم کاریچ رونیب نی:روسال انیرحسیام

 بگم :رفتم قدم بزنم   یز یچ دیافتاد نبا ادمی هویکه  زدمیادم نفهم سروکله م هیبگم با  امدم

که اون  نیبرگشتم تو اتاقم جدا از ا عیتو خونه بعد از خوردن غذا  سر میرفت ییگفت و سه تا یاهان
 هیهد نیبه دستبند کردم ا یواقعا ازش ممنون بودم نگاه یپسره عصابمو خورد کرده بود ول

  نهیرحسیام

 کشو  یگذاشتمش تو نیهم یدستم نبندش بلکه گم نشه برا گهیدادم د  حیبا ارزشه ترج یلیبرام خ 

 راحت تره  المیخ یطور  نیا
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 ........... 

 (رضا) 

بال هامو باز کردم  عیسر دیدیام منو نم یبود کس کیتار نجایخودمو به پشت باغ رسوندم ا یبدبخت با
خارج  یول نهیمنو تو شهر بب تونهینم سیخارج شم خوشبختا ملک دیرفتم که کال از د یو رفتم باال انقدر 

 دروازه چرا  

   گردمیتو ارتفاع باال پرواز کنم تا نفهمه از کجا دارم برم مجبورم

دستبندشو  نکهیا یو امدم تو شهر فقط برا دمیکش یانقدر بدبخت یواسه چ ستیمن مخ تو کلم ن یعنی
 بود اخه  یدور چه کار  نداختمشیبهش بدم چرا م

 و بال هامو جمع کردم   ستادمیلب دره ا یشگیرسوندم به همون دره هم خودمو

رو مخ  زونیاو دمیدختر تا االن د یهرچ کردیفرق م دمیکه تاحاال د ییدختره باهمه دخترا نیا یول
 من بهش دست بزنم   دهیاجازه نم یحت یکی نیبودن اما ا

 دختر بودن چقدر با ارزشه   دونهیم یعنی

خاص بودنش باعث شد امشب تمام خطرات به جون بخرم و برم دستبندشو بهش پس  نیهم دیشا
که ده سال لب  یمن یبرا نیا شمیخوردن خون وسوسه م یبدم اما چند دفع است بدجور دارم برا

   ستیخوب ن ادیبهش نزدم ز

 کردیکه منو فوق العاده قدرتمند م یز یرنگم کردم چ اهیبزرگ س ینگاه به بال ها هینشستم  نیزم ی رو
تموم بشه بلکه  مانمیهرچه زودتر زمان پ خواستینقطع ضعفمم هست از ته دل دلم م نیاما بزرگتر

   ستیمن ن یجا نجایخودم ا یایبتونم برگردم به دن

 ها بود  سیاز گرگ د یکیکه از پشت سرم امد با اخم سرمو برگندوندم عقب  یخرناس یصدا با

  ؟یخوایم ی+چ

  نتتیبب خوادیگفت:ارباب م یخش دار  یداد و با صدا فیش سید گرگ
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زدم ارباب ؟اون هنوز صاحب من نشده درسته مجبورم به حرفاش گوش کنم اما همش به  یپوزخند
از جام بلند شدم بدون زحمت دادن به خودم  ستیو خواست من ن لیکدومش به م چیه مانهیخاطر پ

 با غرور رفتم تو قصر  پنهان کردن بال هام  یبرا

 شهیهم یچندتا از نوچه ها کردینگاه م رونیطبق معمول پشتش به من بود و از پنجره ب سیملک
 بودن  ستادهیکنارش ا زونشمیاو

  یداشت یصدامو صاف کردم و گفتم:بامن کار  

  ینگاه کردن به من گفت:کجا بود بدون

   یگفتم:گشت زن لکسیر یلیبپرسه خ ویزیچ نیهمچ زدمیم حدس

  نمتیبب تونمیکه نم یدونی...م یتو ارتفاع باال پرواز کن ادیبرگشت سمتم :مگه نگفتم خوشم نم یعصب

   ینگاهم کن رمیهرجا م ادینگاهش کردم: منم خوشم نم نهیبه س دست

 نگه داشته بودن امدن داخل  یمرد زور  هیکه  یاخم نگاهم کرد که در باز شد و چند تا از نگهبانا درحال با

داشت  دمیمرد جاسوسه خودم د نیگفت:سرورم ا دادیکه مرد رو نشون م یاز نگهبانا درحال یکی
   فرستادیشهر م یاطالعاتمون برا

 پنج سالش باشه  ویس خوردیبودمش بهش م دهیبه اون مرده کردم تاحاال ند یکل نگاه

  

 انتیمجازات خ یدونی؟میکن یتو قصر من جاسوس یدداد زد:چه طور جرعت کر تیبا عصبان سیملک
  هیچ یو جاسوس

  کنمیم تیبتونم واسه نابود یمن هرکار  یبا شجاعت تمام داد زد:توعه اشغال مردمم رو کشت مرده

   رهیگیتا خودش طرف نکشه اروم نم کردمینگاهش م نهیبهش کرد امد جلو دست به س ینگاه سیملک

   هیبرگشت سمت و گفت:بهش نشون بده مجازاتش چ  ستادیا اما

 نشست  شیرفت رو صندل و

 ولش کردن که  ارویمنو امتحان کنه ،افرادش اون  خوادیم زدمیکردم حدس م تعجب
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 نگهبان هارو برداشت و امد سمت من  یاز شالق ها یکی هوی

 خواست با شالقش منو بزنه   

از پشت چسبوندمش به خودم کنار گوشش  چوندم،یشالق از دستش گرفتم و دستشو پ عیسر یلیخ
 جوجه   یشیمن نم فیگفتم:حر

گردنشو قطع کردم و ولش کردم رو   یرگ اصل شمین یحرکت گردنشو گاز گرفتم وبا دندونا هی یط
 زود مرد  یلیخ یز ی.......از خونر نیزم

بعد ده سال  کردیم ونهیخون داشت منو د یبو رونیدم بکه تو دهنم جمع شده بود توف کر یخون کمی
که منو  کردیوقتا تالش م یلیخ سیخودمو کنترل کنم هرچند که ملک تونمیخون بخورم قطعا نم کمی

 مجبور به خوردن کنه 

بروز نداد باخنده امد سمتم دوتا  یشد ،ول دیبازم ناام  کردیبا دقت حرکاتم نگاه م سیمدت ملک تمام
 کمیکه  یتونستیم ی...ولیکنیمنو سر بلند م شهیهم خوامیازت م نویدستشو گذاشت رو بازو هام:هم

   ؟یمزشو بچش

کردن  یبا عصب نیچشمش کشتم اونوقت ا یجلو ویکیاالن  نیاخم نگاهش کردم انگار نه انگار هم با
  شهیمن خوشحال م

  گمینم یز یچ دید یوقت

 نکنه یمت تا بفهمه با من باز  یبرا دشیو بفرست دیجمش کن نویرو کرد سمت افرادش:جسد ا 
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 ادهیدره شمشاد هست محافظاش نسبتا ز کینزد کیقرارگاه کوچ هی......  یکن یبرام کار  خوامی_ م
  یایتو از پسش برم دونمیم یول

 کنم؟  کاریچ یخوای:م دمیدور دهنم کش یدست

 که مت نتونه شب راحت بخوابه   یکن کسانیاونجارو با خاک  یجور  هی خوامیکن م_به اونجا حمله 

  ؟یبه اونجا حمله کن یخوایم یچ ی+برا
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نکردم ...فردا صبح حرکت کن شب منتظر خبر خوشت خواهم  حیوقته تفر یلی:خدیخند سرمست
  یبر  یتونیبود...حاال م

برام اماده کرده  شیکه چند روز پ یحمله کردن رفتم تو اتاق ینداشتم برا یعالقه ا رونیقصر امدم ب از
 بود   کیبودن اتاقشونم مثل قصر تار

 بشه  خوادیم یسمت پنجره و به ماه مه الود زل زدم اخرعاقبت من چ رفتم

 ................ 

 ) نیرحسی(ام

خواب بودم که حس کردم در اتاق باز شد انقدر خسته بودم حال نداشتم بلند شم امروز  خواب
 هیزدم که با افتادن  یکنه، رو تخت دور  داریمنو از خواب ب تونهیکس نم چیاستراحت کنم ه خواستمیم
   نییو از تخت افتادم پا دمیعربده کش هیکه  دیرو شکمم چنان زهرم ترک نیسنگ زیچ

چنان خونم به جوش امد که کم مونده بود دود  دیخندیمن داشت م یکه رو تخت جا یمهد دنید با
  ادیاز کلم درب

سرت بست و  ریخ یشی؟هااان تو ادم نم هیچ ایبچه باز نیبود سکته کنم ا کیمردم نزد ی+عوض
 چهارسالته 

امروز  دمی...ددهیبه من بعدشم سنمو به رخم نکشا ترش یبودن از خودتون لطف دار  ی_نه عوض
 کنم  فورتیک کمیگفتم  یلیتعط

 سمت در  دیدو عیبرداشتم که سر زیجام بلند شدم به سمتش خ از

  زنمتااایروز چنان م هیخدا شاهده  یعنی+

صبحونه بخور از  ایب یتا االن صد دفعه منو کشته بود یعرضه ها داشت نی:برو بابا تو اگه از ا دیخند
   یر یوقت نم هی یگشنگ

 عاشق شده   یعقلش چه طور  نیبا ا نیپسره خول من موندم ا رونیدر رفت ب از

 زیپشت م یروسال و مهد نییبه سر و صورتم زدم و رفتم پا یاب هی رونیعوض کردم و امدم ب لباسمو
   دنیخندیداشتن م
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  دیخندیم یبه چ هی+چ

 خاطره بود   هی یچیخودشو نگه داره گفت:ه کردیم یکه سع یدرحال روسال

  ؟ینگاهش کردم:چه خاطره ا مشکوک

  گمیبهت م یعمو جون بزرگ شد خورهیبه سن تو نم هی:خصوصیمهد

   گفتنیداشتن پشت سر من بدبخت م یچ ستیمعلوم ن دیخندیگرد شد روسال هنوز م چشام

با خنده  گفت:به نظرتون امروز قراره چه اتفاق  یمهد هویلقمه رو برداشتم تا خواستم بخورم  نیاول
 خراب کنه؟  نیرحسیام نی،روز استراحت ا فتهیب یوحشتناک

   خوابمیبازم م رمینگاهش کردم :امروز از اسمون سنگم بباره من م الیخیب

خورده  یدر خونه چنان به شدت باز شد که هرچ دنیرو گذاشتم تو دهنم تا شروع کردم به جو لقمه
 تو گلوم   دیبودم پر

   رونیب نیایب دیاالن با نیگفت:هم یامد تو سالن و باترس اشکار  مهیسراس محمد

 افتاده  یچه اتفاق شدهیبا اخم از جاش بلند شد:چ یمهد

  دینیخودتون بب دی:باکردیکه به من نگاه م یدرحال محمد

 روز استراحتم گند زده شد توش  ایحرف زدنت ،ب نیبا ا یبش یبگم چ یعنی:یکردم سمت مهد رو

 ..................... 

   کردمیبهت داشتم به جسد رو به روم نگاه م با

از جاسوسامون بود حتما  یکیاوردتش... یکیاز طرف جنگل تار یگار  هیامد کنارم:امروز صبح  محمد
   فرستهیبرامون اطالعات م دنیفهم

 سرشو کج کردم و به گردنش نگاه کردم کمیرفتم کنارش  اروم

   ستین یکن زخمش عادزخمشو نگاه  ی+جا

 و محمد هر دو امدن جلو   یمهد
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بالست بوده کامال  هیگاز...کار  یکرد و رو کرد سمت من:جا یاخم هیزخم  یجا دنیبا د یمهد
 مشخصه 

بالست هام  نیاز هم یکی شیوقت پ یلیبود خ یخودم افتاد حق با مهد ادی شیدوتا ن یجا دنید با
 گردن منو گاز گرفت 

 رمیمت م دنی...من به د دی:به خانوادش خبر بددمیبه چشمم کش یفاصله گرفتم و دست کمیجسد  از
 افتاده   یچه اتفاق گمیخودم بهش م

 همراه جسد بود   نمیتکون داد :ا یسر  یو با ناراحت دیپارچه رو رو جسد کش محمد

کنه بهتر مراقب خودت  یکه تو کار من فضول یمجازات کس نیبه کاغذ کردم روش نوشته بود"ا ینگاه
 " یباش

 قاتله به تمام معناست  هی یتو دستم مچاله کردم اون روان کاغذو

 ام دنبالم امد  یمهد رونیاموزشگاه امدم ب از

 :حالت خوبه؟ یمهد

 دارم   ازیازاد ن یهوا کمی+اره  ...فقط 

به  شویخدا بق زمونیکه افتاد رسما گند زده شود تو همه چ یاتفاق نیبا ا میسمت قصر حرکت کرد به
 بگذرونه ............  ریخ

 (روسال) 

شده  یهر طور  ارمیسه تا صبح رفتن انقدر بهم استرس وارد شد که نتونستم طاقت ب نیکه ا یاونجور 
 افتاده   یچه اتفاق دمیبود باالخره فهم

 از افرادمون انگار کشته بودن ناراحت شدم   یکی

 نی...جالب بود تو اشهیداره بدتر م نجایباعث شده بترسم انگار اوضاع ا کمی هیرحم یادم ب سیملک
 کجا رفته   ستیمعلوم ن دمشیچند روز برج زهرمار رو ند

 حال رو مبل نشسته بودم  یب
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   رسرمیکنم خ یکار  هیبود حوصله ام ندارم پاشم  ریدرگ فکرم

 دونمینم شه،یپرواز کنم اما نم یکیبرم تو تار خوادیدلم م یتنگ شده واقع لشدنمیتبد یبرا دلم
 درهرحال قول دادم  

 امشب افتادم   ادی هویکه  کردمیدختر جوونه مشغول نظافت سالن بودبه کار کردنش نگاه م همون

   دی+اهم ...ببخش

   نیخوایم یز یسمتم :بله خانم چ برگشت

  ؟یدرست کن کیبرام ک شهی...م گمیزحمت برات دارم م هی+راستش 

 ؟  نیخوایم یکی:چه ک ستادیگذاشت کنار و امد جلوم ا دستمالشو

 خوشمزس  کننیارد و پودر کاکائو درست م ایکه  نای...از ا گهید کیسرمو خاروندم:ک کمی

  ی،عصرونه ،دورهم نیخوایصبحونه م ؟واسهیکیچه مدل ک نکهی...منظورم ا دونمیگرفت:بانو م خندش

  ؟یبرام درست کن شهیاز اونا....م ی+ دورهم گهیمگه فرق دارن باهم البد دارن د نایا وا

   نیخوایچند نفر م یداد:حتما برا سرتکون

رو  شیبق فتهیاون پسره خودش دمیم کمشویدرسته کنه  ادیفکر کردم بگم دو نفر؟کمه بابا بزار ز کمی
  خوامایپنج نفر ...فقط واسه شب م یبه رگ  +برا زنمیخودم شب م

   کنمی_براتون اماده م

   یگل یلیبهش زدم:دست دردنکنه خ یلبخند

 جور شد   کمونمیرفت سمت اشپزخونه خب ک ریبه ز سر

 یاصال چرا از مردم دور  کننیصداش م یپسره اسم نداره؟تو خونشون چ نیا فتهیپسره خودش گفتم
 ،کال مشکوکه   کنهیم

از  نکهی،چشام کم کم گرم شد بخوابم بهتر از ا کردیم تیاذ کمیهنوز پام  دمیرو مبل دراز کش همونجا
   دنهیکش ینگران

 .............. 
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   دیش داری_خانم ....خانم ب

 شدم   داریاروم ب شدیکه بهم وارد م ییتکونا با

 برگشت؟  نیرحسیشده...ام هیدختر خدمتکاره بود نشستم رو مبل و خواب الو گفتم:چ همون

 هاتون براتون اماده کردم  کیشبه ...ک کیکردم نه هنوز برنگشتن ....اما نزد دارتونیب دی_ببخش

 کال باز شد گفت امادس  چشام

  خوامیم کی:کو کجاست من ک دیجووون گشنمه با ذوق بلند شدم که بدبخت ترس 

 اشپزخونه   دیاریب فیخنده گفت :تش با

برداشتم  کهیت هی عیاب دهنم راه افتاد سر ییکاکائو کیپر ک ینیس هی دنیرفتم اشپزخونه با د ولیع
 خوردم 

 بود   یچقدر مزش عال یوا

 جدا کنم   دیچندتاشو با یظرف بد هیبهم  شهی+مزش حرف نداره ...م

 بودم  دهیند زایچ نیقشنگ بود تاحاال از ا یلیبهم داد ظرفه خ کیکوچ یظرب چوب هیتکون داد و یسر 

 هارو گذاشتم تو ظرف  کیاز ک کهیچهارتا ت عیسر

  خورمیخودم همشو م هیخودم پسره ک یبرداشتم برا شمیبق 

 چلغوز باشم   نیکم کم برم تو باغ منتظر ا دیتو اتاقم با برگشتم

  

 کیعوض کنم شالمو رو سرم مرتب کردم جعبه ک خواستیچرا اما دلم م دونمیعوض کردم نم لباسامو
 خونه   رونیبرداشتم و امدم ب

 سر قرار   رمیرفتم تو باغ و رو همون تخته نشستم انگار دارم م میمستق

 بردم   کیکه واسه دوچ پسرم ک ییکجا نیرحسیترو خدا ام نگا

 ....... 
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   شمیم یصبکم کم دارم ع گهیبود که نشسته بودم د یساعت مین کینزد

خودم  کیپسر منو مسخره خودش کرده از حرصم همه ک هینگا  امدیحتما تا االن م ادیب خواستیم اگر
 خوردم و از جام بلند شدم  

من خرو بگو ازش دعوت کردم خاک  کنهیمنو مسخره م هیفکر کرده ک نمشیبه روزگارش اگر بب یوا
 توسر من  

   ونمیکه بهش مد جهنم

   ستادمیکه امد سرجام ا ییبا صدا دمیدر که رس یکیبود نزد یسمت خونه رفتم عصابم خط خط به

   گهید هیک نیپسر جونم سوارش شده بود تعجب کردم ا هیکه  اهیاسب س هی دنیبا د برگشتم

من بدبخت سبز  یچند روزه جلو نیپسره تو ا یچرا هرچ ایشد، خدا ادهیاز اسب پ دنمیبا د پسره
 خانم صبر کن   ی_ه  شهیم

جنسش  دونمیکه نم یکوتاه با شلوار  نیتنش بود است شرتیت هیشب یبه سرتاپاش کردم لباس ینگاه
   دونمینم یز یبود ،من کال چ یچ

 زدنشو نداشتم   دید حوصله

   دی+بفرما

   یکنیم کاریچ نجایبهم کرد  گفت :شما ا ینگاه

  یکنیم کاریبگه خودت تو باغ مردم چ ستین یکی شکافمیاتم م وا

   دیهست ی...اصال ک دیکنیم کاریبپرسم تو باغ چ دیمن با یول دایکردم:ببخش اخم

   یشناسیمنو نم یعنیامد : کمیزد و نزد یپوزخند

 بشناسم؟؟  دیاخم گفتم:با باهمون

 ؟  یکرد ...تازه کارتو شروع یاز خدمتکارا باش خورهیبه سرتا پام کرد:بهت م ینگاه هی

  تیخدمتکارام؟زبونم بند امد از عصبان هیگرد شد من شب چشام
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بگم  دیرو صورتم خم شد:با کمی،برگشت سرجاش  کردیچرخ دورم زد انگار داشت براندازم م هی
خدمتکار  دیشا یمن تازه از سفر امدم اگر کارتو خوب انجام بد نیبب یهست یخدمتکار خوشگل

 کنمت   میشخص

 االن به من گفت خدمتکار !؟  نیا امدیاز مخم داشت دود درم تیشدت عصبان از

 روش  نمیبودم ا یاز دست اون پسره چلغوز عصب کم

  ه؟ی:خب نظرت چکردیبا لبخند نگاهم م داشت

بهش زدم که با کمر پرت  یکنترلم از دست دادم قدرتم تو دستم جمع کردم چنان ضربه ا ه؟؟یچ نظرم
 شد و محکم خورد به اسبش  

 کشتمش   یعنیلگد جانانه بهش زد  هیرم کرد  هوی دیترس اسبم

 کهیخدمتکار ...خدمتکار عمته ،مرت یگیبه من م یبه جرعت یعوض یگفتم:هو غیباالسرش و با ج رفتم
 خدمتکاراست   هیمن شب یهااان کجا یهست ی...اصال تو ک یا هیکرا ابوی

ع کرده بود اما تو چشاش تعجب موج دستش رو کمرش و باس**نش بودصورتشو از درد جم پسره
   زدیم

  زارهیناقص الخلقس خدا سر راه من م یگفتم:هرچ میبلند و پر عصب یصدا باهمون

 امد سمتم    مهیسراس  نیرحسیکه امد برگشتم ،ام ییبازم فحش بهش بدم که با سرصدا خواستمیم

 صدات تا کجا...  یدونیم یکردیم دادیچرا داد ب یی_روسال کجا

 سمت پسره  دیادامه نداد دو گهیبود د نیچشمش افتاد رو اون پسره که هنوز پخش زم هوی

  یشد نیحالت خوبه چراهمچ ماااایهاشم ن یبن اقمری_

   

  سهیبغلشو گرفت و کمک کرد وا ریز

 دیرو با کهیمرت نیاالن ا نیرفتم جلو با دست بهش اشاره کردم: هم هیک مایبا تعجب نظارگر بودم ن منم
 ادبو  یاعدامش کنن گستاخه ب
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   یخندیخنده مرض چرا م ریزد ز مایاسمش ن دمیچشاش گرد شد و اما اون پسره که فهم نیرحسیام

 شد   داشونیاز کجا پ یومهد نایال دونمینم همزمان

 اخه   دیزارینم انیتو باغ چه خبره چرا منو درجر انیم نایچرا همه ا امشب

چقدر دلم برات تنگ  یدونیسمتش و خودشو پرت کرد تو بغلش:نم دیدو غیپسره با ج دنیبا د نایال
 شده بود  

 من  یکوچولو ی:قربونت برم من ابج دیبوس نارویال یشونیپ سهیکرد وا یسع ماین

 مت ...  نا،پسرهیخواهر ال نیا یعنیامامزاده هست  یهرچ ای؟یگفت ابج نمیبب صبرکن

 مثل سگ زدم؟  نارویشاهزاده ا یعنیتوسرم من  خاک

 بدبخت شدم به موال  کردمیکه گرد گرد بود داشتم نگاهشون م ییبهت و چشا با

به سرت امده ...اصال مگه قرار نبود فردا شب  ییچه بال یچرا ناقص شد ومدهین مایامد جلو :ن یمهد
   یاالن چرا برگشت یایب

 نییمفصله از اسب افتادم پا حشینگاه کوتاه به صورت وحشت زده من کرد :توض هی یچشم ریز ماین
 شدم  زیکنم زودتر امدم اما...انگار خودم سورپرا زتونیسورپرا خواستمی....م

   زدیدستش رو کمر و باس*نش بود و لنگ م همچنان

  نتتیبب بیقصر طب میبر ایب یکه از اسب افتاد یچ یعنیگفت:وا  نایکال الل شده بودم که ال من

  گهید قهیچند دق هی امیبه قصر من کار دارم م دشیو گفت: شما ببر یجاشو داد به مهد  نیرحسیام

 لنگ لنگان رفتن  نایو ال نیرحسینگاه معنا دار بهم کرد و همراه ام هی پسره

 افتاد   یمن چه اتفاق دنیقبل رس شدیامد جلوم :روسال چ  ریماتم برده بودام هنوز

 ک...گفت از اسب افتاد   یدیلرزون گفتم:د یباصدا

    یزدیداد م یزدم،مشکوک نگاهم کرد :پس چرا داشت یبفهمن من چه گند نایاگر ا شمیم بدبخت

 ... اره اسبش با اون بودم  زدمیگلوم قورت دادم:نه.. داد داشتم سر اسبش م اب
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   دونمیچرت گفتم خودمم م یعنی

 بخوابم توام برو  رمیمن م گهی+خب د

 ت خونه و رفتم تو اتاقم  سم دمیبگه  باسرعت برق دو یز یچ نزاشتم

 کل ارواح نداشته ،شانسم فحش دادم  به

سرش  تمیهمه عصبان یول کردیخنده چقدر باحال نگاهم م ریلحظه زدم ز هیحقش بود  ییخدا اما
 کردم دلم خنک شد     یخال

 ......... 

 ) ی(مهد

 شده بود   کیهوا تار میمت که برگشت شیپ از

منم دارم کم کم  یحت شهیم دهیچیپ کمیوضع داره  کردمیکال ساکت شد حالشو درک م نیرحسیام 
 نداره   یکس شوخ چیقشنگ بهمون فهموند با ه سیامروز ملک شمینگران م

 با سرعت خودشو بهمون رسوند   نایال هویکه  میرفتیسمت خونه م میداشت اروم

چون بدون توجه به اون با لحن  دیند نیرحسی،فکر کنم اولش ام میستادیامدنش از حرکت ا با
 شروع کرد به حرف زدن  یخودمون

چرا رحم  یعوض نیاز افرادمونه کشته ا یکی یجد یدرباره امروز بهم تازه خبر دادن ..جد یمهد ی_وا
   شهینم شیحال

 یچقدر انرژ  یفسقل نیبگم که بدون اجازه دادن به من باز شروع کردن به حرف زدن ا یز یچ خواستم
من همه  رون،یب میبر یایمگه قرار نبود امروز صبح ب دنمید یومدیامد تو چرا ن ادمیره:اصال تازه دا
  چوندمیهامو پ مهیند

 سرخ شد  نیرحسیام دنیبه پشت سرم اشاره کردم که با د یابرو ه باچشم

   دمیشما رو اصال ند زهی.... من چدیفرمانده ببخش یوا ی_ا

 بانو  دمینشن یز یسرشو خم کرد و اروم گفت:من که چ یخندش گرفت بود کم نیرحسیام
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   رسهیکه بعدا به خدمت من م دونمیمن م یول یدیند یدیشتر د یعنی نیا

 خجالت زده گفت:ممنونم   نایال

 گورمو کندم   یعنیبهش زد و با اخم به من نگاه کرد،که  یلبخند ریام

   دیخونه شما حرف بزن رمی_من م

   ارهیخنده ،گفتم:خوبت شد االن برم خونه پدرمو درم ریزد ز نایال نیرحسیرفتن ام با

  دمشی_خب به من چه ند

  یدیخرس گنده رو ند نیا ش؟ناموسنیدی+ند

 خوشحال شدم متوجه اش نشدم  دنتیاروم گفت :انقدر از د نییسرشو انداخت پا هوی

چشماش و  نیبروز ندادم اروم سرشو بلند کردم و زل زدم تو چشماش نگاهم ب یخوشحال شدم ول 
 ل*ب هاش در نوسان بود  

   ستین یکار درست نیعقب ا دمیخودمو کش اما

  رونیب میریباهم م گهیروز د هی... یبهتره که برگرد گمی+م

 باهات قدم بزنم   خوامیام؟میتا خونه محمد باهات ب شهیشد :م زونیو لوچش او لب

از تعجب چشام گرد  ماین دنیکه با د میکردم فقط سرتکون دادم همراه هم وارد باغ شد فیک یچ مثل
 شد  

  ست؟ین مای_اون ..اون ن

 خودشه   ی+انگار 

 سمتش   دیدو دهیترس نایال

سوار  ماین شهیگفت از اسب افتاده تعجب صد برابر شد مگه م یزدتش وقت یشده ک نیهمچ چرا
 افتاده باشه   شهیبود مگه م یعال شیکار
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 از ذوقش رفت تا پدرشو خبر کنه   نایخونه قصر ال بیپخش طب دمیبر ماروین نایال همراه

 یسرت شاهزاده ا ریخ یصدا برگشت یپسر تو چرا انقدر ب نمیکردم رو تخت دراز بکشه :بب کمک
   یز یچ یمحافظ

 منو تو بغلش گرفت و سفت فشار داد  هویشد ، زیخ میجواب دادن بهم تو تخت ن بدون

181 

 +چته بابا اسبه به سرتم لگد زده؟

 _دلم براتون تنگ شده بود  

 زودتر حرکت کردم   نیهم ینتونستم صبر کنم برا دیبرگشت دمیمنو از خودش جدا کرد :تا فهم بعد

 بهش زدم:منم دلم برات تنگ شده بود  یلبخند

 بود  ی:اون دختر کدیهوا پرس یب دیرو تخت دراز کش دوباره

 گفتم :کدوم دختر؟ _همون که تو باغ بود   جیگ

 امد   یاونم همراهمون تصادف نجایا دمیامد ی...وقت؟خواهرمهیگیفکر کردم :اهان روسال رو م کمی

   یخواهر دار  دونستمینم ی_روسال چه اسم قشنگ

 یایتو بغلش گرفت :پسره کله خر مگه قرار نشد فردا شب ب مارویو مت امدن تو ،مت ن نایباز شد ال در
 بفهمه کشتت؟  سیملک یگی؟نمیاز کوهستان امد ی،بدون محافظ بلند شد

 نیخوایروز زودتر برگشتم بده؟م هیحاال  دیبه من داد یر یبابا چه گ یگفت:ا یبا اخم ساختگ ماین
 برگردم 

با اجازه  هیمن نبود با  یجا گهیچرا دلم گرفت اونجا د دونمینم دیپدرانه بوس شویشونیو پ دیخند مت
 درمنتظر من بود   یجلو نیرحسیام رونیاز اتاق امدم ب

 حالش خوبه؟  شدی_چ

 فعال  هیهند لمیاالن ف نشیخونه فردا برو بب میبابا نگران نباش بر ستین شیزی+چ

 ................... 
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 (سوم شخص) 

پشت بوته ها  شونیلیرو روشن کرده بود همه افراد به شکل تبد ریاز مس یبود و ماه قسمت کیتار هوا
 شده بودن   یمخف

 انداخت   یبان دهید یبه برجک ها یبار اخر نگاه یبرا رضا

را به  اهشیاروم ماسک س دیایاز پس همشون برب شدیم یحمله ناگهان کیاما با  ادبودیانها ز تعداد
 خواستیهنوز دلش نم دیرسیواقعا ترسناک به نظر م یکیکه چشمانش در ان تار یصورتش زد طور 

 بفهمد که اون زندست   یکس

گروه دومم هم از  ادیگروهتون همراه من م هی، دیکرد سمت افرادش و محکم گفت :دو گروه ش رو
   دیکنیپشت حمله م

   دیرو نکش یکس دیتونیکه م ییمکث کرد: تا جا یکم

 دیزمان مناسب رس یکرد گروه دوم ازشون جداشدن و اروم به پشت قرارگاه رفتن وقت که یا بااشاره
 رضا فرمان حمله کرد  

 ها به دروازه قرارگاه حمله کردن   سیاز گرگ د یزود دسته بزرگ یلیخ

ها زنگ اعالم خطر را زدن، رضا صبر کرد  سیگرگ د دنیبودن با د یبان دهید یکه در برجک ها یافراد
را باز کرد وبه سمت قرار گاه  شیشدن بال ها ریدر درگ یجلو یروهایها با ن سیگرگ د یحساب یوقت

 حرکت کرد  

 را گرفتن   شیدر را باز کند به سمت در که رفتن چندتا از نگهبانا جلو خواستیم

 کرد   یرا زخم ینفر بعد رشیو با شمش دیاز انها به سمتش حجوم اورد که با بالش بهش کوب یکی

 که مجبور نشود   یرا بکشد حداقل نه تا زمان یدوست نداشت کس ادیز

 ها به داخل قرار گاه حجوم اورن   سیحرکت دروازه رو باز کرد تمام گرگ د هی با

فرود امد از  یدبانیرا باز کرد و رو نوک برجک د شیجدا کرد بال ها کمیها خودش را  یر یاز درگ رضا
 باال نظار گر بود  
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ها تمام قرارگاه را گرفتن  سیکه همه گرگ د دینکش یطول ندیبیتمام حرکات اورا م سیملک دانستیم
مانده  یاز مردم عاد ،یوسط عده ا نیفرار کردن فقط ا میاز نگهبانا کشته شدن و عده ا یادیتعداد ز

 همشون رو جمع کردن   یکیکوچ دونیدفاع وسط م یبودن که ب

 گناه کرد اکثر انها زن و بچه بودن   یبه مردم ب یداد نگاه یرا تکون شیبال ها رضا

 داد   فیاز افرادش کنارش ش یکی

   میخالص ش نایاز شر ا دی:سرورم با دیدرخشیبهش کرد چشمانش هنوز م ینگاه

 به مردم کرد   یا اشاره

 نبود   یکار  نیگناه ؟هرگز اهل همچ یکرد کشتن مردم ب یاخم رضا

 داشته باشه   یکس حق نداره با مردم کار  چی_ه

 _اما سرورمون خواست که..  

دفاع  یقدم برود عقب:من فرمانده توام ما با مردم ب کیکه باعث شد  دیکش یسرش داد تیعصبان با
 برن  دیبزار دی...راه باز کن میندار یکار 

مردم باز شد و مردم وحشت زده  یکس جرعت مخالف نداشت ،راه برا چیمردد نگاهش کردن ه افراد
 بود فرار کردن   شونیکه محل زندگ یاز قرارگاه

   دیبزن شیات زویهمه خارج شدن رضا رو کرد سمت افرادش :همه چ یوقت

 را باز گرفت و به سمت باال اوج گرفت   شیبال ها ندیقرارگاه بب نیا ینماند تا نابود منتظر

ماسک صورتش را دراورد و  دیدره که رس یکینداشت به نزد یچاره انبود اما  یکه کرده بود راض یکار  از
 بهش کرد   ینگاه

 در كنج   

 شب ،  وانیا

 وهم نبودت ،  از

 برم  یمهتاب پناه م به
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 یدرد ها یاور  ادیبه قاتل شد با  لیناخواسته تبد هویچرا  دیرس نجایکه به ا شدیخود فکر کرد چ با
 یو مهد نیرحسیکه ام یگذشته کرد زمان ادیدلش  بیبود چهره اش درهم شدعج دهیکه کش یادیز
 رفتن   ششیپ

 با دوام نبود   شیخوشحال بود اما خوشحال دنشونیاز د چقدر

  ستدیبا نجایشد که باعث شد االن ا ییزود وارد ماجرا یلیخ

   دیترسی،از محکوم شدن م دیترسیکه اون دونفر بفهمند ،از قضاوت ان دو م دیترسیم یروز  از

 سینقشه ملک یبرود اما اجرا دارشیزد قرار بود امشب به د یهمان دختر افتاد لبخند کج ادیهوا  یب
 واجب تر از اون دختر بود  

خبر حمله به قرارگاه مثل بمب تو  دنیکه از قرارگاه فرار کرده بودن به شهر رس یصبح مردم یها یکینزد
   دیچیکل شهر پ

مردمش را اواره کرده بود و او  سیبود ،ملک یشد از دست خودشم هم عصبان نیخشمگ مت
 انجام بدهد   یکار  توانستینم

کند اون قرارگاه  دایساکن شدن مردم پ یبرا یمحل عیسر یلیکه کرد از جاناتان خواست خ یکار  نیاول
 شیکه االن برا یز یتنها چ دادیهمه جوره داشت اورا تحت فشار قرار م سیمهم بود، ملک یلیخ شیبرا

 مردمش بود   تیمهم بود امن

از انها کمک  دیدو متحدش که در غرب بودن فرستاد با یبرا یکیپ یان میتصم کیبا  کردیم یفکر  دیبا
    دیفهمیم سیو نظر انهارو درباره اقدامات ملک گرفتیم

 ................ 

 (روسال) 

 بگو   گهیبار د هی؟ییییی+چ

 هی...گفتم یکشیم غیاز داد من دستشو رو گوشش گذاشت و باخنده گفت:بابا گوشم چرا ج نیرحسیام
   نیهم کهیکوچ هیدورهم

 کردم با وجود اون پسره مغرور گستاخ عمرا  اخم
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که به قرارگاهشون  یبا حمله ا دیگیبه من چه..بعدشم مگه نم نهیشماهارو بب خوادیاون م امی+من نم
 االن چه وقت جشنه؟  ختهیشده شهر به هم ر

درست کرد بعدشم  زیمتفکر نگاهم کرد:جشن کجا بود ...درسته شهر اشوبه اما مت همه چ نیرحسیام
چقدر بهمون  ماین میبود نجایکه ا یماه ا کیتو اون مدت  یدونیم هیرفع دلتنگ یبرا یدورهم نیا

 کمک کرد؟ 

  امیمن نم دینه من، خودتون بر دیبود نجایماه ا کینداره شما اون  یبازم به من ربط نای+خب ا

  یستیهستا تنها ن نامی...ال شیدیتوکه هنوز ند ادیخوشت نم ماینگاهم کرد:چرا از ن مشکوک

:من حوصله  شدیزبونم حرف بکشه اون شب چ ریامده از ز دونمیکردم اروم باشم من که م یسع
 ندارم   یدورهم

   رمیمنم نم یایو سفت به خودش منو فشار داد:تو نامد کنارم دستشو انداخت دور شونم  نیرحسیام

  یخر کن یتونی+برو کنار گفتم نه...منو نم

   یچه نخوا یچه بخوا برمتیزد:من که شب باخودم م یمحو لبخند

  ؟یکنیم ییزورگو ی+االن دار 

 امیو م زنمیبه اموزشگاه م رمیسر م هیو از جاش بلند شد :پاشو خودتو جمع و جور کن من  دیخند
  ادیکو؟مگه اون نم ی+پس مهد  میدنبالت باهم بر

   ادیم نایگفت:خودش با ال رونیب رفتیطور که از اتاق م همون

 موهامو بکشم   خواستیدلم م نیرحسیرفتن ام با

 یدرسته کس نمیاونجا بش امیب ییاخه من بدبخت االن با چه رو یگرفت یدورهم یواسه چ یعوض
   دینفهم

حرف  یبا من اونجور  دیکردم نبا یکار خوب میلینگاه به خودم کردم اصال من چرا ناراحتم خ هیشدم  بلند
 حقشه   زدیم

بلند  نیلباس است هیبرداشتم   نشویبرام فرستاده بود خوشگل تر نایال دنیکه جد ییلباسا نیاز ب رفتم
 ست لباس برداشتم   دمیشال سف هیو  دمیمعذب شم پس شلوار پوش شدی،دامن باعث م دیسف یمشک
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داشتن که  بیغر بیعج زیچند مدل چ هینداشتن فقط  شیبه اسم لوازم ارا یز یچ نایا متاسفانه
رنگش  دمید دمیرو دستم مال کمیرژ لب بود  هیشب شیکیتاحاال استفاده نکرده بودم  هیچ دونستمینم

 باشه   یا گهید زیبزنم نکنه چ دمیقشنگه اما ترس

تر شده  یمیمدت باهاش صم نیو همون خدمتکار جونه رو صداش کردم تو ا نییکردم رفتم پا یفکر 
 بودم  

   شهیاستفاده م یچه طور  ای هیچ نایخواستم بهم بگه ا ازش

اخرم ازش  هینشونم داد و گفت چ لینشستم دونه دونه وسا یبالبخند همراهم امد رو صندل اونم
 کنه  شمیکم ارا یلیخواستم خ

 رژ بود   یپس درست حدس زدم واقع ولیبود زد به لبم عرژلب  هیکه شب یهمون

 یلیخندم گرفت بود باهاش برام خط چشم خ زایچ نیا دنیشاخه درخت بود با د هیشب گمید یکی
   دیو دخترونه کش میمال

 بغلش   دیچهرم ذوق کردم پر دنیبهم زد بعد رفت کنار با د گمید زیچندتا چ هی

  کردمیم کاریمن چ یممنون تو نبود یلیخ یلی+خ

 کنه  شیبتونه ارا یکی میخودمون انقدر مال یایعمرا تو دن یعنیکرده بود  یمیدخترونه و مال شیارا

بود و دست هاشو  دهیاونم رو کمرش دراز کش کردیرو کاناپه داشت فندق ناز م نیرحسیام نییپا رفتم
  دادیبامزه تکون م

   می+بر

 جاش بلند شد   از

 فقط قبل رفت..  می_باشه بر

 حرفشو خورد با ذوق بچگانه رفتم جلوش :خوب شدم؟  هیبق دیمنو د تازه

  یانقدر خوشگل کرد شدیچ یاین یخواستیزد:تو که م یگلوش قورت داد و لبخند اب

 توعه زورگوعه  ری:همش تقصدمیخند
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اخر به  یرفتار کنم ول دیبا یکه چه طور  کردمیفکر م نیتو راه داشتم به ا رونیب میهم از خونه زد همراه
 باشم   یعاد دمیرس جهینت نیا

کسل کننده مت  یسخنران یامده بودم برا نجایدفعه ا هیسمت سالن مهمان  میورودمون به قصر رفت با
دوازده نفره وسط بود و اطراف  زیم هیتر  کیاتاق نسبتا کوچ هیسمت  می،رفت میاما تو سالن نموند

 شده بود   نیتزئ یسنگ یاتاقم با مجسمه ها

 امدن داخل   نامیو ال یمجسمه ها بودم که مهد دنید محو

  ادیخوشت م ینیتزئ یزایانگار از چ گمیامد کنارم :م نایها نشست ال یاز صندل یکیرفت رو  نمیرحسیام

 واقعا قشنگن  نایدوست دارم ..ا یلیذوق گفتم :اوهم خ با

 خودمه   قهی_البته که قشنگن سل

 کال لبخندمو جمع کردم   کردیلبخند داشت نگاهم م هیکه با  ماین دنید با

 پسر  یرفت جلو محکم بغلش کرد:چه طور  نیرحسیام

نگاهش کردم چهره با  یچشم رینشستم ز یمعذب شدم رفتم کنار مهد داشتیچشم از من برنم ماین
 یهادماغ مناسب صورتش و لب  دهیپهن کش یروشن ابرها یقهوه ا یداشت چشم ها یجذبه ا
 کمش  شیو ته ر یگوشت

 داشت   یکل چهره مردونه ا در

 کم نگاهش کن   یشاهزاده مملکت خورد ی_هو

 داره اصال  دنید نیخنده ا ریکردم که زد ز یبه مهد یاخم نگاه با

 و محمدم امدن   ایپو قهیبود ،بعد از چند دق نیکه سنگ یکیمن  یبود حداقل برا نیخالصه جو سنگ 

 زیهمه چ د،یکه د یبیاز اس دیپرسیخودم م یایبعد از برگشتن به دن ریمدام از حال و اوضاع ام ماین
 نگفت  یز یبزنه اما خداروشکر چ یحرف شبیحرفاش از د یقاط دمیترسیهمش م دیپرس

   ایشیم رمردیپ یدار  گهید یر یزن بگ یخوایداداش تو نم گمیبا خنده گفت:م نایال

 که چقدر کشته مرده دارم  یدونیبا خنده گفت:اوه اوه عمرا من دم به تله بدم ..م ماین
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 اخه   دهیبه تو زن م یدور نموند پسره چلغوز ک مایخنده که از نگاه ن ریچرا زدم ز دونمینم

 اخم جاشو گرفت   هیرفت و  نیلبخندم از ب نیستیکر دنیدر سر بلند کردم اما با د یصدا با

 دست داد   نیاز جاش بلند شد وبا  کرست ماین مشیدیهمه مدت باالخره د نیعجب بعد ا چه

  داریگفت:سالم دخترخاله مشتاق د وباخنده

خوشحالم  دنتونیسرشو خم کرد و گفت:از د یکم ابینا یازاون لبخند ها یعنیزد  یلبخند نیکرست
 سرورم  

 من نشست   یدرست جلو نایکنار ال نیکرست مایتعارف ن با

 خوب بود  زیدهکده پگاه همه چ یرفته بود دمیچند روز شن نیا_خب 

 خوب بود  یجا به جا شد :بله همه چ کمی نیکرست

چرت و پرت گفتن که برامون غذا اوردن ،بهتر خودمو با غذا مشغول کردم موقع  نایا گهید کمی خالصه
   کردینگاه م یرچشمیبه من ز مایوقتا ن ینگفت فقط بعض یز یچ یکس ادیز گهیغذا خوردن د

   وانیتو ل ختمیشربت ر کمیخودم  یبرا

   یچرا از اسب  افتاد شبید ینگفت ماین گمی:میمهد

متعجب بهم نگاه  یتو گلوم شروع کردم به سرفه کردن مهد دیخورده بودم پر یحرفش هرچ نیا با
   یکرد:روسال خوب

 دفعه زد پشتم که نفسم جا امد   چند

 اخه نکبت   یخندیم یزهرمار به چ دیخندیم زیر زیر ماین

 هی یخسته بود ،منم خسته بودم برا یطوالن ریاسبم به خاطر مس امدمیکه داشتم م شبید یدونی_م
 ییتو راه برگشت چه بال یدونی....اخه نمنییاز اسب افتادم پا نیهم یلحظه نتونستم کنترلش کنم برا

 سرم امد که  

 کن  فیتعر شدیچ ی:وا دیزده پرس جانیه نایال
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چپ!وبا غذام مشغول  یخودمو  بزنم به کوچه عل عیمنو نگاه کرد که باعث شد ،سر هی یرچشمیز اول
 شدم 

دختر مواجه شدم  هیبا  یوا یوا نهیجا توقف کنم ...چشمت روز بد نب هی_تو راه برگشت مجبور شدم 
   دمیسوال فقط پرس هی...من فقط ازش 

   شدمیقرمز تر م یمن ه گفتیم یه نیا

 یبود برا یکتکم زد ماده ببر  یدراورد ...اول که حساب یباز  تهیسل هیکه دختره  یدونیداد:نم ادامه
 خودش  

  یدختر کتک خورد هیخنده:خاک برسرت از  ریزد ز هوی یمهد

جرعت داشت بهش چپ نگاه  یک یخوردیازش کتک م یدوباره منو نگاه کرد و ادامه داد:توام بود ماین
 خول بود  کمیکنه 

 کرد او اوه اوضاع خرابه   مایبه من و ن یموشکافانه نگاه نیرحسیام

 خستم  رمیم گهیمن د دیبود ببخش یخوب ینگاه کنم گفتم:غذا مایبه ن نکهیاز جام بلند شدم بدون ا هوی

   کردیم یبا اخم داشت با غذاش باز  نیکرست

هنوز  دیبمون دینخورد یز یشما که چ دیبمون کنمیاز جاش بلند شد :نه خواهش م یبا خنده اشکار  ماین
 نکردم  فیرو تعر شیبق

 بهش دادم   ییبگه چه فحش ها خوادیم شو؟البدیبق

 ندارم   لیزده گفتم:ممنون م هول

 پسره احمق  رونیاز قصر امدم ب عیجواب نموندم سر منتظر

   نییپا ارمیخدمتکار بعد توقع نداره بزنم فکشو ب گهیحرصم گرفته بود به من م 

 اصال   یهست یتو ک یعوض چلغوز

 ....  شدیمنفجر م تیاز عصبان داشتم
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 گهیگفتم " به من م غیخونه تو باغ بودم با ج کیماده ببر؟" نزد گهی+عه عه نگاه به من م
  یی..کلنگ ...شلنگ دستشو یازخودراض یخووول؟؟؟پسره عوض

زدم  ایب زدیپام لنگ م یطور  نیکه سر راهم بود زدم که پام داغون شد هم یلگد به سنگ هیراه  سر
 برت داره   نیخدا از زم یترکوندمش دستمو به پام گرفتم :ا

   دمیبلند کش نیه هیکه نجاتم داده بود  یهمون پسر  دنیبلند شدم برم تو که با د اروم

  کردیگرد نگاهم م یاداده بود و با چش هیبه درخت تک نهیژست خاص دست به س هیبا

 یمنو سکته بدن؟ تو همون حالتش گفت:به کدوم بدبخت خوانیدلم بزارم امشب همه م یکجا نویا
  یدیفحش م یدار 

 ... یکنیم کاریچ نجایبودم با اخم گفتم:به تو چه اصال ا یعصبان نمیدست ا از

 ویکی نیکلمه  حرف اضافه بزنه ا کیکلمه.. هیفقط  یعنی ستادیاز درخت برداشت و امد جلوم ا شویتک
 کنم  ی_امدم معذرت خواه کشمیبه خدا م

  

 یکردم اخممو حفظ کنم با صدا یمسخرم کنه سع خوادیگرد شد اصال توقع نداشتم فکر کردم م چشام
 احمق بودم که دعوت ازت کردم  ؟منیومدیو ن یمسخرم کرد نکهیا ی؟برایچ یگفتم:برا یاروم تر 

   امیامد نتونستم ب شیپ ی:من مسخرت نکردم برام مشکلنییانداخت پا سرشو

 نداره   یاروم گفتم:باشه اشکال زدیحرف م نیفروکش کرد چرا انقدر غمگ تمیکردم تمام عصبان احساس

  یبد کیاز کنارش رد شم برم تو که گفت:مگه قرار نبود بهم ک خواستم

  یامدیو خودت ن یبود که منو کاشت روزیاخم گفتم:اون واسه د با

  ؟یندار  کیک گهید یعنیکه اصال توقع نداشتم گفتم: یلحن مظلوم با

 چرا لبخند مهمون لبام شد   دونمیدوساله نگاهم کرد نم یپسر بچه ها جاان؟مثل

  امیاالن م سای+وا
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خودم کنار گذاشته بودم برداشتم و رفتم تو باغ کنار همون  یکه برا ییها کیو تو اتاقم اون ک رفتم
 بود و به ماه زل زده بود   ستادهیدرخت ا

  ایگرفتم سمتش:ب کیبهش نگاه کنم جعبه ک نکهیکنارش بدون ا رفتم

   ؟یکنینم مینگاهم کرد و جعبه رو از دستم گرفت خواستم برم که اروم گفت:همراه رهیخ ریخ

داشت که زبونم بند امد همراهش  یاروم بود چنان جذبه ا نکهیصداش با ا  یبگم نه ول خواستمیم
  مینشست هیرفتم رو همون تخت چوب

  شه؟یم شهیناراحته اما به من مربوط که نم یلیخ کردمیچرا احساس م دونمینم

   گهیجعبه رو باز کردم و گرفتم سمتش :بخور د در

 هارو برداشت و باز زل زد به ماه   کیاز ک یا کهیبهم کرد و ت یکوتاه نگاه

   یومدین شبی:چرا ددمیسهوا پر یب

کنم که  ویمنم مجبور شدم کار شبیکه اصال دلت نخواد ؟د یرو کن یکار  یمجبور باش تی_شده تو زندگ
 اصال دوست نداشتم انجام بدم  

  یمجبورت کرد که انجام بد یبود حاال...ک یگفتم :چ اروم

191 

  ستی:مهم ن نییانداخت پا سرشو

 ......... 

 (رضا) 

 چقدر چشم هاش قشنگ بود    شیمشک یزدم به چشما زل

 ونمیداشت د نیحس کنم ا ادشویقدرت ز تونستمیم کردمیخودمو کنارش کنترل م یچه جور  دونمینم
 اما ارامش رو حفظ کردم ده ساله خودمو اروم نگه داشتم   کردیم

سربه  خواستمیاولش م نجایچرا امدم ا دونمیبود امروز صبح حالم خراب بود نم بیدخترم برام عج نیا 
 سرش بزارم  
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 شدم   الیخیکال ب هیانقدر عصب دمید یوقت اما

شدم جعبه رو  نایغرور ا الیخیگاز گنده ازش زدم انصافا خوشمزه بود ب هیکه برداشته بودمو  یکیک کهیت
 گذاشتم رو پام شروع کردم به خوردن  

   کردیدختره با تعجب نگاهم م بدبخت

  ینیکنارم بش نکهیبه ا یوا یبش کمینزد گهید یعمرا حت میمن چ یاگر بدون یوا

 خوشگلم   دونمینگاهم نکن م ینجور ی_ا

  دونمیکنم حاال چراشو نم تشیخودشو جمع و جور کرد که خندم گرفت دوست داشتم اذ عیسر

   دونمینم یدختره رو حت نیافتاد که من اسم ا ادمی

   هی+اسمت چ

  کاریچ یخوایبخور اسم م کتویبا اخم گفت :به توچه...ک عیسر ید ولجا خور میسوال ناگهان از

خم شدم رو صورتش که رفت عقب اما چون  کمیرو گذاشتم کنار  دستمو گذاشتم کنارش و  جعبه
   هیاسمت چ یکه خوردم ...اما نگفت کویبره  +ک ادیدرخت پشتش بود نتونست ز

ابروم باال  یتا هیاونور   یبر  شهیو اروم گفت:م نییکرد زل زدم به چشماش که سرشو انداخت پا هول
 :بگو تا برم   دیپر

 چرا من بکنم   ینکرد یگلوشو قورت داد و تخس گفت:تو که خودتو معرف اب

   دیکش قینفس عم هیجسارتش خوش امد رفتم عقب که  از

 اونوقت...  یدیکه منو د یبگ یوقت به کس هی دمیترسیم نکهینکردم به خاطر ا ی+اگر من خودمو معرف

خواست باهات  یبگم تا االن صد دفعه گفته بودم...اصال ک خواستمیگفت:م یوسط حرفم و عصب دیپر
 برم   دیشده با رمی...من د ستین یعاد زتیچ چیه یمرموز و مجهول هست یاشنا شه به اندازه کاف

 چقدر بامزس   ارهیچه زود جوش م نینتونستم نخندم ا 

 و بلند گفتم :رضا   بمیکه دستمو کردم تو ج سمت خونه رفتیم داشت

 بهم کرد   ینگاه برگشت
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 جلوش و با جذبه خاص خودم گفتم:و شما؟  رفتم

 ترس اما سرخ شد و اروم گفت:روسال   ایاز خجالت بود  دونمینم

  امدیچقدر اسمش بهش م دیرز سف یعنیتکون دادم روسال  یسر 

 رمیگردنشو گاز بگ خواستیخودمو کنترل کنم دلم م تونمینم گهیحس کردم د ینگاهش کردم ول رهیخ
 البته اگر تونستم   امیبازم ب دیممنون شا کی:بابت ک

مطمئنم کنترلم  موندمیاونجا م گهید کمیعقب گرد کردم و برگشتم  عیسر امیچرا گفتم بازم م دونمینم
   سادمیلحظه وا هی یاما برا دادمیرو از دست م

 نگاهش کردم  نهیکه منو نب یاز پشت درخت جور  اروم

نگاهش  گهید کمیدختره خوله خندم گرفت  زدیبود و داشت باخودش حرف م ستادهیهمونجا ا هنوز
 حبس شد   نهیکه امد طرفش نفسم تو س یفرد دنیکردم که با د

به  یچه ربط نیرحسیبود امد سمت دختره و دستشو انداخت دور شونش ام نیرحسیبود ام خودش
 ره  دختره دا نیا

 به مخم فشار اوردم   کمی

اون دوتا...اروم زمزمه کردم  یعنی نهیرحسیام یچشما یخدا کپ ی....روسال چشماش وا روسال
 +خواهرشه 

 .......... 

 کنم   کاریچ دونستمینم تیعصبان از

 هیامد چنان با ضربه بالم پرتش کردم که خورد به  ریکه گ یتنه نصفه ا نیبرگشتم اول یکیجنگل تار به
   گهیدرخت د

 باشه   نیرحسیخواهر ام  دیهمه دختر چرا صاف با نیا نیزدم نههههه چرا اخه ،ب تیاز عصبان یادیفر

 ماساژ دادم   کمیبا دوتا انگشتم  سرمو  زدمینفس م نفس

   کشمشیشد به خدا االن م کیها بهم نزد سیاز گرگ د یکی
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   نهیشمارو بب خوادیعصاب ندارم اروم گفت:سرورم م دیداد انگار فهم فیش جلوم

 داد فلنگو بست   فیش عیسر بعدم

   کشمیبودن چه طور ادم م دهیچون د دنیترسیمثل سگ ازم م نایا

 که اروم تر شدم به طرف قصر پرواز کردم   کمی

   کهیمرت نیامد جلو و محکم منو تو بغلش گرفت متنفرم از ا دنمیبا د سیملک

جشن  تیروزیبه افتخار پ خوامیکنم م داتیبود پسر از صبح هرچقدر گشتم نتونستم پ یعال_کارت 
  رمیبگ

اونم به خاطر  فهمهیفقط داخل شهرو نم فهمهیم نیام بخوام برم ا ییمن دستشو گهیکردم چرت م اخم
  شهیحفاظت وارید

 ؟  یکنیخر م ویمن کجام ک دونهیصبح نم از

  ستین یبه مهمون یاز ی+ن

 الزمه   میلیکرد:چرا اتفاقا خ تیهدا شیو منو به سمت صندل دیخند

  میریگیکه رو مخ من بود گفت:امشب جشن م یبلند یبا صدا بعد

 ................ 

 ) نیرحسی(ام

با قرارگاه کرد به  یبا کار  سیهمراهمون تو جلسه  شرکت کرد متاسفانه ملک مایبود ن یعصبان مت
   کنهیکسم رحم نم چیهمون حمله کنه به هب خوادیداد م نانیهممون اطم

 نیا ستین دیچقدره بع روهامونیتعداد ن نمیگفت:بب دادیکه جاناتان مخاطب قرار م یدرحال ماین
 بهمون حمله کنه  

 یروهایسوم ن کی ننیبیکه تازه دارن اموزش م ییبا وجود اونا ی_متاسفانه کل افرادمون  باهم حت
   میندار یشانس چیبهمون حمله کنه ه ستین سیملک

 جمع کرد ؟  روین عی_واقعا چه طور انقدر سر
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 نیاگر الن نبود ا هیاون کتابه کوفت ریگفت:تقص نشستیم ماین کینزد یکه رو صندل یدرحال یمهد
  فتادیاتفاق نم

  نمش؟یبب شهیو رو به مت گفتم:کتاب االن کجاست؟م زیگذاشتم رو م دستامو

 تکون داد   یسر  مت

تابلو بزرگ  هی زشیرفتم درست پشت م شیتو سالن موندن فقط من همراهش به اتاق شخص هیبق
  دیفهمیم یعمرا کس یکردیبود که اگر لمسش نم کیکوچ چهی...تابلو رو برداشت پشتش در

   نهیسر ا ریز هیبدبخت یبود اخم هام در هم شد هرچ کیسرام هیشب کمیکه  دیبا جلد سف یکتاب دنید با

 بازش کرد   شدیگرفته بود و نم یکلفت اریبس بیغر بیعج شهیکتاب ر دور

  هیچ شهیر نیباز کرد؟اصال ا نویا شهیم ی+چه طور 

 نکردن   دایپ یز یدنبال جواب گشتن اما چ یلیما خ یمحقق ها دونمی_نم

  میشانس ما دار نمیا

 لیبا متحداتون جلسه تشک گمیمن م ادهیز یلیبدم، احتمال جنگ خ یشنهادیبهت پ خوامی+مت م
 یکی...براشون پ کنمیکارو م نی_ا  میایبرنم سیاز پس ملک ییما به تنها هیمزه دهنشون چ دینیبب دیبد

  کشهیطول م ادیفرستادم تا جوابش ب

 خب   اری+بس

 توقع ازت ندارم  ریمشکالت اخ نیاالن با ا نکهی...منظورم ا یبمون نجایا یستیمجبور ن نیرحسی_ام

 ...خودم خواستم   ستمیمجبور ن دونمیزدم:م یلبخند

   زی+ممنونم ...به خاطر همه چ

 ......... 

نبود چون جاسوسامون از  یخبر  سیچند روز مثل برق و باد گذشت از ملک نیاموزشگاه ا  میبرگشت
   میدست داد

 نبود   یو مرموزشونم خبر  دیاز فرمانده جد یحت
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وقتا اصال شب  یلیخ ریواگ ریهاگ نیتو ا میکن تیتقو یدفاع یروهاین میکردیم یجوره سع همه
 بودم  دهیند یروسالرو درست حساب یخونه حت رفتمینم

 اموزشگاه بود   شتریب کردیبا برگشتش همه جور بهمون کمک م ماین

نفر به اتاق بدون سر بلند کردن  هیبرام امده بود گرم بود که با ورود  دیکه جد یبا چندتا نامه ا سرم
 گفتم:مزاحم نشو  

 االن برگردم؟  یعنی_

   یزدم و ازجام بلند شدم :عمرا اگه بزارم برگرد یروسال لبخند دنیکردم با د سربلند

   دنتیامدم د اوردمیطاقت ن گهیخونه که د یامدینشست :انقدر ن یکنارو رو صندل امد

   یگفتم:خوب کرد کردمیطور که نامه هارو جمع م همون

  اد؟یاز دست من برنم ی....کار گم،یم ادهیز اتیاالن نگران دونمیم نیرحسی_ام

 امدن تو   مایبهش زدم تا خواستم جوابشو بدم که ن یلبخند

 مثال به ما کنن؟  توننیم یبود گفت:اوهو بانو چه کمک دهیکه انگار حرفامون شن ماین

  شهیم یشکل نیا نهیبیم مارویچرا ن ستیچرا روسال سرخ شد معلوم ن دونمینم

  نم؟ینداره من اطراف بب یاروم از جاش بلند شد و رو کرد سمت من:اشکال روسال

 ماین نباریبهش گفت که باعث شد ا یز یچ هی واشیکه شد  ماین کینزد رفتیتکون دادم داشت م سر
 دوتا مشکوکن  نیسرخ بشه ا

 ............... 

 (روسال) 

ماده ببر  هیکه  ییاز کمک ها یکیکه خودش بشنوه گفتم: یکه رد بشم اروم جور  مایاز کنار ن امدم
 نزنه َشل و َپِلت کنه   نکهیبهت بکنه ا تونهیم

 با کمان ورزش مورد عالقم  یانداز  ریرفتم قسمت ت رونیسرخ شد امدم ب مطمئنم

 برگشتم سمتش  ماین یکه با صدا  کردمیافراد نگاه م یانداز  ریت داشتم
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   دیکن یخال یرانداز یت دانی_زود م

برداشت و  یو کمان رینگاهش کردم که ت یخلوت شد سوال رونیهمه افراد رفتم ب عیسر یلیخ
 مخاطب قرار داد:مسابقه؟  نیرحسیام

 نگاهش کرد :ممنون اما حوصله ندارم  نهیدست به س نیرحسیام

 بهمون ملحق شدن  نمیستیو کر یکه مهد دینکش یطول ستادمیامدم عقب تر ا منم

  اد؟؟یم رشیگ ی...فقط برنده چییسه تا امی:جوووون بابا منم میمهد

  ؟یکول کنه ،....هست یکیبده اون  فیش دیبرد با یزد: هرک ریبه ام یلبخند بدجنس ماین

  دمیهمون شب که زدمش فهم لشوندسیتبد ماین دونستمیم

   کردیمغرورانه نگاهمون م نیکرست 

 کمان ازش گرفت :قبوله   ریو ت دیخند ریام

 رویهر پنج تا ت یهمون اول کار  نیرحسیو ام یمهد زدیم دیبا ریشروع شد هرکس پنج تا ت مسابقه
 زدن و همشم خورد وسط  

 خودمن   یحال کردما داداشا یعنی

 زد   رونیاخر ب ریزد وسط اما ت رویاول به من کرد چهارتا ت ینگاه مین ماین

 اول کولش کنم؟  خوادیم یمن باختم ...خب ک شدیچ یدی_اخ اخ د

   ستیقبول ن رونیب ی:ازقصد زد نیرحسیام

   یکنیبده اول منو کول م فیزود باش ش یوسط :جهنم که از قصد زد دیپر یمهد

 گفت :باش  یجور خاص هیو برگشت سمت من  دیخند ماین

 کردم زهرمار  اخم

 کیداشت تاحاال از نزد یابهت خاص دیو سف ییطال فیپوگریه هیچشام گرد شد  مایدادن ن فیش با
 هستن   ابیکم یلیبودم خ دهیبودم ،شن دهیند
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 خودشو به رخ من بکشه  خواستیم فتهیبگو خودش پس

 اریو سر عقاب دارن بس رهیهستن که بدنشون ش یبزرگ جسته ا یلی: شکل تبد فیپوگریه ی"پاورق
 همراه با دوبال بزرگ "  یقو

   مایبا ذوق رفت سمت ن یمهد

 دور زد :بپر باال عشقم   ماین

واقعا جسته اش  ستادیرفت جلوش ا نیحس ریگردنش گرفت، ام یپشتش از پرها دیپر دیخند یمهد
 بزرگ بود  

 نه؟  دیشیشما دوتا بزرگ نم گمی_م

 نده   ریبال هاشو باز کرد :پدر جون انقدر گ ماین

 بلند شد و ارتفاع گرفت   نیپرش کوتاه از رو زم هیبرداشت با  زیخ

داره ها  یر یدختره  خود درگ نینکردم ا یبابا من که کار  کردیچرا بااخم نگاهم م نیستیکر  دونمینم
 شدهه   لنتیکال سا زدیحرفم که نم

 نکرده بودم   یانداز  ریوقت بود ت یلیو کمان و برداشتمش خ ریرفتن اونا باالخره رفتم سمت ت با

 بدم؟  ادیبهت  یخوای_م

 یرانداز یت یزمان هیخواهرش  دونهینم یحت میهمه سال ازهم دور بود نیکردم ا نیرحسیبه ام ینگاه
  کردهیبا کمانم م

 عقب   دمشیگذاشتم تو کمان و کش رویجواب بدم ت نکهیزدم قبل ا یلبخند

 بود   یمن عال یهمه مدت برا نیوسط خورد ،بعد ا بایزدم تقر رویت قینفس عم هیگرفتم با  نشونه

   خوامی+نه نم

   یبلد دونستمیتعجب نگاهم کرد:نم با

   یدونینم زارویچ یلیگذاشت سرجاش و اروم گفتم:خ کمانو

 نگفت   یز یچ یول دیفهم منظورمو
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 یچار چنگول یمهد رمیگاز بگ نویبود از خنده زم کیبرگشتن با نگاه کردن بهشون نزد یو مهد ماین
   نیفرود امد از پشتش افتاد زم یوقت مایبود به ن دهیچسب

 کال انگار باد برده بود ،رفته بود هوا   موهاشو

 با خنده گفت:با عشقت خوش گذشت   نیرحسیام

 عشقه پدرمو دراورد   ی*دم به هرچیمن ر  یعنیگفت:عشق؟ خوردیکه تلو تلو م یدرحال یمهد

 چه وضع پرواز کردن اخه   نی:ا مایرو کرد سمت ن و

امد جلو تر و رو کرد سمت من چشماش تو حالت  کمیبده  فیکه ش نیبدون ا دیسرمست خند ماین
  ؟یامتحان کن یخوایگفت:شما نم یازش چشم بردارم با لحن خاص تونستمیبود نم بایواقعا ز فیش

 نیهمچ نیرحسیام یجلو یبه چه جرعت ستیازش گرفتم با اخم رومو کردم اونطرف معلوم ن چشم
 چه برسه سوار کردن من  یخور یام نم ی:بدرد حمالگهیم یز یچ

 نخنده   کردیم یسع ریخنده اما ام ریزد ز یمهد

   گمایبه خواهرت م یز یچ هی ریداد و گفت:ام فیش ماین

 حرف راست زده، مگه دروغ گفت   یکنیکرد :تو غلط م یاخم ظاهر  نمیرحسیام

   رخندهیمنم زدم ز نباریا

   گهیزد :باشه د یبهم کرد و لبخند محو ینگاه ماین

 بود ،ولش کن به درک که رفت بهتر  .......  نجایمواجه شدم االن که ا نیستیکر یخال یبرگشتم و باجا 

 (سوم شخص)  

پاره کردن دوتا از  کهیاخه ت وانسید سیملک نیا کردیهارو نگاه م سیگرگ د دنیحرص داشت جنگ با
 دارد   یدنیگرگ  چه د

   یر یم یگفت:کجا دار  سیبلند شد که ملک شیحوصله اش  سر رفت از جا گهیکم د کم

 مبارز ها ندارم   دنید یبرا ی،عالقه ا رونیبا جذبه گفت :ب رضا

   ستین میقد یهمان رضا نیا کردیوقت بود حس م یلیبا اخم به رفتنش نگاه کرد خ سیملک
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   کردیم یکم کم داشت با عصابش باز  شیرفتارها

،اما الزم  اوردیسرش ب ییکه بال شدیم نیمانع از ا خواستیکه م ییها زیطمع بدست اوردن چ یطرف از
 از افرادش را صدا زد   یکیمطمئن شوم ، یز یبود از چ

 بهش کرد و منتظر دستور ماند  یمیتعظ فرد

 رضا رفت لبه دره   گرید یسو در

 هارو ادامه بدهد   یموش و گربه باز  نیا یبه شدت مشغول بود تا ک فکرش

مجبور به  مانیبه خاطر پ نکهیکرده بود با ا دایعذاب وجدان پ کردیکه م یینسبت به کار ها دنیجد
 اطاعت کردن بود 

 بلند شد   شیاز جا یعصب دانستیحالش راخودشم هم نم لیدل

 من چه مرگم شده  ای_خدا

 باشد   نجایدوست ندارد ا دانستیبرود فقط م خوادیکجا  م دانستیرا باز کرد نم شیها بال

ساختمان شهر  نیوارد شهر شده است کالفه رو بلند تر دیبه خودش امد د یجنگل کال خارج شد وقت از
 فرود امد  

 برود   نیرحسیام شیاالن پ نیهم خواستیدلش م دیکش شیبه موها یدست

 جانشم شده برود سراغش   متیاعتراف کند شده به ق برود

 با کدام رو برود   توانستینم اما

  

سراغ ان دختر نرود اما  گریشد ناخداگاه به سمت باغ رفت از ان شب به خودش قول داد د مانیپش
 شده بود برخالف تصورش  خانه در خاموش بود  یانگار حال خراب باعث بدقول

 را نگاه کرد نه   اطراف

بخش باغ رفت، تا بال  نیتر کیسمت تار راهش را کج کرد به ستین زبانشیامشب م یکس انگار
 فرو رفت  یکیتو تار شتریهول کرد و ب دیکه از پشت سرش شن ییرا باز کرد با صدا شیها
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 ....... 

 (رضا) 

 ... یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 من بالستم   دونستیاون نم دیعقب کش شتریخودمو ب عیروسال هول کردم و سر دنید با

  ستیهمراهم ن یعقب ....نترس منم کس  ی_چرا رفت

 بال هامو پنهان کردم   عیسر

 یکردم به خودم مصلت باشم اخم ی؟سع دید یعنی کردیبه جلو گذاشتم مشکوک نگاهم م یقدم و
 کردم و اروم گفتم 

 همراهته ...  ی+فکر کردم کس

  ؟یرو کولت انداخته بود یز یچ گمیبه جانب نگاهم کرد :م حق

 کردم :نه...چه طور   هول

 سرشو کج کرد و به پشت سرم نگاه کرد باعث شدم خودمم برگردم پشت سرمو نگاه کنم   کمی

 توهم زدم   دمید هیفکر کنم سا الیخیبزرگ ...ب اهیس زیچ هیلحظه  هی_اخه 

   یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیبحث عوض کردم  +ا عیسر دیخوبه نفهم 

  یکنیم کاریچ نجایخودت ا کنمایم یزندگ نجایو با مزه گفت: من ا نشینگاهم کرد دستشو زد به س کمی

211 

 کنم  تشیاذ کمیدادم  حی؟ ترج کنمیم کاریچ نجایمن ا دمیبه گردنم کش یدست

   یاما انگار سر به جنگل گذاشت ینذاشته باش ابونیسر به کوه و ب میمطمئن شم از دور خواستمی+م

  یشیپرو م خندمیبهت م قهیاخم گفت:تا دو دق با

   گهیکه پرو شدم د ی+خب رو بهم داد

  ؟یزد یز یچ ی:ملت خول شدن ...نصف شب دیباال پر ابروهاش
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  کردیکه از دور صداش م  نیرحسیام یصدا

 دنده   امیاالن م نجامیبهش ندم تا سرشو برگردوند :ا یباعث شد جواب 

 از اونجا رفتم   عیسر عقب

   نیرحسیاطراف نگاه کرد و بعد برگشت سمت ام کمینگاهش کردم  کمیدور  از

 دوباره داغ دلم تازه شد  دنشید با

 گره خورده   یکیمن با تار ی...اصال زندگ یکیبرگشتم سمت جنگل تار یمجبور 

 انگار منتظرم بودم   سیورودم به قصر ملک با

امد  سیکه ملک ستادمیچه خبر ،وسط سالن ا نجایتو سالن کل افرادش دور سالن پر کرده بودن ا رفتم
 شده؟  یسمتم  +خبر 

   یبه خود شهر نفوز کن یبه زود خوامیخنجرشو تو دستش جا به جا کرد :م ستادیا جلوم

 شده چه طور از دروازه رد شم؟  ریشهر االن دروازش تعم ی+ول

   یر که االن رفتزد :همون طو یپوزخند

 کردم اروم و خونسرد باشم   یخوردم اما سع کهی

 ؟  نمیبیرو تو چشمات نم یاو سرد گهیبه سرت امده چرا د ییدورم زد :چه باال یچرخ

 عوض نشده  یز یبااخم گفتم :چ  نییانداختم پا سرمو

 دینبا شمیاگر به چشماش نگاه کنم بدبخت م دونستمیچونم و سرمو بلند کرد م ریبرد ز دستشو
 _به چشمام نگاه کن    نهیخاطراتمو بب

 چونمو فشار داد و با داد گفت :گفتم به چشمام نگاه کن  یکردم که عصب ممانعت

 خشم به چشماش نگاه کردم   با

مت با تمام وجود داشتم مقاو گردهیم یداره دنبال چ دونستمیچشمام امد م یخاطراتم جلو حجم
   نهیبا اون دختر بب دارمید نیاما دست اخر تونست اخر ارمیکه به خاطر ن کردمیم
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  نیولم کرد که افتادم زم شدیداشت بد م حالم

   زدمینفس م نفس

   یهست یرکیواقعا پسر ز یشد کیخوبه که بهش نزد یلی_خ

  ستین یکنیکه فکر م یگفتم:اون..جور  دهیخودم بر جا

 یکنیاز من اطاعت نم گهیکه تو د کننی...چندتا از افراد من فکر م ستین دونمیزد :م یبدجنس لبخند
   کننیبهشون ثابت کنم اونا اشتباه م خوامی...م

 نگاهش کردم   یسوال

 امد جلوم و توصورتم اروم گفت:بکشش   که

 .............. 

 (روسال) 

 بودم   واریصبح خوابم برده بود االنم کال تو در و د یایکینزد بایبود تقر ریتمام فکرم درگ شبید

 خونه بودن درواقع روز استراحتشون بود  یو مهد نیرحسیام امروز

 همون جمعه خودمون   یها هیتو ما یز یچ هی 

 بابا روسال خب برو بخواب   ی_ا

 امروز از دست بدم   خوامینم ابهیاما موندن شما تو خونه نا ادیخوابم م یلیکردم:خ یبه مهد ینگاه

 ... گریصورتم گفت:جوووون بابا چقدر شما ج کیبرداشت نزد زیبه سمتم خ یمهد

 نکن   تشینصفه موند:اذ نیرحسیام یحرفش با پس گردن هیبق

  میدور بزن می_پاشو صورتت بشور بر

   دمامیبازم خوابم م یبهتر شد ول کمیحرفش خواب الو بلند شدم و صورتمو شستم حالم  نیا با

 چشام کال باز شد   نایو ال ماین دنیاما با د رونیب میرفت ییسه تا هر

  ن؟یای+شماهم همراه ما م
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   رمیمنم با داداشم م رونیب یر یتو با داداشات م یوقت میایبا مزه گفت :بله که م نایال

 دور دورا   دیریبا شاهزادتون م دیکنیگفت:حال م یبا لحن پرشوخ ماین

   رونیب یر یخفن م لشوندهیکه با دو تا تبد یکنیخنده:زرشک ...تو حال م ریزد ز یپق یمهد

 به من کرد:درواقع سه تا   ینگاه یچشم ریز ماین

   میامد کنارم :خب کجا بر نیرحسیام

خراب شده  نیگفتم:تو ا نیرحسیدر گوش ام واشی شهیبدوام اما تو شهر نم کمی خواستیدلم م یلیخ
  د؟یهست که بشه دو ییجا

   ستایشدن ن لیواسه تبد یوقت خوب ادیافتاد:روسال االن ز شیدوزار هویگنگ نگاهم کرد  کمی

 پرواز لک زده   یدلم برا ریام تونمینم گهی:دنیزم دمیکوب پامو

 حرکتم خندش گرفت   از

منم  دمیها ...به خدا منم پوک شهیم میتو دره بکش یحفاظت وارید هی ری:امهیدردم چ دیانگار فهم یمهد
  خوادیدلم م

 لشوندهیهر تبد یبرا نیو ا میکنیحد قدرتمون حس م نیشتریب مونیلیحق داره ما تو شکل تبد یمهد
  نهیریش یلیخ یا

   دیزنیپشت سر من حرف م دی....نکنه دار هیامد سمتون:بحثتون سر چ ماین

  یسر خر سراغ دار  یب عیمنطقه وس هی مایاول به من کرد و گفت:ن ینگاه نیرحسیام

 جا سراغ دارم   هیکرد : یبه من و مهد یبا تعجب نگاه ماین

 ....... 

 قشنگ بود   یلیخ کردمیذوق داشتم به دره پر گل رو به روم نگاه م با

بزرگ بود هر سه  یلیچون منطقه خ دنیاستتار کش واریدورتا دور دره د نیحس ریو ام یو مهد ماین
 بکشن   واریدرامد تا کل تپه رو د گرشونیج شونیتا

 بود   ستادهیبا ذوق کنارم ا نایال
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 جالبه   یلی...خ دیکش وارید شهیم یبودم چه طور  دهی_تا حاال ند

 +اره قشنگه  

 یبهشون کرد :هو ینگاه یبا اخم ظاهر  مایرو گرفت که ن نایامد دست ال یمهد واریشدن د لیتکم بعد
 اونور بعد  دیمن حداقل بر یجلو

   گرفتیدوست دارن سخت نم گرویهمد یو مهد نایال دونستیم ماین انگار

   میشد ما که رفت لیکه تکم واریبلند گفت :د یبا صدا یمهد

لحظه  هیدادنش  فیبود که با ش یمهد یکینزد مایداد ن فیهوا ش یتموم نشده بود که ب حرفش
بزرگ جسه  یلیآالکس خ یمارها دیرو د یمهد شدینبود مطمئنم از شهر راحت م واریاگر د دیترس

 هستن 

 ... ترسمیم یگیهوا، نم یچرا انقدر ب تیشخص ی_ب

   میکردینگاهشون م نییدوتا باهم کل انداخته بودن ما هم از پا نیداد ا فیهم ش ماین همزمان

کم اورد و امد   مایاخر سر ن رونیب دیکشیخودشو م یبا بدبخت یو اونم ه دیچیپیم مایدور ن یه یمهد
   نییپا

 داد   فیامد ش یمهد

 ؟  ؟ییدستشو ریش یجان کم اورد ی_ا

   ارمیداغ کرد:پدرتو درم ماین

 بود   یخودمون یلی؟خیشاهزاده ام انقدر خاک رفتمیم سهیمن از خنده ر یبرداشت افتاد رو مهد زیخ هی

   زدیهم با ذوق دست م نایال گرفتنیم یباهم کشت نایا

   ییبدو یخوایول کن ،مگه نم ارویروان نیامد دستمو گرفت:ا نیرحسیام

 شده بود  رتنگیقدم زدن با ام یدادم دلم برا سرتکون

وقت  یلیَپِگسس رو به روم بودم خ ییبایداد محو ز فیش نیرحسیام میدور شد کمیاون خول ها که  از
 بودمش   دهیشکل ند نیبود به ا
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   میشونیچسبوند به پ شونشویبلندش فرو کردم پ یها الیتو  دستمو

  ؟یدینم فی_ش

 دادم   فیماه ش دنیقدم رفتم عقب باالخره بعدا چند هی

 حالمو جا اورد   یبود که حساب نیریحجم قدرتم برام ش انقدر

 وستیبهم پ نمیرحسیکه ام دینکش یطول دنیهوا شروع کردم به دو یتکون دادم و ب دمویسف یها بال
    میدیدویدور تپه با سرعت م

 ) مای(ن

   ادهیاست اما  چقدر زورش ز زهیر هیبودم ماشااهلل  یحال ترکوندن مهد در

 قشویباعث شد  دنشیدست برد سمت موهام و شروع کرد به کش یمهد هوی زدیبرامون دست م نایال
 ول کنم  

 ...  شی+نکبت موهامو ول کن کند

 نشست رو شکمم و دستامو گرفت   نیهولم داد از پشت افتادم زم هوی

 نکبت هان شاهزاده خونخوار    یگفت ی_به ک

امد کنارم نشست با خنده  نامیال هویبکشم که  رونیکردم دستمو از دستش ب یگرد شد سع چشام
 منو بکشن   خوانیم نایا ریشروع کرد به قلقلک دادنم ،نخ

 ...اخ دلم بسته   دددی:ترو...خدا نکن دمیخندیم بلند

 مطمئنم قرمز شده بودم   دادیقلقلک م زیر هی نامیمنو نگه داشت بود ال یمهد

لحظه حواسش پرت شد  هی یخنده روسال، مهد یصدا دنیبا شن هویکه  امدیاز چشام داشت م اشک
 دستشون فرار کردم    ریاز ز عیسر

 گذاشتم رو دلم هنوز خنده رو لبام بود   دستمو

 خندم جمع شد   دمیدویدوتا پگسس که دور تپه م دنیبا د برگشتم

 بودم   دهیبود د نجایقبال که ا  نیرحسیام یلیبودم شکل تبد محوشون
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داشت کال دهنم باز مونده بود منو بگو اون روز تو  یر ینظ یب ییبایاعتراف کنم ز دیروسالرو نه با اما
خاک  یعنیخودمو بهش نشون بدم  ... خواستمیکنم ...م کشیکردم تحر یچقدر سع یانداز  ریت نیزم

 توسرم 

 که داشت باعث تعجبم شد  یخودم ماتم برد اماشاخ شیلیشکل تبد دنیاالن باد یول

 بود  ابینا میلینبود خ یعاد زیتکشاخ و پگسس باهم چ بیترک

چشمم کال رو  ستادیعقب تر ا کمیداد و روسال  فیش نیرحسیام کمونیکه دور زدن امدن نزد کمی
 روسال بود  

 بهش نگاه نکنم   تونستمینم

 سرت امده   ییچهرم با تعجب گفت:چه بال دنیبا د زدینفس نفس م نیرحسیام

 رو بکشم  یمهد دیافتاد که من االن با ادمی تازه

 نشسته بودن و اصال حواسشون به من نبود   نیرو زم نایو ال یمهد

 اده خونخوار؟  شاهز یگفت ی:به ک یسمت مهد برگشتم

 کشتمت پسره افتاب پرس  رمتی:بگ دیمثل فش فشه از جاش پر یمهد

 ............. 

 (روسال) 

سرحال بشم هرچند  یشدنم باعث شد حساب لیخوب بود تبد یلیبه شهر خ میغروب برگشت یایکینزد
 بود   ینشد پرواز کنم اما درهرحال عال

بود حداقل با  یپسر خاک یلیخ ستیشاهزاده ها ن هیشب شیزیچ چیه مایمدت متوجه شدم ن نیا تو
 بود   ینجور یا نیرحسیو ام یمهد

 کردنیکه به هم م نایو ال یاشکار مهد یبا ابراز عالقه ها یبود که مشکل نیکه برام جالب تر بود ا یز یچ
   گرفتینداشت سخت کال نم

 کردن   یشام مارو همراه یبرا مایو ن نایال ،یمهد یباز  شیریو البته س نیرحسیام دیشد یدعوت ها با
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 یز یچ یتیمامور یبودمش انگار برا دهیوقت بود ند یلیاز خوردن غذا محمد امد دنبال بچه ها خ بعد
 رفته بود  

 رفتن و من تنها تو خونه موندم   یو مهد نیرحسیام بازم

 هوا دلم گرفت   یب دمیمبل دراز کش رو

ام داشتم اما بدجور دلم گرفت  یروز پر انرژ  نکهیبا ا رهیچرا دلت بگ یبدون نکهیبدون ا ییوقتا هی شده
 کنم  هیگر یکه دوست داشتم حت یدرحد

من نبودن  یکدومشون خانواده واقع چیه نکهیارمان تنگ شده بود با ا یبابام ،مهتاب حت یدلم برا 
کم نزاشته بود  یز یچ چیمن ه یبغل کرد انقدر دلم گرفت بهزاد برا نارویمت ال یچرا امروز وقت دونمی،نم
 از مهتاب منو دوست داشت   شتریب یوقتا حت یلیخ

 میوسه سال زندگ ستیبود که با وجود ب ینیبودن ،تنها بودن نداشتن پدر و مادر درد سنگ میتی اما
 بدم  نینتونستم دردشو تسک

 پاکش کردم   عیکه سر دیاز چشمم چک یقطره اشک 

 امشب هوا گرفته بود مثل دل من   رونیازاد داشتم از جام بلند شدم و از خونه امدم ب یبه هوا ازین

   کنمیم یط ادیز ادیکه چند وقته ز یر یاروم شروع کردم به قدم زدن مس اروم

 (سوم شخص) 

درخت نشست به  ریز یتخت چوب یتکرار شد قدم زنان رفت رو شیخاطرات گذشته برا بیعج امشب
 کرد  یاسمان گرفته نگاه

بلند شد چند قدم جلو تر رفت اما سه  شیاز جا دیکه از اطراف باغ شن ییخود بود که با صدا درحال
 بود و صورت هاشون رو پوشانده بودن به سمتش امدن   اهیمرد که لباس هاشون س

ان مرد ها   نیخوایم یچ دیسته یک گهیرسا گفت:شما د یو چند قدم رفت عقب با صدا دیترس روسال
 دختر بچه بود   کینگاهش کردن از نظر انها او فقط  یکم

 امد،یانها برم یاز پس هرسه تا کردیکه فکرش را م یز یزودتر از چ دیرا درهم کش شیاخم ها روسال
 که که ان سه نفر کنار رفتن  یخواست حرکت
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 بزند اما   یحرف خواستیشل شد م شیدست ها شیفرد رو به رو دنیبا د 

 بالست بود ؟  کیامکان نداشت او  نیرنگش زبونش بند امد ،ا اهیبزرگ و س یبال ها دنید با

 گردن روسال گذاشت   یرا رو یرنگ یبلند و نقره ا ریشمش عیسر یلیبه سمتش امد و خ رضا

   فتدیب نیکارو کرد که باعث شد روسال از پشت به زم نیا عیسر انقدر

سکوت تنها جواب  دیرسیپسر ترسناک به نظر م نیا یبزند چقدر امشب چشم ها ینبود حرف قادر
 امده بود  شیپ تیروسال به وضع

 تیحرص و عصبان کند؟باینم یاز جانبش بود چرا کار  یمنتظر واکنش کردینگاهش م رهیخ رهیخ رضا
  یا لشوندهیتبد هیتو ،یهست یچ دونمیگفت:من که م

 سکوت  بازم

 بلند شو منو بزن   ؟یکنیچرا دفاع نم ادهیقدرتت چقدر ز دونمیم یداد ادامه داد:لعنت با

 پاشوبجنگ   گمیزد:م یا نعرعه

بود که نجاتش  یهمان کس نینداشت ا ستادنیتوان ا کردیهمچنان تو سکوت بهش نگاه م روسال
 به اونداشت   یداده بود؟امشب اصال شباهت

همه فشار راحت شود اما روسال فقط  نیبار ا ریدفاع کند بلکه بتواند از ز بود روسال از خود دواریام رضا
   ستادیا شیبلند شد و روبه رو شیبهش نگاه کرد اروم از جا

 اما...  دمیترس یلیازت خ دمتیکه د ی_دفعه اول

 که بخواد به من صدمه بزنه   ستین یکس نیبه چشمات نگاه کردم گفتم ا ی:وقتشیزد به چشما زل

 کند  کشیکرد تحر یکردم اخمش را حفظ کند چه طور اورا بکشد؟سع یشل شد سع شیدست ها رضا

 ... زنهیکه به تو صدمه م می...من اتفاقا کس ی_اشتباه کرد

 به سمتش برداشت که باعث شد رضا دستش بلرزد :پس منو بکش  یقدم روسال

اشتباهمو تکرار  دیرار کرد:نه من نبارا باال برد با خود تک رشیرضا شمش زدیراحت از مرگ حرف م چقدر
 ... تونمیاما ...........نه نم کنهیکنم ،احساسات منو نابود م
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 ریانها درگ یکه همراهش بودن را نشانه گرفت، باهر سه تا یرا به شدت حرکت داد اما افراد رشیشمش
 زود از پس انها برامد   یلیشد و خ

 را نداشت امشب چه مرگش شده بود   شیچشم ها دنیرا به روسال کرد توان د پشتش

 (روسال) 

 دونستم،یبالست بود و من خر نم هیبودم رضا  دهیام ترس یبودم دروغ گفتم مثل چ دهیبگم نترس اگر
 دربارش اشتباه فکر کردم به ذهنم حجوم اورد   نکهیدرصد احتمال ا کیبرد باال  رشویشمش یوقت

 دراورد  من افراد خودشو از پا  یبه جا رشیشمش اما

به سمتش برداشتم  یرو که داشت صد برابر کرده بود قدم یبزرگش ابهت یرو به من کرد بال ها پشتش
  دیبه سمتم دو کردیکه اسممو صدا م یاز خدمتکارا درحال یکی هویکه 

 افتاد  یچه اتفاق شدهیو رفتم سمتش :چ دمیترس

   دیبود گفت:به شهر حمله شده ...تروخدا کمک کن دهیترس یلیکه خ یدرحال خدمتکار

 خبره   یمشخص بود ب کردینگاهم م یبه رضا کردم که با تعجب اشکار  یبرد، نگاه ماتم

 نشونم بده   رویکردم سمت خدمتکار :مس رو

 که نفس کم اورده بودم   دمیدویانقدر تند م دنیکردم به دو شروع

بود که  نیرحسیکه منو درحد مرگ ترسوند ام یز یتنها چ یول دیزهرم ترک میدیقصر که رس یجلو درست
از ورود گرگ  کردنیم یمحافظا سع امدیاز پس اونا برنم ییکرده بود...تنها ریگ سیوسط هشتا گرگ د

 کنن     یر یها به داخل قصر جلوگ سید

 کردن دروازه   ریوارد شهر شدن اونم با وجود تعم یچه طور  سیهمه گرگ د نیا

  

 تیوضع نمیستیبرن محمد و کر ریبه سمت به ام تونستنیکرده بودن و نم ریگ یگوشه ا یمهد و ماین
   ادیسرش ب ییبال زارمیمهم نبود نم یچیرفتم برام االن ه نیرحسیمشابه داشتن به سمت ام

 اماده کردم و رفتم جلو   رمویشمش



 

221 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یبه ساق پا یلگد دنیشروع کردم به جنگ تیدادن و راهمو بستن با عصبان فیش سایاز گرگ د دوتا
 تو شکمش فرو کردم   رویزدم تا تعادلش از دست داد شمش شونیکی

 رسوند    نیرحسیخودشو به ام ایپو خوشبختانه

از  یحجم عیاز گرگ ها خواست بپره رو کمرش و حواسشم نبود سر یکیجدا کردن   هیرو هم از بق ماین
 سمتش فرستادم که پرت شد   روموین

که  یگروه کیقدم خودمو نزد هیقدم  هیبهم کرد وقت نبود جوابشو بدم  یز ینگاه تشکر ام ماین
   دمیکش یغیصحنه رو به رو ج دنیکه با د کردمیمحاصره کرده بودن م نیرحسیام

 فرو کرد   ایتو شکم پو رشویاز متجاوزا شمش یکی

  رفتیو ازش به شدت خون م نیافتاد زم ایازش دفاع کرد اما پو عیسر نیرحسیام

از پشت بهش حمله کرد نتونست درست دفاع کنه  یکیبلند کنه که  ارویخواست پو نیرحسیام
 به کتفش برخورد کرد  رشیوشمش

 مراقب باش   ریزدم:ام داد

 سیگرگ د نکهیبرگشت،  قبل از ا دمیام هویاشکم درامده بود که  گهیرو کمرش د دیاز گرگ ها پر یکی
 پرتش کرد اونطرف  یکیکنه  یبتونه کار 

بال  دمید یخوشحال شدم، تعجبم صد برابر شد وقت کردیمن باز م یرضا که داشت راهو برا دنید با
 نکرده   یهاشو مخف

و خودم به  دمیکش ایدورخودش و پو یحفاظت وارید  عیرسوندم سر نیرحسیبه سرعت خودمو به ام 
 گرفتن   وارویدور د یو مهد مایجون گرگ ها افتادم ن

   یینایطرف ا دونستمیاز اولش م انکاریها با داد رو کرد سمت رضا:خ سیگرگ د رهبر

به گردنش  رشیباشمش نیتا افتاد زم دیرضا مجال نداد به سمتش رفت و با بالش محکم بهش کوب اما
 ضربه زد  
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از سربازا دنبالشون رفت تا مطمئن  یهمراه عده ا نیستیها عقب گرد کردن کر سیزود گرگ د یلیخ
  رونیب رنیبشه از شهر م

 مینبود هممون دورش حلقه زد ایپو یحالش خوب نبود اما به بد امدیاز کتفش خون م نیرحسیام
 رو گرفت و با اشک گفت  ایمحمد دست پو

 اروم باش  شهی_حالت خوب م

 نگاهشو به محمد انداخت و چشماشو بست   نیاخر دیکشینفس م یبه سخت ایپو

 من نه  یدهنم گذاشتم:اه خدا یجلو دستمو

   سیچرااا...لعنت ...لعنت بهت ملک ایبا اشک گفت:خدا نیرحسیام

 عیسر مایحال از پشت افتاد که ن یب هوینگذشته بود که  کمیبود  دهیبه شدت پر نیرحسیام رنگ
 بشه  یدگیها رس یبه همه زخم دی...با دیخبر کن میدار بیطب یهرچ دیگرفدتش:زود باش

کدوممون  چیرو بردن حال ه ایرو بلند کردن چند تا از سربازام امدن جسد پو نیرحسیو محمد، ام ماین
که با  رفتمیخانشون داشتم م بیو محمد به سمت طب مایواجب تره، همراه ن ریاالن ام یخوب نبود ول

 برگشتم  یمهد یصدا

 ............... 

 ) ی(مهد

  ؟ی+رضا؟؟واقع..واقعا خودت

  ستادیزنده بوده روسال امد کنارم ا نمیا یعنیامکان نداره  نیا ستادمیجلوش ا رفتم

 یلینکرد خ یمقاومت چیگارد رضارو محاصره کردن ه یاصل یچندتا از سربازا هویبگم که  یز یچ خواستم
 گرفتنش   عیسر

   دیامد جلوم:شما دخالت نکن عیاما جاناتان سر رمیجلوشون بگ خواستم

 نکرده  یکه کار  دش؟اونیبریگفت: کجا م روسال

 حمل کرد   نجایکه به ا هینکرده؟اون کس ی... کار سیرهبر ارتش ملک نیبا اخم گفت:ا جاناتان
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روسال   گنیم یچ نایا شدیمنم لنگه خودش بودم اصال باورم نم کردیبا بهت بهش نگاه م روسال
  یکنیم کاریگفتم:چ واشیواست سمت رضا بره که بازوشو گرفتم خ

 ببرنش   میبزار دینبا کننی_اونا دارن اشتباه م

  ؟یشناسیاز حرف روسال :تو مگه رضارو م متعجب

   میبر ایفعال ب شنیحساس م میریجلوشون بگ میبهم نداد اروم گفتم:االن بر یکرد و جواب سکوت

  ش؟یشناسینگاهم کرد :تو م مردد

  میبمون ششیکانادا تا پ میرفت نیرحسیکه با ام هیرضا همون شناسمشی+معلومه که م

 زندس   شهیکه بودن کشته شده ...باور نم ی...محمد گفت تو ساختمون

کرده نه  انتیفکر کنم رضا بهمون خ نیبه ا تونستمیخانه نم بیسمت طب میگرفتم و رفت دستشو
  تونستمینم

 .......... 

از دست داه بود  ادینبود فقط خون ز قیعم یلیخوشبختانه زخمش خ میبود ستادهیا نیرحسیام باالسر
 شهر بودن حمله امشب باعث شد مردم اشفته بشن   تیسربازا درحال اروم کردن وضع

  کردینگاه م نیرحسیکه بااخم داشت به ام مایرفتم کنار ن اهسته

 +حمله امشب مشکوک بودا 

 نمیفرستادم بب  نیستیشده گفت:از مشکوکم اون ور تر بود ...افردامو همراه کر دیکل یدندونا نیب از
   هینفوز هیباز کرده ،مطمئنم کار  نایا یدروازه رو برا یز یهمه چ یکدوم ب

 طور بود   نیدادم حتما هم سرتکون

 حالت خوبه؟  ی_مهد

 جمع شد   اشک تو چشماش دنمینگاه کردم با د نایال یبه صورت غرق نگران برگشتم

 بهم کرد و رفت داخل اتاق   ینگاه مین ماین

 خودشو پرت کرد تو بغلم سفت به خودم فشارش دادم   نایال
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 نشده   میزیمن خوبم چ یکنیم هی+چرا گر

  دمیچقدر ترس یدونیبغض گفت:نم با

 من حالم خوبه   یدیدستش زدم:قربونت برم که ترس یرو یا بوسه

 پاک کرد و اروم گفت:برادرت حالش خوبه؟  اشکشو

 زدم :خوبه نگران نباش   یلبخند

 _پس روسال کجاست؟ 

 بود   نجای:االن که ا ستین دمیبگم تو اتاق که د برگشتم

 .................... 

 (سوم شخص)  

افتاد که از محمد خواست با  شیپ قهیچند دق ادیاسترس تمام منتظر برگشت محمد از قصر بود  با
 در حقش بکند   یوجود حال خرابش کمک

 به سمتش رفت   عیمحمد سر دنید با

   دیدر دست داشت اروم گفت :حکمو گرفتم نگران نباش یکه نامه ا یدرحال محمد

 با خودم   شیتشکر کنم بق یچه طور  دونمیگفت:نم عیبروز نداد سر یخوشحال شد ول روسال

  دیشما نبا امیگفت:منم همراهتون م رفتیقصر م رونیه به سمت بک یدرحال محمد

   شهیشما دردسر م ی...اما برا کنهیمن اگر برم ازش دفاع کنم فرق م دیدخالت بد خودتون

محمد رو کرد  دنیگارد رس یدر ساختمان اصل یجلو یکرد وقت دییبا اون بود روسال حرفش را تا حق
  گردمیداخل و برم رمیمن خودم م دیجا باش نیسمت روسال:لطفا شما هم

 نداشت فقط سر تکان داد   یچاره ا ینداشت بماند ول دوست

از سرباز ها گرفت که  یکیرفت داخل با چشم دنبال جانتان گشت اخر سر سراغش را از  محمد
 گفت:پشت ساختمان هستن 
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 ....... 

به  یکند  جاناتان اشاره ا یاله او ن وفتدیب نیزم یبه شکمش زد که باعث شد از درد رو یگر ید مشت
 را از پشت گرفتن و مجبورش کردن بلند شود  شیافرادش کرد دوباره دست ها

 لحظه بودم   نیمنتظر ا یلیبا خشم گفت:خ جاناتان

 اشغال  یمترسون یبکش ...منو از چ یمنو بکش یخوایبهش کرد :م یحال نگاه یب رضا

   نیبود رضا دوباره افتاد زم یکاف  یگر یحرف واسه خوردن ضربه د نیهم

  دیبزرگ رضا کش یبال ها یزد و اروم دست رو یدورش چرخ جاناتان

  ست؟ینقطه ضعف شما مگه بال هاتون ن نی_بزرگ تر

 به بالش وارد کرد که باعث شد صورتش از درد جمع شود  یمحکم فشار

      ؟یر یمی؟م یشیم ی_اگه بالتو ببرم چ

 باشه   یکرد:  فکر کنم مرگ پر درد یا خنده

 بلند شد  شیمحمد از جا دنیکرده بود که با د یرا خال شیعقده ها یاندازه کاف به

رو کرد سمت جاناتان  کردیناله م نیبه رضا کرد که از درد رو زم ینگاه یاشکار  تیبا عصبان محمد
 مردک احمق؟  یکنیم یچه غلط یگفت:دار 

   برمیمجازات کردنش لذت م کرد:دارم از یاخم جاناتان

  ؟هاانیبکن یغلط نیبهت اجازه داده همچ ی_ک

 یکنیازش دفاع م یدار  هیرا از اون نداشت:چ یبرخورد نیتوقع همچ ستادیمحمد ا یرو به رو جاناتان
 بکشمش  دیاز متجاوزاس با یکیبکنم ...اون  تونمیبخوام م یمن هرکار 

 که پادشاهت دستور نداده   ی_ نه تا زمان

که از مت گرفته بود رو به سمتش گرفت:مهرشم داخلش هست خوب نگاه کن...خود  یحکم سپس
 بزنه روشن شد؟  یبیکس حق نداره بهش اس چیو تا اون موقعه ه رهیگیم میپادشاه دربارش تصم
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 کردیکه به رضا اشاره م یحکم را خواند با نفرت برگشت سمت افرادش و درحال تیبا جد جاناتان
  کنمیزندان ...خودم با پادشاه صحبت م دشیگفت: بنداز

   کردیبراندازش م یلحظه رضا نگاهش را به محمد انداخت که با نگران نیاطاعت کردن تو اخر افرادش

 به چشمانش نگاه کند   توانستینم یانقدر شرمنده بود که حت رضا

 ............ 

 (روسال) 

 دینبا یکس دیچرا انقدر طول کش ادیو م دهیحکم رو بهشون م رهیفقط م کردمیده فکر مکر رید یلیخ
 خوبه  د؟حالشی...داد شدیمحمد با هول رفتم سمتش :چ دنیلنگه پا منتظر بودم که با د هی، نهیمنو بب

داده بودم  _بله خوبه ...فعال بردنش زندان  یخودمو جمع و جور کردم سوت عیتعجب نگاهم کرد سر با
   رهیبگ میتا خود مت براش تصم

 معلوم نبود   یکس یول نمیبب یز یانداختم بلکه بتونم چ یداخل نگاه واشیدر  یگفتم و از ال یاهان

 موشکافانه نگاهم کرد  کمی محمد

  میبر گهی:ممنونم بهتر د دمیبروز م مویدارم نگران یلیخ گهید دمید

   یتونی..مشینیبب یبر  یخوای..اگر م ستنیبرم که محمد اروم گفت:نگهبانا ن خواستم

 یز یچ یمن به کس دیبا لبخند گفت:نگران نباش ستادیتعجب نگاهش کردم که امد جلوم ا با
 راست   دیبر دیجا منتظرتونم داخل که رفت نیهم دی...برگمینم

 کردم و رفتم داخل   یازش تشکر  ریز سربه

در داشت حق با اون بود  هیکه فقط  دمیتر رس کیساختمان کوچ هیکه گفته بود رفتم به  یر یمس
 در کار نبود   ینگهبان

 درش قفل بود   یبود فقط اون اخر  یکنار هم که همش خال کیداخل ساختمان چندتا سلول کوچ رفتم

  رونیرفت ب یحرف چیدرو برام باز کرد و خودشم بدون ه دیبودکه تا منو د ستادهیکنار در ا یسرباز 

 فکر همه جاشو کرده بود   نمشیبب خوامیمن م دونستیمحمد م انگار
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 یانقدر ناراحت شدم مشخص بود حساب تیتو اون وضع دنشیچرا با د دونمیرفتم داخل نم مردد
  کردیناراحتم م شتریکه به دستاش زده بودن ب یر یزدنش و زنج

 بخونم   تونستمیتعجب تو چشماش م دیمنو د یافتاده بود، وقت نیمتوجه من نشد رو زم اولش

 داد   هیپشت سرش تک واریخودشو به د یزور 

 دراوردم خون کنار لبشو اروم پاک کردم  بمیاز ج یبود دستمال یجلوش زانو زدم کنار لبش خون رفتم

 کردن...  کاریباهات چ نای+ا

بود جذاب و  حالیب یلیخ نکهیچقدر نگاهش با ا کردینگاهم م رهیخ رهیفقط خ گفتینم یچیه چرا
 بود   رایگ

 که سرشو کج کرد   نمیبب شویشونیپ یزخم رو خواستم

   نتتیبب ادیب فرستمیم بیو اروم گفتم:فردا طب نییبردم پا دستمو

 یگفت: اون حکم کار تو بود مگه نه؟چرا کمکم م هویدرست نبود از جام بلند شدم که  ادیاونجا ز موندن
  ؟یکن

   دونستمیمنو بکشه..خودمم جواب سوالشو نم خواستیچرا ؟مگه نم واقعا

   دمینگاهش کنم گفتم:جواب سوالتو بعدا م نکهیا بدون

براش بکنم حتما  یمطمئن شدم اگر نتونم کار  تشیوضع دنیحالم خراب بود با د رونیزندان امدم ب از
   کشنشیم

 شد   الیخیچهرم ب دنیبزنه اما انگار با د یبهم حرف خواستیدر منتظر من بود م یجلو محمد

 بودم   نیرحسیخانه نگران ام بیطب میبرگشت

 ییبه تنها دونمیم یکجا رفت ول دونمیازم دور شد نم دیببخش هیام حالش خوب نبود با  چارهیب محمد
 داشت   ازین

 مثل غول چراغ جادو جلوم ظاهر شد   یوارد اتاق شدم مهد تا

  ؟ی_کجا بود
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 تفاوت باشم:رفتم به محمد سر بزنم حالش خراب بود  یکردم ب یسع

 _حاال کجاست؟ 

  ؟یگفتم :ک جیگ

   گهیادامه داد: محمد د نهیبه س دست

 حالش چه طوره  نیرحسیام نمیبرم بب خوامی+اهان ...رفت  هوا بخوره ...حاالم ولم کن م

من از  دنیکنارش نشسته بود که با د یرو صندل ماین نیرحسیرد شدم و رفتم تو اتاق باالسر ام ازکنارش
 جاش بلند شد  

دور  مایاز نگاه ن دیاز چشمم چک یکنارش نشستم و دستشو تو دستم گرفتم ناخداگاه قطر اشک اروم
 نموند  

 _نگران نباش حالش خوبه  

که  دمیترسیم زایچ نیاز موهاش رو صورتش افتاده بود کنار زدم از هم کمی دمیرو صورتش کش یدست
 انقدر مردد بودم   ایدن نیموندن تو ا یبرا

   دمیکه باهاش کار داشت ناخداگاه حرف هاشون شن یرفت سمت سرباز  مایدر ن یصدا با

  د؟ینکرد دایپ یز یچ چیه یعنی_

 براشون دروازه رو باز کرد ...اونا دنبال کتاب امده بودن  یکی...انگار  ری_متاسفانه خ

غلط هارو  نیکه داره ا یپدر  یشده اون ب یکردم: هر طور  ماین یبه صورت برزخ یو نگاه برگشتم
  دیکن دایرو پ کنهیم

 مایاونو نجات بده ن تونهیکه م یتنها کس دیجرقه به ذهنم رس هی هوی رونیهمراه سربازه رفت ب بعدم
 و باهاش حرف بزنم  دنشیفرصت برم د نیتو اول دیبابود 

 ................. 

 ) سی(ملک
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اونا  حیتوض کردم،باهریافرادم که از شهر برگشته بودن گوش م حاتیمدت با حرص داشتم به توض تمام
 شد  شتریمنم ب تیعصبان

برنامه :پس حدس من درست بود اون نمک نشناس همه دمیکش یداد یوصف نشدن تیعصبان با
 منو بهم زد   یها

هم اون دختره رو  میاریبراتون م یهم اون کتاب به زود دیمطمئن باش دی_سرورم لطفا اروم باش
  میکشیم

چرا رضارو فرستادم؟چون  یفکر کرد خوامیبهش انداختم:احمق اون دخترو من زنده م یبرزخ نگاه
امتحان شکست  نیتو ا دونستمیامتحانش کنم م خواستمیاون دختر بکشه من م تونهینم دونستمیم
 از افراد فرستادم به شهر حمله کردن  گهید یسر  هیبا اون  یبدون هماهنگ نیهم ی...برا خورهیم

 تونیتا سالخ رونیب دیگفتم:همتون گمش یخش دار  یبودم با صدا یعصب یلیمکث کردم خ کمی
   دیخوریشکست م دیدفعه دومه که دار نینکردم ا

   رونیبهم دوختن و رفتن ب دشونینگاه ترس افراد

 ... ی...لعنت ی+لعنت

 نیامروز مطمئن شدم ا ستین یاما طور  ختیبرنامه هام بهم ر کمیدرسته  دمیکش قینفس عم هی
..بدون  ارمشیبدست ب یچه طور  دونمی+م  کردمیکه فکرشو م هیزیاز اون چ شتریدختره ارزشش ب

   یز یجنگ ....بدون خونر

برام  زیاالن فقط دوتا چ ارنیسرش م ییبرام مهم نبود چه بال کشنشیبابت رضا مطمئن بودم م از
 اون دختر   هیاون کتاب  هیمهمه 

 کمک کنه  یلیخ خوامیکه م یز یتصرف چ یتو نقشه من برا تونهیدختر م اون

 ......... 

