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که  یبگم بابت امتحانات  د ی خسته نباش هیحالتون خوب باشه و  دوارمی بچه ها ام سلم
 یطور که مخسته کننده بود. خوب همون  یلی دونم خ یو واقعا م  می پشت سر گذاشت

کردم اما با شروع مدارس تعداد   یتابستون پارسال شروع به نوشتن رمان مرد مخف دیدون
بود و   ریکانال نذاشتم چون واقعا ذهنم درگ  ی تو یپارت   گهید یپارت ها کم شد و بعد از مدت

واسه نوشتن رمان   ی ا تجربه ی و از طرف نیدرس داشتم که بخونم اونم به صورت آنل  یکل
نوشتم که در اون زمان واقعا برام مقدور   یسر حوصله و با دقت م دی نداشتم و با  یفانتز

 ی پارت ها شی رای نبود، اما االن با اتمام مدارس و امتحانات وقتم آزاد شده و شروع به و
  نیبش جی گ  کمیاولش   دی خدا رمانمو ادامه بدم، شا دی خوام به ام یرمان کردم و م ی  هیاول

  ادی رمان خوشتون ب نیاز ا  دوارمیام د، یش یعاشق رمان م  نی اما مطمئنم جلوتر که بر

 

 

 F.ییطل  ی تشکر بانو با

 

 : مقدمه

 

 ...! گردمیم تی با یچشمان ز  دنبال

 ...؟!  ییدلربا کجا ی ا

 شهر ...!  نیپس ا در

 ...! می آ یها به دنبالت م  شب

 …!  ییدل کجا جانانی ا
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 ی مـــــخـــــفـــــ مـــــرد

 

روشن کرده بود؛ در   یکه تنها فقط نور کم مهتاب آنجا را کم ییجنگل، در جا یکیدل تار در
خاره اش را   ری زن فرزند ش کی  دی رس یجنگل به گوش م ی در گوشه  ی جغد  ی که صدا یحال

 .د یدوی در آغوش گرفته بود و به سرعت م

 شد. ی هر لحظه تندتر م شیها  قدم

 کرد. یم یترس را ط  ی قله ها  یگریپس از د یکی

 دانست کجاست!  ینم

 شکست.  یم  یزی پا ی برگ ها ی فضا با صدا  سکوت

برخورد کرد و بر   یبه سنگ  شیبه پشت خود نگاه کرد که ناگهان پا  هیچند ثان ی برا فقط
 کنند. یرا زخم ش یباعث شد که سه خار بزرگ پاها نیافتاد و هم نیزم ی رو

 .داشت جان او را حفظ کند یدو روزه اش را در آغوش خود نگه داشت و سع پسرک 

بود که جان  ی چاره ا یو فقط در پ فتد یب شیبای به سر پسرک ز ییبل  خواستینم دلش
 پسرش را نجات دهد.

  شیپاها  یزیکار باعث شد که خونر  نیبلند شود اما ا   شیخود را کرد تا از جا یسع تمام
 شود.   شتریب

  یتر م  ک یو نزد  کی که هر لحظه به او نزد دیبرادر همسرش به گوشش رس منید ی صدا
 شد. 

 شد.   یم شتریمارتا هر لحظه ب  ی ها اشک

 پسر کوچکش بلند شده بود. ی  هیگر ی صدا



 ی مرد مخف 

 
6 

 

 شد.  کی به مارتا نزد منید

 رسن. ی_ مارتا بلند شو االن م

 پر از بغضش گفت:  ی کرد اما مارتا به زور و با صدا  تی دستش را به جلو هدا منید

 ... ب ... باش! نی_ مواظ ... مواظب ... ج ... جاست

 . دیشاه به گوشش رس ی سربازها ی صدا دی بگو یزی تا خواست چ منید

 داد و گفت: منیرا به دست د نیجاست مارتا،

 _ ب ... برو! 

 افتاد. نیزم ی به رو  منیچشم د  ی قطره اشک از گوشه   کی

 .تونمی _ نم

... باش ... نذار ... مثل ... مثل ... پدرش   نی_ ل ... لطفا ... مو ... مواظب ... جا ... جاست
 بشه.

پسر کوچکش بلند تر   ی  هیگر   ی بسته شدند و صدا شیحرف چشم ها  نیاز گفتن ا  بعد
 شد. 

 شدند.  یجار  ش یاشک ها  منید

 مارتا را گرفت تا او را بلند کند. ی شد و دست ها  خم

 _ مارتا لطفا بلند شو م ... 

 :دی رس منی سربازها به گوش د  ادیفر   ی صدا ناگهان

 ! نشیری _ بگ
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کوچک خود   ی کرد و به سمت کلبه  دنی را به خود فشرد و شروع به دو نی جاست من، ید
 حرکت کرد. 

که در بغل داشت،   یو پسر کوچک منی به د عیوحشتناک در کلبه سر  ی صدا  دنی با شن آنا
 نگاه کرد. 

 شد و گفت:   کینزد منی به د ینگران با

 من؟ یشده د  ی_ چ

 گفت:   عیسر منید

 . میفرار کن دی رو جمع کن با ازیمورد ن لی_ زود باش وسا 

 :دیکش اد یفر  منیمتعجب به او نگاه کرد که د آنا

 ! عی_ سر 

نهاد و به  فشیرا درون ک  یضرور ل یزود به سمت اتاقش حرکت کرد و چند وسا یلیخ آنا
 شد.   کی نزد منید

 ! می_ بر 

بود، دست آنا را گرفت و به سمت اسبش   دهیرا در آغوش کش نیهمانطور که جاست منید
 حرکت کرد. 

 کرد.  یدر شهر را تجربه م یزندگ  دی کند و با یدر جنگل زندگ  توانست ی نم گرید او

 توانست به شهر برود؟  یبا اسب م ای آ اما

 پر دود بود.  ی ها  نی که پر از ساختمان ها و ماش یشهر

 رخنه کرده بود. زیشد و ترس را بر جان آنا ن یتر م کی شاه هر لحظه نزد  ی سربازها ی صدا
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زد که اسب   ی خود بر شکم اسب ضربه ا ی با پاها منی سوار اسب شدند و د منی و د آنا
 کرد.  دنی اش که مکس نام داشت شروع به دو ی قهوه ا

 . افتندیبودند اما او را ن دهی رس منید ی سربازها به خانه   یطرف از

 .دی که قلب سربازان از ترس لرز د یکش ی بلند ی نعره  ادیز تیشرلوک از عصبان  فرمانده

گرفتند که شب را در  م یروبه رو شدند و تصم یو آنا پس از چند ساعت باالخره با غار منید
 کنند.  یآنجا سپر

به دنبال جمع کردن  زین منی ربود و به سمت غار حرکت کرد و د منی را از د  نیجاست آنا،
 رفت. زمیه

 .ستیپارچه را از صورت پسرک کنار زد و به صورت او نگر  آنا

 او نشست.  ی بایز ی چهره  ی به تماشا  یمهربان با

 . دیاش را بوس یشانیکرد و پ ک ینزد  نیرا به صورت جاست سرش

 ! ییبا یز ی لی_ تو خ

را   یقرار داد و با دو سنگ آتش گرم  گری د کیها را در کنار  زمیشد و ه  کی به آنا نزد منید
 روشن کرد. 

 _ پس مارتا کجاست؟ 

 به طرفش برگشت.  عیآنا سر  ی صدا  دنیبا شن منید

 مکث گفت: یاز کم پس

 . م ... مرد. _ ا ... اون ..

 .ستیمتعجب به او نگر  آنا

 ! ؟ی_ چ
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 گفت:  منی و سپس دوباره رو به د ستیو ناراحت به پسرک کوچک در آغوشش نگر   ریمتح

 ؟ ی اوردی_ پس ... پس ... چرا حداقل جنازش رو با خودت ن

 گفت: عیسر   یلیخ منید

مارتا هم    ی خواسته  نیشدن و آخر   یم کی ! سربازها داشتن بهم نزدتونستم؟ ی _ چطور م
 اون مثل پدرش نشه. دوارمیبود، فقط ام  نیمواظبت از جاست

 به پسر کوچک انداخت و گفت:  ینگاه آنا

 !دوارمی_ ام

 شاه استفان آورده بودند.  ی بانو مارتا را برا  ی سربازها جنازه   یطرف از

 .ستیشد و ناباور به او نگر   کیهمسرش، مارتا نزد ی به جنازه    عیسر شاه

 .دی چشمش چک ی اشک از گوشه  ی قطره ا انناگه

 _ م ... ما ... مارتا!

 همه درد را نداشتند و خم شدند.   نیتحمل ا  زانوانش

  شیبود نهاد و اشک ها دهیاو دراز کش ی که مارتا بر رو یتخت قرمز رنگ ی را به رو سرش
 شدند.  یجار

 _ مارتا! 

 . دیکش ادیرا بلند کردو فر سرش

 _ مارتا! 

 : دی گو  یکشد و م یم ی بلند  ی شود و نعره   ی بلند م شیاز جا اد یاز خشم ز  استفان

 !د یکن دای _ پسرم رو پ
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 .دندی به شهر رس یطوالن  یمسافت یپس از ط منی از قصر شاه استفان؛ آنا و د رونیب

استاد شرلوک   ی به سمت خانه  نیهم ی نداشتند برا یزندگ  ی برا ییجا  ایآنجا خانه  در
 حرکت کردند.

خاطر اسب خود را فروختند و با پولش   نیتوانستند با اسب بروند، به هم ینمشهر  در
 استاد شرلوک بروند.  ی و به سمت خانه   رندی بگ یتاکس ک یفقط توانستند  

 بلند شد.  نیجاست ی  هیگر  ی شدند صدا نیکه سوار ماش یهنگام

 نگاه کرد. منیبه د یبا نگران آنا

 _ فکر کنم گرسنشه.

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم منید

 استاد. ی به خونه  می تا برس یکن آرومش کن ی_ سع

 به پسرک کوچک مارتا و استفان نگاه کرد و آرام گفت:  آنا

 ! ؟یپدرت ه یکنم تو شب یچرا حس م دونمی _ نم

راننده را حساب کردند و به   ی  هی کرا دند، ی استاد شرلوک رس ی به خانه  قهیدق نیاز چند  پس
 شکل خانه حرکت کردند.  یسمت در چوب

کرد و   کیبود، نزد  دهیکه به در چسب یشکل یو هلل یآهن ی  لهیم ی دستش را بر رو منید
 و منتظر ماند.   دیآن را چند بار به در کوب

 . دیرس من یاستاد شرلوک به گوش آنا و د ی صدا

به  ی رو  ی و خوش چهره   انسالیبه مرد م منی بعد استاد در را باز کرد و د ی  قهیدق دو
 سرش را خم کرد. یو کم ستی نگر شیرو

 _ استاد. 
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 سرش را خم کرد.  یکم  منیمانند د زیآنا ن 

زد اما تا چشمش به نوزاد در دست او افتاد چهره اش  ی به آنا نگاه کرد و لبخند استاد
 مضطرب شد. 

 داخل. نیا یب عی_ سر 

 و مرتب استاد شدند.  زی کوچک اما تم ی پشت سر استاد وارد خانه  منی و د آنا

 برخورد کردند.  یچوب ی وارد خانه شدند به سه پله  تا

قفسه پر از کتاب قرار   کی که سمت راستش  دندیخانه رس  ییرا یپله ها باال رفتند تا به پذ از
بود که وسط آن   شده  دهیرنگ چ ی قهوه ا  کیدست مبل ش کی  ییرا ی داشت و وسط پذ

 کوچک قرار داشت.  زی م کی مبل ها 

 که معلوم شد آنجا آشپزخانه است.  دندی اپن را د کیجلوتر که رفتند  یکم

 . دیرس منیاستاد به گوش د ی صدا

حموم هم    نیبر   نیخوا یاگه م ن،یرو گذروند یحتما راه سخت د،یاستراحت کن ی_ لطفا کم
 راهرو در سمت چپ حمامه. ی بگم که انتها د یبا

 ی به سمت راهرو بردارند صدا  یبلند شدند و تا خواستند قدم شانیو آنا هردو از جا منید
 . دندی استاد را شن

اتاق مهمان هست، اونجا استراحت   کی کنار حمام   ن؛ی شما بر  نجا،یا ن ی _ اون بچه رو بذار
 .دیکن

 انداخت که استاد گفت:   یبه پسرک نگاه آنا

 رو بده به من!  ا، بچه_ نترس آن

 به سمت راهرو حرکت کردند.  منیبچه را به دست استاد شرلوک داد و با د آنا



 ی مرد مخف 

 
12 

 

 رنگ نشست.  ی قهوه ا  ی مبل تک نفره  ی به بچه انداخت و رو ینگاه استاد

 انداخت. ینگاه نیکوچک جاست ی بازو ی رو ی به نشانه  متعجب

دستش  نوزاد را در آغوش گرفته   کی به سمت کتابخانه حرکت کرد و همانطور که با  عیسر
 گشت. یبود، به دنبال کتاب اسطوره ها م

 کند.   دای توانست آن کتاب را پ قهیدق کی از  پس

را از قفسه برداشت و به سمت مبل حرکت کرد و به دنبال مطلب مورد نظر خود  کتاب
 گشت. 

بزرگ، سالواتور   ی اسطوره  ی  نهیرنگ را ورق زد تا آنکه به گز یشکم ی آن کتاب کهنه  آنقدر
 . دیرس

 به خواندن صحفه کرد.  شروع

 !وریبزرگ قرن پنجم سالواتور جون ی _ اسطوره 

لشکر را از پا در  کی توانست  ی م ییهمتا نداشت و به تنها یرزنیدر شمش وریفرمانده جون 
 .اوردیب

  ی داشت؛ و  ییباال اریمهارت بس  زهیو پرتاب ن یریدر کمانگ ، یرزنیعلوه بر قدرت در شمش او
داده   بیرا فر ی ادیداشت و دل دختران ز  ییبایز اریبس ی چهره  یرزم ی علوه بر مهارت ها

کرد،   ریگ  یرانیدختر ا  کیو خوش چهره به  بایآن همه دختر ز  نیبود، اما عاقبت دل او ب
 گذراند. یاوقات خود را با آن دختر م  شتریب وریبود که فرمانده جون قی عشق عم نی آنقدر ا

توسط   ست؛یرانی فرمانده که متوجه شده بودند که نقطه ضعف سالواتور، آن دختر ا دشمنان
را گاز بزند و از   یسرخ سم بی تا س دندیکش یرا به سمت جنگل یرانیجادو آن دختر ا  کی

  یم یبیخبر را به فرمانده رساندند که عشقاش دارد به سمت س نیشمنان اد نیهم یطرف
آنکه نجاتش بدهد   الیبه خ ی رانی . فرمانده به دنبال دختر اودش  یرود که باعث مرگ آن م
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کنار  یسرخ بی افتاده بود و س نیزم ی بود و جنازه اش بر رو دهیرس ری د یلیرود اما خ یم
 بود. نی زم ی او بر رو

که اکنون در موزه   وسیساپر  ر یفرصت استفاده کردند و فرمانده را با شمش نی از ا دشمنان
 شود، به قتل رساندند.  یم ینگهدار سی... در انگل ی 

 به قتل رساند!  وانیمجرمان را شاه ر تمام

فرمانده بود و پس از مرگ فرمانده چهار سال حکومت   ی متقدم و پسرعمو ی مرد  وانی ر شاه
 چشم فرو بست. ایدن نی آن از ا   کرد و پس از

قبل از   وریاز مجرمان، فرمانده سالواتور جون  یکی ی که به گفته  نجاستیمهم در ا ی نکته  اما
خواهد آمد و انتقام او را خواهد   ایبه دن یاز نوادگان او روز یکیمرگ به آنها گفته بود که 

 گرفت. 

وجود داشته  دی گوی که فرمانده م یاست که اگر کس نیا زنندی محققان ما حدس م آنچه
را   یماه گرفتگ ی سمت راستش نشانه  ی بازو ی که بر رو  وری مانند فرمانده جون دی باشد با

 سمت راستش داشته باشد.  ی دارد، آن نشانه را در بازو

که فقط در اوالد و نوادگان ژنرال سالواتور   ستیمخصوص  اریبس ی نشانه  کی نشانه  نیا
 دارد.وجود 

زشت   ی به کارها انهینشده است اما دشمنان همچنان مخف دایپ یشخص نیکنون همچ تا
 .دهندیخود ادامه م

 تا ابد. میمانی همه منتظر آن قهرمان م ما

 .نگتونی: جک پدسندهینو

 1860: سال
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سمت راست پسرک و آن نشانه    ی نهاد و متعجب و ناباور به بازو زیم ی کتاب را بر رو  استاد
 انداخت.  ینگاه

 شده استاد؟   یزی_ چ

از   شیو همانطور که چشم ها  زدیخ یبر م شیاز جا عیسر  من ید ی صدا  دنیبا شن شرلوک 
 . ستینگر  منی بزرگ شده بودند به د ری تعجب و تح

 شد.  کی به استاد نزد یبا نگران منید

 شده؟ حالتون خوبه؟!  ی _ استاد چ

 انداخت. ینگاه نی سرش را چرخاند و به جاست یکم استاد

 ... ب ... ب ... بچه! نی_ ا ... ا

 انداخت.  یبود نگاه  هیکه درحال گر نی نوزاد را از استاد گرفت و به جاست منید

 شده؟!   شیزی چ نی _ خوب جاست

 نشست. شی آرام سر جا  استاد

 اد. پسرک کوچک را به سمت اتاق خودش و آنا برد و به دست آنا د من، ید

  کی ی او بر رو  ی شد و روبه رو  کیبه استاد نزد  ع یسر منیپسر را در آغوش گرفت و د آنا
 نشست.  یمبل تک

 فته؟ یداره م نی واسه جاست ی چه اتفاق د؛یکنینگرانم م نی _ استاد دار

آخر کتاب را باز کرد که اسم فرمانده   ی را در دست گرفت و صفحه  ز یم ی کتاب رو استاد
 گشت. داری پد وریسالواتور جون

کتاب را از دست شرلوک ربود و شروع   عیسر  یلی خ منی گرفت و د منیرا به طرف د  کتاب
 درون آن کرد.  ی به خواندن نوشته ها 
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 سرش را بلند کرد.  قهیاز چند دق پس

 داره؟   نیبه جاست یچه ربط  نی_ ا

 کرد و گفت:  منیصورتش برداشت و رو به د ی را از رو نکش یع استاد

 ؟ ی نگاه کرد نیراست جاست ی _ تا حاال به بازو

 متعجب به استاد نگاه کرد. منید

ما که   ی خانواده  وره؟ی فرمانده جون ی از نواده ها نی که جاست نیبگ نیخوا  ی_ ن ... نکنه م
 با اون نداره؟  ینسبت

 سرش را تکون داد.  استاد

 .دی ژنرال سالواتور هست ی پسر عمو  وان،یحتما از نوادگان شاه ر  ن،ی _ چرا دار

 افتاد. نیزم ی بر رو  منی د ی کتاب از دست ها ناگهان

اصل پسر   نه؟ یاالن شاه استفان دنبال جاست م؟یکار کن یچ دی مقدس! حاال با می مر ای_ 
محاله!   ی زیچ نیبزرگ باشه؟ چن ی ره اسطو کی از نوادگان  تونهیچطور م  یکس نیهمچ

 مخصوصا پدرش.  دارن،ی بچه بر نم ن ی اگه دشمنانمون بفهمن دست از سر ا

 و گفت: دیصورتش کش ی به رو  یدست استاد

تو و آنا رو   لیاسم و فام دی نه فقط اون بچه بلکه با م،ی بد ری رو تغ لشی اسم و فام دی _ با
 یرزم ی بهش مهارت ها میکنیحال که از اون پسر محافظت م  نیدر ع د یبا  م؛ی بد ری هم تغ
 .می بد  ادیرو هم  

 .زدیخ یبر م شی از جا  عیسر منید

مثل   نیجاست ذارمی من نم ن؟ی اریرو به وجود ب گهی استفان د هی  نیخوا  ی_ نه هرگز، نکنه م
 پدرش بشه. 
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 .ردیگ  یقرار م منید ی شود و روبه رو یبلند م شیاز جا  زین استاد

و   ندهیآ  من،ید یخودخواه باش  دیکشور رو نجات بده، تو نبا  نیا ی  نده یآ  تونهی بچه م  نی_ ا
 ما به اونه!   دیام

 :دی گو   یزند و م یم یپوزخند دردناک  منید

 برادر زادم رو هم از دست بدم ندارم. نکهی_ من برادرم رو از دست دادم و تحمل ا 

 : دی گو یشود و م یم کی نزد منی به د استاد

 .دمی بهت قول م فته،ی ن نیجاست ی برا یاتفاق چی کنم ه یم نی ترس؛ من تضم_ ن

 به استاد شرلوک چشم دوخت. یبا ناراحت منید

 ادتونه؟ ی  ن،یداد یقول نیاستفان هم همچ ی _ برا

 ادامه داد:  من ی انداخت که د نی سرش را پا  استاد

رو به   نی که به شما اعتماد دارم جاست ییبندازم و از اونجا  نیروتون رو زم تونمی _ اما نم
 سپارم. یدست شما م

 چشم دوخت. منیبه د یسرش را بلند کرد و با خوشحال استاد

 شد و آرام گفت:   کیآن ها نزد  ی به هردو آنا

 ن؟ یخشک ندار  ریش نجایگرسنشه ا  نیجاست نکهی_ استاد مثل ا 

 دستان او ربود و گفت:  شد و نوزاد را از  کی به آنا نزد استاد

 .نی بخرم و تا اونموقع شما راحت باش ر یبرمش براش ش یاما من االن خودم م م،ی _ نه ندار

 رود. یم  رونیافکند و استاد همراه بچه از خانه ب ریاز خجالت سرش را به ز آنا
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 *هفت سال بعد* 

 

 :د ی گوی بلند م شرلوک 

 . نجایا ایزود ب  یلیخ د یو ی_ د

 . ستدیا  یاستاد م ی رساند و رو به رو  ی خود را به استاد م  عیسر   یلیخ دی وید

 _ بله استاد! 

 یم عی نشان دهد سر  دیو یخود را به د  یریهمانطور که اخم کرده است تا سختگ استاد
 : دی گو

 ! یدرخت باال بر نیاز ا  دی _ با

 نگرد.  یم  شیبچه متعجب به درخت تنومند و بزرگ رو به رو  پسر

 .شهینم_ ا ... استاد ... ن ...  

 بلند داد زد: شرلوک 

 .یشیزود انجامش بده وگرنه مجازات م یلی_ خ

 نگرد. یم  رشیبا ترس به استاد سختگ دی وید

 ی شود و دستانش را به تنه  یم کی دهد و به درخت نزد یرا آرام قورت م شیگلو   آب
 شود. یکند اما نم  یدر باال رفتن از درخت م یچسباند و سع یتنومند درخت م

 از درخت باال برود. ی ذره ا یحت تواندیکند اما هر دفعه نم یکار را تکرار م نیبار ا  چند

 زند: یبلند داد م استاد

 تلش کن!  شتری_ ب
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سرش را    یکم نکهیرود اما هم یاز درخت باال م یاز ترس کم دی ویداد استاد د دنیشن با
 افتد. یم نی نگاه کند، از درخت به زم نی تا به پا کندی خم م

 دود. یبه سمت او م منیکه د دیگو ی م ی بلند آخ

 ! دیو ی_ د

 :دی گو یم یکند که استاد عصب یم  هیاز درد شروع به گر دی وید

درخت باال بره چه برسه   کیاز  تونهی نم یکرد، اون حت ر یبچه تغ نی_ تفکراتم نسبت به ا 
 ... نکهیبه ا

 سکوت کرد و از آنجا دور شد.  استاد

 و به سمت خانه حرکت کردند.  دیرا در آغوش کش د یو ید من، ید

نتوانست از   دیو یهفت ساله را بسنجد اما متاسفانه د  ی امروز قرار بود استاد پسر بچه  در
 آن درخت باال برود.

باشد اما   هفت ساله انتظار باال رفتن از درخت داشته  ی پسربچه  ک یبود که استاد از  ی ادیز
درخت   کی از  ی توانست در سن هفت سالگ ی مانند پدرش م دی وی کرد که د یاو فکر م

 که کامل تصورات او اشتباه و نادرست بودند. فیبزرگ باال برود، اما ح 

 زد. ینم یحرف چی طول راه استاد ه در

 سکوت گرفته است!   ی روزه  یی گو

 بود. یعصب یل ی خ دیو ید  یطرف از

 . ندیب یو ناتوان م ر یتحمل کند که استاد شرلوک آنقدر اورا حق توانستینم

 بزرگ افتاده بود.  ییکوچک در دلش غوغا ی بچه  پسر

 نبود.  فی درون او شعله ور گشته بود که قابل توص یحس
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و آنا به اتاق استراحت و استاد به اتاق مطالعه اش   منید دند، یاز آنکه آنها به خانه رس پس
 حرکت کرد. 

کرد که از آن باال برود اما هر   یحرکت کرد و سع  اط یبه سمت درخت درون ح  دیو ید اما
در تلش بود   یو دوباره سع دادی را از دست نم دشی ام یکرد، ول یبرخورد م  نیدفعه به زم

 که از آن درخت باال برود.

 گفت. یاز درد م یکرد آخ کوتاه یبرخورد م ن ی دفعه که به زم هر

اتاق مطالعه  ی کنجکاو شود و به سمت پنجره  یاو باعث شد که استاد کم ی صداها نیهم
 بزند. دی کوچک، فرزند استفان و مارتا را د دیو یاش برود و آنجا د 

 لبان استاد نقش بست.  ی بر رو  یکوچک لبخند

 .یکمرنگ اما پر از حس و معن ی لبخند

 لب آرام گفت: ریز

 کشوره.  نیا ی اسطوره  ی همون پسر استفان و نوه  نی_ ا

 شود.  ی م ک ینزد  دیو ید به

 افتد. یخواهد از درخت باال برود که چشمش به استاد م یم دی و ی همان لحظه د در

 نگرد. یو به استاد شرلوک م ردیگ  یدرخت فاصله م از

 ! ن؟ی دی _ منو بخش

 دهد. یکرد، سرش را تکان م یهمانطور که مغرورانه به پسر کوچک نگاه م استاد

 . ردیگیشود و اورا در آغوش م ی م کی به شرلوک نزد  یبا خوشحال دی وید

 _ ممنونم استاد شرلوک. 

 : دیگو   یزند و م  ی زانو م شی کند و رو به رو یاستاد او را از خودش جدا م 
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 و همه دوستش دارن.  هیکه قو یکس ؟یبش ی کار حرفه ا یرزم ک ی خواد  ی_ دلت م

 . دیگو  یزند و م یم  یه استاد لبخند کمرنگدهد ک  ی با شوق و ذوق سرش را تکان م دی وید

 .میکن یرو شروع م ناتمونی_ پس از فردا تمر 

 

 *** 

 

 . دیگو  یم یآخ کوتاه  دیو یزند که د یم دیو ید ی زانو ی با چوب بر رو  استاد

 : دیگو   یبلند م استاد

 سنگ متوسطه. کی تحمل کن اون فقط  کمی_ 

 : دیگو  یتمام م یبا خستگ دی وید

 .نهیسنگ یلیاستاد، خ  تونمی _ نم

 اخم کرد و گفت:  استاد

 .میکن ی رو متوقف م نیتمر  یتونیخوب اگه نم  یلی_ خ

 :دی گو ی م عیسر دی وید

 .نی شما بگ ی_ نه نه نه استاد، چشم هرچ

 کند. یو شروع به راه رفتن م  داردی آن سنگ متوسطه را بر م سپس

 : دیگو   یبلند م استاد

 _ حاال بدو. 
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 کند. یم دنی آرام آرام شروع به دو  دی وید

 یادامه م دنیو به دو داردی سنگ را بر م  عیافتد که سر ی دوباره سنگ از دستش م اما
 دهد.

 

 *** 

 

 : دیگو  یکه استاد م ردیگ یدرخت کوچک قرار م کی  ی رو به رو دی وید

 درخت برو.  ی شاخه  ن یتر کی _ به نزد

کند از درخت باال برود اما بار اول و   یم یو سع  دهدی هم به حرف استاد گوش م دی وید
  ی شاخه  نی تر  کی نزد ی رود و رو ی افتد و در بار سوم از درخت باال م یم  نی زم ی دوم بر رو
 .ستدیا یدرخت م

 : دیگو   یزند و م یم ی لبخند استاد

 شاخه برعکس شو و زانوهات رو دور شاخه حلقه کن. ی پسرم، حاال رو نی_ آفر 

اما استاد او را   فتدیب نیزم ی بود که بر رو  کیو نزد دی لرز ش یرا انجام داد اما پا نکاریا  پسر
 در آغوش گرفت.  عیسر  یلیخ

 با ترس به استاد نگاه کرد که استاد اخم کرد و گفت:  دی وید

 _ دوباره انجام بده. 

 گذاشت و پسر کوچک دوباره تلش کرد. نیزم ی را بر رو  دی وی د سپس

 

 *** 
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 صدو دو ... صد ... و ... سه ...  ک،ی _ صدو 

 شد و گفت:  زانیدرخت آو  ی رو از

 ست؟ یامروز بس ن ی _ استاد برا

 : دیگو   یزند و م  یدرخت م ی با چوب محکم بر رو استاد

 برو، از اول. عی_ نه، سر

 ادامه داد: یبا ناراحت دی وید

 ... دو ... سه ... کی _ 

 

 سال بعد*  کی *

 

 .ستادیکرد و صاف ا  تی را به عقب هدا  شی دست ها استاد

 . هیرزم ی گرفتن هنرها ادیو االن نوبت   ی آماده ا ی_ خوب حاال از نظر جسمان

 خم کرد. یاحترام کم ی استاد قرار گرفت و سرش را برا ی با لبخند رو به رو دی وید

 _ بله استاد.

 قرار داد و گفت: دی و ید ی را جلو یچوب  ریجلو آورد و شمش  دستش را به استاد

 بردار و به من حمله کن.  رتو ی _ شمش

اش   یچوب ریو شمش   ستی راست شرلوک نگر ی شد و به پا کی به استاد شرلوک نزد دی وید
 او را دفع کرد. ی خواست ضربه بزند، استاد ضربه   نکهیرا باال برد و تا ا 
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  ی بر پا یمحکم ی اش ضربه ا ی چوب  ریکه استاد با شمش متعجب به استاد نگاه کرد دی وید
 افتاد. نیزم ی جمع شده از درد بر رو یبا صورت  دیو یزد و د  دی وید

 زد: ادی اخم کرد و فر استاد

 _ بلند شو! 

برخواست و به استاد حمله کرد اما هر بار استاد ضربات   شی کرد و از جا ی ظیاخم غل دی وید
 او را دفع کرد.

نه چندان   ی و ضربه  دیدر هوا انجام داد و در هوا چرخ ی پرش ادیز  تی از عصبان دی وید
  یچوب ر یکه شمش یبه او که با اخم و درحال ریاستادش زد که استاد متح ی بر پا یمحکم

 اش در دستش بود، نگاه کرد. 

 ؟ یگرفت  ادیکجا  از  نوی_ ا

 و لب به دهان گشود: دیکش  یقینفس عم دی وید

کار   نیکردم نشد شمارو بزنم ا یو منم هرکار نیچون شما منو زد دونم،ی _ ر ... راستش نم
 رو انجام دادم؛ دردتون گرفت؟ 

 بلند شد:  منی د ی صدا دی بگو یزی تا خواست چ استاد

 افتاده.  یاتفاق  هی نی ایب  عی_ استاد شرلوک لطفا سر

حرکت   من ی به سمت د  نیداد و از سالن تمر دیو یاش را به دست د ی چوب ریشمش استاد
 کرد.

 شده؟  یچ هی_ چ

بزرگ در آن نوشته شده بود را به استاد نشان  ی که نام اسطوره ها  یکتاب  یبا نگران منید
 داد و گفت: 
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 . ستیکتاب کامل ن نی_ استاد ا 

آخر کتاب را   ی کتاب را گشود و صفحه  من یانداخت که د ی نگاه منیمتعجب به د شرلوک 
 به استاد نشان داد. 

نوشته اما فرمانده سالواتور    سهی کتاب رو بنو ی  سنده یو نام نو   خیتار  نکهیقبل از ا  نجای_ ا
 بعد از مرگ خود ...  وریجون

 ها خوردنشون.  انهی مور ادیادامه نداره به احتمال ز  دیکن نگاه

 . ستی کتاب نگر ی نصفه  ی ربود و به نوشته   منی کتاب را از دستان د عیسر یلیخ استاد

 نخونده بودم؟  نجاروی_ چرا من ا

 انداخت.  یبود نگاه رش یبا شمش  نیکه در حال تمر دی ویبه د یبا ناراحت منید

 نه؟ یدر انتظار جاست یچه سرنوشت  یعنی_ 

 سرش را بلند کرد و گفت:  عیسر استاد

 . می مواظبش باش  یلیخ دی اب دونمیفقط م  دونم،ی _ نم

 . دیتپ یاز شدت ترس تند تر از قبل م  منید قلب

بود،   رشی با شمش نیبه پسر کوچک استفان که در حال تمر  ادیز یل یخ یبا نگران استاد
 . ستی نگر

 ن؟ ی ا ی_ غذا آمادست نم

 گفت:  منیآنا به خود آمدند و د ی صدا دنیو شرلوک با شن منید

 . می ای_ ا ... االن م

 رو به استاد کرد و گفت:  سپس
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 . نیاریرو با خودتون ب دی ویشما هم د رمی _ من م

 شود. یم  کینزد د یو یو به د  دهدیسرش را تکان م استاد

 . میناهار بخور  می بر ای_ ب

 . ستیو به شرلوک نگر  ستادیاستادش از حرکت ا  ی صدا دنیکوچک با شن مرد

 . نیشما بر  ستمی _ من گرسنه ن

 . ستی متعجب به او نگر استاد

 ست؟ یگرسنت ن  یچ یعنی_ 

 بود لب به دهان گشود: رشیبا شمش  یهمانطور که در حال باز دی وید

 کنم.  نیتمر  شتریدوست دارم ب  یلیخ  اد،یخوشم م یربازیاز شمش  یلی_ من خ

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم استاد

 . ایکنم، لطفا ب نیبازم باهات تمر  ارمتیبعد از خوردن ناهار ب دمی _ من قول م

 ی استاد قرار گرفت و سرش را به نشانه  ی را کنار گذاشت و رو به رو رشیشمش دی وید
 احترام خم کرد. 

 _ چشم استاد. 

 نگاه کرد و گفت:  دیو ی د ی به چشم ها هیچند ثان استاد

 . می_ بر 

 هردو به سمت خانه حرکت کردند. سپس

 

 *سه سال بعد* 
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 ... صد و چهارده ...  زدهی... صدو دوازده ... صدو س ازدهی_ صد و ده ... صدو  

 استاد دست از حرکت برداشت. ی صدا دنیشن با

 .نجایا ایب د یو ی_ د

 احترام سرش را خم کرد. ی شد و به نشانه  کی آمد و به استاد نزد  نیدرخت پا از

 _ بله استاد.

 .ردی گ یم  دیو یر دستش است را به طرف د که د یزند و افسار اسب یم ی لبخند استاد

 . یریبگ ادیرو  ی اسب سوار دی _ با

 نگرد.  یاست م شی که رو به رو ینه چندان بزرگ  ی با جثه  یمتعجب به اسب مشک دی وید

 کوچک است. د یو یآن اسب همسن د یی گو

 سال سن دارم.  ازده یاستاد؟ من همش  ستی _ به نظرتون زود ن

 : دیگو   یدهد و م ینه تکان م ی سرش را به معنا استاد

 دادم. یم ادتی  نویا  یرزنیزودتر از شمش دی _ اتفاقا با

 شد.   کیو به آن اسب نزد دیکش  یقینفس عم دی وید

 کرد. یترس در وجود خود احساس م  یو کم دندی لرز یم دستانش

را هر  حال دستش  نیرا بست و سرش را به طرف مخالف برگرداند و در ع شیها  چشم
 کرد. یم کیلحظه به سر اسب نزد

 را حس کرد. ینرم بایتقر  زی دستش چ قهیاز چند دق پس
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نگاه کرد که چشم   شیرا باز کرد و به اسب رو به رو شیرا برگرداند و چشم ها  سرش
 را بسته بود.  شیها

 به او نگاه کرد.  یشد و با خوشحال  کی چند قدم به آن اسب نزد دی وید

 .ستی نگر دی وی را گشود و به د شی چشم ها اسب

 گفت: یبا خوشحال استاد

 ؟ یبذار ی خوا  یم یهم ساختن، اسمش رو چ ی شما دوتا رو برا  نکهی مثل ا  ه،یعال یلی_ خ

 : دیگو   یلب م ریز  دی وید

 _ طوفان! 

 .دهدیسرش را تکان م استاد

 ! یرامش کن یو چطور ی سوارش بش  یکه چطور یریبگ اد ی د ی_ خوبه، حاال با 

 .دهدیسرش را تکان م دی وید

 _ بله استاد.

 کند.  یشروع به راه رفتن م استاد

 !اریاون اسب رو هم با خودت ب ا،ی_ دنبالم ب

 افسار اسب را گرفت و پشت سر استاد شروع به راه رفتن کرد.  دی وید

  نیو ز کندی اسب قرار دارد حرکت م نی که در آنجا ز یکوچک یچوب  زیبه سمت م استاد
 شود. یم  کی نزد دی ویدارد و سپس به د یر م رنگ را ب  یمشک

 :د ی گو یو م  ستدیا یم  دی وی د ی دهد و رو به رو یپشت اسب قرار م ی را بر رو نیز

 .یکن خودت رو باال بکش یکنار شکم اسب بذار و سع ی اون جاپا ی پات رو رو کی _ 
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 دهد.  یرا با صدا قورت م  شی چرخاند و آب گلو یاسب م نیسرش را به طرف ز  دی وید

کند باال برود اما   یم یکند و سع یم ک یاسب نزد نی کند و به ز یرا بلند م  ش یپا کی
 افتد.  یم نیزم  ی خورد و بر رو یم  چی پ شیناگهان پا

 .ردیگی شود و او را در آغوش م یم کی که استاد به او نزد چدیپ یبه خود م  ادیدرد ز از

 شود.   یم مانیساله داشت پش ازده ینوجوان  کی ز ا ی ادیانتظار ز نکهیاز ا شرلوک 

 بندد.   یرا م شیمحکم چشم ها دی وید

 . دمی م ادی_ امروز رو استراحت کن، فردا خودم بهت 

 یم ک ی شود و لنگ لنگان به اسب نزد یبلند م شی کند و از جا یم  ی ظیاخم غل دی وید
 شود.

 . دمیکار رو انجام م  نیامروز ا نی _ نه من هم

 : دیگو  یم  یشود و با ناراحت یم  کی به او نزد استاد

 .یاستراحت کن  دیبا ی د ی _ تو االن ضربه د

 : دیگو ی کشد و م یم  یقینفس عم دی وید

 تونم.  ی_ من م

کند اما بار   یدر سوار شدن بر اسب م یگذارد و سع یاسب م نیز ی را بر رو  شیپا  سپس
 خورد. یم نیبه زم گرید

کشد و به اسب   یم ی بلند ی نعره  دیو یبشود که ناگهان د کی خواهد به او نزد یم استاد
زند و اسب شروع به   یشکم اسب ضربه م ی شود و بر رو  یشود و سوار اسب م ی م کینزد
 کند.  یم دن یدو

 شکند. یسکوت فضا را م دی وی بلند د ی صدا
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 برو!  ی_ ه

 : دی گو یم ینگرد و با خوشحال یم دیو یبا خنده به د  استاد

 پسرم!  نی_ آفر 

 

 *** 

 

 : دیگو یدهد و م یقرار م دی وی د ی اش را رو به رو ی واقع  ریشمش استاد

 _ حمله کن! 

 کند. یم  یزن ری شود و شروع به شمش  یم کیکند و به استاد نزد یم  ی ظیاخم غل دی وید

  زیکند که به استادش ضربه بزند اما استاد ن یم یکند و سع  یضربات استاد را دفع م تمام
 کند. ی ضربات او را دفع م

 افتد.  یمبارزه م لیپر از وسا  زینگرد که چشمش به م یبه اطراف خود م کلفه

  زیم ی پرش رو ک یرود و با   یم  زی کند و به سمت آن م یآخر استاد را دفع م ی ضربه  عیسر
به شکم    یمحکم  ی و در هوا ضربه  دهدی پرش دوم را انجام م عیسر  یلیو خ  ستدیا یم

  کیرا به گردن استاد نزد رشیشمش   دیو یافتد و د  ی م نیزم ی زند که استاد بر رو یاستاد م
 کند. یم

 نگرد. یو متعجب به او م ری متح استاد

 را به سمت راستش پرتاب کرد و دست استاد را گرفت و او را بلند کرد.  رشیشمش دی وید

 زند. یم ی لبخند تاداس

 بود!  ی_ عال
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 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م دی وید

 .امیو ب یی_ ممنون، استاد با اجازتون من برم جا 

 پرسد:  یکنجکاو م شرلوک 

 _ کجا؟ 

 : دیگو  یکشد و م  یم یقیکوچک نفس عم مرد

 رم. ینم یدور  ی جا نی_ نترس

شود و به سمت اسبش،   یکند و از استاد دور م یاحترام خم م ی سرش را به نشانه  سپس
 .کندی طوفان حرکت م

 

 *** 

 

 دهد. ی م دیو ی را به دست د یتفنگ واقع استاد

  ر یو استفاده از شمش میکن یم  یزندگ  کمی و   ستی که ما االن در قرن ب  یبدون دی _ پسرم با
  یبه نام تفنگ استفاده م یراحت تر ی  لهیو به جاش از وس دهیقرن به حداقل رس نیدر ا
اسلحه مثل کمانه اما به  نیهست، در واقع ا زهیو ن ری راحت تر از شمش یلیتفنگ خ م،یکن

و باهاش    یبش کی نزد فتیبه حر  دی با یاستفاده کن ریشمش ازاگه  شرفتش،یصورت پ
اگه از کمان   ،یببر  نی دشمنتو از راه دور هم از ب یتون  یاما با استفاده از تفنگ م یمبارزه کن

و پنهان   یاگه از تفنگ استفاده کن یول یبش دهی بزرگه ممکنه د یلیچون خ  یاستفاده کن
اموزشت   نی آخر  نیدادم و ا ادتیبا کمان رو   کارمن قبل  ره،یگیراحت کارت م یلیخ یباش

و   یدادم رو فراموش نکن ادیبهت   که ییکارها دوارمیام یهست که با استفاده از تفنگه ول
 .یتر از قبل بش ی تا قو یکن  نشونیهر روز تمر
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 کند. یسرش را خم م دی وید

 _ چشم استاد. 

 بود. یراندازیت ی گرد نشانه بود که برا ی شش تخته  د یو ید ی رو روبه

 کار کنم؟  یچ  د ی_ استاد االن با 

 شود.  یم ک ی نزد دیو یزند و به د  یم ی لبخند استاد

با    ،یریمثل کمانگ یتون یخوام بدونم م یحرف نداره م ی ریکمانگ ی تو تی ر ی_ تو نشونه گ
 نه؟  ای  ی انجام بد یو کارت رو به خوب  یری تفنگ نشونه بگ

 اش افتاد. یری کمانگ نی تمر  ادیناگهان به   دی وید

 

 *گذشته* 

 

بودند، سپس به   ستادهیها ا ریکه ت یانداخت، جور ن یبه زم غشانیرا از سمت ت رهایت
خطا   کی یکرد بدون آنکه حت  یها را به سمت نشانه پرتاب م  ر یصورت تند تند و با دقت ت

 داشت.  ان یدر خون او جر یانداز ریت  ییداشته باشد، گو 

 

 *حال* 

 

که هدف را به   یآمد و تفنگ را به سمت هدف نشانه گرفت و زمان  رونی فکر گذشته ب از
تفنگ را درون  ی بند چشمانش را بست و تمام گلوله هاچشم   کیآورد، با   ادیبه  یخوب

گذاشت، پشت سر هم شروع به پرتاب گلوله ها کرد   بشیرا درون ج یاسلحه گذاشت و باق 
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و فقط از   ند یآنکه بب  ،بدونی بعد ی رفت تخته  یم  بلفاصلهگرفت  یهر تخته را که نشانه م
ور بزرگ بود و خون ژنرال در  سالوات  ی او نوه  یکرد، آر  یدرونش استفاده م یینایحس ب
 داشت.  انیاو جر ی خون ها

 از پرتاب هر شش تا نشانه چشم بند را باز کرد و به تک تک نشانه ها نگاه کرد. پس

 تر بود. ی قو زیاز پدرش ن  دیو ی شد، د یباورش نم استاد

 نگاه کرد.  دیو ید ی متعجب به کار ها استاد

 _ استاد کارم چطور بود؟  

 بود!  ی_ عال

 زد.  ی لبخند دی وید

 داره.  انیمن جر  ی رگ ها ی ژنرال سالواتورم، خون اون تو ی _ معلومه، من نوه 

 . ستی نگر دی ویبه د  یبا ناراحت استاد

 یخودش و هم زندگ  یکه است که قرار بود هم زندگ  یرانی نبود که آن دختر ا معلوم
 .ندازدیرا به خطر ب مانرومندیکوچک اما ن ی شاهزاده 

 

 *پنج سال بعد* 

 

 نگرد.  یبه پدر خود م هیبا گر  دخترک 

 بعدشم اون قول داده مسلمون بشه. م،یدوست دار  یلیرو خ گهی باور کن ما همد یی_ بابا 

 کند.  یبه دخترش نگاه م یبا ناراحت مادر
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 شناسن.  یاونا اصل خدارو نم م؛ی اعتماد ندار ایمارج یخارج نی ما به ا  م، ی _ بسه مر

 شوند.  یم ریسراز  میمر   ی ها اشک

 . کنهی با ما فرق م نشونیاوناهم خدارو باور دارن فقط د ست، ین نطوری_ نه ا

 غرد:  یم یعصب پدر

  نقدریا ،یگ  یم یدار یچ یفهم ی پره از سرت، االن نم ی_ دختر تو همش پونزده سالته، م
 لج نکن. 

 : دیگو ی شود و م یبلند م  شیپوشاند و از جا  یم صورت آن دختر را  یظیغل اخم

 ! رانیگردم ا ی_ گفته باشم من بدون رابرت بر نم

 نگرد.  یبه دخترش م یعصب پدر

 . رانی ا می گردی فردا برم نیرو جمع کن هم لیخانوم وسا نطور،ی_ که ا

 : دیگو   یکند و م ینگاه م می به مر سپس

 غربت. نیاگر هم نه که بمونن تو هم  انیاگه دوست داشتن م ای_ بعض

 نگرد.  یچاره متعجب به پدرش م یب دختر

 کند.  یبه سمت اتاقش حرکت م  عیشوند و سر یم  ی جار شیها  اشک

 .دی گو یبا او سخن م  نیشد که پدرش چن ینم باورش

 : دیگو  یم  می به محسن پدر مر  می مادر مر معصومه

 شه.با یپسر خوب  دیشا  مینی_ حاال بذار پسره رو بب

 غرد: یم یعصب محسن



 ی مرد مخف 

 
34 

 

همش    نایپره از سرش، ا  یمعصومه؟ اون دختر همش پونزده سالشه، م   یگ یم ی_ چ
 دختر بچه؟  هیدست   ی تو هم عقلت رو داد ؟ی فهم یحس بچه گانست چرا نم

 : دیگو   یو م ندینش یمبل کنار محسن م ی رو معصومه

 ؟ یتنها بذار بی کشور غر  نی ا ی واقعا تنها دخترمون رو تو ی خوای _ تو که نم

 : دیگو   یزند و م یم  ی پوزخند محسن

به زور اون رو با خودمون به   میتونی نم می با خودشه، مطمئن باش خودمونم بخوا م ی_ تصم
 . میببر   رانیا

 : دی گو ینگرد و م یمعصومه م  ی چشم ها به

  ارن یب ر یآتو از ما گ هیهستم و اگه دشمنامون فقط  رانی شرکت تو ا  کی  ری _ من مد
 دخترست، بفهم! نی من مهم تر از ا ی ساله  یس  ی آبرو  لست،یواو

 کنند. یم  ختنیهمسرش شروع به ر ی ها اشک

 کار رو نکن.  نی رو نکن محسن، با دخترمون ا نکاری_ ا

 : دیگو ی کشد و م یسرش م ی به رو یسنگدل دست پدر

 . میوصلت کن ی حیمس هیبا   می تونی نم م،ی هست یمذهب  ی حرف بزن، ما خونواده  می _ با مر

 : دیگوی شود و م یبلند م شیاز جا  معصومه

 زنم. ی_ باهاش حرف م

 شود.  یکند و بعد از زدن چند تقه به در وارد اتاق م یحرکت م می به سمت اتاق مر سپس

شکمش    ی را رو شی داده و زانوها هیکه به تاج تخت دو نفره اش تک  یرا در حال دخترش
 .ندیب یکردن است، م هیجمع کرده و درحال گر
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و به سمت   ردیگ  یو دست دخترش را م ندینش یتخت م  ی رود و رو ی قدم جلو تر م چند
 .ردیگ یرا در آغوش م  می کشد و مر یخودش م

دخترش   ی عصومه همانطور که هم پاکنند و م یم  هیشروع به گر  گری کدیدر آغوش   هردو
 : دیگو   یشوند، م یم  ی جار شیاشک ها 

کشور  ن ی من و پدرت واقعا تو ا  یرو نکن نکاریرو عوض کن، اگه ا متی _ تو رو خدا تصم
 . میر ی و م  میکن یولت م

 نگرد: یشود و متعجب به او م یاز مادرش جدا م عیسر می مر

 ن؟ یکه قراره تنهام بذار نی بگ نیخوا یم یعنی  ؟ی_ چ

 : دی گو یم  عیسر مادر

 . میحفظ آبرومون تنهات بذار ی برا می مجبور  یبمون ی _ اگه با اون پسره بخوا

 : دیگو  یشود و م یبلند م شی از جا یعصب می مر

کار رو با   نیا نیتونی چطور م خوره،ی حالم ازتون بهم م ن؟ی هست ی_ شما چه پدر و مادر
 ن؟ یمن انجام بد

 : دی گویو م  د یگشا  یدر اتاق را م یعصب محسن

 . یمونیم نجای هم ا ی ی ایم ا ی می گرفت طی ما واسه فردا صبح بل م،ی_ بسته مر 

 : دیگو   یزند و م یم ی پوزخند می مر

  ستنی که واسه عشق ارزش قائل ن یمونم، من با پدر و مادر یم نجا ی_ معلومه که هم
 کنم.  ینم یزندگ 

 : دی گو  یم یعصب محسن
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باال    یشلوارتو بکش یتونی بود؟ تو همش پونزده سالته هنوز نم  _ بدبخت عشق کجا
 چنده؟  لویعشق ک  ؟ یزن یاونوقت از عشق حرف م

کند  یرا جمع م لشیو همانطور که وسا کندیبه سمت چمدانش حرکت م عیسر دخترک 
 : دیگو یم

 عشقم. ش یگردم پ یو منم بر م رانی ا نیگرد  ی_ فردا شما بر م

 .زدیخ یبر م  شی از جا سپس

 ! رونی ب نیاآلنم از اتاقم بر  ن،یشی م مونی کارتون پش ن ی_ از ا

 غرد:  یم می بزند که مر  یخواهد حرف  یم مادر

 ! رونی_ مامان لطفا ب

 نگرد. یبه محسن م یرود و با ناراحت یم رونیاز اتاق ب معصومه

 ؟ یکار کن یچ ی خوا یم ادی_ اون اگه ن

 : دیگو   یزند و م یم ی پوزخند م یمر  پدر

 غربت بمونه.  نیهم  ی _ به درک بذار تو

 کند.  یمتعجب به او نگاه م معصومه

 مونه؟  ی انگلستان تنها م ی تو  می که مر یبگ ی خوا یم یعنی  ؟ی_ چ

 کند. یدهد و به سمت اتاقش حرکت م  یسرش را تکان م  محسن

 

 *** 
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 دخترم. ایب اریدر ن  یباز وونهید  می_ مر 

 : دیگو  یم یکند و عصب یلج م دختر

 عشقم.  شی گردم پ  یمنم بر م گه،ید نی تونه بر_ بس 

و با خود به  ردی گ یشود اما محسن دستش را م ک ینزد  می خواهد به مر یم معصومه
 برد. یم  نشان یسمت ماش

 کنند.  یم ختنی شروع به ر  میمعصومه و مر   ی ها اشک

 ی به سمت خانه  می برد مر ی که محسن، مادر دلشکسته را به سمت فرودگاه م یزمان
 کند.  یعشقش حرکت م

 نداشت.   ی ا دهیفا   گری کند اما د یم یمانیاحساس پش یدلش کم در

 بازگردد. ران ی تواند به ا یمطمئن بود که پس از ازدواج با رابرت م او

اش آن مقدار بس بود، به   ی کستا  ی  هیکرا ی خود داشت؛ به نظر برا  فیپول در ک  یاندک 
 زنگ زد و منتظر ماند.  یتاکس کی که در دست داشت به  یخاطر با گوش  نیهم

شد   نیسوار ماش یرانی ا ی بایو دختر ز ستادی ا می مر  ی کنار پا نیماش قهی از حدود ده دق پس
 خود حرکت کرد.  اری  ی و به سمت خانه 

 شد.  یلبانش پاک نم ی رابرت منتظر او است در طول راه لبخند از رو نکهیفکر ا با

 گفت:  ی سیبه زبان انگل یتاکس راننده

 خانوم. م ید ی_ رس

 پررنگ تر شد و اضطراب و ترس در دلش کمرنگ تر.  می لبان مر ی بر رو لبخند

رابرت حرکت   ی شد و به سمت خانه   ادهیپ نیرا حساب کرد و از ماش  هیکرد و کرا  یتشکر
 کرد.
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او بود، در  ی زانو ی که ارتفاع لباس تا باال دی جوان با لباس سف یتقه به در زد که دختر چند
 را باز کرد.

 کمرنگ تر شد.  می بر لبان مر  لبخند

 گفت:  یسی کرد و به زبان انگل ی سرفه ا تک

 رابرت خونه است؟  د ی_ ببخش

 .ستی نگر میرابرت با شلوارک پشت سر آن دختر ظاهر شد و به مر  ناگهان

 ؟ ی داشت ی_ سلم کار

 چند قدم به جلو آمد که رابرت گفت: می مر

 ؟ ی ای_ کجا م

 و گفت: دی آرام خند می مر

االن اونا برگشتن   سادم،یپدر و مادرم وا ی به خاطر تو تو رو  گه،یداخل د امیخوام ب ی_ م
 . سیمن به عشق تو موندم انگل  رانیا

 : دیگو ی زند و م  یم ی پوزخند رابرت

 .خوامی خانواده رو نم ی دختر ب هی_ من  

 شود.  یدوباره کمرنگ تر م می بر لبان مر خنده

 دختره خواهرته؟  نیا یداخل، راست  امیبذار ب  گهی نکن د ی_ شوخ

 جواب داد: عیسر دختر

 .و دوست دختر رابرت هستم استی_ اسم من کامل
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و چمدانش از دستش بر   فیشوند و ک   یحرف دستانش شل م نیا دنیبا شن می مر ناگهان
 افتند.  یم نیزم ی رو

 ؟ ی_ چ ... چ

 وجود او را فرا گرفته بود.  ی ادیو اندوه ز  ترس 

 شد.   ریچشمانش سراز  ی قطره اشک از گوشه  ک یبود که  ادیدرد ز نی ا آنقدر

 ... دو ... دوست ... دا ... داشتم.  یلی_ ا ... اما ... م ... من ... ت ... تو ... ر ... رو ... خ ... خ

 : دیگو  یم  ایرو به کامل رابرت

 .امی م عیدختر بچه کار دارم، سر نیتو برو داخل من با ا  ای_ کامل

شوند،   یم  ریاز گونه اش سراز  ش یهمانطور که اشک ها می شود مر یکه وارد خانه م ایکامل
 : دیگو  یم یعصب

دوستم   یگفت یکه م ی مگه تو نبود ؟ی عاشقم یگفتیکه م ی _ من دختر بچم؟ مگه تو نبود
 ؟ ی دی م لمیتحو یکه دار هیمزخرفا چ نیپس ا  ؟یدار

 : دیگو ی کشد و م یم  یقینفس عم رابرت

  یکه هرروز حجاب م یرانیدختر مسلمون ا  هیبا  تونمی نگاه به خودت بنداز؟ من نم هی_ 
و دو سالمه و تو   ستیمن ب  یمسلمون بشم، از طرف خوامی باشم، نم خونهیکنه و نماز م

  یستیحاظر ن یکه تو حت یمن باتو باشم در حال  یهمش پونزده سالته، چطور انتظار دار
 مون فراتر بره  یدوست

 :د یگو   یم عیسر می مر

  مخوبه؟یبعد ازدواج هم باهم هست  شم،یم یحیبه خاطر تو مس  ارم،ی_ خوب چادرمو در م 
فقط ... فقط تنهام نذار  دمیانجام م  ی تو بخوا یهر ... هرکار  ،ی تو بگ  یاص ... اصل هرچ

 تورو خدا. 



 ی مرد مخف 

 
40 

 

 : دیگو  ی تفاوت م یب رابرت

 تمام!  خوامتی _ نم

 بندد.  یاو م ی در را بر رو سپس

 شوند.  یم  ریبه همراه هق هق سراز  ش یدفعه اشک ها نی شکند و ا یم  چاره یدختر ب بغض

 رسد.  یم  دیو یآن دختر آنقدر بلند است که به گوش د   ی  هیگر ی صدا

  ی و برا زدی خ یبر م شی از جا م،ی نگرد و مر  یم شی رو به رو  ی به منظره  یبا ناراحت دی وید
 دهد. یدست تکان م یتاکس کی

 بتواند دوباره به آغوش پر مهر خانواده اش بازگردد.  دی نشده باشد، شا  ریهنوز د  دی شا

 کند. یشود و به سمت فرودگاه حرکت م  یم نی کند و سوار ماش یرا پاک م شیها  اشک

رفت   یم ران یکه به ا ییما یبه دنبال هواپ عیرسد و سر  یبه فرودگاه م قه یدق ستیاز ب پس
 حرکت کرد. 

 گردد. یم  شیخو  نیکند و به دنبال والد  ی م دنی به دو  شروع

 : دیگو   یم یسیرود و به انگل یفرودگاه م  رشی سمت پذ به

 حرکت کرد؟  رانی پرواز به ا د ی_ ببخش

 و سپس گفت:  ستیخود نگر  وتریبه کامپ یبود اندک   رشیکه مسئول پذ یخانوم

 .نی دیرس ری _ بله متاسفانه د

 گفت:   دهی لرز ی و با صدا ستیبا ترس به خانم جوان نگر  می مر

 ن؟ ی_ م ... مط ... مطمئن

 : دیگو  یم یدهد و با مهربان یسرش را تکان م  رشی پذ مسئول
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 رم؟ یبعد براتون وقت بگ ی هفته  شهیکه م ی واسه پرواز بعد ن ی خوا ی _ بله، اگه م

 نگرد. یاز پول است م یکوچکش که خال فیو به ک  دهدی را آرام قورت م شیآب گلو  می مر

 : دیگو  یپر از بغض م ییصدا  با

 _ ن ... نه ممنون! 

فرودگاه   یبه سمت خروج شانیپر  یآرام و حال ییشود و با قدم ها یدور م  رشی پذ زیم از
 کند. ی حرکت م

 یهمراه با هق هق جار شی آمد بغضش شکست و اشک ها  رونیکه از فرودگاه ب یزمان
 شدند. 

از   یسر  ی و با ناراحت ستند ی ر نگ ی م میگذشتند، متعجب به مر  یکه از کنار او م یمردم
 دادند. یتکان م شی تاسف برا

داشت کجاست و چرا اورا تنها گذاشته   یعاشق ی کرد رابرت که آنقدر ادعا یخودش فکر م با
 است؟ 

 شد.   یو تحمل آن کمتر م شتری شکسته بود و درد او هر لحظه آشکار و ب می کوچک مر قلب

 . ختیر یاشک نم گرید و دهنوز در حال راه رفتن بو می شده بود و مر شب

 شده بود.  شتریخشک شده بودند اما درد او نسبت به قبل ب شیها  اشک

 کرد؟  یم  دی چه با  بیشهر و کشور غر  نیدر ا حال

 را داشت که برود؟ کجا

 کشور شود؟  ی ها ابانی کوچه و خ نیا ی گدا دی لحظه با خود فکر کرد که نکند با کی

بکشد هم سخت   یی کارش به گدا یرانی از ثروتمندان ا یکی دختر  نکه یفکر کردن ا  یحت
 است. 
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 خود حس کرد.  ی را رو  ینیبرد که ناگهان نور چراغ ماش یخود سر م الیفکر و خ در

  ا ی دنیدو ی از ترس نا چارهیشد و دختر ب  یم کی نزد م یهر لحظه به مر  ونی کام کی  یآر
 را نداشت.  یحرکت چیانجام ه یحت

و به   دیاو را محکم در آغوش کش یکرد که ناگهان کس یخود نگاه م ی ترس به رو به رو با
 چسباند.   واریرا به د میبرد و مر  ادهی سمت عابر پ

خود  ی کرد و متعجب به رو به رو دنیاز ترس شروع به تند تند نفس کش چارهیب دختر
 . ستی نگر

 . ستی جدا شد و به صورتش نگر میاز مر  پسر

 شانزده ساله نبود.  دیو ید جز  یاو کس یآر

 ابر قهرمان و مرد کوچک.  همان

 . ندیصورت او را بب می شد که مر یبر صورت داشت که مانع آن م ینقاب ندفعهیا اما

از او دور شد و به سمت خانه   عیسر دی وی کرد اما د یمتعجب به او نگاه م چارهیب دخترک 
 خود حرکت کرد. ی 

  ک یکه در  یو به اتفاق  ندیبنش نی زم ی باعث شد که رو ن یسست شدند و هم  میمر  ی زانوها
 . شدیندیافتاد ب شیپ ی  قهیدق

 کرد.  یو ناباور، ضربان قلب خود را احساس م ری قلبش نهاد و متح ی را بر رو دستش

به سمت اتاق خود   عیسر ی کلمه ا چیو بدون گفتن ه دیخود رس ی به خانه   دیو ید  یطرف از
 تخت نشست. ی وحرکت کرد و ر

 قلب خود نهاد.   ی صورتش برداشت و دستش را بر رو ی را از رو نقاب
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که چرا حالش آنقدر دگرگون   دانستی و نم دیکوب  یم نهیوار خود را به س وانهید  قلبش
 شده. 

 چند تقه به در اتاق زد و وارد اتاق شد.  استاد

 شده؟  ی_ چ

 برخواست و گفت:  شیاز جا  عیاستاد سر ی صدا دنیبا شن دی وید

 .ست ین یزی_ چ ... چ

 شد و گفت:   کی به او نزد  شرلوک 

 ؟ ی_ مطمئن

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م دی وید

 _ بله. 

 بلند شد: منید ی صدا

 _ استاد، جک اومده. 

 شود.  ی شود و از اتاق خارج م یجدا م دی ویاز د عیشرلوک سر  استاد

اندازد و به بخت   یم نیو سرش را پا ندینش یکنار سطل زباله م ابانی در خ می مر یطرف از
 .زد یر  یکند و آرام اشک م یبد خود فکر م

زمانه   یرحم یب  نیداند قلبش از ا  یکه چرا به کنار سطل زباله آمده و فقط م داندینم یحت
 گرفته است. 

 دچار شود.  یبدبخت   نیشود قرار نبود به ا نگونهیقرار نبود ا دی گو یخود م با

 کردند.  دنی شروع به بار یدختر نوجوان ما مانند ابر بهار ی ها اشک
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 نشسته؟  نجایچرا ا  نیخدا ا  ی _ وا

 دختر جوان سرش را بلند کرد. کی   ی صدا دنیبا شن می مر ناگهان

  دند،یرا د  می رم  انی گر ی نوزده سال سن داشتند، تا چهره  ای هجده  بایدختر جوان که تقر دو
 . ستندی متعجب به او نگر

 گفت:  عیسر  استل 

 ؟ یکن یم هیمن چرا گر  ی خدا ی _ وا

 شد و کنار او نشست.   کینزد میسپس به مر  و

 نشست و گفت:  می سمت چپ مر زی ن فلورا

 _ حجاب داره فکر کنم از کشور عربستانه.

 گفت:  عیسر  استل 

 کنند. یها هم حجاب م یپاکستان دمی _ نه من شن

 و گفت:  ستیآنها نگر  ی با ترس به هردو می مر

 _ ش ... شما رو رابرت ... فرستاده؟ 

 نگاه کردند و همزمان گفتند: گریکد ی خواهر هردو متعجب به  دو

 ه؟ ی_ رابرت ک 

 گفت:  یرا پاک کرد و با خوشحال شیاشک ها  می مر

 شمارو رابرت فرستاده دنبالم؟   گهی د نی_ دروغ نگ

 بر خواست.  ش یاز جا رافلو
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اش   یپاشنه بلند صورت ی کفش ها بود و  دهی پوش یبا شلوارک ل  یصورت  ی تنه  می ن راهنیپ
 کرد. یم لیست کامل لباسش را تکم

داشت و فلورا برعکس استل   دی سف یسبز و پوست یزرد لخت و چشمان ی موها استل 
استل   دیداشت و پوستش نسبت به پوست سف یعسل  یلخت و چشمان ییخرما ی موها
 تر بود. رهیت یکم

 که فلورا از استل بزرگ تر باشد.  دی رس یداشتند اما به نظر م ی هردو الغر بود و قد بلند اندام

 !گهیم  یچ  ستی معلوم ن  نیاستل ا می بر ای_ ب

 دست او را گرفت و گفت:   می مر  زدیبرخ شیتا خواست از جا استل 

 رو ندارم.  یکس بم، یغر  کی   نجایهام نذار من ا_ نه، نرو، تن

 انداخت و گفت:  نیسرش را آرام پا می که مر ستند ی و فلورا متعجب به او نگر  استل 

 اما ... رانیهستم و قرار بود امروز با پدر و مادرم برگردم ا یرانیا  کی_ من  

 حرفش گشت.  ی شد و مانع ادامه  داری پد شیدر گلو  یبغض ناگهان

 گفت:  عینشستند و فلورا سر  می و استل دو طرف مر  فلورا

 !یهست یرانی _ پس تو ا

 دادن ماجرا کرد. حیشروع به توض هیسرش را تکان داد و با گر  می مر

 . نجامیشد که من االن ا نطوری_ ... و ا

 حلقه کرد و گفت:  میمر  ی دستانش را دور شانه ها استل 

 .ی شد تیچقدر اذ  چاره،ی _ دختر ب

 گفت:  عیسر   فلورا
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کنه؟ چطور  انتیاز تو نگرفت؟ آخه چطور تونست بهت خ یخبر چ ی_ بعدش رابرت ه
 تورو بشکونه؟  کی تونست قلب کوچ

 گفت:  عیسر  استل 

کشور   کی  ی دختر پونزده ساله رو تو هیولش کن، پدر و مادرش چطور تونستن    نوی_ ا
 تنها بذارن و برن؟  بیغر

 بلند شد.  م ی هق هق مر ی صدا

 خود نهاد.  ی شانه  ی را بر رو م یسر مر  استل 

 .می کن یمن و فلورا از تو مراقبت م زم، ی_ نگران نباش عز 

 بلند گفت:  فلورا

 ؟ ی_ چ

 کرد گفت:  یرا نوازش م  می همان طور که سر مر استل 

ها   ابونیکوچه و خ نیا  ی تو می که پدر و مادرش ولش کردن، اگه بذار  نم یا  میمی تی_ ما خو  
 .فتهی شرم م یب  ی ونه قطعا دست پسر هابم

 و گفت:   ستی نگر می معصوم و مظلوم مر ی به چهره    یاندک  فلورا

 خونه. میبر  نی_ باشه، اآلنم بلند بش 

  شیاز جا زی ن میبرخواست و مر  شی را گرفته بود از جا می مر ی همانطور که شانه ها استل 
 بلند شد. 

به سمت خانه   گریکد ی و با  ستادی ا می را فلورا به دست گرفت و کنار مر می و ساک مر فیک 
 حرکت کردند.

 حرکت کرد و در خانه را باز کرد. هیو فلورا جلوتر از بق  دندیبه خانه رس قه یدق ستیاز ب پس
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و چمدان او را در اتاقش   ف یک  زیکرد و فلورا ن ت ی را به سمت اتاق خود هدا  م یمر  استل 
 نهاد. 

 شد و گفت:  کی نزد می مربه  استل 

 و راحت باش. اریرو در ب اه یلباس س نی_ ا

 همان چادر است.  اه یکه لباس س دانستی دختر نم آن

  ی سرش برداشت که ناگهان موها ی از رو زیاش را ن یچادر خود را در آورد و روسر می مر
 حالت دار و بلندش دورش پخش شدند. 

 .ستندی بودند، نگر ده یرس میمر  ی زانوها ی که تا رو ی بلند ی به موها ر یخواهر متح دو

 گفت:  عیسر   فلورا

 همه موهاتون بلنده؟  ایرانی_ شما ا 

 تخت نشست و گفت:  ی رو می مر

 . نینطوریاز دخترامون ا ی_ نه فقط بعض

 دست فلورا را گرفت و گفت: استل 

 . می_ به نظرم بهتره تنهاش بذار

 تنها در اتاق مانده بود.  می ه مردفع  ن یرفتند و ا رونی خواهر از اتاق ب دو

به سمت چمدان خود رفت و عکس پدر و مادر خود را در آورد و به آنها  یناراحت با
 . ستی نگر

 . دیعکس کش  ی پدر خود بر رو ی چهره   ی بر رو یدست

 لب گفت:  ریو ز  دی چشمش چک ی قطره اشک از گوشه   کی
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 ؟ یرو کن نکاریبا من ا ی_ چطور تونست

 . ستی مادر خود نگر ی به چهره  سپس

 پوشاندند. یصورتش را م یگریپس از د یکی  شیها  اشک

 را پاک کرد. شیعکس را در چمدان نهاد و اشک ها عیسر

و بلند را   دی سف ی بزرگ اتاق حرکت کرد و پرده ها ی بر خواست و به سمت پنجره   شیجا از
 . ستی پنجره نشست و به ماه نگر  وان یا ی کنار زد و رو

 داده بودند.  می به مر یو بلند او حالت خاص شانیپر  ی موها

 بود.   بایز ی منظره   نیا  ی در حال تماشا ز ین دیو ید  یطرف از

 *سه سال بعد* 

 

 ها. شه ی م رتیبلند شو دختر د  می مر م،ی_ مر 

حرکت کرد   ییبرخواست و به سمت دستشو شیآمد، به زور از جا  یکه خوابش م یحال در
الزم وضو گرفت و به سمت سجاده اش رفت و او را پهن کرد و   ی و پس از انجام کارها 

 شروع به خواندن نمازش کرد.

 شد.  کی را عوض کرد و به استل نزد  شینماز صبحش را خواند لباس ها  نکهیاز ا پس

 ؟ ی ایسرکار، امروز نم رمی _ من دارم م

 : دیگو   یو م دهد ینه تکان م ی سرش را به معنا استل 

 تو حتما برو شرکت.  یرستوران ول رمی _ نه من امروز نم

 :دی گو ی زند و م یم یطانیلبخند ش می مر
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 جونم.  ی_ باشه آج

 : دیگو ی زند و م یم می مر ی شانه  ی و بر رو ردیگ یم یچ ی ساندو عیسر   فلورا

 شد.   رمونی د عی_ بدو سر

 .رودیم رون ی کند و همراه فلورا از خانه ب یم یاز استل خداحافظ می مر

 : دیگو   یرود م یراه م می مر ی همانطور که شانه به شانه   فلورا

به بعد نه من هستم نه   نجای از ا  گهیشرکت، د یر ی کافه و تو م رمیمن م  م، ی مر نی_ بب
بهت بگم اما   نارویا  ستیسرکار و الزم ن یریم ی ماه هست که دار ک ی استل هرچند که 

 دلشوره دارم؟  نقدر یچرا ا  دونمینم

 : دی گو یخندد و م ی آرام م می مر

  ری بدن، تازه مد ری به بم گ توننینم  گهیدارم که د زاممیخداروشکر و  فته،ی نم ی_ نترس، اتفاق
رو   تینگران لیدل میکنه، منکه راض یباهام خوب رفتار م یلیخ ه،یمرد مهربون کی شرکت 

 فهمم.  ینم

 : دیگو   یزند و م یم ی لبخند فلورا

 _ باشه، تو مراقب خودت باش. 

 کرد. یکه راهشان را از هم جدا م دندی رس یدو راه ک ی به

 را گرفت و گفت:  می مر  ی دست ها فلورا

 حتما بهم زنگ بزن.  ی _ مواظب خودت باش، اگه گم شد

 : دیگو   یزند و م یم ی لبخند می مر

 _ باشه خواهر. 

 کند.  یبه سمت شرکت حرکت م می شوند و مر یجدا م گریکدیاز   سپس
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در آنجا نامه  می کرد مربوط به امور دادگاه و وکالت و ... بود و مر  یکه در آنجا کار م یشرکت
 کرد. یشرکت ارسال م  ری مد ی کرد و برا یم پی را تا یدادگاه ی ها

وع به  زد که طوفان شر  ینسبتا آرام ی سوار بر طوفان شد و بر شکم اسب خود ضربه  دی وید
 کرد. دن یدو

 !یبرو طوفان، ه  ی_ ه

 . ستی خود نگر ی و به رو به رو  دیرس ی به صخره ا قهیاز ده دق پس

 .ستی و به شهر بزرگ خود نگر  دیکش یقیرا از صورت خود برداشت و نفس عم نقاب

رفت و   یخانه ها باال م  نیو هرشب از پشت بام ا  انهیبه پنج سال است که مخف کی نزد او
 شتافت. یمبه کمک مردم 

 صورت او را پوشانده بود.   ی محو لبخند

 صورت خود نهاد و افسار اسب را گرفت و به سمت خانه حرکت کرد.  ی را بر رو نقاب

خود   زی بود و به سمت اتاق خود حرکت کرد و پشت م  دهی به شرکت رس می مر یطرف از
 نشست. 

 . دیکارمندان را د ی شد کارها یم یبود و به راحت شهیکارمندان تماما از ش ی اتاق ها در

 . دیرس ش یبه گوش ها لیجرم ی آقا ی خود را روشن کند صدا  وتریخواست کامپ تا

 مطلب مهم رو بهتون بگم. کی  نیلطفا جمع بش ون ی _ خانوم ها و آقا

 جمع شدند. لی جرم ی دور آقا همه

  گهیبگم من د نطوریبگم و هم دی خوام اول به همتون خسته نباش  ی_ خوب راستش م
 .کنمی کار نم نجایا

 گفت:   عیسر  ل یکارمندان بلند شد که جرم ی  همهمه
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 بشه.  لیبگم تکم خوامی که م یتا مطلب دی_ لطفا سکوت کن

 ادامه داد:  لی جرم ی سکوت کردند و آقا همه

 هستند. رتونی مد شونی به بعد ا نی فروختم، از ا  نگتونیواش ی _ من شرکت رو به آقا

از اتاق    یی و رعنا بایلحظه در اتاق باز شد و جوان ز کی اشاره کرد که  یبه در اتاق سپس
 امد.  رونیب

 بور.  ی با موها یپسر قد بلند و چشم آب کی

 او شده بود.  ی بایز  ی محو چهره  می مر

و به    دیا به دستوراتش احترام بذار لطف هیپسر با تجربه و خوب  نگتونیواش  دیو ید  ی _ آقا
  ستمیشرکت ن نی ا ری مد گهیکار قولنامه تموم شده و من از االن د ن،یحرف هاش گوش بد 

 . رمی و م

 گفت:   عیصورت داشت سر ی همانطور که اخم بر رو دی ویرفت و د ل یجرم ی آقا

طور که تمام شرکتم، همون   نیا  ریشما روشن شد که من مد  ی برا  گهی_ خوب از االن د 
خاص خودم رو دارم  نیدارن منم قوان یخاص نیخودشون قوان ی و مسئوالن واسه  رانی مد
ماهتون رو من   نی پس حقوق ا دی شرکت من بمون ی که شما تو نمی ب ی االن الزم نم یول
 شرکت از االن اخراج هستن. نی کارمندان ا یو تمام دمیم

 ت: که گف ستی متعجب به او نگر می مر

 داخل اتاقم. نی ایحساب ب هیتسو  ی _ برا

 افکند.  ریسرش را به ز  یو با ناراحت دیکش یقینفس عم چارهیب دخترک 

 د؟ ی توانست اخراج شدنش را به فلورا و استل بگو یچطور م حال

 فلورا حق داشت که امروز دلشوره داشته باشد.  دی گوی خود م با
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حساب به سمت   هیتسو ی خود را جمع کرد و برا  لیسمت اتاق خود حرکت کرد و وسا به
 حرکت کرد.  دی وی اتاق د

 تقه به در اتاق زد و وارد اتاق شد.  چند

 آنجا بودند.  دندیرس ینم زیکارمندان که سر جمع به پانزده نفر ن  تمام

 _ سلم. 

 سرد گفت:   یلیخ دی وید

 جلوتر.  ای_ ب

 . دی رس می سهم تمام کارمندان را داد تا به مر د یجد  ری مد

 ؟یکن یکار م نجایا ی_ شما از ک 

 و آرام گفت:   ستی شکه زده به او نگر می مر

 _ م ... من؟ 

 زد و گفت:  ی پوزخند دی وید

 _ بله شما. 

 کرد و گفت:  ی تک سرفه ا می مر

 شه. یم  یماه  کی_ حدود  

 . ستی نگر شی رو به رو ی به برگه ها یاندک  دی وید

 یدر حال د یکن یم  پیرو تا یادار ی و در روز فقط پنج نامه  دیکن یکند عمل م یلی _ شما خ
 ...  دیکن پ یرو تا یادار ی حداقل ده نامه  دیکه با

 دهد:  یادامه م دی وی د دی بگو یزیخواهد چ ی م میمر  تا
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و از اون   نی ا یتر به سرکار م ریو حدود ربع ساعت د  نیدار ینظم یهم در ب ی بد ی _ سابقه 
 بدتر ...

 : دی گو  ینگرد و م یم می مر ی کند و به چشم ها ی را بلند م سرش

 دختر مسلمون باشه.  کی شرکتم  ی تو خوادی من دلم نم ؟یکن  ی_ چرا حجاب م

 دهد: یدوباره ادامه م  د یو ید د، ی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر

 ی   هیو حقوقتون نسبت به بق نی شما از االن اخراج هست  ستین حیبه توض یازی_ ن
 کارمندان قطعا کمتره.

 : دی گوی دهد و م یم می چک به مر کی  سپس

 .یبده حسابدار   نوی_ ا

 .رودی م رونیدست به چک بزند از آن شرکت ب نکهیکند و بدون ا یم یاخم می مر

 کند:  یخود شروع به حرف زدن م با

همتون اخراج،   گهی م ده ی کنه؟ از راه نرس ریمنو تحق  نقدریا تونهی چطور م یعوض ی _ پسره 
  ره یخب حجاب دارم که دارم، گناه کب ،یرسون یم نجاها یبه ا ارویک  نیبب ایخدا هیهه انگار ک 
 .گهینکردم که م

 آورد: یرا در م دی و ید ی ادا سپس

دختر مسلمون باشه؛ هه آخه  کی شرکتم  ی تو خوادی من دلم نم ؟یکن  ی_ چرا حجاب م
  یدلم م نقدریا یعنی خدا  ی ا ر،یشرکت رو بگ  هی استیر ایبخور بعد ب رتوی بچه تو برو اول ش

 که حد نداشت.  نیپا  ارمیخواست اون فک خوشگلش رو ب

 در خانه را گشود و وارد اتاق خود شد.  تیعصبان با

 حرکت کرد و وارد اتاق او شد.  می به دنبال مر استل 



 ی مرد مخف 

 
54 

 

 ؟ ی شده؟ امروز چقدر زود اومد  یزی_ چ

 زد و گفت:  ی پوزخند می مر

 شرکتش رو فروخت. لیجرم ی _ آقا

 . ستی متعجب به او نگر استل 

 _ واقعا؟ 

 : دیگو  یشود و م یم کی دهد و استل به او نزد یسرش را تکان م می مر

 فروخت؟  ی_ حاال به ک 

 : دیگو   یو م دی سا  یرا بهم م شی دندان ها ادیز تی از عصبان می مر

چون تو   گهی م ادی همه رو اخراج کرد و م  دیخدا تا رس ی فروخت، وا لی عزرائ هی_ نپرس، به  
به   یحقوقت از همه کمتره، منم اخراج کرد ول یسرکار و حجاب دار ی ایم ری ربع ساعت د
 کردنش، منم حقوقم رو ازش نگرفتم. ریخاطر تحق

 :دی گو   یم عیسر  استل 

 ؟ ی _ تو حقوقت رو ازش نگرفت

 : دیگو ی دهد که استل م ینه تکان م ی سرش را به معنا می مر

 م؟ یبگ ی_ چه بد، حاال به فلورا چ

 :دی گو یبرد و م یشانه اش را باال م می مر

کنم که من رو به خاطر حجابم   ی م دای کار خوب پ هیگردم و   ی اما نترس بازم م دونمی _ نم
 نکنند.  ریتحق

 : دیگو  ی م یبا ناراحت استل 
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 . اریرو در ب تی حداقل روسر  گه،ید گهی _ خوب راست م

 افتد. یحرف مادربزرگش م   ادیبه   می مر ناگهان

 

 *گذشته* 

 

 زنم.  یم یروسر یوقت شمی م ت یمن اذ   ونی کتا یب ی_ اما ب

 : دیگو  یگرد و من ینه ساله م می به مر یبا مهربان یب یب

اصل   ،یبپوش  یروسر دی پس با یدختر مسلمون کی تو  یبدون دی قشنگم از االن با  ی _ نوه 
 ؟ یشیچه ناز م  یپوش یم یروسر  یوقت یدونیم

 : دیگو  یکشد و م  یسرش م  ی به رو ی دست می مر

 شم؟ ی_ واقعا؟ من خوشگل م

 : دی گوی خندد و م یآرام م   ونی کتا یب یب

دختر قشنگم،   یها هست نی بهتر  قیتو ال می مر ،یشی خوشگل تر م یهست رم،خوشگلی_ نخ
فقط   د یتو با ی ها یی بایز  ر،یبا ارزش رو از خودت نگ ز یچ نی کس ا چیوقت به خاطر ه چیه
 . ی ا گهینه کس د یباشه که دوستش دار ی مرد ی برا

 

 *حال*  

 

 : دیآ  یم رونیفلورا از فکر گذشته ب ی صدا دنیشن با
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 ؟ ی زود اومد نقدری_ چرا ا 

 . زند ی خ یبر م شانیاز جا عیسر می و مر استل 

 : دی گو یکند و م یم  ی تک سرفه ا می مر

 _ ام ... ر ... راستش اخراجم کردن. 

 : دی گو یم تیکشد و با عصبان یم ادیاز حرص ز ینفس فلورا

 تو گشتم.  ی که اخراجت کردن؟ به خدا من خسته شدم همش دنبال کار برا ی کار کرد ی_ چ

 :دی گو   یم عیسر  استل 

شرکت    د یجد  ری نفر فروخت و مد هیشرکت رو به   لیجرم ی گناهه، آقا یب می مر ،ی _ آبج
 همه رو اخراج کرد، اون خودش هم االن ناراحته لطفا درکش کن.

 : دیگو   ینگرد و م یمتعجب به استل م  فلورا

 شرکت رو فروخت؟   لی_ جرم

 گفت:   عیسر می مر

 شرکت هم نه تنها من بلکه تمام کارمندها رو اخراج کرد.  ری _ آره، بعد مد

 :دی گو ی شود و م یم  کی و استل نزد می کشد و به مر  یم یپوف کلفه دار   فلورا

  یلیخ م،ی بود، اآلنم نگران نباش مر ن یزد، فکر کنم به خاطر هم یشور م  یلی_ امروز دلم خ
 ی خوا یداره، اگه م  ازیگارسون ن هیجکسون واسه کافه به   ی چون امروز آقا ی شانس آورد

 کنم. یمن تورو بهش معرف 

 نگرد.  یبه فلورا م یبا خوشحال می مر

 _ واقعا؟ 
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 : دیگو ی دهد و م یسرش را تکان م  فلورا

  ریجکسون زنگ بزنم و اطلع بدم تا د ی من به آقا دیلحظه صبر کن کی _ معلومه، فقط 
 نشده. 

 : دی گوی م عیسر  استل 

 ؟ ی زود اومد نقدر ی_ تو چرا امروز ا 

 : دی گو  یزند و م یم ییلبخند دندان نما فلورا

 گرفتم. یمرخص ن یهم ی _ امروز با ساموئل)دوست پسر فلورا( قرار دارم، برا

 خندد.  یآرام م استل 

 رت.دوست پس  نیبا ا ی _  توهم مارو کشت

و   ردیگ یاستل و فلورا قرار م انیآورد و م یاش را در م یگذرد و روسر  یاز کنارشان م می مر
 : دیگو  یم یچرخد و با خوشحال یدور، دور خودش م کی

 خوام برم سرکار. یخوشحالم م یل ی _ امروز روز منه، خ

که در آن کار   ی کافه ا ر یکند و به مد  یاش حرکت م ی زند و به سمت گوش یم ی لبخند فلورا
 زند. یکند زنگ م یم

 دهد.  یجکسون جواب م  ی از دو بوق آقا پس

 _ سلم فلورا. 

 : دیگو   یزند و م یم ی لبخند فلورا

 گارسون کافه بشه. ادیکردم که ب داینفر رو پ کی خبر خوش،  کی جکسون  ی _ سلم آقا

 : دی گوی کنجکاو م جکسون
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 با تو داره؟  یپسر؟ نسبت  ایهست؟ دختره   یفرد ک  نی حاال ا ه،یعال یلی_ خ

کند و   یم  کیو به خودش نزد ردیگ یرا م م یکند و دست مر  یم  ی تک سرفه ا  فلورا
 : دی گو یکند و م یحلقه م  می مر ی دستانش را دور شانه ها

 دختر هجده سالست و خواهر خودمه. هی_ 

 :دی گو   یآرام م جکسون

 کرد اخراج شده؟  یکه داخلش کار م ی_ مگه استل از رستوران

 : دی گو یم عیسر   فلورا

 .می مر کمیخواهرم، خواهر کوچ یکی _ نه اون 

 : دیگو  یمتعجب م  جکسون

سرمون شلوغ شده    یلیکافه، خ ارش ینداره االن ب بی خوب حاال ع ،یبیچه اسم عج  م؟ی_ مر 
 . میدار ازیگارسون حتما ن هیبه 

 ی کند و همانطور که دستانش دور شانه ها یو تلفن را قطع م   دیگو   یم ی باشه ا  فلورا
 :د یگو   یاست م می مر

 سرکار.   یبر دیخانوم لباس هات رو بپوش که از االن با  می_ مر 

 :دی گو   یبوسد و م  یلپ خواهر کوچکش را محکم م سپس

برو لباس هات رو بپوش برسونمت کافه، فقط زود  عیراحت شد، حاال سر المیخ ش،ی_ آخ
 کشتم.  یبرسم م ری با ساموئل قرار دارم، د  گهیچون دو ساعت دباش 

با   یپوشد و همراه با فلورا پس از خداحافظ یاش را م  یزند و روسر یم ی لبخند می مر
 رود. یم  رونیاستل از خانه ب
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به کافه   می ورود مر ی رسند و از لحظه  ی( جادو مMagic)  ی ساعت بعد به کافه   مین حدود
 رود.  ینگاه ها به طرف او م ی همه 

 کند؟  یکار را م نی ا می زد که مر یم  یدر آن شهر و کشور روسر یدارند چه کس حق

 حجاب داشته باشد. کای شد که در آمر  یم دای پ یکس کمتر

 رود. یم ت ی ری و به سمت اتاق مد  ردیگ یرا محکم م می دست مر فلورا

 : دیگو  یرسد که م  یم شانی هاجکسون به گوش   ی از زدن چند تقه به در اتاق صدا پس

 داخل. ای_ ب

 نگرد. یم می کند و متعجب به مر  ی رود و جکسون سرش را بلند م یپشت سر فلورا م می مر

 : دی گو یم عیسر   فلورا

 واسه کار اومده.   م،ی خواهرمه، مر نی_ ا

 نگرد. یم ش یرو به رو ی ساله    یمتعجب به جوان حدود س می مر

 سبز. یو چشمان یمشک ی پسر با موها کی

 : دیگو  یترس م یو با کم آرام

 _ س ... سلم! 

 آورد. یم نی سرش را پا  سپس

 :دی گو ی آرام م جکسون

دختر واقعا   نی فلورا ا یمسلمون باشه، ول  کی د یزدم که شا  یاز اسمش حدس م دی _ با
 خواهرته؟ 

 : دی گو یکند و م یم  ی تک سرفه ا  فلورا
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 .مهی_ خواهر ناتن

 .ندینش یدفعه م نیا زی م ی و رو زدیخ یبر م شیزند و از جا  یم  ی لبخند جکسون

 ؟ ی بلد یسی _ انگل

 : دی گوی کند و م یسرش را بلند م  می مر

 _ بله بلدم. 

 : دی گو یدهد و م یسرش را تکان م جکسون

از امروز کارت رو شروع   ی ذارم، اگر آماده ا یدختر من به حجابت احترام م نی_ خوبه، بب
 .شهی م شتریحقوقت ب یفعال تر باش یکن، در ضمن نگران حقوقت نباش، هرچ 

 نگرد.  یجکسون( م ی )آقایبه چشمان جرم یزند و با خوشحال یم ی لبخند می مر

 از چشمان جکسون دور نماند.  م یچشمان مر   برق 

 : دی گوی و رو به فلورا م ردیگ  یم می چشم از چشمان مر هیپس از چند ثان یجرم

 انجام بده.  د یبا ییبده چه کار ها حی_ رختکن رو بهش نشون بده و براش توض

 برود.  رونی تا از اتاق ب ردیگ یرا م میو دست مر   دیگو   یم یچشم  فلورا

 رود. یم رونیاندازد و از اتاق ب  یم  یبه جرم ینگاه مین  می آخر مر ی  لحظه

 پوشاند.  یجکسون را م ی صورت آقا یپهن لبخند

 : دی گو  یلب با خود م ریز

 دارند؟  ییبایز  نیبه ا ی چشم ها  یرانیا ی تمام دختر ها یعنی_ 

 و فلورا به سمت رختکن حرکت کردند. می مر

 وارد اتاق شد. می در اتاق رختکن را باز کرد و مر فلورا
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 از کمد ها را باز کرد و گفت: ی کیفلورا در  ،یشکل و آهن یمربع ی اتاق پر از کمدها  کی

سفارشارم  یریگی سفارش م  یینجا یتو گارسون ا  نکهیو ا یذاری م نجایرو ا لتی_ تو وسا 
حرفا،   نجوریقهوه و نسکافه و از ا ای هیبستن  ایپس سفارشات  ست یرستوران ن نجایا ،ی دیم

برابر  کار کن حقوقت دو  فتیدو ش خوادی هست و اگه دلت م سکوی د نجا یشب ها هم ا
 .شهیم

 فکر کرد و گفت:   یکم می مر

 کنه؟ ینم  تمیکه اذ  ی_ کس

 : دیگو ی زند و م یم ی لبخند فلورا

جرج و به اون   شیپ یریهست، تو فقط م زیجکسون مواظب همه چ ی _ نترس بابا، آقا
 .یریگی و سفارشات رو م ی دی سفارشات رو م

 : دیگو   ینگرد و م یاش م  یکه فلورا به ساعت مچ دهدیسرش را تکان م می مر

 شد، خدانگهدار! رمیبرم د  دیبا  گهی _ من د

 :دی گو یبوسد و م یصورت فلورا را م می مر

 دلم. زی_ خدانگهدارعز

 رود. یم  فلورا

  یروسر  شود و  یم کینزد نهی به آ می وجود دارد و مر ینسبتا بزرگ  ی  نهیا  کی  وارید ی رو
 کند. ی اش را مرتب م

 زد بهتر بود اما متاسفانه همراه نداشت.  یمقنعه م دیگو ینگرد م یخود که م به

  شی مانتو بیرا در ج دیکند و کل یکند و در کمد خود را قفل م یرا مرتب م شیها  لباس
 رود.  یجکسون م ی کند و به سمت اتاق آقا  یگذارد و در اتاق رختکن را باز م یم
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 شود. یوارد اتاق م ی جرم ی صدا دنیزند و پس از شن  یاتاق متقه به در  چند

 کجا هستن؟  یجرم ی فقط آقا کنمی_ سلم من آمادم از االن کارم رو شروع م 

 : دیگو  ینگرد و م  یم می و به اندام مر ردی گ یفاصله م زش یاز م یجرم

 . ای_ دنبالم ب

 کند.  یشروع به راه رفتن م یکشد و پشت سر جرم یم   یقینفس عم می مر

 ی ها  یو صندل زیو م یستالی کر ی با المپ ها ک یش  اریبس ی کافه  ک یجکسون   ی  کافه
 خوش رنگ بود.  یچوب

 تمام!  زی همه چ ی کافه  کی

 زند. یجرج را صدا م ،یجرم

 : دیگو  یشود و م یم کی جکسون نزد ی به آقا جرج 

 _ بله آقا! 

 : دیگو   یکند و م یاشاره م می به مر  یجرم

 کن.  شیراهنما دمونهی گارسون جد _

نگرد و لبخند   یم شی رو به رو ی و پنج ساله   ستی مرد حدود ب هیمشک  ی به چشم ها می مر
 زند.  یم یکمرنگ

 : دیگو   ینگرد و سپس م یم می ابتدا متعجب به مر جرج 

 دنبالم.  ای_ ب

 کند. ی پشت سر جرج شروع به حرکت م می مر

 شود.  یکافه م ی وارد آشپزخانه   جرج 
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قرار دارد  ان ی مشتر یو صندل زی که م ییجا یعنی یدرون سالن اصل  قیکه دق  بیعج یمکان
 سفارشات را پاسخگو باشد.  یبه راحت  تواندیاپن دارد که م کی است و  

و دو قهوه ساز   وانی پر از ل زی م کی قرار دارد و  یدن ی نوش ی ها شهیآنجا پر از ش وارید ی رو
 وجود دارد.

 کنم.  یرو آماده م گهی د ی ها یدنیو نوش  ،ییمن قهوه، نسکافه، چا  نجای_ در ا

 : دی گو یکند و م  یسپس به اتاق سمت راست اشاره م و

 کنند.  یرو حاضر م یو بستن  کی_ اونجا هم ک 

 : دیگو   یم عیدهد که جرج سر یسرش را تکان م می مر

 _ دو نفر وارد کافه شدن. 

 داد و گفت:  میزود چند تا منو به دست مر  یلیخ سپس

 کن.  شونی منوهارو بهشون بده و راهنما عی_ سر 

 داد و ادامه داد: می به دست مر زیبه همراه خودکار ن ادداشتی دفترچه  کی

 کن.  ادداشتی_ سفارشاتشون رو هم 

شود و سفارشاتشان را در دفترچه   ی م کیو به آن زن و مرد نزد دی گوی م یچشم می مر
 کند. یم  ادداشتیشروع به 

 شود.  یم ک ی گردد و به استاد شرلوک نزد یبه خانه باز م  دیو ید  یطرف از

 _ سلم استاد، باالخره تونستم اون شرکت رو بخرم و تمام کارمند ها رو اخراج کردم. 

 :دی گوی و م  ردی گ یم  ونی زیچشم از تلو  عیسر استاد

 ؟ی _ همه رو اخراج کرد 
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 .زدی خ یبر م شیدهد که شرلوک از جا یسرش را تکان م دی وید

 .ارمیقوه ب وانیل ک یبمون تا من برات   نجای_ باشه هم

 نگرد.  یو پر از غم خود م یخال ی دهد و به خانه  یسرش را تکان م دی وید

 

 *سه سال قبل*  

 

 شود. یم دی وی زند و وارد اتاق د یچند تقه به در اتاق م استاد

 شده؟  ی_ چ

 بر خواست و گفت:  شیاز جا  عیاستاد سر ی صدا دنیبا شن دی وید

 .ست ین یزی_ چ ... چ

 شد و گفت:   کی به او نزد  شرلوک 

 ؟ ی_ مطمئن

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م دی وید

 _ بله. 

 بلند گشت:  منید ی صدا

 _ استاد، جک اومده. 

 شود.  ی شود و از اتاق خارج م یجدا م دی ویاز د عیشرلوک سر  استاد

 : دیگو  یم د یو یو به د گرددی دوباره به سمت اتاق بر م عیسر  اما
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 .ی ایب  رونی از اتاقت ب یهم افتاد تو حق ندار ی_ هر اتفاق

 : دی گو  یم عیبزند که استاد سر یخواهد حرف ی نگرد و م یمتعجب به استاد م دی وید

 ( دخالت نکن.من ی_ لطفا تو کار من و پدرت)د

 رفت.  رونیاحترام خم کرد و استاد از اتاق ب  ی سرش را به نشانه  دی وید

و آنا پدر و مادر او هستند هرچند که مهر و محبت   من یکند د یشانزده ساله فکر م دی وید
  ای  دی وید یاصل پدر و مادر  ی توانستند جا یوقت نم چی آن دو کمتر از پدر و مادر نبود اما ه

 که استفان و مارتا هستند، بشوند.  نیهمان جاست

آن ها   ی رو به رو  منی شود و همراه آنا و د یم کی استفان نزد ی نجاهایاستاد به ن یطرف از
 .ندینش یم

 از استادش کرد. ی ادی  کی_ چه عجب استفان  

 : دیگو ی زند و م یم ی پوزخند جک

 اومدم.  تمیانجام مأمور  ی _ من فقط برا

 :دی گو ی م عیسر منید

 نجا؟ یا نی اومد یتیچه مامور ی _ االن برا

 : دی گو  ینگرد و م ی م منیتفاوت به د  یب جک

هستند و بعد از مرگ ملکه مارتا آروم و قرار ندارند و به شدت به   شانی_ شاه به شدت پر 
 هستند. نیدنبال پسرشون، شاهزاده جاست

 : دی گوی زند و م یم  ی پوزخند آنا

 پسر داره؟  د یاز شونزده سال تازه فهم _ بعد 

 : دیگو   یم عیسر شرلوک 
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 _ بسه. 

 : دیگو  یرو به جک م  سپس

کرد، از   انتیکه به من خ ی ماست؟ اونم پسر شاگرد شیپسر استفان پ یکن ی_ چرا فکر م
اشراف زاده اونم   ک یاز  ی کی کوچ نیبه ا ی خونه  ی کنم تو یمن چطور جرات م یطرف

 کشور مراقبت کنم؟  نی ا عهد یشاهزاده و ول

 :د یگو   یم عیسر جک

 . میخونتون رو چک کن دی _ با

 : دی گو یو م زدیخ یبر م  شی از جا استاد

 به شما نخواهم داد.  ی اجازه ا نی_ من همچ

 بلند شد:  د ی وی د ی صدا ناگهان

 شده استاد؟  ی_ چ

 .ستندی نگر دی ویبا ترس به د منی و د آنا

 بود.  دهی ترس زین استاد

 گفت:  عیسر جک

 استاد شرلوک؟  هیک  نی_ ا

 شد و گفت:  کی نزد  دیو یبه د  منید

 _ اون پسر منه.

 :دی گو ینگرد و م یم د ی وی به د یاندک  جک

 پسر؟  هی_ اسمت چ
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 : دی گو یکند و م یم  ی ظیاخم غل دی وید

 . دیو ی_ د

 : دیگو  ی زند و م یرو به استاد م ی پوزخند جک

)به برادر   منیبزرگ د ی پسر شاهزاده  شونیا میخون بدن که مطمئن بش  شی آزما  دی _ با
 نه.  ای.( هستند ندیگو یبزرگ م ی شاه، شاهزاده 

را   شانیرهایشمش  عیو آنا و استاد شرلوک سر منی شوند و د   یم کینزد دی و یبه د نجاهاین
 آوردند.  یدر م

 :دی گو ی م عیسر منید

 . نیبش کی زدبهش ن نی_ اون پسر، پسر منه شما حق ندار 

 شوند. یوارد خانه م یبا لباس مشک نجاهایاز ن یم ی تعداد عظ ناگهان

 نگرد. یم نجاهایمتعجب به ن دی وید

 کنند. یو آنا و استاد شروع به مبارزه م  منیو د  شوندی م کیبه آن ها نزد نجاین چند

 رساند. یرا به قتل م نجاهاین یگریپس از د ی کیشتابد و   یبه کمک آنان م زین دی وید

 .ندی ایاز پسشان بر ب توانندیاست که نم ادیتعدادشان آنقدر ز اما

  نجاهایاز ن یکیکند اما دست آخر از پشت  یم نجاهایبا شجاعت شروع به کشتن ن منید
 زند. یم ری به او شمش

از   یکی یسم   ریاما در آخر توسط ت ستین بینس ی ب یرزم ی به لطف استاد از هنرها زین آنا
 .دی آ  یاز پا در م نجاهاین

 رساند.  یها را به قتل م نجاین یگریپس از د یک یشود و   یخسته نم دنی از جنگ دی وید

 بودند. ده ی به قتل رس  نجاهایتمام ن  بایتقر
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 شود.  یبا ترس از آنجا دور م جک

 کند. یحرکت م منیبه سمت د  عیسر   زین دی وید

 _ پدر! 

که وارد بدنش شده   یسم  ر یت لیتوانست نفس بکشد اما آنا به دل ی م ینوز کمه منید
 بود کشته شد. 

 را در آغوش گرفت و گفت:  منی سر د دی وید

 _ تورو خدا تنهام نذار بابا.

 شوند. یم  یجار یگریپس از د یکی  شیها  اشک

 نگرد:  یبه استاد م عیسر

 دن. یوگرنه جونشون رو از دست م  می آمبوالنس زنگ بزن  کیبه  عیسر دی _ استاد با

 افکند.  ری سرش را به ز یگشت و با ناراحت  کیو آنا نزد منی به د استاد

 . دیو ی_ متاسفم د 

 : دیگو  یو م  ردیگ ی را محکم م  دیو ی دستان د منید

 .ری... بگ_ ا ... ا ... ان ... انتقام ... من ... من ... من رو ... از ... ازشون ... ب ... بگ 

 بلند شد. دی وی هق هق د ی صدا

 از دستتون بدم. خوامیمن نم ن، یش  داریتورو خدا ب م،یر یگی_ نه باهم ازشون انتقام م

 بلند گفت:  هیگر  با

 بشم. می تی خوام  ی_ نم
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کند و کم کم   یاما ناگهان درد تمام وجود او را احاطه م دی بگو یسخن  خواهدی م منید
 شوند. یبسته م شیچشم ها 

 کند. یم منی شروع به صدا کردن د  ند،یب یرا م  منی د ی بسته   ی تا چشم ها دی وید

 _ پدر، پدر، تورو خدا چشم هاتو باز کن، پدر، مادر حداقل تو چشم هات رو باز کن.

 دند. ش  یم  شتریهر لحظه ب د یو ید ی اشک ها 

 کرد.  یرا در وجود خود احساس م ی بد حس

 .ردی گ یرا در دست م رشیکشد و شمش یم ی بلند ی نعره   دی وید ناگهان

  ر یبه شمش یو با نگران زدیخ ی بر م  شیاز جا زیشود که همزمان استاد ن  یبلند م شیجا از
 نگرد.  یم دی وی در دست د

 ؟یکار کن یچ ی خوا ی_ م

برود که استاد   رونیخواهد از خانه ب یکند و م یبا خشم به سمت در خانه حرکت م دی وید
 زند. یم شی صدا

 .یبش  مونی نکن که بعداً پش ی _ کار احمقانه ا

  یشوند م  یم ری نگرد و همانطور که اشک از چشمانش سراز یبه سمت استادش م یعصب
 : دی گو

 . نهیکنه هم  یکه آرومم م یزیدرحال حاضر تنها چ رم،ی رم انتقام بگ ی_ م

استاد را   دی و یکه ناگهان د ردیگ  یشود و دست اورا م  یم کی به شاگرد نوجوانش نزد استاد
 کند. یکردن م هیو شروع به گر  ردیگ  یدر آغوش م

 باشه؟  تونهیم  یکار ک  یعنی...  ی _ استاد ... پدرم ... مادرم ... همه مردن ... 

