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 توجه توجه!  

 !یچه رمان می رمان دار هی

 !د یجد  یو عاشقانه با موضوع یلیتخ کاملا 

 ! یچه دختر  می دختر هم دار هی

قلب اش زود   یطیاما در هر شرا  ر، یشجاع و دل وفتهی پروا و سربه هوا، پاش ب یب طون،یش
 ! رهی گ یم می تر از عقل اش تصم

 ! ستی هم پسر ن نیکه خب...همچ میپسر هم دار هی

 تر، چرا؟  بیمرد عج یول  بهیگرچه دختر رمان هم عج ب،ی مرد گنده و عج هی

  دونم!  یهم نم من

  نیچن یکه هر کس یبیعج یزی چ هیساده،   ی دورگه  هیدورگه است، نه    هیدختر قصه مون   
 ! ستین ی دورگه ا

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 ی با قدرت ها یخونه، همه مثل خودش ول  یآرا تو دانشگاه دو رگه ها درس م شب
ها   یو پر دنین جا هستن پدر و مادر خودشون رو ند که او ی از افراد چکدومیمتفاوت، ه

 اون رو ها رو بزرگ کرده. 

  اتیهست و خصوص یلیرمان تخ نیخواستم بگم، ا  ینکته رو م کی) قبل از شروع رمان  
 وجود نداشته باشه و البته خودشون! (  دی شه شا یکه نام برده م یموجودات

 ***** 

 " شب آرا " 

 

چند قدم به جلو برداشتم، ضربان قلبم به خاطر ترس و استرس به شدت باال رفته   اط یاحت با
 نداشتم!  یبود، بزاق دهنم هم کاملا خشک بود، لپ کلم حال خوب

ضربان   دم،یشن  یم یخشک شده رو به خوب ی برگ ها ی بود و با هر قدمم صدا کی تار هوا
 شدن!  یم  دهی بودن که شن ییبرگ ها تنها صدا ها  ی قلب من و صدا

و به شدت به سمت   دمیرو از طرف بوته ها شن  یزی تکون خوردن چ  ی لحظه صدا همون
 تونست باشه؟  یم یچ یعنی تونستم حرک کنم،  یاش برگشتم، خشک شده بودم و نم

 

  رونیبوته ها ب ن یاز ب یو مشک  یگاو وحش هیچون همون لحظه  دیطول نکش ادیز انتظارم
  دمیکش ی غیج نیشدنش به خودم اومدم و همچ  کی و به سمت ام حمله کرد، با نزد دی پر

 و مات شده با تعجب نگاه ام کرد! ستادیخودش ا ی که گاو سر جا

 

 کنن برگشتم و گفتم. یدونستم دارن نگاه ام م یکه م ییبه سمت راست، جا  تیعصبان با
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سکته ام   ی خوا یم  ،یترسم و اون رو به جونم انداخت ی از گاو م یمثل چ یدونست یم -
 ن؟ ی تک ی بد

 

شب آرا، کار    یبا ترس ات رو به رو بش دی انداخت: با نیجنگل طن ی تو نیتک ی جد ی صدا
  داینجات پ یو از دست گاو وحش یکن به خودت مسلط بش یهست، سع ن یمن هم

 .یبکن

 

  ستین یکس نی دونستم تک یم  لحظه گاو دوباره به سمت ام حمله کرد، من هم که همون
سرعت ممکن    نیدادم و با باال تر  حیرو متوقف کنه پس...فرار رو به قرار ترج ن یتمر نیکه ا
 ! دمیدو

گاو   هیاز دست  یدونستم چطور ینم یول دمیشن   یاش رو پشت سرم م دن ی دو ی صدا
دونستم چطور بکشم اش، اه لعنت   ینفهم خلص بشم، تنها راه کشتن اش بود اما نم

 بهت گاو نفهم! 

 

چرخش ماهرانه و   هیو گرفتم اش، بعد هم با   دمی شاخه بود، پر   هیچند متر جلو تر  درست
 گاو نشستم و شاخ هاش رو گرفتم، حاال چرا احمقانه؟  ی صد البته احمقانه رو 

تا   دنی پر ن ییکه من نشستم شروع کرد به باال و پا نیبود و هم یوحشگاو    هیاون  چون
 بتونه از شر من خلص بشه! 

شد، به سمت درخت رفت و از پهلو   یتر عصبان شیهاش رو محکم تر گرفتم که ب شاخ
باز هم شاخ   یچپ ام حس کردم ول ی پا ی رو تو  ی بد یلیدرد خ د،یخودش رو به اون کوب

 هاش رو ول نکردم. 
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 رسونه؟  یم بیبهم آس یچطور یتالیجیگاو د  هی! یلعنت ریرص گفتم: آروم بگح با

 

که گرفتم اش گاو   نیهم یبود، دست ام رو بلند کردم ول زیت ی شاخه  ه یسرم    ی باال درست
لحظه شاخه رو هم محکم   نیآخر   وفتم،یخورد و باعث شد من از روش ب ی دی تکون شد 

 گرفتم که با سقوط من شکست. 

 

که خواست با پاهاش شکمم   نیهم دیکش ی بلند ی جلوش رو بلند کرد و نعره  ی پاها گاو
 شکمش فرو کردم. ی و شاخه رو تو دمی رو سفره کنه خودم رو جلو کش

راحت   شی دادم، آخ رونیافتاد، نفس ام رو ب نیزم ی زد و به پهلو رو ی بلند ی نعره  دوباره
 شدم! 

 

افتاد که   ی نیشد، اول از همه نگاه ام به تک دیرفت، همه جا سف نیاز ب  کی کم جنگل تار  کم
چشم هاش موج   ی که تو یاب یو نا  بیبود و با افتخار عج ستادهی بزرگ ا  ی  شهیپشت ش

 بود. رهیزد بهم خ یم

 

به   نیکه خارج شدم تک  ییرفتم، از اون اتاق کذا دیجام بلند شدم  و به سمت در سف از
 سمت ام اومد. 

 

 .ادیبگو ب اوشیو به س رون ی گفت: کارت خوب بود شب آرا، حاال برو ب  تی جد با
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هام مثل قوم مغول   یدفعه کل همکلس هیرو تکون دادم و از اون جا خارج شدم،  سرم
 ! دنی دورم رو گرفتن و هر کدوم شروع کردن به سوال پرس

 

 همه تون خفه!  ست،یگفتم: ا   ی بلند ی هام رو باال بردم و با صدا دست

 

 .دی پرس ی سارا با کنجکاو هیزده نشد، بعد چند ثان یحرف

 ؟ ی امتحان چطور بود، موفق شد -

 

 وفته؟ ی امتحان ب ی شه شب آرا تو یغرور گفتم: معلومه که موفق شدم، اصلا مگه م با

 

 واسه ات آسون گرفته!  نی تک پس کله ام زد: خفه باو حتماا  اریخشا

 

 هم، خودم تونستم.  ریام رو در آوردم و گفتم: نخ زبون

 احظارت کرده.  نی ادامه دادم: بدو داخل، تک اوشیبه س رو

 

بچه ها جواب   ی سوال ها ی  هیبه بق یداخل رفت و من هم با صبر و مسخره باز اوشیس
 دادم. 

  ری آو ن،یگفت: آدم باش  یفیخف غیبا ج وایدفعه ه هیکردم که  یکل کل م اریبا خشا داشتم
 آد.  یداره م
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  یشگیبا همون اخم هم ری اشاره کرده بود، آو وایچرخوندم که ه یرو به سرعت به طرف سرم
 اومد. یداد، داشت به طرف ما م یم شی صورت اش رو افزا تیو جذاب تی اش که جد

 

بردار   یشوخ ر یآو  م،یستادیخوب سر جامون ا  ی دورگه  هیمثل  اریمن و هم خشا هم
 ! شهیاگه هاپو بشه بد هاپو م ستین

 

 ! میهر نه نفرمون هماهنگ سلم داد ستاد،یکه روبه رومون ا  ری آو

 

 بهمون انداخت: امتحان تون تموم نشد؟   ینگاه ری آو

 

 مونده که اون هم رفت. اوش یآب دهن اش رو قورت داد: چ...چرا فقط س اسمنی

 

رو   ری تونستم احساسات آو یچرا نم   دمیوقت نفهم  چیمکث کرد، ه اسمنی  ی رو ری آو نگاه
 ! ری تونستم به جز آو یدرک کنم، همه رو م 

تو    ریخب...آو یتونستم ول  یرو هم نم دیاز اسات گهی و چند نفر د نی احساسات تک البته
 قرار داره!  تی اولو

 تر بودن.  ی چون از من قو  دی شا

 

 محکم دور شد.  ی برداشت و با قدم ها  یاسی نگاه اش رو از  هیبعد چند ثان ری آو
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و من که سر   اریمخصوصاا خشا  م،ی داد رونیرفتن اون همه نفس حبس شده مون رو ب با
 ! مینداشت یخوب ی خاطره  ری کل کل ها با آو  نیا

 

 مردم!  یداشتم از استرس م ی با ناله گفت: وا اریخشا

 

  دمیترس  یم ،یخش یگ یم  یدونم چ ی: مدمیشونه اش گذاشتم و نال   ی ام رو رو دست
 مثل اون دفعه مجبورم کنه هزار و پونصد تا شنا برم! 

 

 هست!  ریبا آو ی زد: راحت نباش، کلس بعد اریبه کمر خشا ینسبتاا محکم ی ضربه  شهراد

 

 ها گفتم: واقعاا؟  جیرو خاروندم و مثل گ سرم

 

 خوند: بله منگول خانم! چشم هاش رو تو حدقه چر وایه

 

 رو به هر هشت نفرشون گفتم.  یز یچ یآور  ادیبهش رفتم، با   یمصنوع ی غره  چشم

 ن؟ یکرد  م،یکن نیالعرض تمر  یکه نرفته قرار بود ط ادتونی نم یبب -

 

 رفت!  ادمی  ن،ی: خاک تو سرت آر دیتو سرش کوب یدو دست الیدان
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 زد پس کله اش و با اعتراض گفت: گمشو، چرا خاک تو سر من؟  نیآر

 

 نبود؟  ادتونیچرا    ن،یمن هست ی ها یبا حرص گفت: هردوتون خفه، مثلا هم اتاق شهراد

 

بود به ما   ادش ی االغ که  نیا یکن یدفعه فرناز من و نشون داد و با حرص گفت: فکر م نیا
 گفته؟ 

 

 شده رو به فرناز گفتم.  زیر  ی ا چشم هاپهلو هام گذاشتم و ب  ی هام رو رو دست

 افتاد. ادمی  دمیرو د ری نبود، االن آو ادتیمن خودم هم   -

 

کدوم    چی اگه بفهمه ه ری آو  م،یکن دایراه چاره پ ه ی  نیا یکلفه گفت: عوض دعوا ب اسمنی
 کنه!  یخفه مون م می ستی آماده ن

 

 د؟ ی کدوم رگه جن ندار چی گفت: ه اریخشا قهیبعد چند دق م،ی به فکر فرو رفت همه

 

 و شهراد دارن!  اوشیگفت: چرا... س جانیبا ه سارا

 

از  یچیه  د،یحساب نکن یکی من  ی باال برد: رو می تسل ی دست هاش رو به نشونه  شهراد
 ! ستمیکار بلد ن نیا
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مطمعنم که بلد هست، همه دختر ها به جز من هم   اوشیدفعه من متفکر گفتم: از س نیا
 کنن...  یکپ قهیتونن در عرض پنج دق یس مدارن پ  یپر ی رگه 

 

که  یرو تا زمان ری رن و سر آو  یحرف من رو ادامه داد: پس به عنوان داوطلب اول م نیآر
 کنن. یگرم م م یما هم آماده بش

 

  یبره، چطور م یروز زمان م هیحداقل   دی استعداد جد هی  یریگ  ادیگفت:   یبا ناراحت اریخشا
 ن؟ یر یبگ ادیساعت   هی ی تو نیخوا

 

 اومدن. رونی ب نیهمراه تک اوشیلحظه در باز شد، س همون

  هیقدم عقب رفت و    هیکه بدبخت با ترس  اوشیسمت س م ید یدو  نی...همچیرو بگ ما
 پناه گرفت!   نی پشت تک ییجورا

 

 با اخم گفت: آروم تر، چه خبرتونه؟  نیتک

 

دانشگاه رفت، به دختر ها هم اشاره   یو به سمت خروج  دیرو کش اوشیدست س الیدان
 کردم تا برن.

 

 بپرسم؟  یتونم ازتون سوال یگفتم: استاد م ی با لحن چاپلوسانه ا ن یرو به تک بعد
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کاسه   می ن ریز  ی کاسه ا هیدونست حتماا  یاز ابرو هاش رو باال برد، خودش م یکی  نیتک
 زنم!  ی هست که من درست باهاش حرف م

 

 باشه شب آرا، بپرس. ر یخ شد و گفت:  نهیبه س دست

 

 .د یوسط و پرس دی مثل گاو ) بل نسبت گاو بدبخت ( پر شهراد

 م؟ ی اری دو ساعت به دست ب ای ک یاستعداد و در عرض  هی  می تون ی چطور م -

 

 شهراد زدن! ی هماهنگ و با حرص پس کله   اریو خشا  نیآر

 

  نیا یچطور  یدون یم نیچغندر گفت، تک  نیکه ا ینیچپ به شهراد نگاه کردم: هم چپ
 م؟ یکار رو بکن

 

 ن؟ یبسوزون  نیخوا ی م یشیدوباره اخم کرد: باز چه آت نیتک

 

 توش بسوزه!  ر یکه آو  یشیبا خنده گفت: آت شهراد

 

 : شهراد خفه شو! میدفعه همه با هم داد زد نیا
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 دهن اش زد! ی رو یداده دو دست یچه سوت دی هم تازه فهم شهراد

 

بهتر بلد هست   ری ندارم بهتون بزنم، آو یطور، من حرف نیزد: که ا ی پوزخند مسخره ا نیتک
 با شما سر کنه.  یچطور

 

 هم از اون جا دور شد.  بعد

شد به   ی که عجز و التماس توش خونده م یشانس مون بود، همه با نگاه نی آخر نیتک
 بود؟  یچاره چ یول م،ی نگاه کرد گه یهم د

 

 "  ر ی" آو 

 

که توش    ختمیر ی ا شهیبود رو برداشتم و داخل ش نهیکه توش خون گرگ  ی ا شهیش آروم
 خون خودم بود.

 نه. ایاوفته   یم  یاتفاق نمیو بعد صبر کردم تا بب ختم یقطره داخلش ر  چند

 شد.  لی تبد  یبه مشک یکرد و از نارنج ر ییکم کم رنگ خون تغ د،یطول نکش  ادیز  صبرم

 

 داخل اومد. نیباز شد و تک  شگاهیرو سر جاش گذاشتم، همون لحظه در آزما شهیش

 ق؟ یرف یکن ی_ چه م
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 .دمی اشاره کردم و متفکر پرس یبه خون مشک ستاد، یا کنارم

 کرد؟  رییکردم، به نظرت چرا تغ  بیرو با مال خودم ترک  نهی_ خون گرگ 

 

 رو برداشت و گفت.  شهیهم رفت، ش ی هاش به خاطر فکر تو اخم

ها   کی آرِچم ی از رگه هات رفته، به نظرم بهتره رو یکی  ی قدرت ها  دیدونم، شا  ی_ نم
 .یامتحان کن

 

  ییها  یژگ یخون چه و  نیحاال ا دمی فهم  یم دیهم نبود، با  ی رو تکون دادم، فکر بد سرم
 راه بودن. نی بهتر دنشی فهم ی ها برا  کیداره و آرِچم

بودن که با جادو درست شدن و هر قطره از هر   ی کی و کوچ یها موجودات خاک کی آرِچم
 . ارن ی یاون خون رو به دست م ی قدرت ها یزی که داخلشون بر یخون

 

 یفیچه تکل ست ی به کلس دو نمیدفعه برگشت سمت ام و با خنده گفت: بب هی نیتک
 ؟ی داد

 

 داخل اون رو تکون دادم. عیما  یرو برداشتم و کم شهیبهش بکنم ش یکه توجه نیا بدون 

 _ چطور؟ 
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چه کنم دست شون   ی بوده انجام ندادن و االن کاسه   یاش شدت گرفت: هرچ خنده
 گرفتن! 

 

گرد شده گفتم: انجام اش ندادن؟ تو از کجا  ی شدت سمت اش برگشتم و با چشم ها به
 ؟ یدون یم

 

  هی یکه چطور  دنی پرس یاومده بودن و ازم م  هیزد: شب آرا و بق  ییدندون نما لبخند
 .ارن ی چند ساعت به دست ب ی استعداد رو تو

 

  ستیدو نی کلس ام هم نی : شر تر دمی و غر دمیکش ی هم رفت، کلفه پوف ی هام تو اخم
فک اش   دی با ساکت بودن نداره، حتماا با  یخوب ی  ونه یهست، مخصوصاا شب آرا که اصلا م

 تکون بخوره، از خوردن گرفته تا حرف زدن!  یزیچ ی برا

 

  یکه فقط تو خلوت خودمون م ییخنده، از همون خنده ها  ریزد ز ی بلند   ی با صدا نیتک
 کرد!

وروجک نه،   ن یا یترنس ها معموالا ساکت و مرموز هستن ول ،یگ  ی م یفهمم چ ی_ م
 زنه!  یکنه بس حرف م یلقمه ات م هی یولش کن

 

 رو داخل گذاشتم، در همون حال گفتم.   شهیرفتم و ش شاتی سمت کمد آزما  به

 !یاغی ترنس  نیشه ا  یکنترل م ریداره غ گهینشونمش، د ی_ امروز سر جا م



 ا یلوان ی ترانس

 
16 

 

 

ترسوندن و زهر چشم گرفتن   ی تو تو ؛یتون ی دونم که م یگفت: م  طنتیبا ش نیتک
 !یدار یبیاستعداد عج

 

 لب ام نشست، به سمت اش برگشتم و با همون لبخند گفتم.  ی گوشه ا  ی محو لبخند

شب  ی بود که خب...اون روش برا  نایاگه منظورت از سکته کردن سار ، ی دی_ حاال کجا رو د 
 ؟ ی به جون اش بندازم، توهم هست یزیچ ی گاو هی  دیده، با  یآرا جواب نم

 

طور   نیباال آورد و با خنده گفت: نه ممنون، من اگه هم می تسل ی هاش رو به نشونه  دست
جلوه   والی مثل تو ه ستیها رو گرفتم، الزم ن تی میاز صم یلیخ ی باشم جلو یخیسرد و  

 بدم! 

 

 دم؟  یجلوه م والیخنده: نامرد حاال من ه ریزدم ز ی بلند  ی صدا با

 

 مران داخل اومدن. با ع اریدفعه کوه نیجواب بده، در باز شد و ا   نیکه تک نی از ا قبل

 

 ن؟ ی سرتون گذاشت ی جا رو رو نی ا خ یشده شما دوتا کوه   یگفت: چ ی با لحن بامزه ا اریکوه

 

 صحبت دوستانه!   هی ،یچیبه من کرد: ه ی نگاه ا نیتک
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 خان!  نیشنوم تک  یم دیجد  ی کرد: حرف ها ی اخم مصنوع عمران

 

 عمران!   نیتک الِ یخ یبه عمران زدم: ب یچشمک

 

 من؟  الیخ  یبه من رفت: چرا ب ی چشم غره ا نیتک

 

 داره داداش!  بیبا خنده گفت: چون مخ ات ع اریکوه

 

  ی و چشم ها د یگرد شده و بهت نگاه اش کرد و بعد با تهد   ی چند لحظه با چشم ها نیتک
 شده گفت.  زیر

 داره!  بیمخ اش ع یدم ک  یحاال نشون ات م اری_ کوه

 

 و فرار کرد!  دیکش  غیاون هم مثل دختر ها ج ار،یسمت کوه  دی هم دو بعد

 هم دنبال اش رفت!  نیو تک دی دو رونی ب شگاهی از آزما عیسر  اریکوه

 

شما رو    ییاگه دانشجو  ن،ی سرتون هردو استاد هست ریداد زد: خ ی بلند  ی با صدا عمران
 کنم!  یهردوتون رو مجازات م نهیبب

 

 شونه اش گذاشتم و با خنده گفتم: اونا رو ول کن برادر من...  ی ام رو رو دست
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 ؟ ی دی ماراگونا رو د تخت،ی پا ی هفته رفته بود کی : دمیشدم و پرس ی جد بعد

 

  کهیمنقبض شده گفت: ازش متنفرم، مرت یافسوس تکون داد و با فک ی رو به نشونه   سرش
 !یعوض ی 

 

 شده؟  یهم رفت: مگه چ ی تو ی ها اخم

 

 ی کرد، البته نه برا یواقعاا ترسناک اش م  نیشد و ا   یبه لحظه قرمز تر مهاش لحظه  چشم
 من! 

بار در   کیبار... ک یسه ماه   ی خوان به جا یکنن و م  یگم دانشجو ها اعتراض م ی_بهش م
قدرت هاشون رو   ی آشنا بشن تا بتونن جلو طی انسان ها برن و با مح نی ماه به سرزم

  یبهم م  یچ یدون یازشون استفاده بکنن، م یمختلف چطور طی و بدونن تو شرا رن یبگ
 گه؟! 

 

  یرنگ چشم هاش از آب گهیشد، حاال د  رهیچشم هام خ ی زد و تو ی موندم، پوزخند  ساکت
 شده بود. لیبه قرمز تبد 

  جهینت  ننیبب یگه الزم نکرده تو به حرف چند مشت بچه گوش نده خودشون وقت ی_ م
 باشه رو داره؟  ر یکه وز نی ا اقتیک ث ا ف ط ل  نیشن، ِد آخه ا  یمده خفه  ینم

سه ماه رو   ن یگه احتماالا ا یادامه داد: تازه م  تیو با عصبان  دیسرش کش ی به موها یدست
 سال بکنم!   کی
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و   ننیبچه ها انسان نب ن یهام باز شد، با تعجب و بهت گفتم: امکان نداره، اگه ا  اخم
و انسان ها وارد بشه،   ییجادو ی ایبه مرز دن یباهاش آشنا نباشن ممکنه خسارت بزرگ 

 موافقت کرده؟  لنتیآت نمیبب

 

خودش هم    لنتی: خداروشکر آتدیکش ی نه تکون داد و پوف کلفه ا ی رو به نشونه   سرش
 کنن! یشن، البته...نابود م  یکنه دورگه ها نابود م دییرو تا  میتصم  نیاگه ا  دیهمف

 

 شه! یم  نیهم یآموزش بش  ری وز یباز یبا پارت  ی رو با تاسف تکون دادم، وقت سرم

 به عمران کردم.  ی دی کلس برم، نگاه پر از ترد دی با دمیفهم  دیچیناقوس که پ ی صدا

 

زد: نگران من نباش، برو سر کلس ات، کدوم کلس  ی نگاه ام لبخند محو دنیبا د عمران
 ؟ یر یم

 

  وونهی ...کلس ددیبه قول اسات ای  ست،ی گفتم: دو ی موهام بردم و با خستگ نی ام و ب دست
 ها!

 

 کلس شب آرا؟  یعن یگفت:   یشد و با خوش حال  یباره نگاه عمران آب ک ی به

 

 کرد. ی زده تک خنده ا یچه حرف دیفهم یخنده نزنم، عمران هم وقت ری تا ز دمیام رو گز  لب

 !یکن یخوبه خودت هم درک ام م ،ینگاه ام نکن مرد حساب یطور نی_ ا
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 خندم!  ی هم م نیزدم: کاملا، واسه هم   ییدندون نما لبخند

 

 شه. ی م ری گفت: برو کلس شون د یو با مهربون  دیهم خند  عمران

 

 اومدم. رون ی ب شگاهیو از آزما  دمیخند

 بود.  ستی در از سمت چپ کلس دو نیدانشگاه باال رفتم، درست اول یسنگ ی پله ها از

 خوندن؟  یتونستم سر و صدا شون رو بشنوم، داشتن آهنگ م یجا هم م نیا از

 

 خنده!  ری زور زدم تا نزنم ز یلیمقابل خ ی صحنه   دنی در کلس و باز کردم، با د آروم

 

 ی دست اش گرفته بود و ادا ی هم تو یچوب دست هیو  ستادهیاستاد ا زی م ی رو آرا شب
 آورد.  یدر م یخوانندگ 

هاشون ضرب   زی م ی پسر ها هم رو دن،یرقص یتانگو م یو فرناز داشتن با مسخرگ  اسمنی
 ! دنیخند یبلند م  ی هم با صدا  هیگرفته بودن و بق

 

 گفت: بشکن بشکن!  ی بلند ی آرا با صدا شب

 

 شون با هم با خنده داد زدن: بشکن! همه
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 شکنم!   ی_ من نم

 

 _ بشکن! 

 

 باف!  ری بار با خنده گفت: عمو آو نی آرا ا شب

 

 گفت؟  یچ یچ  دن،ی هام باال پر ابرو

 

 ها شدت گرفتن: بله!  خنده

 

 ؟ ی من رو بافت ری_ زنج

 

 _ بله؟ 

 

 ؟ ی انداخت نیزد: پشت تک یچشمک  طنتیآرا با ش شب

 

هاشون نشستن و با   یصندل   ی و فرناز هم از شدت نتونستم سر پا بمونن، رو اسمنی
 خنده!  ری زدن ز  ی بلند ی صدا
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 _ بله! 

 

 .دی پر نییپا زی م ی آرا از رو شب

 _ عمران اومده! 

 

 آورده؟  یچ ی_چ

 

 ! نی و تک  ری_ آو 

 

 ؟ ی چ ی _ با صدا

 

  ی گفتم: با صدا یساختگ تیو با عصبان  دمیهم کش ی اخم هام رو تو اوردم، یطاقت ن گهید
 کنم!   یهمه تون رو مجازات م

 

شد که پاش   یدونم چطور یقدم عقب گذاشت، نم هیو  دیاز ترس کش ی بلند ن یآرا ه شب
 افتاد! نی زم ی کرد به شدت رو ریگ  زیم ی  هیبه پا

اه  و با ترس به من نگ ستاده ی سرجاشون ا  خیس هی جلوش رو گرفتم، بق  یام گرفت ول خنده
 بودن به شدت بهم دست داده بود! والیکردن، احساس ه یم
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  یعنیباف   ر یجا چه خبره؟ عمو آو  نیقدم جلو رفتم و با اخم رو به شب آرا گفتم: ا  چند
 ؟ یچ

 

 یخنده، در عوض چشم هاش داشتن قهقه م ر ی تا نزنه ز  دیکه شب آرا لب اش گز  دمید
 زدن!

 

 و مسخره!  یشعر خودمون هیجون تو،   یچی زد: ه یحیمل لبخند

 

 و بهت داشت، نداشت؟  رتیح ی دختر جا نیا  ییپررو 

نگران   یهستم ول  یکه عصبان نی هم رفت، با ا ی جاش بلند شد که اخم هاش از درد تو  از
 شدم. 

 _کمرت خوبه؟ 

 

شدن تا واکنش ام رو    رهیرفت، همه شون به من خ اسمنیرو تکون داد و به سمت   سرش
 .ننیبب

 

 . ستمیا ی رم و پشت اش م ی استاد م زیرد به سمت ممن خونس اما

 .ای العرض کن و کنار من ب یط نی _ آر

 

 پره!  یم یهمه شون در آن  رنگ
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 ! یطانیزنم، از نوع ش یدلم قهقه م ی تو

 ! خی   خِ ی  نیده، به قول تک ینشون نم یچ ی صورت ام ه یول

 

 ...ری ...آو زهیاوفته: ام...چ  یبه تته پته م  نیآر

 

 ام؟ یپره: من اول ب یوسط حرف اش م اوشیس

 

 گم.   یات م ی کنم، با جد یو اخم م ستمی ا ی م نهیبه س دست

 .رمیاز همه امتحان بگ دیبا  نی ...زود باش آرنی آر  یعنی  نی_گفتم آر 

 

 دوخت تا کمک اش کنن. هینگاه پر از التماس اش رو به بق  وفته،یب هیکم مونده به گر  نیآر

 

 زنم. یکوبم تا حواس شون بهم جمع بشه، بعد داد م  یم زیم ی ام رو محکم رو دست

 هان؟  د،یکن نی_ مگه من بهتون نگفتم تمر 

 

 نبود.  ادمونیگه: خب  یبا بغض م سارا

 

 سارا. ستین  ی قانع کننده ا لیدل ن یگم: ا   یخشم م با
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 م؟ یبکن گهی کار د هیاون  ی شه جا  یگه: نم یم ی آروم  ی با صدا وایه

 

 ؟ یچه کار یول  ست،ی هم ن ی بد شنهادی کنم، پ یفکر م یکم

 . نیایگم: دنبال ام ب یشه، رو به اون ده نفر سرد م  یاومد اخم هام باز م ادمی که  یزیچ با

 

 و ترس و لرز دنبال ام اومدن. دی ترد یاومدم و اون ها هم با کل  رونیکلس ب از

 

 ***** 

 " شب آرا " 

 

 غلط کردم! ری زدم: آو غ یج ی بلند  ی صدا با

 

دور کمرم   ری بندازم شون، آخه آو ن ییاجازه نداشتم پا یکرد ول یهام به شدت درد م دست
 گرفتم!  ی زدم برق م یبسته بود که اگه بهش دست م  ریزنج هی

 بسته بود، سر و ته!  لهی م هیبه   ریها هم هر کدوم رو آو  بچه

 

قلب ام خون   ی به جون خودم مغزم داره به جابابا شکر خوردم آزادم کن،  ر،ی داد زد: آو نیآر
 کنه!  یرو پمپاژ م
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و کلا قلب ات عضو   یخون آشام دار ی داد زد: آخه خاک بر سر، تو رگه  ن یآر  ی رو اوشیس
 کنه!  یبدنت هست، اصلا خون پمپاژ نم  یاضاف

 

سر و صدا رو االن به   ی حوصله  ن،یبا حرص و به هردوشون گفت: هر دو خفه بش فرناز
 عنوان ندارم!  چیه

 

  ای د،یالعرض و خودتون رو آزاد کن  یط ایکرد:  یخونسرد به تقل کردن هامون نگاه م  ری آو
 !نی بمون یهمون طور

 

 ! یهست ی ا نهیقدر ک  نیدونستم ا  ی: نمدیکش ی پوف کلفه ا  اریخشا

 

هفته بهتون فرصت دادم تا  کی زد: من  یور  هیباال انداخت و لبخند   ی شونه ا ری آو
 دم! یم  ادتونیخودم  نیحاال که نکرد  د،یکن نیخودتون تمر 

 

طرف و   هیهم رفت، کمرم از  ی تکون دادم که از شدت درد اخم هام تو   یهام رو کم دست
 طرف پدرم رو در آورده بودن!  هیدست هام از  

 ؟ ی_ حاال چرا من و برعکس نبست
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تو سخت تر هست کوچولو   هیباف تنب  ر یخاطر عمو آو  گفت: به یزد و با مسخرگ  ی شخندین
 ساله!   ستیب ی 

 

 و نه ساله! ستی و ب ستیدر آوردم: بابا بزرگ دو ی رو با مسخرگ  اداش

 

 اومد!  یتر بهش م  شی خنده ب ینگفت، لعنت یزیو چ  دی آروم خند ری آو

 

شه، نوش جون همسر قورباغه   یشه که م یجذاب م دم،یهم کش ی اخم هام رو تو  عیسر
 اش باشه! 

العرض کنم وگرنه مطمعنم دست هام   یشده ط یهرطور  دی تمرکز ام رو جمع کردم، با تمام
 شن!  یقطع م

  ی خلسه فرو رفتم که غر غر ها  ی فکر کردم، کم کم اون قدر تو ر یهام رو بستم و به آو  چشم
 تحمل کردم. یرفت ول یم جیگنگ شد و احساس پرواز بهم دست داد، سرم داشت گ  هیبق

خورم و بعد   یحس کردم دارم تکون م هیتهوع بهم دست داده بود، بعد چند ثان  احساس
 حال محکم!  نیگرم بودم، گرم، نرم، و در ع ی جا هی

 

شب مانند و پر از افتخار   ی چشم ها  دمیکه د یز ی چ نیچشم هام رو باز کردم و اول آروم
 بار بدون اخم بهم نگاه کرد!  هیبود، به چه عجب آقا   ری آو

 

 گفت: کارت خوب بود شب آرا! یو جذاب ی ور  هیبا لبخند  ری آو
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 . دمی رو شن اریپر از حرص خشا ی فاصله گرفتم که صدا ازش

 گرفتم!  یم ادی نفر  نیخودم اول دی با  ؟ی از من جلو زد ی شعور، با چه جرئت ی_ نکبت ب

 

 خش دارجونم!  ی د یرخوندم: از اول هم جلو بودم سهام رو تو حدقه چ چشم

 

 ر؟ یجا چه خبره آو  ن یعمران از پشت سرم اومد: ا ی صدا

 

 دانشگاه!  ری شد، مد  دهیکش ی همه مون به سمت عمراِن جد نگاه

 

 کوچولو!  نیتمر  هی ست،ین یخاص زیهاش فرو برد: چ بیج ی دست هاش رو تو ری آو

 

 کوچولو؟!   نیگفت: تمر  ی مانند غیج ی با صدا سارا

 

 آرم! یدارم باال م ال،یدان ی کوچولو بخوره پس کله  نیبا حرص ادامه داد: تمر وایه

 

 بذار!  هیخودت ما ی از خودت و کله   ی بلند داد: اوهو الیدان
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پر از تحکم عمران مانع  ی اداش رو در آورد و جواب اش رو نداد، صدا  یبا مسخرگ  وایه
 بحث شد.  ی ادامه 

 . رین کن آو _ بازشو

 

 کار کنم؟  یچ  دم،یکرد: نفهم زیچشم هاش رو ر ری آو

 

 من هم ندارم!  ،ی سرد نگاه اش کرد: همون طور که تو عادت به تکرار حرف ات ندار عمران

 

عمران، کلس من هست و   ستیتو ن یکار ی   طهیها تو ح زیچ نی زد: ا ی پوزخند ری آو
 بدم!   ادشونی یدونم چطور یخودم م

 

  یطور م ن ی بار بود که عمران رو ا نیاول م؛یکرد یمون سکوت کرده و به اون ها نگاه م همه
 بحث کنن. یحت ایاومد دعوا  یم  شیبودن و کم پ قیشف قیدو نفر رف  نیا  دم،ید

 شده بودن.   رهیهم بدون حرف خ ی چشم ها ی هردو تو  ریو آو  عمران

 ر؟ ی شهراد بلند شد: آو ی که صدا  دی قدر طول کش اون

 

به  یخودش و عمران و قطع کرد و با همون نگاه تماماا مشک  نیب  یارتباط چشم ری آو
 کردم!  ینگاه اش کرد که من قالب ته یشد، طور  رهیشهراد خ
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  ر یآب دهن اش رو قورت داد و مظلوم گفت: غلط کردم! من رو با عمران اشتباه نگ شهراد
 ترسناک ات رو ندارم! ی چشم ها  نیطاقت ا 

 

 من!  ی بلند خنده  ی حرف اش برابر بود با صدا  نیا  دنیشن

 هم نتونست ساکت ام کنه! رینگاه غضب ناک آو  یحت

کردم نتونستم لبخنده گنده ام رو که  یهر کار یول  رمیخنده ام رو بگ ی تونستم جلو  باالخره
 داد جمع کنم! یو دو دندونم رو نشون م یس

 

 رفت: خنده هات تموم شدن؟  ی بد  ی چشم غره  ری آو

 

 ! یآر یرو تند تند تکون دادم: آر سرم

 

زد و طناب دور   یبشکن ری که رفت آو نی با تاسف سرش رو تکون داد و رفت، هم عمران
 خوردن!  نی، اون ها هم با مخ زمبچه ها باز شد ی پاها

 

کمرم   ی گنده ات رو از رو ی پاها اریخشا ی در اومد: هو اسمنی غیوسط اول از همه ج  نیا و
 ! یبردار، له شدم لعنت

 

تخم   ی کمر من بلنده بشه، به رو  ی هم با حرص جواب داد: اول به فرناز بگو از رو اریخشا
 شم!  یچشم هام من هم بلند م
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 !یمبارکش داد: جون تو جام خوبه خش منگاهیبه نش یو تکون  دیخند  زی ر فرناز

 

 !یر ی کبیبلند داد زد: گمشو اون ور ا اریخشا

 

 بلند شد که فرناز به نا کجا آباد شوت شد!   ی دفعه ا هیهم  بعد

کرد،   یجلز و ولز بچه ها نگاه مکاملا خونسرد به   ری وسط آو نی هم کم کم بلند شدن، ا هیبق
 همه شون بلند شدن گفت. دی هم د یوقت

خودم  گهیروش د هیوگرنه با   ن،ی العرض رو بلد باش یط دی بعد همه تون با  ی _ دفعه 
 دم! یم ادتون ی

 

 . العرض کرد یط یعنیشد!   دی هم ناپد بعد

 

  ی ایکنم مغزم تو در یکنم، احساس م نی تمر نمیش  ی: از امروز مدیکش  ی پوف کلفه ا وایه
 خون غوطه ور هست! 

 

 بچه ها!  م یندار یکلس گهیزدم: د یز یآم  طنتیش لبخند

 

 لب همه شون نقش بست!  ی رو یطونیکم کم لبخند ش یگنگ نگاه ام کردن، ول اول
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 ***** 

 

همه   الی خ ینگاه کردم که ب یی آوردم و به انسان ها  رونی سرم رو از پشت درخت ب آروم
 انداختن و خوشحال بودن.  یداشتن عکس م  زیچ

  یما دورگه ها نبودن، م ی لب ام نشست، خوش به حال همه شون که جا ی رو یتلخ لبخند
 بکنه.  ف یتکل نیینبود براشون تع  یتونستن دور هم باشن و کس

 

 . دیچی گوش ام پ ی سارا تو  ی شونه ام حس کردم، صدا ی رو یدست

 م؟ ی شب آرا، بر می ده ا_ آما

 

  شیگوشه دور آت  هیدور شدم، بچه ها  طیرو تکون داد و هم قدم به سارا از اون مح سرم
 زد.  یم تاریداشت گ ارینشسته بودن و خشا

 

 رو صدا زدم. اریخشا  ی بلند ی هام رو تو حدقه چرخوندم و با صدا چشم

 

 ینترس نم گه،ینگاه ام کرد: آرا ضد حال نزن د  دیدرخش یکه م ییبا چشم ها  اریخشا
 شنون. 
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ها هستن،   نهیگرگ  ستن،یتخته سنگ نشستم و گفتم: ترس من اون ها ن هی  ی رو نیآر کنار
 شنون.  ی صدا رو م  نیتر کیکه کوچ یدون یم

 

 ام؟  نهیرفته من خودم هم گرگ  ادتیزد و گفت:   ی چشمک شهراد

 

شهراد، ما    یستین لیاص ی  نهیگرگ  هی یگره خورده جواب داد: ول ی هم با اخم ها اوشیس
 ! می همه مون دورگه ا

 

  نی بره نه ا  ادمونیمون  یبدبخت می بچه ها، ما اومد الیخ ی: بدیکش ی پوف کلفه ا  اسمنی
 ! میآور بش  ادیکه هر لحظه 

 

قل شرطه ع  اط یاحت یول  ،ی اسی  می خوا یرو م  نیام رو تو گلو خفه کردم: ما هم هم آه
 نره. ادتیهست  

 

جنگل بشن و به   ی ها متوجه حضور ما تو نهیگرگ  دم یترس یم م، ی سکوت فرو رفت ی تو همه
و    میداشته باش یحیتفر  می تونست ینم گهی افتاد د ی م یاتفاق نیدانشگاه برگردونن، اگه چن

 در انتظارمون بود. یسخت هیتنب

 

دهن براتون   هی  نیا یب ن،ی بر ندار یبا خنده گفت: حاال فاز دپرس هی بعد چند ثان اریخشا
 بخونم! 
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  یوگرنه زندگ  یالیخ یبه فاز ب م یزد  یاوقات خودمون رو م یگاه د یاستقبال کردن، با همه
 ! شهیشده بود به هم  لیما دورگه ها تبد  ی اوقات برا یگاه نی ممکن بود، اما ا  ریغ

 

  یگار یگار   یگاریس  هیخوند:  یرفته بود با مسخرگ ضرب گ تاریگ ی که رو یدر حال اریخشا
 بنگ بنگ بنگ! 

 

تک   ی تو کوچه ها میزن یآهنگ هنگ هنگ هنگ...م هی: با  میمون با خنده ادامه داد همه
 و تک دربند! 

 

تو   میزن یآواز واز واز م  هیناز ناز ناز با  یگار یگار یگار یس هیادامه داد:  یبا چشمک اریخشا
 ! رازی تک و تک ش ی کوچه ها

 

 ادامه نده. اریگفت: خشا عیسر   نیادامه بده که آر خواست

 

 ؟ یچ  ی اعتراض کرد: واسه  عیسر اریخشا

 

 ... یشن  ی کرد، گفت: صدا ی به اطراف نگاه م زیت  ی که داشت با چشم ها یدر حال نیآر
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  نمیبه ذهن اش نفوذ کردم تا بب عیخشک شد، با قدرت ام سر ی دفعه نگاه اش به جا هی
 ها! نهیگرگ  ی که خشک شدم...وا دهید یچ

 

  یبه سرعت دارن م لیاص ی  نهیگفتم: سه تا گرگ   دهی جا بلند شدم و رو به بچه ها ترس از
 .میفرار کن د یبا  نییآن، بچه ها بدو 

 

 م؟ یفرار کن م یتون یم ی ما رو حس کردن، چطور ی گفت: اون ها بو یبا نگران وایه

 

فرار درست   ی فکر کردم، رو به سارا و شهراد گفتم: سارا با درست کردن مانع وقت برا یکم
 شو و بگو بو تا کجا پخش شده. لیتبد  عیکن، شهراد سر

 

ادامه دادم: سوار شهراد شو و با درست کردن رطوبت و هوا بو ها رو از   اسمنیرو به  بعد
 . نیا یهم دنبال من ب هیببر، بق نیب

 

بزرگ خار درست کرد،   ی درخت و از همون جا بوته ها ی رو دیطور که گفتم سارا پر  همون
 زود تر از ما دور شدن. اسمنیرنگ شد و با   یگرگ نارنج هیبه   لیشهراد هم تبد 

 

  میکه توش بتون ینیب یم  یغار نی گفتم: نگاه کن بب نی و به آر می دیدو یکه م یحال در
 نه. ای  میبش یمخف

 



 ا یلوان ی ترانس

 
36 

 

رو نشون   یری و به اطراف نگاه کرد، بعد چند لحظه با دست اش مس  رو تکون داد سرش
 .نمیب یغار نسبتاا بزرگ اون جا م  هیداد و گفت:  

 

  می خواست یاش پر از تار عنکبوت بود و اگه م ی غار که ورود  هی  م،ی دی همون سمت دو  به
 ی شد با لو دادن جا یم  ی هم مساو نی ا م،یبرد  یم  نیتار ها رو از ب دیداخل با  می بر

 خودمون. 

 ؟ یداخل، اما چطور  میرفت یم یطور هی د یبا

 

 ! نهیگره خورد، هم الیدور و ور نگاه کردم که نگاه هم به دان به

 

 ؟ ی ما هم بکن ی کار رو برا نیا ی تون یم ،یبه دود بش لیتبد  یتون یگفتم: تو م الیبه دان رو

 

  لینفر رو تبد هیتونم به جز خودم  یم گفت: من فقط  رتی گرد شده و پر از ح ی چشم ها با
 . میکشه تا همه بر   یطول م یلیکنم، خ

 

استتار کنه پس   طیتونه با مح ی م ارینداره، خشا یام رو تو هوا تکون دادم: اشکال دست
  ن،ی فرناز و آر وا،یمونه ه یفقط م م،یکن یالعرض م یو من هم ط اوشیآد، س یاون نم

 !الیشروع کن دان
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توده   هیبه   لیهر دو تبد هیرو گرفت، بعد چند ثان  وایسرش رو تکون داد و دست ه الیدان
 تار ها رد و داخل غار رفتن. نی شدن، از ب یو خاکستر  ی دود ی 

اون   ی درخت ها نیاز بلند تر  یکی  ی همه امن شد، به باال ی مطمعن شدم که جا یوقت
  داشیهم کنارم پ اوشیس هیشاخه نشستم، بعد چند ثان  ی العرض کردم و رو یط یکینزد

 شد. 

 

و با   دن یدر غار رس ی سه تا گرگ بزرگ جلو قهی نگاه کردم، بعد چند دق ن ییدقت به پا با
 نگرفتن از اون جا دور شدن.  ی ا جهی نت یشروع به گشتن کردن، وقت یکلفگ

 گذشت!   ریبه خ یرفتن اون ها من هم نفس حبس شده ام رو آزاد کردم، بدجور با

 

 

 "  ر ی" آو 

 

مون اومد    شی هم پ اریبعد کوه یکم م، ی مخصوص مون نشست ی ها ی صندل ی رو نیتک با
 و کنار من نشست. 

 

 چرا عمران جلسه گذاشته؟  نیدون یآورد و آروم گفت: شما م کی رو نزد سرش

 

انسان ها،   ی ایدن میبر  یرو م ستیبعد کلس دو  ی هم آهسته جواب دادم: هفته  من
 رو بزنه. یشگیهم ی استاد ها رو جمع کرده تا گوشزد ها
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بعد عمران داخل اومد، همه به   قهیرو تکون داد و صاف سر جاش نشست، چند دق سرش
 .می احترام اش بلند شد 

 

انسان   ی ا یدن می بر یرو م ستی بعد کلس دو ی و رسا گفت: هفته  ی جد  ی با صدا عمران
 مربوطه...  ی ها، استاد ها

 

  نیهستند و قراره همراه ا  اریکوه  ن،یتک ر،یدست اش انداخت: آو  ی تو  ستیبه ل ینگاه
 کلس برن، محافظ ها هم انتخاب شدن و از راه دور مراقب هستند.

 

ما  ی کلس ها  ن یاز قدرتمند تر یکی کلس  نی ا  نیدون یما نگاه کرد: شما سه تا م به
بده،   شی رو افزا هیبق ی تونه قدرت ها یترنس که م ی دورگه  هیهست مخصوصاا با وجود 

  ن،ی الزم رو انجام بد ی آموزش ها هفته هی نیا ی جمع باشه، تو  یپس حواس تون حساب
 .ادیب شیپ  یخوام مشکل ینم

 

 ***** 

 

تند   االی  ست،ین یسرعت خوب نهیگرگ  هیواسه   نی به شهراد داد زدم: تند تر بدو شهراد، ا رو
 تر.
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تر کرد، به سمت   شیب لیتردم ی رو رو دنشیگفت و سرعت دو ییچشم بلند باال  شهراد
 کرد. یآتش تمرکز م  ی فرناز رفتم که داشت رو

 

  هیشون، تو  ادیز  یشعله ها و انرژ نیب ی و گفتم: به آتش فکر کن، به گرما ستادمیا کنارش
 . ی انجام اش بد یتون یپس م یآتش هست یپر

 

  هیدفعه چشم ام به شب آرا افتاد که مغموم  هیکرد،  ی تر شی رو تکون داد و تمرکز ب سرش
 کنه. یکه رو به روش گذاشتم نگاه م یب یو به س ستادیجا ا

 

 .دی آم سمت اش رنگ اش پر   یم دی د یسمت اش رفتم وقت به

 ؟ ی اومد یواسه چ  ری_ عه آو 

 

 نمش؟ یب یکه هنوز م یدون یاشاره کردم: م بیس به

 

 بکنم.  یتونم نامرئ یشه، نم ی: نمد یکش ی کلفه ا پوف

 

 شونه اش گذاشتم و با تحکم گفتم: به من نگاه کن شب آرا.   ی ام رو رو دست
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که هنوز معلوم   ی رگه ا ،یترنس دار  ی رگه  هینگاه ام کرد محکم ادامه دادم: تو   یوقت
  هینداره  ی پس کار یبش یخودت نامرئ یتون یداره، تو م ییچقدر و چه قدرت ها ستین

 .یاش بکن یتا  نامرئ ی بد بیرو به س ی ذره از اون انرژ

 

  ادتیبشم،   ی تونم نامرئ ی: آقا جان من خودم هنوز کامل نمدی دختر بچه ها لب برچ مثل
 اوفتم!  یروح م  ادیشد به جز سرم،  یاون دفعه کل بدنم نامرئ ستین

 

 ؟ ی شد یبعدش کلا نامرئ ی که نرفته دفعه  ادتی یزدم: ول  ی محو لبخند

 

 بود داداچ! یهاش رو تو حدقه چرخوند: شانس  چشم

 

 گفت. یاش زدم که آخ یشونیبه پ ی انگشت اشاره ام ضربه ا با

تونم   ینم  یبگ یدوماا تا وقت ل،یپس داداچ ماداچ تعط ست یالت ها ن  ی جا جا نی_ اوالا ا 
 .یداشته باش  مانیبه خودت ا دی با  ،یتون ی وقت نم  چیپس ه

 

  ای خوام گردباد درست کنم، ب یمن م ری ف هامون شد: آوحر ی مانع ادامه  اسمنی  ی صدا
 نظارت کن مثل اون دفعه طوفان نشه! 

 

شب آرا،    یتون یدونم که م یحرف ام رو به شب آرا زدم: م نی رو تکون دادم و آخر سرم
 بهت افتخار کنم!  نیتر از ا شیکن ب یکار
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 لرزون شب آرا بلند شد. ی صدا اسمن،ی شیکه خواستم برم پ نیهم

 مهم رو بگم.   زیچ  هی دی ...باری_ آو 

 

 شده؟  یهم رفت: چ ی هام تو اخم

 

 طرف.  نیاز ا  ون ی: آقا دمیعمران رو شن ی بگه صدا ی زیکه چ نی از ا قبل

 

که از صورت پر از مو هاشون تونستم حدس   ییهمراه با چند تا مرد اومد، مرد ها  عمران
 هستن. لی اص ی ها نهیبزنم گرگ 

 

 شناخت؟   یها رو م نهیشک به جونم افتاد، گرگ  دم،یگفتن آروم شب آرا رو شن  نیه ی صدا

 

بودن و همه شون با ترس   ستادهیبچه ها هم کنارش ا  هیبه شب آرا نگاه کردم، بق مشکوک 
سوزوندن،    یشیآت هیشدم که باز   یکردن، کم کم داشتم مطمعن م یها نگاه م  نهیبه گرگ 

 ؟ ی شیچه آت یول

 داند!  خدا

 ما اومدن.  شی پ لیاص ی  نهیبگم عمران و اون پنج گرگ  یزی خواستم چ تا
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  یها نباشن معلوم م نیکلس هست، اگه ا نیآخر نی گفت: ا یبا لبخند پر از حرص عمران
 . نیمن زد ی به دانشجو ها ی شه شما تهمت الک

 

 عمران. میکن یوقت اشتباه نم چی گفت: ما ه یبود با نگاه پر از غرور سیکه رئ ی مرد

 

 شب آرا. د،یمحکم مچ دست ام رو چسب یدفعه دست هی

 

 . دیچیمظلومانه اش تو سرم پ ی و صدا دی نگاه اش کردم، لب برچ تی نگاه پر از عصبان با

 ! " ری بدم، تو رو خدا آو حیرو بهت توض یدم همه چ  ی" تو نجات مون بده، قول م

 

درست   می گفتم: نا محسوس نس  اسمنیخم شدم و آروم دم گوش   دمیکش ی کلفه ا پوف
 کنم. یکن، کمک ات م

 

 بود!  دهی رو تکون داد، رنگ همه شون از ترس پر  سرش

 اطراف ما رو گرفت. یخنک  ی دادم، کم کم هوا ش یرو افزا روشیاش رو گرفتم و ن دست

 

دست ام    ی تو دست شب آرا که د،یبو کش قیاز گرگ ها به سمت بچه ها رفت و عم یکی
 وسط خنده ام گرفته بود! نی شد، ا یبود هر لحظه سرد تر م

 دادم؟  یداشتم چند تا بچه رو نجات م من
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 کردم! یاش م خی رفت توب یدانشجو چپ راه م هیکه اگه  یهم من اون

 

اون   ی کدوم بو ها چیاش گفت: قربان ه سیو رو به رئ دیبعد از چند لحظه عقب کش گرگ
 دن!  یرو نم یروز

 

 اش باز موند: امکان نداره!  سیرئ دهن

 

  ی مونده؟ من از اول بهتون گفتم کار دانشجو ها  ی ا گهید  یزیگفت: چ یبا طلبکار عمران
رن، شما هم   ینرن تو جنگل نم میبگ یاون ها قانون مند هستن، وقت  ی همه  ست،یمن ن

 که کارتون تموم شده، به سلمت! 

 

 باال انداخت. ی زد و شونه ا ییچپ به شب آرا نگاه کردم که لبخند دندون نما  چپ

 با حرص گفت.  میها رفتن عمران صدام زد، از بچه ها که دور شد  نه یکه اون گرگ  نیهم

 !ی کرد یکی که باهاشون دست به   ییمن دارن، هم اون ها و هم تو شی بزرگ پ هیتنب هی_ 

 

  یراحت م یلیققنوس هست و خ هینباشه عمران  یهرچ د،یتعجب نکردم که فهم ادیز
 نه! ایکنه  یکه کنارش هست داره از قدرت اش استفاده م یتونه بفهمه کس

 

  یها به باد م نهیاون گرگ  شی کردم اعتبارت پ یزدم: اگه کمک شون نم ی مسخره ا لبخند
 ها!  یاون حرف ها رو بهشون بزن ی تونست یرفت و نم
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وروجک ها رفتن به   ،یالزم نکرده تو به فکر اعتبار من باشبهم رفت:  یتوپ ی غره  چشم
 نکن.  ییغلط ها نی چن گهیکن د  دیخوابگاه شون، ازشون ماجرا رو بپرس و تاک

 

 العرض کردم به خوابگاه اون ده تا شر!  یرو تکون دادم و ط سرم

ونه  تمام کلس ها متفاوت بود، خوابگاه که نه بهتره بگم خونه چون همه شون خ خوابگاه
 شدن.  میبودن که از وسط به دو قسمت دخترونه و پسرونه تقس یدرخت ی ها

 ی و چه حرفه ا یمختلف پر شده تا بچه ها چه ناش  ی خونه ها با طلسم ها نیا ی  همه
طلسم   ن ی بهشون حمله کنه ا  یاگه کس یبزنن، ول گهی به هم د یبیخونه ها آس ی نتونن تو

 تونن از خودشون دفاع کنن.  یرن و اون ها م یم نیها از ب

 

 یط عی قسمت دخترونه بودن، سر ی بچه ها تمرکز کردم، تو ی هام رو بستم و رو چشم
 العرض کردم.

 کرد! یخال الیخورد همه رو تو صورت دان یم وهی ام شب آرا که داشت آبم یورود ناگهان با

 شد!   زونیو از گردن اش آو  اریبغل خشا  دی زد، پر ی هم داد نیآر

 ! عیخوام، سر یم حیهم رفته داد زدم: توض ی تو ی شون، با اخم ها ت یتوجه به وضع یب

 

 شون به شب آرا نگاه کردن، اون هم با حرص گفت: زهرمار، باشه!  همه

 

 . میاومد  رونیمن اومد، بازوم رو گرفت و از خونه ب  کنار
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 ... زهی...چیدون یرو خاروند و گفت: خب...م سرش

 

  ی اوقات برا یکرد: راستش ما بعضدادن   حیو تند تند شروع به توض د یکش ی کلفه ا پوف
از   می صاحاب هست یب یلیکه خ نیآدم ها تا احساس ا   شیپ ایجنگل و   می رفت یم حیتفر

که دست شون   نیقبل از ا  یول دنی ها فهم نهیبره، از شانس گندمون اون بار گرگ  نیب
 . میما دانشجو هست دنیچطور فهم دونم ینم همحاال  م،یبهمون برسه فرار کرد 

 

ذارم تا  یبراتون م  گاردیدو تا باد ن،ی حق خارج شدن از دانشگاه رو ندار گهیگفتم: د ی جد
  ی دیتون کلس، خونه و خونه، کلس هست، فهم ری رفت و آمد تون رو گزارش کنه، مس

 شب آرا؟ 

 

  یطور نی ا  میتون یچطور م م ی ما هم دل دار ر،یظلم هست آو نینگاه ام کرد: ا یناراحت با
 م؟ یکن یزندگ 

 

شدم تو چشم    رهیانگشت شست و اشاره چونه اش رو گرفتم و سرش رو باال آوردم، خ با
 انداختن. یم ایدر  ادیمن رو   بیرنگ اش که عج یآب ی ها

  کنم یخونه تون بر گزار م ی کوچولو...کلس هاتون رو هم تو  هیفقط    ،ی_ اگه اعتراض بکن
خلف   دیکه شما کرد یامروز کمک تون کردم، کار نی کنم! نب یکار رو م ن یشب آرا، باور کن ا 

قانون باش، مفهوم بود   عینگو و مط یچیبدتر، پس ه نیقانون هست و مجازات تون از ا 
 ات کنم؟  یل حا گهیجور د هی ای
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 .دمی و آروم گفت: فهم دی برچ لب

 

زود   دمی شا ا یماه بعد   هیآخر برگشتم و گفتم:  ی لحظه  یجدا و چند قدم دور شدم، ول ازش
 نکنن. یآدم ها، به بچه ها نگو فقط آماده شون کن خراب کار ی ایتون دن  می تر قراره ببر

 

 خوش حال اش دور شدم. ی چشم ها ی از جلو  عیهم سر بعد

 

 " شب آرا " 

 

تونستم تا دلم بخواد   یکه م یتنها کلس م،یداشت یکلس دفاع شخص اریبا کوه امروز
 رو بزنم!  اریخشا

 نداره!  یچیداره که ه یفی ک  هیزدن اش  اصلا 

 

دادن کرد که از حداکثر قدرت مون استفاده   حیو شروع به توض ستادیرو به رومون ا اریکوه
 گفت!  یکه هر دفعه م ییها زیاون چ  ی همه  م،یرو نکش یو کس مینکن

داشت،   یمشک  ی بودم که خط ها دهی پوش یسبز صورت  یشرت و شلوار ورزش ییسو  هی من
 ام بسته بودم. نهیس نیی تا پا   شرت  ییسو  پیاون، ز  ری هم ز یتاپ چسبان مشک  هی

 ام رو هم فرق سرم محکم بسته بودم تا مزاحم کتک زدنم نشه! ییبلند و طل  ی ها مو
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 کن!  تیما هست، شب آرا رعا نوبت ش ار،یبه من نگاه کرد: شب آرا و خشا اریکوه

 

 !اریکنه کوه  یله ام م یچشم آب  نیبا ناله گفت: چرا من؟ ا  عیسر اریخشا

 

  یکرد ما قبض روح م یهم رفت، المصب جذبه داشت اخم هم که م ی تو  اریکوه ی ها اخم
 ! می شد

فرستمت آشپزخونه ور دست    یهفته م  کی یکن ی رو اده ینشنوم، شب آرا اگه ز ی_ حرف
 ! یپوست بکن ین یزم بی ماندانا تا س

 

 زدم. اریبه کوه یبچه ها بلند شد، چشمک  ی خنده  ی صدا

 _ نترس، بچه که زدن نداره! 

 

 نگفت!  یزی بار تو عمرش چ  نیاول ی و برا دی باال پر اریخشا  ی ها ابرو

احترام هر دو گام   ی و بعد ادا  میستاد ی هم ا ی روبه رو  اری ها کنار رفتن، من و خشا بچه
 .می گرفت

که   ی باال انداختم و با دست ام اشاره کردم که حمله کنه، اون هم پوزخند زد و با داد ابرو
 حمله رو شروع کرد. دیکش

 

  هیزدم که بهش تک ییپا ر یدادم و با پا ز یجا خال عی صورتم، سر ی رو بلند که تا بزنه رو پاش
 زود بلند شد.  یافتاد ول نی زم ی داده بود، محکم به کمر رو
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  یاون زرنگ یاش، ول نهیس ی دو دست ام بلند شدم تا جفت پا بزنم رو  ی دفعه من رو نیا
 کرد و هر دو رو گرفت.

 

 ؟ یفسقل   ی افتاد ریگ ،ی وا ی خنده گفت: وا با

 

 نه من!  ییافتاد تو  ریکه گ  یگفتم: اون  ریزدم و از همون ز  ی پوزخند

 

  نیدوباره با کمر افتاد رو زم اریخشا  دم،ی که داشتم کش یپاهاش رو گرفتم و با تمام زور مچ
 و پاهام رو ول کرد.

 نگاه کردم. اریاش و دو دست اش رو گرفتم، به کوه نهیدفعه نشستم رو س نیا

 _ بکشم اش؟ 

 

مرده   نیبود  ینبرد واقع هیاالن هم اگه تو  نیهم اری خشا ،ی خونسرد گفت: مختار اریکوه
 حساب بود! 

 

لحظه سرم   هی ستادمیکه صاف ا  نیزدم و بلند شدم، هم یعصب ارِ یبه خشا یملوس لبخند
 رفت، سرم رو گرفتم و چشم هام رو محکم بستم.  جیگ

هاله   هینمتونستم جواب بدم، چشم هام رو که باز کردم به جز   یول دمیرو شن هیبق ی صدا
 . نمیرو بب ییتونستم جا یسرخ نم ی 
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 .نمیب  یرو نم ییجا ار،یوحشت گفتم: کوه با

 

  چوندم،ینفر مچ دست ام رو گرفت، کاملا ناخودآگاه مچ دست طرف رو گرفتم و محکم پ هی
 اون بوده.  دمیکه بلند شد فهم نی داد آر ی صدا

 

رو از  یکس  ی قدم ها ی صدا  دم،ی افتادن اش رو شن ی رو ول کردم که صدا ن یشدت آر به
و پام رو بلند کردم، محکم زدم به  دمیدوباره کاملا نا خودآگاه چرخ دم،ی شن یپشت سرم م

  یبود! حس کردم محکم پرتش کردم، وقت اریاز پسر ها که غلط نکنم کوه یکیکلفت   ی بازو
 که بله! چند متر اون ور تر شوتش کردم! دمیرو شن نی مبرخورد محکمش با ز ی صدا

 

 من نشه.   کینزد ی کنم، کس یکار م یفهمم دارم چ  یزدم: من نم غیترس ج با

 

 تو چته شب آرا؟  ،یگفت: لعنت یعصب اریکوه

 

حرکت نابود اش   هیام اومد به   کی نزد یرو تکون دادم، هنوز هم گارد داشتم تا هر ک  سرم
 کدوم از کار هام دست من نبود.  چ یکنم، ه

 

 و عمران رو صدا کن، بجنب! ری گفت: برو زود تر آو یکی رو به  اریکوه
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 ی پرش از رو هیمن بودم که با  نیکه بفهمم ا  نی ام اومد، قبل از ا  کی هم دوباره نزد بعد
  مرد  نیتر  ی رد شدم، برگشتم و محکم گردن اش رو گرفتم، من دارم گردن قو اریکوه

 شکنم؟   یدانشگاه رو م

دو قدم   ی به فاصله  اریحرکت از کوه نی با ا  د،یشرت ام رو گرفتم و محکم کش  ییسو یکی
 که من رو از اون جدا کرده بود حمله کردم. یبار به اون کس نیا  یجدا شدم، ول

حرکات و    ی تونستم صدا یم  یول دم،ید یکدوم رو نم چی جا هست که مکان ه نیا جالب
 نفس هاشون رو بشنوم و بفهمم کجا هستن.  یحت

 

 !نینش  کی زدم: بهم نزد غیج  یبلند تر  ی صدا با

 

 رو اومد: چه خبره؟  ری آو ی صدا

 

بعد هم بدن اش به طور   نه،یب  یجا رو نم چ یگفت ه ی دفعه ا هیداد:  ح یبراش توض اریکوه
 کنه!  یداره بهمون حمله م کی اتومات

 

 شب آرا؟  ینیب یم یرو به من گفت: چ ری آو

 

شه، تا به   یم ک یکردم که داره نزد ینفر رو حس م هیدهن ام رو قورت دادم، دست   آب
برخورد   ی و محکم پرتش کردم، صدا  دمیدست اش رو گرفتم، با تمام توانم چرخ امیخودم ب

 بودن!  یک ی  نیو داد بلند تک
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 . ستیکار هام دست خودم ن ری سرخ، آو  ی هاله  هی_ فقط 

 

 یقینفس عم  ،ی کن آروم باش یدونم، فقط نگران نباش و سع یبا آرامش گفت: م ری آو
 شب آرا نباشه.  کی نزد یکس ا،یور ب نی ا الیبکش و به خودت مسلط باش، دان

 بود. دهیفا  یب یکردم به خودم مسلط بشم، ول  یو سع دمیکش یقیعم نفس

  شیوجود من ب ی شد و وحشت تو  یم اهی چشم هام کم کم داشت س  ی سرخ جلو ی  هاله
 . ارمیب هیسر بق ییبل  دمی ترس  یتر، م

 

 شه... ی تر م ره یچشم هام داره ت ی سرخ جلو  ی شه، هاله  ینم ر یبغض گفتم: آو  با

 بکن!  یکار هیزدم با ناله ادامه دادم:  هق

 

 حالت نجات بده؟  نیتونست من رو از ا یم دم،یشن  یکلفه اش رو م ی نفس ها ی صدا

 

که واسم   یزیو از پشت به خودش چسبوند، چ  دیمحکم بازوم رو چسب یدفعه دست هی
 نشون نداد.  ی هست که بدنم واکنش نیبود ا  بیعج

 

 نیگوش ام طن ر یبعد هم صداش ز  د،یچیام پ ینیبه سرعت داخل ب ریعطر تلخ آو  ی بد
 انداخت.

 _ نگاه ات چطوره؟ 
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  ییتونم جا   یشه، هنوز هم نم  یم  رهی قرمز کم کم داره ت ی دهن ام رو قورت دادم: هاله  آب
 . نمیرو بب

 

 لب زمزمه کرد. ریرو ز  یزیدست اش رو پشت گردن ام گذاشت و چ د، یکش یقیعم نفس

ل  که به طور ک  یی شد، تا جا ی ام کم تر م یاریگفت حس هوش یکه اون م ی هر کلمه ا با
 هوش شدم.  یب

 

 **** 

 

 سرجام نشستم.  خی تخت خودم بودم، س ی چشم باز کردم داخل اتاق و رو یوقت

 تونستم نگاه کنم.  یم ی نبود و کاملا عاد یسرخ خبر ی از هاله  گهید

و فرناز   اسمنیخوندن،  یو سارا داشتن کتاب م وایه  ن،ییرو کنار زدم و بدو بدو رفتم پا  پتو
 دن.کر ی نگاه م ونی هم تلوز

 

به فرو سرخ   لی فرا بنفش ما  غیج هیو همزمان  دنی دفعه همه شون پر  هیمن   دنید با
 ! دنیکش

 

 ن؟ ی دی د والیصورت درهم رفته گفتم: چتونه بابا، ه  با
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  یسرت م ی کتاب رو رو یبش کی وارانه گفت: نزد دی سرش برد و تهد  ی کتاب رو باال وایه
 کوبم! 

 

 خل و چل منم شب آرا!  وا؟یه یهام گرد شد: خوب چشم

 

 یباش، عمران هم بخواد بهمون حمله کنه م  ی خوا یم یزبون در آورد: هرک  اسمنی
 .ی کتکمون زد یتونست ی! تا میخود دار ی تو که جا مش،یزن

 

 تو!  یام رو به نشونه خاک بر سر تکون دادم: مخ ندار دست

 

 کجاست؟  ری: آودمی پرس عیاتفاقات سر  یادآواریبا  بعد

 

 کار؟  یچ ی خوا  یرو م ر یگفت: آو   طنتیبا ش فرناز

 

 تونم داشته باشم؟  یکار م یچ  ری عفتش کنم! آخه من با آو یخوام ب یرو در آوردم: م  زبونم

 

اش   شگاهیمبل پرت کرد: غلط نکنم طبق معمول تو آزما  ی خودش رو رو الیخ یب سارا
 ! دهیچپ
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 العرض کردم.  یط ری آو شگاه ی آزما ی دورو ی به جلو  عینشدم، سر  یمنتظر حرف گهید

  ری آو  دییبفرما  ی رو کنار گذاشتم و چند تقه زدم، صدا دی ترد ینه، ول ا یبودم در بزنم  مردد
  یداشت و ت یصورت ی بلند که شد داخل رفتم، تازه متوجه شدم با شلوار زرد که گل ها

 .ستی مهم ن تی وضع نی تو ا الیخ یشرت ستش اومده بودم! ب

 

نوشت، سرش رو بلند کرد  و با   یرو م یزیچ ه یها نشسته و داشت   زی از م یکی  پشت
 من صاف نشست.  دنید

 شب آرا؟  یداشت ی_ کار

 

 تو؟  دنید امیب د ی خنگول، کار نداشته باشم چرا با ماموت

 

 شکل نشستم.   ی ا رهیدا  یصندل ی رو ری آو ی جلو و روبه رو  رفتم 

 ؟ ی درمان ام کرد یسرم اومده بود، چطور یی_ اومدم بپرسم چه بل 

 

از سوال هات جواب بدم،   یکیتونم به   یشد: من فقط م نهیزد و دست به س ی محو لبخند
 انتخاب کن. 

 

 ؟ ی شه به هردو جواب بد یم یکردم: مثلا چ اخم

 

 برات بهتره.  یکم تر بدون یباال انداخت: هرچ ی ا شونه
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 جواب بده. یگفتم: باشه، به اول الیخ  یفکر کردم و ب یکم

 

بدن ات به طور   یدونم، ول ینم قیشد: دق  رهی به جلو خم و به چشم هام خ یکم
  نیا ،یکن  نیتمر   دیکنه، تو با  ی ازت مراقبت م یهر وقت که در حال مبارزه باش کی اوتومات

 ! یهمه رو لت و پار نکن  روزیتا مثل د یری موضوع رو به دست خودت بگ

 

 نشد؟  شیز یکه چ ی: کسدمی خجالت گز ام رو با لب

 

  دمیرس یم  رتریاگه د یرفت: نه، ول شگاه یبزرگ آزما ی جا بلند شد و به سمت کتابخونه  از
 !ی رو کشته بود  اریکوه

 

 رو نزدم؟ ریچرا من آو  نم،یصبر کن بب   یول دم،یتر خجالت کش  شیب

 

که پشت به من بود گفت: بماند، من که گفتم فقط به   یدر حال دم،یسوال ام رو پرس  عیسر
 دم! یسوال ات جواب م  هی

 

 ؟   شهیتر حرف بزنه دهن اش خسته م شی هم رفت، اگه ب ی هام تو اخم
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کتاب فوت کرد که  ی رو ستادی که رو به روم ا نی اومد، هم کیکتاب قطور نزد هیبه   ری آو
 !د ی تمام گرد و غبار اش رو صورت من پاچ

 

قدر   نیاون جا که ا یکتاب رو انداخت نیدرهم رفته و سرفه کنان گفتم: چند ساله ا صورت  با
 خاک خورده؟ 

 

تموم   دی کتاب رو با نیدم، ا ینداد و کتاب رو سمت من گرفت: بهت سه روز وقت م یجواب
 . یکرده باش

 

 بلند داد زدم: هان؟!  ی هام گرد شد و با صدا چشم

 

 دونم با تو!  یمن م یهم رفت: شب آرا، اگه تموم نکرده باش ی تو ری هام آو اخم

 

 رو گذاشت جلوم و دوباره مشغول نوشتن شد. کتاب

اش نگاه کردم، جلد  اش برجسته و روش نوشته بود:   یمی رو برداشتم و به جلد قد کتاب
 اسرار موجودات! 