 ) نیرحسی(ام

سوپ و اش و دارو بوده  یهرچ یاز صبح که برگشتم خونه  زور  کردمیخنده به حرکات روسال نگاه م با
  خوردیغذا بود بهم م یحالم داشت از هرچ گهیکرده تو حلق من بدبخت د
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   کردیبلند نشده نگاهم م کردیم یسع یام با خنده ا یمهد

  ترکمیبه سمت دهنم گرفت که ملتمسانه نگاهش کردم:تروخدا روسال دارم م یا گهیقاشق د روسال

   شهیاخر نیبهت ا دمینم گهیبخور د نمیکه ...ا ینخورد یز ی_چ

  شهیاخر یگیکه م هیقاشق نیستومیب نیامد جلو:به خدا ا یمهد

 شه  تیتقو دیشده با فیضع نمیبا اخم نگاهش کرد :حرف نزن بب روسال

 هیشم  فی...منم ضع دمایگفت:منم جنگ یبا مزه ا افهیروسال رو پاش نشست و با ق یجلو یمهد
 قاشقم بده من  

 حرکتش خندم گرفت   از

 بخوره   دیبا نیرحسیام نارویهست برو خود بخور ا نییپا ری_نخ

...پس فردا که از کم بود توجه رفتم معتاد شدم  یزار یداداشات فرق م نیب یدار  نیکرد:بب یاخم یمهد
  گمیبهت م دیکرد دامیتو جوب پ

 بخور بابا حسود   ای:بیدهن مهد کیخندش گرفت قاشق برد نزد روسال

 با ذوق دهنشو باز کرد   یمهد

   میکرد دایپ بمیرق ایکردم سمت روسال:ب رو

بده من همشو  یخور ینم یخوشمزه ا زیچ نیخاک برسرت ....که همچ گمیبهم کرد :م ینگاه یمهد
   خورمیم

 شروع کرد به خوردن   یاز روسال گرفت و دولپ بشقاب

 گرفتم   کردیکه داشت خودشو خفه م یاز شر غذا راحت شدم با ورود خدمتکار چشم از مهد باالخره

 منتظرتون هستن   نییپا یروسال کس د،بانوی_ببخش

  نییبلند شد رفت پا  روسال

 متفکرانه رفتن روسالرو نگاه کرد امد سرجاش نشست و خوردنشو ادامه داد  کمی یمهد
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 وقت   هی ی+رودل نکن

 کنن؟  دایکه به متجاوزا کمک کردن پ یحرف بزنم :تونستن کس یفرصت بودم با مهد منتظر

نکردن  دایپ یچیخودشو کشت اما ه مایگفت:نه ن زاشتیکه بشقاب غذاشو کنار م یدرحال یمهد
 نمونده   یازش باق یبوده فکر همه جا رو کرده رد ی...اشغال هرک

 +محمد چه طوره؟ 

باشه بدبخت...فعال حالش درست  یچه طور  یخواستیگره خورده گفت:م یو با ابروها نیزد به زم زل
  ستین یو حساب

  

:از رضا چه دمیو اروم پرس اوردمینبود باالخره طاقت ن یدرست وحساب ادیکردم حال هممون ز سکوت
 خبر  

  رنیبگ میبشه تا تصم لیجلسه براش تشک هی:فردا قراره  دیدستشو رو چشماش کش یمهد

   دنیم لیبراش دادگاه تشک  ِس یخوشبختانه چون فرمانده ملک ای...متاسفانه 

   کشتنشیشد م ریکه دستگ شیبود همون دو روز پ یقطعا اگر ادم معمول 

  یکن کاریچ یخوای_م

  دونمیخودمم نم یعنی.... یچیدادم:فعال ه هیگذاشتم پشت گردنم و بهش تک دستمو

بوده نتونستم  یرد گم کن یرضا اصال از اول طرف ما نبوده و مردنش فقط برا دمیکه فهم یوقت از
 فکر کنم   یحت یدرست حساب

 کرد  یکار  نیچرا همچ واقعا

  دمیترسیاما هر بار م نمشیبرم زندان بب خواستمیدوروز صد دفعه م نیدوست من بود ،تو ا نیبهتر اون

   دمیترسیکه ممکن بود از زهرم تلخ ترباشه م ییحرفا از

  کردمیکه من فکر م ستین یباور کنم رضا اون خواستیدلم نم ییجورا هی

 (روسال) 
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  ؟یاگر بخوان حکم اعدام براش صادر کنن چ فهممی؟من نم یچ یعنی+اقا محمد 

اما  دینگرانش هست دونمیمنو منصرف کنه:من م کردیم یسع یول دیرسینگران به نظر م محمد
دردسر  یکه براتون کل دیازش دفاع کن دی،شما اگر تو دادگاه بخوا دیفکر کن یمنطق کمی کنمیخواهش م

   شهیم

 دارم اما....  ی:از دردسرش اگاهنییانداختم پا سرمو

 حکم مرگش صادر کنن   زارمیشده نم یبه من هر طور  دشی_بسپار

 بهم زد و رفت  یبهش کردم که لبخند یز یتشکرام نگاه

 باهات کار داشت  یجلومو گرفت:ک یکردم و برگشتم تو خونه که سر راه مهد پاتند

 از خدمتکارا ...سوال داشت   یکی+
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  رن؟یبگ میرضا تصم یفردا قرار برا یدونیاز کنارش رد بشم که گفت:م امدم

  شه؟ی...مشهیاما به من که مربوط نم دونمیتفاوت باشم:م یکردم ب یسع

  شهیسرشو خم کرد:نه نم کمیو  بشیکرد تو ج دستشو

   نیرحسیام شیتکون دادم و رفتم تو اتاق پ یسر 

   ارنیسرش ب ییبال زارمیشده نم یاروم نبودم هرطور  اصال

 ........... 

 سال قصر روندم   یخودمو به در پشت یجا بند نبودم با هزارتا بدبخت هیاسترس  از

 بشه   یر یگ میکه قرار بود تصم ییجا

   رهیحکم مرگ رضارو بگ کردیم یجور داشت سع همه جاناتان

 تا بتونم صداشون بهتر بشنوم   دمیبه در چسب شتریب کمی
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هنوز فرمان مرگشو صادر  یول دیکرد ریدستگ سیکه فرمانده ملک ستیدرست ن نی:سرورم اجاناتان
 کرده که مرگم براش کمه   تیمرد انقدر ظلم و جنا نی...ا دینکرد

 بودن   دهیباهاش هم عق ایلیهم همه افراد بلند شد خ یصدا

که تو  یدارم ...حکم اعدام براش ناعادالنس درحال ی:اما من نظر متفاوتدیمحمد صدا ها خواب یصدا با
 هارو هم کشت   سیفرمانده گرگ د یکه حمله شد، برخالف افراد متجاوز از ما دفاع کرد حت یشب

 گول زدن ما  ی...از کجا معلوم نقشه نباشه اونم فقط برا ستین یخوب لیدل نی_اما ا

از فرمانده  یکیما حتما  کردیداره بخواد مارو گول بزنه ...اونشب اگر بهمون کمک نم یلی_چه دل
   میدادیهامون از دست م

   امدیبزنه اما صداش نم یبود همش منتظر بودم مت حرف نیرحسیاز در فاصله گرفتم منظورش ام کمی

 جاناتان امد  یسرصدا شروع شد و پشت بندش صدا ارهدوب

از افرادمون هم شده من  یلیمارو نجات داده باشه اما باعث مرگ خ یاز فرمانده ها یکیجون  دی_شا
 هستم  بندیهنوزم به حرف خودم پا

دو گروه طرفدار اختالف افتاد درست صداهارو  نیکه شروع کردن به جروبحث کردن، ب دینکش یطول
   دمیشنینم

 همتون   دیریزهرمار بگ یا

 یاگر کس یعنیخودمو چسبوندم  شتریدر و ب یرو نوک پاهام بلند شدم دوتا دستمو گذاشتم رو کمی
  خندهیهفته بهم م هیتا  نهیحالت بب نیمنو تو ا

 دیفرد با نیمت بلند شد که همه ساکت شدن :من با نظر جاناتان موافق هستم که ا یصدا باالخره
 انجام داده   سیکه ملک ییبشه به خاطر تمام کارهااعدام 

 کمک کن  ایخدا یوا دیکوبیوار م وانهیحبس شد قلبم د نفسم

سخت شد ادامه  یر یگ میکه اون شب کرد تصم یمحمد رو هم قبول دارم ...با کمک ی_اما حرف ها
 جلسه فردا  
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کرد ،عصابم خورد شد از در فاصله گرفتم  یکار  شهینم یعنی ،یچ یعنیهم همه دوباره بلند شد  یصدا
   اطیو رفتم تو ح

از سالن  هویکه از شانس خوشگلم  نهیمنو بب خواستمیتو جلسه شرکت کرده نم یمهد دونستمیم
  نیزم فتمیبود ب کیکه دو دفعه نزد رفتمیسمت در قصر انقدر تند داشتم م دمیدو عیسر رونیامدب

   دیری....کجا م دی_صبر کن

دست  کی یو لباس ها ریکه چند مرد کنارش با شمش مای،برگشتم سمت ن دمیدست کش دنیدو از
 بودن   شیشخص یبودن انگار از محافظا ستادهیا

 ؟  دیداشت ی:ب..بامن کار  زدمینفس نفس م کمی

 به صورتم کرد با دستش به محافظاش اشاره کرد ازمون فاصله گرفتن   قینگاه عم هی

 ؟  یکنیفرار م یدار  یناکار کرد یزد وی؟نکنه باز کس یدیدویم ی_چرا داشت

 برادرم   شیپ گشتمیصورت زدم:نه ...داشتم برم یبه پهنا یبامزه بود لبخند لحنش

  د؟یتکون داد و به قصر اشاره کرد:تو جلسه حضور داشت یسر 

 الیخیجلسس ب دمیبرم که د خواستمیم نای... بانو الدنیمن د زهیکردم و دستپاچه گفتم:نه نه چ هول
 شدم  

  د؟یباهم بر نیخوای...جلسم تموم شده م نایال شیپ رمیمشکوک نگاهم کرد :خب من االن دارم م کمی

   کردیشک م شترینه ب گفتمیم اگر

  شمی+بله ممنون م

   میزد رفتم کنارش باهم همقدم شد یخوشحال شد لبخند انگار

افتاد اولش متوجه ما نشد اما تا چشمش به  نیستیدورمون گرفتن وسط راه چشمم به کر محافظاش
 تند خودشو بهمون رسوند   یما افتاد اخم کرد و با قدم ها

به دروازه  دیبرد فی:سرورم فکر کردم تشمایحرص مشخص بود رو کرد سمت ن کمیکه توش  ییصدا با
   یشرق
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  ه؟یشدم برگشتم ،مشکل مونیشلوارش کرد و خونسرد گفت:وسط راه پش بیدستشو تو ج ماین

...اگر ممکنه چند لحظه  دیخوب شد نرفت ریفشار داد :خ کمیدستش بود رو  یکه تو یکاغذ نیتیکرس
   دیکن دشییشما تا دیکه با دهیبه دستم رس یباهاتون حرف بزنم گزارش

 تنها باهش حرف بزنم   خوامیگمشو م گفتیداشت بهم م میرمستقیغ

 ...با اجازه   زارمیتنها م :من شمارومایکردم سمت ن رو

   امیخواهرم منم بعد کارم م شیپ دی_شما بر

 تکون دادم و رفتم   یسر 

 که داد رفتم تو   یچند تا تقه به در زدم با اجازه ا نایدر اتاق ال یجلو

   یبهم نظر بد یز یبهم درباره چ دیبا نجایا ایب یکه امد ی_روسال...چقدر خوب کرد

   یخوایکه نظر م شدهیارش :باز چزدم و رفتم کن یلبخند

  ؟یکنیپرده حرف بزنم ....بهت اعتماد دارم کمکم م یبزار ب نیگرفت و با خنده گفت:بب دستمو

   یکن کاریچ یخوای:م دیباال پر ابروهام

هامو  مهیند خوامیرو شونش :م ختیلختش ر یاز موها یگوشم که مقدار  کیسرشو برد نزد واشی
   اهینخود س یبفرستم پ

 همون حالت گفتم:چرا تو

   رونیبرم ب یکیبا  خوامیمکث کرد حس کردم سرخ شده:م کمی

   رونیبره ب خوادیم یخنده البد با مهد ریفاصله گرفتم و زدم ز ازش

 کجاش خنده داره   یخندیم یبه پهلوش زد :واسه چ دستشو

که با وجود دروازه بازم  یدیخطرناکه د یلیبکنم؟تنها رفتن شما خ تونمیم ی...خب من چه کمکیچی+ه
   دیبر ییتنها جا دیامدن داخل شهر شما نبا سیافراد ملک

   میتنها باش خوامیشد:اخه م زونیو لوچش او لب
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 میراحت بتون نکهیمنظورم ا یعنیدستپاچه گفت:نه  عیداده سر یسوت دیگرد شد خودش فهم چشام
 بشه  زیچ یعنی... میصحبت کن

 دیبر رونیب زارمیچون نم یاما اصول کنمیبابا کمکت م دمیخنده :فهم ریبازم زدم ز اوردمیطاقت ن گهید
 خوبه؟  دیتو باغ خونه محمد باهم باش کنمیامشب جورش م

   یکرد:جد ذوق

   یجد یبهش زدم :جد یلبخند

کنم که اروم شم باالخره  کاریچ دیبا دونستمیموندم اما دلم اروم و قرار نداشت نم نایال شیپ گهید کمی
 و برگشتم خونه   اوردمیطاقت ن

 تونستیچون محمد نم رمیکمک بگ مایبود که از ن نیکه برام مونده بود ا یداشتم تنها راه استرس
 کنه  یکار 

 .............. 

 (سوم شخص) 

از کرد  یچند روز همه جور سع نیتفاوت باشد تو ا یب توانستینم نیا شتریب گرید نیرحسیام
 کند   یر یکه دارد جلوگ یاحساس

 یبه زود قشیرف نینکن بهتر یمطمئن شد اگر کار  یمهد یحرف ها دنیبا شن اوردیتاب ن گرید اما
   شودیکشته م

 کرده بود؟  انتیکه به او خ یق؟کسیرف نیبهتر

حال هنوزم  نیاما با ا دانستیکه نم گرید یزایچ یلیمدت خودش را از او پنهان کرده بود و خ تمام
 داشت   ادیدوستش داشت خوب به 

رضا به شدت تنها بود خانوادش رو از  یکه جونش را نجات داد وقت یبار  نیاول د،یکه اورا د یبار  نیاول
رساندن به  بیقصد اس شیدر کانادا اقامت داشتن و ناپدر شیدست داده بود و تنها خواهرش با ناپدر

 بود که بهش کمک کرد  یکس نیرحسیاورا داشت ام

 که خورده بود سرپاشو  یکرد دوباره بعد از ضربه روح کمک
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 نکرد   شیبالست است ،تشنه خونش است اما رها دانستیم نکهینکرد با ا شیلحظه رها نیاخر تا

 بود   نیریش شیخاطرات برا یاور  ادی چقدر

به شدت  نکهیلب به خون نزند و سر قولش ماند با ا گریکه رضا بهش قول داد د یصحنه ا یاور  ادی 
 با ارزش بود  بیعج شیشد اما نخورد برا فیضع

 جبران کرد  نگونهیدر حقش کرده بود را ا نیرحسیکه ام یلطف

 برود   دنشیزد تا به د ایشب بود دل را به در یکاینزد

 او بود   دارید نیاخر نیا دیشا

 حالش را بدتر کند   دنشید دیترسیمردد شد م یظه الح دیساختمان گارد که رس یجلو به

 انداخت رفت داخل   نییرا پا سرش

 تعجب کرد   دیکشیکه انگار انتظارش رام دیشد محمد را د اطیوارد ح تا

  شدمیم دیداشتم ناام گهید ی_باالخره امد

  ام؟یم یدونستی_ازکجا م

  یبش الیخیب قتویرف نیبهتر شهیمگه م شناسمتیزد:م نیرحسیام یبه شانه ها یدست

 نداشت به محمد بدهد   یکرد جواب سکوت

 بلند شد   نیتنگ شده بود با ورودش به سلول، رضا از رو زم شیدلش برا بیسمت زندان رفت عج به

هست که به  یپسر همان کس نیا دینیبب شیدر چشم ها یمانیو پش یدلتنگ توانستیم نیرحسیام
 لب به خون نزد   گریبا او د یو همراه یخاطر دوست

 ساله را دارد  نیبردن رفاقت چند رسوالیارزش ز یز یبفهمد چه چ دیاخم کرد با اما

 از کجا شروع کند انگار رضا از حالش باخبر بود   دانستیبرداشت نم شیبه سو یقدم

   نجایا ی_چرا امد

 شده بود اخم کرد و ارام گفت:امدم تا حرفاتو بشنوم   نیکه نگاهش قفل زم یدرحال نیرحسیام
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 برو   نجایاز ا ستین ی_حرف

چرا  یزد:لعنت یادیو فر واریبه د دتشیلباسش را گفت و محکم کوب قهیبه سمتش رفت  اوردین طاقت
   ادهیدردش چقدر ز یدونیچرا  ....م یکارو کرد نیا

   کردیتو سکوت نگاهش م رضا

 بگو تا نکشتمت   لتوی...زودباش دل یلرزان ادامه داد:واسه چ یبا صدا نیرحسیام

   شهیفردا حکم مرگم صادر م ی_تو ام منو نکش

...حداقل ادیحکم مرگت ب زارمیجونم شده نم یبگو تا پا لتویدل یتکانش داد:لعنت نیخشمگ نیرحسیام
  یمونیبگو پش

   مونمی:معلومه که پش نییسرش را انداخت پا رضا

 ...زود باش حرف بزن  شنومیارام شد ولش کرد و رفت عقب:م یکم نیرحسیام

  کنه؟یبه حال تو م یمردد نگاهش کرد :دونستنش چه فرق رضا

  نجایکه امشب امدم ا کنهی_حرف بزن رضا به خدا قسم عصاب ندارم البد م

 که کرده بود   یسخت بود اعتراف کردن اشتباه شیبرا

 الزم بود قبل مرگشم که شده به اشتباهش اعتراف کند   دیکش قینفس عم هی باالخره

طبقه سوم  یطبقه سوم ...وقت هی_بعد از رفتن شما دوتا به ساختمان حمله شد من طبقه اول بودم و بق
 شدم   یزخم یو حساب دیجلومو گرفتن زورم بهشون نرس یگرفت خواستم برم باال اما افراد شیات

 شیات کردیرفتم باال فقط تاچشم کار م یحال با بدبخت نیتم اما با انداش هیبه زنده موندن بق یدیام
 بود و دود  

 سخت بود شیحرف ها برا نیزدن ا دیکش گرید قینفس عم هی

 الن بودم   کیبه هوش امدم تو خونه شر یشدم....وقت هوشیکه گذشت به خاطر زخمم ب کمی_

 گفت:بزرگ مهر؟  رلبیز نیرحسیام
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زد و ادامه داد:اره....اون جونمو نجات داد حالم خراب بود سراغ شماهارو ازش گرفتم  یتلخ لبخند
 تو مخم کرد؟  یچ یدونیکنم اما م داتونیازش خواستم کمک کنه پ

 مکث کرد   دیکه رس نجایا به

 سر تو بوده   ریز زایچ هیو بق یاتش سوز  نکهی_ا

   یباور کرد نویناباورانه نگاهش کرد:چه طور اونوقت تو ا نیرحسیام

از دستش  خواستمیم گهیچرت م دونستمیوقت باور نکردم م چیزد :من باور نکردم ....ه یادیفر رضا
 فرار کنم اما اون ... 

 رضا   ی:اون چ ستادیا شیرو به رو یعصب نیرحسیام

 ...فقط بدون حافظمودمیکش یسرم اورد...نپرس چه درد ییگفت:نپرس چه بال یبا لحن اروم تر  رضا
بسته  ازیِس ت مانیپ سیکردم با ملک ریلجنزار گ نیتو ا دمیبه خودم امدم که د یدچار اختالل کرد وقت

   امدینم ادمی میادیز زیچ یکنم از طرف شیکار تونسمیبودم و نم

خراب شده  نیدنبالم امدن و منو به ا سیخودمون اما چند ماه بعد افراد ملک یایدن برگشتم
 برگردوندن.... 

 سرت اوردن رضا ؟  ییناباورانه نگاهش کرد:اونا چه بال نیرحسیام

 عذاب اور بود   شیکه شده بود برا یدیشکنجه شد یاور  ادیکرد  سکوت

دارد  یچه درد وحشتناک دانستیرحم بود که حافظه اش را مختل کرد م یچه جور بزرگ مهر انقدر ب 
 کار در کل انجمن ممنوع شده بود   نیا

 بهم داشته باشن  یربط دیبا سیکه بزرگ مهر و ملک دادیم نیحرف رضا نشان از ا نیا اما

 روشن شد   شیبرا زیهمه چ االن

 کارو نکرده  نیخودش ا لیبه م دانستیداشت حداقل م یبهتر  احساس

 مونده  مانتیارام گفت:چند روز از پ نیرحسیام

 تموم شد   شبیدرهم اروم گفت :د یباچهره ا رضا
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 برد و محکم در اغوشش گرفدتش   نیفاصله اش را با او از ب نیرحسیام

 را باور کند   شیحرف ها یتوقع نداشت کس ستادیشکه از حرکت او ارام ا رضا

 شک نکن  ارهیسرت ب ییکس بال چیه زارمی_نم

 ........ 

 (روسال) 

 شد بدو   رید گهیزود باش د یبابا مهد ی+ا

  میریم میاخه کجا دار شدهیچ ینداشت پاتند کرد:روسال کچلم کرد یحال خوش ادیکه ز یدرحال یمهد

   ای+انقدر حرف نزن ب

 باغ ؟  یار یبود که منو ب نیهمه عجله واسه ا نینگاهم کرد :ا یسوال میدیبه باغ رس باالخره

   یخوش باش کمیبود که  نیا ی+نه برا

 نگاهم کرد چقدر خنگه به پشت سرش اشاره کردم   جیگ

 تنها نشسته بود متعجب بهم نگاه کرد  یکه کنار صندل نایال دنیا دب برگشت

 فقط   ششیاز دور مراقبتونن، برو پ یول شنیبهش زدم:نگهبانا مزاحم شما نم یلبخند

 حاالم برو   داینکن جدهیکردم :صحنه مثبت ه یاخم

 کار دارم   ییدوتا باهم باشن ،من جا نیخوب ا ناینگفت و رفت سمت ال یز یچ دیخند یمهد

 و رفتم سمت قصر   رونیاز باغ امدم ب عیسر

 برم بگم که دلم برات تنگ شده   تونمیاخه نم ماین شیبرم پ یبا چه بهونه ا نمیفکر ا تو

  ستادمیقصر بودم ا اطیتو ح دمینرس یز یبه مخم فشار اوردم اما به چ یه

 خودش جور شد   ولیذوق کردم ع امدنیکه همراه دو نفر داشتن از سالن م ماین دنیبا د هوی

   نهیرفتم جلوتر تا منو بب کمی

 اخم کرد   ستادیاون دونفر فرستاد رفتن امد جلوم ا عیسر دنمیاتفاقا با د که
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 افتاده؟  یاتفاق دیکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نی_ا

 باهاتون حرف بزنم   یدرمورد موضوع مهم دی+راستش با

 به اتاق من  میمتعجب گفت:پس بهتره بر دیباالپر ابروهاش

 لحظه چشام گرد شد که خندش گرفت :منظورم اتاق مطالعم هست  هی

 رو ندادم   نیامدم سراغش من اصال به ا ینجور یگفتم و دنبالش راه افتادم بدبخت کف کرد ا یاهان

 اتاق بود   هیجا بود ته راهرو  نیهم نامیباال اتاق ال میپله ها رفت از

 کتاب بود   یبزرگ برا یدورتادور اتاق قفسه ها  نجا،یامدم ا یچ یرفت برا ادمیرودمون به اتاق کال و با

 بودم  دهیهمه کتاب باهم ند نیماتم برده بود تو عمر ا ینجور یهم

   یکنینگاه م ینجور ی_چرا ا

 هوا   دمیبغل گوشم بود پر قیصداش که دق با

  نیبش ای...ب دی:ببخشدیخندیسمتش داشت م برگشتم

 سه نفره نشستم خودشم رو به روم نشست   یاز مبل ها یکینگفتم رو  یز یگرفت اما چ حرصم

  دی_انگار کتاب خوندن دوست دار

   ادیگفتم:بله ز اروم

   دمیشهرم انقدر کتاب ند یتاحاال تو کتاب خونه ها ادهیز یلیکتاباش خ نجایبا ذوق گفتم:ا هوی

 ذوق مرگ شد بدبخت  ایباز شد ب ششیحرفم ن دنیشن با

  

   دیکتاب به امانت ببر دیتونیم دیاگر خواست نجایا نیایب دیبه بعد هروقت دوست داشت نی_پس از ا

  ؟یذوق کردم:جد دوباره

 .... یگفت:بله جد رفتیاز قفسه ها م یکیزد و از جاش بلند شد همون طور که سمت  یلبخند

   دیپسندیم شتریمارو ب یایسبک دن یاز پشت سر براندازش کردم انگار لباس ها کمی
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   دیداشت کاریبا من چ دیبگ نیخوای_خب نم

 سرم امدم ازش کمک بخوام اونوقت با کتاب ذوق کردم   ریخودم امدم خ به

 دایباز کرد پ سیافراد ملک یکه دروازه رو برا یاون جاسوس دیخودمو جمع و جور کردم :نتونست کمی
  دیکن

...اونوقت  کنمیم داشونیاما مطمئن باش پ مینکرد دایپ یز ی:نه چ ورق زدن کتاب بود درحال
   کشمشونیم

   ادیسرش م ییچه بال یشد ...اون چ ریکه دستگ ی+اون

 یکه برا نکهیبرداشت :اعدام رو شاخشه ...به خاطر ا گهیکتاب د هیتفاوت کتاب گذاشت سرجاش و  یب
 ... رهیبم دیکرده با یکار م سیملک

 هست که نکشنش؟  یمکث کردم :راه کمی

 اونوقت ؟  یچ یحرفم برگشت سمتم اخم هاش رفت توهم :برا نیا با

 سکوت کردم امد جلوم نشست   

   هشیبرعل زینداره چون همه چ یاون شانس دیجونشو نجات بد خوامی+ازتون م

 کمکش کنم؟  دیشد بود با حرص گفت:اونوقت چرا با یانگار که از حرفام عصبان 

 ونمیگفتم:چون جونمو نجات داده من بهش مد دیکه به فکرم رس یز یگذاشتم رو هم تنها چ فکرامو
 حداقل اعدامش نکنن   دیکن ی،کار  دیتونیاگر م کنمیخواهش م

از جاش بلند شد و امد  کنارم  دمیلحظه ترس هیشد چشاش شد کاسه خون  یچرا انقدر عصب دونمینم
 نشست  

   یگیم یچ نمیکن بب فی_قشنگ تعر

231 

که  یاخر  یو سر  یکردن اما از مالقات چند دفعه ا فیمعذب شدم اما شروع کردم به تعر مونیکینزد از
 نزدم   یمنو بکشه حرف خواستیبا افرادش م
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 اما اخمش هنوز پر رنگ بود   کردیدقت به حرف هام گوش م با

 سوال دارم   هی_ازت 

 کردم منظر نگاهش کردم  سربلند

  ؟یونیفقط بهش مد نه؟چونیواسه کمک کردن بهش هم لتی_تنها دل

کمک کنم بهش  زنمیفقط چون نجاتم داده ،دارم حرص م ستین یا گهید زیچ نهیفکر کردم اره هم کمی
  دونمیهست نم دمیشا ای.... ستین یا گهیحس د

   نهیهم لمیتنها دل ونمی+بله چون فقط بهش مد

بودن رو صورتش معلوم بود  یمطمئن شه، هنوز اثار عصب خواستینگاهم کرد انگار م موشکافانه
   کنمی:دربارش فکر م

   کنمیفردا خودم ازش دفاع م دی+اگر شما کمک نکن

از محافظام همراهتون  یکیوقته  ریخونه د دینگاهم کرد اروم گفت: بهتر برگرد یجور  هی برگشت
   فرستمیم

 یاز افرادش گفت منو تا خونه همراه یکینکنه به  دمیشا کنهیکمکم م گفتیجام بلند شدم حسم م از
 کنه  

 رفت  نیچهرم لبخندش از ب دنیدر اما با د یسرخوش امد جلو یبه خونه مهد دنمیرس با

 شده   یز ی_حالت خوبه؟چ

گفتم:انگار تو  یبفهمه کجا بودم خودمو جمع و جور کردم و با لبخند ظاهر  خواستمیتکون دادم نم یسر 
 خوش گذشت   نمیبب یخوب تر 

 بود  یبرنامه عال نیا ختنینگاهم کرد:اره ممنون بابت ر مشکوک

  زمیریبرنامه ها برات م نیبازم از ا یباش یسمت اتاقم رفتم:بچه خوب به

وقت  نیا یعنی ستین دمیباز کردم د نیرحسیافتادم در اتاق ام یز یچ هی ادیدر اتاقمو باز کردم   تا
 شب کجا رفته  
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 کجاست  نیرحسی،ام یگفتم:مهد یبلند یشدم و با صدا زونینرده ها او از

 گفت کار داره رفت ...  دونمینرده ها :نم ریز امد

 یهمه نگران نیا دونمیاز نرده ها برداشتم و برگشتم تو اتاقم فکرم مشغول بود نم مویگفتم تک یاهان
 نگرانم؟   نقدریا ونمیچون فقط بهش مد یعنی هیچ یبرا

 کردم بخوابم  یشالمو دراوردم و سع کالفه

 ................ 

 صبح بود که خوابم برد   کیفقط نزد دمیاصال نخواب شبیشدم البته د داریب شهیزودتر از هم صبح

   ارنشیقبل که خود رضا حضور نداشت امروز م یقرار بود صبح برگذار بشه و برعکس سر  جلسه

از  هیمنتظر بودم بق زدمیقدم م یمنه ، تو اتاق ه ریتقص افتادنش ریگ کردمیهمش حس م ییجورا هی
 کجا رفته بود   دونمیبرگشت نم رید یلیخ شبید نیرحسیام رونیخونه برن ب

باز  شمین رفتنیکه همراه محمد داشتن م یو مهد نیرحسیام دنیکه با د دمیکش یسرک رونیپنجره ب از
 شد  

   یبرم دزد خوامیلباسامو عوض کردم انگار م عیسر

و هزارتا مکافات رفتم پشت در سالن  یبابدبخت رونیاز خونه امدم ب ستین یمطمئن شدم کس یوقت
 قبل رفتم   یکه سر  ییهمون جا

 انگار مت وارد شد  دیکه گذشت صداها خواب کمی

برم  خواستیکرد دلم م یجاناتان منو عصبان یزر زدن جلسشون شروع شد بازم حرف ها کمیاز  بعد
  نییپا ارمیفکشو ب

هممون  دیشما بگ یهرچ میشما هست یینها می_سرورم طبق گفته خودتون ماهممون منتظر تصم
   دیفرد رو مجازات کن نیکه ا میکنی...ما درخواست ممیکنیاطاعت م

به سرم زده بود خودم درو  نمیداخلو بب خواستیدلم م یلیدر سوراخ نداره خ نیچرا ا دیریدرد بگ یا
 سوراخ کنم   
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 بزنه   یهست بخواد بازم حرف یتعلل امد:کس یمت با کم یصدا

 ...  خوامیبود :سرورم اجازه صحبت م نیرحسیبه در مطمئنم ام دمیچسب شتریکه امد ب ییصدا با

 ........... 

 (سوم شخص) 

 بودن   یینها میافراد حاضر در سالن منتظر تصم همه

 قشیامده بود تا باتمام توانش از رف یرسا اجازه صحبت خواست امروز حضور  یبا صدا نیرحسیام
 دفاع کند 

   خوامی_سرورم اجازه صحبت م

به  یفرصت خوامیاما م هیشما چ ییحکم نها دونمی:من م دیکش یقینفس عم نیرحسیاشاره مت ام با
که در لحظه حساس از ما دفاع کرد اونم درست موقع که  دمیهمون اون روز د مونهیکه پش دیبد یکس

 کتابو هم  یدادیما باشه....اگر به خاطر کمک اون نبود همون روز هم منو از دست م هیعل تونستیم
 رو  

   کردیاو گوش م یتو سکوت به حرف ها مت

که  یز یگفت:چ نیرحسیبلند شد و خطاب به ام شیجاناتان بود از جا دهیکه هم عق یاز کسان یکی
بوده که  یاون کس میدیکه مافهم یطور  نی،ا شهیبرامون دردسر م میدرسته، اما اگر ما اونو نکش دیگیم

   هکه کرد ییاز کمک ها شتریاشتباهش ب یبگم کار ها دیبه قرارگاهمون تو دره حمله کرده.با

 رضابود  هیعل زیشد در واقع همه چ جادیدر سالن ا یحرف همهمه ا نیا با

 کرد   شیبه سرباز ها یاشاره ا مت

  رمیگیمن م یینها میتصم هیکاف گهی_صحبت و بحث کردن د

حالش را  لیبشنود نگران بود خودشم دل شانیکه حرف ها کردیرام شیپشت در تمام سع روسال
   ردیکه دوست ندارد رضا بم دانستیرا خوب م نیفقط ا دانستینم

 را گفته بود وارد سالن شدن   شیاز دست ها یکیکه هرکدام  یها درحال سرباز
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 درهم گره خورد   شیابروها نیرحسیورودشان ام با

   ندیامروز مرگ دوستش را با چشم بب نیتا هم کردیم یهمه جوره داشتن سع نایا

کرده بود با تمام غرورش دوست نداشت به  یبود اخم نییسرش پا ستادیپادشاه ،رضا ا یبه رو رو
 نگاه کند   نیرحسینگران ام یچشم ها

 یکه کرد ییتمام کارها ید:با توجه به برسدا هیتک شیچانه اش برد و به دسته صندل ریز یدست مت
  ؟یاز خودت دفاع کن یخوایحکمو اعالم کنم ...م خوامیم

   نیرحسیام دیام نیاخر

که رضا زد کال  یاز خود دفاع کند اما با حرف کردیزد به چشمانش با چشمانش همه جور التماس م زل
 گفتن ندارم  یبرا یشد:حرف دیناام

حداقل  کردیم یکار  دیقبل از اعالم حکم با شدیطاقتش داشت تمام م گرید دیلرزیدستش م روسال
 ستیخوب متاسفانه نجات جون تو عادالنه ن اریمت که گفت:بس یتالشش را بکند با صدا توانستیم

ما  یکه برا یحمله به قرارگاه یکه کرد ییبه خاطر کشتار ها ،یاز افراد دشمن ما هست نکهیبه خاطر ا
  کنمیکه دارم حکمتو صادر م یتو هستن و من با قدرت یها اشتباهات نابخشودن نیمهم بود، ا یلیخ

 حبس شد   نهیدر س نفس

سالن برساند نه اجازه  یتا خودش را به در اصل دیصبر نکرد با تمام توان شروع کرد به دو گهید روسال
 اورا بکشند   دنینم

 نشست   شیدست ها یرو یمردانه ا یدر گذاشت دست ها یدستش را رو تا

 شکه شد   یرسم یدر لباس ها ماین دنید با

 برم داخل   دیبا دی_ولم کن

   دیدستانش را رها نکرد رو کرد سمت افرادش :مراقب بانو باش ماین اما

 به روسال کرد   ینگاه

   دیفهمیحداقل االن نم دیفهمیرا نم شینگاه ها یمعن روسال
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 برگشتن  شیبه سالن همه سر را به سو مایورود ن با

   ستادیکنار رضا ا یکوتاه میپدرش رفت و بعد از تعظ یبه سو ماین

 افتاده   یجا به جاشد:چه اتفاق شیصندل یرو یتعجب کرده بود کم اریکه از حضور پسرش بس مت

خودش حس کند  یو محمد را رو نیرحسینگران ام ینگاه ها توانستیرا صاف کرد م شیصدا ماین
رضا باالخره سر بلند کرد باهمان   دینظر کن دیتجد ستیمرد دفاع کنم اعدام حقش ن نی:امدم تا از ا

 بودتش   دهیکه تاحاال ند یاخم زل زده به شاهزاده ا

   کندیدارد ازش دفاع م چرا

 در دلشان روشن شد   یدیو محمد نور ام نیرحسیحرف ام نیا با

 زد اماهنوز نگران بود   یناخداگاه لبخند دیشنیرا واضح م شیپشت در صدا روسال

  ؟یو محمد قبول دار  نیرحسیام یحرف ها یبگ یخوایم یعنیبه پسرش کرد : ینگاه  مت

   کنمیم تیبه رضا :بله قبول دارم و ازشون حما یکوتاه یلینگاه خ ماین

 تیحما یکشور از کس کیشاهزاده  یساکت شد وقت مایکند که با نگاه ن یاعتراض خواستیم جاناتان
شده  ماهمیجلب نظر ن یکند به عالوه برا یمخالفت ندهیکس جرعت ندارد دربرابر پادشاه ا چیکند ه

 ! یداشتن مثال زدن یاستیس گرفتنیکه زده بودن پس م ییراحت حرف ها یلیهمه انها خ

اما االن طرف  کردهیکار م سیملک یمرد برا نیا دیادامه داد:شا مایکل سالن فرا را گرفت ن سکوت
ما قرار بده  اریدر اخت یبه ما کمک کنه و اطالعات با ارزش تونهیاون بوده م شیپ یماست و چون مدت

اعدامش  نوقتکرد او ییتا ثابت کنه به ما وفاداره اگر خطا دیبد یبهش فرصت خوامی....من ازتون م
   دیکن

 کیاون  نکهیخاص اول ا طیاما با شرا کنمیخوب قبول م اریسکوت کرد و دست اخر گفت:بس یکم مت
بسته بمونه  تا   ایِپت ی لهیرا با م شیبال ها دیبالسته منع پروازه حق نداره پرواز کنه تمام مدت با

 نتونه پرواز کنه  

اونجا تحت نظر   فرستمیم شهیم یکه از اژدها هامون نگهدار  یمن اونو به خارج شهر تو محل دوم
   ادیبه شهر ب تونهیدون اجازه نمسربازهامون خواهد بود ب
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   دیامروزم منتقلش کن نیهم

اخم  هیبا  مایو محمد خوشحال بودن و ن نیرحسیسالن رفت ام رونیبلند شد و به ب شیاز جا مت
 ماین دنیکند با د کاریچ دانستینم یدر روسال از خوشحال یاز سالن خارج شد جلو یبدون حرف با کس

 لحن ممکن ازش تشکر کرد   نیرفت و با بهتر شیبه سو

 دیدیاورا م یکس دینبا ماندیانجا م دیرفت روسال نبا شیتکون داد و همراه محافظ ها یفقط سر  ماین
 راحت شده بود   الشیخ گریافراد از سالن به سرعت از قصر خارج شد د هیقبل از خارج شدن بق

 تمام شود   زیطور همه چ نیا شدیاصال باورش نم رضا

 رضا را در اغوشش گرفت   یپنهان کار  چیبدون ه نیرحسیام

همراهش  نیرحسیبردن در تمام مراحل انتقال ام رونیرا باز کردن و اورا ب شیدست ها ریها زنج سرباز
   کردنیم یو محمد هم اورا همراه یبود مهد

  

و رام کردن گرفتن  یبرا میقد یلیخ یمثل کمربنده اما از جنس فلز در زمان ها ایِپت لهی:می(پاورق
 بال ها رو باز کرد)  شهینم شهیبال قفل م ریو  ز رهیگیدوتا بال قرار م یرو شدهیاستفاده م نیشاه

 ........ 

 ) نیرحسی(ام

مت بهش التماس  شیبرم پ گهیبودم د نیبرام نمونده بود تو فکر ا گهید یدیام چیلحظه ه نیاخر تا
 عوض شه   زیباعث شد همه چ ماین یکنم اما حضور ناگهان

بود البته  رونیکه رضا رو بردن از شهر ب ییچرا دخالت کرد من که ازش نخواسته بودم، جا دونمینم
برگرده  کنمیم یکه بگذره حتما مت رو راض کمیمدام بهش سر بزنم  تونستمیام نبود م یپرت یجا یلیخ

 تو شهر  

 نداشتم   ینگران گهیخوب بود رضارو صبح منتقل کردن و من د زیچ همه

 بود   یرفتم تو اتاق مطالعه مشغول خواندن کتاب ماین دنید به

 امد  یسرحال نم یلیکنارش به نظر خ نمیبا خنده بهم اشاره کرد که برم بش دنمید با
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 حالت خوبه؟  مای+ن

 نگاهم کنه کتابش را ورق زد و اروم گفت:معلومه که خوبم چه طور  نکهیا بدون

 پکره   افتی+ق

 نهیخب کتابه غمگ ،یکه چ یمزاحم کتاب خوندم شد ینگاهم کرد:امد یبست و با اخم ظاهر  کتابشو
  یاحساس یب یلیپکر باشه تو خ افشیق دیادم با

ام  یباهاش کشت خواستیدلم م یامروز خوشحال بودم حت رخندهیمزش زدم ز ینسبتا ب یشوخ از
  رمیبگ

 راستش واقعا..  یکه امروز کرد یار +بله خب حق باتوعه ... امدم ازت تشکر کنم بابت ک

 انجام بدم...بعدش حقش مرگ نبود  قمیرف یبرا تونستمیبود که م یادامه بدم :تنها کار  نزاشت

 از رو تشکر بهش زدم دستمو گذاشتم رو پاش: بازم ممنونم  یلبخند

  رونیجام بلند شدم که برم ب از

 سوال   هی... ری_ام

  ؟یتوعه ؟بهش اعتماد دار  یمیپسره دوست صم نیسمتش و منتظر نگاهش کردم:ا برگشتم

اگر  یدیپرس یز یچ نیاز چشمام بهش اعتماد دارم ..چرا همچ شتری+از دوست برام با ارزش تر و ب
 سیملک شیمدتم اگر پ نیا ستین ینجور یبگم که اصال ا دیوقت دردسر درست نکنه با هیکه  ینگران

 که مجبورش کردن ببنده   یار یست مانیور بوده براش کار کرده ...به خاطر پبود فقط چون مجب

 زندس؟  یدونستیش؟میبود دهیمدت تاحاال د نی_تو ا

 شدم؟هریم الشیخیب سیملک شیزندس و پ دونستمیاگر م یکنیکردم :معلومه که نه فکر م تعجب
 سراغش  رفتمیشده م یطور 

 بپرسه  ییزایچ نیباعث شده همچ یچ کردمیابروهاش بود درک نم نیکه ب یسکوت نگاهم کرد اخم تو

 تکون داد:متوجه شدم   یسر 

 شده؟  یز ی+چ
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 بود  یاز سر کنجکاو یطور  نی:نه هم دیازم دزد نگاهشو

بودم  دهیشب بود و من امروز اصال روسال رو ند یکینزد رونینگفتم از اتاق امدم ب یز یچ زدیم مشکوک
 رفتم سمت خونه 

 ................... 

 ) سی(ملک

پر رنگ تر  یاخمم ه خوندمیاز جاسوسامون برام فرستاده بود م یکیکه  یدقت داشتم متن نامه ا با
   دیواقعا برام جالب بود که چه طور رضا کارش به اعدام نکش شدیم

  رنیکنن تا حکم مرگشو بگ کیکردم مردم و مقامات تحر دیهمه من به جاسوس هامون تک نیا

   زیگند زد به همه چ وانهیشاهزاده د نیا اخرسرم

   خوردیبه درد من نم گهیرضا افتاده در هرحال د یبرا یکه چه اتفاق ستیبرام مهم ن ادمیز هرچند

  کنمینکردم و احساس ضعف م روین دیوقته تجد یلیجام بلند شدم خ از

کنار رفت از راه پله ها گرفتم و  یبلند یرو لمس کردم که با صدا واریقصرم رفتم د نیزم ریسمت ز به
   نییرفتم پا

لذت  تیجمع شده به سمتم امدن و من با نها یها رویتمرکز کردم کم کم ن ستادمیا اچهیاب در یجلو
 دونه دونه قدرت هارو تو خودم جمع کردم  

از محافظام بدون  یکی یقدم ها یبا صدا  امدمیاز پا درم شیوقت پ یلینبود خ اچهیدر نیا اگر
  رونیبرو ب یبرگشتن با خشم گفتم:االن مزاحم هست

 امده..  شیپ یسرورم اما مشکل خوامیقدم رفت عقب و گفت:معذرت م هی یترس اشکار  با

   نمیگفتم:بنال بب خونسرد

   مینگهش دار میتونینم رهیگی_اژدهاتون ...اروم نم

 یمن چه مشکل ی؟اژدهایزد یبرگشتم سمتش گلوشو گرفتم و فشار دادم:چه زر  یحرف عصب نیا با
 داره؟ 
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 توننی..ا..افرادمون..نم...نم رهیگیگفت:اروم..نم کردیالتماس م ژنیاکس کمی یطور که برا همون
 اروم..ش کنند 

رکت قصر ح رونیدندون هامو رو هم فشار دادم پرتش کردم اونطرف با سرعت به سمت ب تیعصبان از
   دیبرم به غار اژدها کالسکه منو اماده کن خوامیزدم:م ادیفر تیکردم با عصبان

سوار شدم و با سرعت به  ستادیپام ا یزود کالسکه جلو یلیبودن من افرادمم اشفته شدن خ یعصبان از
   میسمت غار رفت

  کنمیم یتک تکتونسالخ ادیب زمیعز یسر اژدها ییبه حالتون اگر بال ی+تند تر حرکت کن... وا

از افرادم به  یبود تعداد یا ختهیغار اژدها اوضاع بهم ر یورود یجلو میحرکت کرد یشتر یسرعت ب با
از افرادم امد جلو:سرورم االن جلو  یکیشدم و رفتم داخل که  ادهیشده بودن از کالسکه پ یشدت زخم

 بهتون صدمه بزنه   ترسمیم دینر

   رونیب دینداره همتون گمش یکنارش رد شدم:اون بامن کار  از

 یبسته شده بود انگار  شیکه به گردن و دست ها یبزرگ یها ریزنج رونیسرعت همه افراد رفتن ب به
 قرن  یاژدها  نیمن مخوف تر زیعز یشده بود  اژدها تشیباعث اذ

  هیعصب یلیاالن خ یعنی نیپرنگ شده بود ا یشکمش حساب ریز ی،قرمز 

 تکون داد  یبه سمتش برداشتم بال هاشو  به سخت یمن اروم تر شد قدم دنیبا د انگار

 پرواز تنگ شده  یدلت برا دونمی+م

 که صداش مطمئنم کل جنگلو پر کرد   دیکش یا نعره

 یلی...هنوز خ یار یطاقت ب دیبا زمیزوده عز یلیاز من خ ینا فرمان ی:هنوز برا دمیرو گردنش کش یدست
   یانجام بد دیدارم که باکارا 

 اروم باش   ارمیبرات م گهیتکشاخ د هی یاروم شد سرشو خم کرد و دم گوشش گفتم :به زود یکم

 بودن   ستادهیدر ا یافرادم همشون جلو رونیمطمئن شدم اروم شده از غار امدم ب یوقت

   دیهمتون مرد فتهیخراش روش ب هیبه حالتون  یوا دی+مراقبش باش
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 کردن سوار کالسکه شدم برگشتم تو قصر   یاطاعت

 تکشاخ بود   هیدختر  نیا دیدختره چرا زودتر به نظرم نرس نیا یبرا کشمیدارم نقشه م یک از

 خودم بکنمش  یبرا یجنگ چیبدون ه تونمی+م

  ارمیب نایسر ا ییچه بال دونمیزود بود خوب م کمیاالن  فقط

 .............. 

 (روسال) 

  

 یعنیبرام مهم باشه ها نه .. نکهیازش نداشتم نه ا یخبر  چیو من ه گذشتیاز انتقال رضا م یروز  دو
 دمینسبت بهش دارم شا یحس هی کردمیته ته دلم حس م نمشیبب خوادیمهمه دلم م دمیشا دونمینم
  کنمیفکر م یالک

ازش بپرسم هنوز  شدیاما روم نم زنهیبهش سر م نیرحسیام دونستمیدرچه حاله م تشیوظع یعنی
   دونستیم نویا مایبهش نگفته بودم رضا منو نجات داده فقط ن

نامه  هیکه  یاز خدمتکارا درحال یکیدر به خودم امدم  یکه با صدا رفتمیبا خودم کلنجار م داشتم
 دستش بود امد سمتم  کیکوچ

 از محافظا اورد گفت بدم به شما  یکی نوی_ا

گفتم  یباال "مگه کتاب دوست نداشت دیردم با خوندن نامه ابروهام پرکاغذ باز ک واشیکردم و  یتشکر 
 سر بزن"   هیامروز  یکتاب خونه رو برات خلوت کنن دوست داشت

به  یز یچ نیهمچ دیبودمش اما چرا با دهیدو روز اصال ند نیتو ا ماستیاز طرف ن غامیبودم پ مطمئن
که  هیو مهد نیرحسیبه خاطر ام دی!  شادهیواقعا بع دمشیکه من دفعه اول که د ییمن بگه با اون بال

 بهم انقدر لطف داره  

 و رفتم سمت قصر   دمیبه لباسام کش یدست هیحوصلم سر رفته خوب شد پاشدم  خودمم

   چوندهیخندم گرفت البد دوباره پ گشتنیداشتن اطراف م رونیکه ح نایال یها مهیچندتا از ند دنید با
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صحبتشو قطع  دیتا منو د زدیحرف م یکه داشت با کس دمیرو د نیستیباال کر رفتمیپله ها داشتم م از
 یتوجه بهش خواستم برم که صدام کرد :روسال دار  یبشرو نداشتم ب نیکرد و امد سمتم اصال حوصله ا

  ؟یر یکجا م

 به خودم مربوطه   رمیکه من م ییکردم:جاها اخم

  دنشید یای. بهتر شب ب..یکه امد ستیاالن ن نایحرص امد سمت:ال با

 امدم برم کتابخونه  نایال دنیگفته من د یگفتم:ک نهیبه س دست

  ؟یکتابخونه سلطنت یبر  یتونیبهت گفته که م یکرد :ک تعجب

بهم گفته هر وقت  مایلفظ شاهزاده از قصد گفتم:ن یچرا دلم خواست حرصش بدم به جا دونمینم
 مطالعه کنم  نجارویا یبرم کتاب ها تونمیدوست دارم م
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 افشیدادم و رفتم تو کتابخونه تا درو بستم به ق لیبهش تحو یحیشد  لبخند مل یخوشگل حرص یعنی
   ینکن تیمنو اذ یدختره جلبک تا تو باش دمیخند

   کنمیباشه من ذوق م شتریکتاب ب یبود هرچ ادیمقدار کتابا ز یلیبه کتابخونه کردم خ یکل نگاه

 خودمونه   یایمثل دن نایا یداستان بود خداروشکر که زبان نوشتار  شیسر هیقفسه  نیاول رفتم

از داستان هارو برداشتم اسمش   یکیسراغ کدومش برم  دونستمینم یبود از خوشحال ادیکتابا ز انقدر
 یلیکه خوندم خ کمیاز مبل ها نشستم و شروع کردم به خوندم  یکیبود خوشم امد رفتم رو  دیمروار

 فاز داد، چنان غرق داستانه شده بودم که اصال متوجه گذر زمان نشدم  

   خوندمیداستانو من بچه بودم م نی_ا

 یمن فکر کنم تار ها غیحرف و زد و با ج نیکنار گوشم ا ماین دمیکش غیکه ج دیزهرم ترک چنان
 پاره شد بدبخت   شیصوت

گفتم:منو..  دهیبر دهیتمو گذاشتم رو قلبم و برخب دس اتویچته اخه مثل ادم ب یمنو سکته داد وانهید
  دیتر..سوند
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تو  گمایامدم ...م یمتوجه نشد یغرق کتاب خوندن بود یلیگرفته بود اما خودشو جمع کرد:خ خندش
   گرخهیطرف م یبکش غیبرندار همون ج سیِجر ریشمش یبجنگ یخوایم

چقدر تند  یهمه رو خوند نیحرفش خندم گرفت امد کنارم نشست و کتاب برداشت :اوووه ا از
 تو   یخونیم

  یکه برم سراغ بعد خونمیتند تند م نیهم یفاصله ازش نشستم :کتاب دوست دارم برا با

 جالبه   یلی: خدیخند

 باهات حرف بزنم   خوامیو زل زد بهم :م زیکه گذشت کتاب اروم گذاشت رو م کمی

   شنومیبلند شدم و رفتم سمت قفسه کتاب ها :م اروم

کال  ستمین ینیمردونش اروم گفت :روسال من اهل مقدمه چ یحس کردم اونم بلند شد با همون صدا 
 رمیکرد "خودم م یمکث طوالن هیخودم بفرستم تا با طرف حرف بزنه پس " یجا ویکه کس ستمین میکس

 سر اصل مطلب 

 ادیتعارفات خوشم نمنگاهش کنم گفتم:منم از  نگهیاروم بدون ا یخودم حس کرده بودم ول ییزایچ هی
   دیحرفتون بزن

 یکه دار  یمن دربارت اشتباه فکر کردم اما اخالق میدید گرویکه همد یمکث گفت :دفعه اول کمی با
که من  یبدون خوامینزدم اما م یحرف نیرحسی...تا االن به حرمت ام ینیباعث شد بدجور به دلم بش

 ....بهت عالقه دارم  

   کردیبود و بهم نگاه نم نییکه زده برگشتم سمتش ،سرش پا یاز حرف شکه

 خودش بگه   عینداشتم انقدر سر توقع

بهتر باشه اول به خودت  دیحرف بزنم بعد به خودت بگم اما گفتم شا نیرحسیاول با ام خواستمی_من م
...فقط یخودت برگرد یایبه دن یاگر بخوا یحاضرم قبول کنم حت یبگ میزیهرچ ای طیبگم...هرشرا

 نظرتو بدونم   خوامیم
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بود  یخوب یلیمورد خ ماین دارمونید نی...  جدا از بد بودن اولنییدستپاچه شدم سرمو انداختم پا کمی
 ایدن هیخوب و مردونه چهرشم بد نبود از همه مهم تره شاهزاده  تینسل برتر شخص لشوندهیتبد هی

   نداشتمبهش  یخوب بود اما من حس زشیدرکل همه چ کردیاون و من فرق م یایدن دیبود حاال شا

 ..چرا من ؟  شنیصدتا دختر براتون به صف م دی+شما اگر لب تر کن

  دمیکسو مثل تو ند چیتاحاال ه یامد جلوتر :چون تو خاص کمیزد و  یلبخند

 مکث کردم"..قصد ازدواجم ندارم   کمیبه شما ندارم و " ی:اما من حس دمیکش قینفس عم هی

 که بتونم همراه شما بمونم   ستمین یو من کس دیشیم نجایا یفرمانروا ندهیشما رو ندارم شما درا اقتیل

 یازدواج ندار  نه؟قصدیهم لتیچرا انقدر وحشتناک اخم کرده :تنها دل نینگاه به چهرش کردم ا هی
   نی...هم

   نهیگلوم قورت دادم :بله ...فقط هم اب

  ؟یرو دوست دار  یا گهیکه تو صداش معلوم بود گفت :کس د یتیکرد و با عصبان زیر چشاشو

که دارم  یدحسیشا دونمیعالقه دارم ؟ نم یا گهیچرا ....به کس د دونمیحرفش هول کردم نم نیا با
 ندارم   یحس مایمطمئنم به ن یول هیالک

 ندارم   یبه شماهم حس یرو دوست ندارم ...ول یا گهی+نه کس د

 تونستم نظرتو عوض کنم   دیشو بهم کرد :ممکن نظرت عوض شه ...شاقدم رفت عقب و پشت هی

 ...  شهیگفتم:نه عوض نم محکم

 برم   دیشده با رمیمن د دیاصال اونجا درست نبود :ببخش گهید موندن

 نیارمان افتادم اونم مثل ا ادیبود هم ناراحت  یلحظه اخر برگشتم به چشماش نگاه کردم هم عصب تو
   استیدن یکجا ماین امیدن ی...من کجا کردیتا اسمون فرق م نیزم مایارمان با ن طیشده بود ...اما شرا

بدون توجه به  زدنیرو مبل داشتن حرف م یو مهد نیرحسیداشتم ام یحس ناراحت کمیخونه  برگشتم
 اونا رفتم تو اتاقم  
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در چشم  یکه گذشت با صدا کمیکردم   ی...درهرحال کار درست یعوض کردم  نشستم رو صندل لباسامو
 شده بودم برداشتم   رهیکه بهش خ یاز نقطه نامعلوم

 اروم امد تو اتاق  _روسال حالت خوبه ؟  یمهد

 کو   ری:اره خوبم فقط خستم ...ام دمیبه چشام  کش یدست

   رهینشست:رفت دوش بگ یرو صندل کنارم

 دمی...به جون خودم قول م یزد یچه گند یبگ یخوایگفت :نم یلب گفتم، با لحن بامزه ا ریز یاهان
 نگم   ریبه ام

چرا اما بهش گفتم  دونمیخوشحال بودم ....نم کردمیم یاحساس راحت یانقدر با مهد نکهیا از
 هی دمیشا ایرفتارش عوض بشه  مایبا ن دمیترسیبگم م نیرحسیبه ام شدیزدم که روم نم ویی...حرفا

   ادیب شیپ یز یچ یبحث

...الدنگ  نیا دونستمیکن بابا من م ؟ولیناراحت نیا یبا اخم به حرف هام گوش کرد:خب برا یمهد
   نییپا ارمیب ستمشویداره ها برم س ینگاهاش معن

به خواهر من  نییپا ارمیفکشو م رمیگفت:االن م تیو با عصبان دیبرق گرفته از جاش پر نیمثل ا هوی
 ابراز عالقه کرده  

 نیتروخدا بش یمهد واشیسمتش و بازوش گرفتم : دمیگرفته بودم دو یبدبخت که حرفاشو جد من
   گهیسرجات من گفتم نه تموم شد د

   خندهیداره م دمیبرگشت د هوی

 ؟  یزار ی:منو سرکار م دیخند شتریمشت زدم به بازوش که ب محکم

   رمینم یچون اسرار کرد ی_نه ...ول

 دردل کردم   ینشستم :از دست تو بابا منو باش با ک یکردم و برگشتم رو صندل یپوف

بهتر از من اصال ...اما  یک یبا من حرف زد یرو تخت کنار فندق که خواب بود نشست :خوب کرد امد
   الیخیناراحت نباش ب گهید



 

257 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یامد تو اتاق :ک حوله تو سرش بود هیشب دیسف زیچ هیکه  یدرحال نیرحسیبهش بدم ام یجواب امدم
 ناراحته؟ 

 باشه   تیکس ..اف چی:ه دمیخند

   دیاصال چرا شما دوتا خلوت کرد دیکردیم بتیغ دیداشت یکرد :پشت سر کدوم بدبخت یاخم

 بود   یاز جاش بلند شد :بروبابا بحث خصوص یمهد

   میبخور یز یچ هی نییپا می:من گشنمه بر رونیاز اتاق رفت ب یمهد

   میگفتم:منم گشنمه بر عیحرفش سر رویپ منم

 لحظه چشمم افتاد رو فندق  هیکه  رونیبه من کرد و رفت سمت در از اتاق امدم برم ب ینگاه هی ریام

   شدیداشت م دیسف دیبود اما االن سف یتر که بود خاکستر  کیکوچ

 افتادم   یز یبه چ ادیلحظه  هی

 برم خارج شهر   یبه چه بهونه ا دمیفهم ولیرو هوا زدم:ع یبشکن

نگهش  ستیبزرگ شده تو خونه خوب ن گهیفندق د ری:امنیرحسیهوا رو کردم سمت ام یب سرشام
   میدار

  شینیبب یبر  یکه هر وقت خواست یپشت اطیببرنش ح انیب گمی_منم موافقم فردا م

 نه   اطیگفتم:نهههه ح یبلند یبا صدا هوی

 دیخب دار هیچ کنینگاهم کردن که انگار دارن به موجود ناشناخته نگاه م یجور  هیتاشون  هردو
 درک ندارن که  دیکنینقشمو خراب م

   یزنی_روسال چرا داد م

 باشه   گهید یاژدها ها شیپ خوامیدوست ندارم تنها باشه م گمیم زهیو اروم گفتم:چ دمیگز لبمو

   هیچ یبرا دونستمیبه لب داشت که نم یلبخند یمهد

 اورده  مایکه ن ییاژدها شیقصر پ  مشیبری:خب مرگفتیام
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   شهیم یوحش مایاونجا مثل ن رهیباهمون لبخند گفت:نه اصال ....م یبگم مهد یز یچ تاخواستم

 که خارج شهره   یهمون ،یقرارگاه سلطنت مشیببر گمیادامه داد:من م بعد

 چشمک نامحسوس بهم زد   هیحرفش ماتم برد که برگشت  نیا با

 ...اما اونجا چرا   ستین یجا به جاشد :فکر بد کمی نیرحسیام

 اونجا   میرینه فردا منو روسال باهم م ایتوپ بره  یجا هی دی_خب پس کجا ...باالخره با

 جور شد   ولیباز شد ع شمین

  ده؟یفهم یعنیدمش گرم کار منو راحت تر کرد  یول الهیخیب دمیکردم که د یبه مهد ینگاه

 بعدا کچلم کنه   دمیشا کردیبود االن کچلم م دهیفهم اگر

 حالش خوبه؟  ست،یاز محمد ن یخبر  ریام گمیبحث عوض کنم اروم گفتم: م خواستم

حال و  کمیرفت خارج شهر  شیگفت:نه خبر ازش ندارم ...چند وقت پ یدرهم شد با ناراحت چهرش
 هواش عوض شه  

   میناراحت بود یلیهممون خ ایداشت بعد مرگ پو حق

 زود خوابم برد  یلیخ نیهم یخسته بودم برا یلیاز خوردن شام رفتم اتاقم خ بعد

 ) مای(ن

 هنوز تو کتابخونه نشسته بودم   یناراحت با

رو دوست داره  گهینفر د هی نکهی...حس ا کردیبود که منو پس زد اصال فکرشم نم یدختر  نیاول روسال
 به اون پسره داشته باشه   یشد نکنه حس تمیباعث عصبان

 خونم به جوش امد    شیاداوری ای

 شهیم یعنیباشه  نیا لشیو فقط قصد ازدواج نداره ..اما اگر تنها دل ستین یکه گفت کس درسته
 رفتم تو اتاقم   کراستیو  رونیکردم و از کتابخونه امدم ب ینظرشو عوض کرد پوف

 تو   ای:ب دمیدر از فکرام دست کش یصدا با
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 تعجب کردم اما چهرمو حفظ کردم   کمی نیستیکر دنید با

   نجایا یشده امد یز ی+چ

 سر بزنم   هیخواستم فقط بهت  میاصال باهم حرف نزد یکه برگشت یبه روم زد :نه از وقت یلبخند

 نگاهش کردم و برگشتم سمت پنجره   کمی

   می+خب االن حرف بزن

 اال بسته بود  رنگشو ب یقهوه ا یموها ستادیکنارم ا امد

   یای+به نظر ناراحت م

   ستمیبرات مهم ن گهیوقت د یلینه خ ایزد :مگه مهمه که ناراحت باشم  ینیغمگ یلبخند

   نیستیکر یگیم یگفتم:چ  کالفه

 خوش گذشت ؟  ی....با روسال خلوت کردستیمهم ن یچی_ه

   دمیاخم هامو توهم کش زدیحرف م هیکنا با

   ی+جات خال

که  هیهمون دختر نیستیکر نیا کردمینگاهش م یچشم ریزل زده بود ز رونینزد تو سکوت به ب یحرف
 داشتم  اما فقط هوس بود   یبهش حس شیدوازده سال پ

   شتریمال اون از حس ب دونستمیاما م رمیشو بگ ینبود که پ شتریوقت ب چیه

 میکه هر دوتامون بزرگ و عاقل شد یبود نه االن شیوقت پ یلیواسه خ نیا یول

   دونستیخودشم م نویا شتریدختر خاله من بود دوسش داشتم اما به عنوان دختر خاله نه ب نیستیکر

  دمیشدم و رفتم خواب الیخیبگه ب خواستیم یچ دونستمیرفت نم نیستیکه گذشت کر کمی

 ..... 

 (روسال) 

 قبال هم سوار شده بودم اما بازم مشکل داشتم   نکهیسوار اسب شدم با ا یهزارتا بدبخت با
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 میو صدتا محافظ داشت نایبه همراه ال یاصال، من و مهد میکم بود یلیخ ومدیهمراهمون ن نیرحسیام
در حد  ادیپرواز کنه اما نه ز تونستیم یبه تازگ امدیخارج شهر !!فندق خودش دنبالمون م میرفتیم

  دیپرینرمال خوب م

 بکشم   یمهد خواستمیحرص م از

   یخور یچرا انقدر حرص م نیاسبشو اورد کنارم و با خنده گفت:من که گفتم برو تو کالسکه بش یمهد

   هیچ یهمه محافظ برا نیا می+مگه قرار نبود خودمون دوتا بر

ام باتوام داداش تو  یفرسته،وقتیداداشش محافظ م ادیباهامون م نایال یباال انداخت:وقت یا شونه
   دمیخندیم میکنیدور هم محافظارو اسکول م میرینشده م ی،حاال که طور  فرستهیمحافظ م

 برام   شهینگم عقده م تونمیبهش کردم:کم چرت بگو  _نم ینگاه

 بلند   یها واریدژ بود با د هی هیاز دور شب میبود دهیرس بایگرفت به رو به رو نگاه کردم تقر خندم

 مون  مسئول اونجا امد استقبال دنمونیرس با

گفته بود  نمیخوشحال بود قبال درباره عالقش به اژدها گفته بود اما ا یلیخ نییاز کالسکه امد پا نایال
 به شدت مخالف اژدها سوار شدنش هستن   مایکه پدرش و ن

بزرگ  یادیز گهید ییجورا هیداخل فندق کنارم فرود امد  میتعارفات حال بهم زن رفت یبعد از کل خالصه
 شده بود  

 هستن   زیجنگ ست اریبس نایخوب و خاصه ا یلیشما خ یبه من زد:نژاد اژدها یاونجا لبخند مسئول

 !! دادیفحش م ای کردیم فیداشت تعر دونمینم دمینفهم یز یاز حرفاش چ ادیز

دوبانو  نیمن با شما تنها صحبت کنم و ا ستین یامد کنارم:مشکل یکردم که مهد یلبخند تشکر  با
 بگردن؟  نجارویا

 اشاره کرد   نایمن و ال به

 سرتکون داد:بله بله حتما   یسر  مرده
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که قراره اژدهاشون  ییتا از جا دیببر شونیبود :ا زهیم زهیاز افرادشو خبر کرد که دختره جوون ر یکی
 کنن  دنیمراقب شه د

 رفت  یهمراه مهد خودشم

   نمشیبب خواستیچرا دلم م دونمینم چرخوندمیچشم م یذوق زده دنبال دختره راه افتاد منم ه نایال

 اطراف نگاه کردم خسته شدم   انقدر

   هیمعلوم نبود داخلش چ رونیبودن از ب دهیاستتار کش واریکه دورش د میمنطقه شد هی وارد

 من   یبانو دیی:بفرما یمیتعظ دختره

 شد   نیتو نتونستم نخندم همراهش رفتم تو که قشنگ فکم پخش زم دیرا دو ریمثل جوگ نایال

 اندازه خود فندق بودن   بایتر تقر کیبزرگ به همراه چند تا کوچ یلیخ یچهارتا اژدها 

 کرد   فیتوص شهیبود نم یز یچ هیبزرگ بود اصال  یلیبودم خ دهیند ویزیچ نیتو خوابم همچ یعنی

 بودن که حدس زدم ماله مت باشه   ییطال شویکی

 رواژدهاهه   دیبگم اخه دختره خول پر یدر حدس من نبود چون مثل چ ریتاث یب نامیال البته

 باش   نیسنگ یخواهر برادر لنگه همن مثال شاهزاده ا یعنی

 رفت   ادشیکال منو  نایال

 شما در نظر گرفته شده   یاژدها یمحل برا نیدختره امد سمتم:بانو ا اون

بدون سقف بود به نظر خوب  ادیز یلیبه فاصله خ واریکردم دوتا د کردیکه اشاره م ییبه جا ینگاه
 _قابل پسند هست   ومدیم

 سوال دارم   هی دیگفت:بله هست ....ببخش دمیدیطور که اطراف م همون

   دی_بفرما

  د؟یبه کار نگرفته ا دیجد ییروین نجایمکث کردم:شما ا کمی

  شمیاز سوالم گفت :متوجه نم متعجب
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 گفتم  نیهم یکنم برا شیحال کشهیطول م دمیچقدر خنگه د نیبابا ا یا

 بگذرونه؟  نجایا تیکه از طرف قصر دوره محکوم اوردنین نجایا ییاقا هی+

  دیاوردن ... با کدومشون کار دار یده  نفر  هیگفت :چرا  اروم

 کنم کدومشونه   شیحال یحاال چه طور  یرفتم وا وا

 رضا  گفتمیبود اگر م عهیضا یلیخ دونستمینم شویلیفام یسرمو خاروندم چه بدبخت کمی

   نجایاوردنش ا شیدو روز پ دونمی+اسمشو نم

  ست؟یپسر جوون ن هی دیکه دنبالش ینیکه گفت:ا کردمیفکر کرد منتظر بهش نگاه م کمی

به  ییخدا هیمغروره و ساکته اما  واسه خودش پسر خوشگل کمیکردم که ادامه داد:  دییسر حرفشو تا با
 من   دهیکسم رو نم چیه

  دونهیم یلیدرباره اژدها خ ینجاولیاوردن ا ویکس نیچرا همچ موندم

 که با اخم وحشتناک من ساکت شد :خب حاال کجاست  زدیداشت پشت هم زر م یطور  نیهم

  

 به ته سالن کرد  یچرت و پرت گفته اشاره ا یلیخ دیگلوشو قورت داد فهم اب

اجازه براش صادر کردن که  نکهیبا ا کنهیانجا سرگرم م یانبار اکثرا خودشو با خرتوپرت ها کی_اونجا نزد
 اونجاست  شهیاژدها شرکت کنه اما هم میتو تعل تونهیم

 همون اخم از کنارش رد شدم دختره چش چرون  با

   زدیجلو قلبم تند تر م رفتمیم شتریب یرفتم ته سالن هرچ  

   دمیداخلش کش یدر بود اروم بازش کردم و سرک هی

نکرده بود داشت چندتا  یادیز رییامد سراغم ...سر و وضعش تغ یبیغر بیحس عج هی دنشید با
  کردیجعبه رو جا به جا م

موهاش  کمیاما فقط  نمشیداغون بب تیوضع هیشده باشه با  یها گل لمیف نیتوقع داشتم االن مثل ا 
 بود   ختهیبه هم ر
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 شدم   مونیچرا پش دونمیقدم رفتم جلو هنوز متوجه من نشده بود پشتش بهم بود که نم چند

 خوبه   دمیکه د هیحالش چه طور نمیبب خواستمیم نجایاصال چرا امدم ا من

   نیافتادم زم یز یچ هیکرد به  ریکه از شانس خوشگلم پام گ رونیصدا برم ب یبرگشتم ب واشی

 بودم اخه   یمن کدوم گور  یکردیم میشانس تقس یداشت یخدا وقت یزدم به پشتم :ا دستمو

 خوبه؟  ؟حالتیکنیم کاریچ نجای_تو ا

 اروم از جام بلند شدم باس*نم درد گرفته بود  کردینگاهم م باتعجب

   ستین ی+خوبم طور 

 هنوزم اون جذبه و ابهتشو داشت   ستادیکه دستش بود گذاشت کنار و امد جلوم ا یا جعبه

   یکنیم کاریچ نجایا ی_نگفت

 بدم   لیامدم اژدهام تحو نایگفتم:همراه بانو ال رفتمیم رونیطور که به سمت ب همون

   یگرد شد و امد دنبالم:مگه تو اژدهام دار  چشاش

   ی+بله دارم پس چ

  ؟یندار  یچه طوره مشکل عتتی:وضدمیهوا پرس ینگاهم کرد که ب کمی
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 باشم؟  دخوبینظرت با ه؟بهیتیچه وضع یر ی:اسنیو نگاهشو انداخت رو زم دیدستشو بهم کوب دوتا

 منه که االن...  ریتقص ییجورا هیحرفش ناراحت شدم:متاسفم ... از

 شماست؟  ریقطع کرد:مگه من گفتم تقص حرفمو

   دیبمون نجایا ستیبه شهر قرار ن یگردی+مطمئنم زود برم

 باشم   نجایتا ابد ا دمیم حیکرد :ترج یاخم

 کردمیکه حس م ییمایکه امد برگشتم سمت ن ییکه با صدا یچ ینگاهش کردم امدم بگم برا کمی
   هیعصبان یلیخ
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  زارمیمن نم میایب یجاست ...بخوا نی_خب جات از اولم هم

   دیکنیم کاریچ نجایبهش کردم:شما ا یتعجب نگاه با

 یای...قرار بود ب یکنیم کاریچ نجایشد:خودت ا کیقدم بهم نزد هیبهم انداخت و  یعصب یلینگاه خ هی
  یبگذرون نیمثل ا یکیوقتو با  نکهینه ا ینیاژدهاتو بب یمحل نگهدار 

من دخالت  یتو کارا یندار  یاما حق یشاهزاده باش دیشدم  گفتم:شرمنده ها شا یحرفش عصبان از
  گذرونمیبخوام م یمن وقتمو با هرک یکن

  

اخم کرده از اون  دمینگاه کوتا به رضا کردم د هیبگم  یز یچ نینداشت همچبرخوردم جا خورد توقع  از
   کنهیخودشو خراب م نهیبب یاخما که هر ک

  

 به رضا کرد:واقعا ارزش داره ؟  یبا حرص اشاره ا ماین

حکمو عوض  یتونینشده م رید ؟االنمیرضا چند قدم امد جلو :اگر ارزش نداشتم چرا نجاتم داد نباریا
   یکن

بود وگرنه  یا گهینکردم ...به خاطر کس د نکارویبه من کرد :باور کن به خاطر تو ا ینگاه مین ماین
 تو تلف کنم   یوقتمو برا ستمیحاضر ن اهیصدسال س

به خاطر توام شده  نی:ببادیدر ب مایلبخند زد که باعث شد حرص ن هیرضا  هویدعوا بشه اما  دمیترسیم
   نیشهر حاال بب گردمیمن برم

 یای_عمرا اگه بزارم ب

 مایبرگشت رفت تو انبار از رفتارش شکه شدم اما از دست ن دید میقدم رفت عقب:خواه هی دیخند رضا
برگشتم  یبودم بهش اخم کردم و از کنارش رد شدم که دنبالم امد و چند دفعه صدام کردعصب یعصبان

 سمتش :بلهه؟ 

فقط  یاون روز نگفت ؟مگهینیبب نویا یخواستیبود؟م نیاز اولم اسرارت واسه هم نجایا یامد ی_واسه چ
  ؟یکن یخوایکمکش م یونیچون بهش مد
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 بگه به تو چه اخه    ستین یکی

 نمشیگفتم کارام به خودم مربوطه ،بله امده بودم بب شیپ قهیدو دق نیگفتم:هم تمیعصبان باهمون
 که بازم به خودم مربوطه   هیتیدر چه وضع نمیبب خواستمیم

   زدنیداشتن حرف م هیکه تو سا نایو ال یمهد شیتوجه بهش رفتم پ یب

 شهر االن   میبرگرد خوامیگفتم:م عیبزنه که سر یمتعجب خواست حرف مایمن و ن دنیبا د یمهد

   رونیدخالت کرده  بدون حرف رفت ب یادیبود ز دیکوتا امد فهم ماین

 شده؟  یز ی:چیمهد

 گفتم :نه   یعصب

 نکهیبودم کال از ا یازش عصب نمیبب ماروین خواستیگرفتم و سوار کالسکه شدم دلم نم نارویال دست
 یکس ادیام نزد بود اما خوشم نم یحرف بد یلیخ ماین دیتو کارام دخالت کنه متنفر بودم شا یکس

 کنه   یبرخورد نیباهام همچ

 نگفت  یز یچ میعصب دید یچند بار ازم سوال کرد اما وقت نایال

 (رضا) 

 صبح اصال تو حال خودم نبودم   امروز

کرده که  کاریچ نیرحسیام دونمیبه کارم ندارم نم یکار  یواسم جالبه کس نجایکه امدم ا یمدت نیتوا
کمک  تونمیاژدها م میبهم گفت تو تعل نجایصبح مسئول ا روزیبزنه د یکس جرعت نداره بهم حرف چیه

   ارمیکنم که باعث شد از تعجب شاخ درب

 بدبختا گفته   نیبه ا یچ نمیباهاش حرف بزنم بب دیبا دمیرود نیرحسیبعد ام یسر 

 یحس واقعاافتضاح نمیبب ویکس خواستیکردم دلم نم میکه خودمو توش قا ییسمت انبار جا رفتم
 خودمون   یایبرگردم به دن خوادیدلم نم گهید یداشتم حت

ندارم و برامم نمونده  یا زهیانگ چیه گهیبه شهر مخالفت کردم د گردونهیگفت برم نیرحسیام یوقت
 خستم  
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که برام افتاده  یبد یفکرم از همه اتفاق ها خواستیبه انبار کردم و مشغول شدم فقط دلم م ینگاه
 دور بشه 

 برگشتم عقب   یز یافتادن چ یکه با صدا دمیچیهم م یهارو داشتم رو جعبه

 دونمینم نجایامده ا زونیدختره او نیهم باز البد ااخم هام رفت تو نیکه افتاده بود زم یدختر  دنید با
  شهیمثل علف جلوم سبز م رمیهرجا من م کارسیچ نجایا

   کردیم کاریچ نجایروسال جا خوردم اون ا دنیرو به روش اما با د رفتم

   نجاستیکه تو قصر ازم دفاع کردم ا یهمون پسر  دمید یجا خوردم وقت شتریب

 برام جالب بود که روسال خوب جوابشو داد  یشدم ول یکفر  یکه زد حساب ییحرف ها از

   کردمیوقتمو برات تلف نم اهینجاتت دادم وگرنه صدساله س یا گهیبهم گفت :به خاطر کس د یوقت

 حسادت تو چشماش خوندم   قشنگ

 شهر  گردمیبه خاطر توام شده من برم نیبهش زدم :بب یلبخند رمیدلم قلقلک امد حالشو بگ ته

 شد   یحرص

   یای_عمرا اگر بزارم ب

   دید میسوسول :خواه یگرفت فکر کرد خندم

بگه خندم گرفت بود از حرص دادن اون پسره خوشم  خوادیم یباز چ نمیتو انبار صبر نکردم بب برگشتم
 امد  

 چرا لبخندم پررنگ تر شد  دونمینم شیاداوریروسال رو نداشتم با  دنید توقع

 فقط به خاطر اژدها امده اگر فقط به خاطر اژدها بود چرا امد تو انبار   ایمن؟ دنیامده د یعنی

 مخم هنگ کرده بود   کنمیچرت و پرتا فکر م نیچرا دارم به ا دونمینم خودمم

 گفت   یالک ایمطمئن شم به خاطر اژدهاش امده بود  دیبا رونیکارا شدم و رفتم ب الیخیب

 قرارگاه  نبود   مسئول
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 برم ازش بپرسم   ادیحرص م کردیم یکار  هیداشت  زونیاواون دختره  اما

 یز یگفت:چ یلبخند جذاب زد و با عشو خاص هی ستادیبلند شد ا عیسر دیسمتش که تا مند د رفتم
   دیالزم دار

 به خودم گرفتم   یجد افهیق

 متنفرم دختره سبک   یز یعشو ر از

 درسته  نمیبب خواستمیاوردن م دیجد یاژدها دمی+شن

 خنده گفت :بله اوردن  با

   نمیبب خوامی+م

 استراحت گاه تازه   هیاز موهاشو برد پشت گوشش و منو برد سمت  کهیت هیکرد  ذوق

 بود   دیاندازه متوسط سف یاژدها هی

 اطالعات از کنارش برداشتم و شروع کردم به خوندم   برگه

 و از لحاظ...  کنهیم یدوره متوسطشو داره ط بایامروز اوردنش تقر نی_هم

   خونمیاخم برگشتم سمتش :سواد دارم ...خودم م با

 شد کال   الل

اسم اژدها چشام گرد شد  دنیننوشته بود اما با د یز یشروع کردم به خوندن از صاحبش چ دوباره
 :فندق؟ ............... 

 )  نیرحسی(ام

     زدمیسرو کله م دیجد یروهایاموزشگا داشتم با ن تو

از  شهینم میحالیزیاموزششون به عهده جاناتان بود وگرنه من چ کردمیه من فقط نظارت مخوب حاال
   نایا یحرف ها

 خودمون چه خبره   یایکه االن تو دن نمیفکر ا تو
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فکرا بودم که جاناتان امد تو  نیداشت تو هم ییباال سکیالبته ر زدمیسر م هی رفتمیاگر م ومدینم بدم
 بود   دهیشده بودم خودشم فهم نیاتاق از بعد از دادگاه رضا باهاش سر سنگ

  یدار  ینگاهش کنم گفتم:کار  نکهیا بدون

 دروازه منتظره   یجلو سیاز طرف ملک کیپ هیاالن  نی_هم

 امدن   یچ ی:برادمیاز جام پر عیسر

 پادشاه دارن  یبرا یغامی_پ

   میاز جام بلند شدم :بر یعصب

   میحرکت کرد یبه سمت دروازه اصل میجاناتان سوار دوتا از اسب ها شد همراه

 در به حالت اماده باش بودن   یاز افردامون جلو یادیتعداد ز میدیرس یوقت

  گنیم یچ نمیبب دیصاف کردم و رفتم جلو  +درو باز کن نمویس

 _ خطرناکه ممکن بخوان بهتون صدمه بزنن 

 کردم:گفتم درو باز کن   یاخم

نفرم روش نشسته بود  دوسه  کیکه  یرنگ دیسف یخرس قطب دنیمکث کرد و درو باز کردن با د یکم
 کنارش بودن...   سمیتا گرگ د

 تعجب نکنم   نایا یجونورها دنیمن از د شهیم یک

   نیخوایم یکردم چند قدم رفتم جلو:چ یاخم

 خوامیدارم اجازه ورود م یپادشاهتون نامه ا یکه سوار خرس بود بلند گفت:از طرف سرورم برا یاون
 خودم نامه رو بهشون بدم  دی....با

   دمیبهش کردم :اجازه ورود فقط به خودت م ینگاه

   نایاطرافش کردم:بدون ا یبه جونورا یدستم اشاره ا با

 خب  اریشد و امد جلو :بس ادهینداشتم قبول کنه از خرس پ توقع
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   رمیبره تو خودمم همراهش م دیحفظ کردم:بزار اخمم

گنده  کلیپوست گرگ رو دوشش بود و ه هیشب یز یبه لباساش کردم چ ینگاه هیراهو باز کردن  افراد
 داشت   یا

  ک؟یحاال پ نیا

 به قصر رفتم   همراهش

    میریم میفرستادم به مت خبر دادن که ما دار ویکی جلوترم

بود رو کرد  یاز ما امد تو سالن عصب ریبه اطراف انداختم مت با تااخ ینگاه میکه شد یسالن اصل وارد
 بده برو   غامتوی:پ ارویسمت اون 

 تنها بهتون بگم   دیبه من کرد:با ینگاه اروی اون

 ایبگو  غامتویپ ای.... رونیب یبر  ستین یاز یگفت:ن تیکه مت با عصبان رونیحرفش امدم برم ب نیا با
 گورتو گم کن  

 هیبود دورشم  یجور  هیرو به سمت مت گرفت  کاغذش لوله کرده بودن  یزد نامه ا یپوزخند اروی اون
 نخ نازک بسته شده بود 

 کرد و شروع کردن به خوندن نامه   کیبه اون پ ینگاه مین مت

 یمنفجر شد چنان داد دیاما به اخر نامه که رس شهیتر م یمت عصبان کردمیهر کلمه خوندن حس م با
 من فرستاده هااان؟  یبرا یاتیچرند نیهمچ  ی:به چه جرعتدیچیزد که صداش تو کل قصر پ

   دیکرده که خودتون امضاش کرد یمانیبه پ یمرده خونسرد گفت:ارباب فقط اشاره ا اون

 وقته شکسته شد   یلیخ مانینامه رو پرت کرد اونطرف:به اربابت بگو اون پ یعصب مت

 گفت بهتون بدم   نویا نیهم یبرا دیگیم نوی_ارباب  گفت که شما ا

 به سمت مت گرفت   یا گهیبرگه د هی

 امکان نداره   نی:ادینگاه مت عوض شد به وضح ترس رنگ

   دیدیم شونیبه ا ی_چه جواب
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   ستیگرفت رفتم جلو کمکش کنم که اشاره کرد الزم ن یب نبود دستشو به صندلانگار حالش خو مت

 فکر کنم   دیبا گمی_بهش بگو تا فردا جوابمو بهش م

 با اجازه  امیکرد:فردا دوباره م یمیتعظ مرده

   رونیاز قصر رفت ب و

  یختینوشته بود که انقدر بهم ر یتو اون نامه چ شدهیرفتم سمت مت :چ عیسر

به سمت اتاقش  دادیکه نامه هارو فشار م یکرد کم کم نگران شدم از جاش بلند شد و درحال سکوت
 رفت  

 داشتم   یبیشده،استرس عج شیحد باعث نگران نیکه تا ا شدهیچ یعنی

 خبر بودم   یوقت بود ازش ب یلیخ دمیکه محمدو د رونیاز ازقصر امدم ب اروم

 زد هنوز چهرش ناراحت بود   یسمتش که لبخند رفتم

   یکجا بود میدی+به به چه عجب ماشمارو د

  ه؟یامده خبر کیپ دمیشن نمیاطراف ...بب نی_هم

اشفته شد  یلیشد چون مت خ کنمیفکر م یول دونمیو برگشتم سمت قصر ،:نم دمیبه گردنم کش یدست
 بهم نگفت   یز یاما چ

   کنمیبگذره باهاش صحبت م کمینباشه ...حاال بزار  یمهم زیچ دوارمی_ام

 تکون دادم  یسر 

 ........ 

 جواب گرفتن از مت   یامد برا کیاون روز اون باز پ یفردا

کم کم داشتم  گهینگرفت د یچرا مت انقدر اشفته بود محمد باهاش صحبت کرد اما جواب دونمینم
 افتاده   یکه اتفاق بد شدمینگران م

 ساکته   یادیز دمیاطراف دغروب بود که برگشتم خونه  یایکینزد



 

271 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کار  ییگفتن جا رونیرفتن ب شی:روسال کجاست  _چند ساعت پدمیاز خدمتکارا امد جلو که پرس یکی
 ریفکرم درگ یلیشده ها خودمو انداختم رو مبل ،خ بیچند وقت عج نیروسال ا یدارن  کجا رفته رفتارا

 شدم   مونیدر پش ینشستم خواستم برم اتاق که با صدا کمیبود 

 بود  ماین یاز محافظ ها یکیباز کردم  درو

  شدهی+چ

   نیشمارو بب خوانیم ی_شاهزاده گفتن فور 

 ........... 

 ) مای(ن

چرا تاحاال دربارش حرف  ؟اصالیبست یمسخره ا مانیپ نیهمچ یک یچ یعنی یگیکه م ینی+پدر من ا
  ؟ینزد

 کنم   یحداقل خال تمویحجم از عصبان نیا یچه طور  دونستمیداغ کرده بودم نم یحساب

 نداره  یاصال به من ربط شهیقدمتش واسه صدساله پ ستیواسه االن ن مانیپ نیگفت:ا بابا

   رشیاصال بزن ز دونمیگفتم:خب لغوش کن.. کنسلش کن چه م تیعصبان با

اگر  شهیپسر نم شهی:نمستیخودشم االن حالش خوب ن دونستمیسرشو بادستاش گرفت م بابا
 کنه   یکیاون  میکل قلمروش تسل دیبزنه با رشیز مونیکی

 روش بود پخش و پال شد   یکنار مبل زدم که برگشت و هرچ زیبه م یلگد یعصب

   میبگ نیرحسیبه ام دی+با

 شه؟  یچقدر ممکنه ناراحت و عصب یدونی؟م میبهش بگ ی_چه جور 

که ممکنه  یستیخواهرش ن ؟نگرانیششدن یبشه ؟االن نگران عصب یدادم :عصب یتو هوا تکون دستمو
 کشته بشه ؟ 

 نجایا اریب نیرحسیاز محافظام:برو خونه محمد،ام یکیباز کردم و رو کردم سمت  تیاتاق با عصبان در
 زود 
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 بکنم   یکار  هی دیبا زدمیقدم م یتو اتاق کالفه ه برگشتم

   زارمیشده نم یاجازه بدم روسال رو باخودشون ببرن هرطور  تونمینم

بهم گفت منو  نکهیاون دختر رو دوسش دارم با ا ستیکه بهش دارم هوس ن یحس دمیوقته فهم یلیخ
 جونم شده باشه مراقبش خواهم بود   متیمنو پس زد،  به ق نکهی،با ا خوادینم

 کردم اروم باشم   یدر سع یصدا با

واژگون شده افتاد  زیچشمش به م یوقت دیرسیبهش کردم نگران به نظر م ینگاه نیرحسیورود ام با
 افتاده   یاروم گفت:چه اتفاق

  میحرف بزن دیپسرم با نیبش ایبهش کرد :ب  یاشاره ا بابا

  شدهیمردد امد نشست :چ نیرحسیام

 دادم بهش   سیجلوش نشستم خودم بهش بگم راحت تره نامه ملک امدم

   نهی+مشکل ا

  شمیمتوجه نم ه؟منیماه چ مانینگاه به مت کرد و شروع کرد به خوندن :پ هیرو  گرفت  نامه

قرار  سیپدر من با پدر ملک شیسال پ یلیبدم...خ حیشد:بزار برات از اول توض زیخ میتو جاش ن بابا
 بست   یداد

مال پدر  زامیچ یمال پدر منه بعض نیسرزم یزایچ یکه توش مشخص شده بود بعض یقرارداد
   سیملک

   شهیبه من مربوطه _به تو در واقع نه، به خواهرت مربوط م شیچ نیاروم گفت:خب ا نیرحسیام

   یچ یهول کرد:برا دیحرف اشکارا رنگش پر نیا با

 یبود که تو جنگل سبز زندگ ییها کویونی دیکه پدر من به اون بخش ییها ییزایاز چ یکی_
 سیماه به پدر ملک مانیخبر نداشت و همشون تو پ...متاسفانه پدر من اون موقع از ارزش اونا کردنیم

 خاص ازش گرفت   ستالینوع کر هیداد و در عوضش 

 کردم   نیرحسیام یعصب کمیو  دهیبه چهره ترس یبلند کردم و نگاه سرمو
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 به خواهر من داره   یچه ربط نای_خب ا

  

در هرحال تکشاخه  یتکشاخ بالدار ول هیپگسس دو رگس .... هیخواهر تو  ریجاست ام نی+نکته هم
اون به حساب  یو ادعا کرده خواهر توام جزو تکشاخ ها دیماه وسط کش مانینامه پ نیتو ا سیملک

   ادیم

 هیزده خواهر من  امفتیگفت:زر  یبلند یاز جاش بلند شد و با صدا یعصبان نیرحسیام
 به تکشاخ ها داره   ی....چه ربط لشوندسیتبد

زده اما  امفتیزر  دونمیم ری:گوش کن امکردمیاروم م ریام دیبودم اما با یجام بلند شدم خودم عصب از
 خواستار خواهرت بشه   تونهیم مانیبا اون پ

   زارمیاوج گرفت باخشم داد زد:گ*وه خورده مگه من م تشیحرفم عصبان نیا با

و خواسته اون  لیطبق م ستیما قرار ن:پسرم اروم باش نیرحسیاز جاش بلند شد و امدسمت ام باباهم
 بهت قول دادم مراقبش باشم؟  لشوندسیتبد دمیکه فهم یروز  ادتهی میعمل کن

 هفته فرصت گرفتم   کی سیحرفم هستم ...من از ملک سر

   دیکن کاریچ نیخوایهفته م نیگفت:تو ا یکنترل شده ا یاروم نشده بود اما با صدا نیرحسیام

 خودتون   یایبه دن میگردونیکردم و گفتم:برتون م یاخم

   میبکن نکارویزودتر ا دیاروم ترشد:پس با نیرحسیحرفم ام نیا با

امشب  نینبود هم ختهیبهم ر کمی...اگر اوضاع شهر  فرستمونیفردا شب م نیتکون دادم :هم یسر 
   کردمیم تونیراه

 ............... 

 (رضا) 

اصال  شیسر هیبود  یچ یبرا دونمیهمه جعبه نم نیظهر بود که باالخره انبار جمع شد ا یایکینزد
 بود   یخال
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 کی کیاالن نزد کردمیدوساعت واس خودم پرواز م هیکه هر روز  یخسته بودم از همه بدتر من یلیخ
 بال هامو باز کنم   یبود که نتونسته بودم حت یهفته ا

االن  ومدینم نجایکس ا چیساعت ه نیکه استراحتگاه اژدها بود تو ا یکالفه بودم رفتم تو سالن واقعا
 بودن   نیهمه درحال تمر
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 دیحمام با یداشت برا یبهداشت سیکه بهم داده بودن فقط سرو  یاتاق رمینبود اگر برم دوش بگ بد
 بود   نایا یکارکنان عاد یکه برا یقسمت رفتمیم

 کس نبود   چیه رخودمیخودم برداشتم و رفتم حموم غ یدست لباس برا هی

که شده بودم امد  ییلحظه تمام شکنجه ها هی یرفت برا ادمی دنیدوش که رفتم انگار نفس کش ریز
 چشمم و حالمو بدجور خراب کرد  یجلو

 دوش امدم کنار   ریاز ز عیکه به خاطر اورده بودم سر ییزهایاز چ دهیترس

کرده بودم  یو با وجود گرم بودن حمام عرق سرد دیچکیاب از سرو صورتم م دمیتو موهام کش یدست
 و رفتم تو اتاقم   دمیحموم کردم لباس پوش عیسر

 چه مرگم شد   هوی سوزمیم شیدارم تو ات کردمیگرمم بود حس م یلیخ کردمیگرما م احساس

 بکشم  قیعم یکردم نفس ها یکه تنم بود دراوردم خودمو پرت کردم تو تخت سع یلباس

 از جام بلند شدم   یدر عصب یکه با صدا بردیداشت خوابم م بایتقر

 کپه مرگمو بزارم   قهیگذاشتن دو دق اگر

روسال چشام  دنیکه مزاحمم شده بتوپم که با د یدرو باز کردم دهنمو باز کردم تا به هر ک تیعصبان با
 گرد شد 

 ه بزنه ک یبا لبخند خواست بهم حرف 

 تو سالن   رمیمن...من م زهی..چ دیببخش نییپشتشو بهم کرد :ه عیسرخ شد سر دیمنو د تا

 از راهرو خارج شد   عیسر
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رفتم لباسمو که کنار تخت انداخته بودم تنم کردم پس بگو چرا  عیسر میشونیبه پ دمیدستم کوب با
 حاال خوبه لخت نبودم   دیخجالت کش

    نییبود و سرش پا ستادهیبود تو سالن کنار ستون ا سیهنوز خ موهام

قرمز بود از  کمیهنوز  نییدوباره سرشو انداخت پا یکه برگشت نگاهم کرد ول ستادمیرو به روش ا رفتم
 بانمک شده بود    افشیخجالت ، ق

 زل زدم به صورتش   کنه،یونگاهم نم دهیاالن خجالت کش نیکه ا اوردمیخودم ن یبه رو اصال

 ؟  دیداشت یخب با من کار +

 نم،یو فندق بب میبگرد کمیامدم که  نای...امروز همراه بانو ال زهینه چ یعنیسرشو اورد باالتر:اره... کمی
 سر به شماهم بزنم   هیگفتم 

 بود هول کرده   مشخص

  ست؟ین یا گهی+خب من خوبم ...سوال د

   نمیبگم دوست داشتم واکنششو بب نویحرفم جا خورد انگار توقع نداشت ا از

شده رو گرفت سمتم  یجعبه بسته بند هی هویبلند کرد و باالخره بهم نگاه کرد  شتریسرشو ب کمی
 بود بکنه تو حلقم!   کی..نزد

 شماست ،خدافظ   یبرا نیگفت:ا عیبگم سر یز یتعجب بسته رو ازش گرفتم تا خواستم چ با

   بهیغر بیدختره چقدر عج نیخندم گرفته بود ا رونیتند کرد و از سالن رفت ب پا

پنهان کنم  مویگذشت نتونستم کنجکاو یتفاوت بسته رو گذاشتم رو تخت اما هرچ یتو اتاقم ب برگشتم
 و درشو باز نکنم 

داغ بود از تعجب  کمیکه هنوزم  یدست نخوره ا کیک دنیو بازش کردم با د ایدلو زدم به در باالخره
 مهمون لبام شد   یخندچشام گرد شد و لب

   خورمی+امشب شام نم

 ................ 
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 (روسال) 

 یوقت ادیحرف زد اما من همش  یتمام مدت باهام ه نایبه شهر ال دمیشده بود که رس کیهوا تار گهید
 که نگو   دمیانقدر خجالت کش فتادمیکه درو باز کرد م

بگم خوشحال نشدم  تونمیازم خواست که همراهش به قرارگاه خارج شهر برم نم نایصبح ال امروز
 برام جورش کرد  نایبرم اونجا که ال یز یچ یبهونه ا هیبه  خواستیخودمم دلم م

 یچهره فوق العاده عصبان هیبا  نیرحسیشدم  تا درخونه رو باز کردم ام ادهیخونه از کالسکه پ کینزد
  یوقت شب کجا بود نی_تا ا  ستادیامد جلوم ا

بهش  یعنی رمیم نایزبونم بند امد من که به خدمتکارا گفتم که با ال دیپرس نویا تیبا عصبان چنان
 نگفتن که نگران شده  

 من ...  دیبودم به خدا به خدمتکارا گفتم بهت بگن ...بخش نای...با بانو ال ری+ام

بود   یاونم عصب افهیبود ق ستادهیا یبود  پشت سرشم مهد یمحکم منو تو بغلش گرفت هنوز عصب هوی
  شدهیچ نیرحسی+ام

  یکرد رید میفقط نگران شد ستین یز یمنو ازخودش جدا کرد:چ باالخره

 باهات حرف بزنم   دیبا میبر ای_ب

به جفتشون کردم چهره هاشون واقعا وحشتناک  یام کنار من نشست نگاه یمهد میمبل ها نشست رو
 افتاد؟  یاتفاق شدهیبود :چ

 خودمون   یایبه دن میگردیمقدمه گفت:فردا شب برم یب نیرحسیام

  گردمیتموم شده ؟من بدون تو برنم نجایحرفش جا خوردم :اخه چرا...مگه کارت ا از

بعد چند روز  یفقط، ول مونمیم نجایمن ا گردهیباهات برم نمیرحسیام یر یگفت:تنها نم عیسر یمهد
   امیمنم م

  د؟یگرفت یمیتصم نیهمچ هوی+اخه چرا 
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...مطمئنم تا  ستین یز ی:چ ستیخودشو اروم نشون بده اما معلوم بود اروم ن کردیم یسع نیرحسیام
که حالمون خوبه  میبعدشم ...الزمه به خاله و پدرت خبر بد دهیخودمون سرو صداها خواب یایاالن دن

 مگه نه؟ 

 میبرگرد میتونستیمدت که م نیخب تو ا ییهویچرا انقدر  هلنگیکار م یجا هینگاهشون کردم  مشکوک
   میو بهشون خبر بد

 یمن بفهمم ،دلخور شدم ول خوانیکه شده نم یبازم بحث ادامه بدم اما مشخص بود هرچ خواستمیم
 نگفتم  یز یچ

  شدهیچ یعنیگفتم و رفتم طبقه باال تو اتاقم ،فکرم مشغول بود  یباشه ا 

 .................... 

 (سوم شخص) 

شده بود چه طور باخود فکر کردن  ریپ یلیزد واقعا مت از نظر او خ یبا خواندن نامه قهقه بلند سیملک
 ماه   مانیپ دنیوسط کش یبرا سیسر او و افرادش را گول بزنن؟تنها هدف ملک تواننیکه م

که ان  یادیباعث عذاب انها شود البته جدا از منفعت ز خواستیبود ،فقط م یو مهد نیرحسیام دیتهد
   بردیلذت م اریداشته باشد، از ناراحت کردن انها بس شیبرا توانستیدختر م

با تمام  سیکند و اگر نکند ملک میتسل یهفته زمان گرفته بود تا ان دختر را به و کیاز اون  مت
   کردیارتشش به انجا حمله م

 وارد شدن به جنگ نداشت   یبرا یخوب تیوضع مت اصال االن دانستیم

 انجام دهد   کیرا صدا کرد الزم بود چند تا کار کوچ افرادش

و  دیاز افرادو بردار یتعداد هیمعلوم بود گفت: یکه توش خوشحال ییورود دوتن از افرادش با صدا با
    دیجا رو نابود کن هی خوامیم گمیکه م ییبه جا دیبر

  

بود استرس و  دهیرا نخواب شبیشد درواقع کل د داریاز خواب ب شهیزودتر از هم نیرحسیزد ام صبح
   ندیکه داشت باعث شده بود تا خود صبح کابوس بب یادیز ینگران
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 رونیجهنم ب نیراحت بود که امشب خواهرش را از ا الشیبابت خ نیبلند شد حداقل از ا شیجا از
حرکت کرد  نییاز سرحال تر شود از پله ها به سمت پا یدفعه صورتش را شست تا کم دنیچند بردیم

 هم انگار همانند اون نتوانسته بود بخوابد   یمهد

 نیا دیدرچهرش معلوم بود:از تو بع یانداخت که اثار خستگ یبه چهره پکر مهد ینگاه نیرحسیام
  یباش داریوقت صبح ب

کال  شبی!دیباش داریوقت صبح ب نیتا اسابقه نداره  یکرد :بهتر بگ نیرحسیبه ام ینگاه کوتاه یمهد
 بابا  دمینخواب

حال همراه  نیا ایاز اون نداشت اما  ینداشت به او بدهد چون خودشم دست کم یجواب نیرحسیام
 خوردن صبحانه به اشپزخانه رفتن   یهم برا

   کردیشک م یز یبه چ یکس دینبا کردنیرفتار م یعیانها در شهر و اموزشگاه طب یهر دو دیبا

 بود و ممکن بود باعث دردسر انها شود   ادیشهر جاسوس ز در

به همراه چند تا از محافظ  ماین دنیدرخانه خارج شودن که خارج شدن انها همزمان شد با رس از
    شیها

 افتاده   یاتفاق بد نیرحسی_ام

  ؟یشده ....چه اتفاق بد یشده بود گفت:باز چ شتریکه انگار استرس ب نیرحسیام

 سست شود   نیرحسیام یرا گفت که باعث شد پاها یز یبه او کرد باالخره دهان باز کرد چ ینگاه ماین

که دروازه رو پنهان  ییما تو جنگ سبز حمله شده ....همون جا کیکوچ یاز منطقه ها یکیبه  شبی_د
 کردن و همه افرادمون کشتن   کسانیاونجارو با خاک  میکرده بود

 دروازه رو نابود کردن؟  یبگ یخوایم یعنی؟ یچ یعنیبا ناباورانه گفت: یمهد

نگاه کرد:من فقط بدونم کدوم  نیرحسیو به چهره شکه شدن ام دیکش شیتو موها یدست یعصب ماین
 یکیپ م،یگرفت یمیخبر دادن که ما چه تصم سیبه ملک شبی...همون دکنهیم یداره جاسوس یپدر  یب

هفته سه روز بهمون وقت  کی یکه کرد گفت به جا یدیجد دیبرامون فرستاد و جدا از تهد
 کرد    شیبازساز شهیرو شکستن نم ستالیبه صورت کامل نابود شده هر هفت کر ازه!!درودهیم
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بود  دهید شبیکه د ییبزند انگار تمام کابوس ها یحرف توانستیانقدر شکه شده بود که نم نیرحسیام
   شدیمنجرب م تیداشت به واقع

 رفت   جیو استرس سرش گ یهمه نگران نیاز حجم ا یلحظه ا یبرا

مبل داخل خانه  یرا گرفتن  تا مانع افتادنش بشن، با کمک ان دو رو شیبازوها عیسر مایو ن یمهد
   چرخدیدور سرش م ایدن کردینشست حس م

 شینه راه پس داشتن نه راه پ گریپشت سراشان خراب شد د یرفتن دروازه تمام پل ها نیاز ب با
   دانستیدروازه بدون باز کردن اون کتاب امکان نداشت دانش باز کردن دروازه را فقط آلن م ریتعم

   فتهیبراش ب یاتفاق میزاری...کار به جنگم بکشه نم میکنیم دایپ یراه هی:اروم باش ماین

 یاروم باشم تو از حال من چ ویچ یداد زد :چ یبلند یبا صدا بایساکت نبود تقر گرید نیرحسیام
دختر  هیبه خاطر  ستیباشه حاضر ن ونیمن خرم؟هرچقدرم مت به من مد یکرد ؟فکریدونیم

 بده  سیقلمروش رو به ملک

 یحت ستین ی_چه طور زارمیمن نم گمیدارم م ستین یگیکه م میطورا نیکرد اورا ارام کند:ا یسع ماین
   دنیجازه رو نما نیا ایدربار دیکارو نکن نیتو و پدرتم ا

برگشت سمت  یعصب یبلند بود تمام خدمتکارا از ترس در سالن جمع شده بودن مهد یادیز شیصدا
 ...همتون   رونیب دیانها :گمش

 ...مطمئن باش   میکنیم دایپ یراه هیرا گرفت:گوش کن ما  نیرحسیام یدست ها یمهد

  شدهی...... چنیرحسی_ام

که  ییمایبا ارزش شده بود چه ن بیانها عج یهر سه تا یروز ها برا نیکه ا یسمت دختر  برگشتن
 که برادرانه دوستش داشتن   ییو مهد رحسنیعاشقش شده چه ام کردیحس م

داداشت مخش رد داده نگران  یاول صبح ستین یز یزد :چ یبه سمت روسال رفت لبخند زور  یمهد
 نباش  

موضوع انقدر راهم ساده  دانستیانداخت م نیرحسیو پراز خشم ام یبه چهره عصب ینگاه روسال
 کند  کاریچ دیبا دانستیکالفه بود نم ستادیکالفه چند قدم ان طرف تر ا ماین ستین



 

280 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یداداش شدهیبه خون نشسته اش:چ یزانو زد و زل زد به چشم ها نیزم یبرادرش رو یجلو روسال
  یهست یچرا انقدر عصبان

  ؟یبه من بگ یخوایتنها جواب بود :نم سکوت

االن عصاب ندارم ...من بهت  نیا میبر ای:ب ردیکالفه امد سمت روسال خواست دستش را بگ یمهد
   شدهیچ گمیم

   رونیب دیشما بر گمی...خودم م خوادی_نم

در  یو جلو رونیانها از خانه رفتن ب یمکث هر دو یاخم کرده بود با کم مایبرگشت سمت ن یمهد
   ستادنیمنتظر ا

 االن  یکن کاریچ یخوایارام گفت:م یمهد

 دیبا پدرم حرف بزنم ...شا دیبا دونمیرا فشار داد:نم شیچند لحظه چشم ها یبرا شیبا دست ها ماین
 اونجا امن تر از شهره   یبفرستمش تو قلعه کوهستان

 یعصب ماین  کنهیم داشیپ شیهرجا بفرست سیشه؟ملکیدرست م یکار  یکنی_با پنهان کردنش فکر م
   دمیقول م نویا فتهیخراش روش ب هیکه نزارم  کنمیبتونم م یکنه ..هرکار  داشید زد:غلط کرده پدا

 باعث ترس او شده بود   بیسکوت عج نیو ا زدیمنتظر کنار برادرش نشست بود حرف نم روسال

 شده   یچ یبگ یخوای_نم

 روسال ...گند   میراقاب صورتش کرد و آرام گفت:گند زد شیدست ها نیرحسیام

احساس ترس و  شتریروسال ب گفتیکه او م یکردن با هر کلمه ا فیشروع کرد به تعر یلرزون یصدا با
به مرگ و  امحکومی یعنی نیبرگردن و ا توانستنیحاال که دروازه خراب شده بود نم کردیم ینگران

 محکوم به فرار   ای ستیریاس

 از جانب او بود   یمنتظر به روسال نگاه کرد منتظر واکنش نیرحسیتمام شد ام شیحرف ها یوقت

 شد   ادشیزد که باعث تعجب ز نیرحسیبه ام یبرخالف تصورش روسال با ارامش لبخند اما

  ؟یانقدر نگران یخودیب زیچ نیهمچ یچرا برا ری_ام
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باال نره گفت:ممکنه تو رو از  کردیم یکه سع ییبلند شد و با صدا یمتعجب از حرفش عصب نیرحسیام
 ؟؟  خودیب یگیدستم ..جونت در خطره اونوقت تو م

،من  دمیکه با بهمن جنگ میمن همون نیرحسی:ام ستادیبرادرش ا یبلند شد رو به رو شیاز جا روسال
 که به خاطر نذر تو از مرگ برگشتم   میکه بهمن رو کشتم ...همون میکس

 تونهیکس نم چیبود ادامه داد:ه نانیکه پر از اطم یو با لبخندلرزون برادرش را گرفت  یها دست
   ارهیسر من ب ییبال

 ادیرفته بود  دنشیافتاد که در زندان به د یموقع ا ادی ینگاهش رنگ غم گرفت ناگهان نیرحسیام
 نجات جانش به بهمن التماس کرد و بهش دروغ گفت   یکه برا یزمان

کس  چیه زارمی:نمدیرا نرم و ارام بوس شیشانیرا باز کرد و محکم اورا به اغوشش گرفت پ دستانش
 تنهات نزارم   دمیقول م ارهیسرت ب ییبال

 نگران نباش  شهینم یز ی:چدیزد و ارام گونه برادرش را بوس یلبخند روسال

دست خواهرش را  ستیشدن ن میاالن وقت تسل دیفهمیکرده بود م دایپ یاحساس بهتر  نیرحسیام
 چند تا درخواست کنم   نایاز بانو ال دیگرفت :پس من با

چهره  ارامش  دنیانها انگار با د یهر دو رفتنیدر رژه م یکه جلو دیرا د مایو ن یدر را باز کرد مهد تا
  دنیکش ینفس راحت نیرحسیگرفته  ام

 تو قصر بمونه؟  نایلبانو ا شیچند وقت پ نیروسال ا شهیخواهش دارم ...م هیازت  مای_ن

کار ممکن بود به خصوص که  نیاالن بهتر طیدرخواست شد اتفاقا در شرا نیا لیمتوجه دل ماین انگار
 داده بود  رییرا به سه روزه تغ یهفته ا کیزمان  سیملک

 با من  شیبه قصر بق میاالن بر نیبه روسال کرد که ساکت بود:هم ینگاه ماین

 .......................... 