 . ریسراز   شیشوند و اشک ها یخم م شی هازانو ناگهان
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بده؟   یزندگ  نقدریکنم؟ چرا ا  یتونم تحمل کنم، حاال چطور بدون پدر و مادرم زندگ  ی_ نم
نامرد   نی رو از دست بدم؟ ا  نمیوالد دی سن با نی ا  ی ارزشه؟ چرا من تو یب  نقدریا ایچرا دن

 کشه؟  یم ی به نابود  مویکه داره زندگ  هیک 

 : دی گو یو م  ردیگ ی را در آغوش م دی وی و د ندینش یم  نیزم ی بر رو استاد

 .یری گ یخودت م ی و آنا رو خودت با دست ها منی_ نترس پسرم، انتقام د

و حرص همراه با   تیشوند و با عصبان یمشت م شی دست ها ادیز  تی از عصبان دی وید
 : دیگو   یاشک م

 کشمشون.  یکردن، م میکار با زندگ  یچ کنمیوقت فراموش نم  چیکشمشمون، ه  ی_ م

 

 *حال* 

 

 پسرم!  د،یو ی_ د

 نگرد. یکند و به دست استاد م یسرش را بلند م دی وید

 نوشد.  یتلخ را م  ی قلوپ، آن قهوه   کیو در   ردیگ  یرا از استاد م قهوه

 د؟ ی و ی_ حالت خوبه د

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م دی وید

 _ بهترم. 

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م استاد

 .یر ی گ یم کی نزد ی ا ندهیرو در آ  من ینترس، تو انتقام آنا و د یز یآروم باش، از چ _
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 : دی گوینگرد و م  یهمانطور که اخم کرده است به استادش م دی وید

 بره.  ن یآب خوش از گلوشون پا  ذارمی _ نم

 :دی گو ی شود و م یاز استادش جدا م سپس

 .امیزود م ، ییبرم جا  دی _ من با 

 رود. یم رون یاز خانه ب سپس

 برد. ی آشنا شده و از کار کردن در آن کافه لذت م  شتریبا کارش ب  زین می مر یطرف از

 برد.   یم انیمشتر  ی داد و سفارشات آماده را برا  یرا به دست جرج م سفارشات

 زند:  یرا صدا م م یمر  عیسر  جرج 

 ! ای دختر ب ی_ ه

 : دی گو یدهد و م یم یی شود که جرج به او منو یم ک ی به جرج نزد می مر

 منو رو بهش بده.   نیبرو ا  عیسر ادی داره م یمشتر هی_ 

خوش قد و قامت وارد   ی کند که مرد ی زند و به سمت در کافه حرکت م یم ی لبخند می مر
 شود. یکافه م

 : دیگو  یم  ییبا خوش رو  می مر

 . دیبفرما  نی _ سلم خوش اومد 

 کند. یمتعجب به او نگاه م میدارد که مر یچشمانش بر م  ی را از رو نکیمرد ع آن

 کرد، نبود. یدر آن کار م می که مر یشرکت  دی جد ریمد  د یو یجز د یآن مرد کس یآر

 : دیگو ی زند و م  یم ی پوزخند دی وید

 باشن.  اهمی بعض دی رم با یمن هرجا م  نکهی_ مثل ا
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 رود. یم یخال زیم  کیو به سمت  دی ربا یم  می با خشونت منو را از دستان مر  سپس

  یم کی نزد  میاز گارسن ها به مر  گرید یکی نگرد که السا  ی م شیبه رو به رو یناراحت با
 : دیگو ی شود و م

 نسکافه بخور من هواسم هست.  وانیل کی جرج   شیبرو پ ی _ تو از صبح تا حاال کار کرد

 : دیگو  یشود و م یم  کیزند و به جرج نزد یم یلبخند مصنوع  می مر

 نسکافه بهم بده.  وان یل کی _ لطفا 

 : دیگو   یزند و م یم ی لبخند جرج 

 کنم، شکلت هم بهت بدم؟  ی_ حتما، االن برات درست م

 کند. یم  یدهد و تشکر  یسرش را تکان م می مر

 کند. یآن مرد فکر م  هیآب ی اندازد و به چشم ها  یم نیرا پا  سرش

 : دیگو  یلب م ریکشد و ز  یم یقیعم نفس

 مرد چقدر آشناست!   نی_ ا

  ر یروزنامه در دست گرفته و در حال خواندن است اما همزمان ز  کی درظاهر  دیو ید  یطرف از
 نگرد.  یم می به مر یچشم

 : دی گو یخود م با

 دختر چقدر آشناست!  نی_ ا

  دنیکند و شروع به نوش یاز او تشکر م ز ین میدهد و مر  یم می نسکافه را به دست مر جرج 
 کند.  ینسکافه اش م
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 *** 

 

 شود. یکم کم تمام م  می مر  یکار می شود و تا یهفت عصر م  ساعت

 قهوه بود.  دنیدر آنجا در حال نوش   د یو یرفته بودند و فقط د انیمشتر تمام

  یم رونی از کافه ب شیلباس ها  ضی کند و پس از تعو یبه سمت رختکن حرکت م می مر
 رود.

 کجا قرار دارد. او در ی خانه  ندیکند تا بب یم بیرا تعق می مر ز ین دیو ید  یطرف از

 شود.   یکند و وارد اتاقش م یبه خانه، به استل و فلورا سلم م دن یپس از رس می مر

 رود. یبه آغوش خواب م عیخسته است که سر آنقدر

خود  ی در کجا است به سمت خانه  می مر ی متوجه شد خانه  نکهیپس از ا زین دی وید
 شود.   یکند و وارد اتاقش م ی حرکت م

 حس خواب به او دست داده است.  یبیطورعج به

 رود. یکشد و به خواب فرو م یتخت خود دراز م ی رو

 

 *گذشته* 

 

پدرش شاه   ی ایگذارد و هدا  یاحترام م  وان یشود و به شاه ر  یوارد قصر م یرانی ا شاهدخت
 : دیگو  یکند و م  یم می تقد وان ی را به شاه ر رانیا

 فرستادند. ریاخ ی جنگ ها سپاس از خدمات شما در  ی رو پدرم برا ایهدا  نی_ ا
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 .کندی شروع به ترجمه م  یرانیا  ی بانو مترجم

 : دیگو  یخندد و م یآرام م  شاه

شما هم تازه از سفر   م،یها که به ما کردند نکرد یرانی ا ی ها یدر برابر خوب ی ادی_ کار ز
 . دیاستراحت کن نیلطفا بر  نی برگشت

 یخارج م  یکند و از سالن اصل  یسرش را خم م یکم  یرانی ا ی کند و بانو یترجمه م مترجم
 کند. یشود و به سمت استراحتگاه حرکت م

 : دیگو  یم یعصب وانیشاه ر   یطرف از

 م؟ یما مهمان دار  دونهی_ پس ژنرال سالواتور کجاست؟ مگه نم 

 : دیگو   یکند و م یسرش را خم م یو کم  ردیگی شاه قرار م ی از وزرا رو به رو  یکی

در حال استراحت هستند، من   ادیاز سفر برگشتند و به احتمال ز  ی_ قربان، ژنرال به تازگ 
 . دیبه خدمت شما خواهند رس ع یسر   یلیمطمئنم خ

 : دیگو  ی م عیاعظم سر  ریوز

 دردسر سازه. اریبس شونیا یکله شرق نی_ ا

 : دی گویو م   ستدیا  یامپراطور م ی رو به رو سپس

سال سن دارند   کی و   ستیژنرال فقط ب  د،یمسئله فکر کن نیادرمورد   کمی _ امپراطور لطفا 
  ن یبه شما توه  شونیبگم که ا د یبا  شونیا  یتجربگ یارتش هستند، علوه بر ب کی و ژنرال 

استراحت اجازه نگرفتند، به نظر   ی نشدند و از شما برا ابیکردند که در محضر شما شرف 
 هستند.  زاتمستحق مجا شونیمن ا

 : دی گویزند و م  یخود م یصندل  ی دسته  ی محکم بر رو  وانی ر شاه
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ساله بود که اعتبار   ک یو   ستیجوان ب نی هم ن،ی اعظم، مواظب حرف زدنتون باش ری _ وز
 . نیو سپس سخن بگ دیفکر کن  یکشور مارو باال برد، پس لطفا در هنگام حرف زدن کم

 : دی گو یکند و م یاعظم سرش را خم م ریوز

 ! تحضری اعل دی _ منو ببخش

 زدن اتاقش بود.  دی در حال د یرانیشاهدخت ا   یطرف از

 .مایسی_ پر 

 شود. یبانو وارد اتاق م ی  مهیند

 من!  ی _ بله بانو

 : دیگو  یو م  زدیخ یبر م شی شهرزاد از جا  بانو

 .یکن می همراه دی شهر رو بگردم، با نیبرم بازار ا خوادی _ دلم م

 : دی گوی کند و م یسرش را خم م  یکم مهیند

 ست؟ ی به نظرتون زود ن م،ید یرس یمن ما به تازگ  ی بانو ی_ ول

 ی را بر رو دشیرنگ و نقاب سف یکند و چادر مشک یاش را مرتب م یروسر شهرزاد
 : دیگو  یگذارد و م یصورتش م

 رم. یخودم تنها م ی ایاگه نم م یآماده شو که بر عیحوصلم سر رفته، سر  _ منکه 

 : دیگو ی کشد و م یم یق ینفس عم مایسی پر

 من!  ی _ چشم بانو

 یصورت خود م ی را بر رو  د یپوشد و نقاب سف  یم یچادر مشک کی زود  یلیخ مایسی پر
 رود. یم رونیگذارد و همراه با بانو شهرزاد از قصر ب
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 کند.  یو پر زرق و برق بازار م بای اجناس ز دنیشروع به د  یبا خوشحال شهرزاد

 پدر و مادرم ببرم.  ی برا یحتما سوقات دی ا! بباستیز نجایا ی _ چقدر بازارها

 :دی گو یکند و م یسرش را خم م  مایسی پر

 من!  ی _ حتما بانو

 . ستندینگر  یاش م مهیبازار متعجب به شهرزاد و ند  مردم

حاال   ستم،یمن زبانشون رو خوب بلد ن می آوردیکاش مترجممون رو م ی ا مای سیپر  گمی _ م
 کار کنم؟  یچ د یکنم با دی اگه بخوام خر

 : دیگو   یزند و م یم ی لبخند مهیند

دارم   رادیجاها ا یمن، من زبانشون رو خوب بلدم هرچند که بعض ی بانو ستین ی_ مشکل
 کنم. یاما خودم کمکتون م 

 : دیگو   یگردد و م یبر م  ما یسی متعجب به سمت پر شهرزاد

 ؟ ی گرفت ادی  ی_ واقعا؟ از ک 

 : دیگو   یکند و م یسرش را خم م  مهیند

 گرفتم.  ادیمن، از مادرم  ی بانو _ بله

  یدست فروش ها م ی زدن دستبندها دی دهد و شروع به د یسرش را تکان م یرانی ا ی بانو
 کند.

 .رندی گ یرا م دی دستبند سف ک یچشمانش   

اش نشان بدهد که   مهیگردد که آن دستبند را به ند  ی دارد و به پشت بر م یرا بر م دستبند
 کند. یبر خورد م وری ژنرال سالواتور جون یآب  ی ناگهان چشمانش به چشم ها

 کنند. ینگاه م گریکد یبه هم متعجب به   کی کم و نزد اریبس ی دو با فاصله  آن
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 *حال* 

 

  یخود م ی به رو به رو  ریشوند و متح یم  داریمتعجب و همزمان از خواب ب  دیو یو د  می مر
 نگرند. 

 رود. یم نی کشد و از تخت پا یسرش م  ی به رو ی دست می مر

 .ندینش یم نهیآ ی کند و رو به رو یاتاق خود را روشن م المپ

 : دیگو  یکند و فقط م یدارد چه کار م دانستیبود که نم دهیترس آنقدر

 کردم؟  یکار م ی_ من اونجا چ

 شنود.  یگذارد و ضربان قلب خود را به وضوح م یقلب خود م ی بر رو یدست

 کنم. قیحتما درموردش تحق د یبا  ور،ی_ ژنرال سالواتور جون 

 نگرد. یم  وارید ی ساعت رو به

 آمد.   ینم می دو شب بود و خواب به چشمان مر ساعت

 برخواست و به سمت دفتر خاطرات خود حرکت کرد.  شیجا از

 . دی آب خنک نوش  وانی ل کی آمد و  ن یاز تحت خود پا عیسر   دیو ید  یطرف از

 . ستی نگر واری د ی و به ساعت رو  دیکش یقیعم نفس

  دی اش را پوش یمشک ی لباس ها عیدستانش را مشت کرد و سر  یدو شب بود؛ عصب ساعت
 صورتش نهاد.  ی رنگش را بر رو یو نقاب مشک

 رفت و به سمت ساختمان ها حرکت کرد.  رونیخانه ب از
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نوجوان افتاد که  یساختمان ها شروع به راه رفتن کرد که ناگهان چشمش به دختر ی باال
 کردن او بودند. تیچند جوان در حال اذ 

 به آنها نگاه کرد.  یشد و عصب  کیو به آن دو پسر نزد   دیپر  نی به سمت پا یعصب

 داشتند.  ی ا دهی بودند و بدن ورز  کلی ه ی دو جوان، قو 

 بود گفت:  دایدر آن پ یکه بدحال ییاز آنها با صدا یکی

 مال ماست.  می کرد داشی_ برو کنار، ما زودتر پ 

 از آنجا دور شد.  عیسر  هیبا گر  دختر

 گفت:  یاز پسر ها عصب  یکی

 ذارم. یزندت نم ،ی دختره رو پروند  یآشغال عوض ی _ ا

با مشت بر    دیو یحمله کرد و خواست به او حمله کند که د د یو یاز پسرها به د یکی ناگهان
 کرد و سپس رو به دو جوان گرفت. ک یصورت او زد و تفنگش را در آورد و به باال شل ی رو

 از آنجا دور شدند.  عی باال بردند و سر  میتسل ی آنها دستانشان را به نشانه  ی هردو

 تفنگش را پنهان کرد و از آنجا دور شد.  دی وید

توجه او را جلب   یدختر ی  هیگر  ی ها بود ناگهان صدا ابانیزدن خ دیکه در حال د رهمانطو
 کرد.

 رفت.  یشد ضربان قلبش باالتر م یتر م  ک ینزد  هیگر ی لحظه که به صدا  هر

 که او از شرکتش اخراج کرد.  ستی همان دختر ست،ی دانست او ک  یم

 کرد. یبه آسمان گوش م می مر ی ها  هیرا بلد نبود و فقط به گل  یفارس زبان

 گفت:  یکرد و م یم هیشروع به گل   می مر یطرف از
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چطور دلتون اومد تک دخترتون رو به خاطر حرف    ن، یمنو تنها بذار  نی _ آخه چطور تونست
  یگفت یمگه نم  ییبابا   ن؟یخوب و بد تنها بذار ی آدم ها   ونی م بیشهر غر نیا  ی مردم تو

 من تک دخترتم؟ 

 شود. یهق هقش بلند م ی صدا

پس چطور   ؟یدوستم دار  یلیخ یگفت یدردونتم؟ مگه نم زی من عز یگفت  ی_ مگه نم
 ؟ یمن رو تنها بذار ی تونست

 را به لرزش انداخت. دیو یآهش قلب د  ی صدا

_ مامان ... آه مامان تو چرا؟ تو چرا؟ مامان من مگه دخترت نبودم؟ پس چرا تنهام 
 ؟ ی گذاشت

 اش بلند شد و گفت: هیگر ی صدا

دست    شهیبود؟ چرا ما دخترا هم یدختر بودم چ نکهیاز ا  ریگناه من غ ا،ی_ خدا ...! خدا
چرا ما    م؟ی جام بدان دن،یکه پسرا انجام م ییاون کارا میتونی هامون بستست؟ چرا ما نم

رو ندارم   یکس ب یکشور غر  نیا ی من تو ایخدا م؟ ی پدر و مادرمون هیز ی آبرور  ی  هیدخترا ما
 به توعه، تنهام نذار! دمی از تو، ام ریغ

 کند.  یم هیگذارد و شروع به گر  یصورتش م  ی دستانش را بر رو چارهیب دخترک 

 ...!  می_ مر 

 افتد.  یم  دیو یخواهد سرش را برگرداند که چشمانش به د  یاستل م ی صدا  دن یبا شن می مر

شوند و   یم  دهی نگرد که ناگهان دستانش توسط استل کش یم شیبه مرد رو به رو متعجب
 . شودی م دهی او به داخل اتاق کش

 ؟ ی پنجره نشسته بود وونیا  ی _ چرا رو
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آن   هیخال ی با جانگاه کرد که ناگهان  رونیکرد و به ب ک یبه پنجره نزد  یسرش را کم می مر
 مرد رو به رو شد. 

 ؟ ی کرد یم هی_ چرا گر 

 .ستی نگر یاتاق م ی فقط سکوت کرده بود و متعجب به پنجره  می مر

 : دیگو  یم  یدهد و با ناراحت  یاو را تکان م استل 

 ؟ ی کرد هیچرا گر   م؟ی شده مر _ بگو چت 

  ی دی زد؛ سر درد شد یاش نهاد، سرش به شدت نبض م یشانیپ ی دستش را به رو می مر
بسته شدند و در آغوش   شیاش شد و کم کم چشم ها  جهیباعث سرگ  نی گرفته بود و هم

 استل از هوش رفت. 

 

 *** 

 

 شه؟  ینم داری استل چرا ب م،ی مر م،ی_ مر 

 : دی گو یم یبا نگران استل 

  یکرد، حت  یم هید و داشت گر پنجره نشسته بو  وونی ا ی رو دونمی فقط م  یآبج دونمی _ نم
 .گهیم یداره چ  دونستمینم

 گفت: یقلب خود نهاد و با ناراحت ی دستش را بر رو  فلورا

 اد؟ یسرش ب ییترسم، نکنه بل  ی_ کم کم دارم م
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 ی لحظه بر رو کی آب درون پارچ را به  ی به سمت پارچ آب رفت و همه  عیسر  استل 
که ضربان قلبش باال رفته بود   یدر حال ری متعجب و متح م یکرد که مر یخال می صورت مر

 کرد. دنیتخت نشست و شروع به تند تند نفس کش ی شد و رو  داری ب عیسر

 رساند. می خود را به مر عیسر   فلورا

 _ حالت خوبه؟  

 رو به استل گفت: سپس

  ؟ی بود که کرد یچه کار  نی_ ا

 .افکند و سکوت کرد ری سرش را به ز  یبا ناراحت استل 

 گفت:  می رو به مر فلورا

 شده؟  ی زی چ ؟ی _ چرا ساکت

سخن   توانستیکرد نم یکه م یکه به بدن او وارد شده بود، هرکار ی به خاطر شوک  می مر
 داد. یرا تکان م شیو فقط لب ها   دیبگو 

 آمد.   ینم رونیاو ب ی از لب ها یحرف اما

 و گفت:   ستی به استل نگر   یبرخواست و عصب ش یکلفه از جا فلورا

حرف بزنه، واقعا که،   یحت تونهی بهش شک وارد شده و نم ،ی که تو انجام داد یکار نی _ با ا
 م؟ یکار کن یچ  دیاالن با 

 گفت:  عیسر  استل 

 حرف بزنه، فعل بذار تنها باشه. قهیبعد از چند دق تونهی _ آروم باش خواهر، مطمئنم م

 رود. یم رونیب می به همراه استل از اتاق مر   کشد و یم یپوف کلفه دار   فلورا

 . فتدیچشمان آن مرد م ادینگرد و به  یخود م ی متعجب به رو به رو می مر
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 را به لرزه انداخته بود. می که دل مر  یچشمان با، یو ز  یآب یچشمان

 کرد. یو به آن مرد فکر م دیتخت خود دراز کش ی بر رو می مر

  کیقهرمان که   کی  دی اصل شا ا یبت من،  دی نه شا ایاو زورو باشد،   دیگفت؛ شا  یخود م با
 نام جدا داشت. 

 را مشغول کرده بود.   یرانیکه بود بدجور ذهن دخترک ا  هرچه

 لب گفت:  ریز

  نیکمکم کنه و من رو از ا  ادیخواد ب یمنه؟ نکنه م ی اهایمرد همون مرد رو   نی_ نکنه ا
 یچشم ها مال ک  نیا یعنی داشت؟   یقشنگ ی رقت بار نجات بده، چه چشم ها  یزندگ 
 باشه؟  تونهیم

 وارد خانه شد و به سمت اتاق خود حرکت کرد.   عیسر دی وید

 لب گفت:  ری و ز  ستی خود نگر ی را از صورتش برداشت و متعجب به رو به رو نقاب

 فته؟ یم یمقدس، داره چه اتفاق می مر ای_ 

 چشمان پر از اشک آن دختر افتاد.  ادیبه  ناگهان

 کنه؟ یکرد؟ چرا قلب من درد م یم هی_ چرا اون دختر داشت گر

 صورتش نهاد.  ی و دستش را بر رو  دیکش یقیعم نفس

 فرو رفت.  یقیبه خواب عم قهی و پس از چند دق دیتخت دراز کش ی رو

 

 *گذشته* 
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 از بانو فاصله گرفت و از آنجا دور شد. یبه خود آمد و کم عیسر   فرمانده

با او رو به    شیپ ی  قهیدق کی که کمتر از   یمتعجب به رفتن مرد خوش قد و قامت شهرزاد
 .ستیرو شده بود نگر 

 شد و گفت: کی به او نزد عیبانو شهرزاد سر ی  مهیند مایسی پر

   ن؟ی من شما کجا بود ی _ بانو

چرخد، پس   یدر دهانش نم ی اما حرف دی کند تا سخن بگو یدهانش را باز م شهرزاد
 : دیگو  یو آرام م کندی سکوت م

 .مای سی پر می_ به قصر بر 

 روند.  یو باهم به سمت قصر م  دیگو  ی م یچشم مایسی پر

که صورتش   ستی دختر یآن دو چشم مشک  ریژنرال سالواتور ذهن و قلبش درگ  یطرف از
 پوشانده شده بود.  دی سف  ی آن پارچه   ریز

 بود چگونه است!  ده یکه در بازار د ییبا یز ی کامل آن بانو ی بود بداند که چهره  کنجکاو

منتظر    وانیکه شاه ر  یبه سالن اصل  عیدهد و سر یسرش را به چپ و راست تکان م  یکم
 رود.  یاو بود م

 شود. یم  کی و به پادشاه نزد کندی احترام م  ی شود ادا یم یتا وارد سالن اصل ژنرال

 . وانی_ درود بر شاه شاهان، حاکم عادل و مقتدر انگلستان، پادشاه ر

 : دی گو یخندد و م  یآرام م  وانی ر شاه

 !وری_ درود بر قهرمان ما، ژنرال سالواتور جون

 : دهدیمکث ادامه م یاز کم پس
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امده   نجایجنگ گذشته به ا  یتشکر در همکار ی برا  رانی ژنرال، دختر شاه ا می _ منتظر تو بود
 بود.

 : دی گو یمتعجب م ژنرال

 ران؟ ی_ دختر شاه ا 

 : دیگو   یدهد و م یسرش را تکان م  شاه

 تشکر امد. ی _ بله، برا

 زند. ینگهبانش را صدا م سپس

 ! پی_ فرمانده اسکا

 کند.  یشود و سرش را خم م یم کی به شاه نزد  فرمانده

 _ بله امپراطور! 

 : دیگو  ی م ی جد یلیخ شاه

 . ادی_ برو و به بانو شهرزاد بگو که ب

 : دیگو  یکند و م یدوباره سرش را خم م فرمانده

 _ اطاعت قربان.

 شود. یاز آنجا دور م  سپس

 : دی گو  یرو به ژنرال م شاه

 .ستی و کنار من با کی نزد  ای_ ژنرال لطفا ب

 . ستدی ا یبا فاصله م وانیکند و کنار شاه ر یسرش را خم م  ژنرال

 شود. یاش وارد سالن م مهیبه همراه ند یرانیا ی بانو هقیاز چند دق پس
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از او   یزی چ گریاز چشمانش د ر یصورت داشت غ  ی که بر رو ی دیسف  ی پارچه  لیدل به
 معلوم نبود.

دارد  یصورت خود بر م ی کند و با دست راستش پارچه را از رو یسرش را خم م یکم بانو
 نگرد. ی م شی رو به رو ی بای ز ی به بانو ری که فرمانده متعجب و متح

 :د یگو  یآرام م شهرزاد

 سرورم؟  نی داشت ی_ با من امر

 : دیگو   یزند و م یم  ی لبخند امپراطور

 شما شد، آشنا کنم.  یروزیکه باعث پ ریجنگ اخ ی خوام شمارو با فرمانده   ی_ بله، امروز م

 : دیگو  یو م  ردیگ ینشانه م  وری وندستش را به سمت ژنرال ج سپس

 .ریاخ ی جنگ ها  ی کل قوا ی هستند، فرمانده   وریژنرال سالواتور جون شونی_ ا

کند و   یمتقابًل کار او را تکرار م زیکند و بانو شهرزاد ن یسرش را خم م  یکم فرمانده
 : دیگو یم

 از شما سپاسگزارم. اری_ بس

 : دیگو   یزند و م  یم ی لبخند فرمانده

 بود.  زی کار ناچ نینسبت به ما داشت ا  رانیکه ا  ییها  یکنم، در قبال خوب ی_ خواهش م

 : دی گوی کند و م یرو به امپراطور م  بانو

 به شما عرض کنم.  دیهست که با ی_ مطلب

 : دی گو یم  وانی ر شاه

 ! دی_ بفرما 
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 :دی گو   یم نیشهرزاد همانطور آرام و مت بانو

ترک خواهم کرد و مطمئن   نجارویخدا بخواد فردا صبح اتشکر اومده بودم و اگه  ی _ من برا
 شما حتما به پدرم خواهم گفت.   ی ها یاز خوب دیباش

 : دی گوی زند و م یم  ی لبخند شاه

ترک کنه اما  ی زود نی بخواد مارو به ا یو مهربان ییبا یز  نیبه ا  ییتأسف داره که بانو ی _ جا
 . دیبر   دیتونیشما م ست،ین یمشکل

امپراطور را ترجمه کرد و بانو همانطور که لبخند خود را حفظ  ی حرف ها نیآخر مترجم
 شود.  یخارج م یکشد و از سالن اصل  ی صورت خود م ی کرده بود پارچه را بر رو

 

 *** 

 

 از قصر در حال قدم زدن است.  رونیشب است و بانو شهرزاد تنها در باغ سرسبز ب مهین

 و سپس با آن وداع کند. ندیر را ببکشو نی بار ا  نیآخر   ی خواست برا یدلش م او

 او را متوقف کرد.  یکس ی حال قدم زدن بود که صدا در

 _ بانو! 

 . ستی نگر وریبه عقب برگشت و به فرمانده سالواتور جون شهرزاد

 گرفته است؟   ادیاز کجا  یخود گفت که او فارس با

متقابًل کار او را  زی احترام خم کرد که فرمانده ن ی مکث بانو سرش را به نشانه  یاز کم پس
 تکرار نمود.

 شروع به راه رفتن کردند. گری کدی ی شد و آن دو شانه به شانه   کیبه شهرزاد نزد وریجون
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 آرام گفت:   فرمانده

  گهیآشنا شدم و باعث تأسف هست که من د ییبایز ی بانو نی_ باعث افتخاره که با همچ
 .مست یشما ن دنیقادر به د

 :دی گو ی زند و م یم یی بای لبخند ز شهرزاد

خودش برگرده،   ی به خونه   دی خشنودم، خب هرکس باالخره با  اریشما بس دنی_ منم از د 
 ن؟ یگرفت ادیرو از کجا  یرانی سوال، شما زبان ا ک یفقط  

 : دی گو  یکشد و م یم یق ینفس عم فرمانده

  اریها بس یرانیچون من با ا   ی داره و از طرف ادیز  ن یبه تمر  ازیفقط ن ست، ین ی_ کار سخت
 گرفتم.  ادیمعاشرت داشتم  ادیز

 پرسد: یکنجکاوانه م  شهرزاد

هست که به  ی واقعا کار خارق العاده ا ن،یداشته باش ی ادی سن ز ادی _ اما شما به نظر نم
 .نی مسلط هست یبه زبان فارس یآسون نیا

 : دیگو  ینگرد و م ید مشهرزا ی و به چشم ها  ستدیا یاز حرکت م  فرمانده

 سالمه شما چند سالتونه؟   کیو   ست ی _ من ب

 : دی گو یلب م ر یشود و ز یم یمات آن دو چشم آب شهرزاد

 _ منم نوزده سالمه.

 : دیگو  یشود و م یم کی قدم به او نزد کی   فرمانده

 _ چه جالب، من از شما بزرگ ترم.

 شود.  یم  شتریضربان قلب هردو به شدت ب 

 شما سالواتوره؟   کی_ بله جالبه، فرمانده اسم کوچ 
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 شود.  یم کی به او نزد گری قدم د کی   فرمانده

 _ بله و اسم شما شهرزاده؟ 

 خورد.  یجا م یکم بانو

 من گذاشته. ی اسم رو رو ن ی_ ام ... بله، پدرم ا 

 یمانع او م یکس ادی فر ی بشود که ناگهان صدا کی به او نزد گری د یقدم خواهدی م  فرمانده
 شود.

 _ فرمانده ... فرمانده ...! 

 

 *حال* 

 

 ...! دی وی... د د یو ی_ د

 : دی گو یو بلند م زدیخ یبر م شی از جا  عیسر دی وید

 _ شهرزاد! 

 قلبش به شدت باال رفته.  ضربان

 کند. یبه او نگاه م ینشسته است و با نگران دی وی تخت د ی رو استاد

 ؟ ی دیحالت خوبه؟ صورتت به شدت عرق کرده، خواب بد د د،یو ی_ د

 نگرد. یمتعجب به استادش م دی وید

 ن؟ یشناس یبه نام شه ... شهرزاد م  یی_ نه ... استاد ... شما ... شما بانو

 نگرد. یمتعجب به او م استاد
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 ؟ ی دیدرمورد اون د ی چطور؟ نکنه خواب بد شناسمی نه نم ؟یبی_ شهرزاد؟ چه اسم عج

  کی و  زدی ر ی آب م  وانی ل کیخود   ی و برا داردیرا بر م یعسل ی پارچ آب رو عیسر دی وید
 : دی گو یو م خورد ینفس آب را م

 زنم. یبرم سرکار، بعدا راجبش حرف م دی _ با

 شود. یو از اتاق خارج م  دیگو  یم ی باشه ا دی با ترد استاد

  یرا م شی الزم لباس ها ی کند و بعد از انجام کارها یحرکت م ییبه سمت دستشو دی وید
 کند.  یپوشد و به سمت شرکت حرکت م

 

 *** 

 

به سمت کتابخانه برود   خواهدیو م داردی هفت عصر است و او دست از کار بر م ساعت
 . خواهدیچرا نم  داندیاما نم

 کرد. یدر آنجا کار م یرانی برود که ان دختر ا ی خواست که به آن کافه ا یم دلش

 ساعت هفت شده.  ندیب یکند که م یبه ساعت نگاه م می مر یطرف از

 زند. یاو را صدا م  یبه سمت رختکن حرکت کند که جرم خواهدیم

 _ کجا؟ 

 : دیگو ی زند و م ی لبخند م یکم می مر

 تموم نشده؟   میکار م ی_ مگه تا 

 : دی گوی شود و م یم  کیبه او نزد  یجرم
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تو   میبه گارسون دار ازیو ن میدار یامشب ما مشتر ،یرو گرفت فتی_ معلومه که نه، تو دو ش
 .یبمون د یبا

 : دی گو یکشد و م یبه سرش م ی دست می مر

 ترسم.  یم کمی ...  ی _ راستش ... 

 : دی گوی خندد و م یجکسون آرام م  ی آقا

 تازه خودم هواتو دارم نترس. ی ا دهیتو که پوش ؟ی ترس ی _ چرا م

 کند.  یکافه حرکت م یکند و به سمت سالن اصل  یزند و تشکر م یم ی لبخند می مر

 

 *** 

 

 گفت:  عیرا از دستان جرج گرفت که جرج سر  ینیس ینگران با

 رقصن. یمبل نشسته و دخترا دارن دورش م ی اون آقا که وسط رو شی_ زود برو پ

 و ترس گفت:  یبا نگران می مر

  نیهمه پسر و دختر بگذرم نکنه ا نی ا نیاز ب د ی آخر نشسته من با  یلیآخه اون آقا خ_ 
 ها بشکنند.  وانیو ل  شهیش

 : دی گو یکشد و م یم یپوف کلفه دار  جرج 

 نکن. تیهم من رو اذ  نقدری_ لطفا نترس و برو و ا

 کند.  یو به سمت آن مرد حرکت م داردی را بر م ین یس  یبا ناراحت می مر
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هستند   دنیکه درحال رقص یدختر و پسران انیبلند است و او م ار یبس کی موز ی صدا
 کند. یشروع به راه رفتن م 

که سرش را بلند   یگذارد و هنگام  یآن مرد م زی م ی را رو ینیس ادیو با ترس ز یسخت به
 .نندیب یسبز آشنا را م ی  لهیکند، چشمانش دو ت یم

 کند.  ینگاه م مینگرد و رابرت متعجب به مر  یمتعجب به رابرت م می مر

پسران و   انی شود و دوباره م  یاز آنجا دور م عیسر می مر دی بگو یزیچ  خواهدی تا م رابرت
 . فتدیکه درحال رقص هستند م یدختران

 باال رفته.  ادی ضربان قلبش از ترس ز داندیو فقط م فهمدی خود را نم حال

 _ جووون بخورمت. 

 نهاد. می ترس به سمت آن پسر برگشت که ناگهان پسر دست بر پشت مر با

و   غیبلند بود و دختران و پسران درحال ج کی موز ی اما چون صدا دیکش  ی بلند غیج می مر
 نکرد. ییاو اعتنا ی به صدا یبودند کس  دنیهورا کش

 کرد.  یرا به وضوح استشمام م ی گند ی بو

کند که ناگهان همان پسر دستان او را محکم   دایآن پسر نجات پ  خواست که از چنگ یم
 در حرکت کرد. یگرفت و به سمت خروج

 گفت:  یم یو بلند و با زبان فارس دیزدن کش  غیشروع به ج می مر

 . یعوض ی مامان ولم کن پسره  ی وا د، یکمک، کمکم کن ای_ مامان، مامان، خدا 

 کردند. ختنیشروع به ر  شیها  اشک

که در کافه   د یو ید ی به گوش ها می مر یفارس ی اشک و ناله ها ی بود که صدا نیب نیهم در
 . دیدر حال خوردن بود رس
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 .ست ی در نگر ی به ورود یو عصب دی کوب زیم  ی را محکم بر رو وانی ل ادیز تیعصبان از

 کرد. نی از کافه برد و سوار ماش رونیرا به ب  می پسر  مر آن

 بود.  دهیفا   یب می مر ی تقلها

 . دیرا در پشت خود د کلیه  ی سرش را برگرداند دو پسر قو نکهیهم

 گفت:  ی سیپسر زد و به زبان انگل ی محکم بر شانه  غیج با

 باز کن. نویرو باز کن، آشغال در ماش  نیدر ماش ی_ عوض

 اش را از سرش در آورد. ی زد و روسر  میاز پسرها محکم بر سر مر  یکی ناگهان

اما  اوردیرا به پشت ب می کرد که مر یسع یگشت و پسر دوم هوشیب ادیاز درد ز می مر
  می دست از مر دی آنها رس ی به گوش ها نی سقف ماش  ی که بر رو یوحشتناک ی ناگهان با صدا

 . دندیکش

 آنها قرار گرفت. ی و روبه رو  دیپر   نیسقف ماش ی از رو یمخف مرد

 گفت:  یاز پسرها عصب یکی

 چرا ماسک زده؟  ه؟یا یچه عوض  گهید  نی_ا

 گشتند.  کیشدند و به او نزد ادهی پ نی پسر از ماش سه

 بود گفت:  یعسل ی بور و چشم ها ی با موها یاز آنها که پسر  یکی

دختر   نی ا دست،ی فا  یبگم زحماتت ب دی با یاریقهرمان هارو در ب ی تا ادا ی _ هه، اگه اومد
 مال ماست. 

 . ستی به آنها نگر یفشرد و عصب گریکد ی به  ادیز  تی را از عصبان شیدندان ها  یمخف مرد



 ی مرد مخف 

 
93 

 

به   ی شد و خواست با مشتش ضربه ا کی نزد دی وی زد و به د  ی از پسرها پوزخند گری د یکی
  ی بر رو ی داد و با پشت دست مشت محکم یجا خال عیبزند اما او سر  یصورت مرد مخف

 شد. نیکمر او زد که پخش زم

ضربات آنها را  یگریپس از د یکی  یشدند که مرد مخف ک ینزد  دیو یبه د  گریتا پسر د دو
 کرد و شروع به کتک زدن آنان کرد. یدفع م

تفنگش   دی وی شد که ناگهان د ک ی نزد یشده بود به مرد مخف یعصب اریاز پسرها که بس  یکی
 در آورد و به سمت او نشانه گرفت. عیرا سر

ند  را باال بردند و پس از چ شان یهرسه پسر از ترس دست ها ،یحرکت مرد مخف نیا با
 بشوند فرار کردند.   کینزد  نیلحظه بدون آنکه به ماش

 حرکت کرد.  نیتفنگش را برداشت و به سمت ماش دی وید

کمرش نهاد و  ی را بر رو گرشیزانو و دست د  ریدستش را ز کی و   دیرا در آغوش کش می مر
 اورد. رونی ب نی دختر را از ماش

  ی که با لباس ها دی وی شده بودند و د زان یآو  شانشیبلند و پر  ی همانطور که موها می مر
 گذاشته بودند.  شیرا به نما ییبایز ی اش او را بغل کرده بود صحنه  یو رزم یمشک

 گشت.  می اتاق مر ی ساختمان ها رفت و به دنبال پنجره  ی به سمت باال عیسر یمخف مرد

 از بود.اتاق ب ی نمود و از شانس خوب او پنجره  دای ساعت باالخره اتاق را پ  میاز ن پس

 تخت نهاد. ی را رو م ی اتاق شد و مر وارد

خود   ی و سپس از اتاق خارج شد و به سمت خانه   ستی لحظه به چشمان او نگر  چند
 حرکت کرد. 

 

 *** 
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 .ستی چشمان خود را باز نمود و به سقف اتاقش نگر می مر

 کرد. شی کرد و شروع به کندن موها  دنیکش غیشروع به ج ناگهان

 نجاتم بده ... ادیب یکی کمک ... کمک  د،یولم کن یعوض  ی آشغاال  د،ی _ ولم کن

 وارد اتاق شدند.  عیدر اتاق با شتاب باز گشت و استل و فلورا سر ناگهان

 نشستند و شروع به آرام کردنش کردند.  م یکنار مر  کی شدند و هر   کی نزد  میبه مر  عیسر

 گفت:  عیسر  استل 

 !آروم باش  کمی شده  یچ  زمی_ آروم باش عز 

 گفت:  هیبا گر  می مر

 . نیری کنند تورو خدا جلوشون رو بگ یخوان بهم  دست دراز ی_ م

 گفت:  یو با نگران دی محکم او را در آغوش کش  فلورا

 برسونه.  ب یبهت آس تونهی نم یکس میهست نجایمن و استل ا زمی_ آروم باش عز 

فلورا نهاد و همانطور که دستش در دستان استل بود در  ی  نهیس ی سرش را بر رو  می مر
 کرد. هیآغوش فلورا شروع به گر

 دختر نباشم.  گهیترسم، نکنه من د ی_ فلورا م

 برخواست و گفت:  شی از جا عیسر  استل 

 .نگتونیدنبال دکتر پد رمی _ من م

 به خود فشرد.  شتریرا ب می سرش را تکان داد و مر  فلورا

 وارد خانه شد. نگتونیساعت همراه با دکتر پد  کی رود و پس از   یم  رونیاز خانه ب استل 
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 .ستی که در آغوش فلورا بود نگر ی وارد اتاق شد و به دختر مو بلند عیسر   دکتر

 نه. ایبر سر دارد  یدانست روسر یآنقدر حالش بد بود که نم می مر

او  ی  نه یبود و دکتر در حال معا دهیتخت خود دراز کش ی به خود آمد که رو یزمان فقط
 بود.

 ومد؟ ی ن رونی ب ی_ از پاهاش خون

 گفت:  عیسر   فلورا

بهش دست   خواستندی دکتر، متاسفانه انگار چند تا پسر افتاده بودن دنبالش و م ی _ نه آقا
 کنند. یدراز

 :د ی گو  ی دهد و م یسرش را تکان م  دکتر

 ن؟ ی_ شما کجا بود 

 گفت: یبا نگران استل 

  ی صدا نکهیخونه، صبح هم  ادیحتما خودش م میگفت  مید یشب خواب ازدهی_ دکتر ما ساعت 
 . میشد  داری از خواب ب می دی هاش رو شن غیج

 و گفت:  ستیاتاق نگر  ی به پنجره   دکتر

 پنجره از همون اول باز بوده؟  نی_ ا

 . ستندی خواهر هردو متعجب به پنجره نگر دو

 آرام گفت:  استل 

 ت داره پنجره رو باز بذاره.عاد می_ بله کل مر 

 گفت:  عیسر  پزشک
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 م؟ ی_ مر 

 گفت:  عیسر   فلورا

 .هیرانی دختر ا  کیدختر،   نی _ بله ا

 .ستیپنجره نگر  وانی شد و به ا کی سرش را تکان داد و به پنجره نزد  دکتر

 پنجره مانده بود.   وونی ا ی خاک بر رو ی گرده  یکم

 شد و گفت: ک ی نزد میبه مر   دکتر

 خونه؟  ی _ دخترم تو چطور اومد

 پر از بغض گفت:  ییو صدا  هیبا گر  می مر

... محکم ... محکم ... زد ...   یکی... که ...  دونمی... م ی... ف ... فقط ... م دونمی_ ن ... نم
 دمی... که ... شدم ... د داری... شد ... شدم ... ب ... ب هوشی... س ... سرم و ... من ... ب ی رو

 ... تو ... اتا ... اتاقمم. ... ت 

 : دیگو   یکشد و م یم  یقینفس عم دکتر

 .ستین ی_ خب مشکل

 کند.  یرو به استل و فلورا م سپس

 رم. یم گهی من د ن؛یبگم سالمه پس نگرانش نباش تونمی _ من االن بدون چکاب کامل م

به    عیکند و سر یکند و دکتر به سمت خانه اش حرکت م یم یتا دم در دکتر را همراه  فلورا
او،   را که جد وری فرمانده سالواتور جون ی نامه  یرود و زندگ  یم شی کتاب ها ی سمت قفسه 

 کند ...  یداستان م  ی آورد و شروع به خواندن ادامه   ینوشته است را در م نگتون یجک پد 

 

 *گذشته* 
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  یمانع او م  یکس ادیفر ی شود که ناگهان صداب ک یبه بانو نزد  یخواهد قدم یم  فرمانده
 شود.

 _ فرمانده ... فرمانده ...! 

 نگرد.  یزند م یکه او را صدا م یو به سرباز ردی گ یاز بانو فاصله م عیسر   فرمانده

 شده؟  ی_ چ

 : دیگو  ی نفس زنان م سرباز

 _ انبار قصر آتش گرفته.

 کند. یبه سرعت به دنبال سرباز به سمت انبار حرکت م  فرمانده

  اریکه دلش در دست   داندیم  گری حال د ستد،یا ی رفتن فرمانده م ی به تماشا  زین شهرزاد
 افتاده. 

 

 *** 

 

 بانو آمد.  ی بدرقه  ی برا  وانی را جمع نمودند و شاه ر لی ها تمام وسا مهیند

 به او علقمند شده.   ییبانو گشته بود که گو ی بایز ی محو چهره  چنان

 بدرقه آمده بود.  ی برا وانی پشت سر شاه ر زین وریسالواتور جون   فرمانده

 ی شود و قبل از سوار شدن در ارابه سرش را به نشانه  یم ک یشهرزاد به ارابه نزد بانو
 کند. ی احترام خم م
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 نگرد. یم شی بایز ی به رفتن بانو یزند اما فرمانده با ناراحت  یم ی لبخند زین شاه

 با بانو شهرزاد آشنا شود.  شتریب یخواست کم یم دلش

 شود.  یسوار بر ارابه م شهرزاد

 است.  ن یغمگ اما

 را بشناسد.  ر یدل ی آن فرمانده   شتریب یداشت که کم یم دوست

و درد او را دو چندان   افتی  یسالواتور در ذهن او تجسم م یهر پلک زدن چشمان آب با
 کرد. یم

 کاروان شروع به حرکت کرد. باالخره

  یدلش نم رایتکان بدهد نداشت، ز  ایکه ارابه اش را بلند کند   یشهرزاد هرگز خدمتکار بانو
داشت که اسب او را به حرکت در   ی ارابه ا نیهم ی باشد برا  گرانیدوش د ی خواست بر رو

 آورد. یم

 . ستینگر  ش یبه رو به رو  یبا ناراحت بانو

 ماند؟   یم شتری ب یشد کم یم چه

 و ناراحت بود.  مانیکار خود پش از

گذشت که ناگهان چند نفر به طور ناشناس به کاروان   یساعت از حرکت کاروان م  مین حدود
 تن از محافظان را به قتل رساندند.  نیپرتاب کردند و چند ریت

 یارابه برخورد م ی ها  وارهیکرد و بانو به شدت به د دی شد ی شروع به تکان خوردن ها ارابه
 کرد.

 از کنار چشمان بانو گذشت و ترس وجود بانو را فرا گرفت.  ری شمش  کی ناگهان

 . چه کار کند  دی که با دانستی قلب او باال رفته بود و نم  ضربان
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  ی نشاندند و دست ها نیزم ی و رو  دندی کش رونیارابه باز گشت و آن ها بانو را از ارابه ب  در
 او را با طناب بستند. 

 بودند. دهیآن افراد صورتشان را پوش تمام

 .ستی به اطراف خود نگر بانو

 ها و محافظان کاروان کشته شده بودند. مهی ند تمام

 افتاد ترس و خشم وجود او را فرا گرفت.  مایسی پر ی چشمش به جنازه  تا

  ی که چهره  یرو به آن مردان تیو با عصبان دی به هم سا ادی را از خشم ز شی ها دندان
 بودند کرد و گفت:  دهی خودشان را پوش

کار رو انجام  نیهستم که ا یمن ک  دیدون یم  ن؟یهست یشما ک  ؟ی چ یعنیکارا   نی_ ا
 ن؟ یدیم

که پوزخند زد جلو آمد و رو به بانو   ی و آن مرد دی از آنها به گوشش رس یکی پوزخند  ی صدا
 گفت: 

  ییکسا سی بگم بانو من رئ دیرزاد، با بانو شه یرانیشاهدخت ا  ؟ی هست  یدونم ک  ی_ من م
 ؟یکار کن یچ  ی خوا یبودم که به کاروان شما حمله کردند، خوب االن م

 خم شد و رو به بانو گفت:  مرد

 تا نجاتت بدن؟  یداد بزن ،یبکش غیج ی خوا ی_ م

 برخواست و گفت:  شی از سرجا سپس

 نجاتت بده؟  ادیم  یک  نمی_ داد بزن بب

  ی که چهره  ی درحال اهشیپوش سوار بر اسب س اهیس ی از پشت آن صخره ها مرد ناگهان
 شد و شروع به جنگ با آنان کرد. کی پوشانده بود به آنها نزد  یخود را با نقاب
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 از ترس سوار بر اسبش شد و فرار کرد.  زی آنان ن سی همه را کشت و رئ  یگریپس از د یکی

 او را باز کرد.  ی اشد و دست ه کی به بانو نزد عیسر یمخف مرد

 . ستی خود نگر ی به نجات دهنده  هیبا گر  بانو

  انینما  وریفرمانده سالواتور جون ی نقاب خود را از صورتش برداشت و چهره  یمخف مرد
 شد. 

 اش بلند گشت. هی گر   ی صدا  دی فرمانده را د  ی تا چهره  بانو

 .دیرا در آغوش کش یرانی طاقت دختر ا یب  فرمانده

 .زمی _ آروم باش، من کنارتم، آروم باش عز

بود که  ختنینداشتند و فقط در آغوش سالواتور در حال اشک ر یتمام ش ی بانو اشک ها اما
 شد. هوشیکه به روح او وارد شده بود ب ی ادیناگهان از درد ز

 با ترس شروع به صدا زدن بانو کرد.  فرمانده

 شهرزاد ... شهرزاد ...!  د،یمن ... لطفا چشم هاتون رو باز کن ی من ... بانو ی _ بانو ... بانو

او را حس کرد با   دنیکه نفس کش یکرد و وقت کی شهرزاد نزد ینیانگشتش را به ب فرمانده
جدا نمود و به سمت اسبش حرکت کرد و سوار اسب شد و بانو را   نیاو را از زم  یخوشحال

 و به سمت قصر حرکت کرد. دی در آغوش کش

 بود. هوش یاو فقط عشقش بود که اکنون در آغوش او ب ینگران تنها

 خود را به قصر رساند. عیشکم اسب زد و سر ی بر رو ینه چندان محکم ی  ضربه

 برود.  بیاز سربازها گفت که به دنبال طب یکیبه  عی وارد قصر شد سر  تا

سر او    ی تخت نهاد و باال ی به سمت استراحتگاه بانو حرکت کرد و او را بر رو زین خود
 .ستادیا
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به  عی بود سر  دهی در دستان فرمانده د هوشیاز سربازها که بانو شهرزاد را ب یکی  یطرف از
اعظم در حال صحبت کردن بود، حرکت کرد و سرش را به نشانه  ر یسمت شاه که همراه وز

 ت: احترام خم کرد و گف ی 

  وریاالن به همراه ژنرال جون شونیحمله شده و ا ی رانیبه شاهدخت ا  وان، ی_ درود بر شاه ر 
 در استراحتگاه بانو هستند. 

اعظم   ری به سمت استراحتگاه بانو شهرزاد حرکت کرد اما وز  عیسر دیخبر را شن  نیتا ا شاه
 و با خود گفت: ستی خود نگر ی متعجب به رو به رو 

 اون ها وجود داره؟  نی ب ی کرد؟ نکنه رابطه ا یکار م یشهرزاد چ سالواتور کنار یعنی_ 

 اتفاق شک کرده بود.  نینسبت به ا  یکم

 سمت استراحتگاه بانو حرکت کرد.  به

احترام   ی و سرش را به نشانه    ستادی فرمانده ا ی خود را به بانو رساند، روبه رو عیسر  بیطب
 خم کرد و گفت: 

 افتاده؟  ی_ درود بر فرمانده، چه اتفاق

 : دیگو  یم عیسر   فرمانده

اصل  ای  دمشونید یکجا و ک  نیهستند، ازم نپرس هوشیچرا بانو شهرزاد ب دونمی _ نم
 .دیکن رو چک  تشونیکنند، فقط لطفا وضع یکار م یچ  نجایا شون یا

در اتاق با شتاب   کند که ناگهان یشود و شروع به چکاب بانو م یم ک ی به بانو نزد  بیطب
 : دیگو  یشود و رو به فرمانده م  یوارد اتاق م  عیشود و شاه سر یباز م

 افتاده؟  ی_ چه اتفاق

 کند. ی احترام خم م ی و سرش را به نشانه  زدیخ یبر م شی از جا عیسر  بیطب
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 نگرد.  یم وانی کند و با اخم به شاه ر یم  میتعظ  زی ن فرمانده

 تنها با شما صحبت کنم.  دی _ با

 رود. یم رونیدهد و به همراه سالواتور از استراحتگاه ب یسرش را تکان م  شاه

 : دیگو  یو آرام م عیسر   فرمانده

کار رو  ن یچرا ا دونمینم یحت  دونم،ی بوده رو نم یاز طرف ک  نکهی_ به بانو حمله شده، ا
 انجام دادند.

 : دیگو  ینگرد و م  یمتعجب به ژنرال م  وانی ر شاه

 به شاهدخت حمله شده؟   ؟ی_ چ

 دهد. یسرش را تکان م ژنرال

 : دی گو یم  عیسر شاه

 _ حال شاهدخت چطوره؟ 

 کشد. یم یق ینفس عم فرمانده

 کنه. یرو چک م تشی داره و ضع بی_ طب

 ؟ ی کرد یکار م  ی_ تو اونجا چ

 : دی گو یمکث م ی پس از کم فرمانده

رو به   ییجا  کی گرفتم تا  میتصم  نیهم ی نگران بانو بودم برا دونمیفقط م  دونم،ی _ نم
 اون رو دنبال کنم. انهیصورت مخف

 . ستی به فرمانده نگر ر یمتح وانیر

 ؟ یدار ینکنه بهش احساس نمی_ بب
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 : دیگو   یزند و م  یم  ی پوزخند ژنرال

دختر   کی به  دی همه دختر قشنگ و رنگارنگ دور من هستن چرا با  نیا  ؟ی گ یم ی_ چ
 علقمند بشم؟  ینرایا

 :دی گو   یم عیدهد که فرمانده سر یسرش را تکان م  شاه

 برم فعل. گهی _ خوب من د

 رود.  یکند و م یاحترام خم م ی سرش را به نشانه  سپس

 نگرد.  یبه رفتن فرمانده م امپراطور

 دارد. یبود که فرمانده نسبت به بانو احساس مطمئن

  نیهم ی بودند برا  یمیصم ی کشور بود با فرمانده دوست ها  نیا ی که شاهزاده  یاز زمان او
 گفت.  یتر با او سخن م یمیصم یکه با فرمانده تنها بود، سالواتور کم  یزمان

 : دی گو  یلب م ریز  امپراطور

  ک یتازشم من زن و   شه،یبد م یلی_ بهتره بذارم راحت باشن، اگه سد عشقشون باشم خ
زن   خوادی هرچقدر دلم م  تونمی راطور هستم مپسر بچه دارم، هرچند که من چون امپ 

 و پسرعموم رو بشکونم.  می میصم قیدل رف خوادی اما دلم نم رمیبگ

 : دی گو ی کند و م یم  کیخود را به شاه نزد عی امپراطور سر نگهبان  

 حالتون خوبه؟  ن؟یشما کجا بود د، ی_ اعلحضرت من رو ببخش

 : دیگو   یزند و م یم ینی لبخند غمگ امپراطور

 به استراحتگاهم. می بر ایمن خوبم ب فتاده،ین ی_ اتفاق

 کند. یبا نگهبان خود به سمت استراحتگاهش حرکت م سپس
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 *حال* 

 

 کند. ی بندد و به سمت در حرکت م یدر کتابش را م ی صدا  دنی با شن  دکتر

 شود.  ی م انیاستاد شرلوک از پشت در نما ی کند که ناگهان چهره  یرا باز م در

 : دیگو   یآرام م استاد

 نگتون؟ یپد کلی_ سلم منزل دکتر ما 

 نگرد. یمتعجب به شرلوک م  دکتر

 ن؟ یداشت ی_ بله، خودم هستم؛ کار

 :د یگو   یکشد و م یم  یقینفس عم استاد

 بدم. حیداخل تا براتون توض امی ب نی اگه اجازه بد ه،ی مهم اری_ بله کار بس

شرلوک را به سمت    کل،ی شود و ما یکند و استاد وارد خانه م یباز م شتریدر را ب عیسر   دکتر
 کند.  یم  تیهدا  یی رایپذ

 .نندینش یمبل م  ی بر رو هردو

 : دیگو  یو م ردیگ   یرا به سمت دکتر م خی تار ی اسطوره ها یمیکتاب قد استاد

  ی  نامهینوشتند، در آخر صفحه اشاره به زندگ  نگتونیجک پد  ی کتاب رو جد شما آقا نی_ ا
 شده.  وری ژنرال سالواتور جون

 دهد.  یکند و سرش را تکان م  یکتاب را باز م دکتر

 پدر پدر پدر پدربزرگم نوشته.  یعنیجد من   ناروی_ بله، ا 

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م استاد
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  نکهیو عشقش قبل از ا شونیا  دمیمن شن ؟ نیدار وری درمورد ژنرال جون ی_ شما اطلعات
و   ادیب ایژنرال بتونه به دن ی از نواده ها ی کیازدواج کنند، کشته شدند، پس چطور ممکنه 

 ره؟ یانتقامش رو بگ

 : دیگو  یدهد و م  یرا تکان م نکشیع یکم دکتر

هم امکان    نیپسرعمو بودن پس ا وان یبا امپراطور ر  شونیا دم،یکه من شن نطوری_ خوب ا 
 باشه.  وان یاز نوادگان شاه ر  یکی  ی بعد ی داره که اسطوره 

 .زدیخ  یبر م شی دهد سپس از جا یکشد و سرش را تکان م یم  یقینفس عم استاد

 _ ممنون، خدانگهدار. 

 کند. یدکتر او را از راه رفتن منع م  ی شود، صدا ک یخواهد به در نزد یم تا

   ن؟یاریاطلعات به دست ب نی خوا  یم یمی قد ی اسطوره  نی_ چرا از ا 

 دهد:  یمکث ادامه م یاز کم پس

 _ ن ... نکنه ... نکنه ... 

 : دی گو  یگردد و م  یبه سمت دکتر بر م استاد

 .فتهیسالواتور در خطر م ی موضوع خبردار بشه وگرنه جون نوه   نیاز ا  دی نبا ی_ کس

 : دیگو  یشود و م  ی م کیبه استاد نزد عیسر   دکتر

 نمش؟ یتونم بب یاصل کجاست؟ م ه؟ی_ اون قهرمان ک 

 دهد. یسرش را به چپ و راست تکان م   دکتر

 به شما بدم. یاطلعات تونمیاما نم  دی _ منو ببخش

 :دی گو یو م ردیگ یدهد و کارتش را به سمت استاد م یسرش را تکان م کل یما 



 ی مرد مخف 

 
106 

 

 . دیحتما به من زنگ بزن نی خواست یکارت نوشته شده، کمک  نی _ شمارم در ا

 شود.  یو سپس از خانه خارج م ردی گ یکارت را م استاد

 نگرد. یم شی تختش نشسته و به روبه رو ی بر رو  می مر یطرف از

سخت   م یمر  ی قابل درک نبود و هضمش برا شی آمده اصل برا  شیاو پ  ی که برا یاتفاقات
 بود.

 .زدی ر یگذارد و اشک م یزانوانش م ی سرش را بر رو آرام

 کند.  یگذارد و به سمت اتاقش حرکت م ی م لهیاسب خود را در طو زین دی وید

 .ندیب یشاه استفان را در خانه م  ی نجاهایشود، ن  یتا وارد خانه م اما

 نگرد.  یخود م ی به روبه رو  متعجب

  یرت خود بر مرود و نقاب را از صو یکنار م نجاهاین نی نفر از ب کی اما  ردی گ یگارد م  عیسر
 دارد. 

 شود.  یم ان ی مرد حدود چهل ساله نما  کی  ی  چهره

 _ سلم من شاه استفان هستم. 

 نگرد.  یبه او م ریمتعجب و متح دی وید

 دهد. یرا قورت م شیگلو   آب

 : دی گو یآرام م  شاه

 _ چند سالته پسر؟ 

 : دی گو یم ی جد یل ی و خ ستدی ا یم شی صاف سر جا  دی وید

 _ نوزده. 
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 : دیگو   یدهد و م یسرش را تکان م  شاه

  گهیو چند روز د نهیمن به دنبال پسرم اومدم، اسمش جاست ،ی از من بترس ستی_ الزم ن
دم  یاحتمال م ؟ی شناس یهمسن توعه، تو استاد شرلوک رو م با یتقر شه، یتولد نوزده سالگ

 اون باشه. شی پسرم پ

 :دی گو ی مکث م یپس از کم دی وید

االن   یبگم که قبل استادم بود، ول  دیو درمورد استاد شرلوک با  ترسم،  ی_ من از شما نم
 اطلعم.  یازش ب

 : دی گوی نگرد و م یم دی وی چند لحظه به چشمان د شاه

 _ پدر و مادرت کجان؟ 

 :د یگو   یکشد و م یم  یقینفس عم دی وید

 کشته شدند.  ش ی_ چند سال پ

 : دیگو  یدهد و م یدوباره سرش را تکان م استفان

 . میر یم  گهی _ متاسفم، ما د

و در جهت مخالف او است   د یو یرد بشود، درست در کنار د دی ویخواهد از کنار د یتا م شاه
 . ستدیا یم  شی سر جا دی وید  ی صدا  دنیکه با شن

 ؟ ی همه مدت کجا بود نیا  ؟ی_ چرا االن دنبال پسرت

 : دیگو   یزند و م یم  ینیلبخند غمگ شاه

 که عاشقانه دوستش داشتم رو از دست دادم ... ی_ من زن

 افتد.  یمارتا م ی بایز ی چهره   ادیبه   سپس
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 *گذشته* 

 

 : دیگو   یبا خنده م مارتا

 دوستت دارم. یلی_ استفان خ

 

 *حال* 

 

 که من نتونستم ازش محافظت کنم و از دستش دادم.  ی_ زن

 

 *گذشته* 

 

 کشد:  یم ادی زند و بلند فر یمارتا زانو م ی جنازه  کنار

 _ مارتا ...!

 

 *حال* 

 

 آورد.   یاستفان فشار م ی به گلو بغض

 گردم.  یبه نوزده ساله که به دنبال اون م کیاز همسرمه، االن نزد ادگاری_ اون پسر تنها 
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 اندازد.  یم ری سرش را به ز  دی وید

 داند که شاه استفان پدر اوست.  ینم او

 . پدر و آنا مادرش است منیکند که د یهنوز فکر م او

 . دیکن دایپسرتون رو پ  دی بتون  دوارمی _ متاسفم، ام

 رود. یم رونی دهد و به همراه افرادش از آنجا ب یسرش را تکان م  شاه

 انجام نداد؟   یاست، چرا کار بیعج دی و ید ی برا

 نکرد؟  یدانست پدر و مادرش به دست افراد او کشته شدند کار یبا آنکه م چرا

 د؟ یگو  یچند لحظه فراموش کرد که دارد با قاتل خانواده اش سخن م  ی برا چرا

 شوند.   یمشت م  ادیز تی از عصبان دستانش

 شود.  یشان روبه رو م یخال ی گردد تا به آنها حمله کند که ناگهان با جا  یعقب بر م به

 شود.  یوارد کلبه م عیو سر   دیسا  یبهم م ادیز حرص ز را ا شی ها دندان

 . دیبه استادش بگو  یامروز با شاه حت ی خواست از رابطه  ینم دلش

 داد.  یبه او آرامش م  یراندازی ت فقط

 به سمت طوفان حرکت کرد و با سرعت به سمت دشت رفت.  عیسر

کمان خود را باز کرد و به طرف علمت   دیو ی د د،ی دو یم ادیکه طوفان با سرعت ز یدرحال
 کرد. ی رانداز یبود، ت  دهیدرختان کش ی رو  یراندازی ت ی که برا ییها

را انداخت و سپس به   ریت ن ینشانه رفت و دوم نی را انداخت و به سمت دوم ریت نیاول
 سوم را انداخت.  ری سوم رفت و در آنجا ت  ی سمت نشانه 

 درست به هدف خورده بودند.  ری سه ت هر
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و   ستادیصخره سوار بر اسب ا  ی و باال دی رس ی کوتاه به صخره ا یمسافت یپس از ط سپس
 . ستی نگر  شی به روبه رو

 

 *** 

 

 شود. یم  کیو به فلورا نزد زدیخ یاز تخت خود بر م می مر

 بگردن.  گه یگارسون د  کی اونجا، بگو دنبال  رمینم  گهی من د  ی_ آبج

زنگ   یرود و به جرم یخودش م لیبه سمت موبا  عیدهد و سر  یفلورا سرش را تکان م 
 : دیگو   یدهد و در آخر م یم حیزند و ماجرا را توض یم

 سرکار.  ادینم گهی د می _ بله مر

 : دیگو  یم  یبا ناراحت یجرم

 اد؟یوجود نداره که ب ی_ راه

 : دیگو  یم  یبا ناراحت زی ن فلورا

 . نیبگرد  گهی د ی کیحق هم داره، لطفا دنبال  ده، یترس یلی _ نه راستش خ

 کند. یرا قطع م یدهد و گوش یسرش را تکان م یجرم

 : دیگو   یکند و م یم می کند و رو به مر یرا قطع م یگوش زیفلورا ن  یطرف از

 سرکار، دنبال کار برات بگردم؟  یر ینم ؟یکار کن یچ ی خوای _ بهش گفتم، حاال تو م

 : دیگو   یکشد و م یم   یقینفس عم می مر

 . ارمیبگذره تا آرامش خودم رو به دست ب  کمی  دی دونم، فعل با ی_ نم



 ی مرد مخف 

 
111 

 

 دهد.  ی زانوانش قرار م ی کند و سرش را رو یبه سمت اتاقش حرکت م سپس

 خورد.  ی فقط افسوس م  زد،یر  ینم اشک

 آنکه چرا نتوانسته است قدر خانواده اش را بداند و از دستشان داده است. افسوس 

 دارد. یباز م الیرا از فکر و خ میمر  ،ی گوش  امکیپ ی صدا

 خواند. یرا م امکیدارد و پ یرا بر م یگوش

 هستم.  نگتونیواش  دیو یسرکار؛ د ای_ سلم از فردا ب

 . نگرد یخود م ی کشد و به روبه رو  یم   یقینفس عم می مر

 نگتون؟ یواش د یو ی_ د

 

 *گذشته* 

 

 ادامه داد:  لی جرم ی سکوت کردند و آقا همه

 هستند. رتونی مد شونی به بعد ا نی فروختم، از ا  نگتونیواش ی _ من شرکت رو به آقا

از اتاق    یی و رعنا بایلحظه در اتاق باز شد و جوان ز کی اشاره کرد که  یبه در اتاق سپس
 امد.  رونیب

 بور.  ی با موها یپسر قد بلند و چشم آب کی

 او شده بود.  ی بایز  ی محو چهره  می مر
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و به    دیلطفا به دستوراتش احترام بذار  هیپسر با تجربه و خوب  نگتونیواش  دیو ید  ی _ آقا
  ستمیشرکت ن نی ا ری مد گهیکار قولنامه تموم شده و من از االن د ن،یحرف هاش گوش بد 

 . رمی و م

 

 *حال* 

 

 ب با خود گفت: ل ریز  متعجب

 آورده؟   ریچرا به من گفته؟ اصل شمارمو از کجا گ یعنی_ 

 دهد. یم  امیپ د یو یبه د  عیسر

 ن؟ ی آورد  ریاصل شمارمو از کجا گ ام؟یکه ب  نیچرا از من خواست دی _ سلم ببخش

 دهد. یپاسخ م  دیو ید  بلفاصله

  یکی  ستی ن یمشکل نی ایخواد ب یکردم و اگه دلتون نم دای پروندتون پ ی _ شمارتونو از تو
 . ارمیرو م گهید

 دهد.  ی مکث جواب م یپس از کم می مر

 شرکتم.  ی فردا ساعت هشت تو  ام،ی_ نه م

 . سدینو  یمبل لم داده است م ی همانطور که رو دی وید

 _ باشه. 

 نگرد.  یخود م ی ها امیبا لبخند به پ و

  یکند و به سمت اتاق استاد حرکت م یوش مرا خام ون یز یکشد و تلو  یم یقیعم نفس
 کند.
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 : دیگو  ی زند که استاد م یتقه به در اتاق م چند

 داخل. ای_ ب

 نگرد. یشود و استاد به او م   یوارد اتاق م دی وید

 ؟ ی_ کارم داشت

 کند. یکتاب است نگاه م کی ی به استادش که در حال مطالعه  دی وید

 . میباهم صحبت کن کمیآره گفتم   یعنی_ ام ... نه ... 

  یو م کندی اتاق است اشاره م ی که در گوشه  یدهد و به صندل  یسرش را تکان م استاد
 : دی گو

 .نی جلوتر و بش اری رو ب ی_ اون صندل

 .ندینش ی استادش م ی دارد و رو به رو یرا بر م  یصندل  عیسر دی وید

من دختر   ای بود؟ آ  یمن کجاست؟ اصل ک  ی عمو دارم، عمو کی  دمی_ راستش استاد، من شن
 پسرعمو دارم؟  ای عمو 

 ترسد.  یم  یکم دی وی د ی حرف ها دنیبا شن استاد

 ؟ یبهت گفته تو عمو دار ی_ ک ... ک 

 :د یگو   یکشد و م یم  یقینفس عم دی وید

 _ مادرم)آنا(. 

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م استاد

 .یدخترعموهم ندار  ایپسرعمو   نکهیاون االن مرده و ااما  ،یعمو دار  کی _ بله تو 

 :دی گو ی زند و م یم ی لبخند کمرنگ دی وید
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 .نی بد  حیدر مورد عموم توض شتریب کمی_ 

 : دی گو یشود و م ینگران م استاد

 ؟ یدرمورد عموت بدون   ی_ چرا دوست دار

 : دیگو   یزند و م یم  ی تک خنده ا دی وید

 به هرحال کنجکاوم درموردش بدونم. دونم،ی_ راستش خودمم نم 

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م استاد

 بود و به دست سربازان شاه استفان کشته شد. ی تو آدم عاد ی _ خوبه، عمو

 :دی متعجب پرس دی وید

چطور ممکنه؟ اون هم   نیمن رو هم کشت؟ آخه ا ی شاه استفان عمو  یعنی...  ی _ واقعا؟ 
ما با اون   ی کار رو کرده؟ مگه خانواده  نیکشته؟ چرا؟ چرا امن رو  ی پدر و مادر هم عمو 

 کرده؟  کاریچ

 افکند. ریو سرش را به ز دیکش  یقینفس عم استاد

 .یش ی_ خودت بعدا متوجه م

 : دیگو  یبزند که استاد م  یخواهد حرف یم دی وید

 رن؟   یم شی چطور پ ناتتی_ تمر 

 .شدی اند  یم یرانی ا ی بایکشد و به دختر ز یم  یقینفس عم دی وید

 کند. یدختر را در ذهن خود تصور م ی بای ز ی  چهره

 . ندیب یرا م یو خندان اما ... اما در چشمان آن دختر غم بزرگ  بای ز ی ا چهره

 بزرگ و عذاب آور! یغم



 ی مرد مخف 

 
115 

 

 دارد.  یوا م   هیکه هرشب آن دختر را به گر یغم

 .دی و ی_ با تو هستم د

 نگرد.  یرود و به استاد م یم رونیب الیاز فکر و خ عیسر دی وید

 _ بله استاد.

 نگرد. یم دی ویمتعجب به د شرلوک 

 ذهن تو رو مشغول کرده؟  یزی_ چ

 :د یگو   یکشد و م یم  یقینفس عم دی وید

 بود؟   یاستاد، سوالتون چ  ست ی ن یمهم زی_ چ

 : دیگو  یدهد و م  یشرلوک سرش را تکان م استاد

 ره؟  یم شی چطور پ ناتتی_ تمر 

 گفت:  زد، یخ یبر م شیهمانطور که از جا دی وید

 ره. یم شی_ خوب پ

 کند.  یشود و به سمت اسب خود طوفان حرکت م یاز اتاق استاد خارج م سپس

 کند. یاو م ی رسد شروع به شست و شو ی به طوفان م تا

 کند.  یدر کنار اوست احساس آرامش م دی ویکه د یزمان  شهیمثل هم طوفان

 .ردی گ یاز او فاصله م دی وی شدن طوفان د ز یاز تم پس

 خوب استراحت کن.  م،یکار دار یپسر امشب هم کل ی_ ه

و به سمت خانه   ردی گ یاز او فاصله م دیو یکشد و د  یم ی بلند ی  هیش  یاز خوشحال طوفان
 کند. ی حرکت م
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  یم دی و یمنتظر د شهیشب ها هم نی هم ی او مطلع است و برا ی  انهیمخف ی از کارها استاد
 ماند.

 و نقاب را بر سر نهاد.  دی خود را پوش یو رزم یمشک ی لباس ها دیو ید  یطرف از

به کمربندش گذاشت و سوار بر طوفان به سمت شهر   دهی چسب ی  رهیگ ی را بر رو رشیشمش
 حرکت کرد. 

خانه ها باال رفت و   واریکه داشت از د یآمد و با طناب نی از طوفان پا  دیاول شهر که رس تا
 شروع به راه رفتن کرد. 

 .دی رس شی دوباره به گوش ها هیگر ی صدا

 همان دختر.  ی ها هیگر

 گفت.   یم یکه به زبان فارس یی ها گله

 . دیا دنبال کرد و دوباره به همان دختر رسر صدا

 زدن او کرد. د یبه د  شروع

 گفت:  یخود سخن م ی رو به آسمان کرده بود و با خدا  شهیمثل هم می مر یطرف از

  هی دونمی چم ایخوام، خدا   ینجات م ی فرشته   هی ای بمونم، خدا نجایا  تونمی نم ا،ی _ خدا
صدامو    دونمی رقت بار نجاتم بده، م یزندگ  نیو از ا  ادیکه ب یکس هی...  هی...  هیقهرمان  

...  تونمیبدون پدر و مادرم تحمل کنم؛ نم  تونمیخدا، دعامو مستجاب کن، نم  ی شنو یم
 رابرت بهم زد رو تحمل کنم ... که ی درد تونمینم

 وارد اتاق شد.  می مر قهیاز چند دق پس

با   می حرکت کرد و وارد اتاق شد که ناگهان مر می اتاق مر ی به سمت پنجره  زین یمخف مرد
 چوب از پشت محکم بر سر او زد.   کی
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نهاد و دستانش را با   یصندل ی که داشت او را بر رو   یبا تمام زور می شد و مر هوشیب دی وید
 طناب بست. 

 . دی ترس یم

 .دیترس  یم ز یشدت ن به

 رد. المپ اتاق را روشن ک  عیرا محکم با دو دستش نگه داشت و سر  چوب

شد و دستش را به سمت نقاب او برد که ناگهان چشمان    کینزد یآرام به مرد مخف  آرام
 . ستی به او نگر دهیعقب رفت و نگران و ترس  یو کم دی ترس م ی باز شد و مر دی وید

 در دست خود فشرد و با ترس گفت:  شتریرا ب چوب

 ! ؟ی... هست یترسم ... ک ... ک  ی... نم  ی_ م ... من ... من از ... ازت ... نم

 گفت:  ینسبتا کوتاه ی با صدا دی وید

 _ پخ ...!

 و به سمت در اتاق حرکت کرد. د یکش ی بلند غ یج می ناگهان مر که

 .دی آرام خند  دی وید

و به   ستند یخواست که به استل و فلورا اطلع بدهد که متوجه شد آنها در خانه ن یم می مر
 رفته اند.  یپارت کی

صاف   شی کرد که سر جا یبر گرداند و سع یسرش را به سمت مرد مخف یبا نگران می مر
 باستد.

 شد.  کی آرام به او نزد  آرام

 بزند.  بیآس  می به مر توانستی بسته بود پس نم ش ی که دست و پا او

 شروع کرد به دور او راه رفتن.  می مر
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 ؟ یهست یتو ک  نم ی_ بگ ... بگو بب

 نکرد.  افتیدر یپاسخ

تا ندادمت   یهست یمنه، بگو ک  ی دست ها ی که االن جون تو تو  ی بدون دی _ اهم ... با
 .سی دست پل

 :دی گو   یم می زند که مر  یم ی پوزخند دی وید

 .ارمیخوام نقابتو در ب ی_ االن م

که داشت   یبا تمام زور دیو یکند که ناگهان د یم ک ی نزد دی وی دستش را به صورت د سپس
 . ردیگ یرا م میکند و دست مر   یطناب ها را پاره م

 نگرد. یم دی وی با ترس به د می مر

 .دی بگو  یزیچ توانستی از دلهره به بند آمده است و نم زبانش

 شوند.  ی مغرق  گریکدی در چشمان  هردو

و   آوردیخودکار و کاغذ در م   کی کند و  یحرکت م می به سمت کمد مر عیسر یمخف مرد
 .سدی نو یکاغذ م ی رو

و به دنبال صدا اومدم تا به تو    دمینفر رو شن کی  ی  هیگر ی فقط صدا ستم،ی_ من دزد ن
 .دمیرس

 .ردی گ یم می برگه را به سمت مر  سپس

 نگرد. یمتعجب به برگه م می مر

 کند. ینگاه م  یبه مرد مخف  یبا خوشحال سپس

 من فرستاده.  ی تورو حتما خدا برا  ،ی نجات من ی تو فرشته  ؟یقهرمان هی_ تو  

 کند.  یم دنی در اتاق شروع به دو سپس
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 ممنونم.  یمرس   اشکر،ی شد، خدا  دایشکرت ... هورا قهرمان من پ ای _ خدا

شود و    یآورد و دوباره بلند م یشکر به جا م ی و سجده    ستدیا یوسط اتاق م  سپس
 کشد. یم غیکند و ج ی م دنی شروع به دو

 : دیگو  ینگرد و در دل م  یمتعجب به او م دی وید

 کردم بهش گفتم. یعجب غلط ایاست؟ خدا  وونهید  نی_ نکنه ا

 : دی گو یو م ستدی ا یم دی و ید ی رو به رو می مر

منو   یتون  یم ؟ی رفت رانیشکرت! تا حاال ا ایخدا  ی نه؟ وا یحرف بزن  یتونی تو نم نمی_ بب
 ؟ یکمکم کن یتونیمامان بابام، م  شیخوام برم پ یم ؟ی ببر

 نگاه کرد.  میمتعجب به مر  دی وید

 او نوشت. ی را برداشت و رو زیم ی رو ی  برگه

 کمکت کنم.  تونمی نرفتم، متاسفم نم رانی _ من تا حاال ا

 دهد.  ینشان م می برگه را به مر  سپس

 شود.  ی کمرنگ و کمرنگ تر م یرانی بر لبان دختر ا خنده

 شوند.  یخم م زانوانش

 : دیگو  ی م ی دی و با ناام آرام

 ؟ ی هست ی_ پس تو ک 

  می رود و مر یم رون ی از پنجره ب یحرف چیکشد و بدون ه یم یقینفس عم  یمخف مرد
 : دی گو  یکند و در دل م یزانوانش را بغل م  یوسط اتاق با ناراحت 
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تونه من رو نجات بده، چه خوش   ی کردم اون مرد م یبودم که فکر م الی_ چه خوش خ
بودم   الیمن رو فرستاده، چه خوش خ  یمنج ی زود نیبودم که فکر کردم خدا به هم الیخ
 !... 

 خوابد.  یکند و م ی و به سمت تختش حرکت م زدیخ یبر م  شی از جا سپس

 

 *** 

 

کند و پس از انجام  یحرکت م ییه سمت دستشوو ب زدیخ یصبح زود از خواب بر م می مر
 خواند.  یو نمازش را م ردیگ یالزم وضو م  ی کارها

  یپوشد و به سمت آشپزخانه حرکت م یرا م رونشیب ی از خواندن نمازش لباس ها بعد
 کند.

 نگرد.  یبه ساعت م 

 هفت است.  ساعت

 شود. یشود و وارد آشپزخانه م یم  داریاز خواب ب فلورا

 ه؟ یخبر  ،ی شد داری _ چه عجب زود از خواب ب

 : دیگو   یزند و م یم یکمرنگ لبخند

 کردم. دا یکار پ هی_ 

 و گفت:   ستی نگر می به مر یبا خوشحال  فلورا

 کجا؟  ؟ ی_ واقعا؟ ک 

 خودش گرفت و گفت: ی لقمه نون و کره و مربا برا  کی نشست و  یصندل ی رو می مر
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 . امیبهم گفت که ب د ی جد ریمد  ل،یجرم ی آقا _ همون شرکت

 نگاه کرد. می متعجب به مر  فلورا

که   ویکی گرفته    می تصم ییهویکه تمام کارمند هارو اخراج کرده،  یکس  هی_ واقعا؟ آخه چرا  
 استخدام کنه؟  یاونم تو باش

 : دیگو  یدهد و م یندانستن تکان م ی شانه اش را به معنا می مر

  کمیاما به هرحال خوب شد من خودمم آرزو داشتم اونجا کار کنم آخه اونجا  دونم،ی _ نم
 بهتره.  طشیمح

 :د ی گو  ی دهد و م یسرش را تکان م  فلورا

 کنم.  داری رم استل رو ب ینشده، منم م  رتی_ باشه پس زود صبحونتو بخور و برو تا د

رود و به سمت   یم  رونیو پس از خوردن صبحانه اش از خانه ب  دیگو  یم ی باشه ا می مر
 کند. یشرکت حرکت م

از آنجا   عی شود اما سر  یرسد، وارد شرکت م یبه شرکت م ی رو ادهیپ  قهیدق ستی از ب بعد
 رود. یم  رونیب

 یدر آنجا کار م شیاست که تا چندروز پ یشرکت، همان شرکت نیشود که ا ینم باورش
 کرد.

 : دی گو  یو م ردی گ یخانم را م کی  ی جلو عیسر

 ( کجاست؟ خی)icyشرکت   د ی_ ببخش

 : دی گو یزند و م یم ی لبخند زن 

ماه(   ی )فرشته  Angel of the Moon( به خی)icy_ درست رو به رو تونه فقط اسمش از  
 کرده. ریتغ
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 پرسد:  یمتعجب م می مر

 ن؟ ی_ مطمئن هست

 دهد. یخانوم سرش را تکان م آن

 _ بله. 

 شود. یکشد و وارد شرکت م یم   یقینفس عم می مر

 کرده بود. ری شرکت به کل تغ ونی دکوراس کل

 ها.  واریو د   کیگرفته تا رنگ سرام  رشی پذ زیم از

 ! نی_ خوش اومد 

نگاه   ست،ینگر  ی به او م ییکه با خوشرو  یپیو خوش ت بایبه پشت برگشت و به زن ز  عیسر
 کرد.

 د؟ یکن یکار م  نجای_ ممنون، شما ا 

 زد و گفت: یقیلبخند عم زن 

 کنم.  ییبه من گفت که شمارو به اتاقشون راهنما سی_ بله من تازه واردم، رئ

 زد و پشت سر او شروع به راه رفتن کرد.  ی لبخند می مر

 رنگ شده بود.  زیپله ها ن ی دسته  یکرده بود، حت ری شرکت تغ ونی دکوراس کل

 کرده است. یزیشگفت انگ  ریتغ  نیمدت کم شرکت چن نیکه در ا شدی نم باورش

به   ییها  یطراح زیسقف ن ی رنگ شده بودند و رو  یو کرم دی دست سف کی ها همه  وارید
 کرد.  یآنجا را دو چندان م ییبا یحک شده بود که ز ییرنگ طل 

 گذاشته بودند.  زی و م یصندل  زیمردم ن ی برا یحت



 ی مرد مخف 

 
123 

 

و آن خانوم وارد آسانسور    میدر باز شد و مر  قهیدق کی و پس از  ستادندیدر آسانسور ا  دم
دهم حرکت   ی دهم را فشردند و باهم به سمت طبقه  ی طبقه  یعنیشماره  نی شدند و آخر

 کردند.

 پخش شده بود. یمیآسانسور آهنگ مل  در

  رونی و آن زن از آسانسور ب م یو مر   ستادی آسانسور از حرکت ا قهیاز حدود پنج دق پس
 حرکت کردند. دیو یآمدند و به سمت اتاق د

  ی برا  یو صندل زیتفاوت که م نی بود با ا نیپا  ی باال مانند طبقه   ی طبقه  ونی دکوراس
وجود   یمنش ی برا یصندل  کیو   زیم کی استراحت مهمان ها در آنجا وجود نداشت و فقط  

 قرار داشت.  یمنش ز یم ی رو به رو زین یداشت و دو تا صندل 

 بلند شد:  دی وید  ی بود چند تقه به در اتاق زد که صدا میکه همراه مر  یخانوم

 داخل. ای_ ب

 رفت.  زیوارد اتاق شد و آن زن ن می مر

 کرد و گفت:  ی تک سرفه ا دی وید

 _ در اتاق رو ببند. 

 جلوتر آمد. یدر اتاق را بست و کم می مر

من   یبه بعد تو منش نیگفتم، پس از ابه تو   نیداشتم واسه هم  ازین  یمنش کی _ من به  
 گه.  یبهت م  گویکارارو هم خانوم ج ، یهست

 :د ی متعجب پرس می مر

 گو؟ ی_ خانوم ج

 سرش را تکان داد.  دی وید
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 کرد. یی که تورو راهنما یخانوم  نی_ بله، هم

 گفت:  عیسر دی ویبرود که د رونیسرش را دوباره تکان داد و خواست که از اتاق ب می مر

 _ صبر کن! 

 کرد و گفت:  ی تک سرفه ا می مر

 _ بله. 

 قرار گرفت. می مر ی برخواست و روبه رو شیاز جا  دی وید

از اتاقم خارج  ی خوای و هرموقع هم م  یریاجازه بگ دی اتاقم با ی ایب ی خوای _ هرموقع م
 .یری من اجازه بگ از دی با یبش

کشد و با حرص   یم یقینفس عم عیاما سر د،ی بگو یزیخواهد چ یو م کندی اخم م می مر
 : دیگو  یم

 _ باشه؛ حاال اجازه هست برم؟ 

 : دی گو یکند و م  یتفاوت به چشمان او نگاه م یب دی وید

 ! نیمبل بش ی رو اد؛یب گو یتا خانوم ج یصبر کن  دی_ نه، با 

 .ندینش یرنگ درون اتاق م  ی قهوه ا  ی از مبل ها ی کی  ی دهد و رو یسرش را تکان م می مر

 . ندینش یخود م ز ی پشت م زین دی وید

سوخته   ی به رنگ قهوه ا سی رئ زیبود و م یبزرگ به رنگ کرم اریاتاق بس کی  س یرئ اتاق
 بود.

  کی مبل ها  انیقرار داشت که م بایز  ی چهار تا مبل تک نفره قهوه ا سی رئ زیم ی به رو رو
 گلدان کوچک قرار داشت. کی او  ی متوسط بود که رو ی ا شهیش زیم

 تا در سمت چپ و دوتا در سمت راست بودند. دو
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 وارد اتاق شد. گویباز شد و خانوم ج در

 کردم. میرو تنظ یمنش وتریرفتم کامپ سیرئ د ی_ ببخش

 سرش را تکان داد و گفت:  دی وید

 .ستین ی_ مشکل

 : دیگو  یم  میرو به مر  سپس

 . ی انجام بد دیبا یکه چه کار ر یبگ ادیبرو و خوب  گو ی _ همراه خانوم ج

 بر خواست. شیسرش را تکان داد و از جا می مر

 کرد.  می مر ی دادن کارها حیشروع به توض  گویج خانوم

  شهیبرات ارسال م نگتونیواش ی امروز آقا ی از کارها ستیل کی هر روز صبح  ن،ی_ خوب بب
 .یبهشون بگ دی که بلفاصله با 

  یتلخ م ی هر روز ساعت هشت صبح قهوه  نگتونیواش  ی که آقا یبدون دی کار با نی از ا قبل
 . یهر روز صبح براش قهوه آماده کن دی خورند پس با

که سر وقت   نهیمهمه ا یل یکه خ گهید ز یچ کی و   یتو اکثر جلساتش حضور دار احتماال
 .ی ایب سی زود تر از رئ شهیهم د یباشه با ادتی  نمیو ا  یو سر وقت هم بر ی ایب

به صورت   دی ویکه د ینگرد در حال یم گویدهد و به خانوم ج یسرش را تکان م می مر
 بر لب دارد. ییبایاست و همزمان لبخند ز میزدن مر  د ی در حال د یواشکی

 :دی گو   یم گویج خانوم

 رو بهش بگو.  ری مد ی کارها ستی_ االن برو و ل

و به سمت    سدی نو یرا درون برگه م لیمیکند و مطالب ا یرا مرتب م ش یمانتو  یکم می مر
 کند. ی حرکت م ر یاتاق مد 
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  زشیکند و پشت م ی حرکت م  زشی به سمت م عیسر  د یو یزند که د یتقه به در اتاق م چند
 .ندینش یم

 : دیگو   یکند و م ی م ی سرفه ا تک

 داخل. ای_ ب

  ی م دیو یامروز د  ی کارها ستی شروع به خواندن ل  ییشود و با خوشرو   یوارد اتاق م می مر
 کند.

 : دیگو   یو م ستدی ا یم شی سر جا ستیاز خواندن ل پس

 _ اجازه هست برم؟ 

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م دی وید

 . اریقهوه ب وانی ل کیفقط برام   یبر  یتون ی_ خوبه، م

 شود.  یدهد و از اتاق خارج م یسرش را تکان م می مر

 است. رهی خ شیبر لب دارد و به رو به رو ی قیلبخند عم دی وید

  دنینگرد قلبش شروع به تپ  یکند هر موقع به آن دختر م یداند چرا اما احساس م ینم
 کند. یم

 : دیگو  یرود و م  یم گویبه سمت خانوم ج می مر

   ارم؟ یقهوه ب برم  دی_ از کجا با 

 اشاره کرد و گفت: یبه اتاقک  گویج خانوم

 _ برو اونجا. 

 کند. یبه سمت اتاق حرکت م می مر 
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کرده است به   ری شرکت تغ ی آشپزخانه   ی زد که جا یحدس م ونیدکوراس ریتغ لیدل به
 شد.   ایمحل آشپزخانه را جو  گویاز خانوم ج زین لیدل نیهم

قهوه را به او داد و خواست که   وانیشد و ل دی ویقهوه وارد اتاق د وانیل  کی  ختنیاز ر پس
 او را صدا زد: دی ویاز اتاق خارج بشود که د

 رفت؟  ادتی  ی زود نیبه هم ا،یکرد  یم یبلبل زبون نجایشد؟ خوب ا ی_ پس اجازه گرفتن چ

 و آرام گفت:   دیلبش را گز  می مر

 اجازه هست برم؟  د،ی_ ببخش

 .زدیخ ی بر م ش یکند و از جا یاخم م دی وید

 .یکار کن نجایا  دی تا ساعت ده شب با ،یشی م مهیاما جر یبر یتون ی_ م

 نگرد. یمتعجب به او م می مر

 .شنیخواهرام نگرانم م هیلی ده شب؟ خ ؟ی_ چ

 دهد.  یتفاوت تکان م یشانه اش را ب  دی وید

 . ینکن یچیاز دستوراتم سرپ ینداره، خواست ی_ به من ربط

 بلند شد. د یو ید ی برود که صدا رونینگاه کرد و خواست از اتاق ب دی وی به د یصبع می مر

 .ازدهی_ شد 

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 _ اجازه هست برم؟ 

 :دی گو یدهد و م یسرش را تکان م دی وید

 . دی _ بله بفرما
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 در آرامش خود دارد.  یفشارد و سع  یهم م ی بندد و چشمانش را رو ی در اتاق را م می مر

 شمارد.   یکشد و تا سه م ینفس م آرام

 کند. یو شروع به کار کردن م ندینش یم  زشیپشت م سپس

 

 *** 

 

 نگرد.  یساعت م به

 شب شده است.   ازدهی  ساعت

 کند. یرا خاموش م وتریو کامپ زدیخ یبر م شیجا از

 . دی آ یبه خانه م ری و از قبل به استل و فلورا اطلع داده است که د ستیدر شرکت ن یکس

 .ندیب یخود را م  ی پا ی کنند که به زور جلو یچشمانش درد م آنقدر

 از خودش در شرکت نبود.  ریغ یکس

 شود.  یشرکت خارج م از

 شود.   یم نیکند و سوار ماش یحرکت م یسمت تاکس به

وارد اتاقش   عیکند و سر یبه خواهرانش م  یتاهسلم کو  کی  دیاز آنکه به خانه رس پس
 خوابد.  یکند و م یرا عوض م شی شود و لباس ها یم

 تواند او را آرام کند.  یخواب م فقط

 شود.  یم کی نزد میشود و به مر  ی از پنجره وارد اتاق م ز ین دیو ید  یطرف از
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  ی که اکنون موها یرانی دختر ا ی بایمعصوم و ز  ی و به چهره   ندینش یتخت کنار او م  ی رو
 نگرد.  یبلند و موج دارش اطرافش پراکنده شده اند م

 نقابش را از صورتش بر داشت. دیو ید  ناخودآگاه

شد تا آنجا که لبان او گونه    یتر م ک یو نزد  کی نزد می هر لحظه به صورت مر صورتش 
 را در بر گرفت.  میمر   فیظری

جدا شد و   میاز مر  عید آمد و سربه خو دی ویگذشت که د  یاتفاق م نی از ا هیچند ثان فقط
 رفت. رون ینقاب را بر صورت خود گذاشت و از اتاق ب

 کرده است.  م یکار را با مر  نیشد که او ا ینم باورش

 او دست خودش نبود. ی کارها اصل 

 .ستیآن مرد سابق ن گرید یی گو

 متحول کرده است.   نیکه او را چن ستی چ زی آن چ داندینم

 کند. یشود و به سمت اتاقش حرکت م  یوارد خانه م  عیسر دی وید

 کند.  یحرکت م نی قصر بانو کاروال  ی شگویشاه استفان به سمت پ  یطرف از

 . زدیخ یبر م شیاز جا  عیاو آمده است سر دنیشود که شاه استفان به د  یتا متوجه م بانو

 قربان؟   نیداشت ی_ درود بر شاه شاهان، شاه استفان، با من امر

 : دی گو یم  عیسر شاه

 ؟ یکن دای پسرم رو پ ی_ باالخره تونست

 یحال صادقانه م نیمغرورانه و در ع ی نگرد و با صدا یشاه م ی به چشم ها می مستق بانو
 : دی گو
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 ییطل  ی خوام به دنبال اژدها ی هر موقع که م ره، یگ  یکارم رو م نیا ی جلو  می عظ ییرو ی_ ن
که متوجه نشم  شهی باعث م  نیو هم رهی گ یمن رو م ی جلو ی وحشتناک قو ییرو یبرم ن

 شاهزاده کجا هستند.

 .دیکش  ادیفر   یعصب شاه

 پسر من کجاست؟  یبفهم یتونی که نم یهست  ییشگوی_ تو چه پ

 . ستی به شاه استفان نگر ی جد  یلیخ نیکاروال  بانو

اعظم قصر هستم،   ی کنم و بانو یکشور خدمت م  نی_ اعلحضرت من سال هاست که در ا
در   ریتغ یل یبعد از مرگ بانو مارتا خ  د،ی نکن نیو به من توه دینکن من شک  ی لطفا به کارها
 شه.  یم ده ی رفتارتون د

 و گفت:  ستی به بانو نگر یعصب شاه

دم  یتکرار بشه دستور م گهی بار د  کی  ،یزن یبا من حرف م نطوریآخرت باشه ا ی _ دفعه 
 سرتو از بدنت جدا کنند.

 نگرد. یم  شی به رو به رو بانو

 ندارم. ی امن از مرگ وا همه ن،ی خواد انجام بد  یکه دلتون م ی _ هرکار

 شود.   یکند و سپس از اقامتگاه او خارج م یبه بانو نگاه م یچند لحظه عصب  شاه

 کند. یم  شیها  مهی از ند یکی بانو رو به  یطرف از

 اون رو با خودت به معبد ببر. و نای_ برو دنبال ال

 کند. یسرش را خم م  مهیند

 من.  ی _ اطاعت بانو

 کند. یبه سمت معبد حرکت م   زیخود ن سپس
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 *** 

 

 شود. یم  کیشود و به او نزد  یم  می وارد اتاق مر  فلورا

 . مهینشه ساعت هفت و ن رتی_ بلند شو دختر د 

 : دی گو یو بلند م زدیخ یبر م شی متعجب از جا  می مر

 کنن. ی خدا االن اخراجم م  ی وا ن؟ ی نکرد دارمی چرا زودتر ب  ؟ی_ چ

الزم  ی حرکت کرد و پس از انجام کارها  ییاز تختش بلند شد و به سمت دستشو  عیسر
لقمه  ای بدون آنکه نمازش را بخواند  یرا عوض کرد و حت شیوارد اتاقش شد و لباس ها 

 غذا بخورد به سمت شرکت پا تند کرد. ی ا

آخر را   ی طبقه   ی سوار آسانسور شد و دکمه  عیو سر دی به شرکت رس قه یدق ستیاز ب پس
 زد و منتظر شد تا در آسانسور بسته شود.

 مانع او شد.   یدر آسانسور خواست که بسته شود کفش براق نکهیهم اما

 .ست ی متعجب به آن کفش براق نگر می مر

 شد.  انینما  دی وی قامت بلند و جذاب د هیاز چند ثان پس

 نگاه کرد. دی وی و سرد د   ی با ترس به چشمان جد می مر

به رو   ی جد یلی ده آسانسور را زد و خ ی شماره  ی دوباره دکمه   وارد آسانسور شد و  دی وید
 .ستینگر  شیبه رو

 نگاه کرد.  می به مر ی جد یلیاز چند لحظه خ  پس

 .یشیم مهی اومدنت حتما جر رید  نی_ به خاطر ا 
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 برگشت.  دیو یبه سمت د   یبا ناراحت می مر

 .نی اومد ری_ اما خودتونم د 

 گرفت. دی و یاش را به سمت د یگوش سپس

 .نی تر اومد رید قهیپنج دق  قست،یساعت هشت و پنج دق  دینی_ بب

 زند. یم یق یپوزخند عم دی وید

 کنند؟  یم فی و تکل نیمن تع  ی شرکت خودم برا ی من تو ی تا حاال کارمندا ی_ از ک 

 نگاه کرد و گفت:  م یبه مر  یخشن و عصب یلیسپس خ 

  تی گستاخ  نیرم، به خاطر ا  یو هر موقع بخوام م  ام ی شرکت منه، هر موقع بخوام م  نجای_ ا
 .یکن زیکل شرکت رو تم دی با تیکار می امروز بعد از تا

 متعجب گفت:  می مر

 ؟ ی_ چ

 رفت.  رونی از آسانسور ب دی ویآسانسور باز شد و د در

 رفت و گفت:  د یو ی به دنبال د می مر

شب رفتم خونه، من   ازدهیساعت   روزمیمن د  دینکن  هیتنب نطوریلطفا ا نگتون یواش  ی _ آقا
 .دیارفاق کن کمی  ادهیز یل یکنم؟ خ ز یتم نجارویتونم ا  یم یچطور

 گفت:  ی اورا خورد و دوباره جد عیبر لب داشت که سر  ی لبخند کوچک دی وید

بهت ارفاق کنم، باشه پس تا دوازده   یحاال که دوست دار ،ینکن نیبه من توه ی_ خواست
 کار کن و فردا ساعت هفت صبح شرکت باش.  نجا یو ا  نیشب بش

 متعجب و بلند گفت:  می مر
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 ؟ ی_ چ

 وارد اتاقش شد و گفت:  دی وید

  زیو هم بعدش کل شرکتو تم یکار کن نجایهم تا دوازده شب ا ی_ حرف نباشه وگرنه مجبور
 . یکن

 کوبد.  یم نیرا محکم بر زم شیپا ادیز ت ینازعصبا می مر

رسونه   یشرکت کار کنم؟ خودشم که منو نم ی دوست داره من تو  نقدری_ آخه چرا اون ا 
 چالغوز.  ی  کهی اه گندش بزنن، مرت نجام،یخونه و من بدبخت تنها ا

 گفت:  عیسر   یلیخ دی وی اتاق ناگهان باز شد و د در

 کنم.  یم ادشیز ی حرف بزن یکار کن دی شب با کی تا ساعت   یگفت ی چ دمی_ شن

 در اتاق را بست. سپس

  ی حرکت م  زشی کند و به سمت م یرا محکم مشت م شیدست ها  ادیز تی از عصبان می مر
 کند.

ژنرال سالواتور را باز   ی  نامهیکند و کتاب زندگ  یبه سمت کتابخانه حرکت م نگتونیپد  دکتر
 د.کن  یداستانش م ی کند و شروع به خواندن ادامه  یم

 

 *گذشته* 

 

شود و   یژنرال وارد استراحتگاهش م یواشکی است و شب ها به طور  هوشیهمچنان ب بانو
 کند. یزدن او م د یشروع به د

 . دی ایبانو ب دنیچه شده است فقط دوست دارد که هرشب به د داندی نم خودش
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 موضوع خبر دار شود.  نیاز ا یخواست کس ینم دلش

 گذشتند و بانو باالخره به هوش آمد و روز به روز حالش بهتر شد. یها پشت سرهم م روز

 رایاو را از رفتن منع کرده بود،ز  وانی بازگردد چون شاه ر  رانیتوانست به ا ینم اما
 دوباره به جان او سو قصد کنند. خواستینم

افتاد و   یژنرال سالواتور به تپش م  ی برا شتریگذشت قلب بانو شهرزاد ب  یم شتریب هرچه
او را  ی لحظه ا ی برا یحت توانستیکرده بود که نم دایژنرال به بانو آنقدر علقه پ نیهمچن

  ی به گونه ا هینظر داشت اما در کنار بق ریاو را ز انهیبه صورت مخف  یحت  یتنها بگذارد و گاه
ست که هنوز عاشق نشده و  ا ی و همان مرد دی آ  یاز بانو خوشش نم ایکرد گو  یرفتار م

 همان ژنرال گذشته است. 

خاطر به سمت باغ قصر   نیدلتنگ خانواده اش بود و به هم اریاز شب ها بانو بس یکی در
 . ستی و به ماه در آسمان نگر  ستادی حرکت کرد و در کنار درخت کاج ا

 نگفت. یزیکرد اما چ یبه آسمان نگاه م یدلتنگ خانواده اش بود و با ناراحت اریبس او

 نداشت اما قلبش شکسته بود. ی خداوند گله ا از

 ؟یکن  یکار م ی چ نجای_ ا

 . ستی شتاب به پشتش برگشت و به چشمان ژنرال نگر با

 کرد.  دنی قرار او دوباره شروع به تپ یب قلب

 د؟ یکن یکار م یچ نجا ی_ شما خودتون ا

 شد و گفت:   کی به بانو نزد ژنرال

 . دمیرفتم که شمارو د یداشتم راه م نجوری_ هم
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او را   ی خواهد از کنار فرمانده رد بشود که سالواتور بازو یدهد و م یسرش را تکان م  بانو
 . ردیگ یم

 ؟یکن  ی_ چرا از من فرار م

 به چشمان او نگاه کرد. بانو

 ت: لب گف  ری افکند و ز ری سرش را به ز  سپس

 _ استغفراهلل.

 :د یپرس عیسر   فرمانده

 ؟ ی_ چ

 : دیگو   یآرام م بانو

 شما معذب هستم.   شیپ یفرمانده اما کم  دی _ منو ببخش

 . ردیگ  یبانو قرار م ی رو به رو فرمانده

 کنه؟  یم تیاذ  نقدریشمارو ا ی_ چ

 .ستی به چشمان فرمانده نگر بانو

 _ دلتنگم! دلتنگ خونوادم!

 شد.  کی قدم به بانو نزد کی   فرمانده

 تونم کمکت کنم؟  ی_ چطور م

 شود.   یم ری چشمان بانو سراز ی قطره اشک از گوشه   کی

 دونم.  ی_ خودمم نم
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 ی شهرزاد است که نفس ها کی شود، آنقدر نزد ی م کی به بانو نزد  شتریب  یکم فرمانده
 کند. یبرخورد م شان یبه صورت ها شانیهردو

 .نمیچهرت بب ی همه غم رو تو نی ا تونمی _ نم

 کند:  یصحبت م  یبا ناراحت بانو

 دارم.  ی به زندگ  ی حس بد  نم،یتابم، غمگ ی_ ب

 صورت بانو قرار داد و شروع به نوازش صورت او کرد. ی دستانش را باال برد و رو فرمانده

 . یبترس ی زیاز چ دی تو هستم، نبا شیمن پ یکنارتم، تا وقت  شهی بدون هم  نوی_ ا

 به چشمان فرمانده نگاه کرد.   یبا خوشحال شهرزاد

 _ ژنرال! 

