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 بخش کیس ؟ناجِی نجا 

بزه ا شازززای  زززرنو زززشی 
موروثیم روح  زز ید یک مرد 
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 :خالصه 

که هر بار سربلند و  ی! دختر ینکره زم رنگ یآب  یاز جنس پارچه دختری
که متعلق است   ی. دخترآیدیم یرونب هایوحشتناک سخت  یایتر از دنموفق
 !داندیآسمان اما خودش نم یایبه دن

مجبور است  یندارد و به خاطر ا یبه او بستگ  یادیافراد ز یکه زندگ   دختری
متحد کند. اسم دختر ما باران است و  یگر د یلهقب یک را با  اشیآسمان  یلهقب

و خم  یجراه پر پ یندارد که در ا یدارد. و دوستان  اشیدر زندگ  یشهاسمش ر
 .کنندیکمکش م

 یتمام عمر همراه اوست...! استاد ینشعشق آتش کهیپسر خورشیدجهان،
. فرزندش یکندکنار خود دعوت م یبه زندگ  یلهرا با حخود یکه دانشجو

جز  یستن ی.او کسسازدیخود را از نو م یزندگ  کندویعشقش را بزرگ م
 الکس...!

که پسر خاله، خواهر خود است. عشق دوست دخت است و   ی، پسر  مایک
 ....! یکاسمان  یبرا یشاه پاد ین! و همچنیباز یاپدر بچه

که به لطف دوستش مادر   یمادر یکند،م یکه با آتش زاد زندگ   ی،زاد خاک
 دارد...! یانهمسرش جر  یکه نفسش برا  یاکه...! و فاطمه  یشد و عشق 

 یرونسه ب ینا یعشق و محبت و زندگ  یار دوستانش که پر رنگ نشده از د و
 ...!روندیم
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 «یماهلل الرحمن الرح بسم» 

اش را نوازش خشک شده  ی. بغض گلوباردیدلش م  یهادر کوچه  یبهار  رانبا
در  ی. کلمات ذهنش را به بازرقصاندیرنگش را م یدزلف سپ یم. نسکندیم
که در برابرش همه   سازد،یاز او م  اییوانهد  ینده. مرور گذشته و فکر آ آورندیم

 .شودیبد تمام م ر دگ هایی. خوب شروع کرد بر خالف زندگ اندیمافراد حک

 قصه بود. یجادوفش الجورد او

عاشق است و از آن  گویند،ینوشته بود. همان که م ییز با قلم پا اشزندگی
 اشیزندگ  یبندشده است...! کادر  یدهپاش اشیاست که جوهر زرد بر زندگ 

عاشقان  رسانیامپ ،گویندیکه مشده است. همان یدهدست صبا کشبه
 است...! 

صدها  یلیاز مجنون... ! او ل تر یوانهد یو عشقش معشوق  هاستیسخت  مادر 
بود که  یتر از مجنون "الکس" نبودند. او کسکدام مجنون  یچنفر بود...! اما ه

 :خواندندیم یشبرا

 جادوگر شعبده باز ... ی)ا

 بساز یکن آهنگ   جادو

 ... یجادو بلد اگرکه

 از گلوله گل بساز تو

 سقف ... یهسر ِ خونمون  رو
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 سقفمون ستون برای 

 قلبمون تپش ... برای

 بساز یهر تپش شعر  رو

 تو ... یجادوگر عصا ای

  دردِ  ماست ِ یدوا تنها

 از خونمون ... ید ام ِکوچ

  مرگ ِ ماست ِیلدل تنها

  عشق ِ ُتو قفس ... ِمرغک

 مرد یچهدر یک   ِمحتاج

 سوز ِ شب ... ی پ ِچراغ

 و به ظلمت سپرد شعلش

 جادوگر لباسِ  تو ... ای

 یاستاحترم ِ شب س به

 نو به تن بکن ... جامه

  فردا مال ِ ماست ِخورشید

 . م( ر 

  یفرمان  زهرا
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 )از زبان سوم شخص( 

 یای در اتاقش آمد و او دن یرا از بر کرده بود که صدا یقیموس هاینت
را که پوشانده شده بود، به او داد و   یاب عکسرا رها کرد. مادر ق  اشیقیموس

 انداخت. یصندل یرا بر رو یشهااتاق را ترک کرد. دفتر نت

و  یآب  یموها ی،اقهوه یبا چشمان  یدد یقاب عکس را باز کرد. دختر  جلد
تولدش   یاز او برا  یش،پ  یبود، که مادر چند  یهمان عکس  ینا  یآر  ی؛عاد  ینیب

جا که سوسن فرش ساخته بودند، همان یهاجا که از گلگرفته بود. همان
. بله باغ دکرده بو  یداکه با دوستانش پ  یباغ  بود. همان یآسمانش الجورد

 .ینادر

 ینصدم  یبرا  یشرا دوباره برداشت؛ از رو  یشهاکرد. نت  یزانعکس را آو  قاب
که نشان   یوباره دوره کند، آالرمنگذاشت او د یآالرم گوش بار ینبار خواند. ا

 .دادیدانشگاه م یاز آماده شدن، برا

*** 

 )باران(

به من دوست  یکه از کودک   یمادر یرا شانه زدم و با خط خوش برا موهایم
 داده بود نوشتم: یادداشتن را 

 صبر... ی) اندک 

 باز، و

 !نگرمیعقب م به
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 نگرد؟یهمچنان در عقبم م یه،سا ینمبب تا 

 مادر! یهمه خوب  یناز ا آه

 یکنارم هست   در 

 بر قلب مرهمی

 یهست  پناهمبی

 را تو یتسر به هوا دختر 

 کنارت، چه فداکارانه،  در 

 !یبغل بگرفت  در 

 است یهودهغم من ب یتو هست  تا

 ینمن را تو فقط ناز بب غم

 هایسخت  یکنارت همه  در 

 یالس یرود همچو

 گذردیم رود،می

 چه تلخ است زبان شعرم، گر 

 درونم، به وجودت در 

 نگاهت یبه گرما و

 امدل بسته آنقدر 
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 خدا داند و من دانم و تو که 

 روز تو است یمروزها یهمه

 ناب و ناب یهمگ  یتهاشاد، لحظه روزت

 یموسو منصوره

نم؛ نگاه ک ینامادر یکوقت به خودم اجازه ندادم، به مادرم به چشم  هیچ
 .کشیدیمن زحمت نم یقدر برااگر مادر خودم بود، آن یمطمئنم حت  

 .(نشستیبه دلم م یبدوست داشتن عج ین)دوستش داشتم و ا

 و به سمت دانشگاه حرکت کردم. یدمرا پوش چادرم

 ها هستن.(زاد انسانمنظور از خاک جاین)در ا

خودم و بچه  هاییبه مکان خرابکار خواندم،یلب حافظ م یر که ز  طور همان
 .یدمها )دانشگاه( رس

ها... آب دانشگاه با فشرده شدن توسط بچه یاطقدم در ح ینگذاشتن اول  با
 مواج افکارم خارج شدم و با ناله گفتم: یایپرتقال شدم؛ از در

 برسم! یدگل بذار  یدخترا -

 و گفت:خانم، حالت قهر گرفت  یناز که انتظار داشتم آ   طور ینهم و

 محل بهت نذارما. یگهنکن د یکار  یش،ا -
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 یمحکم. برا یآرام جوابش را بدهم؛ ترفند آرام ول یشهکردم مثل هم  سعی 
 با لطافت گفتم: ینهم

 بود. یاشتباه کالم یهخوشگلم، آرامش خودت رو حفظ کن!  -

تر رفتار خواهر بزرگ یک دوستم داشت و با من مثل  یشهکه هم معصومه
 گفت:  کرد؛یم

 .یمدعوت یک ش یلکبه صرف م یهتنداره دختر گل؛ تنب یبیع -

 که فاطمه خانم باشند، گفت:  ترینشانیمیفاب و قد رفیق

 تا بهش بگم. یداوف، ولش کن -

 رو کرد طرف من و ادامه داد: بعد

 شد؟یبگو چ  -

 خنده گفتم: با

 شد؟یچ  -

 گفت:  فاطمه

 آب شد( یشد؛ )پلو تو دور ٱو یپلو تو دور -

 و و ادامه داد: یدهم خودش خند بعد

 کمان!  یتیاستاد بزرگ... م ی،الالال -

 خنده و فاطمه گفت: یر تعجب نگاهش کردم که زد ز با
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 اومده. یداستاد جد - 

 :گفتم

 یدیجد  یز مگه چ  ی؟رو بگ   ینکه ا  یکرد  یونههمه من و خودت رو د  یناالن ا  -
 هست؟

 گفت:  فاطمه

 تشکر کردنت هست؟ یامروز، به جا یشد ادبیقدر ب چه -

 م گرفت و گفتم:فاطمه خنده یرفتار بچگونه از 

 .کنمیم یبنده عذرخواه  یز،عز  یفیخانم شر  -

 بحث گرم ما سرد شد. ییصدا با

را بدانم،   یلشکه دلکه من به شدت از او متنفر بودم بدون آن  یدختر   پریوش،
 گفت:

 منتظر شماست. یدهاستاد جد ینا یاید؛دخترا، ب -

استاد دانشگاه دنبال  یک  شودیدوران مدرسه افتادم. آخه مگر م یاد
 بفرستد؟ یشدانشجوها

 یمالبته قبول دار یم؛به سمت کالس رفت یوشها بدون توجه به پر و بچه من
 شدینم  یرفتارمان به شدت زشت و ناپسند هست؛ اما خوب دلم راض  ینکه ا
 دختره درست رفتار کنم! ینبا ا

 گفت:  یدورود ما به کالس، استاد جد با
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مثل شما  ییهاتو عمرم دانشجو ید؛االن خودتون رو نشون داد یناز هم - 
 سنم... ین! با ایدمند

 سال داشت. ینبود؛ فوق فوقش س یر هم پ اصالا 

 بفرستم دنبال چندتا دانشجو! ییابتدا یهامثل معلم یدبا -

قدر هم آن یشه) البته من هم یینو با انداختن سرمان به پا یمماند ساکت
 ( استاد گفت:نشینمیساکت نم

رفتار  ینبعد ا یدفعه یول ینیدبش یدبر  ییدبفرما ید؛خوبه! حداقل ادب دار -
 .کنمیم یرونتونخودم ب یست؛محترمانه در کار ن

بر باد،  دهدیالمثل زبان سرخ، سرسبز مو با توجه به ضرب یم،اجازه گفت با
 .ینیمبنش یمانتا سرجاها یمرفت

تمام کالس را  ییشروع کند به حرف زدن که ناگهان صدا خواستیم استاد
 بود!  یر ت ینبود بلکه صدا شیپرو بار ینا ید؛ساکت کرد. نه اشتباه حدس زد

اما خودم هم هنوز باور  شودیدانشگاه! باورتان نم یاطح یآن هم کجا؟ تو
بتواند تفنگ با   ینبود که کس  یر پذامکان  یزیچ  یناون روز و اصالا چن  کنم؛ینم

 خودش حمل کند!

دانشگاه  یاطنگاه کردم که غرق خون در ح یاز پنجره به دختر  زدهوحشت
 افتاده بود.

بروم که استاد مانع من شد و خواست  ییننجات دخترک خواستم پا برای
 آمد. یرعد و برق وحشتناک  یصدا بار ینبزند که ا یحرف 
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را  یلشدل رفتم؛یرعد و برق از هوش م یصدا یدنبا شن یاز کودک  من 
 بگم. یبه کس یدراز هست و نبا یک  ین: که اگفتیاما مامان م دانستم؛ینم

رعد و برق، صورتم به شدت درد  یبا صدا یشپ یهاهم مثل دفعه بار این
صورتم بود  یکوچک شکل رعد و برق رو  یلکه یک درد به خاطر  ینگرفت؛ ا

کشاند،   یدنشکل هم به همان راز ربط داشت و من را به مرز خواب ینکه ا
 آلود شدم و... . خواب

*** 

 زبان سوم شخص از 

 یهمه  ییگو  کردند،ینگاه م  دیگر یک به    یگران با استرس و ن  یاندانشجو  تمام
 که در راه بود خبر داشتند.  یبیها از اتفاق عجآن

هوش دوستش فاطمه به یافتاده بود، با صدا ینزم یکه اکنون بر رو  باران
 ید. الکس، استاد جددانستیاز هوش رفتن باران را نم یلدل کسیچآمد. ه
و  یستن ربطیاش ب گمشده  یماجرااتفاقات به  ینا کردیحس م ی،و خارج 

 علقدخترک مت کردیداشت. او حس م یشتر دختر ب ینحس را در مورد ا ینا
 خودش است. یایبه دن

*** 

 کل  دانای

بود؛ او در   یزابلگذشته بود. روزها بود که به دنبال ا  یناز آمدنش به زم  روزها
در آسمان باشد تا   اشیسالگ   یستتولد ب  یبرا  یدکه با  یزابلیبود؛ ا  یزابلفکر ا
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زادها هم خاک یبلکه زندگ  یان،آسمان یکند و اگرنه، نه تنها زندگ   یگذارتاج 
نبود، کاش  ینو ماندن در زم دنمجبور به آم وقتیچکاش ه  ریزد؛یبه هم م

 .یایدب ینکه او هم به اجبار به زم  افتادیاتفاق نم ینا

ا  بود. یدهفهم یادیز یزهایچ زادهایمدت در مورد آدم یندر ا ام 

 .کارندیاما در دل خود بذر تنفر م گویند؛یاز عشق م آدمیزاد

 هستند. یمداد رنگ  یاما خود جعبه گویند؛یم رنگییک از  زادهاخاک

 اما خود سلطان دل شکستن هستند. گوین؛یتاوان دل شکستن م از 

که اورا به آرامش و   یباز ییمواج افکارش خارج شد؛ نوا یایاز در یینوا با
 اش دعوت کرد.کم آوار شدن اشک بر چهرهکم

*** 

 باران

فکر  ینبه ا یقکه در دانشگاه افتاد؛ ذهنم آشفته شد؛ آن دقا  یاز اتفاقات  بعد
 یلمماجراها ف ینتنها از ا ینگران  هیچیب  توانندیمردم م یطورچه کردمیم
آخر خدا به مادر دخترک رحم  هاییهباشند؟ تنها آن ثان تفاوتیو ب  یرندبگ

نجات  یمرگ حتم از کرد تا اورژانس با سرعت خودش را رساند و دخترک 
نداشتم، با دخترها  یخوب   یدلم گرفته بود و حال و هوا  کهینخاطر ابه  یافت؛

که   بود ینسالن ا ینا یخوب  یم؛برو یقیتا باهم به سالن موس یمقرار گذاشت
 زن و مرد جدا بود. یفتش

 زدن و خواندن. یتار شروع کردم به گ من
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 (ییپاشا یمرتض ی)دروغ دوست داشتن 

 قلبت بود! یتو یگهد یکیمن  یکه از اولشم جا  تو

 درسته نگو حقت بود. یکرد  یبه من که تو هر کار نگو

 .یکه از اسمم و عشقم و حسم و قلبم دلت رو کند  تو

 .خندییم یتنها دار کسیب  یمن ساده یچشما به

 .میرییواسه من م گفتییدروغ م همیشه

 .یریم یتو که دار یعاشقم نبود بگو

 .یبگو دوستم دار یخدا همش دروغه که منو دوست دار به

 بگو. ذارییپا م جوریینقلب من ا یکه رو  تو

 بگو. بگو

 . بارمینرو ا یدروغ دوست داشتن ینا بگو

 .بگو دوست دارم میرمیتو م یبگو ب  باز 

 .یهمه دروغ تو رو باور کردم بگو دوستم دار ینکه ا  من

 بگو بگو بگو! گردمیبگو؛ بگو که برم یگهدفعه د یه

 .یستن یادت یزیکه به تو گفتم چ  ییهاکه از اون همه حرف  تو

 .یسخ یبا چشما مونمیم جاینو من ا یریم ذارییکه م  تو

 .میچهاست مثل بازکه ازم گذشتن آسونه و  تویی
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 .یشمعاشقت م یماکه مثل قد  گفتییبهم م جوریچه 

 .یمهمه با هم خواند ید؛که رس  جاینا به

 .میرییواسه من م گفتییدروغ م همیشه

 .یریم یتو که دار یعاشقم نبود بگو

 .یبگو دوستم دار یخدا همش دروغه که من رو دوست دار به

همراه با  یمن را، صدا یصدا بارهیک شروع کردم تنها خواندن؛ اما به  دوباره
 جا او خواند.قطع کرد از آن یبغض مرد

 بگو بگو بگو. ذارییپا م جوریینقلب من ا یکه رو  تو

 . بارمینرو ا یدروغ دوست داشتن ینا بگو

 بگو دوست دارم. میرمیتو م یبگو ب  باز 

 .یکردم بگو دوستم دارهمه دروغ تو رو باور   ینکه ا  من

 بگو بگو بگو. گردمیبگو بگو که برم یگهدفعه د یه

 یاید؟ب جاینگونه توانسته بود به ا. او چهنگریستمیمتعجب به استاد م من
 بود که ذهن مرا پر کرده بود. یسوال ینا

 یسالن برا  ینا  کهینو ا  گفتیشروع به حرف زدن کرد و درباره خودش م  او
 !گذشتیها سه سال از درست کردنش مخود اوست و تن

*** 
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 الکس 

به  ییمن که صدا یاندخترها بودم؛ دانشجو یدادن برا یحتوض درحال
شدن  یانباران و نما یقطرات باران داشتند؛ اما شال افتاده یصدا ینیدلنش

 :گفتیبود، مادربزرگ م یادمکه   یرارنگش من را متعجب کرد؛ ز یزلف آب 

 یراهست؛ ز یزابلدارد و او ا ینفر زلف آب  یک تنها  یان،و خاک هایپر  یندر ب -
 یدارد و از موها یهمه به او بستگ  یبزرگ آب و خاک هست و زندگ  یاو پر 

 یدنکه با نوش  شودیم یجار یکه تاج برسرش گذاشته شود، آب   یاو هنگام
 یباییبه ز یروز اول و هر زشت  یبه سالم یماریقطره از آن هر ب یک تنها 
 خود او. یبه جز خانواده شود؛یم کمانینرنگ

خود   یو موها  کندیکه او با شرم به من نگاه م  یدماز فکر خارج شدم، د  وقتی
از او جدا شدم و به خانه رفتم تا  اییگهرد پوشانده و من هم بدون حرف د

 گفتن رازها و بردنش به آسمان...!  یکنم برا  یداپ یراه 

من تنها سه روز وقت داشتم   رسیدم؛یم  یجهه نتکمتر ب  کردمیفکر م  قدر هرچه
شده   یمتیبه هر ق  یدتولد او بود و من با  یگر بردنش به آسمان؛ سه روز د  یبرا

 .گرداندمیبر م اشیزندگ  یبود، اورا به محل اصل

 )باران(

ا نبا شود؛یآفتاب سوزان آب م یر شدم که ز یاخجالت مثل کره از  به آن  یدام 
 بود. یدهمن را د یاو تنها موها کردم،یفکر م یهثان

*** 
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 روز بعد، روز تولد باران! سه 

 ینراه من را گرفت؛ با اخم به زم یجلو یآمدم که کس یروندر دانشگاه ب از 
 .یدماستاد را شن ینگاه کردم و خواستم به راهم ادامه دهم که صدا

 

 )الکس(

 یمحداقل ن کار ینصدا زدم و ازش خواستم سوار شود تا برسانمش و ا اورا
تا  یدنمره مجبورش کردم بنشن یدساعت از وقت من را گرفت و آخر با تهد

 بتوانم با او حرف بزنم.

 گفتم:  من

 ی؟و جن اعتقاد دار یتو به پر  -

 جواب داد: باران

 اعتقاد نداشته باشه؟ یکس  یشهبله مگه م یاا اوالا تو نه شما، ثان -

 .یکار من رو راحت کرد  ی؛قاد دارکه اعت  ینخوب آره، اما در کل آفر  -

 گفت:  باران

 یدید؟سوال رو پرس ینا یچ  یبرا فرماییدیحاال م -

 گفتم:  من
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

نشون  یهستن چه عکس العمل یپر  هاتیاز دور و بر  یکی یبله، اگر بفهم - 
 یدی؟م

 گفت:  باران

 ی؟سالم یاستاد مطمئن -

 !یدهم یر گ  یز قدر به همه چدختره چرا آن ینخدا! ا وای

 گفتم:  من

که   شناسمیرو م  یکیمن    یگم؛م یچ   ین! ساکت باش ببزنیایحرف م  یادیز  -
. دوست یدار یخاص یلیخ یعالقه یزاجور چ ینتو به ا یدمهست؛ شن یپر 
 تو رو باهاش آشنا کنم؟ یدار

 خواییمن رو م یپر یمن بچه هستم به بهانه یاستاد؟ فکر کرد یجد -
 .ینمدار بباالن نگه ینکجا؟ هم  یببر 

 گفتم:  من

 .یمجا بر بهم اعتماد کن تا با هم به اون -

 گفت:  باران

 .یددارنگه جاینبرم؛ لطفاا هم خوامیمن م -

 یرویرا با ن ینپس ماش کردم؛یم یکار یک حتماا  یدبا شد؛ینم جوریاین
من از  یدنخودم را در اوردم؛ باران با د یهاکردم و بال  یام مخف دهخارق العا

 .کردیتر مکار من را آسان  ینهوش رفت و ا
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

  

 )باران(

ناآشنا بودم؛ با ترس به دور و برم نگاه کردم  یرا باز کردم؛ درون اتاق  چشمانم
آوردم؛ ترس تمام وجودم را گرفته   یادشدنم را به    هوشیکه اتفاقات قبل از ب 

 بود.

کرد و من از   یممن ظاهر شد و به من تعظ یجلو یدخترک مو سبز  ناگهان
 مطلق شد. یاهیچشمام س یو جلو یاوردمروبه روم طاقت ن یصحنه یدند

 

 )الکس(

انگار نه انگار که قراره از فردا تمام  کرد؟یقدر ضعف مدختر چرا ان ینا وای
 که کمکش کنم.  یستممن هم ن  یاداره کند و حت    ییزرگ را به تنهاب  ییلهقب  ینا

بعد از سه سال به  ینمسرزم یدند یآمدم و برا یرون)باران( ب یزابلفکر ا از 
 از عمارت رفتم. یرونب

 )باران(

 یا  یپر   ینشده با ا  یهر طور  بار ینگرفتم که ا  یمآمدم و با خود تصم  هوشبه
 ود، صحبت کنم.که ب  ایالخلقهیبهر موجود عج

 جون، آها مو سبز خوشگل! یاهم، پر اهم -

 گفت:  یر بدون تصو صدا



  

 
21 

 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 ید؟ظاهر شدم دوباره غش نکن دیدیقول م - 

 کجا بود؟  ینخدا! ا یا

 !یتر وحشتناک جوریینتوروخدا ظاهر شو ا -

 کرد.  یمظاهر شد و دوباره به من تعظ یموسبز  یبایز دخترک

 مو سبز: دخترک

 سالم ملکه! -

 رفت و متعجب گفتم: بارهیک ترسم  یگفتن ملکه به من انگار همه  با

 یه؟ملکه ک شد؟یجان؟ چ  -

 مو سبز گفت: دخترک

 یسودااسم من آ  شید؛یبا خبر م یز از همه چ یگهد ییقهبانو شما تا چند دق -
 .ینمهست؛ دوست داشتم زودتر شما رو بب

نکن؛ برو به اون  یججون، فقط توروخدا من رو انقد گ یاز لطفت پر یمرس -
 .جاینچرا من رو اورد ا ینمبب یادبگو ب یکبیریا

 گفت:  آیسودا

شما ملکه  ید؛حرف بزن گونهینکه ا یستشما درست ن یمن، برا یبانو -
 .یدها را هم داشته باشملکه یتشخص یدبا ید؛هست

 !یناله از کره زمس یستمن بارانم ب یهملکه ملکه چ ینبابا ا -
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 بزند که الکس مانع شد: یخواست حرف  آیسودا 

رو بپوش   یدهکه بهت م  ییهابرو لباس  ی،وقت نظم و انضباط نداشت   یچتو ه  -
 بدم! یحبعد توض یمتا بر 

 :گفتم

 زودش باش بگو! ینجا؟ا یکه من و آورد  یبود یتو؟ اصال تو ک  یکجا بود  -

 گفت:  الکس

 بدم. یحاتتوض یسر  یهبراش  یدبا یار،ب ینوبرو لباس ا -

 گفتم:  من

 ... .یکبیریاوف، پسره چلغوز، ا ی،اسم داره اوک  یگیکه م  ینا -

 گفت:  الکس

 کنم!  یپر  ینوبرم ا یدولش کن اول با -

 جوابش را بدهم که اجازه نداد: خواستم

 حرف نزن! -

 یباز یار بس یجا یک به  یمآمد یروناز آن مکان ب یکدفعهرا گرفت و  دستم
 .یمنتقل شدم

 کرد؟یم  کار یهمه درخت عکس من چ   ینا  ینتعجب به اطراف نگاه کردم. ب  با

 گفت:  الکس
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

ها ملکه خاله من بود. چند بار دشمن ی،بود یقبل یتو دختر ملکه - 
 ینهم  ی.خواستن تورو به قتل برسانند، که هربار ملکه تورو نجات داد، برایم
 یستفرستادند تا تولد ب ینو به زم آدم در آوردند یک  یتوروبه چهره یشانا

رنگت  یآب  یبودن تو موها یو تنها نشانه پر  یبرگرد ینجاکه به ا  یتسالگ
 بود.