 (روسال) 
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که  ستمین یبگم نگران نشدم اما من کس تونمیافتاده نم یبهم گفت چه اتفاق نیرحسیام یوقت روزید
منو  روزید شم،همونیرو به رو م یز یچ نیکه با همچ ستیدفع اولم ن ارمیکم ب زایجور چ نیا یجلو

   ارهیسرم ب ییبخواد بال یکس ترسنیاوردن تو قصر م

هنوز نزاشتن  برهیم یو منو زور  کنهیکرده اگر تا سه روزبه شهر حمله م دیتهد سیخصوص که ملک به
 موضوع باخبر بشه   نیاز ا یکس

کارو بکنه اما االن  نیا تونستیچرا دست گذاشته رو من اگر به خاطر قدرتم فقط باشه زودتر م دونمینم
 تحت فشار قرار دادنه   لشیتنها دل کنمیفقط حس م

چند روز از قصر  نیکرده بودن تو ا یمن خال یبرا نارویال یاتاق کنار  دمیتخت دراز کش یحال رو یب
   دادیم میهمش ور دلم بود دلدار نامیال ومدنیم دنمید یبرا یو مهد نیرحسینرفتم فقط ام رونیب

  دونستمینظرم عوض شه ،م دوارهیز امشدم حس کردم هنو مایمعنا دار ن یمدت متوجه نگاه ها نیا تو
؛از بعد از  کنمیتا اسمون فرق م نیشاهزادس من با اون زم هیاون  ست،یکه بهم داره  دروغ ن یحس

 با حضورش راحت نبودم   گهیابراز عالقش اصال د

به کدومش فکر کنم اگر به  دونمیدارم نم الینگرانه ،انقدر فکر و خ ستیحالش خوب ن نمیرحسیام
   رهیبه خاطر من بم یکس خوادیدلم نم دونمیبده حداقل م یلیخاطر من قرار باشه جنگ بشه خ

و  اطیتو اتاق بمونم رفتم تو ح تونمینم دهیمخم داره ارور م گهید رونیجام بلند شدم از اتاق امدم ب از
   شدیم کیغروب بود هوا داشت تار کیقدم زدم نزد کمیکه پشت قصر بود  یتو باغ

قصر  یو کالفه بودم خواستم به سمت در اصل یعصب یلیخ تونستمیفکرمو ازاد کنم اما نم خواستمیم 
 امدن داخل   نیستیاز محافظا همراه کر یتعداد هیبرم که 

 از کنارش رد بشم که باحالت تمسخر گفت  خواستم

  ؟یکنیفرار م ی_کجا بانو دار 

 ردم:برو کنار االن اصال حوصله ندارم  بهش ک ینگاه

به خاطر بزدل بودنت به فنا  یقلمرو رو دار  هیکه ، یخوشحال تر باش شهیاز هم دی_عه چرا ....تو االن با
   یدیم
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   ستمیکردم خودمو کنترل کنم :محض اطالعات من بزدل ن یشدم اما سع یحرفش عصب از

 شیپ یرفتیهمون روز اول م یکن یفداکار  یبلد بود یقصر؟اگر بزدل نبود یزد:پس چرا امد یپزخند
 دروازه خراب شه  یو باعث ش یفرار کن یبخوا نکهینه ا سیملک

 میبرم خودمو تسل خواستمیگفتم:من همون روز اول م ارمیحرص خودشم در ب نکهیا یشدم برا یحرص
 جلومو گرفت   یک یدونیکنم اما م

 اجازه نداد...اون منو اورد به قصر  مایقدم رفتم جلو:ن هی کردیپوزخند داشت نگاهم م با

نگاهش  هی یبرا یکه دار  یمن با پوزخند نگاهش کردم:تعجب داره ...اون نباریتعجب نگاهم کرد که ا با
 وقته نگاهش به منه  یلیخ یکشی،خودتو م

 یها یفتار بدر لیدوست داره دل ماروین نیستیکر دونستمیوقت بود م یلیحرفم سرخ شد خ نیا با
 بود   نیهم رشمیاخ

دراورد  رشویهوا شمش ینگاه بهش کردم خوب حرصش درامد ، از کنارش دوباره خواستم رد شم که ب هی
باهام مبارزه کن بهت نشون بدم  یجرعت دار  یگستاخ شد یلیگذاشت رو گردنم با داد گفت:خ

  یچ یعنی دنیجنگ

 باهات بجنگم   یندار  اقتیخونسرد بهش نگاه کرد از درون درحال انفجار بودم البته:ل یلیخ برگشتم

  

  ؟یترسیزد:پس م یز یر لبخند

افتادم که ارمان  یزمان ادیهوا به سمتم حمله کرد  یبنشونم سرجاش ب دیمن با نویاخم کردم ا گهید
   دیجنگیباهام م

 رمویشمش عیکه خسته شد سر کمی دادمیم یمن جاخال کردیحمله م یدادم اون ه یجا خال عیسر
 کنم   یسرش خال تمیتمام عصبان خواستیافتادم به جونش دلم م رونیب دمیکش

 دردش گرفته   یلیپام محکم زدم تو شکمش که چند قدم رفت عقب دستش روش بود معلوم بود خ با

چند لحظه صبر  ماین یصدا لحظه چشمم افتاد به دورمون تمام محافظا دورمون جمع شدن با هی
   میکرد
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   دیتمومش کن دیکنیم کاریچ دیدار نجایداد زد:ا تیعصبان با

هولش دادم عقب دور خودم  کمیتوجه بهش با قدرتم  یکه ادامه ندم ب رهیسمتم که مثال جلومو بگ امد
 بودن   دنمونیتو اما شاهد جنگ انیب تونستنیاونا نم د،یحباب شکل کش یوار ید نیستیو کر

   م؟یبود :پس تمومش کن یراض تیوضع نیاز ا نیستیکر انگار

 بودم که عمرا کنار بکشم  یسمتم حمله کرد انقدر عصب به

 ................. 

 ) ی(مهد

 یاروم کنم نشد اخر سرم قاط رویام کمیکردم  یسع یاموزشگاه اصال حوصله نداشتم از صبح هر چ تو
   رونیکرد پاشد رفت ب

 نگران بودم   یلیباشه خودمم خ یانقدر کالفه و عصب دادمیحق م بهش

در کمک کردن داشت  یمحمد هم سع گشتنیمشکل م نیحل ا یبرا یمدام با پدرش دنبال راه ماین
   دیرسیکس نم چیبه ذهن ه یز یچ چیاما ه

از متحداشون ،اما از نظر من  یکی شیپ مشیببر ایشهر  رونیب میکرد روسال ببر شنهادیچند دفعه پ ماین
 درخطره   شتریهرجا که بره جونش ب ستین یاصال فکر خوب

 تنگ شده   نامیال یسر به روسال بزنم دلمم برا هی ستیجام بلند شدم بد ن از
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قصر که  اطیبود وارد ح نییسرم پا بمیدستمو کردم تو ج دمش،یام ند یمدت درست حساب نیا تو
جمع شده بودن  یز یچ هیاز افراد دور  یتعداد هینگاه به اطراف کردم  هیامد که  ییشدم با سر صدا
 رفتم جلو   عیپاتند کردم و سر

داخلش بودن با  نمیستیبدم و جالب بود که روسال و اون دختر کر صیتشخ یحافظت واریتونستم د تازه
 افتادن به جون هم   هویکه  کردمیتعجب داشتم نگاهشون م

   ارنیم گهیسر هم د ییبال هیبکن االن  یکار  هی یگفت:مهد یامد که با نگران ماین یصدا
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بکنم؟کل قدرتمم  یمن چه غلط یخوایگفتم:م دادمینشون م واریکه با دستم د یکردم و درحال اخم
 قدرت من به اندازه اونه؟  ی...فکر کردفتهینم وارید نیا یخراش رو هیبزارم 

 کالفه زل زد به اونا   ماین

 که انقدر بهش فشار امده   شدهیچ ستیمعلوم ن امدیم یبودم روسال به نظر عصب ستادهیکنارش ا منم

  میکن یکار  میتونینبره ما نم نیاز ب واری+تا خودش د

   ارنیسر هم ن ییبال دوارمی.....امدونمی_م

 ............. 

 (روسال) 

قدرتم  الیخیکه اون خسته شده بود من نشده بودم ب یمن ،اونقدر  یاما نه برا دیجنگیخوب م یلیخ
پهلوش  ایبه بازوش   رمیبود شمش کیدفعه نزد دیشروع کردم به حمله کردن چند ریشدم و با شمش

 شیخواست با قدرتش بهم ضربه بزنه که پ گرفتیحمالت منو م یجلو یبخوره اما هربار با بدبخت
 کردم   یدست

 که از درد ناله کرد  واریپرت شد و خورد به د چنان

 از حدش بود   یادیکه بهش زدم ز یضربه ا نیا دونستمیم نیپهلو افتاد زم به

باشه اگر دوباره  ادتیبکشم ...اما  ویکس نهیبه خاطر ک ای لیدل یکه ب ستمین یرفتم باالسرش :من کس 
   زارمتیزنده نم یکن نیتوه ای یسر به سرم بزار 

که دورمون جمع  یرفت برگشتم سمت افراد نیاز ب واریدادم که د یتکون کوتاه رموینکردم شمش صبر
و از قصر امدم  دمیبدون توجه به اونا راهمو کش کردینگاهم م یعصب مایبا تعجب و ن یشده بودن مهد

  رونیب

 بودم اما الزم بود بهش نشون بدم حدش کجاست   مونیپش کمیکه کرده بودم  یکار  از

دادم به  هینشستم سرمو تک نیدرخت رو زم ریتو باغ خونه محمد ام، رفتم ز دمیبه خودم امدم د یوقت
 حالم خوب نبود دلم گرفته بود   ادیدرخت ز

 _حالتون خوبه؟ 
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  کردیبه محمد کردم که موشکافانه نگاهم م ینگاه

 اما دست خودم نبود   نجایتکون دادم:متاسفم امدم ا یسر 

 امده   شیپ یسخت یلیخ طیدرهرحال شرا یتحت فشار  دونمیحفظ فاصله کنارم نشست :م با

 به خاطر من جونشو از دست بده   ی+دوست ندارم کس

   میکنیم دایپ یراه هی دیمطمئن باش رهیبم یکس ستیقرار ن دی_نگران نباش

...اونوقت انقدر  کردمیبرو به حرفش گوش م نجایگفت از ا نیرحسیام یکاش وقت یبستم :ا چشامو
   شدمیدردسر نم

دفع شما جونشون  دنیباعث شد برادراتون سالم بمونن چند نجای...بودنتون درا دی_شما دردسر نشد
   دینجات داد

 سکوت کردم   کردیحرفا حال منو بهتر نم نیا

 کمیسراغتون گرفت " ی...اگر کس دیدار ازین ییتنها نیبه ا کنمیفکر م زارمیجاش بلند شد :تنهاتون م از
   دیستین نجایا گمیمکث کرد"م

 باز کردم:ممنونم   چشامو

 زد و ازم دورشد  یلبخند

 ..................... 

 ) نیرحسی(ام

   گرفتیبودم ،حالم خوب نبود انقدر دلم اشوب بود که کم کم داشت بغضم م ستادهیدر اتاقش ا یجلو

 خواستیمشکل حل بشه دلم م نیکرد تا ا دایپ یراه شهینم دونستمیشده بودم م دیناام زیهمه چ از
 حرف بزنم   یکیهمه مشکالت مختلف با  نیهمه سال سکوت کردن دربرابر ا نیبعد ا

دادم  هی،تکیکنار  واریبود چندتا تقه کوتاه به در اتاقش زدم و به د نییسرم پا ایدلو زدم به در باالخره
 باالخره درو باز کرد   قهیبعد از چند دق

 نگاه کردم  زدیزاغش که االن تعجب توش موج م یبلند کردم و به چشما سر
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 افتاد؟  ی...اتفاق یکنیم کاریچ نجایا ری_ام

  ؟یخوایگفتم:مهمون نم شدیم دهیشن یکه زور  ییصدا با

 تو  ای_ب

 دارم   ازیازاد ن یبه هوا رونیب می+نه بر

زود برگشت نگاهش کردم لباسشو چه زود عوض  یلیخ یبه سرتا پام نگاه کرد برگشت داخل ول کمی
 کرد  

بونا رو  هیاز سا یکی ریقشنگ معلوم بود ز یلیبود و ماه خ کیقرارگاه هوا تار اطیتو ح میهم رفت همراه
   نینشستم و زل زدم به زم یصندل

  ؟یگفت: چرا انقدر داغون یاروم ینشست و با صدا کنارم

 ام بده   یلی+حالم بده رضا ...خ

  ؟یسراغ من ...بهتر از منو سراغ نداشت یکرد:حالت بد امد یا خنده

 بهش ندادم   یدادم جواب هیتک یصندل به

   شدهیخم شد :چ کمیپاش  رو

رضا  دونستمیم نویفقط ا نجایانقدر حالم بد شد امدم ا یچرا وقت دونمینم دمیکش قینفس عم هی
 باشم  ششیپ خوامیحداقل حرفم نزنم م ایباهاش حرف بزنم ... خوادیکه دلم م هیکس

 به شهر حمله کنه   خوادیم سی+ملک

 حالت بده؟  نیا ی...برا ستین یدیجد زیچ نکهیزد:ا یپوزخند

   یحمله کنه ....باز به چه بهونه ا خوادینگاه بهم کرد :چرا م هیکردم  سکوت

 +خواهرم  

بهش  ینیبه خواهرت داره  نگاه غمگ ی...چه ربط یچ یرنگ نگاهش عوض شد با اخم گفت:برا عیسر
حرفام تموم شد نگاهش کردم از  یکردم وقت فیبراش تعر زیهمه چ یاروم ییانداختم و با صدا

 قرمز شده   بایتقر تیعصبان
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   دیکه خشم توش معلوم بود گفت:چند روز وقت دار ییصدا با

 که داده دو روز مونده   ی+از مهلت

 ن الزمه اونجا باشم  برگردم به شهر ...اال دی_من با

 کرد   یقاط یبه شهر حساب گردونمیکه بهش گفتم برم یدفعه اخر  ادمهیتعجب نگاهش کردم  با

 برم با مت صحبت کنم   دی+پس با

 کشهیطول م یکل یو برگرد یر یو اجازه بگ یبر  یتا بخوا یتو حرف بزن ستین یاز یجاش بلند شد :ن از
   گردمیجا باش االن برم نی...هم

 و قلم برگشت و کنارم نشست   یکاغذ پوست هیبا  قهیدادم رضا بعد از پنج دق سرتکون

  ؟یکنیم یدار  کاری+چ

   سمینویم مویازاد طیگفت:دارم بل نوشتیتند تند م ویزیطور که داشت چ همون

دادم صبر کنم تا  حینداشتم ترج سهینویداره م یچ نکهیا یبرا ییکارش تعجب کردم اما کنجکاو از
 کرده   کاریچ نمیکارش تموم شه بعد بب

به  یمنم توخودم غرق بودم اصال متوجه اطرافم نبودم وقت نوشتیبود داشت م یساعت مین کینزد رضا
   کنهیداره صدام م دمیخودم امدم که د

 بازم نگاهش کردم   مهین ییبا چشما برگشتم

 بده   مویانقدر خوب باشه که حکم ازاد دوارمیامبه مت بده بخونه ... نویگرفت سمتم:ا کاغذ

  یتوش نوشت یازش گرفتم:چ کاغذ

   یشیبده بخونه ...خودت بعد متوجه م ،یبدون خوادیدستش بازومو گرفت و بلندم کرد:نم با

 دم در همراهم امد نگهبانا اسبمو اماده کرده بودن سوار شدم   تا

 شده   ریبهش کردم که گفت:زودتر برو د یاز باال نگاه ستادیاسب ا کنار

 و با سرعت به سمت شهر حرکت کردم  ..............  دمیتکون دادم دهنه اسبو کش یسر  فقط
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 صبر کنم   تونستمیمت ،اما نم دنیبود االن برم د روقتید یلیشدم خ ادهیقصر از اسبم پ یجلو

   نمشیبب عیسر دیااز نگهبانا خواستم به مت بگه ب یکیورودم به قصر از  با

 امدن تو سالن   مایکه گذشت مت به همراه ن کمیها نشستم  یاز صندل یکیسالن رو تو

  ؟ییمعلوم هست از صبح کجا چیامد سمتم :پسر ه ماین

 کار داشتم   ییبهتر کنم :متاسفم جا کمی نمویکردم لحن غمگ یسع

   نجایا یوقت شب امد نیکه ا شدهی،چ ستینشست:مهم ن شیامد رو صندل مت

   دیشد و به قرارگاه فرستاد ریدستگ شیکه چند وقت پ یبراتون دارم ...از طرف همون کس ی+نامه ا

 نوشته    ی،چ یامد کنار پدرش:چه نامه ها یبا اخم ماین

 گفت به شما بدم   دونمی+نم

نبود که بپرسم چت  یدرست حساب ادیاما حالم ز دیرسیکالفه به نظر م ماینامه رو از من گرفت ن مت
 شده  

   نجایا ادیب دیجاناتان خبر کن عیگفت:سر یبلند یو با صدا دیبا خوندن نامه ابروهاش باال پر مت

 نوشته   یمگه چ شدهیمتعجب رو کرد سمت پدرش:چ ماین

طاقت  گهینامه رو خوند از تعجب چشاش گرد شد د ی،اونم وقت ماینامه رو داد دست ن مت
 نوشته؟  یچ دیبه منم بگ شهی:ماوردمین

که دوساله  یداخلش نوشته ...همون قرارگاه سیملک یمخف یاز قرارگاه ها یکیاروم گفت:محل  مت
  میدونستیهمه وقت تو جنگل سبز بوده و ما نم نیقرار گاه ا نی... ا شهیباور نم میدنبالش

گرفت و به سمت  مایز نخودمم گرد شد....با ورود جاناتان مت از جاش بلند شد نامه رو ا یچشا
   نجایا دیریکن ...م جیگارد رو بس یاالن تمام محافظا نیجاناتان گرفت :هم

   رمی_منم همراهشون م

که راست گفته از کجا  میمطمئن ش دی:با کردیکردم که با اخم داشت به پدرش نگاه م مایبه ن ینگاه
 معلوم دروغ نباشه  
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 دیکنینم نجا؟فکریوقت شب حمله به ا نیقدم امد جلو نامه رو برداشت و گفت:اما سرورم ا هی جاناتان
 باشه ؟  یز یچ یممکنه کلک

  ام؟یشخصا خودم ب خوامیچرا من م یگفت:پس فکر کرد رفتیکه به سمت جاناتان م یدرحال ماین

   امیمنم ب دی+پس بزار

   می"رو کرد سمت جاناتان"بر یمونیجا م نیشما هم ریگفت:نخ میبهم کرد و با تحک ینگاه ماین

   یاستراحت کن یبهم کرد :بهتر تو بر  ینگاه میانها از قصر خارج شدن مت ن یدو هر

از افراد گارد  یادیهمراه تعداد ز مایدر ن یجلو رونیسرمو خم کردم و از قصر امدم ب کمینگفتم  یز یچ
 حرکت کردن  

 تا االن منتظر من مونده؟  یعنیبرگشتم  یمهد یکه با صدا کردمیرفتنشون نگاه م داشتم

چه خبر کجا  نجاینگاه کوتا کرد و گفت:ا هی رفتیداشت م مایکه االن ن یر یبهم رسوند مس خودشو
   رنیم

 مطمئن شن   یز یاز چ خوانیکوتاه گفتم:م یلیحرف زدن نداشتم خ حوصله

 سمت باغ   میمتوجه شد که حوصله ندارم بحثو ادامه نداد همراهش رفت یمهد

 کردمیفکر م شهیکه نگو ...من هم یاز دست داد یصحنه ا هی ی...جات خالیامروز کجا بود گمی_م
 همو بکشن   یکه موها نهیدخترا بخوان دعوا کنن ته ته زورشون ا

روسال دختره رو  نیکه با خنده ادامه داد:همچ کردمیسکوت داشتم به چرت و پرت هاش گوش م تو
 بلند شه   تونستیزد... دختره نم

 دعوا کرده ؟  یو باتعجب برگشتم سمتش:روسال؟با کس ستادمیا سرجام

افتادن  نیدعواش شد همچ نیستیدختره کر نی........با ا گمیم ویساعت ک هی یبابا پس فکر کرد ی_ا
 به جون هم که نگو 

 هااان؟  یگفتم:پس چرا جلوشون نگرفت تیعصبان با
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 یحفاظت وارید هیرسه؟یمن زورم بهش م یکنیتو فکر م یزنیم یه حرفشکه شد :بابا چ میلحن عصب از
 وارد شه   تونستیکس نم چیه دیخودش و اون کش نیب

 +االن کجاست  

 _برنگشت به قصر ...همون تو خونه محمد موند  

 میانگار عصبان دنشیبودم اما با د یعصب یلیرفتم تو اتاقش اما خواب بود خ میخونه برگشتم مستق به
   دیخواب

اروم بلند شدم و از  دارشهیب دمیتکون خورد ترس کمیکه  دمیرو سرش کش یتختش نشستم دست کنار
   رونیاتاق امدم ب

  ؟یبخواب یبر  ستیامد سمتم:بهتر ن یمهد

 ضیبهش ندادم و رفتم سمت اتاقم بدون تعو یخسته بودم جواب یلیخ دمیبه چشمام کش یدست
   شهیم یچ ماین نمیبب خواستیدلم م دمیرو تخت دراز کش یلباسام همون جور 

 که رضا داده چقدر درسته  یاطالعات

  شهیصبح معلوم م دیهمه فکر مختلف باالخره گرفتم خواب نیچشامو گذاشتم رو هم با وجود ا اروم

 .......... 

 ) مای(ن

دره بود اولش فکر  هی کیدرست نزد ییجا هی میکه تو نامه مشخص کرده بود رفت ییافراد به جا با
 یدرست حساب شدینم یز یام که چ یکیمعلوم نبود تو اون تار یز یچ چیچون اصال ه میکردم سرکار

   دید

بار هزارم امد  یجاناتان رو عصابم بود برا نینفر فرستادم تا اطراف بگردن خودمم منتظر بودم ا چند
 کنارم  

   مینکن دایپ یز یچ دیشا نجای...اصال ا هستم نجایمن ا دیخطرناکه شما بر نجای_سرورم ا

   کشمتیم ینگاه پرخشم بهش کردم :اگر دهنتو نبند هی
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از افرادمون امد سمتم  یکی قهیبعد چند دق زدیداشت زر م زیر هی نمیعصاب بودم ا یب یاندازه کاف به
  د؟یکرد دایپ یز ی:چ

   ستین یکه عاد میکرد دایرد پا پ یادیاشاره کرد :مقدار ز یکیتو تار ینقطه ا به

 شدم :نشونم بده   ادهیاسب پ از

دستو داخلش کرد اما درست کنار همون  شدیبود به زور م کیکوچ یلیشکاف خ هیدره  کینزد کمی
 بود   بیعج یلیخ نیشکاف پر رد پا بود ا

 تله باشه   هیامد کنارم و اروم گفت:ممکنه  جاناتان

 تونستمیم یموج انرژ  یمس کردم چشمامو بستم مقدار شکاف ل کمیتوجه به حرفاش رفتم جلو  بدون
 حس کنم  

   دیبد لیتشک یگفتم:همه افراد خط دفاع بلند

   ستادنیبه افراد کرد همشون پشت سرم اماده ا یاشاره ا جاناتان

از  یبه شکاف وارد کردم که مقدار  یرفتم عقب قدرتمو متمرکز کردم با تمام قدرت ضربه محکم کمی
دود  یادیمقدار ز واریپس درست حدس زده بودم به محض خراب شدن د ختنیشروع کرد به ر وارهید

 ها شروع شد   یانداز  ریخارج شد و بعدش ت

 قرارگاهشون ترکونده بودم   یدر اصل درست

 تو   دیزی+بر

 ........ 

اه محمد پدرم به همر میتا وارد قصر شد کردیداشت طلوع م دیکم کم خورش گهید میقصر برگشت به
 امدن استقبالم  

 شدم و رفتم سمتشون  ادهیاسب پ از

  دیکرد دایپ یز ی..چ شدهیمطمئن شه حالم خوبه :چ خواستیبه سرتا پام کرد م یاول نگاه پدرم
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 م،یکرد دایخوشحال نبودم:بله پ ادیبود اما چون به واسته اون پسره بود ز یبزرگ تیموفق نیکه ا نیا با
 درست بود  

  کردنیم اطیها کردم که تازه داشتن وارد ح یبه چندتا از گار  یا اشاره

به  میاونجا پنهان کرده بودن ...همشوناورد نیازمون دزد شیکه چند ماه پ یستالینوع کر نی+بهتر
 که اونجا بودن کشته شدن و دوتاشون تونستن فرار کنن   یهمه افراد نکهیعالوه ا

  میزد سیبه ملک یپسرم ...امشب ضربه محکم کنمیشونه زد:بهت افتخار م هی یزد دست یبرق چشماش
   گمیم کی_تبر

که بهمون داد  یاطالعات نیخوشحاله چون اون پسره با ا یلیاالن خ دونمیبه محمد  کردم م ینگاه
 نشون داد بهمون وفا داره  

 نیمکث کردم دادن همچ یکردم سمت محمد انگار منتظر بود :برو به قرارگاه خارج شهرمون "کم رو
 برام سخت بود"برشگردون...ازاده   یدستور 

 کرد و به سرعت رفت   یخوشحال شد نتونست بروز نده اطاعت محمد

 من   شیپ دشیاریبرگشت ب ی:وقت کردینگاهم م نیبا تحس پدرم

محافظا موندم تا مطمئن شم همه  شیپ کمی اطیتکون دادم پدرم برگشت تو قصر و من تو ح یسر 
   شهیانجام م یبه خوب زیچ

افتادم بد نبود اگر  نیستیکر ادیکس بخوابه وسط راه  چیه ستیرفتم داخل انگار امشب قرار ن بعدم
 بده   حیتوض هیبزنم الزم بود بهم  یسر  هیبرم بهش 

 دارهیو االنم ب ستین یجد بشیو گفت اس دمیپرس تشویوضع بیخونه از طب بیقسمت  طب رفتم
 تکون دادم رفتم تو اتاقش   یسر 

نشستم که برگشت تا چشمش بهم افتاد خواست بلند  یبه در بود رفتم کنار تختش رو صندل پشتش
 شه که با اخم گفتم:بخواب  

به روسال گفته که باعث شده  یزبون درازش چ نیبا ا ستیتو دلم گفتم معلوم ن کردینگاه نم بهم
  فتهیب به جونش ینجور یا
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   شنومیگفتم:م نهیبه س دست

  د؟یبشنو نیخوایم ویگفت:چ اروم

قدرت اون هزاربرابر  یفهمیدختر نم ستی...تو عقل تو کلت نیشد ریغروب با روسال درگ ی+واسه چ
 قدرت توعه؟ 

  

 نگران هدر شدن قدرت اون  ای؟ی_االن نگران من

همه سال  نیبعد ا یستیکه تو بلد ن نمیکدوم نگران ا چیگفتم:ه تیپر رنگ تر شد با عصبان اخمم
 ..... یخودتو کنترل کن یستین ،بلدیر یزبونتو بگ یجلو

 شد :مگه مهمه؟  نیغمگ چهرش

 بفهم   فتهیب یمعلومه که مهمه...دوست ندارم برات اتفاق نیستی+تو چه مرگت شده کر

   یبه عنوان دختر خاله مراقبم باش دیچشمام نگاه کرد :اره خب با به

...فعال یفهمیمنم نم یهست حرف ها تیزیچ هیامشب  ریبلند شدم و رفتم سمت در:نخ ازجام
 استراحت کن  

چه  نمیبودم روسال حاضر نشد باهام حرف بزنه که بب یبهم بده ازدستش عصبان یندادم جواب مجال
 شدم و رفتم تو اتاقم   الیخیب گهینم یز یچ نمیستیکرشد قطعا خود  یر یدرگ نیافتاد که باعث ا یاتفاق

 ساعت بخوابم ....................  کی هی شهیم نمیبب

 (سوم شخص) 

اش را  یخوشحال دیقرارگاه رس یافراد جلو یطلوع کرده بود که محمد به همراه عده ا دیخورش گهید
 انکار کند   توانستینم

سرعت سراغ فرمانده قرارگاه رفت و حکم مت را به او داد...فرمانده بعد از خواندن حکم متعجب  به
 باشه   نجایحداقل چند ماه ا کردمیصادر شده ...من فکر م شیشد :چه طور انقدر زود فرمان ازاد
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زود به شهر  یلیخ دیبا دشیاریب دیبر عی...سر ستیمهم ن گهید ناشیگفت:ا نهیدست به س محمد
 برشگردونم  

   اورندیاز چند تا از افرادش خواست تا اورا به اتاق ب فرمانده

به  یافراد به همراه رضا وارد اتاق شدن ...محمد نگاه قهیاسترس داشت بعد از چند دق یکم محمد
 رضا انداخت  

 برو   مرد از طرف قصر امده تا تورو به شهر ببره ..همراهش نیامده. ..ا تی_حکم ازاد
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 پسرک مغرور تنگ شده بود  نیا یبهش زدم ...دلش برا یرضا نگاهم کرد لبخند باالخره

 رضا را گرفت   یاز اتاق خارج شدن محمد بازو ها یوقت

   یجا خالص ش نیزودتر از ا یتونستی...میمت نفرستاد یرو برا ینامه ا نی_چرا زودتر همچ

 برگردم به شهر   خواستی...دلم نم نوشتمینبود بازم نامه رو نم نیرحسیارام گفت:اگر به خاطر ام رضا

   گشتنیزودتر برم دیبپرسد اما زمان کم بود با یز یمتعجب از جوابش خواست چ محمد

 کردیم تشیاماده کرده بودن هدا شیکه برا یکه به سمت اسب یدست رضا رو گرفت و درحال محمد
   میزودتر برگرد دیبا میگفت:پس بهتر عجله کن

نگذشته بود و هوا خنک  دیاز طلوع خورش یادیساعت بعد انها وارد شهر شدن هنوز زمان ز کی کینزد
 بود  

نه که  ایهستن  داریپادشاه ب ایمحمد از خدمتکار سوال کرد که ا رفتنیزود بود اگر به قصر م یلیخ
 تو اتاق مطالعه طبقه باال منتظر  شما هستن  شونیدرکمال تعجب در جوابش گفتن:بله ا

به مت  یکوتاه میبه همراه رضا به سمت اتاق مطالعه حرکت کردن با ورودشون  هردو تعظ محمد
  کردیهم دراتاق حضور داشت و با اخم به انها نگاه م مایکردن ن

 بعد از تعارفات کوتاه   کردیموشکافانه رضا رو نگاه م مت
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ازت  یکه بهمون داد یگفت:بابت اطالعات با ارزش دادیرو مخاطب قرار مکه رضا  یدرحال مت
رو هم که از دست  ییها ستالیاز کر یادیمقدار ز میدرست بود و ما تونست زشیممنونم...همه چ

   یکه به ما وفادار هست ینشون بد یکارت تونست نی...با ا میبرگردون میداد

 اروم گفت:نظر لطفتونه سرورم  رضا

 نیرحسیتو اموزشگاه کنار ام خوامی:فعال ازت مستادیرضا ا یبلند شد و رو به رو شیاز جا مت
   گذرونهیرو م یسخت طیاالن اون شرا دیهست یمیصم یشما دوستا دونمی....من میباش

 مکث کرد و اروم گفت:اما درمورد بال هام..  یکم رضا

 یازاد نیبدون ا نویا رمیگیم میتم من تصمبال ها یحرفش را قطع کرد و با حرص گفت:برا عیسر ماین
...بدون اجازه هم  یکه من کامل بهت اعتماد کردم درهرحال بازم تحت نظر هست ستین یمعن نیبه ا

   یحق پرواز ندار 

 مردد بود هر دو از قصر خارج شدن   یاما رضا کم دیرسیبه نظر م یکه راض محمد

 گذشت  ریبه رضا کرد :به خ ینگاه محمد

 کجاست   نیرحسینبود :ام یبودنش راض نجایکرد از ا بشیرا درج شیدست ها رضا

گفت:تو  کردیاش م ییکه به سمت جلو راهنما یدستش را پشت کمر رضا گذاشت و درحال محمد
 اونجا  میریخونه من ...االنم باهم م

 تیباعث عصبان دیرس سیتو جنگل سبز به ملک گاهیخبر از دست دادن مخف ریتاخ یبا کم گریطرف د در
 اندازه اش شد   شیب

 را نابود کرده   گاهشیبرده ،مخف نیخود فکر کرد مت به جبران کار او که دروازه را از ب با

فکر  نیرا لو داده است رضا بوده اصال  ا گاهشیکه مخف یکس دیاوج گرفت که فهم یوقت تشیعصبان
 بداند   یز یچ گاهشیرضا درمورد مخف کردیرا نم

 یعنی نیا کردیکه او را به خدمت خودش گرفته بود درمورد مسائل مهم با او صحبت نم یتمام مدت در
 اش شد   یخبر داشته اما چقدر دانستنش باعث نگران شیرضا از اولم بهش وفا دار نبوده و از کار ها

 مهمش را از دست داده بود   یها گاهیاز مخف یکی او
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 دمیچشمشون به بند کش یاون دخترو جلو یکنم ...وقت یتالف دیکه کرد یکار  یچه طور  دونمی_م
 کنن  یباز  ریبا دم ش دیکه نبا فهمنیم

 ............. 

 ) نیرحسی(ام

 نگاه کردم  هوا روشن بود  رونیشدم از پنجره ب داریبودم که ب دهیچقدر خواب دونمینم

 که کردم رفتم حموم دوش گرفتم   یکار  نیبودم اول دهیخواب شبید ینگاه به خودم کردم که با لباسا هی

اتاق امدم  شدازیم شتریاسترس من ب گذشتیرو نداشتم هر روز که م یخر  چیه ایاموزشگاه  حوصله
 شک کردم نکنه هنوز خواب الوم   دمیکه د یز یلحظه  به چ هیرفتم تواشپزخونه  که  رونیب

   رونیکه امدمو. دنده عقب برگشتم ب یر یمس

   کردینگاهم م نهینشسته بود و دست به س لکسیر یلیگرد شد رضا رو مبل خ چشام

  ؟یکنیم کاریچ نجایدستم بهش اشاره کردم:تو ا با

 شهر   گردمیجاش بلند شد و امد سمتم:من که بهت گفتم برم از

   ارنتیانقدر زود ب کردمیبه سرتا پاش کردم:فکر نم ینگاه

 رم؟ ب یخوای:م دیابروش باال پر یتا هی

  ؟یبر  یخوایکجا م یبه روش زدم :تازه امد یلبخند

   میینجای_اهم ماهم ا

 یرضا خواست با مهد کردیداشت نگاهمون م طونیلبخند ش هیکه با  یسمت مهد میبرگشت هردو
 پسر  نمتیبیهمه مدت دوباره م نیمردونه تو بغلش گرفدتش:خوشحالم بعد ا یدست بده که مهد

 محمد کجا رفت پس؟  نمیازهم جداشدن که رو کردم سمت رضا :بب اونا

 بود اما کار داشت و رفت   نجایا شیساعت پ می_تا ن

  ؟یشیشهر کجا خراب م یو اروم گفت:حاال که برگشت دیبه صورتش کش یدست یمهد
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 هست بمونم   ریکه ام یمکث کرد:قراره اموزشگاه کمی رضا

 خوبه اگر اونجا باشه   میلیتکون دادم خ یسر 

 ................ 

 (روسال) 

اما کم کم کالفه شدم شالمو  رونیاز اتاق برم ب خواستیشده بودم اما دلم نم داریبود که ب یساعت چند
حرف  یکیدارن با  یو مهد نیرحسیام دمیکه د نییانداختم سرم و امدم از پله ها برم پا یطور  نیهم

   زننیم

 محمد نبود   هیده اما صداش اصال شبفکر کردم محم اول

که بود پشتش بهم بود المصب  یهرک اروی دهیکار دستم م میفضول نیشدم من ا زونیاز نرده ها او کمی
   یهست یک نمیبرگرد بب

 نهیمنو بب یاگر کس یعنیصلوات   فتهیخم شدم، نرده ن شتریب کمی هیطرف ک نمیبب زدمیداشتم زور م یه
 چرا شال انداخته رو سرش  مونهیم نیا گهیها م

 بود سقوط ازاد بکنم   کیچنان هل کردم که نزد ارویبرگشتن اون  با

 رضا بود   نکهیا

قلبم  دنشیچرا با د دونمیمگه تو قرارگاه نبود ...نکنه فرار کرده مخم هنگ کرد  نم کردیم کاریچ نجایا
   رونیامدم ب دمیتو اتاق لباس مثل ادم پوش دمیدو عیضربانش رفت رو هزار سر

 نکهیگرفتم بدون ا میباهاش چشم تو چشم بشم، تصم خواستی،دلم نم نییبرم پا دمیکشیم خجالت
   رونیبرم ب یواشکیبه اونا بگم 

   دنیدیمنو نم رفتمیدور بود اگه از پشت مبل ها م کمی یاز در اصل اشپزخونه

 خول شدم رفت   هیچ ایموش و گربه باز نیچم شده بود اخه ا دونمینم

نگاهشون کردم  یچشم ریرفتم پشت مبل ز واشیهنوز گرم حرف زدن بودن   نییپله ها امدم پا از
   دیمنو ند یکس شیاخ دمیکش قینفس عم هیبودم به در ، دهیرس بایهنوز متوجه من نشده بودن تقر
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امدم شروع کنم به  عیسر رونیباز کردم همون طور که چشمم به سمت راهرو بود عقب عقب رفتم ب درو
   زسفتیچ هیکه با صورت رفتم  دنیدو

 +اخ خدا دماغممم 

 گرفت  یکیدستمو  نیزم فتمیبود از پشت ب کیدماغم نابود شد نزد 

   نجاستیچرا ا نیدهنم وا موند ا کردیکه با تعجب نگاهم م ماین دنیچشم اشک جمع شده بود با د تو

   رونیب یایم از خونه نی_روسال حالت خوبه ...چرا همچ

 نایحاال به ا ایبودن  ب دهیانگار صدامو شن رونیامدن ب عیسر یو مهد نیرحسیدر باز شد و ام همزمان
 بده  حیتوض

...دستت چرا رو  ی..فکر کردم هنوز خواب یکنیم کاریچ نییپا نیامد سمتم :روسال تو ا نیرحسیام
   شدهیصورتت چ

بره  دیخوشگل بود االن با یلیکه..خ یخواهرمو ناکار کرد ی:زدمایبا خنده رو کرد سمت ن یمهد
 دماغشو عمل کنه  

 ریباهم بزنن ز مایو ن یبدم که باعث شد مهد یبه مهد یحرص دستمو از رو صورتم برداشتم تا جواب با
  دیخندیم یخنده  +زهرمار به چ

 :قرمز شده   مینیاروم دستشو برد سمت ب دیخندیچهرش م نمیرحسیام

   یگوجه شد هیباخنده گفت :شب ماین

اخم کرد خندش قطع  هوی ماین شدیچ دونمیباحرص نگاهش کردم، اما نم دنیباز شروع کرد به خند و
داده بود و داشت مارو  هینگاهشو دنبال کردم و چشمم افتاد به در،رضا که به درگاه در تک ریشد مس
   کردینگاه م

همو، دستمو  کردنیپاره م کهیزل زده بودن بهم ،با نگاهشون داشتم ت نینگاه بهشون کردم همچ هی
شما راحت  امی...فعال خونه نم نایال دنید رمی:من منیرحسیو رو کردم سمت ام مینیدوباره گذاشتم رو ب

    دیباش

 موافقت کرد   عیمنظورمو گرفت و سر ریام
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   نمیتو اتاق بش ستمین یادم منم که کردیمنو معذب م مایوجود رضا و به خصوص ن درهرحال

که سر راه  دادمیماساژ م کمیازشون دور شدم و رفتم سمت قصر همچنان دماغمو  دیببخش هی با
 یعنینه؟یمنو نب یبعد واقعا هم کس نهیمنو نب یدفعه من نخوام کس هیشد  یعنیخدا  یا دمیمحمدو د

 حالمو بپرسه   ادیسر کوچه  ب یکم مونده روح پدربزرگ بقال

 قرمز شده   تونینیب د؟چرای_روسال خانم خوب

 با اجازه  نیخوردم زم ستین یز یزدم و :چ یزورک لبخند

 چارهیب نایرفتم طبقه باال بدون در زدن خودمو پرت کردم تو اتاق ال عیشالمو گرفتم رو صورتم و سر گهید
 خواب بود  

 تو   یایم ینجور یدنبالت کرده که ا یک شدهی:روسال چ دیچشاشو مال کمی

داداشته ...نگاه  نیا ریگفتم:همش تقص کردمینگاه م نمویرفتم و همون طور که دماغ نازن نهیسمت ا به
 تا درست بشه  کشهیانقدر طول م شهیجام قرمز م هیقرمز شده چرا من 

 کرده   کاریچ مایشد :مگه ن زیخ میرو تختش ن نایال

 ی...ول شدیم داریب دیبا ستیکردم  _مهم ن دارتیب دیبابا ...ببخش یچیکنارش رو تخت نشستم:ه رفتم
 کارت داشتم   یخوب شد امد

   کاریاز سرم دراوردم انداختم گوشه تخت:چ شالمو

   شدیچ هوی روزی...د نیستیبا کر تیریمکث کرد و اروم گفت :درباره درگ کمی

سر به  کمی یچی:هالزم گفتم یسانسور ها تیبا رعا نیهم یبرا شدیکردم دوست نداشتم بدونم چ اخم
 کردم   یسرم گذاشت منم قاط

 کن   فیتعر شنومیشده نگاهم کرد:م زیر یچشا با

 که گفتم  خندم گرفت تهش بحثو عوض کردم   ییزایدادم از چ لشیچرت و پرت تحو یکل یبدبخت با

   نای+ال

 اروم گفت:هوم   کردیکه داشت موهاشو شونه م یدرحال
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 یراه می...اگر نتونستنهیبه خاطر من صدمه بب یکس خوادیمن دلم نم گمی:مدمیکش قینفس عم هی
   سیملک شیپ رمیفردا من خودم م میکن دایپ

   میکنیم دایپ یراه هیمطمئنم  یبر  زارمیمگه من م نمیبرگشت سمتم:چرت نگو ب یحرف عصب نیا با

 بود :گفتم اگر نشد   نییپا سرم

شک  شهیم دایراه پ هیکنارم نشست و دستشو گذاشت پشت کمرم و مهربون گفت :مطمئن باش  امد
 نکن  

شکمم که قلقلکم  کینگاهم کرد دستشو برد نزد کمی نایحالم خوب نبود ال ادیبهش زدم ز ینیغمگ لبخند
 امد  

  ؟یزد:قلقلک طونیلبخند ش هی

   ستمی:نه نه ن شدیکردم نخندم اما نم یسع

  هیروم شروع کرد به قلقلک دادنم  دیپر هویجاش بلند شد درو قفل کرد و امد سمتم  از

دستشو بردسمت  دیخندیم نامیال دنیفراموش کردم االن کجام شروع کردم به بلند بلند خند لحظه
 بالشت  

   گهیسرو کله همد میزدیم کایبچه کوچ مثل

   تونمینم گهیبسته ....د ایگفتم :جلو ن دمیخندیجام بلند شدم و همون طور که م از

   نمیبب سایجلو :نه تازه قلقلکت ندادم ...وا ومدیخنده م هیقدم با  هیقدم  هی نایال

جا ندارم ..دلم درد  گهیبسته د ای:نه ترو خدا جلو ن دمیدویدنبالم اتاق بزرگ بود و ما دور اتاق م افتاد
 گرفت  

   نیزم میمون افتاداز پشت لباسمو گرفت هر دوتا نایال

 با لگد درو باز کرد   یکیدر چنان با شدت باز شد که انگار  هویکه  دمیخندیم میداشت هنوز

 دستش بود  همراه چند تا نگهبان امدن تو  رشیکه شمش یدرحال مایدر ن دنیترک با

  دیکشیم غیامده تو اتاق که ج یک شدهی_چ
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انقدر زود کارش  ماین کردمی....فکر نم  دیبه خند میباز شروع کرد نایمنو ال تیوضع نیتو ا ماین دنید از
 تموم شده باشه و بازم برگرده تو قصر 

   دیکنینگاه م یبه چ نمیبب رونیب دیداد زد سر نگهبانا :گمش هوینگاه به ما کرد  هیمتعجب  ماین

شالمو انداختم رو سرم بعد  یو سر  دمیبه سمت تخت دو ستیبه خودم امدم من شال سرم ن تازه
   دمیکشیوقتا ازش خجالت م یلیخ مایابراز عالقه ن انیجر

 چه  نیامد باالسرش:خجالت بکش ا مایکه ن دیخندیداشت م نیهنوز رو زم نایال

   ارهیسرت ب ییبال خوادیامده م یفکر کردم کس د،یکنیداد م غیج یطور  نیا دی...درو قفل کردهیرفتار

   نهیا ریگفت :من..من نبودم تقص دادیکه منو نشون م یدرحال دهیبر دهیبر نایال

چشمم کنار  یاز جلو رشیو اون شمش ماین دهیترس افهیهنوز نتونسته بودم به خودم مصلت شم ق من
   دیاروم گفتم :ببخش زدیکه خنده توش موج م یبا صدا رفتینم

از اتاق رفت  یا گهیحرف د چیبدون ه یبود ول یناراحت کمیبهمون زد تو چهرش  یلبخند محو ماین
   رونیب

کل  قهیچنددق نیا یبرا دمیخودمو نگرفتم افتادم رو تخت و از ته دل خند یجلو گهید مایرفتن ن با
 دادم   یکه چقدر امروز من سوت یهامو فراموش کرده بودم وا ینگران

 ............... 

شب بازم تو قصر  نکهیا یبرا نایال یبا وجود اسرار ها رونیشب بود که از قصر امدم ب یها یکینزد
   نیرحسیام شیدادم برگردم پ حیبمونم ترج

موفق شد اما  میکرد منو بخندونه و حالمو بهتر کنه تا حد یکه درتوانش بود سع یهرطور  نایال صبح
 فردا افتادم بازم حالم خراب شد   ادیکه  نیهم

 ادیبه وجود ب یر یدرگ دمیترسیم نیاز ا میبکن یفکر  میونسته بودروز مهلت بود و هنوز نت نیاخر فردا
 نبود   یکس دمیکش ینگران خودم نبودم در خونه رو باز کردم تو خونه سرک

باالسرم  وینشستم واقعا حالم خراب بود غرق در افکارم بودم که حضور کس کمیرفتن، رو مبل  نایا انگار
 حس کردم  
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 هول نکردم اروم از جام بلند شدم   نباریبلند کردم و با رضا چشم تو چشم شدم ا سرمو

   دیشما خونه بود دونستمی+سالم ...نم

   دیو اروم گفت :چند دفعه صداتون کردم اما متوجه من نشد نییانداخت پا سرشو

 +شرمنده حواسم نبود ....  

 سمت پله ها رفتم که گفت :حالت خوبه؟  به

 شد :اره خوبم   یجور  هیمفرد قرارم داد دلم  نکهیا از

 کمیبهم  شهیحالم خوب نبود دوباره خواستم برم باال که باهمون لحن با جذبش گفت :م گفتمیم دروغ
   دیاب بد

بگم خوب گمشو برو خودت بخور اشپزخونه اون کناره اما اصال حوصله نداشتم رفتم تو اشپزخونه  امدم
 اب براش اوردم   کمیو 

 تونمیحالم نم نیشدم با ا مونیاتاق رفتن پش یاز دستم گرفت برا وانینگاهم کرد بعد ل رهیخ رهیخ کمی
 بخوابم  

نشستم هوا به نسبت صبح خنک تر شده بود به  کیو تو باغ کنار حوض کوچ رونیخونه امدم ب از
 نشست   کمینزدنکردم امد  یرضا رو خودم شدم بهش توجه رهیزل زده بودم که متوجه نگاه خ نیزم

   نیایب دیدوست ندار کردمیبه شهر ...فکر م دیکه امد شدی+چ

   شهیاروم گفت :خب هرکس نظرش عوض م کردیطور که به اسمون نگاه م همون

 اونوقت نظرتون عوض کرد   یسمتش:چ برگشتم

   ستیمکث گفت:مهم ن یکم با

که  کردمیحس م نوی....ته دلم ا کردیبه حال من بدبخت م یچه فرق گفتینگفت ...حاال اگرم م نامرد
....خاک برسرم........  دادینشون نم یز یچ چیطرفس چون رضا ه کی گفتیدوسش دارم اما حسم م

 گاهامد سر بلند کردم به ته باغ ن ییکه حس کردم صدا مینشست یا قهیچند دق هینگفتم  یز یچ گهید
 کردم  
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 درختا تکون خورد   نیکه ب دمید دیسف زیچ هیلحظه  هی یبازم توهم زدم اما مطمئنم برا دیکردم شا فکر

   شدهیاز جام بلند شدم رضا که انگار نگران شده بود از جاش بلند شد:چ عیسر

 بود مطمئنم   دیسف زیچ هیاشاره کردم" دمید دیسف زیکه اون چ یی..."با دستم به جا دمشی+د

   نمیبینم یز ینگاه کرد :من که چ دادمیکه نشون م یر یبا کم مکث مس رضا

  ؟یدی..اون صدارو نشن یسمتش:صدا چ برگشتم

   یینگاهم کرد:راستش نه چه صدا کمی

 یز یمطمئن شم چ دیهوا رفتم به سمت ته باغ با یب شمینکنه من دارم خول م یچ یعنی دمیترس
   ستیاونجا ن

  یر یخودشو بهم رسوند:صبرکن ...کجا م رضا

   دمشیمطمئن شم ...مطمئنم د دیگفتم:با رفتمیمطور که جلو  همون

 ممکنه خطرناک باشه     اینگاهش کردم:صبر کن پشت من ب ی...سوال ستادیجلوم ا رضا

   میگفتم و پشت سرش به سمت ته باغ رفت یحس کردم نگرانمه خوشحال شدم باشه ا نکهیا از

  

 خدا  ینبود سرمو با دستام گرفتم:خول شدم ا یز یچ چیجارو نگاه کردم اما ه همه

   نیبب نجاروی...ا ینگاه کرد : خول نشد نیخم شد و به زم کمیزانو هاش  یرو رضا

 چندتا رد پا بود   نیزم یکنارش رو رفتم

   هیونیداد واسه چه جور ح صیتشخ شدیبود اصال نم بیعج اما

  ه؟یونیواسه چه ح یعنی+

 خونه  میاما بهتر برگرد دونمیاز جاش بلند شد :نم رضا

بودن خدمتکارا درو برام باز کردن  ومدهین یو مهد ریخونه هنوز ام میتکون دادم همراهش برگشت سر
 مطمئن شد من رفتم تو خونه خودش برگشت تو اموزشگاه   یرضا وقت
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 بود   یچ دمیکه من د یاون یعنیتو اتاق  برگشتم

 ..................... 

 (سوم شخص)  

که تا خود  نیرحسیبخوابد چه ام یدرست حساب شبیکس نتوانست د چیبرق و باد فردا شد ه مثل
 یچاره ا دیکشیجنگ وسط م یبود متاسفانه اگر پا یصبح تو اموزشگاه موند چه مت که دنبال راه حل

 شدن نداشت   میجز تسل

کرده بود  شیبرا ریکه ام ییبود چه طور در قبال تمام کمک ها ونیمد نیرحسیهمه جوره به ام اما
   توانستیم

مت فرستاد که باعث اشفته شدن همه  یبرا ینامه ا سیبده؟ صبح زود ملک سیرا به ملک خواهرش
 شد  

 دونهیبشه ؟نم یکه چ ادیب خوادینامه را مچاله کرد و با داد گفت :خودش شخصا م تیبا عصبان ماین
  م؟یبه خونش تشنه ا نجایهمه ما ا

مطمئن شه که ما اون دخترو بهش  خوادیارام گفت:م کردینگاه م شیکه به پسر عصبان یدرحال مت
   میدیم

رو  یکار  نی:شما که همچ دیو مردد پرس ستادیپدرش ا یگرفت جلو یانگار نگاهش رنگ نگران ماین
   دیکنی؟م دیکنینم
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 دیکارو بکن نیا نیخوایکه م دیکالفه ادامه داد:نگ ماینداشت بهش بدهد ن یسکوت کرد جواب پدرش
 یچ یفهمیم چی_ه  دیبد سیشما اون دختر به ملک زارمیاما نم میکنیاگه الزم بشه جنگ م ی...حت

  ؟یحکم مرگ مردمو امضا کن یخوایخراب؟م تیوضع نیتو ا ؟جنگیگیم

  د؟یحکم مرگ اون دخترو امضا کن نیخوایگفت :شماهم م تیبا عصبان ماین
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پسرش زد:نه من هرگز اون  یبه شانه  یرا گرفته بود دست مشیتصم شبیبلند شد د شیاز جا مت
بخواد  نکهینتونه اون دخترو لمس کنه چه برسه به ا یحت کنمیم یکار  هی...اگر بدم  دمیدختر بهش نم

   ارهیسرش ب ییبال

 ؟  دیکن کاریچ نیخواینکرد باهمان لحن ادامه داد:م یراض مارویحرف ها ن نیا

که االن  دیبه ذهنم رس یفکر  هی شبیگفت :تو نگران نباش د رفتیم رونیمت بکه به س یدرحال مت
 دخترم و درضمن   دنیبرم د دی...با یتو بدون ستیواجب ن

 تموم رو داخل قصر بده  یهمه چ  یمهمون هی بیبه پسرش کرد:ترت ینگاه برگشت

 شه   ییرایخوب ازش پذ خوامیم ادیداره م سی...حاالکه ملک

 یاحساس بهتر  یدارد کم یمطمئن شد پدرش نقشه ا مایکلمات را گفت که ن نیبا حرص ا نیهمچ
 بهش دست داد اما بازهم نگران بود  

 یبرا یکامل  رو بد یمهمون هی بیترت خوامیم عیاز قصر خارج شد محمد را احضار کرد:سر عیسر
 به خودم بگو   یالزم داشت میامشب هرچ

  د؟یریجشن بگ نیخوایاونوقت شما م نجایا ادیب خوادیم سیباتعجب گفت:امشب ملک محمد

 که گفتمو بکن   یبه شانه اش زد :نترس کار  یدست ماین

االن  دانستیم یو مهد نیرحسیرفت اموزشگاه سراغ ام میمستق مایتکان داد و رفت ن یسر  محمد
روسال با او حرف  دیدیوقتا م یبعض نکهیاز ا امدیپسر بدش م نیاز ا بیرضاهم درانجا حضور دارد عج

دلش  دهش یروشن کرده بود اما باز هم هرطور  مایرا با ن فشیروسال تکل نکهیبا ا شدیم یعصبان زدیم
 نظرش را عوض کند   خواستیم

 کردیکرد ..همون طور که تصورش را م دایرا تو اتاق پ یو مهد نیرحسیورودش به اموزشگاه ام با
 رضاهم درکنار انها حضور داشت  

   نجایا ادیب خوادیامشب خودش م سی:ملک نیرحسیبهش انداخت و رو کرد سمت ام یپر از تنفر  نگاه

 الشخور   کهیکنه مرت یچه غلط نجایا ادیب خوادیگفت :م تیبا عصبان یحرفش مهد نیا با

   دهیهممون ازار م یمطمئن شه  به اندازه کاف خوادی_م
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نقشه داره قرار  هی:نگران نباش پدرم گفت  رید سمت امبه رضا کرد که اخم کرده بود رو کر ینگاه ماین
   دیخودتون اماده کن دیبر دیببره فعال بلند ش نجایروسالرو از ا یکس ستین

  ؟یچ یسرش را بلند کرد:اونوقت برا نیرحسیام

...قراره امشبو کوفتش  سیگرفته بشه به افتخار ورود ملک یمهمون هیبا حرص گفتم:قراره امشب  ماین
 پس بلند شد   میکن

 رفتن   رونیبلند شدن و به سمت ب شایکرد ازجا نیرحسیبه ام ینگاه یمهد

   میحرف بزن دیرا گرفت :با شیبازو مایرد شود که ن مایمکث خواست از کنار ن یبا کم رضا

   شنومیتا دستش را ول کند :م دیخود را عقب کش یبه دستش کرد کم یبااخم نگاه رضا

 سیممکنه خطرناک بشه چون خود ملک یلیخونسرد باشد گفت:امشب خ کردیم یکه سع یدرحال ماین
 باشه   زیحواسمون به همه چ یامشب حساب دیبرگرده ممکنه هرکار بکنه پس با دمیو ...قرار ناام ادیم

توعه البته اگه عرضه انجامشو داشته  فهیوظ نیگفت :ا نهیدست به س دیباال پر شیابروها رضا
 کنم؟  کاریچ دی...من بایباش

داشت  ازیاورا بزند اما امشب به او ن یحساب خواستیرا مشت کرد دلش م شیبا حرص دست ها ماین
 خشن انجام بدهد تا بلکه دلش خنک شد  یبدهد را کم خوادیکه م یداد دستور  حیاما ترج

  عیسر یلیکند خ یکارو کرد که رضا نتوانست حرکت نیا یرضا رو گرفت انقدر ناگهان قهیهوا  یب
 یکرد و درحال ریو خودش رضا گ وارید نیکه ب یهلش داد به طور  واریبرشگردوند  و محکم به سمت د

   نحرف نز  ینجور یبا من ا گهیکه از پشت سر اورا به خود چسبانده بود اروم کنار گوشش گفت :د

   یکرد خودش را عقب بکشد :ولم کن عوض یسع رضا

 شیحرکت بال ها کی یقرار دارد لمس کرد و ط شیبال ها دانستیکه م ییبدون توجه به او جا ماین
 را از بند ازاد کرد  

شاهزاده  نیمشت و لگد هم که شده ا ریز خواستیبرگشت عقب م عیرضا سر دیخودش را کنار کش و
 صبر کرد   ایِپت لهیم دنیمغرور را له کند اما با د

 را تکان بدهد   شیرا ظاهر کرد بعد مدت ها توانست بال ها شیها بال
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داشت اما چهره اش راحفظ کرد  و  ییبایز یرنگش کرد بالها اهیبزرگ و س یبه بال ها ینگاه ماین
 باهمان اخم گفت :امشب مراقب باش  

 یبه خاطر کار  نباریگفت :ا تیشد و با عصبان کیبرود که رضا چند قدم بهش نزد رونیاز در ب خواست
  ینیبیمطمئن باش بد م یباهام بکن یرفتار  نیبازم همچبعد  یسر  گمیبهت نم یز یچ یکه کرد

 به او زد و از اتاق خارج شد   یپوزخند ماین

  ............. 

 (روسال) 

 یمشکلش چ گهید یکی نیبهش کرد :ا یرفت سمت لباس و نگاه نایلباسو گذاشتم کنار ال یکالفگ با
   ومدیبود که خوشت ن

من  نکهیتو فکر ا نیا کنمیامده بود دنبالم ،من دارم واسه شب سکته م نایمبل نشستم از صبح ال رو
 بپوشم!!!  یشب لباس چ

   پوشمینم یز یچ نیبازن ...مجالس شماهام که همش مختلطه من همچ یلیخ نایا نای+ال

   ایریگیبهونه م یدار  ستیکه اصال باز ن نیگرفت سمت:بابا ا یا گهیرنگ د یلباس نقره ا نایال

 باشم   یامشب تو مهمون خواستیدلم نم گرفتمیداشتم بهونه م ییجورا هی اره

 جشن گرفتن   نایمنو ببره ا ادیب خوادیم سیملک

   پوشمینم ادیخوشم نم نای+اصال من از ا

 سیفردا صبح تو قصر ملک ستیاما مطمئن باش قرار ن ینگران امشب دونمیم زمی:عز دیخند زیر زیر نایال
   یدارشیاز خواب ب

  رمیمیم رسمی+اره به صبح نم

 کرد:بسته کم چرت بگو   یاخم

به حال خرابم ندارم انصافا  یخوشگل برداشت کار  یلیخ  یا روزهیف یلباس اب هیسمت تخت و  رفت
 خوشگل بود  
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افتاد رو  یام که م یقسمت یامده بود رو نهیس یبه صورت کج تا رو کمیسره که باالش  هیلباس  هی
 شده بود   یکار  نیپهلو نگ

 کرده بودن  یکار  نیسه روب و رو شونش بازم نگ شیبود است پوریدامنشم گ کل

   ادیخوشت م دونستمیزد:م طونیلبخند ش هی نایال

  ؟یبپوش یخوایگلوم قورت دادم:خودت م اب

 یز یچ نیباشه من همچ دهیلباست پوش یخوایواسه تو اماده کردن ....تو م نویکرد :برو بابا ا یاخم
   پوشمینم

 جام بلند شدم   از

 زد:حله؟  یچشمک نایال

    ادیخوشم نم امای+من سرلخت نم

  ؟یر ینموند بگ یبهونه ا گهی: نترس فکر اونجاشو کردم...ددیخند

 یمرد هاتون ...چه طور  نمی:بب نایبه ذهنم امد رو کردم سمت ال یز یچ هی هویاز دستش گرفتم  لباس
   پوشنیلباس م

 ؟  ینیبب یخوایم گمیخودتونه....م یایهمون کت شلوار دن بایمتفکر نگاهم کرد :خب تقر نایال

 دست انتخاب کنم  هی یواسه مهد خوامیبا ذوق ادامه داد :م هوی

که دورتا  میشد گهیاتاق د هیوارد  رونیب دمیحرکاتش خندم گرفت  دستمو گرفت و از اتاق پروو امد از
 دور اتاق پر لباس بود  

اعتراف کنم خوشگل  دیبود درست مثل کت شلوار بودن و با نایبخشش لباس مردونه بود حق با ال هی
 بودم   دهیبود که د ییکت شلوارا نیتر

   کردیبا ذوق داشت لباس هارو نگاه م نایال

دست لباسم خودم   هی خوامیفرستاد اما من م یو مهد نیرحسیام یامروز صبح لباس برا ماین یدونی_م
 بفرستم   یمهد یبرا
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 داشت   یچشمو گرفت که دوخت واقعا عال یرنگ یلباسا کت شلوار مشک نیتکون دادم از ب یسر 

 لباسا برداشتمش   هیبق نیاز ب اروم

 قشنگ امد  یلیبرداشتم  به نظرم رنگش خ یا روزهیف یبا کروات اب یکتشم ، مشک ریز یبرا لباس

   یکنیست م یکه دار  هیکلک؟بگو طرف ک یدار یبرم یدار  یواسه ک یآ یامد کنارم:آ نایال

 از رنگش خوشم امد     یطور  نیکس هم چیحرفش خندم گرفت :ه به

 ........ 

 برم اتاقش تا اماده شم   گهیازم خواست دوساعت د نایکار لباس تموم شد و ال باالخره

 داشتم   استرس

بعد از  نیستیدور چشمم افتاد به کرکه از  زدمیقدم م یقصر ه اطیبشه تو ح یامشب قرار چ دونمینم
 باهاش داشتم   یبا من داشت نه من کار  یسرد شده بود نه اون کار  یلیرفتارمون باهم خ انیاون جر

 هست   یاونم امشب تو مهمون احتماال

   ی_تو فکر 

 بهش زدم:اره تو فکر امشبم   یلبخند زور  دیرسیچهرش خسته به نظر م نیرحسیسمت ام برگشتم

   فتهینم ینباش اتفاق_نگران 

 نگران توام   شتری...ب ستمی+نه نگران ن

  جم؟یهو نجای_منم که ا

 نایکه ال ییاما حدس زدم لباسا هیبود البته معلوم نبود چ زیکه دستش چندتا چ یسمت مهد برگشتم
 براش انتخاب کرده 

   یتو امشب خودتو به باد بد نمینگران ا شتری...ب یخود دار  ی+تو که جا

   رمیزهرمار نکنم به باد نم کهیمرت نیا یکرد :عمرا من تا امشبو برا یا خنده

 اونوقت؟  هیچ نایبه دستش کرد:ا یاشاره ا نیرحسیام
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   سیسر ملک زمیبر خوامیگفت :نقل و نباته م یبه دستش کرد و با لحن بامزه ا ینگاه یمهد

   دیرخندیحرفش ام نیا با

 غروبه ها   کینزد دیاماده ش دی+بهتره کم کم بر

   یبهتره توام بر  میریاروم گفت:م زدیموج م یکه توش نگران یبا چهره ا نیرحسیام

  نمتیبیم یمکث گفت :تو مهمون یباکم

 نگاه کردم اروم برگشتم داخل قصر   رونیکه برن ب یتا موقع ا رفتنشون

 رو باز کردم سه تا خانم امدن طرف   نایتا در اتاق ال 

...اگر خواست  دیدختره چموش اماده کن نیگفت:زود ا یطونیبود و با لبخند ش ستادهیپشتشون ا نایال
   دشیفرار کنه بزن

صورتش و  شی....فقط ارا نینداشته باش یبا موهاش کار  یبهش زدم که ادامه داد:آها راست یلبخند
 لباسش  

 چند ساعتم شده اروم باشم   یکردم برا ینشستم و سع یصندل رو

 .............. 

 (سوم شخص) 

   گرفتیبه خود م یاهیهوا داشت رنگ س د،یغروب خورش یها یکینزد

   یبود و هرکس مشغول کار  ییاهویه درقصر

لحظه قرار شد از خانه خارج  نیتا اخر یو مهد نیرحسیبه پاشده بود، ام ییاهویدل افراد هم ه در
 نشوند  

 نیرا تضم یمهمان نیمهمانان کم ،ا تیاز افراد و محافظا در قصر حضور داشتن تا امن یادیز تعداد
 بود   مایدستور ن نایکنن، همه ا

 حضور داشته باشد  یمهمان نیدر ا خواستینفر که دلش نم کیواسه امشب اماده بودن جز  همه

 نجا باشد  رها شده بود اما دوست نداشت امشب در ا شیاز بند بال ها نکهیبا ا رضا
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 شد بود   رهیخ یاموزشگاه تنها به گوشه ا تو

شروع  دیبا گریکم کم د یخارج اموزشگاه متوجه شد مهمان یشده بود و از همهمه ها کیهوا تار گرید
 شده باشد  

 گذاشت   زیم یگاه صورتش، رو هیپا انداخت و دستش را تک یرو یپا

دستش بود وارد  یز یکه چ یانداخت که حاضر و اماده در حال یدر فقط نگاهش را به مهد یصدا با
 اتاق شد  

 کرد   یمهد یبه سرتاپا ینگاه

 ....چند تا کوچه باالتره   رنیبگ یمهمون ستیقرار ن نجایا ی_اشتباه امد

راهو گم  یکیاما انگار  دونمینشست:م یرو صندل شیبدون توجه به لحن پر از حرص رضا جلو یمهد
 شرکت کنه   یکرده و قصدم نداره تو مهمون

   امیچانه اش برداشت :من نم ریدستش را از ز رضا

 ؟  یایکرد:چرا نم یاخم یمهد

 _حوصله ندارم 

امشب شاهد اس از دست دادن   ترسمیم د،یبگو یبه مهد خواستینبود دلش م یواقع لیدل نیا اما
 کیکه دارد  یحس ایبا خود بود  که ا امدنشیکنار ن دنشامین لیدل نیمهمتر دیباشم ....و شا یکس

 نه   ایطرفس 

 بود   دهیعذاب کش شیتو زندگ یاندازه کاف به

   یباش یمهمون یدوست داره که تو ، تو یکیبه او کرد :اما  ینگاه یمهد

  ؟؟ی_ک

که جونتو  ی..همونیزنیم یخودتو به خنگ ای یخنگ یلیخ ایبلندشد: شیزد و از جا یلبخند یمهد
 نجات داده 
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  ،ینشده پاشو حاضر شو   با رفتن مهد نیاز ا رتریگذاشت :تا د زیم یکه دستش بود را رو یا بسته
  گفتیرو نم مایبزند قطعا ن توانستیحدس م کیفقط 

 اخمش کم رنگ تر شد   یرنگ یست کت شلوار خوش دوخت مشک دنیرو باز کرد با د بسته

 از حس خودش اول مطمئن شود  دیبا دیبه لباس ها کرد شا ینگاه

مرد انقدر متنفر بود که دلش  نیبود از ا سیدروازه شهر با اقتدار رو اسب منتظر ورود ملک یجلو ماین
 اش کند   کهیت کهیبا دستان خودش ت خواستیم

 دیخوش امد یلیکه حرص توش معلوم بود گفت:خ ییکرد و با صدا سیبه همراهان ملک ینگاه ماین
 داخل   انیب توننیافرادتون نم دیتنها وارد شهر ش دیاما با

 شد  ادهیباالخره افتخار داد و از کالسکه اش پ سیملک

 دادیکه رو دوشش انداخته بود اورا ترسناک تر نشان م یبود و شنل رهیخودش ت یایبه رنگ دن لباسش
 زد    ییلبخند دندون نما

نگران  انیبگم واقعا خوشحال شدم....افراد من داخل نم دیبا دیبه استقبال من امد نکهی_شاهزاده از ا
   دینباش

  کنمیم تونیهمراه ی:تا محل مهموندیاسبش را کنار کش یپنهانش کند کم توانستیکه نم یبا اخم ماین

 (روسال) 

که صبح  یلباس رونیاز اتاق برم ب خواستیشروع شده بود و من دل تو دلم نبود اصال دلم نم یمهمون
 به خرج داد   یواقعا ابتکار قشنگ نایبودم تنم کرده بودم و درمورد موهامم ال دهیپسند

 سرم بسته بودن   یرو یمثل شال به شکل واقعا قشنگ یر یحر پارچه

خوب بود،  زمیهمه چ کردهیدر مجالسشون شرکت م ینطور یا نایمادر ال دمیکه من فهم یطور  نیا
 ام کرده بودم   یکم رنگ شیارا

ها فرستادم دنبالت  مهی:روسال کل نددیکش غیج بایخودش امد دنبالم تا در اتاق باز کرد تقر نایال باالخره
   گهید بلند شو د ایخودم ب دیحتما با

   امیم رید کمی+من 
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 یز یچ یگفت:بلند شو کم چرت بگو مگه به من اعتماد ندار  یجلو دستمو گرفت و بالحن اروم تر  امد
   میبر ایب شهینم

 اروم باشم   دیبا دمیکش قینفس عم هیقصر تو باغ بود  یپشت اطیتو ح یمهمون 

بازوم گرفت و با  نایهول کردم که ال کمیاز نگاه ها برگشت سمتم ، یلیخ یورودم به محل مهمون با
 کرد   تیلبخند منو به سمت جلو هدا

بازوم  نایکرد ال امدیزود خودش پ یلیکه خ گشتمیم نیرحسیبه دامنم گرفتم با چشم دنبال ام دستمو
 جاش دستمو گرفت   نیرحسیول کرد و ام

بود و  یطوس یکت شلوار مهد ومدیتازه نگاه به لباساشون کردم واقعا بهشون م یرفت کنار مهد نایال
  رهیت یا رقهوهیمال ام

   یخوشگل شد یلی_خ

 امشب بدزنت   ترسمیخواهرم انقدر قشنگه ....م دونستمیزد :نم یکردم که بهم لبخند ریبه ام ینگاه

   ادیکردم لبخند بزنم :لباسات بهت م یسع یزور 

من از  دنیمخصوصش نشسته  بود با د یمت رو صندل میستادیا نایو ال یکنار مهد میهم رفت همراه
 سرمو خم کردم   کمیزد به احترامش  یدور بهم لبخند

 دایبه دلم راه پ یبیشد ترس عج یکه وارد مهمون یمرد دنیکردن با د یوسط خال هویکه گذشت  کمی
 یرنگ و اون چشما یبلند قهوه ا شیبود  چهرش واقعا ترسناک بود و ر سیکرد مطمئنم خود ملک

 بهش داده بود  یابهت خاص  شیوحش

   دمیچسب نیرحسیبه ام شتریب ناخداگاه

 کمرم و اروم فشار داد   یدستشو گذاشت تو گود دمیترس دیبه چهرم کرد انگار فهم ینگاه نیرحسیام

 به ما سه تا کرد   ینگاه معنا دار  دیما که رس یدرست رو به رو سیملک

 زد و اروم به سمت مت حرکت کرد   یلبخند

  ؟یخوب نیروسال ....منو بب ی_ه
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   کردینگاهم م یبود و با نگران ستادهیکردم که درست جلوم ا مایبه ن ینگاه

  

 یمنو رو صندل نیحس ریزبونم بند امده بود فقط سر تکون دادم که ام که دمیچرا انقدر ترس دونمینم
 نشوند کال آرامشم رو از دست داده بودم  

که گذشت هر دوتاشون برگشتن  کمی، زدنیبود که داشتن باهم حرف م سیرو مت و ملک چشمم
 سمت من  

 چند قدم امد جلو و به من اشاره کرد که برم جلو  مت

اروم کنار  ادیهمراهم ب نیرحسیام خواستمیتنها برم نم دیاروم دستمو گرفت از جام بلند شدم اما با ریام
 جا باش   نیهم رمیگوشش گفتم:تنها م

 ممکنه...  یبهتر منم باشم تنها بر  ی_ول

  ستمیبفهمه که من ترسو ن دیاون با ریقطع کردم:من خوبم ام حرفشو

   میجا نیگفت:بزار تنها بره ....ماهم شوای یمردد نگاهم کرد که مهد ریام

  یامپراطور  گاهیمحکم رفتم سمت جا یو با قدم ها دمیکش قینفس عم هی

  کردینگاهم م یپادشاه نشسته بود و با لبخند رو عصبان یکنار صندل یرو صندل لکسیر یلیخ سیملک

بودن راهو برام باز کردن  مت مهربانانه منو  گاهیجا یکه جلو یچندتا محافظ دمیکه رس گایجا به
 نشوند   سیملک یخودش درست رو به رو یصندل کینزد

   ارمیکم ب سیمثل ملک یکس یکه جلو ستمین یخونسر نشون دادم من کس چهرمو

 با ...  شیوقت پ یلیکه خ یمانیپ انیاروم گفت :خب دخترم درجر مت

وقت  ستیدختر خودش بدونه الزم ن نیا کنمیحرفشو قطع کرد و با پوزخند گفت:مت فکر م سیملک
   میهدر کن

   ستادیمن ا یجاش بلند شد و جلو از
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 یر یطعم اس یکه فقط من بشنوم اروم گفت:از امشب  که مال من شد یشد منم بلند شم طور  باعث
   دمیرو بهت نشون م

   ستمیکس ن چیکردم :من مال ه یاخم

   ی:از امشب هست دیخند

 کنار از حرکتم اخم کرد   دمیخودمو کش عیکه سر رهیدستمو بگ خواست
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 یاما اخر مهمون شهیتو م یدختر امشب برا نیمن سر حرفم هستم ا سیاز جاش بلند شد  : ملک مت
  شیببر یتونیم

 نیبه هم یچ یعنیکردم به مت نگاه  یکردن رو سرم ،با ناباور  یخال خیحرف مت انگار اب  نیا با
  ن؟یبه ا دیدیمنو م یراحت

   امدیکم داشت اشکم در م کم

مت  یکرد یمحکم دستمو گرفت که دستم درد گرفت :کار عاقالنه ا نباریزد ا یروز یلبخند پ سیملک
 برگردم   دیممنون اما من با ی...بابت مهمون

   میرفت گاهیجا نییو به سمت پا دیدستمو کش محکم

جلوشون گرفت  همه مهمونا  ماین دمیامدن سمتمون که در کمال تعجب د یعصب یو مهد نیرحسیام
 چشمشون رو ما بود 

مت سرجاش متوقف شد:صبرکن انقدر واسه رفتن عجله  یکه با صدا دیباز دستمو کش سیملک
  میهست که انجام نداد ینکن...هنوز کار 

   شهیکه حس کردم االن خورد م اوردیبه مت کرد ،انقدر دستمو بد داشت فشار م ینگاه سیملک

   نییاز جاش بلند شد و امد پا مت

بارم با تمام توانش از قصر من دفاع کرد ....به  کیبار جون دختر منو نجات داد و  کیدختر  نی_ا
 به عنوان تشکر بدم   یا هیقبل رفتنش بهش هد خوامیکه برام کرده م یخاطر کار 
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 مشکوک بود   یز یچ هیه اشفته من کرد از نظر منم به مت و چهر ینگاه مشکوک سیملک

زد و با  یلبخند دیقطر اشک از چشمم چک هی ستادیبا مکث دستمو ول کرد مت امد جلوم ا سیملک
 من باشد  یتمام حرف ها دی....شاهد باش دیهست نجایکه ا ییگفت:تمام کسا یبلند یصدا

 از خدمتکاراش کرد   یکیبه  یا اشاره

انداخته بودم  _من امشب به پاس  نییاورد جلو اصال حالم خوب نبود سرم پا ینکردم خدمتکار چ نگاه
 مقام بانو آرورا  یکرد یی....و کمک ها یدیکه کش یزحمات

)Aroraدمی) را به تو م   

  دنیبه من مقام م نایکردم ا ریگ یبدبخت نیتفاوت سر بلند کردم تو ا یب

بهش کردم و اروم گفتم  یکوتاه میاروم گذاشت رو سرم  تعظ ییخوشگل طال یلیخ کیتاج کوچ هی 
 :ممنونم  

 که با چهره سرخ شدش مواجه شدم   سیسمت ملک برگشتم

 قدم برم عقب   هیچهرش ترسناک شده بود که باعث شد  انقدر

 نیمچ....تو حق ه یدیرو بهش م یمقام نیهمچ یچشه :به چه حق نیکه زد شکه شدم ا یادیفر با
   یندار  ویکار

   دمیکه بخوام م یمقامو به هرکس نیخودم هستم ....ا نیخونسرد گفت:من پادشاه سرزم مت

 بود مگه نه؟  نیفاصلشو با مت پر کرد و با خشم داد زد:از اولم نقشت هم سیملک

چشونه  _من نگفتم  نایمنم ماتم برده بود ا رهیحرصش بگ سیزد که باعث شد ملک یلبخند مت
مقام ملکه  تونهیکس نم چیه ادیم ادمیکه  ییاما تا جا شیببر یتونیاالنم م یدخترو ببر  نیا یتونینم
 خودش باشه   لیبه م نکهیکشور رو از کشور خارج کنه مگر ا کی

   یچ یعنیگفت ؟ملکه  یچ نیا

قدم بهم  هیبه مت کرد و بعد برگشت سمت من از نگاهش هول کردم  یپر حرص نگاه سیملک
   دیشیم مونیپش دیکه کرد یکار  نیشد و گفت:از ا کینزد
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 به سرعت از قصر خارج شد ماتم برده بود   یا گهیحرف د چیبدون ه و

   میریگیبهم زد :به افتخار بانو آرورا امشب جشن م یپر از مهربون یسمت مت لبخند برگشتم

 بلند شد   تیسوت و دست از جمع یصدا

 شد   یمحکم منو تو بغلش گرفتم نا خداگاه اشکم جار  نیرحسیکه ام شدهیچ کردمیدرک نم هنوز

 تموم شد؟  یعنی+

 تورو باخودش ببره   تونهینم سیملک گهیاشکمو پاک کرد :د ریام

 باخنده امدن سمتمون   ماهمیو ن یمهد

 دلم خواست   یبغلش کرد نیزد :برو کنار زشته همچ ریام یبه بازو یمشت یمهد

 و منو از خودش جدا کرد    دیخند ریام

 نگران نباش   شهیگفتم حل م یدیمنو بغل کرد :د نایال حاال

  د؟یدونستیکردم سمتشون:شما م رو

لحظه کارارو  نیبه خاطر جاسوس هامون تو اخر مینه مجبور شد شیروب پ هیاروم گفت:واال تا  ماین
   میانجام بد

 ببره؟نکنه برگرده دوباره منو با خودش  تونهینم سیکه ملک هیمقام چ نی+ا

 داده نشده   ی....مقام بانو آرورا در واقع شانزده ساله به کس گردهیاروم گفت:نچ نترس برنم نایال

 گفت:مقام مادرمه   یو با غم خاص نییسرشو انداخت پا بعد

 بزنه درگوشم   ادیب یکیداد به من؟ناموسن؟ نشونیمقام ملکه سرزم نایحرفش شکه شدم ا از

 رو ندارم   یمقام نیهمچ اقتیمن ل+اما 

   دادمیمقام بهتون نم نیا دی_اگر نداشت

 اصال....  دیگیکه شما م ینیمت هول کردم :اما سرورم ا دنید با
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جبران کنم تا هروقت که  تونمیو تورو نم نیرحسیاز زحمات ام یگوشه ا یحت نکارمیقطع کرد:با ا حرفمو
 شماست   یمقام برا نیا دیما باش یایدر دن

 تشکر کنم؟  تونمیقدم امد جلو:چه طور م هی نیرحسیام

   ستیبه تشکر ن یاز ین یپسرم یبهش انداخت:تو جا یمت نگاه پدرانه ا 

   دیگفت:از جشن لذت ببر رفتیخودش م گاهیزد و همون طور که به جا نیرحسیبه شونه ام یدست

 فضا رو پر کرد   یقیموس یکه گذشت صدا کمی

 اهنگ دارن؟  نامیگفتم:جان.... ا نیحس ریدر گوش ام واشی

 :معلومه که دارن   دیخند

از مهمونام سمت  یتعداد هی دنیاز مهمونا رفتن وسط شروع کردن به رقص یکه تعداد دینکش یطول
   شدمیم یجور  هیکنه  میبهم تعظ یعادت نداشتم کس گفتن،یم کیو تبر ومدنیمن م

 لبخند جواب همشون دادم   با

راحت شده  و لبخند مهمون لبام شده بود خوشحال بودم که همه  المینبود خ یاز استرس خبر  گهید
 تموم شد   یو خوش ریبه خ زیچ

دستمو گرفت:افتخار رقص به داداشت  نیحس ریکه ام کردمینگاه م دنیرقصیکه داشتن م ییاونا به
  ؟یدیم

   دمیناز گفتم:البته که م با

 تانگو بود   هیشب شتریوسط ،رقص ب میگرفت رفت دستمو

   خوردمیتو بغلش تکون م اروم

 نگران بودم   یلیگذشت خ ریبه خ زی_خداروشکر همه چ

   شهیدرست م زی+من که گفتم نگران نباش همه چ

 و دوباره دستمو گذاشتم رو شونش   دمیدور ،دور خودم چرخ هیدستمو گرفت  ریام

 خوشحال بودم   امشب
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 .............. 

 (رضا) 

 ازش چشم بردارم   تونستمیبودم با ورودش نم یدور نظارگر مهمون از

شده بود روسال بود چقدر تو  بایهم ز اریحال بس نیبا حجاب بود و درع یکه تو اون مهمون یکس تنها
 شده بود  یلباسش خواستن نیا

 رو تو چشماش بخونم   ینگران تونستمیفاصله م نیا از

 تازه حرص خوردنم شروع شد   سیبا ورود ملک کردیم یروش داشت با عصابم باز  ایلیخ رهیخ نگاه

 داشته باشه   یواقعا نقشه ا دوارمیام یشاهزاده عوض نیا

 نیکنم اما خودمو کنترل کردم تا اخر کشیت کهیبرم ت خواستمیم دیدستشو کش یاونجور  سیملک یوقت
 مقام ممکن رو به روسال داد   نیلحظه که مت باالتر

دنبالش  یاز مهمون سیاونقدراهم بد نبود ،با خروج ملک دنیکش یپس نقشه ا دمیکش یراحت نفس
 رفتم  

 خوش گذشت  یخواست سوار کالسکه بشه رفتم جلو: مهمون یوقت

 و رفتم جلوش   بمیدستمو کردم و ج هیخونسر  دیترکیداشت م تیانگار از عصبان دنمی،با د برگشت

دختر هر  شم؟اونیم میتسل ایراحت نیمن به ا دی...فکر کرد نیگور خودتون کند دیکه کرد یکار  نی_با ا
   شهیشده مال من م یطور 

   یبا من طرف یبکن یغلط نیهمچ یگفتم:شک نکن اگر بازم بخوا تیکردم و با عصبان اخم

تو جنگل سبز  گاهمیو از مخف یانقدر باهوش باش کردمینم ؟فکریفتیبا من در ب یخوایزد:م پوزخند
 حاظرم ببخشمت   یاگر برگرد نایبا تمام ا یباخبر بش

تو اون جهنم و درضمن اره الزم باشه من باهات در  امی:اونقدر بدبخت نشدم که بدمیخند باحرص
   فتمیم

 قدم برداشتم گفت:فقط به خاطر اون دختر؟  نیبهش کردم اول پشتمو
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با چشمام دنبالش  یبهش ندادم و برگشتم تو مهمون یمکث کردم جواب کمیه برگردم ک نیا بدون
   گشتمیم

 گشتن   کمیبا  باالخره

 صحنه رو به روم خونم به جوش امد  ...........  دنیکردم اما د داشیپ

 (روسال) 

بود منم که  یرفتم که روش پر خوردن یز یبه سمت م نیرحسیبا ام یفراوان و رقص عال کاتیاز تبر بعد
 خدا گشنه   شهیهم

 شربت برداشتم   کمیو  زیگذاشتم رو م دستمو

   نایو ال یچشمم افتاد به مهد کردمیرقصنده هارو هم نگاه م خوردمیطور که داشتم م همون

 دهنم واموند   دنیرقصیکنار هم م یبا خوشحال نیهمچ

مجلس اعدامت  ؟بعدیرقصیبا دخترش م یپادشاه دار  یبرم بگم خاک برسرت جلو خواستمیم یه
 نکنه خوبه خندم گرفته بود  

  د؟یدی_افتخار رقص بهم م

امد انقدر حالم بد شده بود که نتونستم قشنگ  سیملک یباز بود وقت ششیکردم که ن مایبه ن ینگاه
 بزنمش   دید

 اعتراف کنم واقعا قشنگ بود و موهاشم داده بود باال  دیبود که با دهیپوش یرنگ ییشلوار طال کت

 به رقص ندارم   ی+عالقه ا

 یرقصیکه افتادم تو بغلش:تو که با داداشت خوب م دیهوا دستمو کش یاورد جلو و ب دستشو
  ؟یدیافتخارشو به  من نم

و  دمیو باحرص گفتم: نچ افتخارشو بهت نم رونیب دمیازش فاصله گرفتم ودستمو از دستش کش 
 به من دست نزن لطفا  گهیدرضمن د

   گهید یکیدنبال  رمیبه خودش امد:باشه پس م عیسر یکرد ول تعجب
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 خوش بگذره   دیدرامد  :بفرما حرصم

 ی....لباس دکلته سبز  نیستیرفت سمت کر دمیزد و درکمال تعجب د یحرص دادن من لبخند از
 عد دستشو گرفت و رفتن وسط  اول به من نگاه کرد ب ماین دنیبود و با د دهیپوش

 بهتر از دستش راحت شدم   رقصهیبا دختر خالش م رهیبعد م کنهیبه من ابراز عالقه م ادیکن م نگاش

   ادیکه بهت گفتم بهت م یی....همون شلنگ دستشو فتهی+پسره احمق خودش

 نفر   هی نهیشربتمو بردارم صاف رفتم تو س برگشتم

که براش فرستاده بودم  یبهش کردم همون لباس ینگاه کل هیزدم ....  یبود ناخداگاه لبخند رضا
 بود رو صورتش   ختهیور ر هی کمشویموهاشو داده بود باال و  ومدیبهش م میلیبود خ دهیپوش

 کردیداشت نگاهم م یوحشتناک یلیبا اخم خ اما

 بخش باحاله مجلس از دستون رفت   دیامد ری...البته د نیایب کردمیلبخند گفتم:فکر نم باهمون

 شده؟  یز ینگران گفتم :چ کردیداشت با اخم نگاهم م همچنان

   دمید ی_به اندازه کاف

 یشدم به خاطر بلند دهیدنبالش کش دنیهوا دستمو گرفت و شروع کرد به دو یکه ب ویبگم چ امدم
   نیدستم دامنو گرفتم باال تا نخورم زم یکیدامنم با اون 

   یر یم ین اروم تر کجا دار + صبر ک

 تر کرد  عیتوجه به من قدم هاشو سر بدون

ساختمون  هیبودم  ومدهین ییجا نیتاحاال همچ میشد گهیباغ د هیو وارد  میاز پشت قصر رد شد کال
 پشتش خلوت بود   میوسط بود که رفت

   کردیبود و با اخم نگاهم م یهنوز عصب ستادیدستمو ول کرد و جلوم ا  میدیکه رس  وارید کینزد

   یکنیم نیچراهمچ شدهی+چ

  ه؟یرفتارات چ لیهان؟دل یکنیم نیگفت:تو چراهمچ ینسبتا بلند یصدا با

 کردم ؟  کارینگاهش کردم :کدوم رفتارا من چ جیگ
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 یخوایم ای؟یازارم بد یخوای؟میبد یباز  یخوایشد :منو م کیقدم بهم نزد هیزد و  یپرحرص لبخند
 عذاب بکشم  دیکردم که با کاریمن چ ؟مگهیباهام دار  یرفتار  نیچراهمچ یکن یفقط برام دلسوز 

 ؟  یزنیحرف م ینجور یکردم که تو ا کاریخودش بلند گفتم:من چ مثل

افتادم کمکم  ریگ یچشماش به خون نشسته بود :چرا وقت واریبه د دمیباهام کم کرد چسب فاصلشو
بچسبم"چرا  واریبه د شتریداد زد که باعث شد ب یبلند تر  ی"باصدا یومدیم دنمی...چرا قرارگاه د یکرد

 نجاتم بده ؟  یخواست یبه خاطر من از اون شاهزاده عوض

  ؟یفهمینم یعنیبند امده بود ،المصب  زبونم

   واریبرم کنار که دستشو گذاشت کنار صورتم رو د خواستم

 بلند گفت:جوابمو بده چرا؟  یترسناکش زل زد بهم و با صدا یچشا باهمون

   یکه تو منو نکشت یلیگفتم:به همون دل ینسبتا بلند یگرفته بود مثل خودش با صدا بغضم

  

 هم عاشق   دیشا ایام  وانهید

  برمیاز فاصله  ها رنج م که

 خورم  یم زخم

 بازهم در انتظار تو نشسته  ام  اما

 من  یانتظارها شیدر تشو تو

 ...! یشده ا بایز چقدر

  

  شدمینگاهم کرد و من تو نگاهش داشتم اب م رهیخ رهیخ

ادامه داد:بال  لرزهیم کردمیکه حس م ییو صدا تیقدم رفت عقب با عصبان هیبال هاشو باز کرد و  هوی
 ..... هیبال ها چ نیا یمعن یفهمیبالستم م هی....من  نیبال هامو بب ی....لعنت نیهامو بب

  ؟ییییفهمیداد گفت :م با
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وقته دلمو بهت  یلی،نفهمه، خ شورهیاما دل من ب فهممیم یاره لعنت دیقطر اشک از چشمم چک هی
 بهت بگم   نارویداد بزنم و ا تونستمیکاش م یباختم ا

بود و کم کم داشتم کنترل اشک هامو از دست  نییسرم پا گهید ستادیامد جلوم ا دیکه د سکوتمو
  دادمیم

 رو صورتم خم شد : منو نگاه کن   واریدستشو گذاشت رو د دوباره

قشنگتو  یچشا خوامیم ریسرتو باال بگ گمینکن م هینکن روسال.... گر ونمیسر بلند کنم :د تونستمینم
   نمیبب

 شد لحنش اروم شده بود سرمو بلند کردم   یجور  هیحرفش دلم  نیا با

اشکتو  تونمیاک کن نمنبود غم بود چشاشو بست و اروم گفت :اشکاتو پ تیعصبان گهیچهرش د تو
    نمیبب

 دارم  دوستت

 پنهان کردن آسمان  و

 قفس  یها لهیم پشت

 ...  ستین آسان

  

   کردینگاهم م رهیخ دمیباال کش موینیدستم اشکمو پاک کردم و ب با

 دمتیکه د یبار  نیلحن ممکن گفت:اول نیشد باالخره دهن باز کرد و با اروم تر یطوالن سکوت
که دستبندتو اوردم و دوباره  ی...فکر کردم هوسه روز  هیازت خوشم امده چ نکهیا لیدل دونستمینم
 ودمخ نکهیکه حالم خراب بود امدم تو شهر بدون ا یبازم من احمق فکر کردم هوسه ....اماشب دمتید

   نمتیبب خواستمیبخوام فقط... م

 طرفس   کیبزار بگه ....تروخدا نگو حسم  ایبه چشم هاش زل زدم خدا منتظر

 به چشمام کرد   ینگاه 
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چشم هام  نیتمسخر نبود نگاهش ب ایبود پوزخند و  نیریکه ش یلبخند زد لبخند دمیبار د نیاول یبرا
 و ل*ب هام در چرخش بود 

 لب زمزمه کرد  ریز اروم

  

 گرم است  یسرش با ستاره ا یهرکس

  خواهمیکه ماه را م ستیمن چ بیع

   

 که گفت درک نکردم   یکوتاه یلیشعر خ یمعن

 :روسال من...  نییزده سرمو دوباره انداختم پا خجالت

  

    دیکنیم کاریچ نجاینصفه موند:ا نیرحسیام یعصبان یحرف با صدا هیبق اما

  دیبود زهرم ترک ستادهیکه درست پشت سرش ا نیرحسیام دنید با

 شد برگشت سمتش  ریمتوجه ام رضا

 بدم   حیبزار توض ری_ام

دربارم  نیرحسیام خواستمیدست روش بلند کنه ،نم نکهی...از ا دمیبرداشت ترس ریبه سمت رضا خ ریام
 بدم  حیبه خدا ....بزار توض ستین یکنیکه فکر م ی:اون طور ریام یامدم جلو عیبکنه سر یبد یفکر 

   دمیو شن دمید زیخودم همه چ ستیگفت:الزم ن یبلند یبهم کرد با صدا ینگاه

االن  نیبلند نشه گفت:هم کردیم یکه سع ییخشم نگاهم کرد دستمو محکم گرفت و با صدا با
 با رضا حرف بزنم  دیمن با یبه مهمون یگردیبرم

 ... ریام یاالن من برم دعوا بشه  :ول دمیترس

 نترس.... گفتم برو   سیقطع کرد:ه حرفمو
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   یرفتم تو مهمون عیرفتم و سربود مردد ازشون فاصله گ نییبه رضا کردم که سرش پا ینگاه

 ................ 

 ) نیرحسی(ام

باره  کیکه مت در حقم کرد به  یهام امشب با لطف یتمام نگران میکردیم یشوخ میمحمد داشت با
 تموم شد  

 یمهمون رونیرضا دست روسال رو گرفت و باهم از به سمت ب دمیلحظه د هیرو مهمونا بود که  چشمم
   شدهی زیکه نکنه چ دمیرفتن اولش ترس

 کنم   داشونیتا پ دیطول کش کمیرفتم  دنبالشون

   کردیم دادیداشت داد و ب یبلند یبا صدا رضا

 لیتبد نیقیکه زدن شکم به  ییاما با حرفا هیشده چرا رضا انقدر عصب یچ نمیدادم جلو نرم تا بب حیترج
 شد  

311 

که گفت برام گنگ بود  ییزایچ یبه روسال داشته باشه هرچند که بعض یرضا حس کردمیفکرشو نم چیه
   دیکنیم کاریچ نجایداد زدم:شما ا تیباالخره رفتم جلو و باعصبان

 بده   حیبرگشت سمتم و خواست توض رضا

ملتمسش که نگاه کردم باعث شد  یبه چشما ستادیامد جلوم ا دیرفتم سمتش که روسال ترس یعصب
 اروم تر شم  

   کردیتا اسمون فرق م نیدوستم بود اما بحث روسال زم نیبهتر ضار

 رتمیدست روش بلند کنم اما غ خواستمیبودنمو کنترل کنم نم یکردم عصب یسع ستادمیرضا ا یبه رو رو
 باعث شد محکم باشم  

 بندازنت زندان   کنمیم یکار  هیاالن  نیهم ای یدیم حیاالن کامل توض نیهم ای+

 نکرد   یاروم گفت:اون کار اشتباه رضا
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 +معلومه که نکرده خواهر من از گل پاک تره   

 یاون روز  دارتونید نیاول د؟قطعایشناسیانقدر م گریهمد یگفتم:از ک یبلند یجلوش و با صدا رفتم
 نبود ...حرف بزن رضا   یحمله کرد نجایکه به ا

که تو جنگل گم شده بود ...من  دمشید ییبار همون جا نیبود گفت:اول نییطور که سرش پا همون
 برشگردونم به شهر  

 نزد   یشدم :پس چرا به من حرف شکه

 نگه ...اونم سر قولش موند   ی_چون من ازش خواستم به کس

 بود   یچ یکه تو منو نکشت لیگفت به همون دل نکهیتو موهام کردم :منظور روسال از ا یدست کالفه

:د حرف بزن نکنه قرار بوده خواهرمو واریگرفتم و چسبوندم به د قشویدم کرد کنترلم از دست دا سکوت
  ؟یبکش

 بکنم اما  نکاروینگاهم کنه اروم گفت:اره قرار بود ا نکهیا بدون

  ستیکه دارم هوس ن یحس دمیکرد: ...نتونستم چون اونجا بود که فهم مکث

و به همه  زدیبار بود ه انقدر راحت حرف م نیبگم اول دیصادقانه داشت و با کردمینگاهش م موشکافانه
 مطمئن بشم   دیاما من با کردیاعتراف م زیچ

  یار یسرش ب ینخوا یی..از کجا معلوم دوباره بال یگیراست م ی+از کجا بدونم دار 

فرصتشو  شیوقت پ یلیخ ارمیسرش ب ییبال خواستمیاگر م هیچرت و پرتا چ نیداد زد:ا یعصب نباریا
 داشتم ....به خدا دوسش دارم   ادیز

 هیحاضرم بکنم ...باالخره  یبخوا یهرکار  یستیموضوع ن نیبه ا یول کردم که ادامه داد:اگر راض قشوی
   کنمیم تیراض یجور 

  یکن یراض دیاونو با یکن یراض دی:منو نبا دمیکش قینفس عم هی

 که من...   یندار  یتو مشکل یعنیاز حرفم با تعجب نگاهم کرد اروم گفت : متعجب

 حرفشو قطع کردم   هیبق
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 نیبا ا یروسال مشکل ی...و درضمن وقتیخون نخورد یکه به من داد یده سال به خاطر قول ی+وقت
 موضوع نداره منم ندارم  

بفهمم  ایکه دلش بشکنه  یکن ی...اما به خداقسم اگر کار  خوامیاونو م یو خوشحال یخوشبخت من
 روشن شد؟  کشمتیخودم م ی....با دستا ادیاز چشمش ب یاشک ،به خاطر تو یداد شیباز

   دمیبهم زد :قول م یلبخند رضا

 به نبودمون شک نکردن   نیاز ا شتریتا ب یبه مهمون میتکون دادم :بهتره برگرد یسر 

خندم گرفته بود  دمیلحظه ترس هیجلوم سبز شدن که  یروسال و مهد نیهمچ یورودمون به مهمون با
سرشو خم کرد پشت سرمو نگاه کرد انگار  کمیاخم کردم روسال اول منو نگاه کرد بعد دنبال رضا  یزور 

 مطمئن شه ناکارش نکردم   خواستیم

   فتادیداشت پس م نجایروسال ا یکرد کاریامد جلو بازومو گرفت و اروم گفت :چ یمهد

 مهمونا گم و گور کرد   نیخودشو ب لبخند به روسال ازکنارمون رد شد و مچهیو ن قینگاه عم هیبا  رضا

 بانمکش کرده بود   دشیترس افهیبه روسال کردم ق ینگاه

 کن   شیکه، خودت ماس مال یخونه ...بلد میریمن و روسال زودتر م یگفتم :مهد دتیجد با

وارد جون  یوقت  امدیدرن کشیتا خونه محمد ج رونیب میروسالرو گرفتم و همراه هم از قصر امد دست
 شل کرد و نشستمرو مبل   قموی کمیکتمو دراوردم و شوت کردم رو مبل  میشد

   نیبش ایبود :ب ستادهیهنوز ا روسال

تا  شیدیکه د یبار  نیاز همون اول یکنیم فیبرام تعر زیهمه چ عیامد نشست :زود..تند سر مردد
 امشب  

 نه   ای گهیدروغ م یوسط کس نیبدونم ا خواستیاما دلم م دونستمیم زویکه خودم همه چ درسته

کرد تک تک حرفاشو رضاهم زده بود با  فیتعر زویبود از اول همه چ نییطور که سرش پا روسالهمون
به خدا تا  یدربارم بد فکر کن خوامینم ریبا بغض گفت :ام دیاخم به حرفاش گوش کردم به اخرش که رس

 تو باغ...  

 وقت   چیه کنمیوقت درباره تو بد فکر نم چیحرفشو قطع کردم:روسال من ه عیسر
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 بلند شدم رفتم کنارش نشستم   نییانداخت پا سرشو

  ؟ی+دوسش دار 

قشنگش زل زدم  یچونش و اروم سرشو بلند کردم به چشما ریدستمو بردم ز دیکردم خجالت کش حس
   انهی ی:دار 

 اروم گفت :دارم   یلیخ

 ه  :پس خواهر کوچولم عاشق شد دمیکش یقیعم نفس

من دخالت  متی..تو تصم خوامیتورو م ی:من فقط خوشبخت دمیبوس شویشونیبغلم گرفتمش و پ تو
 همه جور پشتتم   شیاگر تو بخوا کنمینم

 ................ 

 (روسال) 

 خاک برسرم   یعنیانقدر خوشحال شدم که نتونستم لبخندمو جمع کنم  نیرحسیام یحرف ها با

تموم شده ...من  یمهمون گهید یاستراحت کن یاز جاش بلند شد و اروم گفت :بهتر بر  نیحس ریام
 حرف بزنم   کمیبا مت  رمیم

خوشحال  شتریکردب یبرخورد نیهمچ نیرحسیام نکهیتکون دادم و تا دم در همراهش رفتم از ا یسر 
 کنه   یز یچ ییدعوا دونمیچم ایناراحت شه  دمیترسیبودم همش م

   ادهیخوبه که انقدر درکش ز چقدر

که رو سرم گذاشته بودن  یتاج واشی دیوزیم یخنک یرفتم باال تو اتاقم پنجره باز بود و هوا خوشحال
 و قشنگ بود   فیظر یلیبرداشتم و نگاهش کردم خ

   ادیبهت م یلی_خ

چشام گرد  کردینگاهم م دیخندیکه م ییرضا با چشما دنیبه سقف با د دمیکه چسب دیزهرم ترک چنان
 شد  

 تو اتاق من ؟  یامد ی+ت..توچه طور 
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  وونیکرد :از ا وونیبه ا یا اشاره

  ؟یکردیقبال م می؟دزدیباال امد یچه طور  واریکردم :از د وونیبه ا یخم کردم و نگاه سرمو

 بودم   دهیکه تاحاال ند ییاز اون خنده ها دیخند رهیخوشو بگ ینتونست جلو گهید

رفت :نخند حواسم نبود خندش  ادمیکه  جمیبالسته چقدر من گ هی نیدادم ا یچه سوت دمید هوی
   شنومی:خب م ستادیجمع کرد امد جلوم ا

  ؟ییشنویم ویکردم نگاهش کردم:چ سربلند

 یبگ یز یچ هیبهم  یخواستی_تو باغ م  خوامیباال منم م یدیم شویکی یابروش رفت باال چطور  یتا هی
   یامدم اونو بهم بگ ینگفت

 نگفتم   یز یمن چ یگفتیم یدستمو زدم به کمرم: نه شما داشت تخس

 خونه و صدامون بشنوه  ادیب یکس هوی دمیترسیقدم امد جلو که رفتم عقب م هی

   یر یدر م رشیاز ز ی_دار 

 رونیسوزوندم برو ب یبه خاطر تو کالر  یبحث عوض کنم:نچ من االن خستم به اندازه کاف خواستم
 بخوابم   خوامیم

  ؟ی_االن هول کرد

 شد ... کم کم سرخ شدم مطمئنم کیبهم نزد شتریب

 +ن..نه من هول نکردم فقط خستم  

   میرسیبعدا بهم م یر ی:باشه امشب در م بشیدستشو کرد تو ج ستادیا سرجاش

 پروعه   نیگرفته بود چقدر ا خندم

 یکه فرستاد یکه اروم گفت :بابت لباس ستادمیو بال هاشو باز کرد پشت سرش ا وونیلب ا رفتم
 ممنون 

   نییپا دیاز پنجره پر عیگفت و سر نویا

 گرفت   شیباغ درپ یو راه خروج دیبه کت شلوارش کش یدست نیشدم رو زم زونیاو لهیرفتم از م عیسر
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   دمیمهمون لب هام شد برگشتم تو اتاق لباسامو دراوردم و بشمار سه خواب لبخند

 ................ 

و مردم و شهر  ستین سیاز ملک یخبر  گذرهیو دادن مقام بانو ارورا به من دو روز م یمهمون انیجر از
 در ارامش کامل هستن  

   زنهیم یگند هیکه داره  میرو دار دهیعق نیهممون ا بایتقر کنهیم کاریچ سیملک ستیمعلوم ن متاسفانه

همراهم باشن  رمیمن چند تا خدمتکار و محافظ خانم انتخاب کرد تا هرجا م یبرا نایال یمهمون یفردا
و  نیحس ریام دیشد یبا اسرارها نایعادت ندارم مخالفت کردم اما عالوه بر ال زایچ نیمنم که اصال به ا

 مواجه شدم    یمهد

بگم بلدم از  یحاال من ه ارهیسرم ب ییبخواد بال سیممکنه ملک گنیم هیمنطق لشونیدل ییجورا هی
 بگن باشه   نایخودم مراقبت کنم ا

 دمیاصال رضارو ند بایدو روز تقر نینشدن که برم تو قصر، تو ا فمیحر یکار خودشون کردن ول اخرم
من  دنید یاطراف  برا یقلمروها یمتحد ها یحت ایشهر  یمدام از هرجا نمیبیم یزور  رحسنمیالبته ام

   گنیم کیو تبر انیم

رفتم تو باغ واسه خودم داشتم  میمستق چوندمشونیکه منم پ انیب گهیگروه د هیبازم قرار بود  امروزم
 بهتر   خورنیم نارویمن مخ ال یجا رنیاالن م کردمیم فیک

 اخم هام رفت توهم    نیستیکر دنیرفتم سمتش که با د دمیرو از دور د یکه مهد گشتمیباغ ول م تو

سرش  ریسرشو خم کرد خ یرو بهم انداخت کم تونستیکه م ینگاه نیسرد تر دیتا منو د نیستیکر
 احترام گذاشت  

 بانو   ری_روزتون بخ

 خنده   ریزد ز یبانو رو باحرص گفت که مهد نیو رفت همچ دیراهشو کش بعدم

 خنده داره ؟   ی+االن چ

   خندمینم یز یکرد و باهمون خنده گفت :شرمنده بانو آرورا به چ صداشوصاف

 چه مدل حرف زدنه حالم بد شد   نیا زنمتایم یگرد شد :مهد چشام
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مقام بهت دادن االن من چپ نگاهت کنم  رسرتیربرنج؟خیبگم صدات کنم ش یکرد :خوب چ یاخم
   کننیاعدامم م

 کجاست دلم براش تنگ شده   نیرحسی...ام ادیخوشم م شتریب ربرنجی:همون ش دمیخند

  یچوندی؟نکنه پ یامروز نداشتبه جانب نگاهم کرد :مگه مهمون  حق

 منو نکشته   نایفلنگو ببندم تا ال خوامیپدرمو دراوردن حاال م چوندمیگفتم:اره پ نهیبه س دست

   یبهاشو بد دیلوت ندم با یخواینگاهم کرد:اگر م طونیش یمهد

 لو بده تا خودم بکشمت   یجرعت دار  کنمایلهت م زنمیبهش زدم :م یبچه پرو رو مشت محکم نگاه

 ................... 

 ) نیرحسی(ام

 خم شدم   کمیو  زیدستمو گذاشتم رو م دوتا

که گفتم واقعا مهمه ....با خراب شدن  یز ی+گوش کن محمد من متوجه حرفات هستم اما االن چ
 باز بشه  یکه اون کتاب لعنت میدروازه ما الزم دار

 قیبه تحق میاما اگه االن ما شروع کن فهممیگفت:به خدا م دیرسینظر مبه  یکه ناراض یبا چهره ا محمد
پنج  میاز دروازه رد ش میخوایم دی...شما شب گفت ادیبه وجود م یر یمجدد،صد درصد دوباره درگ

 کردن   کسانیساعت بعد دروازه رو باخاک 

   کردیتو کارا مداخله نم ادیکال ز دادیتمام مدت تو سکوت به حرفامون گوش م رضا

نه ....تا ابد که  ای میروز برگرد هی دیبه خدا ....درهرحال با دونمیپنجره :نم کیدو زدم و امدم نزد زویم
   میبمون ایدن نیتو ا دینبا

 کنم   قیبازم روش تحق تونمیم یی_ خودم تنها

  د؟یکن قیتحق نیخوایم ی_رو چ

ام پشت سرش وارد  یمهد کردیشده داشت نگاهمون م زیر یلبخند برگشتم سمت روسال که با چشا با
 بودمش دلم براش تنگ شده بود   دهیبود ند یکنار محمد نشست، چند روز  یشد و رو صندل
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   میدیجلوش :چه عجب بانو ماشمارو د رفتم

 نگو بانو ...  گهیاخم گفت:تو رو سر جدد تو د با

 نشوندمش   یکردم و کنار خودم رو صندل یا خنده

فقط من متوجه دست پاچه شدنش  دیحواسم به رضا بود که معلوم بود هول کرده ....شا یرچشمیز
   شدمیم

   کردینگاهش م یواشکیبازم  یول دیدوزدینگاهشو از روسال م مدام

   گرفتیبزنه باال برم بزنمش اما به جاش خندم م میباز یرتیجا داره غ االن

  د؟یزنیحرف م دیداشت مونیکدوم بدبخت پا انداخت و گفت:خب درباره یپا رو یمهد

 یچه جور  میکنیفکر م میدروازه....راه برگشتمون خراب شده دار یکرد:بدبخت یبه مهد ینگاه محمد
شروع  نیخوایسر صدا  _خب از کجا م یکنم ب قیخودم روش تحق یی....من تنها میاون کتاب باز کن

از  دیتونیجاست م نیکه دور اون کتابه واسه خود هم یا شهیر نکهیبا توجه به ا گمی........من م دیکن
 بدونه   یز یچ یکس دیشا دیسوال کن نجایا یها یمیقد

 گنیاکثرا م دونهینم یز یچ ادیز یاما کس میکرد نکارویداد:چند دفعه ا هیتک شیبه صندل محمد
 داستانه  هیو  میندار یز یچ نیهمچ

  ی_خب کتابخونه چ

 سمت روسال   میبرگشت هممون

 هی+منظورت از کتابخونه چ

بزرگ هست  یلیکتابخونه خ هیداستانه ؟تو قصر  گنیمردم م دیگیسمتم و اروم گفت: مگه نم برگشت
باشه در هرحال  شهیر نیدرباره ا یز یاز داستانا چ یکیتو  دیکه اکثر کتاباش داستان و افسانس شا

 باشه   یکه دربارش نوشتن واقع میممکنه داستان هیواقع شهیچون ر

   میسر به اون کتابخونه بزن هی ستی:بد نگفتیبدم نم نیفکر کردم راستش همچ کمی

 روش   نمیا میاروم گفت:ماکه همه راه هارو امتحان کرد محمد
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 با مت حرف بزنم   رمیجاش بلند شد :من م از

   یچته تو خودت رغضبیم یبلند شد کنار رضا نشست :هو یتکون دادم با خروج محمد مهد یسر 

 نگاه به روسال کرد وبعد بلند شد   هیاول  رضا

 کار دارم   کمی_من 

   رونیاز اتاق رفت ب و

 چش بود  نیگفت:ا دادیکه با انگشتش در،رو نشون م یبا تعجب رفتنشو نگاه کرد درحال یمهد

 .... دونمی:چه ممیدادم به صندل هیباال انداختم و تک یا شونه

 زهیچ گمیمشورت کنم ، رو کردم سمت روسال :اهم م یقرار بود با مهد افتادم مثال یز یچ هی ادی هوی
  ؟یبزن یدور  هی رونیب یبر  یخوایم

   نمیگفتم  _راستش من امده بودم تورو بب عیضا یلیتعجب نگاهم کرد خ با

  کردمیم تشیهدا رونیو از جام بلند شدم همون طور که به سمت ب دمیبه گردنم کش یدست

   امیبزن االن منم م یچرخ هیبرو  ینیاطرافو بب یبخوا دیگفتم شا دونمی:م

   اهیدنبال نخود س رمیدادم که باعث شد بخنده:باشه من م لشیبه لبخند گنده تحو و

   دیلحظه ترس هیکه  یرفتم سمت مهد عیسر رونیدر که رفت ب از

 _چته  

 شده روسالرو فردا تا شب توقصر نگه داره   یازش بخواه هرطور  نایبانو ال دنیامروز برو د ی+مهد

   یچ یگرد شد:برا چشاش

خودمون  یایاالن تو دن میهوا گرمه فراموش کرد نجایو اروم گفتم:از بس ا زیدستمو گذاشتم رو م هی
   زهییپا

  ینگاهم کرد:خب ک چ جیگ

     مینجایماه که ا هیماه مهر بود و ما االن  نجایا دمیامد ی+وقت
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 عادت شدنته ؟  کینکنه نزد هیباز منگ نگاهم کرد :چ 

که  ینطور یخدا با حرص گفتم:مشنگ ا یچقدر خنگه ا نیا میشونیبه پ دمیگرد شد بادست کوب چشام
 ابان ماه  شمهیو ش ستیهارو حساب کردم فردا ب خیمن تار

  م؟یچونش:چک دار ریدستشو به حالت متفکرانه گذاشت ز کمی

 کردم :فردا تولد روسالست االغ   یقاط گهید

 بلند گفت:نه بابا   یبا صدا چنان

 بگو روسال رو نگهداره   نای+زهرمار ....به ال

   گمیبه همه م رمیاما من دهنم چفت و بس نداره ها م گمیبه خودش گرفت:م یجد افهیق هی یمهد

خودمون  یایحاال چون تو دن رم،یبگ یخودمون کیجشن کوچ هی خوامینگو م یبه کس نمی+چرت نگو ب
   رمیبراش تولد نگ شهینم لیدل میستین

 یبد یخوایم یسوال کادو بهش چ هیفقط  ریبگ یر یتولد بگ یخوایبلند شد و با خنده گفت:م یمهد
 کنم   دایمال خودش پ هیشب گهیشاسگول د هیکه برم براش  نمی؟من خودم االن شخصا تو فکر ا

 کم چرت بگو   رونیگرفت:پاشو گمشو برو ب خندم

 رو هوا برام تکون داد و رفت  یدست

 ....... 