 تر کرد. کی سرش را به صورت شهرزاد نزد سالواتور

 تونم بدون تو تحمل کنم؟   ی_ چطور م

 . ستی متعجب به فرمانده نگر زادشهر

 ادامه داد: سالواتور

 ره؟ یتو گ شی تمام قلب من پ یکنم وقت یتونم بدون تو زندگ  ی_ چطور م

 صورت ژنرال گذاشت و صورت او را نوازش کرد. ی آرام آرام دستانش را باال برد و رو بانو

 _ قربان! 

 . دیآورد و بانو را در آغوش کش نیدستانش را پا  ژنرال

 قلب من بشه.  ی بتونه ملکه  یرانی ا ی بانو  کیکردم  یوقت فکر نم   چی_ ه

 دستانش را دور گردن فرمانده حلقه کرد. بانو
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که از   یکه در قلب خودم نگه داشته بودم بگم؟ عشق یتونم از عشق مخف ی_ چطور م
 . دمیترس یم  یلیگفتنش خ

 از بانو جدا شد و به صورت او نگاه کرد.  فرمانده

 و هم تو. دونمیهم من م گهی_ االن د 

 سرش را تکان داد.  بانو

بر گونه بانو گذاشت و سرش   یکوتاه  ی کرد و بوسه  کی سرش را به صورت بانو نزد  فرمانده
 بانو با لبخند چشمانش را بسته است. دیرا جدا کرد که د

بر   ینه چندان طوالن ی دفعه بوسه  نیکرد و ا  کی انو نزددوباره سرش را به صورت ب  ژنرال
 او لبخند بر لب داشت . زیبود که شهرزاد ن یدر حال نیگونه  بانو کاشت و ا 

 انداخت.  نیاز هم جدا شدند، شهرزاد از خجالت سرش را پا هی*پس از چند ثان

 زد و آرام گفت:  ی لبخند فرمانده

 ! یهست  یخجالت ی لی_ تو خ

 افکند.  ریو سپس دوباره سرش را به ز ستیبه چشمان ژنرال نگر  یکم بانو

 : دی دوباره او را در آغوش کش فرمانده

 . هیازدواج جد ی برا  ممیو تصم یدر کنارم باش  شهی خوام هم ی_ م

 .دی آرام خند  بانو

 ن؟ یبگ  وانی رو به شاه ر هیقض نی ا نیخوا  یم ی_ واقعا؟ ک 

 سر بانو را نوازش کرد.  فرمانده

 _ فردا!
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 از فرمانده جدا شد. عیسر بانو

 ست؟ ی_ زود ن

 زد و گفت:  ی لبخند سالواتور

 هم هست.  رید یلی_ نه اصل به نظرم خ

  یبرق م ی به چشمان فرمانده که از شاد یدهد و با خوشحال یسرش را تکان م شهرزاد
 . ستیزدند، نگر 

 

 *حال* 

 

  ی داستان برداشت و به شماره   ی دست از خواندن ادامه اش  یگوش ی صدا  دنی با شن  دکتر
 ناشناس نگاه کرد. 

 سبز را زد و جواب داد.  ی دکمه  عیسر

 _ الو؟! 

 . دیرس شی استاد به گوش ها ی صدا

 نگتون؟ ی_ الو دکتر پد 

 برخواست.   شیاز جا  دکتر

 _ بله استاد شرلوک خودم هستم. 

 : دیگو  یم   ی جد یلیخ استاد

 .نمیشمارو بب  یفور  یلیخ دی _ با
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 سرش را تکان داد و آرام گفت:   دکتر

 _ کجا؟ 

 

 *** 

 

 به ساعت نگاه کرد. می مر

 او تمام شده بود. ی شب بود و تمام کارها ک ی  ساعت

 برخواست و از شرکت خارج شد. شیجا از

 رفت.  یراه م ماریخسته بود که مانند افراد ب آنقدر

 شد.   دهیکش یبود که دستش توسط کس  دهیبه خانه رس کی نزد بایتقر

کردند نگاه   یحرکت م نیکه دست او را گرفته بودند و به سمت ماش یبه دو پسر  متعجب
 کرد.

 شروع به تقل کرد. می مر

 مامان، مامان! د،یولم کن ا،یعوض دی _ ولم کن

 .یاز کمک غیاورد اما در ینام مادر خود را به زبان م  شهیهم مانند

 از پسرها گفت: یکی

 .مشیببر  میتون یاون بد حاله و راحت م هی_ شت عال

کرد هرچند   یو تقل م ختیر ی چه کار کند و فقط اشک م  دیبا  دانستی نم ادیز  یخستگ از
 بود.   دهی فا یکه ب
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 از چنگ پسران در آمد.  عیضربه سر  ی صدا دنیبا شن ناگهان

بود  می که پشتش به مر یرحال پوش د اهیمرد س کی پسرها فاصله گرفت که ناگهان  از
 قرار گرفت. می مر ی درست در جلو

 آوردند. رونی ب نیرا از ماش شانیرفتند و چوب ها  ن یبه سمت ماش عیپسر ها سر  آن

 گفت:  یعصب یلیاز آنها خ یکی

 _ گمشو اون ور اون دختر مال ماست.

 از خود نشان نداد. ی عکس العمل  چی ه یمرد مخف اما

 داد. یآنان را مورد ضربه قرار م ی گری پس از د یکی   دیو یشدند و د   کینزد  دی وی ها به د پسر

 .ستی نگر یبه حرکات آنان م ریمتعجب و متح می مر

 آخر آن دو نفر آنقدر کتک خوردند که فرار کردند.  دست

 کرد، کرد. ی که با ترس به او نگاه م می را به سمت مر  شی رو یمخف مرد

 شد.  کی نزد  دی وی به د می مر

 .ی خداروشکر که اومد  ی وا ؟ی _ آقا، خودت

 باهم به سمت خانه حرکت کردند. یحرف چ ی را گرفت و بدون ه می دستان مر دی وید

را وارد خانه و سپس وارد اتاقش   دی وی آرام آرام د  میو استل هردو خواب بودند و مر   فلورا
 کرد.

  ی ا ن،یو من رو نجات داد نی فرشته اومد هیچطور ازتون تشکر کنم، مثل  دونمی نم ی _ وا
منو   ی... اون آشغال ... اون روان یشما مرام داشت، اون عوض نیع کمیبد منم   سیکاش رئ

 شب فقط کار کنم. کی دختر تنها بودم رو گذاشت تا  هی... منو که 

 تختش نشست.   ی سپس بر رو می مر
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 .ارمیت غذا ببرم برا  ی _ اگه گرسنه هست

خواهد از پنجره خارج شود که   یدهد و م یتکان م یمنف ی سرش را به معنا یمخف مرد
 : دیگو   یم می مر

 ده. یبودنت بهم آرامش م ؟ینر شهی _ م

 گردد.  یبر م می متعجب به سمت مر دی وید

 انداخته است.  نیاز خجالت سرش را پا  زین می مر

کنند،   یشرکت همه دارن بهم ظلم م دی جد سیتا رئ کشیکوچ ی شهر از بچه ها نیا  ی _ تو
  یلیاما تو خ م،ی اضاف گنی کنند و م یم فیپچ پچاشون از من بد تعر  ونی خواهرامم م یحت
بار   نی با ا ،ی که نجاتم داد خود تو بود یکافه منو بردن کس ی که تو یمطمئنم بار اول ،یخوب
اونوقت   ؟یبمون شم یهرشب پ ؟ی نر شهیم ،ی منو نجات داد کههست  یدوبار شهیم

 که راز هامو فقط به تو بگم.  دمی ... قول م دمی بهت قول م

 آورد. یکاغذ در م کی خودکار و  هی بشیو از درون ج ردیگ یاز پنجره فاصله م دی وید

 ؟یکن ی _ چرا بهم اعتماد م

 کند.  ینگاه م  دی وی خواند و با بغض و لبخند به چشمان د یبرگه را م می مر

 چون تنهام. دی شا دونمی نم_ خودمم 

 . سدی نو یدوباره م دی وید

 بهت ظلم بکنم.  هیاز بق  شتریمن ب دی کنم؟ شا یمن بهت ظلم نم یکن ی_ فکر م

 نگرد. یم دی وی خواند و به د یرا م امیپ می مر

 . یکن یتو بهم ظلم نم گهی _ حسم م

 . دیآ  یدر اتاق م ی صدا   سدیبنو  یزیخواهد چ یتا م دی وید
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 کنند.  یمتعجب به در نگاه م هردو

به سمت   زین می رود و مر  یم  رونیکند و از اتاق ب یبه سمت پنجره حرکت م عیسر دی وید
 ی خواب آلود استل بر رو  ی کند که ناگهان چهره  یرود و قفل در را باز م یدر اتاق م

 شود.  یم ان یچهارچوب در نما 

 :د یگو   یم عیسر می مر

 ؟ ی_ ا ... اوا کارم داشت

 : دی گویکشد و م  یدراز م میتخت مر  ی شود و رو  یوارد اتاق م استل 

 تو بخوابم.  شیترسم بخوابم با اجازت امشب پ یم یی_ تنها

 نگرد.  یکشد و به تخت تک نفره اش م یم   یقینفس عم می مر

 :د ی گو یلب آرام م ریز

 وابن؟ دو نفر بخ  شهیتخت تک نفره چطور م  نی ا ی _ آخه رو

 خوابد.  یم نیزم ی آورد و رو  یپتو و تشک اضافه در م  کیبندد و  یاتاق را م در

 

 *** 

 

  یحرکت کند که دختر دیو یخواهد به سمت اتاق د  یکند و م یپرونده هارا مرتب م می مر
 . ردیگ  یاو را م ی جلو

 نجاست؟ یشرکت ا نیا ر ی اتاق مد د ی_ ببخش

  یو چشمان  یلخت مشک ی را تکان داد و متعجب به رفتن آن دختر قد بلند با موها سرش
 . ستینگر  یآب
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جفت کفش پاشنه بلند   کی بود و  ی شلوارک مشک  کیبا   یمشک ی تنه   میدختر ن لباس
 بود. دهی پوش زین یمشک

 بود.  شی شانه ها ی رو زیبود ن ی ا رهیاو بزرگ و زنج ی که بند ها ی کوچک قهوه ا فیک  کی

 در دل با خود گفت:  می مر

 ! هیپیو خوش ت  بای_ چه دختر ز 

آن دختر در   دی ها را در دست گرفت و چند تقه به در اتاق زد و وارد اتاق گشت که د پرونده
 هستند.  گر ی کدی  دن یاست و در حال بوس دیو یآغوش د 

و خشن   ع یسر دی و یبرود که د  رونی افکند و خواست که از اتاق ب ریسرش را به ز  عیسر می مر
 گفت: 

 _ پرونده هارو بذار و برو. 

 رفت.  رونی گذاشت و از اتاق ب زی م ی پرونده هارا بر رو عیسر می مر

 نشست و آرام گفت: زشیم پشت

 یبعد خودش م یشرکته و محل کسب درآمد نه محل خوشگذرون نجای_ به قول خودش ا 
 . یعوض ی  کهی اه مرت ،یره با دوست دخترش خوش گذرون

 .ستی مشت کرد و به اتاق نگردستانش را  سپس

 رو. یعوض نیگه بزنم لهش کنم ا   یم طونهی_ ش

 اش گذاشت.  یشانیپ ی و دستش را بر رو دیکش ی قینفس عم سپس

 شدم؟ بذار ببوسه به من چه خو دوست دخترشه.  یعصب نقدری_ اصل من چرا ا 

 را روشن کرد.  وتری و سرش را بلند کرد و کامپ دیکش  یقینفس عم دوباره

 . دی من رفتم خسته نباش زمی _ عز
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 . ستی سرش را بلند کرد و به آن دختر قد بلند نگر  متعجب

 زد و گفت:  یزورک  لبخند

 _ ممنون به سلمت. 

 سرگرم کار شد. سپس

 

 *** 

 

 او را شکه کرد. یدختر  ی صدا دوباره

 .ستی نگر شیرو به رو یسرش را بلند کرد و به دختر مو بور و چشم عسل می مر

 نجاست؟ یا نگتونیواش ی _ سلم اتاق آقا

 را تکان داد.  سرش

 . دی _ بله بفرما

 بود. دهی پوش  یو شلوار ل  یکوتاه آب نی آست  راهنیپ کی بود و   ییبا یز دختر

 او قرمز و پاشنه بلند بودند. ی ها کفش

چند تا از پرونده هارا از عمد برداشت و بدون در زدن  زین م یدختر وارد اتاق شد مر  نکهیهم
 است.  دیو ی دختر در آغوش د د یوارد اتاق شد که د

 نگرد. یم می به مر یشود و عصب یاز آن دختر جدا م عیسر دی وید

تا ساعت دوازده   نهیا متیاتاق نشو؟ جر_ خانوم مگه من بهت نگفتم بدون در زدن وارد 
 .یکار کن نجایشب ا
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 :دی گو یگذارد و م یم  سیرئ زیم ی زند و پرونده هارا بر رو یم یطانیلبخند ش می مر

تونه   یآدم چند تا دوست دختر م  هیاومده، مگه   شیسوال برام پ هی  یول  سی_ چشم رئ
 داشته باشه؟ 

 نگرد.  ی م دیو یشود و متعجب به د  یجدا م دی ویاز د عی آن دختر سر ناگهان

 گه؟  یداره م یچ  نیا د یو ی_ د

 شانه اش را به سمت باال تکان داد.  می مر

  ی فکر کنم خواهر آقا نجایدختر خوشگل بود اومده بود ا هیقبل شما   دونمی نم زمی _ عز
 بود هرچند که ...  نگتونیواش

زد و ادامه  یطانیلبخند ش دی نگو یزی بود که چ می که در حال اشاره به مر دیو یرو به د  سپس
 داد: 

 _ هر چند که فکر نکنم آدم عاقل  خواهرش رو ببوسه.

 یعصب  ختیر یکه اشک م  یزد و در حال دی وید  ی بازو ی با مشت بر رو یدختر عصب آن
 گفت: 

 دوست ندارم.  گهی _ برو گمشو د

 از اتاق خارج شد.  سپس

 نگاه کرد. می به مر  یعصب دی وید 

 آرام گفت:  می مر

 _ خب آقا من پرونده هارو به شما دادم با اجازتون برم. 

 شد.  کینزد  می قدم به مر  کی  یعصب دی وید

 _ کجا؟ کارم با تو تموم نشده.
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 کند.  یبه سمت آن طرف اتاق حرکت م عیسر می مر

 نشو. یمیو اون صم  نی با ا  نقدریخودته خو ا ری تقص سی_ رئ

اتاق حرکت   گریفرار کرد و به سمت طرف د  می کرد و مر م یشروع به دنبال کردن مر  دی وید
 کرد.

 شم ها؟ به تو چه؟!  ی _ به تو چه که من با چند نفر دوست م

 گفت:   یبا ناراحت می مر

 ست؟ یشما مهم ن  ی شکنه، واسه  ی_ خو دلشون م

 چسباند. یم  واریو به د ردی گ یاو را در چنگ م عیدود و سر  یم می به سمت مر  دی وید

نداره، مگه فکر   یبذار دلشون بشکنه به تو ربط ؟یبا من اون کار رو کن  ی _ چطور جرات کرد
 یکنن تا چه کارا کنند؟ اآلنم اخراج یرن تو کافه ها کار م یهمه مثل توهن که م ی کرد

 .رونی گمشو از شرکتم ب

 جدا شد.  می از مر سپس

 شده بودند. اشک در چشمان او جمع  ی حلقه  آورد و  یفشار م  می مر ی به گلو بغض

 شدند. ری قطره اشک از چشمانش سراز دو

 و آرام گفت:  ست ی نگر دی ویاشک آلود به د یچشمان با

 ! دیخبر ندار یزی_ شما از چ

دارد و به سمت خانه   ی بر م زی م ی را از رو لشیو وسا ف یشود و ک  یاز اتاق خارج م سپس
 کند. ی حرکت م

 . ستی نگر  می مر یخال ی متعجب به جا زی ن دیو ید و

 کرده است.  ی رو ادهیداشت که ز قبول
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 مطلع است.  زیداشت که از همه چ قبول

 نگاه کرد. شی به رو به رو ینشست و با ناراحت زشیم پشت

وارد اتاقش شد و   یبا ناراحت یحرف  چی به سمت خانه حرکت کرد و بدون ه  یبا ناراحت می مر
 بست.  زیدر را ن

 و فلورا در خانه نبودند و هردو به سرکار رفته بودند.  استل 

 کردن کرد. هی و شروع به گر دیشکم دراز کش ی تخت خود بر رو ی رو می مر

 ... کث ... کثافط آشغال نامرد ... به خدا ... به خدا ... به خدا ... ی_ ا ... احمق عوض

 ؟ ی _ به خدا چ

 . ستی تخت نشست و متعجب به استل نگر ی بر رو  عیسرش را بلند کرد و سر   متعجب

 _ ا ... استل!

 . ندینش یم می شود و کنار مر یم کی نزد می به مر استل 

 کرد؟  تتیاذ  دتی جد  سیدلم؟ بازم رئ ز یشده عز ی_ چ

  هیشوند و با گر یم  ریسراز  شی دهد و دوباره اشک ها یتکان م یسرش را با ناراحت می مر
 : دیگو  یم

 _ اون بهم گفته ..... 

 _ غلط کرده! 

 .ستندی متعجب به فلورا نگر می و مر استل 

 نگرد.  یم شیشود و با اخم به روبه رو  یوارد اتاق م  فلورا

 کنم.  دای دوست پسر پ هیتو  ی برا خوامی من م ؟ یتنها بمون دی با یتا ک   می_ مر 
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 و استل متعجب و بلند گفتند:  می مر

 ؟ ی_ چ

 نگاه کرد.  می به مر ی جد ی لیو خ دیکش یقینفس عم فلورا

 . ی گوش بد گمیکه من م  ی زیبه هرچ  د یبا یکنکم  ستویرئ ی رو ی خوا ی_ اگه م

 شروع به راه رفتن در اتاق کرد و گفت: سپس

از  یک ی  دی با  میامشب مر  می _ امشب تولد دوست رافوئل هست و قراره به جشن بر
 دختران اون جشن بشه.  نیباتر یز

 . ستی متعجب به فلورا نگر می مر

 _ اما من ...!

 شروع به حرف زدن کرد: عیسر   فلورا

 از حجابت کم نشه. ادیکنم که ز یم ی_ نترس کار

 .دی برخواست و دستانش را بهم کوب شی از جا استل 

 !هی_ عال

را گرفت و به سمت اتاق    می دست مر عیکه استل سر ستی متعجب به هردو نگر می مر
 نشاند. ششی آرا زیخودش برد و پشت م

 او کرد. ی برداشت و شروع به شانه کردن موها می را از سر مر یروسر  فلورا

کرد و پس از آن فلورا   می شانه کردن تمام شد استل شروع به اصلح صورت مر  نکهیاز ا پس
 او کرد. شی شروع به آرا

 او لباس آورد. ی برا زین استل 
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  می خواست پس از اتمام کار مر ی استل م رای نبود ز میمر  ی رو به رو ی ا  نهیمدت آ نیا در
 . ندیصورت خود را بب

  شی ها نی قرمز را به تن کرد که آست ی  دهیلباس بلند و پوش کی  می مر ش یاز انجام آرا  پس
 آرنج تنگ و پس از آن گشاد بودند. نی بلند بودند و تا پا 

  رون یطرفه به ب  کیرا به صورت   شی از موها یرا بر سرش نهاد و اندک  می مر یروسر استل 
 کرد.  تی هدا

 .دیکش  یقینفس عم استل 

  بایز یلیانجام دادم بازم خ یمی مل   شیاستفاده کردم و آرا یکم لی از وسا نکهی_ محشره! با ا 
 .ی شد

 زد.  ی لبخند می مر

 نم؟ یخودمو بب هشی _ م

 گفت:  عیسر  استل 

 _ اوه معلومه! 

 .ستینگر  ش یمتعجب به دختر روبه رو می گذاشت و مر  زیم ی را بر رو  نهیآ  سپس

 کردم؟  ری چقدر تغ  شهیدختر من هستم؟ باورم نم ن یمن! ا ی خدا ی ... وا ی _ وا

 اش گذاشت.  نهیس  ی را جمع کرد و بر رو ش یدست ها فلورا

  ویمخ ک   یتونی امشب م نمی که حد نداره، بب ی شد بایز  نقدریدختر، ا  ی _ معلومه که خودت
 .شهی جشن شروع م گهی که دوساعت د  می ماهم آماده بش می بر عیاستل سر ؛یبزن

 را برداشت و به سمت اتاق فلورا حرکت کرد.  شیلباس ها  عیسر  استل 

 . ستیبه خود نگر  نه یهمانطور متعجب و خندان در آ می مر
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پسر دوست بشم   هیکه با   ستیکردم! خوب به نظرم بد ن ری من چقدر تغ ی خدا ی _ وا
 بتونم درد هام رو به اون بگم.  دی شا

 

 *** 

 

 :دی متعجب پرس دی وید

 گه؟ ی دو ساعت د ی_ چ

 بلند شد.  شی از جا سپس

 خدانگهدار.  امی_ باشه باشه م

 .کند ی کند و به سمت خانه حرکت م یکند و کتش را بر تن م یرا قطع م یگوش سپس

کت و شلوار   کی کرد و  شیلباس ها ض یو شروع به تعو  دیبه خانه رس قهیاز چند دق پس
  یخود را به صورت آلمان ی و موها د یپوش یو کروات مشک  ینفت یآب راهنیپ ک یبا   یمشک

 دوستش حرکت کرد. ی  و به سمت خانه دی براقش را پوش ی طرفه کرد و کفش ها کی

 از خانه خارج شدند.  می و به همراه مر  دندیرا پوش شان یاستل و فلورا لباس ها  یطرف از

دوست ساموئل حرکت   ی آنها بود و باهم به سمت خانه  ی دم در خانه  ن یبا ماش ساموئل
 کردند.

 شدند.   ادهیپ نیو از ماش دندی ساعت رس می از حدود ن پس

 .ستینگر  شی متعجب به عمارت رو به رو می مر

 چقدر بزرگه!  نجایا ی _ وا

 را گرفت.  میدست مر  استل 
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 دختر. ی دی _ داخلشو ند

 شوند.  یزند و به همراه فلورا و استل وارد عمارت م  یم ی لبخند می مر

 گرفت. یم لی دم در عمارت مانتو ها و کت ها را تحو خدمتکار

 وارد عمارت شد.  بایان لباس ز داد و با هم لیرا تحو شیمانتو  می مر

 و براق بود.   بایبزرگ و ز  یلیعمارت خ داخل

از طل بودند و کناره   ییپله ها گو  ی بودند و نرده ها زانی از سقف آو یستالی کر ی ها چراغ
 جوانان گذاشتند.  ی رقص برا  ستی بود و وسط را به عنوان پ زیعمارت پر از مبل و م ی ها

و به سمت مبل ها حرکت کرد اما فلورا و استل به همراه دوست   دیکش یقینفس عم می مر
 رقص حرکت کردند.  ستیبه سمت پ شان یپسرها 

 به رقص جوانان نگاه کرد. ستادهیمبل ها ننشست و همانطور ا ی بر رو می مر

 .ستینگر  یم م ی بود و همزمان به مر شیدنی در حال خوردن نوش زین دی وید

 شد.  کی نزد می به مر  یجرم

 ن؟ ید یار رقص م_ افتخ 

 .ستیجکسون نگر  ی متعجب به آقا  می مر

 ؟ ی رقص یبگو با من م عیسر  شهی _ االن رقص تانگو شروع م

رقص حرکت   ستینهاد و به سمت پ  یمکث دستش را در دست جرم یپس از کم می مر
 کردند.

رقص   ستیحرکت کرد و باهم به سمت پ لیبه سمت دوست دخترش آپر  یعصب دی وید
 حرکت کردند.

 . ستینگر  یبا استرس به جرم می مر
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 م؟ یکار کن یچ د یاالن با  ستمی _ من رقص بلد ن

خود نهاد و  ی شانه  ی را بر رو میمر   گری را گرفت و دست د میاز دستان مر  ی کی یجرم
 حلقه کرد.  می از دستانش را دور کمر مر یکی  زیخودش ن

 را.  دیو یوجود د تیرا فرا گرفت و حرص و عصبان میوجود مر  جانیه

 کرد.  ینگاه م می به مر یعصب دیرقص یدوست دخترش م  ل ی که با آپر همانطور

 اش قرار داد.  نهیس ی را بر رو میسر مر  یجرم

در  یداشت اما آرام نبود، آرامش کامل را از طرف جرم  ازین یآغوش گرم نی به همچ او
 . افتینم

 کرد. ک ینزد م یمر  ی رش را به گوش هاآرام س  یجرم

 ! ی شد بای ز یلی_ امشب تو خ

 . ستینگر  یجرم  ی سرش را بلند کرد و به چشم ها می مر

 .نی شد پیخوشت یلی_ شما هم خ

 نگاه کرد. ستی نگر یبه او م تیکه با عصبان ی دیو یبه د یطانیبا نگاه ش سپس

 . اوردیخواست که حرص او را در ب یچرا اما دلش م دانستینم

 نگاه کرد. یگرفت و به جرم  دیو ی از د چشم

 شده بود.  می مر ی بایو ز  یمشک ی محو چشم ها یجرم

 . یاونا تک هست نیمثل تو داره اما ت ... تو ب ییبایز  ی دخترها رانیفکر کنم ا  یدونی _ م

 .ستی نگر یبا لبخند به جرم می مر

 ! یهست  بایز  یلی_ تو هم خ
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 کرد. کینزد م یبرداشت و به صورت مر  می دستش را از دور کمر مر  یجرم

 _ خ ...

 جدا بشوند.  گر ی کدی باعث شد که آنها از    ی تک سرفه ا ی صدا

 . ستی نگر دی وی به د می مر

 کارت دارم.  رون ی ب ایب عی_ سر 

 گفت:  یعصب می مر

 .امی_ نم

 را گرفت و به سمت در فرار کردند. می تر دست مر  یعصب دی وید

 . ستی نگر  شی متعجب به رو به رو زین یجرم

 گفت:   یعصب میو مر  ستادی تاالر ا   رونی ب دی وید

 ؟ یکن یکار م یچ ی_ معلوم هست دار 

 و گفت:  دی سرش کش ی بر رو یدست دی وید

 ؟ ی که مثل منو حرص بد یبا اون پسره برقص یر ی_ م

 کرد و گفت:  ی تک سرفه ا می مر

 گفته؟  ی_ ن ... نه ک 

 : دیگو   یزند و م  یم ی پوزخند دی وید

 .یدروغ بگ  یتونی _ به منکه نم

 خود را کنجکاو نشان داد. می مر
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 ؟ ی _ حاال مگه شما حرص خورد

 زند.  یم ی پوزخند دی وید

 کنم. ی حساب نم یچیبرام که تو رو به ه ختهی دختر ر نقدری_ من ا 

دستش را   دی وی خواهد به سمت تاالر حرکت کند که د ی دهد و م یسرش را تکان م می مر
 نگرد. یم می مر ی کشد و به چشم ها یو او را به سمت خودش م ردیگ یم

 حلقه کرد.  می را دور کمر مر دستانش

 شدند.   یبسته م  میکرد و همزمان چشمان مر   کی نزد می کم سرش را به صورت مر کم

 را بر گونه اش احساس کرد دیو یلبان د  می مر قهیاز چند دق پس

 حلقه شدند.   دیو ی ردن دآرام آرام دور گ  می مر دستان

 عطش وجود هردو را فرا گرفته است. یی گو

 به خود فشرد. شتر یرا ب می مر دی وید

 جدا شد و به سمت عمارت حرکت کرد. دی و یاز د عیسر   میمر  قهیدق کی از  پس

 لبانش نهاد. ی و دستانش را بر رو ستینگر  ش یبا لبخند به روبه رو زین دی وید

 عمرش را تجربه کرده بود. ی بوسه  ترن ن یری و ش  نیباتر یز

 کرده بود و آرام و قرار نداشت.  دنی قلبش به شدت شروع  به تپ می مر

 . شدی بود اما نم دیو یدر کنار د شتریخواست که ب یدلش م 

 شد.  یکاش از شرکت اخراج نم ی گفت که ا یدل با خود م در

 شد.   کینزد م ی به مر عیسر  یجرم

 کار داشت؟  یاون آقا باهات چ ؟ی_ کجا رفت
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 شد و گفت: کی به آن دو نزد عیسر دی وید

 شرکتشم و بهش گفتم که از فردا ساعت هفت صبح سرکار باشه.  سی _ من رئ

 کرد و گفت:  میرو به مر  سپس

 ساعت هفت صبح. قی_ دق

 افکند.  ری از خجالت سرش را به ز می مر

 . امی_ باشه حتما م

 .ردی گ یدست او را م عیسر   دی ویکه د ریرا بگ می خواهد دست مر یم یجرم

 جمع کن برسونمت خونه. لتوی وسا عیسر می بر  ا یب گهی_ خوب د 

 شود.  یوارد عمارت م  دی وی و همراه د  دیگو  یم یچشم می مر

 جشن تمام نشده است.  هنوز

 : دی گو یآرام م  دی وید

 متوجه بشه. یاز اون بوسه کس خوادی _ دلم نم

  می کند و مر یحلقه م می شوند و دستانش را دور کمر مر یرقص م  ستی سپس وارد پ 
 نگاه کرد. د یو یمتعجب به د 

 رقصم. یپس باتو م ست، ی_ فرصت نشد برقصم و اآلنم دوست دخترم همراهم ن

را در دست   میمر   گری دست د دی وی گذارد و د یم  دیو ید ی شانه  ی دستش را رو کی  می مر
  دنیحلقه کرده است، شروع به رقص م یر دستش را دور کمر م کیو همانطور که  ردیگ یم
 کنند. یم

  میچسباند و به چشمان مر  ی اورا به خود م دیو یکه د ردی گ یفاصله م  دی وی از د یکم می مر
 نگرد. یم
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 ؟ یلجباز یلیدر کمال ساکت بودنت خ یدونست ی_ م

 : دیگو  ی زند و در دل م یم  یلبخند کمرنگ می مر

 بده.  یدوست شنهادیخدا کنه بهم پ ی داره؟ وا ییحس ها هی_ نکنه بهم  

 : دیگو   یکشد و م یم   یقینفس عم می مر

 .دیکن یرفتار م  بیعج کمیشما    ستمی_ لجباز ن

 ترسد. یم  می شود که مر  یتر م ظ یغل د یو ید اخم

 کنم؟  ی_ چطور رفتار م

 :دی گو یدر دل م می مر

 خدا غلط کردم چقدر ترسناک شد!  ای_ 

 کند. یو رها م ردیگ  یلبش را به دندان م سپس

 . نیمهربون شد کمی...  ی   دونم ی _ امم ... چم

 سرش را تکان داد و گفت:  دی وید

مهربون   نقدریکه باهات مهربون شدم چون من باهمه ا  یخداروشکر کن دی _ خوب تو با
 . ستمین

 انداخت.  ریدهد و سرش را به ز یسرش را تکان م می مر

خود نهاد و  ی  نهیس ی را بر رو می بود را باال آورد و سر مر  می ستان مردستش که در د دی وید
 حلقه کرد.  می دفعه دو دستش را دور کمر مر نیا

 نهاد. د یو یپهن د ی  نهیس ی دستانش را بر رو زین می مر

 .دیکش یقی آرام نفس عم می مر
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 شده است.  قیآرامش به او تزر نقدریشد که ا  ینم باورش

 روند. ی م رونی رقص ب  ستی شود و هردو از پ یجدا م دی وید از

  میکنند و مر  یحرکت م یو باهم به سمت در خروج ردیگ  یرا م می محکم دست مر دی وید
 رود.  یدهد که به خانه م  یم امی و به استل پ رد یگ  یرا م شیمانتو 

 ی کند و به سمت خانه  یرا روشن م  نی ماش دی و یشود و د  یم دی وی د نی سوار ماش می مر
 حرکت کرد.  می مر

که منو   یبه شرط  یگفتم ول قتیرو حق ی ایبهت گفتم فردا ساعت هفت صبح ب نکهی_ ا
 .ینکن عیضا گهید

 نگاه کرد.  شی و به رو به رو دیکش یقینفس عم زی ن دیو یزد و د  یلبخند کمرنگ می مر

 ؟ ی_ تو دوست پسر دار

 گفت:   عیسر می مر

 _ نه چطور؟ 

 شانه اش را تکان داد. دی وید

 باشه.  یرتیکه غ یدوست پسر داشته باش دیگفتم شا  دمی پرس ینطوری_ هم

 افتاد.  یمرد مخف  ادیلحظه به  کیناگهان   می مر

نه آخه تا حاال بهم ابراز علقه   ا یدوست پسرمه   دونمی هست اما نم یک ی _ امم ... راستش 
 نکرده. 

 ه؟ ی_ اسمش چ

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 نگفت.  دونم،ی _ نم
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ناگهان به خودش شک کرده است که نکند منظورش همان خودش است که هرشب   دی وید
 شود.  یم می وارد اتاق مر 

 پوشه؟  یم یچه رنگ  ی _ معموال لباس ها

 . ی_ مشک

 سرش را تکان داد.  دی وید

 .ی تو دوست پسر دار  هینطوری_ پس اگه ا

 :د یگو   یم عیسر می مر

 . دی... ش ... شا دونمی_ نه ... نم

 زد. ی رنگلبخند کم  دی وید

به دوست دختر   ازیمن خودم دوست دختر دارم و ن  ریوقت حرف هام رو به منظور نگ کی _ 
 ندارم. ی دی جد

 مشت کرد و با خودش فکر کرد.  تیدستانش را از عصبان می مر

 د؟ یخواد چرا منو بوس ی_ پس اگه دوست دختر نم

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 گهی عاشقمه بهم نم یلیکه دوستم داره خ یمن حرفات رو به منظور نگرفتم اون یدون ی_ م
کنه و توهم بهتره که   یبدون من زندگ  تونهی و نم مه یکه روان شمیاما از حرکاتش متوجه م

 .ی مثل خوشگلت بگرد ی با اون دوست دخترها یبر

 زد. ی پوزخند دی وید

 ؟ ی دکر ی نکنه حسود ؟ یزن یتند حرف م نقدری_ چرا ا 

 زند. یم ی متقابًل پوزخند  می مر



 ی مرد مخف 

 
159 

 

 که بخوام بهت حسادت کنم؟  ی مگه شاهزاده ا یهست یمن؟ هه انگار ک  ؟ی_ ک 

 .کند یخندد اما به ظاهر اخم م یدر دل م دی وید

 .ادی ب دتیسوار بر اسب سف ی تا شاهزاده  نی _ پس بش

 کند.  یگرداند و سکوت م ی را بر م شی رو یبا ناراحت می مر

 دهد. یم  دی و یبه د  کیدر دل هزاران فوش رک  اما

شود و به   یوارد خانه م یبدون خداحافظ  می و مر  ستدیا  یم نیماش قهیاز چند دق پس
 کند. یسمت اتاقش حرکت م

تختش نشست و  ی به سمت پنجره حرکت کرد و پنجره را باز کرد، سپس رو عیسر
 را در آورد. شیمانتو 

 ماند.  یو منتظر مرد مخف  دیکش یقیعم نفس

 و به پشت برگشت. دیرا از پشت سرش شن یکس  ی قدم ها ی صدا قهیاز چند دق پس

 شدند.  ری افتاد دو قطره اشک از چشمانش سراز یچشمش به مرد مخف تا

 .دیحرکت کرد و او را در آغوش کش یبر خواست و به سمت مرد مخف  شیاز جا  عیسر

 نهاد. دی وید ی شانه   ی حلقه کرد و سرش را بر رو دی ویرا دور کمر د دستانش

 . ی ممنونم که اومد  یلی خ ؟ی _ باالخره اومد

را قاب گرفت و به چشمان او   م ی او را از خودش جدا نمود و با دستانش صورت مر دی وید 
 . ستی نگر

 بگم؟  یزی چ هی_ 

 نگاه کرد. می همانطور به چشمان مر دی وید
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 شدت گرفت.   یکم می مر ی  هیگر

 ادیدهنشون در م ی که از تو  یهر حرف گران یخوام که د یبشم، نم ریتحق  خوامی _ من نم
 بهم بگن ...

 شود.   یم شتری ب م یمر  ی صدا بغض

 خواد. یمنو نم  یمنو باور نداره کس  یکس تر بشم، کس یکه هستم ب ینیخوام از ا  ی_ نم

گذارد و آرام نفس    یم می مر یشانیپ ی اش را بر رو یشانیکشد و پ یم  یقینفس عم دی وید
 کشد. یم

 ! ادیز یل یدلم پره، خ یلی_ خ

کند و او را محکم در   یحلقه م م یکند و دستانش را دور کمر مر  یسرش را بلند م دی وید
 کشد.  یآغوش م

 : دیگو  یکند و م  یحلقه م یدستانش را دور گردن مرد مخف  زین می مر

 رو ندارم پدر و مادرم منو پس زدن. ییدوست دارم برم اما جا یعن یخوام برم،   ی_ م

برگه و خودکار با   ه ی زینشاند و خودش ن یتخت او را م  ی شود و رو یجدا م  دی وی از د می مر
 .ند ینش یتخت م ی آورد و رو یخودش م

 . سی رو بنو یبگ ی خوا یکه م یزی _ هرچ

 کند.  یشروع به نوشتن م دی وید

 کنم. یت ممن، ازت محافظ  ش یپ ای_ ب

 افکند. یم ر یسرش را به ز  می مر

 خوام رقابت شروع بشه.  ی_ نه نم

 نگرد.  یمتعجب به او م دی وید
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و   یشیعاشقم شده باشه اونوقت توهم عاشقم م   سیرئ دی شا  گهیگم د ی_ خوب راست م
 ده لطفا خودتو به دردسر ننداز.  ینم تی دلم رضا  قتشیمنکه حق شه،ی رقابتتون شروع م

 زند.  یم ینقاب لبخند کوچک ریز  دی وید

 .سد ینو  یبرگه م ی رو

وقت عاشق   چیکه اون ه نهی ا  دمید  ستی که من از رئ یز ی! اون چیپرداز الی_ تو چقدر خ
 .شهی نم یرانیدختر ا  هی

 کند.  یاخم م می مر

اما   ینه منم گفتم تو هست ایدوست پسر دارم  دیتازه ازم پرس   د،ی خودش منو بوس رمی_ نخ
   ؟ یکه هست یست ی دوست پسرم ن

 . سدینو  یبرگه م ی رو دوباره

 . یگ یم ییزایچه چ  ستیواسه حرص درآوردن رئ ؟یهست ی_ تو چه دختر

 : دیگو   یکشد و م یم   یقینفس عم می مر

 نکردم که، مگه حرصشو در آوردم؟ ی_ من کار

 : دیگو   یآرام م می دهد و مر  یسرش را تکان م یمخف مرد

 شکنه.  یگناه داره تازه دلش م چارهیب ی_ آخ

 .زدی خ یبر م شیاز جا ز ین می که مر زدیخ یبر م  شیاز جا  دی وید

 ؟ یبر ی خوا ی_ م

 دهد.  یسرش را تکان م دی وید

 دهد.  یقرار م  دیو ی رود و خودش را در آغوش د یچند قدم به جلو م می مر
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 ؟ ی ایفردا هم م  شه،ی _ دروغ نگم دلم واست تنگ م

 رود.  یم رونی دهد و از پنجره ب یسرش را تکان م یمخف مرد

 

 *** 

 

 غرد.  یم یعصب دی وید

 . سیبرو از اول بنو  عیسر  ، یهست  یمنش نجای_ با من بحث نکن مثل تو ا

 : دی گو  یم  یبا ناراحت می مر

 . دینکن تمیتورو خدا اذ  سی رئ دیوقتمو گرفتن باور کن ی لیخ نای_ آخه هم

 کند. ینگاه م میبه چشمان مر  دی وید

 . رمتینظر بگ ریتا خوب ز  ی دیداخل اتاقم انجام م   یاریو پرونده هارو م لیوسا  شه،ی _ نم

 : دیگو  یاما آرام م یعصب می مر

 م. گه بزنم لهش کن  یم طونهی_ ش

 .یکار کن دی و با  ی ا مهیتا ساعت ده شب جر  یگفت ی چ دمی_ شن

 یاز اتاق خارج م دی وی و پس از اجازه از د دی سا یبهم م  تیرا از عصبان شی دندان ها می مر
 یمبل م ی شود و رو یدارد و وارد اتاق م یشود و پرونده هارا به همراه لپ تاب بر م

 .ندینش

  شیکند و پس از نوشتن آنها از جا یبه دوباره نوشتن و مرتب نوشتن پرونده ها م  شروع
 شود. یم ک ینزد  دیو ی و به د زدیخ یبر م
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 _ نوشتم. 

 اندازد. یم یبه برگه ها نگاه دی وید

 خوام نشدن.   یکه م یزی _ اون چ

 دهد. یادامه م دی و یکه د دی بگو یزی خواهد چ یم می مر

 _ اما قابل قبوله.

 کشد. یم یقیعم نفس

 زودتر برم لطفا. کمیامروز  شمی _ ممنون م

 : دی گو  یم  عیسر  چارهی کند و دختر ب ینگاه م می به مر یعصب دی وید

 داره. ی_ لطفا، خواهرم باهام کار مهم

 نگاه کرد. وترشیتفاوت به کامپ یب دی وید

 ؟ ی_ چه کار

 .دونمی _ نم

 گفت:  یعصب یکم

 ؟ ی_ چه کار

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 جکسون آشنا کنه.  ی با آقا شتری_ قراره منو ب

 گفت:   یمکث عصب یپس از کم دی وید

 .میکار دار یامروز کل  گهی زمان د ه ی_ موکولش کن به 
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 . سی_ لطفا رئ

 بر خواست. شیاز جا  دی وید

 .میکار کن نجا یشب ا ازده ی هردومون تا  دی کار هست که فکر کنم با  نقدری_ امروز ا

 :د ی متعجب پرس می مر

 ؟ ی_ چ

 برخواست. شیاز جا  دی وید

  رونیب یر یم یکن یجمع م  لتویپس االن وسا  ی احترام بذار ستیبه دستورات رئ دی _ با
 .یکن یو کار م ین یش یم زتیم ی رو

  ی را بردارد صدا فشیخواهد ک  یم   نکهیکند اما هم یحرکت م  فشیبه سمت ک  یعصب می مر
 اش بلند شد.  یزنگ گوش

 تلفن را داد. جواب

 بود.  استل 

 .ی_ سلم آبج

 گفت:  عیسر  استل 

 منتظره.  یبذارم؟ جرم ی_ بگو قرار رو ک 

برگه هاست   ی بر رو زیسرش ن دی وی است و د ستادهیا  دیو یهمانطور که درون اتاق د  می مر
 و استل است، درحال مکالمه است.  م یمر  ی اما در اصل تمام هوش و هواسش به مکالمه 

 کار کنم. دی شب با ازدهی _ راستش تا 

 :دی متعجب پرس استل 
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 ؟ ی_ چ

 : دیگو  یمکث م  یاز کم پس

 دنبالت. اد یب یجرم گمیشب م ازدهی_ خوب پس  

 :د یگو   یم عیسر می مر

 .می دنبالم باهم بر  ادیشب ب ازده ی_ آره خوبه بگو  

 :دی گو ی م دیو ید  عیسر

 . میبمون  میتا دوازده شب مجبور  میکار دار ی_ کل

 گردد.  یبر م دی ویبه سمت د عیسر می مر

 اده؟ یز  نقدریکه ا هیچه کار  نی بپرسم ا شهی _ م

 شد.   کینزد  می برخواست و به مر شیاز جا  دی وید

 .میکن یفردا رو هم امروز بررس ی قرارداد ی نامه ها می مجبور جلسه و می بر دی _ فردا با

 سرش را تکان داد.  می مر

 یهم کل یاز جرم امیدم ب یبذارش فردا شب قول م امیامشب ب تونم ی _ استل من نم
 کن. یعذرخواه

 تلفن را قطع کرد. سپس

 جکسون. ی آقا یگفت یقبل بهش م  ادمهی_ 

 زد و گفت:   یلبخند قشنگ می مر

 از من خوشش اومد.  می دی آخه اونشب که باهم رقص دیدونی _ م

 .یکه تو به اسم صداش بزن  شهی نم لیدل نی_ ا
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 را جمع کرد و گفت:  لشی وسا می مر

همراه   ادیم  یکنم فردا وقت یزنم، دعا م  یشما اون رو به اسم صدا نم  ی جلو گهی _ پس د
 .اره ی خودش شکلت ب

 زند. یپوزخند م دی وید

 مورد علقته؟  ی_ خوراک

 سرش را تکان داد.  می مر

 شد.   کی به او نزد دی وید

 . ارهی_ نم

 او قرار گرفت. ی رو به رو می مر

 ؟یدون ی_ شما از کجا م

 چشمانش را چرخاند.  یکم

 . هیمورد علقت چ یدونه خوراک یاون نم_ چون 

 سرش را تکان داد.  می مر

قرار   نی باالخره فردا اول ه،یمورد علقم چ  یگم بهش بگه خوراک ی_ خوب من به استل م
 عاشقانمونه. 

 از اتاق خارج شد.  سپس

 لب گفت:  ریسرش را تکان داد و ز دی وید

 . یاز خودم نر ریغ ی پسر چیسمت ه گهینشونت بدم که د ی قرار عاشقانه ا هی_ 

 . دیشی اند می نشست و به مر  زشیپشت م تی با عصبان سپس
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دختر شده بود و هر روز به   نیا ی داشت از همان نگاه اول دلباخته  ادیکه به  ییجا تا
 شد.  یاو افزوده م  ی علقه 

 کلمه شروع شد. کی علقه فقط از   نیا

به دوست   لیخوشم آمد ها تبد  نیو هم ادی دختر خوشم م نیبود که از ا نی هم ا آن
 شد. ل یدداشتن و سپس به عشق تب

 . ندیبب یگریعنوان او را در کنار مرد د چی توانست به ه ینم

 لب گفت:   ریسرش گذاشت و ز   ی را بر رو دستانش

 شمارشو داشته باشه؟  یعوض  ی پسره  _ نکنه اون 

 سر آن قرار نرود. می عنوان مر چیشد که فردا به ه ی و به فکر نقشه ا  دیکش یقیعم نفس

 

 *** 

 

 دهم حرکت کردند. ی آمدند و به سمت طبقه    رونی جلسه ب از

 بود. ستادهیاو ا  ی جلو میبود و مر  ستادهی ا می پشت به مر قیدق دی وید

  دیو ید دنی نفس کش ی را تنفس کرد و صدا می و عطر خوش مر دیکش  یقینفس عم دی وید
 و حال او را دگرگون کرد.  دیرس م یمر  ی به گوش ها

 ود.شده ب  سشیرئ ی دلباخته  یرانیدختر ا  یی گو

 و آن دو از آسانسور خارج شدند.  ستادی از حرکت ا  آسانسور

 گفت:   عیسر دی وید
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 اتاقم.  ای و ب زتیم ی بذار رو لتو ی زود وسا یلی_ خ

 شود.   یم دی ویدهد و وارد اتاق د یسرش را تکان م می مر

 .نی داشت ی_ با من کار

شد و به او اشاره کرد که  ک ینزد می بر خواست و به مر شیسرش را تکان داد و از جا دی وید
 . ندیاتاق بنش  ی مبل دو نفره  ی رو

 کنار او نشست. دی وینشست و د زین می مر

 ؟ی ا یم باهامیخوام برم مهمون ی_ امشب م

 :د یگو   یم عیسر می مر

 ترسم.  یجاها م نجوریمن از ا شهی_ ن ... نه نه نم

 شود. یم  کیبه او نزد  یکم دی وید

 بزنه.  بیبهت آس یدم نذارم کس ی_ قول م

 . ستی نگر دیو ی چند لحظه به چشمان د می مر

 ترسم.  ی_ م

 شد. کی به او نزد  شتریب یکم دی وید

 ی صورت ها ی را بر رو گریکدی ی بود که نفس ها کی آنان بهم نزد  ی آنقدر سرها اکنون
 کردند. ی حس م گریکد ی

 ؟ ی بترس یزیاز چ یتون یمن کنارتم چطور م ی_ تا وقت

 :دی گو ی و م ردیگ یفاصله م   یکم می مر

 اونجا برقصم.  تونمی_ من مسلمونم، نم 
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 اخم کرد. دی وید

 .ییفقط به عنوان همراهم اونجا  یذارم هم برقص ی_ نم

 بر خواست. شیسرش را تکان داد و از جا می مر

...  یدم آخه امروز ساعت هفت عصر با جرم یو بهتون خبر م رمیگ ی_ از خواهرام اجازه م 
 جکسون قرار دارم. ی آقا  دیببخش

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم دی وید

 . می بر دی _ اتفاقا من و تو ساعت هفت با

 گفت:  عی سر  دی و ید د یبگو  یز یتا خواست چ می مر

برام   یل یبا اون پسر سر قرار منم تورو اخراج کنم چون امروز خ یخورم اگه بر ی_ قسم م
 .ادین تی بد به اون مغز فندق  ی فکرا  نکهیمهمه و ا

 و گفت:  دیکش یپوف کلفه دار  می مر

 دم. ی_ چشم شب بهتون اطلع م

 سرش را تکان داد.  دی وید

تا   یخونه حاظر بش یبر یتون یخوام ازت اآلنم م  ی_ خوبه پس من شب جواب مثبت م
 دنبالت. امیخودم ب گهیدو ساعت د 

 کرد. د یخودم تاک ی سر کلمه  دی وید

  ی ا گهیبا کس د یو حق ندار  یبود که تو مال من ن ی فقط ا دی و ید ی کلمه برا نیا  یمعن رایز
 .یباش

  سش یفقط به چشم خشن بودن رئ می و مر   دیفهم  یم دی وی کلمه را فقط خود د نیا یمعن 
 آن را فرض کرد. 
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 را جمع کرد و به سمت خانه حرکت کرد.  لشی از اتاق خارج شد و وسا می مر

 

 *** 

 

 گفت:  عیسر  استل 

 فوق العادست.   نیمن ا  ی _ اوه خدا

 گفت:   یبا ناراحت می مر

 بدم؟  یرو چ  ی_ حاال جواب جرم

 زد و گفت:  ی طانیلبخند ش استل 

  ی با روسر یتونی برو، فقط چون اونجا شلوغ هست نم نگتونیواش ی _ اون با من تو با آقا 
 .یبر

 گفت:  یهم با خوشحال  فلورا

 .دی با گوش دادنش نرقص شهیداره که نم یی_ در ضمن اونجا آهنگ ها

 گفت:   عیسر می مر

 . ارمیهمه پسر در ب اون  ون یرو م می روسر تونمی _ نم

 برخواست.  شی از جا استل 

 یذار یهمرنگ موهات و مثل موهات م سیگکله هی ،ی اریرو در ب تی روسر ستی_ الزم ن
 موهات.  ی رو

 _ ندارم.
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 گفت:  عیسر   فلورا

 _ اما من دارم.

 برخواست.  شی از جا می مر

 ؟ یپنهونش کن ی خوا یمن بلنده چطور م  ی _ موها

 آرام گفت:  استل 

کنم که موهات پنهون بشن   یم یتار موت کار ه ی  یکردن حت یچیآسون بدون ق یلی_ خ
 آمادت کنم.   دیباکه  می بر عیاآلنم سر 

 

 *** 

 

 .ستادیداد و منتظر دختر مورد علقه اش ا هیتک نشیماش به

  ری بود که متعجب و متح دی وی چشمان د  نیآمد و ا   رونیاز خانه ب می مر قهیاز چند دق پس
 .ستی نگر یم شیرو به رو  ی به فرشته 

 .ستینگر  م یمر  یبلند و شلوار مشک نیبنفش آست  راهنی به پ دی وید

 و لخت او نگاه کرد. ییخرما ی به موها سپس

 اش را در آورده است. یکه نکند که او روسر دیشیخود اند  با

 شد.   کینزد  می مر به

 ؟ی رو در آورد تی _ روسر

 گفت:   عیسر می مر
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 .سهی_ نه ... ام ... کله گ

 حرکت کردند. یشدند و به سمت مهمون نیسرش را تکان داد و باهم سوار ماش دی وید

شدند و    ادهیپ  نیرا پارک کرد و هردو از ماش نیماش  دی وی و د  دندیساعت رس  میاز ن پس
 وارد شدند. 

 و رقص نور فضارا پر کرده بود.  کی موز

 مبل نشستند. ی را گرفت و هردو بر رو  می دست مر دی وید

 شد.   کیبه آن دو نزد گارسون

 ن؟ ی دار لیم ی_ چ

 آرام گفت:   دی وید

 لطفا. یدنی _ نوش

 گفت:   عیسر می مر

 .هیقو  یلیخ _ نه

 و به گارسون گفت:   ستینگر  می به مر یعصب دی وید

 .اری ب شهی_ دو ش

 گفت:   دی وی د دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر

 خورم. یمن م یخور ی_ تو نم

 آروم گفت: می مر

 .یبزن بیممکنه بهم آس یاگه بخور ،یاز من محافظت کن ی _ تو قول داد

 .دی رس شانی به گوش ها یدختر  ی صدا دی بگو یزیخواهد چ یتا م دی وید
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 ! میمر  ی_ ه

 افتاد. ان یبه پشت برگشت که چشمش به جول عیسر می مر

 . می استل و فلورا و صد البته مر هیمیصم  دوست

 دست داد. ان یبرخواست و به جول شی از جا می مر

 ؟ ی خوب زمی _ سلم عز

 زد و گفت:  ی لبخند انیجول

 . ی شد  بایچقدر ز   ؟یتو خوب زمی عز ی _ مرس

 . ستی نگر دی وی به د سپس

 _ دوست پسرته؟ 

 آرام گفت:  می مر

 .سمهی_ نه رئ

 را گرفت.  می سرش را تکان داد و دست مر طونیش انیجول

 .میبرقص   کمی  می بر ای_ ب

  یرقص م ستیو آن دو وارد پ ردی گ یدست او را م انیخواهد مانع شود جول ی تا م می مر
 شوند. 

 برقصم. ستمی _ من بلد ن

 نهاد و رفت.   ز یم ی را بر رو دی وید   شهیدو ش گارسون

 . ستی نگر می و به مر  ختیخود  ر ی برا  وانی ل کی  دی وید

 گفت:  عیسر انیجول
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 .یش یهماهنگ م گهید ی خودتو تکون بد کمی_ 

 گفت: عیبدن خود را تکان داد و سر   یو کم دیکش یقینفس عم چارهیب دختر

 کشم.  ی _ خجالت م

 گفت:  برد و یدستش را گرفت و به کنار انیجول

 دوست پسرم. فنی است شیرم پ یراحت برقص، منم م نتی ب ینم یکس نجای_ ا

 شد.  یسرش را تکان داد و شروع به تکان دادن دستانش کرد اما باز نم می مر

 بود. د یو ید ی رو به رو قی قرار داشت دق می که مر یی آنجا  یطرف از

 با لبخند به دختر مورد علقه اش نگاه کرد.  دی وید

 با من برقص.  ا یخوشگله ب ی_ ه

 . ستی نگر شیمتعجب به پسر رو به رو  می مر

 نهاد. ز یم ی را بر رو وانش ی ل عیسر دی وید

 ! ی_ لعنت

 برقصم. ستمیمن بلد ن  دی_ اوه ببخش

را   میدست مر  عیبرخواست و سر  شیاز جا یعصب  د یو یرا گرفت که د می دست مر پسر
 گرفت. 

 _ اون مال منه.

 سرش را تکان داد و از آن دو فاصله گرفت.   پسر

 برقصم.  ستمی بلد ن  نم یبهتره من برم بش نگتون یواش  ی _ آقا

 مبل نشاند. ی را گرفت و با خودش برد و رو می دست مر عیسر دی وید
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 . سی_ دستم درد گرفت رئ

 بلند گفت: ی با صدا بای و تقر یعصب دی وید

 بهت دست زد.  یعوض _ اون 

 گفت:   عیسر می مر

 دستمو ول کرد. ی فقط دستمو گرفت که تا شما اومد یعنی_ نه نه 

 شد و گفت:   یعصب اریبس دی وید

 .یبرقص ی ا گهیبا کس د نمینب گهی_ د

 گفت:   یبا ناراحت می مر

 .نی رقص نداد شنهادی_ خوب شماهم بهم پ

 برگشت.  می به سمت مر  عیسر دی وید

 ؟ یکن یفکر نم نطور یبره ا  یم نیلذت تماشارو از ب نی_ ا

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 د؟ ی نگاه کن نیخواست  ی_ چرا منو م

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 بهت صدمه نزنه. ی_ که هواسم بهت باشه کس

 برد.  میرا به سمت مر  وانشیل دی وید

 ؟   یخوری_ م

 . سرش را به چپ و راست تکان داد می مر
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 _ من مسلمونم. 

 زد. ی پوزخند

 . یترس ی_ پس م

 را خورد. وانیل اتیمحتو  ی نفس همه   کی ربود و  دیو یرا از دستان د  وانیل می مر ناگهان

 گذاشت.  زیم ی را رو وانی ل عیسر سپس

 _ اخ چقدر تلخ و بدمزست. 

 زد. ی لبخند کمرنگ دی وید

 _ حالت خوبه؟ 

 برخواست. شی سرش را تکان داد و سپس از جا  می مر

 رم.  ی_ من ... من م

 برخواست.   شیاز جا  زین دی وید

 . مید ی_ صبر کن! ما هنوز باهم نرقص

 گفت:   یبا ناراحت می مر

 . نیبود ی_ رقص؟ االن؟ شما که ناراض

 رقص برد.  ستی را گرفت و به سمت پ می دست مر عیسر دی وید

 .یبا من برقص دی اآلنم با  ،یبرقص  ی ا گهیبا مرد د ی_ گفتم حق ندار

 گفت:  یحرص می مر

 . رفتمیمن هنوز درخواست تورو نپذ  ا،یهست  یی_ عجب آدم پررو
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 حلقه کرد.  می دو دستش را دور کمر مر دیو یو د   ستادندیجا ا  کی

 .یر ی پذ ی_ مطمئنم م

 .دی خند یزد و کم  یلبخند کمرنگ می مر

 _ حالت خوبه؟ 

 .دی خند شتریب یکم می مر

 ره.  یم جی سرم گ کم ی  دونمیم_ ن ... ن

 گفت:   عیسر دی وید

 ؟ ی جنبه ا یب نقدریا ی عنی ، ی نخورد شتریب  وانیتو که ل  ؟ی_ چ

 گفت:   دهیکش یو کم عیسر می مر

 ! ستین نطوری_ نه ا

 حلقه کرد و شروع به تکان خوردن کرد.  دیو یدستانش را دور گردن د  سپس

 بهت گفتم؟  یزیچ  هیتا حاال   سی_ رئ

 کرد.  کی نزد  می سرش را به صورت مر یکم دی وید

 و؟ ی_ چ

 گفت:   دهیدوباره کش می مر

 کنه.  یاز شما کار م  شتریعقل من ب نکهی_ ا ... ا

 زد. ی پوزخند دی وید

 _ چطور؟ 



 ی مرد مخف 

 
178 

 

 . اوردیتر ب نیسرش را پا ی را فشرد تا کم دی وی گردن د می مر

 . دیچسب یبهم م شان یشده بود که دماغ ها  کی بهم نزد شانیصورت ها  آنقدر

به مغزم   ع یسر  یلی خون خ نطوریو من قدم کوتاهه، ا ... ا ی بلند یلی_ خوب شما ... شما خ
 کنه تا به مغزتون برسه.  یرو ط یطوالن ری مس دیرسه اما خون شما ... ب ... با یم

 زد. ی قیلبخند عم دی وید

 . شترهیمن ب ی درسته اما تجربه  نی_ خوب ا 

 . دیچک می مر ی قطره اشک از گوشه   کی

جز   یزیم ... من چ ن،یدی محبت د تون ی دوران بچگ  ی شما حداقل تو ن،ی نگ نطوری... ا نی_ ا
 . دمی عذاب ند

 گفت:  یبا ناراحت دی وید

 نکن.  هی_ گر 

 فشرد.  دیو یبه د  شتریخودش را ب می مر

 شم. یکه هر روز دلتنگتون م بای اونقدر ز دم،ی که من د نیهست ی مرد نی باتریشما ز   سی_ رئ

 .ردی گ یفاصله م  میاز مر  عیسر دی وید

 ! یگ یم یدار یچ  ستی معلوم ن ی جنبه ا ی_ دختر واقعا ب

 شوند.   یم ری سراز  شیاشک ها  می مر

 رم. یمنو نخواست، من م یخ ... خوب معلوم شد کس   ن،ی_ پس شماهم منو دوست ندار

 . ستیحالت خوب ن می_ مر 

 فشارد.  یبه خود م شتریاورا ب دی ویکه د ردی خواهد فاصله بگ یم دی وی از د می مر
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 .یزشت نیهوم؟ من به ا ؟یدوستم ندار گه،ی_ بگو د

 . دیبلند خند  سپس

 .دی آرام خند  دی وید

 .ییبا یز ی لی_ تو خ

 د ی کرد و گونه او را ارام بوس دی ویصورت د  کیسرش را نزد   دیرا شن نیتا ا  می مر

 .یخودم سیرئ شی_ آخ

 .ستی به او نگر ی جد ی لیخ دی د می حرکت را از مر نیتا ا  دی وید

 کنم دوستت دارم. یحس م  ،یدون ی_ م

 .دی او را بوس  گر یبار د  می مر

 .سی رئ ی_ تو ... مال من

 بود آرام گفت:  کیآنان بهم نزد ی کرد و  همانطور که سرها کی سرش را نزد  دی وید

  د یدوستت دارم! فقط با شتر یو منم ب یشیم  وتیک  یلیخ یشیم   یطور  نیا ی _ وقت
 .یمن بش شیپ

 در آمده بود. می مر اشک

 قلبم شکسته، تو با من باش.   سی_ رئ

 برد.  ن یاو را به سمت ماش عیجدا شد و سر  می از مر دی وید

 خوام برقصم. یم  سی_ رئ

 : دیگو   یم یعصب دی وید

 .یاستراحت کن یبر  دی با ست،ی_ حالت خوب ن
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 شدند.  نیهردو سوار ماش میو مر  دی وید

هرچه در خانه را زد  دیرس نکهیحرکت کرد و پس از ا  میمر  ی به سمت خانه  عیسر دی وید
 در را باز نکرد.  یکس

  می مبل نشاند و مر ی خانه برد و او را رو ییرایرا گرفت و به سمت پذ میدستان مر  ناچار
 .دیدراز کش

 رم. یم گهیبمون من د نجای_ هم

 . ردیگ  یرا م دیو یدستان د  عیسر می مر

 _ نه ... تنهام نذار. 

 .ندینش  یم می کنار مر  دی وید

 _ باشه. 

 کرد  کی نزد دی ویسرش را به صورت د می مر

 ؟ یمنو دوست ندار یعنی ؟ ی سرد نقدری_ چرا ا 

 برد و صورت او را نوازش کرد.  میدستانش را به سمت صورت مر  دی وید

 دست بزنم.  یپاک و معصوم نقدریبه تو که ا خوادی اما دلم نم ستم،ی _ سرد ن

 کرد. ک ینزد  دیو یزد و خودش را به د  یطانیلبخند ش می مر

تونم در   ینم نمیب یخوام خودمو کنترل کنم اما ... اما م یم یه ه؟یچ  یدونیم  سی_ رئ
 . ارمیدووم ب تیوحش ی چشما برابر اون 

 .ی_ تو مثل فرشته ها پاک

 شدند.  ریسراز  میمر   ی ها اشک
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 گه فرشته. یکه بهم م یهست ینفر  نی_ من فرشتم؟ اول

 تخت نشاند.  ی و به سمت اتاقش حرکت کرد و او را بر رو دیرا در آغوش کش می مر دی وید

 _ خواهرات کجان؟ 

 حتما باز رفتن با دوست پسراشون بچرخن.  دونمی _ نم

 زد  و گفت: ی قیلبخند عم دی وید

 .یاستراحت کن دی _ با

 بر خواست. شیسرش را تکان داد و از جا می مر

 .ارمی رو در ب یلعنت سیکله گ نیا د ی_ اول با 

 پراکنده شدند.  شیبا یموج دار و ز ی سرش برداشت و موها ی را از رو سی کله گ سپس

 نهاد. دی وی شد و خود را در آغوش د کی نزد  دی وی به د سپس

 _ تنهام نذار.

 آرام گفت:   دی وید

 .ذارمینم چوقتی_ ه

 شد. داریاز خواب ب جهیسرگ  یصبح زود با کم  می مر

 . ستی به اطرافش نگر متعجب

 افتاده است؟  یچه اتفاق شبیفکر که د یخود کم با

 به خانه آمد؟  یک  او

 افتاده.  سشیاو و رئ نی ب یاتفاق نکند
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الزم وضو گرفت و نمازش را   ی حرکت کرد و پس از انجام کارها ییبه سمت دستشو عیسر
 و به سمت شرکت حرکت کرد.  دی را پوش شی خواند و لباس ها

 آورد. ینم ادیعنوان به  چیاتفاقات شب گذشته را به ه او

 حرکت کرد. زشیشرکت شد و به سمت م وارد

 و رو کرد اما آرام و قرار نداشت.  ریبرگه ها را ز  یکم

 توانست تحمل کند. ینم

 حرکت کرد و چند تقه به در زد. سیرئبه سمت اتاق   عیسر

 داخل. ای_ ب

 وارد اتاق شد.  عیسر می مر

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 ادینم ادم ی  یزیخونه؟ اصل چ نیشما منو آورد شب یسوال داشتم د   هی  سیرئ د ی_ ببخش
 .هیدنی علئم همون نوش نایافتاده؟ فکر کنم ا یچه اتفاق  نیلطفا بگ شهیم

 برخواست. شی از جا  عیسر دی وید

 افتاد؟  یچه اتفاق شبید ادینم ادتی یبگ  ی خوا یم یعنی_ 

 گفت:   عیسر یبا ترس و نگران  می مر

لطفا از  نیکردم؟ تورو خدا بهم بگ ی شد؟ من کار بد  یافتاد؟ چ یمن اتفاق ی خدا ی _ وا
 . ستی صبح تا حاال حالم خوب ن

 مبل نشاند.  ی تر شد و او را رو  کی نزد  می به مر دی وید

رفت و منم اوردمت خونه و   ج ی سرت گ کمیفقط   فتادین یدختر آروم باش اتفاق یه ی_ ه
 خودم. ی بعد خودم رفتم خونه 
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 قلبش نهاد.  ی دستش را بر رو می مر

 برم سرکارم.  گهیآروم شدم من د  یلیخ دم،ی ترس سیشکرت، ممنونم رئ ایخدا  ی _ وا

 گفت:   عیسر دی وید

 اتاقم کارهارو انجام بده. ی داخل اتاقم لطفا و تو اریمم پرونده هارو ب_ ام

سرش را تکان داد و به سمت پرونده ها حرکت کرد و آنها را به همراه لپ تاب   می مر
 کرد.  شیمبل نشست و شروع به انجام کارها ی شد و رو دی ویبرداشت و وارد اتاق د

 اش بلند شد. ی گوش  امکیپ ی صدا قهیاز چند دق پس

باهم آشنا   شتریخواد ب یکرده دلم م یهستم شمارو استل بهم معرف  چاردی_ سلم من ر 
 . میبش

 دور نماند.  دی ویزد که از چشم د ییزدند و لبخند دندان نما  یبرق می مر چشمان

 افتاده؟  ی_ اتفاق

 سرش را تکان داد.  می مر

 . پسر جور کرده که باهاش آشنا بشم هی_ آره استل برام 

 گفت:   عیسر بعد

 نه. ایباهاش تفاهم دارم  نمیبب دی نشده با یهنوز قطع سی _ البته رئ

 زد. ی پوزخند دی وید

 خوان. یم یدخترا رو فقط واسه خوشگذرون ییکای آمر ی _ پسرا

 محو شد.  میمر  لبخند

 خواهد بود. یمن فقط عاطف  ی رابطه  نی_ لطفا مواظب حرف زدنتون باش
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 نگاه کرد.  میمتعجب به مر  دی وید

 ؟ ی چ یعنی_ 

 اش نگاه کرد.  یلحظه به گوش کی  می مر

 او بوس و قلب فرستاده بود. ی برا پسر

 نشان بدهد.  می را به مر ی ا انهیرا  لیداد که قسمت وسا امیپ نجردیبه خانوم ر عیسر دی وید

 شد.   سیوارد اتاق رئ  نجردیخانوم ر قهیاز چند دق پس

 شرکت رو نشونتون بدم.  ی ا انهیتا قسمت را نیایلطفا ب چلی_ خانوم م

 متعجب گفت:  می مر

 واجبه؟   ؟ی_ چ

 گفت:   عیسر دی وید

 _ بله. 

 گفت:   نجردیتا خواست بلند شود خانوم ر  می مر

 هست و خطرناکه.  ته یسی الکتر ی اونجا پر از امواج ها نیاریرو ن تونی_ لطفا گوش

 از اتاق خارج شد.  نجرد ینهاد و به همراه خانوم ر زیم ی اش را بر رو یگوش می مر

 حرکت کرد. میمر   یبه سمت گوش عیسر   دیو ید  می از رفتن مر پس

 او هنوز قفل نشده بود.  یگوش

 کرد. و آن پسر را چک  می مر  ی ها  امیپ عیسر

 بوس و قلب بود. چاردیر ی ها امی پ شتریب
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 نوشت. عیسر دی وید

  ارمیدوست پسرم رو م ی بد امیباز بهم پ  نمیمن دوست پسر دارم اگه بب  یعوض ی  کهی _ مرت
 . یمرگ کن ی صد بار آرزو  یباهات کنه که روز یتا کار

  یرا پاک کرد و گوش امیخورده پ یآب  کیدو ت دید  نکهیرا ارسال کرد و پس از ا  امیپ سپس
 ست.نش زشی حرکت کرد و پشت م زشیبه سمت م زینهاد و خودش ن زیم ی را بر رو

 وارد اتاق شد.  می مر قهیاز چند دق پس

 . دمیهم من توش ند  رادی ا هی یقسمت واقعا فوق العاده بود حت  نیا  سی_ رئ

 زد.  ی لبخند دی وید

 _ خب معلومه شرکت من بدون نقصه.

 بلند شد.   می مر امکیپ ی صدا

  یعوض ه یدونستم تو  یمن از اول م ؟ی و بهم نگفت یتو دوست پسر داشت فی_ دختره کث
 برو گمشو با اون دوست پسرت.  یمن رو ندار  اقتیکه ل

 . ستی نگر امی متعجب به پ می مر

 شدند. ری قطره اشک از چشمانش سراز دو

 از دستانش افتاد. یگوش

 برخواست. شیاز جا  دی وید

 افتاده.  ی_ اتفاق

  عیسر دی و یاش را بردارد که د یسرش را به چپ و راست تکان داد و خواست گوش می مر
 را خواند. چاردیر امیرا برداشت و پ یگوش

 نگاه کرد.  می مر به
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 حرف بزنه. نطوری_ اون حق نداشت با تو ا

 زنگ زد. چاردی به ر سپس

  ی اجازه  چاردیبه ر  نکهیبدون ا تی با عصبان دی وی پس از چند بوق جواب داد که د چاردیر
 حرف زدن بدهد شروع به حرف زدن کرد.

 .ردی بگ دی وی را از د یکرد که گوش یبود و تلش م ستادهیا  دی وید  ی رو به رو زین می مر

حرف   نجوریمن ا  م یبا مر  یخور  یکار کنم تو ... م یدونم با تو چ ی... من م  ی  کهی _ مرت
خفت کردم    یبش کشی نزد نمیاگه بب کشمتیخودم م ی بد امیبهش پ  گهی بار د هی یزن یم

 .ادیسرت م ییچه بل   نیبده بب امیبه دوست دخترم پ گهیبار د هی  یتو جرات دار

 داد. می را به دست مر یرا بلک کرد و گوش چاردیرا قطع کرد و ر یگوش سپس

 آبروم رفت.  ی وا  ن،یکنه شما واقعا دوست پسرم هست ی االن فکر م سی_ رئ

 آرام گفت:   دی وید

 _ اون به تو فوش داد. 

 افکند.  ری سرش را به ز  یبا ناراحت می مر

 نفر نبود. نی_ اول

نهاد و سر او را باال آورد و   میمر  ی چانه  ری شد و دستش را ز  کینزد  می به مر یکم دی وید
 .ستیبه چشمان او نگر  می مستق

 حرف رو بزنه. نیبخواد به تو ا  ی_ غلط کرده هرک 

 . دیرا آرام گرفت و او را در آغوش خود کش می دست مر سپس

 گردن؟  یتو م  ی فهمم خواهرات چرا دنبال دوست پسر برا  ی_ من نم

 جدا شد.  دی وی از د می مر
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 . هیطوالن شی_ قض

 افکند.  ری سرش را به ز  سپس

 سرش را تکان داد.  دی وید

 سرکارت.  یبر یتون یخوب م یلی_ خ

 کرد.  شیکارهابه سمت مبل حرکت کرد و شروع به انجام  می مر

 به استاد نگاه کرد.  میمستق نگتونیپد  دکتر

 _ منتظرم استاد.

 : دیگو   یکند و م یم یاخم شرلوک 

  یتا به حال نگفتم و انتظار دارم شما به خوب یکس  چی به شما بگم که به ه یخوام راز ی_ م
 .دیکن یراز نگهدار نیاز ا

 سرش را تکان داد.   دکتر

 .دی _ البته بفرما

 کنه اما ... یم  یمن زندگ   شی _ اون اسطوره پ

 گفت: عیسر   دکتر

 _ اما؟ 

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم استاد

 _ اما اون پسر شاه استفانه.

 بلند گفت:   دکتر

   ؟ی_ چ
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 به دکتر نگاه کرد.  ی جد یلیخ استاد

خود   یموضوع رو حت نی موضوع با خبر بشه ا  نی از ا یکس دینبا نی_ لطفا آروم باش
 .دونهی( هم نمدی وی )دنیجاست

 نه؟ ی_ اسم شاهزاده، جاست

 سرش را تکان داد.  استاد

  نگتونیواش  دیو یبه نوزده ساله که با نام د  کیا مرسونه اما نزد  نیجاست شی _ اسم واقع
 کنه. یم یزندگ 

 کشد.  یبه صورتش م  یدست استاد

ژنرال سالواتور   ی از نواده ها دهیهمه پل نیکه ا ی پسر کس شهیمن باورم نم ی _ اوه خدا
 .نمشیبب شهی م وره،یجون

 برخواست. شیسرش را تکان داد و از جا استاد

 شرکتش.   می تا بر ی ا یبا من ب یتون ی_ م

حرکت   دی وی را جمع کرد و باهم به سمت شرکت د لشی سرش را تکان داد و وسا  دکتر
 کردند.

 کند. دا یشاهزاده را پ ی ه جادر حال تمرکز بود ک  نیدر معبد، بانو کاروال  یطرف از

 بدهد. صیاو را تشخ ی چهره   توانستیکرد اما نم یاحساس م ک ی شاهزاده را نزد او

 من شاه اومدن.  ی _ بانو

 برخواست. شی خدمتکارش از جا  ی صدا  دنیبا شن بانو

 احترام خم کرد. ی وارد معبد شد و بانو سرش را به نشانه  شاه

 ؟ ی نکرد  دای پ یسرنخ  چی_ ه
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 گفت:   ی جد یلیخ بانو

  یم یشهر زندگ  ن یهم ی تو ادی و به احتمال ز  ستی کنم شاهزاده از ما دور ن ی_ من حس م
 کنه. 

 را آرام بست. شیچشم ها  شاه

 مارتاست.  ادگاریکن اون تنها  داشیمنه لطفا پ ییدارا  نی_ اون پسر با ارزش تر

 سرش را خم کرد. بانو

 سرورم. شهی_ اطاعت م

 : دیگو  یاش م مهی به ند ی جد  یلی رود و بانو خ یم  رونیاز معبد ب شاه

 استاد شرلوک آماده شو. ش یپ می بر دی _ با

 رفت.  رون یاحترام خم کرد و از معبد ب ی سرش را به نشانه   مهیند

 شدند و به سمت اتاق او حرکت کردند.  دی وی وارد شرکت د نگتونیشرلوک و دکتر پد استاد

  دی ویبا حجاب در اتاق د یدختر  دنیاز چند تقه به در، وارد اتاق شدند که استاد با د  پس
 شود.   یمتعجب م

 بر خواست.  ش یاز جا  عیسر می مر

کارهام رو انجام   رونیرم ب یهستم با اجازه م  نگتونیواش ی آقا یمن منش دی _ سلم ببخش
 بدم.

 شود.  یکند و از اتاق خارج م یجمع مرا  لشی وسا سپس

 کند.  ینگاه م دی وی با اخم به د شرلوک 

 ه؟ یرانی_ اون ا 
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 سرش را تکان داد.  دی وید

 اتاقم کارش رو انجام بده.  ی _ بله استاد، خودم ازش خواستم تو

 _ چرا؟ 

 مکث گفت:  یپس از کم دی وید

 د؟ یکن ینم یشما دوستتون رو معرف  ن،یکنه هم یچطور کار م  نمیخواستم بب ی_ م

 به دکتر اشاره کرد. سپس

 جلو آمد. دکتر

 با شما خوشبختم.  ییهستم و از آشنا   نگتونیپد  کلی _ سلم من دکتر ما

 کنم. یآورد و به او سلم م یدستش را جلو م دی وید

 با شما خوشبختم. ییهستم و از آشنا   نگتونیواش  دیو ی_ منم د 

 .ستی به استادش نگر سپس

 نداشت.  یبه نظر شرلوک حال خوب اما

 _ استاد حالتون خوبه؟ 

 .دیکش  یقینفس عم استاد

 ته؟ ی _ چند وقته منش

 زد. ی لبخند کمرنگ دی وید

 اون مسلمونه. دی راجب اون نکن ی چطور؟ اممم ... فکر بد شهیم ی هفته ا   کی_ حدود  

 سرش را تکان داد. شرلوک 
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 . یتا به کارت برس می ر ی_ باشه مواظب خودت باش، منو دکتر هم م

 زد و استاد از اتاق خارج شد.  ی لبخند کمرنگ دی وید

 گفت: ییبرخواست و با خوشرو شیاز جا د ی تا استاد را د می مر

 _ خدانگهدار. 

 .ستی نگر میبه چشمان مر  یکم استاد

 کم کم محو شد و متعجب به استاد نگاه کرد. میمر  لبخند

 افتاده؟  ی_ اتفاق

 گفت:   عیو سر دیکش  یقینفس عم استاد

 _ خدانگهدار. 

 از آنجا دور شد.  و

 گفت:  عیشدند استاد سر نیکه با دکتر سوار ماش یهنگام

 شه.  یتکرار م  خیداره تار شهی _ باورم نم

 آرام گفت:   دکتر

 بهم برسن.   میبذار  دی انب م؟یکار کن یچ دی _ حاال ما با

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  استاد

مواظب شاهزاده   دی فعل فقط با شه،ی م  شتریجنون اونا ب میرو کن نکاریاگه ا شهی_ نه نم
 . میباش

را به حرکت در آورد، ابتدا دکتر را به خانه اش رساند و پس از آن به   ن ی استاد ماش سپس
 خانه خود حرکت کرد. 
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 .دی شیاند  می مر  ی قهوه درست کرد و به چهره  وانی ل کی سمت آشپزخانه رفت و  به

 انجام بدهد.  دیدانست که چه کار با ینم

 کرد. یم وانهی( او را ددی وی )دنیترس از دست دادن جاست فقط

 .دیدر را شن ی را روشن کرد که صدا ساز  قهوه

 افتاد. نی سمت در حرکت کرد که چشمش به بانو کاروال به

 ن؟ ی_بانو کاروال

 ی بودند وارد خانه  ده یپوش یامروز ی اش که هردو لباس ها مهیبه همراه ند   نیکاروال
 استاد شدند. 

 کرد. یهمراه ییرای و استاد او را به سمت پذ دیکش یقینفس عم بانو

 به شما بگم.  دیهست که با ی_ مطلب

 اخم کرد. استاد

 به خود استفان گفتم. نویا  ستیمن ن  شی_ شاهزاده پ

 گفت:  یعصب بانو

 .دی شاه هستند لطفا با احترام اسمشون رو صدا بزن  کی االن  شونی_ ا

 گفت:  یعصب استاد

 کرد؟ اون برادر خودش رو کشت.  انت یکه به استاد و ملتش خ ی_ شاه

 گفت: عیسر   نیکاروال
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 ینم یو عذاب وجدان حت یمونیبعدشم االن پش ده، ی کرد پسرشو اون دزد ی_ چون فکر م
کنم، ا ... اون  دای خواب راحت داشته باشه، من موظف هستم که شاهزاده رو پ هیذاره که 

 عشق شاه استفان، بانو مارتاست. ادگاریتنها 

 و گفت:  دیکش  یقیمنفس ع استاد

اون  دونمی نم یدوره من حت نجایاز ا یلیشاهزاده خ  د،ی_ لطفا خودتونو خسته نکن
  شیگفتم چون مطمئنم اگه پ  یدونستم به شما نم یاگرم م ی... حت یکجاست؟ حت

 کنه.  یم انتیپدرش برگرده مثل استفان خ

 . ستی به استاد نگر  ی جد یلیخ بانو

 .رهیمطمئنم اون متولد شده تا انتقام ژنرال سالواتور رو بگ  نویو ا هی طل  ی _ اون اژدها

 . ستینگر  نی متعجب به کاروال شرلوک 

 ؟ ی دون ی_ از کجا م

 استاد نگاه کرد.  ی به چشم ها می مستق بانو

کرد  یکشور بود و اون هر موقع  ژنرال سالواتور رو تصور م نیاعظم هم ی شگوی_ جد من پ
تونه مارو نجات بده رو   یکه م یقهرمان یدار  یچرا سع د،ید یرو م ییطل  ی اژدها هی

  نیا یتون یم ؟ی نگ یزیو چ ینیرو بب ماری و ب ریهمه مرد فق نیا یتون  یم ؟یپنهون کن
 ؟ ی نگ یزیو چ ین یپاول هستند بب ی و دسته   روهرو که همه از گ انتیهمه خ

 را مشت کرد.   شی دست ها استاد

 خورد.  استفان بود که گول پاول رو نی _ اما هم

 برخواست.  شی از جا بانو

دم به  یشاهزادست قول م دنی من د ی تنها خواسته  ،ی خبر ندار یز ی_ استاد شما از چ
 .دمی شاه استفان هم نگم که شاهزاده رو د یحت یکس
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 شود.  یوارد خانه م  دیو یشود و د  یدر باز م  دی بگو یزیخواهد چ یتا م استاد

 _ سلم ا ...

 کند. یاش سکوت م مهیبانو و ند  دنید با

 . دیآ  یم  کینزد یکم

 _ سلم.

 : دیگو  یرو به استاد م  سپس

 د؟ ی کن ینم یاستاد، معرف نمیب  یم دیجد  ی روزا آدما نی_ ا

 کند.  ینگاه م دی و یمتعجب به د  بانو

 من!  ی _ اوه خدا

او را در آغوش   عیاش سر مهی گذارد که ند یقلبش م ی کشد و دست بر رو یم ری ت قلبش
 کشد. یم

 به سمت بانو حرکت کرد.  عیسر استاد

 _ حالتون خوبه؟ 

 کند.  یم دنیتند تند شروع به نفس کش بانو

 خود شاهزادست.  نی_ استاد ا 

 ؟ ی_ چ

 :دی گو   یم عیسر استاد

 .د ی وی د ستی_ با تو ن

 باستد.  ش یکند سر جا یم  یسع بانو
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 شود. یم کی نگرد و سپس به او نزد یم د یو یلحظه به د  چند

  مانیو به عشق پاک و مقدست ا   یمواظب خودت باش  دیروته با  شی پ ی_ اتفاقات ناگوار
خودت  ی رو برا  یبا خودته که چه سرنوشت میتصم نی و ا شهی دوباره تکرار م خیتار  ،یاریب

من هم   یحت یاز خدا کس ر یتورو غ ی  ندهی سرنوشت تو دست خودته و آ ،ی رقم بزن
 .دونهینم

 رفت.  رونیاحترام خم کرد و از خانه ب ی از گفتن حرفش سرش را به نشانه  پس

 . ستینگر  ش یمتعجب به رو به رو دی وید

 بود استاد؟  ی_ من ... منظورش چ 

 مبل نشست.  ی بر رو استاد

  ییاز کسا ریرو بگه غ گرانید ی  ندهیتونه آ یم یقصر شاه استفانه، به راحت  ی شگوی_ اون پ
 دارند.  ی قو ی رویکه ن

 دارم؟  ی قو ی رویمن ن یعنی_ 

 . ستینگر  دی وی به چشمان د استاد

و هنوز فرصتش نشده که بهت بگم در گذشته   یدونی هست که تو نم  ییزای چ کی _ پسرم 
 . یاز خودت مراقبت کن دی با  یهست یمهم یل یافتاده، فقط بدون فرد خ یچه اتفاقات

 شم.  یکه متوجه حرف هاتون نم  جمیگ  نقدری_ ا

 جابه جا شد. شی در جا یکم استاد

 _ تو ...

 مکث ادامه داد: یاز کم پس

 ؟ یحس دار یرانی _ نسبت به اون دختر ا
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 مبل نشست.  ی و بر رو دیکش  یقینفس عم دی وید

 .دارم، اون با همه فرق داره دیدونم، شا  ی_ نم

 ؟ یچ  تیقبل ی _ پس دوست دخترا 

 زد.  یکوچک لبخند

 کنم. یکه بهشون فکر نم  رهیذهنم درگ  نقدری_ ا

 ه؟ یک  ری_ ذهنت درگ 

 به چشمان استادش نگاه کرد. دی وید

 .هیرانی_ دختر ا 

 و گفت:  دیرا بر لبش کش زبونش

خودش متوجه  نکهیبدون ا اره،یحرص منو در م ی راراد یکه به صورت غ  هیدختر دیدون ی_ م
 خورم. یچرا حرص م  یدونم حت یبشه، و من نم

 ؟ یخور  یحرص م ی_ از چ

مکث به طرف استادش برگشت با لحن   یرا به دندان گرفت و رها کرد و پس از کم لبش
 گفت:   ی مانند هیگل 

دست به انگشتش   یخوام کس ینم یحت نمش،یبب ی ا گهیخوام کنار پسر د  ی_ استاد نم
 م.مطمئن   نویاما هنوز عاشق نشدم ا هیدونم چه حس یبزنه، نم

 زد. ی لبخند کمرنگ استاد

 .ی_ پس دوستش دار 

 _ کم! 
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 . دیبلند خند  استاد

 _ کم؟ 

 داد. هیمبل تک یو سرش را به پشت دیکش  یقینفس عم دی وید

 رم بخوابم. یدونم من خستم م یمتوسط نم  دمی _ شا

 سرش را تکان داد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد. استاد

 اش سوخته بود.  قهوه

 داستان کرد. ی قهوه شد و به سمت کتابش حرکت کرد و شروع به خواندن ادامه  الیخ یب

 

 *گذشته* 

 

احترام با لبخند به شاه   ی حرکت کرد و پس از ادا  وانی به سمت اقامتگاه شاه ر  فرمانده
 . ستی نگر

 . وانی ن، شاه ر_ درود بر شاه شاها 

 . دیآمد و فرمانده را در آغوش کش  نیاز تختش پا وانی ر شاه

 . ستی ن فاتیهمه تشر نی به ا ازیبرادر، ن ی _ خوش اومد

 زد. ی لبخند ژنرال

 براتون آوردم. ی_ خبر مهم

 .ستی کنجکاو به فرمانده نگر شاه

 ؟ ی _ چه خبر
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خوام که اون رو از پدرش برام    یازدواج کنم و ازتون م یرانیخوام با شاهدخت ا  ی_ من م
 . دیکن یخواستگار

 از لبان شاه پاک شد.  لبخند

 دونه؟  ی_ واقعا؟ شاهدخت م

 سرش را تکان داد.  ژنرال

 زد. ی لبخند کمرنگ وانیر

که شاهدخت به   هیکار خطرناک یدون یتونم برات بکنم اآلنم که م یچکار م  نمی_ ام ... بب
 ه.برگرد   رانیا

 سرش را تکان داد.  فرمانده

 . نیباش  رشیگیلطفا پ ی_ باشه سرورم ول

 خارج شد.  وانی و سالواتور از اقامتگاه ر دیکش یقینفس عم شاه

 نشست.  یصندل ی بر رو یبا ناراحت وانیر

 گفت:  یخود سخن م با

کرده   ری گ یکی  شی سالواتور بعد از مدت ها قلبش پ ،یتو زن و بچه دار وانی_ بس کن ر 
 .ی خودخواه باش دینبا

 برخواست. ش یو از جا  دیکش یقیعم نفس

سالواتور است نه او و اکنون او    یواقع عهدیبه او گفت که ول شی افتاد که عمو یروز ادی به
 کند. یم یسالواتور بر کشور حکمران ی به جا

 با خبر نبود. وان یاز شاه ر  ری غ یراز کس نیا از
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ژنرال   هی عل انتیعنوان فکر خ چی وقت به ه چیداشت و ه یقلب پاک و مهربان  وانی ر شاه
 نکرده بود.

 شد.  کی فرمانده به بانو نزد  یطرف از

 ؟ یشد گفت ی_ چ

 سرش را تکان داد.  فرمانده

 شه.  یم رشی گی کنم، شاه گفت پ ی خوام تورو از پدرت خواستگار ی_ آره م

 کند.  یبه چشمان فرمانده نگاه م یزند و با خوشحال  یم   یقیلبخند عم بانو

 کشد.  یو شهرزاد را در آغوش م ردیگ یدست او را م فرمانده

 زدن او است.  دیاعظم در حال د ری وز  یطرف از

  لیآمدن او باعث کشته شدن شاه گابر   ایبه دن رایداشت از او متنفر بود ز ادیکه به  ییجا تا
 امپراطور سابق شد. 

  یفرمانده م ری وابسته بود و مرگ او را فقط و فقط تقص  لیبه امپراطور گابر اری بساعظم  ریوز
 دانست.

 کشته شدن فرمانده باشد. ی برا  ی و از آنجا دور شد تا به فکر نقشه ا  دیکش یقیعم نفس

 . ستی از فرمانده جدا شد و به چشمان او نگر بانو

 شه. یم  شتریگذره حسم بهت ب ی_ هر روز که م

 بوسد. یبانو را م  یشانی آورد و پ یم ن یزند و سرش را پا   یم ی لبخند فرمانده

 .یبگم که تو مال من ایدن ی خوام به همه  یطور، م  نی_ منم هم

 کند. یم ی تک خنده ا شهرزاد



 ی مرد مخف 

 
200 

 

 کار خطرناکه. نی_ سالواتور، ا

 آورد.   یم نیپا شتر یسرش را ب ژنرال

 .ی زن یام که اسممو صدا م ی_ عاشق مدل

 که فرمانده به لبان او نگاه کرد   ردیگ یلبش را گاز م  شهرزاد

 _ دوستت دارم! 

 _ منم دوستت دارم!

داشتند دور هم جمع شده بودند و هر   یاعظم و چند تن از وزرا که با فرمانده دشمن ریوز
 اعظم بود. ریجمع فقط وز  انیگفتند و تنها فرد ساکت م   یم یزیچ  کی

 گفت:  یو عصب  دی کوب زیم ی امور مال بر رو  ریوز

  وانی پس شاه ر شه،ی مردم محبوب م نیژنرال سالواتور داره ب ست،ی اصل درست ن نی_ ا
 .ستمین یوضع راض نی کنه، من اصل از ا  یکشور رو اداره م  کی که  هیاون کس ؟یچ

 کل سرش را تکان داد. ی  فرمانده

امپراطور واقعا مرد   نم،یرو بب وانی شدن شاه ر  کی و کوچ نمی تونم بش  ی_ منم نم
  ده یمردم د نیدر ب شون یکه ا شهی هستند اما وجود ژنرال سالواتور باعث م ی سخاوتمند

 نشن.

 جنگ گفت:  ریوز

 یاما نم نمیژنرال سالواتور بب ی رو همپا یکس  یریو دل یدر کماندار تونمی نم نکهی_ با ا
 نداره. یچندان تی حبوبمردم م  نیتونم تحمل کنم که شاه ما ب

 تدارکات آرام گفت:  ری مد
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کشور  ی سود و منفعت برا  یکه کل یهست، همون پادشاه لیفرزند شاه گابر  وانی _ شاه ر
مردم محبوب شده   ون یم نقدری رو خراب کرده، اون ا  زی ما آورد و االن وجود سالواتور همه چ

 کشوره.  نیکنم اون شاه ا   یکه کم کم حس م

 کل گفت:  ی  فرمانده

 .نیلطفا مواظب حرف زدنتون باش جنابی_ عال

 گفت:   عیسر  یلیتدارکات خ ری مد

 بشه.  یریفاجعه جلوگ   نیاز ا  دیبا  قته،یحق کی   نی_ ا

 کرد آرام گفت:  ینگاه م شیبه رو به رو  ی جد یلی همانطور که خ  ریوز

  می بر   شیاگه زود پ میخوب بکش  یلیخ ی نقشه  کی  دی با ن،یلطفا آروم باش ونی_ آقا 
 .رهیگ  ینقشمون نم

در وجودش جوانه زده   ل یکه پس از مرگ شاه گابر یکرد و با نفرت زیچشمانش را ر سپس
 نگاه کرد.  ش یبود به رو به رو

را  ییطل   ی اژدها ی ادهایدر معبد در حال دعا کردن بود که فر  ای اعظم بانو آناستاز ی شگویپ
 .دیشن

 سراسر دور او را احاطه کرده بود. ییها  شعله

 در محافظت از او داشت.  یکرد که اژدها سع یرا در کنار او احساس م یکس

که صورت    یباز شد و در حال عی که ناگهان چشمان بانو سر  دیکش ی گریبلند د  ی نعره  اژدها
 کرد.  دنیعرق شده بود شروع به تند تند نفس کش سیاو خ

 _ جون فرمانده در خطره! 

 .دی رسان وانی خود را به اقامتگاه شاه ر  عیبرخواست و سر شی از سرجا بانو
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 . دیاش را شن مهیند  ی به امور کشور بود که صدا  دنی در حال رس شاه

 اومدن.  ای_ سرورم بانو آناستاز 

 داخل. ادی_ بگو ب

 احترام خم کرد. ی وارد اقامتگاه شاه شد و سرش را به نشانه  بانو

 حتما خدمتتون عرض کنم سرورم. دیهست که با ی_ درود بر امپراطور، مطلب مهم

 اشاره کرد. ش یرو به رو یو به صندل  ستی و به بانو نگر دیکش  یقینفس عم وانیر

 . دینی_ بنش

 شاه نشست. ی رو به رو یصندل ی بر رو بانو

 .دمی رو شن ییطل  ی دردناک اژدها ی ادهای_ سرورم امروز من فر

 .ستیو نگران به بانو نگر متعجب   شاه

 ه؟ ی _ من ... منظورت چ

 .دیکش یق ینفس عم ایآناستاز 

 _ جان فرمانده در خطره. 

 مکث ادامه داد: یاز کم پس

در محافظت از اون رو   یرو در کنار اژدها احساس کردم که ... که اژدها سع ی_ اما من کس
 . هیچ ای هیبدم که اون ک  صیتونستم تشخ  یداشت، نم

 نگاه کرد.  شیبه رو به رو یعصب شاه

و   مینی جا بش هی نطوریهم شهی نم م،یکن یکار  دی جون سالواتور در خطره با نکهی_ مثل ا
 .می شاهد مرگ اون باش
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 برخواست. شی سرش را خم کرد و از جا بانو

که از اون    نی شما هست  نیفرمانده انجام بدم دعاست و ا ی تونم برا یکه من م  ی_ تنها کار
 رم. یبا اجازتون من م  د،ی کن یمحافظت م

 از اقامتگاه شاه خارج شد. سپس

باشد که بتواند جان   ی به فکر نقشه ا دی او با  ست،ی نگر  شی به رو به رو یبا ناراحت امپراطور
 فرمانده را نجات دهد.

 

 *حال* 

 

 حرکت کرد. دیو یو کتابش را بست و به سمت اتاق د دیکش  یقینفس عم استاد

 بود.   دهی بود و  خواب دهیتخت خود دراز کش ی بر رو دی وید

کرد و   کیاو نزد  یشانیتختش نشست و سرش را به پ ی شد و بر رو  کی به او نزد استاد
 شاهزاده زد. یشانیپ ی بر رو یقیعم ی بوسه 

 کن!  یقهرمان زندگ   کی پسرم، لطفا مثل  یمن دی _ تو تنها ام

 برخواست و از اتاق خارج شد.  شی از جا سپس

اتاقش حرکت کرد و گردنبند مارتا را در  ی به سمت پنجره  یه استفان با ناراحتشا  یطرف از
 شد. ری چشمانش سراز ی قطره اشک از گوشه  ک ی دستش فشرد و 

 بود.  دلتنگ

 .شی بایهمسر ز  دلتنگ
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هرگز نتواند پسرش   گریو د رد یبم دیترس یبود و م دهی که تابه حال او را ند ی فرزند دلتنگ
 .ندیرا بب

 نداشت و فقط چهل و سه سال سن داشت. ی ادیکه استفان سن ز هرچند

 زد و از پنجره فاصله گرفت. یقیعم ی را بوسه  گردنبند

 .د ی را شن یکس ی صدا

 _ سرورم جک هستم.

 مبل درون اتاقش نشست. ی بر رو شاه

 داخل. ای_ ب

 .احترام کرد ی وارد اتاق شد و به شاه ادا جک

 کنم.  دایاز شاهزاده پ یسرنخ هی_ سرورم من تونستم 

 برخواست.   شیمتعجب و خوشحال از جا  استفان

 ه؟ یاون چ ؟ی جد ؟ی_ چ

 .ستیبه شاه نگر  ی با ناراحت یکم جک

شهر    نیاما گفتم که بهتون خبر بدم، امروز متوجه شدم که فرزندتون در هم هیکم زی_ چ
شاهزاده نوزده ساله   گهید ی کردنش سخته، اگه اشتباه نکنم هفته   دای کنه اما پ یم یزندگ 
 سخت خواهد بود.  یلیخ افش یق  صیو تشخ شنیم

 پادشاه به شدت شروع به تند زدن کرد. قلب

 شد. کی جک به او نزدقلبش نهاد که  ی را بر رو دستش

 شد سرورم؟  ی_ چ
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 کرد.  دن یتند تند شروع به نفس کش استفان

 !ی... بر  یتون ی م ستی ن یمهم زی_ چ ... چ

 فرزندش به او شده بود.  یکیمتوجه نزد نیاز قبل توسط بانو کاروال  استفان

 نگاه کرد.  شیبه رو به رو  یرا به زور قورت داد و با ناراحت شیگلو   آب

 

 *** 

 

 زد. دی وی چند تقه به در اتاق د می مر

 داخل. ای_ ب

 اتاق شد. وارد

 اجازه هست امروز زودتر برم؟  سی رئ دی _ سلم ببخش

 .ستی نگر  می مر ی با اخم به چشم ها دی وید

 _ چرا؟ 

 زد.  یقیلبخند عم می مر

 کرده.  یفلورا بهم معرف  نویآشنا بشم ا  یکی_ امروز قراره با  

 زد.  یو لبخند پهن دیکش  یقینفس عم دی وید

 .ی ایو فردا ب یبر یتون یاصل از االن م ،ی بر یتونی _ البته، م

 نگاه کرد. دی وی متعجب به د  می مر
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 واقعا برم؟  یعنی_ 

 تفاوت نشان داد.  ی سرش را تکان داد و خودش را ب دی وید

 . یبرو، اجازه هست بر گهی_ آره د 

 _ پسره ها؟ برم؟ 

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم دی وید

 خانوم. یبه قرارت برس  یبر یتون  یدونم، م ی_ م

 _ واقعا برم؟ 

 گفت:   عیسر دی وید

 . نی_ بله لطفا بر

 کرد و از اتاق خارج شد.  یمتعجب شده بود اما تشکر دیو یاز رفتار د  یلیخ می مر

 را جمع کرد. لشی را قورت داد و وسا شیگلو   آب

 از او داشت.  یگری رفتار د انتظار

 باشد.  د ی و یمختلف در کنار د ی که باز به بهانه هاخواست  یم دلش

 قرار داشت.  مونیبه نام سا یبا پسر امروز

داد که  امیو به فلورا پ  دیبه خودش رس یرا عوض کرد و کم شیلباس ها  دیخانه که رس به
 . ندیخواهد در کافه ... بب یرو م مونیسا

 گرفت و به سمت کافه حرکت کرد.  ی تاکس ک یکه تمام شدند   شیکارها

رو   یکلی متوسط و ه ی و قد  یمشک ی با موها یو چشم عسل  با یز یکافه که شد پسر وارد
 او دست تکان داد. ی فرم برا
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 او نشست.  ی شد و رو به رو  کی زد و به او نزد یقیلبخند عم می مر

 با لبخند به او نگاه کرد.  پسر

 .بای _ سلم خانوم ز

 . دیندآرام خ جانیاز ه می مر

 .پی خوشت ی _ سلم آقا

 ؟ یی نجایشما ا چل ی_  خانوم م

 .ستیبود نگر  ستادهیسرش ا  ی که باال دی وی متعجب به د  می مر

 نگاه کرد.  د ی و یبه د یبرخواست و با نگران شیجا از

 د؟ یکن یکار م یچ نجایشما ا سی_ ر ... رئ

 نشست.   مونیو سا   میمر  نیآورد و ب   یصندل  کیزد و   ی لبخند دی وید

 نشست.  شی سرجا زین می مر

 اومدم.  ی_ اتفاق

 گفت:  مونی رو به سا سپس

 _ سلم پسر چند سالته؟ 

 زد. ی لبخند مونیسا

 توش ... می که مر نیهست  یشرکت سی_ سلم فکر کنم شما رئ

 ! چلی_ خانوم م

 نگاه کرد.  دی ویمتعجب به د مونیسا
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 هست. چلی _ منظورم خانوم م

 زد. ی لبخند مونیسا

 و دو سالمه شما چند سالتونه؟   ستی_ آها بله همون من ب

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

   ن یو پنج سالمه خوب داشت ستی _ اوه خوبه، من ب

 بهم؟  نی گفت یم یچ

 نگاه کرد. دی وی متعجب به د  می مر

 او بود.  یتولد نوزده سالگ گری د ی بود هفته  ادش یکه  ییتا جا 

 گفت:   عیسر می مر

البته اگر   م؛ی باهم آشنا بش شتریب  میخوا  یم م یفقط سلم کرد  مینگفت ی زی هنوز چ سی_ رئ
 . نیاجازه بد 

 سرش را تکان داد و گفت:  دی وید

 .نی_ بله البته راحت باش 

 نگاه کرد.  مونیو با لبخند به سا دیکش یقینفس عم می مر

 با شما خوشبختم.  یی_ من هجده سالمه و از آشنا 

 زد. یق یلبخند عم مونیسا

  ییبایز ار یسرته اما بس یو روسر یمسلمون نکهیبا شما خوشبختم، تو با ا  یی_ منم از آشنا 
 . یهم داشته باش ییبایز ی فکر کنم موها

 .ستی با حرص به پسر نگر دی وید



 ی مرد مخف 

 
209 

 

 .دی افکند و آرام خند ری از خجالت سرش را به ز می مر

 گفت:   عیسر دی وید

 خاص خودش رو داره.  نیچون اون قوان ینیهرگز موهاشو بب ی_ فکر نکنم بتون

 آرام گفت:  می مر

 . ستین نطوری_ نه ا

 کرد. ی ظیاخم غل دی وید

 .نیدار یخاص  دی کردم شما مسلمونا عقا ی_ فکر م

 گذاشت.  زیم  ی همزمان دستش را بر رو  زین مینهاد و مر  زیم ی دستش را بر رو مونیسا

 کنم از االن عاشقت شدم.  ی حست کنم، بوست کنم،  حس م نم،یو ببخوام موهات  ی_ م

 شد.  یتر م کی و نزد  کی نزد گرید کی آن دو به   ی لحظه دست ها  هر

  زیم ی دستشان را از رو مونیو سا  می که مر دی کوب زی م ی محکم بر رو ادیز  تی از عصبان دی وید
 . ستندیبرداشتند و متعجب به او نگر 

 ؟یلمسش کن ی خوا یبعد م ینیذاره موهاشو بب ی_ پسر اون نم

 گفت:   میرو به مر  سپس

 ها؟  ؟یقبل دوست پسر داشت ی_ تو مگه بهش نگفت 

 : دیمتعجب پرس مونیسا

 فلورا بهم نگفته بود.  ؟ی _ تو قبل دوست پسر داشت

 کند. ی را تند تر م ششیآت  دی وی د دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر
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دوستش داره، هنوزم   یلیو خ  کلهیه ی قو یلی_ آره دوست پسر داشت، دوست پسرشم خ
خواد   یدوستش داره اما چون م میمر  یعنی خواد که باهاش باشه،  ینم  می دنبالشه اما مر

 خواد.  یدوست پسر م  هیفراموشش کنه به خواهراش گفت که 

 بر خواست.   شیاز جا  مونیسا

مگه تو   نمی اصل بب ؟یتا دوست پسرتو فراموش کن یاز من سواستفاده کن یخواست ی _ تو م
 ؟ ی ستیباکره ن

 :دی متعجب پرس دی وید

 ؟ ی خواست یم شی_ تو اونو به خاطر باکرگ 

 سرش را تکان داد.  مونیسا

 :د ی متعجب پرس می مر

 _ واقعا؟ 

 گفت:   یعصب مونیسا

واب کردم چون فکر کردم  شهر هست اما من تورو انتخ ی همه دختر تو  نی _ خوب معلومه ا
 .ی تو دست نخورده ا

 گفت: می رو به مر  یو با ناراحت عیزد و سر  ی ا ثانه یلبخند خب دی وید

 خواست.  یمن اون تورو به خاطر عشق نم ی _ اوه خدا

 برخواست.  شی از جا می مر

به من    نویقرار ا   نیتو اول یکش  ی_ اوال که من ازت سواستفاده نکردم دوما تو خجالت نم
 ؟ یگ یم

 زد و گفت:  ی پوزخند مونیسا
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که بهم دروغ بگه و ازم بخواد سواستفاده   یدروغگو، من با دختر یخجالت بکش دی _ تو با
 خوام باشم.  یکنه نم

 شود. یاز کافه خارج م عیسر   مونیکه سا  دیبگو  مونیبه سا  یزیخواهد چ  یم دی وید

 نشست.  شیسرجا  یبا ناراحت می مر

  شیاش را خورد، سپس از جا یدنی داد و نوش ه یاش تک یراحت به صندل الیبا خ دی وید
 برخواست. 