 :گفتم

 اون منم؟ دونییخوب از کجا م -

 گفت:  الکس

دختر  یزابلبوده است؛ ا یزابلبه اسم ا یپر  یک یرنگ تنها برا یآب  یموها -
 !یتو هست  یعنیخاله من 

و  کنند،یالبد بعدشم منو طلسم م خونی؛یقصه م یادحتما ز ینم،برو ب یاب -
 .رومیم فرو یقعم یبعدش هم من به خواب 

 و الکس گفت: خندیدم

 و با خودت بگو. نویسمیم ینزم یکه رو  یزیچ ینا یناوف، بب -

 ید. تا پدخوردندیسر م ینزم یها رونوشت. جالب بود، متن یزیچ یکدفعه
. که مثالا پسرخاله گفت کردم  یکار  یبدون لجباز ینبار ن هم او م شدندیم
 .یافتدن یاتفاق  یول

 گفت:  الکس
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 !یگرفت   یافهق یکمکه   بینمینه م - 

 نگاهش کردم و گفتم: پوکر 

 .کنمیحس نم ییریمن همه جوره قشنگم، بعدم کجا من که تغ -

 گفت:  الکس

 من نگاه کن. یدستا یتو -

 بود. یباز یار خانم بس یک او نقش  یکردم. درون دستا  نگاه

 شدم. پوکر 

 بینمیمن فکر کردم االن خودمو ر م -

 و... . خندید

 !ی_ رو آب بخند

 گفت:  الکس

. یدیمن رو ند  یواقع  یهنوز چهره  ی؛شاخ   یلیپرو نشو، فکرم نکن که خ  ین_بب
 ی؟برت نداره، اوک  یال. پس خیستاز من ن یباتر ز یکس  جاینا

 گییهستم. اصالا از کجا دروغ نم  یتو؟! من هنوز باورم نشده پر   گییم  ی_چ 
 .یگهش نقشه نباشه؟ هان؟ جواب بده دهمه هاینتو؟ اصالا از کجا ا

 گفت:  الکس
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 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

که تو رو بزرگ   ی! تو اجازه بده تا من حرف بزنم. اون زن و مردیزهم یزه_ر 
 یزیچ  یهتو دلت    ینمبملکه بودن. ب  یهاها دوستهستن. اون  یکردن هم پر 

و من  یهست  یتو پر  یعنیهات ظاهر شد االن جلو چشم ینبخواد اگر هم
ا اگر تو اون چ کردم   شتباهمن ا یعنینشد  یکه خواست   یزیاشتباه نکردم و ام 

 ی،بپرس  کهینقبل از ا  یگه،د  یز چ  یک و    کنم؛یاشتباه نم  وقتیچکه البته من ه
 یاز جا یمرحوم کس یکردم چون به جز خود ملکه  یداتو رو پ یمن به سخت 

دوباره  توننینم ینکن یگذارتو تاج یتو خبر نداشت و اون دوتا هم تا وقت 
 بشن. یپر 

فکر  گاهیچه کردندیم یفتعر  یمبرا یکه در کودک  ییهاجالب! قصه چه
کند؛ راستش خودم هم   یلتبد یتمرا به واقع یاتبتواند ذهن یکس  کردمینم

 یواقع یر غ یز چ یک نباشد؛ پس در دلم  یشوخ  یاخواب  ینا خواستیدلم م
 لواشک! ییاچهدر یکخواستم، 

ما پر شد از لواشک و الکس هم با خنده به من نگاه  ینهر جلو دفعهیک 
. اصالا اگر من خنددیقدر به من ماعصاب چرا آن یموجود رو ینا کرد؛یم

 د.کن  یکه باشد که با من شوخ   ینملکه باشم ا

 اوه! اوه

 :پرسیدم

 یه؟چ یم_حاال اسم واقع

 گفت:  الکس
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 رمان  کی

 .یآماده بش  یبر   یدهست و االن با  یزابل! خوب اسمت ایدی_چه عجب پرس 

 افتند،یم  یبعج  یاتفاقات   یمرا دوست داشتم. حاال که برا  یزیچ  ینچن  همیشه
 یرم؟ها را بگآن یچرا من جلو

 ، من آماده هستم. یم_خوب بر 

 گفت:  الکس

 .یهست  یکه پر   ی_چه عجب! باور کرد

 :گفتم

 .ستی_جواب ابلهان خاموش

که من در آن بودم   یبه من دستانم را گرفت و دوباره در اتاق  توجهیب  الکس
 . یمظاهر شد

 یبلند آب   ی. لباسیدمرا که در کمد بود پوش  ییهارفت و من لباس  یرونب  الکس
. یمشک   یارو بنده  یهاو کفش  شدیم  یدهکش  ینزم  یش بر روارنگ که دنباله

. یابلند و لبان غنچه  یهاو مژه  یجذاب بود؛ چشمانم آب   یار بس  یدمجد  یچهره
 هاست.قصه یبرا یزهاچ طور ینا کردمیفکر م یشههم

. یستمنگر  یینهخود را در آ  یگر د یمن هم کم از قصه نداشت؛ بار یزندگ  البته
ده ساله شده  یذوق نداشتم؛ همانند کودک  یمهاقدر از رنگ زلفتاکنون آن

 یها مادر و پدر واقعدرست است که آن  دیدم؛یبودم؛ فردا مادر و پدرم هم م
من طعم محبت را  بهها بودند که من را بزرگ کردند و من نبودند، اما آن

 چشاندند.
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 رمان  کی

 زبان سوم شخص از  

دعوت  یرتشده بود که تمام آن جماعت را به ح یباقدر زآن یمو آب  دخترک
 اش کم نداشت.از دختر خاله یزیکرده بود؛ الکس هم چ

او  پوشید؛یمذکر جامه نم هاییمانند پر  گاهیچبود، اما ه یپر  کهینا با
که با چشمانش   یرنگ   یکت و شلوار به تن داشت. کت و شلوار مشک   یشههم

گونه که چه  کردیبه آن فکر م  هایهن ثانبه وجود آورده بود؛ در آ   یتشابه خاص
باور  یبود و او فقط برا یها کاغذآن بال ید؛ها بگوآن بال یدرباره یزابلبه ا
ملکه  هاییبال نداشت و تنها پر  اییپر  یچبود اگرنه ه یدهآن را خر  یزابلا

 داشتند. ینپرواز در آسمان و زم ییو شاه توانا

 

 الکس

به آن دختر زبان دراز  یشباهت  یچچهره ه ینفتاد؛ اقلبم به تپش ا یدنشد با
 دانشگاه نداشت.

ما را به  یو دلربا شده بود که قلب تمام یباز یخانم و باوقار و از طرف  قدر آن
 حرکت در آورده بود.

 یدهد  هایپر   یباق   یها را پا به پاتا االن آموزش  ییگو  یست؛لبخند به ما نگر   با
 بهتر است. یدم،که تاکنون د  هایییاست؛ اما نه، او از تمام پر 

آمد؛ با لبخند به من  یادشبه  یزیکه ناگهان چ یدبگو یسخن خواستمی
 و از من دعوت کرد که کنار او بروم. یستنگر 
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 رمان  کی

ا مکان را مناسب د یمبا پاها خواستم   یناز هم کهینا یبرا یدمراه بروم؛ ام 
بال سوال کرد و به او  یدرباره یبعد اگر از کس یندچ یا یماالن به او بگو

او باشم، پس در کنار او فرود  یشمن را مقصر نداند؛ اراده کرده پ یدندخند
 آمدم.

بعد  ینمن و از ا ی)باران(، دختر خاله یزابلواضح اعالم کردم که ا ییصدا با
 .یستن صدم آن هم یک ینزم یکه کل کره  اییلهاست؛ قب یلهقب ینا یملکه

با آن تاج  یم؛را انجام داد یگذارو مراسم تاج یندبعد از او خواستم تا بنش و
او ضعف  یبرا هایشده بود که تمام ملک و آدم و پر  یباقدر زآن ییگو
 .کردندیم

 روز بعد چند

دور   یاسپرت نشسته بود و عصب  یو لباس  حوصلگییرفتم؛ با ب   یزابلا  یدند  به
 . با خنده به او گفتم:نگریستیو برش را م

 !یختیرو به هم ر هایقانون پر  یومدهکه ن  بینمیم یزابل،_ باران نه ا

 : ایزابل

 م سررفته بود.حوصله ی؟اومد یز،دمت چ ی_ وا

با من سخن   یمبگو  یاجازه بدهد من سخن  کهیننداشتم، بدون ا  یبا او کار  اگر 
 .گفتیم

 و سخنش را قطع کردم و گفتم: یستمخنده به او نگر  با



  

 
29 

 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 یز دمت چ کهیندوم ا یدی؟مخصوصت رو نپوش یهاچرا لباس کهین_ اول ا 
 ت سر رفته؟چرا حوصله کهین. سوم ایملکه هست  یگهدختر خوب، تو د یهچ

 گفت :  ایزابل

 من به ذارنیچرا نم هاینا یستم؟_ اول و دوم رو ولش کن؛ مگه من ملکه ن
آشنا  جاهاینمن برم و با ا ذارنیچرا نم کهینا یامادر و پدرم برم؟  یدند

 بشم؟

 گفتم:  خندیدم

 یلیمطمئنم خ یی؛جا یه یملباس درست با رو بند بپوش تا بر  یه_ بدو برو 
 .ینیتا مادر و پدرت رو بب برمتیفردا هم م یاد؛خوشت م

جالب بود؛  یدم؛دست مانتو اسپرت پوش یک توجه به حرفش رفتم  بدون
روبند هم زدم  یک اش و نباشد. طبق گفته خواستیینبود که م یزیچ جاینا

 بودم. جاینا ی. باالخره من بانویادکم و ز  یبرا

 

 الکس

 لباس بدوزد؟ یادختر سر به هوا کجاست؟ رفت لباس بپوشد  این

از نکرد؛ پس به آن طرف در در را ب  یهرچه در زدم کس  یستادم؛در ا یبه رو  رو
فکر است. حاال  یو تو یستادهدر ا یاسپرت جلو یمانتو یک با  یدمرفتم. د

 !پوشید؟یخوب است که گفتم لباس درست بپوشد وگرنه چه م
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 رمان  کی

 :گفتم 

 !یزابلا یزابل،_ ا

 با داد گفتم: دفعهاین

 !باران

 :گفت

 کشته؟  یمرده؟ ک  یشده؟ ک  ی_ جان؟ چ 

 گفت:  که سر عقل آمد و  انگار 

عادت   جامینبه اسم ا  یدبا  یاصالا مگه خودت نگفت   ی؟تو چرا من رو صدا زد  -
 کنم؟

 :گفتم

 کهیندوم ا ی؛صدات زدم جواب نداد یهرچ  کهین! اول ایکی یکی یزابل،_ ا
بدو لباست رو   کهینسوم ا  زنی؛یحرف م  جوریینآخرت باشه با من ا  یدفعه

 ییهاوقت یلباس فقط برا ینا ی؛بپوش یلباس اشراف  یک یدعوض کن با
 ی؟. اوک یمبر  ینبه زم خوایمیهست که م

 :گفت

 .یجوابم رو بد  ید_ خب حاال! بذار برم لباس بپوشم، چند تا سوال ازت دارم؛ با

 به سالن منتقل شدم. یگریحرف د بدون
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 رمان  کی

 ینبا ابود و هم روبند.  یدهلباسش درست بود و هم شنل پوش بار ینو ا آمد 
 تا به حرفت گوش کند. ی،حرف بزن  یتبا عصبان یددختر حتماا با

 

 ایزابل

دار بود؛ بعد پف یینکه تا کمر تنگ و از کمر به پا  یدمپوش یبلند یمشک  لباس
در آخر  یدم؛شنل به سر کردم و روبند خود را پوش یکها هم همانند عروس

 یراییو به پذ یدمداخل کمدم را پوش یسانت  یستپاشنه ب یمشک  یهاکفش
قدر گونه آنکه چهینا یاز الکس درباره یدکه حتما با  یشیدمرفتم؛ با خود اند

 بپرسم. رودیم یگر د یبه جا ییراحت از جا

 :گفتم

 منو؟ یاری_ ال ال جون، کجا م

 :گفت

 _ خاموش باش!

 !گذاردیآدم نم ی! استغفراهلل... اعصاب براایکبیری

 :گفتم

 ینم؟بب تونمیهام رو نمدوست یگهمن د یچی،ه هاینکوفت! اصالا ا_  

را بکش من   ینا  یفمنه من ح  ین؛خدا من را بکش از دست ا  ینداد. ا  پاسخی
 از دستش راحت شوم.
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 رمان  کی

بزرگ و قشنگ   یلی. خیمبزرگ رفت  یرا گرفت و ما به سالن  یمهادست  دفعهیک  
 بود.

 :گفت

 ینکهبدون ا ی،خودت بخون  یبرا نییتوم ینجاکه گفتم، ا ییهم جا ین_ ا
 !یداشته باش یمزاحم

 گفتم:  من

... _ 

 یندواهلل! حاال بب  دادم؛یجوابش را م  یدحال بودم باخوش  یلیخ  کهینبا ا  خخ،
 دارد. یچه حس

 :گفت

. ...  _ اوالا

 :گفتم

، باشه مرس  .ی_ دوباره اوالا دوماا نکن خواهشاا

 :گفت

ها رو و اون یها بگ به اون تونییهات هم مدوست ی. براکنمی_ خواهش م
 .یکن  ینصف پر 

 :گفتم
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 رمان  کی

 شه؟یمگه م ی؟جور_ چه 

 :گفت

د م یاریها رو م_ آره، اون و  یهست  ینگن تو پر  یکه به کس  دنیو اونا تعه 
 .کننیشون سوء استفاده نمبودن یشدن از پر یاگر پر 

 .شودیآخر باعث مرگ من م ینشد. ا یبغ دفعهیک 

بود.   جاینا  خواستییم  یقیموس  یبرا  یسکو، هر ابزار  ی! رفتم به سوخیالبی
 من هم با شوق شروع به خواندن کردم:

 امپرنده یک من»

 .«یباش یارمدارم تو  آرزو

 بار یک نفر بلند شد. اگر من توانستم با آرامش  یک  یخنده یصدا دفعهیک 
 بخوانم.

 زبان سوم شخص از 

ا پسرک   یست؛نگر   یبه او م  یتخواندنش را قطع کرد؛ دخترک با عصبان  آواز  ام 
 .ستودیچهره م یباز یپر  ینا یدنآفر  یدر دل خالق را برا

مکان شده بود دعوا   ینبدون اجازه وارد ا  کهینا  یاورا برا  یتبا عصبان  دخترک
ا، ه کرد؛یم حرص دخترک را  ینو ا دادینشان نم یالعملعکس یچپسرک ام 
 .کردیم یشاز پ یشب
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 رمان  کی

 ایزابل 

 که گفت:  کردمیحرص به او نگاه م با

 ؟ کنییهم نگام م جورییننبود، که ا یکاف   یقدر گفت ان یه؟_ چ

 گفتم:  من

 ی؟هست  ی_ خوب تو ک 

 ی؟هست  ی؟ من پادشاه اورانوس هستم؛ تو خودت ک _ من

 کار یچ  جاینخوب تو ا یهستم؛ خوشبختم. ول ینزم ی_ واقعا؟ من ملکه
 کنی؟یم

پادشاهان   یهمه  یقیسالن موس  جاینکه ا  یبدون   یدبا  ی_ اگر واقعاا ملکه باش
 دونی؟یتو نم یچه جور یو ملکه هاست. ول

 کردم.  یفرا تعر  امیزندگ  یماجرا یشبرا و

 

 الکس

 کردمیتکون بخورم؛ احساس م  یزابلا  یشخواست، از پ  یچرا دلم نم  دانمنمی
 او احساس آرامش دارم. یشپ

 یزابلکنار ا  یک ما یدنبرم؛ اما با د یقیگرفتم من هم به سالن موس  تصمیم
 رساندم. یزابلا یشخودم را پ یع شدم و سر  یعصب
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 رمان  کی

  

 ایزابل

که الکس دستانم   زدمیبودم حرف م  یدهسمش را فهمکه تازه ا  یک با ما  داشتم
 آمد؟ ی. ک کردمیرا گرفت؛ با تعجب به الکس نگاه م

 گفت:  الکس

 ی؟تو چرا اومد یانسالن ب ینها به افرد تنها ملکه ی_ مگه قرار نبود روزها

 گفت:  مایک 

 تا من بگم. یاول تو بگو چرا اومد ی_ تو خودت هم اومد

 گفت:  الکس

 .یزابل_ من اومدم دنبال ا

 گفت:  مایک 

 داره؟ یبیآشنا شم. چه ع یزابل،،ا یدجد ی_ خوب منم اومدم با ملکه

 گفت:  ایزابل

 !زنیدیقدر شما دوتا حرف م_ چه

 گفتند:  یک و ما الکس

 !یزابل_ ا

 :الکس
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 رمان  کی

 اسمش رو بگم. چون پسر خالشم. اما تو نه. یزابل_ فقط من حق دارم به ا 

 .واهلل!   شدندیپرو م  گفتم،ینم  یچیاما ه  کردم،ینگاهشون م  جوریینهم  اگر 

 :گفتم

 .یگهد یمبر  یادنبال من؟ خب ب یومدی_ اوف، مگه تو ن

 :گفت

 .یم_ باشه بر 

 

 الکس

با من  جورییناون پسره ا یجلو یدناراحت شده بودم؛ نبا یزابلدست ا از 
 .زدیرف مح

ا من اصالا نگاهش هم نکردم؛ حقش بود؛   شروع کرد به حرف زدن با من؛ ام 
 نکند. یتا او باشد من را عصب

 گفت:  ایزابل

 جون! یال یال یم؟_ الکس، الکس جون

 سکوت بس است. یگهد نه

 دخترمم کن. یاب یگه_ د
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 ایزابل 

 کنم؟  کار یمعلوم بود ناراحت شده، خوب من چ  قشنگ 

 .کشتنیرا م یگر دهم زدندیم زدمیمن یحرف  اگر 

 :گفتم

 ی؟اوک  شه،یتکرار نم یگهجون معذرت، د ی_ ال

به  بردیمن را م یک  یگهد کرد،یبهش عادت کرده بودم؛ اگر قهر م بدجور 
 مختلف؟ یجاها

 گفتم:  دوباره

 !یکن  یتا آشت  کشمیم یغانقدر ج ی،_ الکس به خدا اگر قهر کن

 :گفت

 _ غلط کردم باشه.

 حاال شد. ایول

 :گفتم

 پسر خوب! ین_ آفر 

 ایزابل

با الکس در مورد دوستانم   یداز رفتنمان به سالن گذشته بود؛ امروز با  چندروزی
 ها دوستان من بودند.. هرچه بود، آنزدمیحرف م
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 :گفتم 

 من... . یجون، سبز پر  یسبز  -

 :گفت

 ... .یپر  سبز  یدخانم جان، شما دوباره به من گفت -

 :گفتم

وللش؛ من  یناروحاال ا ی؟اوک  یگون   یکنم؟ تو از نظر من سبز  کار یخوب چ  -
 جون؟ یال یشبرم پ تونمیم یجورچه

 :گفت

 هست؟ یجون ک  یخانم جان ال -

 :گفتم

 .یگهبابا جون الکس د -

من بدبخت برگشته را  یحتپر شده از نص یرا گاز گرفت و با چشمان  لبانش
 نگاه کرد.

 :گفت

 .یاوریدذهنتون اسم قصر امپراطور الکس را ب یخانم جان، تو -

 :گفتم

 یه؟جون چ یخوب حاال، اسم قصر ال -
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 :گفت 

 قصر زحل. -

 :گفتم

 هست؟ یارهس یک اسم  یشچرا هر قصر  جاینباباجان ا -

 :گفت

 خانم جان! دونمیواال منم نم -

 را کنار گذاشتم و در ذهنم خواستم که به قصر زحل بروم. یبا سبز  بحث

بعد   یقهدر قفل شده بودم؛ چند دق  یک بودم که پشت    یبود؛ مثل کسان   جالب
 کنار الکس بودم و نشستم.

 گفت:  الکس

 !یزابلچه عجب ا -

 :گفتم

 انقدر حرف نزن؛ کارت دارم. ی،ال -

 گرفت.  ییبسرم درد عج دفعهیک . کندیبا تعجب نگاهم م دیدم

 گفت:  الکس

جنبه داشته باش.   کنم،یم  یباهات شوخ   یوقت   ی؛حد خودتو بدون   یتا تو باش  -
 شده؟ یحاال بگو چ 
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 :گفتم 

ادب و  یب  یلیاصالا خ ی؟هست  جورییناصالا تو چرا ا ی؟کرد  جوریینچرا ا -
 .یمعرفت  یب 

 

 الکس

 طوریینهم کردمیاگر ولش م جوریه؟ینچرا ا ینکار کردم؛ ا  یک من  حاال
 حرف بزنو. خواستیم

 :گفتم

 چته؟ ینملوس و ُننر نباش. بگو بب قدرمینساکت باش؛ ا -

 گفتم:  یرلبانمآرام ز و

 .یرو شروبه یادیتو قراره با مشکالت ز ی؛باش یفقدر ضعآن یدنبا -

 با بغض گفت: ایزابل

 .خوامیدوستامو م -

 :گفتم

 .ینزم برمتیفردا م -

 :گفت

 باشه. -
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 رمان  کی

 .آوردمیهرطور بود از دلش در م باید 

 :گفتم

 خوب. یجا یه ریمیباهم م یشد یحاالهم چون بچه حرف گوش کن -

 :گفت

 یلیاون خ یک؛ما یشبرم پ خوامیاصالا م زنه؛یداره بچه گول م خوام؛ینم -
 تره...خوش اخالق

 نقطه ضعف من بگذارد. یرا قطع کردم؛ حق نداشت دست رو حرفش

 :گفتم

 برو؛ فقط برو. وگرنه خونت گردن خودته. -

 

 ایزابل

قدر شد؟ چرا آن  طوریینقصر خودمان را در نظر گرفتم. چرا ا  یعوحشت سر   با
ا ا  آور بود.تعجب یمبرا یشتر ب یم،بغض در گلو ینوحشتناک شد؟ ام 

 کل  دانای

شده بود؛   یباکه با پولک و ستاره ز  یبه تن داشت؛ لباس یمشک  یلباس  آسمان
 اش عرق نشسته بود.دخترک درون خواب بود و بر چهره
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 یدبود؛ نبا یر ذهنش درگ نگریست؛یاتاقش م ییینههم آشفته به آ  پسرک 
 توانستینم گونهینا کرد؛یم یر دخترک گ یشدلش پ یدنبا شد؛یم طور ینا

 اش را اجرا کند.نقشه

 

 ابلایز 

 گفتم:  یبهغر  یپر  به

 یستم؛. به خدا نیستمجادوگر ن ی. من پر یزابلممن ا یستم؛_ نه، نه، نه، من ن
. کنییکمکم کن. الکس نخند، کمکم کن. مگه نگاه نم  دونییالکس، تو که م

 پسر داره... . ینمن و ا

ا  کهینبود؟ با ا یچ  یگهد ینترس از خواب بلند شدم؛ ا با همه خواب بود ام 
 یشتر دروغگو ب یک که الکس   گفتیبهم م یشده بودم؛ حس یر الکس دلگ از 
ا چرا اآلن؟ چرا وقت یستن ل یکه برا ی. ام  مرد اعتماد  یک بار دارم به  یناو 
 در سر دارد. اییلهح یک بگذارم؛ او حتماا  یدنه ، نبا کنم؟یم

 

 مایک

 یستن ینسبت بهش دارم؛ عاشق  یبیحس عج یدمکه آن دختر را د  یروز از 
ا حس برادر کرده است؛   یدااش را پها خواهر گمشدهرا دارم که بعد از سال  یام 
ا من نه برادر  .یدارم و نه خواهر  یام 

 :گفتم
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 _ بلک! 

 :گفت

 _ بله امپراطور؟

 :گفتم

روز  یک و  یباش جاینا یدبا یگفت  ی؛امپراطور یگفت  ی؛_ تو مرا بزرگ کرد
 بودند؟ یسوال دارم. خانواده من ک  یه. حاال یرمام را پس بگتقاص خانواده

 :گفت

و چشمان  یامپراطور؛ هرگاه در خواب دختر مو مشک  یده_ هنوز وقتش نرس
 .یدسوال را بپرس یناز من ا توانیدیآن موقع م یدید،د یدرشت مشک 

 گفت؛یحسم من بهم دروغ نم وقتیچرا بدون جواب رها کردم؛ ه اشجمله
 یندختر چن ینبود. پس چرا نسبت به ا ینمن هم یهااز قدرت یکیاصالا 
 گفتیکه بلک م  یبا دختر  یشباهت   یچدختر ه  ینا  کهیداشتم؟ در حال  یحس

 نداشت.

 

 الکس

 یزندگ   یااو را انتخاب کنم،    یدبا  یابشود؛ حاال که عاشقش شدم،    طور ینا  نباید
 ممکن باشد. توانستیکدام نم  یچدر کاخ وحشت را که ه
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 ایزابل 

 یبه کس یگر د ترسیدم؛یاز بودن کنار الکس هم م ترسیدم؛یم یدنخواب از 
حس تنفر را به  یناما ا یدنماناعتماد نداشتم. تنها چند ساعت گذشته از د

ا از د  یداالکس پ  یدپس با  بگذرم.  توانستمیدوستانم هم نم  یدار کرده بودم؛ ام 
 .کردمیم یحداقل فردا را نقش باز

*** 

 یابهش اعتماد کنم  یدبا دانستمیبودم که نم یشده بود. منتظر کس صبح
در آمد و الکس ظاهر شد؛ در چشمانش نگاه  یاز او متنفر باشم. صدا کهینا

 در چشمانش شک بود. ییکردم؛ گو

 :گفت

 .یروزد یبرا یدشببخ یدمت؛سالم خانم خانما. خوشحالم دوباره د -

 .دادیرا نشان نم یشهااز حرف کدامیچ! جالب بود؛ چشمانش ههه

 است! یاچه اعجوبه یگر د این

 :گفتم

 یگه؟د بریمیسالم، امروز م -

 :گفت

 ی؟طورمنم خوبم تو چه یآره خانم بداخالق، راست  -

 .یهفروما زدیم کنایه
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 :گفت 

 منم خوبم. -

 من را نگاه کرد. پوکر 

 :گفتم

 .یگهد یم_ بر 

 :گفت

 ماسک رو بزن. ینبرو ا یافه؟ق ینبا ا یای؟ب جوریینا خوایی_ نکنه م

 .یمقبل یچهره یهشب ماسکی

 و لجباز. یو دوباره شدم همان دختر معمول زدمش

 :گفت

و به  یمما نامزد کرد یگیگفتند م  یزیباره سرکالس؛ اگر چ یه ریمیاالن م -
خواسته بود هم من  یسپل یکشته شدن اون دختر، چند وقت   یخاطر ماجرا

 ی؟. اوک یمو هم تو از دانشگاه دور باش

 :گفتم

! اونم ک  -  من و تو؟ ی؟عمراا

 زد و گفت: یبهش برخورد که پوزخند انگار 



  

 
46 

 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد
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 یلیکه خ ینیتزم یچهره یگه! دیستیاهم ن یآش دهن سوز ینهمچ - 
که   گیمیم یمفقط دار ینمنداشته باش؛ ا یس الک مزخرفه؛ پس اعتماد به نف

 یزندگ  جاینا یچند وقت  یمبعداا دردسر درست نشه؛ چون ممکنه دوباره بخوا
 ظیخارج کشور، ازشون خداحاف یمبر  خوایمیم کهینو بعدش به اسم ا یمکن
الکس   یتکه مثالا شخص  کنیمیدرست م  یتصادف ساختگ   یک . بعدم  کنیمیم

 ی؟و باران مردن. اوک 

 .کردمیقبول م  یدبود. پس با  یدهرا کش  یز همه چ  ینداشتم بزنم؛ نقشه  حرفی

 :گفتم

 یدی! دیکبیریا ریختی؛یدر ضمن خودت ب  یکنم؛بارو قبول م ینحاال ا -
. بعدم کردندیچه مذکر چه مونث، به من نگاه م ها،یپر یهمه یجورچه
 تو هست. ییافهم بهتر از قه ینیمزم یعاد ییافهق ینهم

ا م هیچی  .یداش درا در چهره یتعصبان شدینگفت؛ ام 

 و... یمچشمانمان را بست هردو

 

 زبان سوم شخص از 

همانند  یچشمان خود را باز کردند و خود را در دانشگاه با لباس ها یپر  دو
 .یافتند هاینیزم یهالباس

 را نجات بدهند. هایییتوانستند زندگ  یبودند و م یباکنار هم چه ز  در 
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 کار نبرده بود.شدن به یکیدو قلم  ینا یکه سرنوشت برا  آه، 

داستان  یهکه از پشت شب یدخترک  ید؛دوباره آن خواب دخترک را د مایک
به دنبالش   توانستینم  یستدختر ک  ینا  فهمیدیخدمتکارش بود؛ اما او تا نم

 بگردد.

شدن   یب. حدوداا دو هفته از غکردندیهم نگاه م  به  یدخترک با نگران   دوستان
 .گذشتیباران م یناگهان 

 گفت:  آیناز 

 یبرا ینکنه اتفاق  یستند؛تحمل ندارم؛ مادر و پدرش هم ن یگهها من دبچه -
 باران افتاده.

 دوستشان کرد. ینها را متوجه حضور بهتر باران آن یناگهان صدا که

به  یهبا گر  ید،کمال تعجب کنار استادش دکه باران را سالم و در    یوقت  آیناز 
 به صورت او زد. گفت: یلیطرف باران رفت و س

. یشهمثل من نگران دوستش م یآدم بدبخت  یک  گییعقل! نم یب  یدختره -
 تو؟ یاصالا شعور دار

 

 باران

 نگاه کردم. یناز روان بر صورت آ  یهابه اشک  یهگر   با

 آشکار گفتم: یبعض با
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 بغلم، دلم برات تنگ شده بود. یاشم؛ بنه من شعور ندارم؛ فدات - 

در آرام  یو من سع زدیمن م یینهبا مشت به س طور ینبغل من و هم پرید
 کردنش داشتم.