 

 رو تموم کنم؟  نیا یعجز گفتم: من چطور با
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 یهم ازش نداشتم، پس کتاب رو بداشتم و به اتاق ام ط ینداد، انتظار جواب ی جواب ری آو
 ! ستین یوقت الک چی ه ریآو  ی ها د ی العرض کردم تا از االن شروع کنم، تهد

 

 **** 

 

 "  ر ی" آو 

 

 ام رو در آوردم. یشگاه یگزارش رو تموم کردم، بلند شدم و روپوش آزما  باالخره

 العرض کردم. یط رو برداشتم و به اتاق عمران گزارش

 

 کرد. ی دانشجو ها نگاه م  طنتیدانشگاه و ش  اط یبود و به ح ستادهی پنجره ا ی رو روبه

 

 به من گفت: خب؟!  پشت

 

توجه ام رو جلب کرد، در   یرنگ اش گذاشتم، قاب عکس یبزرگ و مشک زیم ی رو رو کاغذ
 عمران. می بکن یکار م یتون یشه، ما هم نم یهمون حال جواب دادم: داره از کنترل خارج م

 

جا   نی عکس رو چرا ا نیچهار ساله، عمران ا ی همراه دختر بچه ا بایز  یلیزن خ هی عکس
 گذاشته؟ 
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 ست؟ یکه قابل کنترل ن یچ یعنیبه سمت ام برگشت:   عمران

 

 ی جلو ی تونم تا حدود ی ترنس هست عمران، من م هی: اون دمیکش یقیعم نفس
 یعقب م یو دار هیدرمان اش چ یدون یمنه کامل، خودت  یول رمی اش رو بگ شرفتیپ

  یم واریآزاد نبوده حاال داره خودش رو به در و د  یقدرتش چون به مدت طوالن ،یانداز
 نشون بده.  ی کوبه تا خود

 

 ی ایتمام قدرت هاش رو آزاد کنم و بندازمش دن یگ  یم یعنیگفت:   تیبا عصبان عمران
 انسان ها؟ 

 

 یکار  دی شون، با  میکه قراره ببر  ییاردو نیهم رفت: من نگفتم بنداز، هم ی هام تو اخم
 . میندار ی ا گهید ی بکنه، عمران چاره  دایخودش راه اش و پ میکن

 

  یهاش رو ماساژ داد: اون هنوز بچه اس، درک درست قهینشست و شق یصندل  ی رو عمران
 چطور بغض کرده بود؟  ی دی از قدرت هاش نداره، ند

 

شب آرا   م ی تر بجنب ری اگه د ده،یبغض اون لرز  هی: بس کن عمران، تو دلت واسه گفتم کلفه
 ؟ ی خوا یرو م نی ره، هم یاز دست م
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که اون متوجه   یطور ی خوا یم ی: به فرض من اجازه دادم، چطورد یکش ی کلفه ا پوف
 ؟ ینشده درمان اش کن

 

 زنم. ینم  بیرو به من بسپار، بهم اعتماد کن بهش آس نیلب ام نشست: ا  ی رو لبخند

 

 .ری زد: بهت اعتماد کامل دارم آو ی هم لبخند محو عمران

 

 العرض کردم. یرو تکون دادم از اتاق به سمت دفتر خودم ط سرم

 

 

 ***** 

 

 کار کنم حاال؟  یچ نیگفتم: سارا من با ا  یکلفگ با

 

 شد: خشکش کنم؟   رهی ومون خمردد به گل بزرگ و گوشتخوار رو به ر سارا

 

 شه! یچپ نگاهش کردم: زحمتت م چپ

 

 که بلند شد به سمت اش برگشتم.  اریداد خشا ی صدا
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 بشه؟  لی تونست تبد یام رو لمس کردم، چرا نم یشونیپ یاش عاص تی وضع دنید با

 

االن   ار؟یخشا یکن یم یکار دار یبزرگ اش نگاه کردم: چ  ی و به بال ها ستادمی روش ا روبه
 ؟ یو اژده ها هستت

 

 بشم. لیتونم تبد  ی نم ر،یشه آو  ی: نمد یکش ی کلفه ا پوف

 

 تو؟  یبال هات رو ببر یتون یپشت سرش رفتم: م به

 

 بسته و به داخل کمرش برگشتن.   واشی  واشی خم کرد، بال هاش    یهاش رو کم شونه

 

چه   یتونن از قدرت شون استفاده کنن، ول یکدوم نم چیهست، ه ی رادیا  هیلب گفتم:  ریز
 ؟ ی رادیا

 

 کرد. یدختر ها نشسته بود و به گل نگاه م شیام به شب آرا خورد که پ نگاه

 

 نگاه ام رو حس و سرش رو بلند کرد. ینیسنگ
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 شد؟  یذهن ام گفتم: کتاب چ ی تو

 

 ذهن اش گفت.  ی هم رفت، اون هم تو ی هاش تو اخم

 ؟ یوسط دامن نداشتم انداختبود  یچه کتاب  نیا  یی_ خدا

 

 از ابرو هام رو باال بردم: چطور؟  ی کیام گرفت،  خنده

 

 تونم بخونم! یهستن نم ادیو ز  کی رفت: اون قدر نوشته ها به هم نزد ی غره ا چشم

 

 بدم، فرناز بدو بدو به سمت ام اومد.  ی که جواب نی از ا قبل

 مهم باهات داره.  یلیکار خ هیدفترش،  یتر بر عیعمران گفت سر ر،ی_ آو 

 

 ... امیمن ب نیجا بمون نی گفتم: هم ی بلند ی رو تکون دادم و رو به بچه ها با صدا سرم

 

 مفهوم بود شب آرا؟  ن،یکن یهم نم طنتیشده سمت شب آرا برگشتم: ش  زیر ی چشم ها با

 

 زد: معلومه استاد!  ی آرا لبخند بزرگ  شب
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 هم کنارش بود. نی العرض کردم، تک یاتاق عمران ط  داخل

 هم رفت.  ی عمران اخم هام تو ی حال آشفته   دنید با

 شده؟  ی_ چ

 

تونن از قدرت   یچرا بچه ها نم مید ی نشده، فهم یدرهم گفت: بگو چ ی با اخم ها نیتک
 هاشون به طور کامل استفاده بکنن. 

 

 جلو رفتم: خب؟  ی کنجکاو با

 

 . نیبب  ایعمران گذاشت: ب زیم ی رو ی کهنه و قطور کتاب

 

 !یباز کرده بود نگاه کردم، لعنت نیکه تک ی جلو و به صفحه ا رفتم 

 

 بچه ها... یعنیبهت گفتم:  با

 

  نی داد: درسته، طلسم شدن، تنها راه حل شکست ا رونی نفس اش رو به شدت ب عمران
 طلسم هم خورد خون پدر و مادر هست.
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  یرو طلسم م یمشت بچه دانشگاه  هی یه چرا، ک موهام رو به عقب دادم: آخ یکلفگ با
 کنه! 

 

 کار ببره!  نیاز ا ی که سود  یدست هاش رو مشت کرد: کس عمران

 

رو   ی طلسم قو نیکه قدرت انجام چن یتنها کس  ارا،یادامه داد: ک  دیما و د جی نگاه گ یوقت
 داره!

 

 ؟ ی گ یرو م رهیپ ی... همون پرارایگرد شد: ک   نیتک ی ها چشم

 

 !قاا یکرد: دق  ی تک خنده ا عمران

 

ده   نی بکنه؟ اون هم فقط ا یکار  نیچن  دینشستم و رو به عمران گفتم: چرا با  یصندل ی رو
 نفر!

 

فرد پر نفوذ و    هی ی کار رو برا نیممکنه ا ینداره ول ی اون سود ی لب گفت: برا ری ز نیتک
 ده، درسته؟  یقدرتمند انجام م

بچه ها با    داری د گهیدرد سر بود، حاال د  هی  نینگفت، ا  یزیسرش رو تکون داد و چ عمران
قدرت هاشون ندارن   ی رو ی اون ها تسلط دیفهم یم یشده، اما اگه کس یاجبار نی والد

 بزارم!  یکی که امکان نداشت من  یزی کشتن، چ  یقطعاا بچه ها رو م
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 ***** 

 

 " شب آرا " 

 

  نیشه گفت بعد ترنس ها، قدرت مند تر   یدارن و م یبه خصوص ی )) دراگون ها قدرت ها
 شن. ی ها محسوب م

 ! یو آب ی خی ،ی طوفان ن،یدارن، نفس آتش یها قدرت مختلف دراگون

 مشترک دراگون ها از جمله: ی قدرت ها هیبق

 شدن به اژده ها   ل یتبد -１

 پرواز  ییتوانا -２

 ذهن فعال   -３

  ندیگو  یدراگون ها ندارند، خود آن ها م  یدارن که باق ییاگون ها قدرت هادر یبعض البته
 یم ایقدرت به خصوص به دن کی از آن ها به  یک یاست و از هزار بچه،  یعیطب یزیکه چ

 . (( ندیآ

 

 داره؟  یاون قدرت به خصوص یعنیغول و دراگون هست،  ی هم دو رگه   اریخشا

 

 غول ها!  گه،ید  ی رفتم به صفحه  اریخشا الیخ یب
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  ی خنده  ی بعد هم صدا  دم،یبلند فرناز رو شن غیج ی شروع به خوندن بکنم که صدا  خواستم
 ! نیبلند آر

 

  اوشیدست س ی تو یپف پف لی پاست دنی رفتم، با د نیی رو با تاسف تکون دادم و به پا سرم
 ! لیجون...پاست یآخ جونم ی چشم هام برق زد، وا

 هرگز!  لیپاست یدم از جون خودن بگذرم، ولمن حاظر بو یعنی

 

بده به   ایس  ل،یپاست ی بردم و با ذوق گفتم: وا ورشی  اوش یسمت س  یآن  می تصم هی ی تو
 من! 

 

 ی رو باال لیپاست د،ی اون رو قاپ اریخشا رم، یبگ  اوش یرو از س لیکه من پاست نی از ا قبل
 نگاه ام کرد. طنتیسرش برد و با ش

 ؟ یفسقل ی خوا یم  لی_ نوچ نوچ، پاست

 

 بودم، گفتم. لی به پاست رهیکه خ یو در حال  دمیلب هام کش ی ام رو رو زبون

 زود باش بده!  ،یخبر دار  لیمن که پاست نی_ تو که از عشق آتش 

 

 ! ریبگ ایزد: ب ی شخندین اریخشا
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که در مورد نقطه ضعف   یدفعه متن هیچشم هاش،  ی شدم تو  رهیرفت و خ ی هام تو اخم
  ی اومد، گردن دراگون ها به شدت حساس هست، چه تو ادمیدراگون ها خونده بودم 

 شون باشن و چه اژده ها، ها ها ها!  یجسم انسان

 

 ؟ ی د یلب ام اومد: نم ی رو یثیخب لبخند

 

 شک نگاه ام کرد: نه! با

 

 ! یخودت خواست ،یام دندون نما شد: اوک  لبخند

 

و من رو به    دی دست قدرت مند بازوم رو محکم چسب هیدن اش حمله کنم، خواستم به گر تا
 خودش چسبوند، خاک به سرم! 

 ه؟ یک  نیا

 زدم.  ی مواجه شدم، ناخودآگاه لبخند مسخره ا  ری آو   نیرو برگردوندم و با نگاه خشمگ سرم

فهمن و اون    یشون م نی که والد یخطاکار بود، وقت ی ام درست مثل لبخند بچه ها لبخند
 زنن!  یلبخند م ها

 

  نی از والد یچیهم رفت، من که ه ی ذهن ام اخم هام تو ی تو ن یوالد ی اومدن کلمه  با
 کنم!  یدارم بلغور م ی دونم، چ ینم
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شن، پنج پسر و پنج دختر رو با    یآن از پدر و مادر جدا م یم ایبه دن  یدورگه وقت ی  همه
بعدش اون بچه ها به  ، ی کنن، تا هجده سالگ یبزرگ م ی دو تا پر یاز بچگ گه یهم د

 شن.  یدانشگاه منتقل م

 به خودم اومدم و از فکر کردن خارج شدم.   ریآو  ی با صدا 

 

 .ای و دنبال من ب  ریرو بده بهش، شب آرا بگ  لیبه شدت خشن بود: پاست ری آو ی صدا

 

 .می دی که هر ده نفرمون از جا پر  دی رفت، در رو چنان به خم کوب رونیکرد و ب ولم

 

 کرد؟  یرو بهت ندادم قات لیگفت: چون پاست یجیبا گ اریخشا

 

کم مونده بود   تیچرا از عصبان نمیرو مثل منگول ها خاروندم: فکر نکنم، بده برم بب سرم
 همه مون رو ببافه! 

 

و بهش   ستادهی درخت ا هی  ی پا ری آو دمی رو داد، از خونه که خارج شدم د لیپاست اریخشا
 داده. هیتک

 که برگرده گفت.  ن یپام بدون ا ی صدا دنیسمت اش رفتم، با شن به

 

 !ی کردم قابل اعتماد ی فکر م -
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 ه؟ یهام گرد شد: منظورت چ چشم

 

 !شی پ قهیروح بود، برخلف خشم چند دق یبه سمت ام، چشم هاش سرد و ب برگشت 

 

 ،یستفاده کنکشتن ا  ی صداش، هنوز هم خشن بود: من اون کتاب رو ندادم که برا یول
 . یمختلف از اطلعاتش بهره ببر ی ها تی موقع ی تو  یریادبگیدادم که 

 

خواستم   یمن هنوز اون کتاب رو کامل نخوندم، بعدشم ک  ر یهم رفت: آو  ی هام تو اخم
 ؟ ی گ ی م یطور نی رو بکشم که تو ا یکس

 

بلند شده بود   یکه کم یی درهم و صدا ی به درخت، با اخم ها  دیدفعه مشت اش رو کوب هی
 گفت. 

 ! ی رو کشته بود اریخشا  دم،ی رس یتر م ر ی اگه چند لحظه د -

 

 گه؟  یداره م  یچ نی نگاه اش کردم، ا رتیبهت و ح با

 

که اون کتاب برا موجودات نام برده،   ینگاه ام، خودش ادامه داد: هر نقطه ضعف دنید با
بهش وارد بشه نچندان محکم   ی ضربه  هی  هیمرگ اون ها هست، فقط کاف ی نقطه 

 و...تمام!

 



 ا یلوان ی ترانس

 
69 

 

 لیپاست  هیاومد من به خاطر   ینم ری دهن ام گذاشتم، واقعاا اگه آو ی هام و رو دست
 رو کشته بودم؟  اریخشا

 

 دونستم!  یگفتم: من...من نم  یآروم  ی صدا با

 

موندنش    گهید ار،یشب آرا، برو اون کتاب رو ب  ی بچه ا یلی: خدمیکلفه اش رو شن پوف
 .ستیتو صلح ن شیپ

 

دفعه با دقت بخونم تا   نیدم ا  یخوام تا آخر بخونمش، قول م یم  ر،یگفتم: نه آو   عیسر
 رو نکشم!  یکی

 

اول  ی دوباره بهت اعتماد کنم، تو اصلا صفحه  ینگاه پر التماس ام: چطور  ی شد تو رهیخ
 ؟ ی الزم بود خوند  ی کتاب رو که مربوط به تذکر ها

 

 گفتم: نه!  یبا شرمندگ  انداختم و نییرو پا  سرم

 

 اومد و بازوهام و گرفت: نگاه ام کن!  جلو

 

  نیچن گهی بار د ک ی  هیاش: فقط کاف یمشک ی شدم به چشم ها رهیرو بلند کردم و خ سرم
 ؟ ی دی کنم، فهم یاطلعات رو از ذهن ات پاک م ی همه  ،یبکن یاشتباه
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 تفاده کنم. بار درست اس نیدم ا ی ام تا بنا گوش باز شد: آره، قول م شین

 

 ! دوارمی زد: ام ی محو لبخند

 

 ! رهیمن رو بگ یکیوسط   نیحاال ا  م،یموند  رهیخ گه یحرف به هم د  یلحظه هر دو ب  چند

کرد،   یاحساسات ام رو دگرگون م بیعج نینشده بودم و ا کینزد  ریقدر به آو  نی حاال ا تا
 بغل اش هستم!  ی تو باا یهست که تقر یپسر  نی اول ری تونم بگم آو یبه جرئت م

 

ازش  م یمستق ری و غ میداره، بار ها مستق ییچه رگه ها   ریدوست دارم بدونم آو  یلیخ
 و اون طفره رفته بود. می بود دهی پرس

 

کنم   یم دی...تاکشهیهم اسمنی با   ری بود، چرا آو نیداشتم ا  ری که از آو یسوال   نیمهم تر  یول
 مهربون هست؟  شهیهم

اش رو تموم نکرده   لیدانشجو دوره تحص کیکه  یهست که تا زمان نیا  نیاز قوان یکی
 خواد؟  یازدواج م ی رو برا اسمنی  ری آو ی عنیتونه با استاد ش ازدواج کنه،   ینم

 

 لحن ممکن صداش کردم. نی هام رو تر کردم و با نرم تر لب

 سوال بپرسم؟  هی  ر،ی آو -
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 دم جواب بدم!  یقول نم یو آروم گفت: بپرس، ول  دیکش یقیعم نفس

 

آد جواب    یپرسم، جونت در م یگفتم: پس اصلا نم یهم رفت و با سرتق ی هام تو اخم
 ؟ ی بد

 

و ناخودآگاه   دمی آرومش رو شن ی خنده  ی فاصله گرفتم و بهش پشت کردم، صدا ازش
 رفت.  ادمیلب ام نشست و سوال کردن کاملا  ی رو ی لبخند

 

 **** 

 

 همه تون، بسه!  نی گفت: ساکت باش ی بلند  ی با صدا عمران

 

 نیسال اومده بودم ب کی کردم، بعد  یبه اطراف نگاه م جانیبا شور و ه د،ی خواب همهمه
 رو بچشم!  ی عاد یزندگ  کی تونستم طعم   یو م ی مردم عاد

اون   نیبه جاده، سه تا ماش می رس یم می جنگل که خارج شدبار آروم تر گفت: از  نیا  عمران
 ی تو یخونم ک  ینشسته، از االن م اریو کوه نیتک ر،یجا هست، تو هر کدوم از اون ها آو 

 . نینکن یتا قات نهیش یم ینیچه ماش
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  ی رن تو یم الیفرناز و دان  اسمن،یدست اش نگاه و ادامه داد: شب آرا،   ی تو ستیل به
هم تو سوار    اریو خشا  نیآر  ن،ی تک نی ماش ی و شهراد تو اوشیسارا، س وا،یه ر، ی آو  نیماش
 ن؟ ی متوجه شد یشن، همگ  یم اری کوه نیماش

 

 بله، عمران هم سرش رو تکون داد و جلو تر از ما راه افتاد.  می صدا گفت  کی

باهاش هم کلم نشده بودم و االن   ادیز  گهید  ریمن و آو  ن یمختصر ب ی اون روز و دعوا  بعد
 داشتم!  دنشی د ی برا یخاص جان یاسترس و ه هی

گوناگون هست رو   ی اطلعات در مورد رگه ها یاون کتاب رو تموم کنم و االن هرچ تونستم
نداره،   ینقطه ضعف چیکه ه ی دونم با تمام نقطه ضعف ها و قوت هاشون، تنها رگه ا یم

 ترنس ها هستند! 

که   نیهم در مورد ترنس ها ننوشته بود، خلصه ا یاطلعات خاص چی که ه نیتر ا  بیعج
 و مجهول هستم!  یخ یموجود مر هیمن 

لب   ی لبخند گنده رو هیاون همه انسان تو گوشه و کنار  دنی با د می از جنگل خرج شد یوقت
 خودم خارج شدم! ی ا یشه باالخره از دن یام نشست، باورم نم 

 

تا جلو و   دمی دو عیاول از همه سر نشسته بود،  ک یش  یلیو خ یمشک  نیماش هیتو  ری آو
 ! نمیکنارش بش

 

که باعث   د ی چیسرم پ ی درد وحشتناک تو هینشست،  رهی دستگ ی که دست ام رو نیهم اما
 سرم رو بچسبم.  یشد دو دست
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  یرفت، با طور نی که سراغ ام اومد، به همون سرعت هم از ب یسر درد به همون سرعت اون
 گرفتم؟  ی سر درد نیکه شک کردم من چن 

 

موضوع   الیخ یگرفتم ب می من هم تصم د،یکس نفهم چی ه دمیاطراف نگاه کردم و د به
 نشستم.  نی ماش ی در رو باز کردم و تو نیبشم، بنابرا 

 حرکت کردن.  گهیبا هم د نیهم نشستن و هر سه ماش هیبق

 از همه، طبق معمول من شروع به صحبت کردم!  اول

 

 . دمیپرس جانیکرد و با ه یم  یکه مثل چوب خشک نشسته و رانندگ  ریسمت آو  برگشتم

 م؟ ی ر یاالن کجا م -

 

 به من کرد: خونه. ینگاه مین ری آو

 

 نگاه اش کردم: خونه؟!  زونیآو  ی  افهیشد، با ق یکاملا خال بادم

 

همه مدت   نی خونه؟ ما بعد ا یچ یعنیاز پشست سر گفت:   نیغمگ افهیهم با ق الیدان
 گه؟ ید ی خونه  هی می که بر  رونی ب میاومد 

 

داشتم کلا  دنشی از دوباره د جان یه یهم نداد، هرچ یبه ما نکرد و جواب یتوجه چی ه ری آو
 شد!  هیتخل
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 ها!  میچوب خشک، با تو بود  یحرص محکم زدم به بازوش: ه با

 

 و کمربند ات رو ببند، زود!  نی فت: شب آرا صاف بشهم ر  ی تو ر یآو  ی ها اخم

 

  یو حت دنی خند یم  زیر ز یبا خشم و پر از حرص نگاه اش کردم که بچه ها از پشت ر چنان
 هم خنده اش گرفت!  ریخود آو 

 ام رو براش در آوردم. زبون

 

 باش! الیخ نی به هم -

 

آوردم و  رونیمانتوم ب بیجا بهمون داده بودن رو از ج نیکه قبل اومد به ا  ی ا یگوش
از   ،یساده و چند تا هم باز  ی توش نبود جز چند تا برنامه  یخاص زی روشن اش کردم، چ

 بهتر بود!  یلیخ  ریبا آو  یهم صحبت

 

 ی ها ن ی سورتمه و از اون ماش ن،یکه تله کاب می دی رس ییجا  هیساعت بعد به  کی  حدود
 بود!  یآد اسم شون چ  ینم ادمیکوچولو داشت که االن 

 

  ر یآو  دمی کردم و در کمال تعجب د  یناراحت داشتم نگاه م ی  افهیو ق زونیآو  ی لب ها با
 طور.  نی ها هم هم نیماش هیروند و پارک کرد، بق نگیرو به سمت محل پارک  نیماش
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 ! نیبود ا یعجب آدم م،ینگاه کرد ری گشاد به آو ی چهار نفرمون با دهن باز و چشم ها هر

 

بار نگاه   نیشد، ا  ادهیاز داشبورد برداشت و پ یآفتاب نکیع هیتوجه به ما  یهم ب اون
 ! د یهمه مون به سمت هم چرخ رونیح

 

 خونه!  می ر یکه گفت م نیبا بهت گفت: ا اسمنی

 

 ! م یدونست  یبود و ما نم یی دست اش زد: چه دورغگو ی آروم رو  فرناز

 

 تا بر نگشته!  م یبش  ادهیبچه ها، پ الیشد و گفت: َوخ از اون ژست بهت زده خارج  الیدان

 

  نینبود برگرده و ا دی بع ری واال از آو  م،ی شد ادهی پ ن یاز ماش عیسر یل یحرف اش خ نیا با
 برونه! م یکه قرار بود توش بمون ی دفعه واقعاا به سمت خونه ا

 

 ن؟ یسوار کدوم بش  نیخوا  یعمران با لبخند گفت: اول از همه م م، یرفت هیسمت بق به

 

 : سورتمه! می و با ذوق گفت  مینگاه کرد  گهی هم د به
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که سورتمه بود راه افتاد ما هم دنبالش  یسرش رو تکون داد و به سمت قسمت عمران
 .می رفت

 

 ؟ یدونست  یم ،ی بد یل ی که فقط اون بشنوه گفتم: خ یرفتم و آروم طور ریکنار آو  من

 

 . میر یجا خونه م نیبهتون نگفتم، بعد ا  یزد: من دروغ ی محو لبخند

 

 م؟ یکن حیقبل اش قراره تفر یشد بگ  یدر هم گفتم: نم ی سمت اش برگشتم و با اخم ها به

 

 شد گفت: نه! یم ده ید  ر یکم از آو  یلیکه خ ی طنتیو با ش  دیخند

 

من   ی جلو  نیتک م، ی ستادیصف ا  ی و تو  میرفت د،یخر  طی همه به جز خودش بل ی برا عمران
بود و   اری خشا نی که بعد تک ن ی بودن! جالب تر ا گاردمی پشت سرم، انگار باد ری و آو ستادیا

 کنن؟  یم  نی ها چرا همچ نی ا  ار،یاون کوه ی جلو

 

 ن؟ ی ستادی ا  یطور نی زد و گفتم: چرا ا نی کمر تک به

 

راه   نیممکنه ب ست، یبه شما ن  یبرگشت و با خنده گفت: چون اعتبار  اریاون، کوه ی جا به
 . نیبکن یخرابکار
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با   مینتون یوقت م،یو مرموز زد   زیآم  طنتیلبخند ش هیکردم و هردو   ار یبه خشا  ینگاه هی
 ! می کن یم هیسه نفر خودمون رو تخل  نیبا ا م، یکن طنتیش هیبق

 نیو تک  ر ینقشه واسه آو یذهن مون کل ی تو اریبا خشا  م،ی سوار شد ب یهمون ترت به
 ! می دیکش

 

  یم دیبا  یطوالن یلیقسمت خ هیتا حرکت کنه، از   دمی کش نییسورتمه رو پا ی ها دسته
به اون هم ازمون عکس    دنیقبل از رس  ،یو اصل چیدر پ چی پ ی ها لیبه ر می تا برس می گذشت

 گرفتن.  یم

 

 دم! یاز االن هشدار م طنت،یش  یب  طنتی: شب آرا شدمیرو از پشت سرم شن ری آو ی صدا

 

سرم رو خم کردم و از  ری جواب به آو  ی صورت ام نشست و به جا  ی رو ی گنده ا لبخند
 نره!  ادتی اریهمون جا داد زدم: خشا

 

 تخِت تخت!  التیره، خ  یهم برگشت و داد زد: نم اریخشا

 

  ی دختر ها و خنده  غیج ی صدا م،یو همه با سرعت حرکت کرد  می دیرس  یقسمت اصل به
 .دمی شن یپسر ها رو م

 

 گفتم: حاال، استپ کن! اری ذهن خشا ی تو
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هم چون   نیتک سته،یباعث شد با   نیسورتمه رو ول کرد و هم ی دسته ها عیسر اریخشا
 آماده نبود محکم از پشت بهش برخورد کرد!

 

  نهیمهم ا  یول که کمر و سرم درد گرفت نیبا ا دم،ی و بهش کوب ستادمی هم از عمد وا نا من
 ! می انتقام اسکورت کردنم مون رو گرفت

 ! دهی هم از پشت به من کوب ری آو  دمی خوردم و فهم ی د ی دفعه تکون شد هی

 

من شما دو نفر و   ن،یی پا می که برس نی پر از خشم گفت: فقط منتظر باش ی با صدا نیتک
 کنم! یم یسلخ

 

 کمک من هم حساب کن!  ی هم با حرص گفت: رو ری آو

 

 پر صدا بود! ی جواب ما فقط خنده ا و

 

آماده   نیو تک ر یو چون آو  میکرد یاستپ م یه یب ی سرآش ی به جز قسمت ها ری آخر مس تا
 شد!  یداد شون بلند م ی و صدا  دندیکوب ینبودن بهمون م

اون لحظه اصلا برام   یباشم ول یسخت  هیمنتظر تنب دیبا  می بش ادهیپ  ی بودم وقت مطمعن
 مهم نبود!  ی ذره ا
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کمر بندش   عیسر د،یشدن رس  ادهیبه قسمت پ یوقت  اری خشا د،یرس انیبه پا ریکم مس کم
 رو باز کرد و الفرار!

 ! دیشد و دنبالش دو  ادهیهم به همون سرعت پ نیتک

 دم!کر دن یبشه مثل اسب شروع به دو  اده یپ ری که آو نیشدم و قبل از ا   ادهیپ عیهم سر  من

 

 شب آرا، مگه دست ام بهت نرسه!  سا یاز پشت سر داد زد: وا ری آو

 

 ! دمی خند یهمچنان م یگرفته بودم ول  ی دیشد   استرس

 ! ستادیعمران ا ی هم اومد و جلو ریبه سمت بچه ها و پشت سر عمران پناه گرفتم، آو  رفتم 

 

 ور!  نیا ا ی شده گفت: ب زیر ی و چشم ها  دی تهد با

 

 باش!  الیخ نیزدم: به هم ی شخندین

 

 شده باز؟  ی: چدیبا تعجب پرس  عمران

 

تا من و   ستادنیا  یوا م یکردن، اون باال ه یکیدست به  اریگفت: با خشا  تی با عصبان ری آو
 !میبهشون برخورد کن نیتک
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 نداد. یخنده و جواب ریزد ز ی بلند  ی با صدا عمران

 

 از من بگذر!  م،ی م مثل شما تصادف کردنگاه کردم: خوبه خودمون ه   ریبه آو  تی مظلوم با

 

ها  یرال  لیکه سوار اوتومب  یو چپ چپ نگاه ام کرد: به شرط دیکش ی پوف کلفه ا ری آو
 !نینش

 

 عمراا!  ؟ی چ یعنیمن بلند شد:  غی" ن " آخر از دهن اش خارج نشده بود که ج هنوز

 

و    نیماش ی برمت تو یم ای قبول کن،  ای باال انداخت:  ی زد و شونه ا ی با خباثت لبخند  ری آو
 خب کدوم؟  ،یبش اده یزارم پ ینم ومدنین هیکه بق یتا زمان

 

 ؟ ی بگ یزیچ ی خوا  یاعتراض به عمران نگاه کردم: نم با

 

 کنم!  یشماست، دخالت نم نیخنده گفت: مشکل ب با

 

 رو چکدومی: هستادمی ا ری آو  ی درهم جلو رفتم و روبه رو ی و با اخم ها  نهیبه س دست
 کنم!  یانتخاب نم
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 ؟یکن یباال انداخت: نم  ابرو

 

برداشت   زی سمت ام خ ری دفعه آو هیگفتم،  یظیهام رو باال انداختم و همزمان نوچ غل ابرو
 قدم عقب رفتم.  هیو  دمیکش یغیکه ج

 

 !یکن یم  یباشه بابا، چه زود هم قات -

 

 هردوشون بلند شد، مسخره کردن من خنده داشت؟  ی خنده  ی دفعه صدا نیا

 

رو گرفته بود و   اریگردن خشا  ن یکه تک یشدن، در حال  دایهم پ اریو خشا نیپشت سر تک از
 گفت که ولش کنه! یم  نیاون آخ و اوخ کن

 

 باهاشون؟  میگفت: چه کن  ریرو به آو  نیتک

 

جواب اعتراض اون   یاعتراض کرد، ول عیهم مثل من سر اریکرد، خشا ف یرو تعر  هیقض ری آو
 بود! نی تک ی جانانه از سو ی پس کله  هیهم 

 

قرار شد من با   م،یها گذاشت ل یاوتومب دیو ناچاراا از ق می کرد گهی نگاه به هم د هی  اریخشا با
 برن!  یسوار نیماش هیو بق  نیسمت تله کاب  می بر اریو خشا  ری آو

 .انیتا ب می بمون هیباال منتظر بقاون  می دیرس  یهم وقت بعدش
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 که حد نداشت!  دیها اون قدر بهمون خند  بچه

 

دونست از   یرفت و نم یما م ی جلو ری که آو یدر حال م،یرفت ادهیراه رو تا اون جا پ کل
 ! میکن ینگاه اش م میدرهم دار ی و اخم ها   نیآتش ی پشت سر با چشم ها

 

من و   م،ی قرمز شد ی ها ن یاز تله کاب یکیسوار  م،یستاد ی صف ا ی و تو  دی خر طی بل ری آو
 . میطرف نشست هیهم  ریطرف و آو  هی اریخشا

 

زدن اما من در سکوت   یحرف م اری و خشا  ریکردم، آو ینگاه م نییبه پا  نهیبه س دست
 شدم.   ادهیباال جلو تر از اون ها پ می دی هم رس ی کردم، وقت یبهشون گوش هم نم یحت

 بچه ها بود. ی کوچولو برا یشهرباز هیباال چند تا مغازه و  اون

 

 ن؟ یخوا  ینم یزیرو به ما گفت: چ ری آو

 

 بخرم؟  یزیرم بخرم، آرا واسه تو هم چ ی م یآب معدن هیجواب داد: من  اریخشا

 

 که اون جا بود رفتم.  ی ها قینه تکون دادم و به سمت آالچ یرو به معن سرم

 من اومد و روبه روم نشست.   شیهم پ  ریرفت و آو  اریخشا
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 .نمیگذاشت: شب آرا، نگاه ام کن بب زیم ی به جلو خم شد و آرنج هاش رو رو  یکم

 

 زد: نگاه کامل!  یک ی نگاه اش کردم، لبخند کوچ یچشم ریز

 

 و کامل به سمت اش برگشتم: هان؟  دمیکش ی کلفه ا پوف

 

 باهام؟  ی اش بزرگ تر شد: مثلا قهر لبخند

 

رو هم نداره قهر   یشوخ ی استاد پررو که جنبه  هی با   دی هم مثل اون خم شدم: چرا با من
 کنم؟ 

 

 !یهست که قهر  دایاز شواهد پ یدونم، ول  یبه خودش گرفت: نم ی متفکر ی  افهیق

 

 توهم نزن.  ستم،ین ری بهش رفتم: نخ ی غره ا چشم

 

خودم رو  کمیبود  یدفعه بلند شد و به سمت ام اومد و کنارم نشست، چون ناگهان هی
 گرد نگاه اش کردم. ی و با چشم ها دمیعقب کش
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مناسب مکان خودش هست، نه   یهر شوخ یبدون د ینگاه ام کرد: شب آرا با  تی با جد ری آو
انجام  یچه کار یک  یبفهم  دیتا من بهت برخورد بکنم، با یسی وا یکه تو اون ارتفاع ه نیا

 ات کردم. هی تنب نیهم ی برا ی بد

 

به   مید یرس یشد وقت ینم  ؟ی کرد یمحرومم م  حیاز تفر  د یشدم: حتماا با   نهیبه س دست
 شدم؟  یم هیتنب گه ید  یطور هیخونه 

 

استاد پررو که جنبه هم نداره تو   هیبا  یریگ  یم ادیبه بعد   نیاز ا یول ر،ی : نخدیخند
 !ینکن  یشوخ ییهرجا

 

 ؟ یدار ییتو چه رگه ها   ری : آودیاز دهن ام پر  ییهو ی  یلیخ م،یسکوت کرد قهیدق چند

 

اون   یکس د ید ی باشه، وقت  دهی صدامون رو شن یبه اطراف نگاه کرد که نکنه کس عیسر
 داد. رونی نفس اش رو به شدت ب ستی اطراف ن

 

 ی جمع انسان ها ی تو دینبا یدون یات کنم! مگه نم هیهم تنب گهیطور د هی د یانگار با  -
 ؟یبزن  ییحرف ها نیچن

 

ترکم،   یم یدارم از فضول  گه،یتوجه به حرف اش، بازوش رو گرفتم و تند تند گفتم: بگو د یب
 بگو بگو! 
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  ینگاه ام کرد و آروم گفت: پر یچشم  ریز  د،یاش کش یلخت و مشک ی موها نیب یدست
 ! یبدون دیکه نبا یزی چ هیآتش و 

 

 مگه نه؟  ،ی دفعه گفتم: ترنس هیلحظه نگاه اش کردم و بعد   چند

 

 سوال ام بود. دیی حرف نگاه ام کرد، تعجب نگاه اش تا یو ب برگشت 

 

ترنس   هیتونه به  ینم یترنس به آسون هیکتاب خوندم  ی زدم و ادامه دادم: تو ی لبخند
ام   کی نرد یکردم وقت یو پاره م  کهیبرسونه، اون دفعه که داشتم همه رو ت بیآس گهید

 .یترنس دار ی هم رگه   ی حدس زدم تو نی هم ی نشون ندادم، برا یواکنش ی شد

 

  ز، یحد ت  نیکردم تا ا  یو گفت: فکر نم  دیلب اش نشست، آروم خند ی کم لبخند رو کم
 ! نیآفر  ،یزرنگ و باهوش باش 

 

رو روبه   لونی ها اومد، نا یگنده از خوراک  لونینا هیبا   اری جواب اش رو بدم که خشا خواستم
 گفت.   یمن گذاشت و با چشمک ی رو

 

 هم گرفتم، حمله!   لیلواشک و پاست -
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 که دو برابر شده بود!  نی کرده بودم انگار اشتهام برگشته و جالب تر ا ی آشت ر یکه با آو  حاال

عشق  ی رو به چنگ آوردم، وا لی حمله و از ته اش پاست لونیبه نا  اریبه قول خشا جهینت در
 تو!  یمن یزندگ 

 

کجا، عر زدن  ری آو ی آروم و مردانه  ی خنده  یبلند شد، ول اریو خشا  ری آو ی خنده  ی صدا
 کجا!  اریخشا

 

 ***** 

 "  ر ی" آو 

 

شب آرا حلقه کردم و آروم از  ی رو دور شونه ها یکی زانو ها و اون  ری دست ام رو ز هی
 اش آوردم.  رون ی ب نیماش

 یکردم ول  یخودم حس م ی رو رو هیشونه ام گذاشت، نگاه بق ی خورد و سرش رو رو تکون 
 ندادم.  یتیاهم

 

نماش هم   ی رو ینیتزئ ی شب به خاطر چراغ ها   یکیتار ی که تو یبزرگ  ی ل یسمت و به
 هم دنبال ام اومدن.  هیمشخص بود رفتم، بق
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بچه ها مشخص شده و   ی حرکت و به طبقه باال رفتم، اتاق ها یسنگ ی سمت راه پله  به
ونده بودن، به سمت اتاق شب آرا رفتم و داخل شدم، اتاق  در ها اسم هاشون رو چسب  ی رو

 بود. یو مشک  دی سف ،ی طوس ی از رنگ ها یبیاش ترک 

 

نکردم و خودم آوردم اش،   دارشیدونستم چرا ب  یتخت گذاشتم اش، خودم هم نم ی رو
 همونه!  نیکرد ا یفرق داشت که آدم باور نم  داریب ی قدر با شب آرا   نیخواب ا ی تو

 

نشسته    نیو تک اریاز بچه ها نبود، فقط عمران، کوه ی رفتم، خبر نییو به پا  ونر یاتاق ب از
 دو نفره نشستم. یمبل سلطنت ی رو  ن یتک ش یبودن رو مبل ها، من هم پ

سالن   ی گوشه   هیبزرگ   ی بزرگ، آشپز خونه  یلیسالن خ   هینگاه گذرا به سالن انداختم،  هی
تر هم    کی کوچ ی راه پله  هی رفت،  یباال م ی که به طبقه  یبزرگ  ی بود و کنار اون راه پله 

 . دیرس یم ن یزم ری کنار اون به ز

که   ی ا نهیشوم   ی سالن رو پر کرده بودن، بعلوه  یدست راحت  هیو  یدست مبل سلطنت دو
 روبه روش بود. ی گهواره ا  یدو تا صندل

 

 اون چشم بدوزم. عمران وادارم کرد به ی صدا

مدت شما هر روز چند   نیا ی تو   م،ی ش یجا مستقر م نیا  یطوالن یلیمدت خ  ی خب، برا -
و استفاده نکردن از قدرت هاشون    ایدن نیشلوغ تا به ا ی به جاها  نیبر یتا از بچه ها رو م

 عادت کنن.

 

 گفت: و بعدش؟  ی محو  شخندیبا ن اریکوه
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  نیا م، یکن داشونیو پ  میبچه ها بگرد نی دنبال والد دی بهش کرد: با ینگاه می ن عمران
 خطر هست. ی بگذره جون هر ده نفرشون تو یطور

 

  میدون یما که نم  ؟ی: چطورد ی از عمران پرس نیتک م،یبه هم کرد  ینگاه نی با تک  همزمان
 همه شون زنده هستن؟  یحت ای اون ها کجا هستن 

 

  نیهم ی اکثر اون ها تو  ن،یگفت: همه شون زنده ان تک   نانیزد و با اطم ی لبخند عمران
 هستن.  گهید ی شهر ها  ی کنن، حدود شش نفرشون تو یم  یشهر، تهران زندگ 

 

که  یدون  یعمران، م هیزانو هام گذاشتم: نقشه ات چ ی جلو خم شدم و آرنج هام رو رو به
  یپا م ر ی قانون رو ز  نیمهم تر   میفهمن ما دار یهمه جا هستن و م   لنتیآت  ی مامور ها

 که هنوز دوره شون تموم نشده!  ییبچه ها  ن یکردن والد دایپ م، یزار

 

اون قانون   ی تو ر،ی : من قانون ها رو بهتر از تو حفظ هستم آودی با آرامش خند عمران
ه اون ها رو با هم روبه رو  داشته باشن، مگه قرار  نی با والد یملقات  دی نوشته بچه ها نبا

 نه خودشون رو، حل شد؟   می ما فقط خون اون ها رو الزم دار م؟یکن

 

رم   یهلک ام م  یبه خودش داد: کاملا، من از خستگ یخورد و کشش یتکون اریکوه
 .ریبخوابم، شب تون بخ
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گردش   نی فردا روز بزرگ هست، اول م، ی و به اتاق هامون رفت می بلند شد بیاون به ترت بعد
 ! ستی جا جمع شدن شون اصلا به صلح ن ه یکه  ی ده نفر یعلم

 

 ***** 

 

و   اسمنیشد، بعدش هم فرناز،   ادهیرو پارک کردم، شب آرا زود تر از همه پ نیماش یوقت
 . ستادنیو کنارش ا ادهیپ الیدان

 

  ن،یونم از قدرتتون استفاده کردبد  هیگفتم: فقط کاف تی با جد یبه هم چهار تا بمب انرژ رو
که  یزیو هر چ نی ش یوارد پاساژ م ی عاد ی مثل آدم ها م، ی گرد  یبر م ل یهمون لحظه به و 

 تون هست؟  شیکارت هاتون پ ن،یخر  یم نیدوست داشت

 

تر برن   عی سر ستنیدونستم دل تو دل شون ن یشون سر هاشون رو تکون دادن، م  همه
و ده سال   ست ی تعلق دارن، دو  ییبار هم که شده حس کنن به جا نیاول ی آدم ها و برا نیب
 من هم مثل اون ها بودم!  شیپ

 

 . دیبا ذوق پرس ستاد،یشب آرا به سمت ام اومد و کنارم ا  م،ی سمت پاساژ رفت به

 م؟ ی بخر میتون یدل مون خواست م ی هرچ -

 

 وسک رفتن! سرم رو تکون دادم، به محض وارد شدن دختر ها به سمت فروشگاه عر   فقط
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با ذوق  ی که چطور میکرد  یگرد شده به اون سه نفر نگاه م ی با چشم ها الیو دان من
 کردن!  یبزرگ و پشمالو نگاه م واناتیبه ح ی کودکانه ا

 

و   یخرگوش بزرگ، صورت هیلب ام نشست و با تاسف سر تکون دادم، شب آرا  ی رو لبخند
 رو برداشت و گفت.  ییپشمالو 

 خوام! یرو م نیمن ا  -

 

اسب   دن، ی رو خر ییاسب و خرس بزرگ و پشمالو ه ی بیهم هرکدوم به ترت اسمنیو  فرناز
 باشن!  دهی شد اون ها عروسک خر   یبود و خرس قرمز، باورم نم دیسف

 

  نیامان از دست ا  م، ی و دوباره داخل پاساژ برگشت م یگذاشت نی ماش ی عروسک ها رو تو اول
 دختر ها! 

  نی دونستم ا ینم یهستن، ول دی بودم انسان ها مخصوصاا زن ها عاشق خر دهیجا د همه
 زن هم دارن!  ی رو دو رگه ها  یژگ یو

مردانه و دختر ها به   ی به سمت لباس ها الیمن و دان  م،ی بزرگ لباس شد ی مغازه  هی وارد
 .می سمت زنانه رفت

ق پرو شد رفتم تا  داخل اتا الیکه دان نیبعد ا  ن ی هم ی بخرم، برا یز یکه قرار نبود چ من
 .دمی رو د اسمن یکنم، فقط  دای دختر ها رو پ

 

 کرد. ی نگاه م یسمت اش رفتم که داشت با دقت به تاپ مشک به
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 فرناز و شب آرا کجا رفتن؟  -

 

باال تا کفش ها و شلوار ها رو نگاه   ی که نگاه ام کنه گفت: شب آرا رفت طبقه  نیا بدون 
 کنه. یکنه، فرناز هم داره لباس پرو م

 

 ! دمیند  یز یرو تکون دادم، چشم هام رو بستم و به شب آرا فکر کردم، اما چ سرم

 نمش؟ یتونم بب  یچرا نم یبود، لعنت دهیفا  یب یبار تکرار کردم ول ن یچند

 افتاده باشه؟  یاتفاق نکنه

 

 یکنم، ول دایباال رفتم، چشم گردوندم تا پ یکیو دو تا   دمیله دو به سمت پ عیسر   نیا با
 نبود!

 

  یآب ی دختر قد بلند با چشم ها  هیشما  دی: ببخشدمی که اون جا بود پرس یبه مسئول از
 ن؟ ید یند

 

 ن؟ ی زد: نه، همسرشون هست یمصنوع لبخند

 

 ندادم و جلو تر رفتم، پس کجاست؟  یجواب

 .نمشیدفعه تونستم بب نیچشم هام رو بستم و بهش فکر کردم، ا دوباره
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نقطه بدون، به شدت در رو باز کردم، شب   نی خلوت تر ی رفتم که تو ی سمت اتاقک پرو  به
 نشسته و سرش رو محکم گرفته. نیزم ی آرا رو

 

 شده؟  یگفتم: شب آرا، چ یخم شدم و با نگران کنارش

 

 ترکه!  یگفت: سرم...داره...م یفیضع ی صدا با

 

  یکی  دی رو زمزمه کردم، حدس زدم شا ییلب جادو ری سرش گذاشتم و ز  ی ام رو رو دست
 کرد.  یخواد به ذهن اش نفوذ کنه و اون داشت مقاومت م یم

 شده؟   ینداشت، پس چ ی ا دهیفا  دمی که تموم شد د نیا  بعد

 

 هاش رو باز کرد و دست هاش رو برداشت، برگشت و با تعجب نگاه ام کرد.دفعه چشم  هی

 

 ؟ ی کن ینگاه ام م یطور نیهم رفت: چرا ا  ی هام تو اخم

 

اومد و به اطراف نگاه کرد، انگار داشت دنبال   رونینداد، بلند شد و من و کنار زد، ب یجواب
 گشت.   یم یکی

 

 گفتم. ت یکه ازم دور بشه دست اش رو گرفتم و با عصبان نی از ا قبل
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 ؟ ی ر یگم؟ کجا م ی م یچ ی شنو یم -

 

  یکیدنبال  د یگه با  ی بهم م یحس هیدونم، فقط   یتکون داد و آروم گفت: نم  جیرو گ سرش
 بگردم! 

 

تازه من چرا    ست،ین ی سر درد و واکنش شب آرا عاد  نیحتما از عمران بپرسم، ا  د یبا
 رو تجسم کنم؟ نتونستم اون 

 گونه اش گذاشتم و وادارش کردم نگاه ام کنه.  ی ام رو رو دست

 . میبر  یخر  ینم یزیاون حس رو کنار بزن، اگه چ -

 

 کرد. یبود، مثل افراد مسخ شده رفتار م  جیگ هنوزم

که شب آرا رو مثل کف  یتنها کس  اد،یاون ب دی ام رو برداشتم و به عمران زنگ زدم، با یگوش
 شناخت فقط عمران بود.  یدست اش م

 

 ***** 

 " شب آرا " 

 

 کنم!  داش یپ د یگم شده ام رو گم کردم و با ی  مهیداشتم، انگور ن یبیعج حس
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 . دمیمهربون عمران رو شن ی دست ام حس کردم و صدا ی رو رو یگرم دست

 .یش  یم جیبد تر گ یتر فکر کن شیب  یشب آرا، آروم باش، هرچ -

 

ام رو   یزندگ  ی تو زیچ  نیدارم عمران، انگار مهم تر   ی و ناراحت گفتم: حس بد دمی برچ لب
 ! هیچ زیدونم اون چ یکه نم ن یگم کردم و بد تر ا 

 

 یدوست ام داره، م یبی کردم عمران جور عج یحس م شهیزد، هم یپر آرامش لبخند
 یاش رو نم  لیدل یرو نسبت به خودم حس کنم، ول ادش یتونستم مهر و محبت ز

 دونستم. 

  یتر باش ال یخ یب یگم هرچ ی هست که م نیهم  ی برا ،یگ  یم یتونم درک کنم چ یم  -
 شه!  یبهتر م

 

 به پهلوم زد. ی کنارم نشست و با آرنج ضربه ا اریندادم، همون لحظه خشا یجواب

 ا چت شده؟ ره رو اعصاب ام ها، آر یساکت بودنت داره م نی ا -

 

 به منم بگو!  ی دیباال انداختم: فهم ی ا شونه

 

 ! یخوب بش دی شا  م؟ی خورده بترکون هی  هیزد: نظرت چ یزیآم   طنتیش چشمک 
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لبخند گنده ام رو که  ام،یحالت در ب نیتر از ا  عینبود، خودم هم دوست داشتم سر ی بد نظر
 ! می رو بخر  لشی وسا دینقشه دارم که با هی م،ی و گفت: پاشو بر  دیخند  دید

 

  یشیلوازم آرا ی مغازه  هیوارد  دمی راه افتادم، با تعجب د اریجا بلند شدم و دنبال خشا از
 شد!  یفروش

 

 ؟ ی بخر ی خوا یم یآرنج اش رو گرفتم و آروم گفتم: چ ستادم،یا کنارش

 

 !م یگر   ی برا زی م زیزد و اون هم آروم گفت: چند تا چ یچشمک

 

 ن؟ یدار یرو به فروشنده گفت: آقا کرم برنز کننده با رژ لب مشک اریم گرد شد، خشاها چشم

 

 هام رو گردوندم و سرم رو با تاسف تکون دادم، پوف!  چشم

 

 ***** 

 

صحبت آروم چند نفر   ی اومد چشم هام رو باز کردم، صدا یاتاق م رونیکه از ب ییصدا  با
 درست پشت در اتاق من بود.
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عمران   ی گوش ام رو به در چسبوندم، صدا...صدا ستادم،یرو کنار زدم و پشت در ا  یتخت رو
 بود.   ریو آو 

 

هستند، خارج   اریخشا نی سراغش والد  یبر د یکه با ی فرد نی آروم گفت: اول ی با صدا عمران
  میتا عنکبوت هست، با ت یغار با کل  هیها   دراگون نیسرزم ی از شهر به سمت شمال، ورود

 برو.  اریخودت و کوه

 

چند تا دورگه اون هم از نوع   یعنیتو؟   یگ یم یدار یآروم تر بود: عمران چ ری آو ی صدا
 ! رهیات نگ یعالمه اژده ها؟ شوخ ه یرو دنبال خودم ببرم وسط   یبمب انرژ

 

! بهم  ری دم آو یانجام نم ریب رو بدون تد یکار چی : من هدی طبق معمول آروم خند عمران
 اعتماد کن! 

 

 . ومدیدر ن ر یاز آو  یی صدا

  جانیبه فرو سرخ بکشم بس که ه لیفرابنش ما  غی ...پشت در کم مونده جیمن و بگ حاال
 داشتم! 

داشته باشم و دل   جانیبود که ه یعی ام هست و خب طب تی مامور نی اول ییجورا هی نیا
 تو دل ام نباشه. 

شدم و    دهی کوب واری دفعه در اتاق محکم باز شد و چون من آماده نبودم محکم به د هی
 ام بلند شد!  فیخف غیج ی صدا
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کاملا  ی شده داخل اومدند، با ژست زی ر ی درهم و عمران هم با چشم ها ی با اخم ها ری آو
 طلبکار! 

 

 ؟ ی تو هست واریخب...گوش دگفت: خب  یبا لحن طلبکار تر عمران

 

 گفته؟  یزدم: نه، ک  ی احمقانه ا لبخند

 

پشت گوش  دینبا یدون  یکه نم ی : شب آرا تو هنوز اون قدر بچه ادیتوپ یعصب ری آو
 ؟ یستیبا

 

 نگفتم، حرف حق جواب نداشت، داشت؟  یز یو چ دمیرو گز  لب

 

  یول دن،یفهم  یگذاشت: آروم، باالخره که فردا م ری آو ی شونه  ی دست اش رو رو عمران
 شب آرا...

  یم نیدار  یچ ی که برا یبگ هیبه بق ی وارانه ادامه داد: اگه بخوا دی درهم و تهد ی اخم ها با
 گردوندم دانشگاه، باشه؟  یبرت م ری سفر، خودم زود تر از آو نی به ا نیر

 

 کردم: چشم چشم!  نییرو تند تند باال و پا سرم
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که تمام فکر و ذهنم سفر فردا   ینگاه کردن و از اتاق رفتن، در حال گهی ظه به هم د لح چند
 .دمی بود، به تخت خواب برگشتم و خواب

 

 ***** 

 

 گردش!  هیکه عمران سفر رو اعلم کرد، البته فقط به عنوان   میصبحونه بود  ز یم سر

در قالب گردش   تی مامور نی تا به ا  م یو سارا منتخب شد  وای ه ار،یخشا ر،ی آو  ار،ی کوه من،
 .می بر

هم جلو   ر یو آو  اریعقب، کوه ی دخترا بعلوه خش م، یشد   دی بلند سف یشاس  ن یماش  هی سوار
 نشستن. 

 

 !یآخر بدبخت  یعنیرو ممنوع کرده بود،  یطنتی هم هرگونه ش ری بود و آو یطوالن ریمس

مطمعن بودم نگاه   کردم، ینگاه اش م نیآتش ی پشت اش نشسته بودم و با چشم ها من
 نداد!  تیاهم ی کنه اما ذره ا یام رو حس م  نیسنگ

زد،   یحرف م اری هم آروم با کوه وایبودن و ه دهی و سارا خواب یکردم، خش هیبه بق ینگاه
 ! ری کردن آو تیاذ  ی بود برا ییفرصت طل 

 

واکنش نشون داد   عیپهلوش گذاشتم، سر ی جلو بردم و رو یدست ام رو از کنار صندل آروم
 .دیو خودش رو کنار کش 
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  شیشکم تخت و عضله ا ی دفعه قلقلک مانند رو ن یجلو رفتم و ا کمیدست برنداشتم،   اما
 !دمیکش

 

 آره؟  گه،ید می نکن طنتیش یذهن اش گفتم: گفت ی تو

 

 کردم!  افتیذهن ام از طرف اش در ی رو تو ی ا یعصب  یلی جواب خ و

 ؟ ی دیکنم، فهم یاون وقت خفه ات م نهیبب اریدست ات رو بکش شب آرا، کوه -

 

 استاد! نیات رو بکن یشما رانندگ  نه،یب ی: نترس نمدمیخند  زیر

 

 خدا نجات ام بده!  ی لب گفت ا ریز  دمیو شن دیکش ی پوف کلفه ا آروم

 

و محکم دست اش رو   عیدفعه سر  ن یرون اش گذاشتم، ا ی تر بردم و رو نییام رو پا  دست
 که ِشِلپ صدا داد!  دی دست ام کوب ی رو

 

 ؟ ی زن یچرا خودت رو م ر؟ی : چته آودی و با تعجب پرس ری برگشت سمت آو اریکوه

 

 شد.  ینم دهیدست اش رو دست ام بود مال من د چون
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 ! دی لحظه به شدت خار هیزنم، پام  یزد: نم یلبخند زورک  ری آو

 

استاد مغرور خسته   نیکردن ا  تیوقت از اذ  چیهام رو به هم فشردم تا لبخند نزنم، ه لب
 شدم!  ینم

 .دمیکش  یپاش اشکال نا مفهموم ی دست اش تکون دادم و رو ریاشاره ام رو ز انگشت

دست من هم مشت شد، اون قدر فشرد که کم   جه ی دست اش رو مشت کرد و در نت ری آو
 !ادیمونده بود ناله ام در ب

 

اون ور   ییجورا  هیپاش کنار زد،  ی دست ام رو از رو ست،ی حواسش ن اری کوه دی د یوقت
 پرت کرد! 

 

نگاه ام کردن که  یطور ریخنده، همه به جز آو  رینتونستم تحمل کنم و با شدت زدم ز گهید
 انگار خل شدم! 

 نگفت!  یزیهم با تاسف سرش رو تکون داد و چ ری آو

 

کردم  یرو حس م ری نگاه آو ینیرو تماشا کردم، سنگ رونیب دادم و هیام تک یصندل یپشت به
 کردم. ی مثل خودش لجوجانه نگاه اش نم یول

 

 نصب کردم تا سرگرم بشم. یام رو در آوردم و چند تا باز یگوش
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 توجه ام رو جلب کرد. ری بلند آو ی صدا

 ... میر  یم تیدراگون نا  ن یبه سرزم می بچه ها ما دار -

 

 ؟ یچ ی ...براتی وسط حرف اش و با تعجب گفت: دراگون نا د یپر  اریخشا

 

گردش   هیفقط   نی گفتم، ا  یم ی کرد یبهش رفت: اگه صبر م ی با اخم چشم غره ا ری آو
 .یات آشنا بش نی تا تو با سرزم می خوا یهست، در اصل م ی عاد

 

 .هی که عال نی گفت: ا یبا خوش حال  اریخشا

 

 ! یاز خوش حال یبه بازوش زد: حاال نترک  یمشت سارا

 

که   نیچه قدر خوش حالم از ا  یبفهم  یستیمن ن  ی دست هاش رو به هم زد: جا اریخشا
 گردم!  یدارم به زادگاه ام بر م 

 

  ریسبز، آو  ی منطقه  هیبه   می دی که رس یشد تا زمان  یراه تو سکوت ط هی نزد، بق یحرف یکس
 رو نگه داشت. نیر ماشغا هی  ی درخت ها گذاشت و جلو نیاز ب

 

 رو به ما گفت.  اریکوه م،ی شد ادهیپ همه
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هر کس که خون دراگون داشته   ا،یتو آخر از همه ب  اریرم، خشا یمن جلو تر از همه م -
 .نیرد بش نیتا بتون نیما باش ن یب دی تونه رد بشه و شما با یباشه م

 

 یوارد غار م  میداشت یوقت  ار،یو خشا ری سارا، من، آو وا،یاون داخل شد و بعدش ه اول
 رد شدم!  ی اما قو ینامرئ ی  هیال هیحس کردم از   می شد

و    کیکوچ ی ها  ستالی و ها و کلا همه جا کر  وارهید  ن،ی زم ی بود، رو کی تار یلیغار خ داخل
 شدن.   یتر م  شیب می رفت یجلو تر م یوجود داشت که هرچ یآب

نبع قدرت و محافظ دراگون ها م ییجوا هی ها   ستالی داد که اون کر حیتوض اریکوه
وگرنه قدرت خودشون رو از    م،ی عنوان لمس شون کن چی به ه دی شد و ما نبا یمحسوب م

 شن.   یدن و خاموش م یدست م

 ! می شد یو رد م  می دی چسب یبه دوار م  دی که با ییشد، تا جا   یلحظه به لحظه تنگ تر م راه

و   یپل سنگ هیکه فقط  می دیرس  یو بزرگ  قیعم یل یخ ی جا هیتنگ که گذشت به   قسمت
 شه.  یمطمعن بودم پل خراب م می شد یرد م یسست داشت، اگه دو نفر

 

 یما نم ن یرد بش یکی یک یشو و پرواز کن، شما هم   لی گفت: تبد ار یرو به خشا  اریکوه
 .میشما رو حمل کن  میتون

 

  اریو خشا ی قهوه ا  اریشدن، کوه یبزرگ  یلیخ ی به اژده ها لیهر دو تبد  اری و خشا اریکوه
 پرواز کردن و اون ور پل منتظر ما نشستن. ،یمشک

 

 آروم رد شدو بعدش هم سارا اما من... ی با دقت و قدم ها وای از همه ه اول
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 ترک خوردن و شکستن سنگ ها بلند شد.  ی وسط راه بودم که صدا درست

 

 طرف شب آرا، بدو.  نی گفت: برگرد ا  ی بلند ی با صدا ری آو

 

زدم و ناخودآگاه   ی بلند غیج خت،یاون قسمت ر  ی قدم جلو گذاشتم، سنگ ها  هیرو که  پام
 رو صدا زدم.  ری آو

پل،   ی رو  انی تونستن ب یکدوم نم چی کردن اما ه یو داد م  غیها هم از اون طرف ج بچه
 بود. یاون موقع مرگ هردومون قطع

بگه، پل کاملا   یزیکه چ نیقبل از ا  یرفت، ول یطرف و اون طرف م  ن یا  یقرار یبا ب ری آو
 همزمان بلند شد.  ریبلند من و داد آو  غیج ی پرت شدم، صدا نییخراب شد و من پرت پا

 

 بودم، که...  نیهان رو بستم و هر لحظه منتظر برخوردم با زم چشم

 

دست   دم،ی شن ی رو م ییبال زدن ها ی من رو گرفت و دوباره باال رفتم، صدا یکیکردم  حس
 شونه و پاهام حلقه شده بود.دوره  یی آشنا ی ها

گره خورد، با بهت به بال    ریآو  ی  دهیهام رو باز کردم و نگاه ام تو نگاه نگران و ترس چشم
 رفتن نگاه گردم!  ی م نییکه پشت اش داشتن باال و پا  ییبا یز یلیخ ی ها

 ها بال دارن! یآتش داره و تمام پر یپر ی رگه  ریرفته بود، آو  ادمی
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و سارا محکم بغل ام کردن و با    وایگذاشت، ه نیبا پرواز به اون طرف رفت و من رو زم ری آو
 ! هیگر ری زدن ز  ی بلند ی صدا

خواستم و   یبودن که نم بایز  یبه قدر ری آو ی بودم، اما بال ها دهیهم به شدت ترس خودم
 ! رمیتونستم نگاه ازشون بگ ینم

 

 بسه بچه ها، شب آرا حال ات خوبه؟  دختر ها شد: یو زار هیمانع از گر   اریکوه ی صدا

 

 رو تکون دادم: خوبم!  سرم

 

 داره!  یکلی عجب ه یخورد و چشم هام گرد شد، لعنت ریپک آو  کسینگاه ام به بدن س تازه

 

 گفت.   اری زد، رو به کوه یو مرموز  کیچیو لبخند ک  دی اش د کلینگاه من رو به ه ری آو

و   یام رو بر راهنیپ شهیده، م یاجازه نم یحفاظت هیتونم برگردم اون ور، ال ی من نم -
 ؟ یاریب

 

 برگشت.   ریآو  راهنیسرش رو تکون داد، رفت و با پ اریکوه

آروم داخل کمرش فرو رفتن، اون راحت   یلیخم کرد، بال هاش خ یشونه هاش رو کم ری آو
 .می و راه افتاد دی اش رو پوش راهنیپ

خنده   ی دراگون ها و صدا ی عره ن ی تونستم صدا یم  م یشد   یتر م کینزد  یدفعه هرچ نیا
 که شکل انسان بودن. ییانسان ها رو بشنوم، البته انسان که نه، دراگون ها  ی 
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 باز مونده بود!  اری و کوه ری دهن همه مون به جز آو م، ی دی رس یوقت

 جا محشر بود!  نیا

سقف آسمون مانندش   ی که دراگون ها آزادانه تو نی زم ری بزرگ و سرسبز ز ی لیبهشت خ هی
  ی مثل انسان ها ی داشتن و افراد ن یزم ی هم رو یجالب یلیخ ی کردن، خونه ها یپرواز م

با   یفرق  چی دراگون ها بود و ه ی برا ینیزم ریشهر ز  هیجا مثل   نیرفتن، ا  یراه م ی عاد
 !یسور کنشون به اژده ها رو سان لی قدرت تبد  هانسان ها نداشت، اگ یزندگ 

 

  ریکه ز ن ی رودخونه هم وجود داشت و با ا یکردم، حت ی ذوق و شوق به اطراف نگاه م با
 عنوان گرم نبود.  چیبود به ه نیزم

 

 دارم. یکار هیرم  یمن هم م  د،ی بر اری رو به ما گفت: بچه ها شما با کوه ری آو

 

 ار؟ یخشا  ن یخواست بره سراغ والد ینگاه اش کردم، نکنه م مشکوک 

 برم! دی خواستم برم، در اصل با یخواست بره، من هم م یم اگه

 

 ام؟ یشه من هم ب یگفتم: م  عیسر

 

 ی رم جا یکه من م  ییگفت: نه، با بچه ها برو، جا  تی نگاه ام کرد و با جد یزی با اخم ر ری آو
 ! ستیبچه ن
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 ترن... هیمن  ،ی م خودتبچه ه  ام،یخوام ب یلجاجت اصرار کردم: من م با

 

به   یگفت، با نگران  یآروم سی دهن ام گذاشت و ه ی دست اش رو محکم رو ری دفعه آو هی
  یگرد شده بهش نگاه م ی نه، من هم با چشم ها  ای  دیشن یکس نهیاطراف نگاه کرد تا بب 

 کردم!

 

جا و نه   نیشب آرا، نه ا یهست   یچ یجا بگ نی ا  دیبا سرزنش آروم گفت: تو نبا  اریکوه
 ؟ یی قدر سر به هوا ن یآخه تو چرا ا گه،ید ی کجا چیه

 

 .دیکش ی دست اش رو برداشت و پوف کلفه ا ری آو

 تونم کنترل اش کنم!  یبهتره، فقط خودم م ادیسر به هوا با من ب نیا  ار،یکوه الیخ یب -

 

رو  ی لبخند گنده ا  دمیکه به هدف ام رس نیاز ا یبودم، ول دهی که شرمنده و ترس نیا با
همچنان   ری زد اما آو  ی هم لبخند اری صورت ام نشست که بچه ها رو به خنده انداخت، کوه

 کرد!  ینگاه ام م ی و جد  یبرج زهرمار بود و با چشم ها عصب

 

تا   میباش میجا اومد  نیکه به ا ییجا  ی و قرار شد موقع غروب جلو م ی بچه ها جدا شد  از
 . می برگرد
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رفت،    یتوجه به اطرافش تند تند راه م یانداخته بود و ب نییمثل گاو سرش رو پا ری آو
 مجبور بودم بدوم تا بهش برسم! 

 

 ؟ یر یکجا م  یدار ،ی تحمل کنم و محکم بازوش رو گرفتم و با اعتراض گفتم: ه نتونستم

 

 ! یپس حق اعتراض ندار ی بهت بگم؟ خودت اومد دی نگاه ام کرد: با سرد

 

نفر   هیو ناراحت نگاه اش کردم: من فقط اومدم تا کمک ات کنم، دو نفر بهتر از  دمی برچ لب
 شم.  یهست، مطمعن باش مزاحم کارت نم 

 

بار دست ام رو محکم گرفت و با   نی نگفت، اما ا یز ی سرش رو با تاسف تکون داد و چ ری آو
 .می هم حرک کرد

رو در آورد، صفحه اش رو لمس   یمثل گوش یز ی چ هید اش کر بیج  ی اش رو تو دست
رو اون   یآب  ی نقطه  هیقرمز و  ی نقطه  هیهوا  ظاهر شد که  ی رو یتالی جینقشه د هیکرد، 
 بود.

 

 بودن.  اریخشا ن یخورد، پس قرمز هم والد یبا حرکت ما تکون م یآب ی  نقطه

 شلوارش و تند تر حرکت کرد  بیج ی رو برگدوند تو یگوش ری آو

 

 شب آرا. یخور یکه فقط خودم بشنوم گفت: از کنار من ُجم نم ییلب با صدا ریز



 ا یلوان ی ترانس

 
108 

 

 

جا   نی ا ی انسان نگاه کردم، همه  ی رو تکون دادم، به دست فروش ها و دراگون ها سرم
 بود.   یپر از شگفت دمیرو ند  ییجادو ی ایکه دن یمن ی برا

و  دمی فکر به اون سمت کش ی رو ب ری فت، دست آوچشمم رو گر یی ابیز  یلیخ گردنبند
 گرد شده اش ندادم! ی به چشم ها  یتیاهم

 

برگ   ی درخت دسته کرده بودن، به جا هیداخلش  ریشکل که با زنج  ی ا رهی دا ی گردنبد
 درخت بود. ی شاخه ها ی کمان رو  نیرنگ ی هفت سنگ به رنگ ها

 

 چنده؟  نی: ا دمیذوق از فروشنده پرس با

 

به   یبا گنگ دم،یگفت که نفهم  یزیچ یبی غر بینگاه ام کرد و با زبون عج یجیبا گ فروشنده
 ام خنده اش گرفت!  جیصورت گ  دنینگاه کردم که از د ری آو

 گفت، مرده هم جواب اش رو داد. یزیچ  بیبه اون مرده با همون زبون عج رو

 

همون درخت رو   ی دوکمان هست و جا نیگردنبند درخت رنگ نیرو به من گفت: ا ری آو
 ؟ ی خوا یداره، م
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سرخ در آورد و به اون   اقوتی  هیاش  بیزد، از ج ی رو تند تند تکون دادم که لبخند سرم
  ی جعبه  هیگفت و گردنبند رو بعد گذاشتن داخل  یز یفروشنده داد، فروشنده هم تند تند چ

 بهم داد. بایز

 

 ه؟ یکمان چ نیگفتم: درخت رنگ  می دور شد یکه کم نیا به

 

درخت زنده هست و به   هیرو بر آورده کنه، اون  ییتونه هر آرزو  یکه م یکرد: درخت یمکث
 کنه. یاش بشه، آرزو هاش رو برآورده م کی خوب نزد تی بخواد و با ن یهرک 

 

 ینگفتم، به جعبه گردنبد نگاه کردم، بهتر بود گردن ام م یزیرو تکون دادم و چ سرم
 .رمیدست ام نگ ی جعبه رو تو یانداختم تا الک

 

 تونم.  یخودم نم  ،یشه گردنبد رو گردن ام بنداز ی گفتم: م  ریبه آو  رو

 

حرف جعبه و گرفت و گردنبد رو در آورد، پشت ام رو بهش   یچند لحظه نگاه ام کرد، ب ری آو
 کردم.

رو حس کردم   ری آو ی نوک گرم انگشت ها یاسترس وقت نی داشتم و ا یاسترس خاص هی
 تر شد!  شیب

دو  ی خونه   هی ی جلو ری بعد آو یمدت م،یکه گردنبد رو بست دوباره به راه افتاد  نیا  بعد
  اط ینداشت و ح واریهم متفاوت نبود، البته د  خونه هاشون یحت ستاد، ی ا  یمعمول ی طبقه 

 هاشون جدا از هم نبود.
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 در رو باز نکرد. یکس م،یزنگ خونه رو زد و منتظر موند  ری آو

 

 هست؟  یخش یپدر ی جا خونه  نی: ادمیپرس  یآروم  ی صدا با

 

  یاتیگفت ازش مال یکه م ی داد، انگار واسه هر کلمه ا  یقدر حرص ام م  نینداد، ا  یجواب
 گرفتن!  یم یزیچ

 قرمز درست رو به رومون بود!  ی رو برداشت، نقطه  یتالیجی د ی اون نقشه  ری آو

 

مرد کاملا  ن یبه ا  اریمرد اخمو بهمون نگاه کرد شباهت خشا هیلحظه در باز شد و   همون
 مشهود بود! 

 بله؟  -

 

 زد.  یاش و لبخند مٔوقر بینقشه رو گذاشت تو ج ری آو

 د؟ ی آقا خسرو هستشما  -

 

 د؟ ی هست  یو شک گفت: بله، شما ک  دی با ترد مرد

 

 بگم، اجازه هست؟  یزی درمورد پسرتون چ دی به اطراف کرد و آروم گفت: با ینگاه مین ری آو



 ا یلوان ی ترانس

 
111 

 

 

 اسمش خسرو هست گرد شد.  دمیاون مرد که حاال فهم ی ها چشم

 داخل. دیی حتماا، بفرما -

 

 داشتن.  یکیساده و ش ی اول داخل شد و پشت سرش من رفتم، خونه   ریرفت، آو  کنار

در روبه رومون بود   هیشد به آشپزخونه،  یم یراست راه پله بود و سمت چپ منته سمت
 که مرد داخل اون جا شد، هال بود.

  یمی گرامافون قد  هیو   رهیت ی قهوه ا ی و مبل ها نه یشوم اط،یبه ح یسرتاسر  ی پنجره  هی
 هال وجود داشت. ی بود که تو  یزیتنها چ

 

 رم همسرم رو  صدا بزنم. یمن م د،ینیرو به ما گفت: بش خسرو

 

زنگ   ری آو  یرفت، همون لحظه گوش رونی و خسرو ب می مبل دو نفره نشست هی ی رو ریآو  با
 . دمیخورد، اسم عمران رو د

 

 ! دی دفعه از جا پر هیگفت که  ی دونم عمران چ ینم یجواب داد ول ری آو

 و با تعجب نگاه اش کردم.  دمیبود من هم همزمان باهاش پر  ی دفعه ا هی  چون

 

 م؟ ی عمران، چقدر وقت دار یترس گفت: مطمعن یو کم  یبا نگران ری آو
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و   یزن جوون داخل شدن، نگران  هیدر هال باز شد و خسرو همراه  د،یکش ی کلفه ا پوف
 تعجب از صورت هردوشون معلوم بود. 

 

صورت اش رو پنهون   ی تو ی اون قدر هم موفق نبود نگران یکرد لبخند بزنه ول یسع ری آو
ما  ی رو به رو  یتک ی مبل ها ی و اون دوتا رو م ی مبل دو نفره نشست ی کنه، ما دوباره رو

 مستقر شدن. 