 منتظرتم تا برسونمت خونه.  گهی د ی  قهی_ تا دو دق

 سرش را بلند کرد. می مر

 .امی نم یی_ من با تو جا 

 زد و گفت:  ی پوزخند دی وید

 به درک. این ؟ی ای نم ؟ی_ چ

 رفت.   رونیاز کافه ب سپس

 رفت و با حرص شروع به راه رفتن کرد. رونیرا جمع کرد و از کافه ب  لشی وسا زین می مر

داشتم؟ خبر   یرتیآشغال آبرو برام نذاشت، آخه من کجا دوست پسر غ یعوض ی _ پسره 
 کثافط.  ی عوض ارن یمرگشو ب

 ا سرده. سوار شو هو ایب  می_ مر 

 به سمت راستش نگاه کرد.  متعجب

 . ستینگر  می کرد به مر  یم یبود و همزمان که رانندگ  نیسوار ماش دی وید

 .نگتونیواش  ی آقا امینم یی_ من با شما جا 
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 گفت:  یعصب دی وید

 دختر. یخور  ی سوار شو سرما م  ای_ حرصم نده ب

 گفت:  یعصب می مر

 آخه من ... خدا!  ن،یآبروم رو امروز شما برد رم،ی_ به درک ،بذار بم

 کرد. ان یخدا را با حرص ب ی  کلمه

 گفت:  یعصب دی وید

 سوار شو.  ایمهمه لطفا ب  تینکن االن سلمت ی_ لجباز

 رفت گفت: یهمانطور که تند تند راه م می مر

 .نی خودتون باش ی_ بذار سرما بخورم شما به فکر سلمت

 شد.  کی نزد می شد و به مر  اده یپ  نیرا از حرکت نگه داشت و از ماش ن یماش یعصب دی وید

 شم.  ینم نیماش نیمن سوار ا  دیاسرار هم کن هی_ ها چ

حلقه کرد و او را محکم بغل کرد و به   می مر ی زد و دستانش را دور پاها ی پوزخند دی وید
 رفت. نشیسمت ماش

کند اما بازوان پر زور و  دا ی پ نجات دی و یشروع به تقل کردن کرد که از چنگ د زین می مر
 کجا.  می مر ز یو ر  فیظر   کلیکجا و ه دی وی قدرتمند د

بست و   زیرا ن نیاو را بست و در ماش یمنیکرد و کمربند ا نیرا سوار ماش می مر دی وید
 را روشن کرد.  نیشد و ماش نیسوار ماش زیخودش ن

 . ستینگر  شی نگاه کرد و بعد به رو به رو  دیو یبه د یچند لحظه عصب می مر

 یم یخورد، معلومه اون تو رو واسه چ ینباش اون کوتوله به دردت نم یعصب نقدری_ ا
 خواست. 
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 نگاه کرد.  دی وی و با حرص به د یعصب می مر

در ضمن کجاش کوتوله بود؟ قد   ،یآبروم رو ببر یکه بود حق نداشت  یمحترم هرچ  ی _ آقا
 بلنده. یعیطب ریغ ی لیشما به صورت خ

 :دینال یو از ته دل با ناراحت دیکش قینفس عم سپس

 کار کنم؟  یحاال چ ای _ خدا

 زد. ی لبخند کمرنگ دی وید

 من تو رو نجات دادم.  یاز من تشکر کن دی _ تو با

 .بتواند او را خفه کند یزیبود که با چه چ نی و در فکر ا دیکش یقیتند تند نفس عم می مر 

 نشه، االن فقط و فقط سکوت خوبه به نظرم.  نیاز ا شتریب تمیکه عصبان دی_ لطفا حرف نزن

 آنها رد و بدل نشد. نی ب  یگری به خانه حرف د دنیسرش را تکان داد و تا رس دی وید

شد و در را با حرص و   ادهیپ ن یاز ماش عیسر  می مر دی رس می مر ی به خانه  دی وی د یوقت
 وارد خانه شد.  یمحکم بست و بدون خداحافظ  تیعصبان

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 . دمتید ی بود که کنار اون پسر م نی _ باز بهتر از ا

 . دیتختش دراز کش ی وارد اتاقش شد و رو  یبا ناراحت می مر

 چهار ظهر شده بود و فلورا و استل هنوز سرکار بودند.  ساعت

 کردند.  ختنیشروع به ر  میمر   ی ها اشک

که  ییتو کجا  ییتک دونه دخترت رفته! بابا ی امروز آبرو  ینیبب یی_ مامان ... ک ... کجا
دارم   ازتونیچرا االن که ن ن؟ی مامان؟ کجا ییبابا؟ کجا یی دل دخترت شکسته، کجا ینیبب
چرا منو تنها  نیکردم شما که بزرگ بود یمن بچگ   ن؟ی چرا قلبمو شکوند ستتون؟ین
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  یکه دخترتون بودم؟ من یاز من شتریاز من ارزش داشت؟ ب شتریآبروتون ب یعنی  ن؟یگذاشت
 که تنها بچتون بودم؟  

 . دیرس میپنجره به گوش مر  ی صدا

 بود.  یمخف مرد

 کرد؟  یچه م نجایوقت روز او ا   نیا اما

 نبود!  مهم

 در آن موقع مهم نبود.  میمر  ی برا حداقل

 خواست. یم هیگر  ی آغوش برا  کی فقط  او

و   دیاو را در آغوش کش عیسر م یوارد اتاق شد مر  دی و ید  نکهیدر پنجره را باز کرد و هم عیسر
 کردن کرد. هیشروع به گر 

حساب   یر که ب ی کجا بود ستت؟یدارم ن ازیکه به کمکت ن یی چرا وقتا  ؟ی لعنت ی _ کجا بود
  ؟ ی کجا بود ؟یبرسون  موی عوض س یاون رئ

 تخت نشاند.  ی را گرفت و او را بر رو می دستان مر یمخف مرد

 بلند شروع به حرف زدن کرد.  یو زار هیبا گر  می مر

منو دوست نداره؟   یخواد؟ چرا خونوادم منو تنها گذاشتن؟ چرا کس ی منو نم ی _ چرا کس
کمکم   یتونی چرا نم ؟یستیمن ن یچرا تو قهرمان زندگ  م؟یچرا من واسه خواهرام اضاف

همه عذاب  نی ا دی سن با نی ا ی راحت داشته باشم؟ چرا تو یزندگ  هی   تونمی چرا نم ؟یکن
رسه؟ چرا خدا ناله ها و   یبه دادم نم یدم؟ چرا کس یم مبکشم؟ جواب کدوم گناهمو دار

  کی آدم   کی مثل   تونمیکنند؟ چرا نم یچرا همه منو قضاوت م نه؟ی ب یرو نماشک هام 
  یپاشه و م یرسه زهرشو بهم م یکه از راه م یپر از آرامش داشته باشم؟ چرا هرکس یزندگ 
 ره؟  
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 :دیکش  غیبلند ج سپس

 خوام. یرو نم یزندگ  نیخوام ا  یتونم ... نم ی_ بسه ... بابا بسه ... تحمل ندارم ... نم

 کرد با ناله گفت: یم  هیآرام تر شد و همانطور که گر  شی صدا

تو متنفرم، متنفرم،   یاطرافم متنفرم، از همه حت ی خوام، از تموم آدما  یرو نم یزندگ  نی_ ا
 از همتون متنفرم ...!

 نگاه کرد.  می به مر یبا ناراحت دی وید

 .دیرا محکم در آغوش کش او

 زد.  یمرد مخف ی  نهیس ی آرام و پشت سر هم بر رو یلی دستانش را مشت کرد و خ می مر

 دوستتون ندارم ...! گهی_ ازتون متنفرم، ازتون متنفرم، د

 .دینشن م ی از مر گرید یی صدا قهیاز چند دق پس

 او جدا شد.  از

 کرده بود که خوابش برده بود. هیگر آنقدر

صورتش برداشت و   ی تخت نهاد و نقابش را از رو ی و او را بر رو دیکش  یقینفس عم دی وید
 کاشت.  شیشانی بر پ قیعم ی بوسه 

 شدند. ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

 کرد.  کی نزد می را به صورت مر سرش

 رسونم.   یکنم و تورو به تمام آرزوهات م یشم، ازت محافظت م یقهرمانت م  شم،ی _ م

 ز اتاق خارج شد. و ا دی را بوس شی شانیاز گفتن حرفش دوباره پ پس
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 ی حرکت کرد و پس از انجام کارها ییشد و به سمت دستشو   داریصبح زود از خواب ب می مر
را عوض کرد و   شیالزم وضو گرفت و نمازش را خواند و بعد از خواندن نمازش لباس ها 

 بر خورد کرد. مونیرفت که چشمانش به سا رونیبدون خوردن صبحانه از خانه ب

به   مونیاما سا ردی بگ ده یکرد او را ناد یتنفر داشت که سع مونید بود و از سا حالش ب  آنقدر
 شد.   کی نزد می مر

 باهات حرف بزنم؟  قهیچند دق  ی_ وقت دار

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 خوام برم سرکار.  ی_ نه من م

 : دیگو  یبا التماس م  مونیسا

 _ لطفا!

کافه   کیکند و به سمت   یم  نشیاو را سوار ماش مونیکشد و سا یم   یقینفس عم می مر
 کنند. ی حرکت م

 کند. یم  بیآن دو را تعق د یو ید  نیب نیهم در

وارد کافه  می کند و به همراه مر یپارک م ییرا در جا نیماش مونیرسند سا یکافه که م به
 شود.  یم

 کنند. یحرکت م واریکنار د ز یم کی سمت  به

 بزن.  عیسر  یدار یلطفا هر حرف شهی م رمی _ من د

 را با صدا قورت داد. ش ی آب گلو  مونیسا
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 درسته؟  ی_ تو دوست پسر ندار

 لبانش را به دندان گرفت.  می مر

 کرد و خودش رفت.  انتیداشتم که بهم خ یکی _ نه، قبل 

 سرش را تکان داد.  مونیسا

  یخواد اما نم یخواد باهات دوست بشم هرچند که دلم م یکه بگم دلم م ومدمی_ من ن
 تو رو دوستت داره.  شتریاز من ب یکیتونم چون  

 . ستی نگر  مونی به سا متعجب

من کامل  روزش ی دوستت داره از رفتار د یلیاما اون خ یباور نکن دیشا  ستهی_ منظورم رئ
 شناسم. یمتوجه شدم چون به هرحال منم پسرم و همجنس خودم رو م

 زد. ی پوزخند می مر

 دوست دختر داره اصل اون کجا و من کجا. یاون کل ست ی ن نطوری_ اصل ا

 زد. ی لبخند مونیسا

بگم برات   یدار لی م یخوب چ  ،یش  یمتوجه م یتوجه کن  ست ی به رئ شتریب کمی_ به نظرم 
 ارن؟ یب

 رسد.  یم عیسر  دی وی د دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر

 ؟ ی االن سر کارت باش دی _ تو مگه نبا

 . ستی نگر دی ویترس به چشمان د با

 برخواست.   شیاز جا  مونیسا

 _ من برات ت ...
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 _ تو خفه شو. 

 کند. یم  میرو به مر  سپس

 .امی تا ب نمیماش  شیبرو پ عی_ سر 

 حرکت کرد. دی وی د نیو سپس به سمت ماش ست ینگر  مونی به چشمان سا یکم می مر

 را باز کرد.  نی آمد و در ماش  دیو ید قهیاز چند دق پس

  مونیسا ی چسباند و به حرف ها نیماش ی  شهی شد و سرش را به ش نی سوار ماش می مر
 گوش کرد.

شد چه    یم نطوریاو را دوست داشته باشد که اگر ا دی وی که نکند واقعا د دیشیخود اند  با
 د؟ یو ید  بهتر از یکس

کنم و در ضمن قرار با   یاخراجت م ی ایب  رید  یشرکت باش دی با  میو ن شی به بعد ش ن ی_ از ا
اصل نرو کار فعل مهم تره، مردم دنبال پول در آوردن هستن   ایشب برو   ایعصر  یدار یکس

تو چرا اصل  دونمی اونوقت خانوم دنبال دوست پسر همه هم که کوتوله و زشت من نم
 ؟ی خوا  یدوست پسر م

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم دی وید

 کار کنم؟   یدونم از دست تو چ ی_ من نم

 کرد.  زیو چشمانش را ر  ستی گرن دی وی به د می مر

 ؟ یخور  یحرص م نقدریشما چرا ا   سی_ رئ

 سرش را برگرداند.  عی سر   ستی نگر می چند لحظه به مر دی وید
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سرکار و به   انی سرکارم حساسم و دوست دارم کارمندهام به موقع ب کمی _ خ ... خوب من 
 موقع برن. 

 متعجب گفت:  می مر

 هشت صبح بود. مونی کار می تا ومدمی_ خب منم به موقع م

 .د یکوب نیفرمان ماش ی محکم بر رو دی وید

 نکن.  چمیمن گفتم پس لطفا سوال پ ی_ هرچ

 زوده.  یلیخ میو ن شی ش دیرو ساعت هفت کن یکار می_ باشه پس حداقل تا

 سرش را تکان داد.  دی وید

 _ باشه. 

آسانسور از   نکهیهردو همزمان سوار آسانسور شدند و پس از ا  دندی به شرکت رس یوقت
 به سمت اتاقش حرکت کرد.  دیو ی نشست و د زشیپشت م  می مر  ستادیحرکت ا 

 شکل گرفته بود. می صورت مر ی بر رو  یقیعم لبخند

 علقمند شده.  دیو ی کرد که واقعا به د ینبود، حس م شبید یاز تنفر و ناراحت یخبر گرید

 او را دوست داشته باشد.  دی ویکاش د ی ا

 اش که تمام شد به سمت خانه حرکت کرد. یکار م یتا

به او منتقل   یوصف نشدن یانرژ ییشاد و سرزنده و خوشحال بود که حد نداشت، گو  آنقدر
 شده است.

حرکت کرد و بعد از   ونی زیرا عوض کرد و به سمت تلو  شیلباس ها  عی سر   دیبه خانه رس تا
 عاشقانه کرد.  ی ها لمیف  دنی مدت ها شروع به د

 بود. لی جهنم گابر ی عاشقانه  یینمایس ی درحال تماشا می و فلورا سرکار بودند و مر استل 
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گذاشت و آرام    یچشمانش م  ی از خجالت دست بر رو دیرس یکه م دن یبوس ی ها صحنه
 .دی خند یم

بر سر   زیزن ن تیزد و شخص ادیزن فر تیشخص ی مرد بر رو  تیاز صحنه ها شخص یکی در
  یاپردازیرو می صحنه باعث شد که مر  نیو هم دیمرد گونه او را بوس تی زد و شخص ادیاو فر 
 کند.

قصر   ی و ملکه    دیو ی ساخته بود که پادشاه او د با یقصر ز  کی   شیاهایخود در رو  ی برا او
 خودش بود. 

 .دی را د لمیف  انیو تا پا   دیکش یقیعم نفس

 یلبخند از لبانش پاک نم ادیاز ذوق ز می شد و مر  یمنتشر م گریسومش دو ماه د فصل
 شد. 

 . دیاتاقش شد و دور خودش چرخ وارد

 کرد.  دنیخود گذاشت و شروع به رقص ی را شانه زد و آهنگ برا شی موها

 .ستی به خود نگر نهیکرد و در آ  شی صورتش را آرا یکم

 صورتش نهاد. ی را بر رو دستش

 و صاف بود. با یکه ز یصورت

 زد.  یکمرنگ لبخند

 کرد. یم ی از سال ها احساس شاد پس

 قلبش نهاد. ی را بر رو دستش

 زود دلبسته شده بود. چه

 لبخند از لبانش پاک شد.  ناگهان
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 ؟ یرو دوست داشته باشه چ گهید ی کیاگه واقعا  ؟ی _ اگه منو نخواد چ

 . دیکش یقیعم نفس

 کار کنم؟  ینه؛ اما چ ا یکنم تا بهم ثابت شه دوستم داره  یکار کی  دی _ با

 .ستی نگر نهیرا به دندان گرفت و به آ لبش

 برخواست.  ش یزد و از جا یطان یلبخند ش ناگهان

 حرکت کرد. دی وی برخواست و به سمت اتاق د شی شرلوک از جا استاد

 برود.  رونیاش بود تا از خانه ب  ی مشک ی لباس ها دنی درحال پوش دی وید

 ؟ یر یم ی_ دار

 را به کمربندش چسباند و سرش را تکان داد.  رشیشمش دی وید

 شده.  رمی _ بله استاد تا االن هم د

 .دیکش  یقینفس عم استاد

 _ باشه پس مواظب خودت باش. 

 . دی بگو نتوانست

 .دی را به پسر استفان بگو قتیحق نتوانست

 او را آشکار سازد.  یاصل  تی هو نتوانست

 نقابش را بر صورت زد و از خانه خارج شد.  دی وید

نظر داشت که ناگهان چشمش به   ریها را خوب ز  ابانیرفت و خ یساختمان ها باال م  از
 هیکرد و بق یبود و تماشا م ستاده ی از آنها همانطور ا یکیافتاد که  کلی ه ی مرد قو ن یچند

 جوان بودند. کی در حال کتک زدن  
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 .ستادیآنها ا  ی و رو به رو  دیپر  نی اختمان ها پا س از

 حرکت آن جوان را از چنگ مردان زورگو نجات داد و جوان فرار کرد.  کی با  دی وید

 گفت:  یآنان جلو آمد و عصب سیرئ

 _ گمشو اون طرف جوجه.

 . ستیخشن به چشمان مرد نگر  دی وید

 زد. ی پوزخند سیرئ

 خاره، گمشو تا نکشتمت.  یسرت به تنت م  نکهی_ نه مثل ا

 . کلی ه ی مرد قو  نیمانده بود و چند   دی و یفرار کرده بود و اکنون فقط د جوان

 گفت:  عیآنان بلند و سر سیرئ

 ! دی_ حمله کن

همه را قتل عام   یگریپس از د یکیرا در آورد و شروع به مبارزه کرد و   رشیشمش دی وید
 ند. نفر زنده بما کینگذاشت  یکرد و حت

توانست بفهمد که  یم یبه خوب انیزورگو سیاو پر از استعداد بود و رئ ی حرکات رزم تمام
  ریرا صرف آموزش شمش ی ادیو او وقت ز  ستیدو سال آموزش ن یکی مهارت حاصل  نیا
 کرده است.  یزن

 مانده بودند.  دی ویو د سیفقط رئ اکنون

اصل اسمت   ه؟یاستادت ک  ؟یگرفت   ادیهمه مهارت رو از کجا  نی پسر؟ ا  یهست یتو ک  ی_ ه
 ه؟ یچ

 گفت. ینم یز یسکوت کرده بود و چ دی وید
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  دهیرا که قطرات خون به او چسب  رشیشمش د ی و یبه او خواست حمله کند که د سیرئ
 کرد.  کیبودند را به گردن او نزد

 . ستی نگر  دی وی د یبا ترس به چشمان آب 

 _ استفان! 

 او نگاه کرد.  متعجب به  دی وید

 ؟ینی_ اسم پدر تو استفانه؟ تو شاهزاده جاست 

 نه تکان داد. ی و سرش را به معنا دیکش  یقینفس عم دی وید

 گفت:  یبه عقب رفت و عصب یاز ترس کم 

کشم، تو امروز با بد   یو تورو م امیم ی به زود سمی کن چون من به همراه رئ ی_ خوب زندگ 
بخشه. اسم من و   یوقت تو رو نم چی و پاول ه ی تو افراد پاول رو کشت ،ی در افتاد ییکسا

 داد.  ی رو پس خواه نکارتیندازه و مطمئن باش تقاص ا  یپاول لرزه به تن جهان م

 زد و پس از رفتن او گفت:  ی پوزخند دی وید

 ؟ ی ندازه پس چرا تو در برابر من کم آورد یلرزه به تن جهان م کهی_ اگه اسم تو و اون مرت

کرد و جنازه ها را جمع کرد و به   زیکه کشته بود تم ی افراد ی را با لباس ها رشیشمش
 از خود به جا نگذارد. یسمت جنگل برد و دفنشان کرد تا اثر

 حرکت کرد. میمر  ی از انجام کارش به سمت خانه  پس

بود که   آمده  ری آنقدر د  دیو یبود تا با او درد و دل کند اما د یمنتظر مرد مخف چارهیب دخترک 
 باز گذاشته بود. شهیخوابش برده بود اما پنجره را مثل هم می مر

 . ستی نگر می تخت نشست و به صورت مر ی وارد اتاق شد و رو یمخف مرد

 بر گونه او کاشت.  یقیعم ی را کنار زد و نقابش را از صورتش برداشت و بوسه  شی موها
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 خوام!  ی_ معذرت م

 و به سمت پنجره حرکت کرد. دی را بوس می مر یشانی کرد و پ کی سرش را دوباره نزد سپس

 .ستیاز اتاق خارج شود دوباره به صورت دختر مورد علقه اش نگر  نکهیاز ا قبل

 داد.  یتر کرده بود و او را مثل فرشته ها نشان م  یرا نوران م یمر  ی بایز ی مهتاب چهره  نور

 د و به سمت خانه حرکت کرد.پاکش دل کن ی از فرشته  دی وید

 شد.   داریصبح زود از خواب ب می مر

که در   ی خواست نقشه ا  یبود، دلش م امدهیمانده بود اما او ن یمنتظر مرد مخف شبید
  دهیاو کش ی که برا ی از نقشه ا د یو یاما مثل آنکه قسمت نبود د دی ذهن دارد را به او بگو

 کند.  دای شده بود اطلع پ

الزم وضو گرفت و نمازش را خواند   ی حرکت کرد و پس از انجام کارها یی سمت دستشو به
 را عوض کرد و به سمت شرکت حرکت کرد.  شی و لباس ها

داشتند و تمام کارمندان آنجا  ی ا انهیرا ی دستگاه ها ی برا یطراح  ی جلسه  کی  امروز
 حضور داشتند. 

را برداشت    ازیمورد ن ی و پرونده ها  گذاشت زیم ی را بر رو لشی وارد شرکت شد و وسا می مر
 و به سمت اتاق جلسه حرکت کرد. 

 هنوز جلسه شروع نشده بود.   رای را شکر کرد ز خدا

وارد اتاق   دی و یاز کارمندان مرد نشست و منتظر ماند تا د  یکیها کنار  یاز صندل  یکی  پشت
 شود.

وارد اتاق جلسه شد و شروع به حرف زدن   ی مغرورانه و جد ی لیخ دیو ید قهیاز چند دق پس
 کرد.
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را به  ز ی م ی رو ی ها وانیاز ل یکی  یواشکیو  ی زد و به صورت عمد  یطانیلبخند ش می مر
 افکند و آرام گفت:  نیزم

 ! ی _ وا

 که کنارش بود کنار رفت و گفت:  ی مرد

 . دیو دست نزن  دی_ لطفا آروم باش

 . ستینگر  می با حرص به مر دی وید

 لبخند را از صورتش پاک کرد.  عیاش را دوباره زد و سپس سر یانطیلبخند ش می مر

(  ی)آبدارچکسونیپ ی به آقا دی بره، به نظرم با یدستتون م د یلطفا دست نزن ل یشرم  ی _ آقا
 . می اطلع بد

 کرده بود. ی ظیاخم غل دی وید

  زی رو تم نجایا انیتا بعد جلسه ب دی اونجا نش ک یاالن وسط جلسست، نزد د،ی_ لطفا بس کن
 کنند.

 شروع به حرف زدن کرد و پس از اتمام جلسه رو به جمع گفت:  تیبا اخم و عصبان سپس

 اتاقم!  نیایلطفا ب چلی_ خانوم م

 برخواست. شیاز جا ی با ذوق وصف نشدن  میکه رفتند مر  همه

ش  سر د یخودمو آماده کنم ... نه نه اول که داد زد با د یخدا االن قراره منو ببوسه با  ی _ وا
 .نهیداد بزنم تا منو ببوسه اره هم

 حرکت کرد و چند تقه به در اتاق زد.  دی ویبه سمت اتاق د سپس

 داخل!  ای_ ب

 شد.  ک ینزد  می به مر یگذشت و کم زشیاز پشت م یعصب دی ویوارد اتاق شد و د می مر
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 زد:  داد

راحت با   نقدر یچرا ا نمیاصل بب ن؟یپا  یرو انداخت  وانیتو اصل چرا ل ؟ی چ یعنیکارا   نی_ ا
  یچ مونیبا سا  روزی د نمیاصل بب ؟ی د یمن رو حرص م  نقدریچرا ا ؟یش  ی م یمیپسرا صم
   ؟ی چرا با اون قرار گذاشت ؟یکار داشت

 خودش را ناراحت نشان داد.  می مر

خودش اومد دم خونمون و   مونیدر ضمن سا  ؟یخور یشما چرا حرص م  سی_ خوب رئ
 .خواد باهام حرف بزنه یگفت م

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 اومد خونتون؟ اصل آدرس خونتون رو از کجا آورد؟   ی_ غلط کرد، اون به چه حق

 مکث گفت: یاز کم پس

 ؟ی کاراتو انجام داد ،یوقت فکر بد نکن  هی_ من سر کارمندام حساسم 

 خودم رو به جلسه رسوندم.  عیسر  دمی_ نه، آخه تا رس

 سرش را تکان داد.  دی وید

 ؟ ی بهت دادم رو خوند شبیکه د یی ها امی_ پ

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  می مر

 . دیبه صورتش کش یدست دی وید

 یعصب نقدریکه ا نهیمنظورم ا  ییکنه تو یمنو عصب نقدریتونه ا یکه م  ی_ فکر کنم تنها کس
 رو نابود کنم.  ایبشم که بخوام کل دن

 .دی آرام خند می مر

 ؟ ی خند ی_ م
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 پاک شد.  می از لبان مر لبخند

 . یتیمسئول یب یلی اوضاع خنده داره؟ تو خ نیبه نظرت ا  ؟ ی خند ی _ به من م

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 االن!  ن یهم رون،ی ب یخوام از اتاقم بر   ی_ االن فقط ازت م

 شود.  یبه سمت در حرکت کرد و وانمود کرد که در باز نم می مر

 ؟یکن  ی_ چرا در رو باز نم

 لبخندش را خورد.  می مر

 .شهی _ در باز نم

 . دیرس شی به گوش ها دیو ی د ی قدم ها ی صدا

 بود. یناگهان ی بوسه  ی  آماده

 او را ببوسد و به او ابراز علقه کند.  دیو یاالن بود که د  نیهم

 شد و در را باز کرد.  کی نزدبه او   دیو ید اما

 .دی _ خوب حاال بفرما

 . ستینگر  دی وی متعجب به د  می مر

 بلند شد.  دی وی زد که داد د دی وید ی پاها ی شد و محکم بر رو یعصب سپس

 .یست ین لیدونستم تو مثل گابر  ی_ خوب م

 حرکت کرد.  زشیخارج شد و به سمت م  دی وی از اتاق د سپس

 کردم. یم  ییاحساس منو بگو چه فکرا یخر ب کهی _ مرت
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 کرد. یبه شدت درد م ش یشود اما پا  کی نزد می کرد به مر یسع دی وید

 در اتاقش را بست و سکوت کرد.  ناچار

 لب گفت:  ریز

 ه؟ یکدوم خر لیگابر  ل؟ی_ گابر

 نشست. زشیرساند و پشت م زشیخود را به م یسخت به

 . دهی اسم د نیبه ا  یلمیف  ایاسم خوانده   نیبه هم یرمان ای ادی به احتمال ز  دیشیخود اند  با

 او کرد. دنی شروع به د  دیو یشد و د انی نما لی جهنم گابر لمیرا سرچ کرد نام ف لیاسم گابر تا

 بود.  یقشنگ یینمایس

  لیسر گابر  انیزند و جول یداد م  انیبر سر جول ل یکه گابر دیرس ی به همان صحنه ا قایدق
 بوسد.  یاو را م ل یزند و گابر  یداد م

 کرد. دنیبلند شروع به خند دی وید

 . وانستی دختر د  نیمن ا  ی _ اوه خدا

 را به دندان گرفت. لبش

 .شهی م یداشته باشه عال ی_ اگه به من حس

 .دی رس د یو ید ی در اتاق به گوش ها ی صدا

 داخل. ای_ ب

رج شود که داد و خواست از اتاق خا دی وی وارد اتاق شد و پرونده ها را به دست د می مر
 او را صدا زد. دی وید

 که من تورو ببوسم. یخواست ی _ تو م
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 .ستی نگر دیو ید  ی و به چشم ها اوردیشل شدند اما کم ن می مر دستان

 کنم.  یپسر دورم هست که به تو فکر نم نقدری_ هرگز، ا

 شده بود.  یناراحت و عصب اریبس  میاز حرف مر  دی وید

که  دیکوب  زی م ی با دست محکم بر رو دی ویخواست دوباره از اتاق خارج شود د نکهیهم 
 به سمت او برگشت. دهی ترس یمتعجب و کم  می مر

 ؟ ی ریگ  ی م افهیمن ق ی چرا برا ؟یکن یبا من رفتار م نطوریچرا ا  ه؟یکارات چ  نی ا ی_ معن

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

  نجایکه تورو ا ی اون خونواده ا ،ی دی هم جواب سلم من رو نم یدرست و حساب ی_ حت
 ندادن؟  ادیتنها گذاشتن سلم کردن بهت  

 گفت:  یعصب می مر

  ادینم ادتونیاز دستتون دلخور باشم،   ن یبهم حق بد ن،ی_ لطفا مواظب حرف زدنتون باش
 ن؟ یکار کرد یبا من چ روزی پر

 برخواست. شیاز جا  دی وید

  یکه خونوادت سرت آوردن سر من خال یناراحت یهرچ  یتو دار ، یستی _ تو از من دلخور ن
ولت   ی در آورد یبازیخونوادت چرا تنهات گذاشتن؟ نکنه چون عوض نم یاصل بب ؟یکن یم

 کردن؟ 

 .ستی نگر دی وی با بغض به چشمان د می مر

 شد.   ریقطره اشک از چشمان او سراز   کی

 خوره.  یح ... حالم ازت بهم م ،ی بد ی لی_ تو خ

 را جمع کرد. لشیاز اتاق خارج شد و وسا  یبا ناراحت سپس
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 از اتاق خارج شد.  دی وید

 من ...  می_ مر 

 . نگتونیواش ی آقا نیباش  دی جد یمنش هی_ بهتره به فکر 

 به سمت آسانسور حرکت کرد. عیسر سپس

 به دنبال او رفت. دی وید

 خواست وارد آسانسور شود. نکهیهم

 گفت:   عیسر می مر

 ! سای _ وا

 گفت: یبردارد که عصب یخواست قدم  دی وید

 _ نه.

 آسانسور را زد و در آسانسور بسته شد.  ی دکمه  سپس

 .ستی نگر شیبه رو به رو یناراحت با

 شکسته به سمت خانه حرکت کرد.  یاز شرکت خارج شد و با قلب عیسر

 . دی خانه که شد استل و فلورا را د وارد

 شد.  کی به او نزد  فلورا

 ؟ ی شونیپر  رنقدیشده؟ چرا ا ی_ چ

 گفت:   عیسر می مر

 . ستی ن یزی_ چ
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 به سمت اتاقش حرکت کرد.  سپس

 . ردیگ یرا م  شی برود که استل جلو می خواهد به سمت اتاق مر یم  فلورا

 _ ولش کن فلورا.

کند و با خشونت در را   یحرکت م می زند و به سمت اتاق مر  یدست استل را پس م فلورا
 کند.  یباز م

پسشون   می رو برات جور کرد  یتو رو بدونم؟ هر پسر یهمه سردرگم ن ی ا لیتونم دل ی_ م
  ،ی کرد وونمونی و کل د یخواب یم  ویخور  یم ویکن یم یاآلنم سه ساله که با ما زندگ  ی زد
تا پسرا   یباش ابونایذاشتم تو خ یو م دادمیکاش اونشب به حرف استل گوش نم  ی ا

 ...  یدون یقدر مارو نم  یخوره، تو حت یحالم ازت بهم م ارهکنند، د یراحت بهت دست دراز

 :دی گو   یم عیسر  استل 

 _ فلورا! 

 غرد:  یم  یعصب فلورا

شده خرجمون رو برده باال و همش بل   مونی اون وارد زندگ  ی_ خفه شو استل، از وقت
 ی خوره دختره  یبا اون قدم نحص و حال بهم زنش، حالم ازت بهم م شهی ما م بینس
 .رونی خونوادت پست زدن گمشو از خونمون ب یکه حت ی دتو اونقدر بد بو ، یغربت

 .ستی گر  یافکنده بود و آرام م ریتا آن موقع فقط سرش را به ز  می مر

 دست فلورا را گرفت و او را از اتاق خارج کرد. عیسر  استل 

  لشیشروع به جمع کردن وسا هیکمدش برداشت و با گر  ی چمدان از تو ک ی  عیسر می مر
 کرد.

 را گرفت. شیاتاق خارج شد که استل جلو  از
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 لطفا نرو. م؟ی_ کجا مر 

 گفت:   یعصب فلورا

 _ بذار بره گورشو گم کنه. 

  هیو سپس به استل و بعد از خانه خارج شد و با گر   ستی به فلورا نگر  یبا ناراحت می مر
 شروع به قدم زدن کرد.

 شکسته.  اریدانست قلبش بس یخواهد برود فقط م یدانست کجا م  ینم

 شده بود.  کی راه رفته بود که هوا تار آنقدر

 کردند. یگذشتند متعجب به او نگاه م یکه از کنار او م یمردمان

 

 *گذشته* 

 

 : دی گو  یم یعصب محسن

 !یچ یعنی بدون ما  یغربت بمونه تا بفهمه زندگ  نی هم ی _ ولش کن معصومه بذار تو

 

 *** 

 

 برخواست. شیاز جا  دی وید
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  یکه خونوادت سرت آوردن سر من خال یناراحت یهرچ  یتو دار ، یستی _ تو از من دلخور ن
ولت   ی در آورد یباز یخونوادت چرا تنهات گذاشتن؟ نکنه چون عوض  نمیاصل بب ،یکن یم

 کردن؟ 

 

 *** 

 

 غرد:  یم  یعصب فلورا

شده خرجمون رو برده باال و همش بل   مونی اون وارد زندگ  ی_ خفه شو استل، از وقت
  ، یغربت ی خوره دختره   یبا اون قدم نحص و حال بهم زنش، حالم ازت م شهی ما م بینس

 . رونی خونوادت پست زدن گمشو از خونمون ب یکه حت ی تو اونقدر بد بود

 

 *حال* 

 

 جان است.  مهیباز و بدنش ن مهین چشمانش

 کند.  یلنگان شروع به راه رفتن م لنگ

  می حس بچه گانه پس زدن، من همون هیکه خونوادم من رو به خاطر  م ی_ من همون دختر 
 که خونوادم تنهام گذاشتن، چقدر تنهام، چ ... 

  کی  یکی باعث شد که او متعجب به سمت چپش بنگرد که ناگهان نزد نیبوق ماش ی صدا
 پر سرعت را حس کرد. نیماش

 قرار گرفت. یدر آغوش کس میشد و مر   دهیکش یستش توسط کسلحظه د کی
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 . ستی نگر یرا باز کرد و به مرد مخف چشمانش

  یزیچ  گری شد و چشمانش بسته شدند و د ریچشمانش سراز ی قطره اشک از گوشه   کی
 .دینفهم

  کی را عوض کرد و به سمت نزد شی حرکت کرد و لباس ها نشیبه سمت ماش عیسر دی وید
 حرکت کرد. مارستانیب ن یتر

 رفت.  رشیو به سمت پذ  دیرا در آغوش کش می مر  دی رس مارستانیبه ب تا

 بردند تا دکتر او را چکاپ کند.  یرا به اتاق  می برانکارد آوردند و مر  کی  آنها

 قرار و پر از استرس بود.  یخودش ب دی وید

 ! دی ترس یم

 نتواند هرگز خودش را ببخشد.  گریو او د  دیا یب می مرسر   ییکه بل  دی ترس یم

 دکتر از اتاق خارج شد. قهیاز چند دق پس

   ن؟یدار ماریبا ب ی _ شما چه نسبت

 مکث گفت:  یپس از کم دی وید

 _ دوست پسرشم.

 .دیکش یقینفس عم دکتر

حال  یسالمه اما فکر نکنم از نظر روح ی_ خوبه، خوشبختانه دوست دخترت از نظر جسمان
 مواظبش باش.  شتر یده به هرحال ب ی آزارش م  یزیداشته باشه، انگار چ یخوب

 : دی گو یم عیدهد و دکتر سر  یسرش را تکان م دی وید

 سوال؟ دوست دخترت مسلمونه؟  هی_ فقط 
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 _ بله. 

 زد.  ی لبخند کمرنگ دکتر

 شد مرخصه.  داری ب نکهیو بعد از ا شینیبب یتون یم ه،یبایدختر ز  _

 از انجا دور شد. سپس

 کنار تخت نشست. یصندل ی وارد اتاق شد و بر رو  عیسر دی وید

 بسته بودند.  می مر چشمان

 .دی و کوتاه بوس قیرا گرفت و عم می دست مر دی وید

او را  قیصورت خود نهاد و دوباره عم ی کرد و بر رو کی را به صورتش نزد می مر دست
 .دی بوس

 . یچون من رو دار یبه بعد ناراحت باش نیاز ا دیاما نبا  ، ی شد  تیاذ  یلی دونم خ ی_ م

رو به   ی بانو ی بایتخت نهاد و به صورت ز  ی را بر رو می و دست مر  دیکش یقیعم نفس
 .ستی نگر شیرو

 بود.  یتلف ی برا  یخوب زمان

اما هم   ندیتوانست او را بب  یبود و نم  میسخت دلتنگ مر  دی ویکه د ییساعت ها یتلف
به او بنگرد، هرچند که مطمئن بود هرگز از   ریدل س کی توانست  یاتاق م  نی اکنون در ا

 نخواهد شد. ری او س دنید

گذشت که دست او تکان خورد و کم کم چشمانش   یم می مر یهوشیساعت از ب کی  حدود
 باز شدند. 

 او است. دنیبود که درحال د دی وید  ی فقط چهره  دی د می که مر یزیچ نیاول

 زد. ی قیلبخند عم دی وید
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 ؟ ی شد داری _ باالخره ب

 برد.  یرا به سمت مخالف م شیکند و رو یاخم م می مر

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 .می همدرد  ییجورا هیمن و تو   یدون یم ،یکه با من قهر کن ی_ حق دار

 شد. ر یسراز  می چشم مر ی قطره اشک از گوشه   کی

کنم و   یم  ی_ شونزده سالم بود که پدر و مادرم کشته شدند و من االن تنها با استادم زندگ 
 کنم.  یم ییبه شدت احساس تنها یلیاوقات خ یگاه

 : دی گو یپر از بغض است م ش یهمانطور که صدا می مر

 بگم؟   دیبا  یچرو ندارم   یمنکه کس ی_ تو حداقل استادت رو دار

 افکند.  ری سرش را به ز  دی وید

 فکر کنم وجود من فقط باعث آزارته بهتره که من برم.  د،یببخش ی_ خب حق دار

 . دیرس یم شیبه گوش ها  میمر  ی صدا زدیبرخ شیخواهد از جا یتا م دی وید

  رانی ا ی شرکت بزرگ تو هیپولدار بود و  یلیانگلستان، پدرم خ می_ پونزذه سالم بود که اومد 
بود و دست ما   یمذهب یلیما خ ی خونواده  س،یاومده بود انگل  یداشت، واسه قرارداد کار

  هیپارک با  م یروز که با پدر و مادرم رفته بود  کی بسته بود،  یهر کار  ی تو شهیدخترا هم
  نطوریبود، ازش خوشم اومده بود، اونم هم بایز یل یمو بور آشنا شدم، خ و پسر چشم سبز 

وقت بهم دست    چیاون ه  م،ی کرد یشمارشو بهم داد و از اون موقع به بعد باهم چت م
و دو    ستیدستمم نگرفته بود، اونموقع من پونزده سالم بود و اون ب  یحت  نهینزد، منظورم ا

رابطه مادرم خبر  نیشدم، از ا  یبهش وابسته م  شتریگذشت ب یسالش بود، هر روز که م
خواد   یماه بابام گفت کارش تموم شده و م  کیداد، بعد از  یر مداشت و فقط بهم هشدا
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تا رابرت   میبه پدرم گفتم و ازش خواستم که بمون زوی و من اونموقع همه چ رانی برگرده ا
 . می خواستگار ادیب

 زد. ی پوزخند سپس

_ اونموقع رابرت بهم قول ازدواج داده بود اما همش دروغ بود، بابام و مامانم بهم گفتن  
کردم اونا سد عشق من هستن و   یزنه اما من فکر م یهنوز بچمو رابرت داره گولم ممن 

اون روز که پدر و   ی فردا قایرابرت، منم رابرت رو انتخواب کردم؛ دق ایما   ایپدرمم گفت پس  
  هیتونه با   یاون بهم گفت نم ششه یدختر پ هی دمیرفتم دنبال رابرت که د نممادرم رفتن م

 خوره.  یسنامون بهم نم نکه یسلمون باشه و ا دختر با حجاب و م 

 .دیکش یو لرزان  قینفس عم می مر

به سمت فرودگاه حرکت   عیسر  نی هم ی برا ییبودم از تنها دهی_ ق ... قلبمو شکوند منم ترس
  ی رفته بودن و پول منم برا گهیاما ... اما اونا د رانیکردم تا حداقل با پدر و مادرم برگردم ا

کردن و بردن   دایسطل زباله پ هینبود، استل و فلورا هم من رو کنار  یکاف رانیرفتن به ا
 خودشون.  شیپ

 : دیگو  ی م یبا ناراحت دی وید

 ؟ یبه پدر و مادرت زنگ بزن ی نکرد یوقت سع  چی_ ه

 سرش را تکان داد.  می مر

 از من براشون ارزش داره.  شتری_ امتحان کردم اما جوابمو ندادن، اونا آبروشون ب

نشست و او را محکم در آغوش خود   م یتخت کنار مر ی برخواست و رو شیاز جا  دی وید
 .دیکش

شاهدخت باهات    کی مثل  دی با دنت،ی پرست یذاشتن و م یسرشون م ی تورو رو دی_ اونا با 
 کردن. یم  ازتین یب زیکردن و از همه چ یرفتار م
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 جدا شد.  دی وی از د می مر

 باور ندارم.  زایجور چ نی_ شاهدخت؟ من اصل به ا

 .یکنم باور داشته باش یم ی_ من کار

 نگرد. یم دی وی متعجب به د  می مر

گذارد و  یم می بر سر مر ی کوتاه ی کند و بوسه  یم کی نزد م یسرش را به سر مر  دی وید
 بسته است.  می چشمان مر  ندی ب  یگرداند که م یسرش را به عقب بر م

   بوسدیمحکم تر م یدفعه کم نی کند و ا یم  کی نزد می سرش را به صورت مر دوباره

  کند ی م تی هدا دی ویکم کم دستانش به سمت گردن د می مر

برد   یم د ی وی پر پشت د ی زند و دستانش را به سمت موها یرا چنگ م دی وی لباس د می مر
 کند.  یاو م ی و شروع به نوازش موها

چسباند و هردو تند تند شروع به نفس  یم می مر یشانیپ ی اش را بر رو یشانیپ دی وید
 کنند.  یم دنیکش

 نگاه کرد.  دیو یسرش را بلند کرد و به چشمان د  می مر

 .دی کش دیو ی صورت د ی را نوازش بار بر رو دستانش

 افکند. ریسرش را از خجالت به ز  سپس

 نهاد و سرش را بلند کرد.  می مر ی چانه   ری زد و دستش را ز ی قیلبخند عم دی وید

 دوستت دارم! یلی_ خ

 سپس با عجله گفت: ست ی نگر دی ویابتدا متعجب به د می مر

 _ ممنون! 
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 .دی بلند خند  دی وید

 _ جواب دوستت دارم ممنونه؟ 

 افکند.  ری ه سرش را به زاز خجالت دوبار می مر

 کشم.  یکار کنم خجالت م ی_ چ

 . دی بوس قیرا عم  می مر یشانیپ دی وید

 .زمی نداره عز بی_ ع

 در آورد.  می وارد اتاق شد و سرم را از دست مر پرستار

 گفت.  یاز درد صورتش را جمع کرد و آخ کوتاه می مر

 . یمرخص زمی _ عز

 آمد.  نی از تخت پا زین م یپس از گفتن حرفش از اتاق خارج شد و مر  پرستار

 بود. یخودش بستر یرونیب ی بود و با لباس ها ده ینپوش مارستانی ب لباس

 حرکت کردند.  دیو ید  نیرا مرتب کرد و باهم به سمت ماش شیلباس ها  یکم نیهم ی برا

 داد.  هی تک یبه صندل می شدند و مر نیماش سوار

 از بودند. ب  مهیچشمانش ن 

 خستم.  یلیکن خ دارمی ب می دی خوابم رس یمن م گمی _ م

 به سمتش برگشت. دی وید

 _ ببرمت خونتون؟ 

 نشست. شی سر جا   عیسر می مر
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 پول همرامه. کمی_ نه، ام هتل ببرم  

 گفت:   عیسر دی وید

 خودم. شیبرمت خونه، پ  ی_ م

 گفت:   یبا ناراحت می مر

 نباشه. یاستادت راض  دی _ شا

 زد. ی قیلبخند عم دی وید

 فکر نکن. نطوریمهربونه، درموردش ا   یلی_ استادم خ

 سرش را تکان داد و گفت:  می مر

 _ چمدونم کجاست؟ 

 صندوق عقب. ی _ تو

 فرو رفت.   یقیآرام آرام بسته شدند و به خواب عم شی و چشم ها  دیکش یقیعم نفس

  می را پارک کرد و تا خواست مر  نیماش دی وی و د دندیباالخره به خانه رس قهیاز چند دق پس
 و در حال خواب او شد.  بایز  ی کند، محو چهره  داریرا ب

 زد   یقیعم لبخند

دستش را   کی و   دیشد و او را در آغوش کش  کینزد می شد و به مر ادهیپ نیاز ماش سپس
 کمر او نهاد و به سمت خانه حرکت کرد. ی را رو گرشی زانو و دست د ریز

 کرد و وارد خانه شد.   زور در خانه را باز به

 شد.  کی نزد دی وی به د استاد

 نگرانت شدم؟  ی _ کجا بود
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 . ستینگر  می متعجب به مر سپس

 افتاده؟  ی_ اتفاق

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم دی وید

 دم. ی م حیبراتون توض امی ببرم تو اتاقم، بعد م نویا  نی_ استاد بذار 

 تخت نهاد. ی را به اتاقش برد و او را بر رو می مر  ز ین دیو یسرش را تکان داد و د استاد

 را وارد خانه کرد.   می از خانه خارج شد و چمدان مر سپس

 مبل نشسته بود. ی بر رو د یو یمنتظر د  استاد

 بر قلب او رخنه کرده بود.  ترس 

 مبل نشست.  ی استاد بر رو ی شد و روبه رو کی به استاد نزد دی وید

 شنوم.  ی_ م

 : دی گو  یکشد و م یلبش م ی بر رو یزبان دی وید

_ امروز دعوامون شد و اون رفت خونشون و فکر کنم با خواهراش هم دعواش شده، منم  
  کی داره بهش نزد نی ماش هی دمی نظر گرفتمش که د ریاومد ز  رونیکه از خونشون ب یزمان
شد و منم بردمش   هوش یفشارش افتاد و ب  نکهیو نجاتش دادم اما مثل ا شهیم
 .مارستانیب

 مکث ادامه داد: یاز کم پس

کنم، االن که  یدوستش دارم! هر روز و هرشب بهش فکر م یلیخ یعنی _ دوستش دارم، 
 خودم نگهش دارم. شی خوام پ یخواهراش پسش زدن م

 گفت:  عیسر استاد

 . یاونو از خونوادش جدا کن ی_ اما اونا خونوادش هستن حق ندار
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 تکان داد. یمنف ی سرش را به معنا دی وید

خونوادش    نکهیکردن مثل ا داشی پ ابونیدو خواهر هم از تو خ نیا ه،یران یاستاد، اون ا  _ نه
 اونو پس زدن. 

 :دی متعجب پرس استاد

  وونمیره؟ ح ی و م بیکشور غر  هیذاره تو   یدخترشو م یآخه چه آدم  شه؟ی مگه م  ؟ی_ چ
 کنه. یرفتار نم  نطوریبا بچه هاش ا

 کشد. یاش م یشانیپ ی به رو یدست دی وید

اونو به تمام آرزوهاش   خوامی خوام ازش محافظت کنم، م یم ده،ی کش یسخت یلی_ خ
 برسونم. 

 آرام گفت:  استاد

 .یملت محافظت کن  کیاز   دی خطرناکه، تو با یل یکار خ نیا د یو ی_ د

 تونم از هزاران آدم محافظت کنم؟   ینتونم از عشق خودم محافظت کنم چطور م ی _ وقت

 سکوت کرد.  استاد

کنم نه هرگز من هرشب به کارم  یگم که کارمو ول م یمن نم قته،یحق ک ی  نیستاد ا _ ا
خوام پاول رو شکست بدم،   یشهر و کشور محافظت کنم، من م  نیتا بتونم از ا دمیادامه م

و سکوت کنم اما منم دل دارم، آدم هستم، عاشق    نمیرو بب یهمه نابسامان نیا  تونمینم
 کنم. ی شهر محافظت م  نیا  ازکنم و  یم یزندگ  شمیم

 بر خواست. شی از جا استاد

  اه یمرد س کی هم درمورد  دای جد ،یدرکم کن یتون  ینم د،ی و یترسم از دستت بدم د ی_ م
  نمیبب نارویتونم ا  یگه، نم یشده فکر کنم ردتو گرفتن، اخبار داره درمورد تو م  عهیپوش شا

 ! یمن د یو سکوت کنم پسر، تو تنها ام
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 شود.   یم کیبه استادش نزد دی وید

استاد، من قسم خوردم انتقام مرگ پدر و مادرم رو از شاه استفان   ی د  ی_ منو از دست نم
 . رمیو پاول بگ

 برگشت.  دی و یبه سمت د  استاد

  یکه به عنوان برده  به فروش م ییو دختر بچه ها ری از انتقام به مردم فق ری به غ دی _ با
 .ی اونارو نجات بد دیتو با  ،یرسن هم فکر کن

 ؟ ی _ چطور

 زد و گفت:  ی لبخند استاد

دختر   نی تو هم مواظب ا  نگتونیدکتر پد شیخوام برم پ یگم، م ی_ به موقعش بهت م 
 باش.

 رفت.  رونیسرش را تکان داد و استاد از خانه ب دی وید

 حرکت کرد. م یبه سمت اتاق مر  زین دی وید

 شد.  کی آرام آرام به او نزد  دیو یو د  بود دهیمعصومانه خواب  دیو یتخت د ی بر رو می مر

برد و او را از سرش جدا کرد و   می مر یتخت نشست و دستش را به سمت روسر ی رو بر
 در آورد. زیسرش را ن  ی  رهی سپس گ

او را  ی او دورش پخش شوند و چهره  ی بایبلند و ز  ی حرکت او باعث شد که موها نیهم
 تر از قبل کنند.  بایز

 زد و صورت دختر مورد علقه اش را نوازش کرد. ی قیلبخند عم دی وید

  وونتی مدت کم د  نیا ی تو ؟چرایرانی که من نسبت به تو دارم دختر ا هیچه حس  نی_ ا
 شدم. 
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دراز   میرا عوض کرد و کنار مر  شیبر خواست و لباس ها  ش یو از جا  دیکش یقیعم نفس
و چشمانش آرام    دیو سپس بوس  دیاو را بو  ی و موها  دیو او را در آغوش خود کش دیکش

 آرام بسته شدند. 

 

 *گذشته* 

 

  ی ها ابانیدر کوچه و خ  ادیز یبود که به خاطر گرسنگ  یمارانیب ی شهرزاد در حال مداوا بانو
 شهر نشسته بودند.

 . ستی آمده بود نگر  شیکه پ یتیبه وضع یشد و با ناراحت ک ی به او نزد  فرمانده

 شد. کی تا چشمش به سالواتور افتاد به او نزد شهرزاد

 شد    کیبه او نزد زین سالواتور

 . ننیب ی_ م

 زد. یلبخند کمرنگ  فرمانده

 تو حالت خوبه؟  ست،ی_ مهم ن

 سرش را تکان داد. شهرزاد

 گفت: یبا ناراحت سالواتور

  یم یگ و مجروح در سطح شهر زند  ری فق نقدریگزارش بدم، آخه چرا ا  وانیبه شاه ر  دی _ با
  یکی  نکهینکردم تا ا  داتی دنبالت گشتم پ یتو قصر هرچ ؟ ی کرد دایاز کجا پ نارویکنند؟ تو ا

 . نجایا ی ها گفت اومد مهیاز ند

 گفت:  یبا ناراحت شهرزاد
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و براشون غذا   دنشونید امی تا حاال م روزیو از د دم ی د نارویا  دیکه اومده بودم خر ی_ زمان
 هم ندارن. یلباس درست و حساب یکنم، اونا حت یدرست م

 سرش را تکان داد.  ژنرال

 خطرناکه. نجا یا می بر ایکنه، توهم ب یدگ ی زنم تا رس یحتما حرف م وانی _ با شاه ر

 زد. ی لبخند شهرزاد

 . امیمونده بهشون غذا بدم م گهی_ نه نترس، چند نفر د

 .دیکش یق ینفس عم سالواتور

 _ منتظرتم.

خود را  ی مانده غذا داد و پس از آن لباس ها یانده جدا شد و به چند نفر باق از فرم بانو
 شد.  ک یمرتب کرد و به فرمانده نزد 

بانو کمک کرد که سوار اسبش شود و خودش پشت بانو نشست و دستانش را دور  به
 شکم شهرزاد حلقه کرد.

 متعجب به فرمانده نگاه کرد. شهرزاد

 . یفتیترسم ب ی_ م

 سرسبز حرکت کردند. ی زد و آن دو به سمت تپه ها ی دلبخن شهرزاد

 راه بانو به فرمانده گفت: در

 ؟ ی هست ی رانیدختر ا  هیکه با   یستی_ تو ناراحت ن

 نگاه کرد. شی به رو به رو یبا ناراحت  فرمانده

 کردمیهستم چون اگه باتو بودم ولت م یرانی دختر ا هیعاشق  ستم،ین  یرانیدختر ا  هی_ با 
ناراحتم   یل یتوعه، خ شیتونم چون قلبم پ یتاسف اگه بخوام ولت کنم هم نم تی اما با نها
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  انیپا ی عنیترسم هر لحظه از دستت بدم و از دست دادن تو  یعاشق شدم چون االن م
 من.  یزندگ 

 فرمانده نگاه کرد. ی به چانه  یبا ناراحت شهرزاد

 رم، کنار تو هستم تا ابد!   ینم ییا_ اما من ج

 .ستی نگر شیرو به رو ی بایز  ی آورد و به چشمان بانو نیسرش را پا   فرمانده

 دم.  یبه تو نم ی اجازه ا ن یمن همچ ؟ی بر  یتون ی_ مگه م

 آورد  نی سرش را پا  سپس

 کنم. یم ایاحساس شرم و ح  یبوس   یمنو م ی _ وقت

 _ چرا؟ 

 و گفت:  دیصورت فرمانده کش ی دستش را نوازش وار بر رو بانو

حق نداره به   ی مرد چی که ازدواج نکرده ه یتا زمان  یرانیدختر ا  هیو   می رانی ا هی_ چون من  
 اون دست بزنه.

 زد. یق یلبخند عم سالواتور

درسته   نمیحق نداره بهت دست بزنه، ا  ی مرد چیه  ی درسته که تا ازدواج نکرد نی_ خوب ا 
ازت  یبه صورت رسم گهیدرسته که تا چند روز د  نم یو ا  میو تو عاشق هم که من

تونم    ینبوسمت، چون نم ی که ازم بخوا یحق رو ندار نیکنم، اما تو ا  یم یخواستگار
 خودم رو در برابر تو کنترل کنم. 

 .ستیشهرزاد با عشق به چشمان سالواتور نگر  

  ی و جون من به تو و بوسه ها دیکه ام یدر حال ی من از تو بخوام منو نبوس شهی _ مگه م
 بستست؟  نتیریش
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 به خود فشرد. شتری شهرزاد را ب سالواتور

 .کشهیجنگ ها منو نکشه تو حتما من و م نی_ اگه ا

 شهرزاد باال رفتند و صورت فرمانده را نوازش کردند. دستان

 کرد. یهآرام آرام شروع به همرا   زیخود ن بانو

 گفت:  شهرزاد

 نفس کم آو ... آوردم. دی_ بب ... ببخش

 شهرزاد چسباند.  یشانیاش را به پ یشانی پ فرمانده

 حالت خوبه االن؟  زم،ی عز ستین ی_ مشکل

 سرش را تکان داد.  بانو

و اورا از اسب   دی آمد و دستانش را باز کرد و شهرزاد را در آغوش کش نی از اسب پا  فرمانده
 تپه رفتند.  ی و با هم به باالآورد   نیپا

چمن   ی بانو گذاشت و بر رو  ی پاها ی نشستند و فرمانده سرش را بر رو نیزم ی بر رو هردو
 .دیها دراز کش

 او کرد.  ی شروع به نوازش موها زین شهرزاد

 . شمیم وونهی کنم واقعا دارم د یاوقات حس م یشهرزاد گاه یدونی _ م

 کرد گفت:  یژنرال را نوازش م ی زد و همانطور که موها ی لبخند بانو

 _ چرا؟ 

او بود گرفت و   ی دستش را بلند کرد و دست شهرزاد را که درحال نوازش موها فرمانده
 .دی بوس
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چون   شمی م وونهی و د ادیمن م ی تو جلو ی کنم فقط چهره  یم یرم و هرکار ی_ هرجا م
 تونم بوست کنم.   ینم یم و حتباهات حرف بزن  تونمیبغلت کنم، نم تونمینم

 .هیعشق ابد  نیو هر لحظه، ا شهی_ سالواتور من کنارتم، هم

 همانطور که دستان شهرزاد را گرفته بود گفت:  سالواتور

 . دمید یب یخواب عج هی_ من  

 . ستی به ژنرال نگر متعجب

 ؟ ی _ چه خواب

 یم ب یو غر  بیعج ی که لباس ها یی ایدن م،ی هست بیعج ی ایدن  هیتو   دمی_ خواب د 
ها در حال حرکت هستند، تو اونجا   ابونیخ ی مشت آهن که چرخ دارن تو  هیپوشن و 

 یلیمن تورو خ ایاون دن ی بود، تو  گهیجور د هی منم اونجا بودم اما لباس هامون  ،ی بود
  یلیغم خ  هیتو  ی... ول یافتادم و عاشقت شدم ول  تودام  ی کردم اما باالخره خودم تو تیاذ 

گه من و تو دوباره   ی تونستم متوجه اون بشم، حسم م یکه من نم  یغم ،یداشت یبزرگ 
  گه یباهم د ایاون دن ی تو دیو چرا با می دوباره متولد بش دی اما چرا؟ چرا با م، ی ش یمتولد م

   م؟یباش

 چشم از فرمانده گرفت.  شهرزاد

  فتهیمن و تو ب ی که برا یهر اتفاق  هینطوریشه؟ پس اگه ا  یدوباره تکرار م خیتار  یعنی_ 
 خواب ندارم.  نی نسبت به ا یحس خوب فته،یاون دو نفر هم ب ی برا نده یممکنه در آ 

 برخواست.  شی از جا سالواتور

 فته؟ یتو ب ی برا ینکنه قراره اتفاق  ؟ی_ نکنه قراره تنهام بذار

 زد. یلبخند کمرنگ  شهرزاد

 بزنه.  بیجرات نداره به من آس یکس یتو کنارم ی_ تا وقت
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 شد.  کی به بانو نزد سالواتور

 کنم شهرزاد!   ی_ ازت محافظت م

 

 *حال* 

 

 .ستی نگر شیشد و متعجب به رو به رو   داریبا ترس از خواب ب می مر

 شد. داری همزمان از خواب ب زین دی وید

 .دندیخواب مشترک د  کی زمان،   ک یباهم و در   هردو

 . ستینگر  دی وی متعجب به د  می مر

 _ فرمانده سالواتور؟ 

 _ بانو شهرزاد؟ 

 .دی سرش کش ی بر رو ی دست می مر

 . دمیبود که د یبیچه خواب عج   نی_ فکر کنم زده به سرم، ا

 برخواست. شیاز جا  دی وید

 دم؟ ی که من د ی دی رو د یتوهم همون خواب نم،ی_ بب

 . دیچشمانش را مال یکم می مر

 ؟ ی دید ی _ من از کجا بدونم تو چه خواب

 تخت نشست.  ی بر رو دی وید
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 ؟ یرانیا  ی بانو هیفرمانده و    هی ؟ی دی_ تو خواب دو عاشق رو د

 ؟ی د ی_ ا ... از کجا فهم

 نگاه کرد. می با ترس به مر دی وید

 .ی هست یرانی ا ی اون بانو هیشب ی لی_ تو خ

 .یژنرال سالواتور هست   هیشب  یلی_ توهم خ

 برخواست. شی از جا  عیسر دی وید

 . فتهیم  ییاتفاق ها هیبا استادم مشورت کنم، داره  دی _ با

 شد.  کی نزد دی وی برخواست و به د ش یاز جا  عیسر می مر

 _ نه، االن نه.

 برگشت و سرش را خم کرد و به او نگاه کرد. می به سمت مر  دی وید

 حلقه کرد.  دی وی دستش را دور گردن د می مر

خواب ها تموم   نیفقط خدا کنه ا شهیم یخوام بدونم ته داستان چ یترسم، نم ی_ م
 بشن.

 .دی کش دیو یصورت د   ی از او جدا شد و دستانش را نوازش وار بر رو سپس

 ! می کنم مر  ی_ ازت محافظت م

 خطرناکه. یلیکار خ نی... ا د یو ی_ د

 حلقه کرد.  می دستانش را دور کمر مر دی وید

 .یزن  یم ام که اسمم رو صدا ی_ عاشق مدل

 مگه نه؟   یمون یمن م ی _ تو برا
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 سرش را تکان داد.  می مر

 !شهی هم ی _ اره، برا

 .ستی نگر میسرش را جدا کرد و به چشمان مر  دی وید

 رم صبحانه آماده کنم. یشرکت، ساعت هشت صبحه، من م می بر دی _ با

 شنود. یاستاد را م ی جدا شود صدا می خواهد از مر یم تا

 ! دیو ی_ د

 شوند. یم کی و باهم به استاد نزد ردیگ یرا م  می شود و دست مر یجدا م می مر از

 گفت:   دیو ی نگاه کرد و رو به د  می به مر یکم استاد

 تنها باهات حرف بزنم. دی _ با

 کرد.  می سرش را تکان داد و رو به مر  دی وید

 .امیبمون و استراحت کن تا من ب  نجای_ هم

 جدا کرد و با استاد به سمت اتاق رفتند.  می دستش را از دست مر سپس

 در اتاق شروع به راه رفتن کرد.  یاتاق که شدند استاد عصب وارد

 شده؟  ی _ استاد چ

 گفت:  یشد و با ناراحت ک ینزد  دیو ید به

کنه، اگه  یمردم ظلم م نیبه ا یل یاستفان داره خ م،یتر اقدام کن عیهرچه سر د ی_ پسرم ما با 
 . گمیم یچ یفهم  یم یبه جامعه نگاه کن کمی و  ی ایب

 کار کنم؟   یچ نی دم، فقط بگ ی انجام م نی شما بگ  ی_ خوب من هرکار

 .دیکش  یقینفس عم استاد
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 .یو همراه جمع کن اری خودت  ی برا دی _ با

 ندارم. یبه کس ی ازیهستم، ن فیلشکر رو حر هیاالن هم  نی _ استاد من هم

 را گرفت.   دی وی دستان د استاد

تونم   یهم من نم یاگه بتون یپسرم، در ضمن حت  یبش یتون یپاول و استفان نم فی _ حر
 و تورو از دست بدم. رمیرو بپذ  سکی ر نیا

 سرش را تکان داد.  دی وید

 جمع کنم؟  اری_ چطور  

 زد و گفت:  ی لبخند استاد

خودت جمع  ی براهزاران نفر همراه  خوامی که من از تو م یکن یلحظه فکر م نی_ معموال ا 
هزاران   ی پنج نفر که به اندازه   ،یدار ازیدر حد پنج نفر ن یکه تو به افراد اندک  یدر حال یکن

  ن یبه بانو کاروال نگتون،یپد  کل یکردم دکتر ما  دای نفر رو پ کی نفر ارزش داشته باشن، من 
 .هیاگه اونم طرفدار تو باشه عال یول مشک دار

 زد و گفت:  ی لبخند دی وید

 نه؟  گهید  نیشماهم با من هست ؟ی_ استاد پس شما چ 

 جدا شد.  دی وی استاد شل شدند و از د دستان

کنار تو خواهم   یمدت هیپسر، من تا   یکن هیبه خودت تک دی بمونه که با  ادتی  شهیهم  نوی_ ا
سازه تو اونقدر بزرگ   یخود انسانه که سرنوشت خودش رو م نیدست خودته، ا شیبود بق

 .یخودت سرنوشت خودت رو انتخواب کن یتون یم گه یکه د ی مرد شدو 

 کمرنگ تر شد.  دیو ید لبخند
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هرگز من    یدارم استاد، تو حق ندار ازیهم برسم بازم بهت ن یاگه به چهل سالگ ی_ من حت
تونم تو رو از دست بدم تو مثل پدر من   یمن ... من نم ،یتو همه کس من ،یرو تنها بذار

 . یاصل حق رفتن و تنها گذاشتن من رو ندار ،یمون یم

 را بغل کرد.  دی و یو محکم د  دیکش  یقینفس عم استاد

 . ینداز ینفر م کی  ادیو قدرتمند من! تو منو   بای_ آه پسر ز

 ؟ ی_ ک 

 جدا شد.  دی وی از د استاد

 دوست دخترت که منتظرته.  شیگم، االن برو پ ی_ فعل زوده بعداً بهت م

 لحظه به سمت استادش برگشت و گفت:  کی سرش را تکان داد و تا دم در رفت اما  دی وید

 استاد ... ی_ راست

افتاد که به او گفته بود به  می حرف مر ادیکه ناگهان  ستی نگر دیو ی کنجکاو به د استاد
 .دی نگو یزی استادش چ

 رفت.  ادمی  یچی_ ه

  ینگاه م شی استاد بود که کنجکاو و شکاکانه به رو به رو ن یرفت و ا  رونیاز اتاق ب سپس
 کرد.

 شد. می وارد اتاق مر  دی وید

 بود.   دهی را پوش شیلباس ها  می مر

 حرکت کرد. شی به سمت کمد لباس ها زین دی وید

 .رونی رم ب ی_ من م

 زد و گفت:  ی لبخند دی وید
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 .ی_ هرطور راحت

 زدن خانه کرد.  دی شد و شروع به د  یی رای وارد پذ می مر

 ! یرانی_ دختر ا 

 متعجب به سمت استاد برگشت.  می مر

 شد.  کی نزد م یزد و به مر  ی لبخند کمرنگ استاد

 کجاست؟  د یو ی_ د

 کنه.  ی_ داره لباس عوض م 

 .ستیاو نگر  ی به چشم ها  ی شد و جد  کینزد م یبه مر  شتریب استاد

وقت نذار    چ یاما ه نیازش با خبر بش دیو یزوده تو و د  یلیهست که خ ییزا یچ هی  نی_ بب
  دیعشق به تو کنه، اون با  ی وقت نذار اون خودش رو فدا   چیاز دردهات بدونه و ه دی وید
 احساساتش بذاره.  ی پا رو دی ملت رو نجات بده و با  کی

 زد.  یلبخند کمرنگ می مر

کنم اونقدر به من علقه و فکر ن م یما تازه باهم دوست شد  د،یکن ی _ نه نه نه اشتباه م
 ارز ...  نقدریفکر نکنم من ا یعنی داشته باشه که به خاطر من از جونش بگذره، 

دختر، فقط مواظب   ری وقت خودت رو دست کم نگ  چی باالست، ه اری_ ارزش نجابت تو بس
 اون باش. 

 شد. کی قدم به استاد نزد  کی  می مر

   ؟ی_ شما پدر اون هست 

 .دی آرام خند  استاد

 کشته شد. شی سه سال پ دی وی_ نه، استادشم، پدر د
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 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 .دیدون یرو م  زیشما همه چ گه یم  دیو ی_ استاد د 

 شرلوک نگاه کرد.  ی سرش را بلند کرد و به چشم ها سپس

 بود.  بیعج  یلیخ م، ی دی خواب د  کی هر دو باهم   شبید د یو ی_ من و د

 : دیپرس کنجکاو

 ن؟ یدی د ی_ چ

که شاهدخت   نهیژنرال که هردو عاشق هم بودن و جالب ا کی و  یرانی شاهدخت ا هی_ 
زدن،   یعاشقانه حرف م یلیبود، خ دی وی د هیشب یلی به من داشت و ژنرال خ ی ادیشباهت ز 

 که ... یکردن جور یعاشقانه بهم نگاه م 

 شانه اش را رو به باال تکان داد. سپس

 شد.   می که من واقعا حسود ی_ جور

 .دی سرش کش ی به رو  یستد استاد

 ؟یدون  ی _ اسم ژنرال رو نم

 فکر کردن گفت:  یپس از کم می مر

 زد. یاسم صداش م نی _ ام ... فکر کنم اسمش سالواتور بود ... اره سالواتور، شاهدخت به ا

 .دی کش یو پر از استرس  قینفس عم شرلوک 

  کمیگفتم بهتون نگه چون    دیو ی البته من به د د؟ ی دون یم یزیاستاد شما چ د ی_ ببخش
 .دی نگ یزیاالن خودم گفتم لطفا بهش چ یول دم،ی ترس

 . ی_ خوب با استادم گرم گرفت
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 برگشت.  دی وی متعجب و سپس با لبخند به سمت د می مر

 را گرفت.  می شد و دست مر کی به آن دو نزد دی وید

 سرکار؟   می که بر ی _ آماده ا

 سرش را تکان داد.  می مر

 ت:رو به استاد گف دی وید

 خدانگهدار.  م، یر  یم گهی _ خوب ما د

 گفت:  دی وی پشت سر د می مر

 _ خدانگهدار! 

 زد. یلبخند مصنوع  استاد

 _ خدانگهدار. 

 شدند و به سمت شرکت حرکت کردند.  نیماش سوار

  ریاز خجالت سرش را به ز میبود و مر   میو مر   دی وی شرکت که شدند نگاه همه به د وارد
 رفت. یمغرورانه راه م  دی وی افکنده بود و د

 آسانسور شدند.  سوار

 .دی وی کردن د ی_ داشتن بهمون نگاه م

 تفاوت گفت:  یب دی وید

 ! ستی_ مهم ن

 به سمتش برگشت. می مر

 آ ... ست،ی مهم ن یچ یعنی_ 



 ی مرد مخف 

 
257 

 

 .ستی _ گفتم که مهم ن

 . دیرا گرفت و بوس  می دستان مر سپس

پشت   می شدند و مر  ادهیانسور پو هردو از آس ستادیآسانسور از حرکت ا  هیاز چند ثان پس
 وارد اتاقش شد.  دی وی نشست و د زشیم

 . ستی نگر  شی گذاشت و با لبخند به رو به رو  شیلب ها  ی با لبخند دست بر رو می مر

توانست از درون   یکه در سالن گذاشته بود، راحت م یمخف نی دورب لیبه دل دی وید
 . ندیرا بب م ی مر ری تصو وتریکامپ

 دختر مورد علقه اش، شروع به کار کرد. دنیو پس از چند لحظه د  دی خند آرام

 شده بود.   کایآمر  ی اخبار روزانه  تی وارد سا یبه طور اتفاق زین می مر

 او نوشته شده بود.  ری افتاد که ز سی چشمش به عکس شاه انگل ناگهان

  گرینشده و چهار روز د دای سال جست و جو هنوز پ  نی_ فرزند شاه استفان پس از چند 
ازدواج نکرده و   یگریاوست، شاه پس از مرگ ملکه مارتا با زن د یتولد نوزده سالگ

 گردد.   یم شی سرسختانه به دنبال فرزند خو

 .ستی شاه نگر ی به چهره   یبا ناراحت می مر

 پدرش دوستش داره.  نقدری_ خوش به حال شاهزاده که ا

 افکند.  ری سرش را به ز  سپس

 . دی به گوشش رس یکس  ی ادهای فر ی صدا

استل   شانی پر ی فلورا و چهره   انی گر ی را بلند کرد که ناگهان چشمش به چهره  سرش
 افتاد. 

 شد.  کی به آن دو نزد عیسر
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 .دیو او را محکم در آغوش کش دی دو  میلحظه فلورا به سمت مر  کی

 ند. فرو رفت گریکد ی شد و دستانش را باز کرد و سه خواهر در آغوش  کی به آن دو نزد استل 

 به او گفت:  یجدا شد و عصب میاز مر  فلورا

برام نمونده از ترس   ییگردم، نا یتا  حاال دارم دنبال تو م شبیاز د ؟ یعوض ی _ کجا بود
زدم من رو   تیعصبان ی که از رو یحرف هیکشتم، آخه به خاطر  یفقط داشتم خودم رو م

 کار کنم؟  یچ د یمن با ادیسرت ب ییبل   هیاگه  یگی نم ؟یر  یو م یذار یتنها م

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 خرجتون رو باال بردم و خونوادم م ...  یلیمن خ ی_ ت ... تو خودت گفت

 گفت:  عیحرفش را بزند سر  ی ادامه   می اجازه دهد مر نکهیبدون ا  فلورا

من   ت،یعصبان  ی در ضمن اونا همش حرف بود و همش از رو م،ی تو ما هست ی _ خانواده 
  گهیپس د  یبرام ندار یکه خودم نگهت داشتم، مثل خواهر خودم، تو با استل فرق سه ساله
 باشه؟   ،یتنهام بذار یحق ندار

 شد.   کینزد م یهم به مر  استل 

 خونه. میبرگرد  ایب زم، ی_ اره عز 

 گفت:   عیسر می مر

 .امی و ب رمی اجازه بگ سمی از رئ نی_ پس بذار 

 شد. دی وی پس از چند تقه به در اتاق وارد اتاق د می سرش را تکان داد و مر  فلورا

خوام برم باهاشون خونه   یعجله داشتم اومدم، خواهرام اومدن دنبالم، منم م  د ی_ ببخش
 رو جمع کنم.  لمیتو تا وسا  ی خونه  رمی فقط قبلش م

 برخواست. شیاز جا  دی وید
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 . رونی هستن که از خونه پرتت کردن ب ییاونا همونا ،یذارم بر یکجا؟ من نم  ؟ی_ چ

 . ردیگیرا م دی وی دستان د می مر

  د،یو یخودشون نگه داشتن د  شی به گردن من دارن، اونا منو سه سال پ ی_ اونا حق خواهر
 . مینیب یلطفا بذار برم، من و تو که هر روز هم رو م

 جدا کرد.  می نگاه کرد و دستانش را از دستان مر  می به مر یعصب دی وید

  ی ایب گهی بار د کی و اگه  یاریاسم من رو ب یحق ندار یبرو به درک ول ؟ یبر ی خوا ی_ م
 ندارم. یمن با تو کار گهیکردن د نکارویخواهرام باهام ا  یو بگ یکن هیو گر  شمیپ

 کند.  یاخم م می مر

 ؟یکن یم  ینطوری_ آخه چرا ا

 :د یگو   یکشد و م یم  یقینفس عم دی وید

 برنگرد.  گهید یاگرم رفت ،یبر شم یخوام از پ ی_ نم

 .یمنو از خونوادم دور کن ی _ تو حق ندار

 تر شد. کی نزد می به مر یعصب دی وید

 . یهست یرانیا  هی ،ی هست یخارج هیتو   ستن،ی تو ن ی _ دختر بفهم اونا خونواده 

 فاصله گرفت.   دیو یقدم از د   کی  می مر

تنها گذاشتن، اما خواهرام از   ب یکشور غر  نیا ی بودن که من و تو یی_ پدر و مادرم همونا
ده من چقدر براشون با ارزش  ینشون م نیگردن ا یتا حاال دارن دنبال من م شبید

 هستم.

 را گرفت.  می دست مر دی وید

 پس نرو.  ،ی من هم با ارزش هست ی _ تو برا
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 .نمیب یخودم و هر روز هم تورو م ی گردم خونه  یفقط بر م رمی نم یی_ من جا 

 و گفت:  دیصورتش کش ی بر رو یدست

باهات رفتار   ست ی به عنوان رئ  شهیو مثل هم  میمن و تو باهم رابطه ندار  گهید ی_ برو ول
 کنم. یم

 لبانش را تر کرد.  می مر

 شد؟  تموم  ی زود نیبه هم یعنی...  ی  م،یروز هم باهم دوست نبود کی _ م ... ما هنوز 

 سرش را تکان داد.  دی وید

 شرکت باش.  میو ن شی فردا ساعت ش یول  ی_ برو امروز مرخص

 رفت.  رونیاز اتاق ب یو با ناراحت دیکش یقینفس عم می مر

 انداخت. نیزم ی حرکت کرد و هرچه بود و نبود را بر رو زشیبه سمت م یعصب دی وید

  ینم می از مر  ریغ یدانست که کس یمشت شده بودند و م تیاز شدت عصبان دستانش
 توانست او را آرام کند.

حرکت کردند و استاد در   دی وید  ی شد و باهم به سمت خانه   کیبه فلورا و استل نزد می مر
 را باز کرد.

 زد. یلبخند مصنوع  می مر

 رو بردارم.  لمی خوام وسا یخواهرام اومدن دنبالم م د ی_ ببخش

او را  یکند کس  یم هیکه گر  یخواست که هنگام  ی آورد اما نم یشار مف  شیبه گلو  بغض
 .ندیبب

شد و به سمت خانه حرکت کرد و وارد   یچمدانش را برداشت، سوار بر تاکس  نکهیاز ا پس
 اتاقش شد. 



 ی مرد مخف 

 
261 

 

 کردند و به سرکار رفتند. یخداحافظ می و استل هردو از مر  فلورا

 کرد. هیپس از رفتن فلورا و استل وارد اتاقش شد و بلند شروع به گر  می مر

 اش را از سرش درآورد و به خدا گله کرد. یروسر

کنه،  ی رو تحمل م ییچه حقارت ها بیبندت تو کشور غر  ینیکه بب یی _ خ ... خدا کجا
  این، خدا مداواش ک  ایقلبم شکسته ب ییکجا  ایسوزه؟ خدا ی م نجایداره ا می مر  ینیبب ییکجا

  شتریب ی رحمه؟ چرا هرچ یب  اتیدن نقدریره؟ چرا ا یم  شمی وابسته م یکی آخه چرا تا به 
  یکنم اون منو ول م یله م یک ی شم؟ چرا تا غرورمو واسه  یم ریتحق شتر یکنم ب یم یخوب

کردن تقاص کارهاشون رو پس   ی که بد ییاونا یرحمه؟ پس ک  یب نقدریکنه؟ چرا روزگار ا 
 قلبم شکسته، شکسته ...!  ایدن؟ خدا یم

 افکند. ریقلبش نهاد و سرش را به ز  ی دستش را بر رو سپس

 . دیرس  شیاتاقش به گوش ها  ی پنجره  ی صدا

 سمت پنجره حرکت کرد و پنجره را باز کرد. به

 او بود.  ی رو به رو قیدق یمخف مرد

 . ستی نگر دیو ی به چشمان د  یبا ناراحت می مر

 کرد.  هیاو را محکم در آغوش گرفت و شروع به گر سپس

 گرفته، از همه! یلیدلم خ  ،یحالم بده مرد مخف یلی_ حالم بده، خ

 را در آغوش گرفت.  می مر دی وید

 را قاب گرفت. می مر انیاو را از خودش جدا کرد و با دستانش صورت گر  هیاز چند ثان پس

 او را نداشت.  ی اشک ها دنی د تحمل

 آزار بدهد؟   نگونهیگناه را ا  یدختر پاک و ب نیتوانسته بود ا  چطور
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 زد. ی پوزخند می مر

  دی نه شا ،ی نجات من ی فکر کنم تو فرشته  ست؟یجالب ن ،ی ایکنم تو م  یم هی_ هر موقع گر 
 ! یاره قهرمان من ،ی قهرمان من

 تخت نشستند. ی ورا گرفت و به سمت تخت حرکت کرد و هردو بر ر می دست مر دی وید

 گذاشت.  دیو ید  ی  نهیس ی حال سرش را بر رو یب می مر

اون شد دوست پسرم و من شدم دوست دخترش اما   یعنیدوست شدم   سمیبا رئ روزی_ د
خواهرام باهام دعوا کرد و بهم   شیخوام برگردم پ ی... اما اون امروز چون بهش گفتم م

 . میستیباهم ن  گهیگفت که د

 او را نوازش کرد. ی بایبلند و ز  ی کرد و موها کی نزد می مر ی دستانش را به موها دی وید

بده، بهش وابسته شده بودم، به خودش، به بوسه هاش، به آغوش گرمش، به همه   یلی_ خ
  شیتولدشه، تولد نوزده سالگ  گهی اما اون من رو مثل رابرت تنها گذاشت، چهار روز د زشیچ

 نمش؟ یبب ادیتونم ز  یبهش کادو بدم، کادو ندم اصل مکار کنم؟  ی دونم چ یو من نم

 جدا شد. ی از مرد مخف سپس

  یم ... من دلم نم رم،یم یم ی کنه؟ اونوقت از حسود  دای _ نکنه بعد من بره دوست دختر پ
 بشم.  کی شر  یکه مال خودمه رو با کس یزیخواد چ

 افکند.  ری سرش را به ز  یبا ناراحت سپس

 . ستی من نمال  گهی _ هرچند که اون د

با کس    می از مر ریتوانست به غ یبود مگر م می او عاشق مر د،ی خند می مر ی دل به کارها در
 باشد؟   یگرید

 .ستی نگر می کرد و سرش را بلند کرد و به چشمان مر  کی نزد می مر ی را به چانه  دستش
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 گفت:   یبا ناراحت می مر

 شدم.  یتو آروم م ی با حرف ها د ی شا ، یحرف بزن یتونست یکاش م ی _ ا

را نوازش  می حرکت کردند و گونه مر  میبه سمت گونه مر  دی وی کم انگشت شست د کم
 کردند.

 کرده بود.  وانهیاو را د می مر  دنیبوس اتش

 کند، حداقل االن نه. تی هو ی توانست افشا ینم اما

 سکوت کرده بود.  می مر

 ؟ یمرد مخف یریگ یحق رو هم از من م   نیا نمت، یشد حداقل بب یکاش م ی _ ا

 را محکم در آغوش گرفت. می آورد و مر نیدستش را پا  دی وید

 خواست فقط ازم سواستفاده کنه؟   ینه م ایدوستم داره؟   دی وی _ به نظرت د

 نگاه کرد. می از او جدا شد و در سکوت به چشمان مر یمخف مرد

حداقل با تکون دادن سرت بهم  ،یحرف بزن ی تون ینبود که تو نم ادمی  دی_ اوه ببخش
 منو دوست داره؟  دیو ینه؟ به نظرت د  ایبفهمون که دوستم داره 

 بله تکان داد.  ی سرش را به معنا یمخف مرد

 ذاره کنار خونوادم باشم؟   ی_ خوب چرا نم

 داد.  د یو یخودکار با خود آورد و به دست د  ک یکاغذ و   کی برخواست و  شیاز جا 

  دی ویپرسم به نظرت چرا د  یدوباره م س،ی برگه بنو نیا  ی پرسم تو ی م ی_ لطفا هر سوال
 ذاره کنار خونوادم باشم.  ینم

 شروع به نوشتن کرد. یمخف مرد
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 . ششونیپ یدوست نداره بر ستنی ن تی واقع ی چون اونا خونواده  دی _ شا

 .دیکش یقینفس عم می مر

تا   شبی از د می ناتن ی من، منو ترک کردن اما خواهرا یواقع ی خونواده  ست،ین نطوری_ ا
 گشتن، اونا منو دوست دارن.   یحاال دنبال من م

 به نوشتن کرد.  شروع

 هم تو رو دوست داره. د یو ی_ د

 شده بود گفت:  یبا آن قاط تیعصبان یکه کم یلحن با

  تی دارم به خانواده و حما ازیبه عشق ن  نکهیدرکم کنه، من علوه بر ا  دی _ اگه دوستم داره با
 دارم. ازیخانوادم هم ن

 و نوشت.  دیکش  یقینفس عم دی وید

 کردن. تی _ اونا تورو اذ 

 گفت:  یعصب می مر

 کردم، به هرحال من خونوادم رو دوست دارم.  تی _ منم اونا رو اذ 

 نوشت.  تی با عصبان زین دی وید

 . ینی بب ی رو کنار هر دختر دی وی که د یآماده باش د ی_ پس از االن با 

 و شانه اش را به سمت باال تکان داد.  دیکش یقینفس عم می مر

خواد بره با هر   یشم، اونم م ی به بعد عاشق تو م نیو من از ا  یتو کنارم ست،ی_ مهم ن
 بگرده.  یخر

 برگه نوشت.  ی سرش را تکان داد و رو یمخف مرد
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 تورو ببوسم. تونمی _ اما من نم

 فکر کرد و گفت:   یکم می مر

حرف عاشقونه   ،یاونو بغل کن  یتونی م ؟ی عشقت رو ببوس دی ابراز علقه فقط با ی _ مگه برا
 .گهید ی کارها یلی و خ یبچسبون شیشونیبه پ تویشونیپ ،یبهش بزن

 .ستمی_ اما من در روز کنارت ن

 فکر کرد و گفت:   یکم می مر

ام ... اگه دوستم   ؟ی هست  ی ا گهی عاشق دختر د ؟ یتو من رو دوست ندار یعنی  نمی_ بب
 .یراحت باش! تو چشم هام نگاه کن و بهم بگو دوستم ندار یندار

  گریهمد ی به چشم ها میشد و هردو مستق ک ی نزد یبه مرد مخف  شتریب یکم سپس
 .ستندی نگر

من به   ییبا یکنه، بهم بگو ز  ینم وونهی من تورو د ییدرشت و خرما ی _ بهم بگو که چشم ها
 بگو!  اد،ی چشمت نم

 کاغذ نوشت. ی و از او فاصله گرفت و بر رو  دی خند  می مر ییپررو  نیدر دل به ا  دی وید

 نطوریکه ا یدر حال یقشنگ  یکن یو فکر م ییپررو یلی_ من تورو دوست ندارم، تو خ
 . ستین

 زد. ی سپس پوزخند  ستی به کاغذ نگر یعصب می مر

فقط   نکهیا ی کنم برا یم وونهی رو د دی و یش که چطور دنظاره گر با انهیو مخف  ای_ هه، تو ب
لرزه و   یپاهاش م نهیب یداره منو م  یمنو ببوسه، حاضرم شرط ببندم که وقت ی لحظه ا

 منو ببوسه.  گهی بار د کی کنه که فقط  یم  یلحظه شمار
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 قرار گرفت.  دی وید  ی رو به رو دی لرز یم  شیکه پاها یدرحال

 لرزن؟ ی _ چرا پاهات م

 . ستی به اطراف نگر یکم می مر

 ... م ... من پرونده هارو دادم برم. یچی_ ا ... ام ... ه

 از اتاق خارج شد.  عیسر سپس

 کرد و گفت: دنیآرام شروع به خند  دیو ید  می از رفتن مر پس

ازه بده  کنم تا اج یکنه من در برابر اون پاهام بلرزه و لحظه شمار یخواست کار ی_ مثل م
 بهش توجه کنم. یکه کم رهیم  یببوسمش و االن اون هست که داره م

 زد. دی و یچند تقه به در اتاق د می ساعت مر کی از  پس

 تو. ای_ ب

 به اطرافش نگاه کرد. ی گذاشت و کم زیم  ی رو گرید ی اتاق شد و چند پرونده  وارد

 : دیمشکوکانه پرس دی وید

 ؟ی گرد ی م ی_ دنبال کس

 در دل به سوال خود پاسخ داد: سپس

 زنم. یم د یو اون رو د انم یلباس مخف ی کنه که من تو ی_ فکر م

 ترس گفت:  با

 _ ن ... نه!
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 از اتاق خارج شد.  عیسر

 و به کارش ادامه داد.  دی آرام خند  دی وید

 

 *** 

 

 ماند.  یتختش نشسته بود و منتظر مرد مخف ی بر رو می مر

 باز گذاشته بود.  ز یرا ن پنجره

 وارد اتاق شد.   دیو یحدود دوازده شب شده بود که د اعتس

 شد.   کیبرخواست و به او نزد  شی از جا می مر

 شرکت؟  ی امروز اومد ؟ی _ سلم خوب

 سرش را تکان داد.  دی وید

 .دیکش یپوف کلفه دار  می مر

اون چطور باهام رفتار   ی دید  نمیبگو بب دمت،یهرجارو گشتم ند دمت؟ ی _ پس چرا من ند
 کرد؟ 

 دوباره سرش را تکان داد. دی وید

 تر شود  کی تواند نزد یدر عذاب بود که چرا نم دی وی لبش را به دندان گرفت و د می مر

 را گرفت.  می مر دست

 . ستی نگر یمتعجب به مرد مخف می مر

 ؟ ی ببر ییمنو جا ی خوا ی_ م
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 سرش را تکان داد.  دی وید

 ن؟ یرم پا از پنجره بپ  ی خوا ی_ نکنه م

 خم شد و به کمرش اشاره کرد.  دی وید

حلقه   دی وی را دور کمر د شیحلقه کرد و پاها  دی وی دو دستش را از پشت دور گردن د  می مر
 کرد.

 . ادیبدم نم جانیترسم اما از ه یم کمی_ 

 ساختمان ها رفت. ی به سمت پنجره حرکت کرد و به سرعت به سمت باال  دی وید

 .ستینگر  یبه اطرافش م یبود و با خوشحال دهی چسب د ی وی سفت به د می مر

 . ستادی درخت تنومند ا  کی  ی رو به رو دیو ید قهیاز چند دق پس

  یکی ی رود و رو یاز درخت باال م عیسر   دیو ی د د،ی ا یدر ب دی وی از پشت د خواهد ی تا م می مر
 .ستدی ا یبزرگ و تنومند او م ی از شاخه ها

 . ندینش یشاخه م ی شود و بر رو  یبا ترس از او جدا م می مر

 .ندینش یشاخه م ی بر رو می کنار مر  دی وید

 نگرند.  یخود م  ی رو به رو یبه شهر چراغان  هردو

 . یفوق العادست مردمخف  نجای_ ا

 شت. برگ  یبه سمت مردمخف سپس

 ؟ ی همه راه من رو کول کرد  نیا ی تو خسته نشد نمی_ بب

 بر لبانش پاک شدند. ی و آرام خنده  ستی نگر میبه چشمان مر  دی وید

 کنترل کند.  م یتوانست خودش را در برابر مر  ینم
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 را بست. می در آورد و با آن چشمان مر بشیاز ج ی و چشم بند  دیکش یقیعم نفس

   دی رو بوس می صورتش در آورد وگونه مر ی نقابش را از رو سپس

 رفتند.  یمرد مخف  ی بلند شدند و به سمت موها می کم دستان مر کم

 ی صورتش زد و چشم بند را از رو  ی جدا شد و نقابش را بر رو می به زور از مر یمخف مرد
 برداشت. می چشمان مر

با خجالت   یمرد مخف دنی از د و پس ندیچند پلک زد تا بتواند خوب اطراف را بب می مر
 افکند. ر یسرش را به ز 

 . دی زد و محکم او را در آغوش کش ی لبخند کمرنگ دی وید

  یهردوتون بهم آرامش م یمنو نخواست، از طرف   دی وی د یکنم، اما از طرف ی_ حس گناه م
خواد من کنار تو   یمنو نم دی وی اگه د د،ی د یجور منو بوس هیاندازه و هردوتون  کی به   ن،ید
 مونم.  یم

 .ست ینگر  دی و یجدا شد و به چشمان د یمرد مخف از

که  یمونم، منتظر روز یکنم، من منتظر م یفکر نم  دی وی به د گهید یتو کنارم ی_ تا وقت
 و صدات رو بشنوم.  نم یبتونم تورو بب

 . ستی نگر می به مر  یبا خوشحال دی وید

 خواهد جدا شود  یکرد م یم که حس یخورد، جور  یاز حد تکان م شی ب قلبش

 لبانش را تر کرد.  می مر

 _ همه منو تنها گذاشتن، همه، اما تو منو تنها نذار لطفا!

سکوت فقط عطر دختر   تی چسباند و در نها می مر  یشانیاش را به پ یشانیپ یمخف مرد
 مورد علقه اش را استشمام کرد. 
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چند برابر شده   یبه مرد مخف می مر ی چهار روز علقه  نیروز از آن روز گذشت و در ا  چهار
 بود.

  دی وی د ی برا  ی ا یبا دستان خود دستبند مشک  می بود و مر دی وی آنروز تولد د یاز طرف اما
 بافته بود. 

 کند. م یتقد  دی و یصبح زود ذوق آن را داشت که چطور آن را به د از

 حرکت کرد. دیو یسمت اتاق د به می شرکت شد و مستق وارد

 تقه به در اتاق زد.  چند

 تو!  ای_ ب

 .ستیافتاد متعجب به او نگر  دی وی وارد اتاق شد اما تا چشمش به د می مر

 و قد بلند کنار او بود. بایدختر ز  کی

 ؟ ی داشت ی_ کار

 گفت:  عیآن دختر سر   دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر

 حرفم رو بزنم. ی ادامه  ینذاشت زمی _ عز

 داد. دی و یبرداشت و به د فشیجعبه از ک  ک یرفت و   فشیبه سمت ک  سپس

 مردونه.  دی سف ی دستبند طل  کی من به عشق خودم،  ی کادو نم ی_ ا

 و دستبند دست بافش را در دستش فشرد.  ستی متعجب به آن دو نگر می مر
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 .ستینگر  می به مر دختر

تولدش   ی برا  نگتونیواش ی که عشق آقا یه بگبه هم یبر یتونی راحت م یلی االن خ زمی _ عز
 داد. یبهش کادو چ

 از اتاق خارج شد.  عیچند پلک تند زد و سر  می مر

 کرده بود. ی ظیاخم غل دی وید

 . میستین  شتریهمکار ب  هیعشقم؟ قبل هم بهت گفتم من و تو  یاون بهم گفت ی _ چرا جلو

 شد.  کی نزد دی ویبه د کلرا

 زم؟ یعز یرون  یمن رو از خودت م نقدریدوستت دارم، چرا ا یلیکه خ یدونی م دیو ی د نی_ بب

 گفت:  یعصب دی وید

به دروغ به گوشش برسه که من  خوامیعلقه دارم و نم گهی دختر د هی_ چون من به 
 دوست دختر دارم.

 گفت: یعصب کلرا

 .ی گ یدروغ م ی_ دار

 زد و گفت:  ی پوزخند دی وید

 به تو دروغ بگم.   ستمی _ من مجبور ن

 رفت.  رونیرا برداشت و از اتاق ب  فشیک  یعصب کلرا

 آن دختر نشد.  تیبود متوجه عصبان نیچون سرش پا  می مر

 به نگهبان شرکت زنگ زد. عیسر دی وید

 شد.  دیو ینگهبان شرکت با اجازه وارد اتاق د  قهیاز چند دق پس
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 دستبند را به دست او داد.  دی وید

  یم ی... زندگ  ابانیکه در خ ی ر یفق ی پولش رو به اون دو خونواده ببر بفروشش و   نوی_ ا
 کنند بده. 

شروع به   وتر ی حرکت کرد و از پشت کامپ وترش یبه سمت کامپ  دی ویاز رفتن نگهبان د پس
 کرد.  می زدن مر دید

 کار کنم. یدونم چ یدوست شدم، نم گهی دختر د هی_ آه خدا حتما فکر کرده من رفتم با 

 

 *** 

 

را عوض کرد و دستبندش را درون کمدش نهاد و با  شیوارد اتاقش شد و لباس ها  می مر
 تختش نشست. ی بر رو یناراحت

 ناراحت شدم؟  نقدریفکر کنم پس چرا ا  دی ویبه د گهی د دی _ منکه نبا

 شدند.  ریچشمانش سراز ی قطره اشک از گوشه   کی

 . دیاتاقش را شن ی پنجره  ی صدا

 آمده بود.  دنشی به د یمخف مرد

 رفته بودند. شان یدوست پسر ها ی شانس خوبش امروز استل و فلورا به خانه  از

 کرده بود. تی خسته و اذ   یلیاو را خ د یو یشب هم گذشته بود و امروز د  مهیاز ن ساعت

 سمت پنجره رفت و پنجره را باز کرد.  به

 ؟ ی _ سلم خوب
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 سرش را تکان داد.  دی وید

 چرا ناراحتم درسته؟  یبپرس ی خوا ی _ حتما م

 دوباره سرش را تکان داد. یمخف مرد

تولد به   ی خودم ساختم به عنوان کادو ی که با دست ها ی _ امروز خواستم برم دستبند
 داده.  متیدستبند گرون ق هیبهش  دشیدوست دختر جد   دمیبدم که د دی وید

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 تحمل کند. توانستیکه گرفته بود مطمئن نبود اما نم یمیتصم از

 به سمت کمدش حرکت کرد. می مر

 دم.   یاالن دستبند رو بهت نشون م سای _ وا

 نقابش را از صورتش برداشت.  دی وید

 .دمیاالن بهت نشون م سایدست تو باشه، وا  ی _ فکر کنم هم اندازه  

 شد و پشت سر او قرار گرفت.  کی نزد می کم کم به مر دی وید

  دی ویبه پشت سرش برگشت که ناگهان چشمانش به د عیکرد و سر   دای دستبند را پ می مر
 افتاد. 

 .ستی نگر شیترس به مرد رو به رو با

 ؟یکن یکار م ی چ  نجای_ ت ... تو ا

 گردد. یم  یزنم و به دنبال مرد مخف یاو را کنار م می مر دی بگو یزیخواهد چ یتا م دی وید

 کجاست؟  ی_ پس مرد مخف

 شد. ک ینزد  دیو ید به
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 ؟ی کارش کرد یچ ؟یلعنت ی کارش کرد ی_ چ

 . ستی نگر دیو ید  ی متعجب به لباس ها سپس

 صورتش برداشت.   ی صورتش زد و دوباره از رو ی و نقاب را بر رو دیکش  یقینفس عم دی وید

 _ اون مرد منم! 