 آیناز

افتاده بود. چرا باران  یفکر بودم که چه اتفاق  یندر ا زد؛یشور م یبدجور دلم
 شده بودند؟ یببا استاد اومده بود؟ چرا همزمان غ

را گرفتم و  یش. جلویدمفکرها بودم که باران را دوباره همراه استاد د ینا در 
 گفتم:

 چند لحظه. یاباران ب -

 :گفت

 .یمجانم باشه بر  -

 :گفتم

 باران، خودت زود ماجرا رو بگو. -

 :گفت

 عشقم؟ ییچه ماجرا-

 :مگفت

 خودت رو به اون راه نزن؛ بگو. -
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 :گفت 

هر  کنمیبگم بهت؛ فقط ازت خواهش م تونمینم جورییندرازه ماجراش ا -
به تو دروغ  وقتیچمن ه دونییکردم باور کن. تو م یفوقت برات تعر 

ا اون موقع چ  کنی؛یبگم چون باور نم  تونمیاالن نم  گم؛ینم  بینییم  یزهاییام 
 یدنبا همفاطمه و معصومه  یحت   گمیبهت م یزیچ یک  .کنییکه باور م
 ی؟بدونن. اوک 

 :گفتم

 .یدر کل اوک  یکرده ول  یجمحرفات گ -

 :گفت

 یمجبورم؛ دارم نقش نامزد الکس رو باز کنم،یم یمن االن دارم نقش باز -
 .کنمیم

 :گفتم

 ی؟نامزد ک  -

 :گفت

 نامزد الکس، همون استاد . -

 :گفتم

تو رو  یاستاد وقت  ینا یچشما یتو ی؛نش یالک  یحس یر مراقب باش درگ -
ازت  یفتهبرات ن یمراقب باش اتفاق  ید؛هم عشق هست هم ترد کنهینگاه م
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نکن. حواست به  احتیاطییب  وقتیچه کنمیخواهش م کنم؛یخواهش م 
 دورو برت باشه.

 :گفت

 .کنییم ییمو راهنما یکه هست   ی. مرسیسباشه عشقم، مر  -

 :گفتم

کنم که مثالا   ینقش باز یدسوال، من با یهنکن.  یشانقدر احساسات یگهد -
 دونم؟ینم

 :گفت

 آره -

 :گفتم

 عروس خانم؟ یمبر  ی،اوک  -

 :گفت

 ساقدوش گلم. یمبر  -

 

 ایزابل

 ته دل بودنش را دوست داشتم. از 

 شخص مفرد سوم
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 ینآمد و مقابل چشمان الکس قرار گرفت؛ الکس در فکر ا یناز همراه آ  ایزابل 
دستان   یان،دانشجو  یپس جلو  گیرند؛یزودتر عشقش را از او م  جاینبود که ا

 گفت:  یاطرا گرفت و با لبخند وسط ح یزابلا

نمره بهتون اضافه  یه ینفر  یرینیشو ش یمکرد  یمن و باران باهم نامزد -
 .یرونب ریمیباهم مشب  ینهمچن کنم؛یم

 رسید؛ینم  یگریکس به د  یچه  یبه وجود آمد؛ صدا  یهمهمه ا  یاندانشجو  در 
 پس گفت:

 .یمبر  یدبشم ها؛ زود آماده ش یمونپش یدنکن یکار  -

مدت  ینرا بردارند؛ در ا یلشانبه کالسش رفتند تا وسا یاندانشجو یهمه
 دخترها دور باران را گرفتند.

 گفت:  پریوش

اصال به اون استاد  یافهق ینآخه تو با ا ی؟مخش رو زد یجور! چهیشا -
 !خورییخوشگل نم

 در دل گفت: یزابلتعجب نگاهش کرد. ا با

 یزنه،حرفا م یلیخ یطونهکه ش یفبرو طلسمش کنا!ح گفت،یم یطونهش -
 .یهاصال وللش جواب ابلهان خاموش

 با ناز سرش را برگرداند و رفت. شنودینم یجواب  یدکه د  پریوش

 گفت:  فاطمه
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 از همه بشنوم؟  یرتر د  یدهم با  یدتخبر نامزد  یشدم برات که حت   یبهانقدر غر   - 

 فاطمه را در آغوش گرفت و در گوشش گفت: باران

 را. یا یدهنشنو هر شن -

 هاینکه ا  فهمدیو م کندیدوستش خوب درک م ینکه بهتر   دانستیم او
 همه نقشه است.

که   یستن یفاطمه کس دانستیم یراز یدبه فاطمه بگو خواستیاول نم او
 را باور کند. یزهاییچ ینچن یآسان  ینبه هم

 گفت:  الکس

 .یدهمسر منو بهم برگردون یشهاگر م یفی،خانم شر  -

 گفت:  فاطمه

 یعمر   یهشما نرفته    یشناسنامه  یاسمش تو  یکه هنوز حت   یکس  یناستاد ا  -
فعالا انتظار  یدبا خواینیقلب ما حک شده؛ اگر اون رو م یهست اسمش تو

 .یوردیم. واهلل! دوستمون رو که از سر راه نیدبکش

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: الکس

باران نامزد من هست؛ پس هم اسمش در قلب من هم در  یفیخانم شر  -
هست؟ واهلل مادر و  یکارها چ   ینا یگه. دیشهنوشته م یم به زودشناسنامه

 .گیریدیم یدپدرش انقدر به من سخت نگرفتن که شما دار

 گفت:  فاطمه
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. شبم یننخوا خواینیم ین،بخوا خواینیم یاد؛! امشبم با ما میحاال هرچ  - 
از  یست؛ن یخودم؛ به شما اعتماد یشپ برمیم گیرمیش اجازه ممن از مادر 

 ید؟و کبدشو بفروش  یهکل  یدش،بکش  یدببر  خوایدیکجا معلوم دوست ما رو نم

 گفت:  الکس

 .یستمکه ن  یوانمن آدمم؛ ح یستم؛من ن کنیدیکه فکر م  جور ینبه خدا ا -

 .یددست باران را گرفت به سمت دوستانش کش یبدون حرف  فاطمه

افتخار  یکسان  ینبه داشتن چن کرد؛یبا لبخند به دوستش نگاه م ایزابل
 ها نشان دهد.را به آن  هایشییاز توانا  یتشکر خواست کم  یپس برا  کرد؛یم

در  یو مخمل ییگل طال یادستانش را پشت کمرش برد و دسته ایزابل
 دوستانش گرفت. یروبرو دفعهیک دستانش ظاهر کرد و 

 گفت:  فاطمه

 ی؟چه قشنگه! از کجا اورد ینا یوا -

 گفت:  آیناز 

 بهت داده؟ یکبیریاون ا -

 و گفت: یدخند ایزابل

 .یادن یدوستا ینبه بهتر  یمتقد یاینالکس! ب ینه بابا، گور بابا -

 هردو باهم او را در آغوش گرفتند. یناز و آ  فاطمه
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 رمان  کی

 گفت:  ایزابل 

 ید؟بعدش هم خر  یقیسالن موس یمبر  یاینم -

 هم موافقتشان را اعالم کردند. یا دوهر 

 

 ایزابل

جمع سه نفر تنگ شده بود!  ینا یقدر دلم برا. چهیدیمرس یقیسالن موس به
 زدن. یتار به خواندن و گ یمباهم شروع کرد

 یمیقد یقرف آی

 یمیهنوز زندگ توکه

 کجا رو دنبالت بگردم  بگو

 ... 

که   یدبه خر  یمبرو یمو خواست یدیمرا بهم کوب یمانهاتموم شد دست وقتی
 الکس زنگ زد.

 :گفتم

 بله؟ -

 .یایب خوادینم -

 .یایب خوادینم یگمم -
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 رمان  کی

 با دوستام برم. خوامیاوف! م - 

 باشه به اعصابت مسلط باش. -

 خداحافظ. یاوک  -

 :گفتم

 خودش برسونتمون. یادداده ب یر الکس گ ینها ابچه -

 یز به من نگاه کردند و من هم که فرار را بر قرار جا یتو باران با عصبان آیناز 
 دانستم گفتم:

 الفرار! -

 که ناگهان در سالن باز شد و الکس داخل شد.  یدیمسالن دو یورود تا

 

 الکس

و دوستانش به دنبالش بودند،  دویدیکه م  یرا در حال یزابلرا باز کردم و ا در 
 .یدمد

من شده بود معنابخش  یاز دستش بدهم؛ او برا نستمتوایکه نم واقعاا 
 یکردم در دلم خوشحال یاو را به عنوان نامزدم معرف  ی. وقت امیزندگ 

آرزو  دیدم،یاش را مبچگانه یبه وجود آمد و حاال که رفتارها یر ناپذوصف
 هیچبی توانستمیآدم؛ آن موقع م یز ن یزابلکاش من آدم بودم و ا  کردمیم

ا حاال چ با  یدردسر   کاش پدرم آن مرد نبود.  ی؟او ازدواج کنم. ام 
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 رمان  کی

ها نگاه کردم؛ افکارم پاره شد و به آن یرشته یناز و آ  یزابلا یخنده یصدا با 
 هاینا دانستیاو م کهینهستم؛ با ا یزابلبه ا یرههاست خمن مدت یاگو

من را  اشیژگیو ینشده بود و ا یگلگل یشهاهمه نقش است؛ اما لپ
 خود کرده بود. با لبخند به او گفتم: ییوانهد

 من! یسالم بر معشوقه -

 و فاطمه و گفتم: یناز کردم به سمت آ   رو و

 !ینازسالم خانم فاطمه و سالم خانم آ  -

 هم رو به من کردند و گفتند: هاآن

 سالم. -

 گفت:  آیناز 

 من! یاوهو، معشوقه -

 کرد.  یرا همراه خنده و فاطمه هم او  یر بعد زد ز و

و او را با خودم همراه کنم که فاطمه دستش را  یرمرا بگ یزابلدست ا آمدم
او  ینبرگشته رفت و سوار ماشهم بدون توجه به من بخت یزابلگرفت و ا

 یکه برا  ییو کادو ینهم به دنبال آن دو رفت و من ماندم و ماش یناز شد؛ آ 
 گرفته بودم.  یزابلا

 دلم را آرام کند. یگذاشتم که کم  ینآهنگ غمگ یک شدم و  ینماش سوار 

 که ببخشمش  شهیاشتباهو صد دفعه نم یه
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 رمان  کی

 آدمش ینبود یمن ول یپا مونییم گفتی 

 اولم دلت نبود خودم ادامه دادمش از 

 یمدل منو ازت، جدا نکرده دور ببین

 امیجورکه نشون بدم چه  یمن نموند کنار 

 امیبگو ک کجام خودت بهم   دونمینم خودم

 یشمم یوونهبعد از تو د گفتم

 یشماز پ یرفت  ینکرد باور 

 یستقشنگ ن یچیه یگهبعد از تو د حاال

 خسته شدم یگهد یستتنگ ن یگهد دلمم

 

 ایزابل

 یناز حقش بود؛ تا او باشد سر من داد نزند. آ   یسوخت ول  یشدلم برا  کهینا  با
 .ینماش  یتو  یدیمو رقص  یدیدیمو خن  یمآهنگ تتلو را گذاشت و با هم خواند

 که چشمات رو منه  تو

 اخمات تو همه کمییه

 باز تو همه ییتو تک 

 یولا یول،ا یمن مال
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 رمان  کی

 که موهات بوره  ییتو ای 

 حسود ازت دوره چشم

 جوره تیزیهکه جه  حاال

 یولا یول،ا یمن مال

 یجون که مال من آخ

 یکم  یها با م یاب راه

 یخوام که داد بزن  می

 یولا یول،ا عاشقمی

 یتو با نمک  جیگیلی

 یباز الک  یان عشوه

 یخوشگال تک  توی

 یولا یول،ا عاشقمی

 یگیلیج یگیلیج یگیلیج یگیلیج هی

 وا کن اخماتو

 یگیلیج یگیلیج یگیلیج یگیلیج هی

 نگاه به ما کن یه

 گیرییعشق تو دلت باز م بینییما رو تا م تو
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 رمان  کی

 گیرییم یچرا حال ما رو ه  یگیلیج جیگیلی 

 ین  یچیتو دلم ه گییو بعد م کنییم یتاذ منو

 چینییچرا گل عشقمو م یمنو دوست ندار اگه

 یداره با دل تو تله پات  یدل قاط  ینا بدون

 یو نرو آخه مگه ول الت  فهممیم یبر  جایی

 تو برییم خواییتو دل و هر جا م یگریقدر جچه جان

 کن  ورییننگاهم ا یهتو رو خدا  شییورا رد م ینا از 

 دوست دارم جیگیلی

 ور دلم ینبش بیا

 عاشقتم جیگیلی

 روت بازه در دلم به

 دونییخوب م ینوکه ا  تو

 یرمم یتو م بدون

 یگیلیج جیگیلی

 به من ذرهیهبده  محل

 یگیلیج یگیلیج یگیلیج یگیلیج هی

 وا کن ماتواخ
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 رمان  کی

 یگیلیج یگیلیج یگیلیج یگیلیج هی 

 به ما کن یگاهن یه

 که چشمات رو منه  تو

 اخمات تو همه کمییه

 باز تو همه ییتو تک 

 یولا یول،ا یمن مال

 که موهات بوره  ییتو ای

 حسود ازت دوره چشم

 جوره تیزیهکه جه  حاال

 یولا یول،ا یمن مال

 یجون که مال من آخ

 یکم  یهبا ما  یاب راه

 یخوام که داد بزن  می

 یولا یول،ا عاشقمی

 یتو با نمک  جیگیلی

 یباز الک  یان عشوه

 یخوشگال تک  توی
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 رمان  کی

 یولا یول،ا عاشقمی 

 یگیلیج یگیلیج یگیلیج یگیلیج هی

 وا کن اخماتو

 یگیلیج یگیلیج یگیلیج یگیلیج هی

 نگاه به ما کن یه

 کسیچاآلن ه یدشد؛ شا یادهپ از آن یرا باز کردم و با غرور و شاد ینماش در 
ا خودم و الکس که م دانست؛یمن را نم یشاد یلدل هرچه که  دانستیم؛یام 

خصوص غرور بود. به ینع ینکرده بودم و ا  یع را ضا یارهس یک یبود، من پر 
 .هم هست یمثل الکس که از خود راض یکس  یبرا

 با حرص از پشت سرم گفت: الکس

 .جاینا یاب یباران جان اگر دوست دار -

 :گفتم

 برامون حساب کن. یاها برم؛ تو هم ببا بچه خوامینه دوست ندارم؛ م -

 انگار کوه آتشفشان منفجر شد و به من با داد گفت: دفعهیک 

از  کنمیم یبه جان خودت قسم کار یا یشمپ یایاآلن م ینهم یاباران  -
 .یش یمونهات پشفحر 

و  یناز کن رفتم کنار و از آ حرف گوش یمثل دخترها یدم،ازش ترس  اواقعا
 معصومه که انگار چوب خشک شده بودند. خواستم جلوتر از ما بروند.
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 رمان  کی

 بغض بهش گفتم: با 

 نامزدت هستم؟! ینکنه واقعاا فکر کرد یه. چیسر من داد بزن  یتو حق ندار -

 گفت:  یشبر خالف دفعه پ یکه با مهربان   یزدمانده بود اسکن بر  کم

 جا رو.باران اون ینبب -

 .کردیمرد داشت به من نگاه م یک کردم،   نگاه

 :گفتم

 به من داره؟ یخب اون چه ربط  -

 :گفت

اون داره با  بینیی. آخه مگه نمیشد یپر  یجورتو چه فهممیواقعاا نم -
تو و نگاه اون سرت   یهابودم از حرف  یمنم عصب  ده؛یچشماش تو رو قورت م

 داد زدم.

 کوتاهش من را آرام کرد.  یحتوض ینهم یکند؛ ول  ینبود عذرخواه  حاضر 

نقاب هم  یبا همان چهره و حت  یدم؛را د یککه ما  یمراه را ادامه بده آمدیم
 اما شناخت و آمد طرف ما. یجورهچ دانمینزده بود؛ او ما را شناخت. نم

 گفت:  مایک 

 .یزابلبه، سالم، سالم بانو ا -

 :گفتم
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 رمان  کی

 ی؟ما رو شناخت  یجورسالم. چه- 

 :گفت

 یگهحسم بهم م  بینمیفرد رو م  یک   ینداره؛ وقت   کسیچدارم که ه  یمن حس  -
 هست. یشتر شما از همه ب ینه و برا یاآشنا هست  ینا

 شد و گفت: یحرف عصب ینا یدننکه تا االن ساکت بود؛ با ش  الکس

بدم   یرینیش  یمبر   یاب  یو راست   یشه؟برا تو آشنا حساب م  یزابلتا حاال ا  یاز ک   -
 .بهت

 گفت:  مایک 

 ی؟چ  یبرا یرینیوا ش -

 گفت:  الکس

اتفاق خوب براشون  یککه  یهست؛ وقت  هاینیزم ینرسم در ب یک ینا -
 .دنیم یرینیهاشون شبه دوست یفته،م

 گفت:  مایک 

 یه؟تو چ یخب اون اتفاق برا -

ها دو نبود. حاال به آن ینبه ا  یادمو فاطمه آمد. آخ اصالا   یناز آ   یصدا  ناگهان
 یست؟ک  ینا یمبگو

 گفت:  آیناز 
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 رمان  کی

 با باران. ینامزد - 

 گفت:  فاطمه

 العاده.فوق یست،اتفاق خوب ن ینالبته ا -

 الکس با غرور گفت: سپس

خوشحال   یلیست؛ من از ازدواج با باران خالعادهاتفاق فوق  یک   ینالبته که ا  -
 هستم.

 و گفت: کردیبه من نگاه م یکه با تعجب و نگران   یک رو کرد به ما سپس

 جاینمن در ا  یبانو و فاطمه بانو هستن؛ دانشجوها  یناز دو بانو، آ   ینا  یک ما  -
 و دوستان باران.

 و گفت: یناز رو کرد به سمت باران و آ  و

 مونیما در محل زندگ  ییههمسا یشونهستن؛ ا یک ما یآقا هم آقا ینا -
 هستن. یممدت که نبود ینا یتو

 من برداشت و گفت: یدنفاطمه دست از د یدنبا د مایک

 خوشبختم. -

 گفت:  یناز با لبخند به او نگاه کرد و سپس رو کرد به سمت آ  و

 شما بانو خوشحالم. یدناز د ینهمچن -
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 رمان  کی

طور که به اطرافم نگاه همان یم؛چند نفره رفت یدخر باهم به سمت  همه 
فاطمه  یدبه فاطمه شدم. او نبا یکما گاهیگاه و ب   یهامتوجه نگاه کردمیم

 .کردیم  یتانتخاب، هم خودش را و هم فاطمه را اذ  ین. با اکردیرا انتخاب م

 

 مایک

 یدبامن را مجذوب خودش کرده بود؟    قدر ینچه داشت که ا  ینیدختر زم  این
بداند  کهیناست که بدون ا یشوم؛ اون تنها کس یکشده به او نزد یهرجور

 کند دل من را برده.  یبخواهد کار کهینمن که هستم و بدون ا

 

 شخص مفرد سوم

را  یزابلو ا یک ما یبود که رابطه یاو تنها کس کرد؛ینگاه م یک به ما یگو  از 
او  یهانقشه جوریینا شدند؛یم یک دو به هم نزد ینا یدنبا دانست؛یم

 .رفتینم یشخوب پ

ا  رسید؛یبه او نم یدکه شا  یعشق  کرد؛یبا لبخند به عشقش نگاه م الکس ام 
 او جذاب بود. یدوست داشتنش هم برا

 !(یهکوهستان  ی)عشق مه جاده

متوجه   و  یدماجرا را بگو  ینبه دوستانش ا  یطوربود که چه  یندر فکر ا  ایزابل
 دشمن و مجنون خود نبود. گاهیگاه و ب   یهانگاه
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 رمان  کی

شده بود و متوجه نگاه  خودیدورش از خود ب  یهالباس یدنبا د فاطمه 
 .شدیبه خودش نم یک ما یعاشقانه

به  یک ما یهاشده بود، با حسرت به نگاه یکنگاه عاشق ما یککه با   آیناز 
 .کردیفاطمه نگاه م

 ییپاساژ هم سکوت کرده بودند؛ گو مردم یبود؛ حت  یبیعج سکوت
اج افکار خود غرق شده بودند را نجات   یایافراد که در در  ینا  خواستندینم مو 

 دهند.

 نبود. یزابلاز الکس و ا یخبر  یالکس تمام شد و چند روز یروز با مهمان  آن

*** 

 

 ایزابل

 یکرده بودم برا  یارا سرمه  یینشکه پا  یآب   ینگاه کردم؛ موها  ینهرا در آ   خودم
 یکالبته همان ما یک؛ما جنابیدر قصر عال یامشب. مهمان  یدر مهمان  ییر تغ

 .یک ما جنابیعال شودیم یمبهش بال و پر بده مقدار یک خودمان که 

هرچه باشد امروز  یدم؛را پوش یمزانو یتا باال یو عروسک  یاسرمه لباس
چند   ینقصر و اتفاقات ا  یجا با دوستانم دربارهبروم و آن  ینبه زم  خواهمیم

 بروم. یاقشنگ باشم؛ اگر خواستند مرا بکشند، قشنگ از دن یدبا یم؛وقته بگو
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 رمان  کی

 مایک 

 ییر به شدت تغ امیافهرا زدم؛ ق یشمو ته ر یدمپوش یرنگ  یو شلوار مشک  کت
ل یکرد و خودم را برا ا باز هم ا  یشبار ستا یناو  با هر  دانمیرا م نیکردم؛ ام 

 کنمیحس م  یدمهنوز او را ند  کهینبا ا  یهم امشب از عشقم کمترم؛ حت    ییر تغ
کند و به آسمان   یرا راض  هاآن  یزابلا  شدیاوست. کاش م  جاینا  یامشب پر 

 .یارتشانب

 

 الکس

را باال زدم؛  هایشینو آست یدمرنگم را پوش یابلند سرمه ینآست پیرهن
چشمانم  یزدم و چند تارش را جلو طرفییک را به رسم عادت  یمموها

 کنم.  یاز عشقم خواستگار خواستمیبود؛ م یانداختم. امشب شب خاص

 دارم. یدر سر شور امشب

 

 آیناز

از فاطمه   یدمن و فاطمه را دعوت کرده بود به جشن امشب؛ من با  یک ما  آقای
 توانمینم  یعنی  دانم،یدوستم است اما نم  ینن بهتر تر باشم؛ او بعد باراقشنگ 

و  یدمرنگم را پوش یمشک  یرا انتخاب کنم؛ لباس عروسک  یکیاو و عشقم  ینب
 یچه شاهکار  یازدم. خدا  نآ   یرا رو  دارمینفرم را باز گذاشتم و تاج نگ  یموها

 ها! یدرست کرد
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 شخص مفرد سوم 

ها غم و عشق را آن یقابل انتظار بود و همه یر غ یشان شبهمه یبرا امشب
 .کردندیبا هم تجربه م

و  یمهمان  یرفت و از او برا یزبانوارد سالن شد و با لبخند به سمت م ایزابل
دوست قشنگش،  یدندعوتش تشکر کرد؛ به دنبال دوستانش گشت؛ با د

 به سمتش رفت. یناز،آ 

رفت و  یزابلشد و به سمت ا یبا آن لباس کوتاه عصب یزابلا یدنبا د الکس
که وارد شد در را   یو وقت  یدرا گرفت و به سمت اتاق پرو کش یشهادست
را به شدت ترسانده بود. او  یزابلالکس ا یتسرخ از عصبان یها؛ چشمبست
 شد.یم تر یالکس عصب یدر آرام کردن الکس داشت اما با هر حرکت  یسع

 گفت:  یزابلبه ا یتعصبان گذاشت و با  اشیقهالکس دستانش را بر شق

من هستن؛   یدانشجوها  یشتریاو ب  دوننیتو رو به عنوان نامزد من م  جاینا  -
 ین. همذارییو شال سرت م پوشییساپورت و مانتو م یکاالن  ینپس هم

 االن!

که الکس   یکه الکس گفت را انجام داد و وقت   یو همان کار یدهترس ایزابل
 ت سالن رفتند.تر شد، با هم به سمآرام یکم

 گفت:  یسیخاص انگل یبا لهجه یدفاطمه را د یهم وقت  مایک

 جوان؟ یبانو یدخوب هست! nice to meet youسالم!  -
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و  یداش گرفت و خندخنده  یکما یفارس  یسیانگل  یاز لهجه و مکالمه  فاطمه 
 گذاشت و گفت :  یشرا به نما یقشعم یهاچال

- Hello mr Mike! nice to meet you too, thanks , I'm good. How 
about you? 

 کردیصحبت م یسیانگل یعشقش که به راحت  یهادر جواب حرف مایک 
 گفت:

- I'm very very good, because i see a beautiful girl. 

سرخ شد و با خجالت آن مکان را ترک  یشهالپ یکحرف ما ینبا ا فاطمه
 .کرد

را  اشیمیعشق تازه واردشده به قلبش و دوست صم یبا غم مکالمه آیناز 
 جا را ترک کرد.اش آنروان بر چهره یهاگوش کرد و با اشک 

 یزابلا ید؛به او بگو یپشت بروند تا مطلب یاطخواست به ح یزابلاز ا الکس
 یاطبه سمت او رفت و با هم به ح

که به   یمنتظر الکس بود تا آن مطلب  لیزاب. ایستادنددرخت ا  یک و کنار    رفتند
 یا اصالا ارزش داشت  یندو بب یدها راه رفته بود را بگوکفش  ینخاطرش با ا

 نه؟

 رنگ در دستانش گرفت و گفت : یمخمل یاجعبه الکس

. اون یاریدلش رو برام به دست ب خوامیهست، م یمزندگ یتو یکس  یک  -
اون را از دست بدم؛ ازت  تونمیدوست دارم؛ دشمنم هست اما نم یلیرو خ
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رو بهش بده و بگو  ینبه اون بفهمون که دوستش دارم و ا کنمیخواهش م 
 هست.  مفکر کنن نامزد  یهبق  ینزم  یتو  جاینفقط ا  کهینرسماا نامزدم شو نه ا

ب به حرف  ایزابل ب  دادیالکس گوش م  یهامتعج   یمت قس  یشآورتر براو تعج 
 یابود که گفت او دشمن من است؛ جعبه را گرفت؛ بازش کرد و گردنبند نقره

 حک شده بود. یزابلکه درون مهتاب اسم ا  یدرا د یمهتاب شکل یرنگ 

 گفت:  الکس

 !شی؟یدو آسمان م یهمسر من و ملکه -

 که در صدا داشت گفت:  یبا تمام غم یزابلا و

 تونم؛یدشمنش باشه؟ نه نم یعشق کس  شهیباورت کنم؟ مگه م  یچه جور  -
 .تونمینم یبهم خودت رو ثابت نکن یحداقل تا وقت 

 غم تنها گذاشت. یادن یک گردنبد را به او پس داد و پسرک را با   و

ا با  یمتصم الکس بهتر است  یادوستش،  کهینا یادآوریبه رفتن گرفت ام 
شد و به سمت  یمانمجلس است، پش ینصاحب ا یک ما یبشرق یم،بگو

 دوستانش رفت.