 

  یگفت: من نم ی نفر جد کنجکاو اون دو ی شد به چشم ها  رهی و خ دیکش یقیعم رنفسی آو
 هست.  اریتونم بگم درمورد خشا  یجا هستم، فقط م نیا یچ ی تونم بهتون بگم برا 

 

 گفت: پسرم چش شده؟ حال اش خوبه؟   یقرار یزن با ب اون

 

 خوام!  یم یزیچ هیازتون   یپررنگ تر شد: بله، ول ریآو  لبخند

 

 ؟ یدفعه خسرو جواب داد: چ نیا

 

 ی من بفهمم، پس بلند شدم و از در اون پنجره   د ینبا  دمیبهم کرد، فهم  ینگاه ری آو
 رفتم.  یپشت اط یبه ح یسرتاسر
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 چمن زار بود. ن یاطراف نگاه کردم، فقط چهار تا درخت وجود داشت و زم به

نقطه از وجود   ن یدور تر ی که تو  یبا شک به درخت دم،یشن یی دفعه حس کردم صدا هی
 داشت نگاه کردم.

 

  غیکه زد، با ترس ج ی شد و با داد بلند یبه غول سبز رنگ لی و تبد دی دفعه درخت لرز هی
 . دمیکش ی بلند

شدن و هر چهار تا به سمت من اومدن،    لیطور به غول تبد نیدرخت ها هم هم یباق
 . ریخوردم، آو  یزیاما محکم به چ دم، ی و داخل اش پر  دمیبه سمت خونه دو عیسر

 

و در رو محکم   می باال، بعد هم هردو وارد خونه شد  دیخم شد، دست ام رو گرفت و کش ری آو
 بست. 

 

از خودتون   نی تون یشما م م،ی بر دی به خسرو و زنش گفت: غوکان ها حمله کردن، ما با رو
 .نیمحافظ کن

 

 . می خر یسرش رو تکون داد: برو، ما براتون وقت م  خسرو

 

و   می زد رونیخونه ب یاز در اصل  عیسرش رو تکون داد، دست ام رو گرفت و سر  ری آو
 . مید یدو
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 ه؟ ی: غوکان چدمی پرس ری ترس از آو با

 

  یدارن، بدجور یبیعج ی که به ترنس علقه  یگفت: موجودات د یدو یطور که م همون
بره، اگه   یترنس  ییجادو ی ایدن  ی آخر بمکن، هر جا تو  ی دوست دارن خون اش رو تا قطره 

 کنه و...   ی اون باشه بهش حمله م کی نزد یغوک 

 

 داده!  حیبد توض یلیخ د یوحشت زده ام فهم ی و چشم ها  دهی رنگ پر دنید با

به تو برسه،   یبیدم آس یجا هستم اجازه نم نی زد: نگران نباش، تا من ا  یکیکوچ لبخند
 .یکن کمک ام دیتو هم با  یول

 

  ر،ی آو یبه غلط کردن افتاده بودم از همراه  یزد، مثل چ یحلق ام م  ی ام داشت تو قلب
 خوره!  یکه خون خودم رو م یزی آخه من رو چه به مبارزه با چ

 

  ری و آو می دیدونست، کنار رودخونه رس یم ری انگار آو یول م یر یکجا م  می دونستم دار ینم
شدم داخل آب و درست    دهیچون دست من رو گرفته بود، کش  د،ی مکث داخل اش پر یب

 ! ری افتادم بغل آو

 

 آب نگاه کرد. ی محکم من رو به خودش چسبوند و به باال ری آو

  م،یآروم بود ما هم ثابت بود ان یچون جر  ستادن،ی آب ا ی دفعه دو تا غوکان درست باال هی
 ن؟ د ید  یآب نم  ی بود که چرا اون ها ما رو تو بیواسم عج یول
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شون   یکی به آب هم نگاه کردن،    یاون ها حت یول  می بش دهیزالل بود که د یاون قدر آب
 شد!  رهیکه صاف به من خ

نگاه از   الیخ یتر شد، اما اون غوک ب شیکمرم ب  ی رو ریآو   ی فشار دست ها  نیهم ی برا
 از ترس و استرس ام کم کرد. کمی  نیمن گرفت، ا 

 

و هوا   دمی کش یقیبه باال نفس عم دنی با رس م،ی اومد رونی ها که رفتن، ما هم از آب ب اون
 شدم!  ی داشتم خفه م ی هام فرو بردم، وا  هیرو با ولع داخل ر

 

 د؟ ی: چرا من رو ند دمیاومده بود با نفس نفس پرس رونی که تازه از آب ب ریاز آو  عیسر

 

زنه، از جمله آب   یم  بیبهشون آس یدارن و پاک یفی: غوک ها روح کثدیکش یقیعم نفس
  نن،یب یرو داخل اش م  یزیبشن و نه چ  کیدوتا نزد نیتونن به ا  یو آتش، اون ها نه م 

 . دنیما رو ند   نیهم ی برا

 

  تی مامور  نیپس، دوست ندارم اول م یدادم، واقعاا شانس آورد رون یام رو به شدت ب نفس
 هم باشه! یام آخر

 

جا هم پر از درخت   نیو ا می از کنار درخت ها رد بش دیاز جا بلند شد و گفت: نبا  ری آو
هم تا   ای   م،یکم درخت برس ی جا هیکه به  یتا زمان  میآب شنا کن ی از تو دی هست، پس با

 تونن بکنن. ینم یشن و کار یم فیشب ضع ی چون اون ها تو  م،ی جا باش نیشب ا
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نبود   یبودن، اما اون قدر دهیشده و به تنم چسب سی هم بلند شدم، لباس هام کاملا خ من
 ام معلوم باشه!  ست یکه هست و ن

 

 شن. ینگران مون م  هیو بق ار یممکنه کوه  میجا باش نیما تا شب ا  -

 

شما   تیما امن ت یذهن ام بهش خبر دادم، اولو  قی رو تکون داد: نه، موقع فرار از طر سرش
 جا رفته!   نیچهار نفر هست پس اون احتماالا از ا 

 

 م؟ ی االن ما دونفر تک و تنها هست یعنی هام گرد شد،  چشم

 شه! یبهتر نم  نی به، از ا به

 

کم مونده    یعنی ن یشده بودن، ا  ینارنج باا یرنگ داده و تقر رییاطراف تغ  یآب  ی ها ستالیکر
 غروب بشه.

 

 یلیو با قدرت اش خ دایچوب خشک پ کهیچند تشدن به درخت ها،  کی بدون نزد ری آو
 روشن کرد. ش یراحت آت

   یلیشرت ن یت ه ی رشی گذاشتم تا خشک بشه، ز ش ی و شال ام رو در آوردم و کنار آت  مانتو
 خرگوش بامزه داشت!  هیبودم که  دهی پوش

تا خشک بشه، حاال بماند که  شی اش رو در آورد و مثل من گذاشت کنار آت راهنیهم پ ری آو
 نشم!  رهیخوشگل اش خ  یکوفت کلیبه ه یباز  عیعالمه زور زدم تا مثل قبل با ضا  هی
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 . میخوردن نداشت ی برا یزی شد و از قرار معلوم چ یکم داشت گشنه ام م کم

شده بودن و    یچشم هاش نارنج ش،ی شده بود به آت رهیروبه روم نشسته و متفکر خ ری آو
اومد   یکه دل ام نم یاومد طور یرنگ بهش م رییتغ  نی اش، ا یمشک ی سر موها نیهمچن

 ازش چشم بردارم! 

 ! یچشم ازش بردار ی تونست یشده بود که نم ینقاش هی مثل

 

ترق تروق   ی شدصدا یم  دهیکه شن ییو به اطراف نگاه کردم، تنها صدا دمیکش یقیعم نفس
 آد؟!  یاژده ها هم نم ی که صدا می قدر دور شد نیا یعنی چوب ها بود، 

 

 رو شکست: حالت خوبه؟  نمونیباالخره سکوت ب ر،ی آو ی صدا

 

 شده بود به آتش!  رهیاون همچنان خ ینگاه کردم، ول  بهش

  می قا نی االن ا  ت، ی مامور نیا  ی ذوق داشتم برا یل یکه خ یمن ی دونم، به نظرت برا ینم -
 داره؟  یشدن چه حس

 

 چشم هاش بفهمم؟  یاز نارنج یزیتونستم چ ینگاه اش رو گرفت، چرا نم باالخره

زارن   یشدم، درسته غوکان ها اگه دست شون بهم برسه زنده ام نم می من به خاطر تو قا  -
 هات چقدره.  ییدونم توانا  ی که نم ییام تو یتونم از خودم دفاع کنم، تنها نگران یم یول
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  نیآد، با ا یازم بر م ییچه کار ها ی دیو د یهم جمع شد: خودت استادم ی هام تو اخم
 ؟ یحال بهم اعتماد ندار 

 

هم   ایبود  ی که مثل خودت مبتد ی کرد یمبارزه م  یبا کس  شهیزد: تو هم یکمرنگ پوزخند
 از رحم نبرده.  ییکه بو یغوک  ه یکرد، نه  یبودنت رو م ی ات مبتدمراع

 

هام اعتماد  ییکرد، اگه اون به توانا  یام م یصداش داشت عصب  ی کمرنگ تو تمسخر 
 نداره، من که دارم!

 

هم که تو    یکنم اون قدر یطوره، بهت ثابت م نیگفتم: حاال که ا  یجا بلند شدم و عصب از
تونم از قدرت   ینره، م ادتیترنس هستم و  هیمن   ستم،ی ن یدست و پا چلفت یکن یفکر م

 استفاده کنم... یکه بفهم نیتو هم بدون ا 

 

رفتم، و قبل   یزدم عقب عقب هم به سمت درخت م یطور که به طور رگبار حرف م همون
 یدرخت گذاشتم، اون موقع بود که به خنگ ی بکنه، من دست ام رو رو یکار ری که آو نیاز ا

 بردم!  یخودم پ

 غلط کردم! ایشاخ و دم بجنگم؟ خدا  یغول ب  هیخوام با   یاومدم و م یبا چه جرئت من

 

ناخودآگاه با   ام، یکه به خودم ب نیقبل از ا  دم،ی رو پشت سرم شن یینفس ها ی دفعه صدا هی
 ! ارویبه شکم   دمی محکم ها، کوب یعنیگم محکم  یم  یآرنج محکم...وقت

 گوش ام پاره شد!  ی دادش اون قدر بلند بود که حس کردم پرده  ی صدا
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شدم، چپ چپ نگاه ام   می و پشت اش قا ری سمت آو  دمیکه بهم حمله کنه دو نی از ا قبل
 یعنی))  دمی راحت زبون چشم هاش رو فهم یلیدفعه خ نی زدم، ا ی کرد که لبخند مسخره ا

 ! (( ؟ی شد  می پشت من قا ی حاال اومد  ی روت رو برم بشر، خودت کرد

 

  ی اومدن، صدا یما م  کیشد سمت دو تا غوکان که داشتن نزد   دهی هردومون کش نگاه
 .دمیرو شن ریو آروم آو  ی جد

 کتف و چشم هاشون هست، برو و خودت رو ثابت کن پهلوون!  نینقطه ضعف شون ب -

 

هم سمت من اومد و   یکیرفت، اون  یخودش جلوتر از من به سمت غوک سمت راست و
 . ستادی روبه روم ا

 

گفت:   ی ترسناک و خشن اریبس  ی هاش رو با زبون اش تر کرد و با لبخند زشت و صدا لب
 اش!  نی ری م لک زده واسه طعم شترنس کامل رو نخوردم، دل  هیوقته خون   یلیخ

 

اش   نی ری گفتم: مراقب دلت باش که ش  دمیترس یم یکه مثل چ نی زدم و با ا ی پوزخند
 نزنه!

 

دادم و با پا   یدونستم جاخال  یم  دیکه از خودم بع یبه سمت ام حمله کرد، با سرعت غوک 
داد پر از درد اش   ی صدا یخودم درد گرفت ول ی تر پا شیگرچه ب  دم،یمحکم به پهلوش کوب

 نکبت!  ی  فتهیدلم رو خنک کرد، خودش
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 یم یبه سمت ام حمله کرد، تند تند جاخال یداد بلند تر هیقدم دور شد و دوباره با   چند
 کرد!  یاش م یعصب نیدادم و ا

 امیرو که به کمرش بسته بود از غلف خارج کرد و تا به خودم ب یز یت  ریدفعه شمش هی
جنگل  ی ام تو  غیج ی نشد و صدا ینزنم ول غیتلش کردم که ج یلیخ  د، ی بر قیبازوم رو عم

 . دیچیپ

 

  ادیتونست ب یهم هنوز مشغول بود و نم ری قابل تحمل بود، آو ریبازوم وحشتناک و غ درد
 کمک ام، فقط خودم بودم و خودم. 

 

 کرد  ی نگاه کردم که با پوزخند نگاه ام م ی به غوک  تیعصبان با

  دهیچشم هام کش ی قرمز جلو ی پرده  هیدونم مثل اون روز   یشد...فقط م یدونم چ ینم
  یرو نم ییجا چی خودم نداشتم و ه ی رو یکنترل چی شد و به سمت غوک حمله کردم، ه

 کار کنه!  یدونست چ  یم بیاما مغز ام عج  دم،ید

وسط   نی با مشت ب ادیشونه هاش و تا به خودش ب ی و نشستم رو دمی دست پر کی ی رو
  ی و بعد به سرعت پودر شد، محکم رو د یچیجنگل پ ی داد اش تو ی صدا  دم،ی کتف اش کوب

 رفتم!  ی هوش  یبار از درد اش تا مرز ب  نیافتادم و ا نیزم ی ام رو یهمون بازوم زخم

 

که   نیاون غوک فرو کرد، هم ی چشم ها  ی رو شکست و تو ی چوب بلند ری لحظه آو همون
 و کنارم نشست.  دی غوک پودر شد به سمت من دو
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 دختر؟  ی شنو  یکرد: شب آرا، صدام رو م یام نگاه م ده ی و ترس به صورت رنگ پر ینگران با

 

باز   مهین  ی شده بودم که چشم ها فیقورت دادم، اون قدر ضع یدهن ام رو به سخت آب
 شد.   یداشت تار م  دمی در عوض کم کم د یلاز اون پرده قرمز نبود و یبود، خبر

 

  هیبرگشت با   یتر شد، بلند شد و وقت شی و ترس اش ب ینگران دیاز من نشن ی که صدا ری آو
 که بازوم رو گرفت از هوش رفتم.  نی پارچه از مانتوم برگشت، هم کهیت

 

 ***** 

 

 "  ر ی" آو 

 

  یهرچند لحظه بر م د،یکش یبلند اش م باا یتقر  شی به ر  یرفت و دست ی راه م یعصب عمران
شد و به راه رفتن اش ادامه   یم مونی بعد پش یبه مِن سر افکنده بگه ول   یزیگشت تا چ

 داد.  یم

 

 یمرگ از شب آرا محافظ ات م ی تا پا  دیدونم اعتماد اش رو خدشه دار کرده بودم، با  یم
تنهاش گذاشتم، حاال هم  رو کم بشماره  فیحر  دی که بهش نشون بدم نبا نیکردم اما سر ا 

بهش وارد شده بود، سه روز بود    ریسم شمش قیکه از طر ی ادیو فشار ز   ی زیبه خاطر خون ر
 هوش هست.  یکه ب
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  شیوقت پ ریعمران و بچه ها دهشتناک، عمران تا د  ی سه روز وحشتناک بود و برا نیا
آغشته به   فیاون غوک کث ریهست، شمش ده ی فا یب  یشب آرا بود، بهش خون داده بود ول

 ترنس ها هست. ی برا زیچ نی و خطرناک تر ن یتر  یبود که سم یزهر

 

 ! ریکنم آو یات م دی تبع اد،یعمران به خودم اومدم: اگه امروز هم به هوش ن ی صدا با

 

 ؟ یکن یام م دیهام گرد شد: تبع چشم

 

غضب نگاه ام کرد: آخه منگول، مگه بچه   ریخنده شون گرفت، عمران مثل م اریو کوه نیتک
به تو هم   ،ی تنهاش گذاشت  یتو مخ ی که به آرا نشون بد نی و ا یبچه باز هیآخه، سر  ی ا
 گن استاد؟  یم

 

کردم  یاشتباه هیبابا من  ؟یتکرار کن ی خوا یها رو م نی: چند دفعه ا دمیکش ی کلفه ا پوف
بهم   ی ایو ب  یبار بر ک ی قهیکه هم پنج دق نینه ا  ی! ولیباش یدم عصب یبه تو هم حق م

 ! یسر کوفت بزن

 

  تی و مسئول یهست ینره ک  ادت یزنم تا   ی تخت نشست: سر کوفت م ی رفت و رو عمران
تمام رگه ها،   نی رگه ب ی گونه  نی تر ابیترنس هست، بعد ققنوس کم کی شب آرا  ه،یات چ

 ات کنم! قیتشو یانتظار دار
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 کردم. زیچشم هام رو ر ام فرو و بیج  ی هام رو تو دست

 ! سینه، سر کوفت نزن رئ قیتشو -

 

 . دی وسط حرف اش پر  نیبگه که تک یز یخواست چ عمران

 ؟ یریرو بگ  اریخون پدر و مادر خشا یتونست -

 

  یکه عمران بهم داده بود، االن م ختمیر یگردنبد مخصوص ی رو تکون دادم: آره، تو سرم
 آرمش. 

 

زلزله هم   اری خشا یروز ها حت نیاومدم به سمت اتاق خودم رفتم، ا   رونی اتاق عمران ب از
شون   یک یوابسته بودن و اگه  گهی ده تا به شدت به هم د نینداشت، ا  طنتیش ی حوصله 

 زنه! یشون لنگ م ینباشه انگار کل زندگ 

 

کرد   یکه داشت به حرف هامون گوش م یدر اتاق شب آرا مکث کردم، چقدر اون شب ی جلو
 هستم!  یتر عصبان شی تخت افتاده ب ی هوش رو یبودم، االن که ب یعصبان

 

و    دهیتخت دراز کش ی بود، رو دهیرو باز کردم و آهسته داخل شدم، هنوز هم رنگ پر  در
 .دی کش یآروم نفس م
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بلند، پرپشت و فر   ی شدم، پلک ها رهیو جذاب اش خ با یتخت نشستم و به صورت ز ی  لبه
و پوست   فی ظر ینیکرد، ب یتر م شی رنگش رو ب یدرشت آب  ی چشم ها  تیکه جذاب ییطل 

  نیتونم تحمل کنم ا یخوش رنگ اش، نم یو صورت ی غنچه ا ی اش، لب ها دی صاف و سف
 باشه!  دهی مظلوم خواب  یطور نیوروجک ا 

 

  نی و خنده، ا دمی د طنتیوارد شدم که شب آرا بود فقط ش یکه به کلس یهمون وقت از
 رو هم بخندونه. ه یبق ی بلد بود چطور  شهینبود و هم نیگوقت غم   چیدختر ه

 

  ،ی دیوقته خواب   یلیرو جلو بردم و دم گوش اش آروم پچ زدم: بلند شو شب آرا، خ سرم
مظلوم نباش،    یدل تنگ ات شدن،  پاشو و دوباره حرص ام بده ول یدوست هات بدجور 

 هم با خودم ببرمت!  ی بعد  تی دم مامور یقول م   یاگه بلند بش

 

غوکان ها نصف ات  ری با همون شمش یخش دار شب آرا: اگه نبر ی بعد چند لحظه، صدا و
 کنم! یم

 

 ***** 

 

کنم، چه دل  ی کردن اون ده تا زلزله نگاه م یباز ی داده و به وسط هیتک  نی کاپوت ماش به
 دارن!  ی خجسته ا
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هم مثل من   ن یازن وسط، تکبند ی رو هم به عنوان نخود اریبا زور تونستن کوه یحت
 . ستادهیجور کار ها رو نداره و کنارم ا نیا  ی حوصله 

 

 سارا؟  نی : عمران رفته دنبال والددیپرس  یآروم  ی صدا با

 

 ه؟ یک  ی : بعددی رو تکون دادم به عنوان جواب بله، دوباره پرس سرم

 

 نگاه کردن بهش گفتم: شهراد. بدون 

 

 ن؟ یر  یاون ها م نیدنبال والد  یک  ؟یچ اسمن ی: شب آرا و  دمیاش رو شن پوزخند

 

  ق،ینگاه نکن رف یبهش رفتم، پوزخند اش پررنگ تر شد: اون طور ی و چشم غره ا برگشتم
 ن؟ یکارشون بکن یچ ن یخوا یم

 

  ی خورد و ناخودآگاه لبخند اسمنیشدم، نگاه ام به   رهی به بچه ها و خنده هاشون خ دوباره
 لب ام نشست!  ی رو

 دونم، اون دو نفر آخر از همه هستن. ینم -

 

 آخر؟   نیدار یگفت: سخت ها رو نگه م  ز یبه بازوم زد و اعتراض آم یمشت نیتک
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 ؟ی د یو بهشون خون م یش  یتو نقش مادر شون م م،یکار کن یباال انداختم: چ ی ا شونه

 

 ! یبود: گمشو عوض ی خنده و جد نی دفعه ب نیا  صداش

 

  ی جا نیبه نظرت، مادر شب آرا که سخت تر میکار کن یچو به سمت اش برگشتم:   دمیخند
 هم... یاسیممکنه، مادر 

 

  ،ینداشت اسم مادر روش بزار اقتیهم جمع شد اون زن ل ی ندادم و اخم هام تو ادامه
 دنبال اش بگردم.  اسمنیمجبورم به خاطر  فیخواد بدونم اون کجاست، ح یاصلا دلم نم

 

 دونن؟   یکرد: مادر و پدرت هم نم یاخم نیتک

 

 چه برسه به اون زن!  دن،ی ساله که من رو هم ند  ستیرو تکون دادم: ب سرم

 

 شون خاک بر سر؟   دن ی د یگرد شد: نرفت  نیتک ی ها چشم

 

 تونستم خاک بر سر؟  یچپ نگاه اش کردم و با لحن خودش گفتم: م چپ
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  چیساله ه  ستیب یعنی  ،یلعنت یتهس  یچه پوست کلفت گهی: بابا تو دد یکش ی کلفه ا پوف
 ؟ ی ازشون ندار یخبر

 

 رسونه...  یگفتم: با شاهکار ارتباط دارم، اخبار رو م الیخ یب

 

اش هست، مجرد! بعد   یتاجگذار گهی ماه د عهد،ی زدم و ادامه دادم: شده ول یتلخ پوزخند
 !یش  یپادشاه نم یریگفتن زن نگ یبه من م

 

 هم رفت.  ی تر تو شی نگفت، اخم هاش ب یزی چ نیتک

نچندان خوب من   ی نگه، مطمعن بودم اون هم داشت به گذشته  یز یهم داشت چ حق
 بود. یگناه بود، اون بچه تنها قربان یب ی بچه  هیاش   جهیکه نت یکرد و اشتباهات یفکر م

لبخند   هشی هم یحاظر بودم از خودم بگذرم ول د،ی خند ینگاه کردم که م اسمنیبه   دوباره
 اون دختر باشه، عاشقانه دوست اش داشتم.  ی لب ها ی رو

 

 ام زنگ خورد، عمران بود.  یگوش

 جانم عمران؟  -

 

 امن و امانه؟  زیهمه چ ر،یچه خبر آو  -

 

 ؟ ی ات تخِت تخت، تو چه کرد الی: خدمیکش یقیعم نفس
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ها  یک ینزد نیرم که هم ی فرناز م  نی: سارا هم حل شد، دارم سراغ والد دی خند مرموز 
 . امیشب ن ادیهستن، به احتمال ز 

 

 م؟ یندار ن ی امروز که تمر ری زد اومد و گفت: آو ینفس نفس م جانیکه از ه یدر حال نیآر

 

 ن؟ یآر یپرس  یمن جواب داد: چرا م ی جا نیتک

 

 شما!  یلبته با اجازه و همراها م،ی بر یشهرباز می خوا یزد: م ی لبخند نیآر

 

در نبود من تو   ری آو ن،یتا دوازده برگرد یول  نیبود گفت: بر  دهی رو شن نی آر  ی که صدا عمران
 باشه؟  ،یمسئول

 

 ؟ یندار ی ا گهیو محکم گفتم: مراقب هستم عمران، کار د نانیاطم با

 

 برو و منتظرشون نزار، خدافظ. گه،ینه د -

 

منتظر گفتم: به بچه ها خبر بده آماده   نِ ی رو قطع کردم و رو به آر یگوش  یبعد خدافظ  
 . میر  یبشن، م
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 ده نفر بزرگ بشن خدا داند!  نیقرار بود ا  یرفت سمت بچه ها، ک  نیآر 

 

 ***** 

 

  نی ریبگ ادیجهنم، تا   نیآرمتون ا  یبار آخرتون هست که م نیگفتم: ا  دی حرص و تهد  با
 بشم!   ییسوار ترن هوا  نیمجبورم نکن گهید

 

از دو قرن   ش یب یقدر غر نزن، نا سلمت ن یبه بازوم زد و با خنده گفت: ا یآرا مشت شب
 ! رمردیپ یسن دار

 

هم جلو نشسته بودن،   اسمنیو   نیندادم تک یدادم و جواب  رون یام رو به شدت ب نفس
 زد. یبرگشت سمت ام و چشمک نیتک

 !قیرف ینیب  یخودت، ضرر نم ن یقوان  ریامروز بزن ز  هی  ،ی ساله خوش نگذروند  ستیب -

 

ها   یاسباب باز ن یسن و سال سوار ا نیمونده با ا   نمیهم رفت، هم ی تر تو   شیهام ب اخم
 ! دیخند  یبهم م یا بود کلج نی صلوات! اگه شاهکار ا نهیخدا آشنا من رو نب ی بشم، ا

 . میرو دار  شیو خم پ چی و پر از پ یراه طوالن ه یخورد و به راه افتاد،  یتکون ترن 

کرد  یم یبچه ها بلند شده بود، شب آرا هم هر کار ی و داد و خنده   غیاول کار ج همون
 از اخم هام رو کم کنه. ی تونست ذره ا ینم
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شب آرا از فرصت استفاده کرد و    م،ی سقوط کرد نییپا  ی ارتفاع بلند هیدفعه از  ه یکه  نیا تا
 ! کر شدم! یغیکه چه ج دیکش یغیج هیدرست دم گوش من 

 

طرف هم   هیاز  د،یکش یم غی ج یول کن نبود، ه  یدهن اش گذاشتم ول ی ام رو رو دست
 ت بشم! پر نییکه کمربند نبسته بودم کم مونده بود پا  یخورد و من یترن تند تند تکون م 

 

 نشستم و کمربندم رو بستم، شب آرا بازوم رو گرفت. صاف

 کنم ها!  یزنم کرت م یم غیتا آخر ج ی اگه نخند ست،یبد ن ی بخند هی -

 

کردم کم تر عبوس باشم، کم کم   یچپ نگاه اش کردم، اخم ها رو باز کردم و سع چپ
 گذشت!  یسال خوش م  یداشت به من هم بعد س

 

کردم   یلبخند رو لب هام بود، و تا آخر اون روز همراه بچه ها احساس م می شد ادهیپ یوقت
 و ده سال جوون تر شدم!  ستیدو

 

  ***** 

 " شب آرا " 
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 یکرد، م یو خنده م یکردم که داشت با پسر ها سر جوجه پختن شوخ ر یبه آو  ینگاه
 .نمیصورت اش بب ی تک تک اعضا ی رو تو ی تونستم احساس شاد

 جمع بودم! نیا ی که تو  نی داشتم از ا یفیقابل توص  ریبه اطراف کردم، حس غ ینگاه

 

 هم داور شد. اریکوه م،یکن یباز  ایتوافق بچه ها قرار شد ماف با

  سیرئ ولیرو برداشتم و...ا یک ی ی کاغذ ها رو که پخش کرد شانس  م،یر نشستوا ره یدا 
 ! ایماف

 

  اریچهره ام باشه، دل تو دلم نبود  ی تو یتیتفاوت باشم و احساس نارضا یکردم ب یسع
 هام رو بشناسم! 

 

بشه، دست   داری ب ایماف سیاول گفت رئ دن یهمه خواب یوقت م،یاعلم کرد که بخواب اریکوه
 خنده!  ریزد ز ی بلند ی بهش زدم، با صدا ی ام رو کنار زدم و لبخند گنده ا

 کنه! یشده که نابودتون م سی رئ یکی  ن،ی شهروند ها بدبخت شد -

 

 !یات خش فیتوف تو ذات کث ی گفت: ا ی بلند  ی با صدا شهراد

 

 ! ستمیمن ن سیشعور؟ رئ  یبا اعتراض گفت: چرا من ب اریخشا

 

 بار گفت مذاکره کننده بلند بشه، اون هم فرناز بود!  نی د و اتذکر دا اریکوه
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 ساده بود! ی ایماف ری خنده، آو ریمن کم مونده بود بزنم ز  ی خدا ی وا  ا،یهم ماف ی بعد

 کرد صبح شد.  داری که تک تک ب نیبعد ا  م،یاعلم کرد که بخواب اریکوه

 نتونست ما رو بشناسه!  چکسیها بردن، ه ایخوش گذشت و ماف یلیکل خ در

  رانداز،ی شهراد تک ت  ش،یکش وای شهروند ساده، ه الیکارآگاه، سارا و دان  اوشیدکتر، س نیتک
 هم ناتاشا بودن! اریزره پوش و خشا نیآر

 

جون   ی گفت راو ی م یاومد و ه یناز و غمزه م اریواسه کوه اریتموم شد خشا یباز  یوقت
 !یخفه بش خوام خرت کنم فردا یمن ناتاشا هستم م 

 

 فردا! یاز تلخ فیح یخوش گذشت، ول یلیروز خ اون

 

 ***** 

 زلزله!  ی تند تند تکون ام داد، وا یکیخواب ناز بودم که  ی تو

 

نشده   تی آپد  ندوزمیلب تخت نشسته بود چون هنوز و  دهی رنگ پر ر ی جا بلند شدم، آو از
 گفتم.  غیبود با ج

 ده؟ ی آتشفشان ترک   دمیشا  ای یزلزله اومده؟ سونام  -

 

ثابت   دمیکرد، با ترس به چراغ نگاه کردم و د یگرد شده و متعجب نگاه ام م ی چشم ها با
 شده؟   یو آتشفشان نبود، پس چ انوسیجا هم که اق نی هست، ا
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 شده؟   یگفتم: چ یجیرو خاروندم و با گ سرم

 

جا   نیاز ا د ی ساک جمع کن با  ه یاش زد و با تاسف گفت: زود تر  یشونی اش رو به پ دست
 . می رفته باش دی با گه یساعت د میبجنب شب آرا ن  م،ی بر

 

 چش شده؟   ن یرفت، وا ا رون یاز اتاق ام ب ی ا گهید حی هم بدون توض بعد

 م؟ ی بر  دیبا  چرا

 شهیهم  ریافتاده که آو  یحتماا اتفاق  د،ی بار یازش م یبود و نگران دهیاش رنگ پر  افهیق
 نگران شده!  ری و سختگ یعصب

 

عوض کردم،   یو تاپ طوس یشلوار طوس   هیشرت و شلوارم رو با  یسمت کمد رفتم و ت به
ساک   هیو چند تا لباس داخل   دمی روم هم پوش یبا شال طوس  یمشک  ی مانتو و کفش ها

 ام گذاشتم. داسی آد یصورت یدست

مبل ها   ی درب و داغون و خواب آلود رو ی ها افهی بچه ها با ق ی رفتم، همه  رونیاتاق ب از
  ریزدم ز ینگران ال یخ یهمه شون اون قدر خنده دار بود که همون جا ب  ت یولو بودن، وضع

 خنده! 

 

خاروند گفت: زهرمار، نخند    ی که سرش رو م یو در حال  دیکش ی بلند ی  ازهیخم اریخشا
 ! ینکبت چشم آب
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 ود. ز ن،ی ایاز پشت سرم اومد: بچه ها ب اریکوه ی صدا

 

زدن، تا ما رو   یداشتن حرف م اط یح ی تو  ریو آو نی تک م،یاش از خونه خارج شد  دنبال
 سکوت کردن.   دنید

 

 ن؟ یکه جا نگذاشت یز یجا، چ نیا  میا یب می تون ینم یمدت هیرو به ما گفت:  نیتک

 

 عمران کجاست؟  م؟ی ر یم می: چرا داردمیبار من پرس نینه، ا  می گفت همه

 

  یب رن یدرهم جواب داد: گرفتنش، اگه شما رو هم بگ ی با اخم ها اریپشت به کرد، کوه ری آو
 . نیش یم  دی هم تبع ایکشنتون   یبرو و برگشت م

 

 ؟ یزد: چ غیج ی بلند ی با صدا وایه

 

 ؟ ی چ ی برا م،ی نکرد یادامه داد: آخه ما که کار الیدان

 

 سکت شدن.  ر یبلند آو  ی دفعه با صدا هیگفت،   یم یزیچ  هی یهرک 
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اگه   ن،یوفتی دنبال ما راه ب یها و طلبکار یبچه باز نیداد زد: عوض ا ی بلند ی با صدا ری آو 
  یجون تون م ی که حافظ جون تون بودن بل   یینگهبان ها نیحرف بزن گهی خورده د هی

 شن! 

 

  ن،ی ایپورتال باز کرد و رو به ما آروم تر گفت: دنبال من ب هی ری آو ومد،یدر ن  ییصدا  یکس از
 . ایگه، شب آرا تو آخر از همه ب ینم یزیکس چ چ یکه من نگفتم ه یتا وقت

 

داخل  یکی   یکینداد و داخل شد، بچه ها   یتیگرد شده نگاه اش کردم، اهم ی چشم ها با
 داخل پوتال شدم.  م،ی که بود یی ل یبه و یشدن و من بعد از نگاه کل

 

  یزیچ نی شد و آخر  یپاهام خال ری دفعه ز هیشد،   ینم دهی د یزیبود و چ یکی جا تار همه
 خودم بود.  غیج  ی صدا دم،یکه شن

 

  ***** 

 

 غار بودم، غار؟!  هیبه هوش اومدم تو  یوقت

 

 یگرام ی بودن، فقط سه تا استاد ها دهیجا بلند شدم، بچه ها همه شون کنارم خواب از
 نبودن! 
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  ی تونستم جلو یو م داشت یی که وسط روشن بود، روشنا یبا وجود مشعل ها و آتش غار
 . نمیپام رو بب

 

  م،یجنگل بزرگ هست  هیوسط  دمی که خارج شدم د نی غار رفتم، هم یسمت خروج به
 خوشگل با آب کاملا زالل بود.  یلیخ ی برکه  هیغار  ی درست روبه رو

 

و   ری آو ی صدا  دم،ی از پشت درخت ها شن ییپچ پچ ها ی برم سمت برکه که صدا خواستم
 بود. نیتک

 

 و به حرف هاشون گوش دادم.  ستادمی درخت ا هیسمت صدا رفتم، پشت  به

 

کجا گم شده، حاال هم   ستیاز عمران ندارم، معلوم ن یگفت: خبر  یعصب باا یکلفه و تقر ری آو
  می تونم تسل ینه م ن، یکار کنم تک یدونم چ یدولت دنبال ما هستن، نم  ی که مامور ها

 دارم! یبشم نه راه فرار

 

 نگفت؟  ی ا گهید  زی: عمران چدیکش  یقینفس عم نیتک

 

از اون خونه   دی گفت که با ی گرفته ا ی : نه، فقط صبح زنگ زد و با صدادیکش یآه آروم ری آو
 ! می برگرد  میتون یبه دانشگاه هم نم یحت ن، ینش یمن نگفتم آفتاب ی و تا وقت نی بر
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 افتاده که عمران گم شده؟  یدهن ام گذاشتم، چه اتفاق ی ام رو رو دست

 

 م؟ ینش دایتا پ می بر می تون یاومد: کجا م نی تک ی صدا

 

 که...  نی مگه ا  م، ی ش یم دایجواب داد: پ یبا مکث نسبتاا طوالن ری آو

 

 ؟ ی که چ نیگفت: مگه ا ی با کنجکاو نی نداد، تک ادامه

 

بچه ها   وفته، ی ب ابی مدت که آب ها از آس هیتا   میپخش بش  دی: با دیکش یقینفس عم ری آو
  یخودمون م یمادر نیگروه از اون ها رو به سرزم هیو هر کدوم   میکن یم ی رو گروه بند

 بر اساس رگه هاشون.   م،ی بر

 

اوج   یعنی ن ی شدم، ا  یجدا م دی سر خوردم، از دوست هام، خواهر و برادر هام با نیزم ی رو
 فاجعه! 

  یترنس بودم، فرناز انسان و پر  هیهاشون فکر کردم، من ذهن ام به بچه ها و رگه  ی تو
 آتش بود.

 الیو انسان، دان نیزم یآب و فرشته، سارا پر  ی پر وای هوا، ه یآتش و پر ی پر اسمنی
خون آشام و انسان،   نیو جن، آر نهیجن و انسان، شهراد گرگ  اوشی َنسناس و انسان، س

 مون کنن؟  ی بند  میقرار بود تقس ی غول و دراگون، چطور اریخشا
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بلند شدم و به غار برگشتم، حال ام  عیسر دمیاون دو تا رو شن ی قدم ها ی که صدا نیهم
 خوب نبود، اصلا نبود. 

سال روز و شب ام   ستیعنوان دوست نداشتم از دوست هام جدا بشم، من ب چیه به
 نه نفر، حاال...  نی شد به ا یخلصه م

 

 .می حرف بزن دی کرد و گفت با  داری همه رو ب نیو تکداخل شدن  اریهمران کوه ریو آو  نیتک

دادن، واکنش   حیبچه ها توض  ی برا گهیجور د  هیبودم رو  دهیکه من شن ییحرف ها همون
 بود.  ن یهمه مثل من گرفته و غمگ

ناراحت ام رو   ی خودم حس کردم، سرم رو بلند کردم و چشم ها ی رو رو ینگاه ینیسنگ
 . ریمرموز آو  ی دوختم به چشم ها 

 

 ،ی کرد ی به حرف هامون گوش م یداشت دمیذهن ام اکو شد: فکر نکن نفهم ی تو صداش
هات به   دهیاز شن  یحرف گهیوقت د  چینه االن نه ه ی کنم، ول یحساب م  هیبعداا باهات تسو

 .یگ ینم هیبق

 

 .دمی محکم و پر از تحکم اش رو شن ی بهش ندادم و سرم رو چرخوندم، صدا یجواب

و   اریخشا ن،ی همراه تک اوشیشهراد و س  ن،یآر ان،یسارا وفرناز با من م وا،ی ه اسمن،ی -
 رن.   یم  اریهم با کوه الیدان

 

 چرا اسم من رو نگفت؟  پس
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 چند لحظه نگاه ام کرد. ریآو   د،ی پرس اسمن یمن رو   سوال

 شب آرا، کارت دارم.  ایهمراه من ب -

 

  نی خودم تا آخر ی نگاه همه رو رو ینیرفت دنبال اش رفتم و سنگ رونید و از غار بش  بلند
 کردم. یلحظه حس م

 یبودم که م یجذاب ی عاشق ژست ها شهیبود، هم ستادیا بیکنار برکه دست به ج ری آو
 گرفت، المصب خوب بلد بود دل ببره! 

 

 بار خودش صحبت مون رو شروع کرد.   نیاول ی بدون حرف، برا ستادم،یا کنارش

 !ی ای کدوم مون ب چیهمراه ه یتون یتو نم -

 

 خوب بود، بهتر کرد!  یلی حالم خ ا،یب د

 

گفتم: فقط چون به حرف هاتون گوش   یلرزون ی چشم هام جمع شد، با صدا  ی تو اشک
 که عاشق شون هستم!  یی کسا  نیاون هم از ب رون، یب یانداز یم  یدادم؟ من رو دار

 

  نیهم ی دست خودم نبود، تو  یکنم ول هیخواستم گر  یحرف نگاه ام کرد، نم یو ب ت برگش
 تونستم درک شون کنم. یروز اون قدر اتفاق افتاده بود که نم هی
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تو   یدارن ول  یپر ی ندارم، همه دختر ها رگه   ی : نه، چاره ادمیآروم اش رو شن ی صدا
ترنس   هیدرسته   ،یاون جا بمون یتون یها، تو نم  یپر نی تونم ببرم ات سرزم ینم ،یندار

خون شون رو   یول ،ی رو هم داشته باش گهید ی رگه ها ی تمام قدرت ها یتون یو م یهست
 !یتون یکه نم

 

 کار کنم؟  یگفتم: پس چ هی و با گر دمیکش یآه

 

 !ایلوانی به ترانس یبر  دیشد: با کی قدم نزد هی

 

 کجاست؟  گهی د ایلوانینگاه اش کردم، ترانس جیگ

 

گونه ام   ی که از چشم ام رو  یاش رو جلو آورد، با انگشت شست اش اشک درشت  دست
 افتاده بود رو پاک کرد. 

لمس   نیاش دوختم، ضربان قلب ام به خاطر ا  قهیام داغ شد و نگاه ام رو به   صورت
 تر شده بود.  شیمون ب کینزد  ی و فاصله   کیکوچ

 

تمام   ن یسرزم ،یکه بهش تعلق دار یی: جادیچی گوش ام پ ی زمزمه مانند اش تو ی صدا
  یپر نیکه دختر ها رو ببرم به سرزم نیتونه بره، هم یترنس م هیکه فقط   ییترنس ها، جا

 ؟ ی اریطاقت ب ییتنها یتون یات، م شی آم پ یها م
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درشت تر و   کیمورش دوختم که از نزد و مخ اهیس  ی سرم رو بلند کردم و به چشم ها آروم
 رم؟ یتونستم نگاه ازشون بگ ینم  گهیبود که د یچشم ها چ نی ا ی جذاب تر شده بودن، تو

 

  می بعد با هم بر  امیشه من هم باهات ب یگفتم: نه، نم یو با ناراحت دمی لب برچ ناخودآگاه
 ا؟ یلوانیترانس

 

ام  نهیس ی تر کرد که گفتم االن از قفسه   ادیز یزد که ضربان قلب ام رو طور یکیکوچ لبخند
 کنه؟  یباز نگاه ام م  سیدونه من جنبه ندارم پس چرا با ن یم  نی زنه، ا یم  رونیب

 !یعصب  شهیجذاب هم قاتل

 

اگه کارم تا  ، یبر نیاز اون سرزم د یبعدش با  ،یاریدووم ب  یتون یفقط سه روز م ی ایاگه ب -
 ؟ یاون موقع تموم نشه چ

 

 !ی ایباهام ب د یبا  رون،ی کشونمت ب یگفتم: با خودم م طنتیخم کردم و با ش یرو کم سرم

 

به سمت    یبدون حرف د،یبه صورت اش کش یو دست ستادیاش بزرگ تر شد صاف ا  لبخند
ز نسبت  که روز به رو یحس نی از ا  دمیترس یشدم، م دهیغار رفت و من هم دنبال اش کش

 شد!   یتر م ی قو ری به آو

 

  ***** 
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 . میدور هم باش م ی روز آخر تصم ی برا

  کیکه نزد  ی پسر ها رفتن و از رود خونه ا م،ی و دورش نشست می روشن کرد شی برکه آت کنار
 ها بپزن.  یتا ماه میآتش گذاشت   ی گرفتن، رو  یمون بود ماه

  کی رو نزد ی کرد، ماه یام م تی اذ  یجنس خراب هم ه ارِ یخشا  نیمتنفر بودم و ا یماه از
 گفت نگاه کن چه نازه!   یآورد و م یام م

 

 بودم!  ی نگاه کردم، چشم تو چشم ماه یچندش به ماه با

 مزخرف کجاش ناز هست، مثل خودت زشته!  نی ا -

 

 بود!  ریطبق معمول آو   دی خند یکه نم یتنها کس دن،ی خند یما م ی ها به ادا ها بچه

کنم، حاظر نبودم   دایخوردن پ  ی برا یزی چ هیخواستم  یجا بلند شدم و به جنگل رفتم، م از
 بزنم!  یکوفت یلب به اون ماه

 

 خدا!  یشلوارم فرو کردم و به آسمون نگاه کردم، ه بیج  ی هام رو تو دست

شدم دورگه، البته    یم دی همه آدم، با نیا  نیکردم چرا من ب یموقع به خودم فکر م یبعض
 رگه! هیدو رگه که نه 

پدر و   ی  هیاگه ترنس نبودم حداقل سا ت، یوضع نی از ا ستمین یراض یگم ول ینم کفر
 خونه که متعلق بهش بودم.  ه یداشتم و  یلی سرم بود، فام ی مادرم باال
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 نباشه!  یسم دوارمی و به سمت اش رفتم، ام دمی تمشک د ی دور به بوته  از

 دلم رفت!  ی شرنگ بودن، وادرشت و خو یلیخ

دمت گرم   ای خدا ی داشت، وا  یعال یلیدهن ام گذاشتم، طعم خ ی و تو دمی شون و چ یکی
 ! یمرس

 خورم! یو خوردم، اصلا هم مهم نبود نشسته دارم م  دمیتند تمشک ها رو چ تند

 

 هستن! ی: نخور شب آرا اون ها سمدمیرو از پشت سرم شن نی تک ی دفعه صدا هی

 

 گفت؟   یدهن پر که دورش کاملا قرمز شده بود به سمت اش برگشتم، چ با

 ! یسم

و با ناله گفتم: من اگه شانس داشتم اسمم   رونی همه تمشک ها رو توف کردم ب عیسر
 بود نه شب آرا! یشانس

 

 ؟ ی گفت: چقدر خورد  یشونه هام رو گرفت و با نگران نیتک

 

 جعبه!  هی باا ینگاه اش کردم: تقر زونیآو  ی الب ه با

 

 تا نخنده!  دی که ناراحت نشم لب اش رو محکم گز نی ا ی برا یخنده اش گرفت، ول نیتک
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 تونه برات بکنه! یکار م  یچ ری آو  یُدک  مینیبب  میو گفت: بر  دیاز تمشک ها رو چ یکی

 

وجود نداره و    ییخورم، گفت که دارو یکردم م دایپ  یغر زد که چرا سر خورد هرچ یکل ری آو
رو تو   یتونستم نگران یم یکرد ول یکنم، همه اش با حرص نگاه ام م یدرد رو فردا حس م 
 !نمی عمق چشم هاش بب

 غر غرو برسون!  نی با خانواده نخواستم، من رو به ا یجونم، زندگ  خدا

 

 "  ر ی" آو 

 

 م؟ ی رس یم یگفت: ک   یحوصلگ یبا ب سارا

 

  ی سخت شون حوصله نداشتن، چشم ها ییبابت جدا چکدومیبهش کردم، ه ینگاه مین
 همه شون قرمز بود! 

 

دو روز بعد، صبور باش سارا   ای  کی  د یشدم: شا   رهی و به روبه رو خ دمیکش یقیعم نفس
 ! میرس یآخرش م

 

 ! ر؟ی آو  میر یم  م یگفت: اصلا معلومه کجا دار وایدفعه ه نیا  د،ی کش یپوف
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و فقط    دیحوصله گفتم: حرف نزن یندادم، شاخه رو کنار زدم و رو به اون پنج تا ب یجواب
 کنم که به ضرر شما باشه! ینم یکار د،یایب

 

 همه ساعت سکوت، بلند شد.  ن یشب آرا، بعد از ا ف یضع ی صدا

 ر؟ ی آو -

 

 هم رفته بود. ی سمت اش برگشتم، شکم اش رو محکم گرفته و صورت اش از درد تو به

 هم رفت، به سمت اش رفتم.  ی ام توه اخم

 ؟ یدرد دار -

 

 تونم راه برم. یکنه، نم  یبد درد م یلیرو تکون داد و به زور گفت: شکم ام خ سرش

 

 ؟یشده فدات بشم؟ چرا درد دار ی جلو اومد و نگران گفت: چ اسمنی

 

شد همون    یهست، نم روزید یپر خور ی شب آرا، من با حرص جواب دادم: برا ی جا به
 لجباز؟  یدرد رو تحمل نکن نیتا ا  ی رو بخور یماه

 

 نگاه ام کرد: تو هم فقط غر بزن!  زونیآو ی آرا با لب ها شب

 



 ا یلوان ی ترانس

 
146 

 

 خنده ام گرفت، لحن اش فوق العاده بامزه و بچگانه بود!  ناخودآگاه

 

حرکت بلند اش   هیرو دور شونه هاش، تو  یکی زانو هاش و اون  ریدست ام رو گذاشتم ز  هی
 ام زد. نهیو با مشت به س دیکش یف یخف یغیکردم که ج

 

 شدن!  یروده هام قات ،یتون یتر هم م فیخورده لط هی -

 

جواب ندادم دست هاش رو دور گردن ام حلقه  دی نکردم و راه افتادم، اون هم که د یتوجه
 شونه ام گذاشت.  ی کرد و سرش رو رو

 

 ب آرا بشنوه گفتم. که فقط ش یبه طور یآروم  ی صدا با

فلج موقت    هیدرد کوچولو هست، کم کم  هی ادیکه قراره سراغت ب  یز ی در مقابل چ نی ا -
 !یتحمل اش کن دی موقع با  نی آد که تا فردا هم یسراغت م

 

 ؟ یبکن یکار یتون یشونه ام بلند کرد: تو نم ی وحشت سرش رو از رو با

 

اومد   کی نزد  اسمنیبگه،  یزی که شب آرا چ نینه تکون دادم، قبل از ا  ی رو به نشونه  سرم
 گفت.  د یو با ترد 

 کنه.  یمون م  بیداره تعق یکی کنم  یدارم، احساس م  یبیحس عج ری آو -
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 . دمیشن  ینم ییکردم، صدا زیگوش هام رو ت یول ستادمیناا

خبر دادم و  ذهن ام بهش ی حس بکنه، تو یز یبتونه چ  نیزم یسارا به عنوان پر دی شا
 کردم مشکوک رفتار نکنه.  دیتاک

 

بزرگ دنبال مون   ی نفر نه، پنج نفر با جثه ها هی: د ی چیذهن ام پ ی سارا تو ی بعد صدا یکم
 هستن! 

 

من چطور    یتر کردم، لعنت شی تر به خودم فشردم و سرعت قدم هام رو ب شی آرا رو ب شب
 تونم از پنج نفر هماهنگ دفاع کنم؟  یم

 

از خودمون   میو بتون میبرس ییرو درست کن تا به جا  ییذهن سارا گفتم: مانع ها ی تو
 . میدفاع کن

 

 یعنی  نیبود و ا  ادیز یلیتعداد شون خ  دم،یشن  یرو م ییقدم ها  ی کم داشتم صدا کم
 دردسر.

 

گذاشتم و با   نیزم ی رو  درخت ی که درخت کم بود، شب آرا و پا  مید ی رس ییجا هی به
 و تحکم گفتم. تی جد
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  یبار م نی خودم ا یکن یم یکار ای ی بلند شد نمیشب آرا، اگه بب یخور  یاز جات جم نم -
 کشمت! 

 ادامه دادم: کنارش بمون و مراقب اش باش.  اسمنیبه  رو

 

 سرش رو تکون داد و کنار شب آرا نشست.  اسمنی

 

 ن؟ ی دی مخصوص تون رو پوش ی و رو به اون سه تا گفتم: همه تون تاپ ها برگشتم

 

و بال هاتون رو   نی اریو تکون دادن، سرم رو تکون دادم: خوبه، مانتو هاتون رو در ب سرشون
 طور.  نی تو هم هم اسمنی  ن،یباز کن

 

 اومدن.  رونیآروم از کمرم ب یلیرو خم کردم، بال هام خ  ام رو در آوردم و شونه هام راهنیپ

 

  ینش دهی آد، مراقب باش د ی داره به سمت مون م یگفتم: پرواز کن و بگو چ  وایبه ه رو
 .وایه

 

 پرواز کرد و رفت. عیسر وایه

ها و فرشته ها بود، کمر تاپ لخت بود و   ی که بهشون داده بودم مخصوص پر ییها تاپ
 باشن. رونیها بکه بال   نی مناسب ا
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  ن،یشه، خودت و شب آرا بر ی بد م یلیاوضاع داره خ ی دی برگشتم: اگه د  اسمنیسمت  به
 برش دار و پرواز کن.  ی دی ترد چیبدون ه

 

 .ری زارم آو یاخم کرد و با اعتراض گفت: نه من تنهاتون نم اسمنی

 

 . ی د یکه گفتم رو انجام م   یکار اسمن،یهم رفت: اعتراض نکن  ی تر تو   شیهام ب اخم

 

 شب آرا!  نینگفت اما امان از دست ا   یزیچ  گهید اسمنی

 

 . میتنهاتون بزار  دی موافقم، ما نبا یاسیدرهم گفت: من هم با   ی شد و با اخم ها  بلند

 

جا و به حرف ام گوش کن بزار تمرکز کنم،   ن یا هیو کلفه گفتم:  دمیموهام گش  انیم یدست
 .با.  هیلج نکن شب آرا 

 

 ی پا ی و دست ام رو رو  دمی به سمت اش دو عی ام با افتادن شب آرا قطع شد، سر  حرف
 بود. خی چپ اش گذاشتم، 

 

 قدر خوش بختم؟!  نیآرا با بغض گفت: فلج هم شدم، من چرا ا  شب
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 اش رو به درخت دادم. هیتک یاسیکمک   با

 

 اش زدم. زونی آو ی به بغض بچگونه و لب ها  ی محو ی لبخند

  یو حرص ام م یپر یم نییگذره دختر خوب، تحمل کن، فردا باز دوباره باال و پا  یزود م -
 !ی د

 

 زد.  ی و شب آرا لبخند محو  دنیها خند  دختر

 

 !یبزرگ و وحش  ی  نهی: پنج تا گرگ دمیرو شن وا ی ه ی وحشت زده   ی لحظه صدا همون

 

 و بلند شدم.  دمیکش یقیعم نفس

 

 م؟ یار کنک  یو فرناز هماهنگ گفتن: چ سارا

 

که  یزیچ  ،تنهای کن رز سبز پرورش بد ی: سارا سعدم یهم کش ی تو تیجد  ی هام رو برا اخم
 .می کن یسرشون گرم م  وایها کشنده هست، تا اون موقع من، فرناز و ه نهیگرگ  ی برا

 

  گهید ی تا اون سه تا می ستادی ا  یو تمرکز کرد، ما سه نفر هم طور نیزم  ی نشست رو سارا
 .م یزنده بمون دی با م،یکرده باش  تی رو حما



 ا یلوان ی ترانس

 
151 

 

  ایزود تر به آلف یلیخ د یبا  ست،ی کرده بودن اصلا خوب ن دامونیپ ی زود نی که به ا نیا
 .می برس

 یتر م کی درخت ها داشتن نزد  انیاز م نیگرسنه و خشمگ ی با شکم ها نهیتا گرگ  پنج
 آتش درون ام رو آزاد کردم. یقدم به جلو گذاشتم و قدرت پر  هیشدن، 

سرم، موهام    ی بدن ام باال رفت، گرم شدن سرم و بعد چند لحظه روشن شدم آتش رو ی دما
 شدن.  یدونستم چشم هام هم نارنج  یبه آتش شده بودن، م ل یتبد

دست ام گلوله آتش   ی تو عیها جلو تر از همه به سمت من حمله کرد، سر نهیاز گرگ  یکی
 واز کردم.درست و به سمت اش پر

مطمعن   یوقت  د، ی پر یم نییکمرش فرود اومدم و گردن اش رو گرفتم، تند تند باال و پا ی رو
تقل  یسوزه پرواز کردم و از روش بلند شدم، اون هم بعد از کم یم شی آت ی شدم داره تو

 سقوط کرد و ُمرد.  نیزم ی رو

  اسمنی سمت شب آرا،   ها داشت به نهیهم مشغول شدن، دوتا از گرگ  وا ی که فرناز و ه دمید
 رفت.  یو سارا م

بلند و محکم به   نیزم ی اون رو از رو نهیاز گرگ  یک یسمت شون رفتم و با گرفتن گردن   به
 در اومد.  شهیاز درخت ها پرتاب کردم، اون قدر محکم خورد که درخت از ر یکیسمت  

 

  یاش م دیرز سبز تهد  هیبرم، سارا داشت با  گهی د ی  نهیو به سمت گرگ  امیبه خودم ب تا
 کرد!

 

کنم تو حلق   یرو م نی گفت: برو گمشو! وگرنه ا دی دست اش تکون داد و با تهد ی رو تو رز
 ؟ ی دیهات بترکه، فهم رگیات تا مو 
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  ی ها رو کشته و کنار سارا برا نه یهم گرگ  وایکرد و چند قدم عقب رفت، فرناز و ه ی غرش گرگ
 ودن.ب ستاده ی ا ت یحما

 و رفت، کنار شب آرا فرود اومدم و دوباره بغل اش کردم. دی دو نهیگرگ 

 

 . میپشت سرم مبارزه کن  یه میتون ینم  م،یپرواز کن دیبا  -

 

تونست   ی نم یکرد، چشم هاش باز بود ول ینگران ام م نیشب آرا سرِد سرد بود و ا  بدن
 بزنه.  یحرف

 وروه جادو!  ی شب آرا ی آخر شنجه بود برا نیا

 

 ***** 

 

گذاشتم و به دختر ها نگاه کردم، دور شب آرا جمع شده بودن و   شی ها رو کنار آت زمیه
 کردن بخندوننش.  یم یسع

  یحرف یول اره،یصورت اش رو به دست ب ی ساعت قبل شب آرا تونسته بود حس ها  کی
 زد. ینم

 بود. یالخ یِ دادم و چشم هام رو بستم، ذهنم خال هیدرخت پشت سرم تک به

تر از همه هم نگران عمران   ش ی هستن، ب یاالن در چه حال اریو کوه  نی دونستم تک ینم
 بودم.
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کنه، اون ها سال هاست با هم   یکار م یدونم باهاش چ ینم ره یاون رو بگ لنتیآت اگه
 مشکل دارن. 

شب   دیترس  یبه شب آرا نرسونه، م  یبیمشکل شون آس نی نگران بود که ا شهیهم عمران
 مثل مال اون داشته باشه.  یهم سرنوشت آرا

 

و درخشان شب آرا بود،   یآب  ی چشم ها  دم،یکه د یزی چ نیهام رو باز کردم و اول چشم
 کرد. یداشت به من نگاه م 

رو داشت که سرنوشت من   نیا  لیدختر رو به من سپرده بود، شب آرا هم پتانس نیا  عمران
 و عمران رو داشته باشه.

 

  یوقت نم  چی ابرو هام نشست، ه نی ب یهام رو مشت کردم و ناخودآگاه اخم پررنگ دست
سرنوشت    ی اون قانون مزخرف بشه، همون طور که جلو یهم قربان  گهینفر د  هیزاشتم 

 کنم. دای نجات شب آرا هم پ ی برا یراه دی رو گرفتم، با  اسمنی

 

 شد.  ری د م،ی بر  نیبلند شدم و رو به دختر ها گفتم: پاشجا  از

 

 . میگفت: ما که تازه نشسته بود  یبلند شد و با ناراحت فرناز

 

رو خاموش   شیسمت شب آرا رفتم و دوباره بغل اش کردم، بعد هم با قدرت ام آت به
 کردم.
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 . میبرس ایزود تر به آلف دیشد فرناز، ما با  ری د -

 

 م؟ ی : کجا برسدنینگاه ام کردن و همزمان پرس جیگ همشون 

 

تلش کردم  یلیداد، خ رونیشونه ام گذاشت و نفس اش رو آروم ب ی آرا سرش رو رو  شب
 دگرگون کرد. بیکه شونه ام رو تکون ندم، نفس داغ اش حال ام رو عج

 

 ها!  یپر ی همه  نیسرزم ا،یآلف -

 

 شد شروع سواالت فراوان!   نیا و

 

 ***** 

 

 گفت. ی خواب آلود ی رو چند بار با مشت زدم، صدا یچوب در

 ! ی اومدم بابا، در رو شکوند -

 

 من خشک شد!  ی باز و نگاه اش رو  در
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 گفت!  ینم یز ی باز چ یکرد ول یباز و بسته م یمثل ماه یاش رو ه دهن

 

گفتم: پنج تا دختر خسته و گرسنه همراه ام هستن، اول بزار    یزدم و با خستگ ی لبخند
 بارم کن! یفحش دار  یبعد هرچتو   م یایب

 

 ! اری کشمت شاه  یاش رو بست، زمزمه وار گفت: م دهن

 

 زدن گفتم.  یچرت م ستادهی و رو به دختر ها که پشت سرم داشتن ا  دمیخند

 . می افت یو دوباره به راه م میکن یداخل، استراحت م نیا یب -

 

که خواستم من هم داخل برم،   نی دادن و داخل شدن، هم یها هر کدوم سلم آروم دختر
 . دیدرخت ها کش نی مچ ام رو گرفت و ب

 

  ایسرم بهت فهموندم خسته ام! آرال بذار بخوابم بعد ب ری و با ناله گفتم: خ دمی کش یپوف
 چپ و راستم کن! 

 

واز  ده ساعت تمام داشتم پر باا یدست ام رو ول کرد که چند قدم ازش دور شدم، تقر  محکم
ساعت    میکردم، تازه ن یکردم و علوه بر وزن خودم، داشتم شب آرا رو هم حمل م یم
 .ارهیتونست حس دست و پاهاش رو به دست ب شیپ
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 ! یرو خاروندم و به صورت اش نگاه کردم، جذاب تر شده بود لعنت سرم

 

و   نی تک ار؟یشاه ی بود یسال کدوم گور  ستی ب نیو تعجب گفت: ا  تیعصبان ن یب یحس با
 عمران کجا هستن؟ 

 

 که خنده اش گرفت!  دمیکش یطوالن ی  ازهیخم

 تنم خسته!  ی دونم، بزار برم بخوابم جان جدت، تمام سلول ها ینم -

 

 ! یمرگ ات رو بزار ی زارم کپه  ینم  یگفت: تا حرف نزن ی بدجنس ی خنده  با

 

 ام بلند شد! ترق تروق استخوان ه ی به عضله هام دادم، صدا ینشستم و کشش نیزم ی رو

 

 به کدوم سوال ات جواب بدم؟  -

 

 و عمران کجا هستن؟  نیروم نشست و متفکر گفت: اول بگو تک روبه

 

که چشم هاش ترسناک   نیشدم، با ا رهیاش خ ی دی و بدون سف یکاملا مشک ی چشم ها به
 دادن. یرو به آدم م یداشتن و حس خوب ییبایحالت ز یلیخ یبودن ول
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 .شی سه روز پ ایو عمران رو...دو  دمید  روزیبار د نی رو آخر ن یتک ازشون ندارم، یخبر -

 

 هستن؟  یپنج تا دختر همراه ات ک  نی : ادیموهاش کش نی ب یرو تکون داد و دست سرش

 

با عمران   ا،یلوانیلب ام اومد: بعد اون اتفاقات و خارج شدنم از ترانس ی رو ی محو لبخند
و من شدم استاد، اون ها هم    سیاش شد رئ یقبل  تی دانشگاه، اون به خاطر موقع می رفت

 شاگرد هام هستن. 

 

 هاش گرد شد: جاِن من؟  چشم

 

 !گرمی : جاِن تو ژختمیبلند اش رو به هم ر باا ی تقر ی خنده موها با

 

شد   یگفتن هات، حاال چ گرمیژ  نیا ی خنده: دلم تنگ شده بود برا ری زد ز  ی بلند  ی صدا با
 ات؟  یمی قد  قیرف نیا  شیپ ی سال اومد ست ی عد بب

 

کردم، و در آخر اضافه کردم که ما رو   فی رو براش تعر ر یو اتقاقات اخ دمیکش یقیعم نفس
 ببره.  ایبه آلف

 

اون پنج تا دختر   یدونم ول  یبرم، تو رو نم یگفت: البته که م طنتی زد و با ش یچشمک
 خوشگل رو حتماا! 
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 شب آرا هست! یکیو اون   اسمنیشون   ی کیباز گفتم:   شیباال انداختم و با ن ابرو

 

و دو دندون اش   یکه هر س یی تموم شدن حرف ام دهن اش رفته رفته باز تر شد، تا جا  با
 ! نم یتونستم بب یرو راحت م

 

 نده مثل خودش گفتم آره! بلند و کشدار گفت نه، جواب اش رو با خ  ی صدا با

 

که اون  یبار نی آخر  رمرد،یپ گهی د االیگفت: زود باش نشونم بده، ِد   جانیو با ه دی جا پر از
 عمو آرا گفتن هاشون!  ی دلم لک زده برا  ی پنج سال شون بود، وا  دمی وروجک ها رو د

 

  یگن عمو آرا؟ وقت یرو با تاسف تکون دادم: آخه نابغه، اون ها االن به نظرت م سرم
 آد؟  ی نم ادشونی یچیه

 

 شد که حرف ام مثل سوزن ترکوندش!  یبادکنک مثل

 

 !اریشاه  ینش یبگم چ یپکر گفت: اله  افهیق با

 

 شب آرا از پشت سرم اومد. فی ظر ی و بلند شدم، صدا  دمیخند
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 ؟ ی آ  یلحظه م هی  ر،ی آو -

 

 من و شب آرا گردوند.  نینگاه اش رو ب یجی با گ آرال

 ! ر؟ی آو -

 

 ده! یم  یاالن سوت اوپس،

 

 . ستی ن بهیجا بگو، آرال غر نیدم، شب آرا هم یم حیگفتم: آرال توض  عیسر

 

 دهن آرال همانا!  ی آرا گفتنم همانا و باز شدن دوباره   شب

 

 ؟ یی خدا، تو شب آرا ی شد به شب آرا و با بهت گفت: وا رهیخ

 

شب آرا صدام    یگفت: واال از بچگ  یجیبه سمت چپ خم کرد و با گ یآرا سرش رو کم  شب
 زنن، فکر کنم آره! یم

 

 شب آرا هست؟  نی برگشت و با همون دهن باز نگاه ام کرد: واقعاا ا آرال
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من    ی هردوشون با خنده  ی  افه یخنده، ق ریخودم رو کنترل کنم و بلند زدم ز نتونستم
 تر شد!  یدنید

 

ت شب آرا رفتم و با گرفتن دست اش از اون جا دور شدم، آرال از پشت سرم داد  سم به
 زد.

 

 ترنس!  ی با تو بودم شازده  ی او -

 

 نده!  یسوت ییاژدر، فقط تا اومدن من الل بمون و جا ی آم شازده  یطور داد زدم: م همون

 

 و منتظر به شب آرا نگاه کردم.  ستادمیا  می که دور شد یکم

 

 ؟ ی ما رو به خونه اش آورد هیپسره ک  نی : ادی پرس عیسر

 

 به سمت صورت اش خم شدم. یزدم و کم یکیکوچ لبخند

 ! ی سوال بعد -

 

خوام بدونم چرا من رو   یکنم، م یخواهش م گه،ی کرد و با اعتراض صدام زد: بگو د  اخم
 شناسه. یم
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 برم!  یندار  یام بزرگ تر شد: نوچ، سوال لبخند

 

 مشت به بازوم زد که باعث شد بخندم. با

 

 رم ذهن اش رو بخونم!  یزد و گفت: بگو بگو بگو، وگرنه م نیرو مثل بچه ها به زم پاش

 

تر هست   ی بخون، اون از تو قو یتون یباال رفته نگاه اش کردم: برو، برو اگه م ی ابرو ها با
 شب آرا! 

 

 : پس خودت بگو. دی اش لب برچ شهیعادت هم مثل

 

  شیو غنچه ا یصورت ی لب ها ی تر رفتم، نگاه ام رو نیی و باز پا دمیکش یقیعم نفس
 مانند اش رسوندم.  ای در ی نگاه ام رو به چشم ها عیخورد، سر 

 

صورت   نی ام کم کم صورت اش سرخ شد، لپ ام رو از داخل گاز گرفتم تا به ا  رهینگاه خ از
 و بامزه اش نخندم!  یدوست داشتن

 

 ؟ ی خوا یاب مگفتم: جو  یآروم  ی صدا با
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 دهن اش رو قورت داد: آ...آره، بگو!  آب

 

که خودش بدونه   نیبر رنگ صورت اش، کم کم رنگ چشم هاش هم داشت بدون ا  علوه
 ! یبه صورت ی کرد، از آب یم رییتغ

 

 شد؟  یرنگ چشم هاش مکث کردم، چرا چشم هاش صورت  دنید با

 شب آرا! ی کرد...وا یعمران به دلبر نگاه م ی وقت  دم،یرنگ رو د نیهم ا  قبلا 

تمام حس    دم،یهم کش ی قدم فاصله گرفتم، اخم هام رو تو  هیو ازش  ستادم ی صاف ا  عیسر
 رفت. نیرنگ چشم هاش از ب  دنی ام با د شیخوب چند لحظه پ ی ها

 

هم نگفتم سمت من    یبچه ها، تا وقت شی گفتم: برو پ ی دفعه ا هی تی خشونت و عصبان با
 ؟ ی دیفهم  ،ی آ ینم

 

تر و باعث شد ناخودآگاه   شیب  می دفعه ا  کی  تینداد و با تعجب نگاه ام کرد، عصبان یجواب
 دختر آوار کنم. نی داد سر ا هیهمه اش رو با 

 

 نه؟  ای ی دی گفتم؟ فهم ی چ ی دی گفتم: مگه نشن  یداد پر خشم با
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و خشمم   تیتر عصبان شی ام کم نشد، ب تیاز عصبان ی ذره ا یول دمیاش رو د دنی جا پر از
 دختر؟  نیکار کردم با ا یکه بدونم چ نیبه خاطر خودم بود، من بدون ا 

 

 . دمیگفت: ف...فهم یاشک ی ترس و چشم ها  با

 

بهش  دی نبا گهی د دم،یموهام کش  نیهم بدو بدو رفت، هردو دست ام رو محکم ب بعد
 ! اریشاه ی کار کرد یبشم، چ کینزد

 

 ***** 

 

 را " " شب آ

 

چشم هام گذاشتم تا   ی تا بغض ام رو ببلعم، دست هام رو محکم رو دمیکش یقیعم نفس
 .زمیقطره اشک هم نر  هی

 باهام رفتار کرد؟ یکار کرده بودم که اون طور یمگه چ یلعنت ارم،یطاقت ب نتونستم

 

 ! ایکنه، خدا یشه بعد مثل آشغال پرت ام م یام م  کی نزد خودش

شکم ام جمع و دست   ی دادم، پاهام رو تو هیدرخت تک ی شاخه جمع شدم و به تنه  ی رو
 هام رو دورش حلقه کردم.
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 من رو از خودش برونه؟  ی اون طور دی کنم، چرا با ی نم دایپ یکنم جواب یفکر م یهرچ

 کار کردم؟  یمن چ مگه

 

 دل ام تلنبار شده. ی کوه غم رو هیکردم  یحس م  رون،یزد ب یام م نهی ام داشت از س قلب

 

موندم  یزنده م ایمردم  ی م ایندادم،  یتیاهم یول دمیدرخت شن ر یرو از ز  ییپا  ی صدا
 ! گهید

 

 تونم خلوت ات رو به هم بزنم بانو؟  ی: مدیچیگوش ام پ  ی آرال تو ی را ی جذاب و گ ی صدا

 

حس   چیشناسه، اما...ه یبهش ندادم، هنوز هم برام مجهول بود که چطور من رو م یجواب
 نسبت بهش نداشتم.  ی بد

  یبهم آرامش م یدونم چرا ول یبود، چشم هاش نم یکلیه یلیمرد جذاب و خ هی آرال
 دادن.