او را محکم در   د یو یکه د فتدیب نی بود که به زم کیو نزد دندیلرز  می مر ی پاها  ی لحظه ا ی برا
 . دیآغوش خود کش

 نگاه کرد.  دیو یو متعجب به د  ستادیا ی لحظه ا ی برا می مر قلب

  دیو ی د ی نشست و به چشم ها نیزم ی کرد و بر رو دنیتند شروع به نفس کش تند
 . ستی نگر

 ؟ ی گفت  ینم یزیو چ  ی دیشن  یتو تمام حرفامو م یعنی...  ی _ 

 بر خواست. شیجا از

 . یهست یک  یتو نگفت ،ی _ ت ... تو منو گول زد

 شد.   کیقدم به او نزد  کی  دی وید

 . شتیپ امیشبا ب ی داد یگفتم تو اجازه نم ی_ اگه م

 گفت:   یبا ناراحت می مر

و ن   ی ناراحتم کرد ،ی آورد نی گزی من جا ی برا عیسر یلیخ ،ی_ تو که منو نخواست 
که چشمانش بسته است و اخم   ی دیو ی....چشمانش از تعجب باز ماند و متعجب به د

 اش دارد نگاه کرد. یشان یپ ی بر رو یظیغل

 کرد.  کی نزد می را به صورت مر سرش

 ؟ ی_ چرا چشاتو باز گذاشت
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 .دیکش یقینفس عم می مر

 ؟ ی ببندم؟ تو چرا اخم کرد دی _ با

 قرار داد. زیچسباند و دستانش را دو طرف م زی را به م می زد و مر ی لبخند دی وید

 کنم.  یاخم م شهیمنه که هم نعادتی_ ا

 نهاد. دی وید ی  نهیس  ی دستش را بر رو فتدین نکهیا ی برا می مر

 ؟  یبگ یتون یپس چطور م ی خوا یمنو نم ی_ اما تو که گفت

 . ستی نگر میبه  مر  دی وید

و   یبه فکر خانوادت هم نباش یخودم، دوست دارم حت ی خوام اما فقط برا ی_ من تورو م
 .یفقط به من فکر کن

 نگاه کرد.  دی وید  ی به چشم ها می مر

 محضه. هی خودخواه نی _ اما ا

 سرش را تکان داد.  دی وید

 خودم.  شی پ ی برگرد دیعوض بشه، با  ممیتصم شهی نم نی بر ا لیدل یدونم ول ی_ م

 د.نگاه کر دیو ی به چشمان د  یبا ناراحت می مر

 کار رو با من نکن. نی_ ا

 در آورد. می را از سر مر یآرام دستش را بلند کرد و روسر  دی وید

 .یو کنارم باش شم یپ ی ایشبا ب یبعض دی _ پس با 

 تونم وارد رابطه بشم. ی_ من مسلمونم، نم 

 زد. ی قیلبخند عم دی وید
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 .یخوام کنارم باش یندارم، فقط م ی_ من با تو کار

 انداخت.  ر یسرش را به ز  می مر

 شم؟ یپ ی ایشبا نم  گهی د یعنی_ 

 کرد. ک ینزد  میبه مر  شتری خودش را ب دی وید

 تو.  شیپ  امیمن م شم،یپ ی ا یکه نم یی_ شب ها 

 زد.  یقیلبخند عم می مر

او   ی موها  دنی فرو کرد و شروع به بو  می و سرش را در گردن مر دیاو را در آغوش کش دی وید
 او کرد.  ی بایو عطر ز

فرو کرده    دی وی دی حلقه کرده بود و سرش را در موها دیو یدستانش را دور گردن د  زین می مر
 بر او زد.  یق یعم ی بود و بوسه 

 جدا شد. دی ویاز د قهیاز دو دق پس

 هردو خمار شده بود.  چشمان

 کرد.  کی نزد م یسرش را به صورت مر  دی وید

 ؟ یباز چشماتو باز بذار ی خوا ی_ م

 کرد   ک یرا نزد دی وی حلقه شده بود، سر د دیو یو با دستانش که دور گردن د دی آرام خند می مر

بسته است دستانش را  می چشمان مر دیکه د یاز چشمانش را باز کرد و زمان یکم دی وید
 به خود فشرد .  شتریحلقه کرد و او را ب می دور کمر مر 

 کرد. یبهم برخورد م  شانی ها ینیب یآن دو آنقدر کم بود که با هر تکان  نیب  ی  فاصله

 .  دی_ ب ... ببخش
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 لبانش را تر کرد.  دی وید

 زم؟ ی االن حالت خوبه عز ست،ین ی_ مشکل

 سرش را تکان داد.  می مر

 _ آره، فکر کنم.

 بر دست او زد. یقیعم ی را گرفت و بوسه  می دست مر دی وید

 گذاشت.  دی وی د ی  نهیس ی بر رو  زینهاد و سرش را ن  دیو ید ی  نهیس ی دستانش را بر رو می مر

 حلقه کرد.  می دور کمر مر شتری زد و دستانش را ب ی قیلبخند عم دی وید

 بود؟  یاون دختر ک  د،یو ی_ د

بلند و موج دار او نوازش وار   ی موها   ی را باز کرد و دستانش را بر رو م یمر   ی موها ی  ره یگ
 .دیکش

 ی دونم چرا جلو ینم یرابطه برقرار نکردم و حت ی_ همکارم بود، من اصل بعد از تو با کس 
 تو بهم گفت عشقم. 

 جدا شد. دیو یلبش را به دندان گرفت و رها کرد و از د می مر

 بشم.  کی شر یخوام تورو با کس ی_ من نم

 .دی آرام خند  دی وید

 خودم بر نداشتم. ی دستبندش رو هم برا ی مال تو هستم، من حتمن  ، یش ی_ نم

 .دی را بوس م ی مر یشانیپ سپس

 ؟ ی تولدم رو بد  ی کادو ی خوا ی_ نم

 افکند. ر یرا به ز  سرش
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 _ زشته. 

 پاک شد.  د یو یاز لبان د خنده

 خوام. ی _ اما من اونو م

 دستش را جلو آورد. دی وی برداشت و د زیم ی دستبند را از رو  می مر

 _ خودت ببندش.

 نگاه کرد.   دی وی به چشمان د می بست و مستق دیو یزد و دستبند را به دستان د  یقیعم لبخند

 _ تولدت مبارک! 

 _ ممنون! 

 .میبس کن دی _ به نظرم با

 .ست ی نگر می مر ی خمار به چشم ها دی وید

 خودم رو کنترل کنم.  نمیب یتورو م یتونم وقت ی_ نم

 لبش را تر کرد.  می مر

 کنم!  ی_ احساس شرم م

 :دی متعجب پرس دی وید

 _ چرا؟! 

 را به زور قورت داد و گفت:  شیگلو   آب

  یتا زمان یرانی دختر ا هی یعنی  یرانی ا هیآخه من مسلمونم ... چطور بگم؟   یدونی_ م ... م
 ی از رسم ها یکی  نیحق نداره بهش دست بزنه، البته ا یپسر چی که ازدواج نکرده ه

 . دونمیرو نم هیماست بق  ی خانواده 
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 کرد.  می صورت مر  ک یتر آورد و نزد  نی سرش را پا  دی وید

 .میکن ی_ خوب ازدواج م

 گفت:   عیسر می مر

 گم.  ینبود، باور کن راست م  نی_ من منظورم ا 

 زد. ی لبخند کمرنگ دی وید

بشه   سی کارهام راست و ر کمی  نکهیبعد از ا  یازدواج بدم ول شنهادی_ منم قرار بود بهت پ
 خواستم باهات ازدواج کنم.  یم

 زد و گفت: ی لبخند می مر

 گفتم؟  ی_ از کجا معلوم که من بهت بله م

 .دی سرش را کج کرد و آرام خند  دی وید

 . ستین یجوابت منف دونمی _ م

 باشه. یمنفدرصد جوابم   کی_ تو فکر کن  

 اخم کرد. یو کم ستادی ا شی سرجا دی وید

 .یبه زور باهام ازدواج کن ی _ اونوقت مجبور بود 

 لبش را به دندان گرفت و گفت:  می مر

 ؟ یزن یچرا نقاب م ؟ی پوش یهستن که م  یلباسا چ نی ا ه؟ی_ کار تو چ

 برم. دی دم فعل با یم  حی_ بعدا برات توض

 _ خداحافظ! 

 _ خداحافظ! 
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 نشست.  زشی وارد شرکت شد و پشت م می مر

برگه نوشت و به سمت   ی را بر رو دی وی امروز د ی کارها ستیرا روشن کرد و ل وتریکامپ
 اتاقش حرکت کرد و چند تقه به در اتاق زد. 

 داخل. ای_ ب

 اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد.  در

  شی را از چشمانش برداشت و از جامطالعه اش  نکیتا چشمش به او افتاد ع دی وید
 شد.   کیبرخواست و به او نزد

 ؟ ی اومد ری د نقدری_ سلم چرا ا 

 لبش را به دندان گرفت و رها کرد.  می مر

 _ واقعا؟ خوابم برد، االن که ساعت هشت صبحه. 

 برگه ها را از دست او ربود.  دی وید

 صبح منتظرت بودم.  میو ن شی _ من از ساعت ش

 _ چرا؟ 

 کث گفت:م یاز کم پس

 _ دلم واست تنگ شده بود! 

 انداخت. ری از خجالت سرش را به ز می مر
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 .ی د ی_ خجالتم م

 شد.   کینزد م یگذاشت و به مر   زیم ی را بر رو برگه

 . یعاشقونه عادت کن ی حرف ها نی به ا د یبا  گهی_ تو د 

 بود.  نی سرش پا هنوز

 ! نی _ منو بب

 را به زور قورت داد. شیگلو   آب

 کشم. یخجالت م کمی_ 

 قرار داد و سر او را بلند کرد. می مر ی چانه   ریدستش را ز  دی وید

 نگاه کردند.  گریکدی  ی به چشم ها می مستق هردو

 . دلم برات تنگ شده بود  یلی_ خ

 _ م ... منم.

 .ستی نگر دیو یآورد و بعد بلند کرد و به چشمان د  نیپا هیرا چند ثان سرش

 ! یلی_ خ

 زد. ی قیلبخند عم دی وید

 !هی_ عال

 جدا شد.  دی وی از د می مر

 برم سرکارم.  گهی _ من د

 از اتاق خارج شد.  سپس
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وارد اتاق   ن یپاول در عمارت خود در حال حرف زدن بادوست دخترش بود که هارد یطرف از
 شد. 

 . ستی نگر  ن یاز دوست دخترش دور شد  و همانطور  به هارد پاول

   ؟ی _ چته باز وسط حرفم اومد

 دارم ی_ قربان خبر مهم

 گفت:  یچشمانش را بست و عصب پاول

 بگو کار دارم.  عیرنباشه وگرنه ...، س یبه حالت اگه خبر مهم ی _ وا

 را به زور قورت داد.   شیآب گلو  نیهارد

 کنه.  یمارو خراب م ی و نقشه ها ادیپوش هرشب داره م اه یپسر س ه ی_ قربان 

 _ چند سالشه؟ 

 .دیکش یق ینفس عم نیهارد

 . ومدیساله م  ستیبه نظر ب یول دست ی _ چهرش پوش

 برخواست. شی از جا یعصب پاول

   ن؟یا یساله بر نم  ستی پسر بچه ب هیشما از پس    ؟ی_ چ

 .دیبه سرش کش ی دست سپس

 . نی هست اقتیل یو ب ی مشت عوض هیمن، شما  ی _ اوه خدا

 باهاش کار شده. یلیو معلومه خ ادهیز یلیاون خ ی قدرتمنده، مهارت ها  یلی_ قربان اون خ

 کنجکاو به او نگاه کرد.  پاول

   ؟ی_ چ
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 با خود گفت:  سپس

شاگرد استاد   ای  نکهیمهارتش باال باشه مگر ا نقدری تونه ا ینمکشور  نی ا  ی کس تو چی_ ه
 پسر استفان.  ایشرلوک باشه  

به سمت دفتر کارش  عیشد که پاول او را پس زد و سر  کی دخترش به او نزد دوست
 رفت. یرا روشن کرد و به سمت اخبار سلطنت وترشیحرکت کرد و کامپ

 به خواندن کرد.   شروع

نشده   دایسال جست و جو هنوز پ   نیگمشده، فرزند شاه استفان پس از چند  ی _ شاهزاده 
ازدواج نکرده و   یگریاو بود، شاه پس از مرگ ملکه مارتا با زن د یتولد نوزده سالگ روزیو د

 گردد.   یم شی سرسختانه به دنبال فرزند خو

 زد. ی پوزخند پاول

 یلیتونم خ  یکنم م دایاول پمارتا رو نداشت، اگه من شاهزاده رو   اقتیل ی_ اون عوض
 پوش شروع کنم.  اهیمرد س  نی اول از ا دیکارها باهاش کنم، با 

 آمد.  رون ی اتاقش ب از

 شد.  کی به پاول نزد نیهارد

 ه؟ ی_ قربان دستور چ

 . ستینگر  نیتفاوت به هارد یب پاول

 کنم. داش ی پ دی با د،یکن قی پوش تحق اه یدرمورد اون مرد س دی_ بر 

 سرش را تکان داد. نیهارد

 _ اطاعت. 

 از او دور شد.  سپس
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او را  ی شد و گونه  کی به او نزد دی و یبود که د یادار ی در حال مرتب کردن نامه ها می مر
 .دی بوس

 . ستی متعجب به او نگر می مر

 افکند. ریخجالت سرش را به ز از

 شد.   کی به او نزد دی وید

 ؟ ی هست  ینطوریتو فقط ا ای نطورنیا یرانی ا ی دخترا ی همه  ،ی هست ی خجالت نقدری_ چرا ا 

 لبش را به دندان گرفت و رها کرد.  می مر

 داره. یتی شخص  هی ی_ هرکس

 بلند کرد. شی را گرفت و او را از جا  می دست مر دی وید

 . می خونه؟ امشب باهم باش می زود بر ی ای_ امروز سرم خلوته م 

 شود. یمانع حرف زدن او م   دی وی د دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر

  ،یاز من بترس ستیکارها، الزم ن نجوریو از ا  میخور  یشام م  م،یرقص یم  م، ینیب  یم لمی_ ف
 زنم. یبهت دست نم ی که بهم اجازه نداد یمن تا زمان

 کند.  ینگاه م د یو ید  ی چشم ها به

 ل؟ یتعط دنمی بوس یعنی_ 

 زند. یم ی لبخند کمرنگ دی وید

 تونم تورو نبوسم.  یمن نم ینه ول ای ی دونم منع کرد ینم نوی_ ا

 .دی آرام خند می مر

 ! یخوبه که هست یلی_ خ
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 کرد و به چشمان او نگاه کرد.  ک ی نزد می صورتش را به صورت مر سپس

 _ من کامل تحت کنترل تو هستم! 

 سرش را عقب برد. سپس

 جدا شد.  دی وی از د می مر

 ! ؟یوجود داره که تو مثل رابرت منو تنها نذار ینی_ چه تضم

 دست او را گرفت.  دی وید

 ارم؟ یکار کنم که اعتمادت رو به دست ب ی دونم چ ی_ نم

لباس   هیشب  شتریاون لباس ها ب  ،یپوش یم یچ ی اون لباس ها رو برا ی_ تو هنوز بهم نگفت 
 . هیمیمبارزان قد

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 یم حیرو برات توض زیخودم و اونجا همه چ ی برمت خونه  ی دنبالت و م امی_ امشب م
 دم. 

شد و او را    کی به او نزد دی ویبرود که د زشی سرش را تکان داد و خواست به سمت م می مر
 .دیدر آغوش خود کش

 ؟ یهست که تو منو تنها نذار ینی_ چه تضم

 را گرفت. او  ی فرو برد و بازو ها  دی وید نهیدر س شتر یسرش را ب می مر

که عاشقشه رو   ی تنها فرد بی کشور غر  نی ا ی کس تو یدختر تنها و ب  هی  ی_ تو انتظار دار
 تنها بذاره؟ 

 زد.  ی لبخند دی وید
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  یم ادهیپ ن یکند و شاه استفان از ماش یو بزرگ و دراز را باز م یمشک نی در ماش گاردیباد
 شود.

 کنند. یدور او را احاطه م خبرنگاران

 از شاهزاده نشده؟   یهنوز خبر جنابی_ عال

 ن؟ یخودتون نگرفت اری رو به اخت ی_ قربان چرا بعد مرگ ملکه مارتا هنوز همسر 

 خبرنگاران سکوت کرد.  ی در برابر سوال ها استفان

 ه؟ ی_ سرورم اسم شاهزاده چ

 بر بدن شاهزاده وجود داره؟  یخالکوب اینشانه   حضرتی_ اعل

 ن؟ یجواب بد  شهی _ قربان م

 کند. دای آن همه خبرنگار نجات پ انیتوانست از م گاردانشی با کمک باد  باالخره

 مجلس شد.  وارد

 برخواستند.  شانیبه احترام او از جا همه

 آنجا نشست.   یصندل ن یدر صدر و بزرگ تر شاه

 از وزرا گفت:  یکی

 قربان اجازه هست حرف بزنم؟  د ی_ ببخش

 سرش را تکان داد.  شاه

 برخواست. شیاز جا 

 شهیو ... م  یمجاز ی فضا ی مجله ها تری گمشده، ت ی _ قربان همه جا پر شده از شاهزاده 
 .نی و جوابشون رو بد دیسکوت نکن نقدریلطفا ا
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 گفت:  عیاقتصاد سر ریوز

 . میبپرداز  یگریبه مسائل د دی فعل با د،یلطفا مواظب حرف زدنتون باش یبروت ی _ آقا

 رخواست. ب  شیاز وزرا از جا گری د یکی

 ی شاهزاده دارن و شاهزاده هاشون برا  هیهمسا ی تمام کشور ها قته،یحق کی   نی_ ا
 .هیمشکل بزرگ  کی  نی کنند، اما کشور ما هنوز شاهزاده نداره ا یباهم رقابت م ی عهدیول

 گفت:  نی از مسئول گری د یکی

شکنجه ها    نیا  یهجده سال قربان ریز  ی دختر بچه ها ی ادی_ االن در سراسر کشور تعداد ز 
  یدر سراسر کشور زندگ  ریمردم فق ی ادیشوند، تعداد ز یشن و به عنوان برده فروخته م یم
ذاره شاه به   ی پاول نم نکهیا ی برا   رند،یمی م یبر سر گرسنگ ی ا گهید ادیکنند و تعداد ز یم

  نیحل ا  ی راب یلطفا االن فقط به فکر راه می کن یکار کی  دی با نه،کشورش حکومت ک 
 شاهزاده باشه.   دیکه با دی فقط بگ نکهینه ا نیمشکلت بگرد

 از وزرا گفت:  گرید  کی

باشه تا دست راست شاه باشه و بتونه کمکمون کنه، به  د یشه، شاهزاده با   ینم نطوری_ ا
 کردن شاهزاده باشه.  دای تنها فکر و ذکرمون پ دی نظرم االن با

 کند.  ینگاه م ش یبه رو به رو یعصب استفان

 _ قربان ...

 کشد.  یم ادیفر ادیز  تی از عصبان استفان

 خوام.  یاز شما نم یشم و کمک یم  رشیگیخودم پ د،ی _ بسه، لطفا بس کن

 برخواست. شی از جا سپس

 فردا ساعت نه صبح.  ی حرف ها بماند برا یکنم ما بق ی_ ختم جلسه رو اعلم م
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دوباره خبرنگاران دور او را احاطه کردند اما او بدون توجه  رفت که  رونیاز مجلس ب سپس
 به سواالت آنها از آنجا دور شد.

  دید ییطل  ی را در کنار اژدها ی زیدر معبد در حال دعا کردن بود که ناگهان چ نیکاروال  بانو
 کند. ی که اژدها از او محافظت م

 است.  یبا ارزش زیچ یی گو

 بانو احساس ترس کرد.  اما

 کرد که جان شاهزاده در خطر است.  یم حس

 . ستینگر  شی باز کرد و به رو به رو عیرا سر چشمانش

کردن  بود و در حال چک  نی همانطور که سرش پا  می شد و مر دی وی وارد شرکت د پاول
  کلیه ی و قو نی حرکت کرد که ناگهان محکم بر جسم سنگ زشی پرونده ها بود به سمت م

 افتاد. نیزم ی ل برخورد کرد و بر روپاو

 با اخم به او نگاه کرد. پاول

 ؟ ی ستینکنه ترور نمیبب ،ی_ دختر دست و پا چلفت

 شد.  کینزد  می که به مر دی رس شانیبه گوش ها دی وی د ی صدا

 ! می_ مر 

 .زدیبرخ شیشد و کمک کرد که از جا   کینزد  می مر به

 _ حالت خوبه؟ 

 سرش را تکان داد و با ترس به چشمان پاول نگاه کرد. می مر

 داشت.  یجذاب و ترسناک ی چهره  پاول
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  یو صورت یاستخوان ی و چانه  یمشک ی و چشم و موها ده ی ورز کلیمرد قد بلند با ه   کی
 سبزه.  یبا پوست بایز

را   شیها  ن یاول لباسش را باز گذاشته بود و آست ی بر تن داشت و دو دکمه  یاهی س لباس
 . کردی نگاه م م یتا آرنج باال داده بود و با اخم به مر 

 .ست ینگر  دی و یاز پاول گرفت و به د چشم

 رم سر کارم. ی_ م ... من م

 . ستادی ا دی وی د ی و رو به رو دی کش یقیحرکت کرد و پاول نفس عم زشیبه سمت م سپس

 . ابدی استاد شرلوک ب ی از هم خانه  ی از چند ساعت توانسته بود نشانه ا  کمتر

 با اخم به او نگاه کرد.  دی وید

 را دراز کرد.  دستش

 _ سلم پاول هستم. 

 دستش را جلو آورد. دی وید

 هستم.  دیو ی_ سلم منم د 

 زد.  یلبخند کمرنگ پاول

 داشته باشم؟  یبا شما صحبت تونمی _ م

 سرش را تکان داد.  دی وید

 . دیا ی_ البته، دنبالم ب

به   یبرود نگاه کوتاه  دیو یبه دنبال د نکهیکرد و پاول قبل از ا به سمت اتاقش حرکت سپس
 حرکت کرد. دی و یبود، انداخت و سپس به سمت اتاق د وتر یکه سرش در کامپ می مر
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 اتاق شد. وارد

 نشسته بود.  زشی پشت م دی وید

 پاول نشست. ی برخواست و رو به رو شی از جا دی وی مبل نشست و د ی بر رو پاول

 _ خوب منتظرم! 

 گذاشت.  گرش ید  ی پا ی را بر رو شیپا کی داد و  هیاخم کرد و به مبل تک پاول

 ...  ی گمشده خوند ی درمورد شاهزاده  یاخبار سلطنت ی _ تو حتما تو

 رو دنبال نکردم. ی_ من هرگز اخبار سلطنت

 .دیکش یقینفس عم پاول

 کن!  ت یوسط حرفم بپره، پس لطفا رعا  یزنم کس یحرف م  ی_ عادت ندارم وقت

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 _ باشه. 

که بعد مرگ ملکه مارتا و گمشدن شاهزاده، شاه حال   یبدون د یبا  یدونست ی_ خوب اگه نم
 گردن.  یندارن و در به در به دنبال شاهزاده م یخوب

 زد. ی پوزخند دی وید

 دارن؟  یبه من چه ربط  نای_ ا

 .دیکش یقینفس عم پاول

 .یمن ی کردن شاهزاده برا دایپ  ی سرنخ برا کی  ییجورا  هی  ،یبه شاهزاده دار یربط هی_ تو  

 اخم کرد. دی وید
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دونم چندساله   ینم یدونم و حت یاسمشم نم یو حت  دمی _ اما من تا حاال شاهزاده رو ند 
 . ستیمن ن  شیشاهزاده پ نیبه شاه بگ  نی دونم، بر ی همه تلش شما رو نم نی هست و ا

 گفت:  یصبع پاول

  دیشاهزاده با  نی کنم، ا یم یخودم پادشاه  ی کنم چون خودم برا یشاه کار نم ی _ من برا
به دست پدرش    دیرو بهش بگم، اون پسر هرگز نبا   یقیبشه تا من حقا   دای اول توسط من پ

 برسه. 

 گرفت. د یو یبرخواست و کارتش را به سمت د  شی از جا سپس

 برخواست.   شیاز جا  زین دی وید

 بهم زنگ بزن. یبه حرف زدن گرفت می شمارمه، هر موقع تصم  نی_ ا

 کارت را از او گرفت و پاول از اتاق خارج شد.  دی وید

  یبه او نگاه کوتاه یچشم  ری بود و به رفتن پاول نگاه نکرد اما پاول ز نیسرش پا  می مر
 حرکت کرد. نشی کرد و به سمت ماش

 شد.  کی نزد م یاز اتاق خارج شد و به مر  دی وید

  نیهم ی کارم داره برا یچ نمیمجبور شدم برم بب  دی ببخش ؟ی دی _ حالت خوبه؟ صدمه ند
 نشد حالتو بپرسم. 

 برخواست.  شی از جا می مر

 بد باشم؟  شهی مگه م یتو کنارم هست ی_ تا وقت

 . دیزد و او را محکم در آغوش خود کش ی قیلبخند عم دی وید

 ! زمی عز ی _ مرس

 به سمت اقامتگاه شاه استفان حرکت کرد.  عیسر نیکاروال  بانو
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 .ستی وارد اتاق شاه شد که شاه متعجب به او نگر یگرید  زیچ چی ه ایاجازه و  بدون 

 دارم.  یقربان اما خبر مهم  دی _ منو ببخش

 کنجکاو به او نگاه کرد. شاه

 _ جان شاهزاده در خطره! 

 نگاه کرد. نیبرخواست و متعجب به کاروال  شی از جا عیسر   استفان

 ؟ ی_ چ

 

 *** 

 

کرد و آنها را دور خود پخش   شی تختش نشست و شروع به شانه کردن موها ی بر رو می مر
 کرد.

و به سمت پنجره حرکت کرد و در را باز   دیکش شی پنجره دست از موها  ی صدا دنیشن با
 کرد.

 .ستی نگر میمر   ی بایز ی به موها و چهره   ریمتح دی وید

 بود.   دهی پوش د،ی ساپورت سف کی به همراه  د یبلند سف نی لباس آست کی  می مر

  ی کرد نقاب را بر رو ینگاه م م ینقابش را از صورتش برداشت و همانطور که به مر  دی وید
 شد.   کینزد  شتری تخت نهاد و به او ب

 !ی _ فوق العاده شد

 زد.  یقیلبخند عم می مر
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 . ی ا گهینه، نه کس دمن فقط متعلق به مرد م ییبا ی_ ز

 زد. یقیمتقابًل لبخند عم دی وید

 خوام.  یم  نوی_ هم

 کرد. ک ی نزد می صورتش را به صورت مر سپس

 ی مال من باش شهیهم  ی خوام برا ی_ م

جدا کرد و به   نیحلقه کرده بود او را از زم می همانطور که دو دستش را دور کمر مر دی وید
 به خود فشرد. شتریرا ب می چسباند و مر  واریحرکت کرد و او را به د  واریسمت د 

 نهاد و به زور از او جدا شد.  دیو ید ی  نهیس ی دستانش را بر رو می مر

 .میبس کن دی با د یو ی_ د

 چسباند.   میمر  یشانیاش را به پ یشانیپ دی وید

 کنم کم دارمت. ی_ حس م

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 _ لطفا بهم صدمه نزن.

 .دیرا در آغوش کش میاز او جدا شد و مر  دی وید

 زنم؟  یمن بهت صدمه م یکن ی_ چرا فکر م

 .دی بو کش قیبلند و موج دار او فرو کرد و عطر او را عم ی موها نی را ب سرش

 خواست.  یکه رو به رو شدم منو واسه خوش گذرون ی_ با هر پسر

 نگاه کرد. می مر ی از او جدا شد و به چشم ها دی وید
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شکونن اما تو فقط متعلق به   ی تونم اعتراف کنم پسرا برات سر و دست م ینظر م ن ی_ از ا
  تی با رضا  دی با  می روز باهم  باش کی خوره و اگه قرار باشه   یبهت نم یکس  چیدست ه ،یمن

 تو باشه. 

 ... ی همه فداکار نی_ من ارزش ا 

 اونقدر که حد نداره.  ،یهم دار یلیخ ،ی_ دار

 را گرفت و باهم به سمت تخت حرکت کردند.  دی وی زد و دست د ی لبخند می مر

 سوال داشتم.  کی _ 

 کرد.  ت یرا به پشت گوشش هدا  می مر  ی از موها ی دسته ا دی وید

 _ بپرس. 

 ی رواژدها  زی ر یخالکوب هیتو و  ی بازو ی رو یماه گرفتگ  هی دم،ی د یبار تورو با رکاب هی_ من  
 دارن؟  یبهم ربط  نایا  نته،یس

 زد.  ی لبخند دی وید

  هیاما   ستمی و تتو ن  یاما من اهل خالکوب یتعجب کن دی شا کم ی دوتا نشانه هستن و  نی_ ا
 بود. نمیرو س یکیاژدها از کوچ یخالکوب

 زد و گفت: ی لبخند می مر

 یلیخدا خ یعنیدارن  یماه گرفتگ ی که نشانه   یی گن اونا یکه م دمیمن شن یدونی _ م
 دوستشون داره. 

 . ستینگر  می مر ی متقابًل با لبخند به چشم ها دی وید

دوست داره که تو رو سر راهم قرار   ی لیخدا منو خ نم، یب یخودم م ی _ اره، دارم با چشم ها
 داده.



 ی مرد مخف 

 
295 

 

 .دیکش یقینفس عم می مر

اگه  شه،یآرزوت بر آورده م یشهاب سنگ گذشت و آرزو کن هیکه اگه  دمی شن نمی_ من ا 
 ه؟ یتو چ ی افتاد آرزو یاتفاق نیهمچ

 .رم ی کنار تو بم نکهی_ ا

 

 *گذشته* 

 

 ه؟ یآرزوت چ  نی _ سالواتور بزرگ تر

 بانو نگاه کرد. ی به چشم ها  می مستق

 .رم ی کنار تو بم نکهی_ ا

 .ستیمتعجب به او نگر  شهرزاد

 .یبیعج ی _ چرا؟ چه آرزو

 زد. یق یلبخند عم سالواتور

تو حق  ای  میری م یباهم م ای  ،یبر  ایتو زودتر از من از دن خوادیاما دلم نم بهی_ اره عج
 .یمنو تنها بذار  یندار

 دستانش را دور کمر فرمانده حلقه کرد.  بانو

 .هیگناه بزرگ  یدست خداست، خودکش  ی_ مرگ و زندگ 

وداع   ایدن نی آرزو و دعا همرام هست که کنار تو با ا نی ا شهیهم نیهم  ی دونم برا ی_ م
 کنم.
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 در چشمان شهرزاد حلقه زد و از او جدا شد.  اشک

نوه دار    م،یشی بچه دار م م،ی کن یدرمورد مرگ حرف نزن، من و تو ازدواج م نقدری_ لطفا ا
 . میر یم یو م میشیم   ریو بعد پ  میشیم

 با اخم به چشمان او نگاه کرد.  فرمانده

منم   ی دی تو سوال پرس م،ی ر یاالن بم ست یما که قرار ن ،یکن هیوقت گر  چیه یحق ندار_ 
 جوابتو دادم.

 سرش را تکان داد.  بانو

 نرو خطرناکه. رونی برم سر پستم توهم برو خونه و از خونه ب دی _ اآلنم با 

او را  که سالواتور دست  ردیبانو سرش را تکان داد و خواست که از فرمانده فاصله بگ دوباره
 و او را در آغوش گرفت.  دیکش

 ؟ ی د ی_ بوسمو نم

 . دی آورد و گونه او را بوس  نیزد که ژنرال سرش را پا یق یلبخند عم شهرزاد

 .یبر  ی_ حاال اجازه دار

 زد و از فرمانده جدا شد.  یقیعم لبخند

 

 *حال*  

 

 او بود.  ی در حال نوازش موها دی وی در خواب فرو رفته بود و د می مر

 گرفت و فقط محو او شده بود. یاز دختر مورد علقه اش نم چشم
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 آزرد.  یاو را به شدت م اریبه صبح بود و دل کندن از   کینزد

دوباره به او نگاه کند به سمت خانه   نکهیو از او جدا شد و بدون ا دی اش را بوس یشانیپ
 اش حرکت کرد.

 . ستیل نگر پاو ی را عوض کرد و به شماره  شیخانه شد و لباس ها  وارد

 چند تقه به در اتاق زد و وارد اتاق شد.  استاد

 برخواست. شی از جا  عیسر دی وید

 ساعت پنج صبحه. ،ی شد  داری _ چه زود ب

 شد.  کی نزد دی وی به د استاد

 دستت؟   ی تو هینگرانت بودم، اون چ دم،ی _ نخواب

 پاول نگاه کرد.  ی به شماره  گریبار د  دی وید

اون رو زودتر از شاه   د یگرده و با ی _ امروز پاول اومد شرکت و گفت دنبال شاهزاده م
که همه دارن دنبالش   هیشاهزاده ک   نیکنه و بعد شمارش رو بهم داد؛ استاد ا دای استفان پ

 گردن؟  یم

 گرفت و آن را پاره کرد.  دی وی شد و کاغذ را از دست د کی نزد دی وی به د استاد

 وک نگاه کرد.متعجب به شرل دی وید

پاول آدم   د،ی وی د ی بهم قول بد دی با  ،یعنوان با پاول در ارتباط باش چ ی به ه ی_ حق ندار
 کنه.  یکار م  یبا مردم ما داره چ ینیب یم یخودت که دار هیخطرناک

 سرش را تکان داد.  دی وید

  دایاون رو پ دی من با   ایآ  ن،یدونم استاد، فقط جواب سوالم درمورد شاهزاده رو نداد ی_ م
 اون بشم؟  اریقراره دست ندهیاون کجاست؟ من در آ د ی دون یکنم؟ شما م
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 گذاشت.   دیو ید ی شانه  ی دستانش را بر رو استاد

چون   ی دنبال شاهزاده بگرد ستی هست، الزم ن یتو چ  ی  فهیوظ یفهم ی_ به موقعش م
 کنه. یم تی هو  ی اون خودش زمانش که برسه افشا

 سرش را تکان داد و گفت:  دی وید

 اد؟یم شی پ یکنه مشکل یزندگ  شمونیپ ادیب می _ استاد اگه مر

 .دیکش ی قینفس عم شرلوک 

  یصدمه م یرانی اون به تو هم به خودت هم به اون دختر ا یکیندارم اما نزد ی_ من مشکل
 گم؟  یم یکه چ  یفهم یزنه، م

 سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد.  دی وید

 

 *** 

 

 شانه اش نهاد. ی را بر رو  فشیک  می مر

 از شرکت خارج شده بود.  یقرار داشت و به تازگ  دی وی با د امشب

 شدند.  کیپوش به او نزد  اهیحال راه رفتن بود که ناگهان سه مرد س در

را پوشانده بودند   شان یورت هاداشتند و ص یدرشت کلیبا ترس به آن سه نفر که ه می مر
 . ستی نگر

 شد.  یاز آنجا رد نم یخلوت بود و کس اریبس کوچه

 شدند.  کی نزد  میکردند و به مر  گریکدیبه   ی پوش اشاره ا اهیس مردان
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به   عیاش سر  یبا لباس مخف دی و یبود که د می به صورت مر کی از آن سه نفر نزد یکی  دست
 شد و شروع به مبارزه کرد. ک یآن ها نزد 

 کرد. یآنها نگاه م ی متعجب به مبارزه  می مر

 زد.  یآنها را کتک م یگر یپس از د  یکی  ریبا مشت و بدون استفاده از شمش  دی وید

 بود.  شتریب  دیو یبود اما زور د دی و یآنها دو برابر د کلی آنکه ه با

 شد.  ک ینزد  می به مر د ی وی آن سه نفر فرار کردند د  نکهیاز ا پس

 ؟ ی دی_ حالت خوبه؟ صدمه که ند

 نگاه کرد.  دی وی با اشک به چشمان د می مر

 ! دمیترس یلی_ خ

 . دیمحکم او را در آغوش خود کش دی وید

گم   یقبل بهت گفتم االن هم م فته،یبرات ب یذارم اتفاق ینترس من کنارتم و نم گهی_ د
 کنم. یمن ازت محافظت م 

 جدا شد.  دی وی از د می مر

 . یممنون که هست یلی_ خ

 زد ی قیلبخند عم دی وید

 من. ی خونه  ی ای_ بهتره ب

به سمت   دی وی حرکت کردند و د دی وی د نی سرش را تکان داد و هردو به سمت ماش می مر
 خانه اش حرکت کرد.

 آمد. رونی خانه که شدند استاد از اتاقش ب وارد
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 شد.  کی را به سمت اتاقش برد و سپس به استادش نزد می مر دی وید

 را از صورتش برداشت. نقابش

خوام از   یترسم، نم یصدمه بزنند، استاد من م می خواستند به مر یپوش م اه ی_ سه مرد س
 ازش محافظت کنم.  یجور کی  دی دستش بدم، با

 مبل نشست.  ی و بر رو دیکش  یقینفس عم استاد

  یم بیکنار ما باشه وگرنه آس دی با  میمر  ست، ین ی _ مطمئنم اونا از طرف پاول بودند، چاره ا
 .نهیب

 را محکم بست و به سمت اتاقش حرکت کرد.  شیچشم ها  دی وید

پا تند کرد و   دی وی برخواست و د شیاز جا  دی ویتخت نشسته بود اما با ورود د ی بر رو می مر
 شد   کی به او نزد

 از او جدا شد.  عیسر می مر

 .دی وی _ من حالم خوبه، باور کن سالم هستم د

 تر شد. کی به او نزد دی وید

من   ی تو برا یفهم  یچرا نم ؟ یستیچرا مواظب خودت ن ،ی _ اگه من نبودم االن زنده نبود
از اتاق   نکهی کنم تو همتونم تحمل  ینم می مر ؟یمواظب خودت باش شتریب دی و با  یبا ارزش
  یتو اون خونه زندگ  نکهیچه برسه به ا رمیگی من دلشوره م رونیب یزن  یشرکت م  ی من تو

در دسترس من   شهیو هم  شهیهم دی با ،یکنار من باش د یبا  نم،تحمل ک  تونمینم ،یکن
 .یباش

 او گذاشت. ی  نهیس ی سرش را بر رو  می مر

 رم. ینم ییمن کنارتم، جا  زمی_ باشه عز 
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 .دی سر او را بوس دی وید

 .نجایهم  می اریم لتو یفردا باهم وسا  ه،یعال یلی_ خ

 نگاه کرد. دی وی سرش را تکان داد و به چشمان د  می مر

 گفت:  می آورد که مر  نی سرش را پا  دی وید

 _ لطفا آروم باش! 

 هردو پر از عشق شده بودند. چشمان

 .میکن ی رو ادهیز دی نبا د یو ی_ د

 دونم.  ی_ م

بزرگ   ی بلند شد و دستش را گرفت و او را بلند کردو به سمت پنجره   می مر ی از رو سپس
 اتاقش حرکت کرد.

 . ستادی ا می را باز کرد و پشت سر مر پنجره

 به آسمان نگاه کردند. هردو

 حلقه کرد.  می دستانش را دور کمر مر دی وید

 ! یخوشحالم که هست یلی_ خ

 را باال برد و صورت او را نوازش کرد.بود دستش  دی وی همانطور که پشت به د می مر

 دوستت دارم!  یلیخ م، یبه زندگ  ی _ منم خوشحالم که تو اومد

 .دی را بوس می مر لپ

 _ منم دوستت دارم!

 شد.   کیرفت و به استادش نزد رونی جدا شد و از اتاق ب می از مر دی وید
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 _ حالش چطوره؟! 

 و گفت:  دیپر پشتش کش ی به موها یو دست دیکش  یقینفس عم دی وید

 .نجایا ادی رو جمع کنه و ب لشیتا وسا  می ر ی_ فعل بهتره، فردا باهم م

 سرش را تکان داد.  استاد

 _ خوبه. 

دور او پراکنده شده   شیکه موها یرا در حال میبه سمت اتاقش حرکت کرد که مر  دی وید
 .د ی بود، د ده ی تخت خواب ی بودند و بر رو

 

 *** 

 

احترام    ی از خدمتکارانش وارد معبد شد و ادا یک ی ل دعا کردن بود که در حا نیکاروال  بانو
 کرد و گفت:

 .نیدار یغام یمن از طرف استاد شرلوک پ ی _ بانو

 برخواست. شی چشمانش را از هم گشود و از جا  بانو

 خودشان هستند.  ی _ گفتن فردا ظهر راس ساعت دو منتظر شما در خانه 

 ادامه داد: مهیسرش را تکان داد که ند بانو

 . انستیقرار مخف نیگفتن ا  نطوری_ و هم

 

 *** 
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 شد.   کیبه او نزد دیو یبود که د شی در حال جمع کردن پرونده ها می مر

 . ی _ به خواهرات خبر داد

 سرش را تکان داد.  می مر

 خواستم ازت بپرسم. یم   یزیچ هیفقط   ی رو جمع کرد لتی_ خوبه صبحم که وسا

 نگاه کرد. دی وی کنجکاو به د می مر

   م؟ی و بگرد  رونی ب می امروز بر  ی ای_ م

 برق زدند. می مر چشمان

 ! هی_ واقعا؟ عال

 گفت: یحلقه کرد و با خوشحال دی وی دستانش را دور کمر د سپس

 _ ممنون! 

 .ستیگر و به چشمان او ن  دیرا از کمر خود جدا کرد و آنها را بوس می دستان مر دی وید

 لبش را به دندان گرفت و رها کرد.  می مر

 . یشهرباز می _ اول بر

 تکان داد. یمنف ی سرش را به معنا دی وید

 گرسنمه.  یلیرستوران من خ می _ اول بر

 .دیکش یقینفس عم می مر

 .ستی _ اما من گرسنم ن
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 . دیرس  د یو ید ی قاروقور شکمش به گوش ها ی حرفش صدا  نیپس از گفتن ا بلفاصله

 _ معلومه. 

 نگاه کرد.  دیو یبه د  یبا ناراحت می مر

 رون یرو جمع کن ب لتیوسا  عیسر  شم ینم مونینکن که من پش ی_ چشم هات رو اونطور
 منتظرت هستم. 

  دی وید ن یرا جمع کرد و سوار ماش لشیوسا می رفت و مر دی وی و د دیکش یکلفه دار پوف
 نگاه کرد.  شیشد و با اخم به رو به رو

 را روشن کرد. نیماش دی وید

 . می ر یم ی_ اخم چرا؟ ما که آخر شهرباز

 رستوران.  می بعد بر  یشهرباز   میاول بر  شهی م ی_ خوب چ

 کرد گفت:  ینگاه م شی همانطور که به رو به رو دی وید

 دونم. ی_ تو گرسنته منکه م 

 زد. ی پوزخند می مر

 .ست ی_ اصل گرسنم ن

 

 *** 

 

 کردند.  یاو نگاه م ی و لباس ها می متعجب به مر همه
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و ... رو  یسرخ شده و مرغ سوخار  ینیزمب یو همبرگر و س ایو الزان تزای با اخم به پ  میمر  اما
 نگاه کرد. شیبه رو

 بخور دختر لج نکن. کمی گهیاخم نکن د می_ مر 

 .دیکش یقینفس عم می مر

 خورم.  یم  کمی یکن یاما حاال که اسرار م ستی_ من که گرسنم ن

 اش بلند شد.  یگوش امک یپ ی زد که صدا ی قیلبخند عم دی وید

 بود. یکار امیپ

  کشیگارسون از شر  ی صدا  دنی اش بود که با شن یتجار کی دادن به شر امیپ مشغول
 . ستی کرد و به گارسون نگر ی خداحافظ

 هستن.اون خانوم همراه شما   د ی_ ببخش

نگاه کرد و سپس سرش را برگرداند اما ناگهان سرش را دوباره   می به مر  هیابتدا دو ثان دی وید
 برگرداند و متعجب به خوردن او نگاه کرد. میسمت مر 

کردند،   یکه به او متعجب نگاه م یخورد و هواسش به مردمان یتند تند غذا م یلیخ می مر
 نبود.

 صورتش نهاد.  ی کلفه دستش را بر رو دی وید

 همراه شما هستن؟  شونیا نی آقا نگفت د ی_ ببخش

 _ بله متاسفانه. 

 زد و گفت:  ی لبخند گارسون

 ن؟ یبازم سفارش دار ای ارمی_ صورت حساب رو ب 

 کرد.  ی تک سرفه ا دی وید
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 زنم.  ی_ صداتون م

 سرش را تکان داد و رفت. گارسون

 کرد و آرام گفت:  ک ینزد  میسرش را به مر  دی وید

من غذا  ی دی اجازه نم یو حت  ی د یقورت م  یرو دار زی_ خوبه گرسنت نبود که کل م
 آروم تر بخور ابرومون رفت.  کم ی بخورم، حداقل 

 بلند گفت:  می مر

 _ خب گشنمه. 

 دوباره به آنها نگاه کردند. همه

 صورتش نهاد. ی دوباره دست بر رو دی وید

 خدا آروم حرف بزن، آبرومون رفت.  ی _ محض رضا

با دستمال   ستین زیم ی بر رو  یزی که مطمئن شد چ یو زمان دیکش یقینفس عم می مر
 صورتش را پاک کرد و گفت:  ی کاغذ

 زم؟ ی_ جونم عز

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 ساعت هشت شبه.  م، ی بر عیسر ای_ ب

 :د ی متعجب پرس می مر

 ؟ ی _ غذا خورد

 زد. یلبخند مصنوع  دی وید

 _ به لطف شما اشتهام کور شد. 
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 .دی آرام خند می مر

 با من دردسر داره. ی_ زندگ 

 و گفت:  دی لپ او را بوس دی وید

 .رمی پذ ی_ با جون و دل دردسرش رو م

 .نجاستیا  ستی ترور هی د، یزنگ بزن سیبه پل عیسر  ست،ی ترور هی ی_ ه

 . ستندیداد نگر  یرا خطاب قرار م می که مر  یرزنیمتعجب به پ  میو مر  دی وید

 حلقه زدند. دیو ی و د  میدور مر  همه

 گفت:   عیسر می مر

 م ...  دیکن ی _ نه نه نه اشتباه م

 از آنها گفت:  یکی

همراه داشته   ییچاقو  ایآقا لطفا از اون خانوم دور شو ممکنه تفنگ  ست،ی_ خفه شو ترور 
 باشه.

 شده بود. می قا دی ویدر آمده بودند و پشت د میمر   ی ها اشک

 .دیکش  یقینفس عم دی وید

نداره و پناهنده هست و به   یآزار هست و با شما کار   یدختر ب کی اون  نی_ لطفا آروم باش
 زده. یهنوز مسلمونه روسر نکهیخاطر ا

 از آنها گفت:  گری د یکی

 ؟ ی گ ی_ راست م

 سرش را تکان داد.  دی وید
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  ستی ترور زهیم زهیدختر ر  هی ن ی خطره، شما چطور با خودتون فکر کرد  ی_ بله اون کامل ب
 باشه؟ 

را سفت در   دی وی کرد و کت د یبا ترس به رفتن آنها نگاه م می پراکنده شدن و مر همه
 دستانش فشرده بود.

 نترس من کنارتم.  زمی_ اونا رفتن عز 

 افتاد. نیزم ی به رو می چشم مر ی قطره اشک از گوشه   کی

 او حلقه کرد. ی برگشت و دستانش را دور بازو می به سمت مر  دی وید

 .یبترس یز یاز چ دیگم که رفتن نبا  ی دختر م ی_ ه

 و کوتاه گفت:  آرام

 م؟ ی بش نیسوار ماش  می بر عیسر شهی _ م

 را روشن کرد.  نیماش د ی وی شدند و د نیو باهم سوار ماش دیکش  یقینفس عم دی وید

 نگاه کرد. شی داد و به رو به رو هیتک نیماش ی سرش را به پنجره   یبا ناراحت می مر

 . زمیعز  فتادهین یناراحت نباش، اتفاق نقدری_ ا

  نویواسه خانوادم، واسه همه! ا زانم،ی_ دلم واسه کشورم تنگ شده، واسه مردمم، واسه عز 
خونوادم    دنی لحظه د ک یباشم اما حسرت  ایدختر دن نیاگه خوشبخت تر  یدونم حت یم
 مونه. یدلم م ی تو

 کرد گفت:  ینگاه م شی همانطور که به رو به رو دی وید

و االن دلم   خوامی ! فقط زمان مخورمی دم! قسم م  یرسونم، قول م ی_ من تورو به آرزوت م
 . یزیبهم بر   زایچ نی باهم بودنمون رو به خاطر ا یخواد خوشحال  ینم

 زد و سرش را تکان داد.   یلبخند کمرنگ می مر
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 _ باشه. 

 . دیبوس قیرا گرفت و عم  می زد و دست مر ی ًل لبخند متقاب دی وید

 !یکی خوش بو و کوچ ی _ چه دست ها

 پررنگ تر شد. میمر  لبخند

 ؟ ی که هست ی _ مرس

 نگاه کرد.  م یمر  ی عاشقانه به چشم ها یلیخ دی وید

چون االن غذا   یرم شهرباز یم  گهیساعت د ک یمن حداقل  م؟ی االن کجا بر ی_ دوست دار
 .یاریو ممکنه باال ب ی خورد

 فکر کرد و گفت:   یکم می مر

 _ باغ وحش! 

 زد و گفت:  ی لبخند دی وید

 خانومم بگه. ی_ هرچ

کرد و گونه او را   ک ینزد  دیو ینگاه کرد و ناگهان سرش را به صورت د  دی وی با ذوق به د می مر
اش   یو سپس با خجالت صورتش را با دستانش پوشاند و خود را به صندل دی کوتاه بوس

 فشرد. 

از دستان او را گرفت و   یک یرا از صورتش جدا کرد و   می و دستان مر دی بلند خند  دی وید
 . دی بوس قیعم

 کنم. یبه موقعش جبران م یهستم ول ی_ فعل درحال رانندگ 

 انداخت و با خجالت گفت:  ر یسرش را به ز  می مر

 ! دی_ ببخش
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 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 نکن. یبا من عذرخواه لتتیتما ی وقت برا  چی_ ه

 کرد و به سمت باغ وحش رفتند.  ادی سرعتش را ز  زین دی ویسرش را تکان داد و د می مر

از آنها  یک یو   دی پک خر س یرفت و دوتا آ یفروش  یبه سمت بستن دیو یبود و د  کی تار هوا
 داد. می به مررا 

 خوام! یهم م  ی_ من شکلت

 تاسف تکان داد.  ی سرش را به معنا دی وید

 شکمت اومده جلو.  گم ی بازم شکمت جا داره؟ م ی همه غذا خورد نی _ دختر تو ا

 . ستی متعجب به شکمش نگر می مر

 شم؟ ی_ واقعا؟! دارم چاق م

 داد. دی وی را به دست د پکس ی آ  میسرش را تکان داد که مر دی وید

 . رمیگ  یم میهفته رژ کی _ پس تا  

 گفت:  یحرص دی وید

  ت،ی ری سخت گ  نیغذا خوردنت نه به ا ادینه به ز ا،یبار با من کنار ب  کیخدا   ی _ محض رضا
 خرم. یهم برات م یبخور، شکلت  ایب ی کردم اصل هم چاق نشد یشوخ

 زد.  یقیلبخند عم می مر

 من حساسم. اینکن ا یشوخ  نیاز ا  گهی_ د

 _ از خوردنت معلوم بود.
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  می حلقه کرد و مر  می مر ی دستش را دور شانه  د یو یو د  دندی هردو باهم خند سپس
رفت و    یم واناتی خورد به سمت ح یخوشمزه اش را آرام آرام م یدن ی همانطور که نوش

 کرد. یاطرافش را به خنده وادار م ی هم بچه ها  دیو یآورد و هم د   یدر م یدلقک باز

 رفتند.  یآمدند و به سمت شهرباز  رونی وحش از آنجا بساعت گشت در باغ  کی از  پس

آنقدر شلوغ و پر سر و صدا بود که هنگام  نیبچه و خوانواده آنجا بود و همچن ی ادیز تعداد
 داد زد.  دی حرف زدن با

 کرد. یرا باز  لیو تک تک وسا دی چرخ یبا خنده دور خود م می مر

 کرد. یم یاو را همراه زین دی وید

حرکت   نی به سمت ماش دیو یرا امتحان کرد با د  لی با خنده پس از آنکه تک تک وسا می مر
 کردند.

 کافه؟  می_ بر 

 تفاوت گفت:  یب دی وید

 _ نه اونجا خطرناکه. 

 .دیکش یقینفس عم می مر

 ونهتیبهم نم  یکنارمه کس نگتون یواش دی وید ی که آقا  یو تا زمان ی_ نگو پسر، تو کنارم 
 برسونه. بیآس

 زد. ی قیلبخند عم دی وید

 . می ر یاالن م ی _ باشه مخمو زد

 بلند گفت:  می مر

 _ هورا ...!
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 وارد آنجا شد.   عیسر  می و مر دندیبه کافه رس قهیاز ده دق پس

 ؟ یخور  یم یدنی _ نوش

 فکر کردن گفت:  یپس از کم می مر

 _ اره، اما کم. 

 سرش را تکان داد.  دی وید

 _ باشه. 

به سمت مبل ها حرکت   م ی گرفت و با مر وانی به همراه دو ل  شهیش   کی  دی وی د سپس
 . ختیر م ی مر وانیکم در ل یل یخ دی وی مبل نشستند و د ی کردند و رو

 نفس تمام را خورد و گفت:  ک ی  زین می مر

 خوام.  ی_ بازم م

 : دی پرس متعجب

   ؟ ی_ مطمئن

 زد و سرش را تکان داد و گفت:  ی لبخند می مر

 .ستمیجنبه ن ی_ من ب

 

 *** 

 

 برخواست. شی از جا  جهیسر گ با

 . امیرو حساب کنم و ب  ی  نهینرو تا من برم هز یی_ لطفا جا
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 گفت:   دهیسرش را تکان داد و کش می مر

 ! یی_ ب ... باشه آقا

 . دیبلند خند  سپس

 سرش را با تاسف تکان داد. دی وید

 نکن. ی رو  ادهی_ بهت گفتم ز

 کرد. دنیرقص رفت و شروع به رقص ستیبه سمت پ می رفت مر دی ویکه د یزمان

و تکان   دنی در حال رقص یبا روسر رایکردند، ز  یکه آنجا بودند او را مسخره م یکسان تمام
 دادن سرش بود.

حال   دیرس یکه به گوشش م  کی موز ی کرد و صدا یاطرافش دقت نم ی به خنده ها می مر
 کرد.  یاو را بدتر م

 آمد و دست او را گرفت.   یعصب دی وید

رقصه که  یم ی با روسر یکنن آخه ک  ینرو، االن همه دارن مسخرت م یی_ بهت گفتم جا
 . یباش ش یتو دوم

  می کند مر  نی ماشرا سوار  می تا خواست مر دیو یحرکت کردند و د نیبه سمت ماش  سپس
 دست او را گرفت. 

 .ی ... ر ... رو ادهی... پ ... پ می_ نه، ب ... بر 

 شد و صورت او را نوازش کرد.  کینزد  می و به مر دیکش  یقینفس عم دی وید

 . یکنیرو  ادهیز گهیخواد د  ی_ دلم نم

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز کی لبخند زد که بلفاصله   کی  می مر

 _ د ... دو ... دوست ... دا ... دارم. 
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 شد.  هوشیب دیو ی در آغوش د سپس

 .ستیببرمت خونه حالت خوب ن ای_ ب

 زد. ی پوزخند می مر

 ؟ یخونه تا باهام خوش بگذرون می ببر ی خوا ی_ م

 گفت:   عیسر دی وید

 . ستی_ واقعا حالت خوب ن

 برد.  دی وی دستش را به سمت کت د می مر

 ارم. تحمل ند  م،ی االن بر نی_  هم

 گفت:  یعصب دی وید

 . یستیاصل تو االن تو حال خودت ن ابون؟یآخه تو خ ست، ی_ دختر حالت خوب ن

 بلند شد.  د ی وی د لی موبا ی صدا

 شرلوک بود.  استاد

 _ سلم استاد. 

 گفت:  عیسر استاد

 دکتر، خواستم اطلع بدم. ی و قراره برم خونه   ستم ی_ سلم پسرم، امشب من خونه ن

 سرش را تکان داد.  دی وید

 .نی اوردیشاخ در م نید ید یکه م یز یوگرنه با چ  نیستی _ باشه، خوبه که ن

 خواد خوش بگذرونه. یم  دیو ی_ استاد د 
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 گفت:   عیسر دی وید

 _ ساکت باش دختر ابرومون رفت. 

 کرده؟  ی رو اده ی_ ز

 سرش را تکان داد.  دی وید

 _ بله متاسفانه. 

 .دی آرام خند  استاد

 که من ی متوجه هست ستین  یسی انگل ه،یرانیا نی ا ،ی _ پس مواظب باش بهش دست نزن
 گم؟  یم یچ

 سرش را تکان داد.  دی وید

 برم خدانگهدار.  دی با گه ی_ بله استاد من د 

 _ خداحافظ استاد خوشگلم! 

 . دیبلند خند  استاد

 . دی_ مواظب خودتون باش

کرد و باهم به سمت خانه حرکت   نیرا سوار ماش می مر د،ی و یرا قطع کرد و د یگوش سپس
 کردند.

از تنش در آورد و   زیاش را در آورد و لباسش را ن یروسر  میکه وارد خانه شدند مر  بلفاصله
 کوتاه بر تن داشت. نی تاپ آست ک یفقط  

 حرکت کرد.   دی وی سمت کت د به

 . کنمی_ االن کمکت م
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 د. از او جدا ش  دی وید

 .ستیلطفا، االن حالت خوب ن می _ نه مر

 کرد  یپافشار میمر  اما

 _ گفتم که نه.

 نگاه کرد.   دی وی با اشک و خنده به چشمان د می مر

 .ی تو بد دی_ من حالم خوبه؟ شا

 .دیکش یپوف کلفه دار دی ویکه د دیبلند خند  سپس

 .ستم ی_ من مثل تو ن

 حلقه کرد. دی وی دستانش را دور گردن د می مر

 خوامت.  ی_ به هر حال من االن م

 را از تنش جدا کرد.  دیو یکت د  سپس

 متعجب به او نگاه کرد.  دی وید

 _ نکن دختر! 

 زد. یطانیلبخند ش می مر

 . دیبلند خند  سپس

 کلفه گفت:  دی وید

 .یدار ازی دوش آب سرد ن کی من تو   ی _ اوه خدا

 دوش آب سرد گذاشت.  ریرا به سمت حمام برد و او را ز میمر  د، ی وید
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 زدم پسر.  خی  ی _ وا

 دوش حمام نگه داشت.  ر یاو را ز  دی وید

 حالتاز سرت بپره.  نیتا ا  یاونقدر بمون دی _ با

 دوش رفت.  ریز  میبه همراه مر  ز ین دیو یدست او را گرفت و د  عیسر یلیخ می مر

 .دی بلند خند  دی وید

 !وونهی_ د

 . یم االن تو خطر ناکترس  ی_ نه، م

 نهیس ی بر رو گرشیحلقه شده بود و دست د  دیو یدستش دور گردن د  ه یهمانطور که  می مر
 و گفت:  ستینگر  دیو ی به چشمان د میاو بود، مستق ی 

 . دیو ی_ من دوست دارم د 

 ! زمی_ منم دوست دارم عز

 

 *** 

 

 نشستند.  ز یم کی و استاد شرلوک دور هم پشت  نگتونیدکتر پد ن، یکاروال  بانو

  شیچشم ها نیروشن بود و بانو کاروال  زیم ی شمع بر رو کی بود و تنها  کی جا تار همه
 بسته بودند. 

 چشمانش را باز کرد.  عیسر  یلیخ ناگهان

 کنم! ی_ جنون رو احساس م
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 :دی متعجب پرس استاد

 ه؟ ی_ منظورتون چ

 برخواست.  شی از جا بانو

دوباره   خی تار  میدون یطور که مو همون  شهی م شتریو ب شتری_ جنون دو عاشق هر لحظه ب
 .شهی تکرار م

 گفت: عیسر   دکتر

 شده؟   دیو یواقعا عاشق د  یرانی دختر ا یعنی_ 

ترسم، استاد جون شاهزاده در  یعاشق اون شده و من م د یو یاز اون دختر، د شتری_ و ب
کمک به شما خواهم   ی راه تمام تلشم رو برا نیو من در ا دیازش محافظت کن دیخطره با 

 کرد.

 صورتش نهاد. ی دستش را بر رو استاد

بندازم   ییاون دو نفر جدا  نی و دوست دارم ب ادی ( بد یو ی)دنی سر جاست  ییخوام بل  ی_ نم
کار رو سخت   نیو ا شهی م شتری کنم جنون اون دو نفر بجدا  دی ویاما مطمئنم اگر اونو از د

 ه؟ یکنه، بانو راه چاره چ یتر م

 و گفت:  دیکش یقینفس عم نیکاروال  بانو

که بتونه خودش   یپدر خودش دور بمونه تا زمان یکه شاهزاده از همه حت نهی_ تنها راه ا
 کنه.  ت یلشکر رو هدا  کی

 زد.  ی پوزخند دکتر

 . می رس یپاول نم ی به پا می داشته باش  روی_ هرچقدر هم ن

 گفت:  عیسر بانو
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انتقام خون فرمانده   ی که زاده شده برا خهیمرد همون قهرمان تار نیتونه، ا یمرد م  نی_ ا
 کشور از دست پاول. نی سالواتور و نجات ا 

 بر خواست. شی از جا استاد

 ها تنهان.برم بچه  گهی _ من د

 سرش را تکان داد.   زین نیکاروال  بانو

 رم.  یم گهی_ منم د 

 

 *** 

 

 تخت نهاد  ی را بر رو می مر

 د؟ ی وی شد د ی_ چ

 و گفت:  دیکش  یقینفس عم دی وید

 پس لطفا اسرار نکن.  یشیناراحت م یلیخ یبش  داری مطمئنم ب ،ی_ تو االن حالت بد لعنت

 .دیبدن خود کش ی پتو را بر رو  یبا ناراحت می مر

 نشست.  ونی زیتلو  ی مبل رو به رو ی از اتاق خارج شد و رو دی وید

 کنترل کند؟  می بود که چطور توانست خودش را در برابر مر نیفکر کردن به ا  درحال

  دی اش را پوش یمشک ی حرکت کرد و لباس ها یو به سمت اتاق مخف  دیکش یقیعم نفس
 رفت. رونیو از خانه ب
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 *** 

 

 که ناگهان چشمش به پاول برخورد کرد.   در حال رفتن به سمت شرکت بود می مر

 او قرار گرفت.  ی کرد و خواست که از کنار او بگذرد که پاول جلو اخم

  ؟ یرانیا یری _ کجا م

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 رم سرکار!  ی_ دارم م

 زد و گفت:  ی پوزخند پاول

 با من بهت بد نگذره.  ی ایدم اگه ب ی _ بهت قول م

 .ستی نگر می به چشمان مر می مستق سپس

 ؟   یدختر نمی_ بب

 صورت او زد.  ی بر رو  یمحکم یلیس  می حرفش مر  نیپس از گفتن ا بلفاصله

 .امینم ییوقت باتو جا  چیو ه  میمن از کارم راض ،ی_ خفه شو لعنت

 زد. ی پوزخند پاول

 _ خوشم اومد. 

 برخورد کرد.  واری چند قدم به عقب رفت و به د می شد که مر کی نزد می چند قدم به مر سپس

 گذاشت.  وارید ی دستش را رو کی  پاول

 _ از من نترس! 
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 به چشمان پاول نگاه کرد. می مستق می مر

 ترسم.  ی_ من ازت نم

 باره شروع به تند زدن کرد. کی پاول به  قلب

 ؟ ی ترس یترسن، چرا تو از من نم ی_ همه از من م

 .دیلبش کش ی زبانش را بر رو  می مر

 به تو فروختم که بخوام ازت بترسم؟  یتر زمیندارم، مگه من چه ه ی_ منکه باتو کار

 .دی آرام خند  پاول

 _ نه خوشم اومد. 

 برم. د ی شده با رمی _ من د

نهاد و اکنون   میرا آن طرف مر  گرشیخواست که از پاول جدا شود که پاول دست د سپس
 در حصار پاول بود. می مر

 ! ای_ با من ب

 .امی نم ییا _ من با تو ج

 شده بود. یعصب یکم پاول

 تونه من رو کنترل کنه؟  ینم یکس چیبشم ه  یکه عصب یمن زمان یدون ی_ م

 رخنه کرد. میبر دل مر  ترس 

 با ترس گفت:  

 . ترسمی... نم ی... م ... من ... ازت ... نم ی_ و ... واقعا؟ و ... ول 

 _ از لرزش صدات معلومه. 



 ی مرد مخف 

 
322 

 

 انداخت.  ر یسرش را به ز  می مر

 برم لطفا برو کنار.  دیشده با   رمی_ د

 .دیکش یقینفس عم پاول

 _ به من نگاه کن! 

 سرش را بلند نکرد. می مر

چونت و سرتو بلند کنم،   ر یکه دستمو بذارم ز ستم ی ن دتیو ی_ سرتو بلند کن من مثل د
 .ینکن یچیوقت از فرمان من سرپ  چیه گهیزنمت که د یم یجور

 بند نجات دهد. نی و او را از ا  دیا یب دی وی نکرد و از خدا خواست که دسرش را بلند   میمر  اما

 کشم. یم غیکنار ج ی_ اگه نر

 زد. ی پوزخند

 .ستهیکه در مقابل من با  ستی ن یکس چیبدون ه یبزن، ول ادیبکش، فر  غیج ه،ی_ عال

 _ من هستم! 

 . ستندینگر  دی وی متعجب به د  هردو

و   دیاو را در آغوش کش دی ویحرکت کرد و د دی ویاز پاول جدا شد و به سمت د عیسر می مر
 . دی سرش را بوس

 کرد؟  تتیاذ  زم؟ی _ حالت خوبه عز

 نگاه کرد.  دی وی با بغض به چشمان د می مر

 ترسم. ی_ ازش م

 بود نگاه کرد.  دیو یکه در آغوش د  می به مر تی با عصبان پاول
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 شد.  ک ی به پاول نزد تیرا از خود جدا کرد و با عصبان می مر دی وید

اون   یدون یکه م یدرحال ؟یدختر هجده ساله هم چشم دار  هیکه به  ی کش ی_ خجالت نم
 مال منه؟ 

 زد و گفت:  ی پوزخند پاول

 خودش و چه ...  اریچه با اخت ارمیرو که بخوام به دست م یو هرکس  زی_ من هرچ

 تر شد. کی نزد  دی وی به د سپس

 _ و چه با زور! 

 زد. ی پوزخند دی وید

خودم  ی مزاحمش نشو وگرنه مجبورم اون رو گهیاز اون دختر، د ریغ یتون   یرو م ی_ هرکس
 رو هم نشونت بدم. 

 را گرفت و به سمت شرکت رفتند.  می از او جدا شد و دست مر سپس

 . ستیسرش را چرخاند و به چشمان خشن و سرد پاول نگر   می آخر مر ی  لحظه

 خود رفت.  ی حرکت کرد و به سمت خانه  نشیبه سمت ماش پاول

 شد.   کی پاول به او نزد گری دوست دختر د رزا

 ؟ یخوب زم؟ی_ چه خبر عز 

 او را پس زد و وارد اتاق کارش شد. پاول

مشغول کرد   وتریخودش را با کامپ ت یو پاول با عصبان ستی نگر شیمتعجب به رو به رو رزا
 بود. افتهیدر ذهن او تجسم    م یمر  ی اما چشم ها
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 *گذشته* 

 

 _ از من نترس! 

 به چشمان پاول نگاه کرد. می مستق می مر

 ترسم.  ی_ من ازت نم

 باره شروع به تند زدن کرد. کی پاول به  قلب

 ؟ ی ترس یترسن، چرا تو از من نم ی_ همه از من م

 .دیلبش کش ی زبانش را بر رو  می مر

 به تو فروختم که بخوام ازت بترسم؟  یتر زمیندارم، مگه من چه ه یباتو کار_ منکه 

 

 *حال* 

 

 نگاه کرد.  شیچانه اش نهاد و به رو به رو  ریرا ز ش یاز دست ها  یکیزد و   یکمرنگ لبخند

 !شهی_ اون دختر مال من م

 شدند.  دی و یوارد اتاق د  میو مر  دی وید

 کار داشت؟  ی _ اون باتو چ

 گفت:  هیبا گر  می مر
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شرکت که جلوم رو گرفت و گفت باهاش برم ...  ومدمی... م وی دونم داشتم م ی_ به خدا نم
دونم چطور جوابشو دادم فقط از ... خدا  ینم یبودم ... حت دهی ترس  یلیب ... باور کن خ

 .ی نجاتم بد ی ایخواستم تو ب یم

 .دی و او را محکم در آغوش کش دیکش  یقینفس عم دی وید

 بزنه. ی تونه به تو صدمه ا یکس نم چی من کنارتم ه زمی_ آروم باش عز 

 کردن کرد. هیشروع به گر  دی وی در آغوش د می مر

 ترسوعم.  یلی_ من خ

 را از خودش جدا کرد. می مر دی وید

 تو فرستاده تا ازت محافظت کنم. ی خدا منو برا نی هم ی _ برا

 را نوازش کرد.  د یو یدستش را بلند کرد و صورت د می مر

 دوستت دارم! یلی_ باور کن خ

 _ منم دوستت دارم.

 

 *** 

 

 وارد خانه شدند. هردو

 اتاقم.   ی استاد توهم برو تو شی رم پ ی_ من م

 سمت اتاق استاد حرکت کرد.  به

 _ سلم استاد. 
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 برگشت.  دی و یبه سمت د  استاد

 منتظرت بودم.  ؟ی _ باالخره اومد

 گفت:   عیسر دی وید

 مهم تره.  زی بعد فعل حرف من از همه چ ی برا دیبذارهست  ی_ هر حرف

 . ستینگر  دی وی متعجب به د  استاد

 ه؟ یچ انی_ جر

 شد.  می _ امروز پاول مزاحم مر

 نگاه کرد. دی وی متعجب به د  استاد

 ؟ ی_ چ

 گفت:  یعصب دی وید

حق نداره اون رو از   یمال منه کس می ترسونه استاد، مر یترسم، داره من رو م یم یلی_ خ
 . رهی من بگ

 شد.  کی نزد دی وی به د استاد

 . رهیتونه اون رو از تو بگ ینم ی_ آروم باش پسرم کس

 مبل نشست.  ی و بر رو دیکش  یقینفس عم دی وید

 کنم! ی _ ازش محافظت م

 شود. یبلند م  دیو ید  لیزنگ موبا ی بزند صدا یخواهد حرف یتا م استاد

 ! نیستی_ الو کر 

!... _ 
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 .زدیخ یبر م شیاز جا  ترس با

 بگو ...! عیشده سر  ی_ چ

 بر دل استاد رخنه کرد.  ترس 

 من!  ی _ اوه خدا

  ش یهمانطور که متعجب به رو به رو زیافتد و خودش ن یم ن یبه زم دی وی از دست د لیموبا 
 مبل نشست.  ی کرد بر رو ینگاه م

 دهد. یرا جواب م یشود و گوش یم  کی به او نزد استاد

 شده؟   یچ نیستیکر _ الو 

پودر   بایکردن و االن شرکت تقر یشرکت بمب جاساز ی تو نکهی_ سلم آقا متاسفانه مثل ا
 شده. 

 . ستینگر  شی به روبه رو  یبا ناراحت استاد

 من!  ی _ اوه خدا

 گفت:   عیسر نیستیکر

 چطوره؟  س ی_ حال رئ

 . میا یاالن م دیو ی من و د نی _ افتضاحه، شما اونجا باش

 . ردیگ  یرا م دیو ی کند و دست د یا قطع متلفن ر سپس

 .می بر  دی_ بلند شو پسر با 

 به استاد نگاه کرد. یبا ناراحت دی وید

 گفت؟  یچ ن ی ستی کر ی دی مگه ند نم؟یخودم بب ی رو با چشم ها می_ برم که نابود شدن زندگ 
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 اخم کرد. استاد

کشور   کی از  یتونیمعلومه که نم یاریکم ب ینطور ی_ اگه قرار باشه در برابر مشکلتت ا 
 . دیو ی د یها باش ن ی تر از ا ی قو یلیخ د ی تو با ،یکن ت یحما

 وارد اتاق شد. می در اتاق آمد و مر ی صدا

 م ... دی _ سلم ببخش

 تعجب و ترس بر دل او رخنه کرد. دی وی د شانی پر  ی چهره  دنید با

 زم؟ ی افتاده عز ی_ اتفاق

 شد.  کی نزد  دی وی به د سپس

 گفت:  عیسر استاد

 از اون شرکت نمونده. یچی کرده بودند و االن ه یشرکت بمب جاساز ی تو نکهی_ مثل ا

 گذارد.  یصورتش م ی و تعجب دستش را بر رو   یبا ناراحت می مر

 خدا!  ای_ 

 صورت او نهاد. ی را بر رو نگاه کرد و دستش دیو ید به

 زم؟ ی _ حالت خوبه عز

 بر خواست که استاد گفت:  شیاز جا  دی وید

 . دی ایرم شماهم پشت سر من ب ی_ من م

را در آغوش   می محکم مر دی و یاز اتاق خارج شد و به محض خارج شدن استاد د  سپس
 .دیکش

 بده!   یلی_ آرومم کن! حالم خ 
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سپس از او جدا شد و   دی بوس  زیحلقه کرد و گونه او را ر دی وی دستانش را دور گردن د می مر
 با دستانش صورت او را قاب گرفت.

نگاه   می بود به مر شیکه درون چشم ها  یاشک ی و حلقه   شانیپر ی با چهره ا  زین دی وید
 کرد.

  نایتر از ا ی قو یلی خ دیمشکل سر راهش باشه، تو با  یلیآدم ممکنه خ  زم،ی_ آروم باش عز 
 پسر.  یباش

آه در   گهیاالن من د  م،یمن بود مر   ییخرج کردم، اون تمام دارا ی_ من واسه اون شرکت کل
 گم؟  یم یچ یفهم   یبساط ندارم م

 لبش را تر کرد و گفت:  می مر

ازت الگو   دیو ما با  یکه قهرمان ما هست ییاونم تو ی باش ی قو یل یخ دی تو با د یو ی_ د
  م،یکن ی دنبال کار باهم از اول شروع م میر یکنارتم باهم م شهیدلم من هم زیعز  م،یر یبگ

دم،   یکنارتم، قول م شهیهوم؟ من هم م،ی بش دیناام فتهیاتفاق بد م کی که تا  ستیقرار ن
من تو رو تنها  ی از دست داد تویچون االن دارا  ستی قرار ن یمن دخورم، تو مر یقسم م
 بذارم.

 زد. ی لبخند کمرنگ دی وید

 ! یخوبه که هست یلی_ خوبه، خ

 نهاد. می مر ی شانه  ی سرش را بر رو  سپس

 _ تنهام نذار!

 زد. یگذاشت و لبخند کمرنگ  دی وید ی  نهیس ی سرش را بر رو  می مر

 _ هرگز! 

 از او جدا شد.  سپس
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 .می _ خب بهتره حاال بر 

 رفتند و به سمت شرکت حرکت کردند. نیزد و باهم به سمت ماش ی لبخند کمرنگ دی وید

  یو آمبوالنس و حت سیپل ی ها ن یاز انسان ها و ماش یمی با حجم عظ دندیکه رس یزمان
 رو به رو شدند. یآتش نشان

 حلقه کرد. دی وی دستش را دور دست د می شدند و مر ادهیپ نیماش از

 .ستیبه رو به روش نگر  یبا خشم و ناراحت زین دی وید

 تواند دوباره از اول شروع کند. یفکر بود که م  نیا در

 .شتر یب یدوباره با قدرت یشروع

 آنجا فاصله گرفتند و به سمت خانه حرکت کردند.  از

 

 *** 

 

 بر تن کرد و به سمت معبد رفت. ی دیاستفان لباس سف شاه

 ی بر خواست و سرش را به نشانه  شیتا حضور شاه را احساس کرد از جا نیکاروال  بانو
 حترام خم کرد. ا

 ن؟ یموقع شب به معبد اومد  نیشده که ا  ی_ قربان چ

مقدس زانو زد و با بغض به    م یحضرت مر  ی مجسمه  ی بانو را کنار زد و رو به رو استفان
 و در دل شروع به حرف زدن کرد.  ستی مجسمه نگر

مادر   ی ا ا،یزن دن  نیو با عفت تر ن یباتریز ی ا ا،یدن  ی بانو نیپاک تر  ی مقدس، ا  می مر ای_ 
پدرم و داغدارم،   کی و همسر خدا )کفر نباشد(، فرزندم رو به تو سپردم، من  یسیحضرت ع
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  نیاشتباه از دست دادم، از همسرم گرفته تا بهتر  ک ی که تک تک به خاطر  یزانیداغدار عز
  یتحمل دور نی از ا شتریب گهی همون خدا قسم فرزندم رو بهم برگردون، د  بهاستادم، تو رو 

و کشته شدن    یهمه ناعدالت ن ی مسئوالن رو ندارم، تحمل ا ی ها هیاون رو ندارم، تحمل کنا
به اون پسره، همون که بتونه   دمی جوان رو ندارم، ام ی دخترا ی گناه و شکنجه   یافراد ب

از   شتری پاول رو شکست بدم، بهم برش گردون، ب مون دست راستم باشه و با کمک اون بت
 تحمل ندارم، برش گردون. نیا

 شد. ری چشمانش سراز  ی قطره اشک از گوشه   کی انداخت و  ری سرش را به ز  سپس

 . ستی به شاه نگر  یبا ناراحت نیکاروال  بانو

 

 *** 

 

  ی با یورت زکه در حال بر انداز کردن ص  دی وی د ی آرام چشمانش را باز کرد و به چشم ها می مر
 . ستیاو بود، نگر 

 ! ری _ صبح بخ

 .ری _ صبح بخ

 کرد.  ک ینزد  دیو یبه د  شتریخودش را ب می مر

 ه؟ ی_ برنامت واسه امروز چ

 زد و گفت:  ی لبخند کمرنگ دی وید

خوام با کارکنان شرکتم قرار بذارم و حقوق هاشون رو تمام کمال بدم و بعد برم   ی_ اول م
 .ارمیکه پاول باهام کرد رو سرش ب  یکار یخوام تلف یدنبال کار و در آخر م 
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 :د ی متعجب پرس می مر

 کار پاول بوده؟  یدون ی_ از کجا م

 ندارم. ی ا گهیاز اون من دشمن د ری_ غ

 فکر کرد و گفت:   یکم می مر

 شه؟ یم  یاونوقت چ ادیسرت ب  ییترسم، خطرناکه، اگه بل  یمن م_ 

 نگاه کرد.  میبه چشمان مر  دی وید

 .ادیسر من نم یی_ نترس، بل 

 زد.  یلبخند کمرنگ می مر

 دونم.  یترسو هستم م یلی_ خ

 .دی آرام خند  دی وید

 که من رو مجذوب تو کرده. ییرفتارها  قای_ ترسو اما حسود دق 

 بر خواست.  شی از جا سپس

اطلع بدم که همه رو جمع   نیست یرم االن به کر   یمن م م، یآماده شو تا بر   گهی_ خوب د 
 کنم. هیتا حسابشون رو تصف  بایکنه تو باغ قصر ز 

 ؟ ی _ پول دار

 زد و گفت:  ی پوزخند

  یشد پس م بمینص ی ادیسود زآخر   ی که، از معامله  ستمی چاره ن یو ب ریفق  نقدریا  گهی_ د
از   شتریکنند؟ ب یاون شرکت کار م ی و بدم بعدشم مگه چند تا کارمند توتونم حقوقشون ر 

 ده نفر هستن؟ فکر نکنم.
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 بر خواست.   شیو از جا  دیکش یقینفس عم می مر

 . امیخوام باهات ب ی_ خداروشکر، منم م 

 برمت امروز. ی_ اره م

 زد.  یلبخند کمرنگ می مر

 سرکار.   می ر ی_ منظورم سرکاره، باهم م

 نگاه کرد.  میمتعجب به مر  دی وید

 . یخونه بمون نیا ی اوه نه هرگز تو قراره تو ؟ی_ چ

 گفت:   عیسر می مر

 سرکار.  ام یباهات م رمی_ نخ

 شد.  ییوارد دستشو  عیسر سپس

زنگ زد و از او درخواست کرد که کارمندان شرکت را در   نیستیو به کر دی آرام خند  دی وید
 جمع کند. بایباغ قصر ز 

 

 *** 

 

 به مقدار الزم پول از حسابش برداشت کرد. دی وی شدند و د ادهیپ نیماش از

 حرکت کردند. بایبه سمت باغ قصر ز سپس

 کامندها آنجا قرار داشتند.  تمام

 . ستادیآنها رفت و ا نی ب دی وید
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رم سر   یم  ینیخوب من بدون مقدمه چ ن،یخوب باش یکه همگ دوارمی _ سلم دوستان ام
خسارت به من وارد شد و   یشرکت من سوخت و کل  شبید دیدون یم  یاصل مطلب؛ همگ

خوام از اول و از صفر شروع کنم و   یاالن شاد و سرزنده در کنار شما هستم چرا؟ چون م
خوام   یکه م نهیهستم به خاطر ا نجایاآلنم اگه ا و شمیتر وارد کارم م ی دفعه قو نیا

 ماهتون رو بدم و برم.  نی حقوق ا

 جلو آمد.  نیستیکر

  نی خوام از صفر شروع کنم و حقوق ا یمنکه تا آخرش با شما هستم و با شما م  سی_ رئ
 خوام.  یماهم رو نم

 جلو آمد. زین ایآناستاز 

  یماهم رو م ن یو حقوق ا سی تم رئموافق هستم و تا آخر با شما هس  نی ستی _ منم با کر
 بخشم. 

 زد و جلو آمد.  ی لبخند یملن

 .بخشم  یماهم رو م ن یو حقوق ا  سیخوام با شما از صفر شروع کنم رئ ی_ منم م

و   یاریو هم  دندیماهشان را بخش نیبه جلو آمدند و حقوق ا   یگریپس از د یکی ها  بچه
 اعلم نمودند.  دیو یخود را به د  یوفادار

 . ستی به آنها نگر  یبا خوشحال د ی وی حلقه زد و د میدر چشمان مر  اشک

حتما، فقط   شهی شما جبران م هیخوب نیا  دیممنونم بچه ها و بدون تتون یاز حما  یلی_ خ
 د؟ یبا من از صفر شروع کن دی خوا  یشما چطور م

 کرد. ی تک سرفه ا ُنوآ

روزا هم   نیا م، یکافه رو بگردون گهی همد یو با همکار  میکافه بزن کی  می ای _ به نظر من ب
 خودشون رو دارن. ادیز ی کافه ها طرفدارها
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 سرش را تکان داد.  دی وید

 راجبش فکر کنم. شتریب دی با یول هی_ نظر خوب

 کرد.  میرو به مر  سپس

 زم؟ ی عز هی_ نظرت چ

 زد.  یقیلبخند عم می مر

  یکه کارمون گرفت شرکت رو راه انداز یو زمان میاز کافه شروع به کار کن میتون یم ه،ی_ عال
 .میکن یم

 گوش او گفت:   ریو ز  دی را در آغوش کش میمحکم مر  دی وید

 .ی_ ممنون که هست

 از او جدا شد و رو به جمع گفت:  سپس

 ه؟ ی_ نظر شما چ

 گفت:   دی وی نظرشان مثبت بود و د همه

 کنه؟  دایخوب و مناسب پ  متی خوب با امکانات خوب و ق ی کافه  کیتونه   یم ی_ خوب ک 

 گفت:   عیسر نیستیکر

 کنم.  دای تونم پ یمن م   س،ی _ من رئ

 زد و گفت:  ی لبخند دی وید

 _ تا شب خبرش رو بهم بده.

 گفت:  هیرو به بق سپس

 کنم.  یخونه هاتون، خودم خبرتون م دی _ بچه ها شماهم بر
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 شدند. گفتند و پراکنده  ی باشه ا یهمگ

 

 *دوماه بعد* 

 

 شد. کی نزد نیستی نهاد و به کر زیم ی منو ها را بر رو  می مر

 تلخ.  ی فنجان قهوه   کی_ دوتا نسکافه، سه تا شکلت داغ و  

 شد و سفارش ها را باز گو کرد. کینزد یبه ُنوآ و ملن عیزد و سر  ی لبخند نیستیکر

 حلقه شدند.  می مر ی دور شانه ها دی وی د دست

 زد.  یقیلبخند عم می مر

 خانومم. ی_ خسته نباش

 برگشت. دی و یسمت د به

 .ی_ شماهم خسته نباش

 . ستی نگر شیها  یبه مشتر دی وید

دوستمون   یلیانگار خدا خ  م، یجذب کن یمشتر  نقدریکردم تو کمتر از دو ماه ا ی_ فکر نم
 داره.

 .دی آرام خند می مر

 . نطورهی_ قطعا هم

 

 *** 
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 اش داد. مهینوشت و به دست ند ی نامه ا نیکاروال  بانو

نفهمه  یبه دست استاد شرلوک برسون، حواست جمع باشه که کس انهینامه رو مخف نی_ ا
 اون نامه نوشته شده.  ی تو یچ

 سرش را تکان داد و از اقامتگاه بانو خارج شد.  مهیند

روشن کرد و درحال دعا کردن بود که   یو عود و آتش کوچک دیکش یقینفس عم زین بانو
 ناگهان با وحشت چشمانش را باز کرد.

 بود. دهی استاد رس ی به خانه   مهیند یطرف از

 در خانه نبود. یاز استاد کس ریهردو سرکار بودند و غ میو مر  دی وید

 از چند تقه در زدن استاد در را باز کرد.  پس

 .هستم  نی _ سلم استاد من خدمتکار بانو کاروال

 به دست او داد.  ی نامه ا سپس

 به من دادند که به شما بدم. شون ینامه رو ا نی_ ا

 بانو پس از دادن نامه از آنجا دور شد.  خدمتکار

 نامه را باز کرد. استاد

رو براتون روشن کنم پس لطفا به حرفام   یقیخوام حقا ی_ سلم استاد بدون مقدمه م
که  یاز زمان ادتونهی  ن؟یستفان رو دوست داشتکه چقدر شاه ا  ادتونهی  د؛یگوش و فکر کن

  ن؟ یو براش کم نذاشت نیپدر بزرگش کرد   کیشاه استفان شاهزاده بودند خودتون مثل 
که   ادتونهی د؟ یکه اطلع داد شما بود  ینفر نیشد به اول ارتاکه عاشق ملکه م  یزمان ادتونهی

  ی علقه با اومدن پاول خراب شد؟ همون پسر بچه  نیاما ا  نیعلقه داشت گهیچقدر بهم د 
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کنه؟   انتیکه تونست استفان رو گول بزنه و همون باعث شد به شما خ ی هجده ساله ا
هست که از شما پنهان  ییزها یکه من به شما گفتم هنوز چ ادیم ادتونیهم  نی حتما ا
ان از خودش گذشت تا  پنهان شده رو براتون آشکار کنم؛ استاد، استف ی خوام رازها  یشده، م

که شما به   یرو نجات بده، زمان ن یشاهزاده جاست  نیبتونه جون شما و ملکه مارتا و همچن
کرد   دی رو تهد نپاول او ن یومدی به سمت لندن م  سیهمراه ملکه مارتا که حامله بود از پار 

بود  کشه و اون مجبور بود، اون مجبور  یعمل نکنه شمارو م گهیکه م ییکه اگه به کارها
 یحفظ جون شما و ملکه خودش رو بد جلوه بده تا از جونتون محافظت کنه، تنها کس ی برا

و به نظرم   نی موضوع خبر داشت فقط من بودم و االن هم شما اضافه شد نیکه از ا
 یلی شاه خ ی  هیروح تی هست، استاد االن وضع یکه شاهزاده بدونه ک  دهیزمانش رس

شما با اون و   یوارد کرده و دشمن شونیرو به ا ی بد ی مرگ ملکه مارتا ضربه  مه؛یوخ
شاهزاده آشکار   ت یکه هو  دهیاستاد به نظرم وقتش رس ،ی گمشدن شاهزاده ضربه بدتر

کنه؛ پس لطفا به   یاون محافظت م نخداوند از جا   اد، یسر اون نم ییبشه، من مطمئنم بل 
 . دیر یاقلنه بگع  می تصم شهیو مثل هم دیحرفام فکر کن

 مسا  ن ی: کاروالامضا

 .ستینگر  ش یچشم از نامه گرفت و متعجب به روبه رو استاد

 اد؟ یسر من و مارتا ن ییاستفان خودش رو بد جلوه داد که بل  یعنی_ 

 . نهیهم قای_ دق

 به پشتش نگاه کرد.  متعجب

 بود.  شیخشن رو به رو  ی و چهره ا یمشک  ی با لباس ها پاول

 ؟ ی چطور وارد خونه شد ؟یکن یکار م یچ  نجای_ پاول ... تو ا 

 شد و با حرص گفت:   کیرا در آورد و به استاد نزد رشیشمش پاول
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  یخوام نابودت کنم، حالم ازت بهم م یخوام بکشمت، م یم  رم،ی_ اومدم ازت انتقام بگ
 خوره.

 را محکم بست و گفت:   شیچشم ها  استاد

 ترسم پاول. ی_ من از مرگ نم

 . ستی پاول نگر  ی به چشم ها می مستق سپس

 با بغض گفت:  پاول

استفان   ی تونستم جا یخوره، من االن م یحالم ازت بهم م ،ی کرد  ی بهم بد ی لی_ تو خ
فرصت رو    نیاستفان با مارتا ازدواج کنم اما تو ا   ی تونستم جا یحکومت کنم، من االن م

 حکومت کنم.  یپادشاه بشم، نذاشت   ینذاشت ،ی بهم نداد

 گفت:  یعصب استاد

به دختر   یکشتن مردم، دست دراز  را،یزجر دادن فق ،یکن یحکومت م  ی_ تو االن هم دار
 بچه ها بازم بگم؟ 

 داد زد: یاستاد برد و عصب ی گلو ک یرا نزد رشیشمش پاول

خواد که  یدلم م منم  یکن یهستم؟ فکر م یکار ها راض ن یمن از ا یکن ی_ خفه شو، فکر م
  ریمردم فق یگشنگ یکن یکنند؟ فکر م یدوازده ساله دست دراز ی افرادم به دختر بچه ها

کنم که  یهارو م  نکاریبگم اشتباهه، من دارم ا  دیبا یکن ی فکر م نطوریکنه؟ اگه ا ی نم تمیاذ 
 کنند. ن یسرزم  نیاون من رو پادشاه ا  ی مردم استفان رو برکنار کنند و به جا

 .دیکش  یقیس عمنف استاد

 ای_ اما مادر تو اشراف زاده نبود پاول، استفان پسر شاه جان بود اما تو ... تو اشتباه به دن
هاش که مادر تو بود خوش    مهیاز ند  یکی بود و با  ی رو ادهیکه شاه جان ز  یزمان ،ی اومد

 شاه جان بودند. یواقع ی پسر ها منیاما استفان و د ،ی گذروند  تو به وجود اومد
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 بلند گفت:  ی و با صدا یشدند اما همانطور عصب ریپاول سراز ی ها اشک

  دی اما با ، یکن یادآوریپس الزم نکرده بهم   هیهستم و گذشتم چ یدونم که ک  ی_ خودم م
اشراف زاده هستم،   ک یمن جا داره و منم   ی که خون شاه جان هنوز در رگ ها یبدون نویا

دم و  ی اجازه رو نم نیبشه، نه من هرگز به اون ا ک یستفان نزد به ا  دیهرگز نبا  نیجاست
 دارم.  یبر م ونیبشن تورو از م یملنقشه هام ع نکهیا ی برا

 .دیکش ریضرب به سمت بدن استاد شمش کی ماهرانه و با  یلیحرکت خ کی با   سپس

از زخم که  یقسمت ی سپس آرام آرام دستش را بر رو  ستی ابتدا متعجب به پاول نگر استاد
 کرد، گذاشت.  یدرد م  اریزد و بس یم  رونی خون از آن ب

 خم شدند.  شیکم زانوها  کم

 .ستی به استادش نگر هیبا گر  پاول

 مجبورم.  یول یخواست به دست من کشته بش ی_ دلم نم

 باز بودند. مهین شیافتاده بود و چشم ها نیزم ی بر رو استاد

 را پاک کرد. شیاشک ها  لپاو

 ی تونستم جا یداشتند، من االن م یتلخ ی گذشته   شهیبد هم ی بدون آدم ها   نوی_ ا
کنم، فقط اگر   یاون پادشاه  ی تونستم جا یاستفان با دختر مورد علقم ازدواج کنم، من م

 .ی کرد یم تیهم از من حما  کمی ،ی کرد یم تی تو اونقدر که از استفان حما

 زد. رون یاز خانه ب سپس

 شد.   ری قطره اشک از چشمان استاد سراز  کی

 . دیرس شی به گوش ها یکس  ی قدم ها ی صدا

 خودش را به استاد رساند و سر استاد را در آغوش گرفت.   عیسر نیکاروال  بانو
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 . مارستانیببرمتون ب  دیبلند بش  عیسر د ی_ مرگ رو احساس کرده بودم، استاد با 

اش دستان بانو را گرفت و با   یبلند کند که استاد با دستان خون  کرد تا استاد را یسع سپس
 اشک به او نگاه کرد.

 ی... ک  ی... ب ... بگو ... پدر ... پدرش ... ک ... ک  نی _ ب ... به ... ج ... جاست ... جاست
 بود.

 بسته شدند.   شیحرفش چشم ها نیپس از گفتن ا بلفاصله

 به صورت استاد نگاه کرد.  هیبا گر نیکاروال  بانو

 . یبر ایدن نی از ا دی استاد نبا ،یتنهامون بذار  ی_ نه نه نه استاد حق ندار

 به صورت استاد زد. یلیس  کی

 از شاهزاده محافظت کنم.  ییبه تنها تونمی من نم د،ی_ استاد لطفا بلند بش

 بلند شد.   نیهق هق بانو کاروال ی صدا

 . دیمقدس قسم بلند بش  می_ استاد تورو خدا، تورو به مر 

 بلند شد.  شی صدا

 _ شرلوک! 

 تر داد زد: بلند

 _ شرلوک ...!

 وارد خانه شدند که با جسم غرق در خون استاد رو به رو شدند.  عیسر   میو مر  دی وید

 نگاه کرد. دی و یو د  می به چشمان مبهم و متعجب مر  هیبا گر نیکاروال  بانو

 تحمل وزن او را نداشتند و خم شدند.  گرید  دیو ید ی پاها
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 _ ا ... ا ... اس ... استاد!

 که خم شده بود خود را به استادش رساند و سر او را در آغوش گرفت.  همانطور

 _ استاد؟ 

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

 رو به بانو گفت:  سپس

 _ چرا چشم هاش بستست؟  

 بود گفت:   نیهمانطور که سرش پا بانو

 _ متاسفم. 

 رساند. دی وی کرد خود را به د یو اشک به استاد نگاه م یهمانطور که با ناراحت می مر

 شدند.  ریسراز شی به خودش فشرد و اشک ها شتری سر استاد را ب دی وید

 .دیکش ی ته دل اه سوزناک از

استاد برام مونده بود،   هی   نیهمفقط  ای_ خدا ... من چقدر تنهام! آخه چرا؟ از تمام دن
که من  ه یکوفت هیچه زندگ  نی آخه ا  ؟یسرم بود، همونم ازم گرفت ی که مثل پدر باال ی استاد
 دارم. 

 حلقه کرد. د یو ید ی دستانش را دور شانه ها می مر

 خودتو کنترل کن. زمی _ عز

 فضارا پر کرده بود.   دی وید ی مردانه  ی  هیگر ی صدا

روز عمرمه، امروز من نه تنها استادم بلکه پدرم رو هم از   نیکنه، امروز بدتر ی_ قلبم درد م
 دست دادم.
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 کرد.  هیشروع به گر   دی وی را در آغوش گرفت و د دی وی د می مر

 شود. یجدا م  می از مر دی وید  دیبگو  یزی خواهد چ  یتا م نیکاروال  بانو

 که به کشور خودش هم رحم نکرد. یکار استفانه همون شاه عوض  ه،یدونم کار ک  ی_ م

 بر خواست و همانطور که صورتش پر از اشک بود با خشم و حرص گفت:  شی از جا سپس

 کشمش!  ی_ م

 آمد.  رونیبا شتاب از خانه ب سپس

خواهد با   یم ز ین میکه مر  ندیب یبرود که م دیو یخواهد به دنبال د یم   عیسر نیکاروال  بانو
 او همراه شود.

 _ نه تو بمون لطفا.

 شود. یوارد خانه م عیسر کلی ما  دکتر

 _ بانو جون استاد ...!

 کند. یبه او نگاه م ری استاد متعجب و متح ی جنازه  دنید با

 مقدس!  می مر ای_ 

 : دیگو   یم عیسر بانو

 _ دکتر عجله کن شاهزاده رفت دنبال شاه استفان.

 رفتند.  رونینه باز خا عیو دکتر سر  بانو

 متعجب گفت:  می مر

 _ شاهزاده؟! 

 حرکت کرد. ینامعلوم ی شد و به سمت جا نشیسوار ماش دی وید
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 کرد و نقابش را به صورتش زد. ضی را تعو شیو لباس ها  ستادیخلوت ا  ی جا کی

 به قتل برساند.  انه یقصد داشت که شبانه به اقامتگاه شاه برود و او را مخف او

 را گم کرده بودند و در به در به دنبال او بودند. دیو یو دکتر د  نی بانو کاروال  یطرف از

 گذشته بود که دکتر گفت:  زیشب ن  ازدهیاز   ساعت

 خواد شاه رو در اقامتگاه خودش بکشه؟  یم   دیو ی_ بانو نکنه د 

 .ستی نگر کلیمتعجب به ما بانو

 . میخودمون رو به قصر برسون عیسر دی من، با  ی _ اوه خدا

 

* ** 

 

 . دیاتاق شاه استفان رس ی قصر باال رفت تا به پنجره  ی وارها ی را بر صورتش زد و از د نقابش

 شاه قرار گرفت.  ی وارد اتاق شد و رو به رو  عیسر

 . ستی نگر دی ویتنش بود متعجب به د یرونی ب ی همانطور که لباس ها شاه

   ؟ی هست ی_ تو ک 

 گفت:  تی را در آورد و با عصبان رشیشمش دی وید

 کنه. ینابود م شهی هم ی که امشب تو رو برا ی_ من قاتل تو هستم، کس

 شد.  ک ی نزد دیو یبه د  شاه

 . یمن رو بکش ی خوا یکار کردم که تو م ی_ آروم باش پسر، مگه من چ
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 .دیکش  یقینفس عم دی وید

 خوره.  یحالم ازت بهم م ،ی کار کرد یچ  یدون ی_ خودت م

 تر شد.  کی نزد دی ویقدم به د کی   استفان

 کار کردم. یدونم چ ی_ باور کن نم

 شد و داد زد.   ری سراز دی وی قطره اشک از چشمان د  کی

استادم رو  ی که به کشور خودت هم رحم نکرد ی عوض ی ت ... تو ،ی_ تو استادم رو کشت 
 کشم.  یامشب هم من تورو م ،یکشت

 باز کرد.  عیرا با حرص بست و سر  شی چشم ها استفان

به نوزده ساله که   ک یبودم، من نزد  یکار ی جلسه  ی _ من استادت رو نکشتم، امروز من تو
 .دمی شرلوک رو ند 

 بلند داد زد:  دی وید

 .ار ین فتی_ اسم استادم رو به اون زبون کث

 کرد. کی شل د یو یدر آورد و به قلب د بشیتفنگش را از ج عیسر   استفان

 وارد اتاق شاه شدند.  عیتر سر و دک  بانو

 بلند داد زد: بانو

 _ شاهزاده! 

 شد.   کینزد  دی وی به د عیسر  و

 به جنازه نگاه کرد. ریهمانطور که تفنگ دستش بود و دستش جلو بود متعجب و متح شاه

 آمد. نی آرام آرام پا  دستش
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 ! ؟یگفت ی_ چ ... چ

 انداخت. نیسرش را پا  یبا ناراحت بانو

 .دیکش  ادیفر   یعصب شاه

 ه؟؟ یاون ک  ی_ گفت

 آرام گفت:  بانو

 هستن.  نی شاهزاده جاست شون ی... ا ی _ گفتم ا

 افتاد. نیزم ی شاه خم شدند و به رو زانوان

 .ستیبه او نگر  ی( رساند و نقاب را از صورتش در آورد و با ناباوردی وی)دنی را به جاست خود

 من!  ی _ اوه خدا

 شدند.   ریسراز   شیها  اشک

 دم؟ ی _ چرا زودتر نفهم

 را گرفت.  دیو ینبض د  عیسر   دکتر

 درمان بشه.  عیسر  دی _ هنوز زندست با

به پزشک   عیتخت نهاد و بانو سر  ی را در آغوش گرفت و او را بر رو دیو ید  عیسر شاه
 زنگ زد. یمخصوص خاندان سلطنت

 . ستی نگر دی وی تخت نشست و با اشک به صورت د ی بر رو شاه

 .یزنده بمون دی دم هرجور شده با ی_ از دستت نم

 او کرد.  ی احترام شروع به معالجه  ی خود را وارد اتاق شاه کرد و پس از ادا عیسر  پزشک

 استاد شرلوک رفت.  ی از آنجا دور شد و به سمت خانه  نگتونیپد  دکتر
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 آمد.  نگتونیها بود که دکتر پد سی آنجا بود و در حال صبحت با پل می مر

 شد و گفت:  کی ها به دکتر نزد سی ز آن پلا یکی

 ن؟ یخانوم دار نیبا ا  ی_ سلم شما نسبت

 سرش را تکان داد.   دکتر

 .دختر هم دوست دختر شاگرد استاد هست  نی هستم و ا  چی _ بله من دوست شرلوک ر

 گفت:  می سرش را تکان داد و رو به مر  سیپل

 نم؟ یتونم پاسپورتتون رو بب یم د ی_ ببخش

 . اوردیتکان داد و رفت تا پاسپورتش را بسرش را  می مر

 رو به دکتر کرد و گفت:  سیپل میپس از رفتن مر  بلفاصله

و در   رهیبا شمش  چیر ی کار کار پاول باشه چون زخم آقا نیکه ا میزن ی_ متاسفانه حدس م 
 کنه.  یاستفاده نم یدفاع ی  لهیوس کی به عنوان  ری از شمش یاز پاول کس ر یغ سیانگل

 سرش را تکان داد.   دکتر

حواستون باشه چون   دی شده اما با  یو خونه کامل پاکساز می _ ما جنازه رو به سردخونه برد
 بشه. داشی ممکنه بازم پ

 ممنونم.  یلی_ خ

 داد و پس از تشکر آنها رفتند.   سی شد و پاسپورتش را نشان پل  کیبه آنها نزد عیسر می مر

 کرد. می رو به مر دکتر

 خطرناکه! نجای ا م، ی دور بش نجایاز ا عیسر  د ی_ دخترم با 

 گفت:   عیسر می مر
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 یمونم، راست  یمن منتظرش م می ر یم نجایو باهم از ا ادیم دی وی د ام،ی_ نه من نم
 کرد؟    دایشد؟ شاه استفان رو پ یچ دنینفهم

 .دیکش  یقینفس عم کلیما

کند تا خود را به او   یم یآمده هرکار  دی وی سر د یی چه بل  دی دانست که اگر به او بگو یم
  ییتنها می خواست که وجود مر یو نم دی شاه پس از سال ها پسرش را د  یبرساند و از طرف

 ببرد. نیآنها را از ب

خوب به شاه حمله کنه، بهم گفت   ی نقشه   کی شده تا با   یخوبه فعل مخف د یو ی_ د
 .امیمواظب خودت باش تا ب

 زد.  یلبخند کمرنگ می مر

 نمش؟ یتونم بب ی_ نم

 . فتهیبه خطر م  تشی _ نه موقع

 سرش را تکان داد و خواست وارد خانه شود که دکتر او را صدا زد:  می مر

 . ییدختر خطرناکه خونه تنها ا ی_ باهام ب

 .دیکش یقینفس عم می مر

 . نی_ نه مواظب هستم شما بر

 سرش را تکان داد و از آنجا دور شد.  دکتر

رفت تا از عشق شاهزاده محافظت   یاستاد م ی کرد و به خانه  یرا جمع م لشیوسا  بامش
 کنه. 