به خودش قول  یشهشده بود؛ هم یالکس، عصب یهاحرف یدنبا شن ایزابل
داشت،  یکامل یطاو آمد که شرا یبه خواستگار یکس یداده بود اگر روز

 اگر او را نخواهد. یغرورش را نشکند؛ حت 

ا مستق یاوردب یالک  هایبهانه خود،  یکه او در گذشته یراز ید؛نه نگو یمام 
 بود. یدهرا د یشکستن دل افراد
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دوستش  یوگو کردند. غم صدارفت و با هم شروع به گفت یناز کنار آ   فاطمه 
که   ترسیدیبپرسد؛ م  یاز او سوال  دادیاما به خود اجازه نم  کرد؛یرا احساس م

 کند.  یشتر سوال غم او را ب ینا یدنبا پرس

ا خ آیناز  دلش  یایدر دانستیودش مبا فاطمه در حال صحبت کردن بود؛ ام 
 .شده است یطوفان 

 کوچه به کوچه جستجو عاشق او  شد

 رو عاشق اوروبه یهبا شب و گر  شد

 دارد: یدنشن یتمحکا پایان

 عاشق او بودم و او عاشق او. من

 (شناسمی)شاعر را نم

و به  یدها دست کشاز مهمان یراییپکر عشقش، از پذ یچهره یدنبا د مایک 
 گفت:  سمت او رفت و

 حرف بزنم. یفارس I can'tکه   ید؟ مرا ببخشcan I help youجوان  یبانو -

شدن و چال لپ فاطمه شد. فاطمه   یانمرد جوان باعث خنده و نما  ینهم ا  باز 
 با خنده در جوابش گفت:

- Yeah, I can. 

 کهیناش دلش ضعف رفت و خوشحال از امعشوقه یهاچال یدنبا د مایک
 اش را توانست دوباره شاد کند.چهره
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ا پا یبود که امروز تنها شروع خوب  یندر فکر ا الکس   یز غم انگ یانشداشت؛ ام 
 .یدنشست و در چشمانش عشق مرده را د یناز بود؛ کنار آ 

د، پس خودش افتاده بو یبرا یشپ ییقهچند دق یناتفاق هم ینبود ا هرچه
 گفت:  یمتبا مال

 باهاتون صحبت کنم؟ یشهم یناز خانم آ  -

 جواب داد: آیناز 

 استاد. ییدبفرما -

 گفت:  الکس

 ی؟دوستش دار-

 گفت :  آیناز 

 یدید؟شما از کجا فهم -

 گفت:  الکس

دلش رو  کنمیکمکت م  یاد،راه ب یشتر باران با من ب یکن  یکه کار  یدر صورت  -
 .یاریدست ببه

ب آ  اما  گفت:  یناز با کمال تعج 

شما  یه؛من کاف یبخت باشه براکه دوستم خوشحال، عشقم خوش  ینهم -
که به دستش   جاینخودت تالش کن. تا ا خواییهم اگر دوست من رو م

 .یآورد
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جا رفت. از آن  یحرف   یچحرف را نداشت بدون ه  ینا  یدنکه انتظار شن  الکس 
شده بود   یرهبود به او خ  یقهچند دق  یک که ما  یستادآمد و کنار فاطمه ا  یزابلا

شده  یگلگل  یشهاانداخته و لپ یینسرش را پا یدختر هم بدون کار ینو ا
 گفت:  یک و رو به ما یددستان فاطمه را کش یزابلاست. ا

ل برو خواستگار  یست؛خبرا ن  یناز ا  جایناوهو، مستر ا  -  بعد قورتش بده.  یاو 

 گفت:  ییهم با کمال پررو یک اش گرفت. ماباران خنده یهااز حرف طمهفا

 .همسر  she is myباران بانو  -

 و گفت: یدهم خند یزابلنه تنها فاطمه بلکه ا بار این

هست   یسیانگل  یستتو اول برو اون حرف زدنت رو درست کن که معلوم ن  -
 ی؟فارس یا

 تمام شد. یشهاداستان یشب با همه آن

 

 ابلایز 

به جنگل بروم؛ در حال  امیگرفتم به رسم عادت کودک   یمگرفته بود؛ تصم  دلم
را  یتوانستم دل کس یطورچه کردمیخودم بودم؛ با خودم فکر م یو هوا

 بشکنم؟
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 یوسطش صدا یگرگ اما گاه   یمثل زوزه ییصدا ید؛به گوشم رس صدایی 
ا با ا  یدهترس  شد؛یم  یهم قاط   زادیآدم هستم   یپر   یک فکر که من    ینبودم؛ ام 
 کمک کنم، به سمت صدا رفتم.  یواندارم به انسان و ح یفهو وظ

 گفت:  صدا

 نشو. یک نزد ی؟هست  یتو ک  -

 گفتم:  من

 کمکت کنم.  تونمیزوزه هست؛ من م یهدرسته؟ صدات شب یستیتو آدم ن -

 گفت:  صدا

 ی؟هست  یتو پر  -

 گفتم:  من

 .یشتپ یامبذار ب کنمیآره، خواهش م -

 یدو صورت به شدت سف یشدم . پسر مو خاکستر  تر یک . نزدیدمنشن جوابی
 صاحب اون صدا بود.

 :پسر 

 ی؟هست  یک   -

 گفتم:  من

 ی؟هست  ی. تو ک ینزم یهستم؛ ملکه یمن پر  -
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 گفت:  پسر  

کن   کمک   تونییدنبال من بود؛ اگر م ی. شکارچ یستحرفا ن یناالن وقت ا -
 .یمبر  جایناز ا

گرگ مو   یک از آدم شد  دفعهیک  یم؛اراده کردم و به آسمان رفت یحرف  بدون
زخم را دست  یبدنش بود؛ جا ی. نگاهش کردم؛ رد خون رویخاکستر 

 شد. یمزخم ترم یدم؛کش

 :پسرک

ا نبا  ی؛ممنون، جون منو نجات داد  -  یلتو تبد  زدی؛یدست به خون من م  یدام 
 به خون آشام. شییم

 ترس گفتم: با

 چرا آخه؟ -

 :گفت

هم  یرماگر من خواستم بم یشرق هستم؛ حت   یهاآشامخون یمن شاهزاده -
دست بزنه؛ چون در  یدحق نداره به من دست بزنه؛ البته حق نه، نبا یکس

 یبه خون آشام و در صورت  شهیم یلکه دست بزنه، مثل من تبد یصورت 
 کنار من باشه.  یشت زندگادامه بده که تمام مد یبه زندگ  تونهیم

 یهمه شود؟یمزخرف بود. مگر م یلینگاهش کردم. خ یرتترس و ح با
 شبه بر باد برود؟ یک  امیزندگ 
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 :گفتم 

ا من تازه اول  یفمومن وظ یم؟کن  کار یخوب خوب، حاال چ  - انجام دادم؛ ام 
 اتفاق به باد بره. یکبا  خوامیهست؛ نم یمزندگ

 :گفت

خون   کهینزود؛ تا قبل از ا  یلیاونم خ  یم؛با هم ازدواج کنکه    ینهتنها راهش ا  -
 من به تمام پوستت منتقل نشده.

 :گفتمیو م کردمیم گریه

 چرا آخه؟ -

 :گفت

هست؛ چون من   یرممکنهم غ  ینو ا  یرمهم هست که من بم  یگهراه د  یک   -
 شاهزاده هستم و جونم مهمه.

 :گفتم

 هست. یبهتر از زندگ  یلیها مرگ خوقت یفکر کنم. بعض یدبا -

 به سمت سالن رفتم. یجواب  بدون

 یدلم به دل الکس بسته شده بود بشوم؛ صدا کهینمنکر ا توانستمینم من
 گوش کردم.  یشبه صدا یخواندن الکس آمد؛ بدون حرف 

 اما به جاش یوار تب کن یوونهبراش د سخته»
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 روزاتو باهاش یفکرش شب کن با 

 به چشماش یادن یوونگیتد یادب یکیبه جات  تلخه

 تو خلوتت یشب بشکن تنهایی

 هم صحبت دردات بشن یابوناخ آخرشم

 شهر ینا یقدم شه با باروناکه اشکات هم  سخته

 نوازش کردمیبا عشق موهاشو م چقدر 

 همه جوره به سازش رقصید

 لحظه هم نبود حواسش یه یول یوونهدل د این

 جا بهش یهدلو  ینبا عشق سپردم ا چقدر 

 نخوادش کردمینم فکر 

 نبود جوابش یند آخه ا یامتموم خوب رفت

 که  یستقد من عاشق اون ن هیچکس

 یمیسهآخه وا یمن ک  مثل

 شه یسقلبش نذاره اون چشماش خ پای

 تر بودقسم راستم بود به عشقش از همه خاص اسمش

 آخه واسم موند یندارم چ  یخوشو دل رفت

 نوازش یکردمبا عشق موهاشو م در چق
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 همه جوره به سازش رقصید 

 لحظه هم نبود حواسش یه یول یوونهدل د این

 جا بش یهدلو  ینبا عشق سپردم ا چقدر 

 نخوادش یکردمنم فکر 

 نبود جوابش یند آخه ا یامتموم خوب رفت

 «یمیابراه یثمم -

وست من هم سخت بود؛ او را د یبرا شنیدم؛یآلودش را مبغض صدای
با ترس  یدم؛سرش کش یگونه روداشتم. رفتم پشت سرش و دستم را نوازش

به سمت من برگشت؛ چشمانش سرخ سرخ بود. چشم و قلب من هم کم از 
 الکس نداشت.

 من زد و گفت: ینغمگ یهابه چشم یپوزخند الکس

!شناسییکه نم  یتنها...جنگل...با پسر  گذره؟یخانم خوش م -  . جالبه واقعاا

در انتظار انتقام از من بود؛ اگر  یشهاآلود شد؛ چشمبغض یشصدا دوباره
 دوستش ندارم. پس شروع کردم به حرف زدن: کردیفکر م گفتم،ینم یزیچ

من در   یمطمئنم که حام  ی؛من بود یالکس، من دوستت دارم؛ تو تنها حام  -
مثل قبالا که دلم  خواستمیجنگل، م یاون موقع تو ی؛هم هست  یندهآ 
کرده بودم.   یداآرامش پ کردم،یم یدابا رفتن به جنگل آرامش پ گرفت،یم

 گرگ... .  یزوزه ی. صدایدمشن ییکه... صدا
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اگر با خون آشام هم ازدواج  یکردم و در آخر بهش گفتم حت   یفتعر  برایش 
ر تحرف، حالش خراب ینا یدناو هست. اما او با شن یکنم، در آخر قلبم برا

 شد.

*** 

شون شاد بودن. ازدواجم بود؛ اصالا شاد نبودم؛ اما مردمم از ازدواج ملکه روز 
کمان، باهم   ینرنگ یها یو پر  کردندیم یهزا از شوق باران هدباران هاییپر 
 من درست کرده بودند. یکمان برا  ینبزرگ از رنگ یگاهیجا

 یرو  الکییچقدر الکس الک   یر؛خبه  یادشبرادرم است.    یک که ما  یدمفهم  دیروز 
 .شدیم یرتیغ یکمن به خاطر ما

 دوستانم دعوت هستند. ینز بهتر امرو راستی

! بعد از اون یفخواهرشان است؛ اما چه ح یباشد عروس یهرچ  یگه،د بله
 همه اتفاق را بشنوند. یدبا

را باز گذاشته بودم و  امیآب  یموها یدم؛را پوش امشدهیکاربلند و الماس تور 
 یدنشبودم که با د یدهپوش  یبلور  یهابود. کفش  یسرم تاج گرد و بلند  یرو
 .افتادم یندرالداستان س یاد

 یاو در دستانم بود؛ تنها خوب  یرنگ رو یدسف یننگ یکبا  یفظر  انگشتر 
استفاده  یمهااز بال توانستم،یمن از بال بود. از امشب م یمندامشب، بهره

 کنم.

 خانمم! -
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 رمان  کی

البته حق هم دارد؛ تا آخر عمر ما دوتا زن و  داند؛یمن را خانم خودش م این 
 ید؟چه بگو یدرا نگو ین. امانیمیشوهر هم م

 را دادم و گفتم: جوابش

 بله؟ -

 :گفت

 جانم. یبگ  یدبه بعد با یناز ا یگه،نه د -

 زدم و گفتم: پوزخندی

حرف   ینو ا  کنیمیازدواج م  یمم داراجبار باه  یهه، جالبه! من و تو فقط از رو-
 .یمنه ما که به خون هم تشنه هست خورهیدرد مدوتا کبوتر عشق به یتو برا

 سرد گفت: یلحن با

 یا یدمهربان بودن با خانمش تهد یمرد رو برا یک  وقتیچه وقت،یچه -
 یمونکه خودت پش شهیم یناراحت نکن؛ چون بعدش انقدر سرد و جد

 بانو! شییم

 قدر پر رو!آدمم آن یم؟بگو ی! آخه من به چه کسیاخدا اندازد؛یم تیکه

 

 مایک
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 رمان  کی

االن هستش؛ باآلخره  کهینخوشحال بودم از ا یلیخ یدم؛قشنگم را د خواهر  
بود؛  یزابلدر خوابم، همان ا یدختر مو مشک  یدمفهم یقبعد آن همه تحق

 .تمدانسیم یست؛که حسم نسبت بهش اشتباه ن  دانستمیم

 زدم: صدایش

 قشنگم! یآبج  -

 و ذوق برگشت طرف من و گفت: یمهربان  با

 من! ریختیجونم داداش خل و چل و ب  -

 جواب داد؟ طوریینچرا ا ین! اوا

 :گفتم

 !زنیایحرف م جوریینآخرت باشه ا یدفعه -

 .کند ینگاه م  یشترس دارد به جلو  یبا ذوق و کم  یدمرا بدهد که د  آمدجوابم

 .یدمخانم و معصومه خانم و الکس را د یناز طرفش که فاطمه و آ  برگشتم

حالم؛ چشمم   یفتوص  یمصراع شعر برا  یک هم    ین! ایار  یدنچه صفا دارد د  به
 و گفتم: یستادما یششافتاد؛ پ یزابللرزان ا یهابه دست

باهات رفتار کنم اما مطمئن باش   یگهد  یمثل خواهر برادرها  تونمیدرسته نم  -
 یتو یچون دار ی؛فراموشش کن یدبا یول یدوستش دار دونمیتتم؛ مپش

 .یریم یگهد یکی یقلب و زندگ 

 ایزابل
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 رمان  کی

 یبا خون  یدکامالا درست بود؛ من تا آخر عمر با  یشهاحرف گفت؛یم راست 
در فکر الکس  یگر عنوان د یچبه ه یدرو ادامه بدهم؛ پس نبا امیجانم زندگ 
و  یمبود که با کارها یناموشش کنم اما مهم افر  توانمیکه نم  دانمیباشم؛ م
 نکنم. یبه همسرم نامرد یمفکرها

است؛ کارم اشتباه بود؛  یینو سرش پا یستادها یکه کنار صندل  یدمرو د جیمز 
 سخت بود. قدر یناو هم هم یمطمئن هستم که برا

جا بودند؛ رفتم آن یمانهابودند و فقط خانواده یامدهها نمهمان یهمه هنوز 
 گفتم:  یو از پشت دستم را انداختم در گردنش و با لحن لوس یششپ

 من قهر هستن؟ یپخوشت یآقا -

 جواب داد: ینیغمگ یلبخند مهربان و چشما با

من  کنهیاما فکر م شهیقلبم حک م یکه امشب اسمش رو  یاز کس ی؟از ک  -
 اونم؟ هاییعامل بدبخت 

 :اشک آلود گفتم یچشمان  با

کارم  دونمیم ی،تو همسر من دونم؛ینم یاممن تو رو عامل بدبخت یمز،ج -
 یگهبرات سخته؛ اما مطمئنم باش د یلیاالن خ دونمیاشتباه بود؛ خودم م

که اگر بخوام  دونمی. میناراحت بش کنمینم یکار وقت،یچه وقتیچه
 .شهیها بزنم هم حال تو هم حال خودم سرخ رنگ محرف یندوباره از ا

 از غمش کم شده بود گفت: یفقط کم ی،که انگار کم  یمز ج

 کنی؟یباور م یاول ازم دلبرد یهاگر بهت بگم از همون ثان یزابل،ا -



  

 
83 

 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 ینالکس خشمگ یدمزدم و خواستم جوابش را بدهم که د یدلبرانه ا لبخند 
 یهاحرف ینا یپس به جا کردم؟یم کار یچ  ید. االن باکندیبه من نگاه م

 شروع کردم به گفتن احساسم نسبت به الکس. یالک 

به  کهینو ا ینش یاز دستم عصب یدوارمبگم ام یزیچ یک  خوامیم یمز،ج -
فراموش کنم؛ من الکس رو دوست دارم؛ نه، دوست   یکنم کن  یدادداد و ب  یجا

 یزدلمداشتم؛ از امشب فقط تو رو حق دارم دوست داشته باشم. اون عز 
که اون رو ینرو نسبت بهش از قلبم پاک کنم و ا  عشقم  خوامیاما م  مونه؛یم

و کمکم کن؛   یا. لطفاا بشهیفراموش کنم. اونم من رو دوست داره اما خوب نم
 دلم انقدر شلوغ نکنه. بینمشیم یکمکم کن تا که وقت 

 حرفم را ادامه بدهم با بغض گفت: نگذاشت

 کهینمن ظالمم! با اقدر هم شدم. چه دو تا عاشق به یدنپس من مانع رس -
و  ینمبب ینرو غمگ یدلم نخواسته کس وقتیچآشام هستم اما هخون یک 
اگر در اوج  یرو بکشم. حت   یهم حاضر نشدم کس وقتیچه وقتیچه کهینا

 یبخون مدهوش شده باشم. به خودم آس یاز بو کهینا یاباشم.  یگرسنگ 
 یحاضرم جونم رو فدا یاآلنم بخوا یننه. اآلنم اگر هم یگرانزدم؛ اما به د

 عشقم کنم. یخوشبخت 

الکس را دوست داشتم اما  کهینو غرور نگاهش کردم؛ من با ا یناراحت  با
 .خوادیم یاقتل یکس  ینداشتن چن دانستمیخودم م

 گفتم:  یالحن بامزه با
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 رمان  کی

 بینمین ممن نخورم؟ من خو شهیخون بخورم؟ عشقم نم یدمنم با یعنی - 
 یهمون پر   یاخون آشام    یشممن از امشب م یگه،سوال د یه.  یشهحالم بد م

 مونم؟یم

 گفتم:  یهم با لحن جد بعد

 ینا  وقتیچه  یگهپس د  ی؛من رو دار یاقتل  یحرفت بهم ثابت کرد  ینبا ا  -
 حرف رو نزن همسر گلم!

ا با زد یاهم نگذاشتم جواب بده و با ناز برگشتم و لبخند پر عشوه بعد م؛ ام 
که آورده بود به خودش پاره شده بود،   یاز فشار یشهاالکس که رگ یدند

 طوریینا  امیشب عروس  کردمیفکر نم  وقتیچه  ین؛سست شده و افتادم زم
 باشد.

 الکس

خودم   یهامشت  یدستانم را مشت کردم؛ حرصم را رو  یشهاعشوه  یدند  با
شد؛  یکی ینچشمانش به من افتاد و با زم یزابلا یدمد دفعهیک کردم؛   یخال
ا با د یحرکتش انگار آب رو ینا یدنبا د خون دستانم  یدنآتش شدم؛ ام 
 .یدمشدنش را فهم حالیب  یلدل

ا زودتر از من ج  یزابل؛به سمت ا  رفتم نگاهش   یاو را بغل کرد و با نگران   یمز ام 
 کرد.

 

 جیمز
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 رمان  کی

آشام بودم ها! خون یبغلش کردم؛ ناسالمت  یعسر  ین؛زم یافتاد رو خانمم 
. خون من در کل ی؛شده بود؛ پس باآلخره زمانش رس یدسف یدرنگش سف

هم انتقال خون را  یدبا هاینگران  ینها و اشوک ینپوستش منتقل شده؛ ا
 زودتر کند.

*** 

 ایزابل

 ی رنگش را تنش کردم؛ صدا  یآب   یهابود؛ لباس  یناآنجل  یتولد چهار سالگ   امروز 
 :زدمیم یمز ج

 ! آقا! شاه قلبم!یپتخوش -

شدم.   یناآنجل  ییدهمتوجه رنگ پر   کردم،یرا صدا م  یمز که داشتم ج  طور همین
 را صدا زدم که گفت: یمز شد؟ با ترس اسم ج طوریینچرا ا ینوا! ا

 !هابردیمیم یضف یمداشت یهو؟ شدیچ  -

 که در بغل من بود ساکت شد.  یلیناآنج یدنبا د اما

 

 جیمز

عاشقت شوم خانمم!  یشتر که ب  ی،بزن  یمقدر صداتا که آن دهمیرا نم جوابت
نگران شد و با داد اسمم را صدا زد. به طرفش رفتم.  یشصدا دفعهیک  یول
 شده؟ طوریینچرا دخترم ا یوا
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 رمان  کی

 .یر بدش بغلم؛ خودتم دست منو بگ - 

 .یک به قصر ما یدمسو ر  یدمچشم به هم زدن دو یک در 

 !یک ! مایک ما -

فرود آماده  یرا برا یشهاکه بال  طور ینسرمان هم یبا خنده از باال مایک
 کرده بود گفت:

 صدبار گفتم... -

 .یدرا د یناشد. حتماا آنجل ساکت

 شده؟یچ  -

 را با ترس دادم. جوابش

 دخترم چش شده؟ ینبب یابدو ب ییآشاما! تو پزشک خوندونمینم -

 

 کمای

 یایند؛قشنگم را بغل کردم و از خواهر و دامادمان خواستم باال ن یخواهرزاده
را حل کند  ینامشکل آنجل توانستیکه م  یبود و تنها کس جاینآخر الکس ا
 الکس بود.

 

 الکس
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 رمان  کی

نگاهش کردم؛ بهم اشاره داد که حدسم   یبا نگران   یک ام بغل مادردونه  یدند  با 
و  یپر  یکشود؛ باآلخره از ازدواج  ینهدرست است؛ پس موقعش بود که گرگ

ا برا یاید؛وجود ببه ینههم گرگ یدخون آشام با یک  من سخت  یدردونه یام 
 کردمیحس م فت؛مادرش را در قلبم گر  یآمد، جا یاکه به دن  یبود. از وقت 

ما ا ینهست از مادرش دلم کدختر خودم هست. درست ا  ینبرداشته بود، ا 
 دوست نداشته باشد؟ یکس  شدیچهره را مگر م

شدن و  ینهمخصوص گرگ ییسر دادم.؛آوا ییکردم. و در گوشش آوا  بغلش
. یدمکش ییخط طال امییگذاشتمش؛ دورش را با دستان جادو ینزم یرو
 یدنترک یمتوجه صدا دفعهیک درست کردم؛  یمحافظ مانند یوار د یشبرا

 شدم. یشهااستخوان

 یاقهوه یگرگ و موها  یک پوزه شد و بدنش شکل  یهشب اشیعروسک  بینی
ناز  یدختربچه یک بدن گرگ و از  یخاکستر  یشدن موها یشمیرنگ و ابر 

شکل  ییر تغ ینوجود آمد؛ از چشمانش معلوم بود که از ابه یباگرگ ز یک 
سرش و با ارتباط  یرو یدمخسته شده بود؛ به سمت من آمد؛ دستم را کش

 بهش گفتم که نگران نباشد. یذهن

دخترش که گرگ شده بود،  یدنبا د یمز قصر؛ ج یرونکردم به ب  اشییراهنما
شود؛  ینهگرگ  یک  ینازد؛ او دوست نداشت که آنجل یشچنگ به موها یعصب
چون   دونستم؛یرا م  یلشباشد. دل  یپر   یا  آشامخون  یادخترش    خواستیاو م
 دنشانش ینهروز گرگ ینسال بعد از اول ینتا چند یآزاد یزندگ  هاینهگرگ

به خانواده  کهینا یحت  یا یرندبگ ینداشتند. چون ممکن بود رگ وحش
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 رمان  کی

جنگل  یسال تو ینها را تا چندآن ینهم یبرسانند. برا یبخودشان آس 
 یندخترش بود. البته ا یبرا یدجد یشروع  نی. خوب اداشتندیمتروکه نگه م

ت در قصر توانسیآشام ها بود، مکه دختر پادشاه خون  یناآنجل یبرا ینهگز 
ا تا چند  یزندگ  قصر برود؛  یاطبه ح یاز قصر حت  توانستیسال نم ینکند؛ ام 

ا من نم  کهین. پس قبل از ایرندبگذارم آرامشم را دوباره ازم بگ توانستمیام 
 بزنند گفتم: یحرف  یمز ج یا یزابلا

رو با خودم به جنگل ببرم؛  ینااالن آنجل تونمیکه من م  دونیدیخودتون م -
رو چند  یناآنجل یدکه بهم اجازه بد  یدم. بهتون اجازه مکنمیکار رو نم  یناما ا

 یدنشبه د  یدتون  یبار م  یک  یا هم فقط ماه خودم نگه دارم و شم  یشسال پ
 .ید! تا فردا خبرش رو بهم بدیایدب

روم زدم و با لبخند رنگ بچه گرگ روبه یخاکستر  یبه موها یهم دست  بعد
 .بینمشیکردم. بهش گفتم فردا م  یجادا یارتباط ذهن

 آنجلینا

 یمز و بابا ج کردیبه من نگاه م یبا نگران  یزابل. مامان اکردیبدنم درد م تمام
را  یگر   یوحش یمن از من خو یبا خوردن خون جهنده کردیم یهم سع

 یداز امروز با کردم،یم یدر باغ تاب باز یروز نبود؛ تا د جوریینکاش ا  یرد؛بگ
 برم جنگل.

. بابا با وحشت و مامان با نام اشک دادیشکل م ییر بدنم داشت تغ دوباره
تا حاال  یشب. خودمم خسته شده بودم؛ از دکردندیچشمانش به من نگاه م
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 رمان  کی

بد بود؛ بدنم کشش نداشت؛ مگر  یلیشکل داده بودم؛ حالم خ ییر صدبار تغ 
 .یپنج سالگ  یتو رفتمیم یگر من چند سال داشتم؟ تازه چند روز د

 

 الکس

زوزه  یصدا دفعهیک . آیندیم یلناخاطر آنج به دانستمیبودم؛ م منتظرشان
 ینا ی. دوست داشتم تویدرس یی. پس باالخره به مرحله نهایدمشن یگرگ 

مرد بودم،   یکمن که    ماند؛یم  حالیتا چند روز ب   دانمیمرحله کمکش باشم؛ م
هم در شکل  یدیاتفاوت ز کهینشروع شد با ا یزادشکلم به آدم ییر تغ یوقت 

دختر پنج ساله   یک اتاق افتاده بودم، او که    یتا چند روز گوشه  اندازه نداشتم،
 یشود. رو یلگرگ بزرگ تبد  یک به  خواستینبود؛ تازه م یشتر اندام ب یز ر

 ماندم. یمز و ج یزابلو منتظر ا یدمتخت دراز کش

 

 ایزابل

قرص  ینا یلنا؛دادن قرص خاک به آنج یآمد منزلمان؛ آمده بود برا مایک
 ینهوش آمدم از ابه یهست آن روز هم وقت  یادمآسا هست. همعجز  یلیخ

 قرص به من داده بودند.