 جا شد!  یاز شاخه ها کلفت کنار ام نشست، با بدبخت یکی ی و رو دی باال پر خودش

 

 شده دختر خوب؟   ی: چدیپرس یآروم ی و با صدا  دیشک  یقیعم نفس

 

 .دی گلوم نذاشت، چونه ام لرز  ی بگم که بغض تو یز یچ خواستم
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از   یکیبودم که   نی کردم، انگار فقط منتظر ا هیزانوهام و از ته دل گر ی رو گذاشتم رو سرم
 بشم. یمن بپرسه تا خال

 حال ام رو خوب کرد، سبک تر شده بودم.  بیکردن عج هیگر

 

 لب با حرص گفت. ریبشم، ز یسخاوتمندانه صبر کرد تا خال آرال

 !ارمیاز روزگارت بر ب یدمار هیشعور،  یخاک تو سرت کنم من ب -

 

 دل ام گرفته بود. کمی من   د، ی گفتم: ببخش  ی گرفته ا  ی رو بلند کردم و با صدا سرم

 

 ؟ ی، االن بهتر سرت  ی زد: فدا یمهربون لبخند

 

 دادم.  هیرو تکون دادم و دوباره به درخت تک  سرم

 ؟ ی دنبالم اومد یداشت یکار -

 

 خورد! یتکون محکم هیجابه جا شد، کل درخت  یباال انداخت و کم ی ا شونه

دو   ای  کی تا   ،یی تا تو هم تناول بفرما ی ایخورن، گفتم ب یدوست هات دارن صبحونه م -
 .می افت  یراه م گهی ساعت د

 

 ؟ ی آ ی تعجب گفتم: مگه تو هم باهامون م با
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 اومده.  نیهم  ی برا ری : من قراره حمل تون کنم، شا...آودی به صورت اش کش ی و دست  دیخند

 

 . دمیکه باز زار نزنم پرس نی ا ی هم رفت، برا ی اخم هام تو ریآوردن اسم آو  با

 ن؟ ی شناس یرو از کجا م گریشما هم د  -

 

با   یبودم، از بچگ یلب اش نشست: باهاش همکلس ی رو نی ریش یل یلبخند محو و خ هی
 . می هم بزرگ شد

 

 لب ام نشست و سرم رو تکون دادم. ی رو ی پوزخند

 

قدر زهرمار نبود، ما ده   نیاون موقع ا ،ی پوزخند بزن یو ادامه داد: حق دار دی کش یآه آرال
 که نذاشتن!  فیو صد ح فیح یول  م،ی بود  یمیصم یلیتر از خ شیب یلینفر خ

 

شد    یهستن؟ چ یدوست هاتون ک  هیام بهم غلبه کرد: بق یبهتره بگم فضول ایام  ی کنجکاو
 ن؟ یکه جدا شد 

 

  م،یگروه بود  ی عمران و ارسلن پسر ها ن،ی تک ر،یاش کنار زد: من، آو یشونیرو از پ موهاش
کل دانشگاه از   م،یکرد یکه نم ییهم دختر ها، چه کار ها  کایو ن نیمارال، دلبر، فروغ، نازن

 کردن چون... یم یما دور
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 دفعه ساکت شد، به سمت اش برگشتم: چون؟!  هی

 

هست و تو گشنه   یداستان طوالن گه،ید الیخ یو دستپاچه شده بود: ب هول
 ...من رفتم! یعنی...زهی...چی ا

 

  ی محکم نمدرخت رو  ی که درخت محکم تکون خورد و اگه تنه  دیپر  نیی درخت چنان پا  از
 شتافته بودم!  یباق اریگرفتم االن به د

 

  زیچ هیدادم، مطمعن بودم  رونی سرعت دور و به سمت خونه رفت، نفس ام رو محکم ب به
 ! دمیفهم یم  دی کرد، با  یرو از من مخف یمهم یلیخ

 

 ***** 

 

 سارا بلند شد.  ی خنده   ی رو به شدت از جلو چشم هام کنار زدم که صدا موهام

 

 ! ی د یکوتاه شون کن، مگه گوش م کمی بهت گفتن  یه -

 

پرواز   یبده ببندم شون، از وقت  یزیچ یکش هیحرف ها  نی حرص گفتم: کوفت، عوض ا با
 رن!  یدارن تو چشم و دهنم م میکرد
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کمرش،   ی گردن آرال نشسته بود و ما رو ی رو ریهم بلند شد، آو  ه یبق ی خنده  ی صدا
 زدن. یداشتن با هم حرف م

 

 معلوم نبود.  یزیارتفاع چ ن ینگاه کردم، از ا نییجلو رفتم و به پا  یکم اط یاحت با

خر التماس کرده بودم که بزاره سوارش بشم، حاال آرزوم داشت تحقق   ارِ یها به اون خشا بار
 کرد!  یم دایپ

 

 . یافت یم ن یی فرناز اومد: آرا مواظب باش، پا ی داص

 

 نگران نباش. یعنیام رو تکون دادم  دست

  یول میرفت یکه آروم م نیشدن، با ا یم ن ییباال و پا  یآرال به آروم دیبزرگ و سف  ی ها بال
هوا پخش بشن، بعد هم صاف تو دهن ام   ی شد موهام رو ی اومد و باعث م یم ی باد تند

 برن! 

 

  ییابر ها هست، از اون جا ی رو نی سرزم  هیچون اون جا  م،ی بر  ایبه آلف  ادهی پ میتونست ینم
 . میاز مرز هاش رد بش ی عاد یلیخ  میتون ینم می هست  بیکه ما تحت تعق

 شاهزاده! هی ،ی عاد ی اژده ها هیاژده ها هست، البته نه  هی آرال

  ایبرسونن   یبیتونن بهمون آس ینم م،یبش دهی مرز د ی اگه تو یهم حت نی خاطر هم به
 ! میاَژدر هست ی شازده   هیکنن، چون همراه  رمونیدستگ



 ا یلوان ی ترانس

 
169 

 

 

 بود. بایز  یلیو خ دی بزرگ، سف ی اژده ها هیآرال  دم، یکمرش دراز کش ی تر رفتم و رو عقب

 .دیاون ور تر دراز کش یاومد کنارم وکم اسمنی

 

 هم گفت: چته؟   ی تو ی سمت ام برگشت و با اخم ها به

 

 ؟ ی کرد یدفعه قات ه ی  یاسیتعجب نگاه اش کردم: چمه؟   با

 

  اه یشناسمت شب آرا، خودت رو س  یم یمن بهتر از هر کس ،یتر شد: بعد از خش کینزد
 کن!

 

 . اسمنی  ستی ام ن یچی: من هدمیکش یقیعم نفس

 

  میدرخت نشستم و هر ن ی سه ساعت رو  قاا یزد و با تمسخر گفت: پس من دق ی پوزخند
 کردم!  هیبار گر ک یساعت  

 

 نگاه اش کردم: تو...تو...  رتیپر از ح ی دهن باز و چشم ها با
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بمونم،   الیخ یو نتونستم ب دمی صدات رو شن یلکنت افتاده بودم، مهربون تر شد: شانس به
 ؟ ی شده خواهر یچ

 

 نجات ام بده!  ای بدم، اوف خدا  جواب یچ موندم

 

 !یخش  ی ام زنگ خورد: وا ی دفعه  گوش هی

 

 زنگ زده، اول جواب بدم بعد. اریگفتم: خشا اسمنیرو به  ی ا عهیذوق ضا  با

 

 زدم و جواب دادم.  ی رو با تاسف تکون داد، لبخند مسخره ا سرش

 

 خل و چل خودم؟  ی: چطوردیچی گوش ام پ ی شنگولش تو  ی صدا

 

 خوب هستن؟  هیبق ،یخوشحال گفتم: خوبم منگولکم، تو چطور با

 

 !م ید ی و خند ی کرد فی ک  اریو کوه الیآرا انقدر با دان یجات خال  ،ی: همه عالدیخند

 

کردن بعد مِن بدبخت هم از اول سفر بل پشت بل   فیام رو تو گلو خفه کردم، اون ها ک  آه
 شه!  یسرم نازل م
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 ن؟ یا هستاالن کج  -

 

 ؟ یغول ها، شما چ  نیمکث کرد: سرزم یکم

 

 ها!  یپر ن یسرزم  ا،یآلف  می ر یم میاطراف نگاه کردم: دار به

 

 ؟ ی بر یتون یتعجب گفت: مگه تو م با

 

 . ایلوانی رم ترانس یم  ریچشم ام کنار زدم: فقط سه روز، بعد اش با آو  ی رو از جلو موهام

 

 کنه! یم  نییتونستم تصورش کنم که سرش رو باال و پا یم

 ؟ یندار یبرم، کار دیطور، من با  نیکه ا -

 

 خدافظ. زم،ی: نه عزدمیکش یقیعم نفس

 

  یشناسه، و البته من هم متقابلا م یم ی من و بهتر از هر کس اریکردم، خشا قطع
 شناسمش! 

 

 . دیچیام پگوش  ی مبهوت اش تو  ی فرناز رو شونه ام نشست و صدا دست
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 اون جا رو نگاه کن! -

 

خودم  ی   افهینگاه کردم ق یاش مات و مبهوت بود، وقت  افهیکرد و ق  یروبه رو اشاره م به
 اون شد!  یهم کپ

 کننده اس!  رهیخ

 ییبزرگ و طل  ی اش که دروازه  ی ابر ها که ورود ی بزرگ رو ن یسرزم  هی  م،ی دی رس ایآلف به
رو   ییها  یتونستم پر یبود، م یپر ی بود، دو تا برج بلند کنارش، اطراف پر از نگهبان ها

 کردن. یکه پشت دروازه داشتن پرواز م نمیبب

 

تر از    با یز یلیداخل خ م،یدروازه رو باز کردن و داخل شد  عیسر   د،یکه به دروازه رس  آرال
 بود!   رونیب

و فرشته   بایز یلیخ ی ها یپر کسان،یملا طبقه و کا  کی خوشگل  یلیخ  ی جا خونه ها همه
 بودم!  ده یجا ند  ک ی  یقدر فرشته و پر نی کردن، تا حاال تو عمرم ا یم  یها کنار هم زندگ 

 

شب آرا   ن، یابر راه بر  ی رو نیتا بتون  نیاریبلند شد: دختر ها بال هاتون رو در ب ری آو ی صدا
 بشن. ادهیپ هیآرال بمون و بق ی تو رو

 

 ها به حرف اش گوش دادن، خودش هم بال هاش رو در آورد. دختر

قبلا   وفتاد، ی اتفاق ن نی ا یول میابر فرود اومد، منتظر بودم که سقوط کن ی آروم رو یلیخ آرال
تونن   یکه قادر به پرواز هستن م  ییبودم که فقط موجودات بال دار و کسا  دهی شن ری از آو

 .ستندی با  ایهمون ابرِ آلف ا ی نیزم ی رو
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 گردن آرا نشستم.  ی رفتن و من هم رو نیی ها پا بچه

 

 گفت: خوش گذشت؟ جات راحت بود؟  یمهربون با

 

 دختر زر زرو تصورم کنه! هیذهن اش  ی خواستم تو یبهش زدم، نم ی لبخند

 

 داد! فیک  یلیاژده ها ننشسته بودم خ ی بود، تا حاال رو یعال -

 

و ذوق به    ی نگفت، بچه ها جلو رفتن و ما هم پشت سرشون، با کنجکاو یز یو چ  دیخند
  ت،یبرم و هم دراگو نا ایمدت کم هم تونسته بودم به آلف نیا  ی کردم، تو ی اطراف نگاه م

 ! یبزرگ  شرفتیچه پ

 

 ؟ یکن ینم یقصر زندگ   ی چرا تو ،ی که شاهزاده ا نی: آرال تو با ا دمیآرال پرس از

 

 یلیشاهانه خ یزندگ  دم،یکنار کش یوقته از شاهزادگ  یلی: من خجواب دادن مکث کرد ی برا
 ینباشه، بعد هم نم  یازت ناراض یکه کس ی کرد یدقت م شهیهم  دیمزخرف بود، با 

  ن یاز دوست هام که شاهزاده بودن سر هم یلیخ  ،یها حرف بزن ر یخلف حرف وز ی تونست
 کشته شدن! تی موقع
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 زود خودم رو جمع و جور کردم و گفتم.  یدهن باز نگاه اش کردم، ول با

  ی دیسف  ی اژده ها چینبود، و البته ه یاون جا اصلا قصر یرفتم، ول  تی من به دراگو نا -
 داشتن.  رهیت ی هم نبود، همه رنگ ها

 

که تو   یهستم، اون قسمت تیدراگو نا یکوهستان ی منطقه   ی و گفت: من شاهزاده   دیخند
هست و   خی قدرت من   م،یش یم  می بود، ما بر اساس قدرت درون مون تقس نی زم ری ز یرفت

 رنگ هامون فرق دارن.  نیهم ی قدرت اون ها طوفان، برا

 

 آد؟  یم  رونیب  خیآتش   ی جا  ،یکن یها م یوقت یعنی گفتم:  متفکر 

 

حرف زدن جون به   ی برا ری خوش ام اومد که مثل آو ی لیآره تکون داد، خ یرو به معن سرش
 داد. یکرد و بدون چون و چرا جواب کامل م یلب ات نم

 

 سال ات هست؟   ستیدفعه اون سکوت رو شکست: االن ب نیا

 

 کرد گرفتم.  یکه داشت جلومون پرواز م ییبایز ی ام رو از فرشته   نگاه

 اوهوم. -

 

 ؟ ی دیپدر و مادرت فهم ی درباره  یزیتا حاال...چ -
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  ی بشن حرف لیفارق التحص یتعجب بهش نگاه کردم: نه، دانشجو ها اجازه ندارن تا وقت  با
 از پدر و مادر هاشون بزنن.

 

 ی ها  زی دونستم چ یشد، م  ینگفت، آرال هر لحظه برام کنجکاو تر م یزی کرد و چ اخم
تونم به    ینگه نم یزیهم که خودش چ  یزنه، تا وقت ینم یحرف یدونه ول یازم م ی ادیز

 .ارمیف اش بحر

 

خوشگل در رو   یلیدختر خ هیو درش رو زد،   ستادی و خوشگل ا ینقل ی خونه   هی ی جلو ری آو
 نگاه کرد. ریباز کرد و مبهوت به آو

 

 !یبا خنده گفت: حقته تعجب کن آرال

 

 زد!  غیاش ج دنی و با د  دیمبهوت دختر به سمت آرال چرخ نگاه

 هردوتون!  نیگم بش  نیبر  -

 

 . میکرد یتر نگاه شون م جیبلند شد، ما دختر ها هم هر لحظه گ  ریآرال و آو  ی خنده  ی صدا

 

 . می هم با اجازه مزاحم ات هست  ی باهات حرف بزنم، چند روز دی با خنده گفت: مارال با ری آو

 

 ! ری آرال و آو  یمی قد ی ها  یاز هم کلس یک ی اسم برام آشنا بو...درسته،  نی ا مارال،
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 برم!  د یزود بگو که بانازک کرد:  ی پشت چشم مارال

 

برو داخل  می کنم، مستق یرفت و رو به من گفت: سرم رو خم م  ی در ورود  کی نزد آرال
 . یوفتیخونه، مواظب باش ن

 

نگه داشت، مارال با تعجب نگاه مون   ی به ورود کی نزد یلیرو تکون دادم، سرش رو خ سرم
 کنار رفت. نیهم ی برا  ستم، ین ی باهوش بود که بفهمه من پر  یکرد، اون قدر یم

 

مارال پارکت   ی بلند شدم و از گردن آرال به داخل خونه رفتم، کفت خونه  اط یبا احت یلیخ
 بود.

که روبه  ی سرمه ا  ی دست مبل شش نفره  هیداشت، آشپزخونه جدا نبود،  یجالب ی  خونه
شش   ی غذا خورد زیه آشپزخونه بود مک  یقسمت ی بزرگ داشت، تو ی کتابخونه  هیروش 

 نفره قرار داشت. 

 

  ر یاما مارال و آو  ستاد،یبه آدم شد و بعد هم کنار ام ا لیهم داخل اومدن، آرال هم تبد  هیبق
 موندن.   رونیب

  اسمنیطرف چپ و آرال طرف راست ام نشستن، فرناز و  وای مبل سه نفره نشستم، ه ی رو
 روبه رومون قرار گرفتن و سارا هم سراغ کتابخونه رفت. 
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 م؟ یجا بمون نی دم گوش ام زمزمه کرد: ما قراره ا  وایه

 

 اومد. یجا نم نیا  ریوگرنه آو گه،یباال انداختم و من هم آروم گفتم: آره د ی ا شونه

 

 ؟ یمون ی: تو نمدیکش یپوف وایه

 

 خودم! یمادر نی رم به سرزم یزدم: نوچ، م  ی لبخند

 

 م؟ یکار کن یما چ یگفت: تو بر یام رو گرفت و با ناراحت دست

 

 جونم!   وا یناراحت باشم ه  دی نفر، من با کی و من  نی: خوبه شما چهار نفر دمی خند تلخ

 

 نبود. ی اما چاره ا م،یجدا بش  دیشونه ام گذاشت، من هم ناراحت بودم که با  ی رو رو سرش

  ی مبل تک نفره ا  ی سارا هم اومد و رو  ستادن،یما ا ی و مارال داخل اومدن و روبه رو ری آو
 نشست. 

 

مدت مراقبت   نیا  ی و گفت: من قبول کردم که از دختر ها تو دیکش  یقینفس عم مارال
 ! نیکن یقصر زندگ   ی تو  دی...بایکنم، ول
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 قصر؟  ی همه مون باز شد، تو دهن

 

  نیایجشن بالماسکه هست، دنبال ام ب هیهامون ادامه داد: امروز   افهی توجه به ق یب مارال
 تا لباس هاتون رو بدم.

 

 برم؟  یصبر کن...من چطور   م،ی و از جا بلند شد م ی مون رو بست دهن

 

که نگاه ام کنه جواب داد: از قدرت مارال استفاده   نی بدون ا  ریآو   دم،یسوال رو هم پرس نیا
 بکن. 

 

لباس ات رو بدم، بعد از قدرت ام   ایدست اش رو به سمت ام دراز کرد و گفت: اول ب مارال
 باشه؟  م،یکن ی استفاده م

 

 .می رو تکون دادم، به تنها اتاق اون خونه رفت سرم

 

 ***** 

 

 "  ر ی" آو 
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 شلوارم فرو کردم.  بیج  ی هام رو تو دست

 

 ؟یکن یفکر م  یاز پشت سرم گفت: به چ آرال

 

 . ستادیا کنارم

 ترسم بشناسنمون. یم ،یبه مهمون -

 

 !یار یفهمه تو شازده شاه  ینم یبه بازوم زد: نترس، بالماسکه هست، کس ی ا صربه

 

از دختر   یک ی  هیکاف ار،یبهم نگو شازده شاه گهی چپ نگاه اش کردم: بار ها بهت گفتم د چپ
 !یزن یتوش گند م دمیسال زحمت کش ستیب نی ا یها بفهمه، هرچ

 

به سن    اسمنی شه، شب آرا و   یم عهدیهاش رو تو حدقه چرخوند: شاهکار داره ول چشم
 دونم!  ینم یکی من  هیدردتون چ  گهیکردن، د یرزا و عمران هم آشت دن،یرس یقانون

 

 کردن؟  یگرد شده نگاه اش کردم: رزا وعمران آشت ی چشم ها با

 

  یآشت لنتیدو روزه هم عمران با آت یکی ن یا ی تو  دم،یرو تکون داد: من هم تازه شن سرش
 ن؟ یدور نگه اش دار  لنتیاز آت یشب آرا رو چطور  نیخوا یکنه، اون موقع م  یم
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ادامه  ی کنن تا ازدواج بکنه برا  یکه پاش به اون جا برسه مجبورش م ن ی: همدمی کش یپوف
هم   ای یپر  ی از شاهزاده ها ی کیاندازن بغل  یحتماا مرو هم  اسمنینسل ققنوس ها،   ی 
 ترنس! ی شاهزاده  هی

 

به   لنتیبعد فرار عمران آت ،یکن یکه فکر نم ییها ز یدست اش رو تکون داد: به چه چ آرال
رو هم برداشته،   ی عهدیخودش اومد، اون قانون مزخرف ازدواج و بچه دار شدن قبل از ول

 شما؟   نیچرا باز لج کرد

 

 

 آخه!  د یفهم یآرال چه م  دم،یموهام کش نیب یدست کلفه

 

ها رو هم به شب آرا دادم  یاون معجون مخصوص پر م،ی ما حاظر  ریمارال اومد: آو ی صدا
 ابر راه بره.  ی تا بتونه رو

 

با رنگ   ی جالب یبود که هماهنگ  دهی لباس بلند و دکلته زرد پوش هیسمت اش برگشتم،   به
 چشم هاش داشت. 

 

 مارال؟ مگه نگفتم از قدرت ات استفاده بکنه؟   ی چرا معجون داد -
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پوشوند به   یاش رو م ین یب ی رو که فقط تا رو ی باال انداخت و ماسک زرد ی ا شونه
 صورتش زد.

 نتونست، هنوز اون قدر قدرت مند نشده که بتونه از مال من استفاده بکنه.  -

 

  دهی مارال پوش هیشب یدختر ها لباس ی همه  م،یرو تکون دادم و هر سه تا داخل شد  سرم
 به هم؟!  هی قدر شب نیهمرنگ لباش هاشون، چرا ا  ی بودن با ماسک ها

گذاشته   ی قرار داشت، من و آرال هم ماسک مشک  ی دی سف ی ماسک پر ها ی چشم ها کنار
 البته بدون پر بود!  م،ی بود

  ده یکه پوش یکفش م،ی بود  ده ی پوش یمشک راهنیبا پ یهم کت و شلوار مشک هردومون
  رونیتونستن بپوشن تا اگه بال هاشون ب یها، درگون ها و فرشته ها م  یرو فقط پر می بود

پا کنه، کفش خود به   ی ا گهید ی کفش ها رو اگه رگه  نیابر راه برن، ا  ی رو نباشه بتونن
 شه.  یخود نابود م

 هم پشت سرم اومدن.  هیاول از همه خارج شدم، بق ینگاه به کس بدون 

 

 یهم داشتن داخل م ی ادیها قرار داشت، افراد ز  یقصر بزرگ پر نی وسط سرزم درست
 ود.ده تا هم نگهبان ب ی در ورود ی شدن، جلو

 خواست.   ی شد و کارت ورود  کی نزد ینگهبان می دی رس ی به در ورود تا

 

 .دی اومد و گفت: برو کنار مج کی نزد مارال
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 . دیینشناختم، بفرما  دیببخش  ن،ییمن شما ی گرد شد: بانو  دیمج ی ها چشم

 

 دختر ها رو کاملا واضح حس کنم!  ی تونستم کنجکاو  یم م، ی داخل شد یهمگ

و بزرگ اطراف    کیکوچ ی ها  زیآماده کرده بودن، م یمهمون نیا ی بزرگ قصر رو برا  تاالر
  زیهم گروه گروه دور م ی بود، افراد یو خوردن یدنیسالن قرار داشتن که روشون انواع نوش

 جمع شده بودن. 

 

 . دیپرس عیسر وایو مارال ازمون جدا شد، ه  می نسبتاا بزرگ جمع شد زیم هی دور

 ر؟ ی آو هیمارال ک  -

 

 ها!  یپر ی لب ام نشست: شاهزاده   ی رو ی شخندین

 

 توپ بسکتبال!  ی هر پنج تاشون گرد شد اندازه  ی ها چشم

 

 پرنسس؟  ه یدست  ی سپر یبا بهت گفت: تو ما رو م اسمنی

 

 داره؟  یبیبهش کردم: مگه چه ع ینگاه مین
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داره آروم   دمینگاه اش کردم د یزنه، وقت ینم ی کردم که شب آرا حرف یتعجب م نیا از
 زنه.  یآروم با آرال حرف م 

 شد؟   ادیقدر ز   نیروز چطور ا ه ی نیا  ی دو نفر تو نی ا متیهم رفت، صم ی هام تو اخم

که   ییداد، بعد اون دعوا یو مهلت فکر بهم نم دی پرس یرو ازم م زیکه همه چ ییآرا شب
 شه.  یام نم کیباهاش کردم اصلا نزد

 

 ار؟ یشاه  یخواست  یرو نم نیهم مگه

 شه؟   یات نم کی که دخترِ نزد یناراحت حاال

 کنم!  دایپ  ی ریمونده بود خود درگ  نیخدا، هم یه

 

 و ناخودآگاه گفتم.  عیسر   رن،یگ  یفاصله م زیدارن از م دمی دفعه د هی

 ؟ شب آرا نیر  یکجا م -

 

 . می برقص  میر ینداد، در عوض آرال گفت: م یآرا جواب شب

 

 ؟ ی فکر کرد  یحرص گفتم: رقص آرال؟ تو واقعاا چ با

 

بس کن و به   ری مون؟ اوه آو  رن یگ  یم دنیهم رفت: نکنه با رقص ی آرال هم تو ی ها اخم
 نده!  ری چرت گ ی ها زیچ
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رقص که وسط سالن بود رفتن، نگاه   ستیاش رو پشت کمر شب آرا گذاشت و به پ دست
 دست آرال ثابت موند.  ی من تا آخر رو

دارم، به جز مادرم و   یب یدوست ام داره حس عج مچهیشب آرا ن  دمیفهم  یوقت از
  نیب د یبه خاطر خودم دوست ام نداشته، البته با  یزن چیام ه یمی قد ی ها یهمکلس
 ! رمی رو فاکتور بگ نی م نازنها یهمکلس

به   یتیاهم چیخواسته ملکه ترنس ها بشه و ه یفقط م نینازن دمیفهم  رید یلیکه خ فیح
 ده.  یخود من نم

 

 م؟ یبرقص می شه ما هم بر یحوصله مون سر رفت، م ری سارا از فکر خارج ام کرد: آو ی صدا

 

 خطرناک هست.  ییتنها  ن،یبا اون بر  ادیآرال ب یبرگشتم سمت اش و گفتم: نه، وقت  تند

 

 و جواب نداد، نگاه ام رو اطراف چرخوندم.  دی کش یپوف

 شناسم!  یم نمیرنگ مو رو هر جا بب  ن ی ا دم،ی رو د ییفرد آشنا  هی تی جمع نیب

 

دونم   یمن م نی رفت ییا بفهمم ج ای  نمیبب ام،یرو ب یی جا  هیرم  یبه دختر ها گفتم: من م رو
 با شما! 
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  ستادهیسالن ا  ی به سمت اون فرد رفتم، گوشه  عی جواب دادن بهشون ندادم و سر  فرصت
 کرد. یبود و رقصنده ها و نگاه م

 

 طنازش بلند شد.  ی صدا  دم، ی که به پشت سرش رس نیهم

 دلبر شده!  هیشب یلیاش، خ نمیب یدارم م -

 

 گفتم: عمران کجاست؟  یخی  ی ام فرو کردم و با صدا بیج  ی هام رو تو دست

 

 شد.  رهیدرشت و رنگارنگ اش بهم خ ی آروم به سمت ام برگشت و با اون چشم ها یلیخ

 

 دونم؟  یباال انداخت: به نظرت من م  شیابروش رو با ناز ذات ی تا هی

 

 شدم زمزمه کردم.  دیکل ی دندون ها نیقدم به سمت اش رفتم و از ب هی

بهم بگو عمران   عیسر ن،ی کرد یدونم با هم آشت یرزا، م یدون یرو م  ز یچتو همه  -
 کجاست؟ 

 

دونم   ینم  یز یاش معلوم شدن: من چ فیو رد د ی سف ی زد که دندون ها یکیکوچ لبخند
 . نیهم دمش، ید شی چند روز پ ار،یشاه

 



 ا یلوان ی ترانس

 
186 

 

موش و    نی قرار ا یک  ن؟ یبه هم گفت یصورت اش گفتم: چ ی شدم و درست روبه رو خم
 رو تموم بکنه؟  یگربه باز 

 

 دور صورت ام رو گشت.  کی اش رو باال انداخت و نگاه اش   فی ظر ی ها شونه

  یم دایدونست من رو پ یگرده، م  یم نیدونم، فقط گفت داره دنبال دلبر و نازن ی من نم -
 رو بهت بگم... یزیو بهم سفارش کرد چ یکن

 

خبر داره شب   ت یلنیآروم گفت: آت یقینفس عم  دن یهم رفت و بعد کش ی هاش تو اخم
 آرا زنده اس! 

 

 دونست!  یرو هم م اسمنی خبر داشت شب آرا زنده اس، پس حتماا   لنتیکردم، آت خی

 

رو   اسمنیدو نفر،  نیرو ول کرده فقط افتاده دنبال ا هیزد: درسته، االن هم بق ی پوزخند رزا
جنگ بزرگ راه   هیبکنه عمران   یکار نیکشه، اگه چن یاحتماالا شب آرا رو م یدونم ول ینم
 کنم. یمن هم کمک ات م ،یاز شب آرا محافظت کن  دی اندازه، تو با یم

 

  ی که به بچه  ییلب ام نشست و با تمسخر گفتم: تو؟! تو ی رو ی حرف اش پوزخند نیا از
 ؟ یمراقب شب آرا باش ی خوا یحاال م ی خودت هم رحم نکرد
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ترنس   هی حرف رو نزن، شب آرا برادر زاده ام هست، درسته  نی شد: ا  نی هاش غمگ چشم
خودم رو هم تو بهتر از   ی من دوست اش دارم، بچه  یول ست،یهست و از نسل ما ن 

محافظت از اون و   ی که برا  یدون یکه چرا چند سال ول اش کردم، م یدون یم  یهرکس
 رحم نباش نامرد! یقدر ب   نیا  گذاشتم،قانون رو لغو کنه تنهاش  لنت یکه آت نیا

 

سر شب آرا    ییحرف هاش راست بود، اگه بل  دم،یکش یقیفاصله گرفتم و نفس عم ازش
 کنه، هم اون و هم دلبر!  یبه خرابه م  لیعمران همه جا و تبد  ادیب

 

 ؟یکار کن یچ ی خوا یادامه داد: م رزا

 

 ! ایلوانیرم ترانس یشلوارم فرو کردم: م بیج ی هام رو دوباره تو دست

 

 !ی همه ُمرد  ی تو برا ،یکار کن یچ ی خوا یتاسف سرش رو تکون داد: اون جا م  با

 

 شم!   یزدم: دوباره زنده م یکیکوچ لبخند

 

 و زمزمه کرد: خاک تو سرت! دی کش یپوف د ی منظورم رو فهم ینگاه ام کرد، وقت  جیگ

 

 .دمیشب آرا رو کنارم شن ی نگفتم، بعد دو روز صدا  ی زیو چ  دمیخند

 ر؟ ی آو -
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 ! دیبار دلم لرز  ن ی اول ی اش حس کردم برا دنی سمت اش برگشتم، با د به

 فرق داره؟   هیبودم لباس اون با بق دهیند  چرا

براق بود که  ی سبز و سورمه ا نی زد، رنگ لباسش ب یبود که برق م دهیلباس بلند پوش هی
، پشت کمرش باز و دکلته، ماسک اش همرنگ لباس اش بود با پر  اومد یبهش م یلیخ
 بلند اش رو دورش رها کرده بود. ییطل  ی موها  ،یمشک ی ها

 

 ! اریرزا بلند شد: شاه ی بهت زده  ی صدا

 

آب دهن ام رو قورت دادم، اون    یبه خودم اومد و چشم از شب آرا گرفتم، به سخت عیسر
 صدا کرده بود.  اریشب آرا شاه  ی ن رو جلورزا م  دمینفهم یهول شدم که حت یقدر

 یفاصله هم م  نیانداخته بود، از ا نییبه شب آرا نگاه کردم، سرش رو پا یچشم ریز
 بدم. صی تونستم نگاه شرمزده و صورت سرخ اش رو هم تشخ

 

 آروم شب آرا بلند شد. ی رزا تنهامون گذاشت، صدا یک  دمینفهم

 ... یعنیخواستم... ی...من...نم دی ببخش -

 

موج خجالت رو از طرف اش   ستادم، ی ا شی اش شدم و رو به رو کیاش کردم، آروم نزد نگاه
 تونستم حس کنم!  یم
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اش بهم نگاه   یآب  ی چونه اش گذاشتم و سرش رو بلند کردم، با چشم ها ریام رو ز  دست
 شد.  یصورترفت و چشم هاش   نی که خجالت اش از ب می موند رهیبه هم خ یکرد، اون قدر

 

و   جانیحس ه هیو   دیتپ یم ی هام دست خودم نبود، قلب ام تند تر از حالت عاد کار
حس خوب رو   نی نداشتم، ا یحس نیتا حاال چن د،یغر  یوجودم داشت م ی تو یخوب یلیخ

 بار زنده کرده بود.  نیاول ی وجودم برا ی شب آرا تو

دوست ام بود   نیبهتر  ی برام بچه  شهیدختر بهش نگاه نکرده بودم، هم هیحاال به چشم   تا
 االن... یازش مراقب ات کنم، ول دیکه با

 

آب دهن ام رو دوباره قورت دادم، چت   د،یسرخ اش رس ی ام از چشم هاش به لب ها نگاه
 ار؟ یشده شاه

 

گ شده،  کمرن  یصورت دمیرفت، دوباره به چشم هاش نگاه کردم که د نیی پا یکم سرم
 وروجک؟  یکن یقلب ام چه م نیبا ا  یلب ام نشست، دار ی رو ینیری و ش کی لبخند کوچ

 

تر   کی شب آرا آروم بسته شد من هم چشم هام رو بستم و نزد ی تر رفتم، چشم ها کینزد
 رفتم، اما...

 

 کارت دارم! ایب اریگفت: شاه طنتیبا ش آرال
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که تا چند لحظه هردومون   عی از شب آرا فاصله گرفتم، اون قدر سر عیخودم اومدم و سر به
 .می بود جیگ

 

 ؟ ی گ ی م یگفتم: چ یگرفته و خش دار ی و با صدا دمیموهام کش نیب یدست

 

 کنه؟ ینگاه ام م  یطور نیموند، چرا ا رهیلحظه به چشم هام خ چند

اش،   ی مجرد ی خونه  میر یمونن، ما سه نفر هم م  یمارال گفت دختر ها م ، یچیه -
 اومدم بهتون بگم.

 

 فقط تکون دادم!  یچ  ی دونم برا یرو تکون دادم، نم سرم

 

 م؟ ی بر می پاش م،یما که تازه اومد  یآرا با اعتراض گفت: ول شب

 

 ؟ یتا شما دل بکن میکار بکن یهردومون به سمت اش رفت، آرال مهربون گفت: چ نگاه

 

همراه   م،یدوباره برقص ایده، آرال ب  یم فیک  یلیزد و با ذوق گفت: رقص خ ی آرا لبخند شب
 .یهست یخوب

 

 رفت و جاش حرص اومد!  نیهم رفت، تمام حس خوب ام از ب ی هام دوباره تو اخم
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هر چقدر   ری رم تو هم با آو  یبهم کرد: من خسته شدم، کل روز رو پرواز کردم، م ینگاه آرال
 برقص.  ی خوا یم

 

 

رو داشت: درسته گند زدم تو حس و حال ات،   ن ی ا یکه معن یهم زد، چشمکب یچشمک
 رو جور کردم! ت ی...موقعایب یول

 

 گم شد.  تی جمع ن یهم ب بعد

 

لب پر از حرص اش رو   ری ز ی و نگاه اش رو به رقصنده ها دوخت، صدا  دی کش یآرا پوف شب
 .دمیشن

 بداخلق مگه رقص هم بلده!  نی ا -

 

 شد!  لی که کم کم بزرگ شد و به خنده تبد  ی لب ام نشست، لبخند ی رو یکیکوچ لبخند

 

 رقص رفتم.  ستی ام رو پشت کمر شب آرا گذاشتم و به سمت پ دست

 

 ؟یکن یکار م  ینگاه به دست ام کرد: چ هینگاه به من و  هیآرا   شب
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شونه ام گذاشتم و چپ اش رو   ی دست راست اش رو رو ستادم،یا ست ی وسط پ درست
ترش کردم،  ک یچپ خودم رو هم محکم دور کمرش حلقه و به خودم نزدگرفتم، دست 

 کرد!  یتمام مدت داشت با دهن باز نگاه ام م

 

 دادم وروجک!  ادیزدم: من رقص بلدم، خودم به آرال   یز یآم  طنتیش لبخند

 

 

خورد و دهن اش رو بست، حق هم داشت، من تو عمرم   یآخرم تکون ی گفتن کلمه  با
 اومد!  یبود که بهش م  یلقب نیمناسب تر  ن یا ینگفتم، ول یسرو به ک  یزیچ نیچن

 .دنیرقص یشد که همه جفت جفت م یپخش م یآهنگ آروم هی

 

دفعه  بغل اش کردم، همون   نی زد و ا یام رو از کمرش جدا کردم، شب آرا چرخ دست
 کرد. یدوباره سراغ ام اومده بود و قلب ام رو به تپش وادار م بیعج

 

 ؟ یش  یام م کی: چرا دوباره نزد دمیآروم و دلخورش رو شن ی صدا

 

 .دمی حال دم گوش اش پرس نیبا ا ه،یدونستم منظورش چ یم

 ه؟ یمنظورت چ -
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  دفعه دست هاش رو دور گردن ام حلقه کرد و من هم دست هام رو  ن یا د،یچرخ دوباره
 اش انداختم.  کی دور کمر بار

 

  گه ید یگفت  ؟ی جنگل چرا سرم داد زد ی تو ،یدون یچشم هام زل زد: خوب م  ی تو نیغمگ
 ام نشو!  کینزد

 

 بودم. ی: اون موقع عصبدمیکش یقیعم نفس

 

  یام م کی و نزد ی زد یم زیآم  طنتیکه لبخند ش ی اون قدر ،ی بود یزد: آره عصب ی پوزخند
 مثل آشغال... ی دفعه ا هیبعد هم   ،ی شد

 

شب آرا، گفتم که  یکن نیبه خودت توه نمینب گهی و با اخم گفتم: د دمی حرف اش پر  وسط
 تو و... دنیبودم، با د  یعصب

  نیهم ی ام کرد، برا  یافتادم که عصب یزیچ هی ادیادامه دادم: و رنگ چشم هات   یمکث با
 سرت داد زدم.

 

 م هام چرا؟ هاش گرد شد و با تعجب گفت: رنگ چش  چشم

 

هر حس ات، باعث   یدونست یرو سمت اش خم کردم و با لبخند گفتم: م یرو کم سرم
 شه وروجک؟  یرنگ چشم هات م رییتغ
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زود به رنگ  یلی و چشم هاش خ دی دفعه لب اش رو گز  هینگاه ام کرد،  جیلحظه گ چند
 ! دیخجالت کش یعن یدر اومد،   یزرشک

 !هیمنظورم چ  دیفهم

 

جنگل به  ی اما تو اسمن،یرو از ته دل دوست نداشتم، به جز مادرم و   یتا حاال کس من
از اون ها فکر نکردم، فقط شب آرا برام مهم بود که عاشق من نشه، خب اون   چکدومیه

 نکرد!  یقدرم فرق

 کردم!  یرو نسبت بهش احساس م یبیمن بودم که کشش عج  نیا حاال

 

 لنتیآت ار، یشاه یفرار کن دی ذهن ام گفت: با  ی تو عوض شد، همزمان با اون رزا  آهنگ
 جا هواتون رو دارم.  نی برو، من هم اب ، ی قصر ی تو دهیفهم

 

نا محسوس داشتن   یلیکه خ دمی رو د ی و با دقت به اطراف نگاه کردم، افراد ستادمیا
 شدن. یمون م کینزد

ذهن ام به آرال   ی اومدم، تو رون ی رقص ب ستیزود از پ  یلیشب آرا رو گرفتم و خ دست
 . ادیخبر دادم که دنبال مون ب

 

 ؟ یکشون یدفعه من رو کجا م نی حرص گفت: ا  یآرا با تعجب و کم شب
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 .می بر  دی کردن، با دامونیکه نگاه اش کنم آهسته گفتم: پ نیا بدون 

 

وجود اش حس کردم، محکم   ی ترس و استرس رو تو عیسر یلیهاش گرد شد و خ چشم
 تر شد. کی گرفت و بهم نزددست ام رو  

  یابر گذاشت داشت سقوط م ی که شب آرا پاش رو رو ن یهم م،ی دروازه قصر خارج شد از
 رفته بود!  نیمعجون از ب ریزود گرفتمش، تاث یلیکرد که با وحشت خ 

 

 کنم ولم نکن!  یخواهش م ر،ی آو  یو با ترس گفت: ولم نکن دی آرا محکم به من چسب شب

 

  دمی رو از پشت سرم شن ییقدم ها ی پاهاش و بلند اش کردم، صدا ریام رو انداختم ز دست
شب آرا هم    دن،ی که داشتن به سرعت سمت مون اومدن، با تمام سرعت شروع کردم به دو

  ییاش رو به گردن ام فشرد تا جا یشونیدست  هاش رو محکم دور گردن ام حلقه کرد و پ
 .نهیرو نب

 

بزارم دست شون به ما  دی که اون برسه نبا  یتا زمان ده،ی دونم چرا آرال تا حاال نرس ینم
 برسه. 

که پرواز   نیهم ندادم لباسم پاره شد، اما هم یت ی هام رو در آوردم تا پرواز بکنم، اهم بال
 که دست هام رو از دور شب آرا باز شد...  یمحکم بالم رو گرفت، اون قدر  یکیکردم 

بهش برسم از ابر سقوط کرد، و فقط با ترس نظاره گر اون صحنه بودم،  که نی از ا قبل
 کشه! یدفعه م نیعمران من رو قطعاا ا 
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تونستم بهش برسم، سه نفر سر تا پا   یشد، نم یاش هر لحظه دور و دورتر م  غیج ی صدا
 یگذاشته بودن نم یپوش من رو سرگرم خودشون کرده بودن، چون نقاب مشک یمشک

 شون بکنم.  ییا تونستم شناس

 

 نجات بود!  ی فرشته  هیغرش آرال مثل  ی صدا

 محصور بودن!  خی  ی اون ها تو ی بعد هرسه  هیاش رو باز کرد و چند ثان دهن

 یاش رو نم غیج ی صدا گهی د  یاز ابر رد شدم، حت عیسر   یلیفکر کردن نداشتم، خ  فرصت
 کرد. یبه شدت نگران ام م نیو ا  دمیشن

 

 ی تونستم شب آرا یدادم، م  صیتشخ یدور ی نفر رو از فاصله  هیکه گذشت سقوط  یکم
 بدم.  صی هوش و در حال سقوط رو تشخ یب

 ! یصوت  واری سکوت شب رو شکست، شکست د  یبیمه ی تر کردم، صدا شی رو ب سرعتم

 کرد.  یبا کوه برخورد م دمی رس یتر بهش نم عیکوه قرار داشت، اگه سر  هی  نییپا

و کمرش رو گرفتم، محکم به خودم فشردم اش و با وحشت    دمیاش رس یرمت  ی سانت چند
 بسته اش نگاه کردم.  ی و چشم ها ده ی به صورت رنگ پر

 

شب آرا رو پشت اش خوابوندم و چند ضربه به صورت اش   د،ی لحظه آرال هم رس همون
 زدم. 

چشم هات رو   ست،ین یشب آرا، چشم هات رو باز کن دختر خوب االن وقت لج و لجباز -
 باز کن.
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 کنم چشم هات رو باز کن شب آرا!  یدهن ام بود، خواهش م ی قلب ام تو انگار

 

 ار؟ ی: حال اش خوبه شاهدیبا وحشت و ترس پرس آرال

 

حد   نی وقت تا ا چینه تکون دادم، دهنم خشِک خشک شده بود و ه یرو به معن سرم
 استرس نگرفته بودم.

اش، بعد چند لحظه   ارمیاش گذاشتم و تمرکز کردم تا به هوش ب یشونی پ ی ام رو رو دست
من   ی نشست، با نشستن اون نفس حبس شده  عی به سرعت چشم هاش رو باز کرد و سر

 و آرال آزاد شد! 

 

آرا چند لحظه با وحشت نگاه ام کرد، کم کم چشم هاش پر از اشک شد، دست هام   شب
 بغل ام پرت کرد و هق هق اش شروع شد. ی رو براش باز کردم که خودش رو تو

وقت ول ام   چیتنهام نذار، ه گه ی د ری مرده بودم، آو...آو ی اومد یمردم، اگه نم یداشتم م -
 نکن! 

 

وقت تنهات   چی ه گهی اش گفتم: آروم باش وروجک، درو نوازش کردم و دم گوش  موهاش
 دم، تو فقط آروم باش. یزارم، قول م ینم

 

 حال ول اش نکردم.  نیهق اش آروم تر شد، با ا  هق
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 .می افت یامشب راه م نیبرامون، هم اره یبه آرال گفتم: به مارال بگو لباس ب رو

شب آرا بغل من   ادیکه مارال ب یرفت، تا وقت نییرو تکون داد و به سمت جنگل پا  سرش
 شده بود و حاظر نبود ازم جدا بشه. خی   خِ یبود که بدن اش  دهیترس  یموند، اون قدر

 

 به سمت شب آرا اومد. م یساک و مستق هیبا   عیسر یلیخ مارال

 و بغل کرد.محکم شب آرا ر می آرال، بلند که شد ی رو انداخت رو  ساک

 

 زم؟ یافتاده، حال ات خوبه عز  یآرال بهم گفت چه اتفاق  یوقت دمی ترس یل یگفت: خ ینگران با

 

  دی که مارال ادامه بده گفتم: با نیآروم گفت، قبل از ا  ی آرا سرش رو تکون داد و بله  شب
 تون.  شیآد پ یآرال هم م  می دخترا، ما که برس شیمارال، توهم برگرد پ می بر

 

 سرش رو تکون داد و از شب آرا جدا شد.  مارال

 

خواهرم   ی که جا ی دختر نیا ی دل ام برا  م،یرو بغل کرد گری سمت ام اومد و محکم هم د به
 شه!  یهست تنگ م

 

 دلبرمون باش.  ی دردونه  نی گوش ام گفت: مراقب ا دم
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 کرد.  یجنگل نگاه مون م  ی مارال تو می که محو بش یگفتم، تا زمان  ی و باشه ا  دمیخند

 

 ****** 

 

 " شب آرا " 

 

 چشم هام رو باز کردم.  ریآو   ی صدا با

 _ بلند شو شب آرا، بلند شو لباس هات رو عوض کن. 

 

دست    ی من بود، آرال سرش رو رو ی رو ری که کت آو نمیب ی و االن م دم یمن خواب شبید
  روزیاز د چارهیداد، ب یاش م یاش نشون از خستگ دنیهاش گذاشته و آروم نفس کش

 کنه.   یبکوب داره پرواز م

 .می جنگل بود ی رفتم، تو نیی رو کنار زدم و از کمر آرال پا ریآو  کت

 

درخت بزرگ و تنومند به راه افتاد، من هم پشت   هیاومدم به سمت   نیی پا دی که د ری آو
 سرش رفتم.

 

 . ایلباس ات رو عوض کن و ب ستادم،یکنار ا ن یو گفت: من هم ستادیدرخت ا کنار
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 زد! یرو داد م یخواب و خستگ  شیموندم، چشم ها  رهیبهش خ   یحرف بدون 

 

 ؟ ی دینخواب شبیهوا گفتم: د  یب

 

 من هم برم بخواب ام!  ایزود ب م،ی برس یامن ی به جا می زد: نه، منتظر بود ی خسته ا لبخند

 

ساک چند دست   ی توبهش زدم و ساک رو ازش گرفتم و به پشِت درخت رفتم،  ی لبخند
 لباس مردونه و زنونه قرار داشت .

لباس خودم رو  دم، ی پوش یبا شلوار مشک  یشرت آب یت هیام رو در آوردم و به جاش   لباس
 کار کنم؟ با کفش پاشنه بلند راه برم؟  یهم به زور داخل ساک چپوندم، کفش هام رو چ

 

رو   شی داده و چشم ها هی تک یدور تر به درخت  یکم ری اومدم، آو رونی پشت درخت ب از
 بسته بود.

 رو باز کرد!   ش یچشم ها عیصداش زدم که سر آروم

 _ تموم شد؟ 

 

 کار کنم؟  یکفش هام رو چ یرو تموم دادم: اوهوم، ول سرم
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 خرم! یبرات م  ایلوانیسمت ام اومد و ساک رو از گرفت: از ترانس به

 

اش رو در آورد، چشم هام گرد شده و   راهنیحرکت پ هیجواب اش رو بدم که با   خواستم
 اش! چ یدر پ چیپ ی موندم به عضله ها رهیخ

که دست اش به سمت   ن یهم د،ی در آورد و پوش یشرت مشک یت  هیتوجه به من  یب
 و پشت ام رو بهش کردم!  دمیکش یغیشلوارش رفت ج

 

شلوارش رو هم که عوض کرد به سمت آرال    نگفت، یزی چ یخنده اش بلند شد ول ی صدا
 سوار کمرش شد.  ری آو  م،ی رفت

 

 ؟ ی ستادیبودم گفت: چرا ا نییبه من که هنوز پا  رو

 

 نگاه تون کنم؟  ن ییمن پا ن،یخواب یباال انداختم: شما م ی ا شونه

 

تو   می دی ما خواب یتوانم اجازه بدم وقت یباال، من نم ا ی: جان پدرت بد یکش ی کلفه ا پوف
 !ی جنگل بگرد نی تو ا یبر

 

 ... یشد: ول زونیهام آو  لب

 

 تکرار بشه؟!  روزی اتفاق د ی خوا یگفت: تو که نم د یبا تهد  عیسر  یلیخ
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سوار آرال شدم و   عیکنم، سر یادآوریرو   روزی بود که ترس و وحشت د  یحرف اش کاف نیا
 نشستم!  ری جا کنار آو نی تر کینزد

 

چشم   د،ی دراز کش نهیسرش و دست به س ری تا نخنده، ساک رو گذاشت ز دی اش رو گز  لب
 اومد؟  یقدر خواب اش م نیا ی عنیآروم شد،    شینفس ها عیسر  یلیرو که بست خ شیها

 

 موندم.   رهیروش تا سردش نشه، به صورت جذاب اش خ دمیرو هم کش کت

بلند   باا یتقر ی کردن، موها یداشت که همون اول آدم رو جذب م یدرشت مشک ی ها چشم
 کردن! یو صورت اش رو بچگونه تر م  ختهیاش ر یشونیپ ی و پرپشت لخت که االن رو

 ی با مژه ها  یصورت  یگوشت ی اومد، لب ها یم  یلی که به صورت اش خ یاستخوان ینیب
 کردن. یرو خوشگل تر م شیبلند، پرپشت و فر که چشم ها 

و اون دختر افتاد،    رینگاه ام به آو  دندیرقص یداشتم با آرال م یافتادم که وقت روزی د ادی به
 کلمه به ذهن ام اومد، الهه! کی اون دختر فقط  دنیرفتم با د کی نزد یوقت

بلند، پرپشت و   ی موها د،یکش  یرو به رخ م باشیز  تی نها یصورت ب نی نداشت و ا  ماسک 
 کرد. یبود که توجه آدم رو جلب م یزیچ نی اش اول رهی ت یطوس

 واقعا رنگارنگ! یعنیداشت، رنگارنگ  یدرشت رنگارنگ ی ها چشم

  ،یمشک  ،یصورت ،ینارنج ،ی طوس ی به بنفش بود با رگه ها لیما یآب  شیچشم ها  نهیزم
 زرد و سبز! 
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که معلوم بود رنگ   یسرخ ی قلوه ا ی با لب ها یعروسک ینیب د،ی صاف و سف پوست
تونست مرد ها رو به سمت خودش   یو قد بلند، به شدت م یعال کلی خودشون هست، ه

 جذب بکنه.

 

که فاصله   یپاره کنم، مخصوصاا وقت کهیت امیاش کم مونده بود ب دمی د  ریآو   کی نزد یوقت
وقت    یلیمن از خ دم،یفهم  ریکم شده بود، اون موقع عمق علقه ام رو به آو  ی لیشون خ

خودم با قلب ام روشن بشه، من   فی سفر باعث شد تکل نی ا یعلقه داشتم، ول ری به آو شیپ
 عاشق اش شده بودم!

 

 ی خندون و لب ها ی دارم به چشم ها ی با لبخند گنده ا دمیبه خودم اومدم د یوقت
 کنم! ینگاه م ری خندون تر آو

 

 ؟ ی بود دهیهام گرد شد و با بهت گفتم: تو نخواب چشم

 

 خورد. یشد و تکون   داریکه آرال ب یخنده، اونقدر ری زد ز  ی بلند  ی صدا با

 

 ؟ ی خند یگفت: خِل چرا م یجی با گ آرال

 

 بود! ری اشک سراز شی که از چشم ها  یاون قدر  د،ی خند یهمچنان داشت م ری آو

 خونده؟   ی داشته ذهن ام رو م یعنینداختم،  ا نیی و سرم رو پا دمی خجالت لب ام رو گز با
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 خوب کرد گفت. یلیخنده اش رو خ یوقت

 . میکه زود تر برس وفتی راه ب ،ی د ی االن سه ساعته خواب ،ی چیه یچی_ ه

 

کردم  یرو حس م ریآو  طنتی نگاه پر از ش ینینگفت و اوج گرفت، سنگ یزیچ عیمط آرال
 جرعت باال آوردن سرم رو نداشتم!  یول

چونه ام گذاشت و سرم رو بلند   ری شدن اش رو حس کردم، انگشت اشاره اش رو ز  کینزد
 ! دمیخندون اش رو د ی کرد، باالخره چشم ها

 

نکن، عمه ات هست و شوهر هم داره!   ی زد و گفت: به رزا حسود یزیآم   طنتیش چشمک 
 گرچه همسرش مرده! 

 

 تر خوشگله منظورشه؟ گفت؟ همون دخ یچ اون

 

 گفتم: من عمه دارم؟!   ی بلند ی دفعه با صدا هیلحظه نگاه اش کردم و  چند

 

 زد: بله، همون الهه!   ییدندون نما لبخند

 

 ام باز موند، من عمه داشتم!  دهن

حق نداره دوتا بچه داشته باشه،   ییجادو ی ایاز دن چکسیوجود داشت که ه یقانون یول
 من عمه داشتم؟  یپس چطور
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 صورت اش نشست.   ی رفت و جاش اخم رو ری لبخند آو دمی ام رو که پرس سوال

 وجود نداره!   یسلطنت ی خانواده  ی قانون برا  نی_ ا

 

 یسلطنت  ی ...من از خانواده یعنی گفتم: پس   یجیرو سمت چپ خم کردم و با گ سرم
 هستم که عمه دارم؟ 

 

 داره؟  دنی سوال پرس نیبله ابله جون ا یعنینگاه  نیحرف نگاه ام کرد، ا  یلحظه ب چند

 

 شاهزاده ام! ه یشاهزاده بوده، پس من هم  هیموهام فرو کردم، پدرم   نیاو رو ب دست

خودشون برن و هر وقت دلشون   ی...شاهزاده ها حق دارن به دانشگاه خصوصیول
به   آد و ینم  ادمی  یچیاگه من شاهزاده ام...چرا ه نن، یخواست پدر و مادرشون رو هم بب

 هم نرفتم؟  یدانشگاه خصوص

 

 گفت.   یپر از تاسف  ی کمرم نشست، با صدا ی رو ری آو دست

داره که االن وقت   یلیاتفاق هم دل نیا یموضوع برات سخته، ول  نی دونم باور ا ی_ م
 !ست یدونستن اش ن

 

 قدر بدبخت ام؟  ن ی: چرا من ادمی بغض نال با
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شب آرا به    ،ی خورده بدشانس هی فقط    ،ی ستیتو بدبخت ن س،یبه کمرم آورد: ه یفشار ری آو
دم اگه صبر داشته   یم حیرو از جمله خانواده ات و خودم برات توض  زی وقت اش همه چ

 ! یباش

 

 .ختیقطره قطره آب از چشم هام فرو ر رم، یبغض ام رو بگ ی جلو نتونستم

 بودم؟  یکردم، من ک  هیگر اش رو گرفتم و از ته دل قهیبغل ام کرد،  دی ام رو د  هیکه گر ری آو

  الیبا خ یقبل ی شب آرا  ست،ی خود گذشته اش هم ن گهید یکه حت ی گم نام  ی  شاهزاده
عاشق بدبخت هست که اشکش دم  ی شاهزاده   هیاالن  ی شب آرا یول  دی خند یراحت م

 مشکشه! 

خوام  یده، م  یزجرم م نیفهمم و ا یم  یتر شی ب ی ها زیهستم؟ هر روز دارم چ یک  من
 شب آرا متنفرم!  نی خود قبلم بشم، از ا 

 

 

دست   ی نگفت و فقط حلقه  یزیشدم، چ  کینزد ری به آو شتریو ب دمیکش یقیعم نفس
 اش رو دورم محکم تر کرد.

 

کار  یچ ی خوا  یتون کنم، م ادهیپ دی اون جا من با  کی گفت: نزد ی بلند  باا یتقر ی با صدا آرال
 ر؟ یآو یکن

 

 .دمینگاه نکردم و در عوض صداش رو شن ری آو به
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 ؟ یکه گفتم گذاشت ییرو همون جا دی شه، کل یم   یچ نمیمونم بب یم  یرو مخف ی_ مدت

 

 یرو هم بده، م ندهیسال آ کی کفاف  یپول که در حالت کاملا ولخرج ی_ آره، با مقدار
 ! هیمنظورم چ یدون

 

 ! قیدونم رف ی: کاملا م دیخند  ری آو

 

 کنار رفتم، بهم نگاه کرد. یشدم و کمجدا  ریبغل آو  از

 ؟ ی _ بهتر

 

تونستم هضم   یندادم، حال ام اصلا خوب نبود، هنوز هم نم یرو تکون دادم و جواب سرم
خنده    یبشم، کلس هام رو با کل داری دختر ها ب ی با صدا ستیفردا قرار ن گهیکنم که د

 کنم. یبگذرونم و در آخر با بچه ها شب زنده دار

  ی با داشتن عمه بودم، دارم با استاد یدونستم مال کجا ول یشاهزاده بودم، نم هیحاال   من
از   دم،یرم که فقط اسمش رو شن یم  ییبود به جا ی برام مرموز و دوست داشتن شهیکه هم

 شه!  یبهتر نم نیا

 

  نیبه سرزم یر یم یکه دار یدار یاومدم: شب آرا چه حس رونیآرال از فکر ب  ی صدا با
 اجدادت؟ 
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مدت اون قدر اتفاقات جور وا   نی نداره، ا ی گفتم: برام فرق یتفاوت یاش کردم و با ب  هنگا
 ارزش رو داره!  نیکم تر  ایلوانیجور افتاده که رفتن به ترانس

 

درست بشه، تو   زیبعد رفتن ات به اون جا همه چ دوارمی: باهات موافقم، امدی خند آرال
 ! زمی عز یخوب رو دار یزندگ  هی  اقتیل

 

 نبودم! دواری ام ندهیبه آ   گهینداشتم که بهش بدم، د یزدم، جواب کی کوچ لبخند

 

 شد.   دهیام از دست ام کش  یکه گوش  رمی ام رو در آوردم و خواستم با سارا تماس بگ یگوش

 

 _ زنگ زدن ممنوع! 

 

و در همون حال با اعتراض گفتم: ِبِدش به من، اگه    رمیرو بگ یام و دراز کردم تا گوش دست
 بده!  ری آو  رم،ی م یبا دوست هام حرف نزنم م

 

 کنن.  یم یریابروهاش رو بامزه باال انداخت: نوچ، شماره ات رو حتماا ردگ  جفت

 

 چشم ام کنار زدم.  ی و موهام رو از جلو دمی کش یپوف

 تماس کوچولو!   هیکنم بده، فقط  ی_ خواهش م
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شونه اش گذاشتم و خودم رو باال    ی رفت، دست ام رو رو یرفتم و اون عقب م یجلو م من
دست اش کمرم رو   یکی با اون  ری خورده مونده بود که آو هی  رم،ی تا دست اش و بگ دمیکش

 پاهاش افتادم!  نیقشنگ تو بغل و ب  دم،یکش نیی محکم گرفت و پا 

 

 رمرد؟ ی پ یدونست ی م  ،ی بد یلیاش زدم و با حرص گفتم: خ نهیمشت به س با

 

 با دقت ام وروجک لجباز!  یل یکنم، خ یزد: اصلح م یزی آم طنتیدندون نما و ش لبخند

 

رو بده، بزنم به تخته   ینگاه اش کردم تا بلکه گوش یو عصبان یحرص  ی با چشم ها فقط
 زد! ی ند ژکوند مشده بود تو چشم هام و لبخ رهیاون هم از من پررو تر، خ

 قدر شنگول شده؟  نی چرا ا نیا

صد تا شنا بهم    یکه س یریبا آو  نی کنه، ا یم طنتیخنده و ش یبهم م میی وقت تنها هر
 کرد!  یفرق م یل یداد خ یمجازات م

 !ستم یکه فرق کرده، من ن ی تنها فرد انگار

 

که فقط فرصت کردم محکم تر   عیدفعه آرال به شدت ارتفاع اش رو کم کرد، اون قدر سر هی
محکم من    گهیآرال رو گرفت و با دست د  ی دست پولک ها هیبچسبم، اون هم با   ری به آو

 رو نگه داشت. 
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جنگل  ی آروم فرود اومد، چه عجب تو یلیآرال بال هاش رو باز کرد و خ نی زم کینزد
 که بهتر از جنگل نبود، بود؟!  ابونیاما خب، ب م،ینبود

 

رو   د،یپر  نیی شناخت ساک رو برداشت و بعد کنار زدن من پا یجا رو م نی اکه انگار  ری آو
 .می د یبهم گفت که رس

 زدن. یصورت آرال و با هم حرف م ی رفته بود جلو ریکمر آرال ُسر خوردم، آو  ی رو از

 

  ی جا رسوند نیممنونم که ما رو تا ا  یلیگفت: خ یبا مهربون ری شون رفتم، آو شیهم پ من
 مارال تا تنها نباشن.  شیبرو پ آرال، زود تر هم

 

باش،   طونیش ی شب آرا نیبه چشم، تو هم مراقب ا  ی زد و گفت: اِ  یچشمک آرال
 تره!  ن یتو سنگ تیمسئول

 

 آرال؟   می و من با اخم گفتم: داشت  دیخند  ری آو

 

 بهم زد. یآروم ی آورد و با سرش ضربه ا نییو سرش رو پا   دیخند

 مراقب خودت باش.   ،ی آورد برادر و خواهرم هست  ادیشه، تو  ی _ دلم برات تنگ م

 

 زدم و نرم تر گفتم.  یتلخ ی لبخند دم،یصورت اش کش  ی ام رو رو دست
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بهت عادت کردم، توهم مراقب   یچند روز حساب  نیشه، تو ا  ی_ دل من هم برات تنگ م
 من باش، باشه؟  ی خودت و خواهر ها 

 

 زدم!  خی ی ، واصورت ام فوت کرد  ی زد و نفس اش رو آروم تو ی لبخند

 

  رهیهردو به اوج گرفتن آرال و دور شدنش خ  ستادم،ی ا ری قدم عقب رفتم و کنار آو چند
 . می شد

 

 ***** 

 "   اری" شاه

 

اصلا   ا،یلوان یترانس ی در ورود  نیگفت: بابا هلک شدم، پس کجاست ا  یآرا با خستگ شب
 ؟ یر یکجا م یدون یم

 

 . میغرغرو، کم مونده برس اینگاه اش کردم: ب یچشم ریز

 

 ! دنیچند متر اون ور ترهم شن  ی بلند بود که فکر کنم مارمولک ها  ی اش اون قدر پوف

پنهان  ی شکل که به خوب ی ا  رهی در دا هیخاک ها  ری ز ستادم،ی ا ایلوانی ترانس ی ورود ی جلو
 کردن. یشده بود، فقط ترنس ها حس اش م 
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دفعه   هیکرد،   ی شده به اطراف نگاه م زیر ی او به شب آرا نگاه کردم، با چشم ه ستادمیا
 . چهیچشم دوخت به در می مستق

 هم داره.  ی ادیز یلی خ ی رویهست، ن  ر یاون ز  یزی چ هی_ 

 

  داری پد چهیخاک ها گذاشتم، کم کم خاک ها کنار رفت و در ی شدم و دست ام رو رو خم
 شد، بعد هم خود به خود باز شد. 

 

 ! می دیرس  ا،یمبهوت گفتم: بدو ب ی به شب آرا رو

 

 مطلق. یک یمعلوم نبود جز تار   یچیاومد و به داخل نگاه کرد، ه عیسر

 بسته شد.  چهیفرستادم و بعدش خودم رفتم، بعد من در   نییآرا رو از نردبون پا شب

 .کیدلم شروع به شمردن کردم، سه...دو... ی پرتال ها، تو  نیداشتم به ا عادت

شدم به   یشد، داشتم منتقل م ینم ده ید یچ یبودم که ه یکیلحظه غرق در تار هی تو
  یتونست تحمل کنه و االن حتماا ب یچون بار اول شب آرا هست روح اش نم  ا،یلوانیترانس

 هوش بود.

 خلوت کنم!  کمی که برسم  یهام رو بستم تا وقت چشم

 بود.   نویسرسبز بودم، فکر کنم دشت م  طی مح هی ی چشم باز کردم تو یوقت

 .ارمی هوش افتاده بود، به سمت اش رفتم تا به هوشش ب یکه ب دمیآرا رو د  شب

شون    دنی ها مونده که با د ز یچ یلیکرد، خ یچشم باز کرد مبهوت به اطراف نگاه م  تا
 تازه اولشه!   نی کنه، ا یتعجب م
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 جا کجاست؟  نی گفت: ا یا به سمت ام برگشت و با خوش حالآر شب

 

جا  ن یساله ا  ستیهام فرستادم، ب هیبکر دشت رو به ر ی و هوا دمیکش یقیعم نفس
 دونم چقدر دلتنگ بودم. ی خوب م یلیکنم خودم خ یاش م بیکه تکذ نیبا ا  ومدم، ین

 

 هست.  کی نزد یلیخ تختیجا به پا  نی ا ا،یلوانیدشت ترانس نیتر  بایز نو،یدشت م -

 

 و با ذوق گفت.  دیبچه ها بدو بدو به سمت ام اومد، دست ام رو گرفت، کش مثل

 .نمیخوام همه جا رو بب یم می بر ایب -

 

 کرد! یذوق م دید یکه م یمثل بچه ها هرچ  م،یبه ذوق اش زدم و با هم راه افتاد ی لبخند

 زیشهر بزرگ مثل مال انسان ها، همه چ  هی  ا،یلوانیترانس تخت یبه پا  می د یرس باالخره
که مردم اش جادو بلد بودن! البته  نیبود با تفاوت ا یواقع ی ایمثل دن  نایلوایترانس

 . می نسبت به انسان ها هم دار یتر شرفتهیپ یلیخ ی تکنولوژ

شب آرا رو محکم تر گرفتم و به سمت شهر حرکت کردم، مات و مبهوت به شهر نگاه   دست
 کرد. یم

 

 .ری خوشگله آو یلیجا خ نی ا -
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 از باطن!  فیح  یلب ام نشست، ظاهرش قشنگ بود، ول ی رو یتلخ لبخند

جا   نیخودش هم ا  م،ی در امان هست لنتیهست که از آت ا یلوانیجا تنها شهر ترانس نیا
تونه   یگوناگون هستن نم ی جا ترنس و رگه ها نی افراد ا ی چون همه   یکنه ول یم یزندگ 

 ردمون رو بزنه.

شهر   یبازار اصل  کینزد  میکه قراره توش مستقر بش ی که آرال بهم گفته، خونه ا یزیچ طبق
 هست. 

 مردم هم دلتنگ بودم!  ی برا یحت  م،ی شهر شد وارد

 

 جا، ترنس هستن؟  نیمردم ا ی همه  یعنیگفت:   جانیآرا با ه شب

 

قبل از   می دی رس یم د یگذشتم، با  یمردم م نیآره تکون دادم، تند تند از ب ی رو به معنا سرم
 بهتر هست. می بش دهیکم تر د  یهرچ وفته،ی ب ی که اتفاق بد نیا

 

گم...بابا کفش ام   یبهت م  سای ...واریآو  سا یطاقت گفت: وا یو ب دیآرا باروم رو کش  شب
 ! سای وا یکنه...لعنت یم تیداره اذ 

 

دم گوش   ی بلند  باا یتقر ی با صدا ی وقت یول  دم،یشن ینم یچیقدر غرق فکر بودم که ه اون
 و با تعجب نگاه اش کردم! ستادمیام حرف زد ا 

 

 پشت سرت ِبَدَوم؟  یگفت: با کفش پاشنه بلند انتظار دار تیو با عصبان دی کش یپوف
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لحطه خنده ام گرفت که زود لب ام رو  هی ست،ی نبود کفش هاش مناسب ن ادمی اصلا 
 ترش نکنم!  یتا با خنده عصبان دمی گز

جفت   هی م،ید ی رس یکفش فروش ی مغازه  هیکه به  نی و هم می بار آروم تر راه افتاد نیا
 . دمیبراش خر یمشک ی کفش اسپورت دخترانه 

 

اون علمت مخصوص ترنس   ی رو ید ولمال انسان ها بو هیکرد، شب ی جا فرق م نی ا پول
 ! یها قرار داشت، علمت ته

داخل اش هست   زیهست، همه چ یندارن علمت اون ها ته یترنس ها قدرت ثابت چون
 ! یزیچ نیچن هینداره،  یزیچ چی حال ه نیدر ع یول

 

 م؟ یر  یکجا م می : داردی پرس ی راه شب آرا با کنجکاو ی تو

 

حرف   ی برا  ی خوا یم اتیبه بازوم زد و با حرص گفت: باز مال یبهش ندادم، مشت یجواب
 زدن؟ 

 

:  دیدفعه با پا محکم به ساق پام کوب نی ندادم، ا یباز جواب یلب ام باال رفت ول ی  گوشه
 ! ستم؟یمگه با تو ن

 

 گفت، با اخم نگاه اش کردم.  یاش رو محکم فشردم که آخ دست
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 ؟ یزن یکه من رو م ی قدر پررو شد نی ا یک  از ،یفهم  یم می دی رس یوقت -

 

 ! ی ام شد کیکه خودت نزد یچپ نگاه ام کرد: از وقت چپ

 

از حد بهم   شیتونم بزارم شب آرا ب ینکردم، نم دای که عمران رو پ یتا وقت یداشت، ول حق
 ...من بهش دل ببندم! یحت ایدل ببنده  

 

لب ام نشست و با تمسخر گفتم: من استادت هستم، هر وقت بخوام   ی رو ی پوزخند
و با چند تا لمس هوا برت داره و اون   ستیو هر وقت نخوام دور، قرار ن  شمیات م کینزد

 ؟ ی دیفهم ، یکه من رو بزن یبکن  دایقدر جرئت پ

 

و   دیکش رونی و بغض نگاه ام کرد، دست اش رو از دست ام محکم ب یلحظه با دلخور  چند
 گفت. یدمیلب فهم ریز

 دونستم ناراحت اش کردم، دوباره!  یبار با فاصله، م  نیاما ا م ی به راه افتاد دوباره

کردم   دایمجوز پ  یبه اجازه داشتم، وقت ازیبشم ن کی که بهش نزد نیا ی الزم بود، من برا  اما
 در موردش فکر کنم.  یتر شیب  ت یتونم با جد  یم

رو نداشتم، من به بار ازدواج کردم و بچه دارم، بچه ام  ی رابطه ا چیه  رشی پذ یآمادگ  االن
 ی ایکل دن ی برم سمت شاهزاده  یآسون نیتونم که به ا یهمسن خودش هست، نم

 که از قضا همسن دخترم هست! ییجادو

شب آرا نشون   ی کرد دوست ام داره، همون طور که االن رنگ چشم ها  یهم ادعا م نینازن
 تونم!  یده، اما...نم یم
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 داره! لیرو دارم که قصد ادامه تحص یدختر حس

 

شلوغ که بچه ها داشتن   ی کوچه  هیمتوسط تو  ی خونه  هی م،ی دیمورد نظر رس ی خونه  به
 کرد. یم یباز

که آرال بهم داده بود باز کردم و داخل شدم، شب آرا که اومد در رو بستم و   ی دیرو با کل در
 کردم. اط یبه ح ی نگاه کل هی

که   کی استخر کوچ هیبودن،  لسیداشت که احتماالا گوجه سبز و گ  وهیتا درخت م چند
 بود.  زی خداروشکر آبش تم

و منتطر من   ستادهیا ی در ورود ی که تا دم در خونه ادامه داشت، شب آرا جلو یفرش سنگ
 بود.

 

تاپ   هیداشت که چند تا گلدون و   یکی شد، تراس کوچ  یجدا م نیبا دوتا پله از زم خونه
 دو نفره داخل اش بود.

  ی و قهوه ا ی نسکافه ا ی دست مبل هشت نفره  هیبود،   رونیخونه با صفا تر از ب داخل
  نهیخونه هم شوم از ی قرار داشت، گوشه ا  ونیوسط وسط خونه بود که روبه روش تلوز 

هم   ی و نسکافه ا  ی قهوه ا  ینیفرش ماش  هی ،یچوب  یو  دو تا صندل  ز یوجود داشت با م
 وسط خونه پهن بود.

 

چهار نفره بود، با سه تا اتاق،    ی ناهارخور زیاُپن دار و مجهز که داخل اش م ی  آشپزخونه
 بود!  یخوب ی خونه 
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  یواریکمد د ،یتخت دو نفره مشک هیاز اتاق ها رفتم و درش رو باز کردم،   ی کیسمت  به
  د،یو سف  یتوالت مشک زیم هی با   یمشک یو صندل  زی م ،یلوستر مشک ه یبا  دیو سف یمشک

 جا مال من!  نیا

  ی کمد ها ی همه  ی داشتن، تو ی ا گهید ی رنگ ها یول یاتاق ها هم همون طور ی  هیبق
  یو کفش با هر مدل  فیلباس، ک  یهم مردانه و هم زنانه، هرچاتاق ها لباس وجود داشت، 

 جا سنگ تموم گذاشته!  نیا  یآماده ساز ی آرال برا ، یخواست یکه م

  گهیهر اتاق دوتا در د ی توالت هم انواع عطر و اُدکلن ها با شونه وجود داشت، تو زیم ی رو
 بودن.  ییبود که در حمام و دستشو 

 

مونده بود   نی و بنفش داشت، هم یشد که تم طوس یتوجه به من داخل اتاق یآرا ب شب
 که باهام قهر کنه!