 (روسال) 

  

 خلوت بود یانداز  ری،محوطه ت اهیدنبال نخود س فرستهیمنو م زدمیداشتم غر م رلبیز

   ستین نجایکس ا چیچرا ه هیچ لهیامروز تعط ستین معلوم

   ستین ریزدم نخ دیاطراف د کمی رونیرفت ب یعنیشدم و دنبال رضا گشتم  الیخیب

 دلش برام تنگ شده بلند شد رفت   دیباش فکر کردم شا منو
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   دادیبود بدجور داشت قلقلکم م نیکه کنار زم یکمان ریاما ت رونیبرم ب امدم

 بزنم   کمیبزار  ستیکه ن یکس

 زدم خورد وسط   رویت نیاول دمیگذاشتم تو کمان و کش ریت

 زدم   یبرداشتم ه گهید ریت هی عیذوق کردم سر انقدر

 پشت سرمه   یکیکه حس کردم  کردمیو واسه خودم ذوق م زدمیم ریت یجور  نیهم

 با کمان برگشتم عقب   یطور  همون

 منو حاال  ی:نکش میدستشو اورد باال به حالت تسل عیسر نیرحسیام

 که شلوغ بود   شهیانقدر خلوته هم نجای:چرا ا نییاوردم پا کمان

 ستین یز یگفت :چ کردیم تیمنو هدا رونیکه به سمت ب یاروم گذاشت پشت کمرم و درحال دستشو
 ...  ایبه قصر  یگردیامروز اکثر محافظا رفتن تو ساختمان گارد ......روسال شب رو برم

 شما باشم   شیخونه ،پ خوامیحرفشو قطع کرد و با خنده گفتم :م عیسر

 گرفت :باشه   خندش

  دیباهم نبود کجا رفت مگه ی+مهد

 عشقش   دنی....رفت د زهی_هان نه ...چ

   میگفتم .و به راهمون ادامه داد یاهان

 ................ 

 (رضا) 

321 

 کمیکنه  یتابیانقدر قلبم ب نمشیبعد دو روز بب کردمیاصال فکرشو نم رفتمیباغ واسه خودم رژه م تو
  رهیکه دلم اروم بگ گرفتمشیتو بغلم م نیهمچ رفتمیم موندمیاونجا م گهید

 بود   دیبع یلینگاهم نکردم خ یدختر  چیکه تا االن به ه یمطمئنم من عقلمو از دست دادم از من گهید 
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 دیزود بود شا یلیهنوز برنگشتن خ دونستمیکه باد به کلم خورد رفتم سمت خونه محمد اما م کمی
 اصال روسال برنگرده خونه ،بره قصر  

بود  نییبرگشتم سرم پا دنش،راهوید رمیم یبهونه ا هیشدم بعدا به  الیخیدر بودم که ب یجلو بایتقر
 نفر   هیخوردم به  هویکه 

 تو هم   دمیاخم هامو ناخداگاه کش ماین دنیسر بلند کردم با د اروم

   یکورم که هست ی_به سالمت

که از خودت باالتره احترام  یبه کس ینگرفت ادیتوجه بهش خواستم از کنارش رد شم که گفت : بدون
  ؟یبزار 

 من   یای،نه دن یخودت یایپرحرصش نگاه کردم :تو شاهزاده دن یو به چشما برگشتم

 نه  ستیشما مهم ن یایکس تو دن چیه یشاهزاده بودن برا یعنیزد : یپرحرص لبخند

 کهیت هیکه  نهمویم نیرابطه تو اون درست مثل ا یرفاقت کن نیرحسیبا ام یتونست یچه طور  ؟واقعا
 از گوشت نخوره   یکناره گربه و ازش بخوا یگوشت گنده رو بزار 

 ؟  شهیجلوم و با پوزخند ادامه :مگه م امد

 نبود   المیخ نیعصاب منو خورد کنه منم ع خواستیم نیا

 نکن   یز یچ نیهمچ ری+فعال که شده تو خودتو درگ

درباره اون رو  دیشا ستیمسئله ن نیرحسی:ام کردیم یداشت با عصابم باز   گهیزد د گهیلبخند د هی
   ؟یادامه داد"درمورد خواهرش چ یاروم تر  کمی یاما "با صدا یباش بندیقولت پا

 بود  یبزنه باال کاف تمیرگ عصبان نکهیکلمه واسه ا کی نیچرا هم دونمینم

برابر قدرت  دنیقدرت روسال چند یمتوجه شد ؟حتمایسیرو قولت وا یتونی_ سر اونم م
 یکه بخوا یشیم یدفعه خوردن خون روسال انقدر قو هی...با  ستنیهم ن هی...اونا اصال شبنهیرحسیام

   یبکن یهر کار 

   یحرفشو بزنه:خفه شو عوض هیکردم نزاشتم بق یقاط گهید
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بکنم با لگد زد تو شکمم که اخم درامد  چند  یکار  نکهیگرفتم قبل از ا قشویبرداشتم  زیسمتش خ به
 قدم رفتم عقب  

،فکر  یگول بمال یتونیسر منو نم ری؟نخیمن بش فیحر یتونیم ینکنه فکر کرد هیپوزخند گفت :چ با
 بلکه به خاطر قدرتشه ؟  یخوایروسال رو به خاطر خودش نم دونمینم یکرد

 یکرد که حت یز یحرف بزنه منو متهم به چ یطور  نیکس جرعت نداره بامن ا چیبه جوش امد ه خونم
 بارم بهش فکر نکرده بودم   کی

به سمتش  یبرخورده بود انقدر ناگهان رتمیهامو باز کردم و با تمام قدرت افتادم به جونش به غ بال
 رفتم که نتونست دفاع کنه  

   شمینم الیخیگفت :من امشب تا تورو نکشم ب تیدراورد و با عصبان رشویشمش

به بازوش  دمیبا بالم کوب رهیکامل بتونه گارد بگ نکهیبود که داشتم قبل از ا یاز یامت نیهام بزرگ تر لبا
    نیزد که افتادم زم یافتاد اما با قدرتش بهم ضربه ا رشیکه شمش

 گهیبه کمرش زم که افتاد د یدادم  لگد محکم یبازم بزنه که جفت بال هامو باز کردم و جاخال خواست
 به شکمش زدم   گهیلگد د هی رمیگیبودم که تا نکشمش اروم نم یکارام دست خودم نبود انقدر عصب

خودتو به  یزایهمه مثل خودتن؟چ یگفتم : کثافط فکر کرد یوصف نشدن تیباال سرش با عصبان رفتم
  ؟یدیمن نسبت م

حظه نتونستم نفس چند ل یزد برا نمیبه قفسه س یهوا با قدرتش چنان ضربه بد یسمتم ب برگشت
 زد   یبود المصب قدرت ادیز یلیبکشم دردم خ

 نیدردم شدم هنوز رو زم الیخیبود که ب ادیکه داشتم انقدر ز یقدم رفتم عقب احساس خشم چند
 افتاده بود،  اصال متوجه اطرافم نبودم به سمتش رفتم تا بازم بزنمش بلکه خشمم کمتر شه  

 به روسال کردم   یخودشو انداخت جلوم نگاه یکیقدم باهاش فاصله داشتم که  چند

   برهینکشم امشبم خوابم نم نوی+برو کنار تا من ا

 ونزاشت برم جلو :  نمیبرداشتم که روسال دوتا دستشو گذاشت رو قفسه س گهیقدم د هی

 ....رضا تروخدا ولش کن ...اروم باش   رضا
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 و از درد صورتش جمع شده بود   کردی، به شدت ناله م مایو رفت طرف ن دیرس عیسر نمیرحسیام

معلوم هست شما دوتا چه  چیبلند کنه گفت :ه ماروین کردیم یکه سع یدرحال تیبا عصبان نیرحسیام
 مرگتونه؟ 

چشماش قشنگ بود  هیزاو نیروسال نگاه کردم چقدر از ا دهیترس یگفتم  به چشما مایچشم از ن باالخره
 بود  نمیو زل زده بود به صورتم  هنوز دوتا دستاش رو س

 گرفتم   دیلرزیم کمیدستامو اوردم باال و دستاشو که االن   مایو ن نیرحسیتوجه به ام بدون

 شد   دهیدنبالم کش یمقامت چیمکث به سمت پشت خونه حرکت کردم روسال بدون ه کمی با

 بودم  یو ول کردم هنوز عصباندستش میدیپشت خونه که رس به

 هاان ؟  یجلوم گرفت یداد گفتم :واسه چ با

   نتتیبب بیطب میبر ایب یشد یتو زخم شیکشتیم یکرد ارومم کنه :رضا داشت یبود سع دهیترس روسال

  زدمیحرفمو م دیبه شماره افتاده بود اما با نفسام

بفهمه  دیتو کار من دخالت کنه..با دینبا فهموندمیبهش م دیدادم :من خوبم...با یتو هوا تکون دستمو
 حرف بزنه  یحق نداره درباره تو حت

 یبلند یبا صدا میقدم باهم فاصله داشت هیشدم که فقط  کشیکردم انقدر نزد یبا روسال ط فاصلمو
 کیام حق نداره به مال من نزد یخر  چیکه قراره مال من بشه فقط مال منه ...ه یز یادامه دادم:چ

بشه  کتمی....نزد یباز ادامه دادم"اگ...اگه کس یبشه به خدا قسم "شروع کردم به سرفه کردن ول
   کشمشی...خ..خودم م

  زدمیداشتم حرف م یدرد وحشتناک نیبا همچ یبا چه توان دونمینم

   نینشستم رو زم دیکش ریبه شدت ت نمیبکشم اما قفسه س قیکردم نفس عم یسع 

 ارم  امد کن دهیترس روسال

 پاشو  میبر دی_رضا ...ترو خدا بلند شو با
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ام  یتر بود و ضربه ا یقو یلیاز من خ مایکه ن کنمیپشت سرم انکار نم واریدادم به د هیتک یبدبخت با
 از حد بود    یادیکه بهم زده بود ز

بود و  شونیدردم از کجاست انقدر صورتش پر دیاز درد داد بزنم روسال فهم خواستیهر تنفس دلم م با
   رهیبگ شینگران بود که هر لحظه امکان داشت گر

   نیسر خوردم و به پهلو افتادم زم واریاز د زاشتیبهش نگاه کنم اما درد نم خواستیم دلم

   کردمیسر هم سرفه م پشت

   رفتیم یاهیکم چشام داشت س کم

 ...................... 

 (روسال) 

که االن مخم داشت بهش  یز یبودم که حد نداشت رضا شروع کرد به سرفه کرد تنها چ دهیترس انقدر
درست نفس  تونستیخورده بود نم نشیبرش گردوندم  ضربه  به س عیرو انجام دادم سر دادیفرمان م
   کردمیخودم تمومش م دیبا ارمیکمک ب رفتمیاگر م شدیم رید یلیبکشه خ

باشه بدبخت  یاگر جسم یقدرت ای دهید بیاس یجسم دمیفهمیم دیداه بود  با ادیبابا بهم  بارها
  میشیم

 یکردم رنگش به سرخ نشیبه س یجر دادم نگاه نییاش  تا پا قهیلباسشو از  یز یتوجه به چ بدون
که قدرت ضربه تو  یکرد تا زمان شیکار هی شهیم نویشرکت باز ا ایبوده خدا یقدرت یعنی نیا زدیم

   کشهیدرد م دونستمیم موندیبدنش م

دستمامو تو هم قالب کردم و گذاشتم رو  ستیمهم ن یز یچ چیمکث کردم و چشمامو بستم االن ه کمی
 کرد بدنش داغ داغ بود   یاز درد ناله ا نشیس

 کردم   تیتمام قدرتمو به سمتش هدا دمیکش قینفس عم هی

   ضربه دفع شد یرویمن ،ن یرویدردش شدت گرفت اما رفته رفته با ن اولش

 برداشتم   نشیمنظم شد اما از هوش رفت دستمو از رو س دنشیکش نفس

 شد   داشونیبه سرعت با چند نفر پ نیرحسیکه ام دینکش یطول



 

341 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

نگاه به چهره وحشت زده من کرد ،کمکم  هیامد سمتش و  عیسر نیرحسیبود ام دهیرنگم پر مطمئنم
 کرد بلند شم  

 .................. 

   دیلرزیبد بود و دستم م کمیازش خوردم حالم  کمیبهم داد گرفتم و  نیرحسیکه ام یاب وانیل

 نشده   شیزیچ ینشست و اروم گفت :روسال اروم باش تو کارتو درست انجام داد کنارم

   فتنیو رضا به جون هم ب مایشکه شده بودم توقع نداشتم ن کمیحالش خوبه  فقط  دونستمیم خودمم

 داده؟  ادیبهت  یحساب شده بود ...ک یلیخ یکه کرد ی_کار 

 اروم گفتم :بهزاد   شدیم دهیشن یکه زور  ییصدا با

بهم سفارش  یلیخ میرو با قدرت خودمون درمان کن یضربات قدرت یداد چه طور  ادیبهم  یوقت ادمهی
 رونکایاما االن که ا دمیفهمیاون موقع نم یاستفاده نکنم فقط مواقع ضرور  یهرکس یکرد که ازش برا

اما  شمیم روقتا از قدرتم متنف ی،درسته که بعض کردمیاحساس ضعف م یلیخ دم،یانجام داده بودم فهم
 نجات داد  یکیامشب جون  ادمیقدرت ز نیهم

 دعواشون شده   یکجاست ... واسه چ مای+ن

   ساختنیاز اولم باهم نم نایا ستین یز ینگاهم کنه اروم گفت :چ نکهیبدون ا نیرحسیام

  گردمیبرم ییسر جا هی رمیبلند شد :من م ازجاش

   نمیرضا رو بب خواستیاروم از جام بلند شدم دلم م نیرحسیرفتن ام با

 اونم به خاطر ضعفم بود رو تخت چشماش بسته بود   رفتمیم جیسرم گ کمیدراتاقشو باز کردم  اروم

ساعت  مین ادی شهیزود خوب م یلیخ دونستمیاخم کرده بود م کمیکنارش نشستم تو خوابم  یروصندل
حرف  یاداور یلمسش کردم سرخ شدم با  یمن اونجور  نکهیافتادم قلبم تند تند زد از تصور ا شیپ

 رو لب هام جا خوش کرد   یگفت فقط مال منه لبخند یکه زد وقت ییها

  دمیلحظه ترس هیکه با گرفته شدن دستم  رونیبرم ب خواستمیبلند شدم م ازجام

 ....  یر یگفت:کجا م یجد یاروم ول یچشاشو باز کرد و با صدا اروم
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   یاستراحت کن خواستمی+م

 نجایاستراحت کنم اما توام ا خوامینشستم ....اروم دستمو ول کرد:م یکه رو صندل دیدستمو کش کمی
   یباش دیبا

،فکر  ادیازش نم ییصدا دمیکه گذشت د کمینگفتم  یز یو چ نییشد سرمو انداختم پا یجور  هی دلم
   میکردم خوابش برده تا سرمو بلند کردم چشم تو چشم شد

 زل زده بهم   یک از

 رو نگاه کردم   گهید یجا هی عیضا یلیشدم و خ دستپاچه

 بده  هیدادم تا بتونه تک هیکرد بلند شه منم بلند شدم بالشت پشت سرشو تک یجاش سع تو

   ادیب بیبگم طب ی+اگر هنوز درد دار 

 فشار داد :نه    نشیدستشو گذاشت رو س کمی

که به خاطر حالش  میمعذبم به خاطر کار کردمیاحساس م دیمن من کردم و دوباره نشستم شد کمی
دعوا  مایبا ن یسر بلند کنم گفتم:واسه چ نکهینگاهش کنم اروم بدون ا دمیکشیکرده بودم خجالت م

  دیکرد

 کردینگاهم م یبا اخم وحشتناک نیهمچ دیلحظه نگاهش کردم زهرم ترک هی دهینم یجواب دمید
 شدم از سوالم   مونیپش

 داد زد:نکنه اون پسره برات مهمه ؟  بایتقر یآشکار  تیعصبان با

طرف خودش ،خواستم  دیدستمو کش هویبگم  یز یشد  تا خواستم چ نیگلوم قورت دادم چرا همچ اب
   دیفشار کش شتریب رونیدستمو از دستش بکشم ب

   نمشیکنار تختش زانو بزنم تا بتونم بب نیبودم مجبور شدم بلند شم و رو زم یصندل رو

   یدستمو ول کن شهی+م

اون پسره  ینسبتا بلند :جواب سوالمو نداد یامد جلو تر و باهمون صدا کمیپر رنگ تر شد  اخمش
 برات مهمه ؟مهم تر از منه ؟ 
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فکر کرده من  نیاخه نکنه ا یزنیچرا داد م شنوه،یصدامون م یحرفش اول شکه شدم  االن کس نیا با
 دوست دارم   ماروین

چون  دیچرا دعوا کرد دمی....من فقط پرس نجایگفتم:اگر اون مهم تر بود االن اونجا بودم نه ا تیجد با
 من... 

   دمیترس ادیبود سرت ب کینزد ییبال نکهی،سخت بود بگم از ا دمیکردم سخت بود بگم ترس مکث

  ؟یامد جلو :تو چ کمیشد و  طونیرفت به جاش چشماش ش نیاخمش از ب دیکه د مکثمو

   گمیکه خجالت زده بود گفتم :بعدا م یبا لحن نیهم یبگم برا یچ دونستمیگاز گرفتم نم لبمو

 ؟     یدینگاهم کرد :ترس رهیخ کمی

 ....  یلیهوا گفتم:خ یب

 تخت نشستم   نییدستمو ول کرد از جام بلند نشدم همون پا اروم

انکارش  تونستمیوقته دلمو بهش باخته بودم دوسش داشتم و نم یلیبه خودم بگم خ تونمینم دروغ
 کنم  

 و به سقف زل زد   دیرو تخت دراز کش دوباره

 _برو استراحت کن  

 باشم؟  نجایا یاستراحت کن یخوایچون م یو گفتم:مگه نگفت دیسمتش از دهنم پر برگشتم

 دادم خاک برسرم   یچه سوت دمیفهم تازه

  ؟یایکه گفت :فردا بازم م رونیبرم ب عیشده بودم  بلند شدم سر عیضا یلیخ گهیزد د یمحو لبخند

 دادیکه داشت االن داد و ب هیهمون نیا شدیباورش نم یمظلوم گفت کس نیگرفته بود همچ خندم
 تکون دادم  بهتره بزارم استراحت کنه   ی، سر  کردیم

 کردمیکه کردن درک نم ییدعوا لیبودم دل یواقعا عصبان مایاز دست ن رونیخانه امدم ب بیطب  از
 زدم  ییحدس ها هیکه رضا با حال بدش گفت  ییزای..البته با چ

 برنن  ینجور یا گرویکه هم د رفتیم شیانقدر پ دیکه بود نبا یز یهرچ درهرحال
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تا سوار کالسکه بشه خودمو بهشون  کردنیکمک م مایکه داشتن به ن نیرحسیو ام یمهد دنید با
 رسوندم  

 مکث کرد   دنمیبا د ماین

 با روسال حرف بزنم ؟  قهیدو دق شهیو اروم گفت:م نیرحسیکرد سمت ام رو

   ماینگاه به من کرد بعد به ن هیاول  نیرحسیام

  میاونور منتظر:ما دیگرفت کش نیرحسیام یبازو یمهد

  شنومی:مدمیرفتن اونا اخم هامو توهم کش با

 دمیاون موقع ازت پرس ی...وقت یلبخند تلخ زد : چرا اون روز دروغ گفت هیداد و  هیدر کالسکه تک به
 نه؟  یگفت یدوست دار  ویکس

 دوست نداشتم   ویاخمم گفتم:اون موقع دروغ نگفتم کس باهمون

 مگه نه؟  یکرده اونو دوسش دار  فرق تی،االن که وضع ی_االن چ

 کردم که لبخند تلخش پر رنگ ترشد تو چشماش غم بود :  سکوت

وقته خارج از  یلیمن خ دمیفهم یاون گذاشت نهیمن دستو رو س یبه جا یوقت میرشدیامشب که درگ 
 داشت که من نداشتم؟  یدورم ....حداقل بگو ....بگو اون چ

  

   کندیرا کور نم ی"عشق ادم

 "  نیبینم هیکه بق ینیبیرا م ییزهایچ فقط

 ،  دونمیخودمم نم دونمینم نییانداختم پا سرمو

   کنمیم یخوشبخت یشمارو ندارم ....براتون ارزو اقتیاما من ل مای+من متاسفم اقا ن

...اما  ی_درسته که سهم من نشد  نیینگاهم کرد و از جاش بلند شد سرشو انداخت پا رهیخ کمی
  یخوشبخت ش دوارمیام
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   ستی"اگر سهم من از تو اغوش خال

   ستین یالیخ

   یسهم هرکس که باش بایدخترک ز برو

  ستیخوشبخت تیبرا میارزو

 داشتنت ،و نداشتنت"  یبا نبودنت گرچه سخت است ارزو میایم کنار

  

اما انگار  دمیترسیم یلیکنه خ یوقت بخواد کار  هی نکهیکنار از ا دیتعجب نگاهش کردم خودشو کش با
 حرفاست   نیبافهم و شعور تر ا

 نشیبه چهره غمگ یکردم و اروم درو بستم لبخند یدست شیکالسکه شد خواست درو ببنده که پ سوار
 زدم:ممنونم 

 امدن کنارم   یو مهد نیرحسیتکون داد با رفتن کالسکه ام یسر 

 بهت گفت  ی....چ شدی_چ

  یچیکردم :ه یبه مهد ینگاه

 ندونه   زویاون چ شهیبا خبره مگه م زیبا نگاهش بهم فهموند که که از همه چ نیرحسیام

   میخونه استراحت کن می_بهتره بر

 بخوابم   ریبگ یبدون ناراحت کمیحداقل  خواستیبودم به شدت خسته بودم و دلم م موافق

 ............. 

 ) مای(ن

 مجبور کنم   ویکس ادیدر هرحال خوشم نموقتش بود خودمو کنار بکشم  گهینداشتم اما د یخوب حال

رو دوست داره و مال من  یا گهیکس د نکهیبود که واقعا دوسش داشتم با ا یکس نیروسال اول اما
 داشته باشه   یخوب یزندگ خوادیکه خودش م یحداقل باکس دوارمینشد ام
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 یحت کنمیناراحت بودم فکر نم یلیکه خ کنمیاعتراف م  رفتمیواسه خودم تو کتاب خونه رژه م یالک
  کردیرضا درد م یهنوز کمرم به خاطر ضربه ها ادیخواب به چشمم ب

 باشه   ادیانقدر زورش ز شدینم باورم

   میشونیو ساعد دستمو گذاشتم رو پ دمیمبل دراز کش رو

 تو   ایبلند شم گفتم:ب نکهیدر بدون ا یصدا با

  

زانو زد و  نیامد کنار مبل رو زم زدیموج م یتو چشم هاش نگران نیستیاز کر ریداشتم غ ویهر کس توقع
درست  یزاشتیحداقل م رونیب یخونه امد بیحالت از طب نیبود گفت :چرا با ا یکه نگران ییبا صدا
 درمانت کنن  یحساب

   کردمیسقف زل زده بودم و نگاهش نم به

 نگن   یز یچ یبه کسهاگفتم  بی..من به همه طب یدیگفتم:از کجا فهم یبم یصدا با

 واسه پدرت امده بودم  ییاوردنتن من اونجا بودم ...دنبال دارو یگفت:وقت باحرص

 +من خوبم 

خودتو نابود  یزد یطور  نیاون دختر برات با ارزش بود که به خاطر ا ؟انقدریگفت :خوب تیعصبان با
  ؟یکرد

 کردم   سکوت

 من از اونم کمتره   اقتیهمه براش له له بزنن ....ل دمی_هه اره خب با

  ؟یارزش یگفتم تو ب یکه اروم گفتم :ک رونیگفت از جاش بلند شد خواست بره ب نویبغض ا با

 کامل مشخصه چقدر برات مهمم  یکنینگاهم نم یبهم حت یوقت یار یبه زبون ب ستی_الزم ن

 نیمن با ا ایمعلوم بود نگاه کردم خدا یشدم و به چشماش که توش ناراحت زیخ میتو جام ن کمی
 نکن  سهیمقا یکس چیوقت خودتو با ه چیاما ه ستیخوب ن ادیدخترم بد کردم :امشب حالم ز
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همه سال صبر کردم ...بازم صبر  نینافذ سبزش زل زدم اروم گفت :اشکال نداره ا یکنارم به چشما امد
   کنمیم

   دمیکش کردم و دوباره دراز یپوف کالفه ا رونیبه سرعت از کتابخونه رفت ب بعدم

 .................. 

 (روسال) 

   دمیکه از اول تا اخر سرشار از استرس بود اما راحت خواب شبیبا وجود د دارشدمیزودتر ب کمی صبح

331 

درست  یبرامسفارش نایکه ال ییدست و صورتمو شستم و افتادم به جون کمد تمام لباس ها عیسر 
 رو تخت   ختمیکرده بود (منظورش مانتو و شلواره )ر

   دیگرفته بودم شد وسواس

برداشتم با  ییطال یمانتو بلند مشک هیکلنجار رفتن  یچه مرگم شده بود باالخره بعد از کل دونمینم
 به مانتوم   خوردیشالم درواقع زرد بود اما م یشلوار مشک

بخچه  هیشبپارچه بزرگ  هی ینفهمه همه رو گذاشتم ال یکس نکهیا یلباس هارو تا کردم برا خالصه
 جمعش کردم  

لحظه فکر کردم تو خواب  هی رفتیداشت واسه خودش راه م یهپل یبا موها یمهد نییرفتم پا باالخره
 رفتم پشت سرش   واشی رهیداره راه م

 +پپپپخخخخ 

که  ییبود بخوره به سقف دستشو گذاشت رو قلبش با چشما کیهوا که نزد دیجون خودم چنان پر به
   زدیشده بود برگشت سمتم نفس نفس م سبالیمثل توپ ب

   دمیخندیرو دلم بود بهش م دستم

  ؟یدار  ؟مرضیمنو سکته بد یخوای_رو..روسال چته اخه ...م

 +مرض که دارم ..خواستم خوابت بپره  
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 خوابت بپره   خواستمیم گهیچشاش گرد بود:سکته رو رد کردم م هنوز

 نترس   یکنیسکته نم یبابا تو تا همه مارو سکته ند ی_ا

   ریو بالبخند گفتم:صبحت بخ ریسمت ام برگشتم

پخ کردنش واسه من  نه،یرحسیکرد :زهرمار.... دل و قلوه و لبخندش واسه ام زیاخم ر هی یمهد
 بدبخت   

 که هست   ینیخنده گفتم : هم با

و  ریام رفتن اموزشگاه منم رفتم قصر هرچند که صد دفعه یو مهد نیرحسیام میرو که خورد صبحونه
 دستت   هیبخچه چ نیدادن ا ریگ یمهد

 چرت و پرت گفتم بهشون و فرار کردم   منم

   نمیاونجا بب نویستیتوقع نداشتم کر نایورودم به اتاق ال با

   امیبعدا م دی+ببخش

   میزدینم یتو حرف مهم ایگفت :نه ب عیسر نایال

به من کرد  یکیکوچ میاخم کم رنگم داشت تعظ هیاز جاش بلند شد موهاشو باال بسته بود و  نیستیکر
   زارمیو اروم گفت :من تنهاتون م

 دختره نچسب  یبرنگرد گهید یکردم بهتر بر  اخم

 چه طوره بهتره ؟   شبیاز د مایحال ن گمی:منایمقدمه رو کردم سمت ال یب

 شده   یز یمگه چ شبیتعجب نگاهم کرد :مگه حالش بد بود که بخواد بهتر شده باشه  د با

 دنیخبر نم یبه کس یعنیاونا  یها چ بیبفهمه پس طب یز یچ یگرد شد البد نزاشته کس چشام
دست تو دماغش کنه طرفمو رسانه  یکیخودمون  یایتو دن هیقرصه حاال کاف نایچقدر دهن ا یی؟خدا

 !! کنیم شیا

   دمیپرس نیهم یحال بود برا یب کمی دمشیتو اموزشگا د شبی+نه بابا د

 کشف کنن  ویزیچ خوانیها که م ینگاهم کرد از اون نگاه کاراگاه کمی
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 دستت   هیچ گهید نایدستم اشاره کرد :ا به

 یچیکه واسه خودم بود گفتم:ه یبزارم اتاق بقل لیتا وسا رفتمیاتاق م رونیطور که به سمت ب همون
 خرت و پرته   کمی

   میکار دار یکه امروز کل میتو: بزار بر دیپر نامیاتاق که شدم ال وارد

   میدار کاریگفتم :چ خونسرد

   میباهاش کتاب بخون میماهم بر ای...اهان محمد امروز امد رفت کتابخونه ب زهیسرشو خاروند :چ کمی

  م؟یگرد شد :کتاب بخون چشام

 چش شده   هویقبال گفته بود از کتاب خوندن متنفره  نایال

 باهات کتاب بخونم   خوادیامروز دلم م میاب بخونکت می:اره بر دیگرفت و کش دستمو

 .... 

تعجب کرد  یلیخ دنمونیمحمد از د میکه امد یتو کتابخونه وقت میبود که نشسته بود یدوساعت
 کردم اخرم رفتم کنار محمد تا بلکه بتونم کمکش کنم   یهمراه نارویال کمیاولش 

   کردیعکساشو نگاه م خوندیاصال بهتره بگم نم خونهیداره کتاب م یمشخص بود زور  نایال

   دیخندیبهش م یبود ه دهیام فهم محمد

   رونیب دمیسر دستشو گرفتم باهم از امد اخر

  ؟یمجبور  ی+تو که کتاب دوست ندار 

 کردن   کاریهامون چ اطیخ مینیباهم بب میگفت :من چند تا لباس سفارش دادم بر هویکرد و  سکوت

 :نه تو برو من کار دارم   شدیداشت ظهر م گهینگاه به هوا کردم د هی 

 گفت :نهههه نرو   غیبرم سمت اتاق چنان با ج خواستم

   یزنیم غیبابا چته چرا ج ی+ا
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 دی...امروز با یایبا من م یعنی، یایبامن ب دیبا گمیبهت م یو گفت :وقت ستادیاخم امد جلوم ا با
 حرفم نزن   یگوش کن گمیمن م یهرچ

 اخه من کار دارم   نایتعجب نگاهش کردم :ال با

 من مهم ترم   ستیسمتم دستمو گرفت :کارت مهم ن امد

   مایکرد یر یبابا عجب گ یا

تا  کردیولم نم نامیظهر بود و ال گهیشکل بود د کیصد تا لباس عوض کرد از نظر من همشم  نایال
 ! !کردیلباسم تن من م هیجم بخورم  خواستمیم

   اطشیخ یحرف ها یلحظه حواسش رفت پ هی تو

   رونیاز اتاق امدم ب عیسر یکه گذاشته بود رو پام برداشتم و گذاشتم رو صندل یلباس واشی

 زدم   یطانیکنه لبخند ش غیج غیدنبالم بگرده ج دیاالن با نکهیچش بود از ا نیا ستین معلوم

 ................... 

 )نیرحسی(ام

   میریتولد بگ دیکه چرا با میستیخودمون ن یای..اصال ما تو دن کنمیناموسن من درک نم هیچ نای_اخه ا

   یزنیخنده برگشتم سمتش : چرا انقدر غر م با

 کردن خونه نداره   نیتو تولد گرفتن و تزئ قهی_چون پسر جماعت کال سل

از  مایاز خدمتکارا که دستشون چندتا جعبه بود امد داخل خونه ن یتعداد هیهمراه  مایکه گذشت ن کمی
   کردمیاما مراعاتش م هیدردش چ دونستمیصبح ساکت بود م

 کنم قبول کرد کمکمون کنه  کاریچ خوامیبهش گفتم م یجالب بود که وقت برام

 ؟  دیکن کاریچ نیخوایم دیدونیبراتون اورد فقط م دیالزم دار کردمیکه فکر م ی:هرچ ماین

 پاش انداخت :معلومه که نه   یکیپا رو اون  یمهد
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استفاده  یرنگ کیکوچ یاروم گفت :ما تو جشن هامون از پارچه ها مایچپ نگاهش کردم که ن چپ
که به هم گره خورده  یی"چندتا از پارچه ها نارویا یچه طور  دونمیمن نم نکهی...فقط مشکل ا میکنیم

 کمک؟  ادیب نایبگم ال نیخوای..م ننکیبودن دراورد " به هم وصل م

 االن مشغول نگه داشتن روسالست   نای:نه بابا ال دمیبه گردنم کش یدست

 نینگاه متفکرانه به پارچه ها و کرد :به درد ا هیکل جعبه رو برگردوند   هویاز جاش بلند شد  یمهد
 ؟  دیها ندار یلیگیپ یلیگیج نیاز ا گمی...م میاز روش بپر میبزن شیکه ات خورهیم

  گه؟غذاست؟ید هیچ یلیگیپ یلیگیبا تعجب گفت : ج ماین

   میولش کن بهتره مشغول ش نویخنده:ا ریزدم ز یپق

 انقدر هر  یحوصله نداشت حاال عوضش من و مهد ادیکه نشست رو مبل ز ماین

 کنن   کاریچ دیبا دونستنیشده بودن نم جیبدبختا گ میگفت یز یچ هیخدمتکارا  نیبه ا کدوممون

   میخونه رو ترکوند میزد یناجور  زیچ هی اصال

 کنن   کاریچ ستنیتولد نگرفتن و بلد ن یسه تا پسر تو عمرشون واسه کس یعنی

 یکشت لیبا وسا میداشت یطور  نیبپزن هم کیاز خدمتکارا خواستم ک یکیبود که از  نیکار مثبت ا تنها
   زنهیداره در م یمثل چ یکی دمیکه د میگرفتیم

داره  ینجور یکه ا رهیگیم شیداره ات یک نیبه من کرد :برو بب یکه دستش رو کمرش بود اشاره ا یمهد
   زنهیدر م

شده بود داد زد :فرار  یکه ترسم باهاش قاط یادیز یلیخ جانیبا ه نایسمت در تا درو باز کردم ال رفتم
 کردد 

 زد گوشم کر شد  غیج یجور  هی

 فرار کرد چشده   ی+ک

 رفت   چوندیگفت :روسال من پ یمانند غیج یامد داخل و با صدا نایال

   نهیبب نویرحسیام خواستیم چوندیکه پ یکجا رفته اون سر  یعنی...چوند؟ناموسنی:پیمهد
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 یعنی ومدیکه ن نجامیامده ،ا دادنیکه بهمون خبر م رفتیامد کنارمون:خب اگر اموزشگاه م ماین
 کجاست ؟ 

من االن  دیکمک کن نای:بانو شما به ا نایبه ذهنم امد رو کردم سمت ال یز یچ هی هویکردم  هنگ
   گردمیبرم

  یر یبا داد گفت :کجا م مایرفتم که ن یسمت در خروج به

   گردمی+زود برم

 خانه   بیتند رفتم طب یقدم ها با

 زدم   یلبخند مچهین هیرضا  یاتاق خال دنیباز کردم ...با د عیاتاق سر در

  ............... 

 (روسال) 

   میبرگرد یخوای؟م یدرد ندار  یدوباره گفتم:مطمئن نگران

 ولم کن : من خوبم دردم ندارم   یکچلم کرد گهیبهم کرد از اون نگاه ها که م ینگاه

خانه توقع نداشتم انقدر سرحال از جاش بلند شه اولش گفتم جو  بینگفتم ظهر که امدم تو طب یز یچ
   میجنگل بگرد میبر گهیگرفدتش م

زد که نگو انگار نه  میپیت هیانقدر مصمم لباس عوض کرد و اماده امد سراغم کف کردم  دمید یوقت اما
   گرفتیگاز م نویداشت از درد زم شبیانگار د

  یبام تهران میرفتیم ایاالن  میخودمون اگر بود یاینداشتم دن یبرنامه خاص چیه

 جاها که نداره   نجوریاز ا نجایاما ا یز یچ یکوفت ی،رستوران

مغرور  یاقا نیبگم نه ا یچ دونستمینه من م یدادم باهاش قدم بزنم اونم چه قدم زدن حیترج شتریب
   گفتیم یز یچ

 نبود   کیرمانت مونیزیچ چیگرفته بود ه خندم
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 ای خوردیگرگ منو م ای دیکشیساعت نم کیبه  کردنیمنو ول م یعنی، شناختمیجنگل نم نیاصال ا من
   مردمیاز ترس م

که  یهمون دفعه اول مییکجا دونستمیم بایبود تقر یسبز قشنگ یاطراف نگاه کردم فضا میکه رفت کمی
 برکه بود   هیجلوتر  کمیامدم  نیستیبا کر ریمس نیگم شدم از هم

   میطرف بر نیاز ا ایکردم و با ذوق گفتم :ب یرضا اشاره ا به

پر اب تر شده بود  کمیبرکه که از قبل هم  دنیکرد و امد درست حدس زده بودم با د رینگاه به مس هی
 سمتش   دمیذوق زده دو

  کنهیبه خودم که مخم خوب کار م ولیباال: ع دمیپر ستادمیاب ا کینزد

 داد   فیبهم ک یلیگرم خ یهوا نیرفتم تو اب...اب خنک بود و تو ا ارمیکه کفشامو درب نیبدون ا عیسر

   زنهیلبخند م دمیبار د نیاول ینبود چم بود برگشتم سمت رضا برا معلوم

 قشنگ تره   نوری...ا نجایا ایکردم :ب صداش

  ؟یبرکه انقدر ذوق کرد هیبودم :واسه  ستادهیاب که من ا کیاروم امد نزد یمکث کرد و با قدم ها کمی

 شده بود با خنده گفتم :اب دوست دارم   سینگاه به خودم کردم که پاچه شلوارم کال خ هی

 دوست دارم   ییزایچ هیگفت :منم  طونیلبخندش رو لب هاش بود ش هنوز

و با ناز  کشیقدم رفتم نزد هیبه سرم زد از قصد  یطانیفکر ش هیفاصله داره  کمیاز اب  دمینظاکت د یب
  ؟یاونوقت دوست دار  یگفتم :چ

  ؟یبدون یخوایچشاش گرد شد :م بدبخت

 بدونم   خوامیبودم گفتم :اره م ختهیکه تو صدام ر یناز  باهمون

لب، اب بود زل زدم به چشماش  بایتقر دیباریم طنتیامد جلو از تو چشماش ش  کمیکردم  کشیتحر
 لباسشو گرفتم به سمت اب هولش دادم   قهینکردم  یخودشو خم کرد منم نامرد کمیکه 

 باسن افتاد تو اب   با
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شده بود تازه  سیخ کلشیباعث شد از ته دل بلند بلند بخندم کل ه جشیگ افهیگرد شدش و ق یچشا
 سرش گذاشتم  ییکال هی دیفهم

  

  ایارزه به دار و ندار دن یتو ، م ی خنده

  ایهمه اش به کار دن کنمیشک م یشیم نیغمگ تا

 لحظه دوره  هی یاز نگاه ت حت یکه شاد یوقت

 تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره  ایدن

  

  یستینصف منم ن یتو اب ؟فسقل یکنیبا حرص از جاش بلند شد:منو پرت م 

 داد   فیک یلیخ کنمیگفتم :اره پرت م تیتخس با

 یصورتش گرفت طول یبا دستش جلو ختمیدستمو کردم تو اب ،به سمتش اب ر عیکه سر امدسمتم
   دمیکشیم غیو ج دمیخندیکردن من م سیکه اونم شروع کرد به خ دینکش

   کردیبه عقل ما شک م دیدیمارو م یهرک یعنی دیمارو ند یکس خداروشکر

 دهیبهش کردم موش اب کش یو برگشتم نگاه رونیشده بودم اما نه به اندازه رضا از اب امدم ب سیخ
 دیدو هوی دیکشیا چشم برام خط نشون مشده بود موهاش با دستش برد عقب و همون طور که ب

 کشتمت   رمتیسمتم :بگ

بود من  نیشده بود سنگ سیخ یلیاز اونجا که رضا خ دنیو شروع کردم به دو دمیکش فیخف غیج هی
 کالغ جون   یازش جلوتر بودم برگشتم و زبونموبراش دراوردم :عمرا اگه بهم برس

 شروع کرد به سرفه کردن   نشیدستشو گذاشت رو س دمیادامه بدم د دنمیخواستم به دو تا

..دستشو گرفت به درخت و یتو خوب نشد گمیمن م ایسمتش ب دمیدو عیو سر دمیترس دیپر رنگم
 اروم رو چمن ها زانو زد 
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منه به  ریتقص دی..ببخش یدلهره فراوان کنار زانو زدم دستمو گذاشتم پشتش با استرس گفتم :خوب با
   میپاشو برگرد یگفتم هنوز خوب نشد یخودت فشار اورد

 سرفه هاش قطع شده خاک برسرم مرد ؟  دمیبود د نییپا سرش

نگاهم کرد: به  طونشیش یسرشو اورد باال و با اون چشما کمی خندهیداره م دمیخم کردم که د سرمو
 کالغ؟  یگفت یک

سمت خودش انقدر  دیشبازوم گرفت و ک عیامدم فرار کنم سر شدهینگاهش کردم تازه افتاد چ گنگ
 رو چمن ها   نیکارو کرد که افتادم زم نیا یناگهان

 صورتم دوتا دستمو نگه داشت   کیدستمم گفت و نزد یکیبلند شم که اون  خواستم

 شده   تیسکته کردم فکر کردم طور یزار یگفتم :سر منو کاله م غیج با

اروم گفتم :ولم کن بزار  دیچکیخم شد که زل زدم به چشماش هنوز اب از صورتش م کمیصورتم  رو
 پاشم  

 دوست دارم   ایچ یدیپرس ادتهیگفت : یلبخند بدجنس با

   ادینم ادمی یز یگلوم قوت دادم :نه چ اب

   ادمهیمن خوب   یو با خنده گفت: ول دیابروش باال پر یتا هی

مرد ناتوان شده  نیبود دربرابر ا طنتشیبود که تونستم به چهره خندونش و پر از ش یز یتنها چ سکوت
 دنیشدم نگاهش رو ل*ب هام بود  دوباره تپش قلبم ...د میبود که دربرابرش تسل یبودم  کس

   ترکمیفاصله حس کردم االن  م نیقشنگش تو ا یچشما

 عادت نداشتم   ایکینزد نیبه ا خواستمینم نویمن ا اما

 خم شد سمت صورتم ،که سرمو چرخوندم  و اروم گفتم :نه رضا بزار بلند شم   شتریب کمی

منم از جام  دیبه موهاش کش یعقب  کالفه  دست دیخودشو کش عیکه به خودش امد باشه سر انگار
نگاهش کنم همون جا نشسته بودم که  تونستمیبلند شدم و نشستم باز خجالت امده بود سراغم و نم

   دیسرشو گذاشت رو پام و دراز کش هوی

 یکنیم کاریاز کارش دستمو گرفتم باال که بهش نخوره :چ متعجب
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 افتاب خشک بشم   ریز خوامیگذاشت رو چشماش و اروم گفت :م ساعدشو

 ؟  نجایچرا ا نیحرص گفتم خوب برو اونور بش با

 گفت :چون راحتم   لکسیر

 خیگفت:مگه م تیاخر سر دستشو برداشت و با جد دمخوریول م یپرو رو نگاه ،معذب بودم ه بچه
   بردیول نخور داشت خوابم م قهیبچه دو دق رتهیز

   دیو اروم گفتم :ببخش دمیخند

واقع  نجایا عتیطب کردمینگاهم کرد دوباره ساعدشو گذاشت رو چشمش منم درختارو نگاه م کمی
   دادیحضور رضا بهم ارامش م یول دمیترسیگم شدنم م انیجنگل بعد جر نیاز ا کمیقشنگ و بکر بود 

به  یاز اسمون دست بارهیم شیکه ات ستیمن که پختم المصب افتاب ن میافتاب نشست ریز یروب هی ه،ی
 گهیسر رضا خشک شده بود کال د رینم داشت پام ز کمیفقط جلوش  گهینبود د سیخ دمیشالم کش

  کردمیحسش نم

کردم پامو دراز کنم برگشت بهم  یمن بدبختم سع  دیبه گردنش کش یاز جاش بلند شد و دست باالخره
 خودشو گرفت نخنده   یباز جلو ینگاه کرد خندش گرفته بود ول

و رو کردم سمت رضا که هنوز رو  دمیخودمو کش کمی سمیکه گذشت پام بهتر شد و تونستم وا کمی
   کردینشسته بود و اطراف نگاه م نیزم

   مینیبش هیتو سا میبر ؟پاشوی+اب پز نشد

بود هم  هیاونجا به نسبت هم سا میهمون برکه رو سنگ نشست کینزد میاقا دل کند و رفت باالخره
 خنک تر  

 پر ارامش اب و پرنده ها سپردم   یبستم و گوشامو به صدا چشامو

   دمیو مثل برق گرفتا از جام پر دمیخورد به کمرم ترس یز یچ هیلحظه  هینبود  حواسم

   کنهیم تیاخم کردم منو اذ دیخندیبهم م زیر زیکه باز کرده بود و ر ییبال ها دنید با

   دمیبکن ترس یاعالم هی+قبلش 
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به  دیبخوام بکنم اعالم کنم که با یدهنش و با مکث گفت:اگر قرار باشه با هرکار  یبرد جلو دستشو
   ییکنم ....تو ترسو زونیخودم زنگوله او

 گفته من ترسوام   ی...ک یو دستمو زدم به کمرم:ترسو خودت نیزم دمیکوب پامو

   یستیبه سرتاپام کرد و اروم گفت:مشخصه ترسو ن یا اشاره

به  یز یبدم چ ریسرجام نشستم مثال من قهرم دنبال بهونه بودم بهش گ نهیبرگشتم دست به س شیا
   ومدیذهنم ن

 بایاز نظرم بال هاش ز نمیبال هاشو بب استخویسر برگشتم به پشتش نگاه کردم دروغ چرا دلم م اخر
 ماه   یشب و به براق یکیبود به تار

 گل کرده بود بزار استفادمو کنم   شیباز فتهیکه خودش حاالم

 قشنگه   یلیکه باعث شد برگرده و باتعجب نگاهم کنه :خ دمیرو بالش کش یدست ناخداگاه

   یگیم نویکه ا یهست یکس نیزد:اول یپوزخند

منم  یبرا خواستیبودنشو دوست داشتم اما دلم نم نیناراحته مغرور بود سرسنگ یز یکردم از چ حس
بود  فیتو ابراز احساسات ضع کمی نکهیطرفه باشه با وجود ا کیحسم  دمیترسیمغرور باشه ..اولش م

    ستیطرف ن کیاما خوشحال بودم که حسم 

 اسمم سر بلند کردم و اطراف نگاه کردم   دنیچشمم رو بالش بود که با شن هنوز

   ستادمیبلند شدم ا دمیدوباره اسممو شن ینبود اما وقت یکس

   یدی...صدارو شن ییشنوینگاهم کرد  +م یسوال رضا

   شنومینم یز ی:من که چ ستادیجاش بلند شد و کنارم ا از

 رم  ب یر یبه مس خواستیو م کردیداشت صدام م یکی: دمیشنیمن داشتم م اما

باشه  سیملک یرضا امد جلو :صبر کن روسال ممکنه از تله ها عیبه سمت جنگل برداشتم که سر یقدم
 خطر داره  
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 بفهمم   دیبا هیچ شنومیکه م ییصدا ای دمیکه چند دفعه د ییزایچ نیبفهمم ا دیبا نباریگفتم:ا مصمم

 سمت جلو حرکت کردم   به
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تو چاه  یانگار کس دمیشنیکجاست اما صدارو م رمیکه م یر یمس دونستمیبا مکث دنبالم امد نم رضا
   کنهیداره صدا م

   میجنگل قیکه مطمئن بودم تو بخش عم میبودم اما رفتم انقدر جلو رفت دهیترس کمی

  ستین یز یچ نجای...ا میصداها قطع شد رضا امد کنارم :روسال بهتره برگرد هوی

   دمیخودم شن گمیمن دروغ نم یبرگرد یتونی؟م یکنیبرگشتم سمتش:حرفامو باور نم تیعصبان با

   نیخطرناکه هم گمیمن فقط م یگیگفتم دروغ م یگفت:ک تیجد با

 بهش بدم که   یجواب خواستم

   زمیعز ی_توهم نزد

   دتشیبزرگ بود چند قدم رفتم جلو انگار رضام د دیسف زیچ هیبرگشتم پشت سرم پشت درختا  عیسر

   رونیب ایب یکشوند نجایمنو تا ا یهست ی+ک

 بلند به سمتم امد چشام گرد شد   یها الیبا  یرنگ دیاسب سف دنیدختر بود اما با د هی هیشب صداش

 یگردیم یسرشو برگردوند :دنبال ک هویسوارشه پشت سر اسب رو نگاه کردم که  یکس دیکردم شا فکر
   زنمیمنم که باهات حرف م

حرف  ؟دارهییشنویبرگشتم سمت رضا:م کردمیکه بهش اشاره م یبا دست درحال نیبه زم دیچسب فکم
   زنهیم

   شنومیاروم گفت:به خدا من نم کردیمتعجب نگاهم م رضا

 اخه من ...  ی+ول

 منو بفهمه   یحرف ها تونهی_اون نم
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 انقدر برام اشناست مردد رفتم جلوتر :چرا  وونیح نیا کردمیگلوم قورت دادم چرا حس م اب

 خم کرد به چشماش نگاه کردم   کمی سرشو

 یکه درست جلو دمیکش شیشونیبه پ یدست دادیبهم م یکیچشما چقدر اشناست چقدر حس نزد نیا
 شیشونیرنگش رو پ دیظاهر شد و پشت بندش شاخ خوشگل سف ییمن چند تا نور طال یچشم ها

 جا خوش کرد  

 همشون مردن  کردمیامد کنارم با بهت و تعجب گفت:اون ....تکشاخه ،من فکر م رضا

 من بود  یلیشکل تبد هیشب بایکه تقر میدیم ویهمه مدت موجود نیبند امده بود بعد ا نفسم

  فهممینم هیو بق یگیم یچ شنونمیکه من م هی+چه طور

   یتکون داد:چون هم نژاد من هست سرشو

 دورگم   ستمین+اما من تکشاخ کامل 

   یاما بازم هم نژاد من دونمی_م

 پس توهم نزدم  دمیروز امدم تو جنگل د نیکه من اول هیزیهمون چ نیا پس

ده تا اسب  بایامد تقر گهیسم چند تا اسب د یزود صدا یلیازش بپرسم که خ یا گهیسوال د خواستم
  میبود نایمختلف مارو دوره کردن و من و رضا صاف وسط ا یبه رنگ ها

  شمیبگو دارم خول م یز یگفت: به چ واشی رضا

   نیخوایم یگلوم قورت دادم:خب از من چ اب

   یبه ما کمک کن میخوایزد :م یبود امد جلوم دورم چرخ اهیاز اسب ها که س یکی

   گنیم یگفت:چ واشی رضا

 بهتون کنم   یمن چه کمک نیخواینگاه بهش کردم و اروم گفتم:م هی

هم نوع هامون هنوز زندن  میدونی...م سهیدست ملک ریگفت :ما گلمون اس نباریا دیاسب سف همون
   میاونارو ازاد کن میبهمون کمک کن بتون

 اونارو نجات بدم؟  ی+اخه من چه جور 
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   یکتاب آلن باز کن میکنیماهم بهت کمک م ی_اگر کمکمون کن

 حرفش چشام گرد شد  نیا با

   شهیکتاب چه طور باز م نندویم نایزمزمه کردم:رضا ا اروم

   ستمیتوانمند ن یلی...اما منم مثل شما خ کنمیبتونم م یمن هرکار  دینی+بب

   یکمک کن یکه قبول کرد نکهی_مهم ا

  کردنیکردن ،مدام اطرافو نگاه م یقرار  یهمشون ب هوی

   شدهی+چ

همه جا دنبال  سیملک یاژدها میبر دیرو دوتا پاش بلند شد :ما با دهیاسب سف همون
 ...   میما هست یداشته باش ازیماست....هروقت به ما ن

 درختا گم شدن   نیو ب دنیهمشون شروع کردن به دو بعد

   شدیبودم تو بهت بودم و باورم نم دهیکه د یز یاز چ هنوز

 ؟  یروسال خوب ی_ه

...مگه  شونیدید یول یدیبودن ...درسته صداشون نشن یواقع نایا یخورم کردن ول زیچ کنمی+حس م
 گله تکشاخ هارو داره؟  سیملک

از تکشاخ نزد راستش  یبودم حرف ششیو کالفه گفت:اون مدت که من پ دیبه گردنش رس یدست رضا
 گفتن   ی...درباره کتاب چ دونمینم

   میکتاب آلن رو باز کن کننی+گفتن اگر بهشون کمک کنم اوناهم درعوض کمک م

   شدیم کیبه اسمون کردم هوا داشت تار ینگاه

   میدید بیغر بیعج یها زیچ یبه اندازه کاف شهیم کیهوا داره تار میبرگرد گهی+بهتر د

 میدیشده بود که به باغ رس کیهوا تار گهیرو برگشتم د میکه رفته بود یر یکرد، مس دییتا حرفمو
   میطرف بر نیاز ا ایخواستم به سمت خونه برم که رضا گفت :ب

 کرد  دیرسیباغ که به پشت خونه محمد م یاشاره به در پشت و
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 داره   ی؟چه فرق میبر نوری+چرا از ا

 جهت تنوع   یطور  نی_هم

 یباال انداختم و از در پشت یشونه ا الیخیورود خروج تنوع ؟ نگاهش کردم ب رییتاحاال تغ ی؟از ک تنوع
  ستادیرضا ا میدیبه در که رس میرفت

  ؟یایب یخوای+نم

   نهیدرست نباشه برادرت منو همراهت بب دیو اروم گفت :شا بشیکرد تو ج دستشو

 لباسشو گرفتم که با تعجب نگاهم کرد :چرت نگو بابا  نیکردم است یاخم

 از جاش تکون نخورد   اما

جا به جاش  کمی یحت تونستمیاما نم زدمیداشتم زور م یسانتم جا به جا نشد ه هی دمشیکش دوباره
 کنم 

   گهید ایب یخور یبابا چرا تکون نم ی+ا

   رسهیکه هست  _اخه کوچولو تو زورت به من که نم وانمید ایب دنیشروع کرد به خند هوی

   یایبامزه گفت کوچولو گفتم:اصال نخواستم ب نکهیکردم با ا اخم

  زدمیسمت خونه غرم م رفتمیطور که م نیهم

 مطلق بود  بسم اهلل   یکیدر بازه اروم درو باز کردم ،خونه تو تار دمیدر بزنم د خواستم

شده بود که شکه فقط اطرافو  نیچراغا روشن شد کل خونه انقدر قشنگ تزئ هویبا شک رفتم داخل  
خنده  یبعدش صدا دمیکش فیخف غیج هی دیترک یچ دونمینم هویبگم که  یز ینگاه کردم خواستم چ

 تولد مبارک   گفتنیکه م نایو ال یمهد

 تعجب نگاهشون کردم تولدم؟؟مگه امروز چندمه   با

با خنده امد سمتم  نیرحسیانقدر خوشحال شده بودم که حد نداشت ام کردمیگنگ بهشون نگاه م جیگ
   زدلمیگفت:تولد مبارک عز دیبوس میشونیو منو تو بغلش گرفت پ

 نبود که تولدمه   ادمیبگم ....من  یچ دونمینم ری+ ام
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 نبود پس همه کادوهاش واسه منه   ادتیباخنده امد جلو :خب حاال که  یهدم

 منم گشنمه   رسنیبرو لباستو عوض کن که االن مهمونامون م ربرنجیبهم کرد:ش یاشاره ا بعد

   د؟یدعوت کرد میگفتم:مهمونا؟مگه کس باخنده

 دیباال...با میبر ای؟ب میسمتم و دستمو گرفت: معلومه تولد بانو ارورا باشه و مهمون دعوت نکن دیدو نایال
  یلباس عوض کن

 .................. 

 ) نیرحسی(ام

رفتم کنارش و  کردمینگاه م کردیکوفت م وهیواسه خودش داشت م الیخیکه ب یداشتم به مهد باحرص
 نگو  یشلوغ نکن و به کس ادیاروم کنار گوشش گفتم :خوبه بهت گفتم ز

و مت گفتم  نایبود اروم گفت :من فقط به ال گهید یجا هیکه نگاهش  یزد و درحال یلبخند یمهد
  کننیهمه مهمون دعوت م نیخودشون ا نایا دونستمی،چه م میریتولد بگ میخوایم

دعوت  ویبهش بزنم رفته به پادشاه گفته بعد توقع نداره اون کس یمشت یپس گردن هی خواستیم دلم
   ننیبچ یو صندل زیانقدر اسرار داشت کل باغ رو م ناینکنه پس بگو چرا ال

داد با  یبلند شدم و رفتم سمتش باهام دست خوردیکه همچنان داشت م یورود رضا از کنار مهد با
 دنبالت   فتمیبودم با چوب ب نیتو تو فکر ا یای مخنده گفتم :فکر کردم خودتم پشت سر روسال

 پر جذبش گفت :رفتم لباس عوض کنم   یکرد و باهمون صدا میبه شوخ یکم رنگ لبخند

خودمو جمع و جور  دیبچه پرو منو پرت کرد تو اب با هیبه لباس هاش کرد و اروم گفت : یا اشاره
   کردمیم

من به خواهرم گفت بچه پرو خندم گرفت حاال هرکس  یجلو نکهیمنظورش روسالست از ا دونستمیم
   کردیساعت واسم هندونه قارچ م هیبود  گهید

کردم خودمم کنارش نشستم با اخم  تشیبود هدا یخال یکنار مهد یها یاز صندل یکیسمت  به
 دیدور دور با رونیب دیرفت دیچوندیمارو پ نکهیامروز تولدشه وگرنه به خاطر ا فیگفتم :ح یظاهر 

 بکشمت 
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 ینگهش داره برو خداتو شکر کن قبال بهم گفته بود تونستیکه نم نایباال انداخت و گفت :ال ییابرو
   دیاماده کن نجارویا دیتونست رونیباز من بردمش ب یر یتولد براش بگ یخوایم

 رونیب یرفت یکن خواهر مارو برداشت ایح یهو ی:هو خوردیشربت م کمیکه داشت  یدرحال یمهد
  یچپم نگاهش نکن یر یبگ ادیسرت که  زمیباال بر یبا بچه ها یخوایم

 کردم :شما شربتت بخور   یا خنده

 نشسته بودن   اطیتو ح میسر هیداخل و  امدنیو م شناختمیبود که اکثرشون نم ییرو مهمونا نگاهم

د داشتم بود و به احترامش بلند شدم باهام دست دا ادیگارد امد سمتم سنش ز یاز فرمانده ها یکی
 شده   رهیخ ییرضا به جا دمید زدمیباهاش حرف م

 ریباالخره ولم کرد و رفت ،مس زدینگاه کنم ماشاهلل چقدر ور م تونستمیمن بود نم یدرست جلو اروی نیا
 یروسال داشت با مهمونا سالم و احوال پرس نییامده بودن پا ناینگاه رضارو نگاه کردم انگار روسال و ال

   کردیم

حجاب داشت و موهاش معلوم  نکهیبا ا ومدیبهش م یلیبود خ دهیکه پوش یرنگ بلند ینقره ا لباس
 کرده بود  لشیتکم گهیکه بسته بود د میبند مروار یشونیپرنسس ها شده بود پ هینبود اماشب

 خودمم زل زدم بهش    دمیخودم امدم د به

 و اخم کرد  نییکنار رضا سرشو انداخت پا نشستم

به بازوش ضربه  زنهیم دید ویداره ک نیا دنیبود اصال همه فهم نایچنان تو نخ ال یخوبه مهد نیا حاال
  یلعنت یگفت :حسمو خراب کرد تیزدم که به خودش امد و با عصبان یا

 :پاشو جمع کن خودتو   دمیخند

    از باغ شروع شد ،اکثر مهمونا رفتم تو باغ رضا هم بلند شد رفت کیموز یکه گذشت صدا کمی

 به سرتاپاش کردم  نیتحس یاز رو یامدن سمت ما نگاه نایهمراه ال روسال

   شناسمینم نارویشلوغه من اکثر ا نجای_چرا انقدر ا

 نداره   یبه من ربط شونهیا ریکردم :تقص یبه مهد یابرو اشاره ا باچشم
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 ...من که رفتم   دیمهمونا بشمار دیگرفت و گفت :شما بشن نارویامد دست ال یمهد

 تو باغ   میبا رفتن اونا روسال دستمو گرفت باهم رفت ونسیپسره د نیا دمیخند

 ................. 

 (روسال) 

بگه منم فقط  کیبهم تولد تبر مانهیصم ادیبود که ب یکی رفتمیتعجب به مهمونا نگاه کردم هر طرف م با
   کردمیتشکر م

که امدم تو باغ سه تا  میاز وقت شتریبود ب یعروس هیشب رنیگیتولد م یختیر نیهمشون ا نایا دونمینم
   ومدنیپا به پام م رفتمیکه داشتم هرجا م یمحافظ خانوم

از خنده قرمز  نایکه ال کردیم فیداشت تعر یچ یگوشه نشسته بودن معلوم نبود مهد هی یو مهد نایال
 شده بود  

 هیکوچولو شب یزهایپارچه به طرح چادر بزرگ زده بودن روشم با گل و چ هیدرخت  کینزد ییجا هی
 بودم   فیخر ک یعنیداشت اخ جون واسه من درست کرده بودن  یشده بود  و سه تا صندل نیستاره تزئ

 گریگفتن و همد کیو اون امدن بهش تبر نیکنارم نشست اما انقدر ا نیرحسیاونجا نشستم ام رفتم
 شد پاشد رفت تو جمعشون بلکه دست از سرش بردارن   کردن کالفه یمعرف

 ینیریش هینگاه به اطراف کردم  هی ینیریو ش وهیظرف م دنینخورده بودم با د یز یچ ادیصبح ز از
 اقا امدن سمتم   هیبرئداشتم تا خواستم بخورم دوتا خانم و 

 کردن   یخیتار یبلند باال یارزو ها نیگفتن و برام از ا کیتبر یخانوما دست دادم کل با

   دیریدرد بگ یامدن ا گهیرو برداشتم تا خواستم بخورم دوباره چند نفر د ینیریرفتن اونا دوباره ش با

 دک کردم برن   یکردم و با بدبخت یباهاشون روبوس یلبخند ظاهر  یحرص ول با

تو  کنمیبه قران بشقابو م ادیب گهینفر د هی یعنیرو برداشتم : ینیریکه رفتم با حرص دوباره ش اونا
 حلقتون  

به  یمحافظ وارد باغ شد با حالت زار  نیمت با چند هویمن شانس ندارم حرفم تموم نشده بود که  اما
 خدا منو بکش   ینگاه کردم ا ینیریش
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 جام بلند شدم و رفتم سمت مت تا خوشامد بگم اما خودش امد سمتم   از

 ایاحترام گذاشته بودم  یاول انقدر ناش یاحترام بزارم سر  یطور  بودم چه ادگرفتهی گهیخم کردم د سر
    دیخندیبهم م یچند روز مهد

 بهم زد :تولد مبارک دخترم   یلبخند مت

باعث افتخاره منه که تو  دیاورد فیتش دیممنون ...لطف کرد یلیانداختم :خ نییپا یخجالت سر  با
   دیتولدم حضور دار

   کردمیم یپاچه خوار  چه

   میندار شتریبانو ارورا که ب هیهمون لبخند مهربونش گفت : با

 _سالم  

رفت اروم گفتم  نیبود لبخندم از ب نییبود و سرش پا ستادهیبا چند قدم فاصله ا مایسرمت ن پشت
   دیخوش امد یلی:سالم ...خ

 :تولدتون مبارک...   کردیجلوتر بهم نگاه نم امد

همه کادو  هیبود که کادوشو بهم داد بق یکس نیاول مایرو به سمتم گرفت ن یکیبسته کوچ سپس
 گذاشتن   زیهاشون بردن تو خونه رو م

 نبود   یاز یگفتم :ممنون ن یرو ازش گرفتم و بالبخند کمرنگ بسته

 تکون داد و رفت نموند   یسر 

خودتون  کنمازیهش مدستپاچه گفتم:خوا کنهینگاه م یحالت خاص هیبا  دمیکردم سمت مت که د رو
   دیکن ییرایپذ

 _ممنون دخترم  

و  دیپادشاهشون رنگشون پر دنیکه اکثر مردا بودن که بدبختا با د یکردم به سمت قسمت شییراهنما
   ستادنیجلوش ا خیس
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ها چششون رو من بود منم  یلیمتاسفانه خ زیبرگشتم سرجام نشستم کادو رو هم گذاشتم رو م 
 تو حلقم   ومدیبخورم معدم داشت م یز یچ دیکشیخجالت م

 دنیاما با د ومدیبود بهش م دهیکه پوش یچشمم افتاد به رضا  چقدر لباس هویراه فرار بودم که  دنبال
 اخم کردم   کردنیم فیتعر ویزیداشتن چ ادیکه کنارش نشسته بودن و باخنده  و عشوه ز یدوتا دختر 

 تو حلق رضا بود   بایدوتاشونم  تقر هر

   کردنیم کشیسانتم خودشون نزد کیسانت  کی یه و

 کرده بود   ریجلوش و اون دوتا کنه گ زیبلند شه اما به خاطر م خوادیو م ستیبود رضا راحت ن مشخص

   دادیکوتاه جوابشون م یلیو خ کردینگاهشون کنه داشت به حرفاش گوش م نکهیبا اخم بدون ا یول

هستن که  ییکسا شهیاما انگار هم ستین زایچ نیاز ا نایا یایتو دن کردمیفکر م دیشدم شد یکفر 
 عصاب ادم خورد کنن  

خوشگل رو تو تولد من راه  یدخترا نیا ینه المصب خوشگلم بودن اصال ک دمینگاه کردم د  دخترارو
 داد  

سر  یکرد همزمان رضا بلند شد چنان عربده ا یقاط گهیکه د دیرضا کش یپا یرو یاز دخترا دست یکی
 یحرصمو سرش خال دیمنم با سایبه او دختره ...نه وا یوا دیفاصله زهرم ترک نیمن از ا دیدختره کش

 کنم 

 دختره رو بکنم  یبرم دونه دونه موها خواستمیجام بلند شدم م از

 نه  ایمن امشب مرتکب قتل بشم  دیکن یکار  هی دیتونیم نمیبب 

 عیدوتاشون سر  دنیکه شدم  تا منو د کشونیحرص رفتم سمت اونا محافظامم دنبالم امدن نزد با
 که رضا سرش داد زده بود  باخنده دستشو به سمتم دراز کرد  یامدن سمتم اون

   نمیشمارو بب خواستیدلم م یلی:بانو ارورا تولدتون مبارک ....خ

 رمیاالن با شمش نیهم یخوایام داره نکبت م ییوبلندش کردم چه ر یسبز و مژها یبه چشما ینگاه
 نصفت کنم؟ 

   زمیگفتم :ممنون عز یگرفتم و با لبخند زور  دستشو
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 دوستشم با خنده گفت :تولدتون مبارک بانو   یکی اون

   کردیحواسم به رضا بود که داشت  با اخم مارو نگاه م یرچشمیز

اخم وحشتناک کردم  هیرفتم  نیاز ب میکه لبخند زور رونیخواست دستشو از دستم بکش ب دختره
بعدش چنان دستشو فشار دادم که صورتش از درد  یدستشو سفت تر گرفتم با تعجب نگاهم کرد ول

   ستین ادیاز قدرتم استفاده کردم وگرنه اونقدرام زورم ز کممیجمع شد البته 

با  شدیش قشنگ داشت کبود مدست  دمشیبه سمت خودم کش دادمیهمون طور که فشار م دستشو
   دیکنیم کاریدرد گفت  _بانو چ

تک تک  یایبراش عشوه م دیدار نمیبب گهیبار د کیکه دوستشم بشنوه گفتم  :اگر  یجور  تیعصبان با
   دی...حاالم جفتتون گورتون گم کن شکنمیانگشتاتون م

  

کبود شده  گهیدستشو ول کردم دستش د کننیغلطا نم نیاز ا گهیمطمئن شدم  د دشونینگاه ترس از
 از ما دور شدن   عیدستش دستشو گرفت و سر یکیبود با اون 

 گفت :دمش گرم حال کردم   شیبه بغل واشیبود  کمیکه نزد یخانوم یاز محافظ ها یکی

هنوز اخم کرده بودم رفتم  کردیبه رضا کردم که با تعجب نگاه م یو نگاه دنیزدم به نشن خودمو
 سمتش  

 نشستم   یچادر رو صندل ریخودش دنبالم امد برگشتم ز نباریتعارف دستشو گرفتم ا بدون

   نجایا ی:چرا منو اورد دیخندیکنارم نشست چشماش م رضاهم

 گفتم :نکنه اونجا جات راحت بود؟  تیعصبان با

 راحت ترم...   نجایبه سمتم خم شد و اروم گفت :ا کمیلبخند نزنه  نتونست

   نیبگم :خوبه ..پس بش تیکردم با جد ینموند اما سع یز یحرفش چ نیبا ا تمیعصبان از

  ریخندشو بگ یدهنش تا جلو یگذاشت جلو دستشو

   یخوشگل شد یلیخودشو سمت گوشم خم کرد و اروم گفت :خ کمی
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 کالغ جون   یگفتم :توام قشنگ شد واشیکال دود شد رفت هوا  تمیذوق کردم عصبان فشیتعر از

 کالغه؟  هیمن شب یکرد :چ یحرفم اخم ظاهر  نیا با

 چونم:بزار فکر کنم...  ریحالت متفکر دستمو زدم ز به

 خوشگلش باشه   یمشک یبه خاطر بال ها دیچرا بهش گفتم کالغ شا دونستمینم خودمم

  گهید ی...اما کالغ دونمی_نم

 بود   ابینا نیو ا دیخندیم ادیز دنیگرفت جد خندش

 ؟؟  یتولد خبر داشت انی+تو ازجر

 :خبر داشتم   گهید یجا هیانداخت به  نگاهشو

   یمغرور بود بچه پروو نگاه با حرص گفتم :اونوقت به من نگفت کمیحرف زدنشم  تو

  یکردیکه انقدر ذوق نم گفتمی_اگر م
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  ستیبدم دست خودمم ن ریمنو االن  فقط فازم گرفته بهش گ گفتیراست م البته

 افتادم   مینیریش ادهیتازه  که گذشت کمی

 به ذهنم امد  یز یچ هیول کن من بشن،  خوانینم نایا رینخ دمینگاه به اطراف کردم د هی

 سرمو خم کردم طرف رضا و اروم گفتم :پاشو   کمی 

 ؟  نهیبش خوادیم یبرگشت طرف :چرا کس جیگ گمیم یچ دیبود انگار نفهم گهید یجا هی حواسش

   قهیدق هیگاز گرفتم و اروم گفتم :نه پاشو  لبو

 سمت خودم   دمشیکتشو گرفتم و کش نییبرم ،  پا ییباهاش جا خوامیجاش بلند شد فکر کرد م از

   کنمیم کاریچشاش گرد شده بود که من دارم چ چارهیب

 کردم گفتم  میجاشو خوب تنظ ینداشته باشن وقت دیبهم د هیکه بق ستادیجلوم ا یجور  هی

 +از جات تکون نخور  
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   یکنیم کاریچ یدار  یبگ شهیگردش گفت:م یچشا باهمون

 رو پام گفتم:گشنمه   زاشتمیم ینیریطور که کل ظرف ش همون

برداشتم و تو دلم قربون  ینیشر نیشد اول ینگاه نکردم چهرش چه مدل گهید دیباال پر ابروهاش
 صدقش رفتم  

 ها   ینیریزده ها افتادم به جون ش یقحط نیا نیع یعنی

   دیبود المصب بهم چسب یهام خونگ نیریش نیگشنم بود ناهار و شام نخورده بودم و ا یلیخ

 دیپر ینیریش هوی خندهیداره م دمیلحظه سر بلند کردم به رضا نگاه کردم د هیکردم  یظرف خال نصف
 تو گلوم  

 ارواح عمش مثال اون نبود که  مثل بز بهم زل زده   بشیجمع کرد و دستشو کرد تو ج خندشو

 برام نموند   آبرو

 ها کرد و گفت:خوشمزس؟  ینیریبه ش یابرو اشاره ا با

   هیتو دستم بود گفتم:اره عال ینیریطور که ش همون

گاز  هیکه دستم بود  ینیریش هویبگه گوشمو بردم جلو که  یز یچ خوادیکمرشو خم کرد فکر کردم م کمی
   سادیازش زد و دوباره صاف وا

  ؟یخور یمنو م  ینیریگفتم:ش یمانند غیج ینگاه به چهره خندونش با صدا هیکردم  ینیرینگاه به ش هی

 گفت: خوشمزس واقعا   کردیکوفت م نشویریطور که ش همون

   خوامیم شمیسرشو خم کرد سمت دستم :بق دوباره

 گاز زد خورد    شمیت دستم بقعقب سرشو اورد سم دیکردم خودمو کش هول

  کردمیتعجب بهش نگاه م با

 مشغول خوردن بود  الیخیب 

 زدم   یبود ناخداگاه لبخند دیکارا واقعا بع نیمغرور ا یاقا نیاز ا 



 

370 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

   نمیبش یبخور  یز یچ یخواینم گهی_اگر د

   نیکردم و اروم گفتم:نه بش نگاهش

امد کنارم و دستمو  غیبا ج نایامدن سمتمون ال نایبه همراه ال یو مهد نیرحسینشست که ام کنارم
 گرفت :مثال تولدته  بلند شوووو  

 که تولدشه   فهمهیم یاروم بگ زمی:عز دیخند یمهد

 کنم   کاریجام بلند شدم :خب چ از

   نمیدستشو زد به کمرش :پاشو برقص بب نایال

 ...  زهینگاه به اطراف کردم :اخه چ هی

   دیتو خونه شماهم بر رنیبا خنده دستمو گرفت :نترس خانوم ها دارن م نیرحسیام

 کردم   ذوق

   رونیب نیایدوباره ب یتو ول دیبر دهینم فیکه ک یجور  نیکنار رضا نشست و گفت :ا یمهد

   میمونیزد که اونم زبونشو براش دراورد :عمرا تا تهش تو خونه م نایچشمک به ال هی و

 سمت خونه   دمیدستمو گرفت دو بعدم

 محافظام دنبالم امدن   بدبخت

حلقه وسط درست کردن و منو انداختن  هیخانم ها تو خونه بودن تا وارد شدم برام دست زدن و  همه
 وسط  

 باهام امد وسط   نامیال کردیفرق نم ادیبا ما ز رقصشون

قر  خونهیم یبه چه زبون مدیفهمیکه نم یبا ناز همراه اهنگ دنیبه رقص میفاز گرفت شروع کرد جفتمون
   دادمیم

 هیو کنار بق رفتیم رونیب یکیتو حلقه و اون  ومدیباهام برقصه نوبت به نوبت م خواستیم یهرک
   زدیدست م

   میخوردیوول م  گهیهمه تو حلق همد میخودمون بود یایکارشون خوشم امد حاال اگر دن از
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 ................ 

 ) نیرحسی(ام

  ؟یخور یم یپسر؟بازم که دار  یدیکردم و با خنده گفتم:نترک ینگاه به مهد هی

 حاال   رهیکجا م یخور یکه م یینایرضا سرشو برگردوند و گفت:ا 

   دیدار کاریگفت:به شما چه به خوردن من بدبخت چ یاخم کرد و با لحن طلبکارانه ا یمهد

   دیدار کارشیچ گهی_راست م

   یمحمد با لبخند از جام بلند شدم و بهش دست دادم :ممنون که امد دنید با

 شلوغ شده   یلیخ دیماشاهلل چقدر مهمون دار گمیکنارمون نشست :م امد

 که شده   هیکار گهی+د

 من رفتم   گهیاز جاش بلند شد :خب د یمهد

 کجا؟  یبزنه :هو یگند هی خوادیباز م نیا

 تو خونه چه خبره  نمیبرم بب خوامیزد و گفت:م طونیلبخند ش هی

و  میگرفت قشویاز پشت  عیسر مینگاه به هم کرد هیچشمک بهم زد و تا خواست بره منو رضا  هی
 وسط خودمون   مشینشوند

 خنده   ریزد ز محمد

 بدبخت   دهی+بتمرگ سرجات دختره ند

از رو پام بردار گفت:دستو  ینازک یدوباره بلند شه که دستمو گذاشتم رو پاش که با صدا خواست
 تو اتاق   میبر ایکن حداقل ب ای؟حیتو مهمون کهیمرت

 گرد شد   چشام

   نمیبوس بده بب هی.... شهی_وا عشقم چرا چشاد گرد م

 سمت صورتم که هولش دادم سمت رضا   امد
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  یعاشق شد یعقلت چه طور  نی+چندش از سنت خجالت بکش من موندم با ا

   دیشیراحت شما عقلتون کمه که عاشق نم یلیگفت :خ یتو جاش نشست و عاد صاف

 تو جشن بودن   ماهمیمت و ن دمی.....شن شهیادم نم نیا ریتکون داد:نخ یسر  محمد

 کار داشت   یلیگفت رفت خ کیکه امد تبر مایرضا اخم کرد:اره ن دمید یچشم ریدادم ز هیتک میصندل به

 خبر براش اوردن رفت به قصر   هیهم تا االن بود انگار  مت

 مشخص بود حوصلش سر رفته خندم گرفته بود   خوردیوول م یه یمهد

 شما   یر یم ییبرگشتم سمتش:جا عیخواست دوباره بلند شه سر واشی

 همتون   دیریبم یکرد :ا یپوف نهیبه س دست

 عیسر یخشک نبود اما مثل مهد کردیشرکت نم میکردیکه م ییها یتو شوخ ادیساکت بود ز رضا
   شدیپسرخالم نم

   ی:پاشو مجنون ازادیمهد یزدم به پهلو رونیب ومدنیخانوما که اروم اروم داشتن از خونه م دنید با

محمد از   دیخندیبعد روسال امد سمتمون چهرش خسته بود اما م کمیبلند شد رفت  عیسر یمهد
 گفت   کیجاش بلند شد و بهش تبر

 هیمنو رضا بود و  نیکه ب ینگاه کرد صندل هی یخال یبه دوتا جا نیبش ایبهش اشاره کردم ب لبخند با
 اونور من بود   میخال یصندل

 امد نشست وسط ما   اما

 +خوشگذشت؟ 

 بود   یسمتم و باخنده گفت:عال برگشت

   ارنیرو ب کیکم کم وقتشه بگم ک گهیتکون دادم :د یسر 

 کمکت   امیب سایجام بلند شدم و رفتم سمت خونه که محمد گفت:وا از

 ............... 
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 (روسال) 

   نهیرحسیخود ام قهیرو به روم نگاه کردم شک نداشتم سل کیذوق به ک با

 و سه رو برام درست کرده بودن   ستیب عدد

 گفت :زودباش ارزو کن و شمع هاتو فوت کن   یباخوشحال نایال

 زیاز همه چ شتریرو ب یز یچ هیارزو کنم اما دلم  خواستیدلم م زایچ یلیلبخند اروم چشمامو بستم خ با
   خواستیم

 باز کردم و شمع فوت کردم   چشامو

بخورن برام جالب بود رسم  کیبزرگ بود که همه ک کیدست و سوت بلند شد خالصه انقدر ک یصدا
 تا کادو هارو باز کنم   سنینداشتن که وا

   رفتیو م دادیکادو م  گفتیم کیجلو تبر امدیکه کادوش نداده بود م یرکه

 سمت خونه   میشب همه مهمونا رفتن خسته و کوفته رفت مهین یکینزد تا

کادوم رو داد رفت  نکهیبعد از ا ماین دمیکه من فهم یطور  نیرضانموند ،ا نیرحسیوجود تعارفات ام با
 نموند  

   نهیهامو بب هیتا هد ادیخسته بود برگشت قصر و گفت فردا م یلیخ نایال

زودتر باز کنم  نیرحسیمال ام خواستمیخسته بودم فقط م یلیها ذوق داشتم اما خ هیهد دنید واسه
 که امد کنارم   گشتمیم زویداشتم رو م

 نگرد دنبالش   نجاستی_ا

 که دستش بود گرفتم و اروم بازش کردم   یکیجعبه کوچ یخوشحال با

تعجب کردم پالک گردنبند بود اما معلوم نبود  کمیرنگ که به شکل قلب بود  ییطال یا لهیم دنید از
 نشست رو دست هام   ریمردونه ام یکه دستا رفتمیداشتم باهاش ور م هیمدل نیچرا ا

   ستیهنوز کامل ن سایلبخند گفت:وا با

 بود دراورد   مونیکه مال بچگ یلباسش و گردنبند زمرد قهیدستشو برد سمت  رو ازم گرفت پالکه
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 دمیزمرد رو از تو گردنبند خودش دراورد و گذاشت تو پالکه تازه فهم یوقت کردمیتعجب نگاهش م با
   هیچ

 دست برم سمت گردنبند خودم   عیسر

 خودمم دراوردم   مال

خوشگل شده بود  یلیدرست کرده بودن خ کیقلب کوچ هیشکل گرفته  دوتا زمرد کنار  هم که  پالکه
 فاصله داشت تا زمزد ها بهم بچسبن   هیفقط وسطش انگار 

   یبزار  نویا دی_اهم اون جاش با

 لیسرجاش حاال تکم میقرمز دستش بود با خنده اونم گذاشت نینگ هینگاه کردم که با لبخند  یمهد به
 شده بود 

همه سال  نیتو باشه ا شیپالکو باز کرد و انداخت گردنم و اروم گفت:دوست دارم پ ریزنج نیرحسیام
 گردنت  ندازمیگردنم ....حاال منم که م شیمن بود چون تو انداخت شیپ

 عمرم بود   هیهد نیکردم بهتر بغض

 برادرمه   نیرحسیگردنبند بود که باعث شد بفهمم ام نیهم

 ازتون تشکر کنم  یکردم تو بغلش با بغض گفتم:چه طور  خودمو پردت دیاز چشمم چک یاشک قطر

   استیتشکر دن نیبهتر یکه هست نی:هم دیبوس میشونیمنو سفت به خودش فشار و اروم پ ریام

 ........... 

 ) ی(مهد

 بود   یچ یبرا دونمیکه تو گلوم بود نم یبغض

 کمبود محبت داشتم   میتو زندگ شهیکس بودنم بود هم یب لشیدل دیشا

 میحسود کنمیهوامو داشت اما اعتراف م شهیاز برادر برام با ارزش تر بود و هم نیرحسیام نکهیا با
   شدیم

 خواهرش هست   ریباز ام میدیم یوقت
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 لکه ننگ برام مونده بود   هیاز خانوادم فقط  من

 بدونه که من پسرشم   یکس خواستیدلم نم یپدرم حت یها یاون همه کثافط کار  با

 میختیطرحشو ر ریکه منو ام یبود گردنبند سیروسال امد سمتم چشاش خ هویبود که  نییپا سرم
 خوشگل از اب درامده بود   یلیخ

 میبود که روسال مستق یبار  نیبگم خودشو پرت کرد تو بغلم اول یز یبه روش زدم تا خواستم چ یلبخند
   کردیبغلم م

افتاد که با لبخند نگاهم  نیرحسیشکه شدم نگاهم به ام کمی نمینزاشته بود موهاشو بب یحت تاحاال
   کردیم

 شک درامدم و دستامو دورش حلقه کردم   از

   نمیرحسیبهم بفهمونه براش مثل ام خواستیروسالم م دیشا

 قشنگه   یلی....خ ی_ممنون داداش

ب بود که با لذت به دلم نشست انقدر خو بیبهم گفته بود اما االن عج یقبل هم لفظ داداش نکهیا با
 چشمامو بستم 

 (روسال) 

بودم باالخره  دهیبود که د ییتکشاخ ها ریو من مدام فکرم درگ گذشتیم یدو روز  بایتولد تقر انیجر از
  یدار  کاریبا محمد چ ی_روسال نگفت  دمیترسیقصر م یبگم اما از جاسوس ها یکیگرفتم به  میتصم

   گمیحاال بهت م ایکردم :تو ب نیحس ریبه ام ینگاه

پشت سرم امد داخل، محمد با  نمیرحسیاز چند تقه کوتاه در کتابخونه رو باز کردم و رفتم تو ام بعد
   میایتعجب نگاهمون کرد حقم داشت توقع نداشت ما االن ب

 نجایکرد و اروم گفت:بانو آرورا ا یز یمن از جاش بلند شد اخم ر دنیبود که با د ماهمین زیم پشت
   دیکنیم کاریچ

 با اقا محمد صحبت کنم   یدرباره مسئله مهم دیگفتم:با اروم
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   زارمیگفت:پس تنهاتون م امدیطور که به سمت در م همون

   دیحرف هامو بشنو خوامی....م دیگفتم:نه شماهم باش عیسر رونیبره ب نکهیاز ا قبل

 بهم کرد   قینگاه عم هیکرد  مکث

   می....تاحرف بزن دینیکرد:پس بنش رو به روش اشاره  یبه صندل محمد

 کنار محمد نشست  ماهمین مینشست ریمحمد منو ام یرو روبه

 شده ؟  یز ی_چ

 به سرم زد   یفکر  هیبود  زیکه رو م یکردم قلم و کاغذ زیبه م ینگاه

همون طور که تند تند شروع کردم به نوشتن  دمیکش قینفس عم هیقلم و کاغذ برداشتم  و  اروم
 ! دیبد یدسته جمع حیتفر هی بیازتون بخوام ترت خواستمینشده م یز یگفتم:نه چ

 چشاشون گرد شد   

  خوندیم نوشتمیکه م یبا تعجب داشت برگه ا نیرحسیام

   شمیگفت:م..متوجه نم محمد

خودشو سمتش خم  کمی مایبرگه رو خوند اروم کاغذ بردم سمتش با ابرو اشاره کردم بخون ،ن ریام یوقت
   نهیکرد تا اونم بتونه بب

مسئله مهم  هی دیکن یمتوجه حرف هامون بشه لطفا باهام همراه یکس خوامی"تو قصر پر جاسوسه نم
 بفهمه"  یکنم ممکنه کس سکیر تونمیامده نم شیپ

  

وقته که هممون  یلیهستم ....خ حیتفر هیرو گرفته باشن محمد گفت:بله منم موافق  تازه مسئله انگار
   مینرفت رونیب

 ازش گرفتم و دوباره شروع کردم به نوشتن   کاغذ

...واقعا  دیافتاد حیکه به فکر تفر شدیهمون طور که نگاهش رو به من بود گفت:حاال چ ماین
 هوشمندانه بود  
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با تکشاخ ها  دارمیمختصر درباره د یلیخوند بعدم دادم دست محمد خ ریکاغذ اول دادم ام دوباره
  خوانیم ینوشتم که ازم چ نمیکتاب باز کرد وا 1شهیم یچه طور  دوننیاونا م نکهینوشتم و ا

   یگفت:چرا زودتر بهم نگفت واشی نیرحسیام

 +وقت نشد  

 ممکنه   یز یچ نیهمچ ی....چه طور  شهیبا بهت گفت:باورم نم مایبا خوندن برگه شکه شد ن محمد

   میاز کجا شروع کن ینظرتون بدونم که واسه گشت زن خوامیاما م دونمیتوهم قالب کردم :نم دستمو

   کردنیهر دوتاشون داشتن فکر م رچونشیدستشو گذاشت ز ماین

فقط  گشت،مایم یز یت دنبال چاز جاش بلند شد و رفت سمت قفسه کتاب ها انگار داش عیسر محمد
 کنه   کاریچ خوادیم مینیتا بب میکردینگاهش م

موضوع توجه  نیاصال به ا دمیکتاب د نیکتاب امد سمتمون:دفعه اول که ا هیبا  قهیاز چند دق بعد
   ستیربطم ن یانگار ب کنمینکردم اما االن حس م

   ستادیا یکه کتاب شروع کرد به ورق زدن و رو صفحه ا مینگاهش کرد یسوال

بود که بعد از مرگش  ی...داستان درباره پادشاه بخشنده ا کنهیداستان صحبت م هیکتاب از  نی_ا
،اونم  زننیمردم دست به شورش م نکهیا کنه،تایم یادیز یها تیو ظلم جنا رهیگیپسرش جاشو م

 ،  کنهیفرمان مرگ مردم صادر م

تو جنگل سبز تا از دست حاکم  رنیکه زنده موندن م ییکتاب من قبال خوندم...اونا نیاروم گفت:ا ماین
   کشنی،همه رو م کننیم دایسربازا اونارو پ یفرار کنن ،ول

  

وارد قلبشون شده  یز یت زیکه چ یسربازا همشون درحال ره،یگیو انتقام م شهیم یجنگل عصبان اما
   رنیمیم

   ادیپر از خار درم یو به شکل تپه ا شهیم ریتنومند جنگل اس یوسط دست هابعدم کل  قصر ت و

 کتاب نگاه کردم   یبه عکس ها کمی
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   دونمیداستان رو نم نیخم شد :خب من ربط ا کمی نیرحسیام

  ه؟یچ هیکرده بود اشاره کرد:شب ریکه داخل خار ها گ یکتاب برگردوند سمت ما ،به قصر  محمد

 تو برگه نوشت   اروم

 ؟"  یچ میریهمون کتاب در نظر بگ شهیخار هارو ر نی"اگر ا

 کم کم اخم کرد   نیرحسیام

 اورد و دوباره نوشت  ومدیخون م نشیکه از س دادیرو نشون م ییصفحه قبلش که سربازا بعد

 باشه ؟"  تونهیم یچ یعنیوارد قلب انها شد  زیت زیچ هی"

 من   یخدا یوا دمیفکر کردم ....فهم کمی

 اروم گفت:تکشاخا   ماین

   هیداستان واقع نیطور باشه پس ا نی+اگر ا

 نجایاز ا یگشت زن گمینشون داد و گفت:من م یا گهیدوباره شروع کرد به ورق زدن  صفحه د محمد
   میشروع کن

   میبه صفحه کرد ینگاه

 شده بود که مردم داخلش پنهان شده بودن   یبه غار  یداستان اشاره ا تو

 دهیکش ریغار به تصو یبزرگ بود و دوتا درخت به هم گره خورده جلو اچهیدر هی کیدرست نزد غار
 شده بود  

 هست؟  ییجا نی:همچمایباهمون اخمش رو کرد سمت ن نیرحسیام

361 

روش  یاورد و نقطه ا یکه نگاهش کرد کرد بلند شد،نقشه ا قیعم کمیبه برگه کرد .... ینگاه ماین
 نشون داد  

   هی_متاسفانه ،وقت گشت زن
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 که نشون داد تو جنگل بود   ینداشتم ،منطقه ا انیجر نیبه ا یخوب حس

  میبزن یگشت ستیاونا باشه اما بد ن یممکن چ دونمی...نم میزنیسر به اونجا م هیو میری_فردا م

   امیهمراهتون مگفتم:منم  عیسر

 با ما   شیبق ینشون داد حیبه شدت مخالفت کرد:اصال حرفشم نزن ....شما محل تفر ماین

 باشم  دیباشه من با زیت زیمربوط به همون چ هیقض نیاخم از جام بلند شدم:اگر ا با

 (منظورش همون تکشاخ ها بود) 

   هیاما اون تنها کس ستیخطرناک ن گمیحق با بانو نم مایاروم گفت:ن محمد

داشته باشن تنها  یخار ها و مهمونا باهم ارتباط نیمالقات کنه و اگه ا یفرار  یتونسته با مهمون ها که
 کمک کنه   تونهیتکشاخ قصر بهمون م

 نه  ای امیکه ب رمیگیم میبا اخم گفتم:من خودم تصم نباریبازم مخالفت کردن که ا نیرحسیو ام ماین

خطرناکه  یلیروسال خ ستین یشوخ نیداد و گفت:ا یدستشو تو هوا تکون تیبا عصبان نیرحسیام
 اون غار در انتظارمونه   یتو یچ ستیدرست باشه معلون ن میکه گفت ییزای...اگر چ

  دی....تا شما واسه خودتون کارارو انجام بد مونمیاروم نم گهیکه باشه من د ی+هرچ

 داره   ییربطا هیم به من هیقض نیدارم که ا ی....حس

  یچ ادیسرت ب ییگفت:اگر بال یلحن نگران با

....من  یکه دارم شک دار  یی....انگار به قدرت و توانا یفرض کرد یمنو چ ریپر رنگ ترشد:ام اخمم
   ستمیدختر بچه دوساله ن

   کردنیو محمد تو سکوت به ما نگاه م ماین دیتو موهاش کش یدست کالفه

   امیم _باشه ...اما خودمم

 کردم اخمم حفظ کنم :باشه ...  یسع

جا  نی...محمد شما هم دیاماده کن زیو محمد:فردا همه چ مایرو کرد سمت ن یتیبا نارضا نیرحسیام
 ما شک کنه   یناگهان حیبه تفر دینبا یبمون کس
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که ما  یکار  یاخه کجا دیاون موقع به ذهنم نرس یا گهیکلمه د چیخندم گرفته بود ه ییجورا هی
  حهیتفر میبکن میخوایم

   میکنیبا من ...فردا از تو اموزشگاه حرکت م شیتکون داد :بق یسر  ماین

 ....... 

و اخم کرده بود مشخص بود از  زدیباهام حرف نم نکهیسمت خونه ،از ا میبرگشت نیرحسیام همراه
   هیدستم عصبان

 رفت   یحرف چیباهام قهر کرده بود .منو که رسوند خونه خودش بدون ه انگار

 خودمم ناراحت بودم اما الزم بود   کمیازم ناراحت بود ، نکهیا از

مراقبم باشن  گرانیتا د نمیجا بش هی نکهیتو کاراشون در حد نرمال دخالت کنم از ا کمی گهید ستین بد
 متنفرم  

 فرم  بودن ،ترسو بودن ،متن فیضع از

 و من نگرانم   شهیم دهیچیها داره پ انیرو مبل نشستم ،جر کالفه

منو  نیممکنه بکنه ،و ا یهرکار  مونهیم یمقام دادن به من مثل ببر زخم انیبعد از جر سیملک االن
   ترسونهیم

 فکرم مشغول بود   یلیرو همون مبل نشستم خ یساعت کی کینزد

 از خدمتکارا درو باز کرد   یکیدر  یصدا با

   کردیهنوز اخم کرده بود نگاهم نم ریامدن داخل ،ام یو مهد نیرحسیام برگشتم

 داداشم قهر کرده   یگرفت ،اله خندم

 یکه توش نگران یا افهیامد کنارم و ق ینتونستم نخندم مهد گهیرفت تو اتاقش ،د یحرف چیه بدون
 ....خنده داره اخه؟  یخندیمعلوم بود گفت:زهرمار چرا م

 خنده داره  ری+اره قهر کرده ام

 _اون نگرانته روسال ...
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 دیدیانجام م تیمامور هی ای رونیب دیریم ریهربار که تو و ام یدونیزل زدم:منم نگرانشم ...م نیزم به
  فته؟یروتون م یاسترس دارم و نگرانم که مبادا خراش کشم؟چقدریمن چقدر عذاب م

 ....اما روسال دخالت کردن تو...  دونمیگفت:م یاروم یصدا با

 جونتون نجات بده  تونهیگفتم:م عیسر

   یمراقب خودت باش دینگاه بهم کرد :پس فردا با هی برگشت

چرا قهر  نمیبچه دوساله بزنم بب نیسر به ا هیبهش زدم و از جام بلند شدم :هستم ...فعال بزار  یلبخند
 کرده  

 ،اروم درو باز کردم   ومدین ییقه به در زدم صدادم اتاقش چند تا ت رفتم

 بود و ساعدشو رو چشماشم گذاشته بود   دهیباز رو تخت دراز کش طاق

  ؟یگفتم:خواب واشی

 ،امکان نداره خواب باشه   ومدین یجواب

   ستیتندش مشخص بود خواب ن ینشستم ،از نفس ها نیتو ،و کنار تختش رو زم رفتم

 جمع کردم   خندمو

اما بازش نکرد با لحن  دیاز موهاش رو صورتش بود اروم با دستم موهاشو زدم کنار که پلکش لغز کمی
  ؟یباهام حرف بزن یخوایگفتم +نم یلوس

 نداد   یجواب

 ؟  یبامن قهر کن ادیم ؟دلتیلحن گفتم:االن قهر  باهمون

 بخوابم   خوامیحرصم بود گفت:پاشو برو م کمیکه توش  ییصدا با

 با تو دارم   کارین چ+خب بخواب م

   یخورد پشتشو کرد بهم :مزاحم یجاش تکون تو

 یها یباز  میکردیم یقهر و اشت میاالن منو تو سنمون کم بود ، بچه بود شدیم یکن تروخدا ...چ نگاش
   میکردیکودکانه م
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 بودن با برادرمو ازم گرفت   ه،یدوران کودک ینیریبه روزگار که ش لعنت

که روش بود ،  یازم ناراحت باشه بدون توجه بهش پتو یکیکوچ زیچ نینداشتم به خاطر همچ دوست
   دمیسمت خودم و کنارش دراز کش دمیکش

پاشو برو اتاق  یدیدراز کش نجایا یتعجب از جاش بلند شد و برگشت سمتم :واسه چ با
 بخوابم   یزار یخودت،نم

پاشو برو  یبخواب یتونیروم :من که راحتم ،نم دمیتوجه بهش خودمو تو تخت جا کردم و پتو کش بدون
 بخواب   گهیجا د هی

جمش کردم واسه  عیسر یزدم ول یروز یلبخند پ دیبودم از جاش پاشه اما نشد دوباره دراز کش منتظر
 بم برد  خوا عیحرفام  انقدر خسته بودم که سر نیمن کنه تر از ا یکنیمن قهر م

 .............. 

تکونش بدم اروم چشمو باز  تونستمیخوردم حس کردم دستم خشک شده نم یاروم تو جام تکون صبح
   ستمیامد تو اتاق خودم ن ادمیکردم تازه 

 که خواب خواب بود   نیرحسیسمت ام برگشتم

 بار هزارم تو دلم خداروشکر کردم که برادرم زندس   یتو دستش بود به چهرش زل زدم برا دستم

 بلندش کنم   ومدیدرد گرفته بود اما دلم نم دستم

خدمتکار برگشتم سمت در اما  نکهیباز شد با تصور ا واشیدر اتاق  هویها بودم که  یر یدرگ نیهم تو
 بود   یمهد

 تا چشمم بهم افتاد چشاش گرد شد   یول دیمنو ند اولش

   سیگفتم:ه یبا لبخون ادیصدام درب نکهیا بدون

   رهید میپاش دیمنو دراورد : با یادا اونم

 کنم   دارشیب ادیممکن گفتم:دلم نم یصدا نیباالسرم با اروم تر امد

 نداره   یکار  کنمیم دارشیبه من کرد و اروم گفت:خودم ب طونینگاه ش هی
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 پارچ اب کنار تخت برداشت   هوی

 داریب نیرحسیمن رو تخت ام یکه از تکون ها رمیبا دستم پارچ ازش خواستم بگ عیگرد شد سر چشام
 شد  

   شدهیچ هیهردوتامون نگاه کرد:چ جیگ

که با  یلبخند دندون نما زد پارچو انداخت بغل من و درحال هیکه پارچ اب هنوز دستش بود  یمهد
 روت من نزاشتم   زهیاب بر خواستیم نیگفت :ا کردیانگشت به من اشاره م

 یانداخت :تنها کس یبه مهد زینگاه ت هیو  دیبه سرش کش یدست نیرحسیحرکتش خندم گرفت ام از
   ادیبگو با عقل ادم جور درب یز یچ هی، ییتو کنهیم ایخرک یشوخ نیکه از ا

 نگاه به من کرد   هی بعدم

 من گشنمه   میبخور یز یچ هی نییپا میبر دی...پاش الیخیبابا ب ی:ا دیخند یمهد

   رونیکه رفت ب یمهد

   واریبا اخم زل زده به به د دمید نیرحسیسمت ام برگشتم

هنوز مثال قهره تخس زل زده بودم  تو چشماش  نیبهم کرد ا یصورتش ...نگاه کیرفتم جلو نزد کمی
 خندش گرفت :برو عقب بچه   گهیرفتم جلو که دماغ هامون نوکش بهم خورد د گهید کمی

 منم گشنمه   میزدم و رفتم عقب :بر یگونشو بوس کردم  لبخند گنده ا واشیفاصله همون  تو

   دمیپوش یو رفتم اتاق خودم لباس درست حساب رونیامدم ب نیرحسیاتاق ام از

 از خدمتکارا رفت تا درو باز کنه  یکیدر  یکه با صدا نییپا ومدمیپله ها داشتم م از

 ............. 

 (رضا) 

 بره خونم به جوش امد   نایکه بهم خبر دادن قراره روسالهم همراه ا نیهم اوردمیطاقت ن گهید صبح

   یچ ادیسرش ب ییاگر بال رهیواسه جست وجو م نایکه داره همراه ا یچ یعنی

   رفتیبود که همراهشون م مایشده بود ن تمیباعث عصبان شتریکه ب یز یچ
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 شه   یله کنم عقدم خال یکیبرم  خواستیبه خون نشسته رفتم سمت خونه محمد دلم م ییچشما با

 خونه رفتم باال   یپنج تا پله جلو از

   رسرمیکردم اروم باشم خ یسع و

 از خدمتکارا درو برام باز کرد   یکیکه  دینکش قهیدق هیبردم سمت در و چندتا تقه کوتاه زدم به  دستمو

 کجاست   نیرحسیکه کرد رفتم تو :ام یتعارف با

 رویام نی...حداقل برس بعد سراغ ا یکنیم کاریچ نجایوقت صبح ا نی:ا رونیاز سالن امد ب یمهد هوی
   ریبگ

 بهش بگم...   یز یچ هی دیجلوش :کارش دارم با رفتم

  ری_سالم صبحتون بخ

   دیهمش خواب دنشی!!اما انگار با دتمیعصبان لیسمت تنها دل برگشتم

 اروم گفتم :سالم   نییانداختم پا سرمو

به من کرد :رضا  ی،با تعجب نگاه نییاز پله ها امد پا نمیرحسیبه ما کرد وهمزمان ام ینگاه یمهد
 افتاده؟  ی...اتفاق نجایا یامد شدهیچ

گفتم: اره ،امروز  کردمیکه به روسال نگاه م یدرحال نجایبودم و چرا امدم ا یافتاد که چقدر عصب ادمی تازه
   امیمنم همراهتون م

   ینگران باش خوادی....نممیهست یمن و مهد  یایب ستی_الزم ن

   ادیب دینبا شونمیبا دست به روسال کردم"ا ی..."اشاره ا امین یخوایگفتم:اگر م محکم

 پرده نشون دادم   یب یلیکرد خ تعجب

 نایگفت:خداشانس بده ....خوبه ال یسمت سالن غذاخور  رفتیکه م یخنده و درحال ریزد ز یمهد هوی
نگاه  هیو  ستادیدر ا یمن تو زندان بودم جلو شبیوگرنه د ستین میبر نیخوایکه م ییجا انیدر جر

  ادیب تونهیمن م یتو شهر ...رضا جا مونمیم امیکوتاه به ما کرد :من نم
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با ما صبحونه  ایپس ب شهیم ریداره د گهیبه ما کرد و اخرسر گفت:باشه ...د جینگاه گ هی نیرحسیام 
 بخور  

 رفت سمت سالن روسالم خواست بره که با چشم ابرو اشاره بهش کردم   خودش

   میای:ام ... شما برو ماهم االن منیرحسینگاه به من کرد و رو کرد سمت ام هی

 کمرنگ زد و رفت   یلیلبخند خ هیبهم کرد و  ینگاه ریام

بودم دست  یو دو قدم رفت عقب عصبان دیترس چارهیبرداشتم ب زیرفت تو سالن  چنان سمتش خ تا
 خودم نبود  

   کردیو بهم نگاه نم نیی،سرشو انداخت پا ستادمیکردم و درست جلوش ا یباهاش ط فاصلمو

 نیهمچ نایهمراه ا یچ ی..براسوال دارم . هیگفتم:ازت   یاروم یشدم با صدا دیکل یدندونا نیب از
 ادیسرت ب ییاالن چقدر خطرناک تر از قبل شد..اگر بال سیملک یدونی؟نمیبر  یخوایم یخطرناک یجا
  ؟یچ

 شدم  یعصب شتریافتادم ب ماین ادی هوی بعد

تو به  اد؟؟؟اونوقتیهمراهتون ب دیام با یکبر یصدامو بردم باالتر و ادامه دادم :اونوقت اون پسره ا کمی
 هاااان   یمن نگفت

 :منو نگاه کن روسال   کردینگاهمم نم ی،حت گهینم یچیه دمید

 رفت و جاشو تعجب گرفت   نیکه کرده بودم ازب ی،اخم زنهیداره لبخند م دمیسرشو بلند کرد اما د کمی

 ترکمیدارم م تیعصبان زنم،ازیحرص م نجایبه خودم کردم و گفتم :من دارم ا یانگشت اشارم ،اشاره ا با
  ؟؟؟؟یخندیتو م

 گهی،مهمه مگه کس د یایخودت م یچشمام شد و اروم گفت :تو که دار  رهیخ حشیلبخند مل باهمون
 نه  ایباشه  میا

 تمیهمه عصبان گمی،به جرعت م دمیتو موهام کش یو برگشتم عقب کالفه دست دمیکش قینفس عم هی
   دیخواب

   میبخور یز یچ هی میبر ای_ب
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   میبرداشتم :بر ی،به سمت سالن قدم نییبازم سرش پا دمیبهش کردم که د ینگاه

 ............... 