 . ستینگران به دکتر نگر  استفان

 مگه نه؟  شه؟ی _ حالش خوب م
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 زد.  یقیلبخند عم دکتر

زخمش هم   نکهیاونورتر خورده و ا  کمی به قلبش نخورده و  ریت نکهی_ خداروشکر مثل ا
 .ارهیکامل خودش رو به دست م یسلمت ی و به زود  ستین قیعم

 کنار تخت نشست.  یصندل ی زد و رو یقیلبخند عم شاه

 شد.   کیبه شاه نزد  بانو

 ... نیشاهزاده آماده شده اگه اجازه بد  ی اتاق برا  کی _ سرورم 

 جا استراحت کنه.  نی_ نه ممکنه انتقالش خطرناک باشه، بذار هم

 .دیکش یقینفس عم بانو

 .دیو استراحت کن نی _ پس لطفا خودتون بر

 . ستی اخم کرد و به چشمان بانو نگر  شاه

باالخره   ینوزده سال دور بعد  یدون  یخودت م ؟یحرف رو به من بزن نی ا یتون ی_ چطور م
 و فقط نگاش کنم لطفا تنهامون بذار.   نمیخوام بش یکنم، االن فقط م  دای تونستم پسرم رو پ

 رفت. رون ی زد و از اتاق ب یلبخند کمرنگ بانو

 لب شروع به حرف زدن کرد. ریکرد و ز شیبا یپسر ز ی شروع به تماشا  زین شاه

  ی بزرگ و تنومند شده، واسه خودش مرد یلیکردم، اون خ دای _ مارتا باالخره پسرمون رو پ
خورم ازش  یمرد پسر منه قسم م نیمنه، ا  دیپسر همون قهرمان کشور و ام  نی شده، ا

دم که ازم دور بمونه و   یهرگز اجازه نم گهید نه،ی بب ی صدمه ا چیمحافظت کنم و نذارم ه
دم، اره به همه نشونش   ینشونش م ایبه تمام دن  ره،یفاصله بگ مقدم از  کی ذارمینم یحت
 پسر شاه استفانه.  نی شاهزاده جاست ن ی گم ا یدم و م یم
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 هفته بعد*  کی *

 

 به او زنگ زد.   نیستی در حال خواندن کتاب بود که کر می مر

 ازش ندارم.  یباور کن هنوز خبر  نیستی_ الو سلم کر 

 آمد.   نیستیآرام کر ی خنده  ی صدا

 کجا رفته؟  سیواقعا رئ ،ی _ چه زود جوابمو داد

 .دیکش یقینفس عم می مر

 دونم.  ی_ خودمم نم

 گفت و تلفن را قطع کرد. ی باشه ا نیستیکر

 دود را استشمام کرد. ی حرکت کرد که بو ونی زیکتابش را بست و به سمت تلو  زین می مر

 بود. امدهیاو ن دنی دکتر به د امشب

 که چشمش به جک معاون پاول افتاد.  ستیبه پشت سرش نگر  عیسر

 ؟ یهست یخدا، تو ک  ای_ 

نهاد که آتش   یقال ی ن کرد و او را بر روروش  تی چوب کبر  کی زد و  ی قیپوزخند عم جک
 فوران کرد.

 . ختمی_ خوب شد از قبل نفت ر

 را نجات بدهد.  می نبود که مر یاز دوازده شب گذشته بود و کس  ساعت

 . یرانی _ خداحافظ دختر ا

 از خانه خارج شد و در خانه را قفل کرد. سپس



 ی مرد مخف 

 
351 

 

 تکان خوردند.  یکم دی وی د دستان

 برخواست و به خدمتکارش گفت که پزشک را خبر کند.  شیاز جا  عیسر شاه

 کرد. نهیرا معا  د یو یوارد اتاق شد و د پزشک

 شده؟!  ی_ خب چ

 سرش را تکان داد.   دکتر

بود به بدنش استراحت کامل رو داده و زخم داره   هوش یهفته که ب کی  ن یبهتره و ا یلی_ خ
 کنه.  یم  دای کم کم بهبود پ

 برخواست. شی از جا دی ویزد که د یقیلبخند عم شاه

 کجام؟  _ من 

 چشمش به شاه افتاد.  ناگهان

 آمد.  ن یقطره اشک از چشمان استفان پا  کی

 . ی خورده بود ری قصر و اتاق منه، تو ت  نجای_ ا

  شی آورد و به زور و با درد از جا  ادیشاه استفان به او را به  زدن  ریت ی صحنه  ناگهان
 برخواست. 

 برم. دی _ م ... من با

 شد. کی به او نزد شاه

 _ کجا؟! 

 جلوتر رفت. یکم

 بودم؟   نجای_ چه مدت ا
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 گفت:   شاه

 هفته.  کی _ 

 . ستیمتعجب به شاه نگر  دی وید

 هفته؟  کی   ؟ی_ چ

 را داشت و آرام و قرار نداشت. می دل استرس و ترس از دست دادن مر در

 برم.  دی _ من با 

 با عجله به سمت در حرکت کرد.  سپس

 آزرد. یم  شتریاو را ب میکرد اما فکر از دست دادن مر  یدرد م زخمش

 اسب افتاد. ک یگشت که چشمش به   هینقل ی  لهیوس کی به دنبال  عیسر

استاد حرکت   ی رد و سوار بر اسب شد و به سمت خانه به سمت آن اسب حرکت ک  عیسر
 کرد.

 بروند. دی ویبه افرادش دستور داد که به دنبال د عیاستفان سر  شاه

 را صدا زد. می خود را به خانه رساند و مر عیسر  کلی دکتر ما یطرف از

 بعد از آن به جانش افتاده بود.  دی و یو حال د می از دست دادن مر ترس 

 حالت خوبه؟  می_ مر 

 گفت:  هیبا گر  می مر

 شه.  یترسم همه جا داره سوخته م ی_ دکتر دارم کم کم م 

 گشت.  میو وارد خانه شد و به دنبال مر  دیکش یقینفس عم دکتر

 تو دختر؟  یی_ کجا
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 بلند گفت:  می مر

 آشپزخونه.  ی _ تو

 رساند و دست او را گرفت.  می به زور خود را به مر  دکتر

 . می خونه بر نیهرچه زودتر از ا دی _ با

 دکتر بلند شد.  یزنگ گوش ی آمدند که صدا  رون ی از خانه ب عیسر

 بود. نیکاروال  بانو

 _ الو! 

 گفت:  عیسر بانو

 .شهی وگرنه کشته م نهیاون رو بب دی دور کن، شاهزاده هرگز نبا ع ی_ اون دختر رو سر

 :د یمتعجب پرس  دکتر

 ؟ ی_ چ

 گفت:   ی با عجله و جد بانو

دو نفر بهم برسن جون شاهزاده به   نی دکتر، اگه ا نهیرو بب یرانی اون دختر ا دی نبا نی _ جاست
 لطفا اون رو از اونجا دور کن. فته،یخطر م

 سرش را تکان داد و تلفن را قطع کرد.  دکتر

 کرد و گفت:  میبه مر  رو

 .یبش دور نجایاز ا  دی _ با

 گفت:   یبا ناراحت می مر

 . دیو ی_ د
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 سرش را به سمت چپ و راست تکان داد.  دکتر

 .یبش  کیبهش نزد  یاومد حق ندار دی وی اگه امروز د یحت یدم، ول یم  حی_ بعدا برات توض

 گفت:   یبا ناراحت می مر

 _ چرا دکتر؟ 

 .دی رس شانیبه گوش ها دی وی بلند د ی صدا

 ! می_ مر 

 . ندیتوانست آنها را بب ینم دیو ی و دکتر چون پشت خانه بودند د می مر

 گفت:   عیآرام و سر  دکتر

بعد   ،یرس یرودخونه م هیبه  یجلوتر که بر کمیبرو،  نجایبرات مهمه از ا دی وی _ اگه جون د
 دم.  یم حیرو برات توض زیهمه چ امیرفت م دی وی د نکهیاز ا

 آمد.  دی وی پر از بغض د  ی صدا

 ! می_ مر 

 شدند.  کی ها به او نزد گاردیشود که باد کی قدم به آن خانه نزد  کی خواست  دی وید

 . دی _ قربان خطرناکه، لطفا جلوتر نر

 شدند.  ریسراز  دیو ید  ی ها اشک

همه کسم، تمام عشق و جونم داخل اون   م،ی_ عشق من داخل اون خونست، تموم زندگ 
 .دی خونست ولم کن

 بود.  ادیز  یلیکرد که خودش را از آنان جدا کند اما تعدادشان خ یسع

 گذشته افتاد.  ادیبه   دی وید
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 *گذشته* 

 

 . ستی نگر دیو ی به چشمان د  یبا ناراحت می مر

 ! ؟ی چ ارن یسرمون ب ییترسم، اگه بل  ی_ م

 کرد.  کی نزد م یبه صورت مر  زد و سرش را ی قیلبخند عم دی وید

 بزنه. ی تونه به تو صدمه ا ینم  یکه من هستم کس یکنم، تا زمان ی_ من ازت محافظت م

 

 *حال* 

 

 _ من بهش قول دادم ازش محافظت کنم.

 شد.  کی به او نزد  عیسر   دکتر

 ن؟ ی _ چرا از شاهزاده مواظبت نکرد

 گفت:  یعصب دی وید

 ذارن من برم.  یداخل اون خونست، نم م یمر  ه؟ی _ شاهزاده کدوم خر

 انداخت.  ری سرش را به ز  دکتر

 رفته. نیجسم اون دختر کامل از ب ی_ متاسفم، ول

 متعجب به دکتر نگاه کرد.  دی وید
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 ؟ ی_ چ ... چ

 شد.  ری کرد اشک از چشمانش سراز یکه متعجب به دکتر نگاه م همانطور

 ن؟ یگ یم یچ  نیفهم  ی_ دکتر م

 گفت: یبا ناراحت  دکتر

 _ متاسفم. 

 . دیکش ادیفر   بلند

 ! می_ مر 

 ها جدا شد.  گاردی زور از آن باد به

صورتش نهاد و آرام آرام قدم بر   ی را بر رو شیشدند و دست ها ریسراز  میمر   ی ها اشک
 داشت.  یم

 و داغ او را هر لحظه تازه تر کرد.  دی به گوش او رس دی وی د ی ها ادی فر ی صدا

 خواست!  یآغوش عشقش را م دلش

 خواست!  یرا م دی وی د نیر یداغ و ش ی بوسه ها دلش

 خواست!  یرا م دیو ید  هیچشمان آب دلش

 خم شدند و زانو زد. دی ویزد که زانوان د دی ویبا چوب محکم بر کمر د گاردهایاز باد  یکی

 . ستینگر  شی اشک به رو به رو با

 کرد. دایدر ذهنش تجسم پ  م یخندان مر  ی  چهره

 شد.   نیپخش زم د یو یکه زد د دی و یدوم را بر سر د ی  ضربه

 گفت: عیسر   دکتر
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 ! نی_ شاهزاده رو به قصر ببر 

 حرکت کرد.  نی را بغل کرد و به سمت ماش ن ی جاست کلیه ی قو  ی گاردهایاز باد  یکی

 افتاد. یم دیو ید  ادیرفت به  یهمانطور که راه م می مر

 

 *گذشته* 

 

 را قاب گرفت.  می با دستانش صورت مر دی وید

 شم.  یم وونه ی د یش یقدم که ازم دور م کی_ اونقدر دوستت دارم که 

 

 *** 

 

 !ی آدم خارق العاده کرد کی به  لی تو من رو تبد  ،یبا ارزش یلی_ تو برام خ

 

 *** 

 

 بشم. یرانی دختر ا کی  ی وابسته  نقدریکردم که ا یوقت فکر نم   چی_ ه

 

 *** 
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 دم! یکنم بهت قول م  ی_ ازت محافظت م

 

 *** 

 

 .یذار یوقت تنهام نم چی _ قول بده ه

 .ستی نگر دی وی به چشمان د می مستق می مر

 دم! ی _ بهت قول م

 

 *حال* 

 

 شد و کنار رودخانه نشست.  کیبه رودخانه نزد کردی را پاک م شی که اشک ها یدرحال

 .دی زن را شن کی ی کرد که صدا  یم هیبود و گر نیپا  سرش

 سخته!   یی_ جدا

 . ستی نگر نیرا بلند کرد و به چشمان بانو کاروال  سرش

 ؟ یهست  ی_ ت ... تو ک 

 نشست. می زد و کنار مر یلبخند کمرنگ بانو

 .یازشون مطلع بش دیهست که تو با  یقیحقا هیقصر شاه استفان هستم،   ی شگوی_ من پ
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 اشاره کرد.  ش یبه پاها سپس

 من بذار!  ی پاها ی سرت رو رو ای_ ب

 نهاد. نیبانو کاروال  ی پاها ی آرام سرش را رو می مر

 کرد.  می مر ی بای بلند و ز ی سرش نبود و بانو شروع به نوازش موها  یروسر

 کم کم بسته شدند و به خواب فرو رفت. می مر چشمان

 

 *گذشته* 

 

 . دی و سرش را بوس دی بانو شهرزاد را در آغوش کش  فرمانده

 . زمیعز  شتی پ امینزن تا من شب ب رونی_ از خونه ب

 سرش را تکان داد  شهرزاد

 دوستت دارم! یلی_ خ

 دوستت دارم! یلی_ منم خ

و سوار اسبش شد و   دی او را بوس یشانیبه چشمان بانو نگاه کرد سپس پ قهیچند دق ژنرال
 گفت:  مهی رو به ند

 _ مواظب بانو باش! 

 احترام خم کرد و ژنرال از آنجا دور شد.  ی سرش را به نشانه   مهیند

 بود. ختهیر ییبانو معجون جادو  یدنیاعظم در نوش ری وز  یطرف از

 . دیشهرزاد رسان  ی  مهی خود را به ند  عیاعظم سر  ریتا وارد اتاقش شد وز  بانو
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 احترام خم کرد. ی افتاد سرش را به نشانه  ریتا چشمش به وز مهیند

 د؟ یکن یکار م یچ  نجایا ا_ قربان شم

 همانطور که اخم کرده بود گفت:   ریوز

 بزنم.  یرانیا ی سر به بانو کی _ اومدم 

 سرش را تکان داد و به شهرزاد اطلع داد.   مهیند

 مخصوصش وارد اتاق بانو شد.  ی  مهیاعظم به همراه ند ریوز قهیاز چند دق پس

 نشست.  ی مبل سلطنت ی بر رو ر یوز  ی سرش را خم کرد و رو به رو بانو

توانست با   یم یبه راحت نی هم ی خوب شده بود و برا یلیاش خ یس یزبان انگل شهرزاد
 . دیسخن بگو   ریوز

 د؟ یسر به من زد  کی شد که  ی_ چ

 .د ی ای اش اشاره کرد که جلو ب مهی زد و به ند یلبخند کمرنگ ریوز

 .ادیرو آماده کردم، مطمئنم خوشتون م یانگلستان ی شربت ها نی از بهتر یکی شما  ی _ برا

 زد. یق یلبخند عم شهرزاد

 خوبه! ممنونم!  یلی_ واقعا؟ خ

 قلوپ خورد.  کی گرفت و  مهیرا از ند  شربت

 داره! ی_ واو چه طعم خوب 

 افتاد و شکست. نیزم ی از دستش به رو وان یخواست بخورد که ل گریقلوپ د  کی

 سرش نهاد و چشمانش را بست.  ی را بر رو دستش

 کنه!  ی_ سرم درد م
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 در چشمانش ظاهر شد. یسبز رنگ  ی را که باز کرد هاله  چشمانش

 طلسم شده بود.  ریتمام شده بود و اکنون او اس کار

 شد.   یکه باعث مرگ او م یطلسم

 گفت:   یفرمان بردار ی با لحجه  سپس

 _ من در خدمت شما هستم قربان! 

 ظاهر شد.  ری لبان وز ی بر رو یثیخب لبخند

و بزرگ   ن یبلند تر  ی که تو یقرمز  بیو س یر ی_ امروز عصر به سمت جنگل ممنوعه م 
 . یخور یدرخت اونجا هست رو م ن یتر

 دهد.  یسرش را تکان م شهرزاد

 _ بله قربان! 

زند و به سمت جنگل  ی م رونی از اتاقش ب ار یاخت یعصر بانو شهرزاد ب شیش  ساعت
 کند. یممنوعه حرکت م

و کشنده    یتمام درختان آنجا سم ی ها وهیو ترسناک که م ک یتار ی)جنگل ممنوعه: مکان 
 هستند.( 

 شد.  کی اش به او نزد مهیبانو از اقامتگاهش خارج شد ند نکهیپس از ا  بلفاصله

 ام؟ یمن؟ همراتون ب ی _ کجا بانو

 ان داد و از آنجا دور شد. نه تک ی دستش را به نشانه  شهرزاد

 رساند. مهیخود را به ند  ر یوز 

 _ بانو کجا رفتند؟ 
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 ندانستن تکان داد. ی شانه اش را به نشانه   مهیند

 دونم.  ی_ نم

 کرد. یتظاهر به نگران   ریوز

برو به   عیره معلومه طلسم شده؛ سر  یراه م نی که ا ی_ اون حتما طلسم شده، اونجور
 رو طلسم کردن. فرمانده اطلع بده که بانو

احترام تکان داد و به سمت ژنرال سالواتور که در کنار  ی سرش را به نشانه  عیسر   مهیند
 امپراطور بود حرکت کرد.

 _ قربان، جان بانو شهرزاد در خطره.

کند به سمت   یاز شاه خداحافظ نکهیسپس بدون ا   ستی ابتدا متعجب به او نگر  فرمانده
 شهرزاد حرکت کرد. ی اسبش حرکت کرد و به سمت خانه 

 در آنجا بود. ریوز

 شد.  ک ی به او نزد  فرمانده

 _ شهرزاد کجاست؟ 

 دست او را گرفت. ری خواست وارد اتاق شهرزاد شود وز تا

رسه که بانو شهرزاد اونجا   یکه به ذهنم م  یی_ آروم باش، اون رو طلسم کردن و تنها جا
 باشه جنگل ممنوعست.

 از جنگل به سمت آنجا حرکت کرد. ی واهمه ا چیسوار اسبش شد و بدون ه عیسر   فرمانده

 آزرد.  یاز دست دادن شهرزاد او را م ترس 

شد و فرمانده با ترس و اشک به آنجا هر   یم  کی نزد بیآرام آرام به درخت س شهرزاد
 شد.  یمتر  کی و نزد  کی لحظه نزد
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 شد و به دنبال شهرزاد گشت.  ادهیو از اسبش پ د یرس باالخره

 گاز به آن زد.   کی کرد و  کیو به لبش نزد  دیرا از درخت چ بیس شهرزاد

 متر فاصله با شهرزاد داشت.   کیحدود   فرمانده

 : دیکش ادیفر   بلند

 _ نه ...! 

 شدند.  اریشهرزاد هوش  چشمان

 _ سالواتور! 

فرمانده    فتدیب ن یبه زم نکهیرود و قبل از ا  یم جی شود سرش گ ک یخواهد به او نزد یم تا
 نهیس ی کشد و با دستانش سرش را بر رو یرساند و او را در آغوش م  یخودش را به او م

 گذارد. یاش م

من بهت قول دادم ازت محافظت کنم،   ،یتنهام بذار ینداره، تو حق ندار قتیحق نی_ نه ا
 . یریبم یتو هرگز حق ندار

 _ دوست ... دوستت دارم سالواتور! 

 چشمانش را بست.  سپس

 شدند.  ری سالواتور سراز  ی ها اشک

را به   زهیو محکم ن  عیسر  یلیکند و خ  یاش را آماده م زهین ری از محافظان وز یکی  یطرف از
 کند.  یهستند پرتاب م گریکدیسمت فرمانده و بانو که در آغوش  

  دی آ یاز آن از کمر بانو در م یدرد و اندک  یم زیگذرد و شکم بانو را ن یاز کمر فرمانده م زهین
 کند.  یو بانو و ژنرال را بهم وصل م ستد ی ا ی و همانجا م

 . اریاست و فرمانده هوش هوشیب شهرزاد
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 شوند.  یم  ر یسالواتور سراز  ی گونه ها ی بر رو اشک

 : دیگو  یدرد م با

 ! یکش ی... نم ... نم_ ح ... حداقل ... خ ... خوب ... خوبه ... که ... که تو ... تو درد 

 کشد. یبانو م ی گونه  ی اش را بر رو یافتند و فرمانده دستان خون یم  نیزم ی بر رو سپس

 ... دوستت دارم ... شهرزاد!  یلی_ خ

 : دی گو یشود که سالواتور به زور و با خشم م یم کی از سرباز ها به آن دو نزد یکی

و ...  رهیگ ی شه ... که انتقام خون من رو از شما م  یمن متولد م ی از نواده ها یکی  ی_ روز
کس در برابر اون   چیکس ... ه چی و اون روز همه در برابر اون قهرمان زانو خواهند زد و ه

 روح من رو داره ...! ییطل   ی از خودش نشون بده، اون اژدها یمقاومت  چیتونه ه ینم

 کند.  یجهان وداع م ن یبندد و با ا یچشمانش را م سپس

 

 *حال* 

 

  ن یزد به بانو کاروال یبا وحشت چشمانش را باز کرد و همانطور که نفس نفس م می مر
 . ستی نگر

 دم؟ ی که من د بود یچه خواب  گهید  نی_ ا

 بانو نشست.  ی بر خواست و رو به رو شیجا از

  ندهیبود که در گذشته اتفاق افتاده بود و در آ قتیحق کی   نیخواب نبود، ا  کی تنها   نی_ ا
  یریاتفاق جلوگ  نیکه از وقوع ا  می دار یو من و دکتر سع فتهیتو و شاهزاده اتفاق م ی برا
 .میکن
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 گفت:   عیسر می مر

 علقه دارم. دیو یعلقه ندارم، من به د ی _ اما من به شاهزاده ا

 زد.  یلبخند کمرنگ بانو

  شی و اسم واقع یهست که تو دوستش دار ی دی وی گمشده همون د ی _ شاهزاده 
 !نهیجاست

 متعجب به بانو نگاه کرد. می مر

 ! ؟ی_ چ ... چ

 .دیکش یقینفس عم بانو

  نیهم ی کشوره برا  نیو قهرمان ا  نیده جاستتو همون شاهزا ی _ درسته مرد مورد علقه 
هست که از  یاون تنها راه نجات ماست و اون تنها کس م،یاز جونش محافظت کن د یبا
  چیشده و اگه اون خودش رو وقف عشق و علقه به تو کنه ه یی شگویدرموردش پ می قد

 ؟ ی فهم یم کنه،کشور محافظت  نی تونه از ا   یوقت نم

 انداخت. ری سرش را به ز  یبا ناراحت می مر

 دوستش دارم! یلیکنم؛ خ یتونم بدون اون زندگ  ی_ اما من نم

 .دیرا در آغوش کش می مر  بانو

حفظ جون عشقت ازش دور  ی برا  دیسخته اما با  یلیخ ییجدا  زم،ی کنم عز ی_ درکت م
 .یبش

 را وارد قصر کردند و به سمت اتاق خودش بردند.  شاهزاده

 رساند.  نیا به جاستخودش ر عیاستفان سر  شاه

 سر پسرم اومده؟  ییافتاده؟ چه بل  ی_ چه اتفاق
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 گفت: عیسر   دکتر

 رو نجات بده.  می و مر شیآت  ی خواست بره تو ی چون م میکن هوششیب می _ مجبور شد

 ه؟ یک  می_ مر 

 .دیکش یقینفس عم دکتر

 .هیرانی دختر ا هی_ عشق شاهزاده، اون 

 شد.  کی نزد ن یبه جاست شاه

 ن؟ ی _ حالش خوبه؟ محکم که بهش نزد

 نه تکان داد. ی سرش را به معنا  دکتر

 _ نه.

 وارد اقامتگاه شاهزاده شد.  یسلطنت پزشک

 ترک کنند. نجارویاز شاه ا  ر ی اومدم لطفا همه غ  ر ید دی _ سلم ببخش

 .ستیرفتند و شاه نگران و مضطرب به پزشک نگر  رونیب همه

 را تکان داد. سرش یبا ناراحت نهیپس از معا پزشک

  یلیتونم درد قلبش رو احساس کنم، اون داره خ یم  یبه خوب ست، ی_ حالش اصل خوب ن
 . ادیاز دست من اصل بر نم یکه کار  فیشه، ا ... اونقدر ضع یم فیضع

 زانو زد.  نیزم ی بر رو  یبا ناراحت دیحرف را شن نیتا ا شاه

 .نی_ قربان لطفا بلند بش 

 شدند.  ریشاه سراز   ی ها اشک
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وضع  نی ا ی تو دیکنم و اونوقت با  دای_ بعد از نوزده سال باالخره تونستم پسرم رو پ
  ک ی  دیکشور هستم، با  کیکه شاه   یاونم من اد،یهم از دست من بر نم یو کار نمشیبب
 که شده.  یمتیزنده بمونه به هر ق د یتونم تحمل کنم اون پسر با  یلطفا من نم دیکن یکار

 بلند کرد. شی گرفت و او را از جا  دستان شاه را  پزشک

 بتونه کمکمون کنه. ن یبانو کاروال  دی _ شا

 در آورد و به بانو زنگ زد. بشیج ی اش را از تو یگوش سپس

 اش را داد. یکرد جواب گوش  یرا نوازش م می مر ی همانطور که موها بانو

از دست من بر   یو کار مهیحال شاهزاده به شدت وخ نیا ی_ الو سلم بانو لطفا به قصر ب
 .ستیحال شاه استفان هم اصل رو به راه ن اد،ینم

 سرش را تکان داد.  بانو

 .امی _ االن م

 گفت: م یرا قطع کرد و رو به مر  تلفن

و منم مطمئنم   ستیساخته ن یکار یبده و از پزشک سلطنت یل ی_ حال شاهزاده خ
 تو اون رو درمان کنم.  یبه خوب تونمینم

 :د ی متعجب پرس می مر

 .ستمی من؟ آخه من پزشک ن یبه خوب_ 

 زد.  یلبخند کمرنگ بانو

به وجود اومده رو احساس کنم و   نی قلب شاهزاده جاست ی که تو ی تونم االن درد ی_ م
فرصت رو به تو داده   ن یخدا ا نکهیعاشق فقط وجود عشقشه، مثل ا هیتنها مرحم درد قلب  

 . ینیبار عشقت رو بب نیآخر  ی که برا
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 برخواست.  ش یاز جا  عیسر می مر

 _ من آمادم.

 زنگ زد و باهم به سمت قصر حرکت کردند.  یتاکس  کیبر خواست و به   شیاز جا  زین بانو

 شد.   کیقصر که شدند شاه با شتاب به بانو نزد وارد

 .ستیحال پسرم اصل خوب ن ن؟یاومد  رید نقدری_ سلم، چرا ا

 متعجب به شاه نگاه کرد. می مر

 کرد و گفت:  میتعظ بانو

 کن!  می شاه استفان پدر شاهزاده هستند تعظ شونی_ ا

 کرد. م یتعظ می مر

 آروم گفت:   شاه

 که پسر من دوستش داره؟  یهست یرانی_ تو همون دختر ا 

 سکوت کرد. می مر

 گرفت.   می چشم از مر شاه

 ! دی_ لطفا عجله کن

 کردند.به سمت اتاق شاهزاده حرکت  همه

 آروم گفت:  بانو

 . می باش رونی ب دیبا  می از مر  ری _ همه به غ

 شود.  یبانو مانع م دی بگو یزیخواهد چ  یشاه م تا
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 سرورم. دی_ لطفا به من اعتماد کن

 بندد. یشود و بانو در اتاق را م  یوارد اتاق م می مر

 .ند ینش یتخت م ی شود و بر رو  یم کینزد نیتخت جاست به

 بود.  دهی صورت شاهزاده تاب ی باز بود و نور ماه بر رو پنجره

 نور مهتاب نگاه کرد.  ری کرد و به صورتش ز کی نزد دی ویرا به صورت د دستش

 . دی اش را بوس یشانیکرد و پ کی را به صورت او نزد سرش

زنده   د یو با یکشور نیا ی من! تو شاهزاده  ی_ زنده بمون عشق من! زنده بمون مرد زندگ 
  گهی دوباره همد میروز بتون هی  دوارمی ام ،یزنده بمون دی که شده تو با ی متیهر ق به  ،یبمون
 . مینیرو بب

 تکان خوردند. یشاهزاده کم ی ها دست

 گفت:  دیچی پ یکه چشمانش بسته بودند و از درد به خود م همانطور

 من، عشق من، نرو!  می مر م،ی_ مر 

 شد.  کی نزد  نیبه بانو کاروال   ختیر یاز اتاق خارج شد و همانطور که اشک م عیسر می مر

 داخل اتاق. دیشده، لطفا بر   داری_ ب

 کرد.  نهیوارد اتاق شدند و پزشک دوباره او را معا همه

رم تا   یداره، من م ازین کیکوچ یجراح کی فقط به  زنهی بهتر داره نبض م یلی_ قلبش خ
....   مارستانیرو به ب شونی ده آماده کنم و شماهم لطفا فردا اشاهزا  ی رو برا یاتاق جراح

 . نیاریب

 

 هفته بعد*  کی *
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 در اتاق کارش بود که خدمتکارش وارد اتاق شد.  استفان

 _ سرورم شاهزاده به هوش اومدن.

 پا تند کرد.  دیو یبرخواست و به سمت اتاق د   شیاز جا  عیسر شاه

 کاخ را فرا گرفته بود. دیو ید ی ادهای فر ی صدا

 .م یمر  شی خوام برم پ  یم د،یعشقم منتظرمه، ولم کن دیولم کن ایعوض د،ی _ ولم کن

 کرد.  قیتزر دی ویآرامبخش به د  کی عی سر   یسلطنت پزشک

 ؟ ی بود که بهم زد ی چ ی_ آخ، اون لعنت

 نکهیشود اما هم یکند و از تختش جدا م  یم  دایها نجات پ مهی زور از دست ند به
 افتد.  یم  نیزم ی رود و بر رو ی م جیقدم بردارد سرش گ کی   خواهدیم

 شود.  ی م کی به او نزد شاه

 کمک. نیا یب عی_ سر 

 تخت نهادند. ی را بر رو نی به کمک شاه رفتند و جاست همه

 

 *** 

 

 شد.  انینما  نیبانو کاروال  ی را باز کرد چهره  شیکه چشم ها  یساعت بعد زمان  چند

 را با طناب بسته اند. ش یمتوجه شد که دست و پاها  زدیبرخ ش ی خواست از جا تا

 . ستی به بانو نگر ت یخشم و عصبان با
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 اون منتظرمه!  م،یمر  شیبرگردم پ دی با د،یمن رو باز کن ی _ دست ها

 و گفت:  دیکش یقینفس عم بانو

 _ اون دختر مرده! 

 : دیکش ادیفر  یابتدا متعجب و سپس با خشم به بانو نگاه کرد و عصب  دی وید

من رو   ی دست ها نم، یخودم بب  ی خوام با چشم ها  یم دیمن رو باز کن ی _ دروغه، دست ها
 . ایعوض دیباز کن

 با آرامش گفت:  بانو

و   قتهیتمام حق ن یا یعشقت مرده، ول یتونم درک کنم که چقدر عذاب آوره که بفهم ی_ م
 به خاکستر شده. لی جسم اون دختر در آتش سوخته و تبد 

 .دندی صورتش غلت ی بر رو  تیهمراه با عصبان  دیو ید  ی ها اشک

  نی ره اون زندست دار ینم یی_ دروغه، همش دروغه، اون دختر مال منه اون بدون من جا 
به   مردن  ی من هنوز اجازه  ن،ی گ یبه من دروغ م  نیدونم چرا اما دار  ینم نیگ یدروغ م

 اون ندادم.

 نگاه کرد.  نیجاست  ی به چشم ها ی جد  یلیخ نیکاروال  بانو

 کشور دروغ بگم؟  نیا ی کنم به شاهزاده   ی_ من چطور جرات م 

 زد و گفت:  ی پوزخند نیجاست

 برم دنبالش.  دیخوام با  یمن عشقمو م ستم،ی من شاهزاده ن ه؟ی_ شاهزاده ک 

 شد. هوشیب نیخواند که بلفاصله جاست ی و ورد دیکش یقینفس عم نیکاروال  بانو

 او نگاه کرد.  شانیپر ی به چهره   یبا ناراحت سپس

 . دید  یمرگ بانو شهرزاد و ژنرال سالواتور را م ی با چشمان خود صحنه  دی با نیجاست
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 شد.  ان ینما  نی صورت جاست ی اخم بر رو یکم

 _ نه ... نه ... ن ... نخور شهرزاد! 

و سپس رفتن او به جنگل  دی د یشهرزاد را به وضوح م یشربت سم دنی نوش ی  صحنه
 مرگ!  ی ممنوعه و به دنبال آن رفتن ژنرال به دنبال شهرزاد و صحنه 

 جان سپردند. گری کدیکه دو عاشق در آغوش   یدرد آور ی  صحنه

 کرد.  یآب م زیکه دل سنگ را ن ی زیغم انگ ی  صحنه

تختش نشست و شروع به   ی بر خواست و به زور بر رو شیبا شتاب از جا  نیجاست ناگهان
 کرد. هیگر

 به او نگاه کرد.   یبا ناراحت بانو

 _ متاسفم! 

 کرد.  دنی شروع به لرز دی وید ی  چانه

 _ م ... من نتونستم ازش محافظت کنم ... من ... 

 . دی شد تا سخن بگو  یهق مردانه اش مانع آن م هق

 _ نتونستم به قولم عمل کنم! 

 کرد. ه یافکند و شروع به گر ر یرا به ز  سرش

 شد. ری قطره اشک از چشمان بانو سراز  کی

 افتاده.  یمجبور شدم که بهتون نشون بدم چه اتفاق ی _ متاسفم قربان ول

 سرش را بلند کرد و با بغض گفت:   نیجاست

 هستم؟  یقربان؟ مگه من ک  نیگ ی شاهزاده؟ چرا بهم م نیگی _ چرا بهم م
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 .دیکش یقینفس عم بانو

شما   ی گذشته  د یهست که بدون ینه اما الزام ایلحظه درسته  ن یا ی گفتنش تو دونمی _ نم
 شما آشکار بشه. یاصل تی و درواقع هو ن یهست  یبوده و شما ک  یچ

 افکند. ر یرا به ز  سرش

تونم درک کنم، فقط ازتون   یطمئنم االن اگه بشنوم نمرو ندارم، م ی ا  گهی_ تحمل حرف د 
 لطفا!  ن،ی خوام تنهام بذار یم

 برخواست.  شی از جا بانو

 _ چشم قربان. 

 دست هام رو باز کنند. نی_ در ضمن بگ

 گفت:  عیسر نی جاست د یبگو  یز یخواد چ یتا م بانو

 خوام برم. ینم یی_ جا

  ی رفت و خدمتکارها وارد اتاق شدند و دست و پاها رون ی سرش را تکان داد و از اتاق ب بانو
 رفتند.  رونیرا باز کردند و از اتاق ب دی وید

 شد. انیاستاد در ذهنش نما ی سوختن خانه  ی  صحنه

 شدند. ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

 تونستم نجاتت بدم! ی_ م

 کرد. ه یافکند و شروع به گر ر یرا به ز  سرش

 _ نتونستم ازت محافظت کنم، شرمندم! شرمندم عشق من! 

 دکتر شد. ی وارد خانه  یبا ناراحت می مر یطرف از
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 . رمیخونه واست بگ کیتا  یکن  یزندگ  دی من با شی مدت پ هی_ دخترم  

 سرش را تکان داد.  می مر

 زند. ی نفر زنگ خانه را م ک یخواهد در خانه را ببندد که  یدکتر م 

 نگاه کرد.  ش یجوان و تنومند رو به رو  به پسر  دکتر

 د؟ یکار دار یشما با ک  د ی_ ببخش

 :دی گو  ی م ی بلند  بایتقر ی جوان با صدا پسر

 ! می_ مر 

 پشت به آن مرد بود. می مر

که  یبه پشتش برگشت و به رابرت دهیمتعجب و ترس   دیرا شن شی بلفاصله تا صدا  اما
 . ستیبود نگر  ش یاکنون رو به رو

 .دیو او را محکم در آغوش کش دی رسان می خود را به مر عیسر رابرت

 نگاه کرد. شیمتعجب به رو به رو می مر

 دلش بگذارد؟ ی را کجا  ن یهمه مشکل و غم و غصه ا نی ا انیم

 از او جدا شد. رابرت

 . زمیکردم عز  داتیخوشحالم که پ یلیدنبالت گشتم، خ یلی! خی_ خداروشکر سالم

 اخم کرد. می مر

 شناسم.  یمن شمارو نم  ی_ ول

 زد.  یقیلبخند عم رابرت

 ... یاز خونوادت بگذر ی که به خاطرش مجبور شد ی_ منم رابرت، عشقت! کس
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مشت گرگ رها کرد اونم   هی  ونی چون همون مرد من رو م مونم ی_ و اآلنم مثل سگ پش
وقت! احساس من به تو فقط    چیوقت عاشق تو نبودم ه چی من ه ب،ی کشور غر کی  ی تو
 ؟یکن یو من رو بغل م ی اومد یبه چه جرات دونمی حس بچه گانه بود و بس، اآلنم نم کی

 .دیکش  یقینفس عم رابرت

دونم   یو م  یتو منو دوست داشت یکردم درست! ول ی بهت بد یلیدونم من خ یم نی_ بب
دوست داشتم و   یلیمن تورو خ م،ی فرصت دوباره بد   هیبه عشقمون  ا یپس ب یهنوزم دار

 گم اون روز صبح من واقعا حالم سر جاش نبود.  یدارم باور کن دارم راست م

دستش را عقب  عیسر می که مر ردی را بگ می خواهد دست مر  یبرد و م یرا جلو م دستش
 .دیکش

تو   ، یگرفت  دهی همه رو ناد یگر یپس از د یکی _ من هزاران هزار بار بهت فرصت دادم و تو 
بعد از   یحت  گه،ید ی با دخترها  یرفت یو م ی دید  یرو نسبت به خودت م اقمیعلقه و اشت

تنها بذارن   بیکشور غر  کی ی که خانوادم من رو تو ی کرد یو کار ی کرد نی بهم توه نکهیا
خونت که فقط خوش   ی اوردیهزاران هزار دختر م  ی روز دمی د یو م متورو گرفت یمن بازم پ
به تو   یزمان  کی که  مونمیپش یل ی کنم و خ یخوام زندگ  ینم یآدم نیمن با همچ ؛یبگذرون

 علقمند بودم.

 شود.  یوارد بحث م عیدکتر سر دی بگو یزیخواهد چ یرابرت م تا

 . دیخواد پس لطفا مزاحم نش یدختر شمارو نم  نیآقا ا د،ی_ لطفا بس کن

 کند.  ینگاه م  میمر   ی به چشم ها  می کشد و مستق یم  یقینفس عم رابرت

 هرچند که من هواسم بهت هست.   زمیدارم! مواظب خودت باش عز دوستت یلی_ خ

 زند. ی م رونیرابرت از خانه ب دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر
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رفت و   نی به اتاق شاهزاده جاست ن یشب گذشته بود که بانو کاروال  مهیاز ن ساعت
 را به او داد.  شیداروها

 داروها را پس زد. نیجاست

 . خورمی _ نم

 . دیقرص رو بخور ن یکه حتما ا ازهی_ سرورم ن

 اخم کرد. نیجاست

 . رمیدرد خودم بم ی خوام تو ی زنده بمونم؟ م دیچرا با ن،ی_ تنهام بذار

 و گفت:  دیکش یقینفس عم بانو

 .دی زنده بمون دی گم که چرا با یبهتون م د ی_ اگه دارو رو بخور 

 متعجب به بانو نگاه کرد.  نیجاست

 آب را به دست شاهزاده داد. وانی ل کی قرص و  بانو

 ! دی _ لطفا بخور

 را خورد و منتظر بانو ماند. شیدارو دیبا ترد  نیجاست

چه   ندهیو قراره در آ ن یهست یشمارو براتون رو کنم و بگم که شما ک  ی خوام گذشته   ی_ م
چرا تا به االن هممون   نکهیو ا  نی مردم مهم هست ی برا نقدریو بهتون بگم که چرا ا  دیکار کن

 . میمنتظر حضور شما مونده بود 

 نگاه کرد. نیکنجکاو به بانو کاروال  نیجاست
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کشور رو فرا گرفت و فقرا و   ی_ پس از مرگ ژنرال سالواتور و بانو شهرزاد دوباره نابسامان
  گهینبود چون قدرت د وانی شاه ر ر یشدن، تقص یشکنجه م اتیندادن مال لیبه دل ازمندانین

که  ییمبتل شده بود و از اونجا  یسخت یماری اعظم بود و شاه به ب ریوز  ی در دست ها
اعظم بود، از   ریوز  ی کشور در دست ها ی بودند اداره  دهینرس یقانون سنشاه به  ی فرزندها

در یژنرال سالواتور صاحب پسر ی عمو یطرف شده بود که در زمان خودش    کی به نام س 
  وانیو پس از مرگ شاه ر   ارهیاعظم در ب ر یقهرمان بود و تونست قدرت رو از چنگ وز

پدر پدر پدر پدربزرگ شما،   پدر  شهی جد شماست و م کی خودش حکومت کنه، شاه سدر
تا به دست شاه   دی و چرخ د یخاومدند و حکومت چر ی ادیشاهان ز   کی پس از شاه سدر

بود اما   ی مرد مقتدر و مهربان و با عدالت کی گم اون  یجان پدربزرگ شما افتاد، به جرات م
  زابتیبود که به شدت خوش گذرون بود .اون از ملکه ال نیکه اون داشت ا  ی رادیتنها ا

  ی ها  مهیاز ند یکیشد و از   منیاستفان و د ی مادربزرگ شما صاحب دو فرزند به نام ها
قصر به گوش   ی ها مهیاز ند یکی  یخبر باردار یبه نام پاول شد. وقت   یقصر صاحب پسر 

 جهان وداع کرد. نیمبتل شد و با ا  یسخت  یماریبه ب یملکه از ناراحت  د،ی ملکه رس

  یاونها پاول از همه کوچک تر بود و هنر رزم نیجوان باهم بزرگ شدند و ب ی شاهزاده  دو
 ی عهدیاستفان به عنوان ول نکهیگرفت و مثل سه برادر در کنار هم بودند تا ا  ادیرو از اونها 

با استعداد و سخاوتمند بود و استاد شرلوک هم   یل یسه برادر اون خ نی شد، چون ب دهی برگز
داد،  یم تی اهم اریاون بسشاگردانش دوست داشت و به  ی  هیشتر از بقیاون رو ب

اتفاق خوشحال شده بود اما حسد وجود پاول رو فرا گرفته بود، با   نی از ا  منیشاهزاده د 
داشت. زمان گذشت و    یطانیو ش ثیاز شاهزاده ها کوچک تر بود اما افکار خب نکهیا
به   بایز یشکار رفته بود با دختر  ی که به جنگل برا یاز روزها زمان یجوان ما در روز عهدیول

پاول هم به ملکه مارتا علقه داشت اما بانو   نکهینام مارتا که مادر شماست آشنا شد، مثل ا
که بر سر   یازدواج کردند و زمان شونیبا ا  نیهم ی مارتا به شاه استفان علقمند بود و برا

محافظت از ملکه، استاد به  ی و برا دگرفتن  سی به سفر به پار میشما باردار شدند تصم
باعث شد که شاه   نیرفتند. حسادت وجود پاول رو فرا گرفته بود و هم شونیهمراه ا

کنه که اگر اونها را انجام نده جان ملکه و شما و   یانسان ریغ ی به کارها دیاستفان رو تهد 
  ی ن باالدخترا  وشفقرا و فر  ی متاسفانه شاه استفان مجبور به شکنجه   ره،یگ  یاستاد رو م
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 یو ناجوانمردانه شد اون حت یراخلقیغ ی از کارها یلیهشت ساله به عنوان برده و خ
کرد کشت؛  یبه استادش شد و همسر استاد رو چون با اون مخالفت م انتیمجبور به خ

دور نقل  ی جا  کی کرد و به  یر یخبر فوت همسرش از مقامش کناره گ دن یاستاد پس از شن
هم به همراه همسرش آنا قصر رو ترک کرد و ملکه مارتا هم از   نمید زاده مکان کرد و شاه 

خواست که به همراه استاد شرلوک بره که در راه کشته   یدست شاه استفان فرار کرد و م
سپرد،   منیرو به دست عموتون د دی اومده بود ای شد و شمارو که تازه دو روز بود که به دن

 . دیدون یرو که خودتون م شیبق

 . ستی ب به بانو نگرمتعج نیجاست

 کشور هستم؟!  نیا ی .. م ... من االن شاهزاده . یعنی...  ی _ 

 سرش را تکان داد.  بانو

شاه   ی به جا دیدرواقع با  شون یا  ور،یسالواتور جون جنابیعال ی از نواده ها یکی  نی_ و همچن
دو کودک جا   نیا ی در نوزاد ثانه یاقدام خب کی یکردند اما متاسفانه ط  یحکومت م وانیر

 به جا شدند.

 شد.  ریسراز   نیقطره اشک از چشمان جاست  کی

دارم  ازیبهش ن  یاز هرکس شتریچرا االن که ب  ست؟ی کنارم باشه ن میاالن که مر  دی _ چرا با
 ست؟ ین

 لبش را تر کرد و گفت:  بانو

که براتون در نظر گرفته شده   یتی شد که شما از مسئول ی باعث م م ی _ سرورم حضور مر
در نظر   دی دوباره تکرار بشه رو هم با خی تار نکهیا ی ترس ما برا نیو همچن دیکن یکوتاه
 گرفت. 

 افکند. ریسرش را به ز  نیجاست

 .نمیب  یبندم چشم هاش رو م یچشم هام رو م نکهیتونم فراموشش کنم، هم ی_ نم
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 زد.  یلبخند کمرنگ بانو

  ی اونقدر قو دی شما با ،یبگذر یکه دوستشون دار ییاز کسا یشیمجبور م  یزمان هی_ 
 ! دیو به هدف باال برس نیکه تمام موانع رو کنار بزن نیباش

 برخواست. شی از جا سپس

 ذارم! ی_ من تنهاتون م

او   ی که برا یریاخ ی به اتفاق ها نیو پس از رفتن بانو کاروال  دیکش یق ینفس عم نیجاست
 .دی شیافتاده بود اند

 کنارم بود. میمر   نطوریا دی شدم، شا یکشور نم نی ا ی وقت شاهزاده   چی کاش من ه ی _ ا

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

 . یرانیچقدر دلم برات تنگ شده دختر ا  ینیکه بب یی_ کجا

 

 *** 

 

آنها   نیو مردم و تجاران و ... حاضر و آماده بودند و در ب نیتمام مسئول  یسالن سلطنت در
را آماده کردند و در صدر جلسه   شانیها  نیقرار دارند و خبرنگاران دورب  نی دکتر و بانو کاروال

 شاه استفان نشسته است.  یصندل نی و در بزرگ تر

کمه ها  که با د یسلطنت دی لباس سف کی با  نیشود و شاهزاده جاست یبلند م  پوریش ی صدا
به   شیکه موها یدرحال د،یشلوار و کفش سف کی شده بود و    نیتزئ  ییطل  ی رهایو زنج

 . ستدی ا یشود و در وسط سالن م یمرتب شده است وارد سالن م ییبایصورت ز 

 .زدیخ یبر م  شیاز جا  استفان
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شده و    دا یکشور هست چرا که شاهزاده پس از نوزده سال پ نیروز ا نی _ امروز، بزرگ تر
کشور هستند و   نی ا عهدیفرزند من و ول  نیشاهزاده جاست شونیا  نجاست،یهم اکنون در ا

کشور   نی چرا که اون قراره در کنار من از ا  دی احترام رو بگذار تی به اون نها دی شما با ی همه 
 ! رهی گ یعهده م کشور رو به ی از من اداره   دمحافظت کنه و بع

در دست   ینیها که س  مهیاز ند یکیاش جدا شد و به همراه   یاز تخت سلطنت استفان
شده بود، قرار داشت به    نیو الماس تزئ نیشاهزاده که با نگ ییتاج طل  ینیداشت و در س

 شد.  ک ینزد  نیجاست

سر او قرار داد و با غرور   ی برداشت و بر رو ینیس ی و تاج را از رو  ستادیا  نی جاست ی به رو رو
 .ستی به پسر قدرتمندش نگر

روز دختر مورد  نیکرد چرا که در ا یداشت و قلبش به شدت درد م یاخم کوچک  نیجاست
نکرد و هم اکنون   یها پشت او را خال یکه در تمام سخت یعلقه اش در کنارش نبود؛ دختر

  گری باشد او د  نیجاست ی اوج خوشبخت دی باکه تمام موانع پشت سر گذاشته شدند و 
 . ستین

 کردند.  می مجلس تعظ ی اعضا

 _ شاهزاده سلمت باد!

 آرام گفت:  استفان

 .یمجلس حرف بزن ی برا دی _ پسرم با

پشت به   نی اش نشست و جاست یتخت سلطنت ی سرش را تکان داد و شاه بر رو  شاهزاده
 شاه کرد و رو به تمام افراد مجلس کرد. 

و   نی شما چقدر منتظر من بود  ی ها یلیخ دونمیهستم و م  نی_ سلم من شاهزاده جاست
کار کنم و چه  یچ دی هستم و با یکه ک  دمیکه من فقط دو روزه فهم دیبدون د یبا  نمیا

ت کشور خبر دارم و تمام  دارم؛ از تمام مشکل  ازیتمام شما ن یاریرو دنبال کنم و به  یهدف
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  نی ده و تمام ا یانجام م یستی ناشا ی دونم که کارها ینام پاول م هب ی ها رو مقصر فرد  نیا
کشور محافظت کنم اما به   نیخوام از ا  یندازه، من م ی کارها رو گردن شاه استفان م

و من رو   دیکمکم کن دی بتون دوارمیدارم، ام ازیتونم و به کمک تک تک شما ن ینم ییتنها
 . دیکن یاری

 دستش را باال برد.  نیاز مسئول یکی

 باشم.  ن یسرزم نی ا عهدیجانم همراه ول ی خورم تا پا ی_ من قسم م

 بردن ظلم!  ن یاز ب ی بود آغاز اتحاد برا نیکردند و ا  یاعلم وفادار یگری پس از د یکی هیبق

  شیرو به رو ی ظره به من ی بود و با خوشحال ستادهی ا می ها مر یتمام آن شلوغ انیم در
 . ستی نگر

 لب گفت:  ریز

 من! ی کنم شاهزاده  ی_ من بهت افتخار م 

 چشمانش بود را پاک کرد. ی قطره اشک که بر رو  کی

از  یکیبه سمت  نیبر پا شده بود که تمام مردم آنجا بودند و جاست یبزرگ  جشن
افتاد که    یبردارد اما ناگهان چشمش به دختر یشراب  وانیل کیخدمتکارها حرکت کرد که 
 بر سر داشت.  یپشتش به او بود اما روسر

 شد.  کی او نزد به

 خانوم ...! د ی_ ببخش

 نبود.  می دختر به سمت شاهزاده برگشت اما مر آن

 خم کرد.  میتعظ ی مسلمان سرش را به نشانه  دخترک 

 شده؟!  یزیهستم، چ  یعراق کی_ سلم شاهزاده من  
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 سرش را تکان داد.  شاهزاده

 نفر اشتباه گرفتم. کیشمارو با   د ی_ ببخش

 به سمت اتاقش حرکت کرد.  سپس

 سخت بود. اریاو بس ی آنجا برا  ی فضا تحمل

 از قصر خارج شد.  زین می مر

 رفت.   می به دنبال مر رابرت

 ؟ ی ریگ  ی_ چرا ازم فاصله م

 پشت به او کرده بود.  می مر

 علقمند هستم. گهی نفر د کی _ من به  

 با تعجب گفت:  رابرت

 ! ؟ی_ چ

 دوستت ندارم. گهی_ دست از سرم بردار رابرت من د 

 زد. ی پوزخند رابرت

 ه؟ ینظرت عوض شد، اصل اون ک  هویچطور   یخواست یممکنه تو من رو م ری غ نی_ ا

 پر از بغضش گفت:  ی و با شتاب به سمت رابرت برگشت و همراه با صدا یعصب می مر

سخت   طی شرا   ی و عاشقمه و مثل تو من رو تو دونهی هست بهتر از توعه، قدرمو م ی_ هرک 
 تنها نذاشت ...

 و گفت:  دیکش ی قینفس عم سپس

 .نمتیخوام بب ینم گهی_ دست از سرم بردار رابرت د



 ی مرد مخف 

 
383 

 

 از آنجا دور شد. سپس

 .ستینگر  شی به رو به رو یناراحتبا  رابرت

 دکتر رفت و وارد اتاقش شد. ی به سمت خانه  زین می مر

 به او نگاه کرد.  یکرد و با افسوس و ناراحت دا یاش پ یرا از گوش نیجاست عکس

 دوستت دارم! یلی_ خ

 

 *دوسال بعد* 

 

 شود. یبلند م  پوریش ی صدا

 _ شاهزاده از سفر برگشتند. 

 شود. یاز خدم و حشم وارد قصر م یم ی به همراه هجم عظ ن یجاست شاهزاده

 او آمده بودند. داریاز جمله مردم به د نی مسئول ی  هیو بق  امپراطور

 .دیاو را در آغوش کش شاه

 پسرم!  ی _ به خونه خوش اومد

 زند.  یم یلبخند کمرنگ نیجاست

 _ ممنون پدر. 

 به تک تک افراد سلم کرد و رو به همه گفت: سپس

تونسته باشم حس آرامش رو به شما منتقل کرده   دوارمی_ ممنونم از استقبال گرمتون ام
 باشم. 
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 گفت: نیسرش را تکان داد و رو به جاست شاه

 ! یرو داشت یپسرم، سفر سخت یاستراحت کن ی_ بهتره بر

 به سمت اتاقش حرکت کرد. سرش را تکان داد و   نیجاست

را اشغال   سی انگل یافراد متجاوزگر پاول را که قسمت شرق یباالخره توانسته بود برخ او
را به   ی دو سال توانسته بود خدمات مهم و ارزشمند نی ا یکرده بودند را نابود سازد و ط

وقت از ته دل خوشحال   چیبه مردمش کند اما او ه میرا تقد  یکشورش بدهد و خوشحال
 را در سر داشت. می رم اد ینبود چرا که هنوز  

 تختش نشست.  ی اتاق شد و بر رو  وارد

 کنار تختش در آورد. یعسل ی را از کشو می مر عکس

 . ستی به او نگر یناراحت با

 بودم که نتونستم ازت محافظت کنم؟  فی ضع نقدری_ چطور ا 

 کرد. ی احساس م را یقلبش نهاد، درد وحشتناک ی را بر رو دستش

اش را   یکامل جسم یداشت و تا کنون نتوانسته بود سلمت یقلب یماری دو سال بود که ب او
 .اوردیبه دست ب

  کلیدکتر ما ی اگر در خانه  را ی گذراند؛ ز  نیدو سال را در کنار بانو کاروال نیا  می مر یطرف از
 ی ادیز ی زها ی انو ماند و چدر کنار ب لیدل نیشد، به هم یماند رابرت هر روز مزاحم او م یم

( را به او Jewelry Moonکرده بود که لقب ماه جواهر ) شرفتیگرفت، آنقدر پ ادیاز او 
 دادند.

کرده بود و   یخود معرف ی او را به عنوان دختر خوانده  ن یبود که کاروال زی نزد بانو عز آنقدر
 مشغول به کار بود.  نی در قصر دور از دسترس شاهزاده جاست

 و کارساز بودند. ی مقو  اری ساخت بس یم اهانیکه با گ ییاو طبابت بود و داروها کار
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 طبابت ساخته شده بود. ی برا  میمر  یی گو

  زین شاه یبود که حت  یاما ماهر بود و آنقدر دختر آرام و مهربان یکامل سنت بی طب کی  می مر
  چیه نی و جاست  میحفظ جان مر  ی کرد، اما برا ی بود افتخار م یرانیا  ی بانو کی به او که 

کمک   گریاو را درمان کند و از پزشکان د نیجاست یمار ی ب ی برا م یداد که مر یوقت اجازه نم
 گرفت.  یم

در قلبش   شهیاز عشقش هم یخرسند بود اما غم دور تی همه محبوب نیاز ا  زین می مر
 رفت.  ینم نیمانده بود و از ب

هنوز در   شانی انجام داده بودند اما قلب ها یشیقابل ستا   ی کارها گریکد ی عاشق دور از  دو
 سوخت.  یم یگری غم از دست دادن د

 

 *** 

 

 خود را به شاه استفان رساند. عیسر   نیشاهزاده جاست خدمتکار

 تر شده.  می_ سرورم حال شاهزاده وخ

 رساند.  ن یخود را به جاست عیسر   استفان

 خم کرد. م یتعظ ی از او فاصله گرفت و سرش را به نشانه  پزشک

 _ سرورم ...

 شده؟ حال پسرم چطوره؟!  ی_ چ

 گفت:  یبا ناراحت  یسلطنت پزشک
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از   دی و با  ادیاز دستم بر نم یتر شده، من بهتون گفتم کار فی_ قلبشون نسبت به قبل ضع
 .نی ری (* کمک بگCrystal)ستالی عمارت کر

 .ستی نگر نیبه جاست یبا ناراحت شاه

 .لی_ ن

 شد.   کی به شاه نزد  لین

 _ بله سرورم! 

 . ادیبگو ب نی _ برو به بانو کاروال

کرد و به همراه طبابت آموزش   یاو را اداره م ن ی که بانو کاروال ی: عمارتستالی کر عمارت
 گرفت.  یو جادوها در آنجا قرار م  روهایاز ن یبرخ

 ورود به اقامتگاه بانو اجازه خواست.  ی برا لیبود که ن می درحال صحبت با مر  نیکاروال  بانو

 گفت که صورتش را بپوشاند.  می اجازه داد و به مر بانو

  ی بر رو سیکله گ کی  یروسر ی به جا نیگشت و همچن یبا نقاب در قصر م می مر رایز
 نشود. نیبه خصوص جاست  گرانی داد تا موجب شک د یسرش قرار م

 باخبر بودند.  کلیو دکتر ما  نیحضور او در قصر فقط شاه استفان، بانو کاروال  از

 وارد اتاق شد. لین

 من شاه استفان شمارو احضار کردند. ی _ بانو

 برخواست.  شی از جا بانو

 شده؟!    یزی_ چ

 و گفت:  دیکش یقینفس عم لین
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 حال شاهزاده بدتر شده.  نکهی_ مثل ا

 سرش را تکان داد و به سمت اتاق شاه استفان حرکت کرد.  بانو

 خارج شد و وارد اقامتگاه خود شد. نیاز اتاق جاست  زین شاه

 ورود خواست و شاه به او اجازه داد.  ی اجازه   نیکاروال  بانو

 شد. ک یوارد اتاق شد و به شاه نزد  بانو

  یکشه حال منم بدتر م یکه اون درد م یشه و زمان یتر م می_ حال پسرم هرروز داره وخ
خودت دست به کار  دی تونم تحمل کنم، با یچون نم یکن یکار کیاالن  نیهم دیشه، با 
 .ی و درمانش کن یبش

 و گفت:  دیکش یقینفس عم بانو

 نکهی مثل ا  اد،یاز دست من هم بر نم یچطور بگم اما مطمئنم کار دونمی _ سرورم نم
 . نندیرو بب گهی همد د یدو نفر با  نی که ا نهیسرنوشت ا 

 برخواست.   شیاز جا  عیسر شاه

 یچه اتفاق نن یاگه همو بب یدون یدم، خودت که م ینم ی اجازه ا ن ی_ نه، نه من همچ
 .فتهیم

 خونسرد گفت: یلیخ بانو

رو بشناسه   می تونه مر یشاهزاده م دنی د نیاما نگفتم در ا ننیهمو بب  د ی_ من گفتم اونا با 
بره و درمانشون کنه   شونیبه اقامتگاه ا دهی که شاهزاده شب ها خواب یزمان   دیبا  می نه، مر ای

 شاهزاده حضور اون رو احساس کنه.  نکهیبدون ا

 .ستی به بانو نگر  ریمتح شاه
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اگه پسرم در خواب باشه،   ی نقاب رو به صورت داشته باشه حت د ی اما با  هی_ فکر خوب
 منه. ت یفعل در اولو  نیجاست یسلمت

 داد.  سرش را تکان بانو

 همه مهمه سرورم. ی شاهزاده برا  ی_ سلمت

 برخواست. شی از جا سپس

و شاهزاده    می ندارم اما با تمام توانم از مر هیقض   نینسبت به ا  یحس خوب  نکهی_ با ا
 سرورم. کنمی محافظت م

 سرش را خم کرد و از اتاق خارج شد.  سپس

 انو وارد اتاق آنها شد. درکنار دوستانش نشسته بود و در حال حرف زدن بود که ب می مر

 خم کردند.   م یتعظ ی برخواستند و سرشان را به نشانه  شانیاز جا همه

 گفت: می زد و رو به مر یلبخند کمرنگ بانو

 اتاقم باهات کار دارم.  ای_  ماه جواهر ب

 حرکت کرد. نی از دوستانش جدا شد و پشت سر بانو کاروال می مر

مبل  ی بانو بر رو  ی رو به رو زین می مبل نشست و مر ی اتاق بانو شدند و بانو بر رو وارد
 نشست. 

 _ حال شاهزاده بدتر شده. 

 متعجب و نگران به بانو نگاه کرد. می مر

 رو معالجه نکرد؟!  شونیا  ی! چرا؟! مگه پزشک سلطنت؟ی_ چ

 سرش را به چپ و راست تکان داد. بانو
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 را فشارد. می مر ی گلو بغض

 من سخته.  ی برا  نی تحمل مرگ جاست  ره،یبم  دینذار د،یکن یکار کی بانو  _ 

 گفت:  عیسر بانو

رو خطاب   شون یبه اسم ا یشاهزادست و تو حق ندار کی _ مواظب حرف زدنت باش، اون 
 .یرو درمان کن شون یتو ا   میگرفت میمن و شاه تصم  ،یکن

 باز شدند. ینلبک ی به اندازه  می مر چشمان

 ! ؟ی_ چ

  ی و دارو برا یکن یرو چکاب م  شونیو ا یری تو م دند یشاهزاده خواب نکهی_ شب ها بعد از ا
اما بهتره   شونهیا یحضور تو هم باعث دلگرم دونمی هرچند که م یکن یم  زیتجو شون یا

 حتما و حتما نقابت رو به صورت داشته باش.  نکهیو ا  یهرشب بر

 سرش را تکان داد.  می مر

خودش او را   نیو همچن ندیتوانست هر شب عشقش را بب یم رای دلش خوشحال بود ز در
 بهتر که او درکنار شاهزاده بود؟  نیکرد و چه از ا یدرمان م

 برخواست.  شی از جا بانو

 . یشب آماده بش ی و واسه  ی بر یتون  ی_ االن م

 

 *** 

 

صورتش نهاد و به همراه    ی بر رو زیرا ن دشیبر تن کرد و نقاب سف ی دی لباس سف می مر
 به سمت اتاق شاهزاده حرکت کردند. گاردی باد ن یچند
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 او را نشناسد.  یبود که کس دهی پوش ی دیبود و شنل سف نیپا  سرش

 وارد اتاق او شد. ییبه تنها میمر  دندیکه به اقامتگاه شاهزاده رس یزمان

  نیجاست ی ابیسرش برداشت و در سمت چپ خود نهاد و به صورت ز  ی را از رو شنلش
 نگاه کرد. 

 بود که چقدر دلتنگ او است. دهیفهم تازه

بلند   نیگفتن جاست ونیهز ی بگذارد که صدا نیجاست یشانیپ ی را جلو برد تا بر رو دستش
 شد. 

 ...! می... تنهام نذار ... مر م ی... مر  می_ مر 

 شد.   ری سراز می قطره اشک از چشمان مر  کی

 گذاشت.  نیجاست یشانی پ ی را بر رو دستش

 و دستش را برداشت.  دیکش یقیلحظه نفس عم  چند

 بود. یخواب خوش  دن یدرحال د رای شد ز ان ینما نیصورت جاست ی بر رو  یکمرنگ لبخند

 که در گذشته اتفاق افتاده بود. یخواب

 

 *گذشته* 

 

 شد و دستانش را دور گردن او حلقه کرد.  کی نزد نیجاست به

 که من رو بهت داده؟!  یشکر کنهزار بار خدارو  یروز  دی با یدون ی_ م

 و گفت: د ی بلند خند نیجاست
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 . ارمیاونقدر که من در برابرش کم م اده؟یاعتماد به نفست ز  یلیخ یدون ی_ م

 کرد.  یاخم مصنوع می مر

 بار خواستم خودمو لوس کنم.  هی _ اه اصل ولش کن  

در آغوش مرد   م یدست او را گرفت و مر  نیجدا شود که جاست نیخواست از جاست سپس
 مورد علقه اش فرو رفت. 

 !وونهی_ د

 . دیرا بوس م یسر مر  ز ین نیچسباند و جاست نیجاست ی  نهیسرش را به س  سپس

 

 *حال* 

 

  ی برخواست و پارچه را بر رو شیبود از جا  نیساعت که در کنار جاست  کی پس از  می مر
 سرش انداخت و از اتاق خارج شد.

 شد. کی اهزاده به او نزدش خدمتکار

 چطوره؟  شونی_ حال ا

 را تکان داد و گفت:  سرش

 داشته باشند. یفکر کنم امشب خواب آروم و راحت نمیب یچهرشون م ی _ آرامش رو تو

 از آنجا دور شد. سپس

 

 *** 
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 شد. داری زود شاهزاده از خواب ب صبح

 وارد اتاق او شدند.  خدمتکارها

 برخواست.  شیبدنش را مالش داد و از جا یکم نیجاست

 خوبه. یلیامروز حالم خ بهی_ عج

 از خدمتمارها گفت: یکی

 . نی تا زودتر خوب بش دی_ سرورم بهتره استراحت کن

 برخواست و گفت:  شیاز جا  نیجاست

 . دی_ تنهام بذار

کرد که باعث شد همه   یظی اخم غل نی جاست دی بگو  یزیها خواست چ مهی از ند یکی تا
 بروند.  ونریب

 . دیکش ادیالزم وارد اتاقش شد و فر  ی رفت و بعد از انجام کارها ییبه سمت دستشو  سپس

 . دیاریمن رو ب ی _ لباس ها

 شاهزاده کردند.   ی لباس ها ضی وارد اتاق شدند و شروع به تعو خدمتکارها

 شد.   یاز لبان شاهزاده پاک نم لبخند

 ها کرد و گفت:   مهی از ند یکیبه  رو

 اومده بود اتاقم؟  یکس شبی_ د

 _ نه سرورم. 

 سرش را تکان داد.  شاهزاده
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 دارم؟ یانرژ  نقدریچرا ا  دونمی ! امروز نمبهی_ عج

 کردند. ز یتجو یهست که پزشک سلطنت یی_ حتما به خاطر داروها

 ی ه را عوض کرد به سمت آشپزخان شیلباس ها  نکهیسرش را تکان داد و بعد از ا  نیجاست
به  یچندان  لیقبل که م ی قصر حرکت کرد و صبحانه اش را کامل خورد؛ بر عکس روزها 

 خورد. یصبحانه نداشت و فقط چند لقمه صبحانه م

 تمام خدمتکارها از تعجب باز مانده بود.  دهن

 ها کرد. مهیبعد از خورد صبحانه اش رو به ند نیجاست

 د؟ یخوشمزه رو شما آماده کرد ی صبحانه   نی_ ا

 مخصوص آشپزخانه با لبخند سرشان را تکان دادند. ی دمتکارهاخ

 _ بله قربان. 

 سرش را تکان داد.  نیجاست

 ! دیخوشمزه بود، خسته نباش یلی_ خ

 برخواست و به سمت اتاق شاه حرکت کرد.  شی از جا سپس

 از آشپزها رو به دوستش گفت: یکی

 کرد. فی شاهزاده ازمون تعر شهیخدا باورم نم  ی _ وا

 گفت:   یگرید

 زنه!  یقلبم چقدر قشنگ لبخند م ی _ وا

 به امور کشور کرد. یدگ ی به سمت اتاق شاه رفت و همراه شاه شروع به رس شاهزاده
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خودش رفت و در اتاقش نشسته بود و در فکر فرو رفته   ی به سمت خانه  می مر یطرف از
 بود.

 تر شده.  فیر نسبت به قبل ضعچقد نیکرد که جاست یفکر م  نیا به

 داد. یرا آزار م میمر  یلیآنکه او را از دست بدهد خ تصور

 

 *چند روز بعد* 

 

 خود انداخت و به سمت آرامگاه شاهزاده حرکت کرد.  ی را بر رو دیسف ی  پارچه

 سرش در آورد. ی وارد اتاق شاهزاده شد به سمتش حرکت کرد پارچه را از رو  نکهیاز ا پس

 قرار داد.  نیجاست یشانیپ ی را به سمت سر شاهزاده برد و رو  دستش

 چشمانش قرار گرفت. ی مرگ ژنرال سالواتور و بانو شهرزاد جلو ی صحنه  ناگهان

 برداشت.  نی جاست یشانیپ ی دستش را از رو عیسر

 باز شدند.  نیلحظه چشمان جاست کی

 به صورت شاهزاده نگاه کرد. دهیو ترس  متعجب

 : دیغر  یبرخواست و عصب شیاز جا  نیجاست

 ! ؟ی هست ی_ تو ک 

 شوند.  یها وارد اتاق م   مهیتمام ند دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر

 نگاه کرد. نیبا ترس به چشمان جاست می مر

 _ م ... م ... من ... 
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 :د یکش ادیفر   نیجاست

 ! دی کن رشی_ فورا دستگ

 بلند کردند. ش ی را گرفتند و او را از جا م یدو طرف مر   گاردهایتا از باد چند

 بلند گفت:  می مر

 بدم، شاهزاده ... شاهزاده ...! حیتوض دی _ شاهزاده لطفا بذار

زد اما  یگرفت و او را صدا م  ینم نیاز در خارج شود چشم از جاست نکهیقبل از ا  تا
 داد. ینم تی شاهزاده به او اهم

 :دیکش  ادیفر   یعصب نیجاست می از رفتن مر پس

 . ادیب نیبگ نیبه بانو کاروال  عی_ سر 

  نیخم کرد و به سمت اتاق بانو کاروال می تعظ ی از خدمتکارها سرش را به نشانه  یکی
 حرکت کرد. 

 شد.   نیوارد اتاق جاست نی بانو کاروال قهیاز چند دق پس

 افتاده قربان؟  یفاق_ چه ات

 کرد. ی ظی اخم غل نیجاست

لباسش بود و االن من از شما   ی وارد اتاقم شد که نماد عمارت شما تو یکیشب   مهی_ ن
 بود و چرا اومد؟  یخوام، اون دختر ک  یم حیتوض

 گفت:  دهیمتعجب و ترس نیکاروال  بانو

 ! ؟ی_ چ ... چ

 :دیکش ادیفر   یعصب شاهزاده
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بود و به من    نجایشب ا مهیاومد اتاق من اونم ن ستال ی عمارت کر ی ها مهی از ند یکی_ 
در   ؟یخواست من رو بکشه چ یدر امانم؟ اگر م نجا یبدونم که ا دی دست زد، من از کجا با

 ضمن صورتش رو با نقاب پوشونده بود.

 شود.  یبزند شاه وارد اتاق شاهزاده م یخواهد حرف یتا م بانو

 بشه. هیاونجا تنب نیطبق قوان  دی ه پس با اومد ستالی_ اگه از عمارت کر 

 متعجب به شاه نگاه کرد.  شاهزاده

افتاده، اون دختر رو به دست بانو   یچه اتفاق دن ی _ اونقدر صدات بلند بود که همه فهم
 بسپر.  نیکاروال

 زد.  ی پوزخند نیجاست

 خودم شکنجه بشه.   ی چشم ها  ی جلو دی _ هرگز، اون دختر با

 متعجب به شاهزاده نگاه کردند.   نی و بانو کاروال شاه

 . ستی آنها نگر  ی با اخم به هردو نیجاست

 کنم. یم  یدگ یرس هیقض  نی _ فردا خودم به ا

 کردند. یزندان  کی تار یرا در اتاق می مر گاردهایباد

 کرد.  یبا ترس به اطرافش نگاه م می مر

 ود. کرده ب  دنی شروع به لرز ی ادیبود و بدنش از ترس ز دهی ترس

 خواست. یگفت و از او کمک م یخود سخن م ی دل با خدا در

به او کمک نخواهد کرد پس از   یبکشد کس ادیدانست اگر درخواست کمک کند و فر یم
 خود کمک جست.  ی خدا
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 را آوردند.  می مر گاردهایوارد اتاق محاکمه شد و باد   شاهزاده

 نشست. یصندل  ی بر رو شاهزاده

 را با طناب بستند.  شی قرار دادند و دست و پاها یتخت ی بر رو زیرا ن می مر

 کنم.  یدختر رو به صد ضربه شلق محکوم م نی_ من ا 

 متعجب به شاهزاده نگاه کردند.  همه

 .دیحکم رو اجرا کن عی_ سر 

 با ترس چشمانش را بست.  می مر

 دل گفت:  در

 مهربون خودت به دادم برس.  ی خدا ی خودت کمکم کن! ا ای _ خدا

 او را به صدا در آورد. ادی شد فر می اول که وارد کمر مر ربهض

 نشستند.  یرحمانه م یاو ب فی جان و ظر یشلق پشت سر هم بر کمر ب ضربات

 شلق شاهزاده دستور داد که شلق نزنند. ی از زدن پنجاه ضربه  پس

 ! ه؟یو چه شکل هیدختر ک  نی ا نمیبب دی با  د،ی_ صبر کن

 گفت:   عیسر می کرد که مر ک یشد و دستش را به ماسک او نزد   کینزد  می مر به

 صورتم سوخته.  ،ی دست به ماسکم بزن ی_ حق ندار

 .د ی کش ادیفر م یآورد که مر یدوباره دستش را جلو م شاهزاده
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 صورتم سوخته.  ،ی به نقابم دست بزن ی_ گفتم حق ندار

 متعجب به او نگاه کرد. نیجاست

 آشناست.  شی او چقدر برا ی کرد صدا یم حس

 .نمیخوام صورتت رو بب ی_ فقط م

 گفت:  یجان ی ب ی با صدا می مر

 لطفا! شه،ی تر م قیسوزش صورتم عم د،ی_ لطفا دست به نقابم نزن

 فاصله گرفت.   می از مر نیجاست

 ! دی_ آزادش کن

 نگاه کرد. می به چشمان مر سپس

 .اتاق من بذاره ی حق نداره پاش رو تو  گهی دختر د نی_ ا

 رفت.  رونیاز اتاق محاکمه ب سپس

که شاهد ماجرا بود دست او را گرفت و به   نیبلند کردند و بانو کاروال  شی را از جا می مر
 تختش نهاد.  ی سمت اتاقش برد و او را بر رو

  ستادهیسرش ا ی که باال نی به بانو کاروال یباز بودند و با درد و ناراحت مهین می مر ی ها چشم
 کرد.  یبود نگاه م

  شونی ا  ی که برا یشد؟ پزشک سلطنت  داریشاهزاده از خواب ب هویفهمم چرا   ی_ من نم
 بردن.  یشاهزاده م ی کرده بود و خدمتکارها هم هرشب دارو رو برا ز یخواب آور تجو ی دارو

 زد و سکوت کرده بود. ینفس نفس م  می مر

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی
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 افتاد.  شب گذشته ادی به

 

 *گذشته*  

 

 قرار داد.  نیجاست یشانیپ ی را به سمت سر شاهزاده برد و رو  دستش

 چشمانش قرار گرفت. ی مرگ ژنرال سالواتور و بانو شهرزاد جلو ی صحنه  ناگهان

 برداشت.  نی جاست یشانیپ ی دستش را از رو عیسر

 باز شدند.  نیلحظه چشمان جاست کی

 به صورت شاهزاده نگاه کرد. دهیو ترس  متعجب

 : دیغر  یبرخواست و عصب شیاز جا  نیجاست

 ! ؟ی هست ی_ تو ک 

 شوند.  یها وارد اتاق م   مهیتمام ند دی بگو یزیخواهد چ ی تا م می مر

 نگاه کرد. نیبا ترس به چشمان جاست می مر

 _ م ... م ... من ... 

 : دی غر نیجاست

 ! دی کن رشی_ فورا دستگ

 

 *حال* 
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 _ بانو! 

 .ستینگر  میبه مر   نیکاروال

 _ بله. 

 به زور شروع به حرف زدن کرد. می مر

قراره از   یک ... ک   ششونی_ ح ... حال ... ش ... شاهزاده خوبه؟ اگه ... من شب نر ... نرم پ
 مراقبت ... کنه؟ شونی... ا ی ا

 گفت:  یو با ناراحت دیکش یقینفس عم بانو

 ینیب یم  یکه دار یوقت یبه فکر شاهزاده باش  ی تی موقع نیهمچ ی تو  یتون ی_ چطور م
 جونت در خطره؟ 

 را بست.  شی چشم ها  یبا ناراحت می مر

 ی... ب یتونم ب یشده چ ... چطور م  ماریشده بود، به ... به خاطر من ب  فیضع یلی_ خ
 تفاوت باشم؟ 

 سرش را تکان داد و گفت:  بانو

 .یفعل بهتره استراحت کن ،ی_ بهتره بهش فکر نکن

 را با هزاران هزار فکر تنها گذاشت.  میاز اتاق خارج شد و مر  سپس

  زیتجو  یهم که پزشک سلطنت  ییبه سمت تختش حرکت کرد و داروها  نیشد و جاست شب
 را بست. شیو چشم ها دیکرده بود را خورد و دراز کش
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هرشب به   ی کرد کس یحس م رایپزشک را نخورده بود ز  ی شب گذشته افتاد که دارو ادی به
بماند اما با    داریباشد آن دارو را نخورد تا ب می و با فکر آنکه آن فرد مر دی آ  یسراغ او م
 رو به رو شد. ی منتظره ا ریغ ی منظره 

 را بست. شیرا به زور قورت داد و چشم ها شیگلو   آب

 ها!  یرفت بگ ادتی ری _ شب بخ

 را باز کرد و متعجب به سمت صدا برگشت.  شی چشم ها  عیسر ی لیصدا خ دنیشن با

 پنجره نشسته بود و در حال خواندن کتاب بود. وانی کنار ا می مر

 گذاشت و با لبخند به شاهزاده نگاه کرد.  وان ی ا ی را بر رو کتاب

 ؟ یبگ ریبه من شب بخ ی خوا ی_ نم

 برخواست.  شیاز جا  نیجاست

 م؟ ی مر ی_ خودت

 زد و گفت:   یلبخند کمرنگ می مر

 و تو رو مداوا کنه. اد ی_ بذار اون دختر ب

شد و به اطرافش   داری باز شدند و از خواب ب شیچشم ها دی بگو یزیتا خواست چ شاهزاده
 . دیرا ند مینگاه کرد اما مر 

 آب خورد.  وانی ل کی و به سمت پارچ آب حرکت کرد و  دیکش شی گلو ی بر رو یدست

 استاد شرلوک به ذهنش آمد. ی خانه  یآتش سوز ی و صحنه   دیکش یقیعم نفس

 شد.  ری سراز  ش یچشم ها ی قطره اشک از گوشه   کی

 _ نتونستم ازت محافظت کنم، نتونستم. 
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 :دیکش ادیبلند فر  سپس

 ! رونه؟یاون ب ی_ کس

 وارد اتاق شد.   عیاز خدمتکار ها سر یکی

 سرورم؟  نیداشت ی_ امر

 . ادیمن به اتاقم م ی مداوا ی به بعد هرشب برا  نی _ اون خدمتکار از ا

 رفت.  می کرد و از آنجا دور شد و به دنبال مر می و تعجب تعظ یبا خوشحال مهیند

 حالش بهتر شده بود.  یبود و کم نیدر کنار بانو کاروال  می مر یطرف از

 کرد. می اجازه خواست و سپس وارد اتاق بانو شد و تعظ مهیند

 .ادیب شونیا ی مداوا ی برا شونی دختر هرشب به اتاق ا نی دادن ا_ درود، شاهزاده دستور 

 سپس به بانو نگاه کرد. مهی متعجب به ند می مر

 من!  ی _ بانو

 نگاه کرد.  مهی به ند نیکاروال  بانو

 فرستم.  یدختر رو م نیمنتظر باش االن ا  رونی_ تو برو ب

 سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد.   مهیند

 برگشت.  می به سمت مر عیسر بانو

و فقط لقب ماه    یندار یبگو اسم هیاسمت چ دیاگه ازت پرس ،یمواظب خودت باش دی _ با
جواهر رو بهت دادنه؛ لطفا خودت رو لو نده اگه جون شاهزاده و خودت برات مهمه، نقابت  

 صورتت برندار. ی رو هرگز از رو

 سرش را تکان داد.  می مر
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 . دیاو را بوس یشانیپ بانو

 دوستت دارم دخترم مواظب خودت باش، حاال برو!  یلی_ خ

سر خدمتکار شاهزاده به سمت اقامتگاه او   برخواست و پشت شی با لبخند از جا می مر
 حرکت کرد. 

 خدمتکار بلند گفت:  دند ی به اقامتگاه رس  نکهیاز ا پس

 خوام. یورود م ی _ سرورم اجازه 

 گفت:   شاهزاده

 تو. ای_ ب

 وارد اتاق شدند.  م یو مر   مهیند

 ! یبر یتون ی_ م

 رفت.   رونی سرش را تکان داد و از اتاق ب  مهیند

 نگاه کرد.  شیبه مرد رو به رو ادیبا ترس اما شوق ز می مر

کارهات نظارت دارم پس کارت رو   ی اما از امشب من هم رو یکن یکار م یچ دونمی _ نم
 درست انجام بده! 

 .دیسرش را تکان داد و شاهزاده به سمت تختش حرکت کرد و دراز کش می مر

 . ستی گرکنار تخت شاهزاده نشست و به او ن یصندل   ی رو زین می مر

 چند لحظه به چشمان او نگاه کرد. شاهزاده

 انداخت.  یم  می مر ادیآن دختر او را به   ی ها چشم



 ی مرد مخف 

 
404 

 

و   بایو دلسوزانه به صورت ز  یبا مهربان  زین میرا بست و مر  شیآرام چشم ها  شاهزاده
 .ستیدرخشان او نگر 

 کم کم مهمان شاهزاده گشت. خواب

 بود. ده ی و خوب که تا کنون ند  نیر یش یخواب

 

 *** 

 

برخواست و به سمت اتاق خود رفت و   شیرنگ را بر سر خود نهاد و از جا دیسف ی  پارچه
 را عوض کرد و به سمت خانه اش حرکت کرد. شیلباس ها 

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

 فشرد. یقلب او را م اریبس درد،

 :دی شیاند  یخود م با

همه درد رو  نیا  تونمیکنم، نم یتا بتونم راحت تر زندگ  گرفتمیم  یکاش فراموش ی _ ا
من گذاشتند، آخه چرا   ی دوش ها ی رو رو نیسنگ  ی وزنه  کی کنم  یتحمل کنم، حس م 

 فته؟ یکنم؟ چرا اگه من کنار اون باشم جون ما در خطر م تی هو ی افشا تونمینم

 وارد اتاقش شد. یبغض و ناراحت با

 شدند.  شیمهمان چشم ها اشک

 پنجره نشست.  وانیا ی اتاقش حرکت کرد و رو ی مت پنجره س به

 بود.  م یمر  ی بایز ی نظاره گر چهره  نی پاول از پا  یطرف از

 خود رفت.  گاه یاز چند لحظه از آنجا دور شد و به سمت مخف پس
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 پاول وارد اتاقش شد.  ییدا

 

 *گذشته* 

 

 با اشک به استفان نگاه کرد. پاول

 شد.  کی پاول به او نزد ییدا

 ؟ یکن یم هیشده پاول؟ چرا گر ی_ چ

 پاول بلند شد. ی  ناله

 دوست نداره؟   یکنه؟ چرا منو کس یم ی_ چرا پدرم به من کم توجه

 او نهاد.  ی شانه  ی دستش را بر رو ستف ی پاول، کر ییدا

 از من دوستت نداره پسرم.  ریکس غ چی ه نجای_ در ا

 متعجب به او نگاه کرد.  پاول

 _ چرا؟ 

 زد. یلبخند کمرنگ ستفیکر

 .ادیاز تو خوشش نم یکس نیهم  ی برا یشاه هست   ی ا غهی_ تو پسر ص

 شد.  ریاز چشمان پاول سراز گر یقطره اشک د  کی

 به وجود اومدم؟   یطور نیکه ا  هیمن چ ریتقص ه؟یمن چ  ری_ ت ... تقص

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم ستفیکر
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 . ی ا یکمرنگ به نظر ب گرانی در نظر د نقدریپدر توعه که باعث شده ا ریتقص نای_ تمام ا 

 دستانش را از خشم مشت کرد. پاول

 _ از شاه متنفرم! 

 کرد و گفت: یظ یاخم غل ستفیکر

 . ینیبش ییتخت فرمانروا ی شاه رو ی که خودت به جا نهی_ پسرم تنها راه ا 

 اش نگاه کرد. ییبه دا ریمتعجب و متح  پاول

 خ ... شونی! امکان نداره، ا؟ی_ چ

کنم و هرگز اجازه   یمن کمکت م  ،یاحساست بذار ی پا رو  دیبه هدفت با  دنی رس ی _ برا
 هوات رو داره.  شهی هم ییپاول، دا ،ین یبب یبیدم آس ینم

 

 *حال* 

 

 اش را در آغوش گرفت.  ییدا  یبا خوشحال پاول

 . ییدا نمیب یخوشحالم که دوباره تورو م یلی_ خ

 او قرار داد.  ی شانه  ی از پاول جدا شد و دستانش را رو ستفیکر

 . نمیب یخوشحالم که تورو م یلیپسرم! منم خ ی شد رومندی_ چقدر بزرگ و ن

 .ستندی نگر گریکد ی به چشمان   قیدو عم آن

 افتاده پاول؟  ی_ اتفاق

 مبل نشست. ی رواش گرفت و بر  ییچشم از دا عیسر پاول
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 _ نه چطور؟ 

 ! ینی_ غمگ

 مبل نشست. ی کنار پاول بر رو سپس

 . ارمیتونم به دستش ب یخوام که مطمئنم نم یرو م یزی_ چ

 زد.  ی ا ثانهیلبخند خب ستفیکر

  چیه  ایدن نی ا ی مجذوب خودش کرده، تو نقدریخاصه که تورو ا  یل یخ زی _ حتما اون چ
 . یاریاونو به دست ب یتون یم ینیاگه سر تخت بش  ست،یممکن ن ریغ یکار

 

 *** 

 

 و از قصر خارج شد.   دی را پوش شی لباس ها  نیجاست

 او را به سمت شرکتش بردند. شی گاردهایاش شد و باد یدراز و مشک نیماش سوار

اش   یمیو بزرگش شد با دوستان و همکاران قد  دیوارد شرکت جد  نکهیبه محض ا  نیجاست
 چشم تو چشم شد. 

 . دندیرا در آغوش کش نی شدند و جاست  کی به او نزد همه

 گفت:   عیسر نیستیکر

 . ستیکارتون درست ن نیا  دی _ بچه ها اول به شاهزاده احترام بذار

 از آنها جدا شد و با اخم به آنها نگاه کرد.  نیجاست

 سرکارتون.   نیبر  عی_ سر 
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 با اخم وارد اتاقش شد.  سپس

 سخت بود.  اریاو بس ی برا می آن فضا بدون مر تحمل

 . ستندینگر  نیستی به کر یبا ناراحت همه

که  دی دون یسوخت و مرد و همتون م  شیآت ی تو می مر م،ی بهش حق بد دی _ بچه ها با
 . دیچقدر به اون دختر علقمند بود و نبود اون براش عذاب آوره پس درکش کن

 . ستینگر  س یاراحت به اتاق رئن ایآناستاز 

شرکت  یوقت یاون واقعا عاشق شاهزاده بود چون حت ست، ین  میشد که مر  فی_ ح
 و هرگز تنهاش نداشت. ستادیا نیبرشکست شد اون پشت شاهزاده جاست 

 حرکت کردند.  شانیها  زیسرشان را تکان دادند و به سمت م یبا ناراحت همه

لبانش بود و آرام آرام  ی بر رو گرشیرا در دست گرفته بود و دست د  م ی عکس مر نیجاست
 . ستیگر  یم

 سخت بود. اریاو بس ی برا می مر یدور تحمل

کردن   هیشروع به گر ادیقلبش ضربه زد و از درد ز ی نهاد و محکم بر رو  زیم ی را بر رو عکس
 کرد.

 کرد. دنی اش به شدت شروع به لرز چانه

را   نقدرینبودم ... ا فیضع نقدری نبودم ... ا فیضع نقدریوقت ا  چیه من تا حاال ی_ ل ... لعنت
ها؟    ؟یتنهام بذار یراحت نیبه هم  یکردم ... چ ... چطور تونست ینم هی... راحت گر

 ...؟! یچطور

 کرد. هیگذاشت و شروع به گر  زی م ی را بر رو سرش
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 *** 

 

 . ستی نگر نهیبا لبخند به آ  می مر

 .نمیتونم هرشب تورو بب ی_ باالخره م

بر خواست و به سمت   شیسرش قرار داد و از جا  ی را بر رو دشیسف  یشمیابر ی  پارچه
 اتاق شاهزاده حرکت کرد.

 بلند گفت:  خدمتکار

 شود. ی( وارد م Crystal) ستالیعمارت کر  ی  مهی_ جناب شاهزاده، ند 

 وارد اتاق شد. ری سر به ز  میدر اتاق شاهزاده باز شد و مر  سپس

 بود.  ستادهی او ا ی رو به رو قی که سرش را بلند کرد شاهزاده دق یزمان

 زد. یبود و قلبش به شدت تند م ریسر به ز  می مر

 به پا بود.  ییظاهر خود را آرام نشان داده بود اما در دلش غوغا به

 _ خب ...؟!

 سرش را بلند کرد.   عیسر می مر

 _ بله؟! 

 را باال برد.   ش یابروها شاهزاده

 رو امشب هم انجام بده.  ی کرد یکه هرشب م  ی_ خب منتظرم همون کار

 : دی گو یدهد و م یرا به زور قورت م شیآب گلو  می مر

 .دین یتختتون بنش ی _ چشم، سرورم لطفا رو
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 تخت نشست. ی به سمت تختش رفت و بر رو  شاهزاده

که خودش با   یآرامبخش ی دارونهاد و   یعسل ی را بر رو فشیشنلش را در آورد و ک  زین می مر
و با   ختیآب ر  وانیل کی قاشق از آن را درون   کیساخته بود را در آورد و  یاهیگ ی داروها

 احترام به دست شاهزاده داد.

 به زور آن را خورد. نیجاست

 _ اه چقدر بد مزست!

 گفت:  یبا نگران می مر

 _ حالت خوبه؟! 

 نگاه کرد.  می متعجب به مر نیجاست

 

 *گذشته* 

 

 .ادیشربت بخور مطمئنم خوشت م نیاز ا  کمی_ لطفا 

 اخم کرد. نیجاست

 . ادیبدم م  مو یمن دوست ندارم، بهت گفتم که من از شربت آبل ری_ نخ

 گفت: یناراحت با

 . ی_ باشه، فکر کردم دوست دار

  کی و  د یاز دستش قاپ عیرا سر وانی ل نیخواهد دستش را کنار بکشد جاست ی تا م می مر
 تمام شربت را خورد.ضرب 
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 _ اه چقدر بد مزست!

 گفت:  یبا نگران می مر

 _ حالت خوبه؟! 

 

 *حال* 

 

 نگاه کردند. گریکدی متعجب به چشمان  هردو

 به خود آمد و گفت:  عیسر می مر

 بود که حالتون خوبه؟  نی سرورم منظورم ا د ی_ ببخش

 سرش را تکان داد.  نیجاست

 کار کنم؟  ی_ خوبم، حاال چ

 .دیکش یقینفس عم می مر

 . دیتختتون دراز بکش ی _ لطفا رو

 .دیتختش دراز کش ی بر رو شاهزاده

 کنار تخت نشست.  یصندل ی بر رو زیو خود ن دیلحاف او را کش  می مر

لطفا چشم   یول د،یبرداشت نکن یاحترام یمن رو به منظور ب ی _ سرورم لطفا حرف ها
 .دیشقتون رخ داد فکر کنکه با ع  ییبایز ی و به اتفاق ها د یهاتون رو ببند 

 ادامه داد:   میرا بست و مر  شی چشم ها شاهزاده
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که با  یبه تمام خاطرات خوب  ن،یکه در کنار اون به سر برد ینیریش ی _ به تمام لحظه ها 
 .نی اون داشت

  ی بر رو یق یبسته بود لبخند عم ش یهمانطور که چشم ها نیقطع شد و جاست می مر ی صدا
 لبانش بود. 

 .ستیاو نگر   ی بایز  ی به چهره  یبا خوشحال زین می مر

 

 *** 

 

 و از اتاق خارج شد.  دیرا پوش دشیسف شنل

 .دی_ کار من تمام لطفا مواظب شاهزاده باش 

 خودش حرکت کرد. ی به سمت خانه  می گفت و مر  یچشم خدمتکار

 از خواب بلند شد.  یزود شاهزاده با خوشحال صبح

حرکت کرد و بعد از آن   ییه سمت دستشوبرخواست و ب ش یو از جا  دیکش یقیعم نفس
وارد اتاق شدند و به شاهزاده کمک کردند تا لباس   زیخود را خبر کرد و آنها ن ی خدمتکارها

 را عوض کند.  شیها

 با لبخند گفت:  شاهزاده

 _ ممنون! 

 ها ابتدا متعجب سپس با لبخند به شاهزاده نگاه کردند. مهیند

 را خم کردند. سرشان

 از آنها گفت:  یکی



 ی مرد مخف 

 
413 

 

 شاهزاده.  فمونهی نداشت وظ ی_ قابل

 اش گفت:  یسرش را تکان داد و رو به خدمتکار شخص  شاهزاده

 ! نی _ مک کوئ

 کند. یبه شاهزاده نگاه م عیسر   نیکوئ مک

 _ بله قربان؟! 

 . میر  ی_ به اتاق پدرم م

 کنند. یدهد و آنها به سمت اتاق شاه استفان حرکت م یسرش را تکان م  نیکوئ مک

 : دی گو  یخدمتکار مخصوص شاه بلند م نو،یترو

 _ سرورم شاهزاده با شما کار دارند.

 : دی گو  یمقاالت است م یهمانطور که در اتاقش در حال بررس  شاه

 داخل. ادی_ بگو ب

 کند. ی شاهزاده باز م ی در را برا مهیند

 شود.  یم کی رش نزدبا لبخند به پد شاهزاده

 _ اومدم کمکتون کنم.

 زد.  ی برخواست و لبخند  شیاز جا  استفان

 _ واقعا؟ 

 دور کرد.  زیاز م یکنارش را کم یسرش را تکان داد که استفان صندل  نیجاست

 من فرستادن بخون.  ی رو که مردم برا  یینامه ها  نی و ا نیکنارم بش ا ی_ پس ب
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 سرش را تکان داد و نشست و شروع به خواندن نامه ها کرد.  نیجاست

 گفت: قهیاز چند دق پس

 داشتم.  یخواه هی_ پدر  

 زد و گفت:  ی لبخند شاه

 کنم. یباشه قبول م یهرچ ه؟ی_ چ

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم نیجاست

 هم داشته باشم.  گهی)خدمتکار زن( مخصوص د  مه ی ند هیخوام   ی_ م

 سرش را تکان داد.  شاه

 ته؟ یچ ی برا دی مخصوص جد ی  مهی ند ،یو خدمتکار دار  مهیند ی االنشم کل نی_ هم

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم نیجاست

  نیشب ها خوابم، اجازه بد  یوقت  یباال سرم باشه حت یطیکه در هر شرا  خوامی م  وی_ کس
 خودم رو خودم انتخواب کنم. ی  مهیند

 سرش را تکان داد.  شاه

هر   یتونیپس م  یمملکت هست نی ا عهدیانجام بده، تو شاهزاده و ول ی خوای م ی _ هرکار
 . ی بدون مشورت با من انجام بد یرو حت ی خوایکه م یکار

 نامه ها کرد. ی زد و شروع به خواندن ادامه  ی لبخند نیجاست

 خود بخرد.  ی برا ییمواد غذا یبه سمت بازار حرکت کرد تا بتواند کم می مر یطرف از

قرار   خچالی را در  ییخودش در شهر حرکت کرد و مواد غذا ی سمت خانه به   دیاز خر  پس
 داد. 
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بود در   ستالی او چون فقط جزو افراد عمارت کر نکهیاز قصر دور بود و ا یاو کم ی  خانه
 بود.  دهی خر شی داشت که پروفسور برا ی جداگانه ا ی کرد و خانه  ینم یقصر زندگ 

 مبل نشست.  ی و رو  دیکش یقیعم نفس

  ازدهیشد که راس ساعت  یرفت تا آماده م یبه سمت قصر م دیساعت هشت با  امشب
 شب به اتاق شاهزاده برود.

 ساعت نگاه کرد، ساعت چهار عصر بود.  به

 خفه کننده بود. اریاو بس ی خانه برا ی هوا

ه  ب یرونیب  ی را عوض نکرده بود با همان لباس ها ش ی برخواست و چون لباس ها شیجا از
 خانه اش حرکت کرد.  کی سمت پارک نزد

 را در ذهن خود تجسم کرد. نی جاست ی به راه رفتن کرد و چهره   شروع

 لبانش نقش بست. ی بر رو  ی لبخند ناگهان

نجات جون هم مجبورن از هم جدا   ی دوتا عاشق که برا م،یدار یبی _ چه سرنوشت عج
 کنه؟  یکار م یفهمه چاگه ب یعنیدونه من زندم،   یبمونن، هرچند که شاهزاده نم

 ده. ینشون نم یواکنش  چی_ مطمئنم ه

 صدا به عقب برگشت که با رابرت چشم تو چشم شد.  دنیبا شن ناگهان

 . ستی به رابرت نگر متعجب

 ! ؟یکن یکار م یچ نجای_ ت ... ت ... تو ا

 شد.  کی نزد می به مر رابرت

خوام اون دوران واسه هردومون زنده بشه، آخه چرا   یخودم، م شیپ  ی خوام برگرد ی_ م
 گشتم؟   یهمه مدت داشتم دنبال تو م نیکه ا یچقدر برام مهم یفهم ینم
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 عقب رفت. یکم می مر

االن منو تو فقط   شه،یسال پ  یلی مال خ انیجر نی تموم شده ا  گهیبود د نمونیب  ی_ هرچ
 بهت ندارم. یحس  چ یه گهی از همه مهم تر من د م،یا  بهیغر

 شد.  کی قدم نزد کی  رابرت

 مثل گذشته.  ، یکنم دوباره عاشقم بش یم ی_ کار

 :دی غر یعصب

من به خاطر تو از خانوادم جدا شدم و تو به   ؟یو تنهام بذار  یکن انتی_ که دوباره بهم خ
 .ای سراغ من ن گهیلطفا د ،یبگذر  یزیاز چ یخاطر من نتونست

که به صورتش خورد   یشود که ناگهان با مشت  کینزد  می به مر گریقدم د ک یخواست   رابرت
 افتاد. ن یزم ی بر رو

 نگاه کرد. ش یمتعجب به مرد رو به رو می مر

 بود که به صورت رابرت مشت زد. پاول

  یصورت و بدن رابرت ضربه م  ی شروع به کتک زدن رابرت کرد و مدام با مشت بر رو پاول
 زد.

 ت و او را از رابرت جدا نمود.پاول را گرف  ی به زور بازو می مر

 : دیقرمز شده بود غر  تیهمانطور که از عصبان پاول

 .یشی م کی آخرت باشه که بهش نزد ی پس دفعه   نتیبب خوادی نم گهی_ گفت د

 را گرفت و از آنجا دور شد.  می لباسش را مرتب کرد و دست مر  سپس

 خودش برد.  ی پاول را به خانه  می مر

 کوچک داشت.  ی آشپزخانه  ک یکوچک بود و   م یمر ی  خانه
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 نشست.  یدوم م  ی کرد و طبقه  یم یزندگ  یمیآپارتمان قد ک یدر  او

نداشت و   شتر یب زی اتاق ن کی قرار داشت و  یی رایمبل سه نفره در پذ کی و   یتا مبل تک دو
 اش مشترک بود. یی حمام و دستشو

 در آشپزخانه بود.  یمیقد  یتک  خچالی  کی

 قرار داشتند.  یچوب یبه همراه دو صندل یغذا خور ز ی م کی آشپزخانه  در

 در گلدان قرار داشت. می شاخه گل مر ک یآنجا   وانیا ی پنجره در آشپزخانه بود که رو کی

 شد و کنارش نشست.  کی آب به او نزد وانیل  کیبا   می مبل نشست و مر  ی بر رو پاول

 بود آرام گفت:  نی فت و همانطور که سرش پارا به سمت پاول گر  وانیل

 _ مم ... مم ... ممنونم! 

 زد و گفت:   یلبخند کمرنگ پاول

 ؟ ی ذار یسرت م ی رو ی_ هنوزم روسر

 : دیسرش را بلند کرد و متعجب پرس  عیسر می مر

 ! ادته؟ی_ منو هنوز 

 رفته؟!  ادتی_ تو مگه منو 

 لبش را کج کرد و گفت: می مر

 زندم؟  یدونست ی نکنه م ؟ی تعجب نکرد ی دی رو د چرا تا من ی_ خب نه! ول

 سرش را تکان داد.  پاول

 دونستم!  ی_ اوهوم م

 :د ی دستپاچه شد و با ترس پرس یکم می مر



 ی مرد مخف 

 
418 

 

 دونه؟  یم  گهید یاز تو ک  ری_ غ

 . ستینگر  شی گرفت و به رو به رو  می چشم از مر پاول

 دونه. ینم یاز من کس ری _ نترس غ

 زد. ی نگاه کرد و لبخند می به چشمان مر سپس

 هستم.  ی_ من راز دار خوب

 زد. یلبخند کمرنگ زین می مر

 ؟ یخور یخوام ناهار درست کنم، تو هم م ی_ ممنونم، م

 چهره اش را متفکر نشان داد.  پاول

 رو بچشم.   یرانی ا ی بانو کی دستپخت  ادیخوشم م  یول رهید نکهی_ با ا

 کرد. یبرخواست و شروع به پخت استانبول شیاز جا یبا خوشحال می مر

 و پاول را صدا زد.   دیغذا را چ زیم می آماده شد و مر یاز دوساعت استانبول پس

  شیکرد از جا یکنار مبل نگاه م  زی م ی رو می مر یهمانطور که داشت به عکس خانوادگ  پاول
 برخواست و به سمت آشپزخانه حرکت کرد.

 .ستینگر  شی به رو رو ی نشست و متعجب به غذا ز یم پشت

 ه؟ یچ  نی_ ا

 زد و گفت: ی لبخند می مر

 محبوبه.  یلیهست که خ یاستانبول ای به اسم دمپخت   یرانی ا ی غذا کی   نی_ ا

زد و شروع به خوردن  یقاشق خورد و سپس لبخند کمرنگ  کیسرش را تکان داد و  پاول
 غذا کرد. ی ادامه 
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 را جمع کرد و شروع به شستن ظرف ها کرد.  زیم می از خوردن غذا مر پس

 داشت. یبر نم می چشم از مر پاول

 ست؟ ی_ سختت ن

 : دیکنجکاو پرس می مر

 ! ؟ی_ چ

 .دیکش یقینفس عم پاول

 یو چه حس یهست یدونه تو ک  یاما اون نم یهست یکه دوستش دار یکنار کس نکهی_ ا
 !؟یدار

 ی رو به رو زی و پشت م دیا چ ظرف ه ی  هیظرف را شست و کنار بق  ی تکه  نی آخر می مر
 پاول نشست. 

طور  گذرونم اما خوب مجبورم، همون  یرو م میمراحل زندگ  ن ی_ فکر کنم من دارم سخت تر
حفظ جون هردومون ازش دور  ی نوشته و من مجبورم برا یچ خیتار ی تو یدون یکه م

برام مهمه واسه  یلینداشت اما جون اون خ ب یبمونم حاال اگه جون خودم بود بازم ع
 سالمه خداروشکر داره.  نم یب یم نکهیباشم، اما خب هم یمجبورم مخف  نیهم

 اخم کرد. پاول

  ی خوا ینم ؟یبمون یازش مخف ی خوا یم یتا ک  ؟ یستیخودت مهم ن  ؟ی_ پس خودت چ
 ؟ ی سرو سامون بد تی زندگ به  یکم

 زد. ی پوزخند می مر

متحرک هستم، خونوادم که منو ترک   ی مرده  هیندارم، در حال حاضر مثل   ی_ من زندگ 
 کردن و تنهام ...
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 . د ی وسط حرفش پر پاول

کشور   هیبچشونو تو  شهی م یدلشون راض ی_ چرا ترکت کردن؟ آخه کدوم پدر و مادر 
 اونم انگلستان تنها بذارن؟!  بیغر

 گفت:  یو با ناراحت دیکش یقینفس عم می مر

حس بچه گانه بهشون فشار آوردم، من فکر کردم   هیخودمه، به خاطر   ری_ همش تقص
کردم اون عاشق منه و من اگه به خاطرش با خانوادم  یرابرت واقعا منو دوست داره فکر م

کرد، به   انتیا صبح همون روز شوم اون بهم خام  رهی گ یم مویپشت ادی بجنگنم اون حتما م
 شده بود.  رید یلیخ گه یپدر و مادرم رو برگردونم اما د  اسمت فرودگاه رفتم تا ... ت

 نگاه کرد. می به مر  یبا ناراحت پاول

 ! ؟یکن ینم هی_ چرا گر 

 زد. ی پوزخند می مر

 برام نمونده.  ی اشک گهیکردم که د هیگر نقدریهمه سال ا نیا  ی _ تو

 برخواست.   شیو از جا  دیکش یقینفس عم پاول

 _ بابت غذا ممنونم. 