هرچه زود تر با مارال  د ینداشتم و با یرو با تاسف تکون دادم، االن وقت منت کش سرم
 .رمی تماس بگ

 

 ****** 

 " شب آرا " 

 

 ! دیدوش چه چسب ش،یآخ

زود تر خشک بشن، به سمت لباس هام   یتا هرچ دمیموهام کش ی رو رو  دیسف ی  حوله
 موهام کنار زدم.  ی تخت گذاشته بودم، کله حوله رو از رو ی رفتم که رو
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خوام دوباره   ینرم، نم ری سمت آو گهی ماجرا ها تموم بشه د نیکه ا یگرفتم تا وقت  میتصم
 یکنم نم یم یبهم نگاه بکنه و با تمسخر بگه هر وقت بخوام باهات باز  یاون طور

 بدون!  یدونست

 

ها افتادن دنبال ام و قصد جونم رو دارن، من    یجا محشر بود، برام مهم نبود بعض نیا
 کنم! ینم غیاز خودم در دی جد ی جا هی  ی رو تو یلذت زندگ 

بار هم   هی   ی دوست داشتم برا یلیاز کمد برداشتم تا بپوشم، خ دیسف ی مردونه  راهن یپ هی
 بپوشم! مردونه  راهنیپ هیکه شده  

  هی رشی که خودم هم معذب نشم ز  نی ا ی پوشوند، برا  یزانو هام رو م کی تا نزد راهنیپ
 نکرد! یفرق چیکه ه  دمی پوش یشلوارک ل

لب تاپ رو   هیمبل نشسته و  ی رو ری رفتم، آو رونیو از اتاق ب دمیموهام کش نیب ی ا شونه
  یلب تاپ نگاه م ی به صفحه  یپاهاش گذاشته بود، طبق معمول اخم کرده و جور ی رو

 کردم! سیاون خودم رو خ ی کرد که من جا

 

  هیرو که باز کردم  خچالیبکنم، در  دایخوردن پ ی برا  یزیچ ه یسمت آشپزخونه رفتم تا  به
 محاله!   یهمه خوشبخت نی من و ا ایخدا  ی لب ام نشست، وا ی لبخند گنده رو

 بود!  زیچ همه

نشستم و با انگشت   یناهارخور زیم ی و بستم، رو خچالینوتل برداشتم و در  ی کاکائو هی
 ! دیچسب  یتر م شیاشاره شروع به خوردن کردم، با انگشت مزه اش ب 

دوتا انگشت اش رو   شهیوسط خوردن من هم  م،ی دی جنگ یم اریسر نوتل با خشا شهیهم
 خورد!  یکرد داخل ظرف و م یفرو م
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 ندادم.  یتیاهم یرو کردم ول ریآو  حضور

 

به جون کاکائو، من رو   ی افتاد یشی پ هیزد گفت: مثل  یکه خنده توش موج م ییصدا  با
 ؟ ی آدم حساب نکرد

 

حرف زدن ازت  ی به بعد برا نی بهش کردم و جواب ندادم، اگه از ا ینگاه میخودش ن مثل
 ! تم سیشب آرا ن رمینگ اتیمال

دست اش رو درست کنار پام گذاشت، با تعجب نگاه اش کردم،   هیسمت ام و   اومد
 ام هم کنار دهن ام مونده بود!  ییانگشت کاکائو 

 ام در اومد.  غیکه وارد دهن اش کرد ج نیام رو گرفت و هم دست

 ؟ یبر یچرا انگشت ام رو داخل دهن ات م -

 

 ، از خجالت سرخ شدم! زد  کیلذت چشم هاش رو بست و انگشت ام رو م با

قلب وا مونده ام رو    نیا  تیشعور چرا رعا  یب نیا دم، یانداختم و لب ام رو گز  نییرو پا  سرم
 کنه؟ ینم

 با خودش چند چنده!  ستیو همون لحظه دور، معلوم ن شهی م کی نزد هوی

  ری دوست اش دارم، پس چرا آو گمیم  یسیمن با خودم کنار اومدم و بدون رودروا حداقل
 زنه؟  یخنگ م
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آورد، دست ام رو ول نکرد،   رون یانگشت ام رو خورد از دهن اش ب ی تموم کاکائو رو  یوقت
 درخشانش رو باز کرد.  یلب هاش زد و چشم هاش مشک ی رو یسیل

 

 با قاشق کاکائو نخور!  گه یبود، د یعال -

 

 بود؟  یرو بلند نکردم، قلب ام به تاالپ تولوپ افتاد، منظورش چ سرم

انگشت شست اش   یبود و هم از خجالت، وقت جانیدفعه هم از ه نی صورت ام ا یسرخ
 دور قشنگ مردم و زنده شدم!  هی دیپام کش  ی رو آروم رو

 

خونه نچرخ، از فردا   ی تو یطور  نیا  گهیگوش ام پچ زد: د ری اش رو جلو آورد و ز صورت
 ! ننیبب یجور  ن یخوام تو رو ا ی کار ها، نم ی برا ادیخدمتکار مرد و زن م 

 

  ش یام حبس شد، فاصله مون اون قدر کم بود که نفس هاش داشت گردن ام رو آت نفس
 زد! یم

که دست اش رو گذاشته بود   ییزانوم گذاشت، جا  ی و کامل رو دیاش رو آروم باال کش دست
  یم شیآت ی شده بود، به جز صورت ام که انگار داشت تو خی کل بدن ام   یول کرد یگز گز م

 سوخت! 

چونه ام گذاشت و مجبورم کرد سرم   ری فاصله گرفت و دست ام رو ول کرد، در عوض ز یکم
 جان؟ یسرخ شده بود، از ه یرو بلند و به چشم هاش نگاه کنم، صورت اون هم کم
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پر از تمسخرش افتادم،   ی قبل و اون چشم ها ساعت هیاتفاقات   ادیچشم هاش  دنید با
 گذره!  یاز کنارت م یمحل یکنه بعد هم با ب یشب آرا گولش رو نخور، داره ازت استفاده م

قلب ام   ی اون ترس از پس زده شدن تو  ی خوب ام پر شد و رفت هوا، جا ی حس ها تمام
 شد.  ری سراز

 

 ام نشو! کی : نزددمینال یبغض و ناراحت با

 

 کردن. دنی شروع به بار عی سر  یلی تعجب نگاه ام کرد، چشم هام پر از اشک شد و خ با

 

لمس ام نکن،   ا، یمن ن  کیبود گفتم: نزد یو ناراحت  یکه پر از دلخور ی بلند  باا یتقر ی صدا با
 یکه م یهست ی قدر عوض  نی ا یعنیام،   چهیبرات باز یخودت گفت ر، ی نکن آو یباهام باز

 ؟ ی هست یک  گهی تو د ،یو بعد بر  یدت کنخو ی من رو وابسته  ی خوا

 

  دیکش یشد و ازم به سرعت فاصله گرفت، پوف نیآخرم رو داد زدم، چشم هاش غمگ  سوال
 موهاش برد.  ن یو هردو دست اش رو با شدت ب

 

دوستت داشته   ی خوا یاگه نم یبهت وابسته شدم، ول  ،ی هق هق ادامه دادم: موفق شد با
 ! ریکنم آو  یخواهش م ا،یام ن کی نزد گهیباشم د 
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  یتیرفتم، چند بار صدام زد که اهم رونی اومدم و با سرعت از آشپزخونه ب نیی پا زیم ی رو از
 ندادم و داخل اتاق ام شدم. 

قدر از ته دل   نیتو عمرم ا  ه،یگر ری زدم ز ی بلند  ی تخت ول کردم و با صدا ی رو رو خودم
  نیا  ی ااالنم رو یینا معلومم و تنها ی از بچه ها، گذشته  یینکرده بودم! غم جدا هیگر

 زدم! یداشتم عر م یطور نیجمع شده بودن که االن ا  ری از آو یناراحت

 

سه   دمی به ساعت نگاه کردم فهم یکردم که باالخره آروم شدم، وقت هی دونم چقدر گر  ینم
که سه   یهست ی ا وونهیگفت تو چه د یبود م اریکردم، اگه خشا  هیساعت بکوب فقط گر

 !ی ساعت عر زد

 

نگفته بودم  ر یلب ام نشست، کاش اون روز به آو   ی رو یدوست هام لبخند تلخ یادآوری با
که دوست اش دارم، االن   دمیفهم   یوقت نم چیکه من رو با خودش همراه بکنه، حداقل ه

 ی داشتم که االن جا دوست  یلیخ دم،ی خند یبودم و با پسر ها م اریکوه ای ن یتک شیپ
 ام بود!  شی پ اریخشا  ر،ی آو

 

 یگرفته و خش دار ی با صدا ر ی به در خورد و بعدش آو ی شده بود که چند تقه ا  کی تار هوا
 گفت. 

 شامت رو بخور.  ایتو ب اط،یرم ح یمن م  ،ی داریدونم ب یم -

 

 لب ام نشست، بعد اون همه حرف باز هم به فکرم هست!  ی رو ی پوزخند
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اُپن   ی نبود، رو ری از آو یهال روشن و خبر ی رفتم، چراغ ها رونیاز اتاق ب قهیچند دق بعد
 کل خونه رو برداشته بود.  یمرغ سوخار ی دو تا ظرف غذا قرار داشت و بو

شون نشستم و شروع   یکی ی اُپن قرار داشتن که رو  ی کنار هم جلو ی ا  رهیدا  یتا صندل دو
 به خوردن کردم.

 

 کاملا خوردم! ری از لج آو یشد ول  یوقت ناراحت بودم اشتهام کم م هر

کامل   ستیخواستم حاال که ن یرو تا کمر شورتکم باز کردم، م راهنیپ  نییپا ی دکمه  چند
 شرط عقله!  اط یاحت ی خطر هست ول یب  تیشدم، درسته کبر   مونیباز کنم که پش

اش که آروم  نمیتونستم بب یآشپزخونه بود، م ی پنجره  ی درست روبه رودو نفره  تاپ
 کرد. یخورد و داشت به آسمون پر از ستاره نگاه م یتکون م

 

ات   کیتمام و کمال خودم نزد تی اون موقع با رضا ر،ی آو ی ایشد با خودت کنار ب یم کاش
 شم!  یم

 ! فی...حیول

 

 ***** 

 

 گره خورد! ی جفت چشم نقره ا هیزدم و چشم هام رو باز کردم که نگاه ام تو   یغلت

تخت نشستم، طفلک زِن با   ی رو  خی زدم و س ی بلند غیکه ج ییکم چشم هام گرد تا جا کم
 بلند شد و تند تند گفت. یصندل ی ترس از رو
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 ! نیباهاتون ندارم، آروم باش یخانم به خدا من کار -

 

 ؟ یهست یگفتم: تو...تو ک  ی ا ده یلرزون و ترس ی صدا با

 

 داخل اومدن.  بهیمرد غر  هی همراه با   ریاتاق به شدت باز شد و آو  در

 

 ؟ی زد  غیشده؟ چرا ج یام کرد: چ  یبررس یاومد سمتم، کنارم نشست و با نگران ری آو

 

 زدن! غی ج نی هم ی شوکه شدن، برا دنی و خجالت گفت: من رو د ی مونیزن با پش اون

 

شد سکته نکنه؟   داریب  یتا وقت نی: مگه نگفتم باال سرش نشدی بهش توپ تی با عصبان ری آو
 تو؟  یفهم  یحرف نم

 

 تر انداخت.  نییو سرش رو پا   دیلب اش رو گز  زن 

 

ام، تو   ینازک نارنج  ی ادیمن ز ر،یآو  ستین یزیرو گرفتم و با آرامش گفتم: چ  ری آو دست
 !یکش یم غ یچرا طفلک رو به ت
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که سرت   ییبل   ؟یدرهم گفت: مطمعن باشم خوب ی د و با همون اخم هاام و فشر دست
 اورد؟ ین

 

 لب ام نشست.  ی رو ینیری اش، لبخند ش یضعف رفت بابت نگران دلم

 

 هستن؟  یدو نفر ک  ن یخوبم باور کن، ا  -

 

 دوختن.  ر یو هردو چشم به دهان آو  ستادی هم کنار زن ا مرد

 

بهت گفتم،    روزی که د ییهمونا  ان،یو ک  نویگفت: م ی جد ییدست ام رو فشرد و با صدا  ری آو
 . نیشما دو نفر هم سر کارتون برگرد 

 

هم بلند شد، من هم بلند شدم که نگاه   ری رفتن، آو  رونی گفتن و از اتاق ب یچشم هردوشون
 ها تنم بودن. یروزیبهم افتاد، همون لباس د  ری آو

 

 هم رفت و با حرص گفت.  ی تر تو دیهاش شد  اخم

پاهات   انیک  ی لباس ات رو هم عوض کن، شانس آورد ا،یدست و صورت ات رو بشور و ب -
 وگرنه کشته بودمت!   د،ی رو ند

 

 هام گرد شد و با تعجب گفتم: چرا؟  چشم
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 یبه نفهم ی شده گفت: چرا؟! خودت رو زد ز ی ر ی و با چشم ها سادی وا  نهیبه س دست
 وروجک؟ 

 

 داره؟  یبی گفتم: خب مگه چه ع زونیآو  ی رو خاروندم و با لب ها سرم

 

تخت، باز   ی همون قدم رو عقب رفتم و محکم افتادم رو عیام اومد که سر  کی قدم نزد هی
نداشتم،   یدادم به تاج تخت و راه فرار هیهم جلو اومد و من اون قدر عقب رفتم که تک

 تخت نشست.  ی رو نقطه و مماس پاهام نیتر کی اون هم از قصد نزد

 

 نشونت بدم؟  یعمل  ای  ی دیگفت: باز هم نفهم یمرموز با

 

دهن ام رو با صدا قورت دادم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم، حرکت ام اون قدر   آب
 لب هاش نشوند. ی رو ی بامزه بود که لبخند

 

 صبحونه نخوردم!  ا،ی ام کنار زد و آروم تر گفت: زود ب ی شونی رو از پ موهام

 

 هم بلند شد و رفت، به خاطر من نخورده بود؟  دبع

 شدن من بود؟   داری از صبح منتظر ب یعنی فکر،  نی رفت از ا یلیو  یلیدلم ق ته
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و خارج شدنم از   اتیرفتم، بعد انجام عمل ییبلند شدم و به دستشو یخوشحال با
سبز روشن    کی با تون یشلوار سبز لجن هیلباس هام   نی به سمت کمد رفتم و از ب ییدستشو 

 زدم.   رونیموهام رو هم شونه کردم و از اتاق ب دم،ی پوش

 

  یاز صندل ی کی  ی رو ری شدم بود و آو ده یکامل چ ی صبحونه    هی زیم ی آشپزخونه رفتم، رو به
 من صاف نشست.   دنی شده بود، با د  رهیآشپزخونه خ ی ها نشسته و به ورود

 .می سکوت صبحونه مون رو خورد ی تو  مقابل اش نشستم، یصندل ی رو

 

هال، خودش هم   ارهیرو صدا زد و گفت دوتا نسکافه آماده کنه و ب نوی م ری صبحونه آو بعد
من   کیسرش داد زدم نزد روزی بلند شد، دست من رو گرفت و به سمت هال رفت، خوبه د

 !ادین

خوب از    یلیمطمعن بودم اون هم خ یول بهیرو نسبت بهم داره، عج یدونم کشش یم
لب به اعتراف باز   یول م یخبر داشت گهی احساس من خبر داره، هردومون از احساس همد

 ! میکرد ینم

  ینیبا س نویم قهیمبل سه نفره نشست و من رو هم کنار خودش نشوند، بعد چند دق ی رو
 گذاشت.  زیم  ی نسکافه اومد و رو

 

 ن؟ ی با من ندار ی ا گهیآقا کار د -

 

 سرش رو تکون داد: برو. ری آو
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 ؟یکن یقدر سرد رفتار م نیمبل جمع کردم و گفتم: چرا ا ی رو رو پاهام

 

 ؟ یگفت: با ک  نی اش رو برداشت و در همون ح نسکافه

 

 ! گهید انیو ک  نو یبهش رفتم: با عمه ام، م ی غره ا چشم

 

پاشم بغلش کنم و باهاش بگم و   یسمت ام برگشت و با تعجب گفت: نکنه انتظار دار به
 بخندم؟ 

 

 !ادی ب ریکنه سمت آو  یرو بغل بکنه حرص ام گرفت، غلط م نو یکه م ن یتصور ا از

 

 ! یستیشاهزاده که ن ، یریگ  یخودت رو م یلیخ  یول ر،یحرص جواب اش رو دادم: نخ با

 

 ستم؟ ین یدون یزد: از کجا م یطونیمرموز و ش لبخند

 

 ؟ یباز موند: هست  دهن

 

دونم   یبسه وروجک، نسکافه ات رو بخور که م ی : کنجکاودیو لپ ام رو کش  دیخند
 !یعاشقش
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 گفتم.  طنتیو با ش دمی نسکافه اش رو بخوره که از دست اش کش خواست

 ؟ ی حاال بگو...هست ،یزارم بخور  ینم یتا نگ -

 

 و صدام زد: شب آرا، ِبِدش به من!  دی کش یپوف

 

  ، ی جواب سوال ام رو بد شهی م یچ گه، یگفتم: خب بگو د  تی گذاشتم و با مظلوم زیم ی رو
 ! ی به آدم بد ی جواب دو کلمه ا هیتا  یکن یجون به لب ام م شهیهم

 

 یراز رو بفهم نیا  دیو بدونم که با نم یگفت: اگه مناسب بب تی داد و با جد هیمبل تک به
 که! ستمین یروان گم، یحتماا م

 

 اش شدم و دست اش رو گرفتم، با التماس گفتم. کینزد

 مگه نه؟  ،ی بگو! تو هم شاهزاده ا ری آو -

 

 ؟ یرسه اگه بفهم یبه تو م ی دفعه گفت: چ هیحرف نگاه ام کرد،  یب

 

 خوام بدونم!  یم ی فقط محض کنجکاو ،یچ یگفتم: ه الیخ یب
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 کرد: شب آرا؟!  زی کج و چشم هاش رو ر سرش

 

 تر شدم: جونم؟  کی زدم و نزد یطونیش لبخند

 

 نسکافه ام رو بده بخورم! ،ی چیزد و سرش رو با تاسف تکون داد: ه یکیکوچ لبخند

 

 ابرو هام رو باال انداختم: نوچ! خودت بردار شاهزاده!  جفت

 

 بهم نگاه کرد: که خودم بردارم؟!  متفکر 

 

 نگاه اش کردم: آره... مشکوک 

 

  طنتیبود که حمله کرد سمت ام و در همون حال با ش هومد یآره کامل از دهن ام در ن هنوز
 وروجک!   دنیگفت: حاال نشون ات م

 

 به قلقلک دادنم کرد! وشروع

که صدام تا آسمون هفتم هم رفته بود! اشک از   دمی خند یم ی! جوریهم که قلقلک من
 شده بود!   ریچشم هام سراز 
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 ...ولم...کن!ای.ُمردم...خد..خدا..ی ...ن...نکن...واریخنده گفتم: آو...آو  نی التماس ب با

 

 و انگار قصد ول کردنم رو نداشت!  د یخند یهم از ته دل م  اون

 ...قلب به روتون!ییحاال نرم دستشو نیقدر قلقلکم داد که احساس کردم هم اون

پشت   ریبلند آو ی قهقه  ی صدا  دم،ی رو کنار زدم و به سمت اتاقم دو ریآو  ی دست ها  عیسر
 سرم به هوا رفت! 

آشپزخونه   ی هم تو نوینبود، م ریاز آو  یاومدم و به هال رفتم، خبر رونی ب ییدستشو  از
 کرد.  یداشت ناهار رو آماده م

 به سمت اتاق اش رفتم و در رو آروم باز کردم. نم،ی رو بب ریلحظه کنجکاو شدم که اتاق آو  هی

 

 و با تعجب نگاه ام کرد. ستادین ا م دن یکرد و با د  یکه داشت اتاق رو باز م انیک 

 شده خانم؟   یزیچ -

 

فقط   انیافتاد به سمت اش رفتم و برش داشتم، در جواب ک  زیم ی ام به لب تاپ رو نگاه
 مبل دو نفره نشستم. ی رفتم و رو  رونیو از اتاق ب یچیگفتم ه

 

  دمیکه روشن شد فهم نیتاپ رو روشن کردم و آرزو کردم کاش رمز نداشته باشه، هم لب
 خدا چقدر دوست ام داره!

رو   لمیف  هی فی قبلا تو دانشگاه از بچه ها تعر  نترنت،یوجود نداشت، رفتم تو ا یخاص زیچ
 جهان رو نگاه کردم.  ی ها لمیوقت داشتم و آزاد بودم که کل ف  یبودم، االن اون قدر  دهیشن
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  ی دست اش رو ینشدم، وقت ری بودم که متوجه حضور آو لمیقدر غرق در نگاه کردم به ف اون
 زدم! یغیو ج دمی شونه ام نشست از جا پر

 

 اجازه؟  یاخم بهم نگاه کرد: ب با

 

 جونم؟! رحم کن!  ریو با ناز نگاه اش کردم: آو  مظلوم

 

 بعد دست بزن!  ری پام برش داشت: اول اجازه بگ ی تاپ رو بست و از رو لب

 

 دنبال اش راه افتادم. عیر سمت اتاق اش که رفت س به

  ییفرما ی نگاه کنم، حاال اجازه م لمی ف کمیکه، حوصله ام سر رفته بود گفتم   دمی ندزد -
 استاد؟ 

 

 نشست. یصندل ی گذاشت و خودش رو زیم  ی از اتاق رفته بود، لب تاپ رو رو انیک 

 

  هیکمد  ی و تحکم گفت: کار دارم، توهم برو اتاق ات، تو تی کرد و با جد ی سرفه ا تک
 و پر از کتاب هست. ک ی کوچ ی کتابخونه 
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 ... یشد: ول زونیهام آو  لب

 

حرف ام رو قطع کردم، لب تاپ رو باز کرد و مشغول   عیبا اخم نگاه ام کرد که سر یطور
  یمانعم شد، برگشتم و پشت سر صندل یرفتم که حس رونیشد، خواستم از اتاق ب پیتا
 .ستادمی ا ری آو

 نوشت. یم  امی آرال پ ی نگفت، داشت برا یزیچ یبهم کرد ول ینگاه مین

 

 من هم باهاش حرف بزنم؟  شهیگفتم: م   یخوشحال با

 

 که نگاه ام کنه گفت: چرا؟  نیا بدون 

 

 هوا گفتم: دلم براش تنگ شده!  یب

 

  نی گذاشتم، ا یعقب یمت ام که با ترس قدمهاش متوقف شد، با شدت برگشت س  انگشت
 بود من گفتم!  ی چه کوفت

 

 دراگون ها تنگ بشه!  ی شاهزاده  ی الزم نکرده دلت برا رون، یو اخم گفت: برو ب تیعصبان با

 

 یگفتم ول یم یطور نیا  دینگاه اش کردم، حق داشت ناراحت بشه، من نبا  یناراحت با
 تند بود!  یل یهم خ ری واکنش آو
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شد که صورت اش قرمز شده بود و تند تند نفس    یمن عصب  کیحرف کوچ نی قدر با ا اون
 .دیکش یم

 .دمیترس  یم ری انجامش بدم، از واکنش آو دمی ترس یم یول دیبه ذهن ام رس یفکر هی

 

 گفت: مگه نگفتم برو؟  ظیاش شدم که با غ کی نزد آروم

 

 . دمیبوس جلو رفتم، خم شدم و گونه اش رو عیسر  یلیخ

 

 ! دیخودش دم گوش اش پچ زدم: ببخش مثل

 

 ! دمیدو  رونیهم از اتاق اش ب  بعد

 

 ***** 

 

 "   اری"شاه

 

لب ام نشست، امان از دست   ی اراده رو یب ی و لبخند دمیبوسه اش کش ی به جا یدست
 وروجک!  نیا

 در زدن بود.  ی آماده   نویجام بلند شدم، در رو باز کردم م از
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 من گفت: آقا ناهار آماده هست، خانم رو صدا کنم؟  دنید با

 

 و مغرور خودم فرو رفتم.  ی کردم و دوباره تو جلد جد ی سرفه ا تک

 . نیرو بچ زی کنم، م یخودم صدا م -

 

 گفت و رفت، به سمت اتاق شب آرا رفتم و در زدم. یچشم

 بله؟  -

 

 ناهار. ای شب آرا، ب -

 

 گفت. دی و با ترد  دیلحظه بعد در باز شد، لب اش رو گز  چند

 اد؟ ی ب  نویم یبگ شهیم -

 

 شده؟  ینگاه اش کردم: چ مشکوک 

 

 !ادی: تو بگو ب دی کوب نیزم ی لج پاش رو رو با
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  یم نویکرده بود که دنبال م   یبه اتاق کردم، چه کار یتوجه بهش داخل رفتم و نگاه یب
 گشت؟ 

 

تونم   یهست نم  یزیچ هیبرو! بابا    ایجان جدت ب ر ی: آو دی آرا بازوم رو گرفت و کش شب
 ! ریآو  اد،یب   نویبهت بگم، بگو م

 

 وار گفتم.  دی شده و تهد زی ر ی سمت اش برگشتم و با چشم ها به

 شده...   یچ یگیم  ای -

 

 ؟ یفهم  یشه گفت چرا نم یوسط حرف ام و با خجالت و کلفه گفت: نم دی پر

 

 دفعه من بازوش رو گرفتم.  نیشدم و ا کی نزد بهش

 ؟ یکن یم می شده که ازم قا  یچرا؟ چ -

 

 انداخت. نیی شد و سرش رو پا یزود زرشک یلیهاش خ چشم

 

 اومد گفت: من...من... یکه انگار از ته چاه م ییصدا  با

 

 شدم!   انهیگفت: عادت ماه  ییهویپرده و  یب د، یکش یقیعم نفس
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 ؟ ی هام از حرف اش گرد شد، چ چشم

 ! اریدفعه من از خجالت قرمز شدم، خاک تو سرت شاه نیا

 ...اه لعنت به من! یکند بگه ول یداشت جون م دختره

 شد!   یرفتم، خود شب آرا هم داشت از خجالت آب م رونی از اتاق ب عیسر

 

 گفتم.   ی بم شده ا ی بود با صدا زیم  دنیکه در حال چ نویبه م رو

 الزم داشت بهش بده و اگه کم اومد زود برو بخر.  یشب آرا، هرچ  برو اتاق -

 

  دهیچ زیبه سمت اتاق شب آرا رفت، من هم پشت م ی حرف چ یه یتعجب نگاه ام کرد، ب با
 دست هام گرفتم.  نیشده نشستم و سرم رو ب

اومدن   ایکه به دن ینیسرزم ی شدن که تو  یم انهیعادت ماه  یمونث فقط وقت ی رگه ها دو
 اومده و بهش هشدار بدم. ایبه دن تختی پا ی رفته بود شب آرا تو ادمیباشن، 

دونم اون هم   ی اومد، سرم و بلند نکردم تا راحت باشه، م یشدن صندل دهیکش ی صدا
 .دهیخجالت کش یلیخ

 

 باالخره سکوت رو شب آرا شکست. م،ی سکوت غذامون رو خورد ی تو

 ندارم!  ی سرگرم  چی جا ه نیمن ا  -
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 کرد. ینگاه ام م مینگاه اش کردم، مستق یچشم ریز

 بخرم؟  یبرات اسباب باز -

 

 کرد و با ناز و اعتراض صدام زد: خودت رو مسخره بکن!  اخم

 

 لب ام نشست، سرم رو بلند کردم. ی رو لبخند

 کار کنم وروجک؟  یخب چ -

 

 م؟ تونم استفاده بکن  یفکر کرد، سرش رو کج کرد و گفت: از لب تاپ ات م یکم

 

  نی که دل تنگ آرال بود افتادم، با تصور ا نی حرفش و ا ادیهم رفت،    ی اخم هام تو عیسر
 کنه! یدست انداخته دور گلوم و داره خفه ام م یکی کردم   یفکر حس م

 

 خشن گفتم.  تمیشدم و به خاطر عصبان بلند

که   نیمگه ا ،یبه لب تاپ دست بزن یحق ندار  یول ینگاه کن ون یتلوز یتون ی م ر،ی_ نخ
 خودم هم کنارت باشم.

 

 تونم؟  ی شد و تند تند گفت: چشم، االن م بلند
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که داشت چشم هاش   یطنتیو معصوم اش، با وجود ش ییا یدر ی چشم ها ی شدم تو رهیخ
 تا نشکنه. یلمسش کن یاومد حت  یکه دلت نم یمعصوم بود، طور یلیخ

 

پشت    د،یبه طرف اتاق ام دو  ی ن دادم، با ذوق بچگونه اتر شدم و فقط سرم رو تکو  آروم
 سرش رفتم.

 و لب تاپ رو روبه روش گذاشت.  دیتخت ام به شکم دراز کش ی رو

 

 گفت.   یکه داخل اتاق بود با مهربون نویبه م رو

 ؟ یبرام آماده کن ل یشه پف یجان م نوی_ م

 

تا حاال با احترام باهاش حرف نزده از   یبا تعجب نگاه اش کرد، احتماالا چون کس نویم
 .خواهش شب آرا تعجب کرده 

 

 کرد. یرو نگاه م یظهر  لمیرو تکون داد و رفت، نشستم لب تخت، داشت همون ف سرش

 

 آخه؟  یکن یتو نگاه م  هیچ نیهم رفت و با انزجار گفتم: ا ی ام تو صورت

 

 استاد!  ینگاه کن  یستیمجبور ن یاکشن، دوست ندار لمیف  هیگفت:    جانیه با
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  ی شدم، از داخل کتابخونه  مونی نگاه اش کردم و خواستم جواب اش رو بدم که پش رهیخ
  ینگاه م لمی، اون فدادم هیتخت نشستم و به تاج تخت تک ی کتاب برداشتم، رو هیخودم 

 کنه من هم کتاب بخونم خب. 

 

رنگ کنار من گذاشت و   یمشک یعسل ی رو رو شی کیداخل اومد،   ل یپف  با دوتا ظرف نویم
 رو کنار دست شب آرا، بعد هم رفت. یدوم

 

 یچ  انیو ک  نویم ی رگه ها یچند لحظه شب آرا نشست و رو به من گفت: راست بعد
 هستن؟ 

 

 رو ورق زدم و بدون نگاه کردن گفتم.  صفحه

 غول و خون آشام.  انیو نسناس...ک  نهیگرگ   نوی_ م

 

دفعه برگشت سمت ام و متعجب   هیگذاشت دهنش   ل یپف هیرو متفکر تکون داد و  سرش
 گفت. 

 اومدن؟  ایلوانیترانس ی تو ی_ صبر کن صبر کن...پس چطور

 

گردبند مخصوص که خون ترنس داخلش   هیرو بستم و صاف نشستم: با استفاده از  کتاب
ها   زیچ  نجوریا  ایتا بتونن خدمتکار...راننده  ایوانلی به ترانس انیهست، از همه رگه ها م

 بشن.
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 آرا کنجکاو گفت: آخه چرا؟   شب

 

  یجا هم در امان م نی داره، ا ی ادیز  ی ها تی از ظرف اون برداشتم: چون مز ل یدونه پف هی
  ییجادو ی ایدن ی پول تو  نیبا ارزش تر ایلوانیپول ترانس رن،یگ یم ی ادیمونن و هم پول ز 

 هست. 

 

 ؟ ی چ وفتهیب یجور کس  نیدونم...ا ی چه م ای دزد  هیگردبند دست   نی_ اگه ا

 

گردن اون    ی تا گردنبد فقط تو زن ی ر یقطره خون از صاحب اش م هی _ داخل اون گردبند  
 نداره. ی ا دهی ازش استفاده بکنه فا ی ا گهیفعال باشه، اگه کس د

 

کدوم از کتاب   چی ه ی چرا توغفلت بودم،  ی سال تموم تو  ستیرو متفکر تکون داد: ب سرش
 مورد داخلش نبود؟ نی در ا یزی چ می مدت خوند  نیکه ا ییها

 

  یو سه سالگ ستیها رو قرار بود که تو ب نیا ی ترم، همه   نینه ا یزدم: بود! ول  ی لبخند
 !یبفهم

 

 رو بدونم. زی خوام همه چ یبرام بگو، م گهیذره د هیاومد و با التماس گفت:   کینزد

 



 ا یلوان ی ترانس

 
243 

 

 دادم. هیو به تاج تخت تک دمی اش خند ی کنجکاو  نی خاطر ا به

 تموم شد؟  لمتی وروجک، ف یفهم ی_ به وقت اش م

 

 گفت.  الیخ ی لب تاپ کرد و ب ی به صفحه   یافتد، نگاه لمشیف ادی  تازه

 نگاه کنم!  لمیبکشم تا به ف رونی زبون تو اطلعات ب ر ی از ز دمی م حی_ ترج

 

 خودم انداختم.  ی تخت رو رو ی و ملفه  دمیبه شب آرا دراز کش پشت

 _ تو هم صبر کن که بهت اطلعات بدم! 

 

 ؟ یخواب یبهت گفت: م با

 

 بازوم گذاشت و تکونم داد.  ی بهش ندادم، دست اش رو رو یجواب

 !ر ی آو نم،ی_ بلند شو بب

تخت    ی کمرش رو گرفتم و رو دم،یحرکت چرخ  هیقدر تکونم داد که کلفه شدم، تو   اون
 مش. خوابوند

 کرده بودم!  رش یبازو هام اس نینگاه کرد که ب  یگرد شده به من ی و با چشم ها دیکش یغیج

 

 ؟یکن یکار م یچ  یگفت: دار ی مانند  غیج باا یتقر ی صدا با
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 چشم هام رو بستم: خواب!  الیخ یب

 

  نیراحت ب  یلیبغلم بود و خ ی اندازه   قاا یدق شیبه خاطر الغر یکه قد بلند هست ول نیا با
 بازو هام جا شده بود!

  ی سرش رو درست رو د،یکش  ی هست پوف بلند ده یفا   یب دی د یوقت ی وول خورد ول یکم
 . دیبازوم گذاشت و روبه من دراز کش

 نخواب!  ری از االن! آو ی_ آخه چه خواب

 

تونستم رنگ   یشد، باز هم م  رهیهام رو باز و بهش نگاه کردم، اون هم بهم خ چشم
 .نم یچشم هاش بب ی رو تو یصورت یدوست داشتن

 خسته ام!  یلیچون خ  ینکن طنتیکه ش  یبه شرط یخوابم چشم، ول ی_ نم

 

 ! یشما بگ یزد: چشم استاد هرچ   ییدندون نما لبخند

 

ام فشرد، ته   نهیزد و سرش رو به س ی به کمرش آوردم و به خودم فشردمش، لبخند یفشار
  یزیچ چی حاظر نبودم ه رمش،ی بگ  دهی بار ند نیخواستم ا یشتم اما مدلم عذاب وجدان دا 

 رو با آرامش االنم عوض کنم!

 

 ***** 
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شدم و نگاه ام  به صورت غرق در خواب    داریبغلم از خواب ب ی تو یز یتکون خوردن چ با
خوابمون    یک  می دیبازوم بود، بعد چند ساعت حرف زدن نفهم ی شب آرا افتاد که سرش رو

 برد!

رو باز کرده بودم، االن دست شب   راهنمیپ ی گرمم شده بود و دکمه ها یلی خواب خ وسط
 کرد! یم  داریب  کی به  کی مردانه ام رو  ی ام بود و داشت حس ها نهیس  ی آرا درست رو

 

ملوس   ی طور نیکه شب آرا ا نشدم و االن  کیوقت هست که به جنس مونث نزد یلیخ
 ! ستی آغوشم هست، اصلا خوب ن ی تو

  یم ست،ی دونم کارم درست ن  یلب ام نشست و موهاش رو نوازش کردم، م ی رو ی لبخند
 باشم و لمسش نکنم!  ششی تونم پ یتونم...نم  ینم یبشم، ول  کیبهش نزد  دی دونم نبا

 

 بلند شد. نویم  ی چند تقه به در زد و صدا یکس

 خانم، آقا، شام آماده هست. -

 

غذا رو نذار، با   یول نو یم نیرو بچ زی گفتم: م یآروم  ی نشه با صدا داریکه شب آرا ب نیا ی برا
 .نی بر انیک 

 

 گفت و رفت. یچشم

  ندهیدونستم آ یشب آرا ادامه دادم و فکرم رفت سمت عمران، م ی نوازش کردن موها به
روز   هیکه   دهی د یعنیبود،  دهیشب آرا رو د  ی  ندهیوقت قبل تر آ   یلیو خ نهیب یرو م

 م؟ ی و هردومون به هم علقه دار دهیبغلم خواب ی دخترش تو
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  نده یققنوس ها آ ،ییجادو ی ایدن ی رگه تو نیو قدرتمند تر  نی ققنوس بود، نادر تر هی  عمران
 اوفته. یاتفاق م ی دیترد  ج یکه حتماا و بدون ه ننیب یرو م ی ا

 

 نشد.  داری ب یخورد ول یشب آرا گذاشتم و آروم صداش زدم، تکون ی گونه   ی ام رو رو دست

 قلقلک اش بدم!  گهی م طونِ یلب ام نشست، ش ی رو یمحور لبخند

فاصله گرفتم و دوباره صداش زدم،   یاش زدم، کم ی شونیبه پ ی اراده خم شدم و بوسه ا یب
  نیا  نشیدلم خداروشکر گفتم بابت آفر  ی چشم هاش رو آروم باز کرد و من باز هم تو

 خالص!  ی ایدر

 

تا متوجه فاصله مون بشه، به سرعت از خجالت سرخ شد و چشم   دیلحظه طول کش  چند
 هاش رو محکم بست! 

 

 ! برو! ری زد: آو غیو ج دیصورت اش کش ی رو رو ملفه

 

بود و به   نی ر یش  یلیخنده، حرکت اش خ ریو بلند زدم ز رمی خنده ام رو بگ ی جلو نتونستم
 دلم نشست! 

 

 . می شام بخور می تخت بلند شدم و گفتم: پاشو بر  ی رو از
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 آورد.  نیی اش معلوم بشه پا  یزرشک ی که چشم ها ی رو تا حد ملفه

 هست؟  رونی ب انیک  -

 

خوام لباس هام رو   یبلند شو خوابالو م ر،یگفتم: نخ نیسمت کمدم رفتم و در همون ح به
 عوض کنم. 

 

در اتاق که بلند شد حوله ام رو برداشتم و به سمت حموم   ی رو در آوردم، صدا راهنمیپ
 رفتم. 

  هیبا   دمی پوش ی سورمه ا یبا شلوار ل یپرتقال راهنی پ هیاومدم و  رونیب  عیدوش سر هی  بعد
  یم زیم  ی شب آرا داره غذا رو رو  دمیرفتم د  رونیب یوقت ، ی جفت کفش اسپورت سرمه ا

 ذاره.

 

قدر    نی شد که باعث شد بخندم، فکر کنم تا حاال ا یدوباره چشم هاش زرشک دنمید با
 بودم! دهینخند

هال   ی اتاقش و من تو ی بعدش شب آرا به سرعت رفت تو م،یسکوت خورد  ی رو تو شام
 رو روشن کردم. ون ینشستم و تلوز 

که  نی به ا  گردهیبر م زیکرد، همه چ یم دایادامه پ دیبا  یتا ک  تیوضع  نی دونم ا ینم
 کنه. یم دا یرو پ نیدلبر و نازن یعمران ک 

 

عمران   ی شماره   دن یام زنگ خورد، با د  ی دفعه گوش هیدادم،  هیو به مبل تک دمی کش یپوف
 موهام! ی ابروهام رفت ال
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 بهم زنگ بزنه! عجب!  دی موقع با نیکه هم  دهیبودم د مطمعن

 

 .دی چیگوشم پ ی عمران تو ی پر از خنده  ی قطع بشه جواب دادم و صدا   نکهیاز ا قبل

 

 !یکن ینصفم م ی اریب رمی بگم به تو؟ فکر کنم اگه گ یچ -

 

 عمران؟  یهست  یکنم! تو کدوم گور ی کار رو م نی: معلومه که ادمی غر ظیغ با

 

 جواب داد.  طنتیش با

 ! دهیم فیک  یلیخ ی! جات خالیدل شیپ -

 تر!   شیحرص ادامه داد: البته فکر کنم به تو ب یبا کم بعد

 

 از خجالت آب شدم!  یاه لعنت دم،یام رو گز  لب

 

! من همه  یلبو بش ستیگفت: حاال الزم ن تی بار با جد نی و ا دیکش  یقینفس عم عمران
هم   دمیبار تو رو د نیاول ی برا یالبته وقت دم،یکه شب آرا رو بغل کردم د یبار ن یرو اول زیچ

 ! یشیبود عاشق دخترم م دهیفهم

 

 ؟ ی بود دهیمن، شب آرا رو د ی  ندهی آ  ی بهت گفتم: تو با
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تو خوش حال بودم؟ من   ی  ندهیآ  دنی چقدر بعد د ادتهیرو حس کردم: آره،   لبخندش
 ! دمید  شیدخترم رو صد و نود سال پ

 

 ! شهیباورم نم دم،یموهام کش نیب یدست

دونست    ی دونست، م یو عمران م وفتهی اتفاق ها ب نیقرار بوده ا  شی صد و نود سال پ از
 داشت!  می رو دوست خواه گری شب آرا و من هم د

 

 چرا؟  ؟یبهم نگفت یچی و ه یدونست یلب گفتم: م ریز

 

  ی م ،ی شد  یم عاشقش مکرد، تو باز ه ینم رییتغ  یزیگفتم هم چ یو گفت: م دیکش یآه
 ادته؟ یاومد   ایکه شب آرا به دن ی! روزنمیب یم یرو قطع ندهیکه من آ یدون

 

 ی! رنگاری شد شاه  ی...چشم هات صورتی بغلش کرد ینزدم، خودش ادامه داد: وقت یحرف
 شد!  ینم ده ی چشم هات د ی تو  نیوقت موقع نگاه کرد به نازن چیکه ه

 

 تونستم هضم کنم!  یهمه حرف...نم  نی...بس بود ا بسه

  ینگاه ام م ره یشده بود که آرال خ یها هم چشم هام صورت ی قصر پر ی اون شب تو پس
 کرد!
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 نگو...ادامه نده عمران!  گهی گفتم: د ی گرفته و بم شده ا  ی صدا با

 

  ار؟یشاه  یو درکش کن یبفهم یتون یخشم ادامه داد: بس کن، چرا نم یاون با کم یول
شن،   یو دخترم عاشق هم م قمیرف دمی سالم بود د  ستیب یوقت شیمن صد و نود سال پ

 ؟ ی کرد یقات ی دیکه االن فهم ییبعد تو

 

ازدواج   نیبا نازن یدفعه من با خشم گفتم: پس چرا نگفت نیمبل بلند شدم و ا ی رو از
بگذرم و پدرم و مادرم طردم کنن؟   ی عهدیاز ول اسمنیقراره به خاطر   ینکنم؟ چرا نگفت

 ؟ ینگفت یچیعمران چرا ه

 

  یافتاد، م ی اتفاق ها م نیا  دیجمله ام رو داد زدم، اون هم در جواب داد زد: چون با نی آخر
 یحق ندار ، یبزن ندهیاز آ یحرف ی حق ندار یققنوس باش هی یوقت ،یفهم  ینه تو نم ؟یفهم

خوب   ستیکه معلوم ن یافته، جور یاتفاق م ی ا گهی جور د ندهیآ  یچون اگه بگ  یبگ یزیچ
 انداختم؟  یچاه م ی دونستم به نظرت تو و دردونه ام رو تو ینم یبد! وقت ایهست  

 

 فهمه؟ یسقف نگاه کردم و با ناله گفتم: شب آرا...م به

 

 ... یول  شتون،یپ امیم ی صبور باش، به زود   ده،ی زد و گفت: اون االن هم فهم ی پوزخند

به شب آرا بگه و  یزیچ   هیاگه فقط  اد،یهم داره با من م نیداد: نازنادامه  دی تهد با
 ذارم! یناراحتش کنه، زنده ات نم
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 یچشم شب آرا م ی هستم و جلو نیو با تمسخر گفتم: نه که عاشق نازن دمی کش یپوف
 چقدر ازش متنفر بودم و هستم!  یدون ی ! خودت میگیم نی هم ی بوسمش، برا

 

گفت: شب آرا پشتت   ی خفه ا ی صداش زدم که با صدا  دیبا ترد دفعه عمران ساکت شد،  هی
 ! دهیمن رو هم شن ی صدا یهست، از اول تا االن حرفامون...حت

 

 رو کم داشتم!   نیشدم، هم خشک

پشت   ون یبهت زده و گر  ی آروم برگشتم، شب آرا با چشم ها  یلیرو قطع کردم و خ یگوش
 سرم بود، چرا حضورش رو حس نکردم؟ 

 

 گفت: عمران...پدر...منه؟ دهی بر دهی لرزون و بر ی صدا با

 

 بزن!  یحرف هیِد  ر؟یدفعه با هق هق گفت: بابامه؟ عمران بابامه آو نینزدم، ا  یحرف

 

 اش شدم: شب آرا... کی قدم نزد هی

 

 .دیبه سمت اتاقش رفت و در رو کوب  هیگر ری زد ز  ی بلند  ی صدا با

 

 لحظه در رو باز کن!  هی  زمیسرش رفتم و چند ضربه به در زدم: شب آرا! عز  پشت
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راحت   ی لی تونستم خ یکه م نیدر رو قفل کرده بود، با ا  دم،یشن یاش رو م هیگر ی صدا
 .ادی نکردم تا خودش با خودش کنار ب یحرکت  یقفل رو باز کنم ول

 

  یدادم و چشم هام رو بستم، حرف هام دست خودم نبود وقت هیام رو به در تک یشونیپ
 زمزمه کردم.

  هی...شب آرا جان؟ گررونی زنه ب یام م نهینکن قلبم داره از س هینکن وروجکم، گر  هیگر -
 .ایبدم، ب حیرو بهت توض زیتا همه چ رونیب ا ینکن و ب

 

 کمر رنگ شده بود.  یآب هیاش به خاطر گر  ییایدر  ی بعد در باز شد، چشم ها قهیدق چند

قدم پر کردم و محکم   مین هیفاصله مون رو با   رم،یخودم رو بگ ی نتونستن جلو دنشید با
 آغوشم گرفتمش، تمام سلول به سلول تنم آروم گرفت. ی تو

 

  ری ام فشرد، دست انداختم ز  نهیهاش رو محکم دور گردنم حلقه کرد و سرش رو س دست
 پاهام نشوندم. ی مبل تک نفره نشستم و اون رو هم رو ی پاهاش و بلندش کردم، رو

 

 شروع کردم. ،یقیبه گونه اش زدم و بعد نفس عم ی ا بوسه

که شاهزاده ها دانشگاه   یدون ی هستم، م ا یلوانیترانس ی ها یقسمت پر ی من شاهزاده  -
کلس ما همه مون   م،یبود  یبا هم همکلس  دم،یمخصوص دارن، عمران رو اون جا د 

با   شهیساخت، ماهم هم یدانشگاه باهامون نم یباق   نیهم ی برا میواال بود ی شاهزاده ها
شدم بابام   لیفارق التحص یسالگ  ستیب ی تو یوقت  م،ی بد تیاهم نکهیبدون ا  م یهم بود
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کلس   ی از دختر ها یکیازدواج بکنم...اون هم با  دی بمونم با عهدیداد اگه بخوام ول  ریگ
 خودمون. 

 

 موهاش بردم و نوازششون کردم. نیشب آرا منقبض شد، دست ام رو ب عضلت

  یبود ازدواج کردم، ققنوس ها و ترنس ها م یخاک ی دارگون ها ی که شاهزاده  نیبا نازن -
خودشون انتخاب کنن،   ی رگه ها نیاز ب ینیدوران جن ی بچه هاشون رو تو ی تونن رگه ها

اون   نیهم  ی و مزخرفاتش، برا یشاهزادگ  ی تو وفتهیب ر یل من گخواستم بچم مث یمن نم
دراگون ها   عهدیتونست ول یهوا و آتش کردم، به خطر رگه هاش نه م  یپر ی رو دو رگه 

 خلع کرد! یمن رو از شاهزادگ  دی پدرم فهم یبشه و نه ترنس ها، وقت

 

 لب ام نشست.  ی رو ی لبخند اسمنی  ی اون دوران و نوزاد یادآوری با

که اصلا هم   لنتی! پسر آتایکل دن عهدیبود، ول ییجادو ی ایکل دن  ی ران شاهزاده عم -
عشق بود،  ی اون شانس آورد که ازدواجش با مادرت از رو یساخت! ول یباهاش نم

که افتاد و اون ها رو از هم جدا کرد، ترنس   ی هردوشون عاشق هم بودن، تنها اتفاق بد 
 بودن تو بود.

 

 گفت: عمران هم مثل تو نذاشت من ققنوس بشم؟   ی گرفته ا  ی رو بلند کرد و با صدا سرش

 

 لنتیآت  نی هم ی اش کنار زدم: آره، برا یشونیپ  ی رو تکون دادم و موهاش رو از رو سرم
که جون بچه   نیا  ی ران و من براکشه، عم یانداخت و گفت تو رو م رونی اون رو هم ب

دانشگاه مشغول به کار  ی دور افتاده و تو ی نقطه  هیبه   می فرار کرد می هامون رو نجات بد
 . می شد
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 ...دختر تو هست؟ اسمنی یعنی..یاسی : دیپرس دیو با ترد  دی آرا وسط حرف ام پر شب

 

 زدم: درسته!  ی محو لبخند

 

 داد: االن پدر بزرگم دنبال من هست تا بکشتم؟  رونی و با آه ب  دیکش یقیعم نفس

 

 نره پشتت هستم. ادتی وفتهیکه ب یذارم شب آرا، هر اتفاق یکردم و گفتم: من نم اخم

 

 داد. هیاش رو به گردنم تک یشونیشونه ام گذاشت و پ ی رو رو سرش

 

 ! اری...با بهتره بگم...شاهری آو  یکه هست یگفت: مرس ینیلحن آروم و دلنش با

 

 لب زمزمه کردم. ری ز دم، یاش رو گرفتم و بوس تدس

 اسم خودم تنگ شده بود!  ی چقدر دلم برا  یدون ی نم ار،یجون شاه -

 

 نداره؟  ی ا گهی : عمران اسم ددی خند آروم
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دونم   یزبون ققنوس ها وجود داره، نم ی که تو یاسم  هی یزدم و گفتم: داره، ول ی پوزخند
 پادشاه هست!  یبه معن  یبه زبون ققنوس لنتینه، آت ا ی ی تو بلد

 

  یم قیوجودم تزر  ی که ازش تو یآرامش  ی من هم سکوت کردم و تو  ومد،یازش ن یی صدا
 شد، غرق شدم.

 وقت!  چیکنم، ه یوقت از خودم جداش نم چی ه دهی که عمران فهم حاال

 

 ***** 

 " شب آرا " 

 

 داشتم، خوب که نه فوق العاده!  یخوب یلیشدم حس خ داریکه ب صبح

  دیخمار از خوابم رو د ی چشم ها  یباالخره وقت اریحرف زدن با شاه یبعد کل شبید
فقط پنج ساعت هست   نمیب  یکنم م ی! االن که به ساعت نگاه مدنی داد به خواب تیرضا
 ! دمیخواب

 

  ینگ ورزشت یآسمون یو شلوار آب یشرت زرشک  یت  هیجا بلند شدم و لباس هام رو با  از
 رفتم. رونیو از اتاق ب دمی هم پوش یزرشک یاسپرت آب ی عوض کردم، کفش ها

 

بهش  یبا لبخند و سرخوش  د،ی چ یصبحونه رو م ز یآشپزخونه بود و داشت م  ی تو نویم
 سلم دادم که اون هم با لبخند جواب داد. 
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 ن؟ یمون یکجا م  انیجون، تو و آقا ک  نو یم ینشستم و گفتم: راست یصندل ی رو

 

هست که    کی کوچ ی خونه  هی  اط یح نی رو گذاشت و گفت: ته هم یتوت فرنگ ی مربا ظرف
 . میاونجا بمون میتون  یآقا بهمون گفتن م

 

 ن؟ یمون ی: با هم مدمی تعجب پرس با

 

 همسرمه خانم جان! انیزد: ک  یخجول لبخند

 

 دونستم!  ینم ؟ی ذوق گفتم: واقعن با

 

 گذاشت گفت: برم آقا رو صدا کنم. زیکه همه چ  ن ینداد، بعد ا یو جواب  دیخند

 

 . رمیبلند شدم و گفتم: من م عی بره که سر   خواست

 

 ی ا ی صحنه   نیبا چن  نویخواستم م یعادت داشت بدون لباس  بخوابه و اصلا نم اریشاه
 رو به رو بشه! 

  خواب بود!رو آروم باز کردم، همون طور که حدس زده بودم خواِب  اریاتاق شاه در
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لب ام نشست، داخل شدم و در رو بستم، پتو ننداخته بود و طاق باز   ی رو یطونیش لبخند
 کل تخت رو گرفته بود! باا یگنده اش تقر   کلیبود، ه دهیخواب

 

جان، بلند شو   اریشاه  ار،یاش رو کنار زدم: شاه یشونی پ ی رو ی اش نشستم و موها کینزد
 صبحونه! 

 

خواب هم بد   ی تو یورت اش نشست، خنده ام گرفت، حتص ی خورد و اخم رو یتکون
 اخلق و اخمو بود! 

 ! ادینم نینشد، نرم بودن به ا  داریصداش زدم که باز ب دوباره

 

  دم،یصورتش و لپ هاش رو تا جا داشت کش ی حرکت دست هام رو گذاشتم رو هی تو
 و صدام زد!  دیکش ی چشم هاش به سرعت باز شد و داد بلند 

 اومد. یوارش م دی تهد ی بلند شدم و فرار کردم، صدا رتم یکه بگ نی از ا قبل

 

  یبود؟ من م یکردن داریچه مدل  ب نی سرتق! ا ی دختره  ارم،یم رتی فرار نکن من که گ -
 کشه! یبوسمش اون لپ ام رو م

 

 از خجالت سرخ شدم که اون به خنده افتاد!  نویم ی آخرش جلو  ی گفتن جمله  با

 آبروم رو برده!   یلیهم خ ان ینداره، ک  یاشکال -
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 ان!  وونهیرو با تاسف تکون دادم: همه شون د سرم

 

 ام؟  وونهیمن د  -

 

 بود! دهی شرت پوش یخداروشکر ت  برگشتم،

 

 رمرد؟ یپ  یستیگفتم: ن  ییهام رو به کمر زدم و با پررو دست

 

 نگاه ام کرد. ی و با لبخند محو دیموهاش کش نیب یدست

 هست ها! ریپ یک  دمینشونت م رمرد،ی قدر نگو پ نی شب آرا ا -

 

 رو در آوردم: نشون بده!  زبونم

 

 .اری برامون ب یآب معدن یتوهم دوتا بطر نویم ا،یدنبالم ب ،یرو متفکر تکون داد: اوک  سرش

 

  م،یدو  یرو م اط یرفتم، رو به من گفت: دور تا دور ح دنبالش ،ی افتاد سمت در ورود راه
 هست، قبول؟  ری زود تر خسته شد پ یهرک 
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 بره، اون!  یم یکه معلومه ک  نیا خب

من کم   یمسابقه رو گذاشت! ول نیبدنش از من بهتره که ا تیدونه وضع ی شعور م یب
 !ارمینم

 

 غرور نگاه اش کردم: قبول!  با

 

 ! دنیدو من شروع کردم به دو  ی شماره  ی تا سه شمرد، تو نویو م  می هم قرار گرفت کنار

 

 متقلب! ی از پشت سرم داد زد: ا اریشاه

 

به خودش   یتر ی و مسابقه صورت جد د یزود بهم رس یلی خنده، خ ریزدم ز ی بلند  ی صدا با
 گرفت! 

 !یبا شکم خال دم،یدو یکنار هم م  ی ا یشوخ  چیو مصمم بدون ه  ی جد یلیخ هردو

که حالت   نیبدون ا  اریشاه ستم، ی امکان نداشت با یکم حس ضعف بهم دست داد ول کم
 .دی دو یکه از اول اخم داشت م ی بکنه با چهره ا ریی صورتش تغ

اون، واقعاا کم آورده بودم و هر لحظه  ای افتادم   یمن جلو م ای  م،ی دی و پنج دور دو  چهل
 کردم ممکنه غش کنم، به نفس نفس افتاده بودم و تنم رو عرق پوشونده بود.  یاحساس م

 

 ؟ ی نگاهم بکنه با پوزخند گفت: خسته شد نکهیبدون ا  اریشاه

 



 ا یلوان ی ترانس

 
260 

 

 ! ریتر کردم: نخ شی بهش رفتم و سرعتم رو ب ی غره ا چشم

 

مصرانه  یرفت ول  یم یاهیچشم هام از ضعف س  واقعاا کم آوردم، گهی دور شصت د ی تو 
 دادم.  یادامه م

 

 ام وحشت کرد!  ده یصورت رنگ پر  دنیبهم بگه که با د یز ی برگشت چ اریشاه

 

 و من رو گرفت.  سادی وا  عیافتم که سر ی م داشتم

 

 و ترس گفت: شب آرا حالت خوبه؟  ینگران با

 

 و به زور گفتم: خوبم.  دمیکش یقیعم نفس

 

 بود گفت. ستادهیدر ا ی که هنوز جلو نویبه سمت خونه رفت، رو به مکرد و   بلندم

 و بزار اتاق شب آرا. ینیس هی ی رو ن یبچ یسراغ دار ی مقو  ی غذا ی هرچ -

 

به سمت اتاق ام رفت و   اریبهش زدم، شاه یفیبهم نگاه کرد که لبخند ضع یبا نگران نویم
 تخت خوابوندم.  ی آروم رو

 ام رو کنار زد و با سرزنش گفت. یشونیبه گردن و پ دهیچسب ی موها
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 قدر واجب بود؟  نیمسابقه ا  ؟ی ضعف کرد  یآخه چرا نگفت -

 

 و گفتم: اوهوم...واجب بود شکستت بدم!  دمی خند آروم

 

کنار، شکست در برابر تو اصلا برام   دمیکش یشد و آروم تر ادامه داد: من م  کینزد یکم
 خودم هم روش!  یقلبم رو که شکست وارید  ست،یمهم ن

 

حرف اش دلم ضعف رفت و حس   نی به علقه اش اشاره نکرده بود، با ا می حاال مستق تا
 قند تو دلم آب شد!   لویک  لویکردم ک 

 

 یصورت  ی چشم ها نی با ا  یوقت یدون یپروا گفت: نم یبهم زد و ب یمهربون لبخند
 !  شمیم یچه حال یکن یخوشگلت بهم نگاه م

 

بلند شد و   نشیر یش ی خنده  ی و با خجالت صورتم رو برگردوندم، صدا دمیام رو گز  لب
 لب هام نشوند.  ی لبخند رو

 ی ها ز ی م زیبزرگ و پر از چ  ینیس هیاومد، با  نوی م اریداخل شاه ایاتاق که زده شد با ب در
 !ی مقو

 

 گذاشت بعد هم رفت.  اریمن و شاه  نیرو ب ین یس نویو م نشستم
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  ختیها رو ر یبه زور انواع خوردن یکرد و ه طنتی صبحونه خوردن اون قدر ش  نیب اریشاه
 نخورده بودم! یخوشمزگ   نی صبحونه به ا یتو حلقم که بماند! ول

 

کامل  ی فکر کنم چند سکته  د،ی د یجا بود و ما رو م ن یا اری دوست داشتم االن خشا یلیخ
 زد! یم

 . میتاب نشست ی و رو  می صبحونه با هم به تراس رفت بعد

 

رخ جذابش،   می شدم به ن رهیخ ار،یتاب جمع کردم و برگشتم به سمت شاه ی رو رو پاهام
 کردم. ی م دایبهش علقه پ شیاز پ شیگذشت پ یهر روز که م

 خورده بود! ابروهاش گره  نی بود و طبق معمول ب یگوش ی تو سرش

 

چونه اش گذاشتم، سرش رو برگردوندم که با تعجب   ریشدم، دست ام رو ز  کی نزد بهش
 نگاه ام کرد. 

 

 !یشیخوشگل تر م  یطور ن یرو باز کردم و با لبخند گفتم: ا اخمش

 

 : امان از دست تو وروجک! دیزد و لپ ام رو کش ی طرفه ا هی لبخند

 

 نشست!  یبه دلم م بیگفتنش عج   وروجک

 شدم!   یقدر خوش حال نم  نیگفت ا  یم  زمیعز ایعشقم  اگه
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شونه اش گذاشتم   ی تر کرد، سرم رو رو کی رو دور شونه ام انداخت و به خودش نزد دست
 آرامش!  نی شکرت بابت ا  ایو چشم هام رو بستم، خدا

 چشم هام رو باز کردم، عمران!  اریشاه  یگوش  ی صدا با

 

 ؟ ی بهم نگاه کرد: آماده ا اریشاه

 

 دهنم رو قورت دادم، بودم؟  آب

پدرم بوده،   دمی شناختمش حاال فهم  یدانشگاه م س یهمه سال به عنوان رئ نیکه ا یعمران
 حرف بزنم؟  دی با یچطور

 بهش بگم بابا؟  ا یقبل  مثل

 

 دونم!  ی و صادقانه گفتم: نم دمیکش یآه

 

 بگو.  ی زنم، هر وقت آماده شد ی بهم زد: اول من حرف م یمهربون لبخند

 

  هیعمران    ی صدا ی به جا یول کر، یرو جواب داد و گذاشت رو اسپ یرو تکون دادم، گوش سرم
 آشنا بلند شد.  نی دلنش یلیخ ی صدا

 شب آرا؟  -



 ا یلوان ی ترانس

 
264 

 

 

گفت   یبهم م یحس هیدادم،  یا گوش م نزدم، تمام تنم گوش شده بود و به اون صد یحرف
 مادرم هست!  ی صدا، صدا نیا

 

خوام بعد چند سال صدات رو بشنوم فرشته   یبزن دخترم، م یحرف هی بغض ادامه داد:  با
 من! ی 

 

آروم باش! بهش وقت بده، اون تازه    زمی: دلبر جان! عز دمیعمران رو شن  ز یآم  متی مل  ی صدا
 ! دهیفهم  روزید

 

کرد و گفت: عمران، شب آرا هنوز به تو عادت نکرده چرا دلبر رو وسط  بهم  ینگاه اریشاه
 ؟ ی فرستاد

 

حداقل شب آرا   ار،یشاه میندار یطاقت دور گهی: نه من و نه دلبر ددی با بغض خند عمران
 تاب تره!  یاون از من ب ؟ یدلبر چ یول دم ید ی سال شب و روز م  ستی رو من ب

 

 گلوم نشست: عمران؟   ی تو بغض

 

 اون دوتا سکوت کردن. حاال

 ؟ ی پدرم یوقت بهم نگفت  چیچرا ه -
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خواستم بگم و خودم رو راحت کنم،   ی خواستم بگم، م یو گفت: بار ها م  دیکش یآه  عمران
  ستیب نی تو ا  می د یکش یمن و دلبر چ یدون یتو سخت بود؟ م یچقدر برام دور یدون یم

 سال؟ من هم تو رو داشتم و هم نداشتم!

 

 با اخم نگاه ام کرد و با اعتراض گفت. اریدهنم گذاشتم و هق زدم، شاه ی رو رو دستم

  یآروم باش دختر خوب، عمران خدا بگم چ ؟یکن یم هیگر  یدار ی که بخند نیعوض ا  -
 ! ی هردوتاشون رو در آورد هیکارت کنه گر

 

 با اعتراض گفت: من چرا؟  عمران

 

 با لبخند نگاه ام کرد.  اریشاه دم،ی هام رو پاک کردم و خند اشک

 سراغ تو؟  امیب یرو خندوندم، دل  یکیحاال شد، من   -

 

 برام بسه!  ی من رو داشته باش ی دردونه   ی تو هوا ،یو گفت: نه شاه دی خند دلبر

 

 ! لیبهم زد: با کمال م یچشمک اریشاه

 

 من با پدر و مادرم! ی گفت و گو  نیشد اول نی و ا  دمیتامون خند  دفعه از چهار نیا
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 که به خاطر خنده شکم درد گرفته بودم!  م یاون قدر حرف زد یخنده و شوخ با

ساله که از قضا   یو س ستیمرد دو  هیگفتم من عاشق   یبود و بهش م ی ا گهیکس د اگه
  یپدر و مادرم و هم سنشون هست فکر کنم چند همون لحظه مرحوم م یمیدوست صم

 شد! 

  رهیجذابش خ ی جفت مشک هیشد، من هم به اون   رهیرو که قطع کرد و بهم خ یگوش
 شدم. 

 

 ؟ یدار  یزد و گفت: خب، چه حس ی لبخند

 

خوش حالم که باالخره پدر و مادرم و  یلیخ ، ی لب ام نشست: عال ی رو ی گنده ا لبخند
 شناختم! 

 

گرده   یبر م ی عمران به زود م،ی بگرد کمی  میام رو نوازش کرد، از جا بلند شد و گفت: بر  گونه
 . می با هم باش یندار یو وقت شن یسرت نازل م ی تازه ا ی بعدش بل ها

 

با   میتون  یکه نم یگفتم: بازم بل؟! مگه تو کجا هست یحس خوبم رفت و با ناراحت تمام
 م؟ یهم باش

 

 شلوارش فرو کرد.  بیج ی هم رفت، دست هاش رو تو ی هاش تو اخم



 ا یلوان ی ترانس

 
267 

 

تو   ، یریخودت رو پس بگ تیشب آرا برو تا هو  ،یامارت پادشاه  ی با عمران و دلبر بر دیبا  -
 .یهست ییجادو  ی ایپرنسس کل دن

و ببرمش به    اسمنیبرم دنبال  دی داد: من هم با رونی و آه مانند ب  دیکش یقیعم نفس
دوستم   شیو اون وقت دخترم پ م یپدر و مادر اون هست نیامارت خودمون، من و نازن

 .رهیعنوان خودش رو بگ دی هم با اسمنی کنه،  یم یزندگ 

 

شد، بلند شدم و خودم رو  یقلبم فشرده م  میاز هم جدا بش دیبا ی فکر که به زود   نیا از
 حلقه و من رو به خودش فشرد. بغلش انداختم، دست هاش رو محکم دور کمرم ی تو

 

قول   شم،ی ازت جدا نم گهیو د شتیپ امیکه درست بشه م زیگوشم زمزمه کرد: همه چ دم
 من!  یوروجک فسقل  دمیم

 

 کار کنم! یمن بدون تو چ اریمشتم فشردم، آخ شاه  ی شرتش رو تو  یو ت دمی رو گز لبم

 گفت.  یموهام زد و ازم جدا شد، هولم داد سمت در خونه و با اخم مصنوع  ی رو ی ا بوسه

  می وروجک! حاظر شو بر ی نه به تو ادی ها رو، نه به مِن اخمو م یلوس باز نی جمع کن ا -
 َدَدر! 

 

 ! رمردیپ ی نه به تو اد ینه به مِن وروجک م ،ی زدم: اشتباه گفت  یو چشمک  دمیخند

 

 کنم!  یو کبودت م  اهیبا کمربند س رمردیپ ی: باز بگگرد شده نگاه ام کرد ی چشم ها با
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 ! رمردیپ رمردی پ رمردیزبونن رو در آوردم: پ طنتیش با

 

 خنده!  ریفرار کردم و بلند زدم ز یغیبرداشت سمتم که با ج زیخ

رو   هیشرتم   یت ی عوض کردم، رو ییمویشرت ل یت  هیو   دی سف یشلوار ل ه یهام رو با  لباس
 طرفه بافتم.  کی خوشگل   یل یو موهام رو خ دمی پوش دی سف راهنیپ

 منتظرم هست.  اط یح ی تو  اریگفت شاه نویاتاق خارج شدم، م  از

 تر شدم.   کینزد  زنه،یحرف م ش یداره با گوش دمی رفتم و د اط یح به

رو  هیتو هم قض یاسیدنبال  امیم ی تموم بشه...آره به زود زینه آرال، کم مونده همه چ -
 کنه!  یبچم سکته م ینگ ی دفعه ا ه یکم کم بهش بگو...

 

نگاه اش به من، دست اش رو به سمت ام دراز کرد که زود گرفتمش، من رو به   د،یخند
 .د یسمت خودش کش

برم   دیکنم ها...زر نزن برادر من با  یات م کهیت که یت امیکوفت چرت و پرت نگو...آرال م -
 ؟ یندار یکار

 

خوام چند کلم باهاش   یم ، یاش زدم و آروم گفتم: اگه من رو نخور نهیبه س ی ا ضربه
 حرف بزنم! 

 

 لحظه نگه دار...  هیرو  یابروش رو داد باال: گوش هی



 ا یلوان ی ترانس

 
269 

 

 

 جا حرف بزن!  ن ی سمت ام گرفت و با اخم گفت: هم به

 

 حسود!  رمرد ی هاش رو تو حدقه گردوندم: پ چشم

 

 رو گرفتم: الو؟ آرال؟  یگوش د،یخند

 

 جواب داد. یحالبا خوش آرال

 گذره؟  یخوش م  ی مخ رد  یبا اون شاه زم؟یعز  یخودم، خوب ی شب آرا ی وا -

 

 گه؟ یم یگفت: چ  ی با کنجکاو اریکه شاه دمیخند

 

من   ی دوست ها  ؟یتو چ ،ی کردم به آرال جواب دادم: آره داداش یبهش نگاه م یحال در
 ات نکردن؟  وونهید

 

عمران بابات   ی دی بهم گفت فهم اریو گفت: نه بابا از تو مظلوم تر هستن، شاه  دیخند
 هست، درسته؟ 
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ادامه داد: خوش حالم که باالخره همه   یگفتم، با مهربون یو اوهوم آروم دمیام رو گز  لب
شناسمت شب آرا،   یات م یپنهون کردن ندارم، از بچگ  ی برا یزیو من چ ی دیرو فهم زیچ

و عمران تو و   اری شاه یپنج سالگ ی تو ی! وقتی زد یمن رو عمو آرا صدا ماون موقع ها تو 
 االن خوش حالم!  یشدم ول ناراحت یل یرو بردن خ اسمنی

 

نسبت   ی حس خوب دمتیلب ام نشست: ممنونم آرال، از همون اول که د ی رو ی لبخند
 مثل تو دارم! ییبهت داشتم، من هم خوش حالم که عمو 

 

 بازوم رو فشرد و با اخم نگاه ام کرد، زبونم رو براش در آوردم: هان؟  اریشاه

 

 سمت چپ خم کرد و آروم گفت: قطع کن جواب هان گفتنت رو بدم!  یرو کم سرش

 

 ؟ یندار یبرم آرا، کار دی از اون طرف گفت: من با آرال

 

 عالمه هم دارم!  هیو هول گفتم: نه نه، کار دارم،   عیسر

 

 گفت: جانم بگو!  یجیتا نخنده، آرال با گ د یلب اش رو گز اریشاه

 

 بگم؟  یحاال چ اوه،

 کردم!  ری بود گفتم؟! مثل خر تو گل گ یچه کوفت ن یا اه
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 ...اممم...زهی من من گفتم: چ با

 

 ! دی لرز یازم جدا شد و پشتش رو بهم کرد، شونه هاش از خنده م اریشاه

 

 من رفتم!  یعنی...یمن فرار م  ،یچیو گفتم: ه دمی کش یپوف

 

نگاه ام   طنتیبا ش  اریرو قطع کردم، آب دهنم رو قورت دادم و با ترس برگشتم، شاه یگوش
 کرد. یم

 

 قدم به سمت ام اومد: خب!  هی

 

 زدم: خب؟!  ی دی و پر از ترد ی محو لبخند

 

 شد!   ری که د ایوروجک! بدو ب یچی خنده: ه ری زد ز  ی بلند  ی صدا با

 

 .می با هم از خونه خراج شد دم،یکش یراحت نفس

 

 ***** 
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شلوغ و    یلیرستوران خ هیبه  می شهر و خوش گذروندن اومد ی گشت و گذار تو  یکل بعد
 ! کیش یلیخ

  ییمهربون و خوش برخورد بودن و من اصلا دعوا  یلیمحشر بود، مردمش خ ایلوانیترانس
 و فوق العاده!  شرفتهیامکانات پ یبا کل یبود ول ی عاد ی مثل شهر ها  دم،یند

لذت   تیجا بودم نها نیکه ا نی وجود نداشت و همه جا پر بود از درخت و گل، از ا  یآلودگ 
 بردم!  یرو م

 کنارم بود!  اریکه شاه نیاز ا  مخصوصاا 

 

اون   یکم یل یسوم سقف اش بود که مردم خ ی رستوران سه طبقه بود، طبقه  هی رستوران،
 هست. گرون   یلیجا بودن، معلوم بود اون جا خ

 

 منو رو سمت من گرفت. اریشاه  م،ی دو نفره نشست زیم ی رو

 هست!   نیجا بهتر  نیا ی ها  ی انتخاب کن، غذا -

 

 سفارش داد. چهیهم ماه  اریغذا ها رولت مرغ انتخاب کردم و آب، شاه نیب از

اون رو برداشت و سفارش ها رو داخلش   اریبود، شاه زیم ی رو ی مثل گوش یزیچ هی
 نوشت. 