 (روسال) 

جلوتر بودن  نیرحسیو ام مایمن افتضاحه ،ن ی،نقشه خوان میرفتیم میتو جنگل داشت یساعت کی بایتقر
حال  ییبدم نبود خدا یسختم بود ،ول کمیعادت نداشتم  یهنوزم به سوار  کردمیو منم وسط حرکت م

   دادیم

 فتادین یاتفاق چیبودم که خوشبختانه ه وونهیدوتا د نیاموزشگاه قبل حرکتمون نگران برخورد ا تو
   میریفاکتور بگ مارویترسناک رضا به ن ی،البته اگر نگاه هاو اخم ها

فقط من بودم  میاوردیبا خودمون به عنوان محافظ ن ویکس میبه غار بنداز ینگاه انهیقرار بود مخف چون
 و رضا   مایو البته ن نیرحسیو ام

 نشد   فمیمن همراهشون برم که بازم حر خواستیرنمیامروز صبح هم بازم ام نیهم تا

   میکن شتریب میسرعتمون تونست میتر جنگل که رفت قیبخش عم به

 مونده ؟  گهیچقدر د نیرحسی+ام

مونده باشه  ادیز کنمیدستش بود :فکر نم یتر  کیمن امد ،نقشه کوچ کیسرعتشو کمتر کرد و نزد ریام
   میکن دایرو پ اچهیدر میتونیجلوتر احتماال م کمی،

 هیو حواسش کال  کنهیعقب تر از ما حرکت م کمیرضا  دمیلحظه برگشتم عقب د هیتکون دادم ، یسر 
   گسید یجا

شده  ادیز یلیهام خ یرو  صدازد اون که رفت دوباره رفتم تو فکر ،نگران نیرحسیام مایکه گذشت ن کمی
 بود  

برداشتم ،رضا درست کنار من حرکت  امیکنارم دست از فکر کردن به بدبخت یاحساس حضور کس با
   کردیم

 رو اسب راحت نبود   ادیاونم مثل من ز ینگاه به چهرش کردم انگار  هی

  یانقدر ساکت یکنیفکر م ی_به چ
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 حوصله ندارم   ادی...زیچی+ه

   ارهیمن حرف کم م یجلو ایبشر ساکته  نیکال ا اینگفت ... یز ینگاهم کرد و چ کمی

 یموضوع بندازم وسط صبح وقت هی یچه طور  دونستمیباهام حرف بزنه ،اما من نم خواستیم دلم
 لوی،ک رمیراهشون مچرا دارم هم گفتیداشت م تیبا عصبان یامد دم خونه محمد ،و اونطور  یاونجور 

   دنیسابیقند تو دلم م لویک

 فکر  نیبه ا ی،اما من برعکس ذوق کردم وقت شدمیناراحت م تشیاز عصبان دیبا قطعا

لبخند   ادیب دینبا شونمیا امین یخوایگفت اگر م یو مهد ریام یجلو یپنهان کار  چیکه بدون ه کنمیم
 دمیترسیو رضا باهم کردن همش م مایکه ن یخفن یکتک کار  انیبعد از جر نکهیمهمون لبام شد...با ا

   یزنیکه لبخند م یکنیفکر م یبزنن  _االن به چ یگند هیبازم 

   یکردیرشته افکارمو پاره م رترید قهیدو دق هی نمیریش یاهایگند زد به کل رو ایب

  یهمراهمون امد شدیکه چ کردمیفکر م نی+داشتم به ا

 شد و اروم گفت :به خاطر تو   رهیبه جلو خ کمینگاهش کردم  منتظر

 یبعض شدیکه داشت باعث م یزدم دمش گرم باز چرت و پرت جوابمو نداد غرور و اقتدار  یلبخند بازم
 صادقانش تعجب کنم  یوقتا از جواب ها

   میدی_بچه ها رس

 کنارشون   میجنگلم تموم شده بود ماهم رفت بایبود و تقر ستادهیا گهیکه د مایانداختم به ن نگاهمو

 ؟  نهیبیم اچهیدر یباشه ...کس اچهیدر هی دیجا مگه  نبا نی+ا

 جلو تره   دیهمراهش رفت :شا نمیرحسیشد ام داهیزودتر از اسب پ رضا

   کردیمعذب بودم با اخم داشت نقشه رو نگاه م ماین کنار

   ستادنیا هوی نیرحسیشدم و اروم اروم رفتم جلو، رضا و ام ادهیاز اسب پ منم

   میکرد دایرو پ اچهیدر یبرگشت سمت ما و گفت :انگار  یبلند یبا صدا ریام
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که هنوز  یقیبه گودال عم یکنارشون ،با بهت نگاه دمیشد منم قدم هامو تند کردم و رس ادهیهم پ ماین
 هاش نم داشت کردم   وارهید کمی

 فصل ؟  نیخشک شده ... اونم تو ا اچهیبا اخم گفت:در رضا

  

 باشه   ایبه خاطر جزر و مد در دیبا خنده گفت :شا نیرحسیام

    دونستمیهست...چرا من نم امیدر نجایلحظه چشام گرد شد :مگه ا هی

 ارویدر گهیکال د ایلیخ نیهم یبرا سیجز قلمرو ملک ایهست فقط در امیبرگشت سمتم :بله در ماین
 راه نداره   ایاصال به در اچهیدر نیبه جزر و مد نداره ا ی"نه ربطریفراموش کردن "رو کرد سمت ام

 داره    امیگرم واسه خودش در سیملک نیدم ا بابا

   میدنبال غار بگرد ستیبود بهتر ن یواقع اچهیدر نکهی:مهم ا نهیرو بهتر بب یخم شد تا گود کمی رضا

 به رضا انداخت :چرا   یسرد یلینگاه خ ماین

 دوتا غار هست   نجایاما ا میانداخت :بهتر از اون جا شروع کن ینگاه اطراف

 باشه ؟  دی؟دوتا درخت جلوشون نبا یامدم جلوتر :پس اون درختا چ کمی

 منم با....  دیباهم بر نیرحسی....شما و ام میمطمئن ش میتونینم مینیبهم کرد:تا نب ینگاه مین

   یکیسراغ اون  رمیبکشنش:رضا م خوانیکرد انگار م مکث

به رضا انداختم تو  یدوتا باز باهم تنها شن نگاه نگران نیمونده ا نیمخالفت کنم هم خواستمیم
 چشماش ارامش بود  

 نگران نباش   یعنیهم گذاشت که  یچشماشو با مکث رو دیکه د نگاهمو

 دایپ یز یسمت ما،ماهم چ نیایب دینکرد دایپ یز یاگر چ گهیساعت د کیامد سمتم:خوبه  نیرحسیام
 سمت شما   میایم مینکرد

 گرفت رضاهم دنبالش رفت   شیمخالف در پ ریتکون داد و مس یسر  ماین

   میرفت یا گهیسمت د نیرحسیهمراه ام منم
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   نمیبده نقشه رو بب ریشدم :ام الیخینگران بودم اما ب کمی

دوتا غار باشه  کردمی+فکر نم  دمینبود فهم میحال یچیه نکهیبا ا ییزایچ هیرو ازش گرفتم  نقشه
 انقدر غار دارن   نای...اصال چرا ا

  میفقط بزار برگرد رسمیامد کنارم  :اهم هنوز ازدست نارحتما ....شب به خدمتت م ریام
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 گرفت :باشه  خندم

 جلو دهنه غار معلوم شد   میکه رفت کمی

 نگاه بندازم  هیباش تا داخلو  نجاینگاه به من کرد :ا هی ریام

 اون لبخند تخسا کردم :باش   از

   واریبود کلشو بکوبه به د کیرفت تو مثل جوجه دنبالش رفتم ....از دستم نزد تا

 روشن بود   مومدیم رونیکه از ب یاز غار به خاطر نور  ییجا هیتا  داشتمینشد کنارش قدم برم فمیحر

 شد ظلمات   گهیجلوتر د کمی

 کرد   یغونشافل کل غارو چرا دونهیدرست کردم و فرستادم هوا خندم گرفته بود  شافل

 من حرکت کن   کی...حداقل نزد یدی_حرف که گوش نم

 گرفتم   ریام یتکون دادم و بازو یسر 

   هیبا دستم به ته غار اشاره کردم :اون نور به نظرت چ میزود متوجه نور بنفش رنگ ته غار شد یلیخ

   شهیجلوتر مشخص م می_بر

 به جفتمون دست داد   جهیحس سرگ  میجلوتر رفت یوقت

که باعث  یز یو بزرگ رشد کرده بودن و چ کیکوچ یسنگ ها کهیت یهزاران گل به رنگ بنفش رو دیشا
قدم رفتم  هیول کردم اروم  ریام یبازو دیدرخشیبود که از گل ها م یشده بود نور کم ادمیتعجب ز

 جلوتر که 
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مارو  نجامیتو ا دنینفس کش یشارلوته ،حت یگل ها نایبازوم گرفت :نرو روسال ا عیسر نیرحسیام
    میدار جهیسرگ ستین خودیب کنهیم فیضع

 نشد   بمونینص یبدردبخور  زیچ نجایعقب:انگار ا برگشتم

   می:بهتره زودتر برگرد میبه گل ها انداخت یتکون داد نگاه کل یسر 

بود تنفس تو اون غار باعث شده بود  ریحق با ام ییجورا هیغار  رونیب میتندتر برگشت کمی یقدم ها با
باز تنفس  یتو فضا قهینبود  چند دق ادیشدن بود اما اونقدرا ز فینشونه ضع نیاول نیو ا میبزن جیگ

 و رضا رفتن  ماین کهیسمت غار میتاحالمون بهتر شه بعد اروم اروم رفت میکرد

 ) مای(ن

   میغارو دنبال کرد ریمس میمستق میو روسال که جدا شد نیرحسیام از

منم  ومدیچهره نگران روسال برام بانمک بود ،رضا پشت سر من م میبر گهیگفتم من و رضا باهم د یوقت
 جلوتر بودم  

 شدم   جیواقعا گ میدیکه رس ریمس یانتها به

   نمشیبب تونستمیشده بود اما نم یدرست نبود محل غار درست عالمت گذار  یز یچ هی

 راف نگاه کردم  چشم گردوندم اط یه

 دیکدوم طرف با ؟ازیقدم امد جلو و باهمون اخمش گفت:نقشتو سرته گرفت هیانگار کالفه شد  رضا
    میبر

 درست جلومون باشه ....  دینکردم :االن غار با شیبه کنا یبودم توجه جیگ

 غاره   ستین نجایکه االن ا یز ی:تنها چ ستادیباهام تموم کرد کنارم ا فاصلشو

   کردیکردم که داشت اطراف نگاه م مرخشیبه ن ینگاه یرچشمیز

  میاشتباه امد دی...شا نمینقشه رو بده بب خورهیرو کرد سمتم : به غرورت برنم باالخره

 بهش انداختم و نقشه رو دادم دستش   یعصب نگاه

 غار بود   هیاطراف  نیمطمئنم هم میکوه بود ریمن رفتم جلو ما ز کردیاون داشت نگاه م تا
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 شده   یمخف دیشا دیلحظه به ذهنم رس هی، دمیکش یکوه دست وارید به

 دستمو گذاشتم رو سنگا و چشم هامو بستم   دوتا

 بود   فیضع یلیخ رویحس کردم ،حدسم درست بود اما ن ییزایچ هیکه گذشت  کمی

  ستن؟ی_اون دوتا همون درختا ن

 نگاه کردم  کردیکه رضا اشاره م ییبه جا برگشتم

 یلیکه ازشون موندهبود خ یتنه ا کمیکوه دوتا درخت قطع شده بود که  وارهید کیجلوتر نزد کمی
 هم بودن   کینزد

 احساس کردم   روین شتریحجم ب واریجلو و دوباره دستمو گذاشتم رو د رفتم

   میکرد داشی+فکر کنم پ

   ستادیو پشت من ا کیامد نزد رضا

زود ترک برداشت توقع نداشتم انقدر زود دهنه  یلیکوبوندم خ واریقدرتمو به د از یمقدار  اطیاحت با
  میکن دایغارو پ

  ختنیشروع کرد به ر هویسنگ بود  کهیت یکرد هرچ زشیر میکه بود ییجا یلحظه باال هی تو

 عیسر یلیخ میبه عقب پرت شد یادیو با سرعت ز دیمنو کش یکنم کس یو حرکت امیتا به خودم ب 
   شدیاتفاق افتاد اصال متوجه نشدم چ

 با کمر افتادم رو رضا!،  

 دیکشیاگر منو نم ختیغار ر یکردم که جلو یبزرگ یبه سنگ ها یاز روش بلند شدم ،  نگاه عیسر
 عقب مرگم صد در صد بود  

 دستمو گرفتم سمتش   مردد

 یداد خاک خال یبا اخم به دستم کرد اما دست اخر دستمو گرفت و بلند شد بال هاشو تکون ینگاه
 نگفتم   یز یپس چ ومدیبودم اما هنوزم ازش بدم م ونشیمد میشده بود

 غار معلوم شده بود   دهنه
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    هیتوش چه کوفت ستی،معلوم ن میداخلشو نگاه بنداز دیقدم رفتم جلوتر :با چند

   مینوهاش بود کمر صاف کرد و گفت:بردستش رو زا رضا

 ختنیر یهشتا گرگ خاکستر  بایاز داخل غار امد تقر یزوزه مانند یکه  صدا میاول برنداشته بود قدم
 ها   سیگرگ د یوحشت کردم :لعنت رونیب

 ها   نهینه...گرگ سی:گرگ د هیعصب یلیدراورد حس کردم خ رشویشمش عیسر رضا

 ............. 

 (روسال) 

   دنیکردم و شروع کردمبه دو رینگاه به ام هی میدرست امد ریمس میکوه مطمئن شد زشیر یباصدا

   میدیشنیزوزه گرگ ها رو واضح م یصدا میدیکوه رس نییبه پا یوقت

 بدو  نیرحسیمن  ام ی+خدا

کرده بودن و داشتن  ریدرست وسط هشت،هفتا گرگ گ مایکوه دهنه غار معلوم بود اما رضا ن نییپا
   دنیجنگیم

   رونیامدن ب گهیاز همون غار پنج تا گرگ د هویکه  میبا تمام سرعت به سمتشون رفت میصبر نکرد گهید

   نیایما داد زد:جلوتر ن دنیبا د ماین

 دیاز پشت پر هویداشت  یاز گرگ ها که جسته بزرگ تر  یکیبهش بده اما  یخواست جواب نیرحسیام
 و بازوش گاز گرفت   مایرو ن

 وارد عمل شد و از پشت گرگ رو زد   عیسر نیرحسیام

 خودشون رسوندن کنارش   ریرضا و ام نیافتاد زم ومد،یاز بازوش خون م ماین

  کردیداشت نگاهم م شیوحش یبا اون چشما دیکش یگرگ که بزرگ تر بود امد سمتم و زوزه ا همون
   کردنیحمله نم گهیبود د یعاد ریحرکات گرگ ها غ

و رضا رو وسط خودشون محاصره کردن و چهارتاشونم امدن سمت  ریو ام مایزود ن یلیخ شونیتعدا هی
 من  
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 کوه   وارهیبه د دمیتک افتادم انقدر رفتم عقب تا چسب من

   میبود دهیترس هممون

 کهیهمتون ت دیبجنگ نیداد و داد زد  : اگر بازم بخوا فیمن گرگ ش دهیترس یچشما یجلو درست
  د؟یوارد قلمرو ما بش دیچه طور جرعت کرد میکنیم کهیت

ها انقدر  سیبودم گرگ د دهیو البته د دونستمیکه من م ییگفت قلمرو باعث شد شک کنم  تاجا نکهیا
   زدنیراحت حرف نم

  د؟یهست سیملک یها سیاروم باشه داد زد:شما گرگ د کردیم یکه سع یدرحال نیرحسیام

   میا نهی...ما گرگ میباش سیملک ریکه اس میبدبخت نشد _هنوز انقدر

منبدبخت سبز  یجلو دیصاف با نایا یایتو دن بهیغر بیترسناک و عج زیچ یهرچ ایگرد خدا چشام
 بشه  

...با شما و قلمروتون  دمیامد یرو کرد سمتشون اونم مثل من تعجب کرده بود :ما اشتباه نیرحسیام
  مینداشت یکار 

 شنیما م یشخص میکه وارد حر ییزد چشماش ترسناک بود :ما اصال از کسا یامد جلو لبخند اروی اون
   ادیخوشمون نم

 به من کرد، نفسم بند امده بود   قینگاه عم هی و

 شده بود خطرناک بود   یکه به شدت زخم مایحرکت ما با وجود ن هر

راهو باز کن   میامد یما اشتباه نیگفت:بب یبلند یبلند شد وسطه حلقه گرگ ها و با صدا نیرحسیام
   میریم نجایاز ا یدردسر  چیبدون ه

   رهیمیم قتونیاون رف دیاگر بزارمم بر یحت د؟یبزارم بر دی_دهنه غارمنو خراب کرد

زهر  ریگفت :ام دیلرزیکه از خشم م ییبه بازوش کرد و با صدا یرو تو بغلش گرفت و نگاه مایسر ن رضا
   رهیمیم میریوارد بدنش شده اگر جلوشو نگ

   دیوضوح رنگم پر به
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   رهیبم دینبا مایکنم ن یمخف تمینتونستم عصبان گهید

   میندار یباشما کار  میما که گفت یگفتم:چرا مسمومش کرد تیکردم سمت همون مرده و با عصبان رو

 و امد سمتم   برگشت

 به سمتمون  برداره که گرگ ها امدن جلو   یخواست قدم  یصحنه عصب نیا دنیبا د نیرحسیام

غارمو  وارهیمسمومش کردم چون د ادی:من از مزاحما خوشم نم ستادیصورتم ا یدرست جلو مرده
 خراب کرد 

 گلوم قورت دادم  اب

   میریم نجایزود از ا یلیماهم خ یگوش کن ..اگر پادزهر بهم بد نی+بب

 کهیت کهیاز ت تونمیم یوقت دیداره بزارم بر یلیچه دل دیمن هست ریزد :شما االنشم اس یبلند قهقه
خودش امده تو  یتکشاخ که با پا هیبا ارزش تر از  یتر امد"چ کینزد کمیکردنتون لذت ببرم بعدشم "

 من؟؟  یقلمرو

 لیاص  نهِ یفرصت نکردم از قدرتم استفاده کنم _زهر گرگ ی،من که حت میمن چ دیکردم از کجا فهم مکث
همتون بکشم  تونمیبا زهرم م ییبزنه ..من خودم به تنها بیشونده ها اس لیبه تبد تونهیگله، م
 اگر همه افرادم به اون خوناشام دورگه حمله کنن؟  دهیم فیک یلیاما..خ

 بچسبم به کوه ادامه داد  شتریگوشم که باعث شد ب کیزد اروم سرشو برد نزد یپوزخند  دیپر رنگم

 اگر بالست باشن   یکشه؟حتیخوناشام هارو م نهیگاز گرگ یدونی_حتما م

  کردیداشت منو نگاه م یاشکار  یچشمم افتاد به رضا که با نگران ناخداگاه

 که چقدر حالش بد بود  نمیبب تونستمیفاصله راحت م نیاز ا شدیداشت بدتر م ماین حال

   کنمیبرات م یبخوا ی:هرکار  کردمیم یکار  دیبا

  ؟یشد :هرکار  شترید که ترسم بز یمرموز  لبخند

 مکث گفتم:آ..آره   با
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به ازاد  تونمیم یاز خونتو بهم بد کمی،اگر   یگفت:تو تکشاخ یبلند یفاصله گرفت و با صدا کمی ازم
 کردنتون فکر کنم  

   یعوض کهیمرت یمخالفت کرد و با داد گفت:غلط کرد نیرحسیام عیگرد شد سر چشام

+باشه    ستیبرگرده طرفش :انگار جونتون براتون با ارزش ن تیحرفش باعث شد مرده با عصبان نیهم
 قبوله  

   یقبول کن یقبوله حق ندار  ویچ یداد زد:چ تیبا عصبان رضا

 گفت:نه.... روسال   شدیم دهیشن یکه زور  ییبا صدا ماین 

  میقبوله فقط پادزهر بهم بده و بزار ما بر یبگ یتوجه به اون رفتم جلوش :هرچ بدون

 زد وبه داخل غار اشاره کرد   یروز یپ ،لبخند

 افتادم  یز یچ هی ادی هویبه سمت غار برداشتم اما  یقدم

  ؟یندار  یاما از کجا بدونم تا رفتم تو غار با اونا کار  امیم ی...شرط دارم...هرجا بخوا هی+

  ؟یکنم تا مطمئن ش کاریچ یگی_خب م

   یندار  یتا مطمئن شم تو باهاشون کار  کشمیم یحفاظت واری+دورشون د

 مکث گفت :قبوله   یکرد با کم زیر چشاشو

 تیبا عصبان نیرحسیام دیلرزیداشت کم کم م گهید مایو رفتم سمت اونا ن دمیکش یراحت نفس
 خطرناکه   یلینکن روسال خ نکارویگفت:ا

 ...  رهیبزارم بم تونمینم ستین ی+چاره ا

   دمیکش واریبا قدرتم دور خودشون د عیکنه سر یخواست اعتراض تا

از خودش  تونستیم ریوگرنه ام دمیبه خاطر اون کش شتریب وارید نیبهم انداخت ا ینگاه نگران رضا
 مراقب کنه 

  میدادیرو از دست م مایدر هرحال ن میکردیفرار م ای میدیجنگیتنها راه بود اگر م نیا

  میومدیباهاشون کنار م دیپس با 
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   یکلک بزن یبه حالت بخوا یوار جلوم تکون داد:وا دیدستشو تهد ارویسمت همون  برگشتم

مطمئن باش قلمروتو رو  یکلک بزن یبه حالت تو بخوا ی...اما وا کنمینم یبلند کردم:من کار  سرمو
  کنمیسرت خراب م

 نگاهم کرد   کمی

به چه  کاریچ خوانیبودم اخه خون منو م دهیترس یلیر خگرفت و منو برد سمت دهنه غا بازومو
  خورهیدردشون م

   نمیبب زویچ تونستمیبود اصال نم کیغار به شدت تار یموندن فضا رونیگرگ ها ب هیبق

   نمیبیپامم به زور م یمن جلو یراه بر  یتونیم ی+چه طور 

به نور  یاز ین دنید یگفت:من گرگم برا یخش دار  یبا صدا دیکشیطور که منو به سمت جلو م همون
 ندارم  

   کردمیتعادلم حفظ م یاما هربار زور  فتمیبود ب کیدفعه نزد چند

   نجایا دیامد ی_شما ها اصال واسه چ

 بهش ندادم   یجواب

داشت  یکم یلیبود نور خ زونیبه سقف او ستالیکر هیشب یرنگ دیسف زیچ هیوسط غار  میکه رفت کمی
  نمیاما همون باعث شد بهتر بتونم بب

   نیبازوم ول کرد که افتادم زم هوی

   کنهیم یداره چه غلط میدیسنگ درست نم کهیت هیتوجه به من رفت سمت  بدون

 بازوم فشار دادم   کمیجام بلند شدم و  از

   یدیفشار م یجور  نیا یبشکنه چته اخه روان دستت

 کردم و رفتم عقب   یکه دستش بود قالب ته یخنجر  دنیسمتم با د برگشت

 ترسم انگار خوشش امد   از

 خودشو بهم رسوند   عیسر یلیخ
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 اون نور کم چشماش و چهرش واقعا ترسناک شده بود   تو

 ....نترس   خوامیخون نم ادی_ز

 یتعداد هی نیمنو برد جلو رو زم کمیکردمو گرفت ، خی یگلوم قورت دادم که با دستش دست ها اب
 بودن   دهیبه هم چسب دیسف ستالیکر

 سوخت ...لبمو گاز گرفتم   د،دستمیاز دستمو بر کمیدستمو گرفت باالشون و با خنجرش  کف

 همشون قرمز قرمز شدن   هویها  ستالیرو کر ختیاز خونم که ر کمی

  هیچ گهید نایبهت گفتم:ا با

 دستمو ول کرد   باالخره

دستم دستمو فشار  یکیبا اون  مومدیها ...دستم هنوز خون م ستالیزانو زد و زل زد به کر نیزم رو
 دادم 

بزرگ  یه ومدیداشت باال م یز یچ هیکه حاال قرمز بودن کردم درست از وسطشون  ستالیبه کر ینگاه
 گل قرمز رنگ داد  هیبرگ داد و اخرشم  نکهیشد تا ا

گل بود اما  هیشب  شدیهاش بود که همچنان داشت بزرگ و بزرگ تر م شهیبود ر بیکه عج یز یچ 
 بود  یعاد ریغ یلیخ

 ! دهیو گل م کنهیانقدر زود رشد م اهیکدوم گ اخه

 گل حتما همونه   نیکتاب الن ا ادیبه ذهنم ب یها باعث شد جرقه ا شهیر دنید

   هیاهیچه جور گ نی+ا

با ارزش  یلیخ زیچ هی:کردیداشت رشد م یبود که ه یاهیجاش بلند شد همون طور که نگاهش رو گ از
 هی دمیکه د دیهست یمخلوغات نیتر بی"اروم زمزمه کرد "شما تکشاخ ها عج یتو بدون ستیکه الزم ن

 کرد  کاریچ نیقطر خون تو بب

 نارویا یایجونور تو دن دونهی نیهم نهی،گرگ یعوض هیانگار خودش عاد بیعج گهیم نیکردم همچ اخم
اروم  ستیحواسش ن دمینگاه بهش کردم د هیبودم که خداروشکر چشمم به جمالش روشن شد، دهیند
 افتاده بود برداشتم   کمیکه نزد یرنگ دیسف ستالیاز کر کهیت هی
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 کنه   یکمک ندهیدر ا دیشا بمیگذاشتم تو ج و

 گفتم   مردد

 شده بازش کرد   دهیچیکه بهش پ یز یاز دورچ شهیکه چه طور م یدونی+تو م

  دونمیبرگشت سمتم:امکان نداره بشه بازش کرد ،اگرم بشه من نم متعجب

  دمیرس خواستمیکه  م یز یزد :باالخره به چ یمرموز  لبخند

 که بازوش گرفتم و با اخم گفتم:پادزهر ....سرقولت باش   رونیبره ب خواست

 بهم کرد   ینگاه

 یکرد ول کاریچ دونمیاورد پشتشو بهم کرد نم یا شهیظرف ش هیسنگ  کهیبرگشت سمت همون ت و
 ظرف پرشده رو گرفت سمتم  

 زخمش   یرو زی...بر رشی_بگ

 بود   یچ دونمیبود نم اهیبه س لیما زیچ هیازش گرفتم توش  ظرف

 خراش رو دستم تموم شه  هیبا  انیجر کردمیفکر نم دنیبود شروع کردم به دو رشدهید

  

 شافل درست کردم  عیبود سر کیتار چون

   مایبود نجات جون ن زیچ هیفکرم  فقط

که از داخل غار امد راهو برام باز کرد و همشون  یگرگ ها امدن جلو که با زوزه ا دمیغار که رس رونیب به
 رفتن داخل  

تو بغلش گرفته بود انگار از هوش رفته بود رنگش شده  مارویکالفه ن نیرحسیرفتم ام واریسمت د به
 بود گچ  

 بگن که زودتر گفتم:من خوبم   یز یخواستن چ دنید تامنو

 یداده بود رو زخمش خال ارویکه اون  یز یزانو زدم اون چ مایکنار ن عیچهرش اشفته بود سر رضاهم
 کردم  
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   شدیمت من :اون داخل چرو کرد س دادیفشار م مارویهمون طور که زخم ن نیرحسیام

  م؟یبعدا حرف بزن شهیبود :م مایرو ن چشمم

 االن چه وقت سوال اخه   امدیاسترس قلبم از جاش داشت درم از

 منظم تر شد   ماین دنیکه گذشت نفس کش کمی

 مردم   یعنی

کف  یرو یدگیبه بر یروش نشسته بود ،دستم سوخت نگاه یکه عرق سرد دمیکش میشونیبه پ یدست
    سوختینبود اما م قیدستم کردم عم

   شهیچک کرد و اروم گفت:داره منظم م مارویضربان ن رضا

و رضا  نیرحسیها خطرناک بود ام نهیبا وجود گرگ میکه بود ییچشاشو باز کرد جا مایگذشت که ن کمی
 دور تر   کمی میبلند کردن تا بر مارویباهم ن

که  یباز نگه داشته بود منم پشت سرشون رفتم هر قدم یچشماش زور  یبود حت حالیبه شدت ب ماین
 حالش عمرا بتونه سوار اسب بشه   نیبا ا شدنیم مایمانع افتادن ن یزور  داشتنیبرم

    میکه اسب هامون گذاشته بود ییجا میکه دور شد کمی

 دادن به درخت   هیتک ماروین  میبرگشت

 درد داره   یلیو معلوم بود خ زدیم جیگ

381 

 نیکرد :روسال هم مایبه ن یکمرشو کش و قوس داد و نگران نگاه کمی مایوزن ن ینیاز سنگ نیرحسیام
 شیات دی....با میجا بمون نیتا غروب هم میمجبور ش دیشا میاریچوب ب کمی میریجا باش من و رضا م

   میدرست کن

 تکون دادم   یسر 

اما با  ستین یامده راض شیپ تیاز وضع دونستمیاخم کرده بود م کمیمکث اروم امد نزد کمیبا رضا
 گفت :مراقب خودت باش   یاروم یصدا
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 بهش زدم :هستم   یلبخند

گودال  هی میکه نشسته بود ییجا کینزد سوختیرفتنشون نگاه کردم ،همچنان دستم م باچشم
 اب جمع شده بود   کیکوچ

 رفتم کنارش   عیسر مایاه و ناله ن یجام بلند شدم و دستمو توش شستم با صدا از

   یشیخوب م کنهیزود اثر م یلیپادزهر خ ستین یز ی؟چی+درد دار 

 بست مشخص بود دردش کم نشده   کمیدرد چشماشو  با

 اروم گفت:ت..تشنمه  ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 که همراهمون بود افتادم   یکوله ا ادیبهش اب بدم اخه ، ینگاه به اطراف کردم اب هست اما تو چ هی

 کردم   دایپ وانیل هیشب یز یچ هی یتوشو گشتم با بدبخت نیرحسیسمت اسب ام رفتم

 توش   ختمیاب ر کمیسمت همون گودال  رفتم

 کردم   کیزانو زدم و اب به لباش نزد ماین کنار

 بخور   واشی+

 چسبوندم به لباش که باالخره شروع کرد به خوردن   وانیبود بهم ،ل رهیاون حالش خ با

  گهی...دخوامیکه خورد سرشو کج کرد :نم کمی

 اما زخمش قرمز شده بود   ومدینم یبه بازوش کردم خون ینگاه

 کردم   دایدستمال پ هیو  یسراغ کوله پوشت رفتم

   ماین شیکردم اب اضافشو گرفتم و برگشتم پ سشیگودال اب خ تو

 بسته بود  چشماشو

 همتون   دیرینفهم ...بم نهیکردم، گرگ زیزخمشو تم اروم

 اروم تر   کمی...کی_روسال...

   دیامده بود:ببخش دردش
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   شهیحالش داره بهتر م کردمیتر کارمو کردم حس م اروم

 لحظه برگشت چشمش افتاد به دستم اروم گفت:دستت...  هیشد بود  رهیخ یا گهینقطه د به

   هیخراش فسقل هی ستین یز ی+چ

 هاش رفت توهم   اخم

  یچ اوردنی...میسرت م یی...اگر بالیکرد یکار خطرناک نیهمچ ی_واسه چ

   یر یکه بزارم بم یکنارش بلند شدم :توقع نداشت از

 من برات مهمه ؟  یگفت:مگه  زندگ هیکنا با

   کردمیکارو نم نیا یبستم :اگر مهم نبود چشامو

   کنهینگاه م گهید یبه جا دمید برگشتم

 و رضا برگشتن   نیرحسیکه امد برگشتم سمت مخالف ام ییسرصدا با

با حرص  دیکشیخودشو م کمیکه  یکنارمن نشست درحال نیرحسیام میدرست کرد یکیکوچ شیات
 چقدر امروز حرص خوردم؟  یدونی..م برمیکجا نم چیباخودم ه ویکیتو  گهیهم د یگفت :منو بکش

   امیبهش زدم :تو نبر خودم م ییدندون نما لبخند

که برداشته  یستالیو کر دمیداخل غار د یبگم چ نایبه ا دیافتاد با ادمی هویچپ نگاهم کرد که  چپ
 بودمو بهشون نشون دادم  

 به تکشاخا داره ها   یربط هیگل  نیمن گفتم ا دیبش انیجر نیا الیخیکردم سمتشون :ب رو

 افتاد  یتوغار چه اتفاق یبده :چه ربط هیتو جاش تکون خورد تونست صاف به درخت تک کمی ماین

   هیکرد :اون چ ستالیبه اون کر یاشاره ا بعد

 کردم اوناهم مثل من شکه شدن   فیتعر زیهمه چ براشون

 ؟؟  نیبه خاطرخون تو گل رشد کرد ؟اونوقت رو ا یبا تعجب گفت :مطمئن نیرحسیام
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 هیگل همون نیا کنمیمن حس م کردمیباور نم میدیخودم نم یاگر باچشما دیتکون دادم :اره شا یسر 
 امکان نداره باز بشه   چهیبپ یز یگفت که اگر دور چ ارویشده ...اما اون  دهیچیکه دور اون کتاب پ

 دروغ گفته   دیمکث کرد و گفت :شا کمی ماین

 ستالهیکر نیرو ا میبتون میبرگشت دیشا یکه دروغ گفتن نبود ...ول ییکسا هیشب افشی+اصال ق
   میامتحانش کن

ها برگشته باشن  نهیگرگ کردمیگفت "فکر نم ی..."با تک خنده ا ستین یتکون داد:فکر بد یسر  ماین
 ...واقعا جا خوردم  

اما بهتر  میدیفهم میخواستیکه م یز ینگاهمون کنه گفت:چ نکهیکه تا اون موقع ساکت بود بدون ا رضا
 خطرناکه  نجایشهر، ا میزودتر برگرد

   دیرسیبه نظر م کالفه

 سوار اسب شه  تونهینم تشیوضع نیبا ا میری:حالش که بهتر شه م مایرفت کنار ن نیرحسیام

که چقدرطول  ستیمعلوم ن میبهتر شدن من صبر کن دیبه ام میتونی:نم سهیکرد رو پاش وا یسع ماین
 بکشه 

   میریبغلشو گرفت :خودم  حواسم بهت هست... با اسب من م ریو ز مایامد کنار ن رضا

 و خودشم سوار اسب رضا شد   مایرو اسب ن میگذاشت لیهمه وسا عیسر مینگاه بهم کرد هی ریام منو

دوتا به خون هم تشنه  نیموضوع موندم ا نیتو کف ا ییجورا هیبا مکث پشتش نشست ، رضاهم
 بود!!  یرعادیغ کمیبودن کارشون برام 

چک  ماروین تیبار وضع کی قهیهرچند دق میبه سمت شهر حرکت کرد میاز اون دوتا مطمئن شد یوقت
اگه رضا از پشت نگه نداشته بودش تاحاال صد  یعنیبود  حالیحالش بهتره، اما به شدت ب میکردیم

 دفعه افتاده بود 

  میدیبود که رس دیغروب خورش ایکینزد میدوساعته برگشت مایبه خاطر ن بایساعته رو تقر کی ریمس

 نگران ما بودن   ایلیورودمون به شهر انگار خ با

 ومحمد امدن جلو  یتا دروازه رو برامون باز کردن مهد چون
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 دیار بود برقر شدهی:بسم اهلل چ دیافتاد ترس مایبگه که تا چشمش به ن یز یخواست به ما چ محمد
 ....بهتون حمله شده   دیکن قیفقط تحق

به  میببر ماروی...کمک کن ن الشیخیمفصله فعال ب انشی:جر شدیم ادهیطور که از اسب پ رهمونیام
 قصر  

کمک  مایبود که داشتن به ن ریشم چشممون رو رضا ام ادهیامد سمت من و کمک کرد از اسب پ یمهد
   کردنیم

 گفت :رضا زده ناکارش کرده ؟  واشی یمهد

   ستیلحنش خندم گرفت :نه  بابا کار اون ن از

 ی...جا دمیبخند میبگو دورهم تعجب کن دیکشف کرد یحق به جانب نگاهم کرد :باز چه جونور  یمهد
 زخمش مثل گازه...  

 زد دهنه غارشون ترکوند   مایبهمون حمله کردن چون ن نهیدسته گرگ هی نهی+گرگه ..گرگ

 یعاد زشیچ چیه گهید ناستیا یایباال انداختم و گفتم :دن یبا تعجب نگاهم کرد  شونه ا یمهد
   ستین

   مینداره و خداروشکر به موقع پادزهر بهش رسوند یگفتن مشکل خاص ماین نهیها بعد از ما بیطب

 بودن   بیطب نهینگران تو اتاق نظارگر ما نایمدت مت و ال تمام

به  نیرحسیمت خواست تا با ما صحبت کنه که ام مایاز مطمئن شدن از خوب بودن حال ن بعد
 کرد  شونیام که من کش رفته بودم با خودش برد محمدم همراه یستالیرفت و کر یندگینما

نشسته بود و زل زده بود به برادرش  یکه نگران رو صندل دمیکش نایرو شونه ال یبا رفتن اونا دست 
 بودم   یختیر نیشد منم هم ینجور یا رمیاون موقعه که ام ادمهی کردمیم حالشو  درک

 نگران نباش حالش خوبه   زمی+عز

   یاتاقت استراحت کن یو دادم دستش :بهتره بر  ختمیاب براش ر کمی دیدماغشو باال کش اب

به  ازیاز من ن شتریب ییاز صبح سرپا ی...تو بهتره بر  رمیبعد م نمیشیم کمیازم گرفت و اروم گفت :  اب
  یاستراحت دار 
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داره  یمهد دمید رونیگفتم از اتاق امدم ب یباشه ا مردمیم یداشتم از خستگ گفتیراست م ییجورا هی
 سمتم  _حالش چه طوره   ادیم

 ؟  ماین ای نایخنده گفتم:ال با

 و با لبخند گفت :فکر کن هردو   دیبه گردنش کش یدست

 نگرانه   کمیباش  ششیتنهاست پ نایخوبه اما برو ال مایبه اتاق کردم :ن یا اشاره

به قصر  میاورد ماروین نکهیرضا افتادم بعد ا ادی هویکه  اطیتکون داد و رفت منم امدم تو ح یسر 
 کجا رفت   دمینفهم

 منتظر ما مونده اما نبود   ییقصر جا اطیتو ح دیاطراف نگاه کردم باخودم گفتم شا کمی

   نمشیبیشدم فردا که م الیخیب

جون کندن درو برام باز کردن و از پله ها رفتم  یدر بزنم بعد از کل یرفتم خونه حال نداشتم حت میمستق
 باال 

رضا  دنیکه با د یخمار بود شالمو از سرم دراوردم انداختم رو صندل گهیباز کردم چشمام د دراتاقمو
   دیبود زهرم ترک دهیراحت رو تختم دراز کش یلیخ

 یکنیم کاریچ نجایگفتم :ت..تو ا کردمیکه با دست بهش اشاره م یشتم رو قلبم و درحالگذا دستمو
 سکته کردم 

 خوابه ؟  یعنیچشماش بستس  دمیرفتم جلو د کمینداد  جوابمو

 خواب باشه   شهیکه من گفتم سکته کردم مگه م یبلند یصدا نیا با

چشماشو باز  هویصورتش که شدم  کیروش خم شدم نزد کمی.. دیکشیباال سرش اروم نفس م رفتم
 کرد هول کردم خواستم برم عقب که بازوم گرفت و توهمون حالت نگهم داشت  

  یکنیم کاریمنو سکته بده با اخم گفتم :تو اتاق من چ خواستیبود م داریب نگاه

 استراحت کنم   خواستمیبهم نگاه کرد :م رهیخ
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م که ولم نکرد با حرص گفتم :اونوقت رو تخت بکش رونیکردم دستمو از دستش ب یگرد شد سع چشام
 من؟ 

 _مگه تخت تو چشه ؟ 

 اتاق منه   نیفقط ا ستین شیزیچقدر پروعه :چ نیا

خاک برسرم اصال حواسم نبود  نیرو صورتش ه ختیکل موهام ر هویدستم که  دنیکردم به کش شروع
 شالمو دراوردم  

و شالمو انداختم سرم از جاش بلند  رونیب دمیدستمو از دستش کش عیاز صورتش کنار زد سر موهامو
 شد و امد سمتم  

نگاهش رو شالم بود  اروم  خوردیداغش به صورتم م یبود که نفس ها کیانقدر نزد ستادیا کمینزد
 عقب   دیشالم و گوششو گرفت و اروم کش کیدستشو برد نزد

 مکث کرد  یامد جلو ول کمی کردیموهامو نگاه م رهیخ

 شتریب گذرهیهر روز که م یدونستیموهات قشنگه ...م یلی:خ ستمیراحت ن دینگاهم فهماز تو  انگار
 نتونم خودمو دربرابرت کنترل کنم  گهید ترسمی؟م یکنیم ونهیمنو د یدار 

خجالت  گهیم هیچ دونستمیم نییحرفاش قند تو دلم اب شد سکوت کردم  و سرمو انداختم پا از
   دمیکش

   کنمینم یکار  چیمن ه یچونم اروم سرمو بلند کرد :تا خودت بهم اجازه ند ریگذاشت ز دستشو

بهم  نیریدستش حس کردم داغ شدم چند لحظه ش یاز داغ دینوازش گونم رو صورتم کش دستشو
 نگاه کرد  چقدر چشماش قشنگ بود   رهیخ

   یکنیم کاریبا دلم چ یدار  خودت

  ونیو دست اخر عقب گرد کرد و رفت سمت ا بردمیلذت م کردیخودشو کنترل م نکهیا از

   نیینگاهم کنه اروم بال هاشو باز کرد و رفت پا نکهیرفتم بدون ا دنبالش

 .................. 
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 ) نیستی(کر

   ریهوش بود کنارش نشسته بودم و به صورتش خ یکه ب یمدت تمام

 ارزش بودم   یمرد برام با ارزش بود و چقدر من براش ب نیا چقدر

 منو دوست نداشت   مایبود ن یطرف درد بد هی عشق

 چه االن که مثال عقلمون کامل شده بود   میاون موقع که بچه بود چه

   ومدیازش خوشم ن دمشیکه د یبار  نیکه از اول یدختر مجهول روسال

اما  نجات داد مارویاون بوده که جون ن دمیفهم یامروز وقت نکهیبا ا ادیازش خوشش ب دیبا ماین چرا
 سر به تنش نباشه   خواستیدلم م

داشت که من نداشتم تا قبل از ورودش من تنها دختر دورگه قلمرو بودم با امدنش همه  یاون چ مگه
 عوض شد   زیچ

 انکار کنم  تونمینم نویاز من بهتره ا اون

 شدم اروم چشماشو باز کرد  الیخیب ماخوردیکه ن یافکارم غرق بودم که با تکون تو

  ارم؟یبرات ب یخوایم یز ی؟چیباالسرش و اروم گفتم:درد دار  رفتم

 سرتکون داد   فقط

  نتتیبب ادیب بی+بزار بگم طب

 دستمو گرفت   امیاز کنارش ب تاخواستم

 با دستم ور بره   ادیب بیبم و مردونش اروم گفت :هنوز نمردم...حوصله ندارم طب ییصدا با

  نهیدستمو ول کرد خواست تو جاش بش اروم

 بده   هیگذاشتم که بتونه تک یکه داشت جور  یبالشت

 نگرانش بودم   یلیخ

   یتا استراحت کن رمیاروم گفتم:پس من م نیهم یحال بود برا یب کمی



 

407 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

   نی_بش

  یکنینم اطیاحت شتریب کمیچرا  مایبمونم اروم سرجام نشستم :ن ششیخوشحال شدم که گذاشت پ 

 نداد   یجواب

   ومدمیمن همراهتون م یگفتیاصال به من م ای یبردیچند نفرو با خودت م هی حداقل دیدادم:با ادامه

   یچ ومدیسرت م ییشد اروم گفتم:اگر بال داشیاز کجا پ دونمیکه نم یسکوت با لحن بغض دار  بازم

 نبود که بهم بگه دوست دارم   یز یچ چینگاهم کرد تو چشماش چرا ه رهیو خ برگشت

   دیاز چشمم چک یقطر اشک نییانداختم پا سرمو

 صورتش نگهم داشت    کیسمت خودش نزد دیهوا دستمو گرفت و کش یب

  ؟یکنیم هی_به خاطر من گر

 نکهینه، بدون فکر به ا ایهست  یفکر کنم غرور  نیبه ا نکهی،بدون ا یترس چیگاز گرفتم بدون ه لبمو
 که االن جلومه شاهزاده است زل زدم تو چشماش   ینیا

  کنمیم هیگر یکه دوستم ندار  یی....به خاطر تو کنمیم هیگر اقتیل یخاطر تو ب +اره به

 ک...  یی...به خاطر تو

 ل*ب هام نزاشت ادامه بدم   دنیحرفمو با بوس ادامه

بود که ناخداگاه باهاش  نیریکه منو دوست نداشت برام ش یعشق دنیگرد شد ...انقدر بوس چشمام
 کردم   یهمراه

 ازم جدا شد   دیسال طول کش هیکه برام  هیچند ثان بعد

  ؟یمونیمنتظر م گهیگرفته بودم دستشو گذاشت رو گونم و اشک هامو پاک کرد :چقدر د گر

همه وقت منتظر بودم و  نیهمون طور که ا نمیشیتا اخر عمرم باشه منتظرت م نییانداختم پا سرمو
  ؟یکنه چ دمی،اگر بازم ناام یکرد دمیهربار ناام

 گفتم غم  با



 

408 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

   یو دلمو بشکن یکن دیمثل هربار منو ناام ترسمی+م

 نگاهم کرد   رهیخ

 گفت:فرصت بهم بده   اروم

 کردن   یباهاش باز  ایلیبادلم نکن خ یکردم باز  مکث

 نگاهش کنم اروم گفتم:باشه   نکهیبلندشدم و رفتم سمت در بدون ا اروم

 دنشیاگر بوس یحت دمیلبام کش یرو یداشتم دست ازیازاد ن یتو باغ هوا دمیهوا دو یباز کردم و ب درو
 بود  نیریهوسم بود ش

 ................. 

 (روسال)  

 خواست برگرده و فرار کنه   یبار هزارم باز مهد یبرا میصدا در کتابخونه رو باز کرد یب

 نجایا یپرتش کردم تو کتابخونه :روسال به من چه اخه منو اورد بایازپشت سر گرفتمش و تقر نباریا
   کنهیدرست م قیباهاش قا کنهیبفهمه پوستمو م ریام

 کم غر بزن  ی:بسته مهد سیگذاشتم  به حالت ه مینیب یدستمو رو بستمیطور که درو م همون

  دیحرکتمون محمد اول تعجب کرد اما بعد خند از

 شفا بده ...  یدار  ونهیتکشاخ خول و د یهرچ ایه حالت دعا کردن :خدادستشو اورد باال و ب یمهد

  د؟یتکون دادم و رو کردم سمت محمد:اورد یسر 

 :بله اوردم   زیاروم گذاشت رو م دیسف ستالیکر محمد

اما از  زارهیبفهمه نم ریامتحان کنم اما مطمئن بودم ام ویزیچ خواستمیم میستادیا زیدور م ییتا هرسه
 اوردمش   یمنم باخودم زور  دیفهم یهستم مهد عیمن ضا یلیاونجا که خ

  

   یکن کاریچ نیبا ا یخواینگاهش کرد:االن م قیتو دستش گرفت و عم ستالیکر یمهد
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بارش بود اما  نیاول دهیرو ند یستالیکر نیمت گفت تاحاال همچ یدونیخم شد:م زیرو م کمی محمد
   یدیکه شما تو غار د هیزیتر چ بیعج

   میامتحان کن دی+با

   دیکن کاریچ یخوایم یعنینگاهمون کرد:خب  جیگ یمهد

 چشاش گرد شه  یکه همراهم بود دراوردم که باعث شد مهد یبهش کردم خنجر  ینگاه مین

  یکن یخوایم کاریامامزاده هست چ یهرچ ای_

   ینیبی+اروم باش م

   ستالیرو کر ختمیخراش دادم و چند قطره از خونمو ر کمیخنجر نوک انگشتمو  با

که انگار مور مورش شده باشه گفت:خدا لعنتت کنه من به  یبا دستش صورتش گرفت و با حالت یمهد
  ارمیسرت درم شوی....به خدا تالفییی؟وا یبر یمن دستو م یجلو زنمیامپول م رمیزور م

 نگاه کن کم غر بزن   نویا ی:مهد شدیبود و داشت قرمز م ستالیگرفت چشمم رو کر خندم

 ...  نکهینگاه کرد اما چشاش گرد شد :عه ا ستالیکر یچشم هی یمهد

 گفت:صبر کن   واشی محمد

هاش  شهیتر تمام ر کیاما اون گل شروع کرد به رشد کردن به همو شکل اما کوچ دیطول کش کمی
  دنیچیسانتم دور نشدن دورش پ کی یتح ستالیدر برگرفتن ،از دور کر ستالیکر

  کننیم هیتغذ ستالی+انگار از کر

 است ...  شهیهمون ر هیبرداشت :شب ستالیاروم کر محمد

جدا بشه چه  ستالیداره تا از دور کر یمکافات هیخودش  نیدرست اما ا می_خب ما گل کشف کرد
   دتشیچیدور کتاب پ یطور 

   میمبرگردیتونینم ی....ما بدون باز کردن اون کتاب کوفت میبفهم نیهم میخوایماهم م دونمی+نم
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 دیبهتره شما بر کنمیم قیتحق کمیاروم گفت:من روش  محمد
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 گفت :خب من رفتم   عیسر یمهد

  ایگینم یز یچ یکلمه به کس هی یاز پشت گرفتمش :هو عیسمت در که سر دیدو

هم باخبر  سیقصر ملک یتا توالت شو رونیاالن برم ب  دهیم یمعن هیاز اون نگاها بهم کرد که  برگشت
   گمینم یز یچ ی_نه به کس کنمیم

   کنمیدرست م قیباهات قا ریام یبفهمه خودم جا یچپ نگاهش کردم :به جون خودم کس چپ

 یخوای....چرا نمرسمیاما بعدا به حسابت م گمیاورد باال:باشه نم میو دستشو به حالت تسل دیخند
   یبهش بگ

بعدا ناراحت  مینکن دایپ یز یچ ای میاگه بهش بگم و شکست بخور مینکرد دایپ یمهم زی+چون فعال چ
 نه   ای میرسیم یز یبه چ مینیفعال بزار بب شهیم

 قصر؟  یمونیاموزشگاه ...م رمیتکون داد:باشه پس من م یسر 

 خونه   گردمی:نه برمیبه محمد کردم و برگشتم سمت مهد ینگاه

که همه  ییمن تونستم از دست محافظا یها یباز  شیریخوشبختانه با س رونیب دمیاز قصر امد باهم
 داشت که نگم راحت ترم   یواسه خودش بدبخت نمیجا دنبالم بودن راحت شم و خب ا

 سمتم اصال حوصله نداشتم  دیاز خدمتکارا دو یکیباال که  رفتمیخونه داشتم از پله ها م برگشتم

 ...  دیلحظه صبر کن هی_بانو 

 لطفا بعدا االن حوصله ندارم   یبگ یخوایکه م یبردم باال :هرچ دستمو

 اخه بانو ....  ی:ول دمیامد به در اتاق رس دنبالم

   دیمن همراه شد :مهمون دار یحرفش با باز کردن در و گرد شدن چشما هیبق

  ؟یممکنه تنهامون بزار  ستین یحرص چشامو بستم و برگشتم سمت خدمتکاره :مشکل با

 گفت و رفت   یچشم

 نشسته بود  زمیم یرضا که خندون رو یحرص در بستم و رفتم جلو با

  وونیگفت:به جون خودم از در امدم ....نه از ا عیباز کردم حرف بزنم سر دهنمو
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  نجایا یایکه همش م یخندم گرفت بود :تو اموزشگا کار ندار  افشیبازمو بستم به ق مهین دهنه

   امیگفتم خودم ب دنمیاونجا د یای_تو نم

   زینه رو م ننیشیم یمعموال رو صندل ینشست زمی+حاال چرا رو م

   میپاشو بر ی:حاال هرچ نییامد پا زیروم از

 +کجا ؟؟؟ 

   رونی:بنییگرفت منو برد پا دستمو

 کجاست   رونی:ب دمیخند

 جا  هیگفت: طنتیبا ش ستادیدر ا یجلو

   یسادی:چرا وا سادمیکه وا دمیتو باغ رد ش از

   خورتمونیگرگ م امی...م اماینم نایزدم :من باتو جنگل ا نمیبه س دستمو

   خورمتیخودم م ینگاه کن یقدم امد جلو :اگر بازم با اون چشات اونجور  هی

 شده امروز   طونیچه ش نیچشام گرد شد به تمام معنا ا یعنی

 ندارم   تیامن امیکجا نم چیهست من باتو ه تیزیچ هیتکون دادم:نچ نچ امروز  یسر 

   میکه دلم براش ضعف رفت :خب تو بگو کجا بر ییاز اونا دیخند

 فندق   دنیقرارگاه د میبر دمیبشکن رو هوا زدم:فهم هی هویفکر کردم  کمی

  ؟یرفت:جا بهتر سراغ ندار  وا

  دمش؟یچند وقت ند یدونی+خب دلم براش تنگ شده ...م

  برمتیکرد:باشه م یاخم

  شهیواسه من تنگ نم شهیلب غر غر کنان گفت:دلش واسه مارمولکش تنگ م ریز

   امیاالن م سایکه رضا گفت:وا ستادمیسمت اموشگاه جلو در ا میرفت

 امد  یبا دوتا اسب قهوه ا قهیتکون دادم که بعد از چند دق یسر 
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   یکه خدابخواد بلد یگفت:سوار کار  باخنده

 کرمش گرفته   دونستمیچپ نگاهش کردم م چپ

  ی+معلومه که بلدم پس چ

   میباال انداخت :باشه پس سوار شو بر شونه

 نگران شه  خوامیبگم نم نیرحسیبه ام سای+اول وا

   ستنین یو مهد نیرحسیلبخند کمرنگ زد:ام هیاول برنداشته بودم که جلوم سبز شد  قدم

 تو اموزشگاه بودنااا  ریو ام یمهد شهینگاهش کردم حاال هم نهیبه س دست

اسب  دونهیبا یخوای:م زدیداشت م یروز ینگاه به رضا که لبخند پ هینگاه به اسبه کردم  هی برگشتم
  م؟یبر

 گل کرده  طنتشیامروز ش نینگاه گفتم ا ارویح یگرد شد ب چشام

  کنمیکم م نویا یراحت نبودم اما من رو ادیبلد بودم اما دروغ چرا ز یسوار 

   رمیازت بگ یحال هیمن  دیبه نظرم رس یفکر  هی

 اسب گرفتم و اروم اروم به سمت خارج شهر حرکت کردم   دهنه

   یشیامد سمتم:مگه سوار نم متعجب

که راه  ادیز میبر ادهیبود از فکرم:چرا اما تا خارج شهر پ یکردم خونسر باشم حاال تو دلم عروس یسع
  ستین

  گه؟ید یشیسوار م یعنینگاهم کرد : مشکوک

   شمی+بله که م

   میرد شد یبهش زدم همراه هم از دروازه اصل یلبخند

  گهیشد:سوار شو د طونیرضا امد کنارم دوباره چشاش ش که

  شمیزدم :تو سوار شو بعد من خودم سوار م یا حانهیمل لبخند
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 م و رفتم کنار اسبش   سوار شد یمکافات هینگاه بهم کرد، مردد سوار شد تا سوار شد منم با  هی

 کردم :مسابقه؟   یطانیخنده ش هی

دهنه اسب گرفت  عیرو تا پاش بلند شد رضا سر هویپشت اسبه که  دمیبا دستم کوب ادیبه خوش ب تا
   یکنیم نی:چرا همچفتهیکه ن

   دنیاسب شروع کرد به دو  

 به اسبم زدم   یقطع شد ضربه ا خندم

 چشاش گرد گرد شده بود  گمیبه جرعت م دمیرضا رس یکیزود به نزد یلیخ دنیکرد به دو شروع

   یخول  یلی_تو خ

 بهم برس   یتونیهمون حالت گفتم:اگه م تو

 کردم   شتریب سرعتمو

 ....... 

داد رضا از من عقب تر بود اصال نتونست بهم برسه  فیبرام خسته کننده بود اما ک یساعت سوار  مین
 اسبش   چارهیب

 چهرش خندم گرفت   دنید 

 ؟  یبود کرد یچه کار  نینقششو خراب کرده بودم حرصش گرفته بود :ا چون

 خب منم نشونت دادم  انهی یسوار ش یبلد ی:خودت گفتدمیکش قیتا نفس عم چند

   کردیباحال نگاهم م یلیخ رمیخندمو بگ یجلو تونستمینگاهم کرد نم رهیکرد و خ یپوف

 خندم داره  _اره بخند سرکار گذاشتن من 

 که هست   ینیرو هوا تکون دادم و اروم رفتم سمت در قرارگاه:هم دستمو

   میاسبارو گرفت امد کنارم همراه هم وارد قرارگاه شد دهنه



 

414 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

رضا  دنیکرد اما با د یمیامد استقبال تو تولدمم اتفاقا امده بود بهم تعظ میاونجا تا وارد شد مِسئول
 چشماش گرد شد  

   فتهیب یممکن بود براتون اتفاق دیاورد فیبدون محافظ تش_بانو چرا 

   نمیامدم اژدهامو بب ست،ین یگفتم:مشکل رفتمیطور که به سمت ساختمان م همون

 مال شما تازه اموزش هاش تموم شده   دییتکون داد :حتما بفرما یسر 

  میاستتارشد واریاز نگهبانا و دنبالم امد وارد د یکیاسب داد دست  رضا

 چرا انقدر خلوت شده   نجای+ا

 اژدها بزرگ کال بود و سه تا اندازه متوسط   دوتا

از اژدهارو  یسر  هیخلوت شده چون  نجای:ا دیکش شونیکیرو  یرفت سمت اژدها بزرگا و دست اروی اون
 مرز   میفرستاد

فندقو دم گوش رضا گفتم:فکر کنم  واشیبودن  یهر سه تاشون مشک کایرفتم سمت اژدها کوچ منم
 رنگ کردن! 

 دهنش تا نخنده   یگذاشت جلو دستشو

   یخندیکردم :چرا م اخم

   ستیتو ن یگفت :اون اژدها اروم

 من کو   یگفتم:پس اژدها یکردم سمت مسئول انجا عصب ست؟؟؟روین

کرد که تو خودش جمع شده بود انگار خواب بود  یبزرگ یبه اژدها یهول کرد و دوباره اشاره ا بدبخت
  ستین لتونیباب م گاهشیبانو ....نکنه جا ناهاشی:ا

 کردم "  کایبه اژدها کوچ یبود "با دستم اشاره ا ینقدینگاه به اژدها کردم :اقا فندق ا هی متعجب

 کرد نخنده   یمرده گرد شد خندش گرفت اما سع یچشا

 گهید ونیل هر حنخنده گفت:روسال اژدها هم مث کردیم یسع یامد کنارم همون طور که با بدبخت رضا
   شهیبزرگ م
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 بزرگ؟   یگیم نیبهش کردم:اخه تو به ا یدستم اشاره ا با

 که اژدهاهه خورد با تعجب بهش چشم دوختم   ییتکونا با

 بزرگ بود   یلیبود و واقعا خ دیسف

برداشت  زیوعده ناهارش ذوق کرده باشه چنان خ دنید یبلند شد چشمم افتاد بهم انگار که برا تا
   مالوندیگندش سر و گردن بزرگشو مثل گربه بهم م کلیبا اون ه نیطرفم که از پشت افتادم زم

شد کم کم لبخند مهمون  رهیدستمو گذاشتم دوطرف سرش و به چشماش نگاه کردم تو چشام خ دوتا
 شروع کرد دم تکون دادن   هویلبام شد 

!من کلمو کجا بکوبم با دمش دهیداره دم تکون م کلیه نیبا ا زیسا نیاژدها با ا هیتصور کن  شما
   ختیبود زد ر لیوسا یهرچ بایتقر

 مشخصه مال خود خودته   شیرضا امد کنارم و باخنده گفت :از خول باز 

کرد فندق کنار بکشه بلکه من بتونم پاشم که موفق نشد اخررضا بهش اشاره  یمسئول سع  یاقا
   شهیدلتنگه اروم م دیدخالت کن خوادیکرد:شما نم

 گردن فندق گرفت منم تونستم بلند شم   واشیمرده که رفت رضا  اون

 بودم :انصافا توقع نداشتم انقدر شده باشه   یخاک خال دمیبه لباسام کش یدست

 ترسناک بود   کممیقشنگ تر شده بود و البته  شیبچگ از

از تموم شدن اموزشش واسه پرواز  اروی هم روش بود انگار منظور اون نیز هیرو پشتش کردم  ینگاه
 منظورش بود  گهید زیچ دمیشا ایکردنش بود 

  ؟یباهاش پرواز کن یخوای_م

 باهاش پرواز کنم.؟؟  یعنیگرد شد: من سوار فندق شم؟ چشام

 خودته ....  ی_اره خب اژدها

   ستمی:اخه من بلد ن امدینم بدم

  دمیم ادیشد :خب من بهت  طونینگاهش ش دوباره
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 خودم خفش کنم   یبا دستا خواستمیم

 .... یالزم نکرده انگار تو امروز م رمیبهش کردم و به حالت قهر گفتم:نخ پشتمو

 شد   فیخف غیبه ج لیحرفم با حلقه شدن دستاش دور کمرم و بلند کردنم تبد هیبق

 سبکم   یادیزور داره؟نکنه من ز نیهمه ا نیا یعنیبچه دوساله بغلم کرد و گذاشت پشت فندق  نیع

 سوارشم  خوامیمن نم ونهید یکنیم کاری+چ

خودشم سوار شد و اروم دم گوشم گفت:کم غر بزن منو سرکار  عیسر یلیکنم که خ یحرکت خواستم
 اخر عاقبتش   نمیا یزار یم

 بود از جاش بلند شد   یکه انگار راض فندق

کنترل اژدها رو گردن و سر فندق  یکه برا یز یر ریدستشو از دو طرف پهلوم اورد جلو زنج عیسر رضا
 وصل شده بود گرفت  

 هویکه  نییپام اوردم باال و خواستم برم پا هی دهیزده بودم هم ترس جانیامده هم ه شیپ تیوضع از
طرف و درست تعادل  هیم دوتا پامو اورده بود یبدبخت فتمیب دمیفندق شروع کرد به حرکت کردن ترس

 نداشتم  

   فتمیگفتم:نگهش دار االن م غیج با

   اطیتو ح میو رفت رونیب میاستتار امد واریاما فندق نگه نداشت از د دیخند رضا

خواستم پامو برگردونم اون طرفش  عیسر ستادیکردم چند لحظه ا یفندق بال هاشو باز کرد قالب ته تا
 برداشت و شروع کرد بال زدن   زیخ

  فتمممممی:تروخدا االن مدمیرضا چسب نهیو به س دمیکش یغیج

   یفتینم ری_منو بگ

 منم دوتا سکته ناقص رد کردم   میبلند شد نیکم از زم کم

 جور شد   نایبود که من بدبخت نکرده بودم که به لطف ا یاژدها شدن تنها تجربه ا سوار

   نیزم فتادیم یباال قلبم تاالپ رفتیو م کردیبزرگشو باز م یپروازش جالب نبود هربار که بال ها اصال
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 تکون اضافه بخورم   کردمیباال که جرعت نم میرفت انقدر

پرواز  مینگاه به چهره خندونش کردم و با اخم گفتم:خب حاال برگرد هیفاصله گرفتم و  کمیازش  اروم
 تموم شد   گهید میکرد

 مونده   یتا ابروش داد باال :نه هنوز اصل کار  هی

سوار  نهیفندق چنان شتاب گرفت چشمتون روز بد نب هوی هیخر ک یبابا اصل کار  یگیم یبگم چ امدم
  د؟یشد ییترن هوا

   دیکن شتریسرعت اون ده برابر ب نییپا ادیم هویاز باال  یوقت

   شدیباعث ترسم م شتریطرف بود ب هیدوتا پام  یبه رضا بدبخت دمیو چسب دمیکش یغیج

   میکنیپرواز م میدار یکدوم قبرستون نمیبب کردمیبودم جرعت نم دهیشد انقدر ترس شتریفندق ب سرعت

 غیمن ج گرفتیشتاب م نیکرده بودم ا میقا نشیسرمو تو س فتمیتمام وجودم رضا گرفته بودم ن با
   زدمیم

 بود   یامده کامال راض شیپ تیرضا از وضع انگار

برات  یباز  یبروسل هی میایبزار فرود ب زدهیم حانهیلبخند مل نیا زدمیمن عربده م امدیدر نم کشیج
   ارمیدرب

 چشمام   یاورد جلو یسه بعد جدابادمو

  نیتروخدا منو برگردون زم گهید تونمی+رضا بسته نم

   گذرهی(باخنده):چرا فکر کردم داره بهت خوش م

   نییپا کنمیاز باال پرتش م نویخدا من ا به

   نیی....منو ببر پاگذرهیگفتم:خوش نم غیج با

 هی  عیکه رضا سر فتمیخورد قشنگ از پشت سر داشتم م یبعد یلیلحظه فندق تکون خ هی یبرا
 دستش دور کمرم حلقه کرد و به خودش فشار داد  

   نمیشی_اروم باش االن م
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   مینیشیم میحس کردم دار کیکوچ یکم شدن سرعت و تکون ها از

 نیبعد رو زم هینگاه به اطراف کردم فندق چند ثان هیجدا کردم  نشیجرعت کردم و سرمو از س باالخره
 تکون داد  کمینشست و گردنشو 

 شدم   یکی نیدراوردم با زم یهول باز  یادیکه ز نییپا دمیاز فندق پر یمثل چ میمطمئن شدم نشست تا

سوار اسب کردن اونوقت منووو سواره اژها  یسوار اژدها بشم ....منو زور  گهیخدا من غلط بکنم د ی+ا
  یکرد

و جداباد  واریو فحش بود که به در و د زدمیافتاده بودم باخودمم حرف م نیکه رو زم یطور  همون
   دادمیاژدها سوارا م

که از  هیچه طور یستیپکسس ن هی ریشده و با خنده امد باالسرم :تو مگه مثل ام ادهیاز فندق پ رضا
  ؟یترسیپرواز م

 خفه کنم؟  نویا دیمن نبا االن

   کنهیفرق م یبش یسوار کار ناش هیاژدها همراه  هیسوار  نکهیبا ا یگفتم:خودت پرواز کن باحرص

 بودم که حنجره برام نمونده بود   دهیکش غیانقدر ج زدیجام بلند شدم هنوز قلبم تند تند م از

 رمشیکه بترسم و سفت بگ کردیاون باال افتادم که از قصد تند حرکت م ادیاز کنارش رد شم  امدم
 لگد زدم به ساق پاش   هیهوا  یبرگشتم ب

 چالق شد   بدبخت

 اخ پامم  یزنی_چته چرا م

    یکه سرم اورد ییزدم واسه بال نوی+ا

 رو دهنم واموند  صحنه رو به  دنیطرف اما از د نیکنار فندق رد شدم و امدم ا از

 بود   کمونیبزرگم نزد اچهیدر هیبه عالوه که  میدشت پر گل بود هیوسط  ما

 قشنگ بود  یلیبه وجد  امدم خ ییبایهمه ز نیاز ا کردمیدهن باز داشتم منظره رو به روم نگاه م با

 داد  فیک یها ....ول ادهی_اخ خدا زورت ز
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 شل شد بچه پرو مفسد جامعه   ششیبرگشتم طرفش که ن یبرزخ

   اچهیدر کیتوجه بهش رفتم نزد بدون

  ؟یر یم یداد:کجا دار  با

 نگاهش کنم گفتم:به توچه   نکهیحرص بدون ا با

   دیوزیم ینشستم باد به نسبت خنک نیرو زم اچهیدر یکینزد

  

 تو اب   دیبا کله پر هویاب بخوره اما  خوادیکه فندقم امد طرفم اول فکر کردم م دینکش یطول

 نییوسط اب داشت باال پا بایکه تقر کردمیفندق نگاه م یعاد ریگرد شده داشتم حرکات غ یچشا با
 اژدهاهم خول شد   ایخدا دیپریم

   یتو بزرگش کرد فهمهیم نهیبب نویا یهرک یعنی_

  کنه؟یم نیبه فندق کردم:چراهمچ یدست اشاره ا با

  کنهیم یداره باز  گهید شهیصاحبش انقدر خوله خب اونم خول م ی:وقتدیخند

 دو نقطه خط شد کال :|  چهرم

گاه بدنش برد پشتش اخم گفتم:برو اونورا  هیامد کنارم رو چمنا ،پاشو دراز کرد و دوتا دستشو تک رضا
   کنمیلهت م زنمیم

 ندارم که   ی_باشه بابا کار 

 خفش کنم  خواستیم نخنده دلم کنهیم یداره سع یزور  دمید

اما حس  دونمیشده بود نم رهیتو افق محو به کجا خ دمیشد برگشتم سمت رضا د یسکوت طوالن کمی 
 ناراحته   کردمیم

باشه  ادمیبه خدا  ستین یرو چمنا نشست اصال عاد کمونیامد نزد یعاد ریحرکات غ یبعد از کل فندق
 اژدهاست برد   یهرچ ینبرن ابرو نویشد ا یز یچ یبگم جنگ نایبه ا

  یسوار اژدها ش ی+از کجا بلد
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 گرفتم   ادی کردمیبودم و براش کار م سیملک شیاروم گفت:اون مدت که پ یلیخ

 یاخه چه طور  یکردیم یهمکار  سیموضوع ازش سوال کنم :چرا با ملک نیوقت نشد درباره ا چیه
  ؟یبست اریِست مانیباهاش پ

 خودم نبود مجبورم کردن   لی:به م نییکرد سرشو انداخت پا یاخم

 تشیاذ یز یاخه مجبورش کردن اما حس کردم چ یازش بپرسم چه طور  زویهمه چ خواستیم دلم
 ادامه ندادم  نیهم یبرا کنهیم

   رهید مینگاهم کرد:پاشو برگرد یغروبه از جام بلند شدم که سوال کینزد گهید دمید مینشست گهید کمی

411 

 نگاهم کرد:خب پس سوار شو   طونیشد و ش بلند

   شمینم نیسوار ا گهیهم د یمنو بکش ریچپ نگاهش کردم :نخ چپ

 اروم برم   دمی:قول مدیخند

 تو هوا تکن دادم و رفتم طرف فندق:عمرا   دستم

 البد؟  یایب ادهیپ یخوایم؟میبرگرد یچه طور  یخواینگاهم کرد :پس م نهیکنارم دست به س امد

   کنمیزدم:نچ پرواز م یا حانهیمل لبخند

 اونوقت ؟  ینگاهم کرد :با چ جیگ

 بود   دهیمنو ند یلیدادم رضا شکل تبد فیبستم و ش چشامو

گردنمو کج کردم تا  کم،یچند قدم امد نزد کردینگاهم م ختیریکه از هر طرفش تعجب م یصورت با
   نمشیبتونم راحت بب

   نایدادم :با ا یباز کردم و تکون بالهامو

 بال هام بود کال  خیگلوش قورت داد م اب

صورتم به  کیبا مکث دستشو اورد نزد دادیتکون م کمیهامو  الی دیوزیکه م یباد ستادیامد جلوم ا 
   رهیازم اجازه بگ خواستیچشمام نگاه کرد انگار م
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   ستمیشدن به من اکثرا مردد بود خوب درک کرده بود که  راحت ن کیواسه نزد رضا

   دمیتو چشماش د گمیبه جرعت م یودم فاصله دستش و صورتم پر کردم برق خوشحالخ ناخداگاه

 هام فرو برد   الیشد و دستشو تو  کیبهم نزد شتریب یشتر یب نانیاطم با

   یکن ونهیمنو د یبتون میشکل نیا کردمی_فکر نم

   دمیکشیحرف بود هنوز ازش خجالت م یلیسبزش نگاه کردم توش انگار خ یچشما تو

 خودمو کنترل کنم   تونستمیخودمم نم گهیامدم کنار چون د باالخره

 شد  رید می+بر

 فیک شتریو باخنده گفت:پرواز با من ب طنتشیتکون داد و سوار فندق شد دوباره رفت تو جلد ش یسر 
 نباشه  تی....البته اگه پرواز کردنت مثل سوار یشیگم م میریاالن م دهایم

  رمیپرو:نخ بچه

 نبودم   یچیمن در مقابل فندق از نظر جسه ه دیهامو باز کردم اول من اوج گرفتم بعد فندق پر بال

   کردمیبلد نبودم و فقط دنبال اونا حرکت م رویحق با رضا بود من مس و

   هیدرامد واال چ گرمیکردن خودم کجا پرواز با اژدها کجا ج پرواز

برم چون شدت بال زدن اون باعث  ادیز تونستمیفندق نم کیوقت بود پرواز نکرده بودم نزد یلیخ
 من تعادلم از دست بدم   شدیم

 کیرضا امد:داخل نرو نزد یکه صدا امیخواستم فرود ب نمیاز پرواز دلچسب تونستم قرارگاه از باال بب بعد
   ایقرار گاه فرود ب

 داد زدم:چرااا  بایگردنمو کج کردم و تقر کمی

 که گفتم   نیرفت:هم نییکم کرد و به سمت پا سرعتشو

بعد من با فاصله  ننیاز حرفش دنبالش رفتم ارتفاع رو کم کردم و صبر کردم اول اونا بش متعجب
 نشستم 

 شد   ادهیاز فندق پ رضا
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 شده   یز یشدم:چ کیقدم بهش نزد چند

 تو   میبده بر فی:نه ش ستادیجلوم ا امد

 ... تونستمیداخلم م نهکیم یگرد شد :خب چه فرق چشام

   می....بدو بر کنهیقطع کرد:فرق م حرفمو

   میبهم زد:حاال شد ....بر یدادم لبخند فیش

 تو قرارگاه مسئول اونجا امد استقبال و با لبخند گفت:خوشگذشت بانو ؟  میهم رفت همراه

 که سرمن اورد   ییبخنده با اون بال دمیخنده با ریزد ز یحرفش رضا پق نیا با

 بود....  یزدم :بله عال یزورک یلبخند

 کردن که ببرنش داخل اما نرفت و برگشت سمت من  تیاز افراد اونجا فندق هدا چندتا

  یفندق دنتید امیدر گوشش گفتم:بازم م واشیشدم و  زونیگردنش او از

 از خودش دراورد   یبلند یصدا

 شهر   فرستمشیم گهیچند روز د دیباش لی_اگر ما

  شه؟ی؟میحرفش ذوق کردم:جد از

   دمیانتقالشو انجام م یتکون داد:بله کارا یسر 

دم  میرفت عیکوتاه سر یخدافظ هیکردم دوباره گردن فندق بغل کردم بعد  یشدم تشکر  خوشحال
   میکرده بود رید یلیشده بود و ما خ کیقرارگاه هوا تار

   میاسب شد سوار

   رشدهید یلی+رضا عجله کن که خ

   میرسینداره زود م ی:اشکال دیاسبشو کش دهنه

  میکه به اسب زدم هردوتامون حرکت کرد یضربه ا با

 ............... 
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   میاموزشگاه داد لیدوتا اسب تحو عیسر

   زدمینفس نفس م کمی ستادمیچند لحظه ا میدیباغ که رس به

  ؟یامد کنارم :خوب رضا

 تو   ایتوام باهام ب گمی+اره...ب.بابا خوبم ...م

  ؟یکنیواسه شام دعوتم م یو گفت:دار  بشیکرد تو ج دستشو

 :حاال شامم بمون  کنهیخودش باز م یکردم چه نوشابه ام برا یاخم

 چرا که نه  ی:تو بخوا دیخند

بود و داشت آب نمارو  ستادهیچندتا تقه به در زدم رضا پشتم ا میدیدر که رس یجلو میهم رفت همراه
   کردینگاه م

شد چشام گرد شد هول شدم تا  دایسطل دستش بود پ هیکه  یدرحال یمهد یاز شد چهره برزخدر ب تا
رو  ختیکنار همه ابو ر دمیخودمو کش عیکنه سر یبرداشت تا سطل روم خال زیبگم خ یز یخواستم چ

 سر رضا  

   دیچکی،اب از سر کولش م یو برگشت سمت مهد دیکه اصال حواسش نبود ترس رضا

 ودهنم تا خندمو جمع کنم   یگذاشته بودم جلو دستمو

 کجا   نجایچه خبر تو کجا ا یهول کرد با پته پته گفت:عه رضا داداش خوب یمهد

   یمگه ازار دار  کشمتی:م یسمت مهد دیبه خون نشسته دو یکرد و با چشا یاخم رضا

عوضش دلمو گرفتم شروع  رمیبگ نارویا یتو خونه رضا هم دنبالش منم رفتم تو تا مثال جلو دیدو یمهد
   دنیکردم به خند

افتادن رو  ییاز پشت گرفت اونم تعادلش از دست داد دوتا قشویامد  از پله ها بره باال که رضا  یمهد
 مبل   

 بهش فشار امد از پشت چپه شد   یادیبدبختم ز مبل
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 کمر برام نبود المصب   کشمتیبه خدا م ی:اخ  ...مهد رضا

 رضارو برد باالسرش، نگه داشت   ینشست رو شکمش دستا عیسر یکه مهدبلند شد  خواست

   نمیبوس بده بب هیتو..  یصورتش باخنده گفت:ژووون چه خوشگل بود کیصورتش خم شد و نزد رو

 باال   دیکشیو خودشو م خوردیوول م یچشاش گرد شد و ه رضا

   گرفتمیداشتم گاز م نویمنم از خنده زم 

 چه خبره  نجای_ا

   کردیها رو نگاه م ونهید نیگرد داشت ا یکه با چشا نیرحسیام 

انگل  نیخوب گرفت نشست و با دستش به رضا اشاره کرد:ا یاز رو رضا بلند شد و مثل بچه ها یمهد
 منو ببوسه   خواستیجامعه م

روم؟بعدم تو روم  ختیاب ر رونیاخم کرده بود:عمه من بود اون ب یتو جاش نشست و درحال رضا
  یشسته بودن

 با تو داشتم   کاریچ زمیاب بر خواستمیدستشو گرفت سمت من و با حرص گفت:من رو روسال م یمهد

 همه سرا برگشت سمت من   هوی

 خنده اشک تو چشام جمع شده بود   از

 میبر ایخاک برسر خرس گندتون کنن ...پاشو رضا ب یعنی.... دی...پاش دی:پاشخندهیداره م رمیام دمید
   ییخال سیدست لباس بهت بدم خ هی

 رفت باال  دیکشیخط نشون م یمهد یکه برا یحرص از جاش بلند شد و درحال با

   یخندیم یبه چ ربرنجیامد سمتم و با اخم گفت:ش یکه رفت مهد اون

 شما   یباز  ونهی+ب..به د

   یبود ی_نچ خنده نداره امروز کدوم گور 

   رونیرفتم ب رغضبیجمع کردم :با م خندمو
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   یکرد کاریرضا چ نیبا ا گمیگفت:م یو با لحن جد دیبه گردنش کش یدست

   هی+چه طور ...منظورت چ

 دمیدیما خندشم به زور م کردینم یوقت باما شوخ چیمکث کرد بعد به چشمام نگاه کرد:اخه ه کمی
 کردن!  یه شوخبزنه چه برسه ب یدفعه لبخند درست درمون هینشد  ششیپ میاون موقعه که کانادا رفت

 نکردم  شیمن کار دونمیبه پله ها کردم:نم یزدم و نگاه یکمرنگ لبخند

 به سرتاپام کرد :برو لباس عوض کن   یاشاره ا یمهد

رفتم تو اتاق  عیباز بود بدون توجه به اونا سر نیرحسیتکون دادم و از پله ها رفتم باال در اتاق ام یسر 
 خودم  

   رونیو امدم ب دمیپوش  یو شال صورت یصورت راهنیدامن بلند با پ هی

   اوردنینشسته بودن و کم کم داشتن غذا برامون م یسالن هرسه تاشون رو صندل تو

 نشسته بود   نیرحسیکل لباساشو عوض کرده بود و کنار ام رضا

   دنیخندیم ییو دوتا کردنیم فیداشتن تعر یز یچ هی

   کنهیداره اونارو نگاه م یبا تعجب اشکار  یمهد دمینشستم د یکنار مهد رفتم

   ییدوتا دیچوندیامروز پ نمیبهم زد : بب یلبخند نیرحسیورودم ام با

 نگاهم کرد بعد خودشو جمع کرد   رهیخ کمی رضا

  یچوندنی:نه بابا چه پدمیخند

 به اونا  یچرا زل زد هیچ یاروم زدم به پهلوش :ه یافتاد دوباره به مهد چشمم

   یکرد کاریچشم از اونا برداره:ناموسن امروز با رضا چ نکهیامد کنار گوشم بدونه ا اروم

   شدهیگفتم:مگه چ واشی

  کنهیم فیداره خاطره تعر خندهیرفتارش ،جالب تر م هیعاد ریغ زشی_همه چ

   گفتیبا حرص داشت م نیهمچ
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   بهیعج شیچ نی+خب ا

دو  هیاالن  دمی!من رضارو ده ساله با اخم د ستین بیعج شیکل برگردوند طرفم :بگو چ صورتشو
   دیگیبه هم م واشی دیدار یشما دوتا چ یدفعه باتو گشته نگاش کن؟...؟ _ه

   یچیکردم و با خنده گفتم:ه نیرحسیبه ام ینگاه

 موند اما رفت اموزشگاه   شمونیپ کمیاز خوردن شام رضا  بعد

  مردمیداشتم م یاز خستگ منم

 ................. 

 (سوم شخص) 

   دیبودن رس نشیکه مدت ها متحد مت و سرزم ییاز دو قلمرو کیپ دنیروز بعد چند صبح

 ینامه ا شانیسابقه بود که همزمان دو قلمرو برا یدرکنار پدرش حضور داشت ب شهیمثل هم ماین
 ارسال کنند  

 مکث نامه هارا خواند   یبا کم مت

 که درنامه ها بود به شدت باعث اشفته شدن او شد   یز یچ اما

 اشفته شد   زیاز نامه ها را برداشت بعد از خواندن نامه او ن یکیپدرش  تیوضع دنیبا د ماین

 بخوان اتحادشون با ما بهم بزنن؟  دیچرا با کنمی_من درک نم

گروه بفرست به قلمرو شاه ِترسا  هیامروز  عیسر یلیخ دونمی:نم دیکش شیبه چشما یکالفه دست مت
ما هستن اگر با ما  یمتحد ها نینه،اونا مهم تر ای میدوباره نظرشون جلب کن میتونیم مینیبب دیبا

  زهیریبدجور بهم م میکه دار  یقراردادشون بهم بزنن اوضاع

 ندارد   یانها تمام یکرد و از سالن خارج شد انگار مشکالت و دردسر ها یاطاعت ماین

 قلمرو شاه ترسا شد   یاز طرف انها راه یتیزود ه یلیخ

 یخطرناک یبود که اوضاع را درست کند هرچند که قرار است همه انها وارد باز  نیا دشیتمام ام مت
 بشوند  



 

427 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

ورود افرادش  یکه برا ییرهاینقشه را نگاه کرد تمام مس نانیحفظ اطم یبرا گهیبار د کی  سیملک
گردن کلفتش بود که همه  یکمک چند تا ازجاسوس ها ازمندینقص بود ن یانتخاب کرده بود کامال ب

 شکل دهد  خوادیکه م یرا اون طور  زیچ

ارزش نداشته  یبه اندازه سکه ا شیبرا یقلمرو مت حت دیبود شا دهیجنون کش کیانتقام اورا نزد حس
   کردیکند فرق م کیقدم اورا به خواسته اش نزد کی توانستیکه م یباشد اما بحث تکشاخ فرار 

 نداشت   یبدست اوردن او عجله ا یبرا اما

روح و روان انها دست  تیازار و اذ یبرا دانستیخوب م ردیکه به او زدن را بگ یانتقام کلک خواستیم
 بگذارد   یز یچه چ یرو

 که اون دخترا از پا دراورد   یز یچ

   فیاسات لطاز احس یدخترست با انبوه کیباشد او  ادیهم قدرتش ز هرچقدر

   کردیانتخاب م یاهرم فشار را به درست دینبود فقط با یسخت اریبس یبا احساساتش کار  یباز  پس

 ییاونجا روهامونین دیجلو گذاشت :سرورم همون طور که خواست یبود قدم اتیکه مسئول عمل یفرد
  م؟یوارد عمل ش یمستقر شدن ...فقط مونده دستور شما ک دیکه مشخص کرد

من اونو  دیکن یبه حالتون اگر اشتباه یفقط وا دیامشب تمومش کن نیبه او کرد :هم ینگاه سیملک
   خوامیزنده م

 باهاش کار دارم  یلیلب گفت :خ ریز ارام

 خواهد بود  یکردن و همه از قصر خارج شدن امشب شب سخت یاطاعت افرادش

 ..... 

 (روسال) 

دروازس  کیبه شهر خبرشم بهم داده بودن که نزد ارنیامروز فندق قرار بود ب دارشدمیزودتر ب صبح
 خوشحال بودم  

   نیرحسیکه کردم رفتم اتاق ام یکار  نیاول رونیب دمیاماده شدم و دو عیسر
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   کردمیو صداش م دادمیسرهم تکونش م پشت

   یاول صبح شدهیبازش گفت:چ مهین یازجاش بلند شد و باچشا یزور  چارهیب

 شهر  یدروازه اصل یجلو میبر دیذوق گفتم :زود باش، زود باش .....با با

   یچ یبرا شدهیباز شد :چ چشاش

  یفهمیسمت در اتاق:زودباش بلند شوو م دمیدو خوشحال

موهاشم  نییپاش که از تخت افتاده بود پا هیبود  دهیبامزه خواب یلیخ یسمت اتاق مهد دمیدو بعدم
 بود   یهپل

 چپه شد   یو صندل یخوردم به صندل دمیپامو ند یبرم سمتش جلو واشی خواستم

   نیمثل برق گرفته ها از رو تخت افتاد زم چارهیب

 ....چته اخه دختر خول   یبش یخداا روسال بگم چ ی_وا

  ممممیبر دی...زودباش اماده شو با دیجمع کردم :ببخش خندمو

  م؟یبر ی:کدوم قبرستونستادیحرص بلند شد جلوم ا با

 ییییذوق گفتم:دروازه اصل با

و  یباالخره مهد رفتمیراه م ی،تو سالن ه رونیب دمیاونو با چهره متعجبش رها کردم و دو بعدم
 زود بود   یلیهردوتاشون خواب الو بودن اخه خ نییامدن پا نیرحسیام

   گهیسمت در:بدو د دمیگرفتم و کش ریام دست

 چه خبره؟  یبگ یخوای:نمدیبه چشماش کش یدست ریام

   دیفهمیم نیای+ب

 تو  +نه  دونمیمن م یاگر اسکولمون کرده باش یگفت:اول صبح دیکشیم ازهیکه خم یدرحال یمهد

   دنیدروازه مطمئن شدن رس یاز شلوغ بودن جلو یسمت دروازه اصل میرفت ییتا هرسه

 باتعجب گفت:اونجا چه خبره   ریام
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 سمت دروازه   دمیدروازه رو باز کردن ذوق کردم و دو دمیدور د از

 من و ذوق کردنش همانا   دنیکردن دروازه و واردشدن فندق همانا طبق معمول د باز

 قبل شروع کرد به مالوندن خودش به من   یسرعت خودشو رسوند بهم و مثل سر  با

 راهو برامون باز کردن   عیسر محافظا

   رخندهیزدم ز یو مهد ریام افهیق دنیبخند برگشتم عقب اما با دفندق اروم تر شد با ل یوقت

  ست؟یهمون شاسگولت ن نیدهنش کال باز مونده بود :ا یمهد

 انداخت جلو   نیرحسیرفت عقب و ام عیسر ی،مهد یبرداشت رفت سمت مهد زیفندق خ هوی

 شاسگوله   ریام نیجلو باتو نبودم که اصال ا ایکرد... ن ی_هوووو هووووو قاط

 داد   لشیلبخنده گنده تحو هیکرد اونم  یبه مهد ینگاه یبرگشت برزخ ریام

 انقدر بزرگ شده باشه   کردمیسر فندق نوازش کرد :فکر نم ریام

   دیقصر رو اماده کن اطیکه داخل ح یکیقرارگاه کوچ عیسر دیبه سربازا کرد:بر یا اشاره

  

 قرارگاه ...مگه نه؟  دیکردن و رفتن برگشت سمت من و ادامه داد:پس با رضا رفته بود یاطاعت اونا

 باز شد   شمین

ام بود  گهید یبود و البته دوتا اژدها کیکوچ کمیقرارگاه قصر  میبه کمک هم ، فندق رو برد دیخند که
 تر از فندق بودن   کیکه کوچ

بود  نجایا نکهیباخودم ببرم اما االن از ا تونمیفندقو نمخودمون  یایدن میاگر برگرد دونستمیم نکهیا با
 خوشحال بودم  

 فندق موندم    شیبرگشتن اموزشگاه منم تو قصر پ یو مهد ریام

 باز شدن در برگشتم ،رضا بود انگار به اونم خبر دادن   با

   ری+صبحت بخ
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   یزاورا کرد یو مهد ریکه کله سحر ام نمیبیم ریداد:صبح توام بخ هیکنارم و به نرده تک امد

 نگفتم   یز یزدم و چ یلبخند

   میبکن یپرواز  هیهرشب  ایب نجاستیحاال که فندق ا گمیگفت:م ییجد بالحن

 بدم   ادیبهت  خوامیخوب م هیچپ نگاهش کردم:چ چپ

 سوار اژدها شم   خوامی+الزم نکرده من نم

 اونم باتو   دهیکردم :پرواز که حال م ینگاهش م یچشم ریبه سمتم خم شد ز کمی

   نمیبه س دیکوبیباز کرمش گرفته... قلبم تند تند م نیا رینخ

   شمینم ییاژدها چیبا تو سوار ه گهیام د یقدم امدم  عقب و با حرص گفتم:منو بکش چند

 بچه پروو  رونیاز قصر امدم ب عی،سر دیخند

 )  نیرحسی(ام 

 اموزشگاه   دمیامد کراستیبعدش  گهید میصبح که روسال نزاشت بخواب ومدیخوابم م یلیخ

411 

خسته شدم با  یحساب یدروازه شرق یتو روهایبر اضافه کردن ن یاز سروکله زدن با جاناتان مبن بعد
برنامه  هیاما پدرم درامد تا تونستم  کردمیم دییرو تا هیو نظرات بق کردمیاکثرا من فقط گوش م نکهیا

 کنم  هیواسه دروازه ته یعال یدفاع

 دونمیتنگ شده روسالهم نم نایرفته قصر چون دلش واسه ال یامروز مهد رونیاموزشگاه امدم ب از
 دادم برم خونه   حی،ترج  نهیشیجا نم هی طونیکجاست وروجک ش

 اول متوجه من نشد   رفتیکه داشت به طرف خونه م دمیاز دور د مارویباغ که شدم ن وارد

 ...صبر کن   ماین ی+ه

 بودمش   دهیند یدرست حساب میکه از جنگل برگشت یسمتم خودمو بهش رسوندم از وقت برگشت

   یاالن تو قصر تو جلسه شرکت کن دیفکر کردم با یکنیم کاریچ نجای+ا
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 خونه نشست :حوصله ندارم بابا   یپکر بود اروم رفت سمت پله جلو افشیق

 کنارش :باز چه مرگت شده   نشستم

برگشته و من  یدست خال میکه فرستاد یتیه شهیم دهیچیپ یلیاوضاع داره خ رینگرانم ام یلی_خ
 رقمه موفق نشد  چیاما ه کنهی....پدرم داره همه تالششو م میکن یاونارو راض دیبا یچه طور  دونمینم

 سالتون بهم زدن  دنیاتحاد چند ییهویاخه  یسوال داره ...چه طور  ی+برام جا

  ادیبرم یز یهرچ ی..از اون اشغال عوض سیسر ملک ریز گهیبهم م ییحسا هیما ا دونمی_چم

و خب از دست دادن  شدیشاه م ندهیبود اون درهرحال درا یکامال عاد ماین یکردم نگران سکوت
قرار  دیمورد تهد ماهمیتاج و تخت ن ییجورا هیو  نداختیمردمو به خطر م شتریب شونیاصل یمتحدا

   گرفتیم

 شده...   یعاد گهیانقدر اتفاق افتاده که د نجایا زایجور چ نیاز ا میکنینباش درستش م+نگران 

 داداش   میبه روش زدم و دستمو گذاشتم رو پاش:ما پشتت یسمتم لبخند برگشت

 یبتون دیبهت نشون بدم شا زیچندتا چ خوامیم ایزد و ازجاش بلند شد :بامن به قصر ب یکم جون لبخند
   یبا نظراتت کمکم کن

   میاما بلند شدم :بر مردمیداشتم م یاز خستگ نکهیا با

 ............... 

 (روسال) 

 کنم   داشیزود پ دیقصر باشه با یهنوز تو یخدا کنه مهد رفتمیهارو دوتا دوتا باال م پله

 وا رفتم   یاتاق خال دنیتو اما با د دمیباز کردم و پر عیدر نزده سر نارویسرعت رفتم باال در اتاق ال باتمام

   یشیکه هروقت الزمت دارم گم م یمهد یر ینم یا رونیب امدم

 نارویرفتم سمتش انقدر عجله داشتم با هول گفتم :بانو ال کردیم زیها داشت سالن تم مهیاز ند یکی
  د؟یدیند

   یرفتن باغ پشت شیپ قهیچند دق نیاطراف نگاه کرد و اروم گفت :هم کمی
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کرده  دایپ یز یچ هیمحمد  گفتمیبهش م دیبا دنیکردم و شروع کردم به دو یکردم تشکر  ذوق
   ادیاونم همراهم ب خواستمیم

   زدمینفس نفس م ادیز دنیاز دو میدیبه پشت باغ که رس 

خوشحال رفتم  دمیدرختا د نیرو ب یرفتم جلو که مهد کمیکنم  داشونیچرخوندم تا بلکه پ چشم
 بردارم که چشام گرد شد   یا گهیهمراهشه خواستم قدم د نامیال دمید هویسمتش اما 

 جدهیشد کال صحنه مثبت ه ریتا پشتمو بکنم د گهیصحنه رو به روم سرخ شدم د دنیلحظه از د هی تو
 برگشتم  عیسر ریشدم مس یمهد الیخیکردم و لبو گاز گرفتم کال ب ینیشد ه

 ه بود اما خجالت زده بودم  خاک تو سرت کنن هم خندم گرفت یمهد یعنی

 ..مفسد جامعه   گهید ی+پسره االغ ...عقل ندار 

   یدیفحش م یبه ک ی_باز دار 

 دمیرفتم رو به روش :دارم به داداشم فحش م کردیبود با تعجب نگاهم م ستادهیا یکنار در ورود رضا
   کردیم کاریکه داشت چ یدونیخنگ عقل نداره نم

 کرده   کاریچ ؟مگهیتعجب گفت :مهد با

   نیییداشتن همو...ه نایال شیبابا پشت درختا پ یچیگفتم:ه جیبگم گ یز یچ دیرفت که نبا ادمی انگار

 خاک تو سرم   یعنیدهنم  یگذاشتم جلو دستمو

 دهیباال پر یبازه و با ابروها ششیرضا ن دمید بردمیکه داده بودم در تعجب و خجالت به سر م یسوت از
   کنهیداره نگاهم م

 گاز گرفتم هول گفتم :خدافظ   لبمو

 باز بود هنوز   ششیبازوم گرفت ن هویمثل جت از کنارش رد شم  امدم

 چه خبره ؟  مینیپشت باغ بب میسر بر هیماهم  گمی_م

   ایح ی...خجالت بکش ب ری:منحرف خود درگنشیبه س دمیگرد شد با حرص کوب چشام

   یرفتیم ینگفتم باشه....کجا داشت یز یکرد :من که چ یبلند خنده
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 محمد   شیااخم گفتم :پ با

   امی_منم م

   کاریچ خوامی:تورو م رونیب دمیاز دستش کش دستمو

  ؟یکنیفرار م یگرفتم و رفتم که دنبالم امد با خنده گفت :االن دار  راهمو

   رمی:نخ کردمینگاهش کنم درواقعه بله داشتم فرار م تونستمینم

 میمستق میدیحرفا بود به ساختمان گارد که رس نیتر از ا شیریاما دنبالم مثل جوجه امد س دیخند بازم
   مینیهمو بب نجایکتابخونه ا یچرا محمد اسرار کرد به جا دونمیتو، نم میرفت

   دیکرد رید کمیاز جاش بلند شد : دنمیبا د محمد

   ارمشینکردم ب دایرو پ یزده گفتم :شرمنده مهد خجالت

 مشغول بود   یمهد یدونیوسط:جاش من امدم ...اخه م دیرضا مثل چغندر پر هوی

   دونستمیم شویلبخند نکوش مرگ زد که فقط خودم معن هی و

   نیبش ی...حاال که امد میفضولو ما الزم نداشت یبا خنده گفت :راستش تو محمد

 اونور تر نشستم   ینشست منم از قصد رفتم سه تا صندل رضا

 ؟  هیچ دیکرد دایکه پ یز یچ شدی+چ

 پژمرده شده بود   کمیشده بود  دهیچیکه بهش پ یدراورد که گل ستالیاز داخل جعبه کر محمد

 چرا پژمرده شده  نی+عه ا

 _چون بهش نور خورده  

 چه که نور بهش خورده پژمرده شده   یعنیبه نور ندارن  ازیرشد ن ی:مگه گال برا شهیکردم مگه م تعجب

داخل :نگاه  زدیافتاب م کمیغروب بود اما  کینزد بایپنجره تقر کیبرد نزد ستالیجاش بلند شد و کر از
   دیکن
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کم کم همه برگاش پژمرده  شهیبرگاش داره جمع م دمینور کمال تعجب د یگرفت جلو ستالیکر یوقت
 ستالیکرخشک شد با خشک شدنش انگار محکم تر به  یموند که اونم ه شهیو فقط ر ختیشد و ر

  دیچسبیم

 شد   نی+چراهمچ

به چند قطره خون تکشاخ داره اما اگر خشک بشه  ازیرشد فقط ن یخاصه برا اهیگ نیگفت :ا محمد
   چهیپیکه باشه م یز یسفت و محکم دور هرچ یطور  نیا

 دهیچیدور کتاب پ یپس چه طور  کنهیکه رشد نم ستالیکر نیاز دستش گرفتم :اما بدون ا ستالیکر
 شده  

 میفکر کرد دمید ینشست خواست جوابمو بده که رضا جاش گفت :اون کتابو وقت یرو صندل محمد
درست شده اما انگار سنگ  دیسنگ سف کهیت هیمثل  یز یچ هیچون جلد روش از  کهیجنسش از سرام

  ستالهیکر نی...هم ستین

 شهیچه طور م دیمکث کردم :متوجه نشد کمیبودم  دهیکردم خب راستش من کتاب تاحاال ند تعجب
 بازش کرد  

  کنمیاروم گفت :هنوز دارم روش کار م محمد

 بشه   اهیگ نیخون من بتونه باعث رشد دوباره ا دیبه سرم زد شا یفکر  هی زیگذاشتم رو م ستالیکر

 بده   قهیدق هیسمت رضا :خنجرتو  رفتم

 کار؟یچ یخوای_هااان؟خنجر م

 امتحان کنم   یز یچ هی خوامیبهت م گمی+بده م

 بلند شد :امتحانش ضرر نداره   عیسر دیمحمد فهم انگار

از انگشتمو خراش دادم و خونمو دوباره  کمیبه سمتم گرفت ازش گرفتم و  یکیمردد خنجر کوچ رضا
   شهیر یرو ختمیر

تر  دیگذشت من ناام یاما هرچ میکتاب باز کن میبلکه بتون فتهیب یاتفاق هی کردمیدلم خدا خدا م تو
 نکرد  یر ییتغ چیه شهیشدم ،ر
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 روش نداشت   ی_انگار اثر 

 کردم :نه نداشت   یپوف

 یلیخ شرفتیپ نشمیممنونم هم یلیبا لبخند رو کردم سمت محمد :درهرحال ازتون خ یشدم ول دیناام
  کنمیبتونم م ی...هرکار  دیبهم بگ دیالزم داشت یز یچ ی.... اگه کمکهیخوب

  گمیبود حتما بهتون م یز ی...باشه اگر چدین تا االنم شما کم کمک نکردگفت :ممنو ریسر به ز محمد

نبود اما بازم  یر یچشم گ شرفتیپ دیشا میکرد دایپ یکه چ میگفتیم ریکنم بد نبود اگر االن به ام فکر
 اونم موافقت کرد  میبد حیتوض ریام یاز محمد خواستم باهم برا نیهم یخوب بود برا

 میاموزشگاه داشت یکیشده بود از نزد کیتار گهیهوا د میاز ساختمان گارد خارج شد ییتا هرسه
 خطر به صدا درامد  پوریسمتمون و همزمانم ش دنیتا از محافظا دو دنیچند هویکه  میرفتیم

 چه خبر شده   شدهیجلو گذاشت :چ یقدم رضا

 نارویقصر شدن و قصد جان شاهزاده ال اطینفر وارد ح دنیزدن چند خونی_بانو ارارو به داخل شهر شب
 داخل قصره   نایبانو ال گنیکردن ....م

   دیتو هم :بدو دمیحرفش اخم هامو کش نیا با

از  یادیحجم ز میدیکه رس اطیبه ح میدیسرعت به سمت قصر دو تیو رضا همراهم امدن با نها محمد
 اونجا بود  نمیرحسیتو حالت اماده باش بودن و ام روهامونین

 کجاس؟  نایبانو ال ری:چه خبر شده اممحمد

 وارد قصر و شهر شده   یچه طور  ستی...معلوم ن مینکرد داشونیهنوز پ میگردیدنبالشون م می_دار

 نارویبانو ال دیباشن ...با مایگروه بفرست تو خود قصر مراقب مت و ن هی عیگفت:سر یبا نگران محمد
    میکن دایپ

 که بانو اونجا رفتن  دمی... ما د یاز افراد گفت:  باغ پشت یکی

  میجا بمون .......بر نیروسال هم شیبهم کردن: باشه ..رضا تو پ ینگاه ریو ام محمد

 دور منو گرفتن   نجایهم ا یسر  هیاز افراد باخودشون بردن و  یتعداد هی اونا
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   شهینم یز ی: اروم باش چستادیدراورد امد کنار من ا رشویبودم رضا شمش نگران

 دور بود   اطیاز ح کمیبکشم  باغ  قیعم یکردم نفس ها یتکون دادم و سع یسر   

 سابقه بود   یداشتم که ب یبیعج دلشور

 امده   یو مهد نایسر ال ییچه بال نمیبرم بب دیطاقت شدم :رضا نگرانم با یکه گذشت کم کم ب قهیدق چند

 صبر کن   کمی کنهیدرست نم ویزیجلومو گرفت : رفتن تو چ عیخواستم برم رضا سر تا

 اخه   ی+ول

   شدهیچه خبره چ نجای_ا

 ایهمراهشون بود با تعجب رفتم سمتشون:خدا ماهمیکه ن نایو ال یمهد دنیسمت صدا با د میبرگشت
  دیشرکت شماها حالتون خوبه ؟کجا بود

   شدهی..... چ نمیفندقو بب خواستمیم میکرد :ما تو قرارگاه بود یبه مهد ینگاه نایال

   دیگروه قصد جونتون کردن ...خداروشکر که خوب هی:انگار  دینفس راحت کش هی رضا

..اگر شما  دیلحظه صبر کن هیافتاده  + یاتفاق نیدوباره همچ یگفت :چه طور  تیبا عصبان ماین
 و محمد   نیرحسیپس ام دیینجایا

رفته باغ  نایکه گفته بودال یبه اطراف کردم اون کس ینگاه ستیدرست ن یز یچ هیبه کار افتاد  مخم
 افراد نبود   نیب یپشت

 نه ..........  ای+خدا

 نشده باشه    یز یبگواشتباه کردم فقط چ ایخدا دنیتمام توانم شروع کردم به دو با

 دنیاز افرادمون کشته شده بودن با د یتعداد هی شدیم شتریترسم ب شدمیباغ م کینزد شتریب یهرچ
 بود   هوشیخودمو بهش رسوندم ب عیافتاده بود سر نیرو زم یمحمد که زخم

 امدن   عیام سر یو رضا به همراه مهد مایاطراف نگاه کردم ن هراسون

 اشفته شدن   تیوضع دنیبا د اونام

   مشیببر دیشده با یزخم یخودشو رسوند کنار محمد : محمد..... بلند شو...بدجور  ماین



 

437 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنم   دایپ رویام دیبا دی:محمد ببرکردم سمتشون  رو

 دنبالم امدن   ینکردم فقط مطمئنم رضا و مهد هیبه بق یتوجه

 دنیکرددم با د شتریسرعتمو ب دمیزوزه گرگ هارو شن ی.... صدامیته باغ شد کیکه نزد کمی
 شده بود به سمتش رفتم  یدستش زخم کمیکه  نیرحسیام

   اریطاقت ب ری+ام

 برم جلو   زاشتنیاز گرگ ها جلومو گرفتن نم چندتا

 و رضا ام امدن کمکم   یمهد عیسر یلیخ

 با ما   نایا ریبا داد گفت :خودتو برسون به ام یمهد

 ها   سیبال هاشو باز کرد و افتاد به جون گرگ د رضا

 دراوردم و رفتم جلو   رمویشمش

باهاش فاصله  شتریشده بود بازم شروع کرد به مبارزه کردن چند قدم ب یزخم نکهیبا ا نیرحسیام 
 روش   دیپر هویها از سمت راستش  سیاز گرگ د یکینداشتم که 

بود که  یترسوند وقت یلیکه منو خ یز یچ دونمیفقط م   دیدور سرم چرخ ایصحنه انگار دن نیا دنید با
 گاز گرفت   رویگردن ام سیاون گرگ د

 (سوم شخص) 

  نیرا تحمل کند و به پهلو افتاد زم سیگرگ د ادیبود نتوانست وزن ز یزخم نیرحسیام

نبود قطره قطره زهرش وارد  ریگردنش را گاز گرفت اما هدف او کشتن ام شیرویبا تمام ن سید گرگ
را به  سیروسال با تمام توان گرگ د  شدیتر م جیو گ شتریدردش ب نیرحسیخونش شد و هر لحظه ام

 شد   ریت کرد اما دعقب پر

   ستیزهر چ نیا دانستیشده بود و او نم ریوارد بدن ام زهر
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باز  مهین یبا چشم ها نیرحسیام کردیم شیصدا انیگر یبرادرش را دراغوش گرفت و با چشم ها سر
درونش  یز یچ هیشد درد داشت اما  نیسنگ شیخواهرش بود اما کم کم چشما یها یقرار  یشاهد ب

   کردیم رییداشت تغ

 روسال رساندن   کیخودشان نزد تیوضع نیا دنیبا د یو مهد رضا

   کردنیحمله م یدر پ یها پ سینبود که دفاع کند و گرگ د یتیدر وضع روسال

 بلند شو   ریانها کرد: ام یبه هر دو یبرگشت و نگاه یبه سخت یمهد

 را گرفت   شیبردارد اما رضا به موقع جلو زیاز گرگ ها خواست به سمت روسال خ یکی

   رسدینم یکمک یرویچرا ن پس

و  شدیلحظه چشمش افتاد به گردنش زخمش داشت خوب م هیبا اشک برادرش را تکان داد  روسال
 باعث تعجب روسال شد   نیا

 تروخدا بلند شو  نیرحسی+ام

برادرش سالم است به  نکهیچشمانش را باز کرد روسال خوشحال از ا نیرحسیگذشته که ام کمی
 شد   رهیخ شیچشما

برادرش  یشد چشما لیچشمانش به ترس تبد یرفت و برق خوشحال نیلبخندش کم کم از ب اما
 نبود   یمشک گرید کردیم رییداشت تغ

 کرد   رییروشن تغ یبه عسل شیاخر رنگ چشما یسر  یپلک زد ول یچند بار  نیرحسیام

 دنیبرگشت با د یوقت یمشکوک نگاهشان کرد ول یمهد دنیها ارام گرفتن و عقب کش سید گرگ
   دیترس نیحس ریام یرنگ چشم ها

 بلند شد   شیاز جا نیحس ریکنن ام یتا انها حرکت دانستیرنگ را خوب م نیا یمعن رضا

 کدام دوست داشتن باورشانکنن   چیکه ه یداشت معن یمعن هیچشما  نیبود ا دهیترس روسال

 منو نگاه کن   ی..ه یخوب ری_ام
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سرش گذاشت  یرا رو شیدست ها ریچند لحظه ام یو برا زدیم جیگ یکم رشدیام کیمردد نزد یمهد
   بوردیرنج م یز یو فشار داد انگار داشت از چ

 یرا اماده کرد و به سمت مهد رشیشمش عیسر نیرحسیبه سمتش برداشت که ام یگر یقدم د یمهد
 حمله ور شد  

 شد   شتریو باعث ترس با یرفتار ناگهان رییتغ

   یلعنت ریاروم بگ یشناسیمنم ....منو نم یچته خول شد ری_ام

که از قصر خود نظاره گر  سیازار دهنده ملک یصدا دیشنیصدا را م کیفقط  دیشنیانگار او نم اما
 شدن نقشه شومش بود   یشاهکار و عمل

نفر  هیفقط  کردینم یرا مهار کند اما قدرت انها که با او برابر  نیرحسیکرد از پشت سر ام یسع رضا
 قدرتش را داشت اما ،توانش را نداشت  

رفت که از درد همانند  یبه سمت مهد عیرا به شدت به عقب پرتاب کرد روسال سر یمهد نیرحسیام
   دیچیپیمار به خود م

خواهرش نگاه کرد و بعد با تمام سرعت به سمت جنگل شروع کرد به  یمکث کرد و به چشما یکم ریام
  دنیدو

 ............ 

 (روسال) 

پرت کرد خودمو رسوندم باالسرش  یرو اونجور  یمهد یوقت کردمینگاه م ریبهت و وحشت به ام با
 رضاهم امد کنارم  

گرگ هام  دنینگاهم کرد و بعد شروع کرد به دو رهیخ کمی ریحالش خوب نبود برگشتم سمت ام یمهد
 دنبالش رفتن  

   یچ یعنی ایخدا

نه  دمیاز جام بلند شدم و دنبالشون دو یز یچ چیبدون فکر کردن به ه دادیرو م یز یچ هیفرمان  مخم
 از دستم بره   یجور  نیبرادرم هم زارمینم



 

440 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود و من عقب تر بودم از پشت سر همه جور صداش کردم   ادیز سرعتشون

 ....تروخدا ...........صبر کن  سایوا نیرحسی+ام

  

مقاومت  یز یکردم انگار داشت دربرابر چ کیخودمو بهش نزد زدمینفس نفس م ستادیا یلحظه ا یبرا
  ییخوایاز جونم م یافتاد  _نه....ولم کن چ نیزم یرو کردیم

 چشه خودمو رسوندم کنارش از پشت بغلش کردم   دمیفهمینم

 چت شده   هویاروم باش تو  یمنم ه ری+ام

بهت صدمه  خوامینمون ...نم نجایداد زد :فرار کن روسال ا شدیکه داشت دورگه م ییزد و با صدا پسم
 بزنم  

   کنمیول نم نجایگفتم :من تورو ا دتیگرفتم بغضم گرفته بود با جد بازوشو

 تونمینم گهیکنم :روسال برو...تروخدا برو د کاریچ ایو دستشو به سرش گرفت خدا نیتاد زماف دوباره
  ارمیطاقت ب

   یش میتسل ینشو حق ندار  میتسل یار یدووم ب دیزانو زدم و جفت دستاشو گرفتم :نه تو با کنارش

   دنیکش ادیشروع کرد به فر هوی

   ی...دست از سرم بردار لعنت  خواممی_نه..........نم

 قدم رفتم جلو   هیداد نزد مردد  گهید هیامدم عقب تر اما بعد از چند ثان کمیوبلند شدم   دمیترس

  یخوب ی...ه ری+ام

 وقت انقدر خوب نبودم   چیگفت :ه یخش دار  یشد پشتش بهم بود با صدا بلند

 هوی شدیم کیقدم بهم نزد هیقدم  هیزرد رنگش چشام گرد شد  یچشما دنیسمتم با د برگشت
 دراورد و به سمتم حمله کرد   رشویشمش

 برادرم باشه   تونهیکه االن جلوم بود برادرم نبود نه نم ینیا دادمیم یارور داد فقط جاخال مخم

 باهاش بجنگم   تونستمینم دادمیم یو من فقط جاخال کردیحمله م یبهم ه اون
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   ایبسته به خودت ب ری+ام

421 

کنار اما تعادلم از دست دادم و افتادم  دمیخواست به گردنم ضربه بزنه خودمو کش دیشنیانگار نم ماا
   نیزم

 از خودت دفاع کن المصب   دادیمغزم فرمان م شدیم کیاخم داشت بهم نزد با

 شد   یاشکم جار  گهیدادنش د فیداد با ش فیش هوی ستادیشد ا کیکه بهم نزد کمی تونستمینم اما

که جلوم بود برادر من  یرنگ اهیگرگ س نیا ومدمیبه وجد م شیبایکه از ز یرنگ اهیاون پگسس س کو
 بود؟ 

 شد   یطور  نیچرا ا ایخدا

   یکرد کاریبا داداشم چ یادامه دادم " لعنت هی"با گر یکرد کاریچ سیداد زدم :ملک دیدرخشیم چشماش

چشامو تار کرده  دهیاما قدرتشو نداشتم اشک د کردمیم یکار  دیتر شد با کیبهم نزد یه نیرحسیام
که کردم به سمت چپ خم شدم اما با فرو رفتن دندون  یبرداشت فقط تنها حرکت زیبه سمتم خ هویبود 

   دمیکش یغیتو پهلوم از درد ج زشیت یها

از دستاشو گذاشت رو شکمم و پهلوم  یکینفس بکشم  تونستمیشدت پهلوم گاز گرفت از درد نم به
 فشار داد   شتریب

   شدیداشت تار م میبا قدرتم پرتش کنم اما نکردم ...زندگ تونستمیبزنمش م تونستمیم

 پرتش کرد اونطرف   نیرحسیمحکم ام یکی هویکه  رفتیم یاهیچشام داشت از درد س گهید

طاقت  ستین یز ی: چ دمیکشینفس م یبه رضا انداختم خودشو بهم رسوند به سخت ینگاه یبدبخت با
  نجامیمن ا اریب

از جاش بلند شد و  تیبود با عصبان نیکرد که دهنش از خون من رنگ اهینگاه به اون گرگ بزرگ س هی
 به سمتش حمله کرد  

داداشمه  کردیپاره م کهیکه االن داشت منو ت یاون دونستیبکشه ،رضا نم نیرحسیممکن بود ام نه
 دلمه   زی،عز
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خودمو پرت کردم تو بغل رضا تمام زورمو جمع کردم و  بایو تقر از جام بلند شدم یبا چه توان دونمینم
   نهی..ر حسیگفتم :نه ..ا..اون ..ام

 بزرگ کرد   اهیبه اون گرگ س ینگاه رضا

 دادشم نبود   هیکه اصال شب یز یزل زدم به چ شدیکه هر لحظه کم سو تر م ییچشما با

درختان  نیو خودشو ب دنیبجنگه برگشت و شروع کرد به دو خواستیقدم رفت عقب انگار نم چند
   ساینرووو وا ریگم کرد  ناخداگاه خواستم دنبالش برم :ام اهیس

کم جونم باز خواستم بلند شم  یمنو گرفت با دستا عیکه رضا سر نینداشت افتادم زم یپاهام توان اما
 بود :نه بزار..بر..م دنبالش..  یاشکام جار 

 ؟  یخودتو به کشتن بد یخوایم شناسهیاون تورو نم ریگفت :روسال اروم بگ تیبا عصبان رضا

 ادینکرد از درد ز یار ی گهیکم جونم باعث شدحالم بدترشه چشام د یمن اروم نشدم تقال ها اما
 فرو رفتم  کیتار یایچشمامو بستم و تو دن

 ................. 