نگاه  یرا که پاره شده بود و افتاده بود کنار با ناراحت  اشیعروسک  لباس
 قدر درد را تجربه کند.من حقش نبود آن یدخترک کوچولو کردم؛یم
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درد را تحمل   ینا  ینانجلاوست که آ   یر تقص  کردیبود؛ فکر م  یعصب  یلیخ  جیمز  
 .کندیم

*** 

 

 الکس

 بینم،یرو مبود. هروقت اون  یشمپ امیابود که دخترک مو قهوه یروز چند
 !افتمیخودم م یخانم کوچولو یاد

 گیرییکه ازشان م  یبه هم ندارند، اما حس یشباهت  یچآن دو ه کهینا با
از  ی،. آخر از کودک کردیصدا م ییعادت داشت من را بابا ینااست. آنجل یکی

ها و ساعت یششبروم پ گذاشتیبهم اعتماد داشت، م یزابلکه ا  ییآن جا
 .کردمیم یباهاش باز

 یی؟بابا -

 جونم؟ -

 .یستمن حالم خوب ن یاینب یشهم -

 .یشهحالت خوب م زنم؛یم یتار برات گ یامدلم، االن م یز باشه عز  -

حال  زدمیم یتار گ  یشاشت؛ هر وقت براعالقه د یتار مادرش بود؛ به گ شبیه
 .یشدم یدلم باران 
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خوشگلش کردم و شروع کردم به  یکنارش؛ دستانم را در موها نشستم 
 خواندن.

 باران… زبانم الل! ینبا آخر  روییم گویندمی

 آسان، زبانم الل! کنییاز دلم دل م گویندمی

 با خودم در خلوتم یگاه   من

 و آن زبانم الل! ینمبادا راست باشد حرف ا گویمیم آهسته

 درمان… یراه از درد ب  یناز ا ترسممی

 باران ینروز، با آخر  یک  روییم تو

 یدارد ینو باران زد در آخر  یلحظه را صدبار؛ رفت  ینا یدمخواب خود د در 

 و ماندم؛ در دل طوفاِن خالصم کن یرفت  اگر 

 عشق یعشق آسمان که نور مهتاب ندارد ب  یرفته دلم تاب ندارد ب  نفسم

 به خدا در غم پنهان تو یدممن جان تو جان چشمان تو من بر  جان

 عشق یعشق در عذابم ب  یخرابم ب  من

 شدم عاشق زندان تو یریاس من

 باران ینروز با آخر  یک  روییدرمان تو م یراه از درد ب  یناز ا ترسممی

 یدارد ینو باران زد در آخر  یلحظه را صدبار رفت  ینا یدمخواب خود د در 

 و ماندم؛ در دل طوفاِن خالصم کن یرفت  اگر 
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 و آن خالصم کن… ینو چشم ا هایهدور از گر  به 

 نخواهد ییمن جا یبرا ییجا یاست و زندگ  بس

 باران خالصم کن… ینمرا با خاطرات آخر  داشت

 لب گفتم: یر داختم و زرا به دور دست ان امیهم چشمان باران  بعد

 .ماندیباران اما خاطراتت در دلم تا ابد م ینبا آخر  یتو رفت  -

 .یدبا من حلف بزن  تونیدیها مبزرگ شودم لرزه؟منی! چرا صداتون مییبابا  -

 خودم. یزدم و شروع کردم به گفتن قصه اشیزبان  یرینش ینبه ا لبخندی

دختر خوب، بداخالق و سرد بودم. مجبور  یک پسر لجباز و به قول  یک  من
دختر  یک یبرم و نقش پسرخاله ینپدرم به زم یهاشدم به خاطر نقشه

دانشگاه به عنوان استاد وارد شدم   یقکنم. از طر  یخوشگل به اسم باران و باز
 یهربون م یلیخ یبار برخورد کردم. دختر ما چهره یندختر اول ینو اونجا با ا
 یاه،اون و ببرن به قصر س خواستیقلبش بود. دلم نم یهشب یقاداشت؛ دق

عاشق شدم؛  یدهتا که پدرم بهم گفت، که فهم دادم،یپس هر روز، طولش م
 یمو بگ ینزم یمدختر را مجبور کردم که بر  یلدل ین. به همگفتیدرست م

 .یممن و اون نامزد کرد

 یی؟بابا -

 جونم؟ -

 بود؟ یاون خانمه پر  -
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 .یزدلمآره عز  - 

ا ا  ی؛اون خانم دل منو برد بود حساب   خوب  تونستمیبود که نم  یکیوسط    ینام 
بعدها مشخص شد اون آقا برادر  کهینتحمل کنم. با ا یزمبودنش کنار عز 

و  شدمیاز قبل عاشقش م یشتر خانم من بود؛ خالصه گذشت و من هر روز ب
ه هر حال من نقشه داشتم که اونو بزنم. ب یبتر بود که بهش آسبرام سخت

 بکشم.

 یبآس یبه کس یدچطور تونست ید؛هست یخوب  یلیشما که آدم خ ییبابا -
 ید؟برسون

 یداشت  یکنم بعد هر سوال  یفنرسوندم، بذار تعر  یبآس یمن به کس یزمعز  -
 بپرس!

 چشم الکس جونم! -

 الکس گفتنت بشم. ینا یفدا -

 لب آهسته گفتم: یر ز و

 !یالحق که دختر همون مادر -

ا   یدتهد یمنو محروم کرد؛ حت  تونم؛یو به پدرم گفتم که من نم رفتم کرد؛ ام 
که بخواد   ی،هرکس کنمیم یدتاک ی،هرکس یو جلو خوامیگفتم من اونو م

 .یمباغ مجلس داشت ی. فردا شبش توایستمیبزنه م یببهش آس

 رفت و دنبالش رفتم. یرونرد کرد. از باغ بکردم؛ منو   یخواستگار ازش
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دستانم را با دستان  یناآنجل ید؛از چشمام چک یقطره اشک  یدکه رس  جاینا به 
 کوچک گرفت

که رفت   یدمشد. فهم  یدپسر و گرفت و ناپد  یکدست    یدماما وسط جنگل د  -
آهنگ خوندم.  یو برا رفتیم،یکه باهم م  یقیسالن موس یآسمان، رفتم تو

 یپشتمه، اما جالب یدمکه از دستش داده بودم. برگشتم که د یسک یبرا
چند شب بعدش ازدواج کرد. گفت  یگفت منو دوست داره؛ ول  یهچ دونییم

 کنه؛یاومد؛ گفت فراموشم نم یاش به دنسال بعدش بچه یک  یول عاشقمه،
 ینابه اسم حافظ. همه ا  خوننیانسان م  یکهم از شعر    یبرا  یدمخودم د  یول

حالم بد  خونمیم یهر آهنگ  یچرا وقت  دونییو دم نزدم. حاال م یدمرو د
 با بغض و اشک گفت: یشه؟م

باعث شد الکس جون من، الکس  کهیناز ا یاد،من از اون بدم م یی،بابا -
 .یلهمهربونم من دلش بگ

 لبخند بهش گفتم: با

 !یشاونو دوست داشته با یداما با یزم،عز  -

 چرا؟ -

 ی؟. اوک یکهبهت نزد یلیچون خ -

 !خوامیاما من نم -

 .یگهد کنمینم یفبرات تعر  یاگر دوستش نداشته باش یناآنجل -

 جونم. یباشه ال-
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 بودن؟ یاکه قبالا بهت گفته بودم، ک  یدوستا یبدون  خواییخوب م - 

 آره، آره! -

که با   یکیشن اما، بود یزادهمون دختر بودن. اونا آدم هاییاونا همکالس -
که مثل من عاشق بود و   یکیشو  یبرادر همون دختر ازدواج کرد و شد پر

 یداشت زندگ  یدهکرد. اون عق  یبود، خودکش یدهد یگهد یکیعشقش و با 
گه ید یکیاون از سر راهشون بره؛ اون  یدو با یندعشقش با دوستش خوشا

 هم شب قبل تولد، دختر اون دختر، کشته شد!

 بابا جون! ینچقدر غمگ -

 .ییآره بابا -

 ید؟اون دختر رو به من نشون بد یشهم ییبابا -

استخوانت رو  یمکه امروز بدنت خسته شد؛ بر  یمبه موقعش آره! فعالا بر  -
 کنم.  یمترم

 مایک

 خانمم؟ -

 هوم؟ -

 .ییجونم آقا یبگ  دیفاطمه خانم شما با یه؟چ یگههوم د -

 اوق! -

 دخمل بد! یه؟چ یگهها دحرکت ینوا! ا -
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بابا مثالا تو  یا؛حالت شوخت در ب یناز ا یکمدخمل بد! صدبار بهت گفتم،  - 
 یگراند یخب برا ینداره ول یبیحاال برا من که ع ی؛کره هست   یک امپراطور 
 .یاباش جوریینا یحق ندار

حرف  یناداشتم با آنجل یوقت  یروز گل کرد! فکر کنم د اشیاوه حسود اوه
بچه  یشاناز ا یفقط غر بزند؛ آقا ک  یالک  خواستیبود؛ م یدهشن زدمیم

بزرگش   توانیمیو بدون پدر و مادر است که م  گناهیب   یخواست؟ صدتا بچه پر 
تنها  عنوان خانمم را یچکه به ه کردمیمطمئنش م طور یک  ید. بایمکن
 هم از دستش بدهم؟ یبه دستش آوردم که الک  ی. مگه الک گذارمینم

 ی؟خانم -

 جان. -

 یرو به فرزند خواندگ   یکس  خوامیجونم، جانت سالمت فدات بشم، من م  یا  -
 !پناهیب  هاییپر  ییاچهبه در یمبا هم بر  یاقبول کنم، ب

 وشش گفتم:پر شد از قطرات اشک. بغلش کردم و در گ یشهاچشم دفعهیک 

 کنی؟یم یهگفتم که گر   یخوشگلم، مگه من چ  -

نداشتن بچه رو  تونییتو نم دونمی. من مگیینم یزیکه چ ینهمشکل ا -
 .یتحمل کن

برم  کهینا یعنیاما نداشتن و از دست دادن تو،  یست؛ن یزیچرا بچه چ -
 ینو قصر و ا یلحظه هم زندگ  یک یبدون تو حت  یستممن حاضر ن یرم؛بم
 افات و تحمل کنم.مک
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 لبخند نگاهم کرد. یک دلش آرام شد؛ چون با  انگار  

 خوشگلت رو پاک کن. یدهایلبخند بزن و مروار یهحاال  ی،خانم -

 ینا یآخ که من فدا یین؛که خواستم کرد و با ناز سرش را انداخت پا  کاری
 خانم پرناز بشم!

 آنجلینا

کردم   یناراحت شدم، سع  یلیکرد خ  یفتعر   یشالکس جون برام از زندگ  وقتی
ا من انتقام بابا  یها حت وقت ی. بعضگیرمیجونم رو م ییآرومش کنم؛ ام 

چرا انقد برام  دونمیخودم دوست دارم، نم یاز بابا یشتر جونم رو ب یالکس
 هست! یز عز 

 الکس

 خوشگل من کجاست؟ -

 !ینجاما ییبابا -

مثل خودت آشنا  یبا چندتا از دوستا یدجنگل؛ با یمش شده بر وقت یزمعز  -
 .یش

 بود استرس گرفته. معلوم

 .یمباشه بر  -
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که متوجه   یمکردم؛ باهم نشسته بود  یشو با چند تا پسر و دختر آشنا رفتیم 
کامل شدن ماه شدم؛ پس االن وقتش بود.دستانش را گرفتم و کنار گوشش 

 گفتم:

 االن وقتشه! یزمعز  -

 که تمام بدنش منقبض شد.  یدبگو یزینگران شد؛ خواست چ شنگاه

 کل  دانای

زوزه شده   یهشب  یشبکند. چون صدا  یصحبت   توانستینم  کرد؛یدرد م  بدنش
دخترک  یشد. برا یلتبد ینهگرگ یک تا به  یدطول کش یقهدق یستبود. ب

شدنش هم،   یلاول که مدت تبد  یروزها  ینکوچک سخت بود، به خصوص ا
 بود. تر یطوالن 

حال هم شد. خوش یدشچندتا دوست جد یلشد، متوجه تبد یلتبد وقتی
 .کردیدرد را تحمل م ینبود که تنها خودش نبود که، ا

 ایزابل

 !یاشتباه گفت  -

 ت رو ادامه بده!درسته! شما مشاعره یر نه خ -

 یتو دانم که تا ز چشم برفت  یبه چشم ها -

 نکردم. یچبه چشم عشق و ارادت نظر به ه -

 !خوانیمیمصراع م یهمصراع  یگه،مشاعره ما هست د اینم
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 کل  دانای

به الکس اعتماد داشت، اما  کهینقلبش بود؛ با ا ینگران دردانه ایزابل
کند که ن  ترسیدندیخود را پنهان کند. قلب و روحش م ینگران  توانستینم

 .یردالکس بخواهد انتقام او را از دخترکش بگ

 ینگران  یطورچه دانست،یهمسرش شده بود؛ نم یمتوجه نگران  جیمز،
نگران بود. دستش را انداخت دور   یشتر که خودش ب  یراهمسرش را کم کند. ز

 عشق، او را آرام کرد. ییخود و با کلمات طال یآب گردن خانم زلف

 

 الکس

که...(   دونستم،یدختر خودم، اگر اون رو دختر خودم نمکوچولوم )بله   دختر 
اونم گرگم به هوا! اون خودش رو به شکل گرگ در آورده   کرد؛یم  یداشت باز

 .رفتیبره کوچولو م یکبود، و دنبال 

 

 آنجلینا

چشم به  یک کوچولو افتاد، من هم که سرعتم مثل، پدرم بود؛ در عرض   بره
 هم زدن خودم رو
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 ی کنار، که بو  یامهام رو در بدنش فرو کردم. خواستم برسوندم؛ و پنجه بهش 
. یشدو رو م  یر م زو جهنده  یوحش  ی. حالم بد شد. خویچیدخون در مشامم پ

.دفعه یک بکنم.    تونستمینم  یکار  یچ. اما هفهمیدمیرو م  ییراتخودم همه تغ
کردم و تمام خونش   تیکهیکهاون رو ت  یهحمله بردم به بره و در عرض چند ثان

 رو قورت دادم.

 

 الکس

کرد، و  تیکهیکهکه چطور اون بره رو ت کردم؛ینگاه م ینابا تعجب، به آنجل
و  کردیخونش رو قورت داد. جلو نرفتم، اون خودش رو داشت سرزنش م

 یقهدق  یک که    فهمیدم،یرو از پاهاش م  ینبرگرده. ا  یهه حالت اولب  خواستیم
 ! صداش زدم.یشدم یپر  یپا یقهدق یک و  یوانح یمثل پا

 آن... . -

ته چشمانش با  یتاما مظلوم کرد؛یبه خون نشسته نگاهم م یهاچشم با
شد و   یتناقض داشت. خواستم دستم رو به سمتش ببرم؛ که عصب  ی،خو  ینا

 کردم و گفتم:  یجادباهاش ا ین ارتباط ذهنکرد. م  یغرش

 دست تو باشه! یر باهاش! بذار اون ز یبجنگ  یتونیتو م -

 به سمت قله رفت. یع حرف سر  بدون

 

 آنجلینا
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قدر اونجا اون یدبه سمت قله رفتم. با ینهم یبرا یشد؛نم کردمیم هرکاری 
خواستم  یدم،به قله رس کهین. همیدمشم. دو یلتبد یکه به پر  موندم،یم

 دره! یشم، نتونستم سرعتم رو کنترل کنم و افتادم تو یلتبد

کدوم نشد! چشمام رو باز   یچ! اما هیرمبم یا یرهبودم که بدنم درد بگ منتظر 
نام رو که از ترس، مشت کرده بودم وسط آسمان هستم! دست یدمکردم، د

 .آمد یرونماه کوچک ب ینباز کردم، که از درونش چند

شدم؟ دستام  ینجوریچطور شد؟ چرا من ا کردم،یتعجب به خودم فکر م با
 و تکون دادم که،

 یروننور ب یک شل یمکه، از دست ها  یدم. اما دیشنم یچ  ینمها ببماه این
 یرو یدم،. دستم رو با ترس کشیارمکم مونده بود شاخ در ب  یگهد ینبار . ایادم

که از هوش   یدم،از خودم ترس یسرم؛ که متوجه دو تا شاخ هم شدم. انقدر
 رفتم.

 الکس

و  هاینهها، گرگخون آشام ها،یکل پر  ینده. پس ملکه آ یشدنم باورم
ملکه رو االن به دست   یک  یبود. اون تمام صفات برا  یناآنجل  هاالخلقهیبعج

پرواز کردن، و مثل   ییتوانا  هایشاخ، مانند پر   هاالخلقهیبآورده بود. مثل عج
آدم   یک. جالب بود، پس من داشتم  یشدم  یلتبد  یدبا غروب خورش  هاینهگرگ
هست، جسم  یدختر من ملکه بعد ینکه. با فکر ادادمیرو پرورش م یقو
 رو در بغل فشردم. یهوششب
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 رمان  کی

 *** 

 ل بعدسا ۱۰

 شخص مفرد سوم

ناراحت از رفتار  یزابل. اکردینگاه م یزابلو پوزخند به ا یتبا عصبان آنجلینا
پسر کوچکش را در بغل گرفته بود؛ و به  یکشوهرش بود. ما یادگار دختر و 
چشمش را پاک کرد و رو به مادرش   یهااشک   ینانگاه کرد. آنجل یمز عکس ج
 گفت:

 !یاون اتفاقات تو باش یباعث و بان  کردمیفکر نم -

 !یدختر  ینچن یتشرمنده بود از ترب ایزابل

 کرد و گفت:  یجادا یارتباط ذهن ینابا آنجل الکس

که باهام ازدواج کنه؛ در اون صورت دوباره   ینهبهش بگو تنها راه جبرانش ا -
 !یمادرتو دوست داشته باش تونییو تو هم م شمیعاشقش م

 یرا جا  یسخت بود کس  یشالکس را دوست داشت؛ اما برا  کهینبا ا آنجلینا
 که به خاطر او کشته شد!  یکه از دست داده بود! پدر  ی. پدریندپدرش بب

*** 

 بک به ده سال قبل فلش

 الکس
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 رمان  کی

ب ترس به دوست هوشبه   ی. فکر کنم نورهاکردیهاش نگاه مآمد. با تعج 
 اومده بود. یادشدستش رو 

*** 

 شخص مفرد سوم

االن شاخ دارد  کهینا یادآوری. با یدسرش کش یرا با ترس رو دستانش
 اعصابش خرد شد.

 شد، در آغوشش گرفت و گفت: یتشکه متوجه عصبان  الکس

مادرت  یتو قراره جا یزدلمعز  خوره؟یدختر کوچک من چرا انقدر حرص م -
 !یزنیجلو م یروز یه! تازه از مادرت هم یریرو بگ

*** 

 جیمز

 خانمم؟ -

 جونم؟ -

 !یستحالش خوب ن گفت،یم یک! مایک باران و ما یدند یمبر  یایم -

*** 

 باران

 یک؟ما -
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 رمان  کی

 را دورم بغلم کرد و گفت: دستانش 

 _ دلم تنگ شده!

 اخم گفت: با

 !یمآج یبرا -

 داخل شد و گفت: خدمتکار 

 قصد وارد شدن دارن! یمز و امپراطور ج یزابلبانو... ملکه ا -

 پشت در و گفتم: یدمنگاهش کردم و دو یذوق و ناباور با

 نکبت! -

 گفت:  یهکرد و با گر   بغلم

 !یکبیریدلم برات تنگ شده بود ا -

 !(شوییهست که با تمام وجود عاشقش م یفرد یست؟ک  یق) رف

*** 

 شخص مفرد سوم

بودند، که از هم   ییدو مثل خواهرها  ینو فاطمه در آغوش هم بودند. ا  ایزابل
 .شدندیجدا نم

را   یزابل. او عاشقانه اخندیدینشسته بود؛ به رفتار خانمش م  یک کنار ما  جیمز 
 کند.  یاو هرکار یدوست داشت و حاضر بود برا
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 رمان  کی

 را گرفت و با خودش به اتاق قصر برد. یزابلدست ا باران 

*** 

 فاطمه

ب به من    یزابلاز صورتم و ا  چکیدیم  هایماشک   دفعهیک .  کردینگاه مبا تعج 
 خودم را انداختم در بغلش و گفتم:

آرزوش  ید! بای؟خودمو بغل کنم! اما حاال چ  نیین  خواستیدلم م یشههم -
 به گور ببرم!

 دردها گفتن ندارد. ی)گاه 

 زنی،یبه خودت م یگر د یآنها را فقط زخم یبازگو کن وقتی

 شوند،یها شکسته نمبغض گاهی

 .شوندیتر مو محکم تر ینروز به روز سنگ فقط

 دوام ندارد، هایشاد بعضی

 دختر تنها. ینا هاییشاد مثل

 دارند، یانها هم پاغم یوجود بعض ینا با

 یهابغض ینو همه ا خوردیبه لبت گره م یهست که لبخند واقع وقتآن
رفته را ازدست هاییکهنه، شاد  یهازخم نشده،یختهر یهاشده، اشک سنگ 

 !(کنییم یو آن لحظه را واقعاا زندگ  کنییفراموش م
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 رمان  کی

العمل نشون بده که حالم بد عکس خواستیرا گفتم؛ باران م ینا کههمین 
 شد!

*** 

 شخص مفرد سوم

که   دانستندیشد و حالت تهوع گرفت؛ هردو م یدرنگ صورتش سف فاطمه
 یفاطمه بود. فاطمه اگر پر  یهداخل ر یهابلکه از غده یست؛ن یاز حاملگ  ینا

ا او  یمشکل یچبود ه ازدواج کرده بود  یپر یک آدم بود که با  یک نداشت، ام 
 داشت. یانیپا اشیو زندگ 

*** 

 آنجلینا

 الکس جونم! -

 جان! -

 بزنم؟ یزابلسر به مامان ا یک برم  یشهم -

 فکر کرد و به من گفت: یجون کم الکس

 !یامباشه اما خودمم م -

 گلم!  ییم! من از خدامه باباباشه عشق-

*** 
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 رمان  کی

 شخص مفرد سوم 

کرد و   یمدو تعظ ینبودند!خدمتکار مو سبز به ا یستادها یمز قصر ج رویروبه
 گفت:

 رفتن! یک امپراطور ما یدنبانو! ملکه به د -

 ذوق کرد و گفت: یکم  آنجلینا

 جونم! یفاط  یشپ یمبر  یوا -

 زد و به دخترک گفت: یلبخند الکس

 دوست داشت! یلی! اونم فاطمه خانم رو خیمادرت هست  یهدرست شب -

 !شناسییم یمامانم رو از ک  یبعداا بگ  یدجونم با یال -

 الکس در هم رفت و گفت: یها اخم

 به موقعش. -

 به موقعش به موقعش! یگیم یچقدر ه  -

 !یمبر  یادختر انقدر حرف نزن ب -

 یناآنجل ییبه قصر دا یهواز کردند و در عرض چند ثانبه سمت قصر پر  باهم
 .یدندرس

*** 

 مایک
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 رمان  کی

 یم؟کن  شونیتاذ یمبر  یایم - 

ب بهش نگاه کردم و فرصت ندادم  یناآنجل یصدا یمز ج یجا به آمد؛ با تعج 
را باز کردم و او را مجبور به بغل کردنم  یمهاکه صحبتش را کامل کند. دست

 کردم.

 له شدما! ییدا -

*** 

 شخص مفرد سوم

به  دفعهیک ! یدنبودن نه د یدند یناما ا کرد؛یدوستش را تماشا م ایزابل
 که الکس گفته بود خطور کرد.  یتیذهنش وص

 ینکها یانتواند پرواز کند؛  وقتیچه یگر ممکن هست د کار ینبا ا دانستمی
دوستش در حال افتادن بود،   یکه برا  یدر برابر اتفاق   ینهادر آسمان بماند؛ اما ا

 نداشت. یتاهم یاذره

 دستان فاطمه را گرفت و به او گفت: ایزابل

 !یمن رو بخور یآب موها چند قطره از  یدفاطمه با -

 دختر؟! حالم بهم خورد! یگیم یَاه چ  -

 بود. یاو بکند، فداکار یبرا یخواستم یزابلکه ا  یکار  دانست،ینم او

بغل   یدپر   یناوارد اتاق شد. آنجل  یناکه آنجل  یدرا بشو  یشخواست موها  ایزابل
 مادرش و با اشک گفت:
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 رمان  کی

که   یبابا جون  ینشده بود! ا ذره یهجونم، فدات بشم من دل برات  یمامان  - 
 ! امروزم انقد اصرارش کردم، تا من رو آورد!یارهمن رو نم

او   ی. بغض گلوکردیتنها با لبخند به دخترش نگاه م  یزابلمدت ا  ینتمام ا  در 
بود. صورت مانند ماهش   یدهوقت بود که ند  ینرا گرفته بود. دخترکش را چند

به فاطمه سالم  ینار فاطمه کرد. آنجلرا بوسه زد و او را دعوت به نشستن کنا
ه اشک   وستمادر د  یحت   یاخاله و    یککرد. او فاطمه را مانند   داشت. او متوج 

 نبود. یعاد یپر  یک یگر چشمان فاطمه شد، هرچه که بود او د

با  دفعهیک چهره دخترش نشد!  ییراتمتوجه تغ یزابلمدت ا ینتمام ا در 
 تعجب برگشت و به دخترش گفت:

 شده؟ ییچرا دستات طال ی؟چرا شاخ درآورد یناآنجل -

 الکس که تازه وارد اتاق شده بود؛ جواب داد: یناآنجل یجا به

 تمام عالم! یهست! ملکه بعد یبعد یاون ملکه -

*** 

 ایزابال

که مامان آن دختر بودم و  یمن، من یحرف برا ین. اشدینم باورم
من   شدیم یسخت بود. او اگر ملکه بعد  یلیازش جدا بشوم خ  وانستمتینم
 یناو خودش قانون را عوض کند. ا کهینمگر ا ینمش؛بب توانستمینم یگهد

 .افتدینرسد اتفاق نم یواقع یهم تا ده سال بعد که اون به سن ملکه

 !تونهی... اون نمذارمینم -
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 رمان  کی

 !ی؟چ  یعنیاما مامان  - 

 دخترم حرف نزن! -

 مامان! -

 تمومش کن! یناآنجل -

 نداره! یاون هست به تو ربط  یزندگ  یناما ا -

حرفات   یناجازه بدم با ا  تونمیربط داره! اون دختر من هست، نم  یلیچرا خ  -
 !یاون رو از من دور کن

 بشه؟ یدمن و تو با ییباعث جدا ییاما مامان چرا بابا -

 !یبدتم ترک کن یهاعادت ینبهتره ا یگه! دیستتو ن یاون بابا -

باهاش صحبت نکردم.  ینجوری! حق داشت؛ تا االن ایختاشک ر آنجلینا
 گیرد؛یالکس ساکت باشم، او انتقام م یخودمم دلم شکست، اما اگر جلو

 .گیردیگفت که انتقام م  امیخودش روز عروس

ثل من اشک به فاطمه نبود؛ او هم م یادماعصابم خرد شده بود که  قدر آن
کردم  یهاش حلقه زده بود. بغلم کرد و خواست آرامم کند؛ سعچشم یتو

 غم داشت. یکاف   یلبخند بزنم. او خودش به اندازه

و  یر دلگ یهابار با چشم یناول یبرا ریختیکه هنوز داشت اشک م  آنجلینا
و با دستانش به  ینهشد به گرگ یلتبد دفعهیک سرد به من نگاه کرد و  یحت 
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 رمان  کی

 یرونشکل ب  یپروانه ا  ینآتش پروانه زد و رفت. از دستانش گلوله آتش  ار یود 
 .آمدیم

و  دانستمیخودم غم دلم را م یایم؛ب یرونکردم از آن جو و حالت ب سعی
ا فعالا وقت  یدمطمئن بودم که تا چند وقت با ت خانم کوچولو را بکشم؛ ام  من 

مثل   دفعهیک ن حرف بزند.  من تا با م  یشها نبود. باران آمده بود پحرف  ینا
 و گفتم: یدمها لپش را کشبچه

 !یاز بحث خارج شد یخانم -

 تعجب و بعد پوکر نگاهم کرد و گفت: با

 از کدوم بحث؟ حالت خوبه؟ -

 .یبحث که من موهام رو بشورم، تو آبش رو بخور ینهم یگهآره د -

 ! حالم رو بهم نزن..یفدوباره گفت. پ -

از  یکی ینا ی،بکن یدرو با کار ینخوب بشه، ا یماریب ینا خواییدختر اگر م -
 من هست. هایییتوانا

و  شومیدر آب منتقل م یبعدش من به زندگ  کهیننگفتم؛ از ا یزیچ بهش
 یپر   یک هستند و من آن موقع    یها پر چون آن  ینمبب  توانمیام را نمخانواده

 گویدیو م آوردیخودش نم یبه رو یمگواگر ب دانستمیم شوم؛یم یاییدر
 !یگر ورد دخیها مموقع  یندرد همبه یدوست  کنی،یمن خوبم تو اشتباه م

 یمکه درونش آب جمع شده بود زدم به موها  یمهازور گرفتمش و با دست  به
 قطره از آن را انداختم درون دهنش. یک و 
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 رمان  کی

 کردن.  ییر تغ حالت تهوع گرفت، اما بعد رنگ صورتش شروع کرد به اولش 

 

*** 

 مایک

بزنم و درباره  یزابلا یشان شدم و خواستم صدابدون در زدن وارد اتاق -
بلند و صافش دارند کوتاه و به   یاز پشت موها  یدمازش بپرسم، که د  یناآنجل

 .شوندیم یلتبد یرنگ مشک 

*** 

 شخص مفرد سوم

همسرش را در بغل گرفت و به سمت قصر  شدهیهوشجسم ب یبا نگران  جیمز 
 الکس پرواز کرد.