 زود آوردن. یلیرو خ شام
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 : خوش گذشت؟ دی پرس اریغذا خوردن شاه نیح

 

 گردش.   نیبود، ممونم بابت ا  یلب ام نشست و با لذت گفتم: عال ی رو ی لبخند

 

 زد: خوش حالم که بهت خوش گذشت.  ی لبخند

تا  یدار  ی ادیوقت ز  ،یکن یم  یجا زندگ  نیبه بعد ا  نیاش تلخ شد و ادامه داد: از ا لبخند
 .ی تر بگرد شیب

 

 رفت!  نیحرف اشتهام کاملا از ب ن یبا ا م،ی کرد که قراره از هم جدا بش یآور  ادی باز

 

  یعنیکنه؟  یم یزندگ  ایلوانیچرا پادشاه تو ترانس   ی: راستدمی سکوت ازش پرس یکم بعد
 خودش رو نداره؟   نیققنوس ها سرزم

 

که   نیرگه ها به هم هستن و ا  ن یتر هیرو قورت داد و گفت: ترنس و ققنوس شب غذاش
جز  یکس  یخودشون رو دارن ول نی مردم باشه، ققنوس ها سرزم  کی نزد دی پادشاه با 

 ! دهیخودشون اون جا رو ند

 

 رو تکون دادم و مشغول خوردن شدم. سرم

 اومد. امیاش پ یمدت به گوش ن یغذا سفارش دسر داد، تو ا بعد
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 شده؟   یگفتم: چ یبا نگران د،ی رنگ اش پر امیپ دنید با

 

 

 

 اصلا موفق نبود! یکرد لبخند بزنه ول یسع

 ! امیلحظه برم و ب هیمن   ست،ی ن یزیچ -

 

 رفتنش بودم!  ر یرفت، با دهن باز نظاره گ نییبلند شد و از پله پا تند

بالش کردم نتونستم  با چشم دن یهرچ یدنبالش رفتم، ول عیهم بلند شدم و سر من
 کنم، کجا رفت؟  داشیپ

  ستادم،ی سر جام ا ییصداها   دنیدفعه با شن هیباغ رستوران رفتم و اطراف رو گشتم،   به
 زد و خورد و ناله! ی صدا

 

 اون...  ی به جا یول  دمیبه سمت اون جا دو یهست با ترس و نگران  اریشاه نکهیفکر ا با

 ! دنیجنگ یبود م دهیپوش ینفر که شنل بلند مشک هیتا مرد داشتن با  چهار

 کرد که دهنم باز مونده بود!  یشنل پوش اون قدر ماهرانه باهاشون مبارزه م مرد

جنگ اون پنج   دانینفر هولم داد که چون انتظار نداشتم با زانو افتادم وسط م هیدفعه   هی
 نفر!

 یر نفر غوکان هستن! ول اون چها شهیترس و استرس سرم رو بلند کردم، باورم نم با
 شدن؟  ایلوانیوارد ترانس یچطور
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 ! شهیرستوران لوکس محسوب م هیاون ها مثل  ی برا نجایا

گربه    هی ریکه اس یجا بلند شدم و با صدا آب دهنم رو قورت دادم، قلبم مثل قلب گنجشک از
 !ی جا بود نیکاش ا اریشاه د،یتپ  یخپل و گرسنه افتاده بود م ی 

 

ترنس خوشمزه! بچه   هیبه لب هاش زد و گفت: به به!   یسیاز غوکان ها با چندش ل یکی
 بشه!  یافتیها شام امشب چه ض

 

قدم   هیچندش ها شده بود،   نیا  ی قرار معلوم اون مرد شنل پوش هم مثل من طعمه  از
 . دمیو جذاب اون مرد رو شن رایگ  ی عقب رفتم و صدا

 !این  عنوان هم جلو چیپشت سرم، به ه ایب -

 

 شنل فقط چشم هاش براق و رنگارنگ اش مشخص بود.  ر ی اش کردم، از ز نگاه

دفعه   هیما شدن و   کیرفتم و پشت سرش پناه گرفتم، اون غوکان ها آروم آروم نزد عیسر
 حمله کرد.

  یجور هیکرد و  یاون ها رو دفع م ی و با آرامش حمله ها لکسیر یل یشنل پوش خ مرد
 زد که من دردم گرفته بود! یبهشون ضربه م

تونستم   یاما چون پشت سرش بهم بود نم د،ی از غوکان ها شنلش رو گرفت و کش یکی
 .نمیصورتش رو بب
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جذب   راهنیبا پ  یشلوار کتان مشک  هیداشت،  ییطل  ی با رگه ها یبلند طوس باا یتقر  ی موها
 داد.   یرو واضح نشون م  شیبود که اندام عضله ا دهیپوش یمشک

 ! ی از غوکان ها رو گرفت و باهاش سر اون غوکان رو برد یکی ر ی حرکت شمش هی تو

 ! رهینم ادمیوقت   چیصحنه ه نی ا دم،یکش یغی صورتم گذاشتم و ج  ی هام رو رو دست

شدن   لی تبد یغوکان ها به دود خاکستر ی رو هم آورد، همه  هیدخل بق ریهمون شمش با
 و هوا رفتن. 

 

 بود!  بایز ی لیو آروم به سمت ام برگشت، خ نیرو انداخت زم ریشمش

 ی پر و مردونه  ی درشت رنگارنگ با ابرو ها ی شده به اون مرد نگاه کردم، چشم ها مات
  ده ی اون ند ییبایبه ز  ی تا حاال مرد ،ی صورت  یگوشت ی و لب ها بیخوش ترک  ینیب ،یمشک
 بودم!

رو بهش داشتم که   یدونستم چرا، درست همون حس یآشنا بود و نم ی لیاش برام خ چهره
و بابا   اری شاه ی از دوست ها  یکیمرد هم   نیآرال نسبت به اون داشتم، نکنه ا داری د لیاوا

 باشه؟! 

 

  ، یریبم ی خوا یگفت: اگه نم یجذاب یلیو خ یخ ی ی قدم به سمت ام اومد و با صدا هی
 . ایدنبال من ب

 

 ! ی در آورد یباز عهی ضا ی ادیخودم اومدم، بسه شب آرا ز  به
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 برگردم.  دی با  ام،یتونم باهات ب ی: نمدمیهم کش ی هام رو تو اخم

 

دونه ما  یفقط نم ،یمن ِش یدونه پ یم اریشاه  ،ی ای ب یزد و گفت: مجبور ی پوزخند
 ! مییکجا

 

 بود! یک  گهید  نیدهن باز نگاه اش کردم، ا با

 

 بالش رفتم. دن عیافتاد که سر  راه

 

 ؟ ی هست یتو ک  -

 

 یجواب دادن جون به لب ام م  ی برا اریهم مثل شاه نینداد که حرص ام گرفت، ا  یجواب
 کنه! 

 

 خورم!  ینترس اسمت رو نم ؟ی بگ یتون  یحرص گفتم: حداقل اسمت رو که م با

 

 باال رفت: آرش!  شخندیلب اش به حالت ن ی  گوشه

 

 داشت!   یاسم خوشگل هوم،
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 خلوت شد.  ی از کوچه ها یکی داخل  م،ی رفت رون ی از باغ رستوران ب م،ی ادامه نداد گهید

  دنشیاز د قهیکه پنج دق یاون جا بود که به خودم اومدم، من چرا افتادم دنبال کس  تازه
 گذره؟  ینم

که من و از دست اون چهار تا   نیبه خاطر ا دی بهش اعتماد داشتم، شا یدونم چرا ول ینم
 در صد بود!  صد یه بود، اگه تنها بودم درصد مرگ ام سغوکان نجات داد

  یرک یز  ریداد و ز هیچراغ، خودش هم تک ری ت هیپشت  دیدفعه دست ام رو گرفت و کش هی
 اون ور رو نگاه کرد. 

 

 ؟ ی دیفهم  ،ی ر یم رونیشمارم، بعدش از پشت چراغ برق ب یرو به من گفت: تا سه م آروم

 

 !کیرو تکون دادم: سه...دو... سرم

 

من رو  ن ی! اای کوچه گم شد، ِد ب یکی تار ی هولم داد و خودش عقب گرد کرد و تو یکم
 طعمه و خودش فرار کرد؟ 

 کردم! فی ذهنم ازش تعر ی اون قدر تو یالک

 

 که انتظار نداشتم اون جا بشنوم! دمیرو شن یی لحظه صدا همون

 شب آرا!  -

 

 مامانم و بابام!  ار،یبهت برگشتم، شاه  با
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محکم بغلم کرد، اون قدر متعجب بودم که فقط دست   هیو با گر   دیبه سمت ام دو مامانم
 هام رو دورش حلقه کردم.

 یشناخت، اون مرد ک  یو من رو م اریجا هستن، شاه  نیسه نفر ا  نی دونست ا  یم اون
 بود؟ 

 

االن   م،ینگاه کرد  گهی ازم جدا شد و صورت ام رو قاب گرفت، هردو تشنه وار به هم د مامان
 ! ستی اش هستم! فقط چشم هام سبز ن هیفهمم که چقدر شب یم

 مورد به بابام رفتم!   هی  نیا ی کنم تو فکر 

بدم،   صی چشم هاش تشخ  ی رو تو یتونستم نگران یکرد، م یبا لبخند نگاه ام م اریشاه
 ستاده؟ ی جا ا نی چرا تنهام گذاشت و االن ا

 

 !رمت یبغلم بگ ی تا باالخره تو دمیچقدر انتظار کش یدون یبا عشق گفت: نم مامان

 

 ! نمیب  یو من هم گفتم: من هم خوش حالم که شما رو م  دمیخند

 

 دفعه بابا محکم بغلم گرفت.  نی شد، مامان کنار رفت و ا کی نزد بابا

 

 ومد؟ یکه سرت ن ییگوش ام گفت: بل  دم

 

 ام؟ یدارم م یگدونست از چه جن یکردم، اون م  تعجب
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 دور مرور کردم!  هیات رو   یدونم، من تمام لحظات زندگ  یو گفت: معلومه که م دی خند آروم

 

 ؟ ی ومدیو ن یدونست یجدا شدم و با اخم گفتم: م ازش

 

به من   یاز یتونست مراقبت باشه حضور داشت، ن ی که بهتر از من م یزد: کس  یتلخ لبخند
 !یفسقل  ی نبود دردونه 

 

 ؟ ی و از عمد تنهام گذاشت یدونست یرفت: تو هم م  اریام به سمت شاه نگاه

 

 .امیجا ب نیتنهات بزارم و ا دیداد که با امیرو تکون داد: عمران بهم پ سرش

 

 خوام با دخترم حرف بزنم!  یخونه که م می زود تر بر اده، یدستم رو گرفت: حاال وقت ز  مامان

 

 .می تادبهش زدم، هر چهار نفر به راه اف  ی لبخند

 

 ***** 

 

 و بابا هم روبه رو مون قرار گرفتن.  اریمبل، شاه ی کنارم نشست رو مامان
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مهم   یلیکار خ  هی یجا باشه، ول نیهم االن ا  گهید  یکی با لبخند گفت: راستش قرار بود  بابا
 اومد. شی براش پ

 

 ؟ یگفتم: ک  ی کنجکاو با

 

 ترت!   کی: خواهر کوچدیآروم خند   مامان

 

 گفتم: من خواهر دارم؟  یلحظه با تعجب نگاه اش کردم، بعد با خوش حال چند

 

پاره تر و وروجک تر از تو هست! پنج سال ازت   شیکه آت ی کیخنده: آره،  ری بلند زد ز بابا
 امان از دستش!  یتره ول کیکوچ

 

 نمش؟ یب ی م یک  ه؟یو با شور و شوق گفتم: اسمش چ دمی هم خند من

 

 ! شینیب یامارت م م ی دل آرا، فردا که بر  داد: هیبه مبل تک بابا

 

 شم؟ یجدا م  اریفردا از شاه  یعنی  نیلب ام خشک شد، ا ی رو لبخند

 نمش؟ یب یکرد، من از فردا نم ینگاه ام م یبا لبخند تلخ  اریشاه
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باشن،   شمیپدر و مادرم پ یکه وقت ستیاصلا عادالنه ن نی گلوم نشست، ا  ی تو بغض
 عشقم نباشه! 

 

واسه جواب دادن بهشون نداشتم،   یذوق گهی د یزدن ول یو بابا باهام حرف م مامان
  نیتا آخر  دیبه اتاق اش رفت، رفت و ند  قهیزد و بعد چند دق یهم کلا حرف نم اریشاه

 ! رهیلحظه نگاه ام دنبالش م

  یقرار یبودم و با ب دهیتخت ام دراز کش ی رو دن، یاتاق خواب  نیسوم ی مامان و بابا تو  شب
 تونستم بخوابم. یزدم، نم یغلت م

 

  یت هیبامزه بود با  ی که روش خرگوش ها یشلوارک طوس  هیخواب  ی بلند شدم، برا  باالخره
هم   ادیکه ز  دمی اون  ها پوش ی هم رو ری حر راهنیپ هیبودم،   دهی پوش یشرت نازک مشک

 موثر نبود! 

و چند تقه به در  ستادمیا  اریاتاق شاه ی رفتم، روبه رو رونی اتاق رو باز کردم و آروم ب در
 بود! داریگفت، پس اون هم ب ی آروم  دییزدم، بفرما 

 

روشن   یعسل ی خوند، فقط چراغ خواب رو یتخت نشسته بود و کتاب م ی شدم، رو داخل
 رد.گرد شده نگاه ام ک  ی شد و با چشم ها  زیخ م ین دنمیبود، با د

 وروجک؟  یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

 

  ی آغوشش انداختم، چون انتظار نداشت کمرم رو گرفت و رو ی رفتم و خودم رو تو جلو
 . دیتخت دراز کش
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از خودش   ی آروم بلند شد و من رو کم  د،یکش یقیموهام برد و چند نفس عم  نیرو ب سرش
 . میکرد  یبه هم نگاه م یو با دلتنگ می هم نشسته بود ی فاصله داد، حاال هردو روبه رو

 

 که؟ یدون  یم ،ی جا باش نی ا  دی: نبا دی ام رو بوس یشونیشد و پ خم

 

  نیزد: حرف بزن وروجک، نذار ا ینگفتم و با بغض نگاه اش کردم که لبخند تلخ یزیچ
 صدات برم!   دنیبدون شن یآخر

 

ام رو  یشونینگاه ام کرد، جلو اومد و پ یقرار یو با بغض صداش زدم، با ب دمیرو گز ام  لب
 کردن! قیسرم آرامش داخل رگ هام تزر  هی انگار  د،ی دوباره بوس

کم به   ی همون فاصله   ی ام رو پشت گردن اش گذاشتم و نذاشتم ازم دور بشه، تو دست
پاهام رو دو   د،یخودش کش دست انداخت دور کمرم و من رو به سمت  م،ی شد رهیهم خ

 بغلش نشستم.  ی طرف کمرش بردم و تو

 

لب هاش نشست و   ی رو ی لب هام و چشم هام در نوسان بود، لبخند محو نی اش ب نگاه
 گفت. 

 ! ده؟یرو پدرت د یبغلم نشست ی که تو تو ی صحنه ا نی ا یدون یم -

 

 صحنه ها با مادرم خلق کرده!  نیاز ا  یباشه، کل دهیام گرفت: خب د خنده
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رو چه به   رمردی پ ی تو گهیترسم فردا خفه ام کنه، م یآرومش بلند شد: م ی خنده  ی صدا
 دخترِ وروجک من! 

 

کم کم خنده اش قطع شد و با   د،یبه سرش زدم که خند یآروم ی کردم و ضربه   یاخم
 شد.  رهیبهم خ  یلبخند جذاب

 ! دمی رفتم و گونه اش رو بوس آروم جلو  رم،یخودم رو بگ ی جلو نتونستم

 بدش اومده باشه. دمیترس  ینگاه اش کردم، م یازش جدا شدم و با نگران یمدت بعد

لب اش بود، چند لحظه بعد چشم هاش رو باز   ی رو  یهاش رو بسته و لبخند کمرنگ چشم
 داشت!  یصورت ی اش رگه ها یمشک  ی ها لهیکرد، ت

 تخت انداخت.  نییدر آورد و پا ی رو به آروم رمی حر راهنی رو محکم گرفت، پ کمرم

خمارش   ی زدم به چشم ها یکه نفس نفس م یدر حال بد،یهامون به هم چس یشونیپ
 شدم. رهیخ

و با جون و   اریبغل شاه نمیش  یسر و وضع م نیروز با ا  هیگفتن  یچند ماه قبل بهم م اگه
 کردم! یثارش مپس کله همون جا ن هیخنده و  ری زدم ز یبوسمش قطعاا م یدل م

اخم   هی  ی کردم االن برا یکلس اخلق گند و اخم هاش رو تحمل م ی که به زور تو یمن
آغوشش رو    ی تونم نفس بکشم و کل تنم تمنا یدم، اگه نباشه نم  یکوچولوش جون م
 نا معلومش رو تحمل کنم؟  یدور  یداشت، من چطور

 

 لرزونم زد. ی چونه  ی رو یک یکوچ ی آروم جلو اومد و بوسه  اریشاه
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کار هام رو با   دمیدلم، قول م زی عز می مجبور یوروجکم، ول  ارمیمن هم بدون تو طاقت نم -
از شب آخرمون   یکه بغض بکن  نیا  ی جا هیتو، حاال نظرت چ ِش یپ امیسرعت انجام بدم و ب

 م؟ ی لذت ببر

 

 ار؟ یزدم: شاه یتلخ لبخند

 

 وروجک؟  اریعشق نگاه ام کرد: جاِن شاه با

 

 ...همسرت...نی : نازندمیام و گز  لب

 

 وقته ازش جدا شدم!  یلیحرفمو تموم بکنم: من خ نذاشت

 

 زد و موهام رو نوازش کرد. ی شدم به چشم هاش، لبخند رهیخ

 ؟ ی شد ینشم، راض کشی مدت نزد  نیدم تو ا یقول م-

 

 بود که به خنده انداختش.  نی ر یبار ش نیا لبخندم

 و گفت.  دیجدا شد، چشم هام رو بوس ازم

 چشم ها حق ندارن ببارن!  نیبرنگشتم، ا یتا وقت -
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 ***** 

 

مدت  نیا  ی تو ق، یممنونم رف زیرو بغل کرد: بابت همه چ اریمحکم و مردونه شاه بابا
 . ی د یکش ی ادی زحمت ز

 

 شده بودم.  ره یبهش خ ن ی گو غم  یبه من کرد که با چشم هاش اشک ینگاه اریشاه

 

 بود. فه یکردم وظ ینکردم داداش، هرکار یضربه به پشت بابا زد و گفت: کار خاص چند

 

نگاه   یطور زم،یشونه ام گذاشت و دم گوشم گفت: آروم باش عز ی دست هاش رو رو مامان
 . نینیب یرو م گر ی! زوِد زود هم دایسفر دور دن  یریم یکه انگار دار  یکن یم

 

اش رو   یشون یمامان رو بغل کرد و پ اریبابا کنار رفت و شاه دم،یچشم هام کشبه  یدست
 .دی بوس

ازشون   دی تر داره که با وونهیپدر د هیو   وونهی دوتا دختر د ،یدل یدار ی نیسنگ تی مسئول -
 !یمراقبت کن

 

 ! یخوب یلیو بابا بامزه گفت: نه که تو خ د یخند  مامان
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کفش هاش اسپورت   ،یبودم با شلوار مشک دهی پوش  یاسک قهیو  دیسف ن یبلوز بدون آست هی
 زده بودم.  یمشک ی تل ساده  هیموهام رو باز گذاشته بودم و فقط   ،ی و مشک دیسف

 

به مامان کرد   ی کرد، اشاره ا اری به من و شاه یقیو مامان که جدا شدن بابا نگاه عم اریشاه
 شدن که دنبال ما اومده بود.   یرنگ یمشک نی موزی و هردوشون سوار ل

به سمت اش رفتم، محکم بغلش کردم و هق  دیترد  یدست هاش رو که باز کرد ب اریشاه
 هق ام بلند شد. 

 

 شب آرا؟!  ؟یکن هیگر  یحق ندار گهینگفتم د شبیو گفت: مگه د د یکش ی کلفه ا پوف

 

 تونستم!  یشد...نم  ینم ینکنم ول هیگر  گهی د خواستم

 سه زد و اون قدر صبر کرد تا آروم بشم.سرم بو  ی رو اریشاه

رو که   یقطره اشک  هیزد و  یبهش نگاه کردم، لبخند تلخ یجدا شدم و با غصه و دلتنگ ازش
 بودم پاک کرد. ختهیر

 ! رمی که انگار قراره برم بم یکن یبهم نگاه م   یطور -

 

 گفتم: کوفت! درست حرف بزن!  ظ ی ام نشست و با غ  یشونیپ ی رو یاخم

 

 رفت و درش رو باز کرد.  نیبه سمت ماش د،یام رو بوس یشونیو پ  دیخند

 جون منتظرته!  یچشم! حاال سوار شو که آت -
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سوار شدم و اون در رو بست،   دم،یکه سوار بشم گونه اش رو بوس نیو قبل از ا دمیکش یآه
 کردم. یهنوز نگاه اش م ی دود ی ها شهی از پشت ش

 .دمیرو ند  اری شاه گهید  و من می از اون کوچه خارج شد باالخره

 

دفعه با   هی  زد،یاش حرف م  یام رو به بابا دوختم که روبه روم نشسته بود و با گوش نگاه
 شدم.  رهیکردم و با دقت به صورتش خ زی چشم هام ر یزیچ  یادآوری

  ی حرص خوردم موها یکه سرش کل ییاون عمه رزا یآرش بود! حت هیشب   یلی! بابا خدرسته
 آرش بود!  نیهم  یرنگارنگش کپ ی و چشم ها یطوس

 

 رو قطع کرد که نگاه اش به صورت متفکرم افتاد.  یگوش بابا

 ؟ یکن ینگاه ام م یطور نیچرا ا -

 

 ن؟ ی: بابا، شما برادر داردمی دادم و پرس هیتک  یصندل یپشت به

 

منظورت    ش،ی شناس یتر دارم که خودت م کی خواهر کوچ هیرو تکون داد: نه، فقط   سرش
 آرش هست؟ 

 

 ! هیاون ک  یفهم یم  ی زد: به زود ی رو با شوق تکون دادم که لبخند محو سرم
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 مامان و بابا بلند شد!  ی شد و پکر نگاه اش کردم که خنده  زونیهام آو  لب

و بزرگ باز   یبزرگ نگه داشت و چند تا بوق زد، در آهن یلیعمارت خ ه یدر   ی جلو نی موزیل
 شد. 

 مختلف بود!   ی بزرگ که پر از درخت ها یلیباغ خ هیجا محشر بود!    نیا

 نیآبشار بود، دو طرف آبشار دلف  هیعمارت  ی داشت، جلو یروم ی امارت بزرگ که نما هی
 اومد.  یقرار داشت و از دهنشون آب م یسنگ ی ها

 

 بود در رو باز کرد. دهی که کت و شلوار پوش ی مرد  هیدر امارت نگه داشت،  ی جلو نی موزیل

 جا کم از قصر نداشت!   ن یبه ساختمون گنده روبه روم نگاه کردم، ا رتی شدم و با ح ادهیپ

دو تا   یدر سمت چپ ی شدن، جلو یخدمتکار ها وارد م یتا در داشت، از در سمت راست سه
 شدن. یچند تا نگهبان داخل و خارج م یبودن و از در سمت چپ  ستادهیمرد غول ا 

 

 ! ی خودت خوش اومد ی ست اش رو پشت کمرم گذاشت و با لبخند گفت: به خونه د بابا

 

  دنمیاومد، با د رونی به رزا داشت ب ی ادیدختر که شباهت ز  هیدفعه در عمارت باز شد و  هی
 ! دیدو یعنیو به سمت ام حمله...نه  دیکش یاز خوش حال یغیج

 

  ی خدا چقدر منتظر تو ی ! وایی جا  نیخوش حالم ا یلی بغلم کرد و تند تند گفت: خ  محکم
 خر بودم! 
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 ! یمیباز موند! چه صم دهنم

 شد.  رهیجدا و با شوق و ذوق بهم خ ازم

 

 ؟ یی: تو دل آرادمی پرس دی ترد با

 

چرا   ،ی تر ک یخنده سرش رو تکون داد، با تعجب گفتم: تو مثلا از من پنج سال کوچ با
 ؟ ی شیم دهید  همسن

 

 بزرگه!  یآج یک یزد: تو کوچ ییباال انداخت و لبخند دندون نما ی ا شونه

 

 بچه!  نیکلا تخته نداره ا ر،ینگ ی خواهرت رو جد -

 

 اومد. یام به رزا افتاد که به سمت ما م نگاه

 

 نامرد؟  ی کرد یفروش  اری  ی زود نیعمه؟ به ا می آرا با اعتراض گفت: داشت دل

 

 نکن! ی هم ازم نداره، حسود   یخوب ی به دل آرا زد: تازه وارد هست، خاطره  یچشمک رزا
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رزا بود، همون قدر   هیمامان بودم اون شب هینداد، برعکس من که شب یو جواب  دی آرا خند دل
 و جذاب!  بایز

انگار   یکه پونزده سال داره ول نیبلند تر از من بود، با ا  ی داشت و چند سانت ی بلند قد
 ! شهیم دهی من دخواهر بزرگ 

 

  دم،ی امارت پوس نیتو ا  ییتنها ا،یو با ذوق گفت: دنبالم ب دی آرا دست ام رو محکم چسب دل
 با هم!  میکار دار یکه کل ای بدو ب

 

 دست اش رو دور شونه ام حلقه کرد: خسته اش نکن دل آرا. بابا

 

ون هم به  نازک کرد و بامزه گفت: چشم سرورم! بزنم به تخته خواهرت یآرا پشت چشم  دل
 ! نیخودتون رفته، خواهر و برادر آدم فروش هست

 

قدر تنها هستم، فقط تو برام   نی خودم بشم که ا  ی و سوزناک ادامه داد: فدا دیکش یآه
 !یننه دل ی موند

 

 ؟ یدل یچ یباال رفته نگاه ام کرد: چ ی با ابرو ها مامان

 

 !یگفت: ننه دل  طنتیزد و با ش یآرا چشمک دل
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 تر هست! طونیاز من ش یته تغار نیام گرفته بود، بابا حق داشت که بگه ا خنده

وجود داشت که   یخوشگل یلی خ قیآالچ هیباغ  ی تو  د،یآرا دست ام رو سمت باغ کش دل
 به اون جا رفت.  می مستق

  یچوب ی ها یوجود داشت که دور تا دورش صندل  ی ا رهی دا یچوب  ز یم هی  قیآالچ  وسط
 بودن.  دهی چ قیمتصل به آالچ

 

 بزرگه؟  یگفت: خب! چه خبر آج ی دل آرا با لبخند گنده ا م،یهم نشست  ی رو روبه

 

 ؟ یخواهر دار یدونست یتو م  ست،ین یباال انداختم: خبر ی ا شونه

 

 ققنوس هستم!  هی : آره، شب آرا من قی آالچ واریداد به د هیرو تکون و تک  سرش

 

 دهن باز نگاه اش کردم: ها؟! چرا؟  با

 

که تو رو نجات بده رفت و   نی ا  ی مامان من رو باردار بود، بابا برا یزد: وقت یتلخ ی لبخند
تر بود   ی که قو  ی رگه ا جهیمن رو هم عوض بکنه، در نت ی نبود که مثل تو رگه  ادشی یحت

 بود رو به ارث بردم! 

 

 ؟ ی کجا بزرگ شد ه،شیرفتم و دست هاش رو گرفتم: باورم نم جلو
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 ن ی بعد فرار بابا اجازه نداد مامان بره سرزم یجا، بابا آت نی: همدیکش یقیعم نفس
دونست من ققنوس   یم یاومدم و بزرگ شدم، بابا آت  ایجا به دن نی خودشون و من هم

 ! دمی نظر خودش قد کش ریهستم و ز 

 

 قصد کشتن من رو داره! ،یگ یکه م یبابا آت یبابا آت نیلب ام نشست: ا  ی رو یکج لبخند

 

با   ،یشناس یرو نم یو گفت: مطمعن نباش! تو بابا آت  دیلحظه نگاه ام کرد، بعد خند  چند
خانواده اش   ی از اعضا یکی  ستین یوقت راض چی ه یداره ول یکه ظاهر سرد و خشک نیا

تر   کی بودم و از همه بهش نزد شش یپ یدونم که از بچگ یم یرو من ن یا نه،یبب بیآس
من رو زد تا تو   د یکه بابا ق ییارشد مهم تره، از اونجا زندخونه فر نیا ی شب آرا تو  هستم،

 رو نجات بده! 

 

 تو رو بزنه؟ اون تو رو هم دوست داره!  دی هم رفت: چرا ق ی تو ی ها اخم

 

اش   یققنوس تا پنج سالگ هی یدون  یبود! م یجالب  یزد و با تمسخر گفت: شوخ ی پوزخند
  نیهم یتو تا پنج سالگ  نیهم ی برا شه،یمونه و بعدش معلوم م یم  یقدرت هاش مخف

اصلا تعجب   یبابا آت یستیققنوس ن دنی پنج سالت شد و همه فهم یوقت  ، ی جا بزرگ شد
 !ی خواهر یدون ینم ی ها رو از بابا آت زیچ  یلیدونست! تو خ ی نکرد چون از اول م

 

برامون آورد و رو به دل آرا   کیقهوه با ک  وانیدوتا ل  چرخدار اومد، ی نیخدمتکار با س هی
 گفت. 
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 خانم؟  نیخوا  ینم ی ا گهید  زیچ -

 

 نه تکون دادم. ی آرا به من نگاه کرد، سرم رو به نشونه   دل

 ناهار صدامون کن. ی برا  ،یبر  یتون ینه، م -

 

 سرش رو تکون داد و رفت. خدمتکار

 

 ست؟ یجا ن نی ا لنتیاطراف نگاه کردم: آت به

 

 یلیشهر، خ ی تو یسرکش ی برا رهینه تکون داد: اکثر اوقات م ی آرا سرش رو به معنا دل
دردسر درست   یکه اون رو هم کل گهیبه جز چند بار د  یسرش غر زدم که من رو هم ببره ول

 نبرد!  گهیکردم د

 

 ؟ ی کار کرد یخنده گفتم: چ با

 

گروه پسر دعوا کردم و تا جون    هیبار با    کی نکردم،   یتکون داد: کار خاصو سرش رو    دیخند
ها سوارش کردم که کم  ل یاون قدر به وسا یشهرباز  میبار که رفت هیداشتن کتک شون زدم، 

 هم... گهیبار د هیمونده بود همون جا اعدامم بکنه،  

 

 خنده!  ری زدم ز ی بلند ی ادامه بده، با صدا نذاشتم
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 !ی نکرد یاصلا کار خاص -

 

 نداد، بعد چند لحظه گفت.  یو جواب دی خجالت خند با

 ! دهیم فیک  یلیخ  م؟یقدم بزن می بر  -

 

باغ شروع به   ی و تو  میبلند شد  می دی که قهوه هامون رو نوش نی رو تکون دادم، بعد ا سرم
 . میقدم زدن کرد 

را همزمان نگاه  با دل آ  د،ی درخت ها به گوش رس ن یرو از ب ییکه گذشت صدا  یکم
 . میشد  رهیو به اون سمت خ  می به هم کرد  یمتعجب

اومد و تا چشمش به ما خورد  رونیتکوند ب یکه شلوارش رو م  یدفعه آرش درحال هی
 همون جا خشک شد! 

  یمشک ی رگه ها  ،ییطل  ی رگه ها ی موهاش به جا  نی تر شده بود و ب رهی چشم هاش ت رنگ
 رنگ وجود داشت.

 

 ؟یکن یکار م یجا چ ن یآرا با تعجب گفت: آرش، تو ا دل

 

  حیاومدم و اون ترج یمن سوسک رون،ی ب می باال انداخت: با آقاجون رفته بود ی شونه ا آرش
 ! ادیب یداد از در اصل

 

 نگفت؟  یچیبه من ه یزد: اون تو رو برد ول غ یآرا با حرص ج دل
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! بعدشم مگه قرار نبود یحرف بزن یتون یهم م ینزن غیچپ چپ نگاه اش کرد: ج آرش
 اد؟ یخانواده ات ب

 

داد و نگاه اش کرد، من هم مثل منگول داشتم به جر و   رون ی آرا نفسش رو با حرص ب دل
 کردم! یبحثشون نگاه م

 

 برم.  گهیمن د ،ی خشک گفت: خوش اومد یلیبه سمت من برگشت و خ آرش

 

 رفت. ی هم بدون حرف اضافه ا بعد

 

 کرد. ی که رفت برگشتم به سمت دل آرا که  به آرش نگاه م نیهم

 ه؟ یک  نی ا -

 

 و نکبت مون!  ن ینازن ی آرا چشم هاش رو تو حدقه گردوند: پسر عمه  دل

 

 پسر رزا اون روز نجاتم داده بود!  پس

تر از   بایز یل یداخل خ م،ی و بعد صدا زدن همون خدمتکار به داخل رفت م ی قدم زد گهید یکم
 بود.   رونیب
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هر گوشه از  ی خوشگل وجود داشت، تو ی و انواع تابلو ها قهیعت ی جا مجسمه ها  همه
 نبود. یزیچ چیبودن، به جز اون ها ه  دهیرو چ ییها و مبل ها یهال صندل

 هست. ی چ ی دونستم برا یتا هم در وجود داشت که نم چند

 

 ود.ب  یاز در ها رفت، اتاق ناهار خور یک ی آرا دست ام رو گرفت و به سمت  دل

  هیهم نشسته بودن و  ی بزرگ وجود داشت که مامان و بابا، آرش و رزا روبه رو  زیم هی
 بود.  لنتیبود که مطمعناا مال آت زیبزرگ هم صدر م یصندل

 . نمیرو بب لنت یدوست داشتم آت یلیخ م،ی دل آرا کنار مامان نشست با

 

 وارد شد که اصلا انتظار نداشتم!  یچند لحظه در باز شد و کس بعد

نگاه به   هی کردم،   یبهش نگاه م  رتیبلند شدن و فقط من نشسته بودم و با بهت و ح همه
 !شهی نگاه به آرش، باورم نم هیاون و  

 دو نفر؟!  ی همه تشابه تو نیا  میدار مگه

زه  اندا ی غارم و چشم ها ی داشتن با خنده به دهن اندازه  لنتیبه جز آرش و آت همه
 کردن! یبسکتبالم نگاه م

 

 ؟ یبلند بش   یگفت: قصد ندار خی مثل اون روز خشک و   لنتیآت

 

مخصوص خودش، نگاه اش   یصندل ی بلند شدم، اون هم اومد و نشست رو عیاراده سر  یب
روشن   یکه آب ییروشن تر شد، بابا هم با چشم ها یکه به بابا افتاد رنگ چشم هاش کم
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دونستم روشن شدن رنگ چشم مربوط به   یکرد، م ینگاه اش م رهی شده بود خ
مطمعن بودم   یهست ول نشونیدعوا ب یکه کل ن یشن، اون دو نفر با ا یاحساساتمون م

 رو دوست دارن، خب معلومه...پدر و تک پسرش!   گهیوار هم د وانهید

 

 ها!  می کرد: پدر و پسر، ما گشنه ا یمصلحت  ی سرفه  رزا

 

زد و بابا    یمامان دم گوش بابا داشت حرف م م،یو گرفت، ما هم نشست نگاه اش ر لنتیآت
 داد.  یهم با دقت گوش م 

  ی بودن، فقط چشم ها گهیهم د  یکردم، کپ یو آرش نگاه م لنتیهم داشتم به آت هنوز
 نداشتن!   یتفاوت چی ه گهیوجود داشت، د یمشک  ی موهاش رگه ا نیتر بود و ب  رهیآرش ت

 

 : عمه رزا شوهر نداره؟ دمیرا زدم و آروم پرس دل آ ی به بازو ی ا ضربه

 

 وحشتناکش شروع شد!  ی تو گلوش و سرفه ها دیخورد پر  یکه دل آرا داشت م یآب

  یام داشت در م هیو به سمت ما اومد، گر دی زود تر از مامان و بابا از جا پر یلیخ لنتیآت
 دارم من! یاومد! چه قدم نحس 

 

 دل آرا؟!  ؟ی و بغض گفتم: دل آرا آروم باش، دل آرا خوب یزدم و با نگران  یکمرش ضربه م به
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آب پر کرد و به زور    وانیل هی لنت یزدم، آت یکه متوجه باشم تند تند صداش م نیا بدون 
بهش خوروند، چند ضربه به کمرش زد، دل آرا چند تا سرفه کرد و نفسش جا اومد، همه  

 دادن!  رونی نفس هاشون رو ب

 

سر    ستی الزم ن ،یاطلعاتش کن هیبعداا هم تخل یتون  ی: مدیبا اخم رو به من توپ نتل یآت
 !ی ناهار به کشتنش بد 

 

  یانداختم، دل آرا دست سردم رو گرفت و با مهربون نییو شرمنده سرم رو پا دی ام پر رنگ
 گفت. 

خورده آب   هیکه کم مونده بود به دست   ی لوسم کرد ادی خودت ز ،یبابا آت ست ی ن یزیچ -
 شب آرا نبود.  ریرو وداع بگم! تقص یدار فان

 

غذا  ی ها ین یو مامان و بابا سر جاشون نشستن، در باز شد و چند تا خدمتکار با س لنتیآت
برابر عاشق دل آرا   نی به بابا علقه منده، چند یهرچ  لنتیآت دمیداخل شدن، حاال فهم

 هست! 

گاه آرش به دل آرا    یگاه و ب ی که برام جالب بود نگاه ها یزیوردن تنها چغذا خ نیح در
کرد،   یکه به دل آرا نگاه م یموقع نمیتونستم بب یاش م ی بود، با وجود ظاهر خشک و جد

 شد!  یرنگ چشم هاش روشن تر م

 

 زود تر از همه تموم کرد و بلند شد، قبل از خروجش گفت.  لنتیآت

 . نیایدفترم ب شب آرا و دل آرا، به -
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 هم رفت.  بعد

 برم دفترش همون جا نکشتم؟  م،یدل آرا به هم نگاه کرد با

 رفتم. یدل آرا جلو و من هم پشت سرش م م،ی از اتاق خارج شد ی غذا رو تموم کرد یوقت

رو   نیی پا تیجذاب یبود ول نییباال ساده تر از پا  ی دوبلکس باال رفت، طبقه  ی پله ها از
 داشت.

بودن که وسط    دهی رو چ یو مشک  دیسف  ی ا رهیدا ی پله مبل ها  هیطبقه با ارتفاع  نیا  وسط
 بود.  ی ا رهیدا  زیم  هیاون ها هم 

 شون شد.  یکیتا راهرو وجود داشت که دل آرا وارد  چند

  دیی و چند تقه به در زد، با بفرما ی سوخته ا ی در قهوه ا ی تا در وجود داشت، جلو چهار
 و وارد شد. به من کرد   ینگاه لنتیآت

 

 اتاق جلسه بود.  هی جا مثل  نیاسترس آب دهنم رو قورت دادم و وارد شدم، ا با

 بودن.  دهیچ   یبزرگ وسط که اطرافش صندل زیم هی

بود   ستاده ی اون ا  ی پشت به ما و جلو لنتیوجود داشت که آت ی ا شهی سرتاسر ش  وارید هی
 کرد. ینگاه م رونیو داشت به ب

 در برگشت. ی صدا با

 

 .ای صدات کردم ب یباش وقت  رونیشب آرا، دل آرا ب  نیبش -
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باز   نانیترس با دل آرا نگاه کردم و با چشم هام التماس کردم نره، چشم هاش رو با اطم با
 رفت. رون یو بسته کرد و از اتاق ب

 .دمی پوزخندش رو شن ی صدا د،یکوب یاز شدت استرس و ترس تند تند م قلبم

 

 خوام بکشمت!  ینم نیبش ؟ ی شدچرا خشک   -

 

  رهیو بهم خ  دی ازش نشستم، با آرامش چرخ یصندل  نی دور تر ی و تو دمیکش یقیعم نفس
 شد. 

 ؟ یترس یچرا ازم م -

 

لرزش رو داشته باشه   نیکردم کم تر یم یکه سع ییدهنم رو قورت دادم و با صدا آب
 گفتم. 

  یکه شما من رو نکش نیا ی هستم بهم گفتن برا  ی ک  دمیرو که فهم ینترسم؟ تمام مدت  -
 دادن!  می فرار

 

 ی بکشمت! شورا ستی هاش فرو کرد: من قرار ن بی ج ی زد و دست هاش رو تو ی پوزخند
که   یخواست! پدرت بهم اعتماد نداشت که تو رو برداشت و فرار کرد، در حال یققنوس ها م

 . یتر در امان هست شیجا ب  نیدونست تو ا  یم

 

 کردم: پس...پس چرا فرار کرد؟   یانگشت هام باز با
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تو ققنوس ها هستن، من پادشاه همشون   یو آروم گفت: مخالف اصل  دیکش یقیعم نفس
ققنوس باشه، طبق قانون فرزند ارشد من  ه یمن هم  نیهستم و انتظار دارن جانش

 ! یترنس هیاما تو... نش،یهست و فرزند ارشد اون جانش  نمیجانش

 

 ؟ ی دار ینگفتم، اومد و روبه روم نشست: چه حس یزی انداختم و چ نییرو پا  سرم

 

  ،یبزرگ حکومت نکن ی ایدن نی و به ا  ینش نیزد: اگه جانش ی شخندینگاه اش کردم، ن جیگ
 ؟یکن یم  دای پ یچه احساس

 

مردم  ن یا ی همه  ی دونستم شاهزاده  یسال نم ستیزدم: من ب  ی پوزخند ناخودآگاه
 داره ملکه شون هم نشم؟  یمن فرق ی هستم، به نظرتون برا

 

 کشنت!  یققنوس ها م ،ینش نیداد: اگه جانش هیاش تک یصندل یپشت به

 

هم رفت: ققنوس ها به شدت خودخواه هستن    ی شوک نگاه اش کردم، اخم هاش تو با
ققنوس   هیمن  ی تونن تحمل کنن نوه  یدارن، نم ی رگه ها برتر ی   هیچون نسبت به بق

 دارن.  یدست بر نم ی رینم یکشنت و تا وقت ینباشه، پس م

 

 کار کنم؟  یچ  دی جلو رفتم: با یکم



 ا یلوان ی ترانس

 
303 

 

 

 اش رو جلو آورد: دستت رو بده. دست

 

 دست گرمش گذاشتم. ی نگاه اش کردم، آروم دست ام رو تو دی ترد با

 کنه؟ یکار م یداره چ نم،یرو بب ییتونستم جا یدفعه نگاه ام تار شد و نم هی

حسش    یسرم بزارم ول ی خواستم دست ام رو رو یسراغ ام اومد، م ی بد یلیدرد خ سر
 وجودم رو گرفته بود.  ی کردم! وحشت همه  ینم

 

گره   یجفت چشم آب هیرفت، آروم چشم هام رو باز کردم و نگاه ام تو  نیدفعه درد از ب هی
 خورد.

 ، خودم نشسته بود! من  ی نشسته بودم و روبه رو دیتماماا سف ی جا هیتو   من

 

رو احساس   یگرم ی به جاش انگشت ها یرو لمس کنم، ول نهییام رو جلو بردم تا آ دست
 کردم!

 

 خنده!  ریخودم بود زد ز یکه کپ ی اون فرد  دم،یدستم و عقب کش یغیج با

 

 آروم باش شب آرا، من روح تو هستم!  -
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 گفتم: رو...روح...من؟  ی ا ده یلرزون و ترس ی صدا با

 

موجودات روح عاقل   ی  هیزد: ترنس و ققنوس ها برخلف بق ی رو تکون داد و لبخند سرش
 جداگونه دارم! یزندگ  هیدارن، روح تو که من باشم   یو کامل

 

 ! یهمه ترس و نگران نی امروز بسه ا ی برا  ایدهنم رو قورت دادم، خدا آب

 جا هستم؟  نیمن چرا ا  -

 

 من فرستاد؟  شی دونم، چرا بابا بزرگ تو رو پ ی: چه مرو خاروند سرش

 

 تعجب گفتم: بابا بزرگ؟  با

 

ات تا االن بنده با روح   یجداگونه دارم، از اول زندگ   یزد و گفت: گفتم که من زندگ  یچشمک
 !یدونست  ینم یبابا بزرگ و دل آرا در ارتباط بودم، فقط جنابعال

 

 انار؟  -

 

 انار به سمت اش رفت. م،ید شد هردومون بلن لنتیآت دنید با

 ؟ ی جا آورد ن ی چرا شب آرا رو ا -
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فعال بشن انار، خاطراتش رو به   دیقدرت هاش با  ی به من کرد: همه   ینگاه لنتیآت
 ! اریب ادشی

 

 رو تحمل کنه! یهمه انرژ نیتونه ا یانار باز موند: امکان نداره، نم دهن

 

تحمل بکنه، عمران اشتباه کرد که نود درصد قدرت هاش رو   د ینگاه ام کرد: با رهیخ لنتیآت
 .ارهیب ادیرو به  ز یکرد، وقتش هست همه چ رفعال یغ

 

 ؟ یبهم نگاه کرد: مطمعن دی با ترد انار

 

 دست اش رو پشت کمرش گذاشت و به سمت من هولش داد. لنتیآت

 ! ادیمطمعنم، بجنب االن دل آرا م -

 

 ! یترس یخنده: نگو ازش م ریزد ز انار

 

 بجنب انار. ر،یزد: نخ ی لبخند محو  لنتیآت

 

 هام گذاشت، آروم زمزمه کرد.  قهیشق ی به سمت من اومد و دست هاش رو رو انار
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 تو رو از دست بدم!   ی زود ن یخوام به ا ی ن نمم  ار،ی کنم طاقت ب یخواهش م -

 .دمینفهم یچی ه گهیهام بسته شد و د چشم

 

 ***** 

 

 باغ بود. کی چشم باز کرد، در  ینیری کودکانه و ش ی خنده  ی صدا با

 . دیدو ی م دی سف یبا خنده دنبال سگ بایز ی دختر بچه  هیبه سمت صدا رفت،  ناخودآگاه

 ها!  یکن یم تمیاذ  گمی! به بابا مگهید سای عه وا  لو،ی م سای وا -

 

را نوازش کرد،   شی کرد، دختر بچه کنارش نشست و موها ینشست و پارس شی در جا سگ
اش  یدرشت و درخشان آب   ی با چشم ها یجالب  یبود که هارمون دهی پوش یلباس بلند آب
  یآب ی که با الماس ها بایز یل یتاج خ ک یاش تا کمرش بود و   ییبلند طل  ی داشت، موها

 شده بود بر سر داشت.   نیمز

 

درهم گره   شی پاها یدختر خواست به دنبالش بدود ول دن،ی دوباره شروع کرد به دو سگ
 اش بلند شد.  هیگر  ی افتاد و صدا نیخورد و محکم به زم 

 

 شد؟  ی: شب آرا؟! بابا چدیاز دور به گوش رس ی مردانه ا ی صدا
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نگاه کرد   شی به زانو هیدختر بچه با گر د،یاورا در آغوش کشکنار دختر بچه نشست و  ی مرد
 داشت. یقی که خراش نسبتاا عم

 بابا...بابا پام...بابا... -

 

 آمد.  یگری مرد د ی دفعه صدا نیاش بلند تر شد، ا  هیگر ی صدا

 شده عمران؟  یچ -

 

 کنه.  یم   هیهمون گر ی شب آرا زخم شد، برا ی به مرد دوم نگاه کرد: پا  یبا ناراحت عمران

 

 گفت.  یدختر بچه نگاه کرد، با لحن پر آرامش انیگر ی دوم به چشم ها  مرد

 . شهیپات خوب م  یتا سه بشمار زم،یآروم باش عز  -

 

 شه؟ یخوب م یدون یکنه، از کجا م یبچه با بغض گفت: درد م دختر

 

را پاک کرد: چشم هات رو ببند و تا سه بشمار،   شی به او زد و اشک ها  ی دوم لبخند مردم
 ؟ یبهم اعتماد ندار

 

 : دارم!د ی بچه لب برچ دختر
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 : پس ببند. دی دوم خند مرد

 

شروع کرد به شمردن، مرد دوم به  ی را بست و با لحن کودکانه ا شی بچه چشم ها  دختر
 از زخم نماند. یش خورد و اثردختربچه جو  ی شد، کم کم خراش پا ره ی دختر بچه خ ی پا

 

 کار را کرد؟  نیبه مرد دوم نگاه کرد، چگونه ا  رتیقدم جلوتر رفت و با ح چند

 

 یکه زخم ش یچشمانش را باز کرد، با تعجب به پا  ع یو سر   دیسه رس ی به شماره   دختربچه
 . دی خود را بغل مرد دوم انداخت و خند ینداشت نگاه کرد، بعد با خوش حال

 

 ! یگفت  یبابا بزرگ، راست م یمرس -

 

دختر بچه را نوازش کرد   ی به پدر و دخترش زد و بلند شد، مرد دوم موها  ی اول لبخند مرد
 که او را در آغوش داشت از جا بلند شد.  یو در حال

 

 دل بابا بزرگ، باشه؟  ز ی بهم اعتماد کن عز شهی و مهربان گفت: هم نی مت ی لبخند با

 

 زد از او دور شدند.  یکه با اون حرف م یان داد، مرد درحالبچه تند تند سرش را تک  دختر
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او را   یکردن است و کس رییکه در آنجا بود به سرعت در حال تغ یدفعه حس کرد مکان کی
اتاق جلسه بود حضور داشت، آن   هیکه شب یدفعه در اتاق نی کند، ا یبه سرعت جابه جا م 

 بود هردو آنجا بودند.   دهید اط یکه در ح ی دو مرد

 

دختر   هیبا   دمی گفت: بس کن عمران، بس کن باشه؟ من اجازه نم تی دوم با اخم و جد مرد
 جا جاش امن هست!   نی ! اون بچه ایپنج ساله فرار بکن ی بچه 

 

دم دست اون   ی: من اجازه نمدی گو ی کشد و م یم ش یموها ان یم یاول با حرص دست مرد
تاوان   دی اشتباه من نبا  هیتنم هست، به خاطر  ی کثافط ها به بچه ام برسه، بابا اون پاره  

 پس بده. 

 

 گذارد. یپسرش م ی شانه ها  ی را رو شی دوم دست ها مرد

 یکار یتنت بهم اعتماد داشته باش ی اگه اندازه همون پاره  یبابا، ول یگ یم یدونم چ یم -
 ؟یکن یکار م  یبا اون چ اد،یم ایدل آرا داره به دن ،ی دی رو انجام م گمیکه م

 

تا  ادیب  ایققنوس به دن  دیرا با درد بست: اون ققنوس هست، با شی اول چشم ها  مرد
 یتر از من قدرت شما رو به ارث م شیراحت باشه، دل آرا ب المیحداقل از طرف دل آرا خ

 هست. ترنس  هیشب آرا  یول اد،یبره پس مطمعنم از پس خودش بر م

 

رو   یراه حل هیو با آرامش گفت: آروم باش پسرجان،   دی پسرش را بوس یشانیدوم پ مرد
 نکن.  یبا عجله کار م،یکن یم دایپ
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 و سرش را آهسته تکان داد.  دیکش یپوف پسرش 

 

دختر بچه که زخم  دنی بود، با د  گری د یدفعه در اتاق نیمکان به سرعت عوض شد، ا  دوباره
گرد   ی دهانش گذاشت و با چشم ها ی بر تن داشت با بهت دست اش را رو ی ادیز ی ها

 نگاهش کرد. 

 

تخت نشسته بود و دست دخترش را در دست داشت، پدر اون هم   ی دختر بچه رو پدر
مرد  کی سر دختربچه گذاشته بود و چشمانش را بسته بود، دو زن و   ی دست اش را رو

تا  یاز زن ها برآمده و مشخص بود زمان کم یک ی ق حضور داشتند، شکم داخل اتا  گرید
 مانده.   یاش باق مانیزا

 

 شد؟   یسوم با اخم گفت: چ مرد

 

 عضو صورتش بود.  نی اش جذاب تر یمشک  ی شد، چشم ها رهی او خ ی رو نگاهش

 

نداره، به ذهنش نفوذ کردن، دارن   دهیدختر چشمانش را باز کرد و با اخم گفت: فا  پدربزرگ
 . ارهیرو دووم م یبگذره مدت کم  یطور نیخورن، اگه ا یذره ذره روحش رو م 

 

 بابا؟  میکار کن ی چ  دیدختر بچه با وحشت گفت: با  پدر
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 ! یبر دی از جا بلند شد: با  یمو طوس مرد

 

 ؟ ی دختر بچه با بهت نگاهش کرد: چ پدر

 

کنم، شب آرا رو   یکه تا االن داشته رو پاک م ی : هر خاطره ا دیکش ی پوف  یمو طوس مرد
 هم که نگفتم برنگرد.  یبردار و برو، تا زمان

 

قدرت شب آرا رو دنبال   رن،ی گ  یپدر دختر بچه از جا بلند شد و با اخم گفت: رد ما رو م 
 کنن. یم

 

توجه به او از اتاق خارج شد، پدر دختر بچه به دخترش نگاه کرد که به  یب  یمو طوس مرد
کند، او هم احساس کند،   یکه دختربچه حس م  ی توانست درد یم د، یکش یزور نفس م

 شد و دستش رو گرفت. ک یبه دختربچه نزد یقدم

 

فعال   ر ی قدرتش رو غ دی شد و گفت: با ره یپدر دختر بچه نگاه کرد، اون به مرد سوم خ به
 کنم.

 

 گرد شده گفت.  ی شد و با چشم ها  کی داشت نزد یطوس ی دوم که موها زن 

 ! مسخره هست! رفعالیغ ی ترنس با قدرت ها هیعمران؟  یگ ی م یچ یدون یم -
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  ادیز یرفعالی غ نیهم رفت: حق با رزا هست، اگه مدت ا  ی تر تو شیمرد سوم ب  ی ها اخم
 بزنه. بیبشه ممکنه به خودش هم آس

 

و من   شهیچشمم پر پر م ی کار کنم؟ بچم داره جلو  یچ نی گ ی: مدی نال ینگران با  عمران
دونه اگه  ی کجا، خودش هم م  ای  یگه چطور ینم ی گه برو ول یبکنم، بابا م یتونم کار ینم

 زنده موندن شب آرا وجود نداره!  ی برا یبرم شانس  یطور نیا

 

  یگیکه تو م یزی بگم، چ یدونم چ یسوم به دختربچه نگاه کرد، رو به عمران گفت: نم مرد
 کوتاه باشه.  دی مدتش با یممکنه از خطر حفظش کنه، ول

 

 ! دوارمی به شب آرا نگاه کرد: ام عمران

 

 شه؟ یم یبچه چ یکی  نی کار کنم عمران؟ ا  یمن چ  یگفت: تو بر هیباردار با گر  زن 

 

به  ی بوسه ا د،ی ق خارج شدند، عمران رفت و زن باردار را در آغوش کشسوم و رزا از اتا  مرد
 زد.  شی موها

 

  یبابا هست شی پ یکوچولو ققنوس هست تو هم تا وقت نی ا اد،ینم یفسقل  نیسر ا   ییبل  -
 بمونه.   تیامن ی برم تا شب آرا تو دی اوفته، من با ینم یاتفاق
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تر شد و به شب آرا نگاه کرد، دوباره مکان عوض شد، در همان اتاق بود   شی زن ب ی  هیگر
 در آنجا حضور نداشت.  یکس ی بار جز شب آرا و مرد مو طوس نیا یول

 

دردونه،  شهیبلند دختر را نوازش کرد و آرام گفت: دلم برات تنگ م ی موها   یمو طوس مرد
هم که دوباره من رو   یوقت نتونستم، یبرات باشم ول یتونستم پدربزرگ بهتر یکاش م

که از   یهست ییشب آرا  ،یتر از بابات من رو دوست دار  شیکه ب یستین ییشب آرا  ینیبب
 ترسه! یم یمن مثل چ

 

  نیقراره قدرت هات دوباره فعال بشن ا یدونم وقت یزد و ادامه داد: نم ی محو لبخند
  ادیکه الزم هست به  ینیب ی رو م ییها  زیدونم چ ی نه، فقط م ای ین یب یصحنه ها رو م

  ی برگرد یدوستت دارم، وقت یلیبدون که خ ی د ی تا قدرت هات فعال بشن، اگه د یاریب
سال بدون تو دووم   ستی ب  یدونم چطور ینم  نه،بز بیبهت آس ی زارم کس ینم گهید
 !ارمیم

 

چشمانش    ی رفت رفت و همه جا جلو جیبه جلو برداشت، اما همان لحظه سرش گ یقدم
 شد.  ک یتار

 

  ***** 

 

 "   اری" شاه
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اسم عمران مکث کردم، زنگ بزنم   ی رفتم، رو نم یمخاطب  ستیرو در آوردم و به ل یگوش
 بهش حال شب آرا رو بپرسم؟ 

کار  یدوست دارم بدونم االن داره چ یلیگذاشتم، خ بمیج ی رو تو یو گوش  دمی کش یپوف
 کنه.  یم

 ! ادیز  یلیبراش تنگ شده بود، خ دلم

 

 . دیاز پشت سرم به گوش رس نیو پر از ناز نازن فی ظر ی صدا

 ؟یکن یکار م  یاون جا چ -

 

 بدم؟  حی بهت توص د یو خشک گفتم: با  دمیهم کش ی هام رو تو اخم

 

امارت  می اومد یاز وقت ؟یقدر بداخلق  نی : چرا ادیبازوم کش ی رو ی اش رو با لوند  دست
اباش با مامانش خوب  هست ب بیهم عج  اسمنی  ی برا ،یکن یشما اصلا بهم نگاه نم

 ! ستین

 

 و ازش فاصله گرفتم.  دمی رو به شدت از دستش کش بازوم

تو نگران    دمی م حیهم توض اسمنیبه  م، ی ندار یوقت هست با هم نسبت یلیمن و تو خ -
 دخترم نباش! 
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  ییدرشت و آهو  یمشک  ی اخم بهم نگاه کرد، هنوز هم لوند و جذاب بود، چشم ها با
 کرد.  یخودش م ریرو اس  ی داشت که هر مرد

 

 ! ی پرخاشگر شد ار،یشاه ی شد   بیعج یلیخ -

 

رو ازم انتظار   یچه رفتار یستیزنم ن یوقت ن؟ینازن هیحرص نگاه اش کردم: منظورت چ با
 ؟یدار

 

 بود رو کنار زد. ختهیصورتش ر ی رو که رو ی و موها  دی کش یپوف

کردم عاشق  یشناختمت فکر م یاگه نم ،یکن ی با خدمتکار ها هم بهتر از من رفتار م -
 ! ی شد

 

وقت دوستت نداشتم، نه تا قبل از ازدواج مون،   چ یلب ام نشست: من ه ی رو ی شخندین
 ! نیهم ،ی من فقط مادر دخترم شد  ی بعد اون برا

 

  یبوند، با اخم و عصباومد، دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد و خودش رو بهم چس جلو
 نگاه اش کردم. 

 

  نیا ی خوا  یطور هست، نم نی و آروم زمزمه کرد: اگه ا دیام کش نهیس  ی دستش رو رو هی
 دلم برات تنگ شده!  ؟یمادر دخترت رو ببوس 
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 گونه ام زد. ی رو  یکیکوچ ی بوسه  و

  هی  چ،یبهم دست نداد ه یجز عذاب نداشت، حس خوب یزی من چ ی لمس شدن ها برا نیا
 کرد! شه یوجودم ر  ی بد تو یلیخ انتیحس خ

 خواست!  ی من فقط و فقط شب آرا رو م دل

  طنت یاون شب انگار بهش معتاد تر شده بودم! به وجودش، حضورش، ش ی از بوسه ها بعد
 هاش...آخ شب آرا! 

 

 یحرف ام رو نمکدوم  یگفتم: ازم دور شو، معن ت یرو از خودم کنار زدم و با عصبان نینازن
 چشم هام گمشو!  ی از جلو نی بس کن نازن  ؟یفهم

 

 ار؟ یبهت نگاه ام کرد: شاه با

 

 کشم! یخودم رو م ایاون رو   ایو پرواز کردم، اگه کنارش بمونم قطعاا  دمی کش یپوف

 

بود که پدرم بهش   ایلوانیترانس ی ها ی جا قسمت پر ن یباغ امارت فرود اومدم، ا ی تو
 کرد.  یحکومت م

 

 شنگول شاهکار!   ی نفر محکم به شونه ام زد و صدا هی

 داش بزرگه، حال و احوالت چطوره؟  -



 ا یلوان ی ترانس

 
317 

 

 

 هم رفت.  ی شونه ام گذاشتم و صورتم از درد تو  ی ام رو رو دست

 کو؟  یاسی! کهیداداش کوچ ی کرد دای پ ینیدست سنگ -

 

مثل خودت عاشقش شد! عجب   ،یرخش جنابعال  شی باغ اشاره کرد: پ ی اصطبل گوشه  به
 ! ی دیی زا یدختر

 

 ! دم؟ییگرد شده نگاه اش کردم: من زا ی چشم ها با

 

 !ی زد: باالخره کار مهم رو تو انجام داد یو چشمک  دیخند

 

 شاهکار! یهست وونهی خنده سرم رو تکون دادم: هنوز هم د  با

 

 باال انداخت.  ی و شونه ا  دیخند

 

 ! نیخوب خلوت کرد یبرادر -
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  چیبابام که ه یکرد، حت یسمت مامان و بابا، هردوشون با لبخند به من نگاه م می برگشت
زد، حقا که پدر و   یکه اومده بودم بهم لبخند م روزی شد از د ینم دهیوقت بدون اخم د 

 هستن!  یمادر اسطوره عشق و مهربون

 

بهم   ی اش زدم، مامان لبخند یشون یبه پ ی لقه کردم و بوسه اام رو دور کمر مامان ح دست
 زد.

 پسرم! با دخترت!  یجا هست نیا شهی هنوز هم باورم نم -

 

 جا پلسم!  نیبه بعد ا  نی بهش زدم: باور کن، از ا لبخند

 

 ! گهی: نه بابا، من پاشم برم ددی کش یپوف شاهکار

 

 ؟ ی بر کجا  ،یمملکت نی ا عهدیابروم رو باال انداختم: ول هی

 

 یبابا و شاهکار اخم نشست و مامان با ناراحت یشونیپ ی سه تاشون ساکت شدن، رو هر
 نگاه ام کرد. 

 

  ی عهدیاز ول یبگم! هر وقت بگ یدونم چ ی...نمیعن یبا من من گفت: داداش...ما... شاهکار
 دم مطمعن باش!  یاستعفا م
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  یپادشاه  نیا د یگفتم: الزم نکرده، من همون موقع که رفتم ق یکرد و با تشر و ناراحت اخم
 امارت و حکومت حق تو هست!  نی رو زدم شاهکار، ا

 

  ی که تو یدون یم ؟یکن یکار م  یچ اسمنیبار بابا گفت: با  نینگاه ام کرد، ا یناراحت با
 تونه ملکه بشه.  ینم ایلوانیترانس

 

که همه بفهمن   می جا هست نی م، ما ادون یشلوارم فرو بردم: م بی ج ی ام رو تو دست
  ایخواهر   نیره، چون نازن یم  تی به دراگو نا نیشما هست، بعدش با نازن ی نوه  اسمنی

از بابت اشراف زاده   یمشکل اسمن،یاون   نیو جانش هیمنطقه خاک ی برادر نداره االن ملکه 
 . ادی ینم شیپ اسمنی بودن 

 

 ؟ ی : دانشگاهش چد ی بار مامان پرس نیا

 

دانشگاه اشراف زاده ها ادامه   ی تا تو  تخت ی فرستمش به پا ی: مدمیموهام کش نیب یدست
 شناخته بشن.  تی به رسم دی با گهیبده، اون و شب آرا د

 

 لنت؟ یآت ی گرد شده نگاهم کرد: شب آرا...نوه  ی با چشم ها بابا

 

ققنوس   دوارمیته گفت: امو آهس   دیکش یقیبله تکون دادم، نفس عم  ی رو به نشونه  سرم
 ها دردسر درست نکنن.
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  یرفت، م یکه صداش رو بشنوم غنج م نیا ی هم رفت، دلم برا ی تو  یهام از ناراحت اخم
تونستم که به عمران زنگ بزنم و حال دخترش رو   ینم یخواستم از حالش بپرسم ول

 بپرسم! 

تا دختر کوچولوم رو   دمیاخم هام باز شد، چقدر انتظار کش دنشیاز دور اومد، با د اسمنی
 شده بود.   قت یحاال آرزوم حق  نم،یقصر بب ن یا ی تو

 

 ***** 

 

 شدم.   رهی اتاق ام خ یبه سقف مشک دم،یتخت دراز کش ی ام رو در آوردم و رو راهنیپ

 . ستادی آروم داخل اومد و کنار در ا  اسمنیاتاق ام زده شد، مجوز ورود که دادم  در

 

 ؟ ی ستادیچرا اون جا ا ا، یشدم و نشستم: ب زیخ مین

 

تونستم حس   یتخت نشست، م ی رو یکم ی انداخت و اومد، با فاصله  ن ییرو پا سرش
 رو که داشت حس کنم. یو نگران شی تشو

 

 دخترم؟   یچرا نگران  زم؟ی شده عز یگفتم: چ  یاش رو گرفتم و با لبخند مهربون فی ظر دست

 

 ! یکه پدرم هست شهیو با من من گفت: هنوز باورم نم دی اش رو گز  لب
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و پر از آرامشش   قیسمت خودم، محکم بغلش کردم، نفس عم  دمشی و کش دمی خند آروم
 . دمیرو شن

 هستم.  شونی ا ی بانو باور بکنن بنده بابا یاسیبلکه  م؟یبد  ی ِان اِ  ی د شی آزما هینظرت چ -

 

 ؟ یبابام یراست یو آهسته گفت: راست دی گز لب

 

داشتم که با جنس آرامش آغوش   یروشون زدم، آرامش ی رو نوازش کردم و بوسه ا موهاش
 و ملموس بود. نی ریبه همون اندازه ش یشب آرا فرق داشت، ول

 

من بابات   ی راست یدلم، آره دختر قشنگم، راست زیزمزمه کردم: آره عز نیر یبا همون حس ش 
 هستم! 

 

 شب آرا؟  ی رو بلند کرد: عمران هم بابا سرش

 

 م؟ یگم نام بود ی : فقط من و اون شاهزاده هاد یکش یرو آهسته تکون دادم، پوف سرم

 

 گم نام هست!  عهد یهم ول نیلب ام نشست: تک ی رو یکج لبخند
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 همون استاد خودمون؟   ن؟ینشست و با تعجب گفت: تک عیهاش گرد شد، سر چشم

 

ندم بزرگ تر شد: من و عمران از ترس جون بچه هامون فرار  رو تکون دادم و لبخ سرم
 اون از ترس ازدواج و پادشاه شدن! م،یکرد

 

 کجا؟  عهدی: عجب! ولدی خند آروم

 

رگه   نیهست، قراره پادشاه ا  نهیخون آشام و گرگ  ی دورگه  نی: تکدمی اش رو آروم کش لپ
 ها بشه! 

 

 ی تونم به ادامه  یم یشد و گفت: ک  رهیرو متفکر تکون داد، به چشم هام خ سرش
 دانشگاه برسم؟ 

 

  تیدونم! هر وقت تو و شب آرا به رسم یگفتم: نم  یبه بدنم دادم و با خستگ یکشش
دراگو   یدانشگاه اشراف یریم ای بعدش   نه،یب یبابا داره تدارک مراسم تو رو م ن،یشناخته بش

 ! ایلوانی دانشگاه ترانس یریم  ایو  تینا

 

 هست!  شمیبرم، شب آرا هم پ ایلوانیبه ترانس  شهیگفت: م مظلوم

 

 .دمی اش رو بوس یشونیلحظه نگاه اش کردم، لبخند زدم و پ  چند
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 کنم!  یشده من هم دارم غش م ریبدو برو بخواب که د دم،ی اش رو م بی ترت -

 

دادم، بعد هم از اتاق   ییوگفت که جوابش رو با خوش ر یریو بلند شد، شب بخ  دیخند
 رفت.  رونیب

 

 ***** 

 

 " شب آرا "  

 

خوشگل    یلیخ ی شده  یسقف طراح دمیکه د یز یچ  نیهام رو با درد باز کردم و اول چشم
 اتاق بود. 

  یداشتم، انگار انرژ یبیچشم هام گذشت، حس عج ی از جلو دمیکه د  ییها  زیچ تمام
  ی کرد بهش اجازه  یو التماس م  دیغر  یداد و م ی وجودم داشت جولون م ی تو ی ادیز

 بدم.  ی آزاد

داخلش   یکه فقط تا پنج سالگ  ی خودم بود، اتاق یمی تخت، همون اتاق قد  نی اتاق و ا نیا
 بودم.

  یگفتم و سرم رو دو دست ی بلند  یآخ د،یکش ریدفعه ت  هیبشم که سرم   زی خ مین خواستم
 . دمیچسب
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 ی تو که ما رو به کشتن داد ،ی شد   داریباالخره ب ی ل آرا با هول داخل اومد: وا باز شد و د در
 خواهر جان! 

 

 گفتم: چرا؟  ی بم و گرفته ا ی نشستم و با صدا کامل

 

حالت   ؟ی دی د ی! چیهوش یهفته هست ب ک ی گفت:  نی تخت نشست و غمگ ی  لبه
 خوبه؟ 

 

اتاق  ی دور نگاه ام رو تو هیبله تکون دادم،    ی دهنم و قورت و سرم رو به نشونه  آب
 چرخوندم. 

  نیرو داشتم که چن نیا ی آرزو  شهیبود، هم زونی کلفت از سقف آو ریبا چهار تا زنج  تخت
 داشته باشم!  یتخت

هم   یبلند طوس یدوتا عسل ،ی و سورمه ا  یطوس ی داشت با بالشت ها   ی سورمه ا ی  ملفه
سمت    یعسل ی چراغ خواب به شکل پروانه و رو  هیسمت چپم  یعسل ی کنارش بود، رو

 عمه و آرش بود. لنت،یاز من، مامان، بابا، آت یعکس خانوادگ  هیراست 

 

پشت سرم   ، ی توالت سورمه ا  زیم هیبزرگ و سمت راست   یطوس یواریچپ کمد د   سمت
بالکن چند تا گلدون هم بود که  ی داشت، رو یبزرگ  باا یکه بالکن تقر  ی ا  شهیتماماا ش وارید

 وجود داشت. یخوشگل یلیبزرگ و خ  ی داخل شون گل ها
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داشتن   دیو سف ی سورمه ا  ،یطوس ی گلدار که گل ها ی اتاق رو با درخت ها ی ها وارید
 اد. د یاتاق بهم آرامش م نی رو نداشتم قطعاا ا ب یحس عج نیکرده بودن، اگه ا یطراح

 

همه منتظر تو هستن، انار که مرد و زنده شد تا   م،ی بر  ای آرا دست ام رو گرفت و گفت: ب دل
  ی! بابا آتزدی رفت به خواب اش و همش غر م یم دی خواب یم ی بابا آت یوقت  ،ی ای به هوش ب

 روح خل تو!  نی شده از دست ا وونهید

 

 نبود. ادی هم ز یل یاومدم، ارتفاع تخت خ نیی تخت پا از

 تنم بود. یشرت و شلوار راحت یت هی

 

همه   م،ی رفت نییپا ی رفت، دست دل آرا رو گرفتم و با کمک اش به طبقه  یم جی گ سرم
 داشت نشسته بودن. ی سورمه ا یرسم  ی از خونه که مبل ها یقسمت ی رو

 

  صداشون زد،  یسمت ام که بابا آت  انیبلند شدن و خواستن ب  عیسر دنم ی و مامان با د بابا
 هردوشون درمانده به بابا نگاه کردن و دوباره نشستن. 