 ) سی(ملک

  ادیحال ب گرمیهمه مدت از ته دل ج نیصحنه باعث شد بعد ا نیا دنیزدم د یبلند قهقه

 بود   نیریاون دختر برام ش یالتماس ها دنیشن چقدر

   رمیگی+بهتون گفته بودم که باالخره انتقاممو م

   میریگیامشب کارتون خوب انجام داد..جشن م نکهیکردم سمت افرادم :به خاطر ا رو

 تو سالن برپاشد  یزود بساط خوشگذرون یلیخوشحالشون همه قصرو پر کرد خ یصدا

 از افرادم اروم امد کنارم   یکیکه  بردمیبزرگم بود داشتم کمال لذت م یروز یکه واسه پ یمهمون از

خوب مهارش  میتونیو نم ارهیگفتم :تموم شد؟ _بله اما فعال هوش خوردمیطور که مشروبمو م همون
   میکن

   نمیبب دیاز جام بلند شدم :خودم با دمیخند
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که وارد بدنش کرده بودم داشت  یسیقصرم قرار داشت زهرگرگ د ریسمت زندان قصر رفتم درست ز به
تا  دیکشیطول م کمیامتحان کرده بودم  لشوندهیتبد هیبار بود رو  نیکه اول ییاما از اونجا دادیجواب م

 من بشه  عیکامل مط

 بودن   ستادهیچندتا از افرادم ا هیسلولش  یجلو  ومدیم داشیداد ب یصدا

   رونیب دیبه همشون کردم :بر یا اشاره

    شدیم میباعث خرسند تیوضع نیتو ا دنشیشدت گرفت د میسلولش که شدم خوشحال وارد

 ریو زنج وارغلید نیبه ا یطور  نیرضارو هم هم ادمهیچشمش بهم افتاد شروع کرد به تقال کردن  تا
 کرده بودم  

 ...  یسرم اورد ییچه بال یعوض کهی_مرت

   دمیخند

   یعوض یکرد کاریبامن چ گمیفضارو پر کرد :م رایزنج یکه صدا دیدستاشو کش گهید کمیکرد  اخم

مشت تو  هیبلند تر بود  راشیزنج کمیجلو چونشو تو دستام گرفتم دستاشو مشت کرد قطعا اگر  رفتم
  کردیم یصورتم خال

که کامال  کشهیطول نم ادیزهر وارد بدنت شده ز یشیمال من م گهید یزدم به چشماش :به زود زل
   یمن باش یحرف ها رویو فقط ...پ یفراموش کن زویهمه چ

 نکاریبکشه که محکم تر فشارش دادم با داد گفت :چرا ا رونیخواست چونشو از تو دستم ب یعصب
 ...من ..من اونجا   یکرد

خواهرت چقدر برام لذت بخش بود ...نگران  یهلوصحنه گاز گرفتن پ یدونیقطع کردم :نم حرفشو
  شیکه بکش دمیمامورت م هیبهت  ینباش به زود

 اشغال   یوونیح هیتر داد زد :تو  یعصب

   واریعقب که خورد به د دمیعصابمو خورد کرد چونشو ول کردم و موهاشو گرفتم و محکم کش گهید

  ؟یکنی+از من اطاعت م
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 زد :نه   داد

 از ذهنم استفاده کردم که بتونم کنترلش کنم    دمیموهاشو کش شتریب یعصب

   ارمشیبه زانو درب تونستمیبود م فیاما ضع کردیبود .... مقاومت م یقو یلیخ ذهنش

  ؟یکنیشده گفتم :اطاعت م دیکل یدندون ها نیب از

 تمام گفت :هرگز  یحال یبا ب دیکشیم یزور  نفس

 شدم   کالفه

   خواستمیزدم به چشماش خاطراتشو م زل

تر بشه زهر  فیضع یهرچ شدیو اون حالش داشت بدتر م میدیراحت م خواستمیکه م ییزایچ تمام
 و کار منو راحت تر   کنهیزودتر بهش اثر م

 ؟  یکنی:از من اطاعت م دمیکه گذشت  دوباره پرس کمی

 ارباب بگه   یگفت :هر چ یباز کرد زرد زرد شده بودبا مکث طوالن چشماشو

 زدم :خوبه   یروز یپ لبخند

که  سیگرگ د هیکرده بودم ، دایگاردم پ یفرمانده خوب برا هیول کردم و رفتم عقب  موهاشو
   یاهرم فشار عال هیکمک کنه و از همه مهم تر  یلیخ تونهیام هست قدرتش م لشوندهیتبد

   دمیرو بهتون نشون م دنی+تازه درد کش

   کنهینم ینافرمان گهیزدم "د یشخندی"ن دیبازش کن نویا دیایرو کردم سمت افرادم :ب یبلند یصدا با

   یو برگشتم به سالن اصل رونیزندان امدم ب از

 شماست   یها یظرف مشروبمو خوردم ...امشب تازه شروع بدبخت دوباره

 .............. 

 شخص  سوم
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افراد مت مثل بمب تو  نیاز مهمتر یکیشدن  سیبود خبر گرگ د ختهیبهم ر دنیشهر اوضاع شد در
   دیچیکل قلمروش پ

 قابل باور بود   ریو غ نیهمه سنگ یبرا شبیکس خوب نبود اتفاق د چیه حال

که داشت به سمت  یادیز یو ناراحت تیکردن عصبان یچندتا سوال و البته خال دهیپرس یبرا ماین
 ساختمان گارد رفت 

 و محمد داد جزو افراد جاناتان بود   نیرحسیاخبار غلط به ام شبیکه د یکس

انهارا خراب  زیهمه مدت همه چ نیکه ا یمعلوم شد جاسوس زیهمه چ یچندتا حساب سرانگشت با
 انها شده بود قطعا جاناتان بود   ادیو باعث دردسر ز کردیم

کجاست هااان چه طور  دیدونیکه نم یچ یعنیگارد گرفت و داد زد: یمعاون اصل قهی تیبا عصبان ماین
  دیهمه مدت متوجه رفتاراش نبود نیا

ما  کردینم یمشکوک ایوقت کار اشتباه  چیجاناتان ه میریتقص یبود :سرورم به خدا ما ب دهیترس معاون
 که اون ممکنه جاسوس باشه   میکردیفکرشم نم یحت

 به صورتش زد   یبا خشم مشت ماین

وار دستش را در هوا تکان داد و داد زد:از کجا معلوم  دیکنترل کند تهدرا  تشیعصبان توانستینم
 یکه روز  ارمیسرتون م یی...بال دیکرد میاز من قا زویخدا قسم بفهمم چ د؟؟؟بهیشماهم از افرادش نباش

   دیمرگ کن یصد دفعه ارزو

شده اون  یکدوم از افراد گارد حق ندارن از ساختمان خارج شن هر طور  چیکرد سمت سربازا :ه رو
   دیکن دایحرومزاده رو برام پ

 از ساختمان خارج شد حالش خوب نبود   تیعصبان با

 یاوضاع بد یداد محمد و مهد رییخانه تغ بیرا به سمت طب رشیمس دیکش شیبه چشم ها یدست
 بود    خبریمد هم حالش مساعد بود فقط از روسال بکه صبح توانست مرخص شود مح ینداشتن مهد

   شدیرفت که ازروسال مراقبت م یبه اتاق میخانه مسق بیبه طب دنشیرس با
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و  ستادیکنارش ا مایمکث ن یداد بود با کم هیبه درگاه در تک کردیکه به داخل اتاق نگاه م یدرحال رضا
 انداخت   یبه داخل اتاق نگاه

 دنیسربرگردوند با د دیخستش کش یبه چشما یاشفته کنار روسال نشسته بود دست یبا حال یمهد
 ارام به سمت انها رفت    ماین

 ارام گفت: حالش چه طوره   کردیکه اشاره به روسال م یدرحال ماین

   هوشهیجوابش را داد:زخمشو بستن فعال که ب یبا لحن اروم رضا

 نشد  ی:از اون جاناتان اشغال خبر مایرو کرد سمت ن شدیکه درونش داشت منفجر م یبا خشم یمهد

 درهم شد   ماین یها اخم

   کنمیم کشیت کهیکنم ت داشیمطمئن شد پ ی_فعال نه ول

افتاده  یتو بد دردسر  ریام دانستنیحرف بزند همه انها م نیرحسیجرعت نکرده بود از ام یکس هنوز
 است  

   شدیوقت ازاد نم چیه گرفتنیقرار م سیکه تحت فرمان ملک ییها سید گرگ

 خبر بودن  یاگرم داشت انها ب ایانها وجود نداشت  یازاد یبرا یراه

 خودش را کنار تختش رساند   عیسر یروسال مهد فیناله ضع یصدا با

که  یتیدرک موقع دیدیاطراف را تار م کمیو  کردیدرد م شیرا باز کرد پهلو شیچشم ها یارام ال روسال
   زدیم جیسخت بود گ شیداخلش بود برا

 خوشگلم حالت خوبه ؟  یگفت :روسال ابج یبا لحن ارام یمهد

بهتر شد اطراف اتاق را از  دگانشیخورد د یتکون شیتو جا کمیانداخت و ارام  یبه مهد ینگاه روسال
   گشتینظر گذراند باچشم دنبال برادرش م

 کجاست   نیرحسی..امریگفت :ام یلرزون یصدا با

کرد اورا ارام کند :روسال  یسع یمهد گفتنیچه به او م دیبه گردنش کش یحرفش رضا دست نیا با
 ...من   یاستراحت کن دیتو حالت هنوز خوب نشده با زمیعز
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 بود   یبود کابوس نبود همش واقع دهیکه د یروسال شکست پس تمام اتفاقات بغض

 منه   ری...هم..همش تقصنی..ر حسی...ام ریکردن و با اشک گفت :ام هیکرد به گر شروع

تحمل  توانستیعشقش را نداشت نم یاشک ها دنیاجازه نداد ادامه بدهد ،رضا طاقت د هقهقش
  کننیدر قلب او فرو م یخنجر  زدیریکه روسال م یبا هر اشک کردیکند حس م

به سمتش خم شد و اورا دراغوشش گرفت روسال سرش را  کردیخودش بغض داشت خفش م یمهد
 شد   شتریگذاشت و هقهقش ب یمهد نهیس یرو

مکث کنارش رفت خواست  یباکم مایسرش را با دستانش گرفت ن زدیدر سالن قدم م یبا کالفگ رضا
 دیبا تمام محقق هاتون صحبت کنم با دیارام باشد :با کردیم یکه سع ییبزند که رضا با صدا یحرف

   میکن یکار  نیرحسیام یبرا دیهست ....با یراه میبفهم

....حتمابا تمام  ینه ول ایهست  یراه دونمیبود :من نم جیخودشم گ دیبه گردنش کش یدست ماین
   کنمیبتونم م یهرکار  زنمیاالن حرف م نیمحقق هامون هم

  امیبه سمتش برداشت :منم م یاز کنارش رد شود که رضا قدم خواست

 ؟  یبمون نجایا ستیاو کرد:بهتر ن یبه چهره اشفته و عصب ینگاه ماین

 تونمیگفت:نم یاروم یتکون داد و با صدا یسر  کردیکه به سمت در اتاق روسال نگاه م یدرحال رضا
   رونیبده بهتره برم ب یلیاشک هاشو تحمل کنم حالم خ

   می:پس بر کردیخوب حال اورا درک م ماین

به همراه  نایمکث ال یتوقف کرد با کم یکالسکه سلطنت دنیدر که رس یبه جلو رونیهم رفتن ب همراه
 شدن   داهیمت از کالسکه پ

 نگران بود هراسون به سمت برادرش رفت :حالش چه طوره   اریکه انگار بس نایال

 ام کنارشه   ی...مهد ششیبه رضا کرد و ارام به خواهرش گفت :برو داخل پ ینگاه مین ماین

 رفت داخل   عیسر یتعلل چیبدون ه نایال

 سیاون ملک فتهیب دیبا یاتفاق نیرو پنهان کند :چه طور همچ تشینعصبا توانستیکه نم یدرحال مت
 کرده   یاحمق باخودش چه فکر 
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ها  سیدرباره گرگ د ی...متاسفانه ما اطالعات کاف میبرگردون نیرحسیشده ام یهرطور  دی_پدر ما با
 هست که بتونه به ما کمک کن  یکس میندار

تمام  یبرا کیپ هی.... میکنیم دایپ یراه هیشده  یداد:هرطور  یدستش را درهوا تکان یعصبان مت
 جلسم با افراد خودمون بزار   هیاونام کمک بخواه  یبفرست از محقق ها ممیکه دار ییمتحدها

 مکث به داخل رفت   یتکان داد مت با کم یسر  ماین

   گهید میارام گفت :بر مایحالش خراب بود ن ینداشت که بزند به اندازه کاف یساکت بود حرف رضا

   رونیتکان داد و همراه هم رفتن ب یسر  رضا

 ........... 

که خودش درستکرده بود به  یشاهکار  کردینگاه م دشیداشت به فرمانده جد یبا خوشحال سیملک
   کردیداده بود و با ژست خواص خودش داشت براندازش م هیبزرگش تک یصندل

   ادیم شتریزرد به تو ب یکرد و ادامه داد"چشما ی"خنده ا یدار  ی_چهره جذاب و مردانه ا

   دادینشان نم یواکنش چیه نیرحسیام

چقدر دردسر برام درست  ادتهیبه چهرش کرد : ینگاه ستادیا شیبلند شد و رو به رو شیاز جا سیملک
  ؟یکرد

چه طور نقشه  دیبود نجایکه ا یماه کیتو اون برادرت اون  ادتهیسالن شروع کرد به قدم زدن : در
 شیاالن من زنده نبودم دوباره جلو یگشتیو برنم یشدینم یاگر زخم دی...شا دیمنو خراب کرد یها

   زارمیداغتو به دل اون خواهرت م ی:به زود ستادیا

   یکارا برام بکن یلیخ دی....با ادینم ادتی یز یکرد :البته که تو که چ یبازم سکوت خنده مستانه ا و

 ارباب بگه   یباالخره سکوتش را شکست :هرچ نیرحسیام

   یکنیباخنده گفت :خوبه ....خوبه تو واقعا منو سرگرم م سیملک

با  یباز  خوادیدلم م دنیشد اریب یگفت :برام قلم و کاغذ یاز افرادش را صدا کرد و بالحن محکم یکی
 روح و روان اونارو زودتر شروع کنم  
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 تازه اولشه   نیاوردن :ا شیرا برا خواستیکه م ییزهایچ عیکه سر دینکش هیثان به

 ................ 

 (روسال) 

جدا  یمهد نهیاروم سرمو از س نایمنو اروم نکرد حالم خوب نبود با ورود ال یکردن تو بغل مهد هیگر
 بود   سیکردم لباسش از اشک هام خ

به چهره  یجاشو گرفت  _نگاه انیاروم بلند شد و ال یکه بغض کرده بود امد جلو مهد یدرحال نایال
درد  یبهم بگه با بغض گفت:بهتر  یچ دونستیخرابم کرد دستشو نوازش گونه گذاشت رو شونم نم

  ؟یندار 

 زخمم؟  ایزدم: کدوم درد؟درد قلبم  یتلخ لبخند

  میکنیمطمئن باش درستشم شهیشد امد جلو بغلم کرد :نگران نباش درست م یاشکش جار  نایال

به همراه چندتا  بیطب قهیبعد از چند دق کردیداده بود و نگاهم م هیتک واریبه د نیبا چهره غمگ یمهد
 اشکشو پاک کرد و ازم جدا شد   نایخانم امدن داخل ال

 _حالش چه طوره  

بلند شن  شونیا دیاما نبا ستین قیعم یلیامد جلو و کمک کرد دوباره دراز بکشم :زخمشون خ بیطب
 ممکنه زخمشون باز شه   ارنیاگر به خودشون فشار ب

 واسه حرف زدن نداشتم   یدستم اشک هامو پاک کردم توان با

 وقت حالش بد بشه   هیبه حالتون اگر  یوا دیالزمه انجام بد یامد جلو:هرکار  یمهد

 هست   شونیبه ا ماحواسمون دیهول کرده بود :نه نه نگران نباش یمهد یاز لحن جد کمیکه  دکتر

   میپانسمان زخمتون دوباره عوض کن دیامد سمت من :بانو ارورا با بعدم

   میمونیمنتظر م رونیاروم گفت:ما ب زنمینم یحرف دیکه د یکرد منتظر بود اجازه بدم مهد نگاهم

   رونیگرفت و رفت ب نارویال دست

   دیبکن نیخوایم یگفتم:هرکار  اروم
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تو تمام  یکه اونجا بودن امدن سمتم کمک کردن به پهلو راستم بخوابم درد داشتم ول یخانوم دوتا
 من تو حال خودم نبودم   کردنیداشتن کارشون م نایمدت که ا

     شدینم یطور  نیا رفتمیم سیمنه اگر من با ملک ریشد ...همش تقص یطور  نیچراا

و  نایال یک دمیپانسمانمو عوض کردن ،نفهم یک دمیافکارم غرق بودم متوجه گذر زمان نشدم نفهم تو
 امدن   یمهد

دستمو گذاشتم رو پهلوم دردم  دمیبه چشمام کش یعصر بود دست یکیبه خودم امدم که نزد یوقت
 کمتر شده بود   یلیخ

نشسته بود انقدر حالم خراب بود  نیرو زم واریچشمم افتاد به رضا که کنار د دم،یبه کمر دراز کش اروم
 متوجه حضورش نشده بودم  

 برگشتم از جاش بلند شد و امد کنارم :حالت خوبه ...  دید یوقت

  

   یو نشست رو صندل دیبه گردنش کش یواسه حرف زدن نداشتم دست ینگاهش کردم توان فقط

که دستش چندتا  یها باشه درحال مهیاز ند خوردیخانم که بهش م هیدر برگشت سمت در  یصدا با
 ظرف بود امد داخل:بانو ارورا ، دارو هاتون اوردم  

شما  دمیازش گرفت و باهمون جذبه مردونش گفت:خودم بهش م ینیامد جلو که رضا بلند شد س کمی
 باش   رونیب

 گفت و رفت   یچشم اونم

رو برداشت و امد رو تخت که کنار تخت بودو ظرف دا یکیکوچ زیاروم گذاشت کنار م ینیس رضا
 بخور   نیاز ا کمینشست:پاشو 

   خوامیگفتم:نم امدیاز ته چاه درم دونمیکه م ییصدا با

  یزودتر خوب ش دیکرد :پاشو بخور با یاخم

   رمیبم خوامیخوب شم م خوامیبغض گفتم:نم با
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دوتا دستشو گذاشت دو طرف بازوهام بلندم کرد و  زیشد ظرف گذاشت رو م یحرفم عصبان نیا با
باال نره گفت:سگم نکن ...انقدر خودخواه  کردیم یکه سع ییبدم به تخت با صدا هیمجبورم کرد تک

 ....  کشمیمنم دارم درد م دنتیبا درد کش یفهمینباش نم

  ؟یفهمی:ممیاشک یزد تو چشما زل

 به خوردت ندادم   یصورتم :بخور تا زور  کیظرف اورد نزد دوباره

دستشو گذاشت  یکیکه  اون  رمیجونم خواستم ظرف ازش بگ یب یبه ظرف کردم با دستا ینگاه
 بهت   دمیلبام:خودم م کیپشت کمرم و ظرف اورد نزد

 کمتر شد   تشینکردم با خوردن دارو انگار عصبان یمقاومت

 اما حالم خراب بود   شدمیم میتسل دینبا من

به سر و وضعم کردم هنوز لباسم  ینشست نگاه یکه خوردم رضا بلند شد و دوباره روصندل داروهارو
 رو شونم افتاده بود   یطور  نیپاره شده بود موهام هم اشفته و شالم هم کممیبود و  یخون

  ؟یار یب یبرام لباس بر  شهی+م

431 

   امیتکون داد :االن م یسر 

به زخمم کردم البته معلوم نبود چون روشو با پارچه  یباال و نگاه دمیلباسمو کش کمی رونیاتاق رفت ب از
 بسته بودن   یرنگ دیسف

چقدر گذشت که رضا امد تو اتاق لباسارو گذاشت رو  دونمیدادم نم هیو به تخت تک نییدادم پا لباسمو
   یلباستو عوض کن کنمیتخت و امد سمت من :کمکت م

...دردم ساکت شده  کنمیباش خودم عوض م رونیب قهیچند دق هیکنار و اروم گفتم: دمیخودمو کش کمی
   تونمیم

   یعوض کن یی: سخته تنها ستادیا مردد

 دادم :نه برو  سرتکون
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   رونمیب نیبه سمت در رفت:من هم ستمیراحت ن دونستیتو موهاش کرد م یدست کالفه

 رفتن رضا اروم پتو رو زدم کنار   با

 نیرحسیکه به خاطر حمله ام ییجا دنیکه کردم مانتومو دراوردم و شوت کردم اونور با د یکار  نیاول
 پاره شده بود دوباره بغض کردم  

   دمیکه رضا اورده بود پوش ییلباسمم دراوردم و اونا یبدبخت با

 مرتبش کردم  کمیو  دمیبه موهام کش یدست

   کردیبت مصح بیدر داشت با طب یبه سمت در رفتم رضا جلو اروم

بگه اروم گفتم:خوبم فقط  یز یمن چشاش گرد شد با اخم امد طرفم تا خواست چ دنیبا د که
 چه خبره   رونیب نمیبب خواستمیم

 به سرتا پام کرد   ینگاه

   دیاریاگر به خودتون فشار ن ستیبد ن تتونی...وضع دیباش نجایامد سمتمون :بانو ارورا امشب ا بیطب

 بردارم رضا باهمون اخمش امد جلو:برو تو   یتکون دادم تا خواستم قدم یسر 

 چپ چپ نگاهش کردم و برگشتم رو تخت نشستم   کمی

 دراز بکش   نی_نش

 داده  یر یبابا چه گ یا

   ستین ی+خوبه گفت زخمم جد

 که هست فعال تا الزم نشده بلند نشو    ی_هر کوفت

 .................. 

 (سوم شخص) 

 وارد قصر شده بود   سیاز طرف ملک یکیقصر حرکت کرد پ یبه سمت سالن اصل تیبا عصبان ماین
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بودن محمد حالش  ستادهیو محمد رفت که کنار ا یبه سمت مهد میمستق یبه سالن اصل مایورود ن با
   اوردیطاقت ن دیبه او رس کیخبر پ یمساعد نبود اما وقت یلیخ

 داده شد   سیاجازه ورود به افراد ملک ورود مت و چندتن از همراهانش با

خودش  یجاناتان چنان خشم تمام وجودش را در برگرفت که خواست با دست ها دنیبا د یمهد
   زدیخونش را بر

 اروم باش   قهیرا گرفت : دو دق یمهد یبازو عیسر محمد

 نجایا یامد یبا خشم بهش کرد :موندم به چه جرعت یبه لب داشت مت نگاه یروز یلبخند پ جاناتان
 بکشمت؟  تونمیاالن م نیهم یدونیم

 سیاز طرف سرورم ملک کیبه همه افراد داخل سالن انداخت: من به عنوان پ ینگاه خونسرد جاناتان
   دیگذاشت رپایخودتون ز نیدرواقع قوان دیاریسر من ب ییامدم و شما اگر بال

 ینمک نشناس یلیگفت:خ رفتیکه چند قدم جلوتر م یشدش درحال دیکل یدندون ها نیاز ب ماین
 ببرم   رسوالیقلمرو ز نیاز قوان یکی...فک کنم امروز مهم نباشه اگه 

 عقب   ایاروم باش و ب مایخطاب به پسرش :ن مت

   کردیخود را کنترل م یبه اون انداخت به سخت یبه خون نشسته نگاه یبا چشم ها ماین

 بده و برو   ی_خب نامه اورد

گفت:سرورم گفتن حاضرن تمام  خواندیرو به مت داد و همون طور که مت نامه را م ینامه ا جاناتان
 شرط   کیبه  یصلح دادن ول شنهادیبگذرن و پ دویکه باهم داشت ییکدورت ها

 انوقت؟  یبا خشم گفت:چه شرط ماین

   دیکن ییو تحت نظر اون فرمانروا دیبر سیملک رسلطهیشما ز نکهی_ا

 خود کند   یقلمرو مت را برا خواستیم سیهمه چند برابر شد ملک تیحرفش عصبان نیا با

...حاالم تا گورتو  کنمینم یکار   نیهمچ رممیاگر بم یگفت:به اون اربابت بگو من حت تیبا عصبان مت
   رونینکندم گمشو ب
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بانو ارورا  دیهست که با گمینامه د هی گهید زیچ هی....و  نیزد :هرطور شما بخوا یپوزخند جاناتان
 بهش بدم  دیبخونن و خودم شخصا با

اش را گرفت :دهنتو ببند  قهیبه سمت جاناتان حجوم برد و  اوردیطاقت ن گرید یحرفش مهد نیا با
 ؟  شینیبب یبر  زارمیم یفکر کرد یعوض

 کرد اورا از جاناتان جدا کند   یامد و سع یبه سمت مهد ماین

   دمیخودم بهش م یدیهست به من م ی_هر نامه ا

خودم بهش بدم ...اگر جون  دیبا شهیجدا کرد و بااخم گفت:نم یاش را از دستان مهد قهی جاناتان
   نهیتنها منو بب دیبرادرش براش مهمه با

 ...  گهید هیبلند گفت:کاف یدوباره به سمت جاناتان حمله ور شد که مت با صدا یمهد

   ستادیمشت شده کنار ا یانو دست تیبا عصبان یمهد

   رونیب رهیاشغال از قلمرو من م نیبانو آرورا برو و بعد مطمئن شو ا دنیهمراهش به د مای_ن

 .......... 

 دوباره ظرف جوشونده رو به سمت روسال گرفت   رضا

   خورمینم گهی:بسته د دیکالفه خودش را کنار کش روسال

 نکردم   یکرد:البد برات الزمه که برات اوردن بخور تا قاط یاخم

تخت نشست و ظرف را از دست رضا گرفت جوشونده تلخ بود همانند روزگار چند روزش انقدر  یرو
   اوردین شیبه ابروها یجوشونده خم نیدرد داشت که مزه تلخ ا

 در   یباز شدن ناگهان با

 امده   کیبود وارد شد:جاناتان به عنوان پ یعصب کمیکه  یحالدر مایانها به سمت در برگشتن ن یدو هر

 کهیشد که داد زد:کجاست تا خودم بکشمش مرت نیشد انقدر خشمگ یحرفش رضا عصبان نیا با
 الشخورو  

 اما...  شمیقدم م شیبه سمت رضا رفت :اگر بحث کشتنش باشه مطمئن باش من اول پ ماین
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 روسال داره   یبرا سیاز طرف ملک یغامیزل زده بود:پ نیبه روسال کرد که با اخم به زم ینگاه

 باهاش...  ادیداره عمرا اگه بزارم ب غامیقدم جلوتر رفت:غلط کرده که پ هی رضا

   ادی_بگو ب

  ش؟ینیبب یداره بخوا یمحکم گفت:چه لزوم رضا

   ادیب نمش؟بفرستشیداره نب ی:چه لزومستادیانها ا کیبلند شد و نزد شیجا از

 ب...  تونمیم ستیبه او کرد:اگر حالت مساعد ن یمردد نگاه ماین

 گفت:گفتم خوبم بفرستش تو   تیبا جد روسال

پاره  کهیبا نگاهش داشت اورا ت یبود و مهد ستادهیدر ا ی،جاناتان جلو رونیمکث رفت ب یبا کم ماین
  کردیم

باشه به خدا قسم  ادتیگفت:برو تو ....فقط  دادیکه جاناتان مخاطب قرار م یامد و درحال رونیب ماین
تنها  میباش دیکه مادرتم نشناستت و درضمن ماهم با کشمتیم یجور  یکن یغلط اضافه ا یبخوا

   یباهاش حرف بزن یتونینم

 خب باشه  لهیزد :....خ یپوزخند جاناتان

به روسال کرد رضا با  یکوتاه میبه سمت داخل رفتن با ورودشون به اتاق جاناتان تعظ ییهرسه تا و
   کردیبه خون نشسته نگاهش م یچشم ها

باهاتون حرف بزنم اما الزم  دیپاره نکند  _بانو ارورا با کهیتا گردنش تا ت کردیخودش را کنترل م یلیخ
   میبود  تنها  باش

 غلط اضافه نکن تا نکشتمت   گهیبه سمتش برداشت:د یقدم رضا

 باال انداخت :باشه   یشونه ا جاناتان

 خواستیبود دلش م ریمرد برادرش االن اس نیبود به خاطر ا یباالخره برگشتن خودش عصب روسال
   شنومیخونسر رو کرد سمتش:م یخودش اورا بکشد اما با ظاهر 

 را به سمتش گرفت   ینامه ا کردیم یکه با عصابش داشت باز  یبا پوزخند جاناتان
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 و نظارگر بودن   ستادنیبه همراه رضا گوشه ا یو مهد ماین

  کردینامه را گرفت و شروع کرد به خواندن باهرکلمه احساس م مردد

   زدیریدرون قلبش فرو م یز یچ

 یعنی اتیچرند نی:استادیجاناتان ا نهیبه س نهینامه تمام شد روسال با قدرت نامه را مچاله کرد س یوقت
  ؟یچ

برادرتون  نیخوایهوا بهتون مهلت داده اگر م یکیمشخصه ارباب تا تار یلیهمان پوزخندش گفت:خ با
....البته اگه انقدر مونهیم سیبرادرتون تا ابد درخدمت ملک دیو اگه نش دیش میتسل دیبا دینجات بد

   یکه بر  یستیبزدل ن

   یشدیم میبرادرت برات مهم بود همون موقع که امد سراغت تسل اگه

 ییبال تواننیانگار مطمئن بود که انها نم زدیحرف م نگونهیآن سه نفر ا یپروا جلو یطور انقدر ب چه
  اورنیسرش ب

 حرف ها هر لحظه ان سه نفر امکان از دست دادن کنترل خود را داشتن   نیا دنیشن با

   زدیرا م شیرحمانه داشت حرف ها یانگار قدرت تکلم را از دست داده بود چقدر ب  روسال

 که فقط روسال بشنود اروم گفت  یخم شد و جور  یکم جاناتان

 یتو ارهیاسرار داره تورو به دست ب سیحتما به خاطر قدرته که انقدر ملک یستین میمال نی_البته همچ
نکشتت  سیکنم که ملک یتونستم کار  دیشا یایب ی:اگر قبول کنزدیجاناتان هوس موج م یچشم ها

 شب خاطره ساز   هی یعوضش ِبَدتت به من ...برا

 ... دیخند

 یرا مهار کند به چه جرعت تیهمه عصبان نیا توانستیسرخ شد نم شیچشما تیاز عصبان روسال
  زد؟یرا به او م ییحرف ها نیهمچ

 لحظه نتوانست خودش را کنترل کند با تمام قدرت جاناتان را به سمت در پرتاب کرد   یبرا

 شدت ضربه در شکست و جانتان تو سالن افتاد   زا
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صحنه رو به رو ماتشان برد  دنیرا نداشتن و  از د یبرخورد ناگهان نیتوقع همچ یو مهد مایو ن رضا
 و رفت باالسر جاناتان   دیکش رونیرا ب رشیروسال طاقتش تمام شده بود شمش

روسال  تیبه گردنش زد با مردن جاناتان عصبان یکند با تمام قدرت ضربه ا یاو حرکت نکهیاز ا قبل
 اورا نگرفتن   یجلو نیهم یخنک شد برا یخاموش نشد اما ان سه نفر دلشان حساب

  شد؟ینقص م یمثل جاناتان کم یعوض هیداشت اگر قانون کشورشان به خاطر  یتیاهم چه

 حرکت کرد   رونینامه به سمت ب یاور  ادیبا  روسال

جونش  متیاگر به ق ینامه بگذرد شانس نجات برادرش را داشت حت نیاز ا یراحت نیبه ا توانستینم
را گرفت :صبر  شیمتوجه فکر روسال شد بالفاصله خودش را به او رساند و جلو مای،انگار ن شدیتمام م

   یکنیاشتباه م یکن  دار 

 نگاه کرد :برو کنار   ماین یبه چشم ها تیجلودارش نبود با عصبان یز یچ چیبود که ه یانقدر عصب روسال

 اجازه نداد   ماین اما

   کشهیتورو م کنه؟اونیاون ازادش م یبر  ی_فکر کرد

جون برادرم  یپا رمیاگه بم ستیرا گرفت:برام مهم ن شیجلو مایخواست از کنارش رد شد اما باز ن 
 وسطه  

 کناررر  برو

 غروب بود  کیبودن ونزد ستادهیا اطیرساند درست وسط ح مایخودش را کنار ن یمهد

ارام باشد گفت:روسال اروم باش رفتن تو  کردیم یکه سع یرا اورد باال و بالحن شیدست ها یمهد
    کشهیبره اون تورو م رینداره اون بزاره ام یلیدل چیه یاشتباه ...اگه بر 

   یو با بغض گفت :برو کنار مهد دیاز چشمش چک یاشک قطر

حالش خراب بود  دیبلکه بتواند او را ارام کند اما روسال شا ریخواست از پشت سر او را در اغوش بگ رضا
 و با بغض نگاهش کرد :متاسفم   دیدور رضا کش یا شهیجنگجو بود با قدرتش زندان ش کیاما 
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   هشیدرست م یز یچ یبر  یو داد زد:تو چه مرگت شده فکر کرد دیبا مشتش محکم به زندان کوب رضا

 به او نداد   یجواب

انگار با انها کامال  دیرسیدختر داغون به نظر م نیاز حرکات روسال ماتش برده بود چقدر امروز ا ماین
 بود   یجد

 قدم جلو تر امد  هیشکه بود   یمهد

 دیرا کش رشیحرکت  شمش کی یط دنیفهمیبه ان دو کرد انگار انها حالش را نم ینگاه یعصب روسال
 مخش هنگ کرده بود  گریگذاشت انقدر تحت فشار بود که د یگردن مهد یو رو رونیب

 گفت  یکرد و با لحن اروم ریبه شمش ینگاه یمهد

  زارمینم رممی.......بمیبر  زارمیمنو بکش اما نم گمیم فتهی_روسال پاش ب

   دینگرفتن با بغض گفت:خودتون خواست یرا جد دشیتهد یانگار  نه

روسال قد  یرا دراورد و جلو رشیشمش ماین عیرا کنار زد اما سر یضربه نزد با قدرتش مهد رشیشمش با
 ندارمم  یشوخ مایعلم کرد  _برو کنار ن

منو  یندارم اگه تونست یکند :منم شوخ یرا خال شیروسال عقده ها خواستیگارد گرفت م ماین
   یبر  یتونیم یشکست بد

با روسال را  دنیجنگ ییکدام از انها توانا چیه دانستیمخوب  دیبه گردنش کش یاشفته دست رضا
 ندارن  

 رونیب اریب نجایمنو از ا یبلند شد رضا با داد گفت:مهد شیافتاده بود سخت از جا نیزم یرو یمهد
 زود باش  

  

 دیشد با د اطیوارد ح نایباهم شدن و همزمان ال دنیحمله کرد ان دو مشغول جنگ مایبه سمت ن روسال
به ذهنش  یز یچ چیاما ه کردیم یکار  دیکه افتاده مشکل نبود با یرو به رو حدس اتفاق تیوضع

  دیرسینم

 (روسال) 
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با تمام  نهیبب بیاس ماین دیکه نبا دونستمیخوب م نویرو رفتارم نداشتم اما ا یخوب نبود کنترل حالم
   کردیو اون دفاع م زدمیقدرتم بهش ضربه م

   دیریمنو بگ یجلو دیتونیزدم :تمومش کن نم داد

   یخودتو به کشتن بد زارمینم رمیگیضربه منو گرفت :من م یجلو رشیبا شمش ماین

اما  ستیکدومشون قدرتشون به اندازه من ن چیه دونستمیخوب م شدیطاقتم داشت تموم م گهید
 نزارن من به موقع برم   خواستنیم میکردیوقت تلف م میداشت

که  یداره رضا رو از زندان یزدم که بدجور دردش گرفت متوجه شدم مهد مایبه شکم ن یقدرتم لگد با
   ارهیم رونیدرست کرده بودم ب

قبل از  نیحس رینجات ام گفتیم زیچ هیاالن فقط ذهنم  یدردش شروع شده بود دوباره ول پهلوم
 دادم و بال هامو باز کردم   فیش عیبتونه بلند شه سر ماین نکهیا

 شهر رسوندم  رونیکردم به بال زدن و خودمو به ب تمام توانم شروع با

  

 درستش کنم   دیمنه خودم با ریتقص همش

 کمکم کن   ایبود خدا یفرود امدم اشکام جار  نیزم یرو یکیجنگل تار سیقلمرو ملک یکینزد

 قینفس عم هیجنگلم کال دره بود  کیقدم با شروع جنگل و مرز قلمروش فاصله داشتم  نزد یس دیشا
   دمیکش

  ستیاما مهم ن دیکشیم ریت پهلوم

   رمیم شمیامدم ...بق نجای+تا ا

کنده  نیاز زم امیتا به خودم ب دمیکه از بالسرم امد ترس ییاژدها یاول برنداشته بودم که باصدا قدم
 شدم  

   نیمت بود با دوتا دستش بازوهامو گرفت و بلندم کرد با تمام توانم داد زدم :منو بزار زم یاژدها
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خودتو  یخوایچشام گرد شد از اون باال اونم مثل من با داد گفت:اگه م نایال دنیبلند کردم اما با د سر
   یبر  زارمیاما نم کشمتیمن م یبکش

   نی...منو بزار زم یفهمی+تو نم

 شکم اژدها زدم ارتفاعمون کم بود   یضربه ا تیبا عصبان گردونهیداره منو به سمت شهر برم دمید

 با اژدها پرواز کنه اصال مهار کردن اژدها رو بلد نبود   تونستینم نایال

 ول کرد اما تعادلش از دست داد و به سمت دره به صورت برعکس سقوط کرد   بازوهامو

 تا بتونه دوباره برگرده   دادیتکون م یافتاده بود و بال هاشو ه نیبهش کردم اژدها  با کمر رو زم ینگاه

راه باز بود و هوا  گرفتیجلومو نم یچیه گهیتم و چشممو انداختم به جنگل االن دبه زانوم گرف دستمو
   یکیرو به تار

 باعث شد قدمم هام سست شه   نایو کمک خواستن ال غیج یبه سمت جنگل برداشتم که صدا یقدم

 ...  کنمیم کاریدارم چ من

 داده بود  ریگ یبه زور خودشو به تخته سنگ نایال دمیسمت دره دو به

   فتمیگفت:روسال کمکم کن دارم م هیبا گر دنمیبا د 

 نترس   ریبه سمتش دراز کردم:دستمو بگ دستمو

که به لبه  دمشیبود دستشو که گرفتم با تمام زورم به سمت باال کش دهیمکث دستشو بلند کرد ترس با
 تعادلش از دست داد و محکم افتاد روم   دیدره که رس

  

سرشو گذاشت رو  نای،ال دمیاز درد کش یفیخف غیقابل تحمل شد ج ریدردم غ گهید نیزمکمر خوردم  با
   کنهیم هیمتوجه شدم داره گر نمیس

 روم بلندش کردم   از

  یییچ یومدی...ا..اگه نم..دممیترس یلی_روسال ...م..من خ

   دادمیبه کشتن م نارویکردم من چم شده  داشتم ال بغض
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   کنمیوق ولت نم چیزدم :ه یکردم و اروم موهاشو بوسه ا بغلش

و رضا  یداده بود تا بتونه زودتر خوشو بهمون برسونه مهد فیکه ش مایچندتا اسب برگشتم ن یصدا با
 شدن   کیو همراه چندتا از سربازا بهمون نزد

   دیلرزیم هنوز نایکنارمون فرود امد مردد امد سمتمون و خواهرشو تو اغوش گرفت ال ماین

 اون دوتا حالمو خراب تر کرد   تیوضع دنید

 کرد   دایاشکام راهشون پ خوامیخواهرو م زیعز خوامیم نمویرحسی،ام خوامیاغوش برادرمو م منم

   شدیم کیداشت تار گهیجنگل بودم هوا د رهیدادم خ هی.اروم بلند شدم و به درخت تک

 چیدردتو ...اما رفتنت ه فهممیبغض کردم :گوش کن روسال به خدا م شتریب یاروم مهد یصدا با
   کنهیدرست نم ویزیچ

   میکن دایپ یراه هی دمیمحمد امد:بهمون وقت بده قول م یصدا بعد

 یراه چیگفته بودن ه میکه کرد ییتو بحث ها د؟قبالیمالیسرمنو گول م گهیداره چرت م دونستمیم
  دیمنو اروم کن نیخوایم یچرا الک ستین

 بشه   کنمیفکر نم نیشدت گرفته بود حالم خراب تر از ا اشکام

   امیبرو اما منم باهات م یکن وونیاون ح میخودتو تسل یبر  یخوایجلوتر امد :اگر م یقدم یمهد

 به چهرش کردم   ینگاه برگشتم

 بود   ستادهیرضا ساکت ا کردنینگاهم م دیمشت شدمو از هم باز کردم همشون با ترد یها دست
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   میاروم گفتم:برگرد یبرگشتم سمتشون با دستم اشکمو پاک کردم و با صدا اروم

 دیکش ریاز دوششون برداشتم قدم اول برداشتم که پهلوم به شدت ت نیوزنه سنگ هیحرفم  نیبا ا انگار
 زدم   یپوزخند میدست خون دنیبا د سیدستمو گذاشتم روش حس کردم خ

 خدا زخمش   یگفت:وا هیمنو گرفت و با گر عیسر نایال نیدردم شدت گرفت افتادم زم اما

   کردیقلبم درد م یاز درد جسم شتریب دیدیتار م چشام
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 ریکمرم به چشمام خ ریز میکیزانوم و اون  ریدستشو گذاشت ز هیامد سمتم  اوردیطاقت ن گهید رضا
 بلندم کرد  اطیشد و با احت

   دیهامو خبرکن بیدتر همه طببلند گفت:زو ماین

 نیتو هم خواستیرضا دلم م نهیشد دوست داشتم بخوابم سرمو چسبوندم به س نیکم چشام سنگ کم
 و کجا رفتم  شدیچ دمیصداها گنگ شد و نفهم گهید رمیاغوش بم

 ) سی(ملک

 داغون تا دم مرز قلمروم امد   یکه باحال کردمینگاه م یو با لذت به دختر  رچونمیگذاشتم ز دستمو

 کردن   شیبود راض یهرزور  انشیاطراف اما

 نتونستم نخندم...  گهیاز زخم پهلوش خون امد د یوقت

 هاتونه   یتازه شروع بدبخت نی+ا

 دمیخودشون کنترل کنند که د توننیچقدر م نمیبب خواستیاز قصد جاناتان رو فرستادم دلم م خودم
خوب به دردم  یموفق نبودن ...هرچند مرگش برام مهم نبود همون بهتر که کشتنش تا وقت ادمیانگار ز

 که جاسوس بود   خوردیم

   دمیاون دختر دست کش دنیصحنات زجر کش دنیاز د باالخره

 دار کنم که کردم   هیاحساساتشو جر خواستمیامکان نداشت من فقط م ادیب زارنیاونا نم دونستمیم

تکشاخ بازم تو جنگل  یتعداد هیبود که متوجه شده بودم  یقصرم رفتم چند روز  ریز اچهیسمت در به
 خودشون پنهان کردن   یچه طور  دونمیسبز هستن اما نم

زود بود  تمرکز کردم و  کمیتا بره سراغشون فعال  کنمیاژدهامو ازاد م یبه زود ستیمهم ن ادیز اما
 رو با ذره ذره وجودم حس کردم   اچهیجمع شده در یروهاین

 کنم   یهمه وقت براش تالش کردم عمل نیکه ا یکم کم وقتش بود نقشه ا گهید

 گام هم   نیاول و

 +اعالم جنگ به مت و قلمروش بود  
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 ................. 

 (رضا) 

 کنار در نشسته بود   یرو صندل یمهد رفتمیخراب تو سالن رژه م یحال با

  ستین یمگه نگفتن زخمش جد کننیم کاریدارن چ نایا یها بیطب دیکش+چرا انقدر طول 

نبود اما  قیگفتن ...اره زخمش عم شیباز ونهیداد و اروم گفت:اونو قبل از د هیتک واریسرشو به د یمهد
 که روسال به خودش فشار اورد اوضاعشو خراب کرد   یاونجور 

 بود   مایپا برگشتم سمت سالن ن یبه موهام زد با صدا یچنگ

   ومدهی_حالش چه طوره هنوز بهوش ن

   ومدهی+نه ن

  دهیکرد :چرا انقدر طول کش یاخم

   میستادیجلوش ا مونیهر سه تا بیطب دنیبهش بدم که در اتاق باز شد با د یجواب خواستم

 حالش چه طوره   شدی+چ

  

سخت کردن فعال حالشون خوبه  کمی طیکه به خودشون اوردن شرا یبهمون کرد :راستش فشار  ینگاه
چندتا دارو  دیمکث کرد و ادامه داد"من با کمیدارن ....بچه ها مراقبشون هستن " یز یخونر کمیاما 
   دیکنم منو ببخش هیته

 کنارمون رد شد و رفت   از

 داد بزنم   خوادیم دلم

نرفته بود ...حداقل  نیکاش دروازه ازب یو جدآبادشو ببرن ....ا سیگفت:مردشور اون ملک یعصب یمهد
   مارستانیب مشیبردیم

  شدی....محمد چ ستیکم ن امونمی...بدبخت میستیکردم اروم باشم:فعال که ن یو سع یرو صندل نشستم

   گردهیبرم گهی:فرستادمش با محقق هامون حرف بزنه چند روزه د ستادیامد جلوم ا ماین
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 تکون دادم   یسر 

 روسال  ایباشم  نیرحسیاالن نگران ام مدونستیشد نم دهیچیپ زیهمه چ چقدر

  

 تا صبح استراحت کنه   دینرمال شده فقط با تشیگفت وضع بیساعت بعدش طب مین بایتقر

 ارهیسرخودش ب ییبال ای فتهیب یمبادا اتفاق میدیترسیو م میکدوم طاقت نداشت چیکه ه ییاونجا واز
 قصر   مشیبرد

   دمیکردن /،من که رو مبل کنار تخت خواب یخال عیاتاق براش سر هی

   دیام مثل من رو مبل سه نفره خواب یمهد

دختر بود اما خوب  هی دیروسال شا م،یدیترسیم ییجورا هی زدن،یمدام بهمون سرم ماهمیو ن نایال
   رهیبگ تونهیکدوممون جلوشو نم چیکنه ه یکه اگر قاط میدونستیم

 بود   یاز ترس نگران شتریاالن ب اما

 خشک شده بود   کمیبود و لباش  دهیصورت غرق خوابش زل زدم رنگش پر به

رو داشت تحمل  یو جسم یاالن چه درد روح نکهی،فکر ا دیرسیتوخواب معصوم تر به نظر م چقدر
   اوردیقلبمو به درد م کردیم

 خوابم برد  یک دمیشدم که نفهم رهیبه صورتش خ انقدر

 ......... 

 که کردم برگشتم سمت روسال هنوز خواب بود   یکار  نیچشامو باز کردم اول یاروم یبا تکون ها صبح

 گردن درد بکشم   دیفکر کنم تاشب با دمیبه گردنم کش یدست

روسالرو  خوادیم بیهم طب میبخور یز یچ هیهم ما  رونیب میگفت :بهتره بر یاروم یبا صدا یمهد
   نهیبب

 ها رفتن تو   بیطب عیکه سر رونیب میتکون دادم اروم از اتاق امد یسر 
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درو باز کردم  واشیکوفت کردم و برگشتم به اتاق  یز یچ هی یاما مجبور  رفتینم نییاز گلوم پا یز یچ
 باز روسال هم تعجب کردم هم خوشحال شدم   یچشما دنیکه با د

   یکنارش :حالت چه طوره خوب رفتم

 زل زده بود به سقف   فقط کردینم نگاهم

  ؟یباهام حرف بزن یخوای_نم

جواب منو بده منو  یکردم :هو ینشون بده اخم ظاهر  یوارد شم بلکه واکنش یاز راه شوخ خواستم
 جوجه کوچولو ؟  دهیبه من رس ؟زورتیکنیم یحاال زندان

امدن  مایو ن نایو ال یبا باز شدن در از جام بلند شدم مهد زدیم شمیسکوت ،سکوتش داشت ات بازم
 داخل  

 ذوق زده رفت کنار تخت نشست و دست روسالرو گرفت   نایال

   یهممون سکته داد طونیخداروشکر دختر ش ی_وا

بود که مثل من با اخم  مایام رفت کنار روسال و باهاش شروع کردن به حرف زدن فقط ن یمهد
   کردینگاهشون م

اما  کردینم یخوردن دارو مقاوت یموند ،برا ششیپ نایکس نداد تا چند ساعت ال چیجواب ه روسال
   دادیهممون ازار م نیو ا زدینم یحرف

 یز یچ یبلند ش خوادیحالت نم نیشب بود که از رو تخت بلند شد هول زده رفتم کنارش :با ا یایکینزد
   ارمیبگو برات م یالزم دار 

منو  ستمیراحت ن نجایگفت :ا یاروم ینگاه بهم کرد تو چشماش انقدر غم بود که دلم گرفت با صدا هی
 ببر خونه  

 :اخه حالت   دمیبه گردنم کش یدست

   کنمیو با بغض گفت :خواهش م اروم

   یراه بر  دینگاه بهم کرد و امد جلو :باشه اما نبا هی یمهد



 

466 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنه   نکارویدادم اون ا حیترج یخودم بغلش کنم اما با وجود مهد خواستمیم

   رونیب میرو دستش بلند کرد و از قصر امد روسال

اروم از نرده ها گرفت و در خونه رو باز کرد  نیخواست بزارتش زم یخونه محمد روسال از مهد یجلو
تنها باشم  خوامیگفت :م یگرفته ا ینگاهمون کنه با بغض و صدا نکهیبرگشت سمتمون وبدون ا

 اقبت نداشته باشم  مر ای یبه کس یاز ی...حالمم انقدر خوب هست که ن

  ؟؟یر یغم بغل بگ یتو خونه زانو یتنها بر  یخوایواسه خودت م یگیم یاعتراض کردم :چ عیسر

 دارم   ازین یی:من خوبم فقط به تنها رهیگیاشکشو م یجلو یکردم داره زور  حس

 گفت درخونه رو بست   نویا

   یزدم :لعنت یبه سنگ یلگد یعصب

روسال  دمیفهمیم نکهی؟؟با ا میبکن میتونستیم کاریرو پله نشست و سرشو با دستاش گرفت چ یمهد
 باشم   الیخیب تونستمیداره اما نم ییبه تنها ازین

   امدیسخته قلبم داشت از جاش درم یلیخ کشهیداره درد م یطور  نیعشقت ا نکهیا

 شده   ی...هرطور  میبرادرمو برگردون دیشده با ی_هرطور 

 .............. 

 (روسال) 

   نیپشت در  سر خوردم و افتادم زم رمیاشکامو بگ ینتونستم جلو گهیدر خونه رو بستم د تا

 چرا   ایبود سکوت بود خدا کیتار خونه

   فتهیبرادرم ب یبرا دیاتفاقه با یکردم چرا هرچ کاریچرا مگه من چ دوباره

کم نبود؟دوباره ازم  شیشانزده سال ازم گرفت ایکم اوردم به قران کم اوردمم.....خدا ای+خدا
  ش؟چرایگرفت

 کردم   کاریچ مگه
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 گهی...د تونمینم گهیدوباره بهم برشگردون د دمیبه خودت َقسمت م ایدهنم گرفتم :خدا یجلو دستمو
  کشمینم

  فهممیو من دارم تازه م یستین

 مونده تو قلبم  یچقدر جات خال که

 دل تنها   نیا یناج همدمو

 از من   یدیکه دلت رو بر نگو

بلند شدم و رفتم تو اتاقم تو تخت خودمو پرت کردم و اجازه  یبا چه جون دونمیجام بلند شدم نم از
 هق هقم کل خونه رو پر کنه   یدادم صدا

 دارم   ازین ییتنها نیبخوام بازم بجنگم ....اگر بخوام بازم سرپا باشم به ا اگر

 دارم   ازیکردن ن هیسکوت و گر به

 (دو روز بعد /رضا) 

 روب طول بکشه  هیتهش  کردمیدر منتظر بودم چرا انقدر طولش دادن فکر م یجلو

   رونیاز اتاق امدن ب مایباالخره محمد و ن قهیاز چند دق بعد

 کنن  دایپ یز یچهرهاشون مطمئن شدم بازم نتونستن چ دنید با

  شدی+چ

...متاسفانه چون گرگ  ستین یراه چیه میکردیبحث م میگفت:تمام روز داشت یبا لحن ناراحت محمد
از چندنفر تو  ی...ولستیتو دست ن یدیهستن اطالعات جد نایا یایتو دن دیجد زیچ هیها  سید

 قرار شده جوابمون زود بدن   میقلمرو مجاور کمک خواست

 چشمامو بستم  تیعصبان با

  کشهی+چقدر طول م

   ادیجوابش ب ندهیتا چند روز ا دیشا دونمی:نم ماین

  رونینزدم و از ساختمان گارد امدم ب یبودم حرف کالفه
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   گهیشدن طرف د دیطرف،هربار ناام هی نیرحسیام یو استرس برا یخورد بود نگران عصابم

   میامتحان کرد دیرسیکه به ذهنمون م یز یهرچ

 رو به ما برگردونه   نیرحسیام میبخوا سیکرد از ملک شنهادیپ ماین یحت

   میهممون مخالف بود بایتقر اما

   خواستیم یشاق زیچ هیدرعوضش حتما  ای کردیکارو نم نیاون ا قطعا

 روسال بود  کردیداغونم م شتریکه ب یز یچ

 ی،حت زنهیکس حرف نم چیکس باز نکرده با ه چیه ی.در، رو ومدهین رونیروزه از خونه محمد ب دو
   هیتیتو چه وضع دونمینم

  ستادمیا ومدیکه داشت به سمتم م یمهد دنید با

  ییکجا کنمی_دوساعت دارم صدات م

 شده   یز ی+حواسم نبود چ

   میبه چهرش کردم اونم داغون بود هممون داغون بود ینگاه

  شدیبپرسم جلسه چ خواستمیم یچی_ه

   شهیمثل هم یچی+ه

 نگفت   یز یچ نییانداخت پا سرشو

 شده بود   کیتار گهیبه قدم زدن هوا د میشروع کرد اروم

   میکه همش در رفت و امدش بود یر یخونه محمد ،مس باغ

 +من نگرانشم  

 میسرشو گول بمال میتونیاز هممون تحت فشاره ...نم شتریاروم کنار اب نما نشست :اون االن ب یمهد
 که بشه...  ستین یراه دونهیخودشم م

 نداد   ادامه
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 صداش غم بود   تو

   میش دیناام دی...ما نبا ی+مهد

 شد   سیکردم چشاش خ حس

 کجاست   نمیسر به محمد بزنم بب هیقصر  رمیجاش بلند شد و پشتشو بهم کرد :اره ...من ...من م از

   رونیاروم و سست از باغ رفت ب ینگفتم با قدم ها یز یچ

   دیوزیم یخنک میکردم نس وونیبه پنجره باز ا ینگاه

   دادیتکون م رونیرنگ اتاقشو به سمت ب دیبلند سف یباد پرده ها و

 چقدر اونجا نشستم و زل زدم به پنجره   دونمیتو دختر، نم یکرد کاریدلم چ با

 دلم براش تنگ شده بود   اوردمیطاقت ن گهید اما

 که بفهمه پشتشم   رمشیسفت تو بغلش بگ نیبرم همچ خواستیم دلم

   مونمیمن در کنارش م فتهیب یهر اتفاق بفهمه

 پنجره که شدم با دستم نرده ها رو گرفتم   کیهامو باز کردم و اروم رفتم باال نزد بال

 اروم کنار زدمشون اما حواسم به بالم نبود   خوردی،پرده ها تکون م وونیتو ا دمیپر و

  وونیمحکم خورد به گلدون کنار ا  بالم

   نیافتاد زم شیگرفتمش اما پا عیسر فتهیخم شد تا خواست ب که

 گاز گرفتم   لبمو

 سرم   ریبکشم برم خ یسرک هی امیب یواشکی خواستمیم مثال

 بال هامو جمع کردم و رفتم داخل اتاق   نیاروم گذاشتم زم گلدون

 گلوم قورت دادم چند قدم رفتم جلوتر   اب

 _در خونه باز بود  

   پشت به من نشسته بود یرو صندل دمشیدقت باالخره د کمیبا  دمیلحظه ترس هی
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 قدم رفتم جلوتر:فکر کردم در خونه قفله   هی

 بهم نداد   یجواب

 دستش حس کردم     یرو تو یز یبرق چ یکیاون تار تو

 رو به روش نشستم  یکردم و رفتم رو صندل یباهاش ط فاصلمو

  

گردنبند به شکل قلب رو تو دستش نگه داشته بود زل زدم به  هی، زیدستش رو م هیبود و  نییپا سرش
 صورتش  

   دادیمنو عذاب م نویا زدی...حرف نم کردینم نگاهم

  ینگام کن شهیسمتش خم شدم:م کمی

 زل زد به چشمام   یلحظه ا یکرد با اون چشاش برا مکث

 غم و درد  داشت ...  چقدر

   زنهیکه توش موج م یهمه ناراحت نیبا وجود ا ینگاهشم حت نیا محتاج

   ی_چرا امد

 از حد گرفته بود  یادیز صداش

   یشد میاالن کل زندگ یفهمینم یامدم؟؟لعنت چرا

حالش بده اما من محتاجش شده بودم دلم فقط اونو  دونستمیرو کنترل کنم م تمیعصبان نتونستم
   خواستیم

 عتادم  لمسش کنم اما من به نگاه کردنشم م زاشتینم دیشا

 یکه چ یکرد میاز هممون قا نجایجام بلند شدم با حرص گرفتم:چرا امدم؟دو روزه خودتو ا از
 به من گذشت    یدو روز چ نیا یفهمیم چی...هیخودخواه یلیاما خ یدرد دار  فهممیبشه...من م

 اون تو سکوت  به گردنبندش زل زده بود   زدمیحرف م تیبا حرص و عصبان من
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 _دلم برات تنگ شده بود  

   زدمیداشتم زر م یرفت چ ادمیکردم  کال  مکث

 پاش  زانو زدم   یجلو

  کردمیم تیزندان یاون جور  دیو بهم نگاه کرد:به خاطر رفتار اون روزم متاسفم ...نبا برگشت

  

  

 ببخشمت؟  دیبهش زدم:االن من با یو لبخند دمیبه گردنم کش یدست

 کرد   نگام

  بخشمتیم یبخور  کیک کمیبرام ...اگر باهام  یجبران کن دیچونم :با ریحالت متفکر دستمو بردم ز به

 زد   یاولمون براش تازه شد لبخند کم رنگ داریخاطرات د ادیواکنشش بودم انگار  منتظر

 گرفتم   یجون تازه ا دمیلبخندشو د نکهیا از

  گردمی:االن برمونیجام بلند شدم و رفتم سمت ا از

 ............... 

  

 (روسال) 

   کردمیرضارو نگاه م رفتن

 منو عوض کنه   یحال و هوا خوادیم دونستمیکه دلم براش تنگ شده بود م کنمیم اعتراف

 دادم حالم خوب نبود   هیبه نرده ها تک ونیرفتم تو ا اروم

   کردیامد سراغم قلبم درد م یشگیصورتم همون بغض هم یرو دوباره گرفتم جلو گردنبند

   دمیکش قینفس عم هی
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،سرمو خم کردم به سمت  کردیداشت نگاهم م یکیبهم دست داد انگار  یحس هیحالم خودم بود که  تو
   ستین نجایکه ا یاما کس نییپا

 یب یاونجاست ،اما حس ترس نداشتم با قدم ها یکیلحظه مطمئن شدم  هی یاسمم برا دنیشن با
 جونم رفتم تو باغ  

 ته باغ رو دنبال کردم  ریخودم متوجه شم مس نکهیا بدون

 اونجاست   ی+ک

 بود   کیکوچ یلیرنگ بود خ یکره اسب نقره ا هیبرگشتم  یکوتاه هیش یصدا با

 بهش نگاه کردم   متعجب

451 

 بکشونمت...  نجای_متاسفم که مجبور شدم تا ا

باعث  یبهش انداختم :چ یبودمش ،نگاه خسته ا دهیبود که تو جنگل د یرنگ دیهمون تکشاخ سف 
  یایب نجایشده ا

   ادهیچقدر دردت ز دونمیغم هست... به خاطر برادرت متاسفم م ی:تو چهرت کل کمینزد امد

 به ترحم ندارم   یاز ی+ممنون اما ن

   کردیبود که با فاصله چند قدم داشت نگاهمون م ییرو کره اسب کوچولو نگاهم

 _اون پسرمه  

   نجایا دیچرا امد ی+نگفت

 ؟امدم جوابتو بدونم   میخواست یتو جنگل ازت چ ادتهی_

به شما کمک کنم  یبه خودم کمک کنم چه طور  تونمیمن نم یش خالشی:بهتر بدمیکش یقیعم نفس
 ...متاسفم  

   یدیاروم خواستم برگردم :چرا انقدر ناام یقدم ها با

 بغض کردم   ناخداگاه
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 شدم   اهشیس یبه چشما رهیسمتم خ امد

 ندارم .....خستم به خدا خستم  یتوان گهیندارم....چون د ی+چون راه

حالم خوب نبود امد جلو سرشو گذاشت رو شونم به حالت بغل ،دستمو دور  گفتمیم نارویاشک ا با
 یکه زد ازش جدا شدم _ک یکه گذاشت با حرف کمیکردم  هیشم گر یگردنش حلقه کردم بزار حداقل خال

  یندار  یگفته راه

 یز یکس چ چیکه ه دهیبودم ...خبرش بهم رس هیبق یتالش ها انیبغض نگاهش کردم :من درجر با
  یباشه چ ی_اگر راه  دونهینم

 تو دلم روشن شد با بهت گفتم  یدیحرفش نور ام نیا با

جونم تموم شه ...فقط بگو تروخدا  متیاگه به ق یم حتتا برشگردون کنمیم یباشه هرکار  ی+اگه راه
 بگو  یدونیم یز یاگه چ

 بهم زد  یکردم لبخند حس

   یایاما تنها از پسش برنم یبرادرتو نجات بد یهست که بتون یراه یاز دست بد دتویام دی_نبا

 کنم   کاریچ دی:بگو با دمیبه چشمم کش یدست

 به پشت سرم کرد و اروم گفت:اون پسر دوست داره   ینگاه

برادرتو  یخوای_اگر م  گشتیدر انگار داشت دنبال من م یپشست سرم رضا برگشته بود و جلو برگشتم
 که ازت متنفره   یر یکمک بگ یاز کس دی...با ینجات بد

 کمکم کنه ؟  خوادیم یچه طور  ادیکه از من بدش م یکس فممی+منظورت نم

هست که  کمیکار کوچ هی...و یبخوا دیفقط با گمیم یچ یفهمیم یبه زود نویتکون داد:خودت ا سرشو
   یحتما انجام بد دیبا

   شنومیگفتم:م یجد

 ........... 

 (رضا) 
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 کجا رفته   یعنیتو خونه نبود  گشتمیو واج داشتم اطراف خونه رو م هاج

   دیانگار برق از سرم پر یز یچ نی....از تصور همچ سیملک شینکنه رفته پ دیلحظه به ذهنم رس هی

 ترس و وحشت شروع کردم به صدا کردنش   با

 .....روسال یی+روسال....کجا

 ستی،کم کم مطمئن شدم تو باغ ن ومدین یصداش کردم اما جواب یپشت خونه اما نبود ه دمیدو
   میریجلوش بگ دیاگه از مرز ها بخواد رد شه با یسمت در خروج دمی،دو

 رضا   یر ی_کجا م

   ومدیشتاب برگشتم از ته باغ داشت به سمتم م با

 سرش امده   ییفکر کردم بال دمینفس راحت کش هی

   یکجا رفت هوی؟یمنو سکته بد یخوای+م

 _رفتم قدم بزنم  

   میبر ایب یچیلحظه فکر کردم که تو....ه هی:دمیبه موهام کش یدست

 تو اتاق   میکرد همراه هم برگشت سکوت

که باخودم اورده بودمو گذاشتم رو پاش و خودمم کنارش  یکیرو تخت نشست منم جعبه ک اروم
 نشستم  

 شدم تا بخوره   رهیبرداشت ،منتظر بهش خ کیک کهیت هیرو اروم باز کرد و  جعبه

   گهیبخور د ینگاش کن اوردمینخورد فقط گرفت دستش کالفه شدم :ن اما

 برگردوند طرفم   صورتشو

 یدرست حساب یز یدو روز چ نیتو ا دونستمیصورتش م کیازش گرفتم و بردم نزد کویکردم ک اخم
 نخورده  

 ازش زد   کیگاز کوچ هیکردم ،اروم دهنشو باز کرد و  کیبه ک یابرو اشاره ا با
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 زور باالسرت باشه؟  دی+حتما با

بلند شه  خواستیرو به خوردش دادم عادت نداشتم انقدر ساکت باشه دلم م کیک ینگفت زور  یز یچ
 سربه سرم بزاره  

   ی:قول بده زود خوب ش دمیکش قینفس عم هی وونیموندم و بعد رفتم سمت ا ششیپ کمی

 بهم نداد   یجواب

   کردمیدرک م نویداشت ا ییبه تنها ازین هنوز

 ................ 

 (سوم شخص) 

   کردیفکرش راجمع م دیبا دیتخت دراز کش یرو

باعث مرگ خودش و  کیاشتباه کوچ کی کردیکامال حساب شده عمل م دیکشیکه م ینقشه ا دیبا
   شدیخانوادش م

   کردیکارو قبول م نیا یباال سکیر دیبا اما

 یسرش انداخت  کس یدوشش بست و کالهش را رو یکه داشت را رو یبلند شد شنل بلند شیجا از
   شناختیاورا م دینبا

 امشب نه   حداقل

بود که  یبه خاطر مردمش و کس شتریب رشیاخ یها یداخل قرارگاه به ماه زل زده بود نگران نیستیکر
 عاشقانه دوستش داشت  

   کردیموضوع اورا نگران م نیرا ازاد کند و ا نیرحسیتا ام کندیبتواند م یهرکار  ماین دانستیم

   دیدرخشیو نور کم م یکیتار نیبود که در ا رشیرو شمش نگاهش

 افتاد تعجب کرد   شیسر بلند کرد ،اما تا چشمم به فرد رو به رو یا هیسا دنید با

   دیکنیم کاریچ نجای_بانو ارورا ا
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 رونیندارد و از خونه ب یهست که اصال حال خوب یچند روز  دانستیاز حالش خبر داشت م خوب
 بود   یعاد ریوقت از شب غ نیاونم ا شیاست و حضور ناگهان امدهین

 یداشته باشه بابت کارام بهت جواب یلیگفت:فکر نکنم دل نیستیکالهش را عقب داد و رو به کر روسال
 بدم  

 دختر متنفر بود   نیکرد هنوزم از ا یاخم

 _بله حق با شماست  

 روسال اورا از حرکت باز داشت   یحرص از کنارش رد شد که صدا با

  ؟یاز من بهتر  یکنی...هنوزم فکر م یکنیاز من فرار م_چرا 

اما  کنمیاست :نه من فرار نم ادیغم برادرش ز دونستیم کردیسمتش مراعات حالش را م برگشت
 حوصله بحث با تورو ندارم  

 گذاشت   نیستیرو گردن کر یرا ناگهان رشیبرود که روسال شمش خواست

 نیاما ا یناراحت فهممی؟میکن یسرمن خال یخوایزده نگاهش کرد:امشب چت شده عقدهاتو م بهت
   یچ یعنیکارات 

ثابت  گهیبار د هیبهت  خوامیگفت:م یاروم یکند با صدا جادیا یر ییدر نگاهش تغ نکهیبدون ا روسال
 کنم که ازت برترم  

  ؟یروسال رو پس زد :انگار امشب ناخوش ریرش،شمشیشد با شمش یعصبان نیستیحرفا کر نیا با

 نه  ای یباهام بجنگ گهیبار د هی یقدم امد جلو :من حالم خوبه حاضر  هی روسال

 نداره بخوام بجنگم  یلیگرفت:دل باحرص

  یبازم شکست بخور  یترسیبعد از اون شکست سخت، م یعنیزد: یپوزخند روسال

   یطاقتش کم شد:خودت خواست نیستیکر

 کردن   دنیسمت روسال حمله ورشد و هردو شروع به جنگ به
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به  نیستیکه کر یلحظه با ضربه ا کیتمام در  تیبا عصبان نیستیو کر دیجنگیم یبا خونسرد روسال
 افتاد   رشیروسال زد،شمش ریشمش

 گردن روسال قرار گرفت   یرو نیستیکر ریشمش زیت غهیت و

 امکان نداشت باورش براش سخت بود  نیاورا شکست داد ا یچه طور  کردیبهت نگاهش م با

 ...  یبا لبخند گفت:تو برد روسال

   ی_نه نکردم تو امشب منو شکست داد  یکرد نکارویکرد:از قصد ا یاخم

 برداشت :منو بکش   نیستیبه سمت کر یقدم

تا اسمون  نیازش متنفر بود اما بحث کشتنش زم دیاورا بکشد؟شا گفتیبهت زده نگاهش کرد چه م 
 متفاوت بود  

   یگیم یکه منو بکش چ یچ یعنی_

 یرا رو رشیرا گرفت و شمش نیستیرا از گردنش برداشت اما روسال به سمتش رفت دست کر ریشمش
  کشمتیمن م یقرار داد :گفتم منو بکش اگر تو منو نکش شیگلو

 خوادیهول داد و تو صورتش با داد گفت:انقدر دلت م واریروسال را به سمت د نیخشمگ نیستیکر
  ؟یر یبم

  رمیبه دست تو بم خوامی_اره اما م

 _چرا... 

شدم....چون مقام بانو ارورا  مایتو به ن دنیبود :چون مانع رس یروسال کامال جد دیکش قینفس عم هی
 نی....تو بهتر یدخترا بود هیبق نیدختر ب نیتو برتر اتونی....چون قبل امدنم به دندیرسیبه تو م دیبا

 چیمنو بکش ه دمیفرصت م نیو من خرابش کردم پس مردن من به نفع توعه امشب بهت ا یبود
 میخودکش شهیم ایانداخت  سیگردن ملک شهی...مرگمو راحت م دیمنو ند یچون کس فهمهیکس نم

 نشونش داد "با داد ادامه داد"منو بکش  

 حق با اون بود   دیلرزیاز خشم م نیستیکر

 از دست داده بود   زارویچ یلیدختر خ نیخاطر ا به
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 دوست داشت تمامش کند اما  یلیرا بست ....خ شیچشما یلحظه ا یبرا

  تونمی_من ...نم

و  نیاول یرسا گفت:دار  یپشتش را به او کرد که روسال با صدا دیکش قینفس عم هیروسال جدا شد  از
 ...  یدیراحت شدن از شر من از دست م یفرصتت رو برا نیاخر

   ستی_برام مهم ن

فرصت  گهیبدون ...از امشب به بعد د زویچ هیبرداشت و ادامه داد:پس  نیستیکر یبه سو یقدم
منه تو  یام  که دارم فقط برا یمقام نیکه من از تو بهترم و ا ی....قبول کرد یندار  یمنو بکش نکهیا
   یداشتنش رو ندار  اقتیل

 بود  یامشبش چ یدختر از کار ها و حرف ها نیبه او کرد منظور ا ینگاه نیستیکر

 خورده   یی_امشب مطمئنم مغزت جا

 خورده   ییجا هیزد :اره  یلبخند کج ستادیا شیبه رو رو

 ............. 

و همون طور که  دیاش را پوش یرسم یبا تمام سرعت لباس ها مایدر قصر تنش به وجود امد ن دوباره
 حرکت کرد    یبه سمت دروازه اصل زدیلب غر م ریز

 اورده بود   یغامیپ شیاز قلمرو شاه ترسا برا یکیپ

 نیقلمرو بزرگتر نیامور به قلمرو مت فرستاده بود ا یبرخ یبرس یشاه ،برادر و برادر زاده اش برا انگار
  رفتیمتحد انها به حساب م نیقلمرو و البته مهم تر

 کرد   یاستقبال انها رفته بود با ورود مهمان ها انها را تا قصر همراه یبرا ماین

 ورودشون به قصر مت به استقبال انها رفت   با

به  یجلسه انها را راض نیدر ا خواستیشده م یمهم بود هر طور  اریاو و کشورش بس یبرا دارید نیا
 حفظ اتحاد کند  

 قصر جلسه انها شروع شد   یارفات کوتاه در سالن اصلتع بعد
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وقته شمارو  یلیخوشحالم خ یلیخ دیسالم نمیبیم نکهیکوتاه :از ا میبرادر شاه ترسا بعد از تعظ کالسین
   دمیند

 کنار پدرش نشسته بود   ماین

    خوردیاز تعارفات چاپلوسانه حالش بهم م شهیهم

پسر  نیشاه ترسا در سالمت باشن...ا دوارمیطور...ام نیبا لبخند اشاره به او و پسرش کرد:منم هم مت
 یبود که با پسرم تو باغ باز  یکیپسربچه کوچ دمشیکه د شیوقت پ یلیجوان حتما پسرته ...خ

   کردیم

 اریدوبارتون بس دنیکرد:از د یمیجلو گذاشت و با اقتدار تعظ یقدم امیلیزد و یلبخند کالسین
 خوشحالم سرورم 

خوشحالم  اریشماهم بس دنیگفت:از د امدیاصال خوشش ن مایکه ن یو لبخند مایبعد رو کرد سمت ن و
   یمیقد قیرف

از  یادیخاندان ز نیچه االن ا یپسر متنفر بود چه در بچگ نیداد از اول از ا لشیتحو یلبخند کج ماین
 بودن  یحد خودخواه و ازخودراض

   دیامدنتون رو بهمون بگ لیدل ستی:خب بهترنمت

با حرص به  مایاش جابه جا شد و شروع کرد به صحبت کردن تمام مدت ن یرو صندل یکم کالسین
   دادیگوش م شانیحرف ها

 هستن   شتریبرداشت کرد که انها فقط به دنبال بدست اوردن منافع ب نیا شدیم شانیتمام حرف ها از

 کنن!!!  دیص یاز اب گل آلود ماه خواهدیانها خراب شده م نیماالن که اوضاع سرز و

االن  میدونیکه ما م نطوریباشما اتحادشون حفظ کنن اما ا خوانی:سرور من شاه ترسا هنوزم مکالسین
 چند نامه به ما اعالم کرده که قصد حمله به خاک قلمرو مارو نداره   یقدرتمند شده و ط اریبس سیملک

 زد و ادامه داد:انگار فقط با شما و مردمتون مشکل داره  یپوزخند

مجاور  یبه قلمرو ها سیکه من خبر دارم ملک ییکه کالفه شده بود خودش را وارد بحث کرد:تاجا ماین
 نداره   یکرد" بهشون کار  دیکلمه برده تاک یداده که اگر برده اش بشن "از قصد رو امیپ
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   دیکرد تافیها در امیپ نیشماهم از ا نکنه

 کرده بود   یرور  ادهیداشت مت از جواب پسرش دلش خنک شد اما ز شین یادیکه زد ز یحرف

 شد اما ظاهرش را حفظ کرد   نیخشمگ کالسین

تر فک  یقلمرو قو هیبه متحد شدن به  میوارد بحث شد:شما فکر کن ما دار مایهم مثل ن امیلیو
 ما داره   یبرا ی...ادامه اتحاد باشما چه سود میکنیم

نکنه  میبحث سر سود ،دو قلمرو کرد یبه اندازه کاف میکه بسته بود یبه او کرد:تو قرار داد ینگاه مت
   دیبهش اضافه کن یز یچ نیخوایبازم م

که مردمون دچار مشکل  میمطمئن ش میخوایثابت شده بود :ما فقط م هیقض نیا کالسیلبخند ن از
   شنینم

  شنومیم دتونیجد طی_شرا

 یها ستالیقلمرو ما از نظر معدن کر دیدونیزد و ادامه داد:خب اول، همون طور که م یروز یپ لبخند
   میخوایحداقل دوتا از پنج معدتون رو به صورت کامل م ی...ما حق انحصار  ستین یغن ادیجاوا ز

از قلمرو از  یادیز هیبود سرما ادیز اریشد اما سکوت کرد دو معدن از تمام معادن انها بس یعصب ماین
 !!! رفتیم نیب

   شیبا اخم گفت:خب بق مت

عالقه دارن که شاهزاده  اری....شاه ترسا بس یکرد:خب مورد بعد ینگاه مایزد و به ن یلبخند کالسین
پست  خوانیو سرورم م انیبه قلمرو ما ب دیازدواج با یبرا شونیبشن ...البته ا شونیداماد ا ماین

 ن بد شونیرو به ا یمهم اریبس

 از تعجب گرد شد   شیچشم ها مایحرفش ن نیا با

 پسرش را به عنوان گروگان نگه دارند   خواستنیرسما م دیفهمیحرف هارا خوب م نیا یمعن مت

   هیخم شد :خب نظرتون چ شیصندل یرو یکم کالسین



 

481 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کردیم یکه سع ییداشت با صدا ازیمرد را خفه کند اما متاسفانه بهشون ن نیا خواستیدلش م مت
 یمهمون هی بی...ترت دیفکر کنم در هرحال شما مهمان ما هست دیاروم به نظر برسد گفت:من با

   دیاماده ش دیبراتون دادم بر کیکوچ

 ....  دیبه ما لطف دار اریخوشحال شد :شما بس کالسیحرفش ن نیا با

دوست دارم اوناروهم  یلیخ دیاز دروازه دار یچند مهمان خارج دمیشن یمکث کرد و گفت:راست یکم
   نمیبب

 باشن   یاوناهم تو مهمون دمیم یبیرو عصابش بود:ترت ریروباه پ نیتکان داد ا یسر  مت

 زد و به همراه پسرش از سالن خارج شد   یروز یلبخند پ کالسین

 منفجر شد   بایتقر مایخروج انها ن با

  کشمشیامشب م نیزد ...به خدا هم یزر  نیهمچ یبه چه جرعت کهی_مرت

به ما حمله کنه ما  سیاگه ملک میدار ازین نایما به ا ی:بهتره اروم باشدیبه چشمش کش یدست پدرش
   میشانس در مقابلش ندار یذره ا

 خودخواها نرم   نیسلطه ا ریاما ز رمیبلند شد:حاضر بم شیاز جا یعصب ماین

مسئله  نی...ا یبد یمهمون بیترت ی:فعال بهتره بر کردیبلندشد حال پسرش را درک م شیازجا پدرش
مجبورش  ستیرو به من بسپار ...فقط درباره بچه ها بانو ارورا فکر نکنم حالش بهتر شده باشه الزم ن

 جشن مزخرف شرکت کنه   نیتو ا یکن

   یش اناتیجر نیا یتو قربان زارمیبه شانه پسرش زد :نگران نباش نم یدست

 اشفته تر شد   مایخروج مت از سالن ن با

  

 اماده باشن  یمهمان یقصر رفت تا بتواند به محمد خبر بدهد برا رونیسمت ب به

 )  ی(مهد

 بزنم   شیکم مونده بود برم قصرو ات ماین یحرف ها دنیاز شن گمیجرعت م به
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   کردیفکرشو نم چیچقدر طمع دارن ه نایا

نبود من موندم  یکدوممون درست حساب چیکه حال ه تیوضع نیو رضاهم مثل من بودن تو ا محمد
   نهیبب خوادیمارو م هیچ یبز چ کهیمرت نیا

ماتم زده  نیا نیاما نه من حوصله اماده شدن داشتم نه رضا ع گهیدوساعت د یعنیعصر بود  یمهمون
   میها تو اتاق نشسته بود

    ادیم یرفت و اما گفت تو مهمون یکار  یکه برا محمدم

 ...حالش چه طور بود   شدیچ شبیکنار رضا نشستم :د یصندل رو

   ستیخوب ن ادیچه طور باشه ز یخواستینگاهم کنه گفت:م نکهیروسال رفته بدون ا دنید دونستمیم

 باهات حرف زد  یعنی؟ی+باهاش حرف زد

 _کم  

   هیعال نمیزدم:هم یتلخ یلبخند

  ویکوفت یمهمون نیا میبه پشت رضا زدم:پاشو لباس بپوش زودتر تموم کن یدست

 قصر  اطیتو ح میرفت میو مستق رونیب میدومون حاضر و اماده امد هر

کنار هم  یانقدر زود شلوغ شه رو صندل کردمیگذاشته بود فکر نم یما صندل یپادشاه برا گاهیجا کهینزد
   مینشست

 شدن   یهم وارد مهمون مایمحمد و ن قهیچند دق بعد

چرت و پرت  یما بعد از کل کیامدن نزد گهید بهیپسر غر هیو  مایهمرا ن کالسیحوصله نداشتم ن اصال
 دیتونستیکاش قلمرو ماهم م یا دیتوانمند هست اریبس دنیشما در جنگ دمیباهامون دست دادن :شن

 به ما کمک کنه   تونهیم یلی...مطمئن حضور شما خنیایب

 میبر گهیاالغ م نیا میکرد ریمثل خر (بال نسبت ) تو گل گ نایتو قلمرو ا نیبهش زدم ما ا یزور  لبخند
 قلمروشون 

461 
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  میدار ادیکار ز نجای+از لطفتون ممنون اما ما ا

   میشما هم باش یرایپذ میشیخوشحال م دیبود لیتکون داد:درحال اگر ما یسر 

 مارو بخره بزنم لهش کنم   خوادیم کهیبود مرت یعصب ماین

 به من و رضا کرد   یبود نگاه بد کالسیپسره که کنار ن اون

 واشیبا رفتن اونا  دیکرد که طرف فک کنم  گرخ ارویخفنش به  یاز اون اخم ها دونهیرضاهم  ماشاهلل
   کردیبد نگاه م یلیبود...خ یکه کنارش بود ک یدرگوش محمد گفتم:اون اسکول

 باشه   امیلیفک کنم اسمش و کالسهیبه سمتم خم شد :پسر ن محمد

 بود   شیریچشمش رو مت و اون دوتا مهمون س کردمیحوصله اطراف نگاه م یگفتم ب یاهان

نفرم  دنینگاه به ما کرد و امد سمت ما همزمان چند هیشد  یعصب ماین هویگفتن که  یچ دونمینم
  هوی شدیکردن چ یخال اطیوسط ح

 چه خبره   مای+ن

 به رخ بکشه   شویراندازیمهارت ت خوادی...پسرش م امفتیزره  یچی_ه

 کردم:خب برو سوسکش کن   یتک خنده ا زرشک

 با تو مسابقه بده   خوادیچشماشو بست رو کرد سمت رضا :م باخشم

 کرد:اونوقت چرا من؟  مایبه ن یبود با تعجب و اخم نگاه لنتیکه تا اون موقعه کال سا رضا

   یهست یچ دونهیم زنمی....اما حدس مدونمی_نم

داره  _بگو  ینقشه ا هی کهیمرت نینظر من قبول نکن ابگم ؟.از  یبه رضا کرد و ادامه داد :چ ینگاه ماین
 قبوله  

 گفت   یچ ماین یدیقبوله مگه نشن ویچ یکردم :چ یاخم 

 غرورشو له کنم   دیپسره سوسول با نی:ایجاش بلند شد و کتشو دراورد و گذاشت تو صندل از

 ستین یحاال که ازش دعوت به مبارزه کرده عمرا رد کنه اما نگرانم عاد شناختمیرضا م تیشخص
 بده چرا رضا   شنهادیبه من پ تونستیم
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   ایستی....مجبور ن نی:بب ماین

   دونمینگاهش کنه گفت:م نکهیبدون ا رضا

 رکمانیو ت یرانداز یت یها بلیس عیکردم چقدر سر اطیبه وسط ح ینگاه گاهیبرگشت سمت جا ماین
 اوردن  

   نییامد پا اممیلیرفت اون پسره و رضا

 مشکوکه ها  انیاروم گفت:جر محمد

 جلو تر   میجام بلند شدم :پاشو بر از

 و با رضا دست داد   نییبا پوزخند امد پا امیلیو میستادیا کشونینزد

 ......... 

 (رضا) 

توهم بکشم دستمو گرفت شروع کرد به فشار دادن با  شتریکه زد باعث شد اخم هامو ب یپوزخند
   نمیبب کیخوناشامو از نزد هی خواستیدلم م یلیاروم گفت:خ یحرص ول

 برخورد   بهم

   ستمی:من خوناشام ن شنونیازمون دور بودن و مطمئن بودم اگه اروم حرف بزنم نم کمی هیبق

   گهید نیکیشون زد و دستمو ول کرد :بالست و خوناشام هر دو یکج لبخند

  کنهینگفتم منو مسخره م یز یچ

    کردنیحرف زدن شده بودن و داشتن مارو تماشا م الیخیهم انگار ب کالسیو ن مت

  ؟یاش هست هیپا دهیکه حال نم یگفت:مسابقه بدون شرط بند یبلند تر  یبهم کرد و با صدا یا اشاره

 باشه  زیانگ جانیه دیبا یلیخ نیداد:اوه ا هیتک شیکرد و به دسته صندل یخنده بلند کالسین

 داره   ینقشه ا هی نیبود، انگار حق با اون بود ا ستادهیا یکنار مهد نهیدست به س ماین

 باسر بهم اشاره کرد قبول نکن   ماین
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 ام   هی+پا

مکث کرد و با پوزخند ادامه  کمیهمه " یجلو دیبا یرو برداشت:اگر تو بباز  یرکمانیکرد ت یا خنده
   یو دستمو ببوس یمن من زانو بزن یداد"روبه رو

 نیمنه؟چقدر ا تی؟پس نقشش خورد کردن غرور و شخص یچه شرط مسخره ا گهید نیکردم ا تعجب
  هیپسر ازخود راض

  ه؟یرو ادهیز دیکه گفت یز یچ دیکنیشد و امد جلو :فکر نم یعصب یحرفش مهد نیا با

 تونستیرو داخل کمان گذاشت و گفت:خب م یر یپشتشو بهش کرد ت یبدون توجه به مهد امیلیو
 ریغ زیکه از خودش باالتره چ یازش نخواستم فکر نکنم سرخم کردن به کس یشاق زیقبول نکنه من که چ

حاال  هدار یچه اشکال یاوندم تکون داد یبرا ی...به اندازه کافینبود سیباشه مگه تو برده ملک یعیطب
  ؟یاربابت سرخم کن یجلو

 شدم با حرف هاش منو مورد تمسخر قرار داد   یعصب

 خودخواه بدم  نیبه ا یچه جواب دیبا دونستمیگفت تاهمه بشنون نم نارویبلند ا یبا صدا ازقصد

خورد  میاز پشت سر پرتاب شد و مستق یر یهوا ت یبگه که ب یز یجلو گذاشت خواست چ یقدم ماین 
  بلیوسط س

   میبا بهت و تعجب برگشت هممون

به خودش جرعت داده تو مسائل ما  یزد ...ک رویاون ت ی:کنییاز جاش بلند شد و امد پا کالسین
 دخالت کنه  

 _من زدم  

 روسال شکه شدم   دنید با

 یکه مت به عنوان مقام بانو ارورا بهش داده بود رو یبود و تاج دهیپوش یرنگ یاب یمدل پرنسس لباس
 کرده بود   باتریکه چهرشو فوق العاده ز کردیم ییسرش خودنما

 اشکار به سمت ما امد  یبااخم

 خوشحال شده بودن راهو باز کردن  دنشیو محمد که از د یمهد
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   یهست یک گهیگفت:تو د تیو با عصبان ستادیروسال ا یجلو کالسین

 کردم ...  ریبهش کرد دلم خنک شد و برگشت سمت مت :سرورم متاسفم که د یتفاوت ینگاه ب روسال

 دلمون برات تنگ شده بود   یخوب شد که امد یلیگفت:خ یاز جاش بلند شد با لبخند مهربون مت

   دیکنینم یبانو رو معرف نیگفت:ا عیسر امیلیبگه که و یز یکه حرصش گرفته بود خواست چ کالسین

 بانو ارورا هستن   شونی:اجلو گذاشت یقدم ماین

   دیهست یک دونستمینم دیمنو ببخش یادب یمتعجب و هول زده برگشت سمت روسال:ب کالسین

 نتونستم نفس بکشم   تیلحظه از عصبان هیرفت جلو دستشو به سمت روسال دراز کرد  اممیلیو

 واقعا خوبه   تونیانداز ری...و تباستیز اریشما بس یهستم بانو ارورا چهره غرب امیلی_و

   دینگاه به دستش کرد و با اخم گفت:لطف دار هی روسال

همراهتون مسابقه بدم  خوامیحال امد  _منم م گرمیشد دستشو برد عقب اخ که ج عیضا پسره
   طی....باهمون شرا

 شما که ...  ی:ولامیلیو

   یقبول نکن یتونیم یترسینکنه م هیخونسر گفت:چ روسال

 نگم   یز یمخالفت کنم که روسال باچشم و ابرو اشاره کرد چ خواستمیم

 بانو بخوان  یبرداشت:باشه هرچ یا گهید ریدستاشو مشت کرد ، ت امیلیو

 یهمه از حرف ها و گستاخ یجلو دیاما اگر من بردم با چیکه ه یکه روسال خونسرد گفت:اگر برد 
  ی"معذرت بخواکرد یمرد"با دستش به من اشاره ا نیاز ا یکه کرد ییها

 با تعجب به من نگاه کرد:قبوله   اولش

 _خوبه  

 که شروع کرد  دیکش قینفس عم هیکمان اماده کرد  روسال
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با قدرتش زد که باعث انفجار  رویت نیوسط اخر خوردیو همشم م زدیم ریسر هم روسال بود که ت پشت
 شد   بلیس

 اصال توقع نداشتم انقدر کارش خوب باشه   کردمیو من با تعجب نگاهش م نیبا تحس ماین

 روسال  یامد جلو امیلیبزنم که و رویت نیمن بود که بزنم خواستم اول نوبت

 .......... 

 (روسال) 

   کردیگرد نگاهم م یکه با چشا امیلیاخر برگشتم سمت و ریت بازدن

   دیشما برد ستین یاز یشد تو چشمام:ن رهیقدم امد جلو خ چند

مرد رو نشکن  هیوقت ...غرور  چیوقِت  ،ه چیصورتش گفتم:ه کیتر نزد کیرفتم نزد کمیکردم  یاخم
هست که  یمطمئن باش ...زن یمرد خورد کن هی تیشخص یبا ارزشه اگر بخوا یلیمرد خ هی....غرور 

 پشت اون مرد تورو خورد کنه ..... 

که تو  یاروم گفت :خوش به حال اون مرد کردینگاهمون م یظیبه رضا کرد که با اخم غل ینگاه کوتاه 
   یپشتش

 گفت :به خاطر حرف هام متاسفم   یبلند یرو کرد سمت رضا و با صدا و

 ینشست مت که کامال راض یرفت و رو صندل گاهشیداد دست خدمتکار و به سمت جا رکمانیت بعدم
   خوردیداشت خون خودشو م کالسیاما ن دیرسیبه نظر م

   گاهیدادم خدمتکار و رفتم تو جا رکمانمویرضا زدم ت و یبه مهد یلبخند

که  کردمیفکرشو نم چی...ه دیدار یرانداز یتو ت یخوب اریبا حرص گفت :بانو ارورا مهارت بس  کالسین
   دیدورگه باش هیشما 

  نمیها نشست و با احترام به منم اشاره کرد بش یاز صندل یکیامد رو  ماین

 هستن ...نه دورگه  لشوندهی...بانو تبد دی:اشتباه متوجه شدکالسیپوزخند رو کرد سمت ن با
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نشسته بود و  شیبا اخم رو صندل امیلیخندم گرفته بود و ارهیحرص طرف درب خواستیم ماین نکهیا از
 نگفت   یز یچ چیه

که شما قراره قرارداد  دمیتو جلستون شرکت کنم ...شن خوادینداشته باشه دلم م ی+سرورم اگه اشکال
 کنجکاوم   دیجد طیودرباره شرا دیاتحاد ببند یبرا یدیجد

...درباره قرارداد من  دیتو بحث ما باش شمیزد اما چهرش گرفته بود :خوشحال م یلبخند مهربون مت
 نگرفتم   یمیهنوز تصم

اسفانه نبودم و ...من صبح مت دیرو بگ طتونی:ممکنه شرا کالسیتکون دادم و رو کردم سمت ن یسر 
   ستمیاز مسائل ن یلیخ انیدرجر

 یادیز زی_خب ما چ یتو کارما دخالت کن یایب یتونیکرد انگار توقع نداشت مت انقدر راحت بگه م اخم
هستن که با شاهزاده  لیما اریهاتون و درضمن دختر شاه ترسا بس ستالی...دوتا معادن کر میخواینم

 دربار شما وصلت کنن  

 کردم اخم کرده بود   مایبه ن ینگاه برگشتم

 ؟  هیادیز دیکنیفکر نم دیگیم دیکه شما دار یطیخونسر نگاهشون کردم و محکم گفتم:شرا یلیخ

 می...درهرحال ما اگه اتحادمون باشما حفظ کن ستین یادیز ریخ دونمیکه من م یی:تا جاکالسین
 نه  ایما بشه  بیام نص یز یچ دیخب با میکنیکه ما م یبه ما حمله کنه و به دردسر کار  سیممکنه ملک

امروز قرار داد رو باشما فسخ  نی...هم دیامد یهمه راه الک نیزدم :پس ا شیالیبه خوشخ یپوزخند
  میکنیم

 و مت هم با تعجب نگاهم کردن   ماین یوا موند حت دهنش

   دیبا ما متحد ش نیخواینم یعنی... هی:منظورتون چکالسین

   میکنیقبول نم طتتونمی...و شرامیستیباشما و شاه دربارتون ن یهمکار +نه ما حاضر به 

 بهش نگاه کردم که باعث شد اروم شه   نانیبا ترس نگاهم کرد اما با اطم مت

 نیدختر به هم نیا دیدیکه اصال توقع نداشت رو کرد سمت مت :سرورم چه طور اجازه م کالسین
   ستینظر و خواسته شما ن نیمطمئنم اساله مارو بهم بزنه ؟ نیاتحاد چند یراحت
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 رقابلیغ طیشرا نیبره اونم با ا نیاتحاد ازب نیخوایشما م مینیبیکه ما م ییجواب داد :واال تاجا ماین
 قبول  

 به من کرد   یزد و نگاه معنا دار  یلبخند امیلیو

هنوزم به  خوادیاگر م دی...از طرف من به پادشاهتون بگ میکنیم نییما تا دیجد طی+درهرحال شرا
 به صورت کامل صرفه نظر کنه   دشیجد طیاز شرا دیبمونه با یعنوان متحد کنار ما باق

 ؟  نهیرو کرد سمت مت  گفت: نظر شماهم هم تیاز جاش بلند شد و با عصبان کالسین

   نهینگاه موشکافانه به من کرد :بله نظر منم هم هیمردد بود  مت

 زدم خوشحالم بهم اعتماد کرد   یلبخند

   میبمون نجاینداره ما ا یلیدل گهید رسونمیبه پادشاهم م غامتونیخب پ اری_بس

 گفتم :به سالمت   لکسیر یلیخ

امروزتون  یشد اونوقت از حرف ها یکیبا خاک  سیتوسط ملک نتونیسرزم ی:وقتتیبا عصبان کالسین
   دیشیم مونیپش

 که من زنده ام   یاخم گفتم :نه تا زمان با

با مکث بلند شد لبخند رو  امیلیو نییرفت پا گاهیکوتاه  از جا یمیبهم کرد با تعظ یو طوالن رهیخ نگاه
 یشما بانو داریو گفت :از د ستادیمن ا یکرد جلو مایبه مت و ن یها داشت احترام یمعن یلیلبش خ

 خوشحال شدم   اریجوان بس

 سفرتون به سالمت   نیسرمو براش خم کردم :همچن کمی

   گاهیرضا حجوم اوردن تو جا یومحمد و حت یرفتن اونا مهد با

 ؟  دیکرد یکار  نیچرا همچ دیبد حیتوض دیتونیبه من کرد :م یاشاره ا مت

   میبه اونا و دربارشون ندار یاز ین چیسمتش :چون ما ه برگشتم

 یلیخ سی...ارتش ما درمقابل ملک میدار ازین سیجنگ با ملک یاونا برا یروهایگفت :اما ما به ن محمد
   فهیضع
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   ننیو محمدم خواستم بش ینشستم  و از رضا و مهد یصندل رو

دومن ما  میبهشون ندار یاز یاگرم برنگردن ما ن یحت گردنی+اولن که اونا به احتمال نود درصد برم
 یزایبازم چ طیقطعا بعد از قبول شرا میکردیباز م شتریسو استفاده ب یفقط راهو برا طیباقبول شرا

 ....مکث کردم   خواستنیازمون م یا گهید

   دادنیبا دقت به حرف هام گوش م همشون

 بشه ؟  یبندازن که چ مایبه ن دشونیدختر ترش خواستنیم نای+و سومن که ا

 دسیخودش ترش مای...نیخوب امد نویبا خنده گفت :ا یخنده مهد ریحرفم همشون زدن ز نیا با
 بندازن تو پاچش   خواستنیمثل خودش م میکی

  یدار  ینقشه ا کنمیحس م یکه زد ییحرف ها نیزد :با ا یلبخند مت

ام  ییباال سکیشروع کنم خطرناک بود...ر خواستمیکه م یکه گرفته بودم مطمئن بودم کار  یمیتصم از
   خرمیهمشو به جون م نیرحسیداشت اما به خاطر نجات ام

 دارم   ازیدارم و به کمک همتونم ن+بله نقشه 

  ؟یکن کاریچ یخوای:م ماین

 رویکردن ن زی...بعدم به تجه میکن یدگیکوچولو رس یزایچ یبه بعض دیخم شدم :اول با میرو صندل کمی
تمام اژدها  دیبرام انجام بده با دیچندتا کارم هست که اقا محمد با هی... میرسیهامون تو دروازه ها م

 تو شهر...  دیاریو ب دیکه دار ییها

   یکه انجام بد یکارا دار  یلیبا تعجب نگاهم کرد و با مکث گفت :انگار خ مت

 بزنه   یبه شهر و مردمش صدمه ا سیملک زارمینم دی+به من اعتماد کن

   اریصادر کنم مهر منو ب یحکم خوامیمردد نگاهم کرد انگار براش سخت رو کرد سمت خدمتکارش:م مت

 خدمتکارش برگشت   قهیچند دق بعد

کل  ی...فرمانده دمیتام بهت م اریبرگه ....گفت :امروز اخت یو زدن مهرش پا یز یبعد نوشتن چ مت
  دیکه الزمه انجام بد یقصر و گارد به عهده شماست هرکار  یروهاین
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 کنن   یباشما همکار  دیهم با هیو بق مایراه ن نی...درا

 نیاول ی....برا کنمینم دتونیکردم :ناام یمیبا لبخند حکم ازش گرفتم و تعظ خواستمیم نویهم قایدق
 حمله کنم   سیامشب به ملک خوامیاقدامم من م

 همشون تعجب کردن که نگو   چنان

 ؟  ؟امشبیحمله کن یخوای؟میبا هول گفت :چ ماین

 گفتم :اره امشب   یلبخند مرموز  با

 .................... 

 (سوم شخص) 

که زد شکه بودن به  ییکند همه انها از حرف ها کاریچ خواهدیروسال م  دانستیکس نم چیه بایتقر
 نی؟انها اصال اماده نبودن ا رویحمله کند با کدام ن سیبه ملک خوادیخصوص که روسال اعالم کرد م

 داشت   یدختر چه نقشه ا

خوشحال بودن که باالخره  اریاو کرده بودن بس یکه از حرف ها یو رضا جدا از تعجب فراوان یمهد
 همه انها بود   یبرا یبجنگد دلگرم خوادینشده و م میاو تسل نکهیروسال به خودش امده ا

با خبر  فتدیشب اتفاق ب یها مهیدر ن انهیقصر ازحمله شبانه که قرار بود مخف یزود جاسوس ها یلیخ
   دادنیبه ارباب خود اطالع م دیشدن با

   دیاز ته دل خند شیبا خواندن نامه جاسوس ها سیملک

 به من حمله کنه  یچیباه خوادیم یدختره انگار کال عقلشو از دست داده ...چه طور  نی_ا

از  یکی سیبه کجا حمله کند ...ملک خواهدینامه کرد ...کامال مشخص شده بود که م اتیبه جزئ ینگاه
 یاندک ...هدف راحت اریکه درانها بودن بس ییروهایمرزش بود و تعداد ن یکیدر نزد شیقرارگاه ها

 مت و افرادش بود   یبرا

   دیفرماندمو خبر کن عی_سر

 نقشه مت راخراب  کند   توانستیراحت م یلیخ
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پسر  نیاز ا بیعج نیرحسیورود فرمانده اش دست از خواندن نامه برداشت و رو کرد سمت ام با
 خوشش امده بود!!  

بردار و  مو،یکه تو دره دار ییروهای....تمام ن یگردخاک کن یحساب تتیمامور نیلبه عنوان او خوامی_م
 کامل مهار شه   دیکه امشب قراره بشه با ی...حمله ا یببر تو قرارگاه مرز 

 کس زنده نمونه   چیه یهمشون بکش خوامیم

   نیشما بخوا یبه اربابش کرد :هرچ ینگاه نیرحسیام

 محکم از قصر خارج شد تا دستورات ارباب را انجام دهد   یقدم ها با

انقدر دل و جرعت  کردیفکرش را نم چیچقدر حرکت روسال پرجسارت بود... ه دیسرخوش خند سیملک
 داشته باشد  

  

  یش مونیامدنت پش ایاز به دن کنمیم یکار  هی_

قرمز اونجا  یها ستالیحفاظت از کر یدره که برا یها سیداد تمام گرگ د نیرحسیکه ام یفرمان با
   شدیانجام م عیسر دیبا زیرفتن همه چ یکردن و به قرارگاه مرز  یجمع شده بودن ...دره را خال

واکنش دشمن بودن تا با  نیتر کیها به حالت اماده باش درامدن و افراد منتظر کوچ رویتمام ن یوقت
 انها را مهار کنن  خونیشب شونیحمله ناگهان

صبرش تمام شد خودش شخصا به  سیملک گریصبح بود که د ایکینزد دیطول کش یادینتظار انها زا اما
 رفت   یقرارگاه مرکز 

 صورت نگرفت نکنه جاسوس هامون اشتباه کردن   ی_پس چرا حمله ا

به  میبود به سمتش امد :سرورم بدبخت شد دهیترس اریکه بس یاز افرادش درحال یکی قهیازچند دق بعد
و تخم اژدها بوده همه رو غارت  ستالیمنابع ...سالح ...کر یجنگل حمله شده هرچ یاز منابع اصل یکی

 کردن  

 افتاده بود؟  یاتفاق نیکردن  چه طور همچ یسرش خال یحرفش انگار سطل اب رو نیا با
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عقب تر رفتن :االن  یکم دهیزد که تمام افرادش ترس یکنترل کند چنان داد توانستیکه نم یتیعصبان با
  کردن؟؟یم یاونجا چه غلط روهامونیافتاده ...پس ن یاتفاق نیطور همچ ؟چهییگفت یچ

  نیهمچ یچه طور  میدونیبود با ترس گفت :سرورم اصال نم دهیکه به شدت ترس سرباز

 منابع  قراره به قرارگاه حمله شه نه به  دیشما گفت مینداشت شویافتاد ..اص... اصال ما امادگ یاتفاق

   ی....پس جاسوس هامون چیمهار کند: چه طور  توانستیکه داشت را نم یاتش خشم سیملک

تازه  نیبسته شده بود را باز کرد  "ا شیکه به پا یبه سرعت نامه ا شیپا یکینزد یفرود  جغد با
 "   فرستمیقشنگتو برات م یظهر جاسوس ها ی...و راست یلذت برده باش زمیاز سورپرا دوارمیشروعشه ام

 ...  یکن یبا من باز  دینبا یفهمیزد :دختره احمق انگار نم ادیفر تیبا عصبان سیملک
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   ینامه را مچاله کرد :خودت شروع کرد تیعصبان با

 "چهارساعت قبل"  

   یر یکجا م یاصال دار  یکن کاریچ یخوای:روسال صبرکن میمهد

که او قصد انجام  دانستیکس نم چیهنوز ه اوردیتر ب نییرا پا شیبه اوکرد که صدا یدست اشاره ا با
 را دارد   یچه کار 

 خارج شهر اورده بود   یو رضا با خود به منطقه ا یگارد را به همراه مهد یروهایاز ن یتعداد

 که سکوت کرده بود و فقط منتظر بود   رضا

 درختا همشون پنهان شدن   کنار

 النه خرگوش بود   هیشب شتریبود که ب یکیگودال کوچ بودن ستادهیکه انها ا یمحل کینزد درست

   مینجایحداقل بگو ما چرا ا یدوست دار  یکه خسته شده بود ارام گفت:تورو جون هرک یمهد

 به چهره نگرانش کرد  ینگاه روسال

   ینیبیصبر کن االن م کمی_
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ساکت شد و چشم  رفتنیچند نفر که به سمت گودال م یاما با صدا دیبگو یگر ید زیخواست چ یمهد
 بود   دهیکه بارها و بارها انهارا در قصر د یدوخت به افراد

   ستادنیگودال ا کیمکث آن چند نفر نزد یکم با

   شدیم دهیواضح شن شانیصدا

 نیهم هیناش یلیدختره خ نیا نمی...بب میراحت ش یدربار کوفت نیقرار از شر ا یک دونمیخدا نم ی_وا
 احمقه  یلیحمله کنه!!واقعا که خ خوانیکه صبح بهش مقام دادن م

افتاد  ریکه برادرش گ نیبود با خنده گفت:دختره عقلشو از دست داده هم هیکه پشتش به بق یبعد نفر
 شد   ونهیاونم کال د

   اوردیروسال شد اما به خودش ن یباعث ناراحت شانیها حرف

بود با  یکه عصب یرا داخل گودال انداختن و از انجا دور شدن  مهد یکاغذ کهیبحث انها ت یاز کم بعد
  کشمشونیم رمیاالن م نیخشم گفت:هم

انجام  دیام هست که با گهیکار د هی... میرا گرفت:صبر کن ما هنوز باهاشون کار دار شیبازو روسال
   میبد

 ارام گفت:بچه ها اونجارو   رضا

 که کنار گودال فرود امد همه به جز روسال تو بهت فرو رفتن   یرنگ دیجغد سف دنید با

 گرفت و از انها دور شد   شیتعلل کاغذ را به پا یبعد از کم جغد

   میکن کاریچ دی...حاال با رسهیبه عقل جنم نم یعنی... هی:عجب عوضیمهد

کردن قدرت خود از  یکه انها بودن خارج از قلمرو مت بود انها با مخف یجا به جاشد محل یروسالکم
 پنهان شده بودن   سیملک دید

   گردنیاون جغد و اون ادما دوباره برم میصبر کن دیبا گهید کمی_

 طور شد   نیهم قهیاز حدود پنج دق بعد

 برگشت و ان را داخل گودال انداخت و سپس از انجا دور شد   یدیجغد با کاغذ جد اون
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 بلند شد وبه سمت گودال رفت   شیازجا عیسر روسال

   ستادنیو رضا هم کنارش ا یمهد

 به قصر  میگردیبرم دیگفت:همه افراد اماده ش عیعوض کرد و سر یگر ینامه را با نامه د روسال

 بود؟  ینامه چ یکی:اون یمهد

 ...  میکنیم کسرهی_امشب کار همه جاسوس هارو 

 ....... 