پرابهت و نگران  یکه صدا کرد،ی( را آرام میناداشت دخترش)آنجل الکس
 قصر ظاهر شد. یبا اشاره چشم در جلو یع سر  ینهم یبرا ید؛را شن یمز ج

 خواستینم ینانگاه کرد. آنجل اشیمینگران به عشق ممنوعه و قد جیمز 
ناراحت بود. اما دلش با احساسش  یلیکند، از دستش خ  مادرش را درمان

اتاق برود! رفت  یرونچند لحظه به ب یخواست برا یمز نبود؛ الکس از ج یکی
دخترک را بوسه زد  یموها یخواست که درمانش کند. رو یناو الکس از آنجل

 و گفت:
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 رمان  کی

من مهربونم هست. مثل  وفاییمثل عشق ب  شناسمیکه من م  یناییآنجل - 
. اونم دربرابر هست یدرفتار از اون بع ینهست. اما ا یرینلبخنداش شاون 
 !یکهکه انقد بهش نزد  یکس

 بابا! -

 جانم؟ -

 آخه؟ یچرا انقدر مهربون  -

 ی؟مادرت انجام بد یبرا یکار  تونییم ینها بدو برو ببحرف ینا یبه جا -

که در   یسر مادرش و دستانش را حالت دعا گرفت و جلو یرفت باال دخترک
 دستش جمع شد را به قلب مادرش زد.

اما انگار  کرد؛یبه دخترش نگاه م یکه تازه بهوش آمده بود؛ با نگران   ایزابل
 دخترش را در آغوش گرفت. یعآمد و سر  یادش یز همه چ یهبعد چند ثان

*** 

 یزابلعمر ا  یروزها  ترینینو غمگ  ینتر از مهم  یکیروز گذشته بود و امروز    چند
 کرد؛یم  یجا زندگ و در آن  رفتیاطلس م  یانوسامروز به اق  ید... بایزابلبود. ا

 ینع یشبرا یندر آب باشد و ا توانستیبود؛ او نم ینغمگ یار همسرش بس
 .یندبب تواندیعذاب بود که همسرش را دگر نم

سمت قصر مادرش پرواز کرد و به  یهکه داشت؛   یبه تمام دل آزردگ  اآنجلین
 یپر  یک  یهشب یزابلبه قبل نداشت رفت. ا یکه دگر شباهت  یسمت مادر
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 یتشده بود. طبق وص  یلتبد  یو چشمان مشک   یکوتاه مشک   یبا موها  یاییدر 
 .شودمی  یلتبد  یاییدر  یبگذرد، به پر   یگر فرد د  یک  یهرگاه او از جان خود برا

ها همانند دو فرشته تازه کردند؛ و بعد از مدت یدار و مادرش باهم د آنجلینا
 و پنهان شدند. یبدر آغوش هم فرروفتند و در موج احساس هم غ

*** 

 در ده سال بعد یناآنجل یهاو دل درد

نهفته  یکلمه چهار حرف   یک آن در  یقیحق یسه حرف است، اما معنا عشق
 است؛ مادر

! گذردیسخت تر از قبل م  یمبرا  کنم،یم  یزندگ   یانوزها که کنار آدمر   ینا  مادر 
 !یکاش بود

روز و شب را چگونه حاضرم به خاطرت به آتش  دانستییکاش م مادر 
و با تمام  یستاده! که در تمام عمرم پشت من ایبود یبکشم؟! تو تنها فرد

بازگشت به آن روزها  یشد! کاش میمراقبم بود هایمیمن و سرد هاییبد
و کاش مثل آن روزها  یم،که من و تو درکنار هم و در آغوش امن پدر بود

خاطراتش  یماو برا یچگاهمن بود! کاش ه یپدر مانند برا یتنها دوست  لکسا
 .(کردینم یفرا تعر 

*** 

 شخص مفرد سوم
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رفت؛  هایپر  یقیبا دخترش به سمت سالن موس یبعد از هم آغوش ایزابل 
 کرد،یکشاند! او فکر م  ینجاآسمان بودن اورا به ا یر چند ساعت آخر پ ینا

! پس ینددخترش را بب  وقتیچه  یگر د گذاردینم و گیردیالکس از او انتقام م
انتقام  ااو رفته و ازش خواهش کند ت یشپ یقیخواست بعد از سالن موس

 و به او و عشق مادرانهش رحم کند. یردنگ

*** 

 ایزابل

 .آمدیو بغض آلود الکس م یهگر  یرفتم. صدا یقیسمت سالن موس به

 گرفته وقتشه ببارم  بغضم

 دارم یهگر   یهوا هوا یب  چه

 شد یکاغذام با تو خط خط   باز 

 حس و حال و دوست ندارم ینا خدا

 یدمدور پنجره قفس کش باز 

 یدمعطرت و نفس کش دوباره

 تو دست من پر از سکوته قلم

 یدمکشاز ترانه دست   دوباره

 یهحوال ینخاطرات تو هم باز 
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 یهتو خال یجا یه،چند سال یهو  ینههم حالم 

 حالمو دوننیتو تمام شهر م جز 

 کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمو  مثلِ 

 قرار و از تو دارم یقلب ب  این

 حِس انتظار و از تو دارم این

 هنوز دور گردنم هست اسمت

 طناب دار و از تو دارم ینا من

 یشهنوشته رو بخاِر ش اسمت

 یشهتو باشه دل نم یکه ب   دلی

 خونه یتو یهسا یهموندمو  من

 شه یرفتن یاونم حت  ترسممی

 یهحوال ینخاطرات تو هم باز 

 یهتو خال یجا یه،چند سال یهو  ینههم حالم

 حالمو دوننیتو تمام شهر م جز 

 کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمو  مثلِ 

 گرفته وقتشه ببارم  بغضم

 دارم یهگر  یهوا هوایب  چه
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 شد یکاغذام با تو خط خط   باز  

 حس و حال و دوست ندارم ینا خدا

 قرار و از تو دارم یقلب ب  این

 حِس انتظار و از تو دارم این

 هنوز دور گردنم هست اسمت

 (ییاشاپ یطناب دار و از تو دارم ) مرتض ینا من

سخت است؛ اگر او عاشق  یمکه برا  داندیم داند؛یحس و حال من را م اون
دوستم را از  ترینیک بود و معشوقش را از دست داده بود، من عشق و نزد

 دست داده بودم.

 گفت:  الکس

 جالبه! یلی! خ یدی! بازم اشکم و دیایم دونستمی! می؟اومد -

 !یم؟بگو توانستمیجوابش چه م در 

کردم! به خاطرت پدرم و از خودم   یهکه به خاطرش گر   یبود یتو تنها کس -
 کارها کردم.  یلیرنجوندم! به خاطرت از تو گذشتم! من به خاطرت خ

 تونییکه م دونمیادامه نده! اومدم فقط بگم! م کنمیالکس خواهش م -
و  و نکن؛ با من ینکار ا کنمیاما خواهش م یریاز من بگ یسخت  یلیانتقام خ

 یهم اون و لطفَا نذار زندگ  یکار و نکن؛ تو هم من و دوست دار  ینا یناآنجل
 دوتامون نابودشه.
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 غم نگاهم کرد و گفت: یلیتعجب و خ با 

 یک ی؟از عشقم؟ به خاطر چ  ی؟من؟ انتقام؟ اونم از ک  ی؟بگ  تونییچطور م -
 یننه نه! مطمئن باش چن شی؟یکه نابود م ییفقط تو یاعشق سوخته؟ آ 

روزم از عمرم مونده باشه  یککارها شده  ینا یمن به جا رسهینم یوزر 
و  کنمیرفتار م یپدر واقع یک مثل  ینابا آنجل کنم،یکنار توروتجربه م  یزندگ 

! فقط گیرمیو ازت انتقام نم کنمیو نم ینامرد ین. اما اچشمیعشق و م
خوشبخت بودنت، ازت گذشتم ! حاال هم   یمتخوشبخت باش، چون من به ق

 ین. البته ایدلم و بدجور شکوند  یگه،د  یجا  یه  یریکه م  یدم آخر  ینبرو که ا
برو و پشتتم  برو. یرو شکونددلم  جاینعادت تو هست! دفعه قبل هم هم

 نگاه نکن.

- ... 

 یگههم نگران نباش اون د ینانگو فقط برو؛ از بابت آنجل یزی، چ یسه -
 باباش. یشپ فرستمشیوب شده محالش خ

 . خودش گفت.یبدون خدافظ  رفتم؛

*** 

 سال بعد یک 

 انجلینا

 یمها. شاخیدمرا پوش امییو روبند طال ییبا شال طال یمشک  یشمیابر  لباس
 ملکه! یصندل یبه سو یشکردم و پ  یز را ت
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 یایمگرفتم از پسش بر ب  یادمامان که بودم، خوب  یسال به جا یک  ینا توی 
 یک بعد  توانمیم کهینا یعنی ینو ا شدیخودم م یبرا یصندل ینروز او ام

است که تا ده سال بعد   ینچون قانونش ا  یالبته به سخت   ینم؛سال مامان را بب
 ینبرود که ا یدنشبه د تواندینم یدملکه جد یانوسبه اق یاز رفتن ملکه قبل

 ساله، درست شد. یستها، ب یانوساق یهم به لطف آرشام، شاهزاده

 داشتم؛یقدم بر م  یگذاشته بودند و من آرام آرام به سمت صندل  یتیال  آهنگ
به   کردند؛یبودند و با غرور به من نگاه م  یستادها  یپدر و پدر هردو کنار صندل

به سمتشان حباب پروانه ارسال   ییخم شدم و با انگشتان طال  یسمتشان کم
 کردند.  یمتفاق ذوق و تعظا ینکردم؛ و تمام افراد سالن با ا

 یزابلا

کرده بود؛   ییر تغ یزهاچ یلیاومده بودند، خ جاینسال که به ا یک  ینا توی
من   کهینا  یاکرده بود.    ییر ام تغنبودم و کالا چهره  یآن دختر قبل  یگر مثالا من د

پرواز کنم   یار با قدرت اخت  کهینا  یداشتم و به جا یپا نداشتم و بال بزرگ   یگر د
دم. به لطف شاهزاده آرشام امروز کر یبزرگ و صد رنگم پرواز م یهابا بال

در  یقیبهم کمک کرد و به نظرم شاه ال یلیاو خ ینم؛را بب یناآنجل توانستمیم
 .شودیم یندهآ 

 آرشام

 یک ما  یاما جلو دیدم؛یم ینازمان نگاه کردم؛ خودم را کنار آنجل ینهآ  توی
اتفاق  یناز ما را بکشد. اگر ا یکیداشت که  یپسر تفنگ به دست بود و سع

 .بخشمیخودم را نم یفتدب یشاتفاق برا ینمن ا ینایو آنجل یفتهب یروز
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 یکاف   یانرژ یزابلو ملکه ا یناآنجل یدند یاستراحت الزم داشتم تا برا کمی 
 داشته باشم.

*** 

 شخص سوم

به قصر  یدهاز وسط رود گذشت اما نرسخود حالت داد، و  یبه موها پسرک
گوش   یشهارا گرفت؛ و از او خواست به حرف  یش... جلوی... قناریزابلبانو ا
 دهد.

که   ی. کلمات را نوشت یز ساحل با نوکش کلمات اسرارآم یهاشن یرو قناری
 .آوردینفر از آنها سر در م یک تنها 

 آرشام

 الکس... یآقا یعنی یشدکلمات نگاه کردم؛ باورم نم  به

 فاطمه

کنار دختر و   یاش، از زندگ تنگ شده بود. به خاطر من از خانواده یشبرا دلم
 گذشت.  اشیعشقش و خوشبخت 

بلند شد. به سمتش رفتم و با لبخند بغلش کردم و   ینآرشاو  هاییهگر   صدای
 گفتم:

 باغ خانواده. یوهفاطمه؛ سالم م یزدلفاطمه، سالم عز  یسالم پسر کوچولو -

 .یدنکوچکم شروع کرد به خند  پسر 
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 .خندهیقدر قشنگ مچه ینمامان فداش بشه؛ بب یاله - 

 .یاحرفا بزن یناز ا یگهد ینمعه! دورازجونت؛ نب -

 .یاومد یک عه ما -

بچه هنوز شش ماهش نشده دل مامانشو برده؛ اصالا من چه  ینبب یاخدا -
 .یدوست داشته باش یشتر من و ب یدکردما. صدبار گفتم با  یغلط 

 خواییدوست دارم. م یشتر . من تورو صد در صد بزنییقدر وقه معه! چه -
 مرد گنده به تو هم ابراز عالقه کنم؟

 تو. یشد ادبیقدر ب چه -

 .یبخوا یدهم با خواییبخواه نم یخوایکه هست؛ م  ینههم -

 یمموها  یو سرش را با تأسف تکان داد و بعد هم من ذت بغل کرد و رو  خندید
 .یدرا بوس

*** 

 آنجلینا

 من بود. یسالگ  وقت گذشته بود و امروز تولد چهارده چند

 یاتفاق بد  یک  کردمیاش حس منداشتم؛ همه  یچرا اصالا حس خوب   دانمنمی
 .افتدیم

را درآوردم و  یمهاکردم و لباس  یز را ت یمهاکه داشتم، شاخ  یبه حس توجهبی
 به شکل گرگ درآمدم.
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درخت و  یکجا بود؛ رفتم پشت آن یبزرگ  یلیکره؛ جنگل خ  یبودم رو آمده 
 جا نشستم.کردم و همان  یخودم طراح  یبرا یشدم. لباس یبه پر  یلتبد

 ظاهر کردم و شروع کردم به قنج زدن! سیبی

آمد و آسمان پر شد از  یبرق ترسناک  و رعد یصدا با صدا ینآمد، ا صدایی
 .یاهسحاب س

پسر از آسمان   یک دور و بر را نگاه کردم؛    امیقدرت ذهن  را بستم و با  چشمانم
من را  خواستی. مشدیم یکاش آشنا بو. داشت نزدچهره ین؛افتاد زم
 بترساند.

برعکس شدم و  یدپسر به پشت من رس آن یکردم و وقت   یدار را پد هایمشاخ
را به سمت گرفتم و خواستم حمله کنم که پسر با ترس  امینهگرگ  یهادندان
 گفت:

 خانم کوچولو آروم باش؛ منم آرشام. -

 .شناسمیآرشام نم -

 !ینانبرا اطم فقط

 بدنش گذاشت. یخودش را رو یصورتش را کند و سر واقع قالب

 شناسی؟یحاال آرشام م -

 بخند گفتم:ل با

 !یاممن که بار اول هست به کره م جام؟ینا یدیاز کجا فهم -
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ها هستم؛ هرجا بارون باشه رود ها؛ من مالک آبرفته یادت کهینمثل ا - 
. یفتهم یکه چه اتفاقات   دنیها بهم خبر مو درخت هایباشه ماه  یاباشه در
 به کره. ینامثله اومدن ملکه آنجل یاونم خبر 

 و گفتم: خندیدم

 ی؟کارم دار. حاال چهیمآقا از دستت آرامشم ندار -

 .یزابلملکه ا یشپ یمچه وضع حرف زدنه خوشگل خانم؟ اومدم بر  ینا -

 یشش؟پ یاممادرم چرا به خودم نگفت ب -

 .یاممن ب خواستیم کهینا یبرا -

که مامان از آرشام خوشش اومده و بهش   دانستمینگفتم. م  یزیو چ  خندیدم
 کرده.  یداپ یناناطم

 ایزابل

مثل دفعات قبل هم روبند و هم تاج به سر زدم. به  یدم،فاخر پوش لباسی
باشم که قبال چادر از سرش  یمن همان  شدیگذشته فکر کردم. باورم نم

قت طا یالحظه توانستمیام نمباشم که بدون خانواده یهمان  یا افتاد؛ینم
 یشرا به نما  هایممو  پوشم؛یاما حاال چه؟ حاال راه به راه لباس دکلته م  یاورم؛ب
 یداشته باشم که زندگ  یقدرت  گنجیدیدرون ذهنم نم یروز یک  گذارم؛یم

 افراد به آن وابسته باشد. سرییک 

 شکستم؛یها متنفر بودم هم نمکه از آن  ییهاکه دل آن  یمن کردمینم فکر 
 یروز  یک من فدا کند.    یرا شکسته باشم که حاضر بود جانش را برا  یدل کس



  

 
124 

 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

از ترس مجنون  کهاینیاها بشوم؛ آب یو پر  یایمها بمثل قصه کردمیفکر نم 
 یروز یک. پارمبس شناسمیکه نم  یبخواهم دخترم را به دست کس ام،یقبل

ا االن چندنخو کردم،یفکر نم  شانیکیبا  سالهینآشام وجود داشته باشد؛ ام 
 آشام.خون یک خودمم شدم  ییطورها یک ازدواج کردم؛ 

که تنها   ییترسو  یاز دختر ساده و آرام و حت   کردیبه ذهنم خطور نم  وقتهیچ
خورده و فداکار دختر جسور، شکست یکآواز خواندن بود، به  اشیسرگرم

ا هم یلتبد من را با قلم  یدست زمانه بود که زندگ  هاینا یهبشوم؛ ام 
 یرا کادربند امیزندگ  یبرگه یشهانوشته بود و با طرز فکر آدم یزشسحرآم

 کرده بود.

که   ینبوده و آن اتفاقات  یزیچ هاینا گویمیکه م  رسدیم یروز یک  مطمئنم
 بوده است. غریبویباتفاقات عج سرییک من افتاده  یآن موقع برا

 خواهدیم ینمسرم را کج کردم به سمتش تا بب یاعروس در یصدا یدنشن با
 گفت:  یا. عروس دریدچه بگو

 خانم. -

 بله؟ -

 توانستندیآوردن؛ اما بانو نم یفتشر  یناخانم شهزاده آرشام و ملکه آنجل -
 بشن. یانوساق یهاوارد آب

 . نبود. خوب بذار... یهقض ینبه ا یادماصال  یوا -
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 رمان  کی

 اییشهرا در ش  یمهااز نفس  یمقدار  توانمیافتاد که من م  یادمفکر کردم.    کمی 
بدهد و  یههد یناتا به آنجل یارا بدهم به عروس در یشهحبس کرده و آن ش

 جاینبه ا یبه راحت  تواندیمن دستش باشد م ینفس ها یشهش یاو وقت 
خود   یآبشش  یواه  یقبازدم عم  یکو تا توانستم با    یدمکش  ی. پس نفسیایدب

 سپردم و بهش گفتم: یارا به دست عروس در یشهکردم. ش  یشهرا وارد ش

حرفام   ینآخر   خوامیبگو م  یادب  یهم بگ   یمز بگو مادرت گفت به ج  ینابه آنجل  -
 رو بهش بزنم.

 یچند وقت   دانستمیمن متعجب رفت؛ من م  یهاحرف  یدنبا شن  یادر  عروس
من بودم در خطر بود؛ من  یدر خطر بود تا وقت  یناآنجل یستمن جاینا یشتر ب
 وارد... . خواهمیم

*** 

 آنجلینا

سر از آب   یا،که خدمتکار مادرم، عروس در  یمبود  یستادهآرشام کنار ساحل ا  با
 دست من داد و گفت:به اییشهو ش یرونکرد ب

 مخوایم یشونا یانب یدبگ یمز گفتن به شما بگم به شاه ج  یزابلبانو، بانو ا -
 حرفاشون و بزنن. ینبا آقا آخر 

 ؟ یچ  یعنیحرفا؟  ینآخر  -

را گرفتم و با  یشهباز مامان درون ذهنش چه بوده؛ آن ش ینمبروم بب باید
را باز کردم و   یشهکردم و آن ش  یجادا  امینهدر س یدستم شکاف   ییطال  ینورها
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 رمان  کی

 امییجادو یهامنتقل کردم و بعد با ناخن ینممادرم و به درون س یهانفس 
 شکاف را بستم.

 یم؛شده و به سمت قصر مادر رفت یآب  یهاسوار اسب یم؛شد یاآب در وارد
انتقال استفاده  ییجادو یرویاز ن توانستمیبود که من نم ییتنها جا جاینا

پادشاه داشت؛ در قصر باز شد و مادرم مثل   یکملکه و   یک   جاینکنم. چون ا
بوسه به   یکه جا  تماش کاشبر گونه  یاشد. بوسه  یاننما  یباز  یبا لباس  یشههم

نگاه   یر تصو  ینجا لکه شد. با تعجب و ترس به اگرفت و همان  یشسرعت آت
 کردم که مادرم گفت:

بالا از هست من و تو ق یعیطب یز چ یک  ینا ی؛نگران باش خوادینم یزدلمعز  -
ا االن تو جنس آت یم؛پوست و خون بود یک   و من جنس آب. یشیام 

مامان  یمن موها  یشدم؛ بعد از بوسه  یناگهان  ییراتتغ  یک متوجه   دفعهیک 
درست   یمن به موها  یره! مامان که متوجه نگاه خیاز آب  تر یمثل قبال شد؛ آب 

 به من کرد؛ که گفتم: یاش شد نگاه سوالشده

 مثل قبل شد! مامان موهات -

 یشهاآب را تکاند و با دست یمانندش خاک رو یبا دم ماه  یعسر  مامان
خاک به  ینبه خاک داد؛ که زم یدرست کرد و نفس یلمستط یهشب یزیچ

از  یقطره اشک  یک بزرگ شد. مامان به خودش نگاه کرد و  ینهآ  یکشکل 
از  یرونگل شده و به سمت ب  یک  یهشب ینهکه آ   ینهآ  یچشمانش افتاد رو

که من با دستانم پروانه به دورش درست کردم و آن پروانه   رفتمی  یانوساق
متوقف به سمت من آورد. گل را  یشهاو گل را با بال یدبه دورش درخش
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 رمان  کی

زد و   یصحنه لبخند  ینا  یدنکردم. مامان با د  یزانشآو  یمهاگرفتم و به شاخ 
 یگر لکه مانند خورد. د یاهم مهره لبش یشاخ من زد؛ رو یرو یابوسه

 جاینا  اشیبزند. جالب  یبمن به خودش آس  یدنبا بوس  یناز ا  یشتر ب  گذاشتمن
 یلیو وسا یرهقبل شد و تمام گ  یبه بلند  یشدوباره من، موها یدنبود با بوس
 یشد با لبخند  ییراتتغ  ینبود افتاد. مامان که متوجه ا  یزانآو  یشکه به موها

 از سر ذوق گفت:

 .یامشما م یشو من دوباره پ یشهطلسم داره شکسته م ینمطمئنم ا -

 .یدمشدم و زوزه کش یلتبد ینهمن هم با ذوق به گرگ و

*** 

 آرشام

 یباتفاقات عج یسر یککه   کردمینگاه م یمدت به مادر و دختر  ینا تمام
ا  الخلقهیبموجود عج یکدر حال رخ دادن بود. من هم  یشانبرا بودم؛ ام 
 را نداشتم. هایتقابل ینکدام از ا  یچه

قصر باهم حرف   یجلو  جاینتا فردا هم  یمبگو  یزیاگر نخواهم بهشان چ  دیدم
 .زنندیم

کار من   ینخودم را بوسه زدم که با ا یینهگرگ  یموها یخم شده و رو پس
 شد و با تعجب به من گفت: یلتبد یع سر  یناآنجل

 یدی؟چرا من رو بوس -

 :تمگف
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 رمان  کی

کنم شما به خودت   یکار  یه یدداخل با ریدینم جوریینواال شما که هم - 
 .یایب

کردم؛ او هم با لبخند به من نگاه کرد و از ما خواست   یاز مادر عذرخواه  بعد
 .یمبه قصر برو

*** 

 (ینا)آنجل

 و مامان گفت: یمنشست یسلطنت  هاییصندل ی. رویممامان وارد قصر شد با

ممکنه نظرت در مورد  ی،ها رو بشنوصحبت یسر  یهامروز قراره  یزدلمعز  -
 !یدیاز الکس شن هایییز مدت چه چ ینا یتو دونمیکنه. نم  ییر من تغ

 و گفتم: یدمحرفش پر  وسط

 به شما داره؟ یبابا چه ربط  یحرفا ی؟چ  یعنیاالن  ینمامان ا -

 را ادامه دهم و خودش ادامه داد. یمهاسوال نگذاشت

اما اون فقط از جانب الکس بوده و  یقته،خترم اون حرفا همش حقد ینبب -
که   یبدون  یناز ا یشتر ب خوامیباور نکرد. نم وقتیچمن رو ه یهااون حرف

حق تو  جاینو نشد که بشه؛ تا ا یممن و الکس به هم عالقه داشت یروز یه
 داره. یبستگ  ینبه ا ی،که دار  اییندهچون آ  ی؛بود بدون 

فکر  ینمن ساکت نشسته بودم و به ا کردیمامان صحبت م مدت که تمام
 کنم؛یمامان من بوده؟ باور نم گفت،یکه بابا م  یآن دختر  یعنیکه   کردمیم
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 رمان  کی

خودمم ساکت   یبود من تو  یدهماجرا بوده. مامان که فهم  ینقبل ا  یابعد    یدشا 
 دوباره ادامه داد: یشد. ول

. من یمکنار هم باش  یشههم یبرا تونیمیو من و تو نم یادخترم تو ملکه -
موجود  یک و  ینهگرگ یک اما تو  زادمیرگه پر  یک آشامم و رگه خون یک 
و اگر من  یدهدرون تو شعله کش یادن یروهایتمام ن ی؛هست  الخلقهیبعج

 جانکه بهتره او ییاز جاها یکی یفتی؛در خطر ب شهیکنارت باشم باعث م
 پدرت هم خطر داره. یشپ یالکس هست حت  یام آرسا یشپ یباش

 اما چرا؟ -

جادو  یسر  یک من رو گوش کن؛  یهاحرفام رو قطع نکن. کامل صحبت -
اگر   یکنار هم نباشن. نتونن؛ حت    زادیدوتا ملکه پر   شهیوجود داره که باعث م

هستم.   یاییدر  یپر  یک بگم    تونمیم  یمادر دختر باشن؛ بعد هم من االن حت 
 ینت ایسمن ن یدهعق ین. البته اسازنیباهم نم یچوقتو آتش ه پس آب

از  گیردیسرچشمه م ینبا نفوذ هست و ا هاییتمام جادوگران و پر  یدهعق
نذاره دو تا  یکس  یگهداشته و باعث شده د یطیشرا ینمن؟ اون چن بییب 