 

 ؟ یدار یو تحکم گفت: چه حس  تی با جد یآرا بازوم رو فشرد، بابا آت دل

 

 گفتم: قدرت! اریاخت یو ب  دمیام رو گز  لب
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 لب اش کج شد، سکته کرد؟  ی  گوشه

 خودم رو گرفتم!  ی که رسوا بشم جلو ن یقبل ا یدفعه خنده ام گرفت ول  هیفکر خودم   با

 ! یکار کن یچ دیکه با  یدون یدل آرا؟ م -

 

درش   یاز اتاق ها رفت، وقت یک ی و به سمت  دیآرا سرش رو تکون داد، دست ام رو کش دل
 اش دهنم باز موند!  یرو باز کرد از بزرگ 

 شه.  یم  دایداخلش پ ی بخوا یباشگاه کاملا مجهز که هرچ هی

 

  هیرو که اسم اون رو نوشته بود باز کرد،   یکی رفت که کمد داشت، در  یت آرا سمت قسم  دل
 در آورد.  یکرم یشرت و شلوار ورزش  ییسو

 

 هست!  یکیکردم گفت: کمد تو اون  یبه من که مات شده بهت نگاه م رو

 

خوشگل روش   یلیرنگ که اسم من رو خ یکمد آب ه یکرد نگاه کردم،  یکه اشاره م  ییجا به
 کرده بودن.  یحکاک

 

 جا نبودم! ن یسمت کمد رفتم و با تعجب گفتم: آخه چطور ممکنه؟ من که تا حاال ا به
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روز نشد که اسمت   کی یروح یول ی نبود یباال انداخت: جسم ی شونه ا الیخ یآرا ب دل
که  ایداخل کمد هست، لباس هات رو عوض کن و ب ی بخوا یهرچ اد، یامارت ن ن یا ی تو
 ! میکار دار یکل

 

عوض کردم، موهام رو   یاسیو   دی و شلوارک سف  یاسی ی تنه  میتاپ ن هیهام و با   لباس
 بافتم.  یماه   غیرو ت یمحکم فرق سرم بستم و باق

 . میبکن یرزم ی ها نیتمر  دیبعد دل آرا گفت که با  می گرم کرد یکم اول

 و نه تو!   نمیب یم  بی ، چون نه من آسنکن  یرحم چ یه -

 

عقب   عیاول من جلو رفتم، پام رو بلند کردم و خواستم بزنم به صورتش که سر م،ی گرفت گارد
 رفت. 

رو احساس نکردم   ی ام زد که درد نهیبه قفسه س ی دوتا دست هاش بلند شد و ضربه ا ی رو
 دور شدم. یاز شدت ضربه چند قدم یول

 لب هام نشست.  ی رو یکیشد، لبخند کوچ  رهیبهم خ ی آرا با پوزخند دل

  ی که برا یبکنه با سرعت یکه حرکت  نی و دوباره جلو رفتم، قبل از ا دمیکش یقیعم نفس
  ی پشت سرش فرود اومدم و زدم به ساق پاش، رو دم،یحرکت پر  هیخودم هم تازه بود تو 

 زانو افتاد.

 

 آج... یخوب هام رو روش شونه هاش گذاشتم:  دست
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پرت ام کرد! اصلا  ادیجمله ام رو تموم کنم، جفت دست هام رو گرفت و با قدرت ز  نذاشت
 و مات شدم!  شیک 

 

نگاه ام نکن،   یگرد شده ام نگاه کرد: اون طور ی و با خنده به چشم ها  ستادیسرم ا  ی باال
 جونم!  یشب  ریققنوس رو دست کم نگ هی

 

حرکت   هی خنده سرم رو تکون دادم، دست اش رو به سمت ام دراز کرد، گرفتم اش و تو   با
 بلند شدم. 

 

  یهست که تو تا االن نم ییها  ز یشد و گفت: قدرت هات کاملا فعال شدن، چ ی آرا جد دل
 .یداشته باش رشیپذ یآمادگ   دی بدم، قبلش با  حیو من مامور شدم برات توض یدونست

 

 و از شونه ام کنار زدم.  دمیبه موهام کش  یدست

   ؟ی چطور -

 

 یدار یشب آرا اون روح تو هست و هرچ  ،یبش ی کیبا انار  دی : اول بادیکش یقیعم نفس
از  یوجود داره، بعض می مستق ی قدرت تو و اون رابطه   نیب شه،یبه اون مربوط م یو ندار

 رگه ها. ی  هی بق ی روی ستفاده از ناز جمله ا  ،ی اریبه دست ب دی قدرت هات رو با کمک اون با
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رگه ها رو   ی  هیبق ی رویرو دارن که ن نیدونستم ترنس ها قدرت ا  یرو تکون دادم، م سرم
 وقت امتحانش نکردم.   چیهم داشته باشن، من ه

اتاق   م،ی ری تا دوش بگ می بعدش به اتاق هامون رفت م،یکرد نیها با دل آرا تمر  گهید یکم
 اون هم کنار مال من بود.

 

خواستم    یزده شدم که حد نداشت، م جان یتخت ام ا ن قدر ه ی تلفن همراه رو دنید با
 زنگ بزنم. اریتر به بچه ها و از همه مهم تر شاه عیسر

 ی و لبخند دمیبه لب هام کش یاراده دست یقلب ام با آوردن اسمش باال رفت، ب  ضربان
 هاش تنگ شده بود. اخم  ی زدم، دلم برا  ی محو

 

اش کردم، لباس هام رو در آوردم و آروم داخلش نشستم، آخ که   یهم کف یرو پر و کل وان
 داد.  یفیچه ک 

 

بچه ها داخلش وجود داشت، مطمعنم کار بابا   ی ام رو روشن کردم، تمام شماره ها  یگوش
 بود.

 

گوش ام    ی بم و جذابش تو ی رو گرفتم، بعد دوتا بوق صدا اریشاه ی مکث شماره   بدون 
 . دیچیپ

 بله؟  -
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 لب زدم: سلم استاد!  یو با دلتنگ دمیکش یقیعم نفس

 

 وروجک؟  ی: خودتدیکرد، با تعجب و شک پرس یمکث

 

 ؟ ی : خودم هستم، صدام رو فراموش کرددمیوان دراز کش ی تر تو  شیو ب  دمیخند

 

 هم حس کنم. یو از پشت گوشکه زد ر ی تونستم لبخند محو یم

 وروجکم رو فراموش کنم؟  ی تونم صدا  ی مگه م -

 

  یو عشق جانیشد، ه ی تر م شی قلب ام هر لحظه ب ی تپش ها دم،ی گز  جانیام رو با ه لب
 تونستم کامل احساس کنم. یداشتم رو م اریکه به شاه

 

 زنگ بزن!  یر یتصو نمت،یخوام بب یگفت: م یبا دلتنگ اریچند لحظه شاه  بعد

 

بفهمه من از حموم   اریبود شاه یافتادم، کاف تمیوضع  ادی قبول کنم که   جانی با ه خواستم
 ! شمی! من تموم مگهی د یچیباهاش تماس گرفتم، ه

 

 شه! یهول و وال گفتم: نه نه! نم با
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 ؟ یچ ی : برادی بودم اخم کرد، با تعجب پرس مطمعن

 

 یچون تو حموم دارم باهات الو م افتادم، امکان نداشت بهش بگم  یر یعجب گ ی وا
 ترکونم! 

 

 ار؟ یشاه ییلب ام نشست: بماند! کجا  ی رو  یپر استرس لبخند

 

 هست؟  شتی پ یکس ؟یی و با تحکم صدام زد: شب آرا؟! کجا دی کش یپوف

 

 باشه؟  د یبا یدهنم رو قورت دادم: ن...نه...ک  آب

 

 ! ییحاال بگو کجا  ن یتر شد: هم  شیصداش ب  تحکم

 

 خدا! غلط کردم زنگ زدم!  ی ا

 

 من کجا هستم؟  ی داد ری چرا گ اری شاه ی وا -

 

  کیبعد گذشت   ی خوا یتو نم  یعنیلرزه،   یو صدات م ی جواب داد: چون هول شد طلبکار
 ؟ ینیهفته و سه روز من رو بب
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 چقدر دلم برات تنگ شده؟  یدون یخوام، م یشد: معلومه که م زونیهام آو  لب

 

 زنگ بزن. یریتصو نرم تر شد: پس  صداش

 

 !اری تونم شاه  یتر آوردم: نم نییرو پا صدام

 

 ؟ یتون ینم یچ  ی گفت: برا کلفه

 

زدم، با خجالت و آهسته زمزمه کردم: چون   ایجوابش رو بدم، آخر دلم رو به در یچ موندم
 از حموم و داخل وان باهات تماس گرفتم! 

 

نفس  ی شکست صدا  یمون رو م نی که سکوت ب  یزیازش بلند نشد، تنها چ ییصدا گهید
 من بود!  ی خجالت زده  ی قرار اون و نفس ها یب ی ها

 

 زنگ بزن. ی اومد رونی که ب نی چند لحظه آروم گفت: بعد ا بعد

 

 دفعه چش شد؟!  هیقطع کرد،   ی هم بدون حرف اضافه ا بعد
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تونستم اون   یاز هم باز شدند، کاش م ی لب هام به خنده ا دیکه خجالت کش نی فکر ا با
 ! نمیلحظه صورت اش رو بب

 از خجالت سرخ شده باشه!  اریکه چه شود! شاه ی شد، وا لیکم لبخندم به خنده تبد  کم

 

که تا مچ   دمیپوش یبلند صورت ی حوله  هیو سرحال دوش گرفتم،   یعال فیکه با ک  نیا  بعد
 تخت انداختم و دوباره بهش زنگ زدم. ی پوشوند، خودم رو رو یپاهام رو م

 

 حضرت!  ای گفتم: تموم شد عل طنتیجواب داد با ش یوقت

 

من عقب  دهیکنم، حاال که اون خجالت کش تشیتر دلم خواست اذ  ش ینداد که ب یجواب
 رم! ینم

 

 ار؟ یشاه ییخنده گفتم: اون جا با

 

 جواب داد. ی گرفته ا  ی صدا با

 !  یجام! وروجک انگار سرحال نی ا -

 

 بود.  ده یصدات تنگ ی گفتم: معلومه، دلم برا  یاوهوم
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دلم، لحظه شماره   زی و آروم گفت: دل من هم برات تنگ شده بود عز  دیکش یقیعم نفس
 . دنتیدوباره د ی کنم برا یم

 

  می ر یم می دار یاسیمن و  ار،یاز اون طرف گفت: شاه  یفیظر ی بگم که صدا یز یچ خواستم
 .ی ایبدم ب شنهادیاومدم به تو هم پ ،ی اسب سوار

 

قبل رفتن دوتا نگهبان هم با   ن،ینازن امی یجوابش رو داد: نم ی محکم و جد  اریشاه
 . نیخودتون ببر 

 

 نگران ما نباش!  زم،ی تر اومد و با ناز گفت: چشم عز ک ینزد  نینازن ی صدا

 

  نیو دلنش فی ظر ی صدا  نی ام سوخت، ا نهیس  ی و قلب ام تو دمی شن ی بوسه ا ی صدا
 ! اریبود! همسر سابق شاه نینازن

هستم و اون وقت   اریها فاصله از شاه لومتریجا با ک  نی، من ا گلوم نشست   ی تو بغض
 خوره!  یبغلش وول م ی خانم تو یناز

 

 به خودم اومدم: شب آرا؟!  اریشرمنده و آروم شاه  ی صدا با

 

 د؟ ی بزنه و با بغض و حرص گفتم: تو رو بوس یحرف نذاشتم
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 ی تو رو ببوسه؟ مگه قول نداده بود یگفتم: چرا گذاشت یبلند تر ی نداد، با صدا  یجواب
 ؟ ینش کی بهش نزد

 

آروم باش    د،ی گونه ام رو بوس رمی که جلوش رو بگ نی کرد با آرامش حرف بزنه: قبل از ا  یسع
 شب آرا! 

 

تخت   ی شدم و رو  زیخ مین دم،ی کش یو بغض تند تند نفس م تیاز عصبان د،یام چک اشک
که رو  یتی قدرتم با حساس ادیز  شیفزا نشده بودم، ا  یحد عصب نیوقت در ا چی نشستم، ه

 دارم باعثش بودن.  اریشاه

 

کنم، من دلم رو   یعوض نم یزی چ چ یتو رو با ه  یدون یآروم تر ادامه داد: تو که م اریشاه
تر از تو هست   نییکه صد قدم پا یبه کس د ی تو نبا ن،یبه تو دادم وروجک نه به نازن

 ! شب آرا؟ یحسادت کن

 

 یب ی د ی: چرا جواب نم دینال  یبا درموندگ  اریندادم، شاه یهام رو پاک کردم و جواب اشک
 کنم ها! یو کبودت م  اهیاون جا س امی یشم م  یانصاف؟ پا م

 

 سراغ من!  ایرو کبود کن بعد ب  نیو با بغض گفتم: اول نازن دمی برچ لب

 

 وروجکم بگه!  ی: چشم، هرچدی خند آروم
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 لب ام نشست.  ی رو ی لبخند

 

 ***** 

 

 کنم!  ینم یکار نیبا غر غر گفت: من چن انار

 

 در ننداز! لنتی! من و با جناب آتخودیو کلفه گفتم: ب دمی کش یپوف

 شششششششششششش 

از   یچی! آخه منگول جان تو که هنمتیبرو بابا تکون داد: گمشو نب ی رو به نشونه  دستش
 شو!  یکی باهام  یو بگ  ینیروبه روم بش ی ا یب یکن یغلط م یدون  ینم هیقض نیا

 

گله ققنوس قصد جونت رو    هی  یستیمن ن ی جا بلند شدم و با حرص گفتم: تو که جا از
تو   ی برا ی اتفاق رمیمن بم یوقت ،ی ریور و اون ور م نی ا یو با خوش یروح  هیداشته باشن! 

 انار؟  تی به خر  ی چرا خودت رو زد ،ینیب ینم ی اوفته و صدمه ا  ینم

 

خاطرات و فعال شدن قدرتت اون قدر برات   ی ادآوردی  ی دینگاه ام کرد: خودت د نیغمگ
  می بش یکیبا هم   یآسون نیبه ا می تون یخلسه، ما نم ی هفته برد تو هی بود که تو رو  ی ادیز

 ات نشه!  یچی و تو ه
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شب آرا همه   شه،یام نم یچی من ه یتو بکن یجا بلند شد و ادامه داد: فکر نکن هر کار از
چاق   یشم، چاق بش یم فیضع یبش فیداره، اگه ضع میمن اثر مستق ی تو رو ی کار ها ی 
 از تو هستم که بعد مرگت هم وجود داره! نهیآ ه یشم، من فقط  یم

 

 انار بس کن!  -

 

 . دیچرخ یهردومون به سمت دل آرا و بابا آت  نگاه

 

  دی تونه کامل بشه، اون با ینه شب آرا نموگر ن،یبکن دی کار رو با ن یآرا رو به انار گفت: ا دل
 . ارهیقدرت هاش رو به دست ب ی همه 

 

 بهش نداد. یو جواب دی کش یپوف انار

 

من و دل آرا   شه،ینم شی زی به من کرد، بعد رو به انار گفت: شب آرا چ ینگاه یآت بابا
  بیزاره به خودش آس یجسمش نشسته و نم ش یعمران هم پ م،یجا دار  نیهواش رو ا 

 بزنه، انار زود باش! 

 

 بهش زدم. ی نگاه ام کرد، لبخند مطمعن دی با ترد انار

هم جون سالم به در    یکی نی از خلسه در اومدم از ا ینگران من نباش روح جونم! وقت -
 خلسه!   رمیم  گهیدور د هیبرم، فوق فوقش  یم



 ا یلوان ی ترانس

 
338 

 

 

 آرا با خنده گفت: آره خب! بادمجون بم آفت نداره!  دل

 

 انار نشست، اومد و درست روبه روم نشست.  ی لب ها ی رو ی محو لبخند

 ی دسته   ی در آورد، رو بیغر  بیخوشگل و البته عج یلیخ ی چاقو هی اش  بیداخل ج از
 کار شده بود.  یچاقو زمرد قرمز به شکل علمت ته

  نیموندم، قبل از ا رهیرنگش خ دی به خون سف رتیبا ح ، ی چاقو دست راست اش رو برد با
احساس نکردم، از دست من   ی درد چیکه ه دی دست چپ من رو هم بر امیکه به خودم ب
 قرمز داشت خارج شد. ی که رنگه ها دی هم خون سف

 

 شد.  رهیخودش گرفت و به چشم هام خ یدست خون ی شدم رو تو  دهی بر دست

از درد  یدار ی اگه حس کرد ی حت ، یطیشرا چیه ی کنم تو یم دی...تاکی طیشرا چی ه ی وت -
  نیاون موقع علوه بر مرگ تو، من هم از ب ،یهم حق نداره دست ام رو ول کن یریم یم
 رم! یم

 

 راحت!  التیکردم و مصمم گفتم: خ اخم

 

 . گهیم یچ دمیشن ینم ، یزیلب شروع کرد به زمزمه کردن چ ری زد، ز ی لبخند
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بدنم حس به دست چپ ام منتقل شده، بدنم سر   ی حس تو یکم حس کردم هرچ کم
  رهیهنوز سر پا بودم و خ یدونم چطور یکردم، اما نم یرو احساس نم یچیشده بود و ه

 شده بودن.   دیسف که از موقع خوندن ورد کاملا  ییانار، چشم ها ی شده بودم به چشم ها

 

دفعه   هیشد،   یو خون به شدت داشت ازش خارج م زدیهردومون به شدت برق م دست
که   نیقبل ا دم،یکش ی بلند غیج  اریاخت یقلب ام حس کردم و ب ی رو تو ی دی شد یلیدرد خ

 زانو بزنم دل آرا بازوم رو گرفت. 

 

 گوش ام محکم گفت: تحمل کن، کم مونده تموم بشه.  دم

 

دل آرا رو محکم چنگ زدم و با نفس   ی رو حس کردم، بازو یبدتر یلیلحظه درد خ همون
رفت و خودم رو  یاهیکه سراغ ام تومد چشم هام س ی درد نینفس نگاه اش کردم، با سوم

 مرگ احساس کردم. یقدم کی  ی تو

مردم، هر چند   یداد اما من اون جا داشتم از درد م یادامه م یاحساس چیبدون ه  انار
 یتر، تقل م دی شد یلیو خ یک ی بدتر از اون  ی کی دم،ی کش یم ی بد یلیبار درد خ  کی لحظه 

 اون و محکم دست ام رو گرفته بود.  یکردم خودم رو از انار دور کنم ول

 

گفتم:   ی ق پر از دردانار زانو زدم و با هق ه ی پا ی جلو  ره،یآرا هم نتونست جلوم رو بگ دل
 ولم کن! یبسه! بسه ولم کن! درد دارم لعنت
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بار چشم   نی چونم گذاشت و سرم رو به سمت خودش برگردوند، ا ر یدست اش رو ز یآت بابا
 . ینبود، پر بود از غم و ناراحت یخیهاش 

 

تحمل   دیبا یول یدونم درد دار یدلم، م زیگفت: آروم باش عز یآروم و مهربون  ی صدا با
 شب آرا... یکن

 

 تونم! درد دارم!  یگفتم: نم  هیو با گر  دمیحرفش پر  وسط

 

اون خاطره   ادیزانوم رو درمان کرد، فکر کنم اون هم به  یافتادم که بابا آت ی خاطره ا ادی
 بهم زد.  یکی افتاد که لبخند کوچ

 

  نیزارم بعد ا  یمن! نم ی گفت: بهم اعتماد کن فرشته  نان یهام رو پاک کرد و با اطم اشک
 رو هم بگذرون. یآخر  نی! ایرو تحمل کن ی درد

 

 غیکردم ج یم  یبار سع نی بغلم کرد، دست راست ام و دور گردنش حلقه کردم، ا   محکم
 دادم.  ی فشار م  یمحکم بابا آت ی اومد دهنم رو به شونه  ینکشم و هر وقت دردم م

تر از بابا دوستش داشتم،   ش ی ب یحت یبچگ ی اومد که تو  یم ادمیاعتماد داشتم،  بهش
تر بابا دوست داره! دلم واسه بابا سوخت،   شی رو ب یچرا دل آرا بابا آت دمی فهم یحاال م

 تر از خودش باباش رو دوست دارن!  شی دختر هاش ب

ن بده و  نشو یآسون نی تونست به ا یمهربون بود و دلسوز، اما چون پادشاه بود نم  یآت بابا
 کرد.  یمانندش پنهون م  خی ی احساس هاش رو پشت چشم ها ی همه 
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هوش افتاد،   یبه خودم اومدم که کار انار تموم شد و کنارم ب یدونم چقدر گذشت، وقت ینم
بودم به   رهیچشم هام باز بود و خ ی ال  دم،ید ینداشتم و همه جا و تار م  یی خودم هم نا

 .دیام رو بوس  یشونیو پخم شد   ،یخوش حال بابا آت ی چشم ها

 

 کنه!   یم رییها تغ  زیاز چ  یلیخ یبش داریب یکنم دردونه! صبح وقت  یبهت افتخار م -

 

دل آرا کنار انار نشست و   دمی لحظه د  نی تونستم بدم، آخر ینم یعنیبهش ندادم،   یجواب
 بعد از هوش رفتم.

 

 ***** 

 

 "    اری" شاه

 

بود که دست ام رو به  ادیشدم، دردم اون قدر ز داری قلب ام از خواب ب  ی تو ی دی درد شد با
 مشت ام گرفتم.  ی شرتم رو تو یام بردم و ت نهیسمت س

رفت، از   ن یکه احساسش کردم از ب یبود، اما به همون سرعت یچ ی درد برا نی دونم ا ینم
 شد؟  یدفعه چ هی دم،یکش یقیو نفس عم  دمی جا پر
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نبود،   ی خوب ی ترنس ها اصلا نشونه  ی برا ییدرد ها ن یتم، چنسمت کتابخونه ام رف به
 یمهم  یلی که اتفاق خ نیکردن، مگه ا یرو احساس نم ی شدن، درد  ینم ماری ترنس ها ب

 بزنن.  بیبا سلح مخصوص بهشون آس ایافتاده باشه  

 

کردم و به فهرستش رفتم، چشم   دا یتند کتاب ها رو جابه جا کردم، باالخره کتاب رو پ تند
 ! ستیچ ی کردم، درد قلب نشانه  داشیپ عیهام اون قدر تشنه بودن که سر 

 

نشستم، به قسمت   یصندل ی اتاقم بود گذاشتم و خودم هم رو  ی که تو  یزی م ی رو رو کتاب
که روش مکث   دمیرو د یدفعه مطلب  هینبود،  ی قابل مطالعه ا زیچ  یمورد نظر رفتم ول

 شدن عشق.  یکیکردم، 

 

  یقدرتمند است و زندگ  اری دانند، روح ترنس بس یترنس ها م ی )) همان طور که همه 
 از جسم او دارد. ی جداگانه ا

ترنس ها قادر به  یبکنند که باق ییر ها توانند کا  یدارند، م ی ادیکه قدرت ز ییها  ترنس
شود روح آزاد باشد تا   یاتفاق باعث م نیشدن جسم و روح، ا  ی کیمانند   ستندیانجام آن ن

 . گری د ی به جسم بکند، از جمله گرفتن قدرت رگه ها یهر کمک

خود را ببرند و روح ورد مخصوص را   ی کار الزم است روح و جسم دست ها نیا ی برا
تواند جسم را   یکه م ی جسم مضر و درد آور است، به گونه ا ی کار به شدت برا ن یبخواند، ا

 ببرد. نیاز ب

 خواهند رفت. نی را رها کنند، روح و جسم هردو از ب گریهنگام خواندن ورد دست هم د اگر

که عاشق اوست   یت که کساس  نی جالب ا ی شود، نکته   یم ی دیجسم دچار درد شد  قلب
 . (( ادیبار با شدت ز کی درد را احساس کند، اما فقط  ن یتواند ا یم زین
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شب آرا رو گرفتم، قلب ام   ی ام رفتم و شماره  یبه خوندن ادامه ندادم، به سمت گوش گهید
کل وجودم رو  یو دهن ام کاملا خشک شده بود، استرس و نگران دیتپ  یاز ترس تند تند م

 ود.گرفته ب 

 جواب ندادم، آخر سر به عمران زنگ زدم.  ینداد، بار ها و بار ها زنگ زدم ول جواب

 

گفتم:   ی بلند  ی با ترس و صدا د،یچی گوش ام پ ی بله اش تو  ی که جواب داد و صدا نیهم
 شب آرا خوبه؟ 

 

 و آروم گفت: خوبه، نترس!   دیکش یقیعم نفس

 

 موهام بردم و شروع کردم به قدم زدن. نی دست ام رو ب کلفه

باهاش؟ چرا با   یکن یم یچه غلط یده؟! عمران دار یاش و جواب نم یپس چرا گوش -
 خوام حرف بزنم. یرو بده بهش م  یشد؟ گوش یکی روح اش 

 

رو   یر یم  یتوهم دار رمیم یخودم دارم از استرس م  اریجواب داد: شاه یو عصب کلفه
بود تا   نیبشه؟ تنها چاره مون ا  یکی مجبورش کردم با روحش  من ی کن یاعصابم، فکر م

  دیاستفاده از اون ها با  ی برا یاون بتونه از خودش دفاع بکنه، قدرت هاش رو فعال کرد ول 
 شد.   یم یکی با روحش 
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 گفتم: االن حالش خوبه؟  یتخت نشستم و با نگران ی رو

 

 آره برادر من! خداروشکر خوبه، خطر رفع شده و حاال خواب هست، فردا بهش زنگ بزن.  -

 

 بود. یمن کاف ی حالش خوبه برا دمیکه شن نیتر شده بودم، هم آروم

 ما!  می هست یتخت انداختم، چه زوج  ی رو قطع کردم و خودم رو رو یگوش

که  نیمثلا هم ست،ین یازیبه اعتراف علقه ن  یاز ین گهی اوفته که د ی م یلحظه اتفاق هر
 ! می ما عاشق هم هست یعنیمن درد اون رو احساس کردم  

 باحال شده!  یلیلب ام نشست، خ ی رو ی لبخند

 

 ***** 

 

دخترِ من و   اسمنیو تحکم گفتم:  تی و با جد دمی کوب  زیم ی دست هام رو محکم رو جفت
  ی شما ها برا تی و چه بدون رضا تی پادشاه هست، مراسم آخر هفته هم چه با رضا ی نوه 
 مردم بره؟  ی همه  ی آبروتون جلو  نیشما که دوست ندار  ره،یگ یصورت م  اسمنی  یمعرف

 

نداشتن بکنن، همه شون   ینطق گهید یبهم نگاه کردن ول تیشون با حرص و عصبان همه
 . ستیجلودارم ن یرو بکنم کس  یدونن اگه بخوام کار یشناسن و م  یمن رو م

به بابا    یخنده شون رو گرفته بودن، از جا بلند شدم و نگاه ی و شاهکار به زور جلو بابا
 کردم، چشم هاش رو آروم باز و بسته کرد. 
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رخش تنگ شده   ی و به سمت اصطبل رفتم، دلم برا رون ی اون از اتاق جلسه ب ی اجازه  با
 بود.

 ! لیو اص یاسب تماماا مشک  هیم بود،  اسب ا رخش

 

زدم و نوازشش   ی کرد، لبخند کی و سرش رو به دست ام نزد دیکش ی ا ههیام ش دنید با
 کردم.

 ؟ ی شده پسر خوب؟ توهم دل تنگ من بود یچ -

 

 اش نگاه ام کرد. یدرشت مشک ی چشم ها با

 کردم. تشیآوردم و سوارش شدم، به سمت جنگل هدا رونشیاصطبل ب از

 شدم. ادهیپ دم،ی به محل مورد نظر رس یوقت

 که وسط جنگل بود.  کی آبشار کوچ هی

آب به صورت ام زدم، رخش با صورتش اش به   یکه بود نشستم و مشت یکیکوچ ی جو کنار
 . دیکش یآروم ی   ههیکتف ام زد و ش

 

   ق؟یرف هیبهش زدم: چ یتلخ لبخند

 

 و از جا بلند شدم.  مدیکش یبار محکم تر به شونه ام زد، پوف نیا

 نگاه ام نکن!  یرخش چته تو؟ من حالم خوبه اون طور -
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 !اریخاک تو سرت شاه -

 

  یکیاز درخت ها نشسته بود و  یکی ی شاخه  ی رو الیخ یدامون که ب  ی رو دیام چرخ نگاه
 داد.  یاز پاهاش رو تاب م 

 

 بهش رفتم: چرا اون وقت؟  ی غره ا چشم

 

تونه جوابت رو   ی: اون بدبخت که نمدی پر نییدرخت پا ی باال انداخت و از رو ی ا شونه
 ؟ ی پرس یچرا سوال م یپلک یبده، الک

 

مونده بعد   ن یدست هام گرفتم، هم نینشستم و سرم رو ب نیزم  ی توجه بهش رو یب
 ! نمیسال دامون رو بب  ستیب

 

! یاریمظلوم ها رو در ب  ی ادا  ستیبه شونه ام زد: حاال الزم ن ی نشست و ضربه ا کنارم
 ! دمتیبخش

 

 زدم: ازت درخواست بخشش کردم؟  ی تمسخر لبخند با

 

 داد. هیدست هاش رو عقب برد و بهشون تک د،ی خند آروم
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 گم با انار حرف زدم! ینم ی حاال که نکرد -

 

 و ازم فاصله گرفت.  دیبه سمت اش برگشتم که ترس عیسر

 ؟ ی چته سکته ا -

 

 انار؟ حال شب آرا خوبه؟  گفت یگفتم: چ یخوش حال با

 

که حال عشق ات رو  ی دیسال روح باال مرتبه ات رو د  ستی چپ نگاه ام کرد: بعد ب چپ
 ؟ ی بپرس

 

 قصد جواب دادن نداره، به سمت اش حمله کردم.  دمید ی لحظه نگاه اش کردم، وقت چند

 کشمت دامون!  یآره؟ م   یگ یکه نم -

 

 !یجربزه ها ندار نی خودش پرت کرد اون ور: گمشو بابا! تو از ا ی و من رو از رو   دیخند

 

 نکن نکبت! حالش خوبه؟  تی: اذ دمیو من هم خند  دمیدراز کش کنارش

 

بهتره، احتماالا تو مراسم   یشده ول فیضع یلیشد: آره، گرچه خ ی و جد  دیکش یقیعم نفس
 !ی و کبودش کن  اهیو به قول خودت س شی نیبب یبتون اسمنی
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دل و   شهیبهم زد: باورم نم  یرو به سمتش برگردوندم، اون هم برگشت و چشمک سرم
 ! گرمی جسم ژ ی نبود نیتو ظاهر ب یخوشگله ول ی ادیرفت! حاال درسته شب آرا ز ی داد

 

 . نمیاش بب طنتیو پر از ش بایتونستم شب آرا رو با اون لبخند ز  یشدم، م  رهی آسمون خ به

با اون   نیکه نازن یاش دلم رو لرزوند، کار یشد دامون، از همون بچگ یدونم چ ینم -
  ییهاش...سربه هوا طنتی هاش...ش یزبون نیر ی نتونسته بود! با ش ی و لوند یهمه طناز
 دامون!  ی هاش...وا

 

انگار  ن یاش رو بب افهیق ی ! وا یشاه یرفت گهیخنده: تو د ریزد ز ی بلند  ی با صدا دامون
 مسخ شده! 

 

 ! ی! نه که تو انار رو دوست نداریبه پاش زدم: گمشو روان  ی دخنده لگ با

 

 خاک پاشم!   ه؟ یشد و محکم گفت: دوست داشتن چ  ی جد ییهو ی یلیخ

 

 دونفره مون تنگ شده بود!  یخوش گذرون ی خنده، دلم برا  ری ز می هردومون زد دوباره

  می دونست ینم  چکدومی اون اتفاق افتاد ه یشدم! وقت یکی ده سالم بود با دامون  یوقت من
  ی تا نابود یهوش بودم و دامون هم مرز  یماه ب کی که من تا  میش  ی م فیاون قدر ضع

 نداشت. 
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در اصل چون مخالف بود باهام قهر کرد! اما   دم،ی دامون رو ند  گهیکه فرار کردم د نیا  بعد
 ! گهی رش بود دپد ییجورا  هیرو به شدت دوست داره،  اسمنیدونستم اون هم  یم

 

  یم کی با ک  ی نشسته بودن و چا قیبا رخش به قصر برگشتم، همه داخل آالچ یمدت بعد
 خورد.

 

 : بدون من نامرد ها؟ دمی رو بوس اسمنی  ی خم شدم و گونه  

 

 داداش!  اسودی گفت: حسود هرگز ن  طنتیبا ش کاریشاه

 

 ت؟ یبا تو بود پاراز یبهش کردم: ک  یمصنوع اخم

 

 ****** 

 

 " شب آرا " 

 

اتاق   ی موهام زدم، عطر گل نرگس تو  نیگردن، مچ دست هام و ب ی رو برداشتم و رو عطر
 .دمیکش یقیناخودآگاه چشم هام رو بستم و نفس عم د، یچیپ

  ینگاه دم م ی هوا باز شد، با اخم به سمت دل آرا برگشتم که با لبخند گنده ا یاتاق ام ب در
 زد! یکرد، فقط اون در نم 
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 جون! شماره بدم خوشگله؟  ی گفت: ا یو با لحن الت دی کش یسوت

 

شل   قهیبود با تاپ  دهی پوش ی سورمه ا ی شلوار دم پا هی  دم،ی رفت و خند نیام از ب اخم
  نییخوشگل بافته بود، پا   یلیموهاش رو هم خ د،یشف پاشنه بلند   ی و کفش ها دیسف

 اومد.  یبهش م یلیکرده بود که خ یموهاش رو مشک

  راهنیبنفش داشت، با پ فی بودم که کمربند ظر   دهی پوش یطوس ی شلوار دم پا هیهم   من
  ی اسپورت بنفش که بند ها ی بودم، با کفش ها  دهی تاپ بنفش پوش رشیکه ز  یطوس ریحر

 داشت. یطوس

هم کردم،   ی محو شی خوشگل بنفش زدم، آرا  ی رو هم بافتم و روش گل ها موهام
 آماده هستم!  اریشاه دنید ی خب...برا

 

  دیسف راهنی با پ یهمه منتظر ما بودن، مرد ها کت و شلوار مشک م،ی رفت نییدل آرا پا  با
 .یو عمه بادمجان یامان گلبهبودن و مامان با عمه کت و دامن، م دهی پوش

 .می دم در بود، راننده در رو باز کرد و سوار شد  اه یس  نیموز یل هی  م،ی رفت رونیعمارت ب از

 

 شه؟ ینم ده ی چرا اصلا د  ه؟یپدر آرش ک  ،یدم گوش دل آرا گفتم: نگفت می نشست یوقت

 

ام رو  یبرام نوشت، گوش  یامیاش رو در آورد و پ یبه اطراف انداخت، گوش یمحتاط نگاه
 اش رو باز کردم. امیدر آوردم و پ
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آرش چهار سالش بود کشته شد، از همون موقع آرش و    یوقت ش،یشوهر عمه سال ها پ -
 کنن. یم یزندگ  یبابا آت شیعمه پ

 

 مچهین هی آرش  یدونست ی...میکردم: راست پیتا طنت یرو متفکر تکون دادم، بعد با ش سرم
 بهت داره؟  یحس

 

اش   ینگاه به گوش هینگاه به من و   هیگرد شده   ی رو باز کرد با بهت و چشم ها  امیپ یقتو
 کرد. پی انداخت، با اخم تا

 بود!  ی مسخره ا یدوستم داره؟ شوخ خیتو؟ اون کوه    ی گ یم یدار یچ -

 

  نم،یب یاش رو بهت م  یچشم ری ز ی اومدم نگاه ها یخواهر من؟ از وقت ی ا یچه شوخ -
تونن احساس طرف مقابل شون رو بفهمن، من هم ترنس   یکه ترنس ها م یدون یم

 هستم! آرش بهت علقه داره!

 

  یخیقطب  هیشناسم،  ینداره! من اون رو م یلب اش نشست: نداره آج ی رو ی شخندین
  ضی رو مستف نیزم ی زده اش کل کره  خ یتونه با احساسات   یتنه م هی هست که تا نداره!  
 رت نگو! بکنه! لطفاا چرت و پ

 

 گم؟ یشعور من چرت و پرت م  یام گرفت: ب خنده
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 پرنسس زلزله؟!  یاومد: چطور اریاز خشا  یامیلحظه پ همون

 

بعد!   ی دل آرا زدم و دم گوش اش گفتم: چرت و پرت با تو بمونه برا ی به بازو ی ا ضربه
 ! اریسراغ چرت و پرت با خشا  رمیم

 

  ،یپر ی ترنس ها  ی به منطقه  می بر  یخصوص ی پایبه فرودگاه تا با هوا می که برس یزمان تا
 ! می دی خند ی و م می گفت یچرت و پرت م میگروه با بچه ها داشت ی تو

ما هم دوتا دختر   ی برگشته بودن به دانشگاه، به جا ی اسیبچه ها به جز من و  ی  همه
 ساختن!  ینم ادیآورده بودن که...ز گهید

روز قبل از    کیکه راه دور بود   ن یا ی برا م،ی شد  یخصوص ی مای هواپو سوار  می د یرس باالخره
 دونه!  یمطمعن بودم م یول امینگفته بودم که م اریبه شاه م،یرفت یمراسم م

  اریو به امارت شاه می ما فرستاده بودن، سوار شد   ی برا نی موزیاز طرف پادشاه ل مید یرس تا
 .می ها رفت نیا

  دیو سف  یمشک ی امارت بزرگ که نماش از سنگ ها هیاون ها وسط جنگل بود،   امارت
 ! بایو ز  کی شده بود، ش لیتشک

هاش رو   یقرار   یبود قلب ام دوباره ب  ستادهیکه کنار مامان، بابا و برادرش ا اری شاه دنید با
 شروع کرد!

 

 سرورم.  نیاومد: خوش اومد  یبا لبخند به سمت بابا آت اریشاه ی بابا م،ی شد ادهیپ
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کرد، دلم   یداشت به من نگاه م یکیبود، اون هم با لبخند کوچ اریمن فقط به شاه نگاه
 همه آدم بپرم و بچلونمش! نیا  نیتونستم ب یبغل کردنش اما نم ی برا زدیغنج م

 

 بغلش؟  بپر  ی! جرعت داراریهم  نی آرا دم گوش ام با خنده گفت: ا دل

 

  م،ی به داخل رفت یبعد از سلم و احوال پرس یچپ چپ نگاه اش کردم، همگ یشوخ به
 !  طنتیبه من داشت! پر از شور و ش هیشب یات یشاهکار کاملا روح

استراحت   میداد قبل ناهار بر  شنهادیامارت مثل ما بود با تفاوت رنگ، پادشاه پ داخل
 . میبکن

 داشت.  ی دن که تم کرم و قهوه ادا یمن و دل آرا اتاق مشترک  ی برا

 

گفت: بعد چهار   یانداخت و با خستگ ی تخت دو نفره و بزرگ قهوه ا ی آرا خودش رو رو  دل
 !شیراه موندن...آخ ی ساعت تو

 

 ! ی چقدر هم که تو خسته شد یتوالت نشستم و با تاسف گفتم: طفلک  زیم یصندل ی رو

 

 ! ختیبار هم که شده با کلس رفتار کنم با ر هی! بزار یبهم زد: حاال هرچ یو چشمک  دیخند

 

 بکن!  یدوست دار یخنده سرم رو تکون دادم: هر غلط با
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جا چه حوشگله! کوفت   نیخدا! ا  ی خوش حال و پر ذوق انار از کنارم بلند شد: وا ی صدا
 تون بشه! 

 

 تعجب بهش نگاه کردم: حاال چرا کوفت مون بشه؟  با

 

 ! گهید  یاون تخت گرم و نرم بخواب ی رو یتون یگفت: م یو با ناراحت دی برچ لب

 

 من!  ی  چارهی! روح بیباز شد: آخ شمین

 

 .می بگرد می بر ای: دل آرا رو ول کن بزار بکپه، بدیخند

 

قدر خوب با    نیبرم من! چرا اگرد شده نگاه اش کرد: قربون ادب تو   ی آرا با چشم ها دل
 آلبالو؟   یزنیمن حرف م

 

 ادب!  یب ی با حرص گفت: کوفت و آلبالو، پا آرا انار

 

جواب داد: پا...آرا...رو...از   دهی بر   دهی خنده، دل آرا بر ری ز می زد ی بلند ی آرا و من با صدا  دل
 ؟ی کجا...در آورد
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 در اومد!  ی طور نیسرش رو خاروند: هم انار

 

 نفسام حبس شد.  اریجذاب شاه ی صدا دهیبه در خورد، با شن ی ا تقه

 رم؟ ی تونم وقت تون رو بگ یلحظه م هیبانو شب آرا؟   -

 

 رم! یم   رونی بهم زد: من ب ی کردم، لبخند یو به دل آرا نگاه دمی گز  جانیام رو با ه لب

 

وقت   هیمونم   ی جا م نیگفت: من هم ا  یطانیبهش زدم، انار با لبخند ش ی تشکر لبخند با
 ! ینکن یطونیش

 

  ی: تو بدی شد بازوش رو گرفت و کش یبهش رفتم، دل آرا که از کنارش رد م ی غره ا چشم
 کنم! یخفه ات م یریجلوش رو بگ ی خواد خاله بشم! بخوا ی! من دلم میکن یجا م

 

فرا بنفش سر دل آرا بکشم که وقت نشد و در اتاق    غیج هیگرد شده خواستم   ی چشم ها با
 اون کت و شلوار چشم هام برق زدن!  ی تو اریشاه  دنی رو باز کرد، با د

جنبه ها و خر ذوق ها با  یب نی بهش کرد و رد شد،اما انار ع یآرا با لبخند سلم  دل
 ! دید ینماون رو  ی صورت مسخره   اریخداروشکر شاه رد،ی نگاه م اریبه شاه ی لبخندگنده ا

  نی پا به اتاق گذاشت و در اتاق رو بست! و آخر ی زیآم طنتیبا لبخند بزرگ و ش اریشاه
 که قفلش کرد!  دمیلحظه د
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گفت: خب! بعد سه هفته! چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد شاه    طنتیش با
 دخت شب آرا! 

 

  دیرو با  نی که وسط اتاق بود نشستم: هم یرنگ ی دو نفره و قهوه ا  زیم  ی و رو دمی خند آروم
 !اری به شما هم گفت شاهزاده شاه

 

وبه روم  که درست ر  یشد، با نگاه عاشقم قدم هاش رو شمردم تا زمان  کی به قدم نزد قدم
 رو دو طرف پاهام گذاشت، خم شد طرف ام که نفس ام حبس شد.  ی و دست ها ستادیا

 چشم هام متوقف کرد.  ی دور صورت ام رو گشت و در آخر تو هیهاش  چشم

 

دلبرت   ییای در ی چشم ها ن ی ا ی گفت: دلم برا ی کج کرد و با لبخند محو یرو کم سرش
دوباره  ی کردم برا یظه شماره مازم لح ی جدا شد  یتنگ شده بود وروجک! از وقت

 ! دنشونید

 

  ی چشم ها نی ا ی نفس لب زدم: دل من هم برا  یهام رو شونه هاش گذاشتم و ب دست
 شب مانندت تنگ شده بود!  

 

و   ستادی ا ی لحظه ا ی گونه ام زد، حس کردم قلب ام برا ی رو ی تر خم شد و بوسه ا شیب
 ! دیتر و تند تر تپ شیبعد با قدرت ب
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طور لباس   نی ا یگ یگفت: نم ی و سوزاننده ا نیجا دم گوش ام با لحن آتش همون
  چیه یپوش یکه م یاون وقت طوس یکنه؟ تو خودت فرشته من یام م وونهی د دنتی پوش

 بهت بگم دلبرِ وروجک من؟  یچ ؟یزن  یرژ قرمز هم م

 

جون   رفته بود، با دل و  ادمی دن ینفس کش یحرف هاش حت نیام رو گاز گرفتم، با ا لب
  کیقلب کوچ نیبا ا یکن یکار م یچ یکردم، دار  یگوش م دش یو تمج فیداشتم به تعر 

 ار؟ یمن شاه

  یکی موهاش بردم و با اون  نی از دست هام رو ب ی کی اریاخت یبه شانه ام زد که ب ی ا بوسه
 اش چنگ زدم. نهیس ی رو رو دشی سف راهنیپ

 

  ی تو یصورت ی رگه ها دنیشد، با د  رهی و با چشم هاش هاش بهم خ دیرو عقب کش سرش
االن   یعنی لب ام نشست،  ی رو  ی و پر از احساس اش لبخند محو یمشک ی اون چشم ها

 شده بود؟  یخودم هم صورت ی چشم ها

پاهام   د،یاز دست هاش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به سمت خودش کش  یکی  اریشاه
 نشسته بودم.  زیم ی نوز هم رو ه یرو دور کمرش انداختم ول

 

 بکنه؟  یخواست کار یرحم نم  یتا لب هاش لمس ام کنه، ب زدیداشت له له م دلم

ام   نییلب پا ی دست اش آروم گونه ام رو نوازش کرد، شست اش رو آروم رو ک یاون   با
 .دیکش

  ی کردم، همون طور که قلب من داشت همه  یقلب محکم و تند اون رو احساس م  ضربان
 بپره!  رون یام ب نهیس ی کرد تا از قفسه  یتلشش رو م
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لحظه آرزوم   ن یکه ا نی شد، با ا یهردومون داغ شده بود و هر لحظه داشت داغ تر م تن
  نیکس ا چ یه یحاال درسته در قفل هست ول نه،یو ما رو بب  ادیب یکس دم ی ترس یم یبود ول

 ! ادیقفل ساده بر ب هیکه نتونه از پس   ستیجا آدم ن

 

رو باز کردم   رمیحر  راهنیپ ی کنارمون انداخت، دکمه ها یصندل ی اش رو در آورد و رو کت
 انداختم. اری و اون رو هم کنار کت شاه

تر   کیخواست نزد  یدلم م  بیکنه، اما عج ینم ی شرویپ یلیاعتماد داشتم که خ بهش
 و تمام و کمال حسش کنم!  میبش

 حرف دل آرا افتادم و خنده ام گرفت!  ادی لحظه  هی

 

 وروجک؟  ی خند یم ی گفت: به چ ی و لبخند محو ی کنجکاو با

 

دل آرا افتادم و   ی از حرف ها یکی  ادی:  دمیتکون دادم و خند یچیه  ی رو به نشونه  سرم
 خنده ام گرفت. 

 

کردم حدس   یاز سمت صورت ام حس مکه  یسرخ شده بود، با داغ جانیاش از ه صورت
 شده!  اریمن هم مثل شاه ی  افهیزدم ق

 

ام   یحال همراه نیبا ا  دم،یخنده اش رو شن ی صدا  دمش،یدفعه من جلو رفتم و بوس نیا
 ! یقبل ی کرد، با احساس تر و با شدت تر از بوسه  
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! ی آ ی و با خنده گفت: آ  دیعقب کش  عیاش رو که باز کردم سر راهنی اول پ ی دکمه  دوتا
 دفعه!  هی  ی خطرناک شد

 

 بکنم؟  یبهت دست دراز یترس یام گرفت: من خطرناک شدم استاد؟ م خنده

 

 ما برعکسه! ی ! جاستیهم ن  دی : از تو بعدیخنده اش بلند شد و آروم لپ ام رو کش ی صدا

 

 زد و جلو اومد.   ی اعتراض اخم کردم و با ناز صورت ام رو چرخوندم، لبخند با

 چونه ام گذاشت و سرم رو به سمت خودش برگردوند.  ر یاشاره اش رو ز انگشت

 

رفتار نکن شب آرا!   یطور نی گفت: ا   یآروم ی به وسط گره ابروهام زد و با صدا ی ا بوسه
 کار رو با دل من نکن وروجک!  نیا

 

 کار نکنم؟  یصدام بود گفتم: چ ی اراده تو یکه ب یکج کردم و با ناز یرو کم سرم

 

ام زد: با  ینیبه نوک ب یآروم ی لب هاش نشست، با انگشت ضربه ا ی رو یکیکوچ ندلبخ
 ؟ یمتوجه ،ی کش یمن رو م یدار یزن ی حرف م یکه دار یناز نیهم
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 خنده ام نشست و لبخندش بزرگ تر شد.  ی اش رو رهینگاه خ دم،یخند

 کنم. یرو هم صدا م  یاسی  م؟یبگرد  کمی  می بر  -

 

 گفتم: واقعاا؟  یاومدم و با خوش حال نییپا  زیم ی از رو عیسر

 

باغ   ی تو کمیداره، تا ما   یدلم، االن کلس اشراف زی رو با لبخند تکون داد: آره عز سرش
 تا صبح مغزم رو خورد! ی ایقراره ب دی فهم ی وقت شه،یم داشی پ می بگرد

 

 ار؟ یرو گرفتم: شاه بازوش

 

 : جانم؟ ستادیدر اتاق ا  ی جلو

 

 کجاست؟  نی: نازندم یهم رفت، با حرص پرس ی هام تو اخم

 

 تا لبخنده نزنه!  دی با تعجب نگاه ام کرد، بعد محکم لب اش رو گز اول

 

خنده داشت گفت: چطور؟ دلت   ی که هنوز رگه ها  ییکرد و با صدا یمصلحت ی سرفه  چند
 ش؟ ینیخواد بب یم
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 دارم؟ یت شوخ! من باهاارینگاه اش کردم و با اعتراض صداش زدم: شاه تیعصبان با

 

بودنش کاملا مشهود بود گفت: نه! چرا داشته باشم وروجِک   یکه مصنوع یتی با جد 
 حسود؟ 

 

 !اریزدم: شاه یآروم غیج

 

  اریجاِن دِل شاه ی : ادی ام رو بوس یشونیخنده، خم شد و محکم پ ری زد ز  ی بلند  ی صدا با
 صورتت چقدر بامزه شده شب آرا!  یدون یوروجِک من؟ نم

 

 ه به در خورد هردومون رو از جا پروند! ک  ی ا تقه

 

بغل  ی برا رهیکن! حاال درسته دلم غنج م تیگفت: شوهر خواهر؟! رعا طنتیآرا با ش دل
 زوده!  یلیاالن خ یشما ول  یکردن فسقل

 

 هردومون از حرف دل آرا گرد شد!  ی ها چشم

صورت    ی خجالت رو ی از رو  یو اخم اریصورت شاه ی رو طنتیش ی از رو  ی کم لبخند کم
 من نشست!  

 بود دل آرا بلغور کرد؟!  یچه کوفت  نیا ی راست شمیاز خجالت آب م  االن
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من چند قدم عقب رفت، صدا آب   دنیو با د دی رو محکم باز کردم، دل آرا از جا پر در
 دهنش رو قورت داد!

 

 گفتم: که زوده؟! آره؟!  ت یحرص و عصبان با

 

 ! زمی ! آروم باش عزدنتی ؟ بچه سکته کرد با دشونه ام رو گرفت: شب آرا اریشاه

 

  ی برا رهیکنه غنج م یخود م  یدفعه گفت: غلط کردم! دلم ب هیآرا با استرس و ترس   دل
 شما!   یفسقل

 

 دل من بود! شیآت  ی رو یاون آب ی خنده  ی و صدا  دی آروم خند اریشاه

 

 و با اخم گفتم: تکرار نشه! دمیکش یقیعم نفس

 

 . دیشد و گونه ام رو با صدا بوس  زونی سمت ام، از گردنم آو  دیآرا پر  دل

 جونم!   یچشم خواهر -

 

 ات کو؟  راهنینگاهش بهم افتاد و با تعجب گفت: پ تازه
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  یانداخته بود و م نیی نگاه کردم، سرش رو پا اریبه شاه یچشم ر یخجالت سرخ شدم و ز از
 ! دیخند

 

 تته پته و خجالت جواب دادم: خب...گرمم بود...درش آوردم! با

 

 بود. ی صندل ی ام رفتم که رو راهنیسمت پ به

 

 گرم ات شد؟   ری حر راهنی: با پدی و مشکوک پرس نهیآرا دست به س دل

 

  ر یبهت جواب پس بدم دل آرا؟ چرا گ  دیرو تن ام کردم: با راهنی هم رفت و پ ی هام تو اخم
 من؟  راهنیبه پ ی داد

 

 شب آرا، خب راستش رو به بچه بگو!  یشیم یگفت: چرا عصب طنتیبا خنده و ش  اریشاه

 

 کرد.  ینگاه م اریاخم و حرص بهش نگاه کردم، دل آرا متعجب به من و شاه با

 

 نگاه ام نکن. یاون طور میبر  ای: بدی آروم خند اریشاه

 

 ن؟ یر ی: کجا مدی پرس عیو به سمت اش رفتم، دل آرا سر دمی کش یپوف
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 .ایتوهم ب ی خوا یباغ اگه م  میر یجواب داد: م یو اون با مهربون  ستادمیا اریشاه کنار

 

 و دنبال ما اومد!   دی رو تو هوا قاپ ار یآرا تعارف شاه دل

 

تنها  ادیب ی اسی  یذهنش گفتم: قرار بود تا وقت ی زدم و تو اریشاه ی به بازو ی آرنج ضربه ا با
 ! میباش

 

 ا؟ یردش کنم و بگم ن  یموند، انتظار که نداشت  ی: تنها مدمی ذهنم شن ی رو تو صداش

 

 انتظار رو داشتم!  ن یحرص جواب دادم: اتفاقاا هم با

 

  ی تو گه یخوشگل د یلیزن خ هیهمراه با شاهکار و  یاسیکه  می دید  م، ی به باغ رفت یوقت
 خورن. یم کیبا ک  ی نشستن و چا قیچآال

 

و به سمت   دمیکش یغیمن هم ج د،ی بلند شد و به سمت ام دو  عیمن سر دن ی با د اسمنی
 . میمحکم بغل کرد  گری هم د دم،ی اش دو

 

شب آرا دلم    ی ! وایو بغض گفت: دلم برات تنگ شده بود خواهر یبا خوش حال  اسمنی
 گذشته و بدون دغدغه مون هم تنگ شده.  ی روز ها ی برا
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 . اسمنیطور  نیو با بغض گفتم: من هم هم دمیکش یقیعم نفس

 

 کرد.  یبا لبخند نگاه مون م اریشاه م،ی هم جدا شد  از

 

 زم؟ یعز یکن ینم یمامان، معرف اسمنیپر از غرور همون زن بلند شد:  ی صدا

 

 بود؟  نیا نیبه اون زن جذاب نگاه کردم، نازن رتیح با

تا   انیتر به هم م شیتر شد، اون ها ب دی بغض ام شد د،ی چرخ اریاون و شاه ن یام ب نگاه
 ! اریمن و شاه

 

  یمثل جوجه بودم ول اریداشت و صورت جذاب، من کنار شاه یفیبلند و ظر کلیه نینازن
 اومد. یبهش م نینازن

 

دانشگاه   ی دست ام رو گرفت و با لبخند گفت: مامان دوست ام شب آرا هست، تو  اسمنی
 .می با هم بود یقبل

 

 خودش ترنس هست و پدرش ققنوس؟  یکه گفت یزد: همون دختر ی شخندین نینازن
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 هم رفت. ی و اخم هام تو ومدیصداش خوشم ن  ی تو ریتحق از

 

 که متوجه نشده بود سرش رو تکون داد: آره.  اسمنی

 

ملکه   نیتکون داد: خوشبختم شاه دخت، من نازن ی بهم زد و سرش رو کم ی پوزخند نیازنن
 !لنتیآت  یفرار  ی نوه  دنیهست د یهستم، سعادت بزرگ  ت یدراگو نا یخاک ی منطقه  ی 

 

شما خوبشبخت نشدم   دنیمن از د یپروا جواب دادم: ول یزدم و ب ی هم پوزخند من
 ملکه! 

 

 جواب رو نداشت!   نیگرد شده نگاه ام کرد، انتظار ا  ی شد و با چشم ها مات

قبلا   اریکه شاه ن یفکر کردن به ا یبهش بدم ول  یجواب نی خواستم همچ یهم نم من
 کرد! یام م وونهی همسرش بوده و با هم بودن داشت د

 

  دییاز ادامه کل کل گفت: بفرما  یری جلوگ  ی شونه ام نشست و برا  ی رو اری شاه دست
 شاه دخت!  دینیبش

 

من   ی روبه رو اریدو طرفم نشستن، شاه  اسمنی دل آرا و   م،ی نشست ق یآالچ ی و تو می رفت
 نشست و اون دوتا هم دو طرفش قرار گرفتن. 
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فنجون رو    ی ما گذاشت، دسته   ی اومد و جلو ک یو ک   ییچا ینیبعد خدمتکار با س یکم
  ختشیر  یبگم جاش رو با مامان ب اسمنیدست ام گرفتم و فشردم، کم مونده به  ی تو

 عوض بکنه! 

 نگاه ام کن!  یعنیبه پام زد،  ی نظر داشت، آروم لگد  ریتمام حرکات تم رو ز   یرک یبا ز  اریشاه

 

دلخور نباش،   نینگاه اش کردم، مهربون لب زد: شب آرا از دست نازن یاخم و دلخور با
 .هست  نیذاتش هم

 

و سرم رو برگردوندم، شاهکار با لبخند رو به من و دل آرا گفت: خب دختر ها،   دمی کش یپوف
 گذره؟  یجا خوش م نیا

 

لذت   عتیطب  نیجا اومدم و هر بار از ا نیمن بار ها به ا ،یلیآرا با تواضع لبخند زد: خ دل
 . عهدیبردم ول

 

 !ن ی کرد یمن خال ی رو روآب تون  وانیاون بار ل ادمهیو گفت: بله،  د یخند  شاهکار

 

 گفتم: چرا؟  ی آرا سرخ شد از خجالت، با کنجکاو دل

 

و   بیعج  یلی خ شونیا ی به دل آرا نگاه کرد: چون گفتم رنگ موها   طنتیبا ش شاهکار
 جذاب هست! 
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 ن؟ ی رو گفت نیفقط ا  ن یآرا با اعتراض گفت: مطمعن هست دل

 

 ام گفتم!  گهید ز یزد: خب چند تا چ ییلبخند دندون نما شاهکار

 

 ها هست!  رزن یپ هیدختره چقدر شب نیا ی که موها نی آرا با تمسخر گفت: مثل ا دل

 

 بلند شد، کلا برج زهرمار بود!  نیهمه مون به جز نازن ی خنده  ی صدا

وسط خوش حال بودم که   ن یا م، ی سوار اسب بش  میگرفت می گپ و گفت تصم  یکم بعد
 جهی! در نتشه یاب عصرونه اش هست و اگه نخوابه پوستش خراب مگفت وقت خو نینازن

 ! ومدین

 

 رنگ بود. ی اسب آوردن، مال من قهوه ا ه یهرکدوممون  ی برا

 

بلد   یچیه  یاز اسب سوار یگفت: شب آرا مگه نگفت  عیسر اریسوار بشم که شاه خواستم
 ؟ یستین

 

 زدم؟  یحرف نی همچ یتعجب نگاه اش کردم، من ک  با

 خواستم سوار بشم!  یم یدرسته واقعاا بلد نبودم ول حاال
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 . دیخودش کش یبا لبخند دست ام رو گرفت و سمت اسب مشک اریشاه

 .می ای ما عقب تر م  نی سوار اسب من شو، بچه ها شما بر -

 

که  یدون یرو به شاهکار گفت: م اری نگاه مون کردن، شاه طنتیشون با خنده و ش همه
 ؟ ی کجا بر

 

 . نیایدونم، دختر ها ب یحرکت سوار اسبش شد: م هیتکون داد و تو  سرش رو شاهکار

 

اسب  ی پهلو هام گذاشت، بلندم کرد و رو  ی دستش رو رو اریدفعه شاه هیها رفتن،  بچه
 نشوندم، خودش هم سوار شد و پشت سرم نشست.

 

  یحرف ،یخودت نگه داشت  شی گفتم: از عمد من رو پ یرخ برگشتم و با لبخند مرموز  مین به
 ؟ ی بگ هیبق شیپ  یکه نخواست یدار

 

 وروجک!  ادیات خوشم م یباهوش نیبهم زد: از هم ی لبخند

نشو،   کشیحرف نزن و نزد ن یبا نازن ادیز  یجا هست نیا  یشد و گفت: تا وقت ی جد بعد
 !ادی خوشش نم اد یاون از ترنس ها ز 

 

 ترنس ها ازدواج کرده؟  ی با شاهزاده  نی هم ی زدم و تلخ گفتم: برا ی پوزخند
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و به  دیعقب کش یمن رو کم  دم،ی شکمم گذاشت که لرز ی از دست هاش رو رو یکی
 داد. هیخودش تک

خواست بهشون حکومت بکنه!    یاون از ترنس ها متنفر هست، با من ازدواج کرد چون م -
 بود.  نیقصد نازن نیهم ی عهدیاستفعا دادنم از ول ی من برا  لیاز دال  یکی

 

هام  هی ر ی رو به شونه اش گذاشتم و چشم هام رو بستم، عطر تنش رو با ولع تو سرم
 .دمیکش

 

 نشو، باشه؟  کشیپس نزد  زم،ی خوام ناراحتت بکنه عز یبه سرم زد: نم ی بوسه ا اریشاه

 

زد،   ی باشه تکون دادم که لبخند ی هام رو باز و بهش نگاه کردم، سرم رو به نشونه  چشم
 .دی چیتنم پ ی تو   یریلذت وصف ناپذ  د،ی ام رو بوس یشونیآروم خم شد و پ

 

رو   شی قدرت خون آشام نی و خنده گفت: از تک طنت یرو خم کرد کنار گوشم و با ش سرش
 ات رو بچشم؟  یطعم خون ترنس کمی هی ِکش رفتم، نظرت چ

 

 که قلقلکم اومد.  دی گذاشت و آروم بوس قمیشق ی نگفتم، لب هاش رو رو  ی زیو چ  دمیخند

 ! ادیقلقلکم م ار، ینکن شاه -
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لحظه نگاه ام بهش  هیخواستم ازش دور بشم که نذاشت،  د،ی و دوباره بوس دی خند آروم
 با بهت نگاه اش کردم!  شی خون آشام شین ی دندون ها دنی افتاد و با د

 

 ؟ ی و بچشخونم ر  ی خوا یواقعاا م ؟ی کرد ینم یدهن باز گفتم: شوخ با

 

 خم کن!  ی سرت رو کم ،یخوام لذتش رو تجربه کن  یزد: م ی رو تکون داد و چشمک سرش

 

  نیاز ا یکنه ول ینم یدونستم کار خطرناک یسرم رو خم کردم، م عیو مط دمیام رو گز  لب
 داشتم!  جانیگردنم فرو بکنه ه ی که قرار بود دندون هاش رو تو

 

و دست اش رو محکم گرفتم، دندون    دمیکه دوباره لرز  دیشاهرگم کش  ی زبونش رو رو آروم
 رو زد!  ک یم نیگردنم فرو کرد و اول ی رو تو ششین ی ها

درد...لذت   ی جا یزدن بودم ول غیج ی درد داره کاملا آماده  یلیکردم خ یکه فکر م من
 رو حس کردم! ی ادیز یلیخ

 اومد؟  ی دردم م دی قدر لذت داشته باشه! مگه نبا نی کردم ا ینم فکر 

 

  یکنار ب دی کش یزد، نفس هام تند شده بود و دوست داشتم ادامه بده، وقت کی تا م چند
 گفتم!  ی اراده اه کلفه ا

 

 خنده: انگار خوشت اومده!  ری زد ز اریشاه
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 نبود. یزخم  چی ه ی جا دم،ی به گردنم کش یدست

 درد لذت بردم؟  ی حس نکردم و جا یچیبودم خون خوردن درد داره، چرا من ه دهی شن -

 

که چون بنده خون   نیدوم ا ستم،یخون آشام ن  هیکه من  ن یبه گونم زد: اول ا ی ا بوسه
 !ی که دوستش دار یشما رو خوردم، کس 

 

که خودش   یدر حال اره، یپروا حس ام رو به روم ب  یقدر ب نیکردم ا یشدم، فکر نم  خشک
 نگفته!  یچیه

خواستم خودش هم اعتراف بکنه، همون   یم یدونم اون هم دوست ام داره ول یم البته
 طور از طرف من به خودش اعتراف کرد! 

 

نگاه اش کردم، ازش فاصله گرفتم که با تعجب   یو ناراحت یشد و با دلخور زونیهام آو  لب
 د. نگاه ام کر

 شد؟  یچ -

 

رو زمزمه کردم،  یچیه ی که نگاه اش کنم آروم کلمه  نی و بدون ا دمیکش یقیعم نفس
 ! دی تموم حس خوشم پر
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  یظی بازوم رو گرفت و به سمت خودش برگردوندم، اخم غل ستاد،یکه ا  دیاسب رو کش نیز
 کرده بود. 

 ؟ ی کردم ناراحت شد یشد شب آرا؟ کار یچ ـ

 

  ار،یبکشم: ولم کن شاه  رون یکردم بازوم رو از دستش ب یو سع دمیکش ی کلفه ا پوف
 ؟ یکن یکار رو م نی چرا ا  ست ین یچیه

 

  یکه سع نی بشم: هم رهیچونه ام گذاشت و وادارم کرد به چشم هاش خ ر یرو ز  دستش
 شده شب آرا، بگو.  یزی چ هی یعنی یاز من دور بش  یدار

 

ونه ام گذاشت و نرم تر گفت: ناراحت  گ  ی نزدم، دست اش رو رو یام گاز گرفتم و حرف لب
 خون ات رو خوردم؟  ی شد

 

 ندادم، تنها جواب ام همون نگاه دلخور و مغموم بود!  یجواب

 به کمر اسب زد. ی هم رفت، ولم کرد و ضربه ا ی تر تو شی هاش ب اخم

 َرخش! ی شگیهم ی برو جا -

 

 اش رو گرفتم تا مانع سقوط خودم بشم.  نیز  دن،یشروع کرد به دو َرخش

شد و   ادهی پ اریشاه ر،ینظ یب  عتی داشت و طب یرفت که آبشار خوشگل  ییجا هیبه  َرخش
 آبشار رفت.  ی به سمت جو
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 کجا هستن؟  هیپس بق م؟ی شدم و با تعجب گفتم: ما کجا اومد  ادهیهم پ من

 

 اال انداخت. ابروش رو ب هیو بلند شد، به سمت ام برگشت و  د یآب نوش یکم

 برمت!  ینم مینکرد ی آشت  یتا وقت -

 

 ؟ یکن یم ینگاه اش کردم: شوخ رتیام باز موند و با ح دهن

 

 راحت نشست: نه! الیزد و با خ ی لبخند

 

 . شنیلج نکن، بچه ها نگران م اریسمت اش رفتم و کنارش نشستم: شاه به

 

 به شاهکار خبر دادم!  یاش بزرگ تر شد: تله پات لبخند

 

 ! می پاشو بر  اریرو گرفتم و با اعتراض نگاه اش کردم: شاه بازوش

 

افتادم تو بغلش! دست هاش رو   می سمت خودش، مستق دیدفعه کش  هیرو گرفت و  بازوم
 نداشته باشم. یدورم حلقه کرد تا راه فرار
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شاهکار   ی صله  من محشره! حو  ی گفت: جا طنتیگونه ام زد و با ش  ی رو   یمحکم ی  بوسه
 وروجکم باشم!  شیپ دمی م حیرو ندارم ترج

 

 ؟یکن یم یمنت کش یو با اخم نگاه اش کردم: مثلا دار  نهیبه س دست

 

حال االن نشستم   نیبکنم! با ا  ینکردم که منت کش یرو به سمت ام خم کرد: کار سرش
 ! یبکن یتا آشت یجنابعال شیپ

 

!  یباشه آشت ،ی گی: تو که راست مرمی بگکردم ازش فاصله  یهاش رو گرفتم و سع شونه
 . میفقط ما نباش ستیشازده خوب ن  می پاشو بر

 

  رهیچشم هام گرد شد و خ د،ی با احساس بوس یلیتوجه به عز و جز من خم شد و خ  بدون 
 شدم به چشم هاش بسته اش! 

 موهاش فرو بردم  ی چشم هام رو بستم، دست هام رو تو  ارم،یطاقت ب نتونستم

ام رفت و کمرم   راهن یپ ر یو پاهام رو دو طرف کمرش انداختم، دست اش ز دمیچرخ یکم
 رو نوازش کرد. 

 

 یرو م گر یکه هم د  یمثل وقت م،یاز هم جدا شد  م یچند لحظه که نفس کم آورد بعد
شده بود   ی من هم صورت  ی بود، چشم ها یصورت ی چشم هاش رگه ها ی تو می دی بوس

 حتماا! 
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اگه تو چند   ، یسر شونه ام زد و زمزمه وار گفت: فکر نکن فقط تو دوست ام دار ی ا سهبو
 سال هست دوستت دارم!  ستیمن ب  ،ی ماه هست دوست ام داشته باش

 

 اعتراف کرد!  شهیرفت! باورم نم ادمی  دنینفس کش  ی شدم و حت خشک

چشم هام پر شد از اشک، محکم دست هام رو دور گردن اش حلقه کردم، اون   اریاخت یب
 به سرم زد و محکم بغلم کرد.  ی هم بوسه ا

 

زود تر   یگفت یاز اعترافم؟ م ی قدر خوش حال شد   نی ا یعتیگفت:  طنتیو ش یمهربون با
 کردم!  یاعتراف م

 

 گفت.  یو گازش  گرفتم که آخ  دمیخند

 !  رمایگی منکن وروجک، دوباره گازت  -

 

جلو   یفاصله گرفتم و اشک هام رو پاک کردم، با لبخند بهم نگاه کرد، سرش رو کم  ازش
پر از احساس مون بود و به    ی بوسه   نیمن بودم که فاصله رو تموم کردم، اول نی آورد و ا

 ! دی شدت چسب

 

 **** 
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 "   اری" شاه

 

  ن،یل بودنت رو ندارم نازنتحم گهیگفتم: د  دی نگاه کردم و با تهد نیبه نازن  یظی اخم غل با
 خودت. نی به سرزم یر یجشن م نیبعد ا 

 

 .اریبرم شاه یرو هم با خودم م اسمنیزد و گفت: پس  ی پوزخند

 

بازوش رو با خشونت   ست،ی حواسش به ما ن یکس  دمید ی به اطراف کردم و وقت ینگاه
 گرفتم.

 

بده،   لیادامه تحص اسمنیتا  تخت یبه پا  می ر یم ن،ینازن ادیبا تو نم اسمنیخشم گفتم:  با
به دراگو  ادی  یداشته باشه م  تی کنم اگه خودش رضا یم دیبعد برگشتمون هم اگه...تاک

 .نینازن ی من رو زجر بد اسمنینکن با دور کردن   یتوهم سع ت،ینا

 

  نی چشم هاش جمع شد، با بغض گفت: چرا ا ی هم فشرد و اشک تو  ی هاش رو رو لب
هست   ادتیاصلا  ،یکن یبا انزجار نگاه ام م می جدا شد یز وقتا ار؟یشاه ی رحم شد یقدر ب

 ؟ی همسرم بود یزمان هی

 

 ی اون کار احمقانه  ارین ادمی ! یزمان هی یگیم یزدم و بازوش رو ول کردم: دار  ی پوزخند
 ! ارهینم ادمیجز عذاب   یزیرو که چ یمی قد
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 ؟ ی گ ی : حماقت؟ تو به ازدواج مون حماقت مدی اش رو گز  لب

 

دارن   نی که آرال و تک دمیام فرو بردم و جواب ندادم، از دور د بیج  ی هام رو تو دست
 رن.  یم نای شب آرا ا  زیسمت م

به سمت اون ها رفتم که   نیتوجه به نازن یبهم اشاره کرد، ب ستاد، ی و ا د ی نگاه ام رو د نیتک
 بودن. ستاده ی ها منتظرم ا یخوراک زیکنار م

 

 ؟ یپاچه اش رو گرفت  ی اشاره کرد: باز سگ شد  نیبا اخم به نازن  نیتک دم،ی رس یوقت

 

فردا قراره    ن،ینازن دنی داده بود بهم، واقعاا خسته شدم از د ر یهم اخم کردم: خودش گ من
راه رفت که   یاسیمخ  ی رو دی اون هم تا فهم میردبرگ  تخت ی به پا لنتیبا آت اسمنیمن و  

 ! امی با بابات حرف بزن من هم ب

 

 !ی د یفوق العاده چ یلینوک اش رو خ شهیبا خنده نگاه ام کرد: تو هم مثل هم  آرال

 

 ؟ ی زدم: شک داشت ی محو لبخند

 

 عمران؟  شیپ نیر یبار من گفتم: م  نیا  دن،یخند  هردوشون
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 ؟ یکه حل شد، شب آرا چ  اسمنی  تی موقع ی: آره، راست دیبه موهاش کش یدست نیتک

 

  یم یامارت زندگ  ی شب آرا تو یکه از وقت گهیندارم، عمران م یباال انداختم: خبر ی ا شونه
ها با شب آرا   یکنن، بعض یققنوس ها بحث م  ی شب و روز با شورا  لنتیکنه، همراه آت

 اصلا شاه دخت نشه. ای  نشیبکش ایکه  دادن ری ذره هم گ هیاون  یموفق هستن ول

 

 جنگ؟  نی با اخم گفت: خودش خبر داره از ا آرال

 

 .م ی اون ها رفت زیو به سمت م می نه تکون دادم، با هم راه افتاد  ی رو به نشونه  سرم

مخصوص خودش رو داره که پاشاه و ملکه همراه با بچه    زیمراسم ها، هر حکومت م ی تو
  ای یقبل ی که از نوادگان پادشاه ها  گهید ی ها و همراه هاشون، و البته همراه اشراف زاده ها

 شاهزاده ها هستن. 