 ه همراه افرادش مستقر بودن  ب مایداخل شهر ن یکیخانه کوچ کینزد

 وارد خانه شده بودن   ینفر  ستیب بایتقر

 رفت داخل؟  یرساند و اروم گفت:بازم کس مایخودش را کنار ن روسال

 نرفته   یکه کس هیساعت مین هیگفت:نه  کردیکه به خانه نگاه م یدرحال یاروم یبا صدا ماین

 تو خونه  دیزی_پس همشون جمع شدن ...بر

 همه افراد خانه را محاصره کردن   مایفرمان ن با

افتادن که  یداخل تله ا یبودن که با نامه اشتباه سیملک یداخل خانه همشون از جاسوس ها افراد
 نداشتن  شیبرا یراه فرار 

خواست فرارکنه  میکس دیکن ریکه با لگد وارد خانه شد با خشم گفت:همشون دستگ یدرحال ماین
  دشیبکش

 کیاز انها نزد یکیاعتماد داشت  اریبه انها بس مایبودن که ن یکه داخل خانه بودن از افراد یافراد اکثر
 اش را گرفت   قهیبه سمتش رفت و  تیخدمتکار به پدرش بود با عصبان نیتر

   یکن یغلط نیهمچ یصورتش داد زد:نمک نشناس چه طور به خودت جرعت داد تو

 دیچرا دار دیینجای...اصال شما چرا ا دیکنیفت:شاهزاده اشتباه مگ یلرزون یبود با صدا دهیکه ترس مرد
   دیکنیم ریمارو دستگ
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 یدونیخاطر تو و امثال تو م ؟بهیجاسوس دونمینم یزد:حرو*مزاده فکر کرد ادیبود فر یکه عصب ماین
 مردن؟  گناهیچقدر ادم ب

 دختر انداخت   نیبه ا یشکه نگاهش کرد همزمان با ورود روسال نگاه پر نفرت مرد

   ادیب نایسر ا ییچه بال رهیگیم میزندان خوده پادشاه تصم دی:همشون ببرروسال

 کردن   ریتک تک افراد را دستگ سربازا

   دی_ممنون بهم اعتماد کرد

سوال ....از کجا درباره  هیحساب شده بود فقط  یلیبرگشت سمت روسال :من ممنونم نقشت خ ماین
   دهیاون جواب نامه رو م یدونستیاز کجا م ایو  یدونستیجغد و گودال م

 بهم خبر داد   یکیزد: یو لبخند کم جون دیکش قینفس عم هی

 بهت گفت  یمتعجب نگاهش کرد:ک ماین

   ختمی...منم برنامشو ر شهیفرستاده م سیملک یبرا امیپ ی_تکشاخا ...اونا بهم گفتن چه طور 

  ؟یزد :حاال چ نیتحس یاز رو یکه شکه شده بود اما لبخند ماین

رضا محل  میکنیکه داره حمله م ینه ...ما به منابع مهم ی_بحث حمله پابرجاست اما به قرارگاه مرز 
 داره   قشویدق

 ............  میزهرمار کن سیکه امشبو قراره واسه ملک میرفت :بر رونیمحکم به سمت ب یبا قدم ها ماین

 (روسال/زمان حال) 

به  یباارزش یلیبود و منابع خ زیام تیحمله کامال موفق میقصر جمع شده بود ییرایتو سالن پذ هممون
   میدست اورده بود

تا صبح کنار هم خوش  نکهیگرفت فقط جهت ا یدور هم یمهمون هی یروز یپ نیبه خاطر همچ مت
   میباش

 زل زده بودم    میدنینوش وانیحرف به ل یب
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بره  شیتوقع نداشتم انقدر خوب پ چیخوب بود ه یلیخ دیکه کرد یبا خنده گفت:واقعا کار  محمد
...همش نقشه بود تا  یحمله کن سیملک یبه قرارگاه مرز  یخوایم یگفت هویهمه  ینبود جلو خودی....ب

 اطالعات غلط براش ببرن 

بود سکته کنم  کینزد یحمله کن یخوایم یگفت هوی یوقت یباخنده گفت:راستشو بخوا یمهد
 بود   یعال ی...نقشت ول

پا افتاده بود اگر  شیساده و پ یلیگفتم:نقشه من اتفاقا خ یاروم ینگاهشون کنم با صدا نکهیا بدون
...بعدشم تکشاخ اگر درباره گودال  کردیانقدر راحت اشتباه نم دیغرور نبود مطمئن باش ریاس سیملک

   دیمکث کردم" انقدر بزرگش نکن کمیپس " دونستمیمن نم گفتنیبهم نم

 بود   یبگم کارت عال دیکه باشه بازم با یزد:هرچ یلبخند مت

 +ممنون  

 نکرد   یشوخ ادیز گهید یکردن کس خیلحن سردم همشون  نیباا انگار

 برام سخت بود  کردمیبرادرمو حس م یخال یجا دیکه شد ییجام بلند شدم تحمل جا از

منتظر جواب   دیاستراحت کنم منو ببخش رمی+خستم ...م  یر یگفت:کجا م عیبلند شدم سر دیتا د نایال
 ستیحالم خوب ن دمیکش قینفس عم هیبازم بغض داشتم رفتم تو باغ و  رونینموندم و امدم ب یکس

 به خودمم دروغ بگم   تونمیو نم

   امدیاصال خوابم نم دمینخواب نکهیروشن شده بود و من با ا گهیدرخت نشستم هوا د ریز

 ردنم و گردنبندمو دراوردم  دستمو بردم سمت گ ناخداگاه

 اشکمو پاک کردم   عیسر یباحس حضور کس د،یاز چشمم چک یاشک قطر

  نجایا  یچرا امد یامد کنارم نشست  +مهد یمهد

   میحالش خوب نبود هممون داغون بود ادیاونم ز نیینگاه به دستم کرد ،سرشو انداخت پا هی

 تو   شیپ رونیب امیدادم ب حی_ترج
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،فقط  یپرس چیاغوش گرم بدون ه هی خواستیشونه واسه دردل کردن م هیزدم دلم  یکم جون لبخند
تعجب کرد اما بعد  کمیکه انگار  یشم ،سرمو گذاشتم رو شونه مهد یکنم که خال هیتو بغلش انقدر گر

 دستشو گذاشت پشت کمرم و به خودش منو فشار داد  هیشد و  کیبهم نزد شتریب

   ختمیریصدا اشک م یشد ب یو اشکام دوباره جار  دیکم کم ترک بغضم

  یچ نمشینب گهیاگه د یچ ادیب ریسر ام ییکنم...خسته شدم ..اگه بال کاریکنم ...چ..چ کاری+ چ

اتفاق  نی...ا زدلمیاروم باش عز ششیگفت :ه یاروم یمنو به خودش فشار داد و با صدا شتریب
   یار یکم ب دیباش نبا ی...تو فقط قو میکنیم دایپ یراه هیشده  ی...هرطور  میکنیحلش م فتهینم

   یچه طور  رهیگیم شیداره ات گرمیج یباشم ...چه طور  یقو یشدت گرفت :اخه چه طور  میگر هوی

 یمنو خودش جدا کرد ،دوتا دستشو گذاشت دو طرف صورتم و زل زد به چشما کمی یمهد
 یلی... قلبت خیاوردیمثل پدر من کم ن یکس یکه جلو یهست یقو ؟انقدریهست ی:روسال تو کمیاشک

پسر قاتل خانوادتم منو به عنوان برادرت قبول  یدونی،م میمن ک یدونیم نکهیبزرگه ،با وجود ا
که تو رو  شدیم میحسود ریچقدر به ام یدونیم یمثل تو رسوند یداشتن خواهر  یارزو به...منو یکرد

 داره ؟؟  

 نشه پشت پرده چشم هام به خاطر اشک تار شده بود   نیبلند تر از ا میگر یگاز گرفتم تا صدا لبمو

 انتیکه با وجود ترست به خاطر اطراف ی: انقدر شجاع هستدیصورتم کش یگونه شستشو رو نوازش
  یدفاع کرد ریاز من و ام یوقت یاز رضا دفاع کرد یوقت یتر  رتیمرد تو باغ هی...از  یهمه کار کن

   یار یکم ب یحق ندار  ییقو یلیبه خدا ...تو خ ستیبه مذکر بودن ن رتیغ روسال

   گفتیحرف هارو با بغض م تمام

 کوچولو ...قول بده   یابج یار ی_قول بده کم ن

   دمیو گرفته بود گفتم :ق..قول م دیلرزیم هیکه به شدت به خاطر گر ییگلوم قورت دادم با صدا اب

 و چشمامو بستم   نشیت ،سرمو گذاشتم رو سزد منو تو اغوشش گرف یکمرنگ لبخند

 که شده   یمتیبه هر ق ننیکه دوسشون دارم صدمه بب ییکسا گهید زارمیشم اما نم میتسل دینبا

 ................. 
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 سکشیر کمیکه کرده بودم همه جوره خوب بود فقط  یز یبه نقشه ها کردم برنامه ر یدوباره ا نگاه
 باال بود   یکیمثل اون 

 بهم کمک کنن  خواستنیو خوشحالم که همه م میاماده کن زویبود همه چ وقتش

   دیکن کاریچ نیخوای....بانو ارورا م میشروع کن گهینشست و گفت :بهتره د یصندل یرو ماین

که تازه  ییچه اونا میکه دار ییشونده ها لیتمام تبد خوامی:شاهزاده ازتون م مایکردم سمت ن رو
هارو جدا  یها و قو فی...ضع دیهمه رو جمع کن دنیکه اموزش د ییقدرتشون شکل گرفته چه اونا

 افرادزود  یلی...خ کننیهم بهتون کمک م نیستیکار بانو کر نی...تو ا ننیها اموزشش بب فیضع دیکن
 بجنگن   شونیلیبا شکل تبد رنیبگ ادی دیبا

 بود با لبخند موافقت خودشو اعالم کرد   یکه انگار کامال راض نیستیتکون داد ،کر یسر  ماین

که شاهزاده  ییقو یروهایپرواز با اژدهارو با ن خوامیبهش زدم :م یلبخند مچهینوبت رضا بود ن حاال
   یو اونارو اماده کن یشروع کن کنهیانتخاب م ماین

 و اخر سر گفت :حله  دینامحسوس برام خط و نشون کش رضا

 ی..تمام نقشه ها دیکن یبرام کار  خوامیبرگشتم سمت محمد :اقا محمد م دمیچونم کش به یدست
 کشیکه حتما نزد خوامیم عیمنطقه نسبتا وس هیمن  دیمطالعه کن دیخارج از قلمرو تو جنگل سبز بر

 رودخونه باشه...   ای اچهیدر

کرد االن  داشیپ ی...وقت گمی+بعدا بهتون م کار؟یچ یخوایم یمنطقه ا نیبا تعجب گفت :همچ یمهد
   ستیالزم ن

 ناروی:فعال ا هیبهش کردم و برگشتم سمت بق ینگاه مین کردیکه منتظر نگاهم م یاخر سر موند مهد و
 من خودم هستم   دیبگ دیام خواست یاگر کمک دیشروع کن

 رفت خانم فرمانده   ادتیبا حالت اعتراض گفت :انگار منو  یمهد

   یمونیجا م نی+تو هم

  یچ یعنیگفت : یعصب یحرفم مهد نیا با

 مکث رفت   کمی...رضاهم با رونیبشه رفتن ب یخال دیصحنه با دنیکه انگار د هیبق
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 نایال شیجا تو شهر پ نیهم یمهد یر ینم یینشستم و دستمو گرفتم به چشمم :تو جا یصندل رو
   یمونیم

 جا بمونم   نیکه هم یبهم دستور بد یتونینم کنمی...من اصال حرفتو قبول نمیچ یعنی_

 یکن میرو برام تنظ ییبرنامه دفاع خوامی..م یباش کاریب ستیکردم با ارامش حرف بزنم :قرار ن یسع
 ریقبال همراه ام دونمی...م خوامیارتشم م ینظام شیدفاع از شهر ..ارا یو هم برا دنیجنگ ی...هم برا

 من مهمه  یبرا یلیخ نیا یبکن دیبا نکاروی...اما االن خودت ا یکرد نکارویا

 انجام بده چرا من   تونهیمحمدم م ای مایکارو ن نیمکث کرد :ا یمهد

 به تو اعتماد دارم   هیاز بق شتری:چون ب ستادمیجام بلند شدم و رو به روش ا از

 ؟  نهیهم لشیکرد :فقط دل اخم

   رونیب میبر ایب گهی...دنهینبود اروم گفتم :اره هم نیهم لشیدل نه

 نگاهم کرد   موشکافانه

وقت  ادیاما ما ز کشهیطول م دونستمیم روهاین میکردم به همه سر بزنم کار تعل یخود شب سع تا
  میشدیزودتر اماده م دیو با مینداشت

بمونم  ششیبرم قصر پ خواستیچند روز بود ازم م نایال میخسته بود یلیهممون خ بایکه شد تقر شب
   دهیکردم همشون چششون ترس یکه من اون سر  یباز  ونهید نیبا ا کردمیدرک م

دور کنن اما قبول نکردم تو  ستیبرادرم ن گهیکه د یمنو از خونه ا خواستنیم گشمید لیدل هی البته
 همراهم امد و نزاشت تو خونه تنها بمونم  یخونه محمد راحت بودم عوضش مهد

با  خوامیخطرناکه به تمام معنا م یلیبکنم خ امخویکه م یپرت کردم رو تخت نگران بودم کار  خودمو
 کنم   یجونم باز 

 ................... 

 ) سی(ملک

   تونمیاصال نم تونمیام گذروندم بلکه اروم شم اما نم اچهیو کالفه بودم تمام روز  رو تو در یعصبان
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تو شهر  یخرفت داره چه غلط ریپ نیا دونمینم گهید میجاسوس هامون تو شهر از دست داد تمام
 خودم بود   یاحمق باز  دادیکه ازارم م یز یاز همه بدتر چ کنهیم

 دختر خوردم   نیطور انقدر راحت گول ا چه

   دهیحدس بزنم از کجا درباره گودال فهم تونستمیم

 فکر حس کردم خشمم کمتر شد   نیا دنیبه ذهنم امد با رس یز یچ هی

 هست ؟  رونیاون ب ی+کس

 وارد اتاق شد :بله ارباب   عیاز خدمتکارا سر یکی

 برم غار اژدها  خوامیم دیسمتش و محکم گفتم :کالسکه منو حاضر کن برگشتم

 _چشم ارباب   

محکم به  یبا قدم ها میرو شروع کرد منم عاشق باز یخطرناک یدختر باز  نیسمت پنجره رفتم ا به
 قصر حرکت کردم   اطیسمت ح

 یکیتار نیزردش انداختم که تو ا یبه چشم ها ینگاه کمیامد نزد نیرحسیکالسکه شدم ام سوار
   زدیبرق م بیعج

 باشه   ی+تا من برگردم حواست به همه چ

 تکون داد.  یسر 

 گهید رونیغار اژدها توقف کردم با اشاره دستم همه محافظا و افرادم فرستادم ب یروب بعد جلو هی 
   هیصبر کردن کاف

 امد   فیسر ک دنمیقشنگم انگار با د یاژدها

 انتظار بسه ...بهت قول تکشاخ دادم...سرش هستم  گهید زمی:عزدمیبه گردن و سرش کش یدست

 پاره کردم  راشویحرکت با قدرتم تمام زنج هیکه به گردنش بود با یر یبردم سمت زنج دستمو

 قرمزش   یبود زل زدم به چشم ها یزندان نجایا یادیزد و بال هاشو تکون داد مدت ز یا نعره

  یلذت ببر  یاز مهمون دوارمی+برو به جنگل سبز ...ام
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غار چند دفعه بال هاشو باز  یرفت جلو رونیبه سمت ب دیکوبیغار م وارهیطور که دم بزرگشو به د همون
   دیکرد که به کل جنگل مطمئنم رس یبلند یکرد و غرش ها

 باالخره بال هاشو باز کرد و اوج گرفت  رفتن عقب تر ، دهیافرادم ترس تمام

 به قصر   گردمیبهمون خوش بگذره .....برم ی+قراره کل

 ................. 

 (روسال) 

 تکون دادم:نه حرفشم نزن   یسر 

 اخه   یچ یکرد:برا یاخم

  

 زارمیمنم نم یپس تا اونو تموم نکن یمن کامل نکرد یکه ازت خواستم رو برا یز یتو هنوز چ ی+مهد
   یبر  ییجا

 !!! واریکلشو بکوبه به د خواستیکنم از دستم م فکر

 رادیا شیزیچ هیکردم و هربار از  شیرایرو برات و یجنگ شی_روسال من از صبح دو دفعه کل ارا
   ادیکه اصال با عقل من بدبخت جور درنم یر یگیم

 یا گهیکار د چیمن ه ی:خب ...خوب نبود که گفتم عوضش کن تاتمومش نکندمیازش دزد نگاهمو
   دمیبهت نم

 روشو برگردوند   دیبه گردنش کش یدست

و  رونی..از کتابخونه امدم بترسمیندارم م یکردنش ناراحتش کردم اما چاره ا نیباخونه نش دونستمیم 
 به سمت اموزشگاه رفتم   میمستق

کامال فشرده دارن اونا  شروع کردن و روهارویرضا اموزش ن ماوین میمشغول دیروزه که هممون شد پنج
  کننیرو اماده م

   گردهینکرده و همچنان داره م دایپ خواستمویکه م یهنوز اون منطقه ا محمد
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که مت بهم داد تمام فرمانده ها  ینتونستم بخوابم ...به خاطر مقام یحت یمدت درست حساب نیا تو
 قیدق شیزینقشم برنامه ر شهیخوبه چون باعث م نی...خب ا کننیو ازم سوال م انیم یز یهرچ یبرا

   ادهیخستم و استرس هام ز کمیتر بشه فقط 

هنوز  دیکنم شا ویکی نیا سکیر تونمینم گمیدارم و حاال حاالهم نم ینگفتم چه نقشه ا یبه کس هنوز
   میکن اطیاحت یلیخ دیتو شهر باشه با یجاسوس

   کردیکار م روهایشخصا داشت با ن مایکردم ن نیبه محل تمر یورودم به اموزشگاه نگاه کل با

   کنهیهمراهش هست و کمکش م نمیستیکر نکهیا شیخوب

 و به نشانه احترام راهو باز کردن   دنیکش نیکردم ،دست از تمر یباهاشون ط فاصلمو

   دیامد نجایکه ا شدی:چماین

 +فقط امدم بهتون سر بزنم ... 

 ادامه بده   شی"شما بق نیستیداخل "رو کرد سمت کر میکرد:بر یا اشاره

481 

 دوباره مشغول شدن   روهایتکون داد و ن یسر  نیستیکر

  نمیاشاره کرد که بش مایداخل و ن میرفت

  رهیم شی+کارا خوب پ

 که ازش خواستم سخته   یز یچ دونستمیزد  م یخسته ا لبخند

   ینگران باش خوادینم میداشت میخوب شرفتیخوبه ...پ ی_اره همه چ

باشکل  دیبه افراد بگ دیتونیکه م ییتاجا دینکته رو دقت کن هی...فقط  شنومیم نویا +خوشحالم
 کنن   نیتمر دنیجنگ شونیلیتبد

   هیبجنگن چ یلیبا شکل تبد یگیم نکهیا لیتکون داد:حتما ...دل یسر 

   دیدونی+مگه خودتون نم

  یخودت بگ خوامیاما م دونمیزد:م یلبخند کج 
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 یو بجنگ یبد فیش یشونده نقطه اوج قدرتشه ...وقت لیتبد هی یلی:شکل تبد دمیکش قینفس عم هی
 یروز یجنگ و پ هیاما ما  یشیدرسته که زودتر خسته م یهدف شکست بد نیچند یتونیهمزمان م

و سرعت عمل  دیدقت کن یلینکته خ نیعمل کرد تو ا عیسر دیکه ممکنه با ییتا جا میخوایم عیسر
 باال  دیببر وافراد

 نگاهم کرد  _متوجه شدم   متفکر

 گفتم :ممنونم   اروم

 سر به رضاهم بزن   هیگفت : یگرفته ا یبلند شدم و به سمت در رفتم که با صدا ازجام

رد شدم  نیستیاز کنار کر رونیگفتم و امدم ب یباشه کوتاه کردینگاه م گهید یجا هیسمتش به  برگشتم
   رونیدادم و امدم ب لشیلبخند کم جون تحو هیبهم کرد منم  یقیکه برگشت نگاه عم

قرارگاه موقت تو خود شهر  هیاما از مت خواستم  میپرواز با اژدها نداشت میتعل یشهر قرارگاه برا تو
 راه بندازن ....  هیخلوت تر طیدروازه که مح کینزد

 بهشون کرد   یبه موقع سرکش شدینم بودیم رونیسخت بود اگر قرارگاه ب یلیخ

 قدم بزنم   خواستمیبرم م ادهیدادم پ حیظهر بود و هوا گرم اما ترج یها یکینزد

 وقتا ساکت بودم  شتریب

   دمیرس یک دمیاالنم از همون موقعه ها بود چون نفهم شدمیتو افکارم غرق م شدیم دایپ یتا فرصت و

 پهلوم درد گرفت   یلحظه ا یدر برا یجلو

 خم شدم   کمیدر  یسمت ستون جلو به

اگر اون روز اون  دیفشار دادم ...زخمم بهتر شده بود اما خوب نشده، شا کمیدستمو گذاشتم روش و  
   شدینم یطور  نیا اوردمیدرنم یباز  ونهید یجور 

با اژدها مشغول بودن با چشم  اطیتو ح یچند نفر  هیکه گذشت دردش اروم ترشد رفتم داخل  کمی
 دنبال رضا گشتم  

   شدیکنم معموال خودش مثل روح سرگردان جلوم ظاهر م داشیپ تونمیوقت نم چیبشرو چرا من ه نیا
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جوون  یهمشون پسرها ستادنیجلوم ا خیبدبختا هول کرد و س دنیسمت اون چند نفر تا منو د رفتم
 بودن  

 ...  نجایا دیامد دیبا لبخند گفت:بانو ارورا افتخار داد شونیکی

بهتون  میتونیم یدختر کشا زد :چه کمک نیلبخند از ا هیتر بود  یکلیه کمیکه به نسبت  گشونید یکی
 بانو   میبکن

 الس زندنشون واقعا خندم گرفته بود   از

 گفتم:فرماندتون کجاست   یظاهرمو حفظ کردم با غرور و جد اما

   میدر خدمت دیکرد"بگ قاشینگاه به رف هی" ادیاز دست ما برم یرفتن ...اگه کار  رونیب یکار  ی_برا

   دیبکش یسالن داخلو ت دی_شما ها بهتره بر

 ها  نهیمثل روح سرگردانه ا گمیم برگشتم

   ستادیوحشتناک امد سمتمون و کنارم ا ی،با اخم ستادنیرضا هول زده صاف ا دنیبا د پسرا

   دی_فرمانده چه زود برگشت

تو  دیداد زد که گوشم کر شد "بر هی" ستیبا همون اخم گفت:اصال نرفتم ...بعدشم به شما مربوط ن رضا
   نمیبب

 رفتن داخل   دنیبا ترس دو بدبختا

 تو   یکنینگاه م یاونا رفتن برگشت سمت من با حرص گرفت : به چ تا

 قشنگش برداشتم و به چشماش نگاه کردم  یاز نگاه کردن به بال ها دست

  نجایا یبود و اخمش پررنگ :اصال چرا امد یعصبان

 شدنش ذوق کردم با لبخند گفتم:دلم برات تنگ شده بود امدم بهت سر بزنم  یرتیر غدلم به خاط تو

 اخمش کمرنگ تر شد   ستادمیا نشیبه س نهینگاه بهم کرد و امد جلوتر س هی

 بود   زایچ یلیخ توچشماش
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 خودیانگار از خود ب یلحظه ا یبه سمت صورتم خم شد برا کمیگره خورده بود به چشمام  نگاهش
 نکردم   یحرکت چیشده بودم مسخ نگاهش بودم ه

   دمیبه خودمون امد عیاز پشت سر رضا سر یز یافتادن چ یصدا با

 خواستنیو دوستاش با خنده م نیانگار با باس*ن افتاده بود زم شیکیپسرا که  دنیبرگشت با د رضا
   زدنیم دیداشتن مارو د یواشکیبلندش کنن چشام گرد شد ...مشخص بود 

 هارو نگاه کن تروخدا  فضول

   دیکنیم یچه غلط نجایتو ا دیکه خودشم هول زده بود با داد گفت:مگه نگفتم بر رضا

   دیکردیم کاریچ دیبا خنده گفت :خودتون داشت شویکی

 نتونستم نخندم   

 قدم به سمتشون برداشت که با خنده بلند فرار کردن   هیبا حرص  رضا

   زننیم دی...منو د ماری_بچه پروها پدرشون درم

 برسونمت خونه محمد   میسمتم و با چهره قرمز شده من مواجه شد کم کم اونم لبخند زد :بر برگشت

  یکار ندار  نجایخنده گفتم:مگه ا با

راحت شه  المیتورو ببرم خ نجایا یپاش زد:گوربابا یلگد به سنگ جلو هیو  نییانداخت پا سرشو
 !! ارمین یسرکس ییبال کنمینم نیتضم یبمون نجای...ا

  میتکون دادم :موافقم بر یسر 

 با چندتا محافظ انگار منتظر ما بودن   نایو ال ماین میباغ بود کینزد م،یبرگشت ییدوتا

 شده ...  یز ی+چ

   نییبه رضا کرد بعد سرشو انداخت پا قینگاه عم هیاول  ماین

   یبا خنده امد جلو دستمو گرفت:امدم ببرمت تا شام با ما تو قصر باش نایال

بهش زدم :از دعوتت  یحال منو عوض کنه لبخند کم رنگ خوادیم دونستمینگاهش کردم م متعجب
 .... یلیممنونم اما من خ
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  ارنتیب یمحافظام زور  گمیم یقصر مخالفتم کن یایبامن م نمیگفت:حرف نزن بب بااخم

 بهم دست داد   یحس هی یلحظه ا یبهش بدم که برا یجواب امدم

با وحشت برگشتم سمت باغ رضا که انگار متوجه اشفته شدنم شده بود  یمثل ترس ...نگران یحس
 ... شدهی:چ ستادیا کمینزد

و کمک خواستن با وحشت  غیج یبه اطراف نگاه کردم چشامو بستم و تمرکز کردم با صدا ینگران با
 برممممم   دیچشامو باز کردم :تکشاخا دچار مشکل شدن ....من با

نگاه بهم کردن و خودشون بهم رسوندن رضا دستمو گرفت:صبر کن  هی مایسمت باغ که رضا و ن دمیدو
 خطرناکه   یلیخ

 برم   دیسرشون امده باشه من با ییصبر کنم ممکنه بال تونمی+نم

   نیایبا ما ب تونیقصر بق دیببر ناروی:دوتا از محافظا بانو البلند گفت  ماین

   دمیشنیصداها رو واضح تر م میشدیتر م کیبه جنگل سبز نزد یهرچ دنیکردم به دو شروع

 همراه چهارتا از محافظا پشت سرمون ،  مایرضا و ن رفتمیجلو م من

کردم  یصدا قطع شده بود با ترس چشامو بستم و سع ستادمیا یچند لحظه ا زدمینفس م نفس
 نشده باشه   یز یبشنوم خداکنه چ

   دینرس جهیکامل تمرکز کردن به نت قهیدق هی

 می:از کدوم طرف برماین

 میبق شهیسمت ب دمیدو دمیشن یفیضع یصداها هی هیدستم اشاره کردم که اروم تر بعد چند ثان با
 دنبالم  

   دیاز صحنه رو به روم رنگم پر اما

 نه   ایخدا دیکم چشام به خاطر اشک تار شد بغضم ترک کم

   کردنیو رضا بهت زده به صحنه رو به رو نگاه م ماین
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گنده بهشون حمله کرده  ونیح هیکشته شده بودن انگار  یبد یلیتکشاخ ها همشون به طرز خ همه
 بود  

 شده بود   نیگبا خونشون رن نیهام سست شد زم قدمم

 ریزانو زدم :اونا به خاطر من مردن ....تقص نیزم یشدت گرفت رو میدهنم و گر یگرفتم جلو دستمو
 منهه 

 کرد ارومم کنه   یرضا کنارم زانو زد و سع نیبه سربازا کرد تا اطراف بب یاشاره ا ماین

 ....اروم باش   ستیتو ن ری_تقص

 کرده بودن   یچه گناه نایمنه ... برادرم بس نبود....ا ریداد زدم:نه تقص هیگر با

بلند شدم و  یکه درباره گوال بهم گفته بود افتاد زور  یدیاجساد نگاهم رو همون تکشاخ سف نیب از
 کنارش زانو زدم  

 بود   یبدنش خون شتریب

 منه  ریگفتم:منو ببخش ...متاسفم تقص هیبا گر دمیرو صورت و گردنش کش یدست

 گارد گرفتن   عیو رضا سر مایتکون خوردن بوته ها ن با

 بلند شدم و رفتم اون سمت   یبشنوم باحال خراب یفیضع یصدا تونستمیسمت بوته ها م برگشتم

 همراه مادرش تو باغ امده بود حالم خراب ترشد   یکه اون سر  ییهمون کره اسب کوچولو دنید با

 بود   دهیند بیبوده متوجه اش نشدن اس کیچون کوچ حتما

 منه   ریتو بغلم گرفتم تو با هق هق گفتم:منو ببخش کوچولو تقص فشویو نح کیکوچ بدن

 کیکوچ یها هیبره کنار مادرش ش کردیم یتاب یکوچولو بود که ب نیمونده هم یتکشاخ باق نیاخر
   دیکشیم

 بهمن پدرمو کشت   یخودم افتادم وقت ادی

 هیو سرمو برگردونم سمت رضا: دمیبه چشمام کش یدست نهیجسد مادرشو بب دیکوچولو نبا نیا اما
   دیپارچه بهم بد
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 کره اسب شکه شدن   دنیو رضا امدن کنارم و با د ماین

   کاریچ یخوای:پارچه مماین

  نه؟یاون صحنه وحشتناک بب یخوایبا اشک گفتم:م دادمیفشار م نمیکه سرشو به س یدرحال

 اورد سمتم   دیپارچه سف کهیت هیاز محافظا  یکی

کمک کردن  مایرضا و ن کردیم یتاب یکوچولو بپوشونم اما ب نیکردم چشما ا یرو گرفتم و سع پارچه
 چشاشو بپوشونم  

 بلند شم   ینداشتم حت یینا کردیحالمو خراب تر م شیتاب یب

 خطرناکه   یلیخ نجایا میبر دی_روسال با

   یبغض گفتم :پس اونا چ با

 بچه ها جسد هاشون خاک کنن   گمیبا درد چشاشو بست:م ماین

   دمیدیدرست نم یتکون دادم به خاطر اشک حت یسر 

 _رضا ...روسالرو ببر تا حالش بدتر نشده  

اون کره اسب کوچولو از کمر گرفت و بلندش کرد و رو کرد سمت محافظا:اجساد  مایبازوم گرفت و ن رضا
  دیخاک کن

 حالم که خراب بود خراب ترم شد  ومدیام بند ن هیگر ریو کل مست میسمت باغ برگشت به

 اروم دستمو از دست رضا جدا کردم   ستادمیا میباغ که شد یکینزد

 دنیو رضا انگار فهم مایبکشم ن قیکردم نفس عم یولم کرد دستمو گذاشتم رو درخت و سع اطیاحت با
   یحرف چیحالم خرابه منتظر موندن بدون ه

 ...  ارمیروچشمام اشکامو پاک کردم من قول دادم کم ن دمیکش دستمو

 که همچنان اون کوچولو رو تو بغل گرفته بود   مایسمت ن برگشتم

 شده بود   اروم
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   می+بر

 و رضاهم با مکث دنبالم امدن   مایسست به سمت خونه حرکت کردم ن یقدم ها با

 چهرم کپ کرد  دنیسمتمون که با د دیما دو دنینگران منتظر ما بود با د نایخونه ال یکینزد

 ....حالت خوبه   شدهی_روسال چ

   نهیشکستنمو بب یکس دیاما نبا ستمیداد بزنم بگم خوب ن خوامیم ستمیبهش کردم نه خوب ن ینگاه

 شهیبود و ادامه دادم"اگه م مایبه کره اسب کوچولو کردم که تو بغل ن ی+من خوبم "با دست اشاره ا
   امیتا......تا فردا خودم ب دیکن دایمناسب پ یجا هیبراش 

 فقط نگاهم کرد به سمت خونه رفتم و بدون توجه به اونا درو بستم   نایال

 بزن که با اشاره دستم گفتم خوبم   یخواستن حرف دنمیچهارتا از خدمتکارا تو خونه بودن که با د هنوز

 با دستم سرمو گرفتم   سوختیکه کرده بودم م یادیز هیمبل خودمو انداختم چشام به خاطر گر رو

 فک کنم  دیبا

 ............. 

 ) ی(مهد

 خوب بود   کردمینگاه م یا هیبار صدم نقشه رو نگاه کردم از هر زاو یبرا

پنج روز پدرمو  نیبودم تو ا یکشتمش از دستش عصبان رهیبگ رادیاگه بازم ازم ا یعنینداشت  یمشکل
 دراورد  

 دادم   هیتک یو به صندل دمیکش یکالفه ا پوف

  دمشیبدبختم چند روزه ند نیدر چشامو باز کردم محمد بود ا یصدا با

   دمتیلحظه اصال ند هی ی_مهد

 روباه   ای یر یش نمی!! بگو ببخوادیم رتیمن چشم بص دنیوقتا د یبهش زدم : بعض یلبخند

   ریکنه ش دیی:اگر خواهرت تا دیخند
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   نمیمنم بب شهیجام بلند شدم :جون من ...م از

...البته  ی_با بدبخت یکرد داشیپ ی...محمدچه طور  هیخوب یمنطقه رو نشونم داد :جا هینقشه  یتو 
 خوبه  شیهمه چ دمیمنطقه رو د یخودم امروز رفتم همه جا

  نهیبب دینکردم حاال خودش با دایپ نیو پر ابه بهتر از ا کی...رودخونش نزد

بهش نشون  یر ینده ...االن م ریفقط به تو مثل من گ دوارمیام نهیخودش بب دیکه موافقم با نوی+اره ا
  ؟یبد

خودشون ببرم تا  خوامیگفت :اره البته اگه خسته نباشه ...فردا م کردیطور که نقشه رو لوله م همون
   نهیبب کیمحل از نزد

 ..تا...  ای+باشه پس ب

باز کرد که  ینجور یدرو ا یکدوم گوساله ا نمیحرفمو بزنم برگشتم تا بب هیبا شدت باز شد و نزاشت بق در
مثل ادم درو باز کن زهرمون  یشاهزاده ا رسرتیتاسف تکون دادم :پسر خ یاز رو یسر  ماین دنیبا د
   دیترک

 یپر حرص یصدا با کردیم تیهدا رونیسمتم و دستمو گرفت و همون طور که منو به سمت ب امد
 خونه محمد   میبر دیزود باش با ستین اتیچرند نیگفت :وقت ا

 دوباره   شهی:چ دیپرس یخودشو رسوند بهمون و با نگران محمدام

 و اروم گفت :روسال  دیبه گردنش کش یدست ماین

 ............. 

خونه رضا  و  یجلو امدیکه نفسم درنم دمیانقدر با سرعت دو نهی*ه شد تو عصابم ادیر گنیکه م نیا
 بودن    ستادهیچندتا از محافظا ا

اما برخالف تصورم خدمتکارا درو برام باز  کنهیدر شروع کردم به در زدن گفتم االن درو باز نم یجلو رفتم
 کردن  

 +بانو روسال کجاست 

 و گفت :تو سالن هستن   دیخودشو کنار کش خدمتکار
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 هم امدن تو   مایرضا و ن تو پشت بند من دمیبغلش رد شدم دو از

 صاف نشست   عیو رضا سر ماین دنیبگه اما باد یز یخواست چ دیتا منو د دهیرو مبل دراز کش روسال

 چقدر داغونه   دیفهم شدیپاش مردد زانو زدم از چهرش م یجلو

زد و اروم گفت :من خوبم  یداخل لبخند تلخ میخراب شد هویچرا هممون  دیچهرم فهم دنیباد انگار
  ی...چرا امد

 گرفته بود  یلیخ صداش

 ماینه رضا امد تو خونه نه ن نیهم یکنه برا یفکر کرده بود روسال دوباره ممکنه قاط ماین چارهیب
 تونمینم یغلط چیه دمیچهرش فهم دنیسرم اما االن باد ریامدن سراغ من ارومش کنم خ میمستق
 بکنم  

گفتم خودم  یر یبگ رادیاز نقشم ا یومدین گهیگفتم :اخه د یکردم اروم صحبت کنم با لبخند زورک یسع
  ارمشیب

و رضا  ماینگاه به ن هیبهم نگفت  یز یچ کنهیفقط داره ظاهر حفظ م دونستمیکرد خوب م رنگاهمیخ
 چپ  یاون دوتا خودشون زدن به کوچه عل عیضا یلیکرد که خ

بکنم  یباز  ونهیبازم د ستی...قرارم ن ی:من خوبم مهد رمیاز جاش بلند خواستم دستشو بگ اروم
 اموزشگاه   امی...فردا م دی..هنوزم به خاطر رفتار بد اون روزم شرمندم بهتره بر

 از پله ها رفت باال  یا گهیحرف د چیه بدون

   رونیب دمیو رضا امد مایبکنم با ن سیملک نیبرم کله ا خواستیم دلم

 ؟  دیکرد کاری+با جسد تکشاخ ها چ

 نای..اون کره اسبم فعال سپردمش دست ال دمینگاهمون کنه گفت :همشون خاک کرد نکهیبدون ا ماین
   زنیری...عصابمون بهم م میکرد دایتکشاخ پ هیبفهمن  ایدربار ایتا تو خود قصر نگهش داره مردم 

 بفهمه   ی+باشه پس فعال نزار کس
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 میتونی:باشه ...فکر نکنم روسال فعال بتونه به کارا نظارت کنه...من و محمد م دیکش قینفس عم هی ماین
   دیباش ششیپ شتریتو و رضا ب کنمیم شنهادیپ میکارا برس هیجاش به بق

...من  یکارو تموم کن یتونینم ییکرد :تنها ینگاه هی ماروین یرچشمیکه تا اون موقعه ساکت بود ز رضا
 هم هست   نای..تازه بانو ال هیبمونه کاف ششیپ یمهد کنمیکمکت م

   کردمیدوتارو نگاه م نیموشکافانه داشتم حرکات ا ستادیرضا ا یرو به رو ماین

 ...تو کنارش باش   ناستیبه شونه رضا زد و اروم گفت :وجود تو با ارزش تر از وجود ال یدست

 نهیبیم ییزایچ هی؟ادم  زدنیهمو با تانک م هیبودن که سا ییدوتا همونا نیا نیفکم افتاد زم رسما
   شهیباورش نم

 نگفت   یز یتکون داد و چ یسر  رضا

   مونمیبه قصر خونه م گردمیمن برنم شهیم کیهوا داره تار دیبر گهی+شماها بهتره د

 ................. 

 (سوم شخص) 

 که کرده بود  نزد ارباب ظالمش برگشت   یبعد از کشتار  اژدها

   ردیجشن بگ دشیداد با فرمانده جد حیترج ختهیکه خوشحال بود زهرش را ر سیملک

وقتا  یلیروش داشت خ سیکه ملک یکنارش نشست با وجود کنترل ذهن یساکت رو صندل نیرحسیام
 ازش اطاعت کند   دیچرا با کردیو درک نم دیفهمینم

که شده  یز یوقتا ذهنش نسبت به چ یبعض نیرحسیبود به خاطر قدرت ام یمسئله عاد نیا هرچند
   شدیبود منحرف م

 زیام تیضربه موفق هیپر کرد و دستش داد :بخور که امشب قراره به خاطر  شیرا برا یجام سیملک
   میریجشن بگ گهید

بهش کرد :بخور پسر به خاطر عذاب خواهرت دارم خوش  یاشاره ا سینگاهش کرد ملک فقط
  گذرونمیم
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 ادیمزه را به  نیا شدیاز شراب داخل جام را مزه مزه کرد ذهنش مدام منحرف م یمقدار  نیرحسیام
 را که خورده بود را باال اورد   یز یبلند شد تمام چ شیهوا از جا یمتنفر بود، ب شهیداشت  هم
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 ممکنه   یز یچ نیحرکت نگاهش کرد :چه طور همچ نیمتعجب از ا سیملک

 ریبلند شد و دوتا دستش را دو طرف بدن ام شیبه سرعت ازجا سیملک دیبه دهنش کش یدست ریام
 گذاشت و به چشمانش نگاه کرد  

   شی_چرا نخورد

   ادی:چون از مزش خوشم نم شیزل زد به چشم ها ریام

  ؟یکنیرا فشار داد:از من اطاعت م شیبازو یشکه شد چه طور ممکنه کم شتریب شیحرفش ملک نیا با

  ؟ییکنیاد زد :از من اطاعت مد یعصبان سیکرد ملک مکث

 ارباب بگه   ی_هرچ

 چیه یبرا یز یچ نیبود تا حاال همچ یاو به خاطر پاسخ به سوالش عصبان یاز مکث طوالن سیملک
 بود   وفتادهیاز افرادش اتفاق ن کی

 بود   ستادهیا یکه کنار  نیحس رینشست زل زد به ام شیصندل رو

از  خواستیاما م خوردیقدرتش به دردش م خواستیدختر را م نیا سیملک دیبه نظرش رس یفکر 
 متفاوت وارد شود  یراه

 هست ؟  رونیاون ب ی+کس

 از افرادش به سرعت داخل شد  یکی

   میبد زارویچ یبعض بیترت دیبگرد که بشه به عنوان جاسوس ازش استفاده کرد ...با ی_دنبال کس

 .......... 



 

515 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دنیدر جنگ یانها اماده بودن اما عده ا شتریب زدیبا از صبح داشت با تک تک افراد سرو کله م ماین
 حیبا پرواز اژدهارا تمام کرده بود و ترج میموضوع خوب نبود رضا کار تعل نیداشتن و ا ینییسرعت پا
 کمک کند   مایبه ن یداد مدت

 توانستیناراحت شد اما نم یلیبابت خ نیتکشاخ ها افتاد وحشتناک بود مت از ا یکه برا یاتفاق
 بودن و او حق دخالت نداشت  سیکند درهرحال تکشاخ ها از اموال ملک یکار 

 همشون جا خوردن   نیتمر طیبه مح یظهر بود که با ورود روسالو مهد یایکینزد

 کس توقع نداشت روسال با اتفاق روز سر کارش حاضر شود چیه

 به سمتش رفت   ماین

   نیاینبود شما ب یاز ی_بانو ن

 ازهین میلیبود گفت:بودن من اتفاقا خ یجد یکه گرفت ول ییافراد کرد و با صدا هیبه بق ینگاه روسال
   رهیم شی...کارا چه طور پ

باال انداخت و با لب  یفقط شونه ا یمهد یول دیبگو یز یانداخت بلکه او چ یبه مهد ینگاه ماین
 نشدم   فشیزدنگفت:حر

 داخل   میبر_پس بهتره 

بود اما  یاموزش پرواز با اژدها تمام شده بود باعث خوشحال نکهیبه برنامه انداخت ا ینگاه روسال
 دردسر بود   لشوندهایاماده نشدن تبد

 داشت   ازینقشه اش به انها ن یاجرا یبرا

خواست  مایکرد و از ن دییکرده بود را تا دایپ شیکه محمد برا یتا شب داخل اموزشگاه ماند محل روسال
ماه مردم شهر را  کی یزندگ یالزم برا ریقرارگاه موقت بسازد  و ذخا انهیدر ان منطقه به صورت مخف

 حرفش باعث شکه شدن همه شد   نیفراهم کند ا

 نزده بود  یبکند حرف خواستیکه م یدرباره کار  یبه کس هنوز

به خاطر  نایکه خود ال ین نقره مطمئن شد اسمهما ایتکشاخ کوچولو  یرفت و ازجا ناهمیال دارید به
 گذاشت   شیرنگ بدنش رو
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 ........... 

 " سی"ملک

   بردمیهام لذت م سیجنگ گرگ د دنیاز د توقصر

خودمو اروم  کمی کنمیم یسع زایچ نیبا ا ستیافرادم برام جذاب تر ن ییبه اندازه قدرت نما زیچ چیه
 کنم تا فکرم منحرف شه  

 منو اروم نکرد دوباره جام مشرو*بمو پر کردم   نایا اما

   دمیاز افرادم دست ازخوردن کش یکیورود سر زده  با

 بهتون بگم   ویزیچ دی_سرورم با

 تفاوت گفتم :چه مرگته   یب

 باشما صحبت کنه   خوادینفر از شهر امده و م هی_

 نگاهش کردم از شهر؟  متعجب

 +بفرستش تو  

 من   دنیکه امده د هیکدوم کله خراب نیکنن ا یسالن رو خال عیکردم که سر سایبه گرگ د یا اشاره

 که صورتشو کال پوشونده بود از جام بلند شدم   گهینفر د هیاز سربازام به همراه  یکیورود  با

  دی+مارو تنها بزار

 من   دنید یو چرا امد یهست یفرد ناشناس برداشتم :تو ک نیبه سمت ا یقدم

 اره چندتا مسئله صحبت کنم _امدم تا درب

 صداش شکه شدم   دنیشن با

 جلوتر و اروم با دستم کاله شنلشو دادم عقب تعجبمو نتونستم پنهان کنم   رفتم

   یکنیم کاریچ نجای....ا ی....تو خواهر زاده ملکه ا واین نیستی....کرشناسمی+من تورو م

  ؟یکردن مردم من خسته نشد تیدختر با غرور گفت:از نابود کردن و ازار اذ اون
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 بکشمت..  تونمیاالن م نیهم یدونی.... م نجایا یامد یداد زدم :به چه جرعت یعصب

   زدمیباهات حرف م یز یدرباره چ دی_با

دخترو  نیاالن ا نیسمت پنجره رفتم و باخشم گفتم:حوصله چرت و پرت هاتو ندارم....نگهبانا هم به
 زندان  دیبنداز

   میحرف بزن دیبا سی....ملک دیداد زد :ولم کن تیاز دست هاشو گرفتن با عصبان یکیکدوم از سربازا  هر

 و با دستم اشاره کردم که زودتر ببرنش   دمیسر کش جاممو

 ....من حاضرم جاسوست بشم  یگردیداد گفت:مگه دنبال جاسوس نم با

باور کنم ؟من  یتوقع دار  ؟ههیسوس من شبه افرادم کردم که صبر کنن :جا یحرفش اشاره ا نیا با
 دشمن تو و مردمتم  

...من  نجایا امدمیبگم که تنها نم خواستمی:اگر دروغ م رونیب دیشدت دستشو از دست نگهبان کش با
   کنمیباجونم ثابت م

   یبا اون ازدواج کن یتونینم گهید یاگر جزو افراد من ش ییمایکه عاشق ن دونمی:من مدمیخند

بودم...از  چهی.....من فقط براش باز خوادیمن دوسش داشته باشم اما اون منو نم دیزد:شا یپوزخند
 اون شهر ادماش متنفرم  

 جزو افراد من بشه؟  خوادیم یجد یجد یعنی زدیحرف م ینگاهش کردم کامال جد موشکافانه

 بهت اعتماد کنم   یراحت نیبه هم تونمی+من نم

 بهت وفا دارم   یکنم که باور کن یحاضرم برات کار  نیهم یبرا دونمی_م

 +مثال؟ 

 به اضافه اون کتاب  ارمیگفت:روسال رو برات م یقدم امد جلوتر و با لبخند مرموز  هی

حد  نیتا ا کردمیاما فکر نم سازنیدوتا اصال باهم نم نیحرفش شکه شدم خبرشو داشتم که ا نیا از
 باشه  

   یخوایم ی+در عوض چ
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 خوامیفقط بزار جزو افرادت باشم و "با نفرت ادامه داد"م یچیو باحرص گفت:ه دیکش قیعمنفس  هی
   یکشیمطمئن شم تو اون دخترو م

مطمئن باش  یار یفرصته :قبوله ....اگه واقعا اون دخترو برام ب نیبگه بهتر یمکث کردم اگر جد کمی
  شیخودش بکش یبا دست ها زارمیم

 شد معامله !  نیزد :ا یلبخند

 ................ 

 (روسال) 

اتفاق افتاده رو کردم سمت  یبود که گفتن چندتا حرکت مشکوک تو دروازه شرق دیغروب خورش یکینزد
 محمد 

  شدهیچ دینیبب دیبا چندتا از افراد بر عی+سر

   رمیگفت:منم همراهش م یتکون داد تا خواست بره مهد یسر  اون

   دی.......محمد شما بریمونیجا م نیگرفتم:نه تو هم بازوشو

 شدن اتاق    یخال با

 یزار یروسال .....چرا نم یکنیم نیداد زد:چرا همچ بایو تقر دیکش رونیدستشو از دستم ب یعصب یمهد
 کاراتو خراب کنم   یترسیم ایم؟یانقدر ناش یکنیبرم فکر م ییمن جا

   یکنیکارامو خراب م ای یگفته تو ناش یاخم گفتم:ک با

 و رضا ام امدن تو اتاق   ماین یمن و مهد دادیداد ب از

منو تو کتابخونه و کوفت و زهرمار دنبال نخود  یهمه وقت الک نی.....چرا ا یگفت:پس چ تیعصبان با
   ینکنه بهم اعتماد ندار  هیچ یفرستاد اهیس

 بلکه ارومش کنن   یامدن سمت مهد مایو ن رضا
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و داد زدم:چون  واریبه د دمشیگرفتم و با قدرتم کوب قشویرفتم  یتوجه به اونا به سمت مهد بدون
جهنم از دست دادم"با  نیداداشمو تو ا هیزد ... شیقلبو ات نیرحسیاز دستت بدم.....چون ام خوامینم

 تورو هم از دست بدم  خوامیداد زدم"نم یبلند تر  یصدا

 و رضا کپ کردن   مایبماند که ن کردیگرد نگاهم م یبا چشا یمهد زدمینفس م نفس

 ..... کردمیبود که تحمل م یادیاونم به خاطر فشار ز شدمیم یزود عصب دنیجد 

 ول کردم ازش فاصله گرفتم  یمهد قهی اروم

خودتو تو  خوامینم سیکه واجب ن ی...تا زمان ینیبب بیاس خوامیگفتم :نم یکنترل شده ا یصدا با
   یخطر بنداز 

   رونیب دیخم شدم و پشت بهشون ادامه دادم :لطفا ...بر زمیم یرو

 فک کنم   دیاما االن با خواستمیمعذرت م یبه خاطر رفتارم از مهد دینگفتن با یچیکدومشون ه چیه

 ممیتصم یبرا میهوی یکردن ها یقاط نیصبح گرفتم اما براش مردد بودم اما حاال با ا یمیتصم هی
 مصمم تر شدم  

 دادم چشامو بستم   هیتک یصندل به

 واسه کدومش االن ناراحت باشم  دیبا دونستمینم یدوتا نبود حت یکیکه داشتم  ییها ینگران

  

 هنوز هم زنده ام  افتمیدر امروز

  یسخت و طوالن یگام نهادن ها از

 همچون  ادشانیکه  یینبودن ها از

 مزاحم  ییها زهیر سنگ

 شدند  یاحساس م میپاها ریز به
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جاده تموم  خواستیانگار دلم نم زدمیاروم قدم م رونیو از اموزشگاه امدم ب دمیبه صورتم کش یدست
 برسم   یمن به مقصد ایشه 

چند لحظه مکث  امدیم ریرضا که کنارم سر به ز دنیجاده تموم نشه با د خوادیمثل من م میکیانگار  اما
 کردم و به راهم ادامه دادم  

  یباالخره رضا سکوت شکست :خوب میاغ که شدب یکینزد میسکوت قدم زد تو

 زدم خوب؟  یپوزخند

  یچ یعنیرفته  ادمی...اصال یچ یعنیخوب  دونمی+نم

   ستادیبهم کرد و ا ینگاه مین

   ادهیکه چقدر فشار روت ز میدونی_خودتو سرزنش نکن هممون م

 خونه   رمیخودمو کنترل نکنم....فعال گند زدم ......م گهیکه د شهینم لیدل نایگفتم:اما ا یباناراحت

 ؟  یبمون کمی یایتوام ب شهیمکث ادامه دادم :م با

 امده خونه؟  یاز خدمتکارا گفتم:مهد یکیخونه رو به  میخوشش امد همراه هم رفت شنهادمیاز پ انگار

 امدن ....تو سالن هستن  شیساعت پ می_بله ن

 تکون دادم و به سمت سالن رفتم رضا هم پشت سرم امد   یسر 

بره  ادمیدلم خواست بخندم دلم خواست  قهیچند دق یداده بود برا هیبه من بود و به مبل تک پشتش
 که چقدر غم دارم  

 رفتم پشت سرش   واشی

 +پپپپپخخخخخخ 

   یمرگتونه سر شبزهرمار چه  ی:ا نیاز رو مبل افتاد زم بایو تقر دیزهرش ترک شهیهم مثل

 لبخندم حرفش قطع شد   دنید با

  د؟یانقدر ترسو یبه خدا ...خانوادگ ینوبر  گهیبلند کرد :تو د یخنده امد مهد رضابا
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 نگفت   یز یبا اخم نگاهش کرد چ یمهد

 دارن   یشام چ نایا نمیکرد :من بب یسرفه الک هیرضا  نییانداختم پا سرمو

 نقطه نامعلوم  هیونگاهش به  بشیدستشو کرد تو ج هی یمهد یرفتن رضا چند قدم رفتم جلو با

 خوامیجون کندن گفتم:متاسفم ...رفتارم بد بود "بغض کردم"من...من نم کمیبگم با  یچ دونستمینم 
 من..فقط ....  ادی...سر تو ب ییبال

   دیاز چشمم چک یقطر اشک 

من متعلق به  الیخیب رهیگیم ینگاهم کرد وباخنده گفت:نگاش کن به خاطر  من چه ابغوره ا کمی
   ادهیانقدر زورت ز ینگفته بود ربرنجیش یهمتونم ....ول

 اشکمو پاک کردم  عیزدم و سر یلبخند

  یکه همش منو تو شهرنگهدار  یتونی...نم یایازپس کارا برنم ییاما تو تنها ینگران کنمی_درک م

 ... یتاوقت خوامی...من م دونمی+خودم م

به خاطر استراحت نکردنم بود از  گرفتیدرد م نکهیاز درد صورتم جمع شد ا دیکش ریلحظه پهلوم ت هی 
 نکرده بودم  یاستراحت درست حساب ینظر جسم

   دیترس یمهد

   ادیبگم دکتر ب یخوای_م

....االن  یدرد دار  شدیامد داخل :چ عیبلند بود باعث شد بدبخت رضاهم بترسه اونم سر یادیز صداش
   ادیدکتر ب گمیم

   دیرکشیلحظه ت هیبابا....خوبم  نیگفتم :بش یگرفته ا یصدا با

حالت فردا  نیکه ....با ا شهیخو اون المصب خوب نم یار یگفت:انقدر به خودت فشار م یعصب رضا
   ؟یکن یبه اموزشگاهم سرکش یبر  یخوایم

   کنهیم تیریکارارو مد یا گهیکسه د یگذاشتم رو پهلوم باخنده گفتم :نه ....قراره من برم مرخص دستمو

 انوقت  یمتعجب گفت:ک یمهد
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 +کالغ جون  

بگه خودم شروع کردم +من استراحت  یز یچ نکهیگرد امد سمتم قبل ا یحرفم رضا با چشا نیا با
کامل خوب شه بعدشم  نیبه پهلوم کردم"ا یخودمو بکشم کنار تا "اشاره ا خوامیدم مدرست درمون نکر

تا اخر  ادیو انور رضاهم مثل جوجه دنبالم ب نوریا رمیدخترم اگه قرار باشه هربار که م هیمن درهرحال 
   کننیهفته به خاطر قتل اعدامش م نیا

 خنده رضا هم خندش گرفت   ریزد ز یمهد 

 کمکت کنه   تونهیام م یجا حواسم بهتون هست ....و مهد نیاز هم مونمیخونه م +قبوله؟منم تو

 واقعا موافقم  نویتکون داد:ا یسر  رضا

 ؟  ستیگشنش ن یکس نمیزدم :بب یکم رنگ لبخند

 .............. 

 موافق بود که من استراحت کنم   یلیگفتم و اتفاقا خ ممیدرباره تصم مایاون روز به ن یفردا

 نایمن هرچند ال شیپ ومدنیوقتا م شتریب نایو ال یکرد خوشحال شدم مهد تیحما میاز تصم نکهیا از
   ومدیفقط به خاطر من م دونمیحوصله قصرو نداره اما م گفتیهمش م

 تونستمیبود که چرا نم بیبرام عج گرفتیدلم م شتریب مشیدیهربار که م اوردیروهم باخودش م نقره
 باهاش حرف بزنم   ایصداشو بشنوم 

اون  یبفهمم ک تونستمیم دیشا زدیاگر حرف م ادینداره اما باعقل جور درنم لیتما دیگفتم شا اولش
 بالرو سر تکشاخا اورده  

ماشاهلل مثل مامان بزرگا دستشو زد  نایبه اتاقم متعجب خواستم حرف بزنم که ال نایو ال بیورود طب با
   نهیزخمتو بب خوادی....دراز بکش م نییپا کنمیپرتت م وونیاز ا یکلمه حرف بزن هیبه کمرش :به خدا 

  گرفتیدردم م زدیبهش دست م یوقت دیباخنده زخمم د بیطب دمیبهش رفتم و دراز کش یغره ا چشم

 _عفونت که نکرده؟ 

حالشون رو بهترم  شتریبهتر شده اما استراحت ب یلیکرد :نه بانو خوشبختانه خ نایبه ال ینگاه بیطب
   دی....حتما بخور یتیتقو ارمیچندتا جوشونده براتون م هی کنهیم
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 تکون دادم و اروم گفتم باشه   یسر 

 تو حلقش   زمیریمتقابال گفت:نترس نخوره به زور م نایال

 کجاست   ستیبودم معلوم ن دهیاصال ند نویستیبود که کر یرفتن دکتر  لباسمو مرتب کردم چند روز  با

  ستیازش ن یخبر  یندار  نیستیاز کر یتو خبر  نای+ال

کمک  مای....هنوزم تو کارا به ن دمشینشست و به حالت متفکرانه نگاهم کرد:واال امروز صبح د کنارم
 شده   بیاما رفتارش عج کنهیم

 +چه طور  

 باغ   میولش کن  ....پاشو بر یچی_ه

 ! ازاد داشتم یبه هوا ازیبود واقعا ن یخوب شنهادیپ

از صداش  ادمهیافتادم  نهیکه رضا امد منو بب یدفعه اول ادی میدرخت نشست ریز یهمون تخت چوپ رو
 داده بودم!  یبشر سوت نیا یچقدر من جلو نیو افتادم زم دمیترس

  

   دیدویو انور م نوریرو نقره بود که واسه خودش تو باغ ا چشمم

   شدیمن م یحداقل باعث دلگرم نیخوب بود و ا یلیتصورم با من خ برعکس

از  یچیه زدنیکه داشتن حرف م یتمام مدت گمیبه جرعت م وستیبهمون پ قهیبعد از چند دق یمهد
   دمیحرف هاشون نفهم

که نقره رو  یبه خودم امدم که تخت تکون خورد رضا درحال یکه اونا رفتن وقت شدیچ دمینفهم یحت
بغل کرده بود کنارم نشست نقره رو گذاشت وسطمون رو تخت اونم مثل جوجه پاهاشو جمع کرد 

 نشست  

 زل زده بودم  نیمثل بز به زم یاز ک ستی!!!معلوم ن کهیتار دمینگاه به هوا کردم د هی

   یکن کاریچ یخوایم نیبا ا گمی_م
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داره رو  سیکه ملک ییاگه بتونم تکشاخ ها دونمی:نمکردینگاهم م نیریش یلیبه نقره کردم که خ ینگاه
 اونا .....اموزشگاه چه طور بود   شیپ برمشیازاد کنم م

 خوبه...  ی:نگران نباش همه چ دیرو پشت نقره کش یدست

 برگشته قصر   نایشده بود و حتما ال کیبهم زد هوا تار ینگاهش کردم که لبخند رهیخ

 قصر   برمیبلند شدم :من نقره رو م ازجام

  ام؟یهمراهت ب یخوای_م

 قدم بزنم   خوامیم ستیتکون دادم :الزم ن یسر 

ها گشتم  مهیبا چشم دنبال ند میدیکه رس اطیبه ح ومدینقره ام پا به پام م داشتمیقدم برم اروم
 نبود  ینگاه کردم کس یبودن اما هرچ اطیچندتاشون تو ح شهیمعموال هم

 دادم خودم نقره رو ببرم اسطبل   حیترج الیخیب

   نیافتاده باشه زم یز یچ هیانگار که  دمیشن ییکه صدا رونیب گشتمیبرم داشتم

 خلوته!  نجاینگهباناهم نبودن چرا انقدر امروز ا یحت دمینبود با دقت اطراف د یسمت قصر کس برگشتم

 راه داشت   نایکه به اتاق ال یوونیچشمم افتاد به ا هیچند ثان یبرگردم که فقط برا امدم

  دمیترس شدیداشت وارد اتاق م انهیپوش که مخف اهیفرد س هی دنید با

511 

  دمیتمام سرعت به سمت سالن دو با

 +نگهبانا...... 

   دمیفک کنم با تمام سرعت به سمت باال دو یز یبه چ نکهینبود بدون ا یکس اما

برگشتم، صدا از  یز یشکستن  چ ینبود با صدا یختم اونجام کسنگاه اندا هیباز بود داخلو  نایاتاق ال در
 که تاحاال نرفته بودم داخلش اما از رنگ و طرحش مطمئنم اتاق مت بود   مودیم یاتاق

 رفتم تو اتاق  عیحرکت سر هیحاضر کردم و با  رمویشمش
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 هیو  نیشده بود و به پهلو افتاده بود زم یکه به چشمم امد مت بود که به شدت زخم یز یچ نیاول
 سمتش   دمیام افتاده بود کنارش  دو یتابلو بزرگ

 پشت سرم حس کردم   ویحضور کس اما

 پوشونده بود   اهیپارچه س هیپوش بود صورتشو با  اهیادم س همون

   یهست یک گهیاخم نگاهش کردم :تو د با

شده بود شکه شدم  دهیچیدورش پ شهیر هیشب یز یچ هیکه  یرنگ دیکتاب سف دنیبهم نداد با د یجواب
 ..کتاب آلن!!! 

 به جون هم   میقدرتم محکم بهش ضربه زدم تواتاق افتاده بود با

   یزدم:اون کتاب بده من لعنت داد

 نداد   یجواب بازم

خراب شده  نیچرا تو ا ستیاشنا بود معلوم ن یلیخ دنشیجنگ وهیبهش حمله کردم ش رمیشمش با
   ستیکس ن چیه

به  زارمیم یدزد فکر کرد کهیرفتم باالسرش  +مرت نیبهش زدم که از پشت افتاد زم یمحکم ضربه
  ؟یفرار کن یراحت نیهم

  دادینم یجواب

  ؟؟یاخم گفتم:اللم هست با

زردو  یچشما نیچشما ....ا نیشنلش و کالهشو دادم عقب ..ماتم برد ا کیبردم نزد رمویشمش نوک
 ..بدون مکث پارچه رو از صورتش کنار زدم پاهام شل شد   شناسمیمن م

 امکان نداره .....  نیا

 ... نیرحسینگاهش کردم:ام یناباور  با

   ونیسمت ا دیلگد زد به شکمم و بلند شد دو هیبهت و تعجبم استفاده کرد با پاش  از

 نروو تروخدا نرو   یدرد از جام بلند شدم داد زدم  +داداش با
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 .... نستادی...اما وا کردیبرگرده ملتمسانه نگاهش م نکهیکرد بدون ا مکث

 باز شد   یبد یشد همزمان در با صدا دیمن ناپد یاشک یچشما دیو از د دیپر عیسر

بد پدرش هول زده بغلش  تیوضع دنیبا د مایداخل ،ن دنیبه همراه چندتا از محاظا دو یو مهد ماین
 کرد  

   دیخبر کن دیهارو زود باش بیباز کن....طب_بابا ...تروخدا چشاتو 

 من خوبم  دیامد سمت من که با دستم بهش اشاره کردم:به مت برس یمهد

چرا قلبمو  ای..اروم از جام بلند شدم هنوز شکه بودم خدا رونیرفتن ب عیسر مایکمک نگهبانا مت و ن با
   یزنیم شیات ینجور یا

   کردیم دادیداد ب مایخونه ن بیطب یجلو

انقدر راحت  یکی.......چه طور دیکردیم یافتاد ...شماهاپس اونجا چه غلط یاتفاق نی_چه طور همچ
 امده تا پدر منو بکشههههه 

   شدیچ هوی یدیامد کنارم :روسال تو صدمه ند یمهد

خودمو رسوندم ...اما  گهیشد د نایوارد اتاق ال ونیاز ا یکی دمیقصر بودم که د اطی+من خوبم ....تو ح
   دمیرس ریانگار د

   دیساعت بعد صدا ها خواب کی هی

 و کالفه   یکه عصب ماهمیباالسرش پدرش بود ن هیبا گر نایال

 از دست داده بود   یادیو خون ز قیمت به شدت خراب بود زخمش عم اوضاع

 مدت سکوت کرده بودم  تمام

 هم باهام حرف زد   ماین یکرد باهام حرف بزنه حت یسع یلیداشتم بگم اصال!!!!رضا خ یچ

وگرنه پدرش تا االن مرده بوده و جواب من فقط سکوت بود و  دمیگفت خوشحاله که به موقع رس و
 که از زهرم تلخ تره  یلبخند

 کرده   انتیخ یکیکنن قطعا  ییدروازه ها بازجو یفرمان داد تا هرچه زودتر از نگهبانا ماین
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   دهیکه به مت صدمه زده ....و کتاب دزد هی....کس رینفهمه ام یز یچ یبودم کس دواریته دل ام از

 ممکنه بشه؟؟؟ ..........  نمیاز ا بدتر

 ) ی(چند روز بعد/مهد

 نایا یایاز همه بدتر که حالشم خوب نبود تو دن دیچیمت مثل بمب تو کل قلمرو پ دنید بیاس خبر
   کردیخودمون فرق م یایبا دن شیامکانات پزشک

 یکارا دیچون نبا رهیجاشو بگ ماین خوانیم ادیبه اسرار ز ایکما رفته ....دربار هیشب یز یچ هیاالن تو  مت
 تنها فرزند پسر مته  مایدرهرحال ن فتهیمملکت عقب ب

اون فرد ناشناس باز  یدروازه رو برا گردهیم یداره دنبال کس نیستیخر تو خره ،کر دیکه اوضاع شد فعال
 کرده  

   کنهیم هیکه از صبح تا شب باالسرش باباش گر نامیال

 امد روش!!  نمیکم بود ا مونیبدبخت

   میرفتیبه قصر م یجلسه اضطرار  یمحمد و رضا برا همراه

  زنهیحرفم نم یدرست حساب یمت حت دنید بیاون چشه از بعد از اس دونمیزودتر رفت .....نم روسال

   میکنار هم نشست یسالن هممون رو صندل تو

 بود حاال خوبه زودتر از ما امد  ومدهیهنوز انگار ن گشتمیدنبال روسال م باچشم

اما اقتدار خودشو حفظ  شیریکه س نامیخوبه ،ا یلیحالش خ چارهیب میهممون بلند شد مایورود ن با
 کرده  

   کننیوا بده از سلطنت برکنارش م نایبه ا اگه

 و جلسه شروع شد   میپدرش همه نشست یجا مایستن ننش با

 رضاهم کالفه شد از چرت و پرتاشون   یروب اول فقط زر زدن،حت هی بایتقر

 توجلسه حاضر شد و اون طرف سالن نشست چهرش پکر بود   ریبا تاخ روسال

 داخل قصر هست   یا گهیجاسوس د میما مطمئن هست شی_سرورم با توجه به اتفاق چند روز پ
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 دیتونست خوامیم قاتویتحق  جهی....من نت یکرد یاداور یگفت:ممنون  یکه کالفه شده بود عصب ماین
  انهیاز نگهبانا دروازه رو باز کرده  یکیکدوم  دیبفهم

که من خبر دارم اون  ییوارد سالن شد تاجا یاز در اصل نیستیبگه که کر یز یدوباره خواست چ ریوز
 بود   قیمسئول تحق

 دادم   هیتک یبا صندل نهیبه س دست

 ....اگه  میدار یامده؟االن جلسه مهم شیپ یکرد :مشکل نیستیبه کر ینگاه ماین

 کردم  داشیکه دروازه رو باز کرده رو پ یقطع کرد :اون نگهبان ماروین حرف

 کرد باز   یحرکت هیدختر گرم  نیشد دم ا زیمخیتو جاش ن ماین

   نمشیخودم بب دیداخل با دیاری_ب

 زانو زد  ماین ینفر گرفته بود امدن داخل و جلو هیکه  یدوتا از نگهبانا درحال نیستیاشاره کر با

 رفت سمتش   تیکه کم مونده بود دود از کلش بلند شه با عصبان ماین

 خوردی.....اصال بهش نم هیدروازه شمال ی....از نگهباناشناسمیم اروی نیگفت:من ا یاروم یبا صدا رضا
 جاسوس باشه 

 شدم   الیخیب مایداد ن یبهش بدم با صدا یجواب تاخواستم

  ی....چه طور انقدر نمک نشناس یکرد یچه غلط ی:حرو*مزاده عوضماین

بهم  یخوب یلیخ شنهادیداشتم اونا پ ازیبا التماس:سرورم به خدا مجبور شدم .....من به پول ن مرد
 دادن  

 بهت گفت   ی.....ک یدستور گرفت یمرده رو گرفت تو صورتش داد زد:از ک قهی یعصب ماین

   کشهیبزنم خانوادمو م یسرورم ....ا..اگه من حرف دیپته پته گفت:منو بکش با

 کردیو اگه اونام قبول نم کردیم یانداخت که پدرم افرادشو مجبور به کار  یوقت ادیصحنا منو  نیا
 ،عصابم خورد شد خداکنه زود جلسه تموم شه   کردیم دیخانوادشون تهد

 بهت دستور داد   ی!د جون بکن ککشمیخودم خانوادتو م ی:اگه حرف نزنماین
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 که بهم گفت.....بانو ارورا بود   یمرده با مکث باالخره دهن باز کرد :کس اون

  جاااااان؟

 گفت  یچ نیا شدینم نیچشام گرد تر از ا گهید دیچیزمزمه تو کل سالن ب یصدا

 یگیم ی_بفهم  چ  کردینگاه به روسال کرد که اونم متعجب داشت اون مرده رو نگاه م هیمتعجب  ماین
   کشمتیاالن م نیهم یزنیتهمت م یمردک احمق .....چرا دار 

.....اون زن رمیتقص یگفت:به خدا من ب دادیکه با دستش روسالرو نشون م یمرده با داد درحال اون
 اون به من گفت   

 هی یگفت:من تورو حت تیاون مرده و با عصبان یشکه بود روسال از جاش بلند شد و رفت رو به رو ماین
 من بهت دستور دادم  یگیچه جور م دمیدفعه ام ند

من زن و بچه دارم  د،یشما گفت دیگفت :بانو تروخدا بگ هیروسال به حالت گر یپا یمرد جلو اون
 بزارم برادرتون از دروازه رد شه   دیبهم پول داد خودتون گفت دی.....خودتون اون شب امد

   گهیم یچ نیشد ا نیپخش زم فکم

 ؟  گهی.....راست م گهیم یمرد چ نیبا خشم رو کرد سمت روسال :بانو ارورا ا ماین

سکوت کنم  تونستمینم گهیاز جام بلند شدم و رفتم وسط سالن د گهیراست م یچ یعنی هیچه سوال نیا
 ! 

 رخ داده  یسرورم مطمئنم اشتباه+

 بانو ارورا   دیبود :حرف بزن نییبهم کرد و رو کرد سمت روسال که سرش پا یقرمز نگاه یبا چشما ماین

.....اصال  دیکرد یکار  نینکنه واقعا همچ دیکنیوارد بحث شد :بانو ارورا چرا از خودتون دفاع نم ریوز
انقدر راحت فرار کنه  دیبود چه طور گذاشت یاون فرد ناشناس ک دیفرد تو اتاق پادشاه بود نیشما اخر

   دیکه انقدر قدرتمند هست ی.......درحال

   زدیم شمیداشت ات حرفاش

  یدیتو اون اتاق بود چهرشو د یبگو ک یز یچ هی+روسال 
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 بود   نیرحسیگفت:ام مایسر بلند کرد و رو به ن باالخره

 شک شده بود   ماهمیناباورانه نگاهش کردم ن دیحرفش ترک نیباا سالن

 زر بزنه  تونستیم کهیمرت نیفقط ا میامد جلو هممون قدرت تکلم از دست داده بود ریوز

 پادشاه بکشه   ادیتا برادرتون ب دینگهبان پول داد نیشما به ا دیگی_پس م

که تو اتاق بود برادرم  ینگفتم....اره اون کس یز یچ نیداد زد:نه من همچ یحرفش روسال عصب نیا با
 یمرد حت نیتوقصر؟بعدشم من ا ادینداره چه طور بهش کمک کردم ب ادیمنو به  یبود اما اون حت

  دمیند کبارمی

   دیخب اون شب شما کجا بود اریزد:بس یپوزخند ریوز

 مکث کرد   

 اون بود   هیکه افتاده سخت نبود براش پاپوش درست کردن و همه مدارک برعل یاتفاق حدس

 بود   ریمنتظر به روسال خ ماین

   دی_بانو ارورا اون شب که به پادشاه حمله شد کجا بود

 اروم گفت:تو باغ بودم   روسال

  ده؟یتورو اونجا د ی؟کس یدار  یامد جلو:شاهد ماین ناریا

 شدم در گوشش گفتم :  کشینگاه به رضا کرد مطمئنم رضا باهاش بوده نزد هی روسال

 رضا باهات نبوده ؟  مگه

 گفت :نزار دخالت کنه   واشیبهم کرد و  یکوتاه نگاه

 ندارم   یکه زد وا رفتم :تنها بودم و شاهد یگفت اما با حرف یچ نگرفتم

   رونیبه محمد که کنارش بود اشاره کردم که رضا رو ببره ب عیحرفش رضا از جاش بلند شد سر نیا با

   گاهشیجا سست برگشت سمت یبا قدم ها ماین
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 مشیتصم گهینم ای گهیمرد داره دروغ م نیا  نکهیگفت:سرورم ا تیچند قدم رفت جلو و با جد روسال
نداشته باشم و همه  یشاهد دیشا دمشیند کبارمی یو حت شناسمیمرد نم نیبا خودتونه ....من ا

 ومن نیخوایاگر م یحت کنمیمن قبول م دیبد یمن باشه ....درهرحال شما هر فرمان هیبر عل زمیچ
 که کجا هستم!  دیدونی"بامکث ادامه داد"م دیکن ریدستگ

 از سالن خارج شد با بهت رفتنشو نگاه کردم   هیگفت و بدون توجه به بق نویا

 حالش خراب شده بود  ماین

 شدن   انیجر نیا یاز متهم ها شونیا دیکن ریبانو ارورا رو دستگ دی:سرورم شما با ماین یامد جلو ریوز

  کهیگرفتم:حرف دهنتو بفهم مرت قشویبه سمتش رفتم  یعصب

 فک کنم   دیمن با رونیب دی.....همتون بر هیداد زد:کاف ماین

 سالن همهمه شده بود   رونیتوجه به ما رفت ب بدون

 رونیب دمیو اون نگهبان دروغگو کردم دو ریبه وز یبا خشم نگاه رمیرضا رو بگ یجلو دیفقط با االن
   زدیمحمد داشت با رضا حرف م

 االن حرف بزنم   مایبرم با ن دیامد جلو:با یمن رضا عصب دنید با

 که خلوت بود   اطیخواست از کنارم رد شه بازوش گرفتم ،کشوندمش پشت ح تا

 یبهش زدن .......اون شب با من بود واسه چ یچه تهمت گنده ا ینیبیمگه نم یکنیم نی_چرا همچ
 نگفت  

   گفتیم یادیز یلیخ تیبا عصبان نارویا همه

 نیچرا روسال تورو از ا یفهمیشده؟نمیچ یفهمیکرد رضا رو اروم کنه :رضا نم یامد  کنارم و سع محمد
روسالرو کله پا کن صد  خوانی؟اونا م یبود ششیکه تو پ دونهینم ماین یفک کرد رونیب دیکش انیجر

 ......  سیملک رسریدرصد ز

 بهش تهمت  بزنن   زارمی.....نمفهممیداد زد:نه نم رضا

.....بفهم چرا روسال تورو  یکنینم یکار  چیحرص گفتم :تو ه واربایگرفتم و چسبوندمش به د قشوی
به توام تهمت بزنن....اون به  توننیراحت تر م یبود ششینکرد اگه اونا بفهمن تو اون شب پ یقاط
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 راش.....ب یبود سیملک شیتو قبال پ کردینم یکمک گفتیخاطر تو دروغ گفت هرچند اگر راستشم م
راحت تر  یکنیاوضاع رو بدتر م ؟نهیکمکش کرد ،یباهاش بود یبگ یبر  یکنی.......فکر م یکردیکار م

به قصر امده و متو  نیرحسیبخصوص که ام هشهیبرعل زیحرفشون ثابت کنن...االن همه چ توننیم
 ب نکن نجات جونت خرا یکرده .....تالش روسالرو برا یزخم

حرف  مایبا ن دی....من با دیاروم ولش کردم:محمد تو رضا بر هیبعد چند ثان کردینگاهم م تیعصبان با
 بزنم  

   امی_منم م

خواهر  ستیبه شونش زدم"روسال فقط عشق تو ن ی"دست رمیخودم م خوادیبه رضا کردم :نم ینگاه
 منم هست 

   فتهیب یاتفاق زارمینم

 مکث در زدم   کمیاتاقش با  یتو قصر ،جلو برگشتم

   اتویگفت :ب یعصب یباصدا

   یاونارو باور نکرد ی....توکه حرف ها میحرف بزن دیبا مای:ن امیمن م دونستیم انگار

 اما....  کنمیبهم کرد:معلومه که باور نم یخسته ا نگاه

  ماین ینشستم:اما چ یجلوش رو صندل رفتم

که پدرم به خاطر  ی....از وقت هشهیبهش زدن! متاسفانه همه مدارکم برعل یچه اتهام گنده ا یدونی_م
 یچند روز حساب نیبا شما ها چپ افتادن من مطمئنم تو ا ایلیمقام داد خ نینجات جون روسال بهش ا

   کننیم ادیرو ز انیجر نیداغ ا ازیپ

 کردم :خب؟  یاخم

   فتهینم یحکم اعدام روسال رو بدم نترس اتفاق ستیقرار ن یزد:مهد یپوزخند

 باشه   یکه گفت یجور  نیهم دوارمیبلند شدم:ام یعصب

 جمع شه .......... عیسر انیجر نیا دوارمیام رونیشدم از قصر امدم ب یخاطر حرفاش عصبان به
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 (سوم شخص) 

 کند   یها خال ریرو ت خواستیرا م شیها یعقب تمام خشمش و ناراحت دیگذاشت تو کمان وکش رویت

 افتاد"  ریگ ریاول "تقصر منه ام ریت

 دوم  "برادرمو نتونستم نجاتش بدم  "  ریت

 "باعث مرگ تکشاخ هاشدم" رسومیت

که هر لحظه  زدیو م دیکشیم رویانقدر باحرص ت زدیم ریپشت سر هم ت کندیم کاریدارد چ دیفهمینم
 منتظر بود کمانش بشکند  

 دستانش نشست   یرو یمردونه ا یبرداشت تا خواست بزند دست ها گرید ریت هیکرده بود  بغض

 قرارش کرد   یسبز ب یبه چشما ینگاه روسال

شد بود چند قطره از  دهیبود دستش بر دیرو کش رهایاو نگاهش رو دستش بود ..... انقدر باحرص ت اما
   دیچک نیزم یخونش رو

 تو قلبش درد بود که سوزش دستش را حس نکرده بود  انقدر

خوناشم دو رگه  هی... رضا درهرحال دیلحظه ترس هی یبه دستش بود فقط برا رهیبه رضا کرد خ ینگاه
   ردیعطشش را بگ یبود که جلو یاما رضا انقدر قو کردیخون اورا تشنه م یبود و بو

تمام  متیکه همراه خود اورده بود دور زخمش بست ...با مال یدیرا از دستش گرفت وپارچه سف کمان
 ..انگار دوست نداشت دستانش را رها کند  دادیانجام م

    یکرد کاریچ دونمی_فک نکن نم

...باهم حلش  فتهیقراره م یچه اتفاق ستیتر شد :تا تهش باهاتم مهم ن کیبهش نزد کمیکرد  مکث
   میکنیم

بد اورا  طیشرا نیمثل رضا در ا یزد ته دلش خوشحال بود که کس یحرفش لبخند کم رنگ نیا با
  کندیم یهمراه
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 .............. 

   شدیهم داشت تموم م ایدن نیباالخره فصل گرم ا کردینگاه م رونیپنجره به ب از

  دیکش قینفس عم هیچسباند  و  شهیو گرفته بود درست مثل دلش سرش را به ش یابر  هوا

 لرزش گرفت    یلحظه ا یبه بدنش نفوز کرد برا شهیش یخنک

 کردنیم هیها داشتن گر مهیچندتا از ند نییاهسته رفت پا یامد با قدم ها رونیکه از ب ییسرصدا با
 شده بود روسال نگران شد    یانگار خبر 

 ؟  دیکنیم هی_چه خبر شده چرا گر

 االن ازقصر خبر اوردن ...بانو  نیگفت :هم یبغض دار  یبا صدا شونیکی

   شدهیچ ی_چه خبر 

 رفت   ایگفت :پادشاه ...پادشاه از دن کردیم هیداشت گر دیکه شد شونیکی

خودش را به قصر  یباچه سرعت دیبودن خودش نفهم یناباورانه نگاهشان کرد انها کامال جد روسال
 برخورد کرد   یادیز یبه شلوغ دیکه رس اطیرساند به ح

 به قصر برود   یاز در اصل انستتوینم

 هیگر یصدا توانستیم یخانه که شد به راحت بیطب کیکه بود داخل شد نزد یبا هر سخت یدر پشت از
 بشنود   توانستیروهم م ماریو ن نایال یصدا یها را بشنود حت

شد که با اخم نگاهش  نیستیکر نهیبه س نهیقدم برگشت عقب تا برگشت س هیجلوتر برود  نتوانست
   کردیم

 به او زد و از کنار روسال رد شد   یرفته رفته پوزخند اما

رفتنش را نگاه کرد طاقت ماندن درانجا را نداشت خودش را به سرعت از منطقه دور کرد تو باغ  روسال
قلب خسته  نیتابش گذاشت چقدر ا یقلب ب یدستش را رو امدینفسش درنم ستادیا یلحظه ا یبرا

 بود  
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که چقدر اوضاع  کردیسست به سمت خانه رفت همه خدمتکار را مرخص کرد حسش م یقدم ها با
   اوردیبه وجودم رییتغ یبود اندک دهیکه کش یدر نقشه ا دیبا دیخراب  است شا

 ........... 

511 

را در کل  شیکه صدا ییاز ان خنده ها دیخوشحال شد بلند خند اریخبر بس نیا دنیبا شن سیملک
 انداخت   نیقصرش طن

   نهیریمرد ...چقدر حس انتقام ش ری_بالخره او روباه پ

بالرو  نیانقدر کارت خوبه زودتر ا دونستمیبود پسر اگه م یزد :کارت عال نیرحسیبه شانه ام یدست
   اوردمیسرت م

بهتر از  یز یچه چ اوردیتا به دستش ب دیرفت و کتاب الن را برداشت چقدر زحمت کش زشیسمت م به
 برساند   خواهدیکه م یز یاو را به چ توانستیکتاب م نیا

واقعا فک  یالن لعنت ینگهداشت  _ا شهیر یرا برداشت و باال شیها کویونیاز  یکیشاخ  زشیکنارم از
  ؟یر یکه مال منه رو ازم بگ یز یچ یتونیم یراحت نیبه هم یکرد

 زد   یروز یباز شدن کتاب لبخند پ با

 را صدا کرد   شیاز خدمتکارها یکیبلند  یبرود با صدا خوادیکه م یز یسراغ چ نکهیاز ا قبل

   میمعامله رو تموم کن دی...با ادیکه ب یخبر بد کمی_دروازه رو باز کن ...وقتشه به شر

 ................ 

 )  ی(مهد

فشار اوردن  مایچقدر به ن ستیمعلوم ن کردمیتو سالن داشتم به محاکمه روسال نگاه م یحال خراب با
 دادن   لیتشک یجلسه ا نیکه همچ

 ازش نداشتم   یمنم البته دست کم کردیخودشو کنترل م یبه سخت رضا
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از خودش  یدفاع چیفقط چشمم رو روسال بود که ه دمیفهمیحرفاشون نم شترینصف ب گمیجرعت م به
  هشهیبرعل زیام بکنه همه چ یدفاع تونستینکرد البته نم

چه  ستیمعلوم ن یعوض یایدربار نیپدرشو گرفت اما ا یجا عیسر مایروز از فوت مت نگذشته که ن سه
 مرگشونه  

تو  نایپوش پدرشه، تفلک ال اهیبود هنوز س ریتقص یاونم ب ییجورا هیبودم... اما  یکفر  ماین ازدست
 کرده   یخودشو تو اتاقش زندون دمشیدو روز اصال ند نیا

نگهبان داد  نیکه ا ی:بانو ارورا طبق شواهد و شهادت کامال واضحدیبه گوش رس رینکره وز یصدا باز
 اقدام  نی...متاسفانه با ا دیشما متهم به دست داشت تو قتل پادشاه ماهست

   دیارزش کرد یب دیما انجام داد یکه برا یخوب یزد"تمام کار ها ی"پوزخند

 بخوام که پادشاه بکشم اخه   دیدروغه ....چرا با شناسمیاتهام قبول ندارم من اون مرد نم نی_من ا

 بوده   یکار چ نی....واقعا قصدتون از ا دیکارو کرد نیچرا ا دیخودتون بگ دیبا گهید نوی:اریوز

نکرده  ینکردم  _اگر کار  یمن کار  یگیم یقدم رفت جلوتر وبا خشم گفت:بفهم چ هی یعصب روسال
که مشخص بشه کار شما نبوده ....اما شما  دیاریما ب یبرا یچند وقت مدرک نیتو ا دیتونستیم دیبود
   دیبه ما ارائه نداد یز یچ

منتظر بودم هر لحظه  دیکشیکه رضا م یقیعم یاز نفس ها امدیخونم درنم یزدیکارد م تیعصبان از
 منفجر شه  

 دینبا نیاز ا شتریب گهید دیریبگ میبانو تصم نیدرباره ا دیو گفت:سرورم شما با مایرو کرد سمت ن ریوز
   هیحکمتون چ دیصبر کن

روسال  یدست اخر از جاش بلند شد و روبه رو کردینگاه م ریگره خورده به وز یبا ابروها مایشد ن سکوت
   ستادیا

 امد   مای!!و فقط جواب ن دیکس نشن چیلب زمزمه کرد که ه ریز ویزیاروم چ روسال

 دی..........تو زندان  بادیکنم با یبرس زویکه من کامل همه چ یو تا وقت شنی_بانو ارورا منع قدرت م
 باشن  
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    مینگاه بهم کرد هیحرفش کپ کردم رضاهم ماتش برده بود  نیا با

ببرن که دستشو اورد باال و باحرص  خواستنیامدن طرف روسال م نیستیاز سربازا به همراه کر چندتا
   امیحق نداره به من دست بزنه!!خودم م یگفت:کس

   رونیمنع قدرت خودش به دستش زد و رفتن ب دستبند

 مارمین رمیاما االن من سگم!م کردیبا غم نگاهش م ماین یکنیم کاریچ یوا موند روسال دار  دهنم
که تهمت  یدونی...خودتم مهینامرد یکه داد یو داد زدم:حکم مایرفتم سمت ن تیبا عصبان کشمیم

 زدن  

شماهارو  دی!اگر بازم از اون دختر دفاع کن دیکرد یکیامد سمتم:انگار شماها هم با بانو دست به  ریوز
   میکنیم ریهم دستگ

محمدم  یحال امد حت گرمیزد که ج ریتو صورت وز یحرفش رضا طاقتش تموم شد چنان مشت نیا با
 ناکار کنم   ویکی خواستیاالن دلم م بیکرد عج یخودشو قاط

   دیداد زد :تمومش کن میکرد یما قاط دیتا د ماین

گفتم:تو چه مرگته  مایبه ن تیمارو محاصره کردن با عصبان عیاز محافظ ها سر یتعداد هی
بزمجه "اشاره  نیا یحرف ها گهی.....هه حاال د؟ییباال یلیخ یفک کرد یاون باال نشست یهااان....رفت

  قاته؟یرف یت معتبر تر از حرف ها" براومدیکردم که از دماغش خون داشت م ریبه وز یا

اون  ریکه به خاطر شما گ ریام فی:هااااان......حدیچیداد زدم که صدام تو سالن پ یشتر یحرص ب با
  فیالشخور افتاده ح

   رونینگهبانارو کنار زدم محمد و رضاهم امدن ب تیبا عصبان کردیفقط با اخم نگاهم م ماین

  مینیبب میروسالرو بر دی+با

 ) مای(ن

من  یبرا دیکنیفک م دیدونیم یاخه شما از قلب من چ کردمیداشتم نگاهشون م تیو عصبان باحرص
 بکشه  نجاهایکار به ا کردمیشده اصال فکرشو نم یبهم قاط یهمه چ میریگیم شیراحته؟خودم دارم ات

  کنهیدارم مطمئنم اشتباه نکرده و نم مانیبه روسال ا من
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داشت قلبمو  یمهد یطرف حرف ها هیامروز بهم امده بود از  یادیسمت اتاقم رفتم فشار ز به
 از طرفشون بودم   یا انهینگران واکنش ناش یاز طرف سوزوندیم

هرچه زودتر  دیکم داشتم _سرورم با نویبه اتاقم کالفه چشمامو چند لحظه بستم فقط ا ریورود وز با
   دیکن یاوناروهم زندان نکهیمن ا شنهادیشک دارم.......پ شونمیبه بق ی.....من حت دیریبگ متونیتصم

 بکنم   ویکار نینداره همچ یلیدل چی:ه زدیزر م یادیداشت ز گهید

 شورش کنن  توننیقدرتمند هستن و م اریاونا بس ی_اما سرورم هرسه تا

 که االن انداختمش زندان !  هیگناهیتره اون دختر ب یکه ازهمه قو یزدم  اون یپوزخند

   کننیاونا شورش نم فتهیاتفاق نم نی+ا

   دیکن کاریچ نیخوایمکث کرد و گفت:با اون دختر م یکم

دردتون  گهیکنم ....د شیکه زندان دیزدیم یبندر  زیر هیرو عصاب من  روزیاز جام بلند شدم :تا د یعصب
  هیچ

 خودشو جمع و جور کرد  عیسر یهول زده شد ول کمی تمیعصبان از

 دسته اونه   ریبه ما اعالم جنگ کرده ...و خب برادرشم که اس سی_االن ملک

 نگاهش کردم :خب........ منظورت؟  منتظر

 کنهیبه ما حمله نم گهیاون د یطور  نید؟ایدینم سی_چرا اون دخترو به عنوان نشانه صلح به ملک
   شهیبه نفع ما م یلیخ میشیدختر خالص م نی.....ماهم از دست ا

 یتونیممنون ....م شنهادتی:از پدمیکه کنترلمو از دست بدم غر نیقبل از ا امدیدرم از کلم داشت دود
   یبر 

   رونیرفت ب عیکرد و سر میتعظ هیگند زده   دیفهم خودش

 کنم مخم هنگ کرده بود   کاریچ دیبا دونستمینم دمیبه چشمام کش یدست

   دمیکش قینفس عم هیسمت پنجره و  رفتم

 ...............  میتمومش کن دیو خطرش با سکی......باتمام ر میتموم کن دیبا میرو که شروع کرد یکار 
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 (سوم شخص ) 

 بود همچون دلش   ریدلگ یادیز شیبرا زندان

زود اتفاق  یادیروز هارا کرده بود اما ز نیا ینیشبیاز اول پ شودیم دهیکش نجاهایکار به ا دانستیم
 ماجرا وحشت داشت   نیافتاد از اخر ا

که به دستش زده بودن را  یاشنا بود! دستبند منع قدرت بیعج شیزندان برا نینشست ا نیزم یرو
 تکرار شده بود .......  شینگاه کرد خاطرات گذشته برا

که به سقف زده بودن زندان را روشن کرده بود انگار در  یکوچک ستالیشده و فقط چند کر کیتار هوا
 زندان هم تنها مانده بود   نیا

 ها رفت:روسال  لهیاشنا به سمت م یصدا دنیشن با

 باارزش بودن   شیدونفر برا نیزد چقدر ا یبه چهره خسته رضا و مهد یلبخند 

   زدیم یبه سرخ یکم شیچشم ها یمهد

   دادیساکت بود اما ظاهرش از طوفان درونش خبر نم شهیبه رضا کرد مثل هم ینگاه روسال

 ییبال زارمی....نم رونیب متیاریشده م یها گذاشت :هر طور  لهیم یرا رو شیاز دست ها یکی یمهد
   ارنیسرت ب

  ادیسرشماها ب ییبال خوامینم کنمیخواهش م دیدخالت کن دینبا یچند قدم جلوتر رفت :مهد روسال

 که بزارم ناموسمو اعدام کنن؟   یگفت :توقع ندار  تیباعصبان

  رونیب امیم یمنو اعدام کنه به زود یکس سیبه او زد:قرار ن یلبخند خسته ا روسال

 دینکن یها گرفت" کار احمقانه ا لهی"دست برادرش را از پشت م کنمیخواهش م ی.....فقط مهد
   دیبش ریدستگ دیشماها نبا

 را بست   شیچشما یچند لحظه ا یانها را خراب تر کرد مهد یحرف ها حال هر دوتا نیا

قول  یکنیم دایپ ریواسه نجات ام یراه هیقول بده  ادیسرمن ب ییادامه داد:درکم کن ....اگه بال روسال
  دیکنینم یبده کار احمقانه ا
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   ادیسرت ب ییبال زارمیداد زد:نم یعصب یمهد

 دستش را فشار داد :باشه ....اما قول بده   یکم روسال

کنم  دایپ ریواسه نجات ام یراه هی دمیرا به عقب داد :قول م شیموها یدستش کم یکیبا ان  یمهد
 !  نمیشیاروم نم ادیسر تو ب ییاما ......اگر قرار باشه بال

 ! خواستینبود که او م یز یگفت چ یکه مهد ینیرا رها کرد ا یارام دست مهد روسال

پدرش  ادیخراب کرد  یلیحالش را خ تیروسال تو اون وضع دنیبا مکث از کنار رضا رد شد د یمهد
 پدر خاطرات بد داشت  نیافتاد چقدر که از ا

 بود  نییبه رضا کرد سرش پا یقینگاه عم روسال

 را نداشت   شیشد اما توان نگاه کردن به تنها دختر زندگ کیها نزد لهیقدم به م چند

 ..... ینگام کن شهی_رضا.... م

 اورا جذاب تر کرده بود   شیشانیپ ظی،سر بلند نکرد اخم غل سکوت

 برد :اخم نکن   نیرا از ب شیشانیپ نیگشتش اخم ببه سمت صورتش برد و ان دست

 ....  نمیخوشگل سبزتو بب یچشا خوامیسرش را بلند کرد :م یچانه رضا برد کم ریرا ز دستش

به  خواستیرا م شیدختر با قلب او چه کرده است ....تمام زندگ نی.... ادیکوبیوار م وانهید قلبش
 جانش را  یبگذارد حت شیپا

 در دلش زمزمه کرد:  باخود

 ،  ستین باورم

 عاشق شوم !  نگونهی، ا پنداشتمیمحض م یکه دائم "عشق" را دروغ یمن

 شود که  یادیعشق فر و

 ماه من!  دمیکشیکند...! باور کن اگر نقاش بودم....تورا در اغوشم م یدرونم غوغا م هیهر ثان 
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 تاب بود  ینگاهش قلبش ب رهیروسال .....خ یدر چشم ها چشم

چرا نجاتم  یگفت یسوال کرد هی....ازم  دنتیاون موقعه که اوردن زندان امدم د ادتهیارام گفت : روسال
   گمیبعدا م ی_توام گفت  یداد

 االن بگم چرا  خوامیزد:اره م یلبخند

   دونمیخودم م یبگ خوامی_نم

 بگم   یزبون خوامیکرد :اما م یاخم روسال

 نیاول خوامیرا قورت داد و باغم گفت:نم شیانداخت سخت اب گلو گرید یدوباره نگاهش را جا رضا
 بهم بگو   یبهتر  یباشه!تو جا ییجا نیاعتراف تو همچ

 زد :باشه   یلبخند

 قفل شده بود   نیبه زم شیاما انگار پا رفتیم دیبود رضا با رید گهید

   یکه اعتراف کن میلب به روسال گفت:منتظر اون روز ریدل کند ز باالخره

 به او زد .....  یلبخند

 ............... 

دختر  هیپنهانش کند گفت:کارت واقعا عال توانستیکه نم یامد و با خوشحال نییپا یاز صندل سیملک
 که افراد من نتونستن انجام بدن   ی!!کار خوامیکه من م یکرد یاون جور  ویتو دو روزه همه چ

چند  نی!تو اارمیاون دخترو برات م یزوده به زود فیزد :هنوز واسه تعر ییلبخند دندون نما نیستیکر
 کنه  شیبه شما هد ایاعدام کنه  ایکه اون دخترو  ارنیفشار م مایروز همه مقامات دارن به ن

بدن !دوست دارم لذت کشتنشو خودم ببرم  شیهد دوارمی:ام دیبه چونه اش کش یدست سیملک
 اونا برام دردسر درست کنن....  خوادیبرادرش و رضا هم بکن دلم نم یکیاون   یبرا یفکر  یراست

 ریدستگ یبه زود دیاونا قراره جور بشه مطمئن باش یام برا سهیدس هی یبه زود دی_نگران اونا نباش
  شنیم

 کرد :خوبه دختر ....  یا خنده
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   دیگوش خراشش کش یاز افرادش باالخره دست از خنده ها یکیورود  با

   دنیم مهمان هاتون رس_سرور

 داخل   دشیکرد :درست به موقع!بفرست یاشاره ا سیملک

بود اما از مدل لباس و  دهیافراد را تاحاال ند نیا کردیمتعجب بهشون نگاه م نیستیورود افراد کر با
 از دروازه امده اند   زدیچهره حدس م

 خوامیاعتماد نداشت رو کرد سمتش و باخنده گفت:به شهر برگرد ....م نیستیهنوز کامل به کر سیملک
 .....خبرشم به من بده  فتهیکارا جلوتر ب

خوب  یلیداشت که داشت خ ینقشه ا رونیبه ان مرد ها کرد و رفت ب یتفاوت نگاه یب نیستیکر
   دیرسیم خواستیکه م یز یزود به چ یلیشدن روسال خ یجواب داد ،با زندان

 ................. 

بود که  یبا دستان خودش همشون را بکشد !سه روز  خواستیدلش م ایدربار یکالفه از حرف ها ماین
   کردنیم یبدجور با عصابش باز 

به خاطر  میجون همه مردممون حفظ کن میتونیم ی!چرا وقت دی_سرورم لطفا به درخواست ما توجه کن
 ! میدختر خرابش کن هی

شب  ادیاو سخت بود  یبرا میدرواقع انها حق داشتن اما تصم کردیانها گوش م یف هافقط به حر ماین
درست را  میتصم توانستیباز نم مایروسال ن یکه با روسال داشت با وجود حرف ها یدار یقبل افتاد در د

   ردیبگ

  دیترسیو رضاهم م یاز واکنش مهد یترس به خاطر عدم اعتماد به خودش بود حت نیو ا دیترسیم

رفتار شما  نیچه .....چه طور انقدر راحت ان دختر را به دستان گرگ بسپارد  _ا دیایاز پسش برن اگر
   دیبرخورد کن یاحساس دیکه به نفع مردم باشه....نبا دیرو کن یکار  دی....شما با ستیدرست ن

 ینابود یبود و نظاره گر ثمره، تالشش برا ستادهیا یگوشه ا نیستیبه هم افراد کرد کر ینگاه ماین
 ازش متنفر بود!  اریبود که بس یکس

   کنمیمشخص م فشوی....امروز تکل دیاری:بانو ارورا رو به قصر ب ریرو کرد سمت  وز یارام یبا صدا ماین 
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 هم گذاشت  یرا با مکث رو شیکرد و چشم ها نیستیبه کر یبعد نگاه معنا دار  و

 .......  وقتشه

 ) ی(مهد

 نه من حوصله داشتم نه رضا و محمد   میجمع بود مونیساختمان گارد هر سه تا تو

هممون  دیبه ذهنمون نرس یچیاما متاسفانه ه میکن میتونیم کاریکه چ میمدت فکر کرد نیتو ا یلیخ
   میچپ افتاد مایبا ن گهید

 به اتاق از جام بلند شدم دلم واقعا براش تنگ شده بود   نایورود ال با

طرف روسال هم  هیداغون بود مرگ باباش  یلیخ افشیق نایو محمدم به احترامش بلند شدن ال رضا
 .....  زمی+سالم عز گهیطرف د

تا دروبستم  یسالم کرد دستشو گرفتم و بردمش اتاق بغل واشیو  دیحضور محمد و رضا خجالت کش از
 سفت به خودم فشارش دادم چقدر دلم براش تنگ شده بود. 

 ....  ی_مهد

 قشنگش:جون دلم   یخودم جداش کردم و زل زدم به چشما از

 دستور بده که.....  مایگرفته بود :من نگران روسالم نکنه ن صداش

 کاریداره چ دونهیم یاسشنیکه بکنه ....داداشتو مگه نم میزارینم کنهینم یکار  نی.....نه همچسی+ه
 نگران نباش.....  کنهیم

 زدم و دوباره بغلش کردم   شیشونیبه پ یتوچشماش حلقه زد بوسه ا اشک

   نای+خوش به حالت ال

 داره   یگفت :از دست دادن پدرم مگه خوش به حال بابغض

ازش  ینشستم و اونم نشوندم رو پام :معلومه که نه اما....پدر تو پدر بود .....بزرگت کرد کل یصندل رو
چشمم مرد  یبابام جلو یزدم " وقت ی....دوست داشت ...........اما من "پوزخند یخاطرات خوب دار 

 حاضر نشدم برم باالسر جنازش   یحت
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 سر بابات امد  ییبال که چه یوقت ...نگفت چی:ه دیبه چشماش کش یدست نایال

 .....  نی....کشته شد هم ستیزدم :مهم ن یتلخ لبخند

 خاطره خوب ازش داشتم !  هیکاش  ی:ا نیزده به زم زل

که به  یپدر من احتشام بود!همون کردیداشت خفم م یز یحس کردم بغض کردم چ یلحظه ا یبرا
 مرد   ریخاطر نجات من و ام

  ختم؟یاشک ر یبا دستش گوشه چشممو پاک کرد ....ک نایچند لحظه تو خودم بودم که ال یبرا

 شد تو چشمام   رهیخ

 سر خورد رو لب*اش اونم نگاهش رو چشمام و ل*بم بود    نگاهم

  

   دمیبوس شویشونینکرد اما تو لحظه اخر پ یحرکت چیبه سمت صورتش رفتم ه اروم

  یبهش زدم :عاشقم فسقل یلبخند

بود همون  کیفدر دیند یز یچ یاز روپام بلند شد خوشبختانه کس عیسر نایدر ال یباز شدن ناگهان با
شد بهم  یز یچ یازش خواسته بودم اگر خبر  کردمیکمک م یلیو من تو کارا خ نیرحسیکه به ام یسرباز 
 بگه  

 تو  دیهول زده بود دو دیکه شد یدرحال

 افتاده   ی_اتفاق

   یچه اتفاق شدهی:چ نایال

 اب گلوش قورت داد :شاهزاده حکم مرگ بانو ارورا رو داده  سربازه

   کنهینم یکار  نیاون همچ یگیم یدار  یحکم مرگشو داده :چ یچ یعنیاز جام بلند شدم داده؟ باتعجب

 کنن  یفرمانده... شب قراره حکمشون رو علن گمیم ی:جدسرباز

 غروبه   کیشد االن نزد لیتعجبم کم کم به اخم تبد شدینم باورم
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با ورود سر زده من منتظر نگاهم کردن  زدنی،رضا محمد داشتن باهم حرف م یسمت اتاق کنار  دمیدو 
 حکم مرگ روسالرو داده   مای! نمی:بدبخت شد

 داده   یحکم نی.....غلط کرده که همچیگیم یداد زد:چ بایتقر تیبا عصبان رضا

  میکن میتونیم تیتو وضع یچه غلط میفکر کن دی+رضا با

   کنهینم یکار  نیکه شکه شده بود بلند شد:حتما اشتباه شده من مطمئنم اون همچ محمد

 هم امد تو اتاق   نایال

   زیبه موهام زدم دوتا دستمو گذاشتم رو م یچنگ یعصب

 یعنیکارش  نی.....با ا کنهیقبول نم میقطعا اگه باهاش حرف بزن ماین میکن کاریکن .....فک کن چ فک
 ! میبرشگردون میتونستیم شدیخراب نم یکاش اون دروازه لعنت یمارو  گذاشت کنار ،ا

   میکن یکار  هی دیبا یدستشو گذاشت رو کمرم  :مهد نایال

521 

  میدیم شیبود:فرار دیتوش ترد کمیکه  ییبا صدا محمد

 سی....تو جنگل که بره ملک دهیدروازه که پوک فتهیم ریهرجا بره گ میبد شی+به کدوم قبرستون؟فرار
 ....  کنهیم داشیپ مایتو شهرم ن کنهیم داشیپ

 بودم دست خودم نبود   یعصبان

 پگاه   یروستا مشیفرستیگفت:م نایال هوی

 قدم امد جلو :کجاهست ؟امنه؟  هی رضا

ازش بخوام مراقب  تونمیدارم م یمیصم یلیدوست خ هیتکون داد:اره من اونجا  یسر  عیسر نایال
 رو به راه بشه !  نجایروسال باشه تااوضاع ا

 احمق .... عقلشو پاک از دست داده   یمایادامه داد:ن تیعصبان با

  مینگاه بهم کرد :بر هیو محمد  رضا
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 میخوایکه ما م ی....تو برگرد به قصر کار  میبد یاالن فرار  نیروسالرو هم دی:ما بانایکردم سمت ال رو
 .....  یدخالت کن دی!تو نباانتهیمثل خ یز یچ میبکن

 ...  یمهد ی_ول

   دی.....شما اول بر شهینم یز یچ سیفشار دادم :ه نمیبه س سرشو

 بره  نایتا ال میموند منتظر

بود روسال  یکاف نیرحسیهرگز، ام ارنیسر خواهرم ب ییبه رضا و محمد کردم عمرا اگه بزارم بال یا اشاره
 نه   گهینه د

 االغ با چندتا از سربازا امدجلو ....و راهمون بستن   ریوز نیا میاز ساختمان گارد خارج شد تا

   یگیم یچ گهیاز رو خشم بهش کردم :تو د ینگاه

   دیبریم فیتش ییزد:جا یپوزخند

 قبر تو نکبت گاو  سر

 داره؟ یبه خون نشسته امد جلو :رفت امد ما به شما ربط یبا چشما رضا

 یبا نفرت به رضا کرد:امروز بله رفت امدتون به من ربط داره....شما تا فردا شب تو حبس خانگ ینگاه
   دیهست

داده  یاجازه ا نیچه طور به خودش همچ مایشد که نتونستم کنترلش کنم ن ادیخشمم انقدر ز گهید
 رفتار کنه   یطور  نی......حق نداره باما ا

   کنهیم یرو ادهیداره ز گهید مایامد جلو اخم کرده بود :ن محمد

   دیکن شونیباال انداخت:سربازا ....تا داخل همراه یشونه ا ریوز

 نگاه به رضا کردم .....   هی

   رونیب دیکش رشویو گارد گرفتم محمدم متقابال شمش دمیکش رمویشمش انیبه خودشون ب تا

 گارد گرفتن  عیسر سربازا

 وگرنه...   دیش می.....تسل دیکنیاشتباه م دیکه توقع نداشت با هول گفت:دار ریوز 
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 اشغال   یبرداشت :وگرنه چ زیبال هاشو باز کرد و به سمتش خ رضا

 به جون هم   میبهمون حمله کردن افتاد سربازا

   دیبه چندتاشون داد زد :بر دیمحکم با بالش کوب رضا

قطعا زورشون به  کردمیم یبودم تمام حرصمو سر نگهبانا خال یکه همون اول فرار کرد!انقدر عصبان ریوز
از  یادیحجم ز دنیاما با د میبا تمام سرعت به سمت زندان رفت میتا راهو باز کرد دیرسیما سه تا نم

 محافظا اخمام رفت تو هم  

  ستن؟ین ادیز یلی:خ محمد

 غالف کردم :گورپدرش..  رمویبودن شمش ادیز یلیچرا خ 

نان زدم همه سربازا رو ناکار کردم دلم خنک شد محمد و رضا هم امدن کمک باهمون دادم چ فیش
 ! ختیکه ر واریبه د دمیشکلم به سمت زندان رفتم با بدنم چنان کوب

 اخره!!   میزدن به س یاز اون موردا نمیا

   دی+هوامو داشته باش

 دستشو گرفتم اول دستبندشو باز کردم   کردیتو روسال بهت زده نگاهم م دمیدادم و دو فیش

 چه خبره  نجای...ا یکنیم کاریچ یدار  ی_مهد

   یفرار کن نجایزودتر از ا دیحکم مرگتو داده ...با مای+ن

 دیکردیم نکارویا دیگفت :نبا تیو با عصبان رونیب دیکه دستشو از دستم کش دمشیکش رونیسمت ب به
 ؟  دیخودتون درست کرد یبرا یچه دردسر  دیفهمیم چی...ه

 ومدنینگهبانا ن هیبکشنت؟زود باش تا بق میکه بزار یگفت :توقع ندار  تیامد کنارمون و با عصبان رضا
  یفرار کن دیبا

شد   داشونیپ یعوض ریگارد به همراه اون وز یاز محافظا یا گهیتعداد د هیبگه   یز یچ تاخواست
   ی+لعنت

   دیش میداد زد :تسل ریوز
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با دوتا اسب امد سمتمون :روسال زود باش سوار شو "رو کرد  عیشد سر دایاز کجا پ نیستیکر دونمینم
 منو فرستاد االن بهم گفت   نایسمت من "ال

_نه   میگریم نارویا یبه رضا کردم که سر اونارو گرم کنه:زودباش روسال سوار شو برو ...ما جلو یا اشاره
   رمیمن بدون شما نم

دستمو دور کمرش حلقه  عیشدن سر ریامدن جلو که محمد و رضا رفتن باهاشون درگاز سربازا  چندتا
 برو   نیرحسیکردم و گذاشتمش رو اسب :برو روسال به خاطر ام

 بهش زدم "   ی"لبخند ی_شما چ

 زود باش ببرش   نیستی...کر میای+ما خودمون م

سرعت ممکن به سمت دروازه  نیبا اخر نیستیلحظه نگاهش رو ما بود همراه کر نیتا اخر روسال
 حرکت کردن  

اوضاع خراب بود کل نگهبانا محاصرمون کرده بودم رو به محمد گفتم :اگر به خاطر نقشت  برگشتم
   کشمتی...خودم م میریبم

   زدیرضا هم خسته شده بود و نفس نفس م یبود حت ادیبه جون نگهبانا اما تعدادشون ز میافتاد

 امیسرم!تا به خودم ب ختنیر گمیگد زدم تو شکمش همزان دو سه نفر دل هیامد سمتم که  شونیکی
از محافظا رو برداشت  یکی ریافتادم امد سمتم شمش ریگ دیتا د ریدستبند منع قدرت بهم زدن وز

 گذاشت رو گردنم  

  کشمشیم دینش میرو کرد سمت رضا و محمد :اگه تسل کردمینگاهش م تیعصبان با

رو  مونیزود هر سه تا یلیسرشون خ ختنیر یمن اروم گرفتن سربازام مثل چ دنیو محمد با د رضا
   مایبردن اتاق ن میکت بسته مستق

 کم نکرده بود   مایاز خشممو نسبت به ن یز یچ میخسته بودم اما خستگ یلیخ

 گره خورده از جاش بلند شد   یما با ابرو ها دنیبا د ماین

 ...چقدر درباره..  کننیم انتیافراد خ نی:سرورم من بهتون هشدار داده بودم ا ریوز

   رونیبرو ب گهیزد خفه شد :بسه د مایکه ن یداد با
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...و بعد  دیبه سربازا کرد :بازشون کن یترشد اشاره ا کیچند قدم بهمون نزد مایمکث رفت ن کمیبا  ریوز
   رونیب دیبر

   دیکرد یکار احمقانه ا نیکردم  _شماها چتونه چرا همچ مایبه ن یاهنگ نهیرفتن اونا دست به س با

 ؟  میکه اعتراض نکن یتوقع ندار  یفرمان مرگ روسالرو داد یتو...وقت ایگفت :ما چمونه  یعصب رضا

   شناسمتینم گهیواقعا د مای؟ن می+هه اصال مگه ما برات مهم هست

   ارمیسر روسال ب ییبال خواستمی:من نم ماین

واسه  دونمینم یفک کرد ی؟؟هان مارو احمق فرض کرد یزدم:پس چرا اون حکم رو داد یپوزخند
 ... یخواستیم یقدرتت رو حفظ کن نکهیا

  یخندیم یبه چ مایکرد :ن یکه زد نصفه موند محمد اخم یحرفم با قهقه بلند هیبق

 یگرفتم :زهرمار به چ قشویرفتم سمتش  یصورتش قرمز شد عصب دیخندیداشت م یجد یجد ماین
 ؟  یخندیم

 ستادیقلبم از حرکت ا گمیفرد رو به روم به جرعت م دنیبا د میبرگشت مونیباز شدن در هر سه تا با
 امکان نداره!!!   نی...ا

 ................ 