مشکل   ینهمسر دوم پدرجان ا  یابا ملکه دوم    بییملکه کنار هم باشند. البته ب 
. یمرو دار ینا ایطو حداقل شر  یممادرو دختر هست یک و داشتن و من و تو 

راحت   یالو تو با خ  یرممن بم  کهیتا وقت   ینیمرو بب  یگر روز در سال همد  یکک  
 !یبه قصر و عالم خودت برس

ز من و مادرم ا یگر د یکیبه خاطر اشتباه  ید. چرا باکردمیم یهمدت گر  تمام
 یکالعاده باشم؟ چرا مثل موجود خارق یک یدچرا من با یم؟هم دور باش
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 رمان  کی

خودم بلند شدم و به سمت   یاز جا  یحرف   یچکنم؟ بدون ه  یزندگ   یدانسان نبا 
مادرم  هلحظات ب ینکه در آخر  یدمآرشام را شن یقصر رفتم. صدا یینپا
 :گفتیم

 .یدن سپردو دخترتون رو به م یدممنون که به من اعتماد کرد یلیخ -

 مادرم در جوابش گفت: و

هست؛  یمز اون هم اعتماد ج یرو دار یشمانع در پ یک تو تنها  یزمعز  -
ا م یدمش؛هست ند یکه چند وقت   یهمسر  اون هم دخترش رو به  دونمیام 
 !سپارهیمثل تو م یکس

 یرونها باز آب یمرفت یبه سمت من آمد و با هم به سمت اسب آب  آرشام
 شده و به سمت الکس رفتم. یبغ یهثان یک و من در عرض  یمآمد

چشمانم   یکه با اشاره  یو من  آمدنیمن بودند. به سمتم م  یروروبه  هاکرکس
 بودم. تحرکیب  یابکشم؛ دربرابرشان مثل جنازه توانستمیرا م یکس

گرفت.   یشهاها سر من را از بدنم جدا کرد وبا پنجهاز آن کرکس  یکی  دفعهیک 
 یدم سرم د یرو یدمخودم، شک کردم؛ دست کش ینمبب توانستمیمن م یول
من دارم  یطورشده بودند. پس چه یاما دستانم خون  ستیسرم خال یجا
خودم  هایزار رها کرد. با پاشوره یک  ینآن کرکس ناگهان سرم را ب بینم؟یم

گرفت و در   یشهاسرم را داخل دست یفرد یدمبه سمت سرم رفتم؛ که د
 گوشم گفت:

 مدت خواب بوده و تو...! ینتمام ا کنییکه فکر م  رسهیم یزمان  -
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 رمان  کی

کرده. آرشام ازم   یختمام بدنم  یدمآرشام بلند شدم. د یترس و صداها با 
 :یدپرس

سر بزنم  یهبهت اول  یامبرم قصر، گفتم ب خواستمیمن م یزابل؟ا شدهیچ  -
که  یدمشن یدمبعد برم اما تا پشت در اتاقت رس خواییمن یزیچ ینمبب
 :گفتییم

 یارم؟رو ب یروبرم آ  خواییشده؟ م یزی...! چیدسرم و ول کن -

 جادوگر! ینبزرگتر  آیرو

 .ینممامانم رو بب ید. فقط باخوامینم یزینه چ -

 اما... -

و بابا خودم  یهادر مورد صحبت ید. باینممامانم رو بب یدمن با ی؟اما چ  -
باشه مادرم   یدر مورد خوابم ازش کمک بخوام. هرچ   یدباهاش صحبت کنم. با

 یدبکنه! اون عقا یدوست داره و حاضره برام هرکار یشتر ب یمن رو از هرکس
ن چندتا یچرت و پرت هست که ا یسر یهمزخرف هم من قبول ندارم. اون 

 ینجاا یروش یهبخوان از  ینکهندارن برا ا ی! از خودشون قدرت یگنجادوگر م
و ته رو سر هم  سر یب  یهاحرف ینباد فرستاده نشن ا ینبمونن و به سرزم

 .کننیم

بلند شو  زنم؟یندارم. پس چرا دارم باهات حرف م یاچاره دونمیکه ممن -
 .یمبر 
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 رمان  کی

 یریتنم دوخته شد و و حر  یکه مد نظرم بود رو  یلباس یهثان یکعرض  در  
 .یمم و رفتهام انداختشاخ یرو

*** 

 (یزابل)ا

آشوبه گرفته بودم. حس شب دل هاییمهبودم. از ن یدهتخت دراز کش روی
 تونهینم یافتاده. درسته که پر  یاتفاق  یزاماز عز  یکی یبرا کردم،یم

 یشتر . من بیستمکامل ن  یپر   یکانسان باشه اما من که    یکاحساساتش مثل  
 دارم االن نگران باشم.کردم. پس حق   یانسان زندگ  یک عمرم و مثل 

از پشت در صدام زد. ازش خواستم   یاخلوت با خودم بودم که عروس در  توی
! و همونجا بود ینجاا یادداره م یناآمد بهم خبر داد، که آنجل ی. وقت یادداخل ب
 نبوده! علتیمن ب  یخواب و نگران  یدمکه فهم

. اومد سمتم و در آغوشم فرو دادیوارد شد. چشمام بغض و نشون م آنجلینا
 رفت.

! شروع کرد به صحبت ینمشبب یفانقد ضع خواستیکردم. دلم نم  آرامش
 کردن.

 خوامیگفت نم یدنشبرا شن یمامان بابا گفت برام، گفت تو زود -
 ی؟! مامان مگه شما چکار کردیکه من دور شدم ازش تو هم بش  یجورهمون

به  گفتیاشتباه کردم. م گفتیخودش شما رو آورده م گفت،یامان مم
. یستیبگو ن گفت؟یکه م  یهست  یخاطرش از پدرم گذشتم. مامان تو همون 
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 رمان  کی

 ی! مامان من بابا رو دوس دارم حت یستیکنم بهم بگو اون تو نیخواهش م 
 دونییکنم. مامان م  یر شما گ  ینب  خوادیبگم اندازه بابا خودم. دلم نم  تونمیم
ته قلبش هنوز ته گفتیداره! م یدهنوز که هنوزه ام گفتیم ی؟چ  گفتیم

 یمن و بکشه ول خواستهیاومدم م یامن به دن یوقت  گفتینشده! م یراض
 یدمد  یوقت   گفتیگذاشته بوده! م  یر اون تاث  یشما رو  یکارا  گفتینتونسته! م

اشتباه   یول  یشمپ  یاداونم م  یمن باش  یشپ  یانقد دوستت داره گفتم حتما وقت 
 یبعدش واقعا من و به عنوان دختر خودش تو گفتی! مامان میومدکردم ن

 دونیی! مامان مهاالن حاضره بخاطرم از شما بگذر  گفتیقلبش جا داد م
که   یاز اون کس  گفتمیداشتم؟ کل عمرم م  یچه حال  یدمصحبتاش و شن  یوقت 

اما االن  گیرمیکنه انتقام م  یهو گر من بخوابه  یپاها یباعث شده بابام رو
بعدش  دونییمامان م یرم؟از مامان خودم انتقام بگ تونمیم تونم؟یم یچ 
 یخجدا شده! تمام بدنم  دنمسرم از ب یدمخواب د یدممن خواب د یشد؟چ

 ! اما مامان...!ریختیشده بود. اشکام قالب قالب م

 گفتیم  گفتیبود. م  وریینجهم  ینتونست! از بچگ   یگهد  یدکه رس  ینجاا  به
. اونم کردیم یهو گر  انداختیبغلم م یتهش خودش و تو گفت،یم
بود. حق  یپر  یکاز  یشباشه! اونم احساساتش ب یملکه خوب  تونستینم

و من که مادرش بودم  یبود انقد مهربان و احساسات  یمز داشت پدرش که ج
 آدم بزرگ شده بودم. حق داشت...! یک عمرم و با احساسات  ز ا یمین

*** 

 آنجلینا
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 رمان  کی

کرد   امییکه دلم آرام آرام شد. راهنما  یقدربا مامان صحبت کردم؛ آن خیلی 
 کنم.  یزندگ  ینزم یمدت مثل خودش بروم و رو یک یدو گفت که با

*** 

 ماه بعد یک 

 مایمشک   یآن چادرم را سرم کردم؛ فرار  یو رو  یدمو پوش  یقرمز آب انار  مانتو
دختر  یک رفتم. قرار بود امروز به عنوان  یاهارو یقرا روشن کردم و به آالچ

 ینا یرم؛عهده بگزوج خوشبخت را بر  یک یعروس یعکاس عکاس سالهیستب
 همینیاز چشم همه دور باشم. برا  یمدت   یک مامان بود؛ قرار بود من    ینقشه

 یشتر ب یهثان . سرعتم را هر کردیم یکه مامان زندگ  یی. جاجاینآمدم ا
ها آدم یایبا دن یلیبهم خوش گذشته بود. خ یلیماه خ یک  ینا کردم؛یم

 یمهاشدم. شاخ  یادهپ  یرا برداشتم و از فرار  امیعکاس  ینآشنا شده بودم. دورب
عروس و  یهابرنامه یر مد سمتبود. رفتم  یبه حالت مخف  یشهکه مثل هم

باغ از نظر خودشان بهتر است  یدادن که مثالا کجا یحداماد؛ شروع کرد توض
بهتر بتوانم  کهینا  یتمام شد برا  یشهاحرف  یبروند. وقت  توانندیکجاها م  یا

 دور باغ را بگردم. یک رفتم  یاورمعکسشان را درب

باغ  هاییلهم یکه رو یانگور یهامجنون، درخت یدسرو و ب هایدرخت
در  یاهگ  یک ناب،  یرز و طال یهابه رقص درآمده بودند. گل یکدیگر  یروروبه
فرش قرمز با  ینزم یبود. رو جاینتعجب داشت که ا یجا ها،یپر  ینسرزم
 یک  ابت یک ورود عروس و داماد درست کرده بودند.  یبرا ییهطال ییهحاش
 یهاوانهتاب پر  یبود. رو یندهعروس آ  یمانند که برا یستالکر  ینفره
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 رمان  کی

 یننوع پروانه هم فقط درون سرزم  ینا  خوانند؛یآن آواز م  یدرخشان عشق رو 
نوع که بخواهد  یناست که ا ینا یزترشو تعجب انگ شودیم یداپ هایپر 

که آرشام و الکس   ینیو سرزم یادر ینفقط و فقط در سرزم یدآواز هم بخوان
 کرد. با پروانه حرف زدم.   یشتر تعجب من را ب ینو ا شدیم یدابودند پ

جهان  ینشما و تمام ا یمن ملکه ینیدآواز خوان! مرا بب یهادرخشنده یا -
 یمن از آمدن شما خبر   کهیدر حال  یآمد  جاینگونه به اهستم. به من بگو چه

 ندارم؟

که   یمن را به جز کس یصدا کسیچدر ذهن بود و ه یمانهاصحبت یهمه
 .شنیدینم خواستمیم

 یشانآمدم. ا جاینا یه! من با خواست شاهزاده بزرگ یانعالم یبانو -
 ازدواجشان... یبرا خواهدیم

بدون توجه بهش به سمت  گفت؟ی. ازدواج که را میدمنشن یگر را د صدایش
 عروس و داماد آمدند. یدمبرنامه رفتم که د یر مد

 یتور طوس یک و بود و عروس  یدهرنگ پوش یطوس یقهکت و جل  یک  داماد
 طرف و چشمان... یک بود. تمام جهان  یدهدار پوشپف

*** 

 شخص مفرد سوم

. دستانش نمک پس داده بود. چیدیچشمان آرشام را م  یآلبالوها  چشمانش
 شد؟یبود. مگر م یدهعشقش را د یخطا
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 رمان  کی

اتفاق  ینا یدنگاه کرد. بانو گفته بود که با ینانگران به آنجل یبا چشمان  آرشام 
حرف را زده  ینا یاما مادر عشقش و ملکه قبل خواستی. او دلش نمیفتدب

 ینادشمن آنجل  یقطر   یناز ا  خواستیحرف را پس زد. او م  ینا  شدیبود و نم
 تنها راه بود. ینو ا ودهمسر آرشام، ب یسودا،حدس او آ  ینکند و اول  یدارا پ

*** 

 آیسودا

دل  یزود ینبه ا یدکرد؛ نبا  یا عصبدختر عکاس من ر  یآرشام رو یرهخ نگاه
 بشوم. یک به آن نزد یدرا بکشم با یناآنجل یاز زبانش جا یدبکند؛ با

سخت بود   یلیکردم؛ خ  یبه راه رفتن کردم و او را هم مجبور به همراه   تظاهر 
 کردم؛یاستفاده نم  یماز پاها  وقتیچمن بخواهم با کفش راه بروم. من ه  یبرا

شد که آن  ینآرشام من را گرفت ا یفتم،خواستم ب کهینو هم یدلغز  یمپاها
اما لبخند زد و  دیدمیم یشهادختر از ما عکس گرفت. اشک را درون چشم

 غم خاص گفت: یک با 

 شد. یعال -

رنگ من  یخمار و عسل یهاشده بود. چشم یواقعا هم عال یدمرا د عکس
آرشام با  یدست سفنشان داده بود و پو یباتر عکس ز ینخودش و درون ا

 وجود آورده بود.به یپوست برنز من تضاد جالب
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 رمان  کی

را  یشهااز آرشام خواست که دست یتاب و آن دختر چادر یرو نشستم 
از  یقطره اشک  یک من بکند و البته با تمام شدن صحبتش  یداخل موها

 جا را ترک کرد.آن یع روانه شد و سر  یشهاچشم

بود؛ من  یبعج یلیخ کردم؛یحس مآرشام را  یهالرزش دست طرفآناز 
 یدهدختر را ند  یننظر دارم اما ا  یر هاست او را ز. سالشناختمیدختر را نم  ینا

 یده؟بود، چرا چادر پوش  یباشد اما اگر پر  یچهره داده و پر   ییر تغ  یدبودم. شا
 .کنندیموضوع توجه م ینها به افقط انسان

 یحلبخند مل یک به دختر نگاه کردم  شود؛یکردم دستانم دارد سرخ م  حس
 یکار  یک لبش بود؛ با تعجب به دستم نگاه کردم و از آرشام خواستم که    یرو

 بکند. آرشام هم بدون توجه به من رفت و گفت:

 شده.بهت استرس وارد یادیز یه،عاد -

ا  کهینا ی؛ براندارد یقتحرف حق ینا دانستیمیهم من هم خودش م ام 
 یبردار خواست که چند ساعت برگردد، دختر عکس یعاد یدست من به حالت 

. اما از آرشام خواست که شودیبد م یبعد یهاعکس گفتیم ینیم؛بنش
 .یاندازدرا ب اشیتک  یهاعکس

*** 

 آرشام
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 رمان  کی

دستان  یمدور شد یسوداآ  یدکه از د  ینبرا گرفتن عکس؛ هم یمرفت یسمت  به 
دور خودمان ساختم. دستانش را  کنندهیمخف  یحلقه یک گرفتم و را   یناآنجل

 را پس زد و گفت: یشهاو اشک  یدکش  یتبا عصبان

 یو اومد یرو رها کرد هایانوسو اون اق یزد یادل به در شدیامپراطور چ  -
 یری؟بگ ینیدختر زم

 :یدمپرس یشجابه را ندادم و  جوابش

 ییچه بال تونهیتورو بشناسه م یاگر کس گیی! نمین؟زم یتو چرا اومد -
 یاره؟سرت ب

 یقطع کرد کارت ارتباطمون رو  ینبا ا یداره؟ چرا وقت  یآخه به تو چه ربط  -
 .یستکه ن  یکه تو االن به سرم آورد  یبدتر از کار ی؟نگران 

هست. من به جز  یزابلسواالت دست ملکه ا یتو؟ جواب همه گییم یچ  -
حاضرم   یبه خاطر تو حت   کهینرو. و ا  یناه ندادم بفهم اقلبم ر   یرو تو  یتو کس

 به خاطر خودت هست. کنمیم یاز خودتم بگذرم. پس بدون هرکار

خاطر من به  ینی؟دختر زم  یهاونم با    کنییازدواج م  یریخاطر من مجالبه! به  -
انسان رو برا   یک  یایم  یپادشاه   کهینبا وجود ا  گذرییم  هایناز ملکه سرزم

 یاعالقه  یچخاطر منه؟ اگر به خاطر منه من هبه یناا  کنی؟یخودت انتخاب م
 ندارم. یفداکار ینبه ا

 خواییمن تو چرا نم  یینهمادرت و بشنو. گرگ  یهاساکت شو؛ برو اول حرف  -
خون آشام باهم و ینهکه پدرت گرگ  ییخاطر تو هست. توهمش به یباور کن
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 رمان  کی

بازهم  یهست  الخلقهیبو انسان و جز موجودات عج یبود و مادرت پر  
 ستهم ه یگهد یپر  یکبه جز تو  یا. در دنیاز خودت مراقبت کن تونیینم

تورو بکشه. پس ساکت باش و نذار  تونهیداره و م یاالعادهخارق یرویکه ن
 نقشه رو لو بدم. یناز ا یشتر ب

زمان را به عقب برگردانم و از زمان کاهش بدهم که   ستمخوایشدم. م  ساکت
 کار را انجام بدهم.  ینمن ا گذاشتیشدم که نم یروییمتوجه ن

*** 

 آنجلینا

گرفتم. آن دختره انگار از ارتباط من و آرشام باخبر   یرا با سخت   هایشانعکس
 .کردیبود که با تمسخر من را نگاه م

استفاده  یروهایماز ن یطیشرا یچه یتوکه به مامان قول داده بودم،   حیف
 .خوردمیوجود نداشت. خون نجسش را م ینکنم و اگرنه االن دختر 

 کردم.  یشدم و آهنگ پل ینماش سوار 

 و بدون تو سر کنم یچند سال شایدم

 ییکجا  یاز سرم که بپرسم ه  بیوفته

 ییهوا یشد یاصال ندونم با ک  شاید

 ییمن خدا یشهبعد من نم یشکیه ولی

 یو تباه  ییُپر بشم از تنها شایدم
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 رمان  کی

 یندار یبر  ینکهبجز ا یدونم راه  می 

 ییواسم از همه سوا یدون  یم خودتم

 ییکذا  یروزا ینزود تموم بشن ا کاشکی

 یباز کردم بر  درارو

 یخواد در گوشم بگ  نمی

 یو بر یشد پشیمون

 یا یشهر یدونم ب  می

 من هنوزم فکر تو شب و روزم ولی

 یمسافر  یانگار یایکه م  یبرگرد خوام نمی

 یباز کردم بر  درارو

 یخواد در گوشم بگ  نمی

 یو بر یشد پشیمون

 یا یشهر یدونم ب  می

 من هنوزم فکر تو شب و روزم ولی

 یمسافر  یانگار یایکه م  یخوام برگرد نمی

 گذره  یتو نم بدون

 یزنهنگفتم شکسته دلم هرجا بره زخم م بهت



  

 
141 

 رمان یک( کاربر ید)مهش ی| زهرا فرمان یرمان جادوفش الجورد

 رمان  کی

 یزنهنگفتم مغزم با خودش حرف م بت 

 یزنهدلم َپر م یدنتلحظه د یهواسه  یزنههر در م به

 خوام اصن ینم ینباش تو

 تنها ترم یشهاز هم یستین ینگفتم از وقت  بت

 صفر تا صدم یکنهُپر م ینگفتم سر  بت

 سربه سرم ینزار یمن ُپره حس بدم ه  یزنمرو پس م همه

 یباز کردم بر  درارو

 یوشم بگ خواد در گ نمی

 یو بر یشد پشیمون

 یا یشهر یدونم ب  می

 من هنوزم فکر تو شب و روزم ولی

 یمسافر  یانگار یایکه م  یخوام برگرد نمی

 یباز کردم بر  درارو

 یخواد در گوشم بگ  نمی

 یو بر یشد پشیمون

 یا یشهر یدونم ب  می

 من هنوزم فکر تو شب و روزم ولی
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 رمان  کی

 یمسافر  یانگار یایکه م  یخوام برگرد نمی 

 سارن

 .کردمیم یهخودم را تخل جورییک  یدحالم اصالا خوش نبود؛ با رسیدم؛

که دوسش دارم را از   یکس  یستماگر به خاطر من هم باشد، من حاضر ن حتی
عالم من هستم.  ی. فرمانرواگشتمیامشب به آسمان بر م یددست بدهم. با

 کشمش؛یشد. خودم مباالتر از قدرت من وجود داشته با  یتواندنم  یپس قدرت 
. من کشمیمن از خانوادم و آرشام شده را م ییکه باعث جدا  یخودم کس

. گرفتیو چشمانم رنگ خون به خودش م  زدمیها را محرف  ین. اترینمیقو
به  یدمفعال شده بود. باآلخره رس امیو خون آشام ینهگرگ  یوحش ییهروح
 کنم.  ییکه بتوانم ملکه باشم و فرمانروا  یوقت 

 یدمرساندم؛ به سمت آسمان پرواز کردم؛ زوزه کش  یر کو  ینتر را به بزرگ  خودم
هارو به  ینهو گرگ یادن یآشام هاکل جادوگران و خون  یبعج یو با رمزها

 که بودم دعوت کردم.  یمحل

کردم و از خواندن ذهنشان هم غافل نماندم؛ ممکن   یغرور شروع به سخنران   با
کننده   یقلعه نامرئ   یک  یاطاحت  یدشمن من باشد. برا  افراد  یناز هم  یکیبود  

 یبرا یاو چند محافظ پروانه یدمبه دور خودمان کش امییبا چوب جادو
 محافظت از خودم و قلعه گذاشتم.
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 رمان  کی

دست اون  یر که تمام امور شما ز ید؛رو دار یکس یدنشما امروز افتخار د- 
به  ید؛ا خطا کندست از پ ید؛بگم اگر بخواه ینم! البته ایشهم یبررس

 !شویدیم یهمجازات تنب ینتر سخت

 هایینهشد و به من احترام گذاشت و پشت سر او گرگ  یلتبد  هاینهگرگ  آلفای
خود  یشن یهاها، دندانو احترام گذاشتند. خون آشام شدهیلهم تبد یگر د

احترام کردند.  یادا یو ترسناک  یبعج یکرده با صدا یرونرا از دهان ب
را از  سرخودزدند و زانو زده و  ینخود را به زم یجادو یهاوبجادوگران چ

من کادو کردند. من با غرور چشمانم را باز   یتن جدا کرده به نشانه احترام برا
 شدند. یلو بسته کردم و آنها هم به حالت اول تبد

و خود را به شکل  گردمیساکت شدم و گفتم که زود برم یقهچند دق برای
خود درست کردم؛   یمثل جسم آدم  یدستم شخص  یدرآوردم. با جادو  ینهگرگ

 آن جمع رفتم. یانها و خودم مآن یشفرستادم پ

. دوباره یستنددشمن ن کدامیچآنها رفتم مطمئن شدم که ه یذهن همه در 
پلک به هم زدن  یکها در عرض اتفاق ینبه حالت اول خود بازگشتم همه ا

 افتاد.

و در فکر خود به دنبال  یدهست یااحضار شدنتون را جو یلحتماا االن دل -
نکردم و از   یداپ  یشما دشمن  ین. خوشبختانه بگردیدیکه من گفتم م  یشخص

 .دهمیخود را به شما نشان م یاصل یرو چهره ینا

 کردم.   یلخر تبدفا  یشدم و لباس تنم را به لباس  یلخودم تبد  یاصل  یچهره  به
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 رمان  کی

 یتا به اکنون شکوه  یمبگو توانمیم ینانکه با اطم  یدرا د یزیچشمانتان چ- 
 بود. یدهرا ند ینچن ینا

 ها نشان دادم و بعد گفتم:جرعه از قدرت خود را به آن یک 

 یدر چشم بهم زدن  توانمیکه م  یدبرد یپ ینو حتما به ا یدیدقدرت مرا د -
به شما شانس  خواهمیو م کنمیرا نم کار ینهمه شمارو خاکستر کنم؛ اما ا

. نه یدکمک کن یر مس ینمرا در ا یدشما با یبا خود را بدهم و همه یاری
 ندارد. یبعد از من محافظ  یگر خاطر جان خودتان که دخاطر من، بهبه

مادرم  دست من و مادرم بزند؛ یرو خواهدیشده، که م یداپ یجوان  دخترک
 یوندی. پیوندخوردپ  هاینهها و گرگآشامخون  یآب بود و با فرمانروا  یکه ملکه
 باورش ندارد. یموجود یچکه ه

 به فکر کشتن من افتاده است. یبا چه جرأت  دانمنمی

 ینها را وادار کرده به زمقدر قدرت دارد که پادشاه آبآن دانمیرا م ینا اما
 .یایدب

کرده و بکشم. من   یداموجود را پ ینتا ا یدکمک کن  به من یدبا یهمگ  شما
شما در ارتباطم؛ پس  هایییسو فقط با ر رومیخود م یامشب به قصر ابد
 .یدو برو یدوقت را تلف نکن

 به قصر خودم رفتم! یها من هم با همان چهره واقعرفتن آن با

بود و   شدهیینشده تز خرد  یهاکه با الماس  یبه تن کردم. لباس  یمشک   لباسی
 یبرا یخال یاو دوجا یپهلو یشده بود. رودوخته یااو تور بلند لمه یرو
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شده بود دوخته  امیمشک   یهاشاخ  یتوربان لم مانند برا  یک من بود.    یهابال 
که االن   یی. موهاداختمکرده و به دورم ان  یشانرا پر   یمکه به سر کردم و مفاه

 یکه رو یدمدار پوشو پاشنه یمشک  یها. صندلدرسییمن م یزانو یر به ز
 شده بود.کفش دوخته  ییقسمت باال یبه رو ییطال یداشت آن گل

زدم و شروع  یدداشت. کل قصر را د یاز ن ییر قصرهم به تغ ینسالن رفتم. ا به
 دادن. ییر به تغ امییجادو یکردم با عصا

 دادیمن را نشان م  گذاشتم که ابهت  هاییقصر از خودم نقاش  هاییوار د  روی
آشام و خون ینهاز گرگ یهاآن طرح یکردم و رو  یقصر را مشک  هاییوار و د

آن  یکردم و رو یینبلند تز  یهادرآوردم. سقف بلند قصر را با هالوژن
 جادوگران گذاشتم. هاییر از ام یبعج یهانقش

ها قرار به تعداد کل خون آشام یرنگ مشک نفره بهتک  یهاسالن مبل درون
 نفره گذاشتم.دو یهامبل هاینهاو را به تعداد گرگ یرودادم و روبه

 یک ها آشاممربوط به خون یهابود؛ داخل مبل یجنگ  یزاتوقت تجه حاال
کننده   هوشیب   یاماده  هاینهمربوط به گرگ  یهانقره گذاشتم و داخل مبل  یزهن

دستم گذاشتم. پشت هر ستون دو  یهاپروانه ییروها از نزدم. در هالوژن
آخر توسط و در   شتمو گذا  یزاتتجه  ینها هم همسرباز قرار دادم. در اتاق خواب

 را به زهر خود آلوده کردم. یوارهاخود تمام د یشیم یهادندان

 وقت انجام نقشه بود؛ به آسمان شهر پرواز کردم. حاال
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را به قصر خود دعوت  یانمام جهانت زدند؛یمردم من از ترس پلک نم تمام 
 دعوت کردم! یز کردم و با صوت مخصوص مادرم را ن

 زودتر از همه آمد. مادرم

 جونت در خطره. دونییم کنی؟یم کار یچ  جایندختر تو ا -

 است. ینمامان جان تنها شانس کشتن اون دختر هم -

 ییدلربا شایها آمدند؛ آرشام، مرد من، با لباس پادشاه شد؛ تمام آن شب
به او به اتاق خواب رفتم و به  توجهیمن ب  ی. به سمت من آمد ولکردیم

 کند.  یراییخدمتکاران گفتم که از مهمان ها پذ

 : آرشام

 ینکردم ماجرا رو؛ ا  یفمن که برات تعر  کنی؟یکه م  یهکارها چ  ینا یناآنجل -
ا از من دور یکرد یباهمه ز تو  ی؟من رو زجر بد خواهییم کنی؟یم یام 

مراسم ازدواج راه  یایکارو کردم؛ بعد تو م ینمن به خاطر تو ا دونییم
 ندازی؟یم

 پوشاندن نقشه من بود. یمراسم فقط برا این

 .یاتوروخدا به خودت ب یا؛به خودت ب -

 کردم.  یهو گر  یاوردمکرد, منم طاقت ن  یهگر   یدکه رس  جاینا به

تو مراسم  یچشما یزدم. امشب جلو یدتوبرو قاصالا  ی؛بد یلیآرشام تو خ -
 دمیازدواجم رو انجام م
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 خودش را انتخاب کنم. خواستمیم گفتم؛یم دروغ 

 یدبا ی؛من را تجربه کن یروز حال د یدبا ینی؛لحظه بب ینتا آخر  یدتو هم با و
و بغل کنه و بهش بگه  یکیتو عشقت  یقدر سخته جلو چشماچه ینیبب

 دوستش داره.