نگاه ام با مکث از   دن،یخند یم  زیر ز یزدن و ر یآرا و دل آرا داشتن با هم حرف م  شب
  شیآرا  ،یمشک ی بود با کفش ها دهیپوش یزرشک ی زانو  ی رولباس تا  هی روش برداشته شد،  

 نشم!  رهیتونستم بهش خ یداشت که سخت م یحیمل

 

 ما بلند شد و با لبخند به سمت مون اومد. دنیبا د عمران

 

رو بغل کردن: دلم برات تنگ شده بود   گریجلو رفت و محکم هم د  یبا خوش حال آرال
 نامرد!  ی پرنده 
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 معرفت!  یطور اژدر ب نیبهش زد: من هم هم ی و پس کله ا دی خند  عمران

 

رو بغل   گریبار دلبر به سمت آرال اومد و هم د  نیاز جا بلند شدن، ا  لنت یبه جز آت هیبق
 ی زد که لبخند محو یشب آرا رو حس کردم و نگاه اش کردم، چشمک  ی  رهیکردن، نگاه خ

 لب ام نشوند!  ی رو رو

 

 ! اری: شاهدمیرو شن لنت یآت  یخی ی صدا

 

من و شب آرا چرخوند و   نیپر معنا نگاه اش رو ب لنت یآت  م،ینگاه مون رو از هم گرفت عیسر
 شد.   ره یدر آخر به من خ

 ثبت نام دخترت رو انجام بده.  ی تا اون موقع کار ها  م،یگرد  یپس فردا بر م -

 

 رو تکون دادم: چشم سرورم.  سرم

 

از اون جمع جدا  ی دیو گفت که بابا کارم داره، با ببخشاز خدمتکار ها از صدام زد  یکی
 پادشاه و ملکه بود.  گاه ی رفتم که جا یشدم و به قسمت

 

 خم شدم: جانم بابا؟  یو کم ستادمیبابا ا کنار
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 ؟ یخبر دار ار،یگرده شاه یداره بر م نیبا اخم گفت: نازن بابا

 

دونم، خب برگرده، خودش ملکه هست و تا االن هم   یگفتم: بله م  ی کردم و جد اخم
 مونده.  ی ادیز

 

مدت   نی هم ی تو اسمنی داره،  ازیپسرم دخترت به مادرش ن یگفت: ول یبا نگران مامان
 وابسته شده.  نی به نازن داا یکوتاه شد 

 

 کار کنم مادِر من؟ التماس کنم که نره؟  ی چ نیگ ی: خب مدمیکش ی کلفه ا پوف

 

 ...لنیببرش، من با آت تختیاب داد: التماس نه، با خودت به پابار بابا جو نیا

 

کنم، من   ینم یغلط نیوقت چن چی گفتم: ه تیجمله اش تموم بشه و با عصبان  نذاشتم
طاقت ناز و  گهیصد و ده سال! د  ن؟یفهم یصد و ده سال تحملش کردم بسم بود، م

صبر   گهی بود، د  اسمنی ی فقط برااداهاش رو ندارم بابا، تا حاال هم که تحمل کردم فقط و 
 ندارم!

 

به خاطر دخترت    یمدت کوتاه ی برا یستیتو حاظر ن یعنی: ستادیبلند شد و روبه روم ا بابا
 ؟ یتحملش کن
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 تونم!  ینه نم -

 

 جواب محکم و قاطع ام جا خورد! از

 

سال    ستی زدم و ادامه دادم: اون همه از عمرم رو به خاطر شما تحمل کردم و ب ی پوزخند
عمرم رو هر چقدر   هیخوام باق یتونم، کم آوردم، م ینم گهید اسمن،ی بعدش رو به خاطر  

 کنم که دوستش دارم! یزندگ  یدختر شیباشه پ

 

 ه؟ یگرد شده نگاه ام کرد: و اون ک  ی با چشم ها بابا

 

 لب ام نشست.  ی رو ی ناخودآگاه لبخند د،ی خند یآرا نگاه کردم که م جواب به شب ی جا به

 

ممکن   ری دختر غ نیبا ا یزندگ  یدون ی: تو مدی رد نگاه ام رو گرفت و به شب آرا رس بابا
 داره!  ینا معلوم ی   ندهیهست؟ اون آ 

 

 مونم!  یم شش ی باشه، هر چقدر باشه، من پ یجواب دادم: هر چ محکم

 

 ****** 
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تو همون   ،یسفر طوالن هیبعد از  دم،یکش یقیتخت پرت کردم و نفس عم ی رو رو خودم
 اومدم!  ایلوانیبار با شب آرا به ترانس نیاول ی بودم که برا  ی خونه ا

  هیدور نگاه ام رو دور اتاق چرخوندم، بلند شدم و با برداشتن حوله ام به حموم رفتم، به  هی
 داشتم.  ازین یحموم طوالن

 

 داخل اومد.  اسمن ی دمیی بشم در زده شد، با بفرما که داخل نی از ا قبل

 

 زم؟ ی بهش زدم: جانم عز ی خسته ا لبخند

 

مزاحم شدم، فقط خواستم بدونم دانشگاه فردا   دی جواب نذاشت: ببخش یرو ب لبخندم
 شه؟  یشروع م

 

و   ختنیام ر یشونیپ ی باز هم رو یام کنار زدم، ول یشونیو از پ دمیموهام کش نیب یدست
 تر شد!  ض ی عر سمنایلبخند 

 یدم چطور یم  ادیشه، تا اون موقع بهت  یکلس ات شروع م نیبعد اول  ی نه هفته  -
 ! یخورده نش یمشت اشراف  هی نیب

 

 چرا؟  ؟یچ یعن ینگاه ام کرد:  جیگ
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ندارن، ممکنه باهات   یاز اشراف زاده ها اصلا اخلق و رفتار خوب یکردم: بعض یکیکوچ اخم
 بکنن. یبد رفتار

 

 !ی منتظر موند  ادیطور، برو حموم ز نیرو تکون داد: که ا سرش

 

 ام گرفت، در حموم رو باز کردم و داخل شدم.  خنده

 اومده؟  یشد، ک   یم دهی شن رونیاز ب غیخنده و ج ی اومدم صدا ها رونیحموم که ب از

 

از اتاق   یوقت   ،یاسپورت مشک ی ش هابا کف دم،یپوش  یو شلوار مشک  یشرت مشک یت هی
 شب آرا و دل آرا متعجب سر جام خشک شدم.   دنیرفتم با د  رونیب

 ن؟ یکن یکار م یجا چ ن یشما ا -

 

گفت:   اسمن یهر سه دختر به سمت من برگشت، شب آرا و دل آرا سلم کردن و  نگاه
 آورده. ی برات چا نویباشه بابا، م  تیعاف

 

دادم جواب   حیترج یکردم ول ی شب آرا رو حس م  طنتیو پر ش رهینشستم، نگاه خ کنارش
 ندم!

 

  ی : حموم بوددمیرو شن زشیآم  طنتیش ی رو که تو دست ام گرفتم، صدا ییچا  وانیل
 استاد؟ 
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 دادم و ابرو باال انداختم: بله، چطور؟  هیمبل تک به

 

دکمه دار   ز ی بود با شوم دهی پوش یمشک یشلوار چسبان ل هیروبه روم نشسته بود،   درست
 زد.  ی هم انداخت و لبخند ناز و محو  ی خوش تراشش رو رو ی پاها ،ینارنج

 !یپس جامون خال ، یچیه -

 

 دم؟ ی خجالتش رفته من نفهم یگرد شد، ک   یهام کم چشم

 

 .دی خند زیر  زیخنده، شب آرا هم ر ری واکنش من بلند زدن ز دن یبا د  اسمنی آرا و  دل

 

 شما شاه دخت!   ی گفتم: دوستان جا  ییکردم و با پررو زیهام رو ر چشم

 

 اون دوتا شدت گرفت!  ی دفعه اون چشم هاش گرد شد و خنده  نیا

  ینگاه کردم، وقت نشیر یبه اخم ش یچشم ریو لذت ز حیام رو خوردم و با تفر ییاز چا یکم
 .دی خنده شونه هام لرز چپ چپ نگاه ام کرد و صورت رو برگردوند، به خاطر دی نگاه ام رو د

 

 ؟ ی ای  یرم، تو نم  یبعد به دانشگاه م  ی رو به شب آرا گفت: من هفته  اسمنی
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 بهم نگفتن. یزیکه چ یباال انداخت: بابا و بابا آت ی آرا شونه ا شب

 

 ناراحت جواب داد. اسمنی

  تی جا اومدم، وگرنه مامانم گفت که به دانشگاه دراگو نا نی من به خاطر تو به دانشگاه ا -
 . تیدراگو نا رمی و م رمیمن هم نم ی ایبرم، تو ن

 

 !  اسمنینگاه کردم:  اسمنیاخم به   با

 

مثل مامان   یول  ستمیمن که ترنس ن  گه،ید  گمیکرد: بله؟! خب راست م یهم اخم اسمنی
 خودم هم وجود دارن! ی هم رگه ها برم که  ییدارم، بهتره به جا یخاک ی اژده ها ی رگه 

 

بکنه، از   ی دادم که احساس ناراحت یدست ام فشردم، بهش حق م ی فنجون رو تو ی  دسته
  اسمنیهم رگ احساسات پدرانه ام باال زده بود و اصلا و ابداا دوست نداشتم  گهی طرف د هی
از هم ترنس ها متنفر شد که   اسمنی  ن،ینازن ماتیدر اثر تعل  ی دی د هویبمونه،   نینازن شیپ

 ! ستمخودم هم جزوشون ه

 

با چه   ینی ب یمن رو؟ نم ای یکن یم  دیبا رفتنت بابات رو تهد  یآرا با خنده گفت: دار شب
 ده؟  یدست هاش فشار م ی داره فنجون رو تو یخشم
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گذاشتم، از   زیم  ی رو رو وانیبهش زدم و ل  ی با خنده و مهربون نگاه ام کرد، لبخند اسمنی
 جا بلند شدم و گفتم.

 ن؟ ی جا هست ن یا یبرم، شما دوتا تا ک   ییجا دی من با -

 

 ن؟ یر  یشما به امارت م م،ی ر یو م مینیش یم یآرا زود تر از شب آرا جواب داد: کم دل

 

  ینم نی من برگردم بمون یشلوارم فرو بردم: نه، اگه بشه تا وقت بیج  ی هام رو تو دست
 تنها باشه. اسمنیخوام 

 

که دختر تو باشه دوست   نیقبل ا یاسیگفت: نترس پدر نمونه،  یبار شب آرا با چشمک نیا
 ذارم نگران نباش. یمن هست، تنهاش نم

 

 ندارم، خدافظ.  یکه شک ن ی : تو ادمی خند آروم

 

 کارت دارم. ا، یلحظه ب هیروبه شب آرا گفتم:  ،یز یچ یآور ادی با   یبرم ول خواستم

 

 اط یح ی متعجب شون از خونه خارج شدم و تو ی توجه به نگاه ها  یو ب یبدون معطل بعد
 اومد.  قهیبعد چند دق ستادم،ی منتظر شب آرا ا

 

 افتاده؟  ی اتفاق ار؟یشده شاه  یگفت: چ یو با نگران ستادی روم ا روبه
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فقط دلم برات   ؟ یدلم، چه اتفاق زی گونه اش گذاشتم: نه عز ی زدم و دست ام رو رو ی لبخند
 تنگ شده! 

 

 نگاه ام کرد: مطمعن باشم؟   مشکوک 

 

 یموهاش بردم و سرش رو کم نی دست ام رو ب دم،یاش رو بوس  یشونیشدم و پ خم
 لب اش نشست.  ی تر آوردم، چشم هاش بسته شد و لبخند رو کینزد

 

 بگذره. برم، خوش  گهیفاصله گرفتم: خب د ازش

 

 اومدم.  رون یاز خونه ب عیبگه که فرصت ندادم و سر یزیچ  خواست

 

 ****** 

 

  یشد: بوش رو حس م رهیقرمز و درخشانش بهم خ  ی و با اون چشم ا دی لذت بو کش با
 ؟ ی بد ی خوا یکنم، نم

 

  نی ها آدرس ا یلیکه خ یدون یم  را،یدنبالش نام  یوفتی ب هیگفتم: فقط کاف ی اخم و جد با
 ان! خو یجا رو م
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کنم که ناراحت  ینم یزد: نترس شاهزاده، کار یدهن اش رو قورت داد و لبخند لرزون  آب
 .یبش

 

و   دیقاپ عیشب آرا رو در آوردم و به سمت اش گرفتم، سر  ی ام چند تار مو بیج ی تو از
 بود. یزندگ  ی گذاشت که توش آب چشمه  ی کاسه ا ی تو

 

  ی بو ،یباشه که هواش رو دار  زی برات عز دی مو ها با نیگفت: صاحب ا   یلذت و مرموز با
 شاهزاده؟  هیهست، صاحب شون ک   ندیبرام خوش آ  بی مو ها هم عج نیا

 

  ی و با ترس نگاه ام کرد، آب تو  دیکه از جا پر  دمیمون کوب  نیب زیم ی ام رو محکم رو دست
 .ختی ر رون ی خورد و چند قطره ب یکاسه تکون

 

  یازم بپرس یزیچ یگفتم: حق ندار  ین ترسناک و پر از تحکمکردم و با لح زیهام رو ر چشم
مو ها هم نباش، اگه   نیگفتم انجام بده و دنبال خون صاحب ا یهرکار ف،یخون آشام کث

 ! رای کنم نام ینابودت م یاش بش کینزد

 

رنگ داد  ر ییدهن اش رو با ترس قورت داد و به کاسه نگاه کرد، بعد چند لحظه آب تغ  آب
 شد.  یخورد و رنگ آب مشک  ی دفعه کاسه تکون بد هیشد،  لیکمر رنگ تبد  یو به رنگ آب
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 . دیلرز  یم یزد، با تعجب بهش نگاه کردم که چطور یغیو ج  دی از جا پر  راینام

 

 جا برو! نیامن نگاه کرد و گفت: برو...از  به

 

 شده؟   یهم رفت: چته؟ چ ی هام تو اخم

 

 برو!   رمیخوام بم  یگفت: گفتم برو، نم غیدفعه با ج نیا

 

 .رایرم نام ینم ی دید یچ  یجدا شدم و من هم ُتن صدام رو باال بردم: تا نگ یصندل از

 

 ! دمیند یچی...هیچ ی نشست و با بغض گفت: ه نیزم ی رو

 

 ؟یشدم و حس کردم روح از بدنم رفت: چ...چ خشک

 

اش رو   ندهیآ دن ی د ی جلو یزی چ هی  دم،ی ند یچیشد: ه یصورت اش جار ی هاش رو اشک
 نداره!  ی ا ندهیگرفت، اون دختر آ

 

  دن؟یاش رو د  ندهیو عمران آ لنت یآت ینداره، چطور ی ا ندهیوا رفتم، اگه آ یصندل ی رو
 نکنه... 
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خودم رو   یاومدم، با سرعت خون آشام  رونیب ییکذا ی از خونه جا بلند شدم و به سرعت  از
 العرض کنم!  یتونم ط  ینبود م ادمیقدر هول کرده بودم که  نی به امارت رسوندم، ا 

 

 منتظرم بود.  ی در ورود  ی ام در رو باز کرد و داخل شدم، عمران جلو دنی با د نگهبان

 

  دمش،یاش رو گرفتم و محکم به در کوب  قهیبه خودم اومدم که  یشد، وقت یچ دمینفهم
 نگفت. یزیچ یهم رفت ول ی صورت اش تو

 

 ؟ ینداره؟ چرا نگفت نده یآ یداد گفتم: چرا نگفت با

 

 .میزن یگفت: آروم باش و ولم کن، حرف م ی دست هام گذاشت و جد ی هاش رو رو دست

 

االن   نیهم  ؟ی آروم باشم که چ  م،یزن یزدم و به شدت ولش کردم: آره حرف م ی پوزخند
 اد؟ ی  یسر شب آرا م ییچه بل   یگیرک و پوست کنده بهم م

 

 ! رهی م یو با بغض و درد گفت: م  دیکش یقیعم نفس

 

 ره؟ یم یشده نگاه اش کردم، شب آرا...م مات

  یزانو افتادم، باورم نم ی نکرد و رو یاریدادم، پاهام   هیرفت، دست ام رو به در تک جی گ سرم
 شه!



 ا یلوان ی ترانس

 
392 

 

 

 ار؟ یشاه ار؟یکنارم نشست و شونه هام رو گرفت: شاه عمران

 

  ی چشم ها  هیرنگ اش دوختم، چقدر چشم هاش شب یآب  ی روح ام رو به چشم ها یب نگاه
 شب آرا بود! 

 ینگاه ام هم تار شده بود و نم  یحت دم،یشن  یعمران و رفته رفته گنگ تر م ی صدا
 . دنمشید

 

 ! ایبه خودت ب اریتن طرف راست صورت ام به خودم اومدم: شاهسوخ  با

 

 ره؟ ی...میگفتم: م  یفیرفته و ضع لیتحل ی صدا با

 

  دمی مرگ اش رو ند م،ید یوقت تا آخر ند  چیاش رو ه ندهی: نه من و نه بابا آ دیکش یآه
 ! اریشاه

 

 ره؟ یم یم  یگیقورت دادم: پس چرا م یدهنم رو به سخت  آب

 

آخرت شب آرا   ؟ی چ یعنی یفهم  یم اریشاه  مید یاش رو ند  ندهیشد: آ   نی هاش غمگ چشم
 ! ستی معلوم ن
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من چه بدبختم که  م،ید یگفت: مال دل آرا رو هم ند  ی جا بلند شد و با بغض پدرانه ا از
 شن!  یجور بدبخت م  هیبچه هام هرکدوم  

 

 تونم براش بکنم؟  یکار م یچ ن، ییزور از جا بلند شدم، شونه هام خم شده بود و سرم پا  به

 . رهیسن بم نیبشه و تو ا  یزی چ یقربان دی تونم شب آرا رو از دست بدم، اون دختر نبا ینم

 

 ن؟ ید یبه عمران گفتم: تا کجا د رو

 

 ! اریتونم بگم شاه یکه نم یدون ینگاه ام کرد: م  رهیخ

 

موهام بردم، سرم رو باال بردم و چشم هام رو با درد بستم، قلب   نیهام رو محکم ب دست
 شد.  یو غصه منفجر م  یام داشت از ناراحت

 

 یکن ت ی رعا دوارمی ام ،ی دی : حاال که فهمدمیرو از پشت سرم شن لنتیخشک آت ی صدا
! نگاه و نوع نگاه ات رو کنترل  یخوام مثل از دست رفته ها باهاش رفتار بکن ینم ار،یشاه
 .کن

 

رنگارنگ   ی شدم به اون چشم ها  رهی هام رو به هم فشردم، به سمت اش برگشتم و خ لب
 و سردش. 

 کنم که اون ناراحت بشه؟  یم یمن کار  یکن یشما فکر م -
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 شاهزاده. یبه خاطر شب آرا هم که شده عجول رفتار کن یزد: نه! اما حق ندار ی پوزخند

 

و   ی راحت، من هم مثل شما جز شاد التونیهام رو مشت کردم و با حرص گفتم: خ دست
 نجات نوه تون؟  ی برا نیکن یکار م  یخوام بدونم شما چ یخوام، اما م  یاون رو نم یخوب

 

 بهش نکردم.  یصدام زد، توجه  زیهشدار آم عمران

 

 بدم! حیبهت توض د یگفت: فکر نکنم با ی خشک و جد لنتیآت

 

من   ن،یمن رو سرزنش بکن نیتون  یدم نمکر یبار من پوزخند زدم: درسته! پس اگه کار نیا
فقط عاشق   می تمام زندگ  ی که تو  ادیب  یسر دختر  ییتا بل  نمیش ینم ال یخ یمثل شما ب
 اون شدم! 

 

اومدم که  رونیاز امارت ب عی روشن تر شد، اما اون قدر سر  یکم لنتیکردم نگاه آت حس
 شک کردم! 

 

 ***** 

 

 " شب آرا " 
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خواستم قبل   یاما م م،ی رفت ی م دیشد و با  یم  ری کم کم داشت د گهید م، ی رو خورد شام
 .نمیرو بب اریرفتن شاه

 

 خسته ام. یل یمن خ م؟ ی جونم بر  یو گفت: شب دیکش ی ا ازهیآرا خم دل

 

 گفت.  یچ  اریکه شاه ی دید  م،یبر  می نیبش گهید کم یمن من گفتم:   با

 

ک نکنم بابا دلخور بشه که هستن، ف  نو یو م انیآرا، ک  یخ یداد: ب  هیبه مبل تک اسمنی
 . نیرفت

 

 !ار؟ یشاه  ییشدم، پس کجا رهیو به در خونه خ  دمیام و گز  لب

 یآروم نم دمش ی د یوجودم بود و تا نم ی تو یبی عج یزنگ زدم جواب نداد، نگران یهرچ
 گرفتم.

 

کنه  یشه و دل آرا داره غش م یم ر یکه داره د دمی هم گذشت، د گهیساعت د هی
هم   اسمنی م،یمون یهم خبر دادم که م نایاتاق بخوابه، به مامان ا ی فرستادمش بره تو
 ره دراز بکشه. یکنه و م  یگفت سرش درد م

بار صد و پنجاه و پنجم شماره اش رو گرفتم اما باز   ی دادم، برا یقرار پاهام رو تکون م یب
 شه المصب! ها پرتش کنم خورد ب لمیجواب نداد، کم مونده بود مثل ف
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 ی  افهیبا ق اریدر آروم باز شد و شاه ستادم،یسرجام ا  خیدر خونه س دنیدفعه با شن هی
 سرجاش خشک شد.   دیخسته و اخم آلود داخل شد، من رو که د

 

 ؟ی د ی زنم جواب نم یچرا زنگ که م  ؟ی معلومه کجا بود چی گفتم: ه  یبغض و نگران با

 

  داریکه بچه ها ب نیا  ی و بدون جواب در رو بست، به سمت اتاقش رفت، برا دی کش یپوف
 که در اتاقش رو بست بازوش رو گرفتم و به شدت برگردوندم.  نینشن دنبالش رفتم و هم

 

 ستم؟ یمگه با تو ن   اریشاه -

 

 هست؟   نیو غمگ   دیقدر ناام نی نگاه ام کرد، چرا چشم هاش ا رهیخ

 

و محکم بغلم کرد! انقدر  دمی به سمت خودش کش  اریشاه یتر شد، ناگهان شیام ب ینگران
 !شهی محکم که گفتم االن ستون فقراتم کج م

 

 یدار  اریحرف بزن شاه زم؟یشده عز   یهام رو دورش حلقه کردم و آروم گفتم: چ دست
 !یکن یجون به لبم م
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االن از قبر بلند   ن یهمزد، انگار   یآروم م یلیخ شهیبود و قلب اش برخلف هم  خی اش  بدن
 شده! 

 

نگرانت کردم،   دی گفت: ببخش  یگرفته و خش دار  ی ازم جدا شد و با صدا قهیچند دق بعد
 برو بخواب. 

 

 راحت برم؟  الی! انتظار داشت با خن؟یهم

  عیشرتش رو در آورد، دستش که به سمت شلوارش رفت سر  یسمت کمدش رفت، ت به
 ملحظه! یب  کهیپشتم رو بهش کردم! مرت

تخت   ی سبز طاق باز رو ی شلوار راحت  هیآروم برگشتم، با   دمیتخت رو شن ی صدا یوقت
 شده بود.  رهیو به سقف خ دهیخواب

 ی و روو سرم ر دمیاتاق رو خاموش کردم و به سمت اش رفتم، من هم دراز کش چراغ
 خورد و دست اش رو دورم حلقه کرد.  یبازوش گذاشتم، تکون 

 

 ؟ یحرف بزن  ی خوا ی: نمدمیاش کش نهینرم و کم پشت س ی مو ها ی ام رو رو دست

 

 داد: نه!  رونیاش رو محکم ب نفس

 

 ؟ یبعد بهم بگ ی دیاش زدم: باشه، اما قول م نهی به س ی رو بهش فشردم و بوسه ا خودم
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 ! دمی چشم هام قفل شد: قول م ی و تو د یاش چرخ نگاه

 

 .دمی و گونه اش و بوس دمی زدم، خودم و باال کش ی لبخند

 

تو بخوابم، اما اگه  ِش یدوست دارم پ  یلیکم گفتم: خ ی تو همون فاصله  طنتیش با
 نخواهم داشت!  ی هاشون خلص کهی از ت گهیدخترت و خواهرم بفهمن د

 

جواب   یتون ی: نه که اصلا نمدی وبه پهلو سمت من خواب  دیزد، چرخ ی محو ی لبخند
 جرعت حرف زدن نداشته باشن!  گهیکه د یکن یخفه شون م  یجور  هی! ی هاشون رو بد

 

قدر   نی کنم که ا یو دست هام رو دور گردنش حلقه کردم: بهت افتخار م دمی خند آروم
 ام!  یخوب شناخت

 

که  دیکش یق یبه موهام زد، همون جا نفس عم ی اش بزرگ تر شد، خم شد و بوسه ا لبخند
 بدنم به سرعت داغ شد! 

 

 وار گفت: دوستت دارم! زمزمه

 

 ام زد. ین یو با ناز نگاه اش کردم، با انگشت اشاره به ب دمیام رو گز  لب

 نگاه ام نکن وروجک!  یملوس و دوست داشتن  یطور نی ا -
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 ؟ یدار ی، مشکلخوام نگاه کنم ی: مدمیاش رو بوس ی نیو نوک ب  دمیخند

 

 رو داشتن.  یکمرنگ طنتی خم کرد، چشم هاش ش یرو کم سرش

 ...ینگاه ام بکن یطور نیدارم! ا ی مشکل جد  هیآره  -

 

 نداد، ابرو باال انداختم: خب؟  ادامه

 

  یاسی ی برا  یبرادر ناتن  ایخواهر  هی  شمیگفت: مجبور م  طنتیشد و دم گوش ام با ش خم
 !ارمیب

 

 ی! برو اون ور من برم، به قول خودت دارایح  یاش زدم: ب نهیبه س ی حرص ضربه ا با
 ! یش یخطرناک م

 

 خنده اش بلند شد، خواستم بلند بشم که نذاشت.  ی صدا

 

 . ایو گفت: برو لباس هات رو عوض ب دیدراز کش کنارم

 

 ام؟ ی شدم: کجا ب نهیو دست به س نشستم
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 زد: وسط بغل من! بدو دختر خوب!  یکج لبخند

 

 حمام عوض کردم. ی خنده سرم رو تکون دادم، از جا بلند شدم و لباس هام رو تو با

  یمعطل یدست هاش رو باز کرد و من ب اریشاه دم،یسمت تخت رفتم و روش دراز کش به
 موهام نشوند.  ی رو ی دست هاش رو محکم دورم حلقه کرد و بوسه ا  دم،ی بغلش خز ی تو

 

 وروجک.  یام کنار زد: خوب بخواب یشونی پ ی رو از رو هاممو

 

 استاد!   ری گونش زدم: شب تو هم بخ ی رو یکوتاه ی و بوسه  دمیخودم رو باال کش یکم

 

 ****** 

 

 بله اش بلند شد.  ی اتاق اش رو زدم، چند لحظه بعد صدا  در

 کرد.  یبود و به شهر نگاه م ستادهی پنجره ا ی رو باز کردم و داخل شدم، جلو در

 

 ؟ ی رو بستم: بابا آت در

 

 سمت ام برگشت: بله؟  به
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 گه؟  ی: دل آرا راست مدمی پرس دی ترد با

 

 رو تکون داد: آره.  سرش

 

من هنوز   یبه سمت اش رفتم و تند تند گفتم: ول عیسر ی ام باز موند، با قدم ها دهن
 ن؟ یگرفت یمهمون یترسم بعد شما چطور   یم ستم،ی آماده ن

 

  ستی بشه: قرارا ن رهیام خ دهی ترس ی چشم ها  ی خم کرد تا راحت تر تو یرو کم سرش
تو هست، چرا   یمعرف ی ساده آخر هفته که برا  یمهمون هیشب آرا،    وفتهی ب یاتفاق خاص

 من پشتت هستم؟  ی وقت یاسترس گرفت

 

 ... ی: من به شما مطمعنم بابا، ولدمی برچ لب

 

ها با   نیا ی قدر نگران نباش، جا  نیزد: ا  ی گونه ام گذاشت و لبخند محو ی اش رو رو دست
 اون شب همه نگاه هاشون به تو خواهد بود. ن،یبکن دی بازار و خر نیدل آرا بر 

 

 ن،یکن  یم یمعرف نیدونم، دل آرا گفت آرش رو هم به عنوان جانش  یام گرفت: م خنده
 آره؟ 
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  نیکه به عنوان جانش دهیوقتش رس  گهی، آرش درو تکون داد و ازم فاصله گرفت: آره سرش
 ؟ ی بشه، با دل آرا درموردش حرف زد یرسم گاهش یجا

 

دل آرا از   نیدون یگفت و گو مون با دل آرا، خنده ام شدت گرفت: شما که م یادآوری با
 اش جواب مثبت بده؟  یبه خاستگار نی دار یآرش متنفر هست، چه انتظار

 

  ی آرش رو بکنه، سابقه   ی حواست بهش باشه نره مو ها شه،ی اش بزرگ تر شد: نرم م لبخند
 مورد داره!   نیا ی تو یدرخشان

 

 خنده: واقعاا موهاش رو کنده؟  ریزدم ز ی بلند  ی صدا با

 

آرش خواب    یرو با خنده تکون داد: ده ساله که بود با هم دعوا کردن، دل آرا هم وقت سرش
 کرد!   یچیسرش و تمام مو هاش رو از ته ق ی بود رفت باال

 

 ن؟ یکن یم بت یتقه به در خورد و دل آرا داخل اومد، با اخم گفت: غ چند

 

 !ی آرش رو کچل کرد ی گفتم: نگفته بود  طنتیش با

 

 نبود که بگم.  ی مهم زیگفت: چ  الیخ یق نشست و بوسط اتا  زیم ی رو
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  یداره، م ییها  فیبار آرش اومد، ققنوس بودن هم ک  ن یچند تقه به در خورد و ا دوباره
  انیب یدونستن ک  ی دل آرا و آرش م نی ! همیبر یباش  د یکه با  ییو چه وقت جا یک  یدون

 تا جواب بدن! 

 

 ! ست؟یتو مهم ن  ی با اخم رو به دل آرا گفت: کچل شدن من برا آرش

 

 شد: معلومه که نه! چرا مهم باشه؟  رهیآرا پررو تو چشم هاش خ دل

 

 مناسبت هست!  نیگ  یکه؟ بعد م نینگاه کرد: شاهد  یبه بابا آت آرش

 

 ؟ یچ ی مناسب هست؟ برا ی: چیگرد برگشت سمت بابا آت  ی آرا با چشم ها دل

 

 ؟ ی دردسر بنداز ی من رو تو ی با اخم به آرش نگاه کرد: مجبور بود  یآت بابا

 

 یکن یشده گفت: پشت سرم توطئه م زی ر ی نداد، دل آرا با چشم ها یو جواب   دیخند  آرش
   ؟یآت

 

 گه!  یبابا جان؟ آرش چرت و پرت م ی زد: چه توطئه ا ی لبخند یآت بابا
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 نگاه کرد.   یگرد شده به بابا آت  من و دل آرا بلند شد و آرش با چشم هاش ی خنده  ی صدا

 

 ! نیش  یقائل م ضیحد تبع  نی دونستم تا ا ی با اعتراض گفت: آقاجون! نم آرش

 !  یینبود دختر دا یطور نی ادامه داد: قبل اومدن تو ا یسمت من و با اخم مصنوع برگشت 

 

 به بعد هستم!   نیپسر عمه! از ا یعادت کن تیوضع  نیزدم: بهتره به ا   ییدندون نما لبخند

 

حوصله ام سر   م؟ ی بگرد می و سرش رو تکون داد، دل آرا رو به من گفت: بر  دیخند  آرش
 رفت. 

 

 اول لباس هام رو عوض کنم.  م،ی رو تکون دادم: بر سرم

 

 منتظرت هستم. اط یح ی تو  ،ی : اوک دیپر  نییپا  زیم ی آرا از رو دل

 

 و من به اتاق خودم رفتم.   نییا از پله ها پادل آر م، ی رفت رونی ب یاتاق بابا آت از

 یحیمل  شی بستم و آرا یموهام رو دم اسب  ،یشرت زرشک   یبا ت دمی پوش نیشلوار ج هی
 رفتم.  رون یعطر زدم و از اتاق ب یکردم، در آخر هم کم 
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  ن یکردن قدم هام رو تند کردن، تو ا یبحث م ی آرش و دل آرا که داشتن کاملا جد دنید با
 ! دمیازشون د  ی اد یز ی مدت دعوا ها

 

گرد شده به صورت سرخ از خشم هردوشون نگاه   ی و با چشم ها  سادمی شون وا نی ب عیسر
 کردم.

 به جون هم؟  نیشده باز؟ چرا مثل سگ و گربه افتاد یچ -

 

پررو   م،یندار  گاردی به باد یازیو ن ادی خوام باهامون ب ی نم گمی آرا با حرص گفت: بهش م دل
کتک   اریب لیدل هی! ِد آخه یریجلوم رو بگ ی تون  یتو هم نم امی  یگه من م یپررو م

 نزنمش! 

 

نه و  گاردی و تحکم گفت:  بس کن دل آرا، من به عنوان باد تی هم اخم کرد و با جد آرش
 .امی  یشما دوتا و بزرگ تر م ی به عنوان پسر عمه  

 

 آرش بفهم.  ی ای یبا ما نم ست،ین یازینفر ن ه یزد: من بزرگ تر دارم به تو   غیآرا ج دل

 

اش گذاشتم و به عقب هول   نهیس ی برادره که دست ام رو رو زیبه سمت آرش خ  خواست
 اش دادم. 

 



 ا یلوان ی ترانس

 
406 

 

همراه   هیفکر کن  شه؟  یاز تو کم م یزیچ ادیهول و اخم گفتم: بس کن دل آرا، آرش ب با
 خواهرِ من؟  یکن یو داد م غیهست چرا ج

 

خوام! من    یخوام نم یخوام نم یو گفت: نم  دیکوب ن یزم ی آرا مثل بچه ها پاش رو رو دل
 رم! ینم ییجا لق یبا اون د

 

 لب جفت مون نشست!  ی از کار دل آرا رو  ی لبخند محو م،یرد و بدل کرد  یآرش نگاه با

 نداره.  ی که دل آرا لج کرده و شخصاا با وجود آرش کنارمون مشکل  می دونست یم هردو

 

 به من کرد که برم، مردد نگاه اش کردم که چشم هاش رو باز و بسته کرد.  ی اشاره ا آرش

 رفتم. ستاگرامینیام رو در آوردم و به ا یگوش ستادم،ی دور و پشت بهشون ا ازشون

 ی تر شده بود! باال ادیز یلیفالور هام خ  شناخته شده بودم ش یمدت کم که کم و ب ن یا ی تو
 پونصد هزارتا دارم!

 

  یدونم آرش چ یشون کردم، نم یام گذاشتم و همراه بیج ی رو تو یآرش گوش   ی صدا با
کنار  یاعتراض چی داشته! دل آرا بدون ه دهیبود فا   یگفته بود اما هرچ  یچ ایکار کرده بود  

 اومد!  یما م

دل آرا عقب نشست و من کنار  م،یز امارت خارج شد آرش و ا ی ها  نیاز ماش یکی  سوار
 آرش قرار گرفتم. 
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 از پاساژ معروف شهر رفت که متعلق به خودش بود!  یکی به

پاساژ رو به زور گشت،   ی و کل مغازه ها ستادیا یجا نم هیکرد،  وونهیآرا هردومون رو د دل
 !دیکش  یما رو هم با خودش مثل کش تنبون م

چاک داشت و   هی  دم،ی براق و بلند خر یلباس مشک هی یآه و ناله و بدبخت  یآخر با کل در
شنل  هی هاش رو بپوشونم   ی که ل خ ت  نیا ی افتاد، برا  یبازو هام م ی هاش رو نی آست

  یمشک ونی قرمز که کنار قسمت مچ پاپ ی با کفش ها دم،یقرمز از جنس خود لباس هم خر 
 داشتن. 

 

زانو  ی لباس تا باال  د،یخر یصورت  یِ خوشگل دخترانه و عروسک یلیلباس خ هیآرا هم   دل
 با آرش کل کل کردن!  یکل نی هاش بود و سرِ هم

  یم خودی گفت تو ب  یدل آرا هم م ی بپوش یکوفت  نیدم چن یگفت من اجازه نم یم آرش
 !ی د  یکاره که بهم دستور م چیه ی آقا یکن

 ! نیو بب ایراه انداخته بودن که ب ییبل بشو هی خلصه

بپوشه تا پاهاش   یکلفت و مشک یمن دل آرا قرار شد جوراب شلوار  شنهادیهم با پ آخر
 شد!  ی شرط راض نی نشن، آرش هم به ا ده ید

 

 گرفت!  ی اون ها عوض حرص خوردن، خنده ام م ی دعوا ها دنید با

  فی ظر  یلیبود در مقابل دل آرا خ یکه اخلقش کپ بابا آت یو خشک یخی به اون آرش
 تازوند!  یشعور هم متوجه بود و قشنگ داشت م یب ی کرد! دل آرا  یرفتار م

کرد  یرفتار م یطور هی ینه، عوض ایبه آرش داره    یدونستم دل آرا هم احساس ینم گهید
 !یته تغار ی نوه  نیموند از ا  ی م جیهم گ  یبابا آت
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جا هم    نیاز شانس گنده ام اون دوتا ا  م،یخورد یو بستن می شاپ رفت  یبه کاف د یخر  بعد
 دست بردار نبودن و زهرمارم کردن! 

 

زدم: بس   غی و ج دمی کوب زیم ی ام رو رو  یبستن وانی اون ها، محکم ل ی گرفتم از صدا   سرسام
 پاشم برم؟  ای نیکن یم

 

 ! دیرس انیدن، باالخره اون روز به پاحرص به هم نگاه کردن و ساکت ش با

 

 ***** 

 

نفر رو   هیخوندم، حضور  ی باغ نشسته بودم و داشتم کتاب م ی تو  ی تاب دونفره  ی رو
 نشست.  شمیاحساس کردم، بابا پ 

 

 ؟یکن یکار م یچ  یلبخند گفت: دار با

 

رمان داد بخونم داشتم اون رو   هی یدل چ،یکتاب نگاه کردم، بعد بستمش: ه ی صفحه  به
 کردم. یمطالعه م

 

 ! نیخوب با هم کنار اومد  یلیخ نمیب یطور، م نیرو متفکر تکون داد: که ا سرش
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 یکشه! ته تغار ی نگاه کردم: آره خب، خون خون رو م یو به آسمون آب دمی خند آروم
 عمران جون!  یدار یمهربون

 

با بچه ها   یسفر، وفت میطرف دانشگاه رفت  از ادته یمکث گفت:  یبا کم  د، ی هم خند بابا
 ؟ یگرفت ی بد یلیسر درد خ  یرفت رونیب

 

 کنم! ی بره؟ تمام اون خاطرات رو هر روز مرور م ادمیشه   یم مگه

 

 تونم فراموش بکنم؟   یگفتم: مگه م یو با دلتنگ دمیکش یآه

 

شما بودن،    کی : اون روز، دل آرا و دلبر نزددیدست انداخت دور شونه ام و سرم رو بوس بابا
 ! یسر درد گرفت  ،ی بار حسش کرد نیاول ی تو و دلبر همنام هست و تو برا ی ها رویچون ن

 

 تعجب سرم رو بلند و نگاه اش کردم: واقعاا؟ مامان و دل آرا اون جا بودن؟  با

 

 رو آروم تکون داد: آره. سرش

 

  سی رئ دمی فهم یشونه اش گذاشتم، اگه قبلا م ی تر شدم و سرم رو رو کی بابا نزد به
 پز بدم!  یتونستم کل یدانشگاه بابام هست، م
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 رگه ها بود!  ی اینشده، پدر بزرگم پادشاه کل دن ریهنوز هم د گرچه

 

 ام!  جی خوام بزارم تو پ یم م،یر یبگ یچند تا سلف ایام رو در آوردم: بابا ب یگوش

 

 ! نمیبب  ریخنده: عجب! بگ ری زد ز بابا

 

  رشونیها رو انتخاب کردم و ز  نی دوتا از خوشگل تر عیمن هم سر م،یتا عکس گذاشت  چند
 ! زمی و توپ همراه با پدر عز زیروز دل انگ هینوشتم: 

 

 ی ره ال  یقطعا ابرو هاشون م ننیاما اگه انسان ها بابا رو بب چ،ی مختلف ه ی ها رگه
 ساله ها هست!   یکه بابا مثل س موهاشون! نه

 اومد دست بچه دار شد! با بچه اش ده سال اختلف داره! ایگن طرف تا به دن یم

 بخندم!  کمیکامنت ها رو باز گذاشتم تا با خوندنشون   قسمت

 

 ات رو بگو تگ ات کنم فالور هات باال بره!  ی دیاش رو در آورد: آ  یگوش بابا

 

 ؟ ی: جون بابا! چند تا فالور دار گفتم رتیزدم و با ح ی بلند سوت

 

 ! ونی لیم می و ن کی زد:   یبا نمک لبخند
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 ! ست؟ین ایباز بشه، به جا هست   رتیدهن من با ح ایآ

 !نیبهم الهام کن یخود را با تلپورت ذهن جواب

 

 ****** 

 

 "   اری" شاه

 

 پام جنگل در اومد.  ری آخه تو؟ بابا ز یی غرغر گفتم: کجا با

 

  نیاز ا ی استاد بود  ی! وقتیزن  یبا لبخند از اتاق خارج شد: اومدم بابا، چقدر غر م باالخره
 ! یاخلق ها نداشت

 

شد،   ریکه د می بهش زدم: چون اون موقع استادت بودم نه بابات! بدو بر  یآروم ی کله  پس
 استادت دوستم هست! 

 

 هست؟  یبا تعجب گفت: واقعا؟ اسمش چ اسمنی  م،ی شد نیماش سوار

 

 . می مدت راحت باش نی ا ی بهم داده بود که تو  لنتیرو روشن کردم، آت نیماش
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 اون دو رگه ترنس و دراگون هست.  ل،یآره، شک -

 

و استرس   یرو صدا زدم که برگشت و با نگران اسمنیدانشگاه نگه داشتم،  ی ورود ی جلو
 نگاه ام کرد. 

 

اش رو نوازش کردم و لبخند زدم: آروم باش دختر بابا، استرس نداشته باش، فکر کن   گونه
 ات هست.  یمثل دانشگاه قبل

 

ترنس،   ی مختص شاهزاده ها نی بود نه مثل ا یعموم  یو گفت: دانشگاه قبل دیکش یآه
 اومدم دانشگاه ترنس ها!  یترنس ندارم ول ی بابا من رگه 

 

  ،یاسی  ستینبودنت اصلا مهم ن ایکه ترنس بودن  نی : اول ادمیاش رو بوس  یشونیپ
ات   میتصم ی و محکم رو یمصمم باش دیجا، پس با  ن یا ی ایب  یبعدش هم خودت خواست

 جا وجود نداره. ن یا ی تو یترسناک   زیچ ،ی سیوا

 

 بهم زد: چشم، خدافظ.  ینگران لبخند

 

  ستادم،یکه داخل دانشگاه بره همون جا ا  یشد، تا وقت ادهی پ نیو از ماش دی ام رو بوس گونه
 داشتم. دی روش تاک یبعد هم رفتم سراغ گرفتن سفارشم که کل
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خان، بفرما   اریو با لبخند جلو اومد: به به، شاه  دیکه داخل شدم اوستا من رو د  نیهم
 داخل. 

 

 : سلم اوستا، حل شد؟ می هم دست داد با

 

 .ی پسند یم ن یبب ایبهم زد: کاملا، ب یچشمک

 

  یلب ام نشست، همون ی بازش کردم لبخند رو یوقت  اره،یشاگردش گفت جعبه اش رو ب به
 خواستم!  یبود که م

  ی شکل کاشته بودن، الماس رگه ها  ی و ستاره ا یمشک ی ها نیرنگ اش نگ یالماس آب کنار
 ترش کرده بود. بایهم داشت که فوق العاده ز  یمشک

 

 ! یگل کاشت  شه یاوستا، مثل هم  هیلبخند گفتم: عال با

 

 دوارم ی بود مرد! ام نی کم تر  نیبهم زد: در مقابل کاِر تو، ا  یهم لبخند محزون اوستا
 ! یخوشبخت بش

 

 نکردم، دخترت فکر کنم پنجاه سالش شده؟ درسته؟  یضربه به شونه اش زدم: کار چند
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خواستن    یاز قصر م ی که به اتهام دزد نیبله تکون داد: آره، بعد از ا  ی روبه نشونه   سرش
دارن و   یکرده که مشکل بزرگ   ییخودش رو وقف کسا  ،ی اعدامش کنن و تو نجاتش داد

 کنه. یبهشون کمک م

 

هم دستت   نینشدم، بابت ا  مون ی کرده که از کمک ام پش یبزرگ تر شد: خوبه، کار لبخندم
 درد نکنه. 

 

 هست؟  یآدم خوشبخت ک  نیا  یکنم، اما نگفت یگفت: خواهش م یخوش حال با

 

  گهیترکه، من د یخبرش مثل بمب م ،یفهم یگفتم: م طنتیبهش زدم و با ش یچشمک
 برم.

 

نشستم، دوباره جعبه رو باز کردم و ناخودآگاه لبخند  نیماش ی مغازه خارج شدم و تو از
 لب ام نشست.  ی رو

 

 ام رو در آوردم و بهش زنگ زدم. یشب آرا تنگ شد، گوش  ی هوا دلم برا یب

 

 گفت: جان دلم؟  یزبون نی ر یداد و با ش جواب

 

 ؟ ییبغل کردنش: کجا ی غنج رفت برا دلم
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 ؟ ی: امارت، کارم داردیکش یقیعم نفس

 

 ؟ ی ای  یباهام م  رم،یدست کت و شلوار بگ  هیات   یمهمون ی خوام برا یاوهوم، م -

 

 آماده هستم.   گهید قهیذوق گفت: حتماا، تا ده دق با

 

تک زنگ به شب آرا   هیرو روشن کردم و به امارت رفتم، روبه روش نگه داشتم و  نیماش
 اومد.  قه یزدم، بعد چند دق

  ی محو شی موهاش رو آزاد گذاشته و آرا د،یسف نیبود با شلوار ج  ده یپوش یشرت آب یت هی
 ترش کرده بود.   بایداشت که ز

 

 یلیوروجک، خ ی: گل کاشتدمیکه نشست خم شدم و گونه اش رو بوس نی ماش ی وت
 . ی خوشگل شد

 

 ؟ ی ر یزد: ممنونم، کجا م ی ام رو گرفت و لبخند دست

 

 ؟ یشناس یکردم: اگه بگم م حرکت
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  یها رو متر م ابونیمدت با دل آرا تا نصفه شب خ نی شناختم، تو ا د ی : شادیخند دلبرانه
 ! می موند ی! اگه آرش نبود شب رو هم ممیکرد

 

 هم رفت: اون وقت چرا من خبر ندارم؟  ی هام تو اخم

 

 یوگرنه م  م،ی ام رو فشرد: اخم نکن، دل آرا اصرار داشت جمع دخترانه داشته باش دست
 .ی ایگفتم تا ب یکه بهت م یدون

 

 نگاه اش کردم: آرش دختره؟  یچشم ریز

 

کرد،   یجمع مون م  ابونیاومد و از خ ی! به قول خودش ماریشد: شاه زونیهاش آو  لب
 ؟ یهمراه ما نبود، دلخور

 

محدود فقط    ایات کنم  بی که تعق نیخوام از کار هات با خبر باشم، نه ا یگفتم: م ی جد
 خبرم نذار. یبه بعد ب نیشب آرا، از ا یر یخوام بدونم کجا ها م یم

 

 ! ختیر یکه حس کردم دلم ُهر  د یو گونه ام رو محکم بوس  دیدفعه خودش رو جلو کش هی

 سرورم بگه!  یهرچ  زم،یچشم عز  -

 

 نکن وروجک!  ی دلبر ابونیخ  ی لب ام نشست: تو ی رو ی محو لبخند
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 نکردم! فقط از دلت در آوردم! یناز گفت: دلبر با

 

ت شاه دخت! هر کارت دل هس  یخودش دلبر نی و با خنده گفتم: ا  دمیاش رو بوس دست
 !یکه خودت بدون  نیبره بدون ا یمن رو م

 

اش آخر کار   یخجالت خواستن نیانداخت، ا  نییسرخ شد و سرش رو پا  یخجالت کم از
 ده!  یدست ام م

 . میشد  ادهی بزرگ کت و شلوار نگه داشتم و پ ی از مغازه ها یکی  ی جلو

و کراوات نازک قرمز،   یمشک راهنیبا پ  دمیخر  یخواست شب آرا کت و شلوار مشک به
 .می اومد رونی و ب دمی هم خر یکفش ها مشک

 

زنانه شدم، شب آرا دم گوش ام گفت:   یلباس مجلس ی اش رو گرفتم و وارد مغازه  دست
 .اریشاه دمی من لباس خر

 

برات بخرم،   یکیخواد   یهم دلم م باال انداختم و خونسرد گفتم: ماِل خودت، من ی ا شونه
 داره؟  یاشکال

 

و شب آرا رفت پروشون کنه، بعد   می لب اش نشست، چند تا لباس انتخاب کرد ی رو لبخند
 اش شد!  رهیمن خ  ی  فتهیاومد و نگاه ش قهیچند دق
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 یلیخ ی شد و گل ها  یم یتور نیی که تا مچ پا بود، دامن اش از زانو به پا دی سف لباس
داشت و قسمت   ی ا روزهیف یون یو پاپ فیتور لباس کار شده بود، کمربند ظر  ی رو ی خوشگل

بود اما نه تا اون   یقیقا قهی به شکل گل کار شده بود،   ی ا روزهیف ی باالش هم منجوق ها
 که بدنش معلوم باشه.  ی حد

 

عاشقش   ار،یخوشگله شاه  یلیگفت: خ دیدرخش یکه م ییآرا با ذوق و چشم ها  شب
 شدم! 

 

 . زمیعز ادی یبهت م یلیحساب کنم، خ ار یبهش زدم: پس درش ب یبونمهر لبخند

 

داشت   د یسف ی که پاشنه  ی ا  روزهی جفت کفش پاشنه بلند ف هیرو در آورد، همراه با  لباس
 . دمشیخر

تا   ا،یسفارش دادم و شب آرا الزان  کیمن است م،ی تا ناهار بخور می به رستوران رفت د یخر  بعد
  م یرستوران نبود ی کرد که اگه تو یزبون نی ریشب آرا اون قدر ش ارن یغذا ها رو ب یوقت

 دادم! یعواقبش رو نشون م 

 

شدم، با تعجب   ادهی شدم من هم پ ادهیامارت نگه داشتم، شب آرا که پ ی رو جلو نیماش
 نگاه ام کرد. 

 ؟ ی ای یتو هم م -

 

 رو تکون دادم: آره، با پدر بزرگت کار دارم.  سرم
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  قهیرفتم، در زدم و بعد چند دق لنتیبه سمت دفتر آت می مستق می داخل امارت شد یوقت
 بود.  شش یاجازه رو داد، عمران هم پ

 

  ی گرفتم، گرفت و بازش کرد، لبخند محو لنتیکتم در آوردم و به سمت آت بیرو از ج جعبه
 لب اش نشست. ی رو

 کاملا مناسب!  ار،یشاه هیعال -

 

روح و   وفتهی براش ب یفرو کردم: طلسم روح هم داره! اگه اتفاقام  بیج  ی هام رو تو دست
 .شنیجسمش از هم جدا نم

 

 !قیرف یقدر به فکرش هست   نی نگر! ممنونم که ا  ندهیبا تعجب و خنده گفت: چه آ عمران

 

 ؟ یدون یجعبه رو داد و گفت: مراسم رو که م لنتیآت

 

مراسم حساس   نیا ی که تا چه حد رو یدون  یگفت: م تی رو تکون دادم، با جد سرم
 .نی درست انجامش بد دوارمی هستم، ام

 

  یگه، هرچ  ینه رو پسرتون بهتون م ایدم  یلبخند به عمران اشاره کردم: درست انجام م با
 ! دهی ام رو د ندهیباشه آ 
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رو   رمیو مس دمیشب آرا و دل آرا رو شن ی خنده  ی اومدم، صدا رونیاز اتاق ب د،ی خند  عمران
 دادم. رییسمت اتاق شب آرا تغبه 

 

 ی دل آرا که رو ی بود و جلو دهی بودم رو پوش دهیکه خر یزدم و بازش کردم، شب آرا لباس در
 بود. ستادهیتخت نشست بود، ا 

 

 ات حرف نداره!  قهیگفت: سل  یام بلند شد و با چشمک دنی آرا با د دل

 

 بهش زدم: ممنون.  ی لبخند

 

 ؟ یر یم یآرا رو به من گفت: دار شب

 

 آره، کارم تموم شد.  -

 

 بود. یاسیام زنگ خورد،  یگوش

 جانم بابا؟  -

 

 دنبالم، کلس هام تموم شد.  نی ایبابا ب -
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 یکار  اسمن،یبرم دنبال  دی رو قطع کردم، رو به شب آرا گفتم: با یگفتم و گوش  ی ا باشه
 ؟ یندار

 

 دلم براش تنگ شده.  ؟امی شه من هم ب یگفت: م یخوش حال با

 

 منتظرم.  ن یماش ی باشه، تو -

 

 ***** 

  

 " شب آرا " 

 

 ! یشعور یب  یلیزد: خ غیج ی بلند ی با صدا اسمنی

 

  ی! آروم تر حرف بزنیگوش هام گذاشتم و با صورت درهم گفتم: بابا وحش  ی ام رو رو دست
 شنوم!  یهم م

 

 شعور؟   یب یدار یمهمون ی! چرا بهم نگفتخودیگفت: ب اره یب نیی که صداش رو پا نیا بدون 
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 دونست، به من چه بهت نگفته! ینگاه اش کردم: بابات م لکسیر

 

 من و در آورد: گَمشو بابا! ی مسخره ادا با

 

 ! یاسیشم  یبه خدا دارم شرمنده م  ؟یکن یقدر بهم ابراز محبت م نیام گرفت: چرا ا  خنده

 

 ؟ ی از بچه ها خبر دار گه،یمبل جا به جا شد: د ی و رو  دیخند

 

و نسترن، خبر   کایها! مل هیآوردن، از اون پا  گهیما دوتا دختر د ی رو تکون دادم: به جا سرم
 ؟ ی ستی گروه ن ی مگه تو ست ین یخاص

 

قدر دوست دارم   ن یدرس هام تکون بخورم! ا ی ذاره از باال یگفت: نه بابا، بابا نم یناراحت با
 ! می خونه نباش هیدوباره بشه استادم و تو 

 

 خانم!  یاسیشنوم  یم  دی جد ی ها زیچ -

 

جل   م،یکه تازه اومده بود نگاه کرد اری و با تعجب و ترس به شاه می سادی وا  خی س هردومون
 الخلق! 

ه باباش  بود و چنان ب   دهی نگاه کرد، رنگ اون هم پر اسمنیباال رفته به  ی با ابرو ها اریشاه
 ! دهی کرد انگار زن باباش رو د ینگاه م
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که مثل خواهرم   یکس ی شد، ممکنه من بشم زن بابا خی   اریلحظه از فکر به زن شاه هی
 هست؟ 

 هست!  ن ی و دل نش نی ری! فکر کردن بهش هم شاریمن بشم همسر شاه دم،یام رو گز  لب

 

با   اسمنیو   یبا نگران اریشاه دم،یشونه ام به خودم اومدم و از جا پر  ی رو  ینشستم دست با
 کردن. یخنده نگاه ام م

 

 ؟ ی جواب نداد میصدات کرد  یهرچ ی کجا بود  ؟ی گفت: خوب یبا نگران اریشاه

 

 !ارشی با خنده گفت: رفته تو فکر  اسمنی

 

گاه کردم: ن اسمنیبده چپ چپ به  یکه سوت ن ی هم رفت، قبل ا ی تو   اریشاه ی ها اخم
 کردم. یفکر م یهم! داشتم به مهمون رینخ

 

 مرموز بود!   بیبازوم رو فشرد، بهش نگاه کردم، چشم هاش عج اریشاه

 

با ارتباط    یگفت: بابا، دار طنتیبا ش اسمنیکه  می بود  رهیخ گه یبه هم د یدونم تا ک  ینم
 ... ای ؟ی گردون  یبرش م ایدن نی به ا یچشم
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و تک   د ی لب اش ماس ی که لبخند رو می نگاه اش کرد ینداد، هردومون با اخم جور ادامه
 کرد: ام...من...برم به درس هام برسم!  ی سرفه ا

 

 کردم که...  یرفتنش رو نگاه م ری هم بدو بدو رفت، داشتم مس بعد

رو آگاه نکنم که باباش داره محکم   اسمنیفرا بنفش ام   غیتا با ج دمی ام رو محکم گز  لب
 ! رهی گ یونه ام رو گاز مگ

اش گذاشتم و هولش دادم، عقب نرفت و هر لحظه فشار دندون   نهی س  ی ام رو رو دست
 شد!  یتر م شیهاش داشت ب

موهام فرو برد تا مانع عقب بردم صورت ام بشه، از درد  ی دست اش رو پشت سرم و تو هی
 کنه! یشعور داره گوشت گونه ام رو م یچشم هام اشک جمع شد، ب ی تو

  رهیپر از اشک بهش خ ی و با لذت به شاهکارش نگاه کرد، با چشم ها  دیعقب کش باالخره
 کردن، نگاه اش مهربون و پر از خنده شد.  ختن یشدم، اشک هام شروع به ر

 

  یشعور یب  یلیگفتم: خ هیو با گر  دمیکرد کش یسوخت و گز گز م یبه گونه ام که م یدست
 کنه! یگونه ام درد م  ار،یشاه

 

دوست داشتم   یاز ک  یدون ی جان دلم، نم ی : ادی بوس قیدردناکم رو عم ی و گونه   دیخند
 خوشگلت رو ببوسم وروجک. ی گونه  نیا

 

 ؟ ی گاز گرفت ای  ی دیگفتم: بوس یدلخور با
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چقدر   ینیبب  یستیمن ن ی : هردوش! تو که جادیبغلم کرد و دوباره گونه ام رو بوس   محکم
 ببوسمت!  ای رمیرم گازت بگ دوست دا

 ؟ی کجا بود ،ی بدجنس یلیاش زدم: خ یعضلن ی  نهیام گرفت، با مشت به س خنده

 

 !الیخ ی هاش رو تو حدقه گردوند: ب چشم

 

! چرا؟ بعد رسوندن ما به خونه کجا  ال؟یخ ی: بدمی کردم و مشکوک پرس زیهام رو ر چشم
 ؟ یرفت

 

گم! زور که  ی چموش گفت: نم ی پسر بچه  هیلب اش نشست و مثل   ی رو یکج لبخند
 ! ستین

 

هم زوره!   یلیآوردم: زوره خ  نیی محکم و خوش تراشش رو گرفتم و سرش رو پا ی  چونه
 ! ار؟یشاه  ی کجا رفته بود

 

 برسونمت امارت. ایعقب بکشه که نذاشتم، با خنده گفت: ول کن شب آرا، ب خواست

 

کجا   یرم! تا نگ یگفتم: نم طنتینگاه ام رو گرفتم و با ش عیام به لب هاش افتاد ، سر  نگاه
 مونم!   یوِر دلت م ی بود
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محکم تر شد و بامزه گفت: بمون، از خدامم هست وِر   کمیدست هاش دور کمر بار  ی  حلقه
 ! یری بگ لیات جنازه ام رو تحو  یاز بابا آت  دی خب...فردا با یوروجک، ول  یبموندلم 

 

 کنه، پشت سرم عشقم صفحه نذار جناب! ینم  یکار نیچن  یکردم: بابا آت یمصنوع اخم

 

  یم ی دیجد  ی و تو حرف ها ی اسیگفت: عقشت؟ امروز از  یو با شگفت  دیهاش باال پر  ابرو
 شنوم! 

 

راه هست   ی تو ی ادیز ی ها ز ی تازه اولشه! سوپرا ن یگفتم: ا  طنتیو ش  یو با تخس  دمیخند
 جون!  اریشاه

 

 شونه اش انداخت!   ی راحت من رو رو  یلیدفعه خم شد و خ هی نگاه ام کرد،   مرموز 

 

 ؟ یوحش یکن یکار م یو با مشت به کمرش زدم: چ دمیکش یغیج

 

 برمت امارت!  یبهم داد و با خنده گفت: م یتکون

 

نزن به حنجره   غیج یبه رونم زد و گفت: آروم باش! الک ی زدم که ضربه ا یتر  ی بلند غیج
 دارم!  اجیات احت
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 یشه! دار  یتر به خون ات تشنه م شی ب یبابا آت یبر  یطور که تو م  نی حرص گفتم: ا با
 آدم؟  ای  یبر یم یگون

 

 ن؟ یهم دار یگفت: مگه فرق  طنتیو با ش  دیخند

 

افق محو شو تا   ی برو تو  اریبا خشم گفتم: شاهو   دمی به کمرش کوب یبار دو دست نیا
 تر ادب!  ی! اصلا بتی ترب یادِب ب  ینکشمت! ب

 

گرد   ی چشم ها یباز و خارج شد، وقت  اسمنیخنده، در اتاق  ریزد ز ی بلند  ی با صدا اریشاه
! فقط من بودم که مثل برج زهرمار  دی بلند خند اریشده اش به ما افتاد اون هم همراه شاه 

 کردم! یو پوکر بهشون نگاه م

 

 ****** 

 

و خودتون رو   دیی رو باز کردم: کارم تموم شد شاه دخت، بفرما ی چشم ها  شگریآرا  ی صدا با
 .نینیبب

 

 لب ام نشست، گل کاشته بود!  ی رو یبه خودم افتاد لبخند بزرگ  نهی آ  ی نگاه ام تو یوقت

 کرد. یترم م بایاومد و ز یذره هم بهم م هیهمون   ینداشتم ول ش یآرا یلیخ
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  اریکه با شاه دمی رو پوش یلباسم دادم، همون  دی به دامن سف یبلند شدم و تاب یصندل از
 .می بود دهیخر

خوشگل و ملوس   یلیاومد، اون هم خ رونیاتاق که خارج شدم همزمان با من دل آرا ب از
و خوش تراشش افتاد، به به! چشم آرش روشن! جوراب    دیسف ی شده بود، چشمم به پاها

 کو؟  یشلوار

 

گفتم: ژون ژون! شماره بدم خدمتت خوشگله؟   ی نگاه اش کردم و با لحن الت  طنتیش با
 پاها ِر ِر!

 

آرش با حرص و    د،یخند ی بلند ی محکم پس کله ام زد و دل آرا با صدا یه دستدفع هی
  ؟ی د یم ی شنهادیپ نیبه همسرم چن یاز پشت سرم گفت: با چه جرعت یخشم مصنوع

 کن!  شی نگاهت رو هم درو 

 

  رهیخ ییدرخشان به دل آرا  ی آرش با چشم ها د، یآرش و دل آرا چرخ  نیمتعجبم ب نگاه
 لب اش داشت، عجب!  ی رو ی شد که لبخند خاص

 

 بهت رو با دل آرا گفتم: خوشت اومد؟  با

 

 تنها بمونه!  دهی ترش نیا  میدل آرا بر  اد؟یب  دیو گفت: نبا  دیخند  آرش
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 جونم! یفعلا آج  م،ی : برد ی خند نیر یآرا ش دل

 

اش زد و دست و تو دست از من دور شدن، تا لحظه   یشونیپ ی رو یق یعم ی بوسه  آرش
رو که  یتونستم اتفاق یکردم! نم ینگاه شون م رهیغار خ ی که کاملا برن با دهن اندازه  ی ا

 کنه!  هیو تجز لیرو برام تحل نیا ادیب یک یافتاد هضم کنم!  

ودن، با  رفتم، اکثر مهمون ها اومده ب نییتونستم خودم رو جمع و جور کنم و پا  باالخره
گره خورد، به    طونیجفت چشم سبز و ش هینگاه ام تو  یگشتم ول اریچشم هام دنبال شاه

 شم!  یم  ز یتر از همه سوپرا شیب یلیخودم دارم خ یکنم ول یم زتی گفتم سوپرا اریشاه

 

 ! بچه ها! یگفتم: خش جان یرفتم و با ه نیی ذوق پا با

 

 نبود، همه شون اون جا بودن! ینکردن باور

بزرگ که معلوم بود مخصوص اون ها هست نشسته بودن، بابا اون ها رو دعوت   زیم  هی سر
 کرده؟ 

رو  هیتمام مدت نگاه متعجب بق م،یکرد  هیهم گر یو کل دمی رو د گهی مدت ها هم د بعد
 مهم نبود. یکردم ول یخودمون حس م ی رو

 

 کو؟  اریآروم گفتم: شاه  اسمنیبه  رو

 

 مامانم، رفتن باغ حرف بزنن.  ِش یگفت: پ الیخ یباال انداخت و ب ی ا شونه
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 تنها هست؟  ن ی با نازن اریهم رفت، شاه ی هام تو اخم

 

اشراف   ی ا یدن ی تو یکن یم فی ک  ؟ی چشم آب یپهلوم نشست: چطور ی رو  اری خشا ی  سقلمه
 زاده ها؟ 

 

خانواده ام هستم،   ِش یخوش حالم پ ینه ول یل یکه خ فیلب ام نشست: ک  ی رو لبخند
 گرچه قبلا هم بابام باال سرم بود! 

 

 یعمران ی شه تو بچه   یهنوز باورم نم ییسرش رو با تاسف و بهت تکون داد: خدا اریخشا
 !ر ی هم مال آو اسمنی

 

باور کنم! تو   د یطول کش یمن کل ی ! براگهید گهیباال انداختم و با چشمک گفتم: د ی ا شونه
 !چیکه ه

 

نگاه   جانی انار با ذوق و ه دمی برگشتم د  یشونه ام گذاشت، وقت ی نفر دست اش رو رو هی
 کنه! یام م

 

 ؟ یکن یکار م یجا چ نی تعجب گفتم: تو ا  با
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 آرا؟   یهست  یبا تعجب به من نگاه کرد: با ک  اریخشا

 

جمله رو بلند   نیزدم، ا  یذهنم داشنم حرف م ی نفر تو هیشده نگاه اش کردم: ام...با  هول
 گفتم! 

 

خوام بعد مدت ها از   یم م،ی نگفت، انار با ذوق گفت: بدو بر یزینگاه ام کرد و چ مشکوک 
 فرصت هست شب آرا.  نی استفاده کنم، االن بهتر گرانید ی رگه 

 

 ؟یاز رگه هاشون استفاده کن ی خوا یم یمونوسط مه یگفتم: چطور یآروم تر  ی صدا با

 

ام رو گرفت و چشم هاش رو بست، بعد چند لحظه چشم هاش رو باز کرد و گفت:   دست
 نگاه کن.  اریبه خشا

 

جسم   ی ! به جادمیکش ی فیخف غیج دمیکه د یزی با چ یبرگشتم ول  اریسمت خشا به
داشت داخلش پرواز   یو مشک یاتورینیم ی اژده ها هیبود که  دشیروح کاملا سف اریخشا

 که قلبش وجود داشت!  ییکرد! درست جا  یم

 

 شده شب آرا؟  یگرد شده گفت: چ ی به سمت ام برگشت و با چشم ها اریخشا روح

 

 !یچی...هیدهنم رو قورت دادم و با تته پته گفتم: ه آب



 ا یلوان ی ترانس

 
432 

 

 

 کنم، نگاه کن. یخوام قدرتش رو کپ یدم گوش ام گفت: م انار

 

ام   دهی بهت زده و ترس ی چشم ها  ی اون اژده ها دراز کرد، جلو اش رو به سمت دست
  یکیشد، انار   میهم تقس یکه اون اژده ها رو لمس کرد، اژده ها به دو قسمت کپ نیهم

 درش آورد.  اریشون رو گرفت و از روح خشا

 

 اژده ها رو به سمت من گرفت و گفت: بخورش!  اون

 

 : امکان نداره!دمیخودم رو عقب کش عیسر

 

که   نیهم اد،ی ازش ب یزیچ یخون  ست ی کاسه چرخوند: نترس بابا قرار ن  ی هاش رو تو شمچ
 . ی قورتش بد  دی شه و تو فقط با  یم کیکوچ شیر یدستت بگ

 

  هی ی زود به اندازه  یلیدست لرزونم گذاشت، حق با اون بود، اژده ها خ ی ها رو تو اژده
 در اومد.   کیکوچ یتوت فرنگ

 

رفت   نییکه از گلوم پا  نیزود قورت دادم، هم یلی دهنم گذاشتم و خ ی اون رو تو دی ترد با
 !دیدرخش  یبود به رنگ مشک ستاده یانار که کنارم ا
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  ،یبش  لیتبد یبه دراگون خاک ی تون یکه درخشش رفت با لبخند گفت: حاال تو م نیا  بعد
 !یقدرتش رو دار

 

 ؟ ی آسون نیرو کج کردم: به هم سرم

 

  اریو شاه نیمزاحم نازن می پاشو بر ، یآسون نیداد و با خنده گفت: به همرو تکون  سرش
 . نهیخوام دامون اون نکبت رو بب  ینم م، یبش

 

جور   هیهمه  نم،یروح بب ی تونستم جسم رو به جا یم گهی انار دست ام رو ول کرد د یوقت
 کردن!  ی نگاه ام م یبیعج

 

کار کوچولو دارم، با   هیشدم گفتم: من  یکه از جا بلند م یزدم و در حال ی مسخره ا لبخند
 اجازه!

 

به  ی حرف زدن همراه با اناز از عمارت خارج شدم، با آرنج ضربه ا ی دادن فرصت برا بدون 
 بازوش زدم.

 ؟ یهست که دوستش دار ار یدامون روح شاه -

 

 من عاشق روح!  ی! تو عاشق جسمگهیرو با ناز چرخوند: بله د  گردنش
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 گه! انار؟ یخنده به پس کله اش زدم: باشه تو هم! چه با افتخار م با

 

 جواب داد: ها؟  نیو در همون ح  می سمت درخت ها رفت به

 

 م؟ ی هم عاشق هم هست اریمن و شاه ی : چون تو عاشق دامون شددمی مکث پرس یکم با

 

برقرار هست شب   یروح وندیمن و دامون پ  نیلب اش نشست: آره! ب  ی رو یمهربون لبخند
 یم ی ا گهیرو دوست دارن، اگه من عاشق کس د   گهی جسم هامون هم  د نیهم ی آرا، برا

 !ی شد یشدم تو هم عاشق اون م

 

 ؟ یچ ی : برا دمی تعجل پرس با

 

  ینم یعاشق کس یدو نفر هست، تو جسم نیب یارتباط روح  هیگفت: چون عشق  یمکث با
 ه باشه. که روح ات به روح اون گره خورد نی مگه ا یش

 

نشسته    قیداخل آالچ دم،یرو د نیو نازن اریبپرسم که باالخره شاه ی ا  گهی سوال د خواستم
 زدن. یحرف م  ی جد یلی بودن و خ

 

  یم کی و از جا بلند شد: شاه دخت! بهتون بابت گرفتن مقام تبر دیزود تر من رو د اریشاه
 گم. یم کی جا دارم تبر  نی و ا  دمتونی گم، متاسفم که داخل ند
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 ازم به شدت دلخور بود!  گهی طرف د هیکنه، از  یم  تی رعا نینازن ی دونستم داره جلو یم

اول از همه به استقبالش برم اما چون کارم  ی اومد امارت جلو یقول داده بودم وقت بهش
 االن به خونم تشنه هست!  نیهم ی نتونستم، برا دیطول کش

 

 نداره. یزدم: ممنونم شاهزاده، اشکال یمتواضع لبخند

 

  ستادم،یا  اریگفت، تشکر کردم و کنار شاه کی کوتاه تبر  یلیخ یهم با لبخند مصنوع نینازن
 طلبکارش! ی  افهیق نیا ی لحظه دلم ضعف رفت برا  هیکرد!  یبا اخم و دلخور نگاه ام م

 ! دمشی بوس یاون جا نبود محکم م نینازن اگه

 

 داخل؟  نی ایب  نیخوا ی کردم لبخنده ام بزرگ تر نشه: نم یسع

 

 ار؟ یمگه نه شاه  م،ی حرف بزن دی با  یقبلش کم م، ی ا ی یگفت: م یبا لبخند مصنوع نینازن

 

داشت: درسته، شاه دخت شما   یکینگاه کردم، اخم کوچ اریام پاک شد و به شاه لبخنده