 (روسال) 

 دوارمیمحمد بودم ام یو رضا و حت ینگران مهد یلیخ میکردیبه سمت جنگل حرکت م یادیسرعت ز با
 باشه  فتادهیبراشون ن یاتفاق

 ؟  میاز کدوم طرف بر دیبا نیستی+کر

 کمی ستیدور ن ادیز میرسیم میبر میمستق یطور  نیگفت :هم یبلند یاورد و با صدا کمینزد اسبشو
 جلوتر منتظرمون هستن 

ازم جاموند سرعتمو کم  نیستیکر میکه رفت گهید کمیو جاده  یگفتم و حواسمو دادم به سوار  یا باشه
 یصبر کردم خبر  ی،نبود اسب رو نگه داشتم هرچ دمیبرگشتم پشتمو د یکردم که بهم برسه اما وقت

 ازش نشد   
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  ییکجا ی...ه نیستی+کر

کنم من درست وسط جنگل  دایراهو پ یکنم.... حاال چه طور  دایازش پ ینگاه کردم نتونستم اثر  یهرچ
 شدم  ادهیشانسم از اسب پ نیتوف تو ا یعنی ک،یتار یبودم هواهم که حساب

 بود   دهیترس شتریشد اما انگار اسبم ب شتریتکون خوردن بوته ها ترسم ب باحس

بودن نفس  رهیزرد بهم خ یکه باچشم ها نمیگرگ هارو بب تونستمیاز پشت درختا م هیاز چند ثان بعد
 افتادم !  ریگ دمیکش یقیعم

چسبوندم به سرش اروم زمزمه  مویشونیدهنشو گرفتم و پ کردیم یتاب یبود و ب دهیترس دیشد اسبم
   کشنیتوروهم م یبمون نجایکردم :فرار کن ...ا

 زدم به پشتش که با سرعت ازم دور شد   اروم

 ؟  میکن یباز  نیخوای+خب خب م

 ؟  رهیاول بم خوادیدراوردم :کدومتون م رمویکرده بودم شمش ریها گ سیگرگ د وسط

 (سوم شخص) 

 را اماده کرد   رشینفر بود شمش کیبود و روسال فقط  ادیها ز سیگرگ د تعداد

 تواندینم دانستیافتاده بود که م ریگ یتله ا یافراد را بکشد تو نیگارد گرفت اماده بود تا تمام ا روسال
 فرار کند 

خوب بود اما از پس  دینفر بهش حمله کردن مبارزه روسال شا دنیدادن همزمان چند فیها ش گرگ
 تا از انهارا به درک فرستاد  نیبا قدرتش چند امدیهمه انها برنم

 شیخوب پ زیخودش شخصا امده بود تا مطمئن شود  همه چ نباریبا حفظ فاصله نظارگر بود ا سیملک
   رودیم

 افراد را خودش به عهده داشت صبرکرد   ی! رهبر  شدیمال او م دیدختر امشب با نیا

 خسته شود   یحساب خواستیم

   میاریکم م میدار ادهیقدرتش ز یلیاز افرادش کنار امد :ارباب خ یکی



 

551 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دیکن فشی...ضع دیجا به جا شد :از گرد شارلوت استفاده کن دشیخرس بزرگ سف یرو یکم سیملک
 زود 

چند لحظه همه  یبرا کردیمهار م دیبود که با ریبود از جلو عقب ضربه شمش ریبه شدت درگ روسال
 به سمتش پرتاب شد   یگو دنیعقب و چند دنیکش

شده بود  رید یلیکرد با دستش دهانش را پوشاند اما خ نیاطرافش را رنگ یبنفش رنگ ،هوا یا ماده
 داشت   رویکرد اما هنوزم ن فیضع یاز مواد وارد بدنش شده بود و اورا حساب یمقدار 

 شدن تو ذاتش نبود !  میداد و بلند شد تسل رییکه بود را تغ یمحل

 یخوب دفاع کند وکم توانستینم  خوردیضربه م شتریها دوباره بهش حمله کردن اما روسال ب گرگ
   نیتعادلش را از دست داد و افتاد زم یلحظه ا ی.... برازدیم جیگ

   دیکش قیتا نفس عم چند

   شمینم میشده من تسل رمی_نه به خاطر ام

   دیکشیم دکیبود که اسم دختر بودن را  ییجنگو رتیدر ح سیند شد ملکبل باز

 داد   فیش عیباز شد سر طیمح کمیهنوز راه فرار داشت تا  روسال

را به شدت به عقب پرتاب  سیبزرگش را باز کرد با استفاده از همان بالها چند تا از افراد ملک یها بال
 کرد  

 کرد  سیبه ملک یباز شد نگاه پرنفرت رشیمس

   نیزم دشیفرار کنه ...ببنداز دیزد :نزار ادیفر سیتند بال زد پرواز کردن تنها راه بود !ملک تند

 تور بزرگ به سمت روسال پرتاب شد   دنیکه چند دینکش یطول

 کردو باعث شد تعادلش بهم بخورد   ریاز تور ها به بالش گ یکی

تور بزرگتر که کل  کیخورد تا خواست دوباره بلند شود.... بازم هم گرد شارلوت و  نیبه زم یسخت به
 میتسل خواستیشده بود و توان مقاومت نداشت نم فیخود کرد روسال به شدت ضع ریبدنش را اس

 داد   فیهمان تور بزرگ ش رینمانده بود ز شیبرا یینا گریشود اما د
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زانو زد  شیکرد که جلو یبه فرد ینگاه شدیشدن تار تر م فیکه هر لحظه به خاطر ضع ییچشم ها با
  یسرتو بود لعنت ری...اون توطئه همش ز یکردم که منو فروخت کارتیباخشم گفت :مگه من چ

از دست دادم مرگم  زموی...به خاطر تو من همه چ رمیگیاروم نم نمیخونسر گفت:تا مردنتو نب نیستیکر
 برات کمه  

 از انها فاصله گرفت   نیستیشدن نفر دوم کر کیبا نزد 

 زمزمه کرد :بزرگمهر؟  یارام یتالش او را شناخت بهت زده بهش نگاه کرد با صدا یبا کم روسال

 دخترک در بند زد :خودمم   نیبه ا یشخندین

شدن  هوشیشد با ب نیسنگ شیکم کم چشم ها کردینم یار یرا قورت داد بدنش  شیاب گلو روسال
به  دشیاست رو کرد سمت افرادش :ببر یراض طیکه مشخص بود کامال از شرا یبا حالت سیلکروسال م
 قصرم 

که  یکنار درخت نظارگر بود چقدر راحت از شر دختر  نیستیکر دیرس خواستیکه م یز یبه چ باالخره
 را خراب کرد توانست راحت شود  شیهمه زندگ

 به همراه بزرگمهر زودتر حرکت کردن و به قصر برگشتن   سیملک

کند جام مشر*وب را به دستش داد  میسه میبه بزرگمهر کرد که اورا تو خوشحال یبود اشاره ا خوشحال
  تیو باخنده گفت :به افتخار موفق

 مگه نه  یبه او زد :هنوزم سر حرفت هست یلبخند بزرگمهر

 یرسیم یخوایکه م یز ی:معلومه که هستم نقشمون گرفته تو به چدینفس جامش را نوش هی سیملک
  دمیبهت م ستالیکر ی...هرتعداد بخوا

   دیاز جامش را نوش یراحت شده بود مقدار  الشیکه خ بزرگمهر

 یمشرو*ب برا یا گهیبا خنده مقدار د سیسرباز ها به قصر برگشتن ملک یاز مدت نسبتا طوالن بعد
 خوش بگذرونم   خوامیم نجایا ارهیروسالرو ب دیکجاست....بگ وگفت:فرماندم ختیخودش ر

 نیتاب ا یاز جان قلب ب یچ دیدیجز منافع خودش نم یز یمرد خودخواه که چ نیمست نبود ؟ا یکم
   بردیاز ازار دادنش لذت م خواستیدختر م
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چقدر  دیاون زمان که رضا را به او داد فهم دیترسیبود بازم از او م سیطرف ملک نکهیبا وجود ا بزرگمهر
 رحم است   یب

 نشست   سیملک کینزد یصندل یرو

 ............ 

 (روسال) 

 هیدرک کنم تو  تیدستمو به سرم گرفتم بلکه بتونم موقع دمیدیو تار م رفتیم جیسرم به شدت گ 
با  کیپنجره کوچ هیدر داشت باالشم  هینداشت کال  یگفت صندل شدیکالسکه بودم البته کالسکه که نم

 بود   لهیم

   میریم میدار یکدوم قبرستون نمیبلند شم حداقل بب  تونستمیحال بودم که نم یب انقدر

 نیکه به خاطرش پامون به ا ینه اما بزرگمهر بود همون ایتوهم بود  دونمیمرده که امد باالسرم نم اون
 جهنم واشد! 

 افتادم  یتو بد هچل دونستمیم خودم

 یدرو که باز کردن حت دمیدیهنوز اطرافو تار م ستادیا یکوفت نیباالخره ا قهیدق ستیب بایتقر بعد
 بدم   صیکه امدن سمتم رو تشخ ینتونستم چهره افراد

 دستمو گرفتن و بلندم کردن   هیکدومشون  هر

زحمت زدن دستبند  یکه حت یکرده بود انقد فمیاز حد ممکن ضع شیب سمیوا تونستمیرو پام نم اصال
 منع قدرت رو به خودشو ندادن  

 باشه   تونستیجا م هیفقط  میکه توش بود ییاما فضا دمیدیبه اطراف کردم درسته نم ینگاه

   میرد شد ی... بعد از گذشت چندتا پله از در بزرگسیملک قصر

 جلوتر دستانو ول کردن   میکه رفت کمی 

   نیتعادلم حفظ کنم با پهلو خوردم زم نتونستم

 ....خدا   ییی+ا
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 ثابت موند که کنارم زانو زد   اهینگهبانا رفتن  چشمم رو دوتا کفش س اون

گاه بدنم  هیدادم دستمو تک صیرو راحت تشخ سیبهتر شده بود چهره ملک دمید کمیبار پلک زدم  چند
 فاصله گرفتم   نیاز زم  کمیکردم و 

مرگت  خوادیاصال دلم نم یکرد یبا عصابم باز  یلیخ یکینه؟تو  میدیباالخره بهم رسزد : یپوزخند
 راحت باشه  

  شهیم بتینص یاز کشتن ادما چ یپست یلیکردم ....خ ی+خوشحالم که باعصابت باز 

  یمثل بزرگمهر همراه بش یبا شغال کردمی....هه اصال فکرشو نم

سر تو اون  ریدردسرا ز ی!همه خوامیدختر ....من قدرت رو بدون ثروت نم یدونیم ی_تو از قدرت چ
   جشینت نمیا دیکه بهتون مربوط نبود دخالت کرد یبرادرات بود شما تو مسائل

ول کرد  زویبه خاطر تو همه چ نیرحسی...اون موقعه ام یکله شق یلیبزرگمهر امد جلو:دختر خ نباریا
   کشتمتیهمون روز اول م یکنیانقدر دردسر درست م دونستمیاگه م

صورتش با حرص گفتم:واقعا که  کیفاصله گرفتم نزد نیاز زم شتریتو جام تکون خوردم ب گهید کمی
  دیکرد کاریبا برادرم چ تیکثافط یلیخ

  دادیگند مشر*وب م یمسته چون چشاش قرمز قرمز بود و بو کمی کردمیم حس

 د گرفت و بلندم کر بازوم

 +ولم کن  

 از داداشت   نمی؟ا یخوایمگه نم نویرحسی_ام 

  

دوباره  دنشیمحکم منوگرفت سر بلند کردم با د یکی نیزم فتمیکرد به سمت چپ تا خواستم ب پرتم
 بغض کردم  

 ... ری+ام
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"به سمت  در بزرگ سالن حرکت کرد همون طور ادامه  شناستتیکه نم فی:ح دیبلند خند سیملک
  ارشیداد"ب

 کرد :برو   تمیبا خشونت بازوم فشار داد و به سمت جلو هدا 

 که از گل نازک تر بهم نگفت   هیبرادرمه ....کس برهیکه االن انقدر خشن داره منو م ینیا 

   دیکشیبا شدت دستمو م ریاما هربار ام نیزم فتمیبود ب کیراه پله چند دفعه نزد تو

 نیب یخال یکرد اونم منو به شدت به فضا ریبه ام یکالسکه شد اشاره ا هیسوار  سیدر ملک یجلو
 کالسکه هول داد   یها یصندل

   میکالسکه رو بست و شروع به حرکت کرد در

 رهیخ نمیبش یکثافط رو صندل نیا یباشم تا رو به رو نیرو زم یدادم همون طور  حیمدت ترج تمام
   کردینگاهم م

   خوردینگاهش حالم بهم م از

   یبر ی+منو کجا م

 کجا ببرمت؟  ی_دوست دار 

 به حرفش زدم :سر قبرت   یپوزخند

 کرد   انتیاون به خاطر تو به من خ یرضا رو عاشق خودت کرده باش شهی:باورم نم دیخند

 کردم عصاب نداشتم به چرت و پرتاش گوش کنم   سکوت

 ل بودم  حا یاما هنوزم به شدت ب دمیدیتار نم گهیخوب شده بود د چشام

امد طرفم و  نیرحسیشد پشت بندش ام ادهیپ سی،اول ملک ستادیروب کالسکه ا هیاز گذشت  بعد
   رونیاوردتم ب

 صحنه رو به رو شکه شدم   دنید با

531 

 ای+در
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   ایداد :اره در یشنلشو تکون سیملک

بود اما به خاطر چندتا  کیهوا تار میستادیاب ا یکینزد رونیشدن دستم از بهت امدم ب دهیکش با
 شافل اطراف ما روشن بود  

 به عنوان محافظ بودن  سیهمراهمون نبود فقط سه تا گرگ د یکس

 ...  نجایا ی+منو چرا اورد

 اضافه کنم   ونمیتورو هم به کلکس خوادی:دلم م ستادیاب ا یجلو

بهش نگاه کردم  یبود هرچ نیحس ریمتوجه نشدم اما سکوت کردم چشمم فقط رو صورت ام منظورشو
  یچیاما ه نمیازش بب یبلکه واکنش

سر منو با اون نقشه  ی....وقت دیمنو خراب کرد یکارا یلیکوچولوت خ یداد زد:تو اون دوستا نیخشمگ
 ؟  یفتیمن ب ریروز گ هیکه  یکردیفکر نم یبچگانه گول زد

   یتکشاخ ها افتادم با بغض گفتم :تو که خوب مجازاتشون کرد ادی

بهت  ارمتیب خواستمیتو بود ....بهت هشدار داده بودم...همون موقعه که م ری_اگه اونا مردن تقص
   نهیهشدار دادم عواقب کار تون سنگ

   رمنهیمنه همش تقص رهیتنها جواب من بود اره تقص سکوت

 نجایالن امد ا یخواستم؟وقتیم یچ یاون کتابو برا یدونیبه چهرم زد :م یپوزخند ستادیجلوم ا امد
....تکشاخ ها درباره  سهیکوچولوت کمکش کردن که کتاب بنو یرو شروع کرد همون دوستا قاتشیتحق

 تبرادر ی...به لطف دخالت ها خواستمیاطالعات م نیاطالعات داشتن !منم ا یلیها خ ستالیکر
 کردم   یکیمعامله با  هیاما  شدمیداشتم نابود م

  ارهیکه بهش کمک کرد تا دوباره قدرتشو بدست ب یافتاد بزرگمهر....پس اون بود کس میدوزار

از اطالعات با ارزش کتاب برام اورد اما  یو من کتاب رو ....اون مقدار  خواستیم ستالی_بزرگمهر کر
شد و الن برگشت ....قرار شد بزرگمهر  ی،داداشت زخم رفتیم شیداشت خوب پ یکه همه چ یوقت

 وا شد   نجایشما به ا یاما نتونست عوضش پا ارهیبرام بکتابو 

 داشتم   ازیکامل کردن نقشم ن یبه اطالعات اون کتاب برا من
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ولم کنه اما  ریتقال کردم بلکه ام کمیاروم بود  ایدر یبیرفت ....به شکل عج ایکرد به سمت در مکث
 بازوم رو بدجور فشار داد که اخم درامد  

 از من داره   یحرف شنو_تالش نکن اون فقط 

   کنمیبرات م یبگ ی....هرکار  کنمی+ازادش کن خواهش م

 هیبق شیبفرستمت پ خوامیبکنم ....م تونمیبخوام باهات م ی.....هرکار  یمن ی:تو االنم برادیخند
 کوچولوت   یدوستا

   ستادمیرو پام ا یمنو برد جلو لب ساحل ولم کرد با سخت ریحرفش ام نیا با

   یکن کاریچ یخوای+م

دور تر  اشونیقدم از دن هینگاه کن باهر موج....باهر طوفان ....باهر باد ....اونا  ای_نگاه کن .....به در
 ....  شنیم

کرده  یزندان ایاونارو تو در  دمیشنیتمرکز صداشون م کمیامکان نداره با نیا ایبرگشتم سمت در بابهت
   نیحس ریام نهیافسانس ،وحشت زده عقب عقب رفتم که خوردم س نیا کردمیمن...فکر م

 انگار از ترسم خوشش امده بود   سیملک 

توام  ،یکمکم کردن ....تمام قدرت اونا االن ماله منه و به زود یلیجلو بازوم گرفت :دوستات خ امد
 دارم   ازیباز کردن داالن دارک به قدرتون ن ی......من برا یوندیپیبهشون م

   یکن کاریچ یخوایتو م هیچ گهیبودم در حد بنز:داالن دارک د دهیترس

 رو باز کنم   یدیجد یایدن خوامی_م

 ونیح یپست یلیهول داد وحشتم صد برابر شد با اب چند قدم فاصله داشتم :خ ایبه سمت در منو
  ستین تیحال یچیتو ه شونهیحال یز یچ هیباز اونا  ونیح فی....البته ح

 حرکت گلومو گرفت   هیکردم  امد جلو و تو  شیعصب یادیز انگار

   دمیبودن رو نشونت م ونی....باشه حیزجر بکش یدوست دار  تیلحظات زندگ نی_انگار اخر

 تر شد:به چشمام نگاه کن  کیصورتم نزد به
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 نگاه کن   گمیشدم چهرش ترسناک بود داد زد :م رهیخ یا گهید یجا به

به خون نشستش نگاه کردم حجم خاطراتم  یبه چشما زدمیفس مکه به شدت نفس ن یدرحال اروم
منو ول کرد که  سیکه ملک شدیچ دمینفهم یلحظه ا یبرا کهیت کهیچشمم امد اما ت یجلو لمیمثل ف

 امکان ندارهههه   نیامکان نداره ......ا نیداد زد:ا بایو با بهت و تعجب تقر نیافتادم زم

 نداره   یتعادل رفتار  یبکشم ...مردک روان تونستمیدستمو به گلوم فشار دادم نفس نم 

و داد زد :ببرش  نیرحسیرو کرد سمت ام  قهیدق هیبود با دستش سرشو گرفت بعد از  دهیترس انگار
   دیکن شیقصر....زندان

امدسمتم بلندم کرد و  ری،ام شدیتکشاخا بندازه چ هیبق شیمنو پ خواستیم نکهیگرد شد ا چشمام
 دوباره برد تو کالسکه  

بلکه باز شه اما نشد با حرکت  دیکه داشتم به در کالسکه کوب یزور  نیبا اخر ومدین سیخود ملک اما
 کنم   یچه غلط خوامیکه باز شد م رمیشدم حاال گ الیخیکالسکه ب

 سیملک یعنینشستم  یصندلبلند شدم و رو  یفرار کنم زور  ایبجنگم  تونمیشدم که نم فیضع انقدر
 خاطرات مسخرمو...  ی....اونم چ دمیدیچش شد چرا داشتم خاطراتمو م

   کردیم دمیبود که بهمن تهد یکه امد تو ذهنم وقت یز یچ نیاخر

 فرار کنم   دیشده با یاخه ....هرطور  هیداالن دارک چه کوفت امدیکه گفت باعقلم جور درم ییزایچ

 امد سمتم   نیرحسیتوقف کالسکه ام با

 بود   یترسناک یجا میحرکت کرد رقصریراه پله به سمت ز هیاز  میقصر که شد وارد

رو باز کرد  یدر  دادیم تیاما بازم بهم احساس امن شناختیمنو نم نکهیبا ا دمیچسب ریبه ام شتریب
...تروخدا به حرفام گوش کن  نیرحسی+ام  نیکه باعث شد بخورم زم وارید کیوخوشگل پرتم کرد نزد

 منم   ی....تروخدا داداش

خشن  یادیمن دوتا دستمو با دستاش گرفت تو رفتارش ز یبدون توجه به التماس ها دیشنینم انگار
 بود  

 فشار داد   شتریبکشم ،ب رونیخواستم دست هامو از دستش ب یکردم ه تقال
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 تروخدا نگام کن ...  نیرحسیمنم ....ام ریکرده بودم:ام بغض

و گذاشتم کارشو  دمی....دست از زور زدن کش کردیاصال نگام نم شدیبدتر م کردمیتقال م شتریب یهرچ
 که رنگش نااشنا بود  ییبکنه ، زل زدم به چشما

به  خواستیوصل شده بود رو م واریکه هر کدوم به د یبلند ریدوتا زنج واریباالخره چسبوندتم به د 
   دستام ببنده

 ؟  یبندیدستامو م یکه دار  میمن ک یدونیکردن.....م کاریباهات چ ی+تروخدا نگاهم کن لعنت

لباسشو با  قهیکه تموم شد باالخره نگاهم کرد اشک تو چشام جمع شده بود خواست بره که  کارش
 جونم گرفتم  یب یدستا

 ...نرو  ری+ام

  

  

   گهیچشات م یتو یحس هی"

 هنوزم  یمنو دوسم دار  که

 فاصله هامون بشکن   غرور

 نمونده ازم که بسوزم"  یز یچ

  

   شناسمیشد و تو صورتم داد زد:من تورو نم یعصب یلحظه ا یبرا

 نی...ا میمن ک اریب ادیبه  یکنیمنو فراموش م یزود دار  یلی....خ یشناسیداد زدم:منو نم هیگر با
  ست؟یصحنه ها برات اشنا ن

 رنیتورو ازم بگ زارمینم جنگمی...بازم به خاطرت مرشدمیکه به خاطرت با بهمن درگ میهمون من
   زارمی...نم
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   رهیم ادتی"منو چه زود داره 

   رهیکه دلش به تو گ میهمون

  یکه ازش ساده گذشت یهمون

 " رهیکه َپِست بگ جنگهیم داره

  

   نمیداداشمو بب تونستمیزردش نم یتو اون چشا کردینگاهم م شکه

 جدا کرد و محکم فشار داد   قشیلحظه دستامو از  هیتو  یشد ول کینزد بهم

  کردیبه چشمام نگاه م رهیخ رهیخ 

   ادیب ادشیمنو  شهیم یعنی ایتمام وجودم دعا کردم خدا با

 هاش از صورتم سر خورد رو گردنم   چشم

 که خودش گردنم بسته بود گرفت تو دستش   یو گردنبند نییاورد پا دستشو

از  عیدوباره اخم هاش رفت توهم ولم کرد و سر هویواکنش ازش بودم ...اما  نیتر کیمنتظر کوچ فقط
  رونیزندان رفت ب

 نشستم   نیزم یغم تنها گذاشت رو یایرفتنشو نگاه کردم اون رفت و منو با در هیگر با

 کنم   کاریچ دیتوشکمم جمع کردم با پاهامو

   رفتیم نیکه ته دلم بود داشت از ب یدیذره ام هیکال هنگ کرده بود  مخم

 ............. 

 "سوم شخص" 

 زد  تیاز عصبان یادیبه سرش گرفت به شدت شکه شده بود تو سالنش فر دستشو

 ممکنههه  یز یچ نی_نههه... چه طور همچ

 امد جلو :چت شده  یبود  باترس کم سیملک یرعادیکه نظارگر رفتار غ بزرگمهر



 

561 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

   شیچرا برگردوند هیبق شیپ شی....مگه قرار نبود اون دختره رو ببر

 برگشت سمتش جنون بهش دست داده بود   شدیم شتریکه هر لحظه ب یباخشم

 یفهمیکه به خاطر ترس و شکه شدنش بود گفت:اون دخترهه ....اون تو نم یلرزون یصدا با
 چشماش نگاه کردم   به ی....چشماش وقت

 افتاده  یچه اتفاق شدی_مگه چ

 اورا وحشت زده کرد   نگونهیکه ا دیان دختر د یدر پس چشما یچ

  نمیبه چشماش نگاه کردم.....نتونستم خودمو بب ی:وقت شدیم دهیشن یکه زور  ییباصدا

  د؟یچه که ند یعنی دیفهمیحرف هارا نم نیا یشده بود معن جیکه گ بزرگمهر

   یکرد یقاط یز یچ نیواسه همچ یچ یعنی_

!اون دختر چشماش یچ یعنی نیا یفهمیبزرگمهر را گرفت و تکان داد:تو نم قهیباخشم  سیملک
اون نگاه کردم نتونستم خودمو  یداره من فقط تو چشما یتیقابل نیفقط همچ کویونیملکه  ی،چشما

   ستیممکن ن نیرو کشتممم ا کویونینه ..... خودم  یکشتمش.....لعنت نیهم یبرا نمیبب

 !   یچ یعنیاتفاق  نیا دیفهمیرا رها کرد خودش فقط م بزرگمهر

 ارامشش را حفظ کند   توانستیخم شد نم زشیسمت م به

شباهت  یشد که ب یبه فرد کینزد اطی.....بزرگمهر با احت دیسرکش یمکث چیمشر*وب را بدون ه جام
  میشینبود:خب از شرش خالص م یبه گرگ زخم

 بکشتش   توانستیدختر را داشت راحت م نیفکر کرد حق با اون بود االن که ا سیملک

   دی....زودتر خبرش کننیستیزد:کر داد

 افتاده   یوارد اتاق شد باخبر بود که چه اتفاق نیستیکر قهیاز چند دق بعد

 که طلوع کرد برو اون دخترو بکش   دیگفت:من سرقولم بهت هستم خورش عیسر سیملک

 یفرصت رو بهم داد نیا نکهیرا حفظ کرد:از ا شیمتعجب بهش چشم دوخت اما خونسر نیستیکر
 ممنونم! 
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به طلوع  یکرد هنوز چند ساعت رونیبه ب یمحکم از اتاق خارج شد از پنجره قصر نگاه یقدم ها با
 مانده بود  دیخورش

نگاهش  یحت نیستیکر دنینشسته بود حالش خوب نبود با د نیزم یسمت زندان رفت ، روسال رو به
 نکرد  

 انکارش کند  توانستیخوشحال بود!نم دیدیم تیوضع نیروسال را تو ا نکهیته دلش از ا نیستیکر

 که طلوع کرد بکشمت؟  دیبهم گفته خورش سی_ ملک

   یکنیکارو نم نیتفاوت گفت: خوش به حالت،چرا زودتر ا یب روسال

 اشک الودش کرد   یبه چشما یزانو زد نگاه نیزم یروسال رو یکرد و درست جلو یرا ط نشانیب فاصله

  ادتهیقول دادم  هی....بهت  تونمیامده بود ؟ _چون نم طونیدختر ش نیبرسر ا چه

زدن روسال با دستان سردش دست  یانها لبخند یامد هر دو رونیکه از ب یادیداد فر یصدا با
 کن   داشیرا لمس کرد :پ نیستیکر

 افرادش به سرعت اتاق را ترک کرده   ادیداد و فر یمتعجب از صدا سیملک

 _چه خبر شده  

 :به قصر حمله شده !  ستادیا شیاز سربازا جلو یکی

  ؟یییی_چ

 ................ 

 ساعت قبل  12"/ی"مهد

 دم  ول کر ماروین قهی کردمیو تعجب به فرد رو به روم نگاه م بابهت

   ی+مت؟تو....تو زنده ا

 متر وامونده بود   کیکرد امد جلو رضا و محمد که دهنشون  یا خنده

 _معلومه که زندم  
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 نیبا ا دیخواستید؟میداد یگفتم:مارو باز  تیبعد به مت کردم و باعصبان مایبه ن یکردم نگاه یاخم
   دیبرس یکارتون به چ

همش نقشه بود از تهمت به روسال نقشه بود تا مرگ  نایا مینداد یامد کنار پدرش :ما شمارو باز  ماین
 توش   دیگند زد کمیکرد " که شما سه تا  یپدرم  ....."خنده ا

 ؟  دیبد حیاز اول توض شهیامد جلو :م تیبا عصبان محمد

و اول با من  دینقشه رو روسال کش نی:ا مینیبش یتکون داد و ازمون خواست رو صندل یسر  مت
دنبال  سیبردن جاسوس ها ملک نی! با ازبشدیمرحله به مرحله انجام م دیبا زیگذاشت همه چ انیدرم
 ! میجاسوس بهش داد هیکنه ......پس ماهم  دایجاسوس پ هیبود تا  یراه

  ؟یچ یعنی: محمد

به  سیاما ملک میداشتن استفاده کرد نیستیکه روسال و کر یبا مکث ادامه داد:از رابطه خراب مت
 ....  نیهم یالزم بود اعتماد کنه !برا کردیبهش اعتماد نم یراحت نیهم

 بهش؟  دیروسال رو داد کهیحرفشو قطع کردبا خشم گفت:اونوقت واسه اعتماد کردن اون مرت عیسر رضا

 یچه نقشه ا سیملک میبفهم میخواستینبود ما م نینقشه فقط ا ی:رضا اروم باش ....هدف اصل ماین
 داره...  

 سیملک ستیاالن معلوم ن دیقرار بد یبد تیموقع نیکه روسال رو تو همچ شهینم لیبازم دل انیا ی+ول
 دنبالش   میبر دیسرش اورده "از جام بلند شدم"با ییچه بال

 ...  ادیسرش ب ییبال ستیقرار ن یبلند شد و جلوم گرف :گوش کن مهد ماین

 ینقشه خطرناک نیکه همچ میبدون دیچرا ما نبا دینگفت یز یداد زدم :اصال چرا شما به ما چ یعصب
  دیدیکش

کرد اون  یکار  نیبه همچ ی...روسال دو روز کامل با من حرف زد تا منو راضدیدادی:چون اجاره نم مت
نجات  یبرا یاز اون تکشاخ ها بهش گفته بوده راه یکیکرد ...انگار  نکارویبه خاطر نجات برادرش ا

 ونهستن ...ما بهت سیدست ملک ریکه اس شهیباز م ییبرادرش هست ..اما به دست تکشاخ ها
که  دونهینم ناهمیال ی...حتشدیم یعاد دی..مرگ من با شدیم یعیطب دیکامال با زیچون همه چ مینگفت

 من زندم و همش نقشه بود   
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 شدنتم کلک بود ؟  ی+زخم

 شدم اما به موقع درمانم کردن   ی:معلومه که نه من واقعا زخم دیخند

که شما سه تا  دونستیکردنش من باهاش حرف زدم م یادامه داد:شب قبل از محاکمه و زندان ماین
 میبزار خبریلحظه شما رو ب نیبهتون بگم اما نزاشت گفت تو اخر خواستمی...م دیدیدسته گل به اب م

 کرد   اوردب زویهمه چ سیبته بدم نشد چون ملکوسط نقشمون !!که ال دیدی...اما شما سه تا جفت پا پر

 تو روحت دختر!!لنگه داداششه  یعنی کردمیبهش نگاه م شکه

  ؟یکن یخواستیمارو حبس م نیهم یبا حرص گفت :پس برا رضا

البته  میکن یخال دی....اولش شهرو بامیبترکون میوقتشه بر گهیلبخند مرموز زد :اره ..اما االن د هی ماین
کرده ...جنگ ما  دایکه محمد پ یبه اون منطقه ا میبریکارو شروع کردن ...همه مردم م نیما ا یروهاین

   میگردونیشمارو برم یابج میریم گهیاز االن شروع شده و چند ساعت د

  یشدن به قصرش نفوز کن دهیبدون د یچه طور  یخوای؟می+اونوقت چه طور 

 اونجاست!   یموقعه ا نیواسه همچ نیستی_کر

 ................ 

 "رضا/ زمان حال" 

کردم که  ینگاه به مهد هیقصر متنفرم با باز کردن دروازه  نیچقدر از ا میبود سیدروازه قصر ملک یجلو
 بود   ستادهیکنارم ا

   می+بر

راحت از پس چنتا  یلیکدوم از افرادش توقع مارو نداشتن خ چیداخل ه میرفت یمن و مهد همزمان
   دمیبرامد در ینگهبان جلو

 و محمدم خودشون بهمون رسوندن   ماین

   دیطولش ند یلیدخل فقط خ دیبر یتو و مهد میکنیداد:ما سر صدا م یتو دستش تکون رویشمش ماین

 بودم اما فعال نجات روسال مهم تره   یپسر در حد انفجار عصبان نیتکون دادم از دست ا یسر 
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با استرس  یمهد شناختمیقصر خوب م نی...ا اطیتو ح ختنیر سیکه همه افراد ملک دینکش یطول
   میبر دیگفت :از کدوم طرف با

   نوریقصره از ا ری+زندان ز

..با  کردیناکارش م یسمتمون ماشاهلل مهد ومدیم میهرک میتمام سرعت به سمت داخل قصر رفت با
بوده  نیستیبودن حتما کار کر هوشیاز نگهبانا ..همشون ب یبه زندان چشمون افتاد رو تعداد دنیرس

 ما باز کرده   یراه رو برا

  

 کن من هواتو دارم   داشی:زودباش برو پ ستادیدر زندان ا یجلو یمهد

که زانوهاشو بغل کرده بود  یدرحال نیزم یکردم رو داشیسلول پ نیتکون دادم و رفتم تواول یسر  
 نشسته بود  

  یزد :باالخره امد ینگاهم کرد و لبخند کم جون شحالیب یکنارش رسوندم با چشما عیسر خودمو

   کنمیولت نم یبر  امی+تا اون سر دن

شده دستشو گرفتم و به  فیضع یلیکه خ کردمیراحت حس م یلیدستاشو باز کردم خ ریزنج عیسر
به  ینگاه یشده بود رفتم کمکش راه که باز شد مهد ریبا چندنفر درگ یمهد میحرکت کرد رونیسمت ب

   کشمتیخودم م رونیب میبر نجایروسال کرد و باحرص گفت:بزار از ا

 کرد   یتک خنده ا روسال

   میرسیفعال،به مراسم کشتارم م دی+بدو

بلند شد تا چشمم بهش افتاد خون  سیداد ملک یصدا میدیتا به درسالن رس دنیبه دو میکرد شروع
   میکه وقت ندار فیچشمامو گرفت ح یجلو

معطلشون  کمی نیخورد شد ا دیترک بایزد که تقر یبه لوستر وسط سالن ضربه محکم عیسر یمهد
   دنی..اژدهامون رس رونیب دیداد زد:بدو ماین اطیبه ح میدیتا رس کردیم

رو دستش بلندش  عیحرکت سر هیامد طرف روسال تو  یمهد میمردیهممون م میرفتیاالن نم نیهم اگر
 کرد  
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   می_بر

 ام نشست پشتش   یمهد میاول روسالرو سوار کرد دمیدر که رس یجلو به

بال هامو باز کردم افتادم به  رونیب انیب دادنیاجازه نم سایبودن گرگ د ریو محمد هنوز درگ ماین
 جونشون  

رو کردم  نیستیکر دنیزدتش ..با د ریبا ت یکیتا خودمو بهش برسونم  مایرو ن دیاز گرگ ها پر یکی
 سمت محمد :زود باش برو سوار شو 

   رونیب میجهنم بر نیاز ا دیدستشو گرفتم و بلندش کردم :پاشو سوسول خان با مایسمت ن دمیدو 
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  ی_جهنمو خوب امد

   میداد زد :سوار شو رضا بر یسوار شدن فقط من موندم...مهد نمیستیو کر ماین عیما سر دنیرس با

 نیزم فتمیروم که باعث شد از اژدها ب دیاز پشت سر پر یز یچ هیسمت اژدهام رفتم تا سوار شدم  به
...از  نهیرحسیبود مطمئن شدم ام ستادهیصورتم ا یکه درست جلو یرنگ بزرگ اهیگرگ س دنی...با د

  نمیرو قفسه س دیجام بلند شدم که پر

   دمیقول م میدیصورتش داد زدم :نجاتت م تو

برداشت که روسال  زیبه شکمش زدم که پرت شد اون طرف دوباره به سمتم خ یضربه محکم پام با
 نگهش داره   تونستینم ادیشده بود ز فیضع یلی...خ دیکش  یا شهیبه شکل حباب ش یوار یدورش د

 بره بدون مکث دوباره سوار اژدها شدم   نیاز ب وارید نکهیا قبل

کارمون رسما گور  نیکردم با ا سیبه قصر ملک یسه تا اژدها به سرعت اوج گرفتن از باال نگاه هر
  دمیخودمون کند

منو نگران  نیحال بود و ا یب یادیبه روسال کردم ز ینگاه رونیب میرفتیم سیاز قلمرو ملک عیسر دیبا
 میوارد قلمرو مت و شهر شد ادیز یلیکردن مسافت اونم با استرس خ یکرده بود باالخره بعد از ط

 یخال بایرتو قصر منتظر ما بودن ...شهر تق انشیبود مت و تمام اطراف دیطلوع خورش یها یکینزد
 شده بود 
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سمتش و اونو تو بغلش  دیاشک الود دو یبا چشما ناهمیشد ..ال ادهیکمک کرد روسال اول پ یمهد
   ینگفت یچیگرفت :دختره احمق...چرا به...م..من ه

بهش  یکوتاه می..."بعد اروم به سمت مت رفت و تعظ زمیبهش زد :متاسفم عز یلبخند خسته ا سالرو
   دیکرد "ممنون که بهم اعتماد کرد

 کتاب الن که دستش بود چشام گرد شد   دنیجلو گذاشت با د یقدم نیستیکر

 کتاب بانو ارورا   نمی_ا

 میتونستیرو تو بغلش گرفت :ممنونم دختر ...بدون کمک تو نم نیستیبا مکث کتاب گرفت و کر روسال
   میموفق بش

 به روش زد روسال ازش جدا شد و کتاب به دست مت داد   یلبخند نیستیکر

و با اخم  نهیکرد که دست به س یبه من و مهد یشد برگشت نگاه مونیحرف بزنه که انگار پش خواست
   میکردینگاش م

   میتا صحبت کن نیایب دیکارتون کرد نکهیداخل شماهم بعد از ا میریما م اروم گفت :خب دیخند مت

 و محمدم رفتن   نیستیو کر نایرفتن مت ال با

 اتفاق ها متاسفم    نیامد جلومون :به خاطر ا روسال

کلمو  خوادیکه دلم م میانقدر از دست عصبان یدونیگفت :م تیبا اخم رفت جلوش و با عصبان یمهد
کرد وتو بغلش  یفاصلشو باهاش ط ی...که مهدنیی" روسال سرشو انداخت پا واریبکوبم به د

 ...کله شق   یلنگه داداشت یعنیگرفتتش"خوشحالم حالت خوبه 

 :اهم   جمیمنم که هو کردیبا لبخند نگاهشون م ماین

 جواب اونو بده حاال   یتونیبه من کرد: م یاز روسال جدا شد و با ابرو اشاره ا یمهد

ناراحت  شتریحاضرم بدم ،از دستش ب مویکه به خاطرش زندگ یرفتن و من موندمو دختر  مایو ن یمهد
   ستادیدرخت کنارم ا کیامد نزد یبودم تا عصبان

   ینگفت یز یارزش بودم که بهم درباره نقش چ یانقدر برات ب گهی+حاال د
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 شمارو به خطر بندازم   تونستمی_رضا من.. متاسفم اما نم

شروع کردم داد زدم :اونوقت تو جونت تو خطر باشه مهم  تیس کردم منفجر شدم با عصبانلحظه ح هی
چرا قبلش با ما  یفکر  ی..چرا انقدر ب اوردیسرت م یی..اگر بالیچ کشتیتورو م سی؟اگر ملک ستین

   یمشورت نکرد

 خوادی..دلم نم رونیاز شهر بره ب یمهد زاشتمینم یو:بهم حق بده ..من حت دیمن ترس تیعصبان از
 یبرام کاف ریافتادن ام ریبود ..."با بغض ادامه داد"گ یاز دست بدم ...مرگ پدرمادرم برام کاف زانمویعز

 بود 

چقدر  یدونی؟میدیگفتم :چرا انقدر عذابم م تمیقدم به سمتش رفتم و با همون عصبان هی
 !! متدادیهنوز بهت اعتراف نکرده بودم ..داشتم از دست م یخوامت؟لعنتیم

 ؟  ینکنه عذاب وجدان گرفت هی:چ دیقطره اشک از چشمش چک هی

پشتمو بهش کردم  یمیتو زندگ یفهمیهم گذاشتم عذاب وجدادن؟؟هه دختر نم یرو چشامو
به ذهنم امد چرا اعتراف نکردم؟ +اگر قرار  یز یقدم اول برنداشته بودم که چ نمیاشکشو بب تونستمینم

 باشه   نیا یبرا خوامی"برگشتم سمتش بال هامو باز کردم "م رمیباشه عذاب وجدان بگ

چسبوندمش به درخت بال هامو حائل صورت و بدنمون کردم و با تمام وجودم   ادیبه خودش ب تا
   دمیل*باشو  بو*س

   کندیم ی"چه فرق

   دیتاللو خورش ای رنورماهیز

 را   لبات

 ماه من   ییتو زنمیعاشقانه بوسه م یرگبار ها به

 که هرکس به دنبال ستاره است   ایدن نیا در

 " ستیمن است مرا ترس شهاب باران ن یماه برا یوقت تا

 ........... 

 (روسال) 
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 گهید یایدن هیانگار تو  شدیچ دمیبرخورد ل*ب هاش انگار برق صد ولت بهم وصل کردن اصال نفهم با
 بودم  

   رونیبزنه ب نمیظربودم از س....هرلحظه منت دیکوبیوار م ونهید قلبم

 کمیبود ازم  میلحظات زندگ نیتر نیریش گمیبسته بود بعد از چند لحظه که به جرعت م چشماش
 جداشد  

 ....اما رضا  خوردیجانانه ازم م یلیبود االن صدتا س یا گهید هرکس

   کردیم اطیاحت شهی....هم کردیخودشو کنار من کنترل م شهیهم ازشیکه با تمام ن یمرد

که رضا منو  نیی...سرمو انداختم پا دمیکه افتاده بود خجالت کش یام نشد !از اتفاق قهیدق هی  نایا همه
 کنمینم یحرکت یبهت گفته بودم که تا تو اجازه ند دونمیبه بغلش مهمون کرد! :عاشقتم دختر ....م

   ستیمهم ن یچیبرام ه یباش شمیپ یوقت ی....تو فقط مال من

 بود  تیاز خودش جدا کرد هنوز بالش تو همون وضع منو

 یمهد یبگم! با صدا یچ دونستمیگرفته بودم نم یهام مطمئنم سرخ سرخ شده بود انگار الل مون گونه
 طونیحالت ش هیبا  یتازه تونستم نفس بکشم ....مهد گمیمکث رفت عقب به جرعت م کمیرضا با 

 !  دمیبدتر خجالت کش کردینگاهم م

 ؟  دی...صحنه دار بود سانسور کرد گهید_باشه 

 گفتم :خجالت بکش...منحرف  غیسمتش و با ج دمیحرف دو نیا با

   میدیند یز یچند قدم رفت عقب و با خنده گفت :اروم بابا به خدا ما چ یمهد

به لب  یتلخ یلیبود و لبخند خ نییبود سرش پا ستادهیا ادیشدم که با فاصله ز مایمتوجه ن ما؟؟؟تازه
 اشت د

که قلبم براش  طونیش یاز اون خنده ها خندهیداره م دمیاب شدم !برگشتم سمت رضا د گهید رسما
 ضعف رفت 

 نشده (اره ارواح خالت )   یز یبهش نگاه کنم صدامو صاف  کردم مثال چ نتونستم

  میکار دار یلیکه خ می+بر
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 .................. 

تو  ریبگم وز نویهم تو جلسه بود ....قبلش ا ریوز ناویال ینشستم همه منتظر من بودن حت یروصندل
و  یمهد یچشا یدرباره بزرگمهر گفتم خون جلو یبکشتش ،وقت خواستیم ینقشه نبود مهد انیجر

 محمد و البته رضا رو گرفت !  

  رسمی...بعدا به خدمتش م میدزدیمدت نگاهمو از رضا م تمام

  ه؟یتی+شهر تو چه وضع

 خوشبختانه همشون به موقعه مستقر شدن  میکرد هیخم شد:کل شهر تخل زیرو م کمی محمد

شهرو  نانیجنگ به شهر برسه فقط جهت اطم میزاری....نم شهیتکون دادم جنگ ما داره شروع م یسر 
   میکرد هیتخل

   یرو برامون شرح کامل بد یکه بدست اورد ی:ممکنه ازطالعاتنیستیکردم سمت کر رو

جمع کرده  سونیقرمز رو تو دره ج یها ستالیتمام کر سیکه من دراوردم ملک یر اما نی_حتما...طبق ا
 نیا میکرد دایگفت چندتاست !ما محل تکشاخ ها رو به کمک بانو ارورا پ شهیکه نم ادهیمقدار انقدر ز

 ستین شخود یاالنش برا ادینداره و قدرت ز یادیاز خودش قدرت ز سیملک دمیکه من فهم یطور 
 کنهیقدرت هاشون جمع م کویونیملکه  اچهیدر قیکرده، از طر یکه زندان ییتکشاخ ها ی....برا

 محل هاشون  نمی"ازی...."چندتا برگه گذاشت روم

 ؟  هیچ کویونیملکه  انی: جر رضا

 یتکشاخ هارو بشنوه برا یصدا تونستیدختر دورگه بود که م هیبهش کرد و گفت :اون  ینگاه مت
با تکشاخا ارتباط برقرارکنه و اونام ازش  تونستی...چون راحت م گفتنیم کویونیمردم بهش  نیهم

 کشته شد   سیالن برگشت اون دخترم به دست ملک یاما وقت کردنیاطاعت م

 الن بهش کمک کرده  قاتیاون دختر بوده که تو تحق حتما

  خواد؟یم یچ یرو برا ستالیهمه قدرت و کر نی.... مت با اخم ادامه داد:امیهممون کف کرد رسما

 رو باز کنه ....داالن دارک   یا گهید یایدروازه دن خوادی+م

 دارک ؟  ؟داالنییییداد زد :چ بایاز جاش بلند شد و تقر مت
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  ه؟یچ دیدونی+شما م

و  نیبدتر یکیتار یای...داالن دارک دنمیشیبا بهت و تعجب گفت:اگر بازش کنه بدبخت م ماین
ما  یایباز کنه فقط دن ارویهستن اگر دروازه اون دن یزندان ایممکن تو اون دن یجونورا نیقدرتمند تر

   شهیشماهم نابود م یای....دن شهینابود نم

 ! یدیبود افر یچ قهیعت نیشکرت ا ایاهلل خدا بسم

 یادیز یلیبه قدرت خ ازیقرمز جمع کرده! باز کردن اون دروازه ن ستالیانقدر کر ستیخود ن ی_پس ب
 کنه   نکارویا میبزار دیداره....ما نبا

   میریگیبکنه ما جلوش م نکارویا ستیجام بلند شدم :قرار ن از

   میکن کاریچ دیبا میدونیماکه نم ی:چه جور  یمهد

 ...اتفاقا درشم بازه   میما کتاب الن رو دار میدونیزدم :چرا م یلبخند

بازش  نویا شهیدورش نبود :با استفاده از شاخ تکشاخ ها م شهیاز ر یاثر  گهید زیگذاشتم رو م کتاب
 کرد  

 هم امدن البته   هیبلند شدن بق عیسر مایو ن مت

بردن  نیتکشاخا تا قدرتش از دست بده ....دوم ازب ی....اول ازاد دمیسه کارو انجام بد دی+ما با
   میکن دیبا کاری...الن بهمون گفته چ سیبره ....و سوم کشتن ملک نیاز ب دیها دروازه هم با ستالیکر

   می: بهتر عجله کن دیبه کتاب کش یدست ماین

   یبهم زد :شما فرمانده ا یلبخند

 قینفس عم هی میباش دانیم نیا روزیتو ....کمک کن حداقل پ دیبه ام ایبه همشون کردم خدا ینگاه
  دمیکش

سراغ تکشاخ ها تا  رمیخطرناکه ....من م نجایا رنیبه قرارگاه م ریو پدرشون به همراه وز نای+بانو ال 
که پرواز با اژدها و مبارزه با شکل  ییها لشوندهیبه همراه همه تبد مایاونارو ازاد کنم شاهزاده ن

 ...."مکث کردم "  کننیرو گرم م سیگرفتن سر ملک ادی شونیلیتبد

   کنهیم تونیهمراه رضاهم
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خودم بزرگمهر رو  یبا دستا خوامیم اینزار اهینخود س یپ نجایاگفت :دوباره منو  یبا اخم اشکار  یمهد
  میدیکش یبکشم!به خاطر اون کثافط انقدر بدبخت

برن فقط "با  نیازب دیها ....همشون با ستالیسراغ کر دیریبهش زدم : تو و محمد م یپر استرس لبخند
   یگفتم"قول بده سالم برگرد یاروم تر  یصدا

   شهینم میزیظلمات رو نکشم چ کهیکرد :من تا اون مرت یا خنده

  ؟ی_من چ

   یر یم نایکردم:تو با بانو ال نیستیبه کر ینگاه

بهم  یاون شب چ ادتهیولت کنم  مهینصفه ن ستیقرار ن امیامد جلو دستمو گرفت :نه من باتو م عیسر
   امیمن همراهت م یستیبهش زدم که ادامه داد"....تو پرواز با اژدها بلد ن ی؟"لبخند یگفت

 :کدوم اژدها   دیباال پر ابروهام

 خودتون   یکرد : اژدها یخنده ا مت

 ................. 

 (سوم شخص) 

هرلحظه  کردیانقدر بود که احساس م تشینگم بهتر است مقدار عصبان یز یچ سیحال روز ملک از
دختر  هیچه طور  نکهیکه کرد ....از ترسش از ا یبود از اعتماد نیته کردنش هست خشمگامکان سک

   دیکش شیبرا یز ینقشه تم نیهمچ

 ریکس غ چیبود ه دهیملکه  د کی...در چشمان اون دختر  اوردیاورا به زانو درم دانسیکه م یا نقشه
 با تکشاخ ها صحبت کند   توانستیدورگه بود نم کیکه  نیبا ا کویونیاز ملکه 

او  دهیمت فهم دانستیاالن م دادیاورا به شدت ازار م نیرا گرفته بود و ا شیجا یگر یدختر د حاال
حمله  ی...بزرگمهر اصال دوست نداشت تو کردیکارش را زودتر تمام م دیرا داره با یقصد انجام چه کار 

 کرد  ببهش قول داده بود را طل سیکه ملک یستالیمقدار کر نیهم یداشته باشد برا یاش نقش

  یتا زمان باز کردن دروازه همراه من باش دیبا یرسینرسم توام نم خوامیکه م یز یکه من به چ ی_تا زمان

 شد  یاز حرف او عصب بزرگمهر
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 بمونم  نجایا ادیخوشم نم چینبود ...من ه نی_قرار ما ا

:گوشاتو باز دیکشیعصابش م یهم داشت ناخون رو یمرد شرق نیبود ا یعصب یبه اندازه کاف سیملک
  ؟یدیفهم یر ینم یگورستون چیکه من کارم تموم نشده تو ه یکن ...تا وقت

  دیترسیم یگرگ زخم نیبزرگمهر از ا بیعج

 ازیمرد ن نیخودش به دروازه ا یایبرگشتن به دن ینداشت برا یقبول کند اما چاره ا خواستینم اصال
 بود  

   سونیدره ج میریم اریرو کرد سمت فرماندش :زودتر ارتشمو به حرکت درب سیملک

   میبازکن دیشب دروازه رو با تا

  شدیتمام م دیکه شروع شده بود با یداشت ...باز  جنون

 ....... 

جنگجو شده بود  یبانو ها هیلباس شب نیشد بود را به تن کرد چقدر در ا هیکه براش ته یرزم لباس
   ندیلباس بب نی....کاش برادرش بود تا اورا در ا

 افراد اماده بودن   همه

 و ترس همه را داشت ....  ی...نگران استرس

   دیکش یقیبه خود کرد نفس عم یگر ینگاه د روسال

   ندیدخترک مهربان رانب نیا گرید دیکرد شا نایبا ال یسمت دروازه حرکت کرد وداع دلسوز  به

 با عشقش   یکردجانسوزتر  یوداع یمهد

  زمیبرگردم عز دمی_قول م

 ! مونمیاش گذاشت:منتظرت م نهیکرد سرش را در س بغض

   دیرس هیبه قرارگاه نوبت به بق نایکردن مت و ال یراه با

 اماده بود   زیبه همه کرد همه چ ینگاه روسال
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 خود رفت   یسمت اژدها به

 جنگ سوارش شود   یبرا یروز  کردیوقت فکرش را نم چیه

 تعارف نگران همه بود   یکرد ب هیبه بق یا اشاره

   دیسالم برگرد دی_همتون با

   میگردیکرد:برم یخنده ا ماین

   رفتیم دیبه ارتش کرد که حرکت کنن رضاهم با یاشاره ا سپس

 به روسال کرد   ینگاه نییاز پا رضا

 بود  دهیبار عشقش را بوس کی یحداقل برا گشتیزنده بر نم انیجر نیاز ا اگر

   اینرفته تو هنوز اعتراف نکرد ادمی_

 اعتراف کنم   دمیقول م یبرگرد یبه او کرد  _وقت یو غم نگاه یبا نگران روسال

 بهش زد و ازش فاصله گرفت   یلبخند رضا

 باچشم دور شدن عشقش را نگاه کرد   روسال

   دیرس یبه مهد نوبت

   میشیم روزیتهش باهاتم شک نکن ماپ بهت گفتم تا ادتهی ی_ابج

  دی....هر دوتون سالم برگرد میشیکه م دونمی_م

 زد   یپشت دست خواهرش را بوسه گرم یمهد

 پشت روسال سوار شد   نیستیکر

   ی_حاضر 

 مهم بود   یلیجنگ خ نیبرد در ا دیکش یقیعم نفس

   می_بر

 بزرگش را باز کرد با اوج گرفتن فندق روسال در دل دعا کرد   یبال ها فندق
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 اخرشه  گهی_د

 .......... 

 مهم نبود   شیبرا یز یچ چیه گریبود انقدر عجله داشت که د دهیرس سونیتازه به دره ج سیملک

 افرادش در حالت اماده باش بودن   تمام

 شده بودن   دهیچ حیصح وهیها همشون به ش ستالیکر

 به جهنم باز شود!  یمنتظر قدرت ارباب خود بودن تا دروازه ا فقط

   کردیها نگاه م ستالیزده به کر رتیح بزرگمهر

   میزودتر تمومش کن دیبا دیچک کن زوی:زودتر همه چسیملک

  ؟یعجله ندار  یلی_خ

 درهم شد برخرمگس ماجرا لعنت!  شیاخم ها دیبه گوشش رس مایکه از ن یادیفر با

بچه؟برو تا نکشتمت من  یشد ریو ارتشش برداشت :مگه از جونت س مایبه سمت ن یقدم سیملک
 حروم شماها کنم   روهاموین خوامینم

  

  

 برازنده اش بود  یپسر مت،پادشاه خواندیرجز م عجب

 ....  یکنینم یغلط چیتو ه میکه ماهست ی_ تا وقت

 شدن!  ریانگار از جانشان س نه

   دیافرادش "همشون رو بکش_باشه....."روکرد سمت 

 ......   میکنیجا خوش کرد :تمومش م مایکنار ن رضا

 شدن   ریباهم درگ مایو ن سیملک یروهایزود ن یلیخ

 رفت   شیها ستالینگاه کند به سمت کر خودیجنگ ب نیوقت نداشت به ا دیخود را کنار کش سیملک
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 کند که  ریرا از قدرت خود س ستالیکر نیتمرکز خواست اول یکم با

 که بهش  خورد با دستش از خود محافظت کرد   یضربه محکم با

 یر یتند م یدار  یلیبرادر روسال:ظلمات جون خ یبه عبارت ایجهان  لشوندهیتبد نیبود پسر بزرگتر یمهد
 .... 

   ارمیکه سر برادرت امد سرتو ام ب ییبال یخوایباحرص نگاهش کرد :م سیملک

 کرد :خفه شو  یاخم یمهد

 ....... 

   دنیشدن تکشاخ ها رس یبه محل زندان کردنیکه فکرش را م یز یزودتر از چ یلیخ نیستیو کر روسال

 ارام بود   یرعادیهمچنان به صورت غ ایدر

 شن ها فرود امدن   یساحل رو کینزد

   میازادشون کن دیبا یبه اطرف کرد:چه طور  ینگاه نیستیکر

 یاهیبزرگ به س ییحرفش شد ،اژدها الیخیب ینعره ا یبه او بدهد که با صدا یخواست جواب روسال
 شکمش به رنگ جهنم قرمز ،  ریشب بود اما ز

 بلند شد   یکم شیپاها یامد! رو فیخود سرک فیحر دنیبا د فندق

   میاز اون شروع کن دی_انگار با
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 به انها حمله کرد  کبارهیبه  اهیس یاژدها

 زد   فشیبه گردن حر یدوتا دستانش را باال اورد و چنگ فندق

 از اقدام او وحشت کند  نیستیکه باعث شد کر نییپا دیاز فندق پر روسال

   یکنیم کاری_چ

   کشمشیگارد گرفت :خودم م روسال
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 شد   کینزد یشده بودن روسال کم ریو اون اژدها درگ فندق

 یجنگد برا یبر سر نجات برادرش، بازهم م شینبردش با عمو ادیقدرتش را جمع کرد ....به  تمام
 که دوستشان دارد!  یکسان

 ترسناک زد   یمحکم به کمر اون اژدها یقدرتش ضربه ا با

 ! دیتکشاخ جد هیرا حس کند  شیبو توانستیمتوجه روسال شد م تازه

به موقعه ازش  نیستیخوشبختانه کر فتدیزد که باعث شد از پشت ب یدمش به به فندق ضربه ا با
و اتفاقا ضرباتش قشنگ به  زدی....حجوم اورد سمتش....روسال پشت سرهم بهش ضربه م دیپر نییپا

  خوردیهدف م

 .............. 

   شدیم ریکارش د یجنگ نابرابر شرکت کند هرچند که داشت برا نیانگار مجبور بود در ا سیملک

 انداخت   یرا به جان مهد نیرحسیعوضش ام دیرا کنار کش خودش

بهش  سیگرگ د نی،چند دیجنگیبا ارزش تر بود م شیکه از برادر برا یبا تمام توان با کس یمهد
   دیشدن که خوشبختانه محمد به موقع رس کینزد

 باز کرد   ماین یتالش رضا راه برا یبودن ،باکم ریو رضا به شدت درگ ماین

 با من  نای_تو برو ا

 خورمیبجنگ قسم م ای...ب یسادیداد زد:بزدل ترسو کنار وا دیبود رس یباهر سخت ماین سیملک یکینزد
   کشمتیواسه خنک شدن دلمم باشه م

 شاهزاده بخواد   یشوت کرد :هرچ یزد شنلش را به طرف یپوزخند سیملک

 بود   یقو یادیز فشیاما حر دیجنگیبا تمام توانش م مایشدن ،ن ریباهم درگ سیو ملک ماین

اسمان هم همه جوره به  لشوندگانیباال تمام اژدها سواران دو گروه به جان هم افتاده بودن ....و تبد از
 ،  کردنیانها کمک م

 بود   سیکمتر از ملک اریبس ماین یروهایخراب بود تعداد ن اوضاع
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 خود بود   فیهمچنان در تالش شکست حر ماین

   یکنیخستم م یدار  گهی_د

 کرد   یافتاد و از درد ناله ا نیزم ید انقدر بود که نفسش رفت!روز مایبه ن یسخت ضربه

 را گرفت   شیجلو نیحس ریخواست به سمتش برود اما ام تیوضع نیا دنیبا د یمهد

 شاهد مرگ دوستش باشد !!   دیبا ایبرادرش را بکشد  دیبا ای

من و ارتشم  یجلو دیتونیم یواقعا فکر کرد یاحمق یلیرفت و کنارش زانو زد :خ مایباال سر ن سیملک
   دیریرو بگ

   ستمین ونیمن مثل تو ح یاما هنوزم لجباز بود :تو باعث مرگ مردم شد رفتیم سهیدرد ر از

   یش مونیپش یتونیم یمرد یگذاشت :وقت مایگردن ن یرا رو رشیشمش نیچشمگ سیملک

کم سو از  یبا چشم ها مایبرخورد کرد ...ن سیمحکم از پشت به ملک یز یکند چ یاو حرکت نکهیاز ا قبل
 خوناشام دورگه واقعا خوشحال شد!!!  نیا دنید

 ! دمیرو بهت نشون م یمونیرفت :پش سیبه سمت ملک رضا

 ................ 

 ممکن به جنگ گرگ رفته بودن   یروین نیبود که با کمتر ینگران جان خود نبود نگران کسان روسال

به  یپرت کرد و اشاره ا نیزم یاز قصد خودش را رو دیبه نظرش رس یشده بود اما فکر  فیضع
 کرد   نیستیکر

 طانیش نیرا در شکم ا رشیشمش عیفندق گردنش را گاز گرفت روسال سر دهیبهش رس اهیس یتا اژدها 
  ییکه کشت ییبه خاطر تکشاخ ها نمیفرو کرد :ا

 فرو کرد   نشیرا دراورد اما مجدد تو س رشیشمش

از درد  زدو افتاد خونش بود که ساحل زرد رنگ را  ی! اژدها نعره استادیا طانیقلب تپنده ش بایز چه
 کرد   نیرنگ

 به تالطم افتاد   بیعج ایدر امواج
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  ؟یدوباره سوار فندق شد ....حاال چ نیستیکر

 رفت   ایسمت درشده بود اما موفق شده بود به  یزخم شیاز بازو یکم زدینفس نفس م روسال

 را بست :وقتشه   چشمانش

 ییضربه زد موج ها ایرا تکان داد با تمام توانش به در شیبال ها دیپگسس سف بایداد ....چه ز فیش
 به حرکت درامدن   یسونام یبه بزرگ

 ....  دی:شما ازاد ستادیا شیدوتا پا یرو

 دور کرد   ایاز در کمیفندق را  نیستیشد ،کر شتریموج ها ب تعداد

اب  نیکه تکشاخ ها از ب دینکش ی....طول ندیدرخشش شاخ، تکشاخ ها را بب توانستیهرموج م با
 امدن   رونیب

 سیانها ملک ی....با ازاد زدنیم یخوشحال ادیپر شد همشون فر بایموجودات ز نیساحل با ا کل
 !!!  شدیقدرتش نصف م

کرد که همشون دور روسال جمع شده بودن ...گله تکشاخ  ییبه تکشاخ ها یخوشحال نگاه نیستیکر
   یرا داشت! سمت روسال داد زد:حاال چ دنشانید یارزو یبود که در بچگ یز یها چ

تقاص کثافط  سی....وقتشه ملک نیایرا باز کرد :همتون بامن ب شیبلند شد ،بال ها شیدوتا پا یرو
 ! رهیبم  دیرو بده ....با شیکار

 ........... 

 زد   یبه بال رضا ضربه بد تیبا عصبان سیملک

   گذشتیبهت خوش م شتری...ب یموندیمن م شی_نمک نشناس مطمئنم اگر پ

 شده بود اما هنوز انقدر توان داشت تا باز بجنگد....  یدرد داشت ....اما باز بلند شد بالش زخم رضا

 بهتر از خدمت به توعه  رمیصدبارم بم ی_روز 

کند  یهول داد ،تا او خواست حرکت یبا تمام توان رضا رو به سمت تکه سنگ سیحرفش ملک نیا با
 مانع ضربه شد   رخودشیرا به سمت گردنش اورد رضابا شمش رشیشمش
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   دادیرضا خم شد و اجازه حرکت به او نم یرو اوردیفشار م رشیبا تمام توان به شمش سیملک اما

 بود که نتوانست بلند شود   یبلند شو اما دردش قدر  خواستیوضع م نیا دنیبا د ماین

 چقدر کشتنت لذت بخشه   یدونی_رضا نم

   کردیحس م یخونش را به خوب یرضا را خراش داد ....گرم یاز گلو یکم رشیشمش زیت غهیت

حالتش شد از  رییحس کرد رضا متوجه تغ نشیرا در قفسه س یادیدرد ز یلحظه ا یبرا سیملک اما
 فاده کرد و محکم اورا به عقب پرت کرد  فرصت است

 ببره   نیهارو ازب ستالیداد زد :روسال موفق شده زود باش کر یمهد سمت

اجازه رو  نیبلند شد :نهههه ا شیحرف رضا با خشم از جا دنیقلبش بود اما با شن یدستش رو سیملک
   دمینم

 حجوم اوردن   مایو ن یها به سمت مهد سیتمام گرگ د ادشیفر با

 ماتش برد   سیکه شد ملک یانداز  ریبا ت اما

) که با افرادش به کالسی(برادر زاده شاه ترسا .پسر ن امیلیو دنیتوانش بلند شد از د نیبا اخر ماین
 ته دل به روسال احسنت گفت   کردنیم یانداز  ریها ت سیسمت گرگ د

 !!!  دیمحافظت کن مایداد زد :از شاهزاده ن امیلیو

کرد   نیحس ریبه ام یرا گرفت نگاه شیجلو  اهیها رفت اما باز گرگ س ستالیبه سمت کر یمهد
   ی_ببخش داداش

به درخت خورد  محمد امد کنارش هر دو با  میرا به عقب پرتاب کرد که مستق نیرحسیقدرش ام با
 نیا یراه واسه نابود هیبود  ادیز یلیها ضربه زدن اما مقدارشون خ ستالیتمام توان با قدرتشون به کر

به سمتش امد  سیدادنش ملک فیداد  با ش فیمکث کرد ..... ش یوجود داشت !مهد ستالیهمه کر
 افتاد   نیبه زم یاما با ضربه محکم

   میبرگرد یبره ما چه طور  نیداد زد :تمومش کن  _اگه همش از ب یبه سمت مهد روسال

 شد و همزمان داد زد:گور باباش ....تمومش کن   ریرفت و باهاش درگ سیبه سمت ملک روسال
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 کرد   کسانیبود را باخاک  ستالیکر یکرد با تمام توانش با ان جسته هرچ تمرکز

 ثمره سال ها تالشش نگاه کرد!!!  یبا بهت به نابود سیملک

 _لعنت به تو دختر  

   یبه جانش افتاد :سزاوار بدتر از  مرگ رشیبا شمش روسال

که مهارش را از دست داده بود بهش حمله  یاز دست دادن نداشت با خشم یبرا یز یچ گرید سیملک
   دیجنگیم سیعشقش انگار جان تازه گرفت همان طور که روسال از جلو با ملک دنیکرد ،رضا با د

 تموم شد ...اشغال  گهید یفرو کرد :باز  ریگرگ پ نیرا برداشت و از پشت محکم تو کمر ا رشیشمش

 ......... 

 (روسال) 

 ......هوراااااا میافراد ما بلند شد :ما برد ادیفر نیزم یرو سیباافتادن ملک زدمینفس م نفس

کردم که  مایبه ن یکردن  نگاه یهم بلند شد اونام شروع کردن به ابراز خوشحال امیلیافراد و یصدا
 کنارش بود   نیستیکر

 و محمدم خوب بودن   یخوشحال بود مشخص بود درد داره اما حالش خوب بود مهد ماین

 بود اماحالش انقدرام بد نبود   یاز بال هاش خون یکیگردنش و  رضا

که  یرنگ اهیها کشته شده بودن، فقط گرگ س سیسر برگردوندم تمام گرگ د یشاد یصدا ها نیتوا
   دیکشیو اروم نفس مافتاده بود  نیزم یرو شناختیهنوزم منو نم

  نیرحسیبلند شووو ...ام یه نیرحسیسمتش :ام دمیکردم دو وحشت

 نه ....  ایشده بود خدا اهیزانو زدم که بلند شد تو چشماش نگاه کردم رنگش س کنارش

 شده!  یگرگ واقع هیبه  لیاون تبد سیبا مرگ ملک نکنه

   ی.....منم ه نیرحسی+ام

زانو زدم ....دستامو دور  نیو رضا به سمتم امدن و کنارم رو زم یمهد دی....بغضم ترک یواکنش چیه
 بود    میکه تمام زندگ یرنگ بزرگ اهیگردنش حلقه کردم ....تو اغوشم گرفتم گرگ س
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 هق زدم ....  هق

 تروخدا....ب..برگرد   نیرحسی+ام

  

 مونده تو قلبم  ی/که چقدر جات خال فهممیو من دارم تازه م یستی"ن

 از من   یدیدل تنها/نگو که دلت رو بر نیا یو ناج همدم

 هنوزم  یکه منو دوسم دار /گهیم نویچشات ا یتو یحس هی

 نمونده ازم که بسوزم "  یز یفاصله هامون بشکن /چ غرور

  

 خواستم؟  یروز تولد..م از خدا چ یدونیتروخدا...م ری+ام

 وقت تورو از دس ندم...  چیزدم :ارز...ارزو کردم که ه یتلخ لبخند

  

   رهیکه دلش به تو گ می/همون رهیم ادتی"منو چه زود داره 

  رهیکه َپِست بگ جنگهی/داره م یکه ازش ساده گذشت یهمون

 بمونه  یز یچ خوامینم ینباش/دمیم امویتو همه دن یپا به

 قلب خسته هنوزم همونه "  نیا/مایکه مثل قد یدونیم خودت

  

 یبا صدا ختیریبدنش م یشونم اشک هام رو یبه خودم فشارش دادم که سرشو گذاشت رو شتریب
  1رعد و برق حس کردم...انگار اسمانم دلش به حال من سوخت ....

 نشکنه از من  کتی/تادل کوچ اوردمی"زخم دلدمو به روت ن

 از من ؟"  شتریدوست داره ب ی/اخه ک یازم جداش گهید زارمینم

 "اهنگ منو/از اموبند " 



 

583 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  

  دنیشروع کرد به بار یکم بارون

 امد   کمینزد یرنگ اهیولش کنم سر برگردوندم  ...تکشاخ نر س نکهیسم اسب ها بدون ا یصدا با

 بود با رضا بلند شدن   یکه اشکش جار  یمهد

 اشک الود به اون تکشاخ کردم :تر..تروخداا بهم کمک کن   ینگاه

 نشه !  نیصورتم ،لبو گاز گرفتم تا هق هقم بلند تر از ا کیخم کرد نزد سرشو

نگفت از صورتم فاصله گرفت سرشو بلند کرد و به اسمان چشم دوخت ...تمام تکشاخ ها  یچیه
 پاشون بلند شدن   یرو کبارهی

   کردنیکه اونجا بودن با بهت به تکشاخ ها نگاه م ییکسا همه

 زیچ هیبرگردوندم  نیرحسیتکون خورد تا سرمو سمت امدستم  ریز یز یحس کردم چ یلحظه ا یبرا
 افتاد روم !!  نیسنگ

 شد   یبه خوشحال لیغمم تبد یاشک ها نیرحسیچهره ام دنیبا د نیپشت افتادم زم از

  ررریگفتم :ام غیبا ج یخوشحال از

 بغلش کردم   محکم

با اون حال  ماین یسمتمون حت دنیکه به شکل خودش شده بود دو نیحس ریام دنیو رضا با د یمهد
 امدن سمتون   نیستیو کر امیلیداغونش بلند شد و به کمک و

اشک بود تند اشک چشمو  سیبه خودم فشارش دادم که دستشو دور کمرم حلقه کرد صورتم خ سفت
   نمیپاک کردم  تا صورتشو بب

 بهم کرد :رو....سال   ینگاه

 ته دلم گفتم :جون روسال  از

 از ته دل زار زدمم!!!  نشیبوسه کردم ....انقدر خوشحال بودم که سرمو گذاشتم روسغرق  صورتشو

 ام مادوتارو باهم بغل کرده   یمهد دمید یبابدبخت شمیحس کردم از پشت سر دارم له م همزمان
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   دمیهام از ته دل خند هیحرکتش وسط گر از

 یکچل بش یاز اشکش گفت:اله سینکرد با همون بغض و صورت خ میاشکشو قا گهید یمهد
 چشامون ......  یجلو یجد ابادمون اورد ی....عوض

 رو تو بغلش گرفت   یمحکم مهد ریکه ام رونیب دمیدوتا خودمو کش نیاز وسط ا اروم

 افرادمون بلند شد   یخوشحال ادیدوباره فر کردمینگاهشون م یخوشحال با

 :ممنونم   کردیکه داشت نگاهم م اهیسمت همون اسب س رفتم

   یکن دایمارو پ یتونیم ی....هروقت خواستمی:ما ممنون دمیدوتا پاش بلند شد که صداشو شن رو

رو تو بغلش گرفت بعد  مایبود اول ن ستادهیا ریام دمیبه چشمم کش یدور شدن تکشاخ ها دست با
 محمد و رضا رفتن جلو  

و  دمیهم باز کرد ناخداگاه به سمتش دوبه من کرد دوباره دستاشو از یرضا ازش جدا شد نگاه یوقت
 بغلش  دمیپر

 تو  یروسال ....عشق داداش یزدلمی:عزدیرو بوس میشونیپ

 بزرگمهر بود که افرادمون گرفته بودنش   میاز هم جدا شد دادیداد و ب یصدا با

 رفت سمتش   تیبا عصبان محمد

   دیندار اقتی...ل دیمردیهمتون م دیشماها با ای...عوض دی_ولم کن

به خاطر  نمیبه گردنش زد :ا یضربه ا رشیحرکت با شمش هیکه محمد تو  زدیزر م یطور  نیهم اون
 الن  

 صحنه هممون دهنمون وا موند   نیا دنیخشن نبود با د ادیز محمد

   ایبا بهت گفت :محمد دمت گرم ...فقط منو نخور یمهد

   کردیبا لبخند نگاهم م ریسرمو برگردوندم سمت ام دمیحرفش همه خند نیا با

 دوبارتون خوشحالم  دنیبهم کرد :از د یمیبه سمتش رفتم تعظ امیلیو دنید با

 ؟  نیایباعث شد نظرتون عوض بشه و به کمک ما ب ی+چ
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 رو به عنوان متحد از دست بدن  یقلمرو خوب نی:خب  شاه ترسا دوست نداشتن همچ دیخند

   میبازم باهم مذاکره کن دیجلو امد :انگار با یقدم ماین

 یایدن میبرگرد یسوال بپرسم ؟ما االن چه طور  هیاروم گفت :خب  یفاصله گرفتم که مهد ازشون
   دنیقرمز به لطف من پوک یها ستالیکه همه کر یخودمون؟درحال

 _انگار بزرگمهر مشکلمون حل کرده!    میکن یحاال چه غلط گفتیم راست

 قرمز   ستالیبود و داخل کر یتا چمدون بزرگ مشککنار محمد ..چند میرفت یهمگ

 خورد باالخره   یدرد هیبزرگمهر به  نیزد :انگار ا یلبخند ریام

 یپرونده بود گوش یداخلش شک شدم کل لیوسا دنیاز چمدون هارو باز کرد با د گهیدر دوتا د رضا
  نیدورب هیو  میس ی...اسلحه ب

بود  یتوشو باز کردم حافظه خال نیکه من رفتم سراغ دورب کردنیداخلشو نگاه م لیها داشتن وسا بچه
 لبخند به لبم امد   هیاما شارژش پر بود 

 .............. 

 روز مثل برق و باد گذشت ! مردم دوباره به شهر برگشتن و همه مشغول جشن گرفتن شدن   چهار

 ادشیشدن منو به  ریاس انیمثال اصال جر ستین ادشی زارویچ یحالش خوبه اما بعض نیرحسیام
اتحادشون رو با مت ادامه  خوادیاعالم کرد که م امیلی...اتفاقا خوشحالم که فراموششون کرده ،و ادینم

 به نفع اونا شد   یلیخ نیبده و ا

اتفاقا دروازو هم سرهم  میبرگرد میتونیو م میقرمز بازم دار ستالیبه خاطر بزرگمهر ما کر خوشبختانه
 گذشت!!  یدوتا عروس ریاز خ شهیمگه م یراحت نیاما به هم میکرد

  

هم قراره به عنوان شاه و  مایو ن نیستیکه مشخص بودن اما کر یو مهد نای؟ال یک یعروس دیپرسیم
 رو از دست بدم   یعروس نیعمرا ا یکیباهم ازدواج کنن ومن  ندهیملکه ا

قلمرو رو متر  یدوتا بود و من از صبح همه جا نیشلوغ شده بود امشب مراسم ازدواج ا یحساب قصر
 کردم!  
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  هیفور میحرف بزن دیکردم خودمو بهشون رسوندم :با داشیرو پ یو مهد نیرحسیام یبدبخت با

   شدهی:چ ریتو اتاق ام میبهم کردن رفت یهنگاه

 ...بعدش   ناستی..منظورم ازدواج تو و ال دیکن کاریچ نیخوای: م دمیکش قینفس عم هی

 که مشخصه   نی...ا ادیبهم گفت باهامون م نایخونسرد گفت :ال یمهد

 ؟  هینامرد کمی نیا یکنیقبول کرده اما ...فکر نم دونمیم نویگاز گرفتم :ا لبمو

   هی...منظورت چ هینامرد شیبعد به من کرد :چ یاول به مهد ینگاه نیرحسیام

مال  نایال یچ یعنی یکس یب میدونیم مونی...ما هر سه تا ی:مهدیرو کردم سمت مهد یاروم یصدا با
خودمون ؟جدا کردنش از خانوادش  یایتو دن شیاریگناه داشته باشه که ب یکنیفکر نم استیدن نیا

 باشه   یفکر نکنم کار درست

  یبمون نجایبهتر باشه تو ا دی...شا دی+شا  گمیم یچ دیفهمیساکت شد خوب م ریام

دوتا  نیا یباشه خوشحال یسخت بود اما هرچ یلیحرف خ نیخودم زدن ا یشکه نگاهم کرد برا یمهد
 مهم تره   یبرام از همه چ

 اخه..   یگفت :ول یمکث مهد یاز کم بعد

   یبمون نجای...بهتره که تو ا گهیحرفشو قطع کرد :روسال راست م ریام

   دیشیم یچ ریشد :پس تو ام یتو سکوت سپر  یلحظه ا چند

 دنتید نجایا میایم می...دروازه درست شده هر وقت بخوا میریبم میکه بر ستیگفتم :قرار ن عیسر
زدم "درست مثل  ی..."لبخند محو  گهید یایاز دن یبا دختر  یممنوعه بود مهد زیچ هیتو  ی...عاشق
   یبهاشو بد دیبا یز یهرچ یمن !!برا

   یخبر بد نایبهمون کرد :بهتره به ال یبا لبخند نگاه ریام

561 

بهش وابسته شده  یلیبرام سخت بود به خصوص که خ یاز مهد یدور  دیاز چشمم چک یاشک قطر
 دوسش داشتم   نیحس ریبودم مثل ام
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بمونه  نجایا ادیته دلش خودم بدش نم دونستمیاخرش قبول کرد م یمردد نگاهمون کرد ول یمهد
 به نفعشم بود   ییجورا هیدوست داشت  شتریب نجارویپدرش ا ی...به خاطر گذشتش و گندها

 ............ 

 غروب بود که جشن شروع شد   یها یکیلباس نموندم نزد یمن باز ب نایلطف ال به

قصرم  یو باغ سالن اصل اطیبودن که عالوه بر ح ادیانقدر مهمونا ز رنیقرارشد تو خود قصر بگ مراسم
 اماده کردن  

! به کمک چندتا از دونستمیکردم چقدر من خوشگل بودم نم یبه خودم نگاه کل ستادمیا نهیا یجلو
   نییحاضر اماده امدم پا دمیپوش یکردم فقط موند لباسم اونم با سخت یخوشگل شیخدمتکارا ارا

 کردم رضاروهم باخودش ببره ...  دیزودتر فرستادم بره تو جشن تاک رویقصد ام از

شروع  یفوق العاده شلوغ بود حاال خوبه مراسم به صورت رسم ینرفتم به سمت محل مهمو میمستق
 نشده  

  دیو رضا رو ند ریشما ام دیمحمد پاتند کردم :سالم ....ببخش دنید با

صحبت کنن رفتن تو قصر  یقبل از ورود عروس و داماد با مهد خواستنیبهم زد :چرا انگار م یلبخند
   دیشد بایز یلیلباس خ نیتو ا ی....راست

   یزدم :مرس یخجول لبخند

رفتن باال  دمیو سوال از چند نفر فهم یسرعت رفتم تو قصر ماشاهلل داخل شلوغ تر از باغه که با بدبخت با
  نایتو اتاق ال

 اتاق باز بود رفتم تو  در

 یعنی یزدم ....خوشبخت یلبخند زاشتنیم یو رضا که داشتن سربه سر مهد نیرحسیام دنید با
 و دوست دارن   یکه دوسشون دار  ییداشتن کسا

   ارهیپدرشو درم نایمرغا خود ال یبره قاط دیبزار دینکن تی+داداشمو اذ

 ها  نهیطرف با نگاهش ادمو خورد ا گنیم یعنیشد روم .... رهیبرگشتن سمتم رضا خ شویتا هرسه



 

588 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تو ....  یبود یزد :خوشگل ک یلبخند ریام

 زدم :بابام !  یطونیش لبخند

 نایال شیبرم پ دیببر با ارویروان نیا ایگفت :روسال دستم به دامنت ب یبا لحن بامزه ا ی....مهد دیخند
 از جام تکون بخورم  زارنینم نایا

 اتاق بستم   در

   شینیبب یبر  یتونیاماده شد م نایبزارن هروقت ال دمی+نبا

  م؟یکرد :داشت یظاهر  اخم

 که هست "با ذوق ادامه دادم " زودباش بلند شووو کار دارم   ینیزدم :هم ییدندون نما لبخند

 حرفاس   نیتر از ا جیگ دمینگاهم کرد د یسوال

 نجایمبل داشت  +خب تو ا هیو  کیکوچ زیم هیگرفتم کشوندمش سمت گوشه اتاق که  یمهد دست
   سایاجا و نی"خوبه توام هم یدستشو گرفتم بردمش کنار مهد نیحس ریسمت ام دمی"دو سایوا

   کردنیتعجب نگاهم م با

 دختر   یکنیم کاریمتعجب گفت:چ رضا

  کنمیدارم تمرکز م سی+ه

 بودن   سادهیوا عیضا یلیرفتم عقب خ کمیعالمت سوالشون  یها افهیتوجه به ق بدون

   دیریبگ یژست درست حساب شهیگفتم :نم غیج با

 اخه   ی:واسه چ دیخند یمهد

   رمیعکس بگ خوامیبزرگمهر برداشته بودمو دراوردم :م لیکه از تو وسا ینیدورب واشی

 افتاد!!!  شونیدوزار تازه

   میدیما نفهم یبرداشت یک نوی:وروجک دوربدیرخندیام

 ! رمیبگ یادگار یعکس  خوامی..... م گهی+حاال برداشتم د
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   سایباخنده چند مدل ژست گرفتن منم عکس انداختم رضا امد طرفم :برو کنارشون وا جفتشون

   ستادمیدادم دستش رفتم وسطشون ا نیدورب باخنده

 رمیداد دستم :خب من م نیدستشون رو گذاشتن رو کمرم بعد از چندتا عکس رضا دورب جفتشون
   نیایشماهم ب نییپا

 سمتش :کجا !  دمیخواست بره دو تا

 اون دوتا   شینگاهم کرد با مکث کتشو گرفتم بردمش پ یسوال

   دمینم یگفت:من افتخار عکس انداختن به کس یلبخند بدجنس با

 ؟  میدیما م ی:زرشک ....فکر کرد دیخند یمهد

 هولش دادم افتاد رو مبل   نشیدستمو گذاشتم رو س عیسر یز یکردم غلط کرده ،بدون توجه به چ یاخم

 !  نمیبب دیریبا ذوق برگشتم سرجام با خنده گفتم :ژست خفن بگ دوباره

 ............. 

 بلند شد   تیجمع غیهمه درحال رقص بودن با اعالم ورود عروس داماد دست و ج النتوس

 تو چشام جمع شد   یعروس خوشگل دوتا داماد اشک خوشحال دوتا

   زمیعز یرفتم ....خواهرانه بغلش کردم :خوشبخت ش نیستیو کر مایلبخند اول به سمت ن با

 :ازت ممنونم روسال   دیخند

   مایشاهزاده ن دیکردم با لبخند گفتم :خوشبخت ش مایبه ن ینگاه

 رفت باهاش مردونه دست داد و در اخر رضا رفت جلو   ریبهم زد گرم و مهربون ....ام یلبخند

 گفت که باعث شد رضا بخنده   یچ دونمیرضا رو تو بغلش گرفت و درگوشش نم ما،ین

 ها   مهیمنم امروز عروس ی_اها

 یکردم :چقدر خوشگل شد شیتف مال یفرشته ها شده بود حساب نیکه ع نایبغل ال دمیذوق پر با
   ایدیم یعروسک ....امشب کار دست مهد
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   نییزده سرشو انداخت پا خجالت

 نکن   تی_زن منو اذ

  یداداش یزدم رفتم جلو بغلش کردم :خوشبخت ش یبه مهد یلبخند

 یاالن وقت ناراحت میایحتما م دنشیما دناراحت بودم، ا میجدا بش یقراره از مهد گهید نکهیا واسه
 و ورود مت بزن بکوپ شروع شد   کاتیاشکمو پاک کردم بعد از تبر ستین

که وسط گذاشت بودن  چشمم افتاد به شربت ها   یبزرگ زیکه شرمنده ،گشنم بود رفتم سمت م من
 ده مدل بود   یباال یعنی

 یکیاز  یکیها رو امتحان کردم المصب  ینیریخوردم بعد تک تک ش ختمیمدل ر هیخودم  واسه
 خوشمزه تر 

   ی_نترک

 داد    هیتک زیم یرو کردیسمت رضا که باخنده نگاهم م برگشتم

 +مزاحم نشو که گشنمه  

 چه طوره   نمیبده بب ی_جد

امد  نیرحسیبهش بگم  ام یز یگاز ازش زد تا خواستم چ هیدستمو  ینیریدوباره ش امیبه خودم ب تا
 سمتمون 

 : اوه اوه داداشت امد   ستادیبامزه صاف ا یلیهول زده خ رضا

 یچهره خندون من لبخند دنینگاهمون کرد که با د رموشکافانهیخنده ....ام ریزدم ز یحرفش پق نیا با
 زد  

   نیایبرقصن ...شما نم خوانی_عروس داماد م

   می+چرا بر

 یگرفت بوسه اروم نیستیبلند شد محترامه دست کر مایکردن اول ن یوسط سالن خال میرفت ییتا سه
 رفتن وسط   یو مهد نایبه دستش زد و رفتن وسط بعدشم ال
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خوشم  یدر گوشم گفت:کم کم داره از عروس واشیکه محوشون بودم رضا  دنیرقصیتانگو م بایز انقدر
   ادیم

خوب تموم  یقدر همه چچ یدیگرفتم ....برگشت سمتم :د نیرحسیام ینگفتم بازو یز یزدم چ یلبخند
 شد ! 

 گذاشت پشتم و به خودش منو فشار داد :خداروشکر که خوب تموم ...  دستشو

 ریام شیگذاشتم رو شونش بعد از رقص عروس داماد همه جفت جفت رفتن وسط محمد امد پ سرمو
   کردمیداشتم به حرفاشون گوش م

   دیدی_افتخار رقص م

   یچ نایگفت :عه پس ال ریبهش زدم که ام یبه صاحب دست کردم لبخند ینگاه

 ....پس بگو چرا امده سراغ من   رقصهیداره م مایبا ن دمیخم کردم د سرمو

 با داداشم نرقصم   شهیبغض کردم :مگه م یمهد یکس یلحظه به خاطر ب هی

از اول گذاشتن  کیبلند شد ....دوباره موز تیدست و سوت جمع یگرفتم و رفتم وسط صدا دستشو
   دنیبه ماکردن و دوباره شروع کردن به رقص ینگاه نایو ال ماین

و اروم بود   بایز یمهد یچشم ها یایباباش نبود اما در یشباهت به چشما یب ش،یاب یبه چشما رهیخ
 _ممنونم  

 نکردم   ی...من که کار  یچ ی+برا

 وقت نشد بهت بگم  چی...ه یدیمنو بخش نکهیزد و با مکث گفت :به خاطر ا یتلخ لبخند

برام  ییکه خودش ادامه داد :به خاطر گذشتم ....به خاطر پدرم ....به خاطر همه کارا دیباال پر ابروهام
    یبرات سخت بود که پسر بهمن رو قبول کن دونمی....میکرد

   یستیتو که پسر بهمن ن یکردم :مهد یاخم

....مگه من دختر  یگفتم :تو داداش من ینگاهم کرد که با لبخند پر محبت یمنظورم نشد سوال متوجه
  یبهمنم که تو پسرش باش
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 دیو سرمو بوس نشیرقص شد منو چسبوند به س الیخیب دمینم اشک رو توچشماش د گمیجرعت م به
 گفت :ممنونم   یگرفته ا یبا صدا

 رقصمون خراب شد  یاشکم درامد :بسه فاز هند خودمم

   نیرحسیام شیرقص ازش جداشدم و برگشتم پ انیبعد از پا دنیبه رقص میدوباره شروع کرد دیخند

 پر ماجرا   یایدن نیاقامت ما تو ا انیو پا یعروس انیشد پا شب

 ایپو یامده بودن جا یخداحافظ یو البته مت، برا یو مهد نایبه همراه ال نیستیو کر مایدروازه ن یجلو
  میشیخودش برگرده ...هممون دلتنگش م یایبه دن تونهینم گهیکه د یبود ،کس یخال

تموم  اشیپر دردسر باهمه غم هاش خوشحال یایدن نیتو ا یاشکمو جمع کنم پنج ماه زندگ نتونستم
 شد  

 امدن جلو هر دوتاشون بغل کردم   نایو ال نیستیکر

 ....  دیمراقب خودتون باش یلی+خ

   ایبرنگرد گهید یبا بغض گفت :نکنه بر  نایال

   نجاستای!داداشم اشتونیپ امی+معلومه که نه دروازه که هست شک نکن زود زود م

جنگ  نیامده بود ...رفتم جلو و سرشو تو بغلم گرفتم :ممنون که تو ا یخداحافظ یفندقم برا یحت
  یفندق زنمی... مطمئن باش بهت سر میکنارم بود

 یلیما خ یایدن یاگه تو نبود ریممنونم ام زیرفت و بغلش کرد :به خاطر همه چ مایسمت ن نیرحسیام
   رفتیم نیازب شیوقت پ

   میزنیبهتون سر م یخوشبت ش دوارمیرو محکم بغلش کرد :داداش ام ی،مهد ریام

 !! یبزن دیبا یسر نزن یکنی_غلط م

 تشکر ازمون کرد   یکرد.  مت کل یاخر سر باهمه خداحافظ رضا

   میشیخوشحال م دنتونیاز د نجایا نیای..هروقت ب دیماهست ایدن یبانو ارورا شهی:شماهممت

 بودن  ستادهیهمه گله به همراه نقره ا کمونیتکشاخ ها برگشتم نزد یبه همشون زدم با صدا یلبخند
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 برادرم برگردونم ممنونم   دیکمکم کرد نکهیسمتشون رفتم و نقره رو تو بغلم گرفتم:به خاطر ا به

  نیایب دی:هروقت خواستریکتاب الن رو داد دست ام مت

 هارو لمس کرد و دروازه باز شد   ستالیمحمد اروم کر شدیم ریداشت د گهید

 یبرا یبرگشتم دست میتموم شد همون طور که به سمت دروازه رفت گهیامد کنارم دستمو گرفت د ریام
   زبودنیتکون دادم که برام عز ییکسا

 +خداحافظ  

 .......... 

خانوادش  دنیبه د دیسرد محمد که رفت و گفت با کممیبود و  کیهوا تار میستادیخونه بابا ا یجلو
 و رضا   ریخبر بده... فقط من بودمو ام ایبره و خودش قبول کرد که به خانواده پو

 در بزنم رفتم سمت رضا   نکهیا قبل

   یزمون فاصله گرفت و رفت سمت در رو کردم سمتش :حاال چا ریام

 ؟  یمنتظرم بمون ،یبهم کرد :چند روز حاضر  یبلند کرد و نگاه سر

   یاما لبخند گفتم :هرچقدر که بخوا دمیلحظه ترس هی

 اما خودشو کنترل کرد و من باز لذت بردم   خوادیم یدلش االن چ دونستمینگاهم کرد م رهیخ

   گردمی_برم

 گم شد   کیگرد کرد و تو کوچه تار عقب

   میبهشون بگ یچندماه چ نیبه نظرت درباره ا ری....فقط اممی:در بزن بر ریسمت ام برگشتم

 ؟  میدید ایچ کنهیباور م یمکث کرد و با خنده گفت :به نظرت کس کمی ریام

   کننیم مونیمعرف مارستانیکه نه...قطعا به ت معلومه

 فکر کردم اروم گفتم  کمی

 کانادا مگه نه ؟  می+ما رفته بود
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 ازدواج کرد و موند   یکرد و همزمان زنگ درو زد :خب پس اونجام مهد یا خنده

جون کندن در باز شد  یاز دوازده گذشته باشه بعد از کل دیچنده اما حداقل با نمیبب مینداشت ساعت
  شد  دایکه خواب الو بود پ یقامت بهزاد هرحال

 شد چقدر دلم براش تنگ شده بود :باباجون   ینگاهم کرد اشکم جار  متعجب

  ؟یخودت نمیبی_روسال...خواب نم

   میچقدر دنبالتون بود یدونیم زدلمیعز یبغلش ....محکم بغلم کرد :کجا بود دمیپر

   نییما خاله ام امدن پا یامد تو در خونه رو بست از سرصدا ریام

 تو بغلش گرفت  نیحس ریاشک تو چشاش جمع شد ام دنمویبا د خاله

  ............ 

 *دو هفته بعد* 

تو حال نشسته بودن حوصله نداشتم  ازجام بلندشدم و رفتم به اتاقم دو هفته از برگشت ما  هیبق
   میما مرد کردنیفکر م ایلیخ گمی....به جرعت مگذرهیم

 کانادا !  میکه رفت میگفت یز یچ هیبه همه  ریاما منو ام میشد ربارونیت انیاطراف یکه با سوال ها بماند

 یلیشدن ارمان که خ الیخیب ادیدرنم ریاز منو ام یحرف دنید یکس باور نکرد  اما وقت چیکه ه هرچند
 نگم  دمیم حیشده بود عمه که ترج نیباهام سر سنگ

انقدر مهربونه که تهش  دلش یول میبهش گفت یدرباره ازدواج مهد یناراحت شد وقت یلیخاله خ فقط
  هیکه خوشبخت شه براش کاف نیگفت هم

خونه دو  هیعوضش با کمک بابا  میرو فروخت دیکه اون موقعه به لطف حمله بزرگ مهر ترک یا خونه
 نییماهم طبقه پا نایخاله ا شیطبقه پا هیکه البته خال ریمن و ام یطبقه باالش برا دمیخر گهیطبقه د

ازدواج  عیدوتا سر نیا میکه ما نبود یخونه عمس متاسفانه اون مدت شتریب گهی...مهتاب دمیهست
 پسرش!  یگند بزنه به خوشبخت داشهیروز جسد ما پ هی دیترسیکردن عمه م

 که کنار تختم بود رو برداشتم   فمویک
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 که انداخته بودمو ظاهر کردم  ییهفته اول رفتم همه عکس ها همون

   کردمینگاه م یو با دلتنگ داشتمیدونشو برم دونه

 و مت عکس از همشون انداخته بودم  ماین یحت نیستیو کر نایاز فندق ...ال عکس

   میرفت ییجا نیهمچ شدیباورم نم خودمم

 ...  نشیباتریبود و ز ریشدن ام سیگرگ د شیخواب بود باهمه اتفاقات خوب و بدش ،بدتر هی مثل

بود که رضا هم کنارشون رو مبل  ریو ام یچرا  بغض کردم عکس مهد دونمینم یعکس اخر  دنید با
 یخبر  چیدوهفته ه نیا ؟تویدیعکس نخند نی....چرا تو ا دمیبه عکسش کش ینشسته بود  دست

 ازش نداشتم 

 به خودم دروغ  بگم دلم براش تنگ شده بود   تونمینم و

   اشیطونیغرورش ...اخماش ...ش واسه

 یهنوز عکسارو به کس فمیعکسشو گذاشتم تو ک یبزنم ...با ناراحت یشد لبخند خاطراتمون باعث مرور
   الیواو گهید نهیبب یکیعکس فندق رو هویمونده  نمینشون ندادم ...هم ریام ریغ

 پاشدم   میگوش زیو زیکه با و شدیو به سقف زل زدم چشام داشت گرم م دمیپتو خز ریز

  ییخدا میاون پنج ماه راحت بود هیگوش یتوف تو هرچ یعنی

 از ناشناس  یبه صفحه کردم اس ام اس ینگاه

 رو باز کردم و شروع کردم به خوندن   اس

  یمن شیپ کنمیتو فکر توام/حس م ی"هرجاکه باش

   میما /تا اخرش مال هم نکهیمن ا باورقلب

 برام   یخواب هیقشنگ شبام /مثل  ماه

 هیمنتظر  رونینکن ...ب غی...اگر دل من محتاج نگاه ماهشه نگاهتو ازم در یتاب یتوام مثل من ب اگر
 لبخندتم" 

 متن رو خوندم   دوباره
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 دوازده!!!  کیامکان نداره اشتباه باشه ساعت نزد دمیفنر ازجام پر مثل

  

   دنیکه خاله و بابا ترس رونیب دمی...چنان دو رونیب دمیشالمو انداختم سرم دو دمیلباس پوش یچ مثل

   یر یروسال کجا م شدهی_چ

 ؟  دینینب لمیشما امشب ف شدیشانس نم یبخشک

 در!!  یاشغال هارو بزارم جلو رمی+م

 گفتم   یچ دمیچشاش گرد شد انقدر هول شده بودم نفهم بابا

 _اونوقت اشغالت کو  

 هیو  رونیاز تو اشپزخونه امد ب نیرحسیام هویخاک تو سرم ... واریکلمو بکوبم به د خواستمیم یعنی
 اشغال   نمی...ا ناهاشیداد دستم :ا اهیس لونینا

رو ازش گرفتم  سهیک کردی...بابا مشکوک نگاهمون م دیفهم ریبودم که ام عیگاز گرفتم انقدر ضا لبمو
   رونیب دمیدو

 به خودم فحش دادم !  یکل

 ...ظلماتا  کیتار یدنبالش گشتم تا ته کوچه خلوت بود بعد چ نیرو گذاشتم زم سهیدر ک یجلو

 نبود   یکس دمیاطراف د یهرچ سادمیدر فاصله گرفتم و وسط کوچه وا از

 چند قدم برگشتم سمت در   ینیاشتباه کردم با افتادن نور ماش یجد یجد نکنه

در  یداخله فقط وقت یک دمیند یکیخونه نگهداشت تو تار کیرنگ بود نزد یمرسدس بنز مشک هی
 باز شد   نیماش

  ؟یدادیبهم م خواستمیازت م یا گهید زیچ ایدلم گفتم خدا تو

به  شدینم فیبپرم بغلش بچلونمش اما ح خواستمیبود ...انقدر دلم براش تنگ شده بود که م خودش
 رفتم   نشیسمت ماش
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   یخندیم یلحظه خندم گرفت امد جلوم :به چ هی

  یمشک نیحاالم با ماش دمتید یمشک یخوشگلش زل زدم : اول با اژدها یچشما به

بهش بگم اشاره بهم کرد که  یچ دونستمیقشنگ تر و جذابتر شده بود نم پشیبهم زد چقدر ت یلبخند
 شم   نیسوار ماش

571 

 ... یمدت کجا بود نینشستم رو کردم سمتش:ا تا

   امیخودمو جمع و جور کنم بعد ب خواستمی_م

    ؟یبگ یخواینم یا گهید زیکرد و به سمتم خم شد :چ داخمبع

  ؟یبودم :مثال چ محوش

 یلیاروم گفت :خ دیکش قینفس عم هیصورتم زل زد به ل*ب هام ....اما  کیسمتم خم شد  نزد شتریب
 دلم برات تنگ شده بود  

 یطور  نی:ا شدمینکنم غرق لذت م یتا من احساس ناراحت کردیعقب هر بار که خودشو کنترل م رفت
  میکن یعروس دیفردا با شهینم

 الزمه  ییزایچ هیقبلش  یکنی:فکر نمدمیخند دیباال پر ابروهام

   ی_مثال چ

 من اصال بهت جواب مثبت ندم  دیشا یحالت متفکر نگاهش کردم :مثال خواستگار  به

جواب مثبت نده  یگفت :جرعت دار  یطونیبا لبخند ش یبه صندل دمیبرداشت که چسب زیسمتم خ هوی
 ! 

 الزمه   یچ گهیگفت:د طونشیگلوم قورت دادم باهمون لبخند ش اب

   یهوا گفتم :مثال جشن نامزد یب

   هیچ ایسوسول باز نیکرد و رفت عقب :ا اخم

   دمیند هشیرو شب یمرد چیه قسیطاقت به خدا عت یب نیا چقدر
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 رو دوست دارم  یگفتم :خب من دوران نامزد یمظلوم بالحن

   میکنیاصال فردا نامزد م یتو بگ یو اروم گفت :هرچ دینگاهم کرد خند باتعجب

 :خوبه  دمیخند شیشوخ به

 وقته   رید یمکث کرد و ادامه داد"بهتره بر  کمی" 

برم تو خونه  یشدم تا وقت ادهیپ نیوقته با مکث از ماش رید گفتیبرم اما راست م خواستینم دلم
 امد   نیحرکت ماش یبستم صدا اطیدر ح ینگاهم کرد وقت رهیخ

 نیرحسیام دنیرفتم تو اتاق که با د نیپاورچ نیچراغ ها خاموشه پاورچ دمیبرگشتم تو خونه د عیسر
 کردم   یقالب ته

   کردیعکس هامون نگاه م داشت

 _رفت؟ 

 خجالت زده گفتم:اره رفت   گهید دهیمن فهم یباز  عی...اما با ضا یبگم ک امدم

   ریگفت:شبت بخ یشد امد سمتم با لبخند محو بلند

 دمیخوشحال بودم ...راحت خواب یلیبودمش خ دهید نکهیرو تخت از ا دمیمنم پر رونیرفت ب و
 .................... 

کرده  شمیقشنگ ارا یلیبه خودم نگاه کردم خ نهیپس زدم و رفتم سمت آ شگرویدست ارا تیعصبان با
 دم  بو یعصبان یبود اما حساب

مثل مهتاب رو سرت خراب شن بگن امروز قراره  یکیبه همراه  شگریدوتا ارا یصبح چشتو باز کن شمام
 ! یکنیم یمثل من قاط یعقد کن

 !!! گهیفکر کردم چرت م میکنیگفت فردا نامزد م یوقت شبید کشمیرضا رو من م نیا

 ریاز ترس من از صبح نه ام ادیخونم درنم یزدی...کارد م دونستمیهمه ام خبر داشتن من فقط نم تازه
 کشتمشون   نمشونیکالغو ...بب نینه ا دمید نیحس

   میلباس بپوش بر ای:ب دیبهش کردم که خند ینگاه برزخ هیدر اتاق باز کرد و امد سمتم  مهتاب
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 ومهتاب کمک کردن لباس عوض کنم   شگریارا

   فتادیبود البته روش شنل م دهیسره بلند قرمز نسبتا پوش هیلباس  هی

تا محضر منو  شگاهیشدم اون دوتام از ترسشون منو سپرده بودن به مهتاب که از ارا نیسوار ماش رفتم
 ببره  

   دمیکش نارویرا صد دفعه نقشه قتل ا تو

   ستیکه محضر ن نجایکپ کردم  +ا ستادیا نیماش یوقت

 م بلند شو  خان یبا خنده گفت :قرار تو خونه عقد کن مهتاب

باز  هیلحظه به ذهنم امد نکنه عروس هی....نیک نایشد چقدررر مهمون ا نیتو خونه فکم پخش زم میرفت
 منو اسکول کردن ! 

 چیدوتارو زده که ه نیمخ ا یچه طور  ریام ستیو خاله امدن سمتم و محکم بغلم کردن ...معلوم ن بابا
 نکردن   یمخالفت

بهش کردم که  یباخنده امد سمتم  چنان اخم ریام دمشیکه د گشتمیمقتولم م نیدنبال اول باچشم
حال منو تو بغلش گرفت و باخنده گفت  نیبا ا کردمیاز ترس سکته م میدیخودم اگه خودمو م

  رمیتقص ی:مجنونه به خدا من ب

 حرصم گرفته بود   کمیخوشحال بودما فقط  یته ته دلم مثل چ حاال

 که عاقد امد   میزده بود ...امد سمتم ک با لبخند گفت :بر میپیچه ت دمیخودشم د باالخره

 لگد زدم به پاش که چالق شد   هی نیکه مهمونا نب ی،جور  یکنارش و با لبخند ظاهر  رفتم

   یزنی_اخه چرا م

   یبهم نگفت نکهیزدم :به خاطر ا یا حانهیمل لبخند

   میکنیگفتم فردا عقد م شبی_من که د

   یکنیم یکردم شوخ چپ نگاهش کردم :فک چپ
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مونده!مهمونامون از  یاصل زیبا خنده امد کنارمون و گفت :هنوز سورپرا شدهیبود چ دهیکه انگار د ریام
   دنیکانادا رس

 کردن  یبه اتاق ینگاهش کردم که اشاره ا یسوال

 کنم   کاریچ یصحنه رو به رو نتونستم از خوشحال دنیمکث و در اتاق باز کردم .....با د کمی با

 من از جاشون بلند شدن   دنیتو اتاق بودن که با د نیستیو کر مایبه همراه ن یو مهد نایال

   دیپرت کردم :شماهم امد نیستیو کر نایخودمو تو بغل ال غیج با

 ! میمراسم عقدت ما نباش شهیکه اشکش درامده بود گفت:مگه م یدرحال نایال

با ذوق گفتم   دهیور پر یامد جلو منو تو بغلش گرفت :چه خوشگل شد یدوتا جدا شدم که مهد نیا از
  دیمونی:چقدر م

قربون  زیر هیکرد "  نایبه ال یفعال که خاله با من قهره !عوض "اشاره ا ی:هرچقدر که تو بخوا دیخند
  مشونیچوندیپ یچه طور  یدونی..نم رهیم یفسقل نیصدقه ا

  کیکردم که مهربانانه بهم تبر یسالم مایخوشحال بودم به ن یلیخ دنشونید از

    کنهیشک نم نایکس به ا چینگه ه یز یچ یاگه کس ییکردم خدا پشونیبه ت ی...نگاهگفت

 نفر باخبر شدم ....  نیامدن تو اتاق نگاشون کن نامردا فقط من اخر رمیو ام رضا

و  یدل خوشحال بودم مهد حرصم درامده بود اما از ته دینشستم شا یورود عاقد کنار رضا رو صندل با
   ستادنیگوشه ا ریکنار ام ماین

 پارچه باالسرمون نگه داشتن و مهتاب قند به دست رفت باالسرمون   نیستیو کر نایال

جلد کالمه  کی هیهستم با مهر لیبنده وک ایمکرمه سرکارخانم روسال رادمنش ا زهیشروع کرد :دوش عاقد
 به عقد   یهفتادو سه تا سکه تمام بهار ازاد صدویو شمدان و مقدار هزارو س نهیجفت آ کی، دیاهلل مج

 داشتم   یحاج اقا ..عرض دیوسط حرفش :ببخش دمیپر عیسر

   کردیرضاهم با تعجب نگاهم م یبرگشتن سمت من حت همه

 دخترم   دیی_بفرما
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   خوامیفقط چهارده تاش م بخشمیم می:من همه مهر دمیکش قینفس عم هی

   کنهینگاهم م نیبا تحس دمیکردم که د نیرحسیبه ام یچشاش گرد شد ..نگاه رضا

  لمیوک ایدوباره شروع کرد: ....ا یز یبعد از نوشتن چ عاقد

 بسوزونه   شی_عروس رفته ات

 ؟  لمیوک ایا پرسمیبار دوم م یبرا شه،ی:سالمت باشن هم دیعاقد خند دیمهتاب اتاق ترک نیا با

 !!! خوادیم یرلفظی_عروس ز

انگشتر  دنیاورد سمتم و درشو باز کرد با د کیجعبه کوچ هیبرم مهتابو خفه کنم ...رضا  خواستمیم
 به شکل ماه بود ذوق کردم ...دستمو بردم جلو که اروم دستم کرد   نینگ هیکه روش  یقشنگ فیظر

 ؟  لمیوک ای....ا پرسمیبار سوم م یمبارک باشه ان شاهلل برا دیکه گرفت تونمیرلفظی_خب ز

 زدم :با اجازه پدرم ، مامان مهربانو و برادرام ....بله   یلبخند

 بلند شد   تیدست و جمع یصدا

و  ریگفتن اولش که ام کیرضاهم بله رو گفت مهمونا سمتمون خراب شدن همه امدن بهمون تبر یوقت
 بابا امدن  

   هیو بق یخاله و مهد بعدش

 اتاق خلوت شد من موندم و عشقم   یوقت

چهرم  دنیدستشو اورد سمت شنلم و کالهشو داد عقب با د ستادیجام بلند شدم که امد رو به روم ا از
 زد    یو موهام چشاش برق

 سبزش بودم   یچشم ها رهیخ

  

  یشبام الیعشق تو شدم /تو که خواب و خ ری"درگ

   یامتو االن باه نکهیزدم /واسه ا زیهمه چ دیق
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 "  یخوامیکه م یز یبه کنار/تو تمام چ استیکه تو دن یهرچ

  

   یدیرو بخش هی_چرا مهر

 است ؟  هیمن به مقدار مهر ی...مگه خوشبخت خوامینم هی+چون من مهر

که از  یکه من تو همون لحظه اول عاشقت شد..من یکرد کاری... تو چستیکرد و اروم گفت: نه ن مکث
  یکرد کاریبودم ...با من چ دهیبر یهمه خسته بودم ..از زندگ

   یکرد کاریتر شد خودت با من چ قیکردم و فقط لبخندم عم سکوت

  

  شنینم ری/چشام از تو س شمیم رهیبهت خ ی"وقت

 که عاشقشم  یتوهمون/یمن یشب ها یایرو

 تصورشم   یسخته حت یلیتو واسه من/خ ؛یمیزندگ

  

 _خب منتظرم  

  یلبخند گفتم :منتظر چ با

    

  یمن شیپ کنمیتو فکر توام/ حس م یباش هرجاکه

   میما /تا اخرش مال هم نکهیقلب من ا باور

 برام   یخواب هیقشنگ شبام /مثل  ماه

  کنمی/باتو فقط سر م مویبه لحظه زندگ لحظه

  

 ؟  یاعتراف کن یخوای:نم دیابروش بال پر یتا هی
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  ادینم ادمی یز یانوقت ؟ من که چ یگفتم به چ تیتخس با

  ارم؟یب ادتی یخوایکرد : م اخم

 تو چشماش :عاشقتم کالغ جون   رهیرفتم جلو رو نوک پاهام بلند شدم و خ گهیقدم د هی دمیخند

 یرو یصورتهامون پر کردم ...بو*سه نرم نیمن فاصله ب نباریزد،دستشو دور کمرم حلقه کرد و ا لبخند
 ل*ب هاش نشوندم 

  

   کنمی/عشقتو باور م یزنیتوچشمام زل م یوقت

  خوامیباتو م ارویباهام /دن یباش یهرجور 

 دستم /که بدون تو از همه خستم  یدستتو تو بزار

 هستم  ،هرجاکهیالمیتو خ/یدونیم یکه بهتر از هرک تو

 با دلم که /تو همون نگاه اول به تو دلبستم  یکرد کاریچ تو
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