 .یرونزد ب یشمن یهاچشمانم قرمز شده بود و دندان دوباره

 ینیآشام بشمثل بچه خون تونییاعصاب من راه نرو؛ نم یانقدر رو یناآنجل -
 اه! ی؟بکن ییتوو فرمانروا

 یرونکردم و بدون توجه به او ب  یدشکه با چشمانم تهد  شدیم  یک نزد  داشت
 رفتم.

که   یشما با کس  ینب  خوامیکه من قصد ازدواج دارم و م  دونیدیتمام شما م  -
امشب   دم؛یو امشب مراسم ازدواج رو انجام م  کنمیمن باشه انتخاب م  یقال

 یکه با من ازدواج کنه به پادشاه   یشب ملکه شدن من هست و مطمئناا کس
ا به ا یاد؛عالم در م  یایدب یاشتباه  یز چو اگر در ذهن شما  یستن یآسان  ینام 

 !شودیشکل کشته م ینهمان موقع با بدتر 

من  یچه جور کردندیو فکر م یدنشان خندها در ذهن یحرفم بعض ینا با
 .شومیها با خبر ماز ذهن آن

 جلو. یاالکساندر ب کنیم؛یاز خون آشام ها شروع م -

 ینیو ب یدبه اندازه خودم سف یقرمز داشت و پوست  یهاکه رگه  یآب  چشمان
 .ی؛قلم
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 ی؟بکن کار یچ  یمن حاضر  یبرا - 

 بدوزم ینبه زم آسمون و -

 واسه من داره؟ اییدهچه فا ی؟چ  -

 ییفرمانروا تونیدیتر مو شما راحت شنیم یکی ینآسمون و زم جوریینا -
 .یدکن

 یادتام ب ها،ینهاز گرگ یبعد -

همسر چه به عنوان کردم. حال چه به عنوان   یشما نقطه گذار  یبانو من رو  -
 .گر یتحما یک 

 .شوییمن محسوب م یپس به عنوان سرباز شخص ینتو از ا -

 تر ینو با آوردن اسم هر نفر چشمان آرشام خشمگ شدندیرد م یکی یکی
 .شدندیم

 به آرشام. رسید

 .یاپادشاه در ی؟چه بکن یما حاضر  یشما برا -

 .زنمیرو به نامت م ییمدارا ینارزشمندتر  -

 !یباش یدهفهم یدبا ینوفکر کنم ا یستمهم ن یاتمن ماد یابر  -

 تونم یکه م  یهتنها کار ینقلبم بود؛ او منم منظورم ثروت نبود؛ بلکه جان و -
 بکنم.
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 کنم.  یتشاذ خواستمیم یجوابش خوشم آمد ول از  

 !ی. بعدیستن یکاف   ینا -

 بلند گفتم : دفعهیک از جواب او هم خوشم آمد  یدمجادوگر رس یک  به

 .یایدو آرشام، شما ب یلیب -

بدون توجه به او، با آن دو  آیدیهم دارد م یگر د یکیاما متوجه شدم  آمدند
 پرواز کردم. یننفر به زم

سرم حس  یرا رو یزیخواستم صحبت کنم که چ یستادم؛ا یپرتگاه  نزدیک
 کردم.

 در برابر من. یندار یتو شانس یار؛هاتو در ببال -

 ی؟هست  یتو ک  -

 خوادیکه اآلن م یهستم که عشقتو ازت گرفت؛ همون  یهه! من همون  -
 بکشتت.

 یی؟آرشام کجا -

 بسته شدن. یناون دوتا رو زم زنی؟یم یک   یصدا -

 عالم در  یهاکه تمام قدرت  یسمت مخالف من را برگرداند؛ جالب بود من به
 نداشتم. یدستانم بود در برابر او قدرت 

 .یتو فرق دار ی؛تو عشق من یا؛ب یزمآرشام جان، عز  -
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 با آرشام در ارتباط بود. کهیاو همان دختر بود؛ همان  یدم؛را د اشچهره 

 .دادیمن رو فشار م یکه بازوها  کردیدستان او را نگاه م یعصب آرشام

 دستاش رو ول کن. -

 ینا خوایی. میپادشاه قصر بش یدتو با کنما؛یم یهه! آرشام جان حسود -
 ی؟درد نکشه واسه چ 

آمد؛ با ترس به من  یادش یارا انداخت کنار آن دو. آرشام انگار صحنه من
را در قلب من بزند از فرصت استفاده کردم؛   یر زن خواست ت  کهیننگاه کرد هم

قلبش زدم؛ افتاد اما   یشتریندم؛ با شتاب بگلوله را به سمتش برگردا  یرویمبا ن
 یشرا دوباره سر جا  یمهامن را دوره کردند. بال  یاهس  یروهایهنوز نمرده بود. ن

 یاهس یروهایقدرتمند رو دور ن یهازدم و پرواز کردم و با دستانم پروانه
کنار   یانوسکه آرشام با دستش امواج اق  مردندیها داشتند مانداختم پروانه

اما او را پس زد   یادر  ید؛کش  یاکرد و جسد دخترک را به آغوش در  یدار را بدره  
سه گانه را  یاثر بر عنصرها یرویما بود، ن یشکه پ  گریو انداخت. آن جادو 

 .یدبلند کرد و جسم درخت را به آتش کش یداشت؛ آتش

 .شدیم یشتر و شعله ب ریختیآتش م یبدنش رو روغن

*** 

 ایزابل

ا کردمیخطر را دور دخترکم حس م یبودم؛ بو نگران . خواستم بلند شوم؛ ام 
کردم بروم به سمتش اما   یتن یست؛من ن یدر پاها یهاست جان انگار سال
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 حالییام را که از ب بسته یهاچشم رفت؛یم یلمن داشت تحل ینشد؛ انرژ 
 گرفت.  اباآلخره انتقام خودش ر  شد؛یشده بود باز کردم. باورم نمبسته

 

*** 

 الکس

بعد از  یرا از آتش پر کردم. او حت   یمهارا پر از طلسم کردم و دست دورش
 خوردمیرا م  ینهم با من ازدواج نکرد؛ من هم تمام مدت تأسف ا  یمز مرگ ج
زد که من فکر کنم درون  ییهاعشقم به من رکب زد و حرف یطورکه چه

که   ینور  غآن نور کوچک درون قلبم بود  یلکه دل  یزی؛ چازدواجش اجبار بوده
قدر تنفر قلبم را اآلن آن یول رفتینم ینتنفر از ب یاهیاز س کردمیهرکار م

که من   یستبه دست خودم کشته بشود. دخترکم هم ن  خواهمیپرکرده که م
 .کنمیکار مدارم با مادرش چه یند. که بیندرا ب

 الکس؟ -

 .یادتهرو  جالبه هنوز اسمم -

بکش اما برو دخترمو نجات بده؛ من خطر و دورش حس  الکس من رو -
 .کنمی. اون در خطره؛ خواهش مکنمیم

من در  ینایشد؛ آنجل یلتبد یبه نگران  یتمحرفش تمام عصبان ینا یدنشن با
 . اه!گیرمیدارم از مادرش انتقام م جاینخطر بود و من ا

 !رفتیکه مطمئن بودم م  ییپرواز کردم. جا ینبه سمت زم سریع
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 *** 

 ایزابل

ا همان  یشکردم بروم پ  یبرگشت و سع امیرفتن او دوباره انرژ با دخترم؛ ام 
و الکس به سمتم آمدند؛ دخترکم خودش   یدو آرشام و پسر کاند  ینالحظه آنجل

 یظات بدنش قرار دادم تمام لح  یدستم رو  یکرد. وقت   یهرا پرت کرد در بغلم و گر 
شد و از آرشام و  مع اشک ج یمهاکه گذرانده بود را حس کردم؛ درون چشم

 تشکر کردم. یدپسر کاند

درون مجلس بازگردد.  یگر د ییقهرفت تا استراحت کند و چند دق آنجلینا
 .کندیفکر م اشیندهانگار همه فکر کنم او دارد درباره همسر آ  یطور

*** 

 آنجلینا

 را عوض کردم و به سمت سالن رفتم. یمهاشدم و لباس بیدار 

همراه را انتخاب کردم؛  ینمحافظ و بهتر  ینمن امروز همسر خودم و بهتر  -
 یلیانتخاب هم ب ینانتخاب رو که قباَل گفتم و سوم ینآرشام، دوم یآقا یاول

به کمکتون ندارم اما  یاز ن یاهیس یکشتن اون پر   یبرا یگهد کهینهست و ا
 .یدکن  یمن رو همراه  ییفرمانروا یدر ط  شمیحال مخوش

 و نگاهم کرد. عسل زد یرینیبه ش یکه لبخند  یدمرا د آرشام

*** 
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 فردا 

جشن دعوت هستند و  ینا یشب ازدواج من است؛ تمام جهان برا امشب
 جشنم. ینا یمن هم ملکه

 یای؟ب خواییمامان جان نم -

 .یاماالن م -

تورش دوخته   یینو پا  اشینهس  یرو  یدسف  یرنگ که الماس ها  یمشک   توری
بود  یست  ینآن کار شده ا یرو یمشک  یهارنگ که الماس یدسف یشده؛ تاج 

 که تن من بود.

 ییکه به تن داشت، دلربا  یمشک  ییقهرفتم. آرشام آمده بود و با جل پایین
رگ بز  یتجمع یانمن را در دست گرفت با هم به م یها. دستکردیم

 .یمرفت الخلقهیبموجودات عج

 یمتعلق به من باال  یهاکوچک و پروانه  هاییبه احترام ما زانو زدند؛ پر   همه
ازدواج  یز سمت م یهزنان با هم قدم ریختند؛یم یخوشبخت  ینسر ما اکل

. دستان من را در دستش گرفت یمبخور  یوندکه قرار بود بهم پ  ییجا  رفتیم؛یم
. یمته و از آن خوردیخازدواج را در جام خود ر یر اکس. یستادیما یز و پشت م

جهان و تمام  هاییانوساق یانتمام فرمانروا یر با خورده شدن آن اکس
 کهینا  یها براما زانو زدند. آن  یها به سمتمان آمدند و جلوآسمان  یهاملکه

گفتند. واقعاا هم  یک عرض تبر  یمشد ینمندتر و قدرت ینتر اکنون ما بزرگ
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 تواندینم یموجود یچه کسیهیچ یگر د کهینا یبرا یک داشت؛ تبر  یک تبر  
 .یمشد الخلقهیبو اکنون پادشاه جهان موجودات عج یاوردما را از پا در ب

مادرم خودش را  یکه روز  یباباغ ز ینو در ا یستمرا نگر  یبا لبخند آرشام
 ی. صبا، همان باد مشهور، کالسکهمیما به اسم هم در آمد  جاینشناخته بود، ا

 .یمها به ماه عسل برو ینیخود را آورد و مارا سوار کرد، تا به قول زم

 مندان است.جا محفل قدرتآن گویندی. میمبر  یدباهم به خورش یاآرشام ب -

زنده  کنند،یم یجا زندگ که آن  یکه ممکن است با آن موجودات   دانییاما م -
 ی؟برو خواییم باز هم یایمن یرونب

 !یمآره برو -

 ببر! یدصبا مارا به خورش -

*** 

 الکس

 ساحلیهیب  ی؟کرد  را لمسزدم سنجاقبرعکست با بوسه که  یدلتنگ همه  آن
 یدی؟راد امآشفتهچشماِن  یاِےاشِک در

 ی؟راآسود امیختهر درهمزلفاِن پریشانِی 

 تو؟ اصالکجایی

 من یرینِ شجاِن  یدهرسگوَشتبه بداحوالیم
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در نقش معلم به دانشگاه او رفتم،   یاز نبودنش کنارم آشفته است؛ روز  ذهنم 
روز به عنوان دشمن، روز  یک گرفتم؛   یاو در کنارش جا یلبه عنوان فام یروز

 یبرا یآن روز به عنوان دوست  ینشد؛ فردا یرفتهکه پذ  یبعد به عنوان مجنون 
دورتر از ذهنش  ردیهستم، به عنوان م یشهتنهاتر از هم دخترش و امروز که

 ام.نشسته

 .یداز شما خواستن به قصرشان برو یزابلامپراطور بانو ا -

 .کندیم  یخدمتکار هم مرا عصب  یک اسمش از زبان    یدنشن  یاست حت    جالب

مردگان  یایامروز به دن یکیدر نزد یکه روز ام؛یارهس یک فقط مالک  من
نخواهد با  بردیبه سر م یمثل آن که در جاودانگ  یو حق دارد زن  پیوندمیم

 ازدواج کند. به سمت قصرش پرواز کردم. یهمچون من

 .ینمبب خوامیرو م یزابلا -

 بله امپراطور-

شروع کرد سر بحث را  یزابلاو نشستم. ا یرومبل روبه یسالن شدم رو وارد
 باز کرد:

 سالم -

 سالم -

ازت تشکر   یاون شب به دخترک من کمک کرد  کهینبابت ا  خواستمیخب م  -
 کنم!
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رو   یمهوجود من هست و خنده داره که ن  یمه. اون دختر نیستتشکر الزم ن  - 
 مادرش رو پر کرده. یبه رو

 الکس لطفاا شروع نکن. -

هم حاضر به ازدواج با من  یمز از مرگ ج بعد یچرا شروع نکنم؟ تو حت   -
 .ینشد

نه با تو  یا یکه مفهوم تا باعث مرگش شد یتا وقت  دونییتو خودت م -
تو، اما  یمن بدبخت اون رو دوست داشتم نه به اندازه کنم؛یازدواج نم

 یبا هم برا یدمن باشه، با یشپ جایناآلن ا یددوستش داشتم. اون با
که نیا یبرا یمکن  یحالباهم خوش یدبا .یمدعا کن جهان یملکه یبخت خوش

بدون  خوایی. بعد تو از من میستکل جهان شده. اما ن  یبعد یاون ملکه
با تو ازدواج کنم؟ لطفاا   یستممطمئن ن  یمز هنوز هم از مردن ج  کهینتوجه به ا

 من رو درک کن.

ودم با من اگه من ثابت کنم که اون مرده و باعث مرگش من نب  یحاضر   یاآ   -
دلش  یکنم. نذارم داغ پدر تو یپدر یناآنجل یمن برا یبذار ی؟ازدواج کن
 بمونه؟

 فکر کرد و بعد گفت: کمی

ممکنه با ازدواج با  یبدون  یزیوچ یک بهتره  یآره حاضرم. ول ی،اگر ثابت کن -
 ممکنه... . یامن عمرت جاودان بشه و 
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اصالا دوست نداشتم؛ اآلن که بر خالف تصور چند   یهثان  ینکردنش را در ا  تأمل 
تأمل  یندارمش ا یشههم یوهم برا رسمیهم دارم بهش م یشم،پ یقهدق
 .ماندیمثل زهر م یمبرا

 ادامه بده. ی؟ممکنه چ  -

 .یریازدواج بم یفردا ینهم یممکنه عمرت نصف بشه و حت   -

ساعت   یک  یبرا  ام گرفت؛ من حاضر بودم او فقطحرفش خنده  ینا  یدنشن  با
 .یرمکنم و بع بم  یر ساعت قلبش را تسخ یک یدر آسمان به نام من شود برا

 من. یشونیپ ی. لطفاا دستت رو بذار روکنمیاالن بهت ثابت م ینهم -

 یگراند یمرور خاطرات خودم را برا ییکه من توانا دانستینم کسهیچ
. و حاال وقتش شده از کردمیرا پنهان م  ینا  یدحفظ جان خودم با  یدارم؛ برا

 استفاده کنم. یرون ینا

*** 

 یشسال پ چندین

کنار من را   یزابلتقاص نبود ا یدقرار بذارم؛ او با یمز وقتش شده که با ج امروز 
با کم شدن احساس دخترش نسبت به خودش پس داد و  یزابلپس بدهد؛ ا

 پس دهد. یمقصر اصل یمز ج یدامروز با

 یبهار، رو یشهجنگل هم یادب خوامیم یدبگو  یدبفرست یکیپ یمز ج یبرا -
 .کنمیشب مالقات م یازدهاون رو در ساعت  ین؛زم
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آن  یدخودش کرد. چرا با یمن را با برخورد خونش برا یزابلکه ا ساعتی 
با برخورد  یحت  تواندیکه م  یآشامبا تنها خون یدو چرا با رفتیساعت م

 د؟آشام کند، مالقات کنخونش فرد مقابل را خون

که   یآتش  یاو را تو  یاو    میرمیمن م  یا. امروز  رسیدیم  یدکه با  یموقع  رسید؛
 .کشمیم کندیخودش به پا م

 .یاریدشبا گرم شدنش برام ب یدآتش بذار یرو تو یانقره یخمن م یبرا -

 چشم فرمانروا. -

 یدمجا باشم. رستا زودتر از او آن رفتمیم یدشد؛ با یقهده و پنجاه دق ساعت
به کمک   یرفت و با نگران   ینرو خودم تمام تنفرم ازبروبه  یصحنه  یدناما با د

شده بود؛ محاصره  یناعاشق آنجل  یینهگرگ  یهاسرباز   یلهرفتم که به وس  یمزیج
خودم  یتمام سع یناآوردن آنجل یادانتقام آمده بود. با به یکه او هم برا  یوا

 را بکشم. هاینهم که گرگرا کرد

 کردیم یجادوگر زندگ  یک  جاینآمد که قبال ا یادمشدم.  یخودمم زخم اما
 که به او در نجات جانش کمک کرده بودم.

عالمت جادوگر   ینزم  یرو  امیزخم  یو با پا  یدمکوب  ینزم یرو  سه بار بر   پس
بزرگ   یآتش  جا به کمک ما آمده وتمام درختان آن  یدهنکش  یهبه ثان  یدمرا کش

را در آن انداختند.   هاینهخود درست کردند و گرگ  یمیقد  هاییشهاز دستان و ر
 .یمجا بودهم آن یمز متأسفانه من و ج یول

 همراه من کو؟ یممنون از نجات من ول -
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شده بود و هم در آتش   یمتأسفانه اون رو نتونستم نجات بدم؛ اون هم زخم  - 
انتقام  یآشام هاست و اگه آتش از روانتقام مرده بود. آتش دشمن خون

رو در خودش   یانتقام نبود اما کسان   یاز رو  یشآت  ین. ایشترهباشه سوزشش ب
. من مادر تزودتر اون رو کش ینداده بود که در فکر انتقام مرده و ا یجا

 ستم نجاتش بدم و مرد.عناصر هرچه از آب و خاک کم گرفتم نتون

 ینمش؟بب تونمیم -

ها مرده ینجنازه به سرزم یمنتقل کننده هایینهگرگ ییلهنه، اون به وس -
 برده شد.

 از کجا مطمئن باشم؟ -

 صحبت کنه. یتونهخاکستر وجود اونه که با اجازه من م ینا یانب -

را گرفت خود    یکه به من نشان داده بود. نشست و عصا  یروبه خاکستر   بعد
 و گفت:

آورنده عناصر  یدو تو را به پد یقبه من بگو از حقا یمز خاکستر وجود ج یا -
 از آن شب نگو. یقتجز حق دهمیجهان قسم م

 خاکستر شروع به حرف زدن کرد. آن

 یک برد مرا به    ینآورنده عناصر جهان که را در عناصر خود از ب  یدقسم به پد  -
ها مرده ینشب در دام آتش به سرزم کرد. من آن  یلتبد یعنصر خاکستر 

 رفتم.
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صحبتش بدون حرف به قصر خودم رفتم. اون مرد. بدون  ینا یدنبا شن - 
 من بخواهم. کهینا

 من! یاما با اسم قاتل یچید؛در تمام جهان پ یمز آن روز مرگ ج فردای

*** 

 حال زمان

 کنی؟یحاال باور م -

 شدم و دستم را مشت کردم. یاشکش عصب یدند با

 !یاون رو بکش خواستییتو م -

 شدم. ینجاتش خودمم زخم یاما نکشتم؛ تازه برا -

و من و دخترمم   رفتیاون نم  گفتییاگر اون شب تو نم  ی؛رو داشت   یتشاما ن  -
 .کردیمیغم نبودش رو تحمل نم

 .یاما تو به من قول داد -

 .شهیبه نامت نم وقتیچسرحرفم هستم؛ اما قلبم ه -

را  یناآنجل یاسممان را حک کردم؛ صدا یمبا هم به سمت آسمان رفت -
 .یداز خورش گفتیم یک به ما تبر  یکه با خوشحال  شنیدمیم

که   یوندماناز پ  یبعج  یمن نشست. با قدرت و او روبه  یمبه قصر برگشت  وقتی
لحظه متوجه بودنش شدم؛ تمام خاطرات بدش نسبت به خودم را از  ینهم
 و ناخواسته عاشق من شد.بردم؛ ا ینب
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 از جاودانه شدن من! یر به غ یفتادن یاتفاق  یچآن روز ه فردای 

 ... .یستهمچنان باق یتدفتر حکا یدرس یانپا به

 

 

 

 

 00:55 یانپا ساعت

 :یدنرس یانپا یه تاریخ

00/1/27 

 

 یفرمان  زهرا
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

  پراگمارمان 

 

 

 

همگانرمان بی  

 

 هارمان  صری بر روی ویرانه

 

 

آش نخورد  و دهان  وخشه  
هزام زنزدگی دخشری را  بودن

کشزززدی لیش   انهزدا  میبزه 
صی  مرق  ززدن در مردا   

هاهر  ها د ززشی به اززاو 
آلود  امزا پزاک رهزانازد  و  

 زززود و  رهزازمزودگزرش مزی
مسززیر زندگیش را از گادا   

ر ززاندی   ززار میبه چشززمه
یزان  چزه همزان  زا زززیچازان

مانادی  انگشزز  بر دهان می
 اماممم م

شام  مجبور سااگی  پانزده  از من 
باشاا   کوه  .باشاا   مرد بییر  یاد، 
ریزگب اما برود مرز گب تا صابر  
مان باا  باود  حاااما  ...!هارزاز 
عقل  وقت  از من نشاام، تحمیل 
باشاا   حام  خواساات  م  رساایم !
از جاما  کا  پنااه  ب  زن  پنااه  
اما بود؛کشاایمه  زجر بود ، مادر 
ک  شاام  زاه  تکی  او برا  وقت  
احسااا  هرچ  چشاامان   مقابل 

زندگی و پاکی دا ز  از او گرفشاد 
و صازززور م  برایش مزانازد ایر 

 خالص بودم

اما  ای  اا ا ا  از و شی  زروا  زد 
در همزان مرو  گر   کزه خزاطرا  را 

و میش زیر پو ز   زرد جاگل دف  
کرد و گیشا را به د ززز  فرامو زززی 
 زرردم در نندیشی اعماق  یدشی و اما 
در جایی دیگر  زرنو ز  ور ی جدید 
از زنززدگزِی گزیزشززا را رونزمززایزی کزرد  

ا زاوایم امزا دخشری آرا  بزا نبزا  بی
دانسزز  پشزز  ای  ن ر میفبط یک

گززاهزش چززه وبزیلزدزخزاززدهززای گززا 
هزا آرامش  دزل از گزارد  امزا  ای می

طوفان بودم ااهزا یک ایاگر نیزاز بود اا 
ابدیر آن روی خودش را نشان دهدم  
و همان  شل ناگهانی  ززروا دوازد   

  ا  انشظار  د «م

 مطال ه  مطال ه  مطال ه 

https://forum.1roman.ir/threads/127933/
https://forum.1roman.ir/threads/176583/
https://forum.1roman.ir/threads/176672/
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ا پریناد رمان    ا  صا رمان  رمان بهارمس  
به  ززد  کاجشاو م با   یصززا  دخشر ززا 

  یم پر عن  ن ز،م صززامز یم زمزولز  یهززاهر
 یکه  ز   یخانواد م اما درد زر زازر دخشر

 زززرش بزه کزار خودش بزا زززه و  یشازهم
بنر  گا زشه رو فراموش کاهم  یدرد زرها 

بودن   ی اهم یم چون  زرد و بیشزهاما نم
 ی کزه بزه اوجزه و احسززز   هزا یب اززز  یبرا

  اعشازاییبی  یازه زززاگ یزادیعزاد  دارنم ز
اون ه  از   یشهمه  درد ر م یادار صزا  ا زا 

دخشر  یزک یاوجه یکزه ب  یطرف آرش پازاه
احمزل کازهم  اونزهیو  زززاد  رو نم یم مول

 یناخوا شه اون رو به  م  ب  هاییریدرگ
 یو صزاال راه  یششزززهم ییو ر زززوا ییآبرو

بر  کزه   ی زززمز  کسززز بزه   یاشزهنزدار م جن ا
و طرد  ییآبرو یارهزا خودش بزاعز  ب دزل

  دن از خانواد   در

 

ی مشو ززط و ا»بهارمسزز « دا ززشان خانواد 
ی خوش آ  و هوای عزادیسززز  کزه در ماطبزه

دمزاونزد در خزانزه بزامی دو طدبزه و کیاگی زنزدگی 
آرا  و روایای دارندم دا ززشان از جایی  ززروا 

ای با رفشار و هاهری خاص و  زود که مریدهمی
ی دو  مسزززشزاجر بزه طدبزه مرموز بزه عاوان

از طرفی یشی از دخشران   کادمکشززی میا ززدا 
ی  زززش ن ر  بیش از کاجشزاو ای  خزانواد 

دیگران به ای  مرد مشززشوک ا زز  و اطمیاان 
دارد ریگ بنرگی به ک شزش ا  م در گیر و دار 
کشز  صبیب  و الدشه مشزشال  رین و در ز  

ی کیاگیم برخوردهزایی بی  ای  دو رخ خزانزه
آیزد کزه گزاهی دهزد و مزاجراهزایی پیش میمی

اان زد خازد  را به لدشزان میزدورد و گاهی هیجزان
کازد و الدشزه آن دو را نسزززدز  بزه ه  دچزار می

 کاد ور ؤا اه  می

ارمان با و ز  مالی بدی که  
دارد همه اال زززش را برای  
پزز، گززرفززشزز  خززواهززر  

اش پریمزا م از پزدر بزد  ُدردانزه
کازدم امزا   زززرپر زززشش می

در زززز  و زشزی مزوفزق بززه  
بززرگززردانززدن خززواهززرش  

ی   زود که مشوجه رابطه می
پززریززمززا  بززا پززاززهززانززی 
ازریز  رفزیزبزش  صزززمزیزمزی
 ! ودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c/
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