 در آورد.  بشیرا از ج کارتش

 بده. امیشمارمه، امشب حتما بهم پ  نی_ ا

 سرش را تکان داد.  می مر

 رفت. رون یب م یمر  ی از خانه  پاول

 قلبش نهاد.  ی زد و دستش را بر رو ی در را بست، لبخند کمرنگ نکهیاز ا پس

 قلب من؟!  یکن  یم ی تابیب نقدریدختر تو ا هی  ی تا حاال واسه  یاز ک  بهی_ عج
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 حرکت کرد و به سمت خانه اش رفت. نشیبه سمت ماش  سپس

 داد. امیکرد و به شماره اش پ و یپاول را س ی شماره  زین می مر

 

 *** 

 

 سرش نهاد و به سمت اتاق شاهزاده حرکت کرد.  ی را بر رو شنل

 کرد.  یکوتاه میسرش برداشت و تعظ ی ز رواتاق شاهزاده که شد شنل را ا وارد

 . ری_ سلم شبتون بخ

وسط اتاق شاهزاده گذاشت و رو به   زیم ی که در دستش داشت را بر رو ینیس سپس
 شاهزاده گفت: 

 . دیرو بخور یاهیدمنوش گ  نیو ا  نی ای_ لطفا ب

 نشست.  زیحرکت کرد و پشت م زیسرش را تکان داد و به سمت م   شاهزاده

 !یمخصوص من  ی  مهیبه بعد تو ند ن ی_ از ا

 :د ی متعجب پرس می مر

 من؟   ؟ی_ چ

 سرش را تکان داد.  نیجاست

و چهار ساعت کنار من   ستی ب دی و با یمن هست  یشخص ی  مهیبه بعد ند  نی _ اره تو از ا
 .یباش

 : دی پرس متعجب
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 شهر خونه دارم ... ب ...  ی _ چرا؟ آخ ... آخه من تو

 کند. یرا قطع م می مر  سخن

 قصر. ی ایصبح ب شیخودت و ساعت ش ی خونه   یشب بر ازدهیساعت   یتونی _ م

 کرد. دنیتند شروع به نفس کش تند

 دیتحمل کن  دینتون دی خودتون شا دیدون یآخه م  جنابیعال ستیدرست ن نطوری_ آخه ا
  نهیخوابم سنگ کم ی همه خدمتکار هست آخه چرا من؟ راستش من  نی بگم ا  یچ دونمینم

 .دی نمراعات ک  کم یلطفا 

 تفاوت گفت: ی ب شاهزاده

 .ی از کارت استعفا بد یتون یم ست ی_ اجبار ن

 سرش نهاد. ی و دستش را بر رو دیکش یقینفس عم می مر

 _ باشه چشم. 

 به چشمان او نگاه کرد. شاهزاده

 ؟ ی د ی_ استعفا م

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  می مر

 . امیصبح م شی رم و ش یشب م ازدهیساعت    نیکه گفت یزیطبق چ ر،ی_ خ

 _ پنج صبح! 

 :د ی متعجب پرس می مر

 خودتون گ ...  ؟ی_ چ
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  یتون یم  ی ایچهار صبح ب ی خوا یکردمش پنج صبح حاال اگه نم ی حرف زد ی ادی_ چون ز
 .خورمیرو م ی که واسم درست کرد ی خودم دمنوش ،یبر

 گفت:   یو با لبخند مصنوع  دیکش ادیز ت یاز حرص و عصبان یقیعم  ینفس می مر

 . حضرتیبله اعل_ 

  یرا عوض کرد و از قصر خارج شد و به سمت پارک  شی از اتاق خارج شد و لباس ها سپس
 خانه اش بود حرکت کرد.  کیکه نزد

 به قدم زدن کرد.  شروع

کارها را شاهزاده در گذشته با   نیهم قایدق رایز  ردیتوانست آرام بگ ی نم ادیز ی حسود از
 اش علقمند شده. یکرد که شاهزاده به خود تقلب یاحساس م ز ین میکرد و مر  می مر

چه   نی شد، آخه مگه ممکنه، ا یم گهی د یکیعاشق  نی مردم جاست ی اگه واقعا م یعنی_ 
 ! ه؟یسرنوشت

 ؟ یکنارش بمون ی خواست ی_ مگه نم

 ترس به عقب برگشت که ناگهان با پاول چشم تو چشم شد.  با

 د؟ یکن یکار م یچ  نجای_ ش ... شما ا

 شد.  ک ی نزد میزد و به مر   یلبخند کمرنگ پاول

خدمتکار مخصوص شاهزاده  دمی شن دم،یشدم که تو رو د یداشتم رد م ینجوری_ هم
 .ی شد

 :د ی متعجب پرس می مر

 ؟ ی دی _ از کجا فهم

 رسه. ی_ خبرا زود به دستم م
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 رفت. یراه م می کرده بود کنار مر تی همانطور که دستانش را به پشت هدا پاول

 ؟ ی کرد ی _ حسود

 گفت:   عیسر می مر

 ؟ ی به ک  ؟یمن؟ به چ ؟ی ک  ؟ی_ چ

 زد.  ی پوزخند بامزه ا  پاول

 . تی _ به خود قلب

 انداخت.  نی و سرش را پا دیکش یقینفس عم می مر

 نظر داشته باشه.  ی ا  گهیتونم تحمل کنم که اون به دختر د  یکار کنم؟ نم ی_ چ

 ؟ ی باش تی اگه اون دختر خود قلب ی_ حت

 سرش را تکان داد.  می مر

که دوستش داره فقط مال خودش   یدختره، حسوده، دوست داره کس تی _ خب خاص
 نه؟ یاز ا ری باشه، غ

 سرش را تکان داد.  پاول

 ؟ ی د یچرا خودتو بهش نشون نم ی اگه حسود ی_ نه خب ول

 را به دندان گرفت و رها کرد. لبش

 ! زهیعز  _ چون جونش برام

 به راهش ادامه داد.  می و مر ستادیاز حرکت ا  پاول

 و به پاول نگاه کرد. ستادی ا زین می از چند قدم مر  پس

 شده؟   یزی_ چ
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 شد.  ک ینزد  میچند قدم به مر  پاول

 م؟ ی قهوه بخور  میبر  ی_ دوست دار

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  می مر

 مونم.  یم داری برم قصر اگه قهوه بخورم شب ب  دی_ نه فردا صبح زود با

 سرش را تکان داد.  پاول

 ه؟ یچ یراشکی _ نظرت راجب پ

 زد.  یلبخند کمرنگ می مر

 که به حساب خودت باشه.  ی_ به شرط

 . دیبلند خند  پاول

 کنم. یباشه خودم حساب م س، ی دختر خس ی _ ا

 با هم به سمت دکان حرکت کردند. سپس

 

 *** 

 

حرکت کرد که ناگهان با پاول   یو به سمت در خروج دی را پوش شیلباس ها  عیسر می مر
 چشم تو چشم شد. 

 ؟یکن یکار م ی چ  نجای_ ت ... تو ا

 زد و گفت:  یچشمک پاول

 _ اومدم برسونمت. 
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 زد.  یلبخند کمرنگ می مر

 ممنونم!  یلی_ خ

 و باهم به سمت قصر حرکت کردند.پاول شد   نی سوار ماش سپس

 خودش حرکت کرد.  ی را به قصر رساند به سمت خانه  می پاول مر نکهیاز ا پس

 وارد قصر شد و به سمت اتاق شاهزاده حرکت کرد. زین می مر

 . ستادیدر اتاق شاهزاده ا پشت

 شاهزاده گفت:  خدمتکار

 شاهزاده هنوز خوابه.   ؟ی زود اومد نقدریچرا ا  ؟ی _ سلم خوب

 سرش را خاراند. یکم می مر

 .امی_ راستش بهم گفتن که ساعت پنج صبح ب

 سرش را تکان داد و سکوت کرد. خدمتکار

 

 *** 

 

 بلند گفت:  می مر

 _ شاهزاده لباس هاتون رو آوردم.

 بلند گفت:  شاهزاده

 تو. ای_ ب
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 .د ی لباس د یوارد اتاق شد که ناگهان شاهزاده را با التنه ب می مر

 افکند.  ر ی سرش را به ز  عیسر

 ذارم. یم نجای... ا... ا  ناروی_ سرورم ... م ... من ... ا

 ی برود که ناگهان صدا رونیقرار داد و خواست که از اتاق ب زیم ی لباس ها را رو  سپس
 شاهزاده بلند شد. 

من رو تن من   ی لباس ها نکهیبدون ا  یبه چه جرعت یهست مخصوص من  ی  مهی_ تو ند
 ؟یر یم یکن

کمکم کن تا لباس   عیاآلنم سر  ،یکف اتاقمو برق بنداز د یو با  یشیم هی تنب نکارتیخاطر ا به
 هام رو بپوشم. 

او را پوشاند و هنگام بستن   یادار  ی به سمت شاهزاده حرکت کرد و لباس ها یعصب می مر
 کرد.  یسفت بست که شاهزاده احساس خفگ تیعصبان ی کرواتش او را از رو

 ؟ یمن رو بکش ی خوا ی _ آروم دختر، م

و ترس و دلهره   دی نگاه کرد که ناگهان دلش لرز ن یبه چشمان جاست تی با عصبان می مر
 عوض کرد. تی را با عصبان شیجا

 کرد.  ینگاه م نیبه چشمان جاست می مستق

 انداخت.  یم می مر  ادیبه  یل یشاهزاده را خ  مه،یچشمان ند  یطرف از

 و گفت:  دیخود را کنار کش عیسر می کرد که مر کی نزد  میرا به سمت نقاب مر  دستش

 من رفع زحمت کنم. دیندار ی_ اگه با من امر

 از اتاق خارج شد.  ع یسر  م یسرش را تکان داد و مر   شاهزاده
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 *** 

 

بدون در   ستفی اش کر ییبود که دا شی و نو بایز  ی لباس ها دنی خندان در حال پوش پاول
 زدن وارد اتاق شد. 

 برگشت.  ستفیبه سمت کر  متعجب

 ؟ یی افتاده دا ی_ اتفاق

 سرش را تکان داد. ستفیکر

 بودمت. دهی خوشحال ند نقدریتا حاال ا ه؟یتو اره، خبر  ی برا یمن نه ول ی _ برا

 سرش را تکان داد.  پاول

 .ستی ن ی_ نه خبر خاص

 اش گذشت و به سمت قصر حرکت کرد.  ییکتش را برداشت و از کنار دا سپس

 به قصر پارک کرد. کی را نزد نشیده شب بود و ماش ساعت

 شد.  یاش تمام م یکار م یتا  گری ساعت د   کی  می مر

 کرد. یم  یعشقش لحظه شمار دنید  ی برا پاول

 ارزشمند بود.  اریاو بس  ی انتظار برا هیثان هر

 از قصر خارج شد که ناگهان با پاول چشم تو چشم شد.  می شد و مر  ازدهی  ساعت

 شد.  کی زد و به پاول نزد یقیعم لبخند

شد و با   ک ی فقط به او نزد  میاما مر  ردیرا در آغوش بگ می را باز کرد تا مر شی دست ها پاول
 گفت:  یخوشحال
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 ! ؟ی _ سلم خوب

 .دی آورد و خنده از لبانش پر کش  نیرا پا شی ت هادس  پاول

 ؟ ی_ سلم ممنون تو خوب

 سرش را تکان داد.  می مر

 که مسلمونم و ... یدونی_ شرمندم خودت م 

 :د یگو   یم عیسر پاول

 کنم. یدرکت م  ستین یمشکل دونمی_ آره آره م

 زد.  ی لبخند می مر

 _ ممنون.

 خوام ببرمت خونم و اتاقمو بهت نشون بدم.  ی_ امشب م

 رخنه کرد. می ترس بر دل مر ناگهان

 ! ؟ی_ چ ... چ

 قلبش نهاد. ی دستش را بر رو  پاول

 انگشتم هم بهت نخوره.  کی  یخورم حت ی_ نترس قسم م

 داشت.  د یترد یکم می مر

 _ بهم اعتماد کن، لطفا!

 شد. نی سرش را تکان داد و همراه پاول سوار ماش می مر

 کرده بود.  یخانه نبود و پاول تمام خدمتکاران را مرخص ستف ی کر امشب
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 . دندی به خانه رس باالخره

 . ستیپاول نگر  ی متعجب به خانه  می مر

 بزرگ و با شکوه بود.  اریپاول بس ی  خانه

 قصر؟  ایخونست   نی_ واو! ا 

 :دی آرام خند  پاول

 قشنگ تره!  یل یخ رونشیاز ب ،ی دی_ تازه داخلش رو ند 

 زد و با پاول وارد خانه شدند. ی لبخند می مر

 بود.  اهیپر از گل و گ اط یح

 با خنده گفت:  می مر

 اه؟ ی_ گل؟ گ

 . دیبلند خند  پاول

 اد؟ ی_ بهم نم

 .د ی بلند خند زین می مر

 _ نه!

 شدند.   ییرایگذشتند و وارد سالن پذ  اط یخنده از ح با

  یاستفاده شده بود و دو دست مبل چرم یستالی کر ی بود و از المپ ها  دیآنجا سف یی رایپذ
 در وسط آنجا قرار داشت.   ی قهوه ا  یو سلطنت

 بود.  ییرا ی در سالن پذ یوحش  واناتیاقسام مجسمه ها و سر ح انواع
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برد داستان به دست آوردنش   یم ی اشاره کرد و او را به سمت هر مجسمه ا می به مر پاول
برد، داستان شکار آن را   یبود م واریکه به د یوحش  وانی گفت و به سمت سر هر ح یرا م
 گفت.   یاو م ی برا

 ؟ ی دیببر رو بر  نی _ واقعا خودت سر ا

 گفت:  عیسر پاول

 . دمیبا چاقو سرش رو بر کردم و بعد   کی _ معلومه، خودم اول با تفنگ بهش شل

 : دیبا ترس پرس می مر

 ؟ ی دی_ نترس

 زد و گفت:  ی پوزخند

 ترسن.  یترسم، همه از من م ینم یچی_ منو ترس؟ من از ه

 صورتش نهاد. ی دستش را بر رو می مر

 _ فکر کنم منم بترسم.

 . دیبلند خند  پاول

 ! یرانی رسونم دختر ا ینم یبیبه تو آس ،منیاز من بترس ستی_ تو الزم ن

 .ستیخندان پاول نگر  ی با خنده به چهره  می مر

 اتاق خودمو بهت نشون بدم. می بر ای_ خب ب

 باهم به سمت اتاق پاول حرکت کردند. سپس

  ی قهوه ا ی و پرده ها  یو ملفه اش مشک ی بود و تختش قهوه ا رهیت ییاتاق پاول طل  رنگ
 در اتاق قرار داشت. 
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 رنگ قرار داشت.  ی قهوه ا ی رها یطرافش حر بود و ا یسلطنت تختش

 قرار داشت. ره ی ت ی قهوه ا یعسل ک یتخت   ی ها کناره

پر از   زیم  کی   زیرنگ قرار داشتند و سمت راست ن یچپ اتاق دو کمد بزرگ مشک  سمت
 ادکلن و عطر بود.

 سوخته وجود داشت.  ی دست مبل قهوه ا کیفاصله  یبا کم زیم کنار

 اتاق خوابمه!  نی_ ا

 گفت:   ریمتح می مر

 .کهیبزرگ و ش یلیخ ی _ وا

 . ستیبه چشمان پاول نگر  سپس

 _ و البته ترسناک. 

 .دی خند زی ن میکه همزمان مر  دیبلند خند  پاول

 اتاق کارمم نشونت بدم.  می بر ای_ ب

 به سمت اتاق کار پاول حرکت کردند. باهم

 ماند.  ریمتح می در اتاق را که باز کرد دوباره مر پاول

  یگرید  ی برگه و بر رو  نیو چند  وتری کامپ یکی ی رنگ که بر رو  یمشک زی ا ماتاق دو ت در
 قرار داشت.  یدست مبل مشک کی خودکار و برگه آچار وجود داشت و وسط اتاق 

 او بود، برد. ی رو وترش یکه کامپ  یزیرا گرفت و او را به سمت م م یمچ دست مر  پاول

 کنم. ی م یدگ ی هست که بهشون رس ییپرونده ها و پوشه ها نای_ ا

 : دیکنجکاو پرس می مر



 ی مرد مخف 

 
433 

 

 مگه؟  هی_ کار تو چ

 سرش را خاراند و گفت:  یکم پاول

 _ کمک به شاه استفان.

 سرش را تکان داد.  می مر

 نمت؟ یب یقصر نم ی _ پس چرا تو

 .دیکش یقینفس عم پاول

 کنم.  یاز قصر کار م رونی _ چون من ب

 زد.  ی لبخند می مر

 خوبه!  یلی_ خ

 اشاره کرد.  وتر ی به کامپ سپس

 ؟ ی دار ی_ داخلش باز

 نه تکان داد. ی سرش را به معنا پاول

 نصب کنم. یتونم واست باز  یم  ی اگه بخوا ی_ نه ول

  م یکه مر  یو هر باز ندینش یم  وتر ی دهد و پاول پشت کامپ یتکان م  عیسرش را سر می مر
 کند.  یدانلود م شیرا برا  دیگو  یم

 کند. یتا باز ندینش  یم ز یپشت م می مر

 . ستدیا یسرش م   ی باال پاول

 ه؟ یچطور یکارت باز نی_ ا
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  می دهد و سرش را به سر مر یقرار م  میدو تا دستانش را از پشت در دو طرف مر  پاول
کند و از   یبرخورد م  گریکدیهردو به صورت  ی بدهد اما نفس ها حیکند تا توض ی م کینزد
 بود.   دهیرا  در آغوش کش می مر  بایبود که تقر  ستاده ی پاول ا یطور یطرف

 انداخت. نی سرش را از خجالت پا می مر

 سرش را بلند کرد و گفت:  هوی

 ... ی_ نم

 نگاه کردند. گر یکد یناگهان دماغش با دماغ پاول برخورد کرد و هردو به چشمان  که

 بر خواست.  شیاز جا  عیسر  می شد که مر یم کی نزد می لحظه سر پاول به صورت مر هر

 وقته.   ریبرم خونه د د ی_ ام ... به ... به نظرم با

را   می رفتند و پاول مر رونیشده بود اما سرش را تکان داد و باهم از خانه ب جی گ یکم پاول
 خودش حرکت کرد  ی به خانه اش رساند و به سمت خانه 

 .دیسرش کش ی به رو یدست

 اون مسلمونه. ی_ لعنت

 

 *** 

 

سرش نهاد و به سمت قصر حرکت    ی را بر رو سشی ب کرد و کله گرا مرت شی موها می مر
 کرد.

و به   دیرا پوش  شیصبحانه اش را خورد و لباس ها  می اعتنا به مر  یصبح زود ب   شاهزاده
 سمت شرکتش حرکت کرد.
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 . ستی متعجب به رفتار سرد و خشک شاهزاده نگر  می مر

 بود. دهیداشت، او غم از دست دادن عشقش را کش حق

در   می مر را ی بود ز می از مر شتری درد را داشتند اما درد شاهزاده ب کی هردو  ن یو جاست می مر
اطلع بود و   یدر کنارش بود اما از حضور او ب می با آنکه مر نی بود و اما جاست نیکنار جاست

سرزنش قرار دهد که چرا نتوانسته    شد شب ها خود را هزاران بار مورد  یباعث م نیهم
 کند.  محافظتبود از عشقش 

 

 *** 

 

 را باز کرد و شروع به خواندن پرونده کرد. شی رو به رو ی پرونده  نیجاست

 نشد؟  دایپ  ی جنازه ا ایخاکستر   یآتش سوز ی تو یبگ  ی خوای م یعنی_ 

 کالن گفت:  ی آقا

چه   یچه از نظر پزشک یدر آتش سوز ی خاکستر مرده ا یحت ایجنازه و   چیقربان ه ری_ خ
 وجود نداشت.   قاتمونیدر تحق

 سرش را تکان داد.  شاهزاده

 . رونی ب یبر یتون یخب م یلی_ خ

 رفت. رونی کلن سرش را تکان داد و از اتاق ب ی آقا

 . ستینگر  ش یبه رو به رو می مستق دی وید

 زندست!  می مر یعنی  نی_ ا

 د.را بست و پنهان کر پرونده
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را   هیقض نی ا  توانستیشک کرده بود اما نم یشد که به آن آتش سوز ی م یماه کی   بایتقر
  تینها  ایجنازه   هی  دی مرده پس با  میکرد که اگر مر  یمطرح کند، با خود فکر م یبا کس

 ماند.  یم یاز آن باق  یخاکستر

  جهینت نی کند و به ا قیتحق ی کالن سپرد که درمورد آن آتش سوز ی خاطر به آقا نیهم به
 نشده.  دا ی پ یخاکستر یحت  ایدر آنجا نمرده است و   یکه کس دیرس

 . دیکش یقیعم نفس

 شده بود.  دای پ قاتشیادامه به تحق ی سرنخ برا نی سر نخ و بزرگ تر نیاول

  شی رو به روبه عکس  نی غمگ ی در آورد و با لبخند زشیم ی را از کشو می مر عکس
 . ستی نگر

سفت بغلت    نقدریا  دمتی بوس ی م نقدریا ی اگه بود ؟ ی شد اگه تو االن کنارم بود یم ی_ چ
هر لحظه و  د یتو با  شهیبشه هرچند که نم  یدو سالم خال  نی کردم که تمام حرص ا یم

ذره از تو رو از دست بدم،   کی  خوامی نم یحت ،یمال من باش   دیتو با  ، یکنارم باش شهیهم
که فقط   ی اصل ساخته شد ،ی من باش ی فقط برا د یتو با  باشهکل وجودت مال من  دیتو با 

 ! یمال من باش

 عکس را درون کشو گذاشت. ادیو حرص ز  تیو با عصبان  دیکش یقیعم نفس

 اشک دور چشمانش شکل گرفت. ی  حلقه

 . دی کوب زیم ی مشت محکم بر رو با

 را از حرص بست.  چشمانش

 کند.  هیدوباره گر دادی اجازه نم غرورش

برخواست و کتش را برداشت و از شرکت خارج شد و به سمت کلوپ    شیاز جا  عیسر
 حرکت کرد. 
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  ی لباسش را باال زد و وارد کلوپ شد و بر رو ی ها  نی نهاد و آست یصندل ی را بر رو کتش
 نشست و شروع به خوردن  کرد.  یصندل

  یتیشدند اما او به آنها اهم  یم ک ینزد  نیبه جاست یگریپس از د یک یجذاب   ی دخترها
 داد.  ینم

 آورد. ی م ادیرا به   میخندان مر  ی خورد چهره  یرا که م وان یل هر

دو سال را فقط   ن یو غم ا ییبرسد و تمام حرص و تنها   میخواست دستش به مر  یم دلش
 آغوش برطرف کند. هی  یحت ای  بوسه کی با 

 

 *** 

 

 دنبالشون؟  دی بر  شهیم  ومدهیشاهزاده هنوز ن دی_ سلم خانوم ببخش 

 متعجب به خدمتکار شاهزاده نگاه کرد. می مر

 _ من برم؟ کجا برم؟ 

 و گفت: دی سرش کش ی به رو یدست خدمتکار

 زنگ زده گفته شاهزاده رفته کلوپ. ن یستی _ کر

 با ترس گفت:  می مر

 _ ک ... کلوپ؟! 

 از آنجا داشت. ی بد ی خاطره  رایداشت ز ی از کلوپ و پارت یوحشتناک ترس 

  ی  مهیشما ند  نکهیمن اگه برم ممکنه باهام بد برخورد بشه و ا دی _ لطفا شما بر
 دنبال شاهزاده. دی پس لطفا بر نی هست شونیشخص
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 گفت:  با ترس می مر

 ره؟ االن شبه ممکنه خطرناک باشه واسم.  ینم نی ستی _ چر ... چرا کر 

  یشاهزاده آماده م ی شرکت رو واسه فردا برا ی داره پرونده ها تونه،یگفت نم  ن یستی _ کر
 کنه. 

 گفت و از آنجا دور شد.   ی کلفه باشه ا می مر

 را عوض کرد. لباسش

اش را بر   یمصنوع ی و موها د یاش را پوش یبلند و شلوار مشک نیو آست  یلباس آب کی
 سرش نهاد. ی رو

 از قصر برود. رونی بار قرار بود با نقاب به ب نیاول ی برا رایداشت ز  استرس

شاهزاده شد و به سمت کلوپ   ی خصوص نیعزم و اراده از قصر خارج شد و سوار ماش با
 حرکت کرد. 

 . ستادی کلوپ ا  ی خارج شد و رو به رو نیاز ماش می مر 

 بر دلش رخنه کرده بود.  یبیعج ترس 

 آرام و شمرده شمرده وارد کلوپ شد.  ی ترس و قدم ها با

 آزرد. ی را م میمر  ی بود که گوش ها ادیز یآهنگ به شدت ی صدا

گشت که ناگهان شاهزاده را در حال خوردن  در کنار   یبا ترس به دنبال شاهزاده م می مر
 . دیدختر د ی ادیز  ی عده 

 .ستی به او نگر تی حسادت و عصبان با

  نیبه سمت شاهزاده حرکت کرد و دستش را گرفت و خواست که او را به سمت ماش عیسر
 شروع به صحبت کرد. دهیببرد که شاهزاده دستش را از دست او جدا نمود و کش
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 عشقم خوش بگذرونم. یبه سلمت نجایخوام ا ی م امی_ بر ... برو! من دنبال تو نم

 . دیغر  یعصب می مر

گرده   یوقت بر نم چیکنه و ه ی ترکت م نهیرو بب یت ی وضع نی _ مطمئنم اگه عشقت همچ
 .ی واسه چند تا دختر وا داد عیسرکه  ی جنبه ا یتو چقدر ب

 شد و گفت:  کی از دختر ها نزد یکی

 رو تور کن!   گهید یکی مال منه تو برو  ن یبا اون نقابت، ا زمی_ گمشو عز 

 نگاه کرد و آرام گفت:  می و شاهزاده به چشمان مر  ست ی متعجب به دختر نگر می مر

 !یحرف بزن  ینطوریبا اون ا ی _ تو حق ندار

و آن دختر متعجب به شاهزاده نگاه کردند که شاهزاده به سمت آن دختر رفت و   می مر
 :دی و غر  دیدهانش کوب ی بر رو  یمشت محکم

 حرف بزنه. ینطوری من ا ی  مهیحق نداره با ند  ی کس چی_ ه

به آن   کی که نزد  یرا گرفت و از کلوپ خارج شد و او را به سمت پارک  می دست مر سپس
 بود برد.  یکلوپ

 . ستادیاو ا ی رو به رو زین می نشست و مر یصندل ی رو بر

 منتظر شماست!  نی_ قربان ماش

 گفت:   دهیتفاوت و کش  یب نیجاست

 تنها باشم.  خوامی_ به درک، فعل م

 نگاه کرد.  نیبه جاست  یبا ناراحت می مر

 _ چرا؟! 
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 فشرد گفت:  یرا م شیکه بغض گلو  یدر حال یسرش را بلند کرد و با حالت خاص  شاهزاده

 _ دلم واسش تنگ شده! 

 _ اما اون رفته! 

 گفت:   دهیو کش  دی آرام خند  نیجاست

 ...!  یدونم ها ... و ... ول یخودم م یعنی...  ی دونم،  ی_ م

 قلبش نهاد و همراه با بغض ادامه داد: ی دستش را بر رو سپس

 ! باور کنه رفته خوادی نم یعنی! شهی دل المصب باورش نم نیا ی_ و ... ول

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

انگار تک   شهینم ی! ول؟یفراموشش کن یتون یرفت چرا نم گهیگم اون د  یبهش م ی_ ه
کردن که منو آزار بدن! بودن   یک ی بدنم بهش وابستن انگار با قلبم دست به  ی تک سلول ها

 الزمه! بودن اون الزمه!  می مر

 شدند.  ری سراز می چشمان مر ی اشک از گوشه  ی ها قطره

 ! دیفقط به فکر عشقتون باش دیتونی چطور م د یکن تیر یکشور رو مد  هی دی _ شما با

 زد و گفت:  یدردناک پوزخند

کشور محافظت کنم و   ن یکه نتونستم از اون محافظت کنم بتونم از ا یمن  ی_ تو انتظار دار
ودم که بهش وابسته بودم  از عشق خ ک،یدختر کوچ هینتونستم از   یکنم؟ وقت  تشی ری مد

 ؟ یکشور محافظت کنم؟ چطور کی تونم از  یمحافظت کنم چطور م

 شد و کنار او نشست.  کی نزد  دی وی به د می مر

 ؟ یکن یکار م ی_ اگه زنده بود چ

 زد.  ینی لبخند غمگ شاهزاده
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  یاتاق م هیداشتم،  یکردم، کنار خودم نگهش م یکردم، بوسش م  ی_ محکم بغلش م
 نره و هرشب و هر روز کنارش بودم.  رونیذاشتم جدا واسش که ازش ب

 ؟ یتر بهش باش  کینزد  خواستی _ دلت نم

 را تکان داد.  سرش

 خواد. یدلم م یزی از هرچ شتری _ چرا ب

 و انگشت اشاره اش را باال برد.   ستینگر  می به چشمان مر سپس

خودش اجازه بده، عشق من  تونم بهش دست بزنم که  یم یفقط زمان ه، یرانیاون ا  ی_ ول
 پاکه! عشق من دست نخوردست.

 نهاد. می مر ی شانه  ی را بست و سرش را بر رو چشمانش

 متعجب به او نگاه کرد.  می مر

 ذره شده!  هی دلم واسش  ،ی دیمن رو م  می مر ی _ بو

 گفت:   عیسر می مر

 _ اما شاهزاده ...!

 ! میبمون ینجوریا  کمی_ لطفا بذار 

 نگفت.  یزیسکوت کرد و چ می مر

 کرد.  ی بود و با حرص به شاهزاده نگاه م شی رو به رو ی پاول شاهد صحنه  یطرف از

 شد و به سمت قصر حرکت کردند.  نیوارد ماش  نی همراه جاست قهیپس از چند دق  می مر

را جمع کرد و از قصر خارج شد و خواست به خانه برود که پاول سر راهش   لشی وسا می مر
 .ستادیا
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 شد.   ک ید و به پاول نزد ز  یقیلبخند عم می مر

 _ سلم!

 تفاوت و با اخم گفت: یب یلیخ پاول

 _ سلم!

 حرکت کرد. نشیبه سمت ماش  سپس

 به دنبال او رفت. می مر

 افتاده پاول؟!  ی_ اتفاق

 را باز کرد و آرام گفت:  نشی در ماش یعصب پاول

 _ سوار شو! 

 شد و پاول شروع به حرکت کرد.  نیسوار ماش دی با ترد می مر

 رخنه کرده بود.  می بود که ترس را بر دل مر ادیآنچنان ز نی ماش سرعت 

 ترسم!  یکنم آروم برو، م ی _ پاول خواهش م

 کرد.  شتری پاول سرعت را ب اما

 گفت:   عیسر یلیخ می مر

 کن! یکنم آروم رانندگ  یکنم، خواهش م ی_ خواهش م

 . دیکش ادیفر  با ی تقر  میپدال گاز فشار داد که مر ی بر رو شتر یرا ب شی پا پاول

 !ی د  یبه کشتنمون م ی_ آروم برو پاول دار 

 ی  شه یرا نبسته بود قطعا سرش به ش یمنیکمربند ا  می ترمز کرد که اگر مر عیسر پاول
 کرد. یبرخورد م  نیماش ییجلو
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 نگاه کرد.  شیزد به رو به رو یو همانطور که قلبش به شدت تند م  متعجب

 ؟یکن یکار م یچ یعلوم هست چت شده؟ دار_ م

 حلقه کرد. نی دستانش را محکم دور فرمان ماش پاول

 !یبودم و هواسم نبود تو کنارم ی_ متاسفم، عصب

 شد و گفت:  ک یبه پاول نزد یو کمربندش را باز کرد و کم دیکش یقینفس عم می مر

 ؟ ی دی حالت خوبه؟ صدمه که ند ست،ین ی_ مشکل

 گفت:   یزیغم انگ ی همانطور که اشک دور چشمانش حلقه بسته بود با صدا  پاول

 ! ؟ی _ نگرانم بود

 گفت:  یعصب می مر

  یم ،یبزن ب یبود هم به خودت هم به من آس کی بود؟ نزد  یچه طرز رانندگ  نی_ معلومه، ا 
 اگه کمربند نب ...  یدون

 با قرار گرفتن در آغوش پاول سکوت کرد. ناگهان

 آرام گفت:  می مر

 ؟ یکن یکار م یچ _

 را محکم به خود فشرد و گفت:  می مر  پاول

 گناهش گردن من!   م،ی باش ینطوریا  کمی  کم،ی _ فقط 

 سکوت کرد. می مر

دانست که   یم یشناخت ول ی سوخت، با آنکه او را به طور کامل نم یبه حال پاول م  دلش
 تنهاست.  یلیخ
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 . ستی نگر می جدا شد و به چشمان مر می آرام از مر پاول

 _ حالت خوب شد؟! 

 سرش را تکان داد.  پاول

 ! یلی_ خ

 زد و گفت: ی لبخند می مر

 _ خوبه! 

  یاز او جدا م عیسر می را نوازش کند که مر می آورد تا صورت مر یدستانش را باال م پاول
 :دی گو   یشود و م

   ؟یکن ی_ حرکت نم

 .دیکش یقینفس عم پاول

 کنم.  یروشن م رو نی_ االن ماش

 بست، گفت:  یسرش را تکان داد و همانطور که کمربندش را م می مر

پک و   سی برام آ یبر  دی با یبهم بدهکار  می فقط لطفا آروم برون، در ضمن ترسوند ی _ مرس
 ! یبخر یبستن

 کرد گفت:   یهمانطور که با خنده به او نگاه م پاول

 ها!  ییپررو  یلی_ خ

 متعجب سرش را بلند کرد.  می مر

پک   سیمن آ  عیسر االی ،ی برد یقبرستون م نهیمنو تا س یتو داشت دی_ من پرروعم؟ ببخش 
 خوام ...!  یم یبا بستن
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 مکث گفت: یاز کم پس

 _ خب هوس کردم! 

 زد و گفت: ی لبخند پاول

 خرم. ی_ باشه برات م

 زد و تشکر کرد.  ی لبخند می مر

شاهزاده وارد  ی با اجازه  نی ستی سرش را بلند کرد و کر  نیدر اتاق، جاست ی صدا دنیشن با
 اتاق شد.

 کردم. دا یشاهد پ هی_ قربان من 

 : دیمتعجب پرس شاهزاده

 ! ؟ی_ چ

 کم پشت و عصا به دست وارد اتاق شد. ی با موها  انسالیم ی مرد هیاز چند ثان پس

 احترام خم کرد و گفت:  ی را به نشانه  سرش

 _ درود بر شاهزاده! 

 . ستی نگر رمردی به پ نیستیکر

 که اون شب اتفاق افتاد رو بگو. یزی _ هرچ

 برخواست.  شیاز جا  عیسر   شاهزاده

 _ زود بگو! 

 سرش را تکان داد.  رمردیپ
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اونجا نبودند   ی ادیخارج از شهر رخ داد، مردم ز بایتقر  یآتش سوز شی سه سال پ بای_ تقر 
  زیچ  کیپنهان بودم چون   یبود اما من کنار درخت ادیز  یچون آتش به صورت وحشتناک

رو از آتش   ییبا یبه چشم داشت، دختر مو بلند و ز نکیکه ع یانسالیمرد م  دم،ید یبیعج
بره   ییداشت جا  یسع نکهینجات داد و اون رو به سمت پشت کلبه برد. اون دختر مثل ا 

  یحرکاتشون رو به وضوح م یول دمی شن یاون مرد مانعش شد، من صداهاشون رو نم یول
کردن کرد و   هیبه اون دختر زد، دختر شروع به گر یی حرف ها  هیاون آقا   نکهیبعد از ا  دمید

به سمتتون   خواستیبلند شد انگار م هشما ک  ادیفر  ی از اون کلبه دور شد، بعد از اون صدا
 .و رفت ومدین یول ادیب

 نگاه کرد.  رمردیمتعجب به پ شاهزاده

 ؟ ی گ یراست م ی_ ت ... تو دار

 سرش را تکان داد.  رمردیپ

 ... ی_ بله سرورم من چطور جرات م

 سکوت کرد.  نیاش توسط جاست  قهیبا گرفتن  ناگهان

 !عی بگو اون دختر االن کجاست؟سر عی_ سر 

 افکند.  ریسرش را به ز   رمردیپ

 ندارم. یاطلع ی_ متاسفم سرورم ول

 نگاه کرد. شی به رو به رو  ناباور

 من!  ی خدا ی اون زندست! وا یعنی_ 

 .دی به سرش کش یدست

 :دیمتعجب پرس  رمردیپ
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 ! ه؟ی_ مگه اون ک 

 از در خارج شود گفت:   نکهیکتش را برداشت و قبل از ا  شاهزاده

 _ عروسمه! 

 حرکت کرد. نگتونیپد دکتر ی از شرکت خارج شد و به سمت خانه  سپس

 است.  نگتونیگفت همان دکتر پد  یم رمردیکه پ یانسالیبود که آن مرد م مطمئن

 زنگ خانه را زد و دکتر در را باز کرد. عیسر   ستادی از حرکت ا نیماش یوقت

 بدون سلم وارد خانه شد.  شاهزاده

 متعجب در را بست و به سمت شاهزاده حرکت کرد.   دکتر

 به صورت دکتر نگاه کرد. ی جد یلیو خ دیکش  یقینفس عم تیعصبان ی از رو شاهزاده

 اعتماد داشتم ... یلیو من به شما خ  نی_ شما مثل برادر استاد شرلوک بود

 مکث کرد. یکم

 رخ داد. نگتونیو دلهره در دل پد ترس 

چطور اشک و ناله هام،   د؟یرو از من پنهون کن یموضوع مهم  نیهمچ نی_ چطور تونست
 ن؟ ی نکرد یو کار  نید ید یکردم رو م یکه هر لحظه با عذاب تحملش م یماریب یچطور

 و محکم گفت:  تی با قاطع سپس

 د؟ یرو از من پنهون کن میمر  نی_ چطور تونست

 واکنش نشان داد و متعجب به شاهزاده نگاه کرد. عیسر   دکتر

 ! ؟ی_ چ ... چ

 :دی گرفت و غردکتر را   ی   قهی  یعصب شاهزاده
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 رم دنبالش. یمن کجاست خودم م می _ بهم بگو کجاست؟ بهم بگو مر

 گفت: عیسر   دکتر

 ن؟ ی دی فهم یچطور ن؟یدی _ آخه ... آخه شما از کجا فهم

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم نیجاست

  یخونه و زندگ  نیسر ا   ییو ممکنه هر بل  ستیحال من االن اصل خوب ن نگتونی_ دکتر پد
 عشق من کجاست؟  دیپس لطفا بهم بگ ارمیب

 افکند.   ری سرش را به ز  دکتر

 گم ...   یشرط م  هی_ به 

 

 *** 

 

 به سمت اتاق شاهزاده حرکت کرد.  ینیو به همراه س  دی شنل را پوش می مر

وارد   دیشاهزاده را شن ی صدا  یو در اتاق شاهزاده را زد و سپس وقت  دیکش یقیعم نفس
 اتاق شد.

 نهاد و شنلش را برداشت.   زی م ی را بر رو ینیس

 _ سرورم وقت خوردن دمنوشتون هست.

 برخواست.  شیاز جا  نیجاست

 حرکت کرد.  می برداشت و به سمت مر زیرا ن رشیشمش

 . ستی متعجب به او نگر می مر
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 شدم.  لیرحم تبد  یمرد ب   هی_ من بعد از مرگ عشقم، تمام احساساتم مرد و به 

 کرد.  می دور مر دنی به چرخ  شروع

 بود. دهیترس یکم می مر یطرف از

 ... نیکارها، ترسو ها، ستمگرها و همچن انت ی_ از قاتل ها، خ

 گفت: د یتاک با

 _ دروغگوها متنفرم! 

 را باال برد. رش یشمش سپس

 از ترس چشمانش را بست.  می مر

  می شد و از صورت مر  میآورد و نقاب به دو قسمت تقس نی را پا رشیشمش  عیسر   شاهزاده
 نگاه کرد.  نیمتعجب به جاست می رکنار رفت و م 

 قرار گرفته بود. م یو مر  دی وی اشک دور چشمان د ی  حلقه

 ؟یکن یو خودت رو از من مخف  یبهم دروغ بگ ی_ پس چطور تونست 

 متعجب به شاهزاده نگاه کرد. می مر

 ممکنه!  ری_ غ ... غ

 قدم به عقب رفت.  کی   عیسر می شد که مر  کی نزد می قدم به مر ک ی  نیجاست

 .ستیاصل درست ن نی... ا نی_ ا ... ا

 رو به رو شد.  یناباور ی در اتاق شاهزاده را باز کرد که با صحنه  سپس

 پشت در نبود.  یکمال تعجب کس  در

 باهات حرف بزنم. خوامی _ من فرستادمشون برن، چون م
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 به سمت شاهزاده برگشت. می مر

 شما ندارم.  با یمن حرف ی_ شرمسارم شاهزاده ول

 پا تند کرد و از قصر خارج شد.  سپس

 رفت. میبه دنبال مر  عیسر   نیجاست

 شروع به حرکت کرد.   ینامعلوم ی گرفت و به سمت جا یتاکس ک ی  عیسر می مر

 رفتند.  می ها به دنبال مر گاردیبه همراه سه تن از باد ن ی ستی و کر  نیجاست

 .ستادی ا ی به سخره ا کی نزد یتاکس

  نیشد و به پا  کی را حساب کرد و به نوک سخره نزد هیشد و کرا  ادهیپ یاز تاکس می مر 
 نگاه کرد. 

 وجود داشت. یبزرگ  ی ایسخره در  نیپا

 شد.  ریقطره اشک از چشمانش سراز  کی  می مر

که از  شهیمثل من باعث م یارزش یداره و وجود آدم ب یمهم تر  فیدرسته! اون وظا نی_ ا
تا اون   رمیمن بم د یبکشونه، با  ی بذارم کشورش رو به نابود  تونمیکنه، نم یدور فشیوظا

 کنه. دایمنجلب نجات پ  نیو از ا  ادیبه خودش ب

 . ریاز اونجا فاصله بگ می_ مر 

 برگشت.  نیست ی و کر نیبه سمت جاست هیبا گر  می مر

 زد: ادیفر   تیعصبان با

 شاهزاده، خطرناکه! دیجا دور بش نی_ لطفا از ا

 :د ی غر یعصب نیجاست
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 کنم!  یکنار خواهش م  ایحرف نزن، لطفا ب ی با من رسم  می_ مر 

 شدند.  شتری ب میمر   ی ها اشک

تا همه   رمیبم   دیمثل من فقط باعث شکست توعه، با  ی وجود دختر ترد شده ا خوام،ی _ نم
 درست بشه. زیچ

 گفت:  تی با عصبان نیجاست

  شه،یبلکه بدترم م  شهیدرست نم زی عاقلنه فکر کن، با مرگ تو همه چ کمیلطفا   می_ مر 
 کشم.  یبعدش من خودمو م ی اگه مرد خورمی قسم م

 : دیغر  یعصب می مر

دختر از کشورت   هیبه خاطر  یتون   یم یچطور ،یاز کشورت محافظت کن دی _ بسه ...! تو با
 ؟ یبگذر

 . دیبه سرش کش یدست نیجاست

تونم از کشور خودم محافظت   یدختر مورد علقم محافظت کنم منتونم از  ی_ چطور وقت
 ؟ یکنم؟ چطور

 نگاه کرد.  ای افکند و به در ر یسرش را به ز  می مر

 لب آرام گفت: ریز

 خودم رو نابود کنم.   تونمی وقتم رو تلف کنم وگرنه نم دی _ نبا

 آخر گفت:  ی و قدم قدم به عقب رفت و در لحظه  ست ی نگر ن یچشمان جاست به

 _ با تمام وجودم دوستت دارم!

 افتاد.  ایاز سخره سقوط کرد و درون در سپس

 و ناراحت کتش را در آورد و بلند گفت:  یعصب نیجاست
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 _ نه ...! 

 انداخت. ایخودش را به در می پشت سر مر و

 حرکت کردند.  ایت ساحل آن درشدند و به سم  نی سوار ماش عیسر  نی ستی و کر گاردهایباد

کرد و   دا ی جان آن را پ یگشت که ناگهان جسم ب  یم می به دنبال مر ایدرون در نیجاست
 حرکت کرد. م ی به سمت مر عیسر

 و به سمت ساحل حرکت کرد. دیاو را در آغوش کش محکم

ساحل گذاشت و با ترس و دلهره به او تنفس   ی شن ها ی را بر رو می مر  دیساحل که رس به
 داد. یم یمصنوع

 خدا بلند شو!  ی _ محض رضا

  نیگذاشته بود و باال و پا  می مر  ی  نهیس ی قفسه  ی بر رو  یرا به صورت ضربه در دستانش
 کرد. یم

 .یمنو تنها بذار  یراحت نیبه ا یتونی کنم تنهام نذار، تو نم ی_ خواهش م

 خارج شد و چشمانش کم کم باز شدند.  م یآب از دهان مر  یمیحجم عظ  هیاز چند ثان پس

 آوردند.   میشاهزاده و مر  ی دو ملفه برا عیسر  گاردهایباد

 نهاد. می مر یشانی بر پ ی و بوسه ا د یرا در آغوش کش می محکم مر  نیجاست

 آرام آرام بسته شدند.  می مر چشمان

 من امنه!  شی_ نگران نباش جات پ

 حرکت کردند.  نیستیکر ی به سمت خانه  سپس

 نکهیکرد و پس از ا  ییآن ها را به اتاق خود راهنما نی ستی وارد خانه شدند کر یوقت
 رفتند.  رون یاز اتاق ب نی ستیکر  ن یو همچن گاردهای تخت نهاد باد ی را بر رو می مر نیجاست
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 . دیبه صورتش کش یو دست دیکش یق ینفس عم نیجاست

 .ی _ خداروشکر که زنده ا

 نگاه کرد. میغرق در خواب مر  ی به چهره  سپس

 کرد و گفت:  می وارد اتاق شد و تعظ نگتونیدکتر پد   قهیدر اتاق آمد و پس از چند دق ی صدا

 _ درود بر شاهزاده! 

 و سکوت کرد. ستیبا اخم به دکتر نگر  شاهزاده

 از دست دکتر ناراحت بود.  هنوز

 وصل کرد و از اتاق خارج شد.  می مر ی ت هاسرم را به دس نگتونیپد

 وارد اتاق شد و گفت:  نیستیکر

 .دی لباس هاتون رو عوض کن د یبا  دی _ سرورم ممکنه سرما بخور

 خود را به شاهزاده داد و از اتاق خارج شد. ی دست از لباس ها کیسپس   

 نگاه کرد. می تخت نشست و به مر ی کرد و دوباره رو ض یرا تعو  شی لباس ها  نیجاست

 که زمان از دستش در رفته بود.  ستی نگر  آنقدر

  نیو دلنش با یز ی چهره  دی که د یزی چ نیبه هوش آمد و اول می دو ساعت بعد مر حدود
 عشقخودش بود. 

 _ شاهزاده! 

 .دی کش نیصورت جاست  ی را به رو دستانش

کنار  یینجا ی! تو ایینجا یتو ا بهشته نه؟ نجایا شهی _ من مردم؟ اومدم بهشت؟ باورم نم
 من! 
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 شد.  ریقطره اشک از چشمان شاهزاده سراز   کی

 ! یبهشته چون تو کنار من نجایقطعا ا یول ی _ تو نمرد

 شد.  ریسراز  میمر   ی ها اشک

 گفت:   عیسر  می را ببوسد که مر می کرد تا لبان مر کیسرش را نزد  نیجاست

 .می باهم باش د ی من و تو نبا ست،ی درست ن نی _ نه، ا

 مانع آن شد.  نیکه ناگهان جاست زدیبرخ ش یاز جا خواست

 را برگرداند. ش یرو عیسر م یچرا؟مر  ؟ی ریگ ی_ چرا خودتو از من م

 . میباهم باش  میتونی نم میچه نخوا می رابطه غلطه ما چه بخوا نی_ ا

 به غلط!  یحت م،یباهم باش خوامی _ اما من م

 : دیغر  یعصب می مر

 اره؟ یسرمون م  ییاگه پدرت بفهمه چه بل  یدون ی_ م

 . دیبه صورتش کش یدست نی

رابطه   انهیمخف م یتون یم ی اگه تو بخوا یول فته،یم یبفهمه چه اتفاق ستی_ برام مهم ن
 . می داشته باش

 گفت:   عیسپس سر یبه فکر فرو رفت ول یکم می مر

 _ نه.

 گفت.  یرا حس کرد و آخ کوتاه ی که درد بد دیرا از دستانش کش سرم

 شد.   کیبه او نزد عیسر   شاهزاده

 .یبر ییجا ی_ حق ندار
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 به سمت او برگشت.  تی با عصبان می مر

ما از قبل مشخص شده بعدشم   ی رابطه  ی  ندهیبا تو باشم؛ آ خوادی_ بسه، ولم کن، دلم نم
وگرنه مجبور    ایلطفا بس کن و سراغ من ن ،ی شاهزاده ا ک یدختر ترد شدم و تو   هیمن 
 نفهمه. یکس چیکنم که ه یخودکش یجور شمیم

 از اتاق خارج شد.  سپس

 در هوا معلق ماند.  ردی را بگ می خواست دست مر یکه م نیجاست دستان

 اشک دور چشمانش جمع شده بود. ی  حلقه

 ! ؟یکن نکارویبا قلب من ا یتونی _ ا ... اما من دوستت دارم چطور م

 تخت نشست. ی د و بر روقلبش نها  ی را به رو دستش

 

 *** 

 

 به عمارت؟  ی برگرد ی خوا یکه م ی_ مطمئن

 سرش را تکان داد.  تی با قاطع می مر

ترسم شاهزاده از زنده بودن من با خبر بشه پس لطفا دستور انتقال    یمن، م ی _ بله بانو
 .ن ی بد نجایمن رو به ا 

 از اتاق خارج شد.  م یسرش را تکان داد و مر   نیکاروال

 به صورت داشت. دی نقاب جد  نباریا

 افتاد.  نیشد که چشمش به جاست اط یح ی محوطه  وارد
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 کرد و سپس از کنار شاهزاده گذشت. م یتعظ

 گذشت و به سمت شاه استفان حرکت کرد. می از کنار مر یبا ناراحت   زین نیجاست

 .دیشد و محکم فرزندش را در آغوش کش ک ی به او نزد عیسر دی را د نی تا جاست شاه

 شه؟ یمن دلم واسه تنها فرزندم تنگ م  یگینم  ،یزن یکم به پدرت سر م یلیخ دای _ جد

 به پدرش نگاه کرد.  یبا ناراحت نیجاست

 آزار دهنده بود. شی برا  اریاست بس می خودش با مر ییجدا ی او باعث و بان نکهیا

 ن؟ یافتاده جاست ی_ اتفاق

 نه تکان داد و گفت:  ی سرش را به معنا  شاهزاده

 حالم گرفته است.  کمی_ من خوبم، فقط  

 سرش را تکان داد و گفت:  شاه

  ،ی زیهرچ  ا ی یکلوپ، پارت رون،ی ب یامروز بر ی خوای م نم،یبب ینطوریتورو ا خوادی _ دلم نم
 بگو تا برات فراهم کنم.  ی خوای م یهرچ

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم نیجاست

 .یواسم فراهم کن یتونی که شما نم خوامی م وی زی_ چ

 د. کرد و از آنجا دور ش یکوتاه  م یتعظ سپس

 

 *** 
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داشت در دست کرده بود و   یادگار یرا  می که از مر ی شده بود و شاهزاده تنها دستبند شب
 . اوردیدمنوش ب شیبود تا برا م یمنتظر مر 

 آرام گفت:  نی در اتاق باز شد جاست نکهیاز ا پس

 ! ؟ی _ اومد

 رو به رو شد. ی دی جد  ی  مهیسپس به عقب برگشت که با ند  و

 :دی غر یعصب

 ؟ یهست  یک  گهی_ تو د 

 با ترس گفت:  مهیند

 فرستادن. نی سرورم منو بانو کاروال  دی _ منو ببخش

 شد؟  یچ یقبل ی  مهی_ پس اون ند 

 گفت:   مهیند

 . نیکاروال  ی _ اون برگشت به عمارت بانو

 گفت:   یو عصب  دیهم سا   ی را به رو شی دندان ها یعصب نیجاست

 .رونی و از اتاق من برو ب زیم ی _ دمنوشت رو بذار رو

 از اتاق خارج شد. زیم ی گفت و پس از گذاشتن دمنوش بر رو یچشم مهیند

را در  می حرکت کرد که مر نیبه سمت عمارت بانو کاروال عیسر مهی پس از رفتن ند شاهزاده
 یرا م ی خطوط نامفهوم نی زم ی چوب بر رو کی نشسته بود و با  نی زم ی که بر رو یحال

 . دینوشت د 

 گفت:  یشد و عصب  کینزد  می مر به
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 برگرد. میشخص ی  مهیبرگرد، حداقل به عنوان ند  تونم،ی _ نم

 برخواست: شی با ترس از جا می مر

 .م ی _ مرض ... ترسوند

 کرد.  می تعظ عیسر م ی متعجب به او نگاه کرد که مر شاهزاده

 ن؟ یگفت   یم یچ نیشاهزاده داشت د ی_ ببخش

 او حلقه کرد. ی شد و دستانش را دور شانه  کی زد و به او نزد یلبخند کمرنگ نیجاست

 نفهمه. یزی از رابطمون چ یدم کس یمن، قول م شی_ برگرد پ

 به چشمان شاهزاده نگاه کرد. می مر

 م؟ ی رابطه ادامه بد نی به ا دی با یتا ک  شه؟ ی م ی_ تهش چ

 آرام گفت:   شاهزاده

عتماد کن! لطفا برگرد، نبود تو داره  کنم، فقط بهم ا یم  سیرو راست و ر زی_ من همه چ
دست   یول  یقصر کنار من نی ا ی تو قایبدونم تو دق نکهیکنه، ا یم وونهی از حد منو د شیب

 ده.  یآزارم م  شتریرسه ب  یمن بهت نم

 به چشمان شاهزاده نگاه کرده بود و در سکوت بود. میهمانطور مستق  می مر

تونم تورو از   یکنن، چطور م یخود م یچشمات دارن منو از خود ب  نیا ی... حت ی_ حت
 دست بدم؟ 

سرش را به    میکرد تا گونه اورا ببوسد که ناگهان مر   کی نزد می لبانش را به صورت مر سپس
 مارت حرکت کرد.ع یجدا شد و به سمت خروج ن یکنار برد و از جاست

 .ستینگر  میو به رفتن مر  دیلبانش کش ی به رو  یزبان نیجاست

 چرا؟!  ؟یکن یم  نکاروی_ چرا با من ا 
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و ابتدا تفنگ و سپس   دی شبش را پوش  ی به سمت اتاق خود حرکت کرد و لباس ها سپس
 را برداشت. رشیشمش

 بودند.  ری از او جدا ناپذ یدو ش نیا یی گو

  دیرا د یشهر رفت، تا هر مورد مشکوک  ی ها ابانیسمت خ را به صورت زد و به نقابش
 با او مبارزه کند. عیسر

  ی شد که ناگهان چشمش به چند تن مرد قو ابان یآمد و وارد خ نی ساختمان ها پا  از
 بودند، افتاد.  ی به همراه پسر بچه ا رمردیپ  کیکه در حال آزار دادن  کلیه

از آنها  یکی  ی گلو ی را در آورد و بر رو رشیشد و شمش   کیبه آن چند مرد نزد عیسر
 گذاشت. 

 زد و گفت:  ی مرد پوزخند آن

 وانه؟ یمگه االن زمان حکومت شاه ر ر؟ ی _ شمش

 که همه با ترس به او نگاه کردند. د ی و سر آن مرد را بر د ی غر یعصب نیجاست

 بستند.آدم دور شاهزاده حلقه  ی ادیکه تعداد ز دیکش ی از آن ها سوت بلند یکی

 آن ها جلو آمد و گفت:  ی دسته  سر

 ! ریپاول شکست ناپذ  می ما افراد پاول هست م؟ی هست یما ک  یدونیتو نم ی_ ه

 گفت:   رمردیچشمانش را بست و رو به پ یعصب نیجاست

 ! دی _ لطفا شما بر

 کرد و به همراه نوه اش از آنجا دور شد.  یمرد تشکر  ریپ

 مبارز که دور او جمع شده بودند نگاه کرد. ی ادیبا خشم به تعداد ز دی وید

 زد و گفت:  ی پوزخند



 ی مرد مخف 

 
460 

 

 جلو!  ادیخواد مبارزه کنه ب ی_ هرکس م

جنازه   یگریپس از د یکیشدند و   یمبارزه داوطلب م ی برا  یگریپس از د یکی  مبارزان
 شد.  یداده م لیتحو   شانیها

  یرساند و برخ یداد، آنها را به قتل م یکه انجام م ی و حرفه ا یشیبا حرکات نما نیجاست
 کرد. یکرد و آنها را به درک واصل م یاستفاده م ز یمواقع از تفنگش ن

و پا به فرار   د یمرد جوان ترس کی همه قدرت   ن یاز ا  ریآنها متعجب و متح  ی  سردسته
 گذاشت. 

 .دیکش یق ینفس عم نیجاست

 انجام داده است. یکار  نیدر تعجب بود که چن زین خودش

و نوه   رمردی حرکت کرد که چشمش به پ ی و تفنگش را برداشت و به سمت کوچه ا  ریشمش
 اش افتاد. 

 شد.   کی به او نزد رمردیپ

بگم، تو جون منو   یچ دونمیازت ممنونم و نم  یشناسمت ول یو نم  ی نقاب زد نکهی_ با ا
 که ... که ...   خواستنی اون مردا م ،ی نوه ام رو نجات داد

 با خجالت گفت:  سپس

 _ از نوم سواستفاده کنند.

 به پسر نگاه کرد و زانو زد. یبا ناراحت نیجاست

 _ حالت خوبه؟ 

 نگاه کرد. نی به جاست پسر
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خوام بزرگ شدم مثل شما قهرمان بشم و همه رو نجات  یم یخوب  یلی _ بله، آقا شما خ
 بدم.

 . دیبه سر پسر بچه کش یزد و دست یق یلبخند عم شاهزاده

 .یتون ی_ مطمئنم م

 برخواست.  شیجا از

 . دی_ مواظب خودتون باش

 از آنجا دور شد. سپس

 اش نشست و به شاهزاده فکر کرد.  یصندل  ی بر رو  دکتر

 

 *گذشته* 

 

 گم!  یشرط م  هی_ به 

 :د ی غر یعصب نیجاست

 د؟ یذار یمن شرط م ی _ حاال برا

 گفت: یبا ناراحت  دکتر

 . مهیحفظ جون شما و مر ی _ برا

 .دیکش یق ینفس عم شاهزاده

 من کجاست؟  م ی مر نیباشه قبوله، فقط بگ ی_ هر شرط

 آرام گفت:   دکتر
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رابطه ممنوعه و  نیا ،یکن  یرابطت رو باهاش شروع م یکن داشی دونم اگه پ ی_ م
نشونش   یپس لطفا به کس م یشمارو از هم جدا کن  شهینم فتهیب یهر اتفاق یخطرناکه ول

ازش اطلع  یخودتون باشه و کس نیب د یفقط با  می تو با مر  ی نده مخصوصا پدرت و رابطه 
 نکنه. دایپ

 گفت:   یعصب نیجاست

 تموم بشه. ینطوریا م یمنو مر  انیپا  ستیمسخره؟ دکتر قرار ن  خی_ چرا؟ به خاطر اون تار

 گفت:   یعصب دکتر

 !یکن یم  یدور فتیاز وظ یدختر دار  هیو به خاطر  یملت هست  کی د ی ام یفهم  ی_ تو نم

من نتونم از دختر مورد علقم   یرسوند، اون دختر پاکه! وقت نجای _ اون دختر منو به ا
  رمیپذ یمحافظت کنم؟ بسه شرطتتون رو م  نیسرزم ن یتونم از ا یمحافظت کنم چطور م

 کجاست؟  می نفهمه حاال مر  یدم کس یو قول م

 .دیکش یقینفس عم دکتر

 ! مهیمر  تی شخص ی  مهی... ند یشخص ی  مهی _ همون ... ند ... ند

 شد.  انینما  نیجاست کم بهت و تعجب همراه با بغض در صورت کم

 بود گفت:   شیکه در گلو  یاخم و بغض با

 ؟ یگفت ی_ چ ... چ

 گفت:  ی جد یلی خ دکتر

 ! مهیمر  تی شخص ی  مهی _ ند

  می که بر بدن مر یشلغ ادیشد و به    ریسراز  نی چشم جاست ی قطره اشک از گوشه   کی
 او زده شد، افتاد و زانوانش خم شدند.  ی جلو
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 خم شد.  عیسر   دکتر

 افتاده شاهزاده؟!  ی_ اتفاق

 که به او کرده بود افتاد.  ییها  نیتوه ادی به

 کرد.  هیجمع شد و شروع به گر صورتش 

 _ من ... من عشق خودمو شکنجه کردم ...!

 قلبش با مشت زد. ی محکم بر رو سپس

 ه بود. قرمز شد  ادیاز درد و غم ز صورتش 

 : دیکش ادیفر   بلند

 ... من ... من اونو شکنجه کردم ... من ... من ...  ای _ خدا

 انجام بدهد. دیدانست چه کار با یبود نم ده ی امانش را بر هیگر

 سبز شده بود.   شیجلو  می شکنجه کردن مر  ری کم آورده بود و تصو ژن یاکس

 : دیکش ادیدرد فر  با

 ...! ای _ خدا

 

 *حال* 

 

زنگ خانه اش به  ی بردارد صدا  یبرخواست و تا خواست قدم شیو از جا  به خود آمد  دکتر
 صدا در آمد. 

 برخورد کرد. نی سمت در حرکت کرد و در را باز کرد که چشمش به بانو کاروال به
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 گفت:  یدکتر شد و با ناراحت ی و بدون اجازه وارد خانه   عیسر یلیخ بانو

 !ی رو داد میبه شاهزاده خبر زنده بودن مر  یتونم احساس کنم که تو رفت ی_ م

 گفت: عیسر   دکتر

 _ شاهزاده ب ...

داد شاهزاده از حضور اون دختر با   یکه نشون م دمید ییطل  ی در کنار اژدها ی_ جواهر 
  نی نگفته منم نگفته بودم و بدون شک شما بود ی زی خبره، شاه که به طور حتم مطمئنم چ

 .نی هشون گفته بود که ب

 افکند.   ری سرش را به ز  دکتر

دونه؟   ی رسه من رو مقصر م یچرا هرکس از راه م ن؟یبر  ی سوال م ر ی _ چرا همش منو ز
کرد که  دمی زندست و از من خواست بگم بهش کجاست تهد  می مر دیشاهزاده خودش فهم

 کنه و منم مجبور شدم بگم کجاست.  یاز خون به پا م ییا یاگه نگم در

 مبل نشست. ی و بر رو  دی سرش کش  ی به رو  یدست بانو

  د یاالن جون هردوشون در خطره ما االن با یناراحتتون کنم ول  خواستمی _ متاسفم نم
از رابطشون با خبر بشه خودتون   یکس دیدنگ هواسمون فقط به اون دوتا باشه، نبا  شیش

 .دیدون یکه م

 داد گفت:  یقهوه را به دست بانو م وانیسرش را تکان داد و همانطور که ل  دکتر

که بتونم کمکتون   ییتا جا یمن ول  ی رو به شاهزاده گفتم بانو قتیحق نکهی_ متاسفم از ا 
 محافظت کنم.   شون ی کنم تا از ا یم

 

 *** 



 ی مرد مخف 

 
465 

 

 

 ل خورد. خانه اش در حال قدم زدن بود که چشمش به پاو کی در پارک نزد یبا ناراحت می مر

 . ستادی ا شی زد و سرجا ینیغمگ لبخند

 شد. کی به او نزد  پاول

 افتاده؟  ی_ چه اتفاق

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 . ستی ن یمهم زی_ چ

 . ستیبه چشمان پاول نگر  سپس

 ؟یکن یکار م  یچ نجای_ تو ا 

 رنگارنگ بود اشاره کرد.  ی ها یکه پر از بستن یکی را باال برد و به پلست دستانش

 . میتا باهم بخور دمی خر ی_ بستن

 :دیکش اد یدستانش را بهم کوباند و بلند فر  می مر

 ! ی_ اخ جون بستن

 و گفت:   دیخند  پاول

 .می خونه باهم بخور می بر ا ی_ آروم باش دختر ب

 رفتند.  می مر ی هم به سمت خانه  با

 اپن نهاد. ی ها را بر رو یرفت و بستندر خانه را باز کرد و پاول به سمت آشپز خانه  می مر

آورد   یدر م  ک یآنها را از پلست  یکی  یکیها رفت و همانطور که  یبه سمت بستن  می مر
 گفت: 
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 خوندم ...  یم یسلطنت ی راجب خانواده  ینترنتیا ی مقاله  هیداشتم   شی_ چند روز پ

 . ستینگر  می با ترس به مر پاول

  خواستی دلش نم زیبزرگ است و پاول ن ی شاهزاده  ک یکه پاول   دانستی نم می مر رایز
 که بفهمد.

 _ خب؟ 

 و ادامه داد:  دیکش یقینفس عم می مر

گمشده بود اما ...  ی شدن شاهزاده   دایو پ ینود درصد متن ها درمورد خوشحال بای_ تقر 
هم وجود داره   ی ا گهید ی شاهزاده  هیبود که  نیکه راجب ا دمی هم د گه یاما چند مطلب د

آدم   نیرحم تر  یب گنیم  ، یبرادر شاه استفانه، البته برادرناتن یعنیبزرگه   ی که شاهزاده 
  یکنم ب  یدونم چرا حس م ینم ی... ول یکنه ول یم ی ادیز یطانیش  ی و کارها استیدن

 گناهه.

 پاول فشار آورد. ی به گلو بغض

 گناهه؟  یاون ب یکن ی_ چ ... چرا فکر م

 زد.  یقیلبخند عم می مر

 کرده!  ینطوریداشته که اون رو ا یسخت  ی _ حتما گذشته 

 . دیغلط می چشمان مر ی قطره اشک از گوشه   کی 

 ها برداشت و گفت:  یدست از بستن  می مر

  ی پدر و مادرم تنهام گذاشتن تو دم،یکش یسخت م ی زندگ  ی تو یلیپاول منم خ یدون ی_ م
 بود و هر لحظه امکان داشت پسرا بهم ... بهیو واسم غر  شناختمیکه اصل نم  یکشور

 مکث ادامه داد: یکرد پس از کم سکوت



 ی مرد مخف 

 
467 

 

  یکنم اون شاهزاده ب یفکر م  نیکلمه، واسه هم نیاز گفتن ا شهیشرمم م  ی_ ح ... حت
 گناهه.

 دستانش را مشت کرد.  تیاز عصبان پاول

 گناهه؟  یاون ب یکن ی_ چرا فکر م

 .ستی متعجب به پاول نگر می مر

 ؟ ی شد  یصب_ چرا ع

 : دیکش ادیفر یعصب پاول

 که بهت فکر کنم؟  یکن یم  یکار نقدری_ چرا ا 

 شد.  کی نزد می قدم به مر  کی  سپس

 دلم بلرزه؟   یکن یم ی_ چرا کار

 با ترس گفت:  می مر

 شده؟   ی کنم آروم باش، چ ی _ پاول خواهش م

 : دیغر  یعصب پاول

 سوزه؟   یدلت واسه اون شاهزاده م نقدری_ چرا ا 

را به اپن  می شد تا آنکه مر  یم کی نزد می قدم به مر ک یگفت   یکه م ی هر جمله ا با
 را محکم در دست گرفت.  می مر ی چسباند و شانه ها

 . ستیبا ترس به چشمان پاول نگر  می مر

   ارم؟یباشم و احساس کنم کم م  ریکه در برابرت حق  یکن یم ی_ چرا کار

 : گفت می مر
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 کشم. یم غی_ بهت گفتم بهم دست نزن، برو کنار وگرنه ج

 : دیکش ادیفر یعصب پاول

 بزن!  غی_ ج

 :دیکش ادیبلند فر  می مر

 _ کم ...

 ناگهان محکم او را گرفت  که

 حمله کرد.  میبه لبان مر  انهیوحش پاول

 نداشت  دهی کرد که از او جدا شود فا  یهرچه تقل م می مر

 به کار خودش ادامه داد.  پاول

  ی زیخواهد چ یتا م می پاول ضربه زد که پاول از او جدا شد مر ی پاها  نیمحکم به ب می مر
 شود.   یدر خانه بلند م ی صدا  دیبگو 

 کند. یترس به در نگاه م  با

  ی جلو گرش یو با دست د ردی گیدست او را م عیسر   میبزند که مر  یخواهد حرف یم پاول
 : دی گو یم تیآرام و با عصبان و ردیگی دهن پاول را م

 کشمت!   یم ادی_ صدات در ب

 نگاه کرد. می با خنده به مر پاول

به پاول   تیو با عصبان  دیکش یقی نفس عم می در متوقف شد و مر ی صدا قهیاز چند دق پس
 نگاه کرد. 

 دوست ندارم. یبستن  گهیمن د  یها ول ی_ ممنونم بابت بستن 
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 شد.  کی به او نزد ینگاه کرد و کم می به مر پاول

 کار کنم؟  یچ خوادیاالن دلم م یدون ی_ م

 گفت:   عیسر می مر

بره، کار امشبتو   ن یهست از ب نمونیکه ب ینذار دوست گست،ید یک ی ش ی_ قلب من پ
 کنم پس لطفا برو!  یفراموش م

 لبانش را تر کرد و گفت:  پاول

که منو به عنوان همسرت   ی تا زمان تو باشم، یبه عنوان دوست معمول  خوامی _ من نم
 مونم. یمنتظرت م یانتخواب کن

 گفت:   عیسر می مر

 !ینی_ تو خواب بب

 حرکت کرد. نشی از خانه خارج شد و به سمت ماش پاول

 افتاد. شی پ قهیچند دق ادی به

 

 *گذشته* 

 

 شود.  یدر خانه بلند م ی صدا

 کند. یبا ترس به در نگاه م می مر

  ی جلو گرشی و با دست د ردیگی دست او را م عیسر   میبزند که مر  یخواهد حرف یم پاول
 : دی گو یم تیو آرام و با عصبان ردیگی دهن پاول را م
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 کشمت.  یم ادی_ صدات در ب

 نگاه کرد. می با خنده به مر پاول

 

 *حال* 

 

 کرد. دنی شروع به خند بلند

 خندم. یاز ته دل م نقدریباره ا  نی من اول ی خدا ی _ وا

 . ستی نگر ش یبه روبه رو یطانی خنده اش را خورد و با لبخند ش سپس

 ! یرانی دختر ا ،ی _ تو مال خودم

 حرکت کرد و شروع به شستن صورتش کرد.  ییبه سمت دستشو  عیسر می مر

 کرد.  ی حقارت م احساس

 مشت شده بود.  تی از عصبان دستانش

 د. ش  ری چشمانش سراز ی قطره اشک از گوشه  چند

 _ ازت متنفرم پاول! متنفرم ...!

 . ستی اتاقش حرکت کرد و به آسمون نگر  ی را خشک کرد و به سمت پنجره  صورتش 

 سپارم!  یخودت کمکم کن، خودم رو به خودت م ای _ خدا

 

 *** 
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 قلبش نهاد. ی را بر رو دستانش

 نشسته بود.  شی رو به رو نیستیکر

 شده سرورم؟!   یزی_ چ

 .ستینگر  نیستی با اخم به کر شاهزاده

 کنم. ی م ی دگ یپرونده ها بعداً رس ی  هیبه بق ؟یتنهام بذار شهی _ م

 رفت.   رونیکرد و از اتاق ب یمی برخواست و تعظ شیاز جا  نیستیکر

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم نیجاست

چرا   نمش؟یتونم بب یکردم، چرا نم داشیکه پ یشده اونم زمان   شتری درد قلبم ب به،ی_ عج
 رو ندارم که اون رو مال خودم کنم؟  نیچرا ... چرا توان ا ارم؟یتونم به دستش ب ینم

 ادامه داد: تیعصبان با

 ! رم؟یدر برابرش حق نقدری_ چرا ا 

 و سکوت کرد. دی به سرش کش یدست

کرد االن من نگران جون   یمحافظت م یرانیا ی سالواتوره! اگه اون از بانو  ری_ همش تقص
 نبودم و کنار خودم داشتمش. می مر

 در اتاق او بلند شد. ی صدا

 شد. نی استفان وارد اتاق جاست شاه

 احترام خم کرد. ی برخواست و سرش را به نشانه   شیاز جا  شاهزاده

 افتاده پسرم؟  یاتفاق ؟ی آشفته ا   نقدری_ چرا ا 
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 .دیکش یق ینفس عم نیجاست

 . شمی ود خوب مز یلیاستراحت خ  یخستم با کم کمیسرورم   ستی_ مهم ن

 شد.  کی سرش را تکان داد و به شاهزاده نزد شاه

 وقت به خودت صدمه نزن پسرم!  چیپس ه  یمن زیکه تو همه چ یدون ی_ م

 و از اتاق خارج شد.   دیرا بوس نیجاست  یشانیپ سپس

 و گفت:  دیکش یقیآه عم  شاهزاده

 تونم ازت ناراحت نباشم پدر!  یتونم ازت متنفر باشم نه م ی_ نه م

و   شی لباس ها دنیشد و پس از پوش داریساعت پنج صبح از خواب ب   می مر یطرف از
 رفت. رونیخواندن نماز صبحش از خانه ب

 به سمت قصر حرکت کرد.  عیخوردن صبحانه را نداشت پس سر  وقت

 اش بلند شد.  یگوش امکیپ ی شد که صدا  کی بار ی کوچه  وارد

 بود. پاول

 ! نمتیبب دی _ با

 گرفت.  دهیرا ناد امیو پ کرد یظیاخم غل می مر

 شدند.  کیچند قدم برنداشته بود که چند تن مرد به او نزد  هنوز

 با ترس به آنها نگاه کرد.  می مر

 ! نیهست ی_ ش ... شما ... ک ... ک 

 زد. می شد و با چوب محکم بر سر مر  کی نزد م یاز آن چند تن مرد به مر  یکی

 از هوش رفت.  می که مر د ینکش یطول
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 . ستی نگر  شی و متعجب به رو به رو  دیبا ترس از خواب پر  دی وید

 ی که با ترس به روبه رو دیرا د با یز یآرام چشمانش را باز کرد که اطراف خود دختران می مر
 کردند.  یخود نگاه م

 در اتاق بودند.  کی  ی جلو آنها

د و وارد  بلند کر یصندل ی را گرفت و او را از رو می مر  یها دست دختر کنار گاردیاز باد  یکی
 اتاقش کرد. 

 . ستی که در آن بود نگر یمتروکه و سالن ترسناک ی متعجب به جا  می مر

 روز!  ایدانست شب است   ینم

 .دی لرز یترس بدنش م از

گذاشته   ش یرا به نما  یترسناک ی شدند و فضا یآنجا مدام خاموش و روشن م ی ها چراغ
 بودند. 

و ترس او را دو برابر   دیرس یم  می دخترها که از ترس بود مدام به گوش مر ی  هیگر ی صدا
 کرد. یم

کجاست، ناگهان  نجایاش کرد و تا خواست از او بپرسد که ا یدختر کنار کیرا نزد  سرش
 و سکوت کرد! دیوارد اتاق شده بود را شن ش یپ قهیکه چند دق  یدختر  غیج ی صدا

 نگاه کرد.  شیترس به در رو به رو با

 را گرفت.  می آمد و دست مر  رونیاز آن اتاق ب  گاردیباد

 بلند شد. ی لیدخترها خ ی ها هیگر ی صدا

 نگاه کرد.  شی با ترس به مرد رو به رو می مر

 را گرفت و او را به سمت اتاق برد.  می با خشونت دست مر گاردیباد
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که غرق در خون   ییدختر ها  ی بود که ناگهان چشمش به جنازه ها نیسرش پا  می مر
 بودند افتاد. 

 و سرش را بلند کرد که با پاول چشم در چشم شد.   دیکش غیترس ج با

 و با ترس به پاول نگاه کرد.  متعجب

 نگاه کرد.  م یبهت زده و متعجب به مر  پاول

 بلند شد.  گاردیباد  ی صدا

 رفت، شاهزاده!  یصبح به قصر م  ی ها  کی بود که نزد ییاز دخترها یکی نم ی_ ا

  می چشمان مر ی قطره اشک از گوشه   کی  دیرس میمر  ی شاهزاده به گوش ها ی مه کل تا
 شد.  ری سراز

 . ستی نشسته بود نگر یصندل  ی که بر رو یانسالی از چشمان پاول گرفت و به مرد م چشم

 !فیکث یداشت اما ذات یمهربان ی  چهره

 به دختر اشاره کرد. رمردیپ

 ؟ ی _ تو خدمتکار قصر

 لب گفت:  ر ی را برگرداند و ز شیو سپس رو  ستی ابتدا به پاول نگر می مر

 _ بله! 

 زد و گفت:  ی پاول بود لبخند ییکه دا انسالیم مرد

  ی جنازه  نصورتیا ریلطفا قبول کن چون در غ  ،یقصر باش ی خوام جاسوس ما تو ی_ م
و بدنت    یشیدفن نم ییو جا شه،یغرق در خون م نی زم ی دخترها رو  نیتوهم مثل تمام ا 

 .شهیپرنده ها م ی غذا

 کرد.  یظیاخم غل می مر
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 شم.  یمن جاسوس شما نم   ست،ی_ برام مهم ن

 برخواست. شیاز جا  رمردیپ

 خوب، پاول بکشش!  یلی_ خ

 . ستی نگر م ی با اخم به مر پاول

 . وندی رو قبول کن و به ما بپ می لطفا درخواست دا ؟ی ریبم ی خوا یم ی_ مطمئن

 و ترس مشت کرد.  تیدستانش را از عصبان می مر

 _ منو بکش! 

 مشت کرد. تیدستانش را از عصبان زین پاول

 ! تونمی_ ن ... نم

 . ستندی متعجب به پاول نگر همه

 شد.  ک یبه پاول نزد انسالیم مرد

 _ حالت خوبه پاول؟ مع ... 

ه  شکسته شد و قامت شاهزاد  یوحشتناک ی حرفش تمام نشده بود که در با صدا هنوز
 بودند. کلی ه ی تن مرد قو نیشد که پشت سر او چند  داری پد

 . ستی افتاد متعجب به او نگر  می تا چشمش به مر نیجاست

 رو دو چندان کرد.  نی بود که خشم جاست می سر مر  ی بر رو  یکوچک زخم

 :دی غر یعصب

 . دشونی ری _ بگ

 کرد و گفت:  نی ستی رو به کر سپس
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 رو به شرکت ببر!   م ی_ مر  

 پاول قرار گرفت. ی جلو نیاش را گرفت تا از آنجا خارج شوند که جاست ییدست دا پاول

 .یاز چنگم در بر  یراحت نیذارم به ا ی_ نم

 پاول را گرفت. ی  قهی

 نگاه کرد. نیبا خشم به چشمان جاست پاول

 حق منه! یکه تو االن توش هست یگاهی_ جا

 زد و گفت:  ی پوزخند شاهزاده

کنه و مردمش رو   یم یدست دراز نشیسرزم ی که به دخترا  یکس ،یکن ی_ نه، اشتباه م
 تونه شاه بشه.  یکشه نم یم

 : دیغر  یعصب پاول

 ! ؟یرفتار کن  ینطوریبا من ا یکن یچطور جرعت م  ،یعوض ی _ ا

 پاول را ول کرد. ی  قهی  نیجاست

  ی خوام کشتنت همراه با لذت و تو یم گذرم،یکنم و از جونت م  یبهت رحم م  نباری_ ا
 فرصت خوب باشه.

 شده بود.  ریبار تحق نی اول ی چشمانش سرخ شده بودند، برا  تیاز عصبان پاول

 کنند. یو با هم فرار م ردیگ یاش دستش را م  ییدا ستفیبزند کر  یخواست حرف  یتا م 

 کند. ینگاه م شی به رو به رو ی کشد و عصب یم یق ینفس عم شاهزاده

 شود. یم کی به او نزد گاردهایباد از  یکی

 م؟ یکار کن ی_ سرورم با دخترا چ 
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 گفت:  عیسر   نیجاست

 .نی بد لشونیو به خونواده هاشون تحو   دیکن ییرو شناسا تشونی_ هو 

 طاقت از آنجا خارج شد و به سمت شرکت حرکت کرد. یب سپس

 به سمت آسانسور حرکت کرد و سوار آسانسور شد.  عیسر

که از پنجره   دی را د می در را باز کرد که مر عیو سر دی به سمت اتاق دو  ستادی آسانسور ا  یوقت
 شرکت است. رونیب ی زدن محوطه  دیدر حال د

 به سمت شاهزاده برگشت.  دی در را شن ی صدا تا

 گفت:  ینگران با

 شتن.ک  ی_ حالت خوبه؟ اونا داشتن آدم م

 شد.   یتر م کیهر لحظه نزد م یپا تند کرد و به مر  نیجاست

 گفت:  یعصب می مر

 که او ...  ی _ نکنه هوس مردن کرد

 حرفش را تمام نکرده بود که شاهزاده محکم او را بغل گرفت  هنوز

 را محکم فشرد.  نیلباس جاست می مر

 چسباند.   می مر یشانیپ ی اش را بر رو یشانیاز او جدا شد و پ نیجاست

 را به زور قورت داد. شیآب گلو  می مر

 اش گذاشت   یادار زیم ی و او را بر رو  دیرا در آغوش کش می مر نیجاست

 نهاد  نیجاست ی موها  ی را بر رو دستانش

 .دیکش یرا م ی لحظه ا نی او را محکم به خود فشرد، او دو سال انتظار همچ نیجاست
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اش  ی حلقه کرد و هر لحظه احساس دلتنگ می دور کمر مر شتریدستانش را ب نیجاست
 شد. یم  شتریب

 نداشت.   نیاز جاست یدست کم ییگو   زین می مر

 بلند شد.  نیتلفن همراه جاست ی ها در حال خود رها شده بودند که ناگهان صدا آن

همانطور که دستانش دور گردن شاهزاده حلقه بود   می سرش را به کنار برد و مر   نیجاست
 گفت: 

 _ جواب بده! 

 . ستی نگر  نی ستی کر ی به شماره   تیکتش در آورد و با عصبان بیرا از ج یگوش  نیجاست

 را قطع کرد و گفت: تلفن

 _ ولش کن 

 زنگ بلند شد. ی صدا دوباره

 و گفت:   دیخند  می مر

 ! هی_ فکر کنم کار مهم

 گفت:  زد و یلبخند مصنوع نیجاست

 اخراجش رو پر کنه. ی برگه   دیبا  گهیساعت د ک ی_ بهتره که مهم باشه وگرنه تا  

 .دی را بوس نیجاست یشانیو پ  دی آرام خند می مر

 تلفن را جواب داد. نیجاست

 ن؟ ی ستی کر هی_ چ

 گفت:   عیسر نیستیکر
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 .ششونیپ نی االن بر  نی_ سرورم شاه دستور دادن هم

 سرش را تکان داد.  نیجاست

 اونجام.  گهیساعت د می_ باشه تا ن

 آورد   نی پا  زیم ی را بغل کرد و از رو میتلفن را قطع کرد و مر  سپس

  شیاز پ ی اونجا، وقت ایبرم قصر تو هم لباس هات رو عوض کن و ب د یمن االن با  زمی _ عز
 !یتو اونجا باش  خوادیاتاقم دلم م ی پادشاه برگشتم و اومدم تو

 کرد گفت:  ینگاه م نی مانطور که با لبخند به جاسته می مر

 _ چشم سرورم!

 نگاه کرد. می با اخم به مر نیجاست

 ؟ ینابودم کن یکش ینقشه م یبه من نگاه نکن، نکنه دار  ینجوری_ در ضمن ا 

 و گفت: دی آرام خند می مر

 _ من؟ نه چرا بخوام نابودت کنم؟ 

 را به خود گرفت و گفت:  یبانمک ی چانه اش گذاشت و چهره  ری دستانش را ز می مر سپس

 کارا کنم؟   ن یاز ا ادی _ به من م

 از او جدا شد.  عیسر   شاهزاده

 !ینابودم کن ی خوا ی خدا رسماً م ی _ وا

 شد   کی به او نزد نیکه جاست دیدوباره خند  می مر

 ! یوتیک  یلیمن تو خ ی خدا ی _ وا

 زد و گفت:  یقیلبخند عم می مر
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 رم، قهرمان من! _ دوستت دا

 کنار رفت.  نی از لبان جاست لبخند

 نگفت.  یزی کرد و چ سکوت

 گفت:   عیسر می مر

 شده؟  ی_ چ

 افتاد. یقبل از آتش سوز   میملقات با مر  نی آخر ادیبه   نیجاست

 

 *گذشته* 

 

 دوستت دارم قهرمان من!  یلی_ خ

 و گفت:  د یرا بوس می مر  یشانیپ نیجاست

 قلبم!  ی دوستت دارم ملکه  شتری_ من ب

 آمد. ادشی خانه به  یآتش سوز   ی صحنه  سپس

 

 *حال* 

 

 _ شاهزاده؟! 

 زد و گفت:  یلبخند زورک  نیجاست
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 نشده!  یزی_ چ

 اخم کرد و از آنجا دور شد.  سپس

 کند. یهمراه انهیرا به اتاقش مخف می زنگ زد تا مر نی راه به جاست در

 .ست یمتعجب به رفتن شاهزاده نگر  می مر

 خود گفت:  با

 اون بشه؟!  یزدم که باعث ناراحت ی _ نکنه حرف بد

در اتاق را باز کرد و به   نیستیبرود که کر رون یو خواست که از اتاق ب  دیکش یقیعم نفس
 گفت:  می مر

 کنم.  یم ی! من شمارو تا اتاق شاهزاده همراهنیا ی_ لطفا دنبالم ب

 زد و تشکر کرد و باهم به سمت قصر حرکت کردند. ی لبخند می مر

 صورت گذاشت.   ی برداشت و بر رو فشینقابش را از درون ک  می راه مر در

 کرد. می شد و رو به مر   کیبه آنها نزد  ن یبانوکاروال ی ها مهی از ند یکی وارد قصر شدند  تا

 !ایباتو کار داره، لطفا دنبالم ب  نی _ بانو کاروال

 .دیکش یقینفس عم می مر

 شود.   یمانع او م می مر دی بگو ی زیخواهد چ یتا م نیستیکر

 : دی گو  یزند و م یم لبخند

 . ستین ی_ نگران من نباش، مشکل

 کنند. یبه سمت اتاق بانو حرکت م مهی با ند سپس

 شود. یم نی وارد اتاق بانو کاروال می مر
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 : دی گو یم بانو

 ! نی_ بش

 کند.  یو سکوت م ندی نش یمبل م ی رو بر

کنم   هتیتنب یحساب یلو رفت عیسر   نکهیبه خاطر ا خوادی دونم، دلم م یرو م ز ی_ همه چ
شاه   یحت  دیباشه، نبا  انهیمخف  یلیخوام رابطتتون خ یتونم، ازت فقط م یکه نم فیح یول

خصوصا چون بعد نوزده سال  به پسرش داره م  ی اد یز ی هم از اون با خبر بشه، شاه علقه 
  نی ا دیاون ام نکهیاز دستش بده و ا  یراحت نیخواد به هم یبه دستش اورد و دلش نم

برسه   یبیخواد به اون آس  یداره، دلم نم ی ادیمردم ارزش ز ی االن هم برا نیکشوره و هم
 گم؟  یم  یکه چ یفهم یم

 حلقه بسته بود سرش را تکان داد. می که اشک دور چشمان مر یحال در

 من!  ی _ بله بانو

 و گفت:  دیکش یقینفس عم بانو

 ! ینیبب بیآس خوامی _ مواظب خودت هم باش، دلم نم

 دوباره سرش را تکان داد. می مر

  هیسرافکندگ  ی  هیدونم ما  یچشم مواظب خودم هستم، م  ن،ی_ ممنونم که نگران من هست
دونم ازدواجمون هم مشکله   یم یتان دل بسته و حتانگلس  ی به شاهزاده  یرانیا هیکه 
 تونم از شاهزاده محافظت کنم.  یکه م ییکنم تا جا  یرو م میسع یول

 ! رهی د گهی_ د

 متعجب گفت:  می مر

 ! ؟ی_چ
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 نگاه کرد. می به چشمان مر می مستق بانو

  نشونیکه اونا د هیسلطنت ی خانواده  ن یخلف قوان  نیا یبده، ول  رانیگم کشور ا  ی_ من نم
که خودتم   نهیمسلمان ا کی ازدواج با   طی از شرا یکی دونم  یم یرو عوض کنند و از طرف

تونه باتو ازدواج کنه که تاج و تخت رو بذاره   یم  یشاهزاده در صورت  ،یمسلمان بش د یبا
رابطتتون   د،ی هم نش ی وارد رابطه جد دیکن یو سع دی صحبت نکن دواجکنار، فعل راجب از

 راجب رابطتون بدونه.  یکس دیکه بهتون نگفتم نبا  یباشه تا زمان انهیهم مخف

 سرش را تکان داد.  می مر

 . دیرا در آغوش کش میبرخواست و مر  شی از جا بانو

 .ستینگر  شیمتعجب به رو به رو می مر

 اشک دور چشمان بانو به وجود آمد.  ی  حلقه

چه   ی االن تو یدون یواظب خودت باش؟ ممگه بهت نگفتم م ؟یکله شق  نقدری_ چرا ا 
 ! ؟یهست یتی موقع

 برخواست و دستانش را دور کمر بانو حلقه کرد. شی از جا می مر

خوام از جون خودم بگذرم و  یاز دست دادن ندارم، م ی برا یزیاز شاهزاده چ ری _ من غ
 ازش محافظت کنم.

 از او جدا شد.  عیسر بانو

 ! ه؟ی_ منظورت چ

 زد و گفت:  یلبخند مصنوع  می مر

 خوام از شاهزاده محافظت کنم.  یواضحه م یلی_ منظورم خ

 اتاق بانو بلند شد.  ی صدا
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 آرام گفت:   نیستیکر

 هستند.  شونیشخص ی  مهیمن شاهزاده منتظر ند  ی _ بانو

 گفت:  عیسر بانو

 !؟ یشخص ی  مهی _ ند

 : دی آرام خند می مر

 گه.  ی_ فکر کنم منو م

 از بانو جدا شد و سرش را خم کرد.  سپس

 من.  ی بانو نیداشته باش ی_ روز خوب

 را گرفت:  می دست مر عیسر بانو

 رو بپوش. ت یا  مهی_ حداقل لباس هات رو عوض کن و لباس ند

 تختش اشاره کرد. ی رو ی به لباس ها سپس

 سرش را تکان داد و گفت:  می مر

 !نیخبر دار زی و همه چ  ندهیاز آ شهی_ شما هم

 زد و گفت:  ی لبخند وبان

  تونمی رو دارند من نم  ییطل  ی قدرت اژدها شونیاز شاهزاده، چون ا  ری _ همه به غ
تو رو   ی   ندهیآ  تونمیمن نم شهیاون به تو هم مربوط م ی  ندهیو چون آ نمیرو بب ندشونیآ

 .نمیبب  یشونیکنار ا یوقت

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 _ درسته، پس من برم لباس هام رو عوض کنم.
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را عوض کرد و از اتاق خارج شد و همراه با  شیلباس ها  می سرش را تکان و مر بانو
 شد.   نیوارد اتاق جاست نیستیکر

 سرش را خم کرد و گفت:  نیستیکر

 _ با اجازه من برم! 

 با اخم سرش را تکان داد.  شاهزاده

 عجب به اخم شاهزاده نگاه کرد. مت م یاز اتاق خارج شد و مر  نیستیکر

 شده سرورم؟!   یزی_ چ

 و گفت:  دی کش تیاز عصبان یق ینفس عم نیجاست

 ؟ یباش  نجایا  دی اتاقم توهم با ی تو امیم ی_ مگه بهت نگفتم وقت

 . دیشد و محکم او را در آغوش کش کی نزد م یبرخواست و به مر  شیجا از

 نظرت عوض بشه! دمی _ ترس

 دستانش را دور کمر شاهزاده حلقه کرد و گفت: می مر

 .شهیعوض نم گهی_ نظرم د 

 زد و گفت:  یاز شاهزاده جدا شد و لبخند مهربان سپس

 و منم از شما!  یکن یملت محافظت م هی_ شما از 

 کرد دستانش را دور صورت او حلقه کرد و گفت:  ینگاه م می همانطور که به مر نیجاست

 حرف نزن، لطفا!   ی با من رسم درنقی_ فقط کنارم باش و ا 

 سرش را تکان داد.  می مر

 . دی را آرام بوس می مر  یشانیآورد و پ نیسرش را پا   شاهزاده
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 وقت!  چیدم، ه یاز دستت نم  گهی_ د

 .دیاو را در آغوش کش سپس

 و چشمانش را بست.  دیکش یقینفس عم می مر

 خود گفت:  با

 آرامش نداشته باشم؟  نیکنار جاست شهیآغوش هم هست؟ مگه م  نی_ مگه امن تر از ا

 گفت:   عیاز او جدا شد و سر شاهزاده

 کرده. ریذهنم رو درگ  یسوال هی  ی_ راست

 کنجکاو به شاهزاده نگاه کرد. می مر

 که برشکسته شده بودم االن شاهزادم؟!  یکه من ی _ تعجب نکرد

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 شد. ی کم کم برام عاد  یتعجب کردم ول یل یخ لیرو بخوام بگم اون اوا  قتشی_ حق

 سرش را تکان داد و گفت:   شاهزاده

 ن؟ یشاهزاده جاست ای یدوست دار شتریگذشته رو ب دی وی _ حاال تو د

 و گفت: دی آرام خند می مر

 .دی و یصلح طلب و شجاع د ی  هیبا روح  نی_ شاهزاده جاست

 را به زور قورت داد.  ش ی آب گلو  شاهزاده

تو ظاهر   ی جلو می واقع  تیبار با هو  نیفقط ا  دمی وی که من هنوزم همون د یدون ی_ م
روته ممکنه هر لحظه در   ی که االن جلو ی شاهزاده ا  ؟ی ری رو بپذ تمی هو  نیا  یتون یشدم، م

 ؟ یر ی منو بپذ یتونیاون از تو استفاده کنند، م د یتهد  ی برا یحت  ایمرگ باشه  نیکم
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 سرش را تکان داد.  می مر

  ی من رو بخوا یو شخص ینظر قلب یبرم، ول یذاری باشه تو نم یاگه جوابم منف ی_ من حت
به خانوادم بود که اونا منو   دمی از تو جدا بشم، بعد خدا ام تونمیبگم خودمم بخوام نم د یبا

 ذارم! یپس تنهات نم  ، ییمن تو یو زندگ  دیترک کردن و االن تنها ام

 شود.   یدر اتاقش بلند م ی بزند صدا یحرف  خواهدی زند و تا م ی م ی لبخند شاهزاده

 .دی رس می و مر  دیو یشاه استفان به گوش د  ی صدا

 . شمی_ پسرم، منم دارم وارد اتاق م

 . ستیبا ترس به در اتاق نگر  می مر

 شد. می پشت شاهزاده قا میرا گرفت و به پشت خود برد و مر  م ی دست مر نیجاست

 کرد و گفت:  ی تک سرفه ا  شاهزاده

 امیبعد از کارم م دیدار یبرم حمام، اگه کار خوامیپدر اما من االن لباس ندارم و م د ی_ ببخش
 به شما سر بزنم. 

 و گفت:  دی استفان آرام خند شاه

قدم   کم یباغ  ی تو ایبعد از کارت ب ن،یفقط دلتنگت شده بودم هم ست،ین یخاص زی_ چ
 . میبزن

 گفت: عیسر   شاهزاده

 باشه!  _

 . دی شد به گوش آن دو رس یشاه که از اتاق دور م ی قدم ها ی صدا سپس

 خود را رها کردند. ی حبس شده  ی هردو نفس ها می و مر   شاهزاده

 قلبش نهاد. ی نشست و دستش را بر رو نیزم ی بر رو می مر
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 شونه هام بود.  ی رو ییلو یده ک   ی وزنه  هیکنم  یقلبم، احساس م ی _ وا

 زد و گفت:  ی لبخند شاهزاده

 تورو از من دور کنه. دمیاگه بفهمه هم اجازه نم ی_ نترس حت

 زد.  ینیلبخند غمگ می مر

  یلینشده دلتنگت شده، معلومه خ یچیکه هنوز ه  ی دی دوست داره، د ی لی_ اما اون تورو خ
 بهت وابستست. 

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم شاهزاده

تورو از دست بدم، اون تورو دو سال   خوادی دلم نم یاز طرف ی_ خب منم دوستش دارم ول
 از من گرفت. 

 سرش را تکان داد و گفت:  می مر

 دونهی کار رو کرد، اون م نینرسه ا ی به تو صدمه ا نکهیاون به خاطر ا یول  هی_ حرفت منطق
 کرد من رو از تو دور کنه. یسع  نیهم ی رابطه خطرناکه برا نیا

 کرد. ی ظی اخم غل نیجاست

 ! ؟ی _ باز شروع کرد

 چشم از شاهزاده گرفت و گفت:  می مر

 برم شام شمارو آماده کنم سرورم. دی _ من با 

کرد و از اتاق خارج   یکوتاه می برخواست و نقابش را به صورت زد و تعظ شی از جا سپس
 شد. 

 لب گفت: ر یو ز  دیصورتش کش ی به رو یدست نیجاست
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شدم   یتکب چه جرمدارم؟ مگه من در گذشته مر   یسرنوشت  نیکه همچ هیمن چ ری_ تقص
 دارم؟ یسرنوشت  نیکه همچ

 گفت:   عیسر

 .بذارم از دست من ناراحت باشه   تونمینم ی_ اه لعنت

و به سمت   دی را پوش شیالزم لباس ها ی به سمت حمام رفت و پس از انجام کارها عیسر
 آشپزخانه رفت. 

 در حال شستن ظرف ها بود.  می در آنجا نبود و مر یکس

 گفت:   یلب م ریز

! الیخ یمن رقم خورده؟ شاهزاده هم که ب  ی برا  یسرنوشت  نیکه همچ هیمن چ ری_ تقص
 ولش کنم برم.  گهیم طونهیش

 : دینال م یشود که مر  کیقدم به او نزد  کی خواست   می حرف مر نی با ا شاهزاده

اصل   ،یاه لعنت نمش،یاز دور بب یحت تونمینم گهیاگه برم د شم،ی _ نه، دوباره باز دلتنگش م
  یدنبال پدر و مادرم ... نه نه نه اونوقت شاهزاده چ رانیرم ا یبه درک من خو پول دارم م

  یآرامش و ب ی شد تو یم یشه، حاال چ   یهمش به شاهزاده ختم م  یلعنت ی شه؟ ا یم
 م؟ ی شدقدقه کنار هم با

 حلقه کرد.  می شد و دستانش را دور کمر مر  کی زد و به او نزد ی لبخند شاهزاده

 خشکش زده بود.  شی از ترس در جا می مر

 !یو بهم اعتماد کن یصبر کن کمیاگه فقط   شه،ی_ م

 آرام گفت:  می مر

 _ سرورم!
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 به خودش فشرد.  شتریرا ب می مر شاهزاده

 از او جدا شد.  عیسر می مر

 د؟ یکن ن یخوا یکار م یچ ننی_ اگه بب

 اخم کرد. نیجاست

 . ستی ن نجایا  ی_ اما کس

 گفت:  یعصب می مر

 وارد آشپزخونه بشن. ایرد بشن،   نجای_ ممکنه از ا 

 گفت: یمصنوع یت یبا عصبان شاهزاده

 دوست دارم بغلت کنم، جرمه؟!  ،ی دوست دخترم خواد،ی_ دلم م

 دستانش را شست.  می مر

 . نیستی شما آدم بشو ن  نکهی_ نه مثل ا

 مخصوص درست کردن نان را برداشت.   چوب

 با ترس گفت:  شاهزاده

 ؟ یو خوشگلم بزن  نیبا اون چوب به بدن نازن ی خوای _ نگو که م

 زد و گفت:  یطانیلبخند ش می مر

 ندارم.  نی جز ا ی چاره ا رون ی ب نینر  گهید  هیثان کی به شما داره، اگه تا   ی_ بستگ

 .ستادیا ش ی زد و صاف سر جا ی پوزخند شاهزاده

 .یشیم هیتنب ی_ اگه منو بزن
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 را باال برد. شیشانه ها  می مر

 کنم. ی_ مجازاتمو قبول م

 عقب رفت. عیشد که شاهزاده سر   کیقدم نزد کی   نیجاست به

 کنم. یم یتلف یرم ول ی_ باشه م

 گفت:   زین می مر

 _ منتظرم! 

 رفت. رونیبا خنده از آشپزخانه ب شاهزاده

 و به شستن ظرف ها ادامه داد.   دی آرام خند  زین می مر

 کرد. یکوتاه  م یشد و تعظ ک یبه پدرش نزد نیجاست

 اومدم. ری_ شرمنده که د

 برگشت.  نیاستفان به سمت جاست شاه

 ! یبهم سر بزن ی ای ب شتریکنم که ب دی تهد  یزیتورو با چه چ دونمی _ نم

 . دی آرام خند  شاهزاده

 .ستی پسرش نگر دن یبا لبخند به خند  شاه

 داد.  یم  یبه او آرامش خاص نی و هم د یخند یمثل مارتا م  درست

 کرد و گفت:  ی سرفه ا تک

 ی شاهزاده   دنی به مناسبت به سلطنت رس شهیجشن برپا م هی هفته  نی_ آخر هم
 عربستان. 

 : دیمتعجب پرس نیجاست



 ی مرد مخف 

 
492 

 

 _ واقعا؟! 

 سرش را تکان داد و گفت:  شاه

کنه   یخودش رو معرف خوادیبه کشورها م نیهم ی برا  ده ی به سلطنت رس ی_ بله اون به تازگ 
 . ادیو قراره آخر هفته به انگلستان ب

 سرش را تکان داد.  شاهزاده

 _ خوبه، مبارکش! 

 . ستی درون باغ نگر ی و به گل ها دیکش یقینفس عم شاه

 

 *** 

 

 آخر هفته؟ چرا؟!   ی! مهمون؟ی_ چ

 کلفه گفت: کلرا

  دی شاه جد  دنی خب معلومه به خاطر به سلطنت رس ی ا وونهی دختر چقدر تو د ییی_ وا
 عربستان. 

 .دیکش  یقیسرش را تکان داد و نفس عم می مر

 م؟ یکار کن یچ د ی_ اها، خوبه مبارکش حاال ما با 

 گفت: کلرا

اون چند روز زودتر از شروع جشن   عتاً ی طب مینیو تدارک بب میسالن جشن رو آماده کن دی _ با
 رسه.  یم نجایبه ا
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 سرش را تکان داد و گفت:  می مر

  ستالی عمارت کر ی ها مهیسرمون مخصوصا ما که ند  ختهیکار ر ی_ اها، چه سخت شد، کل
 .می هست

 برخواست.  شیسرش را تکان داد و از جا کلرا

 برم کمک سرآشپز. عیسر  دی برم با گهی _ من د

 سرش را تکان داد.  می مر

 رم به کارام برسم. ی_ باشه برو منم م

از اتاق استراحت خارج شد و خواست که به سمت باغ قصر حرکت کند که ناگهان  سپس
 رفت. واری شد و به پشت د  دهیکش ی دستش توسط کس

 دهان او نهاد. ی دستش را بر رو عیبکشد که شاهزاده سر غی ترس خواست ج از

 ! زمیمنم آروم باش عز س، ی_ ه

 و سرش را تکان داد. دیکش یقینفس عم می مر

 .دیکش یقینفس عم می آورد مر نیشاهزاده دستش را پا  نکهیهم

 با حرص گفت:  شاهزاده

من تنگ   ی نکنه تو دلت برا نمیبب  م؟ی رابطه هست ی واقعا ما االن تو ، ینه زنگ یامی_ نه پ
 ! شه؟ینم

 بزند که یحرف خواهدیتا م می مر

شود    یتر م ظی اخمش غل  یه وقتدانست ک  یم  میشد و مر  یتر م ظی شاهزاده غل اخم
 شود. یم شتریب زی خواستنش ن

 از شاهزاده جدا شد.  آرام
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 . دیکش یچسباند و تند تند نفس م می مر  یشانیاش را به پ یشانیپ نیجاست

 کارت کنم یچ دونشتمیم ی _ اگه مسلمون نبود 

 .ستی زد و به چشمانش نگر  یلبخند کمرنگ می مر

 ی که باعث وحشت او شد؛ اما آن رگه ها دیدرون چشمان شاهزاده د ییطل  ییها رگه
 شدند.  دی به سرعت ناپد ییطل 

 به چشمان شاهزاده نگاه کرد.  متعجب

 شده؟!   یزی_ چ

 گفت:   عیسر می مر

 _ نه نه نه سرورم.

 سرش را خم کرد و گفت: سپس

 _ با اجازتون من برم. 

 شد.  از آنجا دور عیسر  م یکرد و مر  ی ظی اخم غل شاهزاده

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم شاهزاده

 کار کنم دختر؟!  ی_ باهات چ

 

 *** 

 

 افتاد. ن یزم ی خورد و بر رو چی پ شیمشغول قدم زدن بود که ناگهان پا اط یح در

 شده بود.  یزخم ستی که نگر شیپا به
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 کوچک بود اما درد داشت. هرچند

 . دی مرد را د ن یچند ی بود که کفش ها ش یبه پا چشمش

 را بلند کرد و با شاه عربستان چشم در چشم شد. سرش

کوتاه بودند و   یکم زین شی داشت و موها  ییبای ز  شیداشت و ته ر   اهیس  یچشمان شاه، 
 کرد. یاو را دو چندان م ت یجذاب نیهم

شانه او متوجه شاه بودنش   ی بر رو  ییاز نشان طل  عیسر می به تن داشت که مر  یعرب لباس
 شد. 

 لند گفت: ب  گاردهایاز باد  یکی

 _ بلند شو و احترام بذار!

 افتد. یم نی دوباره به زم  ادیخواهد بلند شود از درد ز ی تا م می مر

 :دی گو یکند و م یو او را بلند م ردیگ یبغل او را م ر یشاهزاده ز  

 . نشیپزشک ببر هی  شیشده فورا پ  یبانو زخم  نی_ ا

 ها از آنجا دور شد.   مهیاحترام خم کرد و با کمک ند  ی سرش را به نشانه  می مر

 .ستینگر  میبه رفتن مر  یعربستان با لبخند کمرنگ ی  شاهزاده

 بردند.   نیرا به اقامت بانو کاروال میها مر  مهیند

 رفت و گفت:  میبه سمت مر  بانو

 سر تو اومده دختر؟   یی_ چه بل 

 زد و گفت:   یلبخند کمرنگ می مر

 . ستی ن یمهم زی_ چ
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 و گفت:  ستی نگر می چند لحظه به چشمان مر وبان

 ! بهی_ عج

 :د ی متعجب پرس می مر

 ؟ ی_ چ

 . نجایخبر اومده ا یعربستان چه ب ی _ شاهزاده 

 و سکوت کرد. دیکش یقینفس عم می مر

 دارد.  ییشگو یدانست که بانو قدرت پ یم

از جون   یتا بتون یاز خودت محافظت کن دی با ،یبش کی اصل بهش نزد دی _ به هر حال نبا
 .یهم محافظت کن عهدیول

 .دیسرش را تکان داد و بانو را در آغوش کش می مر

 _ چشم هستم! 

 م؟ ی_ مر 

 زد و گفت: ی لبخند می مر

 _ جانم! 

 از او جدا شد و گفت:  بانو

 ه؟ یآرزوت چ  نی_ بزرگ تر 

 کمرنگ تر شد. یکم میمر  لبخند

 مکث گفت: یاز کم پس
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کنم، و  یکنارشون زندگ  یو خوش  یو با خوب نمیروز خونوادم رو بب کی بتونم  نکهی_ ا
 .می و بذاره ما ازدواج کن  ره ی پدرم بتونه شاهزاده رو بپذ نطوریهم

 کرد و گفت:  یاخم مصنوع بانو

همتا ندارن و   ییبا یز ی تو شونیما دامادش بشه، ا  ی _ پدرت از خداش باشه که شاهزاده 
 .شهیروز به روز به قدرتشون افزوده م

 .دی آرام خند می مر

 . دیکن ی_ مثل مادر شوهرا رفتار م

 .  دیخند  میبه همراه مر  بانو

 آرام گفت:  می مر

شدن؟    یهمه سال چه شکل  نیپدر و مادرم بعد ا  دونمی هرشبمه، نم ی ایرو  قتشی_ حق
کنم و   ی تصورشون م دمشونی بار د ن یکه آخر ی با همون چهره ا یشدن؟ ول   ریچقدر پ

 ... خوادیمونه، دلم م یقبل خواب برام م ی قصه  هیمثل  شم،یخوشحال م

 افکند. ر یرا به ز  سرش

 . نمیبار قبل از مرگم اونا رو بب ک یحداقل  خوادی_ دلم م

 سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. بانو

 بلند شد.  می مر یگوش ی صدا

 بود.  شاهزاده

 جواب داد:  عیسر

 _ بله سرورم؟ 

 :د ی غر یعصب شاهزاده
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 شت؟ یپ امیب ییکجا قایاالن دق  ؟ی رسوند بی _ باز به خودت آس

 گفت:   عیسر می مر

  یتابلو ساز  دی نبا  شتون،یپ امیحالم بهتر که شد م کمیحالم خوبه خودم   دی_ نه نه نه باور کن
 ! دیکنم درک کن یخواهش م میکن

 بهم فشرد. ادی ز  تیرا از عصبان شی چشم ها نیجاست

 اتاقم باش!  ی تو گهی د ی  قهی_ تا ده دق

 تلفن را قطع کرد.  یبدون خداحافظ سپس

 و به سمت اتاق شاهزاده حرکت کرد. دیکش یپوف کلفه دار  می مر

شد و   دهی به سمت داخل اتاق کش می در اتاق باز شد و دست مر عی اتاق را که زد، سر  در
 ی را از رو می نقاب مر عیو شاهزاده سر   دیبه در چسب م یدر بسته شد و مر  عیسر  یلیخ

 صورتش برداشت  

 .ستینگر  شیمتعجب به رو به رو می مر

 گفتن نداشت. ی برا ی زد و حرف یبه شدت تند م قلبش

 . ستی نگر می مر ی و از او جدا شد و خم شد و به پا دیکش یق ینفس عم شاهزاده

به   نقدریمردم، چرا ا یچقدر نگرانت شدم؟ از نگران یدون  یم ؟ی ستی_ چرا مواظب خودت ن
 ؟ یرسون یم  بیخودت آس

 مکث گفت:  یپس از کم می مر

 _ م ... من حالم خوبه سرورم. 

 دست شاهزاده را گرفت و بلندش کرد. سپس

 _ شما حالتون خوبه؟ 
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 سرش را تکان داد و گفت:   نیجاست

 _ دلتنگت بودم! 

 .دی آرام خند می مر

 ! شهی_ مثل هم

 زد و گفت:  ی لبخند شاهزاده

 ! شهی_ مثل هم

 

 *** 

 

 بلند شد.  شیاز جا  عیاز ترس سر ستفیدر دفتر را باز کرد که کر یعصب

 _ شاهزاده! 

 دستور داد: شیگاردهای به باد  ستف،ی بدون توجه به کر نیجاست

 ! دیکن دای و مدارک رو پ دیو رو کن ری ز زوی_ همه چ

 شد.  نی عامل خشمگ ری مد

 ! د؟یکن یکه م  هیچه کار  نی_ ا

 شد و گفت:   ک یپاول نزد  ییدا ستف ی به کر نیجاست

 رو خراب کنم!  ندتونیآ ی خوام تمام نقشه ها ی_ م

 : دی غر ستفیکر
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 هستم؟! یمن ک  یدون یشرم! م یب ی _ ا

 زد و گفت:  ی پوزخند شاهزاده

 !یرس ی مقام من نم ی به پا  یکه باش ی_ هرکس

 چشمانش سرخ شده بود. ادی از خشم ز ستفیکر

 کنم، پسر استفان!  ی_ نابودت م

 .د ی بلند خند نیجاست

 بود! ی بامزه ا ی_ شوخ

 و خشن گفت:   ی جد یلیخنده اش را خورد و خ سپس

  ی! اوننیخودت بب  ،یاریرو با احترام به زبونت ب نی سرزم نی_ مواظب باش که اسم شاه ا 
 ! یخودت فتهیمن م ی که آخر سر به پا

 : دی غر ستفیکر

 کنار! د ی! از اتاق من گمشد؟یزن یمن م   لیدست به وسا ی_ به چه جرعت

 گفت:  یقفل شده و عصب ی را محکم گرفت و با دندان ها ستفیکر ی   قهی  یعصب نیجاست

تونم راحت گردنت   یم ستاده،ی کشور ا نیا ی  نده یشاه آ  نجای_ مواظب حرف زدنت باشه، ا
 بزنم.  یاحترام  یرو به جرم ب

 . دیکش ادیکرد و فر  شیگاردها یرا ول کرد و رو به باد ستفیکر  ی  قهی سپس

 ! دی_ عجله کن

 شد.  کی به شاهزاده نزد عیسر  گاردهایاز باد  یکی

 را خم کرد و گفت: سرش
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 .ستین یزیچ  نجایا  م،ینکرد دایرو پ یز ی_ سرورم ما چ

 زد.  ی پوزخند ستفیکر

 زد و گفت:  ی لبخند نیجاست

 ! رونیب  دی_ خوبه، بر 

 احترام از آنجا دور شدند.  ی پس از ادا گاردهایباد

 . ستیخندان شاهزاده نگر  ی با ترس به چهره  ستفیکر

 ! ی نکرد دای پ یزی چ ی دی_ د

 زد و گفت: یلبخند ترسناک شاهزاده

 _ آره حق با توعه! 

 شد. نیوارد ماش عیاز اتاق خارج شد و سر  سپس

 کتش در آورد.  یداخل بیرا از ج پرونده

 

 *گذشته* 

 

 بود. زیم ی نام رو یب ی پرنده   کی افتاد که  ز یم ی به رو چشمش

قفل   ی را محکم گرفت و همزمان با دندان ها ستفی کر  ی  قهینشان داد و  یرا عصب خودش
 گفت:  یشده و عصب

تونم راحت گردنت   یم ستاده،ی کشور ا نیا ی  نده یشاه آ  نجای_ مواظب حرف زدنت باشه، ا
 بزنم.  یاحترام  یجرم برو به 
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 فرستاد. ش یپرونده را آرام برداشت و به درون پالتو   همزمان

 . دیکش ادیکرد و فر  شیگاردها یرا ول کرد و رو به باد ستفیکر  ی  قهی سپس

 ! دی_ عجله کن

پرونده را   ع یشاهزاده سر ست،ی شاهزاده نگر ی گاردهایرا برگرداند و به باد  شی رو ستفی کر تا
 مرتب کرد.  شیدرون پالتو 

 

 *حال* 

 

 کرد و گفت:  یظیاخم غل شهیهم مانند

 قصر!   می_ بر 

 _چشم سرورم!

 را صدا زد. نی ستی سمت قصر حرکت کرد وارد اتاقش شد و کر به

 کرد و گفت: یکوتاه  می وارد اتاق شد و تعظ نیستیکر

 سرورم؟!  د یداشت ی_ امر

 داد.  نیستیا به دست کر سرش را تکان داد و پرونده ر  نیجاست

کارت تموم شد   یحرف نزن و وقت یکس چی کن و در موردش با ه شیو بررس  لی_ لطفا تحل
 رو بهم بگو.  جهیحتما نت

 سرش را خم کرد و گفت:  نیستیکر

 سرورم! شهی_ اطاعت م
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 از اتاق خارج شد.  و

 داد: امیپ  می و به مر دیکش یق ینفس عم شاهزاده

 ! ؟یی _ کجا

 و پاسخ داد:  دیرا د  امیپ عیسر می مر

 _ خونه! 

 .ستی به ساعت نگر نیجاست

 شب بود.   میو ن  ازدهی  ساعت

 ی و به سمت خانه  دی پر رونی اتاق به سمت ب ی و از پنجره  دی را پوش ش ی مخف ی ها لباس
 حرکت کرد.  می مر

 پنجره او را ترساند. ی اش بود که ناگهان صدا یدر گوش الیسر ی در حال تماشا  می مر

 .ستی پنجره که نگر به

 . دیبود، د  دهی اش را پوش یمخف ی را که لباس ها شاهزاده

 زد و پنجره را باز کرد.  ییبا یز لبخند

 وارد اتاق شد و نقابش را در آورد  عیسر   شاهزاده

 نهاد و دستانش را دور گردن شاهزاده حلقه کرد  زیم ی اش را بر رو یگوش می مر

 جدا شد و با چشمان  عاشقش به او نگاه کرد.  میاز مر  قهیکمتر از دو دقپس از  دی وید

 برد. می مر  راهنیبه خودش فشرد و دستش را به سمت پ شتریرا ب او

 زد.  یآنها به شدت تند م ی هردو قلب
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و همانطور که لبش را به دندان گرفته بود  به چشمان   دیکش یتند تند نفس م می مر
 .کردی نگاه م نیجاست

 شاهزاده را گرفت و به لباس خود فشرد و گفت: دست

 _ من آمادم ...!

 نگاه کرد.  می همانطور که به مر نیجاست

 داشت. یپاک و معصوم ی  چهره

 از خودش به او دست نزده بود.  ریغ  یبود که تا کنون کس یدختر مسلمان او

  می مر نید  نیو بر خلف قوان  ردی را بگ م یمر  یخودش دخترانگ لیتوانست به خاطر م ینم
 عمل کند.

 متعجب به شاهزاده نگاه کرد.  م یبرخواست که مر شیجا از

 از اتاق خارج شد. ینقابش را زد و بدون حرف شاهزاده

 .ستینگر  شیمتعجب به رو به رو می مر

 ده؟!  یافتاده؟ نکنه بدنم بو م  یچه اتفاق یعنی_ 

 را بو کرد.  بدنش

 . حمام رفتم شی ساعت پ کی  نی_ امکان نداره من هم

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

 .ومدهیخوشش ن کلمی_ حتما از ه

 کرد.  دنیبلند شروع به خند ناگهان

 ده.  یم تیزن اهم  کلیمردها به ه ی  هیدونستم اونم مثل بق یم دی _ با
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 شد.   لیتبد هیاش به گر  خنده

 . ستینگر  شی اشک به رو به رو با

 را به دندان گرفت و سکوت کرد. لبش

 هم منو دوست نداره!  نیجاست گهید ی حت ایدن نیا  ی _ تو

 قرمزش را به تن کرد. راهن یو پ  دیکش یقیعم نفس

 آمد. یاما خواب به چشمانش نم دیتختش دراز کش ی بر رو یناراحت با

 شده بودند.   شیاشک ها بودند که مهمان چشم ها  نی خواب ا ی جا به

 

 *** 

 

 کرد.  ینگاه م ش ی به رو یهفت صبح شده بود و شاهزاده با ناراحت ساعت

 در اتاق آمد. ی صدا

 _ سرورم، صبحانه آمادست! 

 گفت:  عیپشت در اتاق باشد سر می مر نکهیا  دیبه ام نیجاست

 تو!  ای_ ب

 و گفت:   ست ی متعجب به او نگر دی را د یگریخدمتکار زن د یوقت اما

 اورد؟ ین صبحانم رو میشخص  ی  مهی_ چرا ند

 کرد و گفت:  یمیتعظ مهیند
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  ی اون برا ی سرش شلوغ بود و به من گفت که به جا مهیسرورم! اون ند  دی_ منو عفو کن
 .ارمیشما صبحانه ب

نهاد،   ز یم ی صبحانه را بر رو ینیخدمتکار س نکهیسرش را تکان داد و پس از ا   شاهزاده
 رفت. 

 تکان نخورد.   شیاز جا  شاهزاده

 .نهیکشه که منو بب یخجالت م شبی به خاطر د دی _ شا

 به چپ و راست تکان داد. ع یسر   یلیرا خ سرش

 از دستم ناراحته! دمی _ نه شا

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  دوباره

نکردم فقط به خاطر خودش و رسم و رسوماتش بهش   ی_ نه نه نه امکان نداره منکه کار
 دست نزدم.

 افتاد.  شب ید ادیبه   سپس

 

 *گذشته* 

 

 

 نگاه کرد.  می مر به

 داشت. یپاک و معصوم ی  چهره

 از خودش به او دست نزده بود.  ریغ  یدختر مسلمان بود که تا کنون کس او



 ی مرد مخف 

 
507 

 

  می مر نید  نیو بر خلف قوان  ردی را بگ م یمر  یخودش دخترانگ لیتوانست به خاطر م ینم
 عمل کند.

 نگاه کرد. متعجب به شاهزاده  م یبرخواست که مر شیجا از

 از اتاق خارج شد. ینقابش را زد و بدون حرف شاهزاده

 

 *حال* 

 

 اش نهاد.  یشانیپ ی دستش را بر رو نیجاست

 . ومدهیکنه من ازش خوشم ن ی_ اه حاال فکر م

 شود. یبرود در اتاق زده م رون یخواهد از اتاق ب یم تا

 ! ه؟ی_ ک 

 آمد.  نیستیکر  ی صدا

 _ من هستم قربان! 

 نشست و گفت:  زیپشت م یصندل  ی بر رو شاهزاده

 تو!  ای_ ب

 کرد و گفت: یکوتاه  می وارد اتاق شد و تعظ نیستیکر

 به دست آوردم.  یاطلعات جالب دیکه بهم داده بود ی ا_ راجب به اون پرونده 

 سرش را تکان داد و گفت:   شاهزاده

 _ منتظرم بگو! 
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 فت: و گ دیکش یقی نفس عم نیستیکر

  یم کای عربستان و آمر ی سال رو به کشورها  ستی ب ری ز ی اونا دارن دختر ها نکهی_ مثل ا
بدنشون رو   ی استفاده شد اعضا تینها ازشون  نکهیدخترا رو هم بعد از ا  یفروشن و بعض

 فروشند.  یو عربستان م کای بازم به آمر

 مشت شدند.  ادیز تیاز عصبان نیجاست دستان

 گفت:   یبا ناراحت نیستیکر

فهمم چرا    یواقعا نم دم،ی رو شن یزی چ نیهمچ یشدم وقت یناراحت و عصبان یلی_ خ
 کشند. یم ی دارن بدبخت نقدریا  نمون یسرزم ی دخترا

 مکث سرش را خاراند و گفت:  یپس از کم  نیستیکر

 . نیباش  میمواظب مر  یلیخ  دی شما هم با ی_ ول

 نگاه کرد. نیست ی ترس به کر یو با کم  یعصب شاهزاده

 _ چرا؟! 

 :دی سکوت کرد که شاهزاده بلند غر نیستیکر

 بگو چرا؟!  عی_ سر 

 با ترس گفت:  نیستیکر

چون ممکنه بهش به عنوان طعمه    د،ی در ارتباط هست یبفهمن که شما با دختر دی _ اونا نبا
 کنند.  تیرو اذ  مینگاه کنند و مر 

 .دیکش یق ینفس عم شاهزاده

 برسونن.   بیآس یذارم به کس ینم گهیدارم و د ی بر م ونی زود اونا رو از م یلی_ نترس خ
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 *** 

 

 رفت.  رونیاز قصر ب یبا ناراحت می مر

 بود و به شدت دلتنگش بود. دهی اصل شاهزاده را ند  

 خانه اش بود که ناگهان چشمش به پاول افتاد.  کینزد

 دختران غرق در خون افتاد. ی جنازه ها ی صحنه   ادیپاول به  دنید با

 ترس و دلهره به پاول نگاه کرد. با

 ! ؟یکن یم کاری... چ یچ ... چ نجای_ ا ... ا

 گفت:  عیسر پاول

 ! دلم واست تنگ شده بود!نمتی_ اومدم بب

 زد و گفت:  ی با ترس پوزخند  می مر

 _ هه دلت برام تنگ شده بود؟! 

 و با ترس گفت:   عیسر

 ی! حق نداریبش کی بهم نزد ی... حق ندار یحق ندار یسم ... ولتر ی_ م ... من ازت ... نم
 !ی... منو بترسون ی! حق نداریکن  تمیاذ  ی... حق ندار

 شد.  کی نزد می قدم به مر کی  پاول

 یمگه آدم به کس ،ی گ یواسه خودت م یدار یگم دلم واست تنگ شده، چ ی_ دارم بهت م
 رسونه؟!  یم بیکه دوستش داره آس 

 شد.   ری سراز می قطره اشک از چشمان مر  کی
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که دلم براش   ی شد شاهزاده ا  یکردم، باورم نم ی فکر م گهی د زیچ هی_ من ... من راجبت  
فکر کردم مثل   دست،یکردم مثل من زجر کش یکه فکر م ی شاهزاده ا ،ی سوخت تو باش یم
رسونده   بی م آسکه به یاز اون کس رمیمن اگه بخوام انتقام بگ ،یکثافط یلیتو خ یول ،یمن

 !یطانیش هی گناه، تو  یب ی نه آدم ها رمیگ یانتقام م

 او را محکم گرفت. ی شد و شانه ها  کینزد م ی به مر یعصب پاول

 با ترس به چشمان پاول نگاه کرد. می مر

تو همش بحث   یخوام نگات کنم ول یگم م یگم دلم واست تنگ شده، دارم م ی_ دارم م
  یکردم و به تو پناه م یکه من خودم ازشون فرار م یکشون یم ییجاها کی رو به سمت 
 ! ؟ی ند تیو بهم اهم یکن تمیاذ  یتون  یبردم، چطور م

 و گفت:  د یترس می مر

 دست از سرم بردار و تنهام بذار! ی_ اگه دوستم دار

 زد و گفت:  ی را ول کرد و پوزخند می مر ی شانه ها پاول

  نیاگه مجبور بشم جاست یدارم، حت یموقت دست از به دست آوردنت بر ن  چی_ هرگز! ه
 کنم!  یبرم و تو و تاج و تخت رو مال خودم م یم نیرو از ب

 حرکت کرد.  نش یمتعجب به او نگاه کرد که پاول چشم از او گرفت و به سمت ماش می مر

 و سکوت کرد. ستی نگر شیبا ترس به رو به رو می مر

 نشست. نیزم  ی ر روتوان وزن خود را نداشتند؛ زانو زد و ب گرید  شیپاها

 قلبش نهاد. ی را بر رو دستش

 بود. نیبود هم دهیکه تا به حال شن ی دی تهد نیبدتر 

 تصور کند.  نیاش را بدون حضور جاست یزندگ  ی لحظه  کی   یتوانست حت ینم
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 او شده بودند. ی بایز  ی قطرات اشک بودند که مهمان چشم ها نی ا اکنون

 

 *** 

 

 شد.   کی به او نزد  نیستی بود که کر ستالیعمارت کر ی ها شهیکردن ش زیحال تم در

 نگاه کرد.  نیستی و متعجب به کر دیدست از کار کش عیسر می مر

که برسونمتون به   دی آماده بش عیلطفا سر  ششون،یپ د یبر  عی_ سرورم دستور دادن سر 
 شرکت.

 را به آشپزخانه برد. لشیو وسا  دیکش یقینفس عم می مر

 شد و به سمت شرکت حرکت کرد.   ن یستی کر نی را عوض کرد و سوار ماش شیها  لباس

 بلند شد.  ن ی جاست ی تقه به در اتاق زد که صدا چند

 تو!  ای_ ب

 رو به رو شد. یبیعج ی وارد اتاق شد که ناگهان با صحنه  می مر

  ی رو به رو زی مبل نشسته بود و شاهزاده ن ی که قرآن در دستش بود بر رو یمرد درحال  کی
 مبل نشسته بود. ی آن مرد بر رو

 گفت:  عیسر   نیجاست

 ! نیداخل و کنار من بش ای_ ب

 و کنار شاهزاده نشست.  دیکش یقینفس عم می مر

 ! ه؟یچ انی_ جر
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 زد و گفت:  یلبخند خاص  نیجاست

 خوام عقدت کنم!  ی_ م

 متعجب گفت:  می مر

 ! ؟ی_ چ

 ادامه داد: عیسر سپس

 ! یحی_ آخه من مسلمونم تو مس

 رو به عاقد گفت:  سپس

  شون یبا مسلمون ازدواج کنه مسلمون بشه؟! ا خواد یکه م یکس دیآقا مگه نبا د ی_ ببخش
 هستند.  یحیمس

 زد.  ییبا یلبخند ز عاقد

خب در  یمسلمان ازدواج کنه ول کی با   دیمسلمان با  ک ی_ دخترم از نظر اسلم بهتره که 
ازدواج   گهید  نیفرد از د  کی ا ی  یحیمس  کیمسلمان با   کی اومده که  ش یهم پ می دزمان ق 
 . ستین یاصل مشکل نیکنه و ا

 از دوشش برداشته شده.  نی سنگ ی وزنه   کیاحساس کرد که  می مر

 کرد. یم  ی در دلش آب شد و احساس آزاد قند

 لبخند به شاهزاده نگاه کرد.  با

 ...؟!  شهیم یعنی_ 

 دستش را محکم گرفت.  شاهزاده

 ! شهی_ معلومه که م
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 گفت:   عیسر عاقد

 .دی شما نامحرم دی ری_ لطفا دست همو نگ

 .دی آرام خند می مر

 رفته بودند.  ش یفراتر از آن هم پ  دی شا ایدانست آنها تا بوسه   یعاقد نم 

بله را گفتند از   نی و جاست م ی مر نکهیعقد کرد و پس از ا  ی شروع به خواندن خطبه  عاقد
 رفت.  رونیق باتا

 . دیاو را آرام بوس یشانیرا محکم گرفت و پ می _ شاهزاده دست مر 

 راحت بهت دست بزنم. الیتونم با خ یم گهی _ حاال د

 را برگرداند. شیرو  می مر

 _ به هرحال من قهرم!

 زد و گفت:  یق یلبخند عم شاهزاده

خانومم، باور کن عذاب وجدان داشتم که بهت دست بزنم   دی عشق لوس من، ببخش ی_ آخ
 تو بود.  نی د نیکار خلف قوان نیچون ا 

 . ستی به چشمان شاهزاده نگر  یبا ناراحت می مر

  گهیفکر کردم که د ی نبود یناجور کردم؟ فکر کردم از بدنم راض  ی چقدر فکرها یدون ی_ م
 رم.س  ی هزاران هزار فکر ناجور اومده بود تو ، یدوستم ندار

 روز ازت خسته بشم. کی کنم   یفکر نم ی_ اونقدر عاشقتم که حت

 صورتش کرد  کی را گرفت و نزد ن ی دستش را باال آورد و گردن جاست می مر

 خود نشاند.  ی پاها ی حلقه کرد و او را بر رو می دستانش را دور کمر مر شاهزاده
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بود اما   دهی و چسبدستانش را محکم دور گردن شاهزاده حلقه کرده بود و سفت به ا می مر
 ناگهان از او جدا شد. 

 برم آماده بشم.  دی_ امشب خونه منتظرتم، با 

 . ستی نگر می متعجب به مر شاهزاده

 خواست.  یاالن او را م  نیهم او

 رفت.  رونی برخواست و از در ب ش یاز جا  عیسر می مر

 .ستیساعت نگر  به

 عصر بود. شیش  ساعت

 تواند به قصر برود.  یزنگ زد و اطلع داد که امروز نم نیبانو کاروال  به

 خانه اش کرد. یری و گردگ  یکار ز یخانه اش شد و شروع به تم وارد

زد و رژ لب  ملی را باز گذاشت و ر شیو موها  دیلباس خواب قرمز و کوتاهش را پوش سپس
 . دیلبان خود کش ی قرمزش را بر رو

 شب بود. می ساعت نه و ن  ست،یساعت نگر  به

 کند. یچه کار دانست یو او آنقدر عجله داشت که نم  دیا یب نی وقت بود تا جاست یلیخ هنوز

 نهاد. خچالیدرست کرد و درون   یی کاکائو کیسمت آشپزخانه رفت و ک  به

 .دیدر خانه را شن ی خواست به طرف اتاقش برود صدا تا

 سمت در رفت که چشمش به شاهزاده افتاد. به

 کرد.  ینگاه م می به مر یاخم و بدون حس  با

 .دی ترس می مر ناگهان
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 افتاده؟!  ی_ اتفاق

 وارد خانه شد و در خانه رابست   شاهزاده

 را شروع به باز کردن کرد. راهنش یپ ی کت شاهزاده را از تنش جدا کرد و دکمه ها می مر

 بودند.  ده ی رس می راکند، آن ها به اتاق مر راهنشی پ نیکه جاست یوقت

  یتاب م  یاو را ب شتریب نیرا از تنش در آورد هم  م یجدا شد و لباس مر  میاز مر  شاهزاده
 کرد.

 آمد. یو با شکوه م بایز  ن یبه چشم جاست م ی نقص مر یب اندام

 زنه. یهستم که بهت دست م یکس ن یاول شهی_ باورم نم

 حلقه کرد. نیدستانش را دور گردن جاست می مر

 زنه، من کامل متعلق به تو هستم.  یکه به من دست م یهست ینفر  نیو آخر  نی_ تو اول

 باال رفته بود. یبیبه طرز عج  دیو ید  ضربان

 تخت افتاد. ی را هول داد که بر رو می مر

 زد   مهیخ می مر ی بر رو زین خودش

 

 *** 

 

 . ستی عشق به همسرش نگر با

 حک شده بود. می بدن مر ی بر رو نیمال او شده بود و مهر جاست می مر اکنون

 باز شدند.  م ی کم چشمان مر کم
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 پتو برد و چشمانش را بست.   ریاز خجالت سرش را به ز  عیچشمش به شاهزاده افتاد سر  تا

 کار کنم؟!  یحاال چ  ایخدا  ی _ وا

 گفت:   نیجاست

 خانومم! ری _ صبح بخ

 . دیشکمش کش  ی به رو ی دست می مر

 کنه! ی_ درد م

 .دیکش غی ج می برخواست که مر  شیاز جا  شاهزاده

 _ خجالت بکش! 

 برگشت.  می به سمت مر شاهزاده

 ی دیمنو د  شبیداره تو که د ی_ چه ربط

آب و قرص مسکن وارد  وانیل  ک یو به سمت آشپزخانه رفت و با   دیلباسش را پوش سپس
 اتاق شد.

 . دیمسکن را خورد و آرام دراز کش می مر

 را عوض کرد و گفت: شیحمام کرد، لباس ها  نکهیپس از ا  ز ین شاهزاده

 کنم. یم  یکار هیقصر، استراحت کن خودم  ی ایب  ستی_ امروز الزم ن

 گفت:  عیتخت نشست و سر ی بر رو می مر

 ندارم م ...  ی ادیحالم خوبه، درد ز ام،ی_ نه من م

 گفت: عیسر   شاهزاده

 گفتم.  نکهیهم ،ی ای_ نم
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 تخت درازاند .  ی شد و او را بر رو  کی نزد می به مر سپس

 _ مواظب خودت باش!

 متعجب به چشمان شاهزاده نگاه کرد. می مر

 از خانه خارج شد.  عیسر   شاهزاده

 که به شکل مار بود شدند. یدوباره همان شکل نیجاست چشمان

 ه سمت چپ و راست تکان داد.را به زور قورت داد و سرش را ب شیگلو   آب

 لبانش نهاد. ی را بر رو دستانش

 زن است و همسر دارد. کی شد که هم اکنون  ینم باورش

 شد.  ی قند در دلش آب م یخوشحال از

 سمت حمام رفت و دوش گرفت.   به

 اش بلند شد. یگوش ی را عوض کرد که صدا شیها  لباس

 بود. نیکاروال  بانو

 جواب داد:  عیسر

 _ الو سلم! 

 گفت:  عیسر نیکاروال  بانو

 قصر!  ایاالن ب  نیهم می_ مر 

 شد.   ستالیسمت قصر حرکت کرد و وارد عمارت کر به

 شد و گفت:  کی نزد  نیبانو کاروال  به
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 من؟!  ی افتاده بانو  ی_ اتفاق

 .دیکش یقینفس عم بانو

شده   ادیز یلیخ ییطل  ی تا به حال قدرت اژدها شبیاز د ینه ول ایتونم بگم خوبه  ی_ نم
 خوب باشه هم بد.  تونهی هم م نیو ا

 متعجب گفت:  می مر

 . ستیبشه که بد ن  ادیقدرت شاهزاده ز نکهی_ ا

 . ستی نگر م ی به چشمان مر بانو

 ! ؟ی _ با اون ازدواجکرد

 افکند. ریسرش را به ز  عیسر می مر

 !ینکن یکار  نی_ بهت اخطار داده بودم که همچ

 سرش را خاراند و گفت:  یکم می مر

 افتاده. یبیاتفاق عج کی من   ی بانو ی_ راست

 نگاه کرد.   می کنجکاو به مر  بانو

  ی کنم چشم ها یو بعد به چشم هاش نگاه م نمیب   یشاهزاده رو م یکه وقت هیبار نی_ دوم
 ترسناکه!  ت،یجذاب نی در ع نم،یب یمار رو م  کیزرد رنگ 

 متعجب گفت:  بانو

 ! ؟یگفت ی_ چ ... چ

 گفت:   عیسر می رم

 فته؟ یواسش ب یبده؟! قراره اتفاق  نی_ ا
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 نشست و سکوت کرد.  یصندل  ی بر رو نیکاروال  بانو

_ فکر کنم روح ژنرال درون بدن اون قرار داره و قدرتش رو دو برابر کرده و هر لحظه ممکنه  
 بشه. ل یتبد ییطل  ی اون به اژدها

 :د ی متعجب پرس می مر

 برگرده؟!  شیبه حالت انسان تونهیبشه نم لیاگه تبد  یعنی! امکان نداره! ؟ی_ چ

 گفت:  عیسر بانو

 ! شن؟یم ییطل چشم هاش   یچه زمان  ی_ گفت

 و گفت:  دیکش یقینفس عم می مر

 بوسم یکه من اونو م ی_ زمان

 کرد.  یظیاخم غل بانو

  یم به،یاتفاق دارم اما عج  نی به ا یچرا حس خوب دونمی نم ره،یگ یرو از تو م  شی _ انرژ
 .فتهیشاهزاده ب ی برا یترسم اتفاق

 کرد و ادامه داد: میبه مر  رو

 !یکن یکن از دردسر دور یکنارش باش و سع یطی_ هرگز شاهزاده رو تنها نذار و در هر شرا 

 سرش را تکان داد.  عیسر می مر

 من!  ی _ چشم بانو

 کرد و به سمت باغ قصر حرکت کرد که چشمش به شاهزاده افتاد. یکوتاه  م یتعظ سپس

 .ستینگر  می به مر تیبا اخم و عصبان شاهزاده

 گفت و رفت.   یزیاز خدمتکار ها چ یکیبه   سپس
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 نگاه کرد. شیمتعجب به رو به رو می مر

 شد و گفت:   کینزد  می به مر  خدمتکار

 ! دی االن به اتاقشون بر نی_ شاهزاده گفتند هم 

 سرش را تکان داد و گفت:  می مر

 _ باشه. 

 به سمت اتاق شاهزاده حرکت کرد. سپس

 : دیشاهزاده را شن ی تقه به در زد که صدا چند

 تو!  ای_ ب

 اتاق شد. وارد

 گفت:   یعصب شاهزاده

 ! یقصر؟ مگه نگفتم استراحت کن؟ چقدر تو لجباز ای _ مگه بهت نگفتم ن

 شد.  کی نزد می به مر سپس

 گفت:   عیسر می مر

 کارم داشت.  نی _ آخه بانو کاروال

 گفت:   یعصب شاهزاده

 برو خونه!  عیسر  ،یدار ازیستراحت کامل نتو االن به ا ، ی ایب یتون ینم ی گفت یم  دی_ بازم با 

 سرش را تکان داد.  می مر

 رم.  یدم بعد م یکارام مونده انجام م کمی رم،  ی_ نم
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  یشود و شاه استفان وارد اتاق م ی در اتاقش باز م دی بگو  یزیخواهد چ یتا م شاهزاده
 شود.

 چه خبره؟!  نجای_ ا

 کند.  یبا ترس به شاه نگاه م می مر

 برد. یو به پشت خودش م  ردی گ یرا م می دست مر  عیسر   شاهزاده

 صورتش زند. ی با ترس دست بر رو می مر

 صورتش نبود. ی بر رو ینقاب

 ! میمر  رون ی ب ایب عی_ سر 

 شود.  یمانع او م نی بخورد جاست یتکان خواهد ی تا م می مر

 : دیگو  یزند و م یم ی پوزخند

 ! د؟ی ری اون رو از من بگ دی خوا  ی_ بازم م

 : دی غر یعصب شاه

 . دید  یرابطه ممنوعست، جونتون رو از دست م نی_ ا

 : دیگو  ی کند و م یرو به نگهبان ها م سپس

 ! دشی ری _ بگ

خواستند که او را با خود ببرند که ناگهان  یشدند و م  کینزد  می تن از نگهبان ها به مر دو
 . دیآ   یشود و همزمان چشمانش به شکل اژدها در م یغرش شاهزاده بلند م ی صدا

 روند.  یها از ترس به عقب م نگهبان

 نگاه کرد.  نیمتعجب به جاست شاه
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 شاهد ماجرا بودند. زیو دکتر ن نیکاروال  بانو

 . ستی متعجب به شاهزاده نگر  می مر

  د،یدور کنذارم اون رو از من  ینم  گهیاون مال منه، د  ره،ی حق نداره اون رو از من بگ ی_ کس
 منه!  یاون زن قانون

 متعجب به شاهزاده نگاه کردند.  همه

 دستانش مشت شده بودند.  ادی ز تی از عصبان شاه

 کرد. نی به بانو کاروال رو

  چیخورم به ه یقسم م فتهیپسرم ب ی برا ی_ اون دختر رو از پسر من دور کن، اگه اتفاق
 رحم نکنم.  یکس

 از آنجا دور شد. سپس

 فشرد.  شتریرا ب  می شد که شاهزاده دستان مر کی نزد نیو جاست  می به مر بانو

 حرف بزنم.  می چند کلم با مر دی سرورم، با دی _ لطفا نترس

 کرد و گفت: ی ظی اخم غل شاهزاده

 .دی اتاق من حرف هاتون رو بزن ی تو دی شما با  رون،یرم ب ی_ م

 کرد. نی ستی رو به کر سپس

 نرن.  ییتا جا سای ا_ پشت در و

 ! جنابی_ چشم عال

 از اتاق خارج شد.  سپس
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اشک دور چشمانش جمع شده بودند   ی و حلقه   دندی لرز یهمانطور که دستانش م می مر
 به بانو نگاه کرد. 

 کار کنم؟!  ی... چ ... چ دی _ ب ... با

 زد. یق یو لبخند عم دیکش یقینفس عم بانو

 کنه.  یم شتری _ نترس، تو فقط کنار شاهزاده باش! بودن تو قدرتش رو ب

 گفت: ی جد یلیخ سپس

 ! د؟ی_ شما ازدواج کرد 

 افکند.  ر یسرش را به ز  می مر

 ! می_ بله، عقد کرد 

 گفت:  عیسر بانو

 شاهزاده االن مسلمونه؟!  یعنی_ 

 زد و گفت:  یو لبخند کمرنگ  دیکش یقینفس عم می مر

ترسم،    یمسلمون ازدواج کنه، اما م ری غ کیتونه با  یمسلمون م  کی  نکهی_ نه، مثل ا
 ملکشون بشه.  یخارج هیخواد که  یکشور دلشون نم نیمسلما مردم ا 

 سرش را تکان داد و گفت:  بانو

 _ فعل جون تو و شاهزاده مهمه! 

 به سمت در حرکت کرد.  سپس

 از اتاق خارج شود گفت:  نکهیاز ا قبل

 _ مواظب خودت و شاهزاده باش! 
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 زد و سرش را تکان داد.   یلبخند کمرنگ می مر

 .دیکش یقی نفس عم می از اتاق خارج شد مر نی بانو کاروال  نکهیاز ا پس

 قلبش نهاد. ی را بر رو دستش

 کار کنم خدا؟!   یکار کنم؟ چ ی_ چ

از   عیو سر با وحشت به در نگاه کند   می در اتاق به شدت باز شد که باعث شد مر ناگهان
 .زدیبرخ شیجا

 پا تند کرد   می در اتاق را بست و به سمت مر  عیسر   شاهزاده

 کرد گفت:  ینگاه م  می با عشق به چشمان مر نیجاست

 از دستت بدم!  دمی _ ترس

 صورت شاهزاده نهاد.  ی دستش را بر رو می مر

 یدور م هم من هم تو از مرگ   ینطوریا ،یاون باند رو نابود کن عیسر د یبا  نی _ منم، جاست
 .می کن یم یاونوقت کنار هم با آرامش زندگ  شه،یدوباره تکرار نم خی و تار میش

 نگاه کرد.  می به چشمان مر شاهزاده

  ارمیاطلعات به دست ب شتریمدرک جمع کنم و ب دی کنم و عجله کنم، با   سکی تونم ر ی_ نم
 تونم به مبارزه با اون ها برم.  یاونوقت م

 را محکم گرفت.   می دستان مر سپس

ترسم   ینم ی زیهستم از چ ی قو  یلی خ نکهیکنه به خاطر ا یفکر م نهیب  ی_ هرکس من رو م
  شهیباعث م نیمن سخته و هم ی تونن درک کنند که چقدر از دست دادنت برا یاما نم
 بترسم. 

 چسباند.   ن یجاست یشانیاش را به پ یشانیپ می مر



 ی مرد مخف 

 
525 

 

 عشق من!  ی د یوقت منو از دست نم چی کنارتم ه نجایهم ی_ تا وقت

 به خود فشرد. شتریرا ب م یکرد و مر  یاخم کوچک  شاهزاده

 

 *** 

 

سال بود که در اتاق زده   ستی ب ری قتل دختران ز  ی پرونده ها ی در حال مطالعه  شاهزاده
 شد. 

 تو!  ای_ ب

 کرد و گفت: یکوتاه  می وارد اتاق شد و تعظ نیستیکر

 _ شاهزاده خبر دارم! 

 ! ؟ی دار ی_ چه خبر

 شد.   کی به شاهزاده نزد  عیسر نیستیکر

و   میبهشون حمله کن عیسر یل یخ م یتون  یکردم سرورم، م دای_ مکان رد و بدل دخترها رو پ
 بدن.  لیو تح ایدخترها رو به اون قاچاقچ نکهیقبل از ا  م،یببر  نیاون ها رو از ب

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم شاهزاده

 دارم!  یبهتر ی _ نه من نقشه 

 : دیمتعجب پرس نیستیکر

 سرورم؟!  ی _ چه نقشه ا

 بلند شد و گفت:  شیاز جا عیو سر دیکش یق ینفس عم شاهزاده
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 دنبالم!  ای_ ب

 

 *** 

 

 !یراحت اون دخترها رو از مرز خارج کن نقدریا یتون ینم یی_ دا

 گفت:  یعصب ستفیکر

 !ی شد وونهی د یبست یرانی پاول؟! از اونموقع که دل به اون دختر ا  ی _ تو که ترسو نبود

 دستانش را مشت کرد. یعصب پاول

 کنم. یکنم و دخترارو از مرز خارج م ی _ باشه، امشب خودم کارش رو تموم م

 زد و گفت: ی لبخند ستفیکر

  دیبا  ،یبه فکر خودت و باندت باش د یبا  ،یبردار یدست از عشق و عاشق  دی پاول، با نی_ آفر 
 ی اون دختر رو ملکه  یتون  یم  یمطمئن باش اگه شاه بش ،یبه فکر تاج و تخت باش

 !یخودت کن

 دستانش را مشت کرد. ادیز  تیافتاد و از عصبان میمر  ادی به  پاول

که شده اون   یمتی رو مال خودم کنم، به هر ق می رو بکشم و مر نیخوردم جاست ی_ قسم م
 مال من بشه!  د یبا

 از اتاق خارج شد.  عیسر سپس

 سرش را تکان داد. ستفیکر
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خوام، حقا که خودم بزرگش کردم، اون پسر منه و مطمئنم   یکه من م  هیهمون پاول نی_ ا
و پاول   رمیکمک بگ  تونم ازشون  یعربستان م بعد از انتقال دخترا به اد،یاز پس کارش بر م

 رو شاه انگلستان کنم.

 نشست و به ادواردو زنگ زد. زشیم پشت

 _ بله قربان! 

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

تار مو از سرش کم   هی خورمیمواظب پاول باش، قسم م م،یکن ی_ امشب کار رو تموم م
 . دیکدومتون زنده نمون چیبشه ه

 گفت:   عیسر ادواردو

 _ چشم قربان! 

 تلفن را قطع کرد. سپس

 کرد و به سمت مرز حرکت کرد. ونی کام کیدخترها رو سوار  پاول

 نگاه کرد. شیو به رو به رو   دیکش یقیعم نفس

  یکشد و م یاست و او را هر لحظه در آغوش م میاش که در کنار مر نده یآ  ی روزها به
 بوسد 

 اند.  دهیبه مکان موردنظر رس یه زمانغرق در فکر بود که متوجه نشد که چ آنقدر

 خورد. یشد که چشمش به مردان عربستان ادهیپ ن یاز ماش عیسر

 شدند و سرشان را خم کردند.  کی پاول نزد به

 بزرگ انگلستان!  ی _ درود بر شاهزاده  

 سرش را تکان داد و گفت:  پاول
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و من رو به تخت   دیکمکمون کن دی شورش با  ی نره تو ادتونیاز دخترها،  نمی_ سلم، ا 
 ! دی برسون یپادشاه

 ها سرش را خم کرد. یباند عربستان سیرئ

 _ بله حتما.

 شد. کی عربستان به پاول نزد دی قراردادنامه را به سمت آنها گرفت که شاه جد پاول

 کردند و شاه گفت:  م یدو به هم تعظ هر

 شرط!  کی کنم به  ی_ امضا م

 متعجب گفت:  پاول

 ! ؟ی_ چه شرط

 گفت:   شاه

 دربارتون هست رو همسر خودم کنم.   ی که تو یرانی _ که من بتونم اون دختر ا

 :د ی متعجب پرس پاول

 ! ؟یرانیکدوم دختر ا  ؟ی_ چ

 زد و گفت: ی پوزخند شاه

 خوام!  یکنه، اون رو م یکار م ستالیکه در عمارت کر یرانی _ همون دختر ا

به همراه   ن یشود و جاست ی گلوله بلند م ک یشل  ی صدا دی وخواهد سخن بگ  یپاول م تا
 شود. یم  کیبه آن ها نزد  کلیه ی تن آدم قو ن یچند

 کند.  یشروع به مبارزه با آن ها م ت یبا عصبان شاهزاده

 . دندیرس ینم نیبود اما به قدرت جاست ادیز یل یافراد آنها خ تعداد
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 . دیبرداشت تا به پاول رس انیآن ها را از م   یگریپس از د یکی  نیجاست

 . ستینگر  نیبه جاست  یعصب پاول

 ! یعوض ی _ تو ...! ا

 را به سمت پاول گرفت.  یکیرا در دست گرفت و   رشی دو شمش نیجاست

  چیه  دی نبا یباز  نیا ی شه، تو یکه زنده موند شاه م ی! هرکسمیعادالنه مبارزه کن ای_ ب
 ! رهی م یباشه، هرکس باخت م یرحم

 :دی کش ادیفر   نیستیکر

 _ سرورم!

 به چشمان پاول نگاه کرد.  تیکرد و با قاطع ی ظی اخم غل نیجاست

 _ قبوله! 

 را برداشت و خود را آماده کرد. ریشمش پاول

  ی بر بازو ینه چندان محکم  ی داد و ضربه  یحمله را شروع کرد اما پاول جا خال نیجاست
 شاهزاده زد. 

 شد و شروع به مبارزه کردند. کی و به پاول نزد د ی غر یعصب نیتجاس

 هم بودند.  ی بود و چشم در چشم رو به رو گریکنار هم د قی دق شانیها ریشمش

 قفل شده گفت:   ی با دندان ها پاول

 کنم.  یو تاج و تخت رو مال خودم م می کشمت و مر ی_ م

 زد و گفت:  ی پوزخند نیجاست

 _ عمرا اگه بذارم. 
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 از هم جدا شد و دوباره با هم مبارزه کردند.  شانی ها ریشمش سپس

در حال مبارزه   نی از پاول و جاست ریغ یکه کس ی بود، به گونه ا یحساس اریبس ی  مبارزه
 آن دو بودند.  ی نبودند و همه در حال تماشا

و    دیلغز ش ی نگرد و پا یکه با لبخند به او م دهیرا د می لحظه پاول حس کرد که مر کی در
را   رشیانداخت و شمش نیحرکت بر زم کی فرصت استفاده کرد و او را با   نیاز ا  نیجاست
 پاول برد. ی بر گلو کینزد

 .ستی نگر نیمتعجب به جاست پاول

 .دیکش یق ینفس عم شاهزاده

و  یدم که نظرت رو عوض کن یفرصت رو م  نیبهت ا  ی_ خب؟ حاال مجبورم بکشمت ول
 !یمردم کمک کن نیهمراه من به ا 

 گفت:  یعصب پاول

باهم دوست    میتون یوقت نم چی ه م،ی _ منو بکش! تا عمر دارم من و تو باهم دشمن هست
 . میباش

خواهد که به   یشود و م یبلند م ش یاز جا عیپاول سر  دی بگو ی زیخواهد چ یتا م نیجاست
 زند. یزانو م ادیشود و پاول از درد ز یبلند م  ریت ی او حمله کند اما ناگهان صدا

 متعجب به شاه عربستان نگاه کرد. شاهزاده

 بر کمر پاول زد.  ریدو ت او

زد به آسمان نگاه   یم رونیو همانطور که خون از دهنش ب  دیدراز کش نیزم ی بر رو پاول
 کرد.

 کرد.  یکه با نگاهش آرامش را به پاول منتقل م دیرا د م یخندان مر  ی  چهره
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 زد و آرام گفت:   یلبخند کمرنگ پاول

 _ ببخش که نتونستم ازت محافظت کنم!

  گرید یخود را نوازش کند اما جان یالیخ م یخواست که صورت مر  یرا باال برد و م دستانش
 بر بدن نداشت و به سرعت از هوش رفت.

 داد.  را به زور قورت ش ی آب گلو  نیجاست

 را نشانه گرفت.  نی جاست ندفعهیا  شاه

 که من هم شاه انگلستان باشم هم عربستان.  ستی _ بد ن

  یشوند و به سمت شاه عربستان حمله م یدستانش مشت م ادیز تی از عصبان نیجاست
 کند.

که به شاه   یی دهد، تا جا یم یجا خال  نی کند، جاست  یپرتاب م نیبه جاست ریهرچقدر ت شاه
 فشارد.  یاو را محکم م ی د و گلوشو ی م کینزد

 ! ؟ی رو بکش یسیانگل کی  ی شرم! چطور جرعت کرد یب ی _ ا

 شوند.  ی م کیبه آنجا نزد یسیانگل ی ها  سی پل دی بگو یزیخواهد چ  یتا م شاه

 بود.  ستادهی ا شی حرکت سر جا ی عربستان ب شاه

 رساند. نی خود را به جاست عیاستفان سر  شاه

 اخم به شاه عربستان نگاه کرد. با

 . ستی پاول نگر ی شد و متعجب به جنازه  ادهی پ نشیاز ماش عیپاول سر ییدا ستفیکر

و همانطور که چشمانش از حجم شک   ستی و متعجب به پاول غرق در خون نگر  ریمتح
  یشوند و دستانش به سمت قلب پر دردش م ی م ری بزرگ شده بودند، قطرات اشک سراز

 روند.
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 زانو زد. نی زم ی شد و بر رو کی آرام به آنجا نزد آرام

 پاول را تکان داد.  یکم

 نکن پاول! یبلند شو! با من شوخ ی_ ه ... ه

 کردند. زشیشروع به ر  شیها  اشک

 کارها باهات دارم، بلند شو!  یلیهنوز خ ،ی _ بلند شو عوض

 هق هقش بلند تر شد.  ی صدا

 بلند شو!  ؟یوضع تنهام بذار نیا ی تو  یتون ی_ چطور م

 کرد.  هیپاول انداخت و بلند شروع به گر  ی جنازه  ی را بر رو خود

 کرد. یآب م زیهقش دل سنگ را ن ی صدا

اش را وقفش کرده بود را از دست   یسال او را بزرگ کرد و عمر و زندگ  انیکه سال یپسر
 داده بود.

 داد.  هیتک  واری نشست و به د نیزم ی بر رو می مر

 کردن کرد.  هیدهانش نهاد و آرام شروع به گر  ی را بر رو دستش

 شد که پاول مرده است.  ینم باورش

سراغ او آماده   یو ناراحت یمانیبه او خبر مرگ پاول را داد، پش  نیکه بانو کاروال یوقت از
 بود.

 مهربان تر باشد.  یبود که چرا نتوانست با پاول کم  مانیپش

  یم نیکرد و به زم یرد م ینتوانسته بود با او با ملمت برخورد کند و او را در هر حال چرا
 زد.
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 هق هقش بلند تر شد.  ی فکر کردن به پاول صدا با

 شد و نبضش را گرفت.  کی به پاول نزد  استفان

 افکند. ر یرا به ز  سرش

 شد.  ری قطره اشک از چشمانش سراز  کی

 بودند.  گری کدیاما از خون   یناتنبود برادر کوچکش بود، هرچند  هرچه

 . ستیمشت شد و با خشم به شاه عربستان نگر   ادیز تی از عصبان دستانش

 را صدا زد. رشی برخواست و بلند وز شیجا از

 شد.  کی به او نزد  ریوز

هم رد و بدل   ییکاال  چیه گه یبا عربستان بسته خواهد شد و د یارتباط ی _ تمام راه ها
مشارکت   یعربستان ی حق ندارن با شرکت ها یس ی انگل ی شرکت ها  نی و همچن شهینم

 و فروش کنند.  د ی داشته باشن و خر 

 متعجب به شاه نگاه کردند.  همه

 . ستی و احساس تاسف به شاه انگلستان نگر یعربستان با ناراحت شاه

وقت   چی ه گهی_ شاه عربستان فرصت داره که تا فردا انگلستان رو ترک کنه و بهتره که د
 . رونی کشور بره ب نی بار بذارم زنده از ا ن یقول بدم ا تونمینگرده چون نمبر

 و افرادش آنجا را ترک کرد.   نیبه همراه جاست سپس

 

 *** 
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 . دیکردن د  هیرا در حال گر میدر اتاقش را باز کرد که مر  نیجاست

 .دیرا در آغوش خود کش می شد و مر کی او نزد به

 آروم باش خانومم!   زم،ی_ آروم باش عز 

 فرو رفت.  یقیقطع شد و به خواب عم می مر  ی ها هیکم گر کم

 تختش نهاد.  ی او را بلند کرد و بر رو شاهزاده

 .ست ینگر  م یمر  ی بایتخت نشست و به صورت ز ی رو زین خود

 زد.  ینیو لبخند غمگ دی اش را بوس یشانیپ

 

 هفته بعد*  کی *

 

 مزار پاول نشست.  ی بر رو ستفیکر

 شدند گفت:  یم ری سراز   شیو همانطور که اشک ها  دیقبرش کش ی بر رو یدست

 ! یمعرفت یتو هم مثل مادرت ب ؟یراحت من رو تنها بذار نقدریا ی_ چطور تونست

 :دی قفل شده اش غر ی دندان ها  نیرا مشت کرد و ب دستانش

بود رو  زیمن عز  ی که برا ی طور که کسخورم همون  ی! قسم منهیجاست ری_ همش تقص
 . ارمیچشم هاش ب ی رو جلو می مر  ی کشت منم جنازه 

 را گرفت و گفت:  نی دستان جاست می مر

 . میرس  یبهم م یبعد از سال ها دور می تمومه، دار زیهمه چ گهی_ د

 ست ی سد راه عشقمون ن  یکس گهی_ د
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 .دیاو را در آغوش خود کش 

 جدا شد و گفت: نیاز جاست می مر

شدن ازدواجمون   یقراره درمورد رسم یبرم، تو ک  عیسر دی با من کار داره با نی ال_ بانو کارو 
 ! ؟یبه شاه بگ

 گم! ی_ امروز حتما م

دستش را    نیبرود که جاست ستالی زد و خواست که به سمت عمارت کر یقیلبخند عم می مر
 و او در آغوش شاهزاده افتاد. دیکش

 . یکنار من باش شه یهم خوادیدلم م  ره،ی تونه تورو از من بگ یکس نم چی_ ه

 آرام کنار گوشش گفت: سپس

 _ مخصوصا تو اتاقم.

 از خجالت لبش را گاز گرفت  و کنار گوشش گفت:  می مر

 _ مثل امشب چطوره؟! 

 را باال برد. شیابرو ی تا کی   شاهزاده

 که؟!  یدون یم ست،ی رفتنت با خودت ن گهید ی ایب ی _ وقت

 از شاهزاده جدا شد.  می مر

 منتظرم باش!  ازدهی_ ساعت 

 رفت.  ستالیبه سمت عمارت کر سپس

 .ستی زد و به رفتن عشق اش نگر یق یلبخند عم شاهزاده

 او را گرفت.  ی ها جلو مهی از ند  یکی در حال راه رفتن بود که  می مر
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 ! نهیخواد تورو بب یم ستفی کر جنابیعال م،ی_ سلم مر 

 نگاه کرد. مهی به ند متعجب

 مرحوم پاول؟  ی شاهزاده  ییدا ستف؟یکر  جنابی_ عال

 سرش را تکان داد. خدمتکار

 زد.  یلبخند کمرنگ می مر

 ! می _ باشه بر

 شروع به حرکت کرد.   مهی همراه ند سپس

 . دیرا د ستفیقصر کر  ی ها  واری از د یکی  پشت

 شد و سرش را خم کرد. کی او نزد به

 گفت:  زد و ینیلبخند غمگ  ستفیکر

 ! یینوشته شده تو  خ یتار ی که تو یرانی_ پس اون دختر ا 

 گفت:  ین یبا لحن غمگ سپس

 که دل پسرم رو برده بود!  ی_ و اون کس

 حلقه زد. می دور چشمان مر اشک

 گم!   یم تی _ تسل

 سرش را تکان داد و گفت:  ستفیکر

 تو گذاشته بود رو بهت بدم. ی که برا یخواد امانت یپاول، دلم م ی خونه  ای_ امشب ب

 اما دلهره و ترس را کنار گذاشت و گفت:  دیترس  یکم می مر ابتدا
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 ! امی_ امشب حتما م

 سرش را خم کرد و از آنجا دور شد. سپس

 او گذاشته است؟!  ی برا  یزی که پاول چه چ دی شیو با خود اند  دیکش یقیعم نفس

 

 *** 

 

 در را باز کرد. ستفیخانه را زد که کر در

 تنها بماند.   میها را مرخص کرد تا با مر  مه یتمام ند  ستفیکر

 به دست او داد.  ی جعبه ا ستفی مبل نشست و کر ی بر رو می مر

رنگ در وسط   یکه الماس بزرگ و آب بایگردنبند ز  ک یجعبه را باز کرد که چشمش به   می مر
 او بود، افتاد.

 شد!   ستفی طلسم کر  ریگردنبند خورد، اس ریبه زنج  دستش نکهیاز جعبه در آورد، اما هم آنرا

 سبز شدند!   میچشمان مر  رنگ

 گفت:  ی جد  یلیخ ستفیکر

 !یخور یدرخت اون جنگل م نیقرمز بزرگ تر   بیو از س یر ی_ به جنگل ممنوعه م 

 را خم کرد و گفت: سرش

 قربان! شهی_ اطاعت م

 رود. یشود و به سمت جنگل ممنوعه م  یاز خانه خارج م سپس
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باز   یوحشتناک  ی است که ناگهان در اتاقش با صدا  می در اتاقش منتظر مر  نیجاست یطرف از
 شوند. یم

 بود. نیستیکر

 گفت:   یعصب شاهزاده

 _ چطور جر ... 

 گفت:   عیبا عجله و سر نیستیکر

 !م ی_ سر ... سرورم مر 

 .ستینگر  ن یستی به کر دهیترس  یو کم  متعجب

 گفت:  آرام

 ! ؟یچ  می_ مر 

 به شاهزاده نگاه کرد.  یبا ناراحت نیستیکر

 : دیکش ادیبلند فر  نیجاست

 ! ؟یچ  می_ مر 

 افکند. ریسرش را به ز نیستیکر

 !شهی داره دوباره تکرار م خی_ سرورم، تار 

گفت و به سمت اصطبل اسب ها حرکت کرد و سوار طوفان شد و به سمت   یلعنت شاهزاده
 جنگل ممنوعه حرکت کرد.

 شدند.  نیوارد اتاق جاست عیبه همراه دکتر سر  نی شاه و بانو کاروال  یطرف از

 : دیشاه عربده کش نی ستی ناراحت کر ی چهره  دنید با
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 چه خبره؟!  نجای_ ا

 کرد و گفت:  میتعظ  عیسر نیستیکر

 _ سرورم!

 و گفت:  دی موضوع را فهم  عیسر نیکاروال  بانو

 به سمت جنگل ممنوعه حرکت کردند.  می و مر عهدی _ سرورم فکر کنم ول

 به بانو نگاه کرد.  دهی متعجب و ترس شاه

 _ امکان نداره! 

 . دیکش یم ادیزد بلند فر  یکه با پا محکم بر طوفان م همانطور

هم کنار تو هستم،   امتیتا ق ،ی من رو تنها بذار یتو حق ندار م یر امکان نداره! م نی _ نه، ا
 اون درخت نشو! لطفا!  کی تورو خدا نزد

 در آمدند.  ییکه ناگهان چشمانش به رنگ طل  دیکش ی بلند ادیفر  

 به جنگل ممنوعه حرکت کرد.  یشتریسرعت ب با

آمده بودند هر    طلسم شده بود و چشمانش به رنگ سبز در ریکه اس یدرحال  می مر یطرف از
 شد.  ی م کیدرخت جنگل ممنوعه نزد  نیلحظه به بزرگ تر 

  کیو نزد دی قرمز برد و او را از شاخه چ  بیدستش را به سمت س دی به درخت رس یوقت
 گرفت.   بیگاز کوچک از س کی دهانش برد و  

 .دی رس شی به گوش ها  نیبلند جاست ادیرا نخورده بود که فر  بی گاز س کی آن  هنوز

اطرافشان که تفنگ به   ی شد که ناگهان چشمش به آدم ها ادهیاز اسب پ عیسر   شاهزاده
 بودند، افتاد.  نی چاقو، تبر و ... در دست داشتند و منتظر جاست زه،ین  یحت یدست و برخ

 . دیکش یقیعم نفس
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اش را بلند کرد و   زهیاز آن آدم ها ن یکیخواست به سمت تفنگش دست ببرد که ناگهان  و
 نشانه گرفت.  م یمر  به سمت 

 پرت کرد. میرا به سمت مر  زهیرا به سمت جلو برد و ن دستش

در   یراتیتغ  نیح نیحرکت کرد و در هم می و به سمت مر  دیکش ی بلند ی عربده  شاهزاده
به اژدها شده   لیبه طور کامل تبد  دی رس می که به مر یکه زمان ییخود احساس کرد تا جا

 بود.

 که گفت:  دی رس می به گوش مر ستفیکر  ی صدا

 !م یرو بجو مر  بی_ س

 کرد.  بیس دنی شروع به جو می مر

 نبود.  می هواسش به مر نیجاست

 از دهانش خارج کرد.  ی میخود را باز کرد و آتش عظ ی بال ها 

 آنجا از ترس فرار کرده بودند. ی آدم ها کل

 .دندید  کیرا از نزد ییطل  ی شدند و اژدها  کیاستفان به همراه بانو و دکتر به آنجا نزد شاه

 لب گفت:  ری ز بانو

 فوق العادست!   نی_ ا

 .ستیبه پسرش نگر   ریمتح شاه

 باز مانده بود.  رتیدهانش از ح زی ن دکتر

 لب گفت:  ریز

 باشه.  شتر ی قدرتش هم از ژنرال سالواتور ب ی_ فکر کنم حت
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 بود.  دهیدراز کش نیزم ی بر رو ادیشد و از درد ز لیاش تبد  یبه حالت آدم نیجاست

سبز رنگ که نشان از آن بود که هنوز طلسم از   ینشسته بود و با چشمان  شی سر جا می مر
 نرفته است به شاهزاده نگاه کرد.  نیب

 او را تکون داد. شد و ک ینزد  میبه مر  عیسر   نیجاست

 !ی ریبم ی زود نیبه ا د ی شو! نبا داریشو! لطفا ب داری _ تورو خدا ب

 کرد و زجه زد: می انداخت و شروع به تکان دادن مر نی را ربود و به زم م ی در دست مر بیس

 شو!   داریکنم! ب یتونم بدون تو زندگ  ی! نم یشو لعنت  داری_ ب

 و طلسم باطل شد.  ختیر م یچشمان مر  ی قطره اشک از گوشه  کی به سرعت  ناگهان

 . ستی متعجب به شاهزاده نگر  می مر

 من!  ی _ شاهزاده 

 .دی او را در آغوش کش عیسر   نیجاست

من رو نگران   نقدریا گهیلطفا د می مر دمی ترس یلی! خی شد داری شکرت! باالخره تو ب ای _ خدا
 خودت نکن! 

 رفت. یم جیو سرش گ دندید یتار م چشمانش همه جا را  میآن مر  ک یدر  اما

 کردند.  دنی شروع به لرز دستانش

 . ستینگر  می از او جدا شد و متعجب به مر  شاهزاده

 شدند.  کی نزد نیو جاست  می به مر عیو شاه و دکتر سر بانو

 نگاه کرد.  می به مر بانو

 رو قورت داده!  بی_ فکر کنم س
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 همزمان گفتند:  ن یو جاست می مر

 ! ؟ی_ چ

 فرو برد.  یقیو او را به خواب عم  دیچرخ می جهان دور سر مر ناگهان

 .دیرا در آغوش کش می به شدت وحشت کرد و مر  شیرو به رو ی صحنه  دنی با د نیجاست

 گفت:  عیسر بانو

 به قصر!  می _ بهتره بر

 همراه شاه استفان و دکتر به سمت قصر حرکت کردند.  به

 تخت نهادند. ی را بر رو می مر

 گفت:  عیسر   نیجاست

 دم.  یانجام م دی بگ  یتونم تحمل کنم، هرکار  ی! نمم؟یکار کن یچ دی _ االن با

 کرد. میزدن مر  دیشروع به د  بانو

بذاره   اهاشیرو ی ایکه باعث شده که اون پا به دن  یزیچ هیده،   یاون رو آزار م یزی چ هی_ 
واسه   فتهیش بتصور کنه اتفاق برا   یکه هرچ شهیباعث م نیکنه و هم یو بخواد اونجا زندگ 

 بشه. داریخواد ب یدلش نم نیهم

 گفت:  عیو ناراحت سر  یعصب نیجاست

 ! ه؟یچ  انیجر  د،یگ یم یچ   شمی_ متوجه نم

 گذشته افتاد. ادیناگهان به   بانو

 

 *** 
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 م؟ ی_ مر 

 زد و گفت: ی لبخند می مر

 _ جانم! 

 از او جدا شد و گفت:  بانو

 ه؟ یآرزوت چ  نی_ بزرگ تر 

 کمرنگ تر شد. یکم میمر  لبخند

 مکث گفت: یاز کم پس

کنم، و  یکنارشون زندگ  یو خوش  یو با خوب نمیروز خونوادم رو بب کی بتونم  نکهی_ ا
 .می و بذاره ما ازدواج کن  ره ی پدرم بتونه شاهزاده رو بپذ نطوریهم

 کرد و گفت:  یاخم مصنوع بانو

همتا ندارن و   ییبا یز ی تو شونیما دامادش بشه، ا  ی _ پدرت از خداش باشه که شاهزاده 
 .شهیروز به روز به قدرتشون افزوده م

 .دی آرام خند می مر

 . دیکن ی_ مثل مادر شوهرا رفتار م

 .  دیخند  میبه همراه مر  بانو

 آرام گفت:  می مر

شدن؟    یهمه سال چه شکل  نیپدر و مادرم بعد ا  دونمی هرشبمه، نم ی ایرو  قتشی_ حق
کنم و   ی تصورشون م دمشونی بار د ن یکه آخر ی با همون چهره ا یشدن؟ ول   ریچقدر پ

 ... خوادیمونه، دلم م یقبل خواب برام م ی قصه  هیمثل  شم،یخوشحال م
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 افکند. ر یرا به ز  سرش

 . نمیبار قبل از مرگم اونا رو بب ک یحداقل  خوادی_ دلم م

 

 *** 

 

 گفت:  عیسر بانو

 _ پدرو مادرش! 

 .دی کرد و خود را در اتاقش د را باز شیچشم ها می مر یطرف از

 داشتند.  رانی خودشان در ا ی که در خانه  یاتاق

 .ستیو متعجب به اطراف خود نگر   ریمتح

 ! یر یگونه تغ چیاش بود بدون ه  یاصل ی جا سر جا همه

 . ستی نگر ش یرو به رو ی  نهیبلند شد و متعجب به آ شیسر جا  از

از خواب   یمعلوم بود که به تازگ   یکه به طور واضح دهیژول ی خودش بود با موها ن یا یآر
 شده است.  داریب

 کرد که در اتاقش باز شد و مادرش وارد اتاق شد. ینگاه م شی به رو به رو  متعجب

 دخترم؟!  ی شد داری _ باالخره ب

 .دی زد به سمت مادرش چرخ یهمانطور که نفس نفس م می مر

 _ م ... م ... مامان؟! 

 را گرفت.  می تاق شد و دست مربا لبخند وارد ا مادرش
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کار  یکه امروز کل  یدست و صورتتو بشور یبر  دی دختر؟! با ی شد داری ب ری د نقدری_ چرا ا 
 .میدار

 گفت:   طنتیبا ش سپس

 ینطوری اگه ا گه،یخونه کمک مادرش بده د ی کارها ی تو دی دخترم با ، یمادر دختر ی _ کارا
 اوردم؟!  اینباشه من چرا دختر به دن

و دستش را از دست مادرش جدا   ستادی ا ش یرا به زور قورت داد و سر جا شیآب گلو  می مر
 کرد.

  ی ! شما مگه منو تودارم؟ی کجاست؟! من ب نجای! بابا کجاست؟ ا ؟ی هست  ی تو واقع ی_ مامان
 ! ن؟یتنها نذاشته بود سیانگل

 : دیمتعجب پرس می مر مادر

فکر    م،یتورو هم با خودمون برد رانیا م یومد ی م می داشت ی! وقتم؟ی ! حالت خوبه مر؟ی_ چ
 سرت نمونده.  ی عقل تو ،ینیب ی هست که م ییها ال یسر   نیکنم اثر هم

 گفت:   عیسر می مر

 دارم؟! بگو چند سالمه؟!  تی حساس یبهم بگو به چ یمن هست ی_ ا ... اگه تو مادر واقع

 . دنی بلند شروع کرد به خند معصومه

 یسالته و به گوجه فرنگ ست یمعلومه تو ب م،ی خندونی کم کم م ی! دار ؟ی شد وونهی_ د
 !یدار تی حساس

 شل شد. می مر بدن

 حدس زده بود.  درست

 در خانه آمد. ی صدا
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 ! ؟یی خونه، خانوم کجا دمیمنزل من رس ی_ اهال

 گفت:   میبه مر  عیسر معصومه

 منو بابات.  شی پ ا ی_ تو برو دست و صورتتو بشور بعد ب

 بلند گفت:  سپس

 ! امیاقا، االن م ی _ خوش اومد

حرکت کرد و شروع به شستن دست و   ییسرش را تکان داد و به سمت دستشو می مر
 صورتش کرد.

 با خودش چشم در   نهیدر آ نکهیهم

 .دی شن یکم شنوا و آرام ی شد صدا چشم

 کنم!  یالتماست م شو!  داری _ تورو خدا ب

 شناسد.  ی صدا را م  نیا یی گو

 آورد. یصاحب صدا را به خاطر نم اما

 آورد.  ینم ادیرا به  یکس

دوباره در   نکه یربود و به سمت اتاقش حرکت کرد و خود را آراسته کرد اما هم نهیاز ا  چشم
 . دیدوباره همان صدا را شن ستی به خود نگر نهیآ

 ن تو! تونم بدو  ینم  می شو! مر  داری_ ب

 نگاه کرد.  نهیمتعجب به آ می مر

 ... یمنو صدا م یکه دار یهست ی! تو ک ؟ی هست ی_ تو ک 

 نگاه کرد. م یبا لبخند به مر  می لحظه در اتاق باز شد و مادر مر  کی
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 دخترم؟  ییرای پذ ی ای_ نم

 حرکت کرد.   ییرای سرش را تکان داد و همراه مادرش به سمت پذ می مر

 کاناپه نشسته بود. ی بر رو محسن

 افتاد دستانش را باز کرد و گفت:  می چشمش به مر  تا

 من!  ی دختر کوچولو نمیبغل بابا بب ای_ ب

 کرد. هی و شروع به گر دیزد و با شوق و ذوق پدرش را در آغوش کش یقیلبخند عم می مر

 ! ادیز یلیدوستت دارم، خ یلیخ ییدلم برات تنگ شده بود، بابا یلیخ یی_ بابا 

 متعجب به معصومه نگاه کرد.  محسن

 ! ده؟ی نکنه دخترم باز کابوس د نمی_ بب

 از محسن جدا شد و گفت:  می مر

  ییتنهام، بابا  یلیکه خ دم یخواب د ب،یکشور غر ی تو  نیمنو تنها ول کرد  دمی _ اره خواب د
 دوستت دارم! یلیخ  د،ی من رو تنها نذار گه یدوست دارم لطفا د یلیمن شمارو خ

 . دیرا بوس می مر  یشانیزد و پ یق یلبخند عم محسن

 . میذار یوقت تنهات نم چی_ نگران نباش من و مادرت ه

 معصومه بلند شد.  ی صدا

 _ ناهار امادست ها! 

 برخواستند و به سمت آشپزخانه حرکت کردند.  شانیاز جا  م یو مر   محسن

 

 *** 
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 گفت:   عیسر دی وید

 غرق نشه؟!  اهاشیرو ی که تو  میکار کن یچ م؟ یکار کن یچ دی _ با

 گفت:  بانو

 . ادیدر م ایتا صداش کنند اونوقت از رو نجایا می اریپدر و مادرش رو ب دی _ با

 سرش را تکان داد.  دی وید

 دنبالشون درسته؟! رانی ا می بر دی _ خب با

 برخواست و رو به شاه استفان کرد.  شی از جا بانو

 کرد و گفت:  یکوتاه م یتعظ

  رانی به ا می مر  نی کردن والد دای پ ی که به همراه شاهزاده، برا دی _ سرورم لطفا بهم اجازه بد 
 برم.

 نگاه کرد. ن یبه جاست شاه

 مهم تره!  زیدختر از همه چ نیفعل نجات ا  د،ی بر دی تون ی_ م

 ها گفت:  مه یرو به ند بانو

 .دی_ لطفا چمدان شاهزاده را آماده کن

 رو به شاهزاده کرد و گفت:  سپس

 .میاز االن پنج روز وقت دار م،ی مر  نی به دنبال والد می بر دی _ امروز با

 : دیمتعجب پرس نیجاست

 ! ه؟ی_ منظورتون چ
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 و گفت:  دیکش یقینفس عم بانو

 ! رهی م ی_ اگه پنج روز بگذره، اون م

 است.  دهینگاه کرد که در آرامش کامل دراز کش یمیبا بهت به مر شاهزاده

)مخصوص رفت و  یفرودگاه سلطنت  ی جلو گهیساعت د می من تا ن د،یآماده بش   دی_ شما بر 
 است.( منتظر شما هستم.  یسلطنت ی آمد خانواده 

 رفتند.  رون ی از اتاق ب همه

 شد و گفت:   کینزد  میبه مر  نیجاست

 دم عشق من!  یو نجاتت م امی_ منتظر من باش، م 

 حرکت کرد. یلطنتاز اتاق خارج شد و به سمت فرودگاه س  سپس

 حرکت کردند.  رانی شدند و به سمت ا  مایهواپ وارد

شدند، بانو رو به شاهزاده کرد و   ادهی پ مایو از هواپ دند ی رس رانی از دو روز باالخره به ا پس
 گفت: 

رو   می مر ن یوالد زمی تونم با استفاده از غر یراحت م یلیهتل بعد من خ  میبر  د ی_ اول با 
 کنم.  دایپ

 سرش را تکان داد و باهم به سمت هتل حرکت کردند.  شاهزاده

  رانیدرمان عشقش پا به ا ی شده بود که شاهزاده برا  ینترنتیا ی مجله ها و رسانه ها تریت
 نهاده است. 

 کرد. یبه مجله ها و رسانه ها نم  یشاهزاده توجه اما

 وارد اتاقش بشود، رو به بانو گفت:  ن ی کاروال نکهیاز ا قبل

 از دستش بدم.  خوادیدلم نم  د،ی باش عیسر  یلیمهمه لطفا خ می من فقط نجات مر ی _ برا
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 سرش را تکان داد و وارد اتاقش شد.  بانو

 .دیتختش دراز کش  ی وارد اتاق خودش شد و بر رو  زین نیجاست

  نیگرفت  تا تمام ا  یدر کنارش بود و او را در آغوش م می خواست اکنون مر یم دلش
 کند. هیخود را تخل ی و سخت یدلتنگ

 . دیدر اتاق را شن ی باز بود که صدا مهین چشمانش

 . دیسمت در رفت و در را باز کرد که بانو را د به

 کردم. داشونی_ پ

  دیسف یهمراه با شال دهی که لباس پوش نیکتش را برداشت و همراه با بانو کاروال نیجاست
 نامعلوم حرکت کردند.  ییبود به سمت جا   دهی رنگ پوش

  ستادهیبزرگ ا  ییل یو ی خانه  کی آن ها درست دم در   ستادی از حرکت ا نیماش یوقت
 بودند. 

 شدند و به سمت در خانه حرکت کردند. ادهیپ نیماش از

 مانع او شد.  نی دستش را به سمت زنگ در برد اما بانو کاروال نیجاست

 متعجب به او نگاه کرد. شاهزاده

 ! میفهم ی_ ما زبونشون رو نم 

 و گفت:   دیبه سرش کش یدست شاهزاده

 ! م؟یکار کن یچ  دی_ حاال با 

 آمد و گفت:  ک یها نزد گاردیاز باد  یکی

  تونیبه عنوان مترجم همراه د ی خوایگن اگه م یم  یشم که اونا چ ی_ سرورم من متوجه م
 .کنم
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 در را زد.  سرش را تکان داد و زنگ  شاهزاده

 آمد و در خانه را باز کرد. مهی ند کی

 _ سلم امرتون؟! 

 گفت:   نیو بانو کاروال ستادی صاف ا  شاهزاده

 ! میزند کار داشت ی _ با آقا

 ترجمه کرد. عیسر گاردیباد

 زد. ی قیلبخند عم مهیند

 االن شرکت هستند فقط خانومشون خونه هستند.  شونی_ ا

 معصومه بلند شد.  ی صدا

 بود؟!  یک  دهی _ سع

 گفت:  دهیسع

 گن با آقا کار دارن! ی_ خانوم م

 افتاد. نی و بانو کاروال  نیشد و چشمش به جاست کی به در نزد معصومه

 .دی لحظه رنگش پر ک ی به

 ! د؟یهست  یسی_ شما انگل

 متعجب گفت:  بانو

 ! د؟ی دیکجا فهم _ بله شما از

 گفت:  عیسر معصومه
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 ! نجا؟یا  د یاومد  یچ ی _ برا

 زد و گفت:  ی پوزخند نیجاست

 ! سه؟ی انگل ی که دخترت تو یدر حال یینجایاز شما بپرسم چرا شما ا دی _ من با 

 .ستی نگر نیبهت و تعجب به جاست با

 ! د؟یدون ی_ ش ... ش ... شما از کجا م

راحت تر کرده   شانیهردو ی کرد و مکالمه را برا  ی ترجمه م شانیبرا گاردی مکالمه باد نیب
 بود.

 صحبت کنم؟!  نجای_ ا

 باز کرد و اجازه داد که آنها وارد خانه بشوند.   شتریدر را ب عیسر معصومه

با شکوه   اریداشت و بس یسلطنت   یداشتند که دوبلکس بود و حالت  یبزرگ  اریبس ی  خانه
 بود.

 ند.مبل نشست ی بر رو   نیو جاست بانو

 کرد و گفت:  دهی رو به سع معصومه

 !اریب   یی_ برو براشون چا

 سرش را تکان داد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد. دهیسع

 االن کجاست؟ جاش امنه؟! سالمه؟   می_ مر 

 دستانش را مشت کرده بود.  ادیز تی از عصبان نیجاست

  ییاون رو راهنما نکهیا ی که به جا دی شما پدر و مادرش بود  نی! ا د؟یپرس  ی_ چرا از من م
وقت شمارو   چی اون بودم ه ی من اگه جا  د،یرو بهش داد یعمر عذاب و سخت کی  دیکن
 . دمیبخش ینم



 ی مرد مخف 

 
553 

 

 گفت:  عیسر بانو

 سرورم!   دی_ آرام باش

 افکند. ریسرش را به ز معصومه

  یحیپسر مس کیبه خاطر   میتونست بذاره مر  یبراش مهم بود، نم یلی_ محسن آبروش خ
اما من   اد یتنها گذاشت تا سر عقل ب س یانگل ی اون رو تو ن یکنه، واسه هم یآبروش باز با

فرستادم تا دنبال دخترم بگردم اما   سیچند نفر رو به انگل انهی مخالف بودم و مخف
  نم یصورت محسن بب ی رو تو یمون ی تونم پش یم دی. باور کننندک  دا یپ می از مر  ی نتونستند رد

خونه ممنوع کرده،   نیا ی رو هم تو  می اسم مر یبفهمه، حت یذاره کس یاما غرورش نم
 باشه اون تنها دخترمون بود. یهرچ

 گفت:  عیسر   نیجاست

  دهیدختر کش نی که ا ییها یبشم و بگم که چه سخت تونی خوام وارد بحث خانوادگ  ی_ نم
بر   گهیگه تا سه روز د و ا هیبحران یلیخ می مر  طی خوام بگم شرا یفقط م  ادنیو چقدر ز 

چون تنها راه   سیانگل  دی ا یحتما با ما ب دیشما و پدرش با ره،یم  یم سی انگل می نگرد
 .دی درمانش فقط شما هست

 صورتش زد. ی محکم بر رو معصومه

 صاحب الزمان!  ایشده؟! تصادف کرده؟!   ی_ چ

 در خانه آمد و محسن وارد خانه شد.  ی صدا

 افتاد متعجب به آن ها نگاه کرد.  نیو شاهزاده جاست نی چشمش به بانو کاروال تا

 معصومه افتاد. یچشمش به چشمان اشک ناگهان

 چه خبره؟!  نجای_ ا

 .ستیبه محسن نگر  یاشکانش را پاک کرد و با ناراحت  معصومه
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 شده!   دای پ می_ مر 

 کرد.  یظی اخم غل محسن

 ندارم! می به اسم مر  یمن دختر د، یاریخونه ن نیا  ی رو تو می_ مگه نگفتم اسم مر 

  تیترجمه کرد، شاهزاده با عصبان ن یجاست ی محسن را برا ی حرف ها گاردیکه باد یزمان
 گفت: 

اون االن   ره،یم  یم سیانگل دیا ین گهی اگه تا سه روز د ست،یحالش خوب ن ضه،ی_ اون مر
 ! سهیانگل یقصر سلطنت ی تو هوشیب

 : دیمتعجب پرس محسن

 !  ؟ی _ قصر سلطنت

 خوانده بود افتاد.   نترنتیا ی که تو ییاخبار ها ادی ناگهان

 گفت:   عیسر سپس

 ! س؟ی انگل ی _ شاهزاده 

 و سرش را تکان داد. دیکش یق ینفس عم نیجاست

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم محسن

اون رو   گهی من د فته،یدختر م واسه اون  یچه اتفاق ستی_ به هرحال برام مهم ن
 . شناسمینم

 زد و گفت:  ی پوزخند سپس

ولش کرد   ایشد؟! ازدواج کرد   یازدواج کنه، چ  یحیمس   هیخواست با  ی_ به هر حال اون م 
 تا ... ابونایخ ی تو

 گفت:  عیسر   نیجاست
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 _ ازدواج کرد، با من ازدواج کرد! 

 و محسن متعجب به دامادشان نگاه کردند و هردو همزمان گفتند:  معصومه

 ! ؟ی_ چ

 گفت:   نیجاست

  ی زد یپدر؟! با چوب کتک م یذار  یاما چطور اسم خودتو م شم، ینم یاضاف  اتی_ وارد جزئ
اون همه گرگ   ونیم بیکشور غر  کی  ی که اون رو تو نهیبهتر از ا ی کرد  یرو ولش  نم می مر

  ستیپاسگاه و اون پاسگاه تا ثابت کنه ترور نی قدر رفت اچ یدون  ی! م؟ی کرد یول م
 ...  یدون ی کردند؟! م تشیچقدر آدما اذ  یدون یچقدر شکنجه شد؟! م  یدون ی! مست؟ین

 : دیکش ادیفر   محسن

 کن! رونشونی ب دهی ! سعرونی ب دی من بر ی از خونه  دی _ بسه! گمش

 : دیکش ادیبلند فر  نیجاست

 _ خودتو خر فرض نکن، نذار غرورت باعث مرگ دخترت بشه!

 رفتند.  رونیاز خانه ب نیبه همراه بانو کاروال سپس

 به محسن نگاه کرد.  هیبا گر  معصومه

 به سمت اتاقش حرکت کرد.  تیبا عصبان محسن

 دختر را داشتند.  کی بچه دار نشدند و فقط همان   گری د می از مر بعد

 اتاقش کرد. لی شروع به شکستن وسا ادی ز  تیوارد اتاقش شد و از عصبان  محسن

 کردن بود.  هیاز اتاق معصومه در حال گر  رونیب
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محسن فروکش شد، معصومه وارد اتاق شد و به سمت   تیاز عصبان یکم نکهیاز ا پس
به سمت معصومه حرکت کرد و او را   اوردیمحسن خواست حرکت کند که محسن طاقت ن

 کردن کرد. هیو شروع به گر دیمحکم در آغوش خود کش

کار کردم معصومه؟   یهستم؟! من باهاش چ یدختر کردم؟ من چطور پدر ن یبا ا کاری_ چ
 رو ببخشم؟!  تونم خودم  یچطور م

 بود. ده ی امانش را بر هیگر

نکند تا    هیکرد گر  یدستانش را محکم تر دور گردن محسن حلقه کرده بود و سع معصومه
 حال محسن را بدتر نکند.

دخترمون   گهیم م،یمر  شی پ می و بر  میپسر گوش بد  نیبه حرف ا   ای_ آروم باش مرد! ب
 چش شده؟!  دونمونی  یکی  میونحداقل بد  میبر   ایداره، ب ازیبه ما ن  گهیم ضه،یمر

 محسن جدا شد. از

 گفت: یبا ناراحت محسن

 نگاه کنم؟  میمر  ی رو ی _ چطور تو

 زد.  ینیلبخند غمگ  معصومه

 بخشه، من مطمئنم! ی _ دخترمون مارو م

به او داده بود نگاه   ن یکه بانو کاروال ی حرکت کرد و به شماره ا ییرای به سمت پذ سپس
 کرد.

 آن شماره زنگ زد. به

 جواب داد. نی از دو بوق بانو کاروال پس

 _ الو بله؟! 
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 گفت:  عیسر معصومه

 ! می ا یم سیما با شما به انگل د،ی_ لطفا برگرد 

 و گفت:  دیکش یقینفس عم بانو

 ! د؟یدنبالتون، فقط پاسپورت دار می ایکه ب میشیاالن آماده م  ه،ی_ عال

 ت: گف  معصومه

 ! می _ بله دار

 بود.  دهی را پوش شی را قطع کرد محسن لباس ها  یسرش را تکان داد و گوش بانو

 به دردت خورد.  نجایحرف زدن ا یسی _ انگل

 را عوض کرد. شیزد و به سمت اتاقش حرکت کرد و لباس ها  ینیلبخند غمگ  معصومه

 وارد اتاق شد.  محسن

  یمسلمونه مشکل  میداره، مر  سی انگل ی تو یمقام  هی نکه یپسره مثل ا نی _ معصومه، ا
 یپسرست، من نم نیا ی اونجا بشه؟ به هرحال وارث بعد  ی که اون ملکه  ادینم شیپ

 بشه. تیدوباره اذ  میخوام مر 

شد و کرواتش را مرتب کرد و   ک یرا عوض کرد و به محسن نزد  شی لباس ها  معصومه
 گفت: 

 .م ی ذار یدفعه نه من نه تو دخترمون رو تنها نم ن ی_ نترس، ا

و او را به سمت خودش   ردیگ ی خواهد از کنار محسن رد بشود، محسن دستش را م یم تا
 کشاند. یم

 ! ی ها کنارم بود یسخت ی که تو ی دوستت دارم، مرس یلی_ خ

 زد. یقی لبخند عم معصومه
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  نیدختر سطح پا هینبودن با  یخانوادت راض ادته ی! م؟ی دی بهم رس ی با چه سخت ادتهی_ 
 !ی بود ی! آخه واسه خودت شاه؟یازدواج کن

 چسباند.  واریمعصومه را به د محسن،

 معصومه پر رنگ تر شد.  لبخند

 ! یرو دار اقتی _ هنوز هم که اشت

 !؟ی فکر کرد   ی_ پس چ

 شود.  ی در بلند م ی کرد که، صدا کی محسن سرش را به صورت معصومه نزد سپس

 .کند  یدستانش را مشت م محسن

 .شهیکه بدموقع مزاحم آدما م هیآدم نیدومادم همچ شهی_ باورم نم

 و محسن را کنار زد.  دیخند  معصومه

 شدند.  ک ینزد  نیو معصومه به جاست  محسن

 بودند.  نیسر و سنگ  یلیو شاهزاده باهم خ  محسن

شدند و به سمت انگلستان   یسلطنت ی مایسمت فرودگاه حرکت کردند و سوار هواپ به
 شدند.  یراه

 به سمت قصر حرکت کرد.  عیسر نیکاروال  بانو

 بود. دهی بود و سه روز طول کش دهیطول کش یل یخ دنشانیرس نباریا

 . سیبودند انگل دهی پنجم رس روز

 برد.  می محسن و معصومه را به کنار مر عیسر بانو

 کرد.  هیشد و شروع به گرپر از اشک   شیافتاد چشم ها می تا چشمش به مر معصومه
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 نکند.  هیتمام تلش خود را کرد که گر محسن

 را در آغوش گرفت.  معصومه

 ! زمی_ آروم باش عز 

 گفت:   نیبانو کاروال  به

 شده؟!  ی_ چ

 شروع به ترجمه کرد. گاردیباد

 لطفا!  د،یصداش بزن عیسر   یلیخ دی_ اون طلسم شده با 

 شد.   کینزد  میبه مر  نیجاست

 زنه! یم  ف ی_ نبضش ضع

 را صدا زدند. می را گرفتند و مر م یو محسن هردو دست مر  معصومه

 گفت:  معصومه

 ! می هست نجایدخترم لطفا بلند شو ما ا م،ی_ مر 

 گفت:   محسن

 دل بابا بلند شو قشنگم!  زی _ عز

 .فتادین یمحسن و معصومه اتفاق ی بعد از حرف ها اما

 گفت:  بانو

 ناقصه!  یزی چ هی_ 

 :دیکش ادیفر   یصبع نیجاست
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 ! رهیم یکن داره م  یکار هی_ 

 متوقف شد.  میدستگاه بلند شد و نبض مر  ی صدا ناگهان

 . ستی دستگاه نگر ی متعجب به خط صاف بر رو نیجاست

 معصومه شدت گرفت.   ی ها اشک

 کرد.  می شروع به تکان دادن مر  نیجاست

 !یتنهام بذار یکن ی بلند شو، تو غلط م  می مر ،یمن رو تنها بذار ی_ نه حق ندار

 : دیکش ادیفر   بلند

 کنه! یکار هی  یکی_ 

 کرد. میشروع به تکان دادن مر  سپس

 کردند. ختنیشروع به ر  شیها  اشک

بلند شو   می کنم، مر یترسم بدون تو زندگ  ی_ تورو خدا بلند شو! تورو خدا بلند شو من م
 !یلعنت

 

 *** 

 

 !یبلند شو لعنت   می_ مر 

 .ستینگر  شی رو به رو ی  نهیبه آ متعجب

 .دی شن یم ییواضح و آشنا ی صداها

 شد.  ریقطره اشک از چشمانش سراز  کی ناگهان
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 ! نی_ ج ... جاست

 افتد. یخواهد پا به عقب بردارد چشمش به پدر و مادرش م  یم تا

 ! دی من هست  ی ای! شما رودی ستی ن ی_ شما واقع

  می خواستند که به مر یبه خود گرفتند و م یترسناک  ی چهره  یو محسن قلب معصومه
 شد . ک یبه او نزد ن یکه ناگهان جاست اورندیهجوم ب

 

 *** 

 

  می صورت مر  ی قطره از اشکش بر رو  کینهاد و همانطور که  می صورت مر  ی را بر رو لبانش
 افتاد، از او جدا شد. 

 شد.  ینم  دهید  یصاف ی خط ها گریدستگاه عوض شد و د ی صدا

 را گرفت.   می نبض مر نیجاست

 زد.  یشدت تند م به

 کم کم باز شدند و متعجب به اطرافش نگاه کرد.  می مر چشمان

 نگاه کرد.  می متعجب به مر شاهزاده

 کرد. یداشت حسادت م  میبه مر  نیکه جاست یعشق  نیبه ا  محسن

 . ستی تا چشمش به خانواده اش افتاد متعجب به آن ها نگر می مر

 .دی را در آغوش کش م ی مر عیسر معصومه
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شد و هردو را در آغوش    کیو معصومه نزد  می به مر  ختیر  یهمانطور که اشک م محسن
 .دیکش

 متعجب به محسن و معصومه نگاه کرد. می مر

 _ م ... مامان ... ب ... بابا؟! 

 آورد. یو مدام اسم پدر و مادرش را م کرد هی شروع به گر ناگهان

 و از آنجا دور شد و به سمت باغ قصر حرکت کرد.  دیکش یق ینفس عم نیجاست

 شد.  کی نزد  نیبه جاست بانو

 سرورم؟!  د ی _ چرا اونجا نموند

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم نیجاست

  گه،یکنه منم نه کس د یبه هوش اومد رو بغل م  نکهیکه بعد از ا  یکس نی _ فکر کردم اول
 هم نه. ندهیصحنه هم برام خوش آ  نیا

 سمت بانو برگشت. به

 بشم!  می سه یرو با کس می خوام مر ی_ نم

 زد. یلبخند آرام بانو

 ! دی به اون دار ت ی _ پس حس مالک

 سکوت کرد.  شاهزاده

 گفت:  عیسر بانو

 رو چکاب کنم، فعل سرورم!  می رم مر ی _ من با اجازتون م

 از آنجا دور شد. سپس
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 به باغ نگاه کرد. ت یبا عصبان شاهزاده

 بدهد.  تی فقط به او اهم می خواست مر یم دلش

 باغ فاصله گرفت و به سمت اتاقش حرکت کرد.  از

وارد اتاق شد و در را قفل کرد و خود    عیسر می بود که مر  دهیتختش دراز نکش ی بر رو هنوز
 را به شاهزاده رساند و امان نداد و محکم بغلش کرد 

به خود امد و او    عیسر زینگاه کرد، اما خود ن شی چند لحظه متعجب به رو به رو  نیجاست
 بلند کرد و به سمت تخت حرکت کرد... نیزم ی را از رو

 

 *** 

 

 فشرد.   نیجاست ی  نهیس ی را بر رو سرش

 ! ؟ی اتاق نبود ی دلم برات تنگ شده بود، چرا تو  یلی_ خ

 به خود فشرد. شتری را ب می مر نیجاست

 .نمیشدن تو رو با پدر و مادرت بب میسه ی خواد صحنه  ی_ چون دلم نم

 و گفت: دی آرام خند می مر

 شن!  یحسود، پس شاهزاده ها هم حسود م ی _ ا

 زد.  مهیخ می مر ی اخم کرد و رو نیجاست

 نره!  ادتیهفته از  هیکنم که تا  ییکارا هیکه  یکن یم  یرکم کم کا ی_ دار

 کرد و گفت:  ک ینزد  نیسرش را به صورت جاست می مر
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 کاراتم!.  نی _ عاشق ا

 

 *** 

 

 خبرنگاران بلند و واضح گفت:  انیرا کنار خود نهاد و م می و مر نی استفان، جاست شاه

  دیبا من مخالفت کن دی کنه و شا یُشکتون م یلیبگم که مطمئنم خ یزی خوام چ ی_ امروز م
دونه  یم  ز یچ کی آدم عاشق فقط   ت،ینه مل شناسهی م نیخوام بگم که عشق نه د یاما م

روش    تی و حس مالک نشیهر روز بب نکهیوار عاشقشه، ا وانهیکه د یاونم رابطه با کس
  نیا ی  ندهیآ  ی اما ملکه  میکه ما دار ینیکنم با تمام قوان اعلمخوام  یداشته باشه، امروز م 

با مخالفت رو به رو بشم و   یلیدونم ممکنه خ یهست، م یدختر خارج کی کشور 
دو عاشق رو از هم جدا کرد،   شهیوقت نم چیرو ثابت کرده که ه نیسرنوشت بارها و بارها ا

 م.اعلم کن یرو به صورت رسم یرانی دختر ا کی خوام ازدواج شاهزاده با   یامروز م

 اشاره کرد.  می مر به

هست، داستان   نی هست و همسر شاهزاده جاست یرانی دختر ا کی زند  می مر شونی_ ا
که دوباره   یخیفرمانده سالواتور و بانو شهرزاد حتما زبانزد خاص و عام بوده و هست و تار

  ی دوتا آرزو نیا  ی پدر برا کی منم به عنوان  دند،یدو عاشق بهم رس ن یتکرار شده، امروز ا 
 کنند. یسال کنار هم زندگ   انیسال  دوارمیکنم و ام یم یخوشبخت

 .ستادندی دست در دست، کنار هم ا ن،یو جاست می مر

 دانستند.  یاسطوره م کی را به عنوان  ن ی شاهزاده جاست ستانیمردم انگل تمام

 زد. یقیبه شاهزاده لبخند عم می مر

 .د ی را کوتاه و آرام بوس  شیشانیصورت او برد و پ کی سرش را نزد عیسر   شاهزاده
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 متعجب به او نگاه کرد.  می مر

 ازدواجمون!  ی بوسه  نم ی_ ا

 افکند. ریاز خجالت زد و سرش را به ز ی لبخند می مر

 دست زدند.  م یو مر   نیجاست ی و برا  دندیو هورا کش غیمردم ج تمام

 

 *پنج سال بعد* 

 

 . دیکش یقیو نفس عم  ستی نگر شیرو به رو  ی منظره  به

 حلقه کرد. می شد و دستانش را دور کمر مر  کی به او نزد شاهزاده

 آرام گفت:  می مر

 ده!  یآرامش م یلیبهم خ ایدر یدون ی_ م

 برگشت. نیبه سمت جاست سپس

 _ البته کنار تو! 

 شاهزاده گذاشت.  ی  نهیس  ی را بر رو دستانش

 گفت:   شاهزاده

! سرنوشت ما رو بهم رسوند،  مید ی، باالخره بهم رسکنم ی فکر م شی_ هنوزم به پنج سال پ
که تو رو سر راهم قرار داد و به کل  ییخدامون هستم، همون خدا ونی رو من مد نیا

 . دیرس یلیکه باالخره به ل یسرنوشتم رو عوض کرد، من االن شدم مجنون

 و گفت: دی آرام خند می مر
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 !ین است که مجنون باش که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آ یلی_ در ره منزل ل

 کم رنگ شد. نی جاست لبخند

 ! ؟ یگفت  یو مجنون به زبون فارس یل ی_ شعر عاشقانه از ل

 با لبخند سرش را تکان داد!  می مر

 گفت:  یبه زبان فارس نیجاست

 افتاد!  یلیچاره مجنون که در دام عشق ل ی_ ب

 ادوارد بلند شد. ی صدا

 .دی جدا شد و ادوارد پسر سه ساله اش را در آغوش گرفت و لپش را بوس نیاز جاست می مر

 . ستندیعشقشان نگر  ی با عشق به ثمره  ن یو جاست می مر

 نگاه کردند. ایرا گرفت و باهم به در می ربود و دست مر می ادوارد را از مر ن،یجاست

 قش برسد.و او توانسته بود به عش وست یپ تی به واقع نی شاهزاده جاست  ی ایرو باالخره

کردند را   یکه دختران جوان را قاچاق م ی از افراد یکه شاهزاده توانسته بود گروه هرچند
ما پر از شرارت و ظلم است،   ی ایدهد اما هنوز دن  یکند و هنوزم به کارش ادامه م ر یدستگ

 ظلم و شرارت مبارزه کنند.  نیکه با ا یهمچون مرد مخف یقهرمانان ستندیکم ن یول

 

 

 است  ماری عاشق ز عشق ب دل

 عاشقان زار است  ریز ناله  
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 عشق را ز عاشق پرس  وصف

 عذرا ز چشم وامق پرس  حسن

 

 ی به نزد خسرو گو نی ری ش وصف

 ! ی ز طبع مجنون جو یلیل مهر

 

 تمام شد.  دم،یکه کش ییها یرمان هم با تمام سخت  ن یباالخره ا خب

و   دیخودتون ببخش یبه بزرگ  گه یبود د ین سوم شخص بود، اگه اشتباهرمانم به زبا نیاول
به نام طلسم عشق  می منتظر رمان بعد د؛یدنبال کن شهیرمان هام رو مثل هم دوارمیام
 ! دیباش

 :F.ییطل  ی بانو ی آثارها

 من  قلب

 رقابت 

 ق یگل شقا عمر

   یمخف مرد

 

 شوند.  یم شتریشما هم ب ی ها تیخدا و با حما  د یبه ام انشااهلل

 

 * انی*پا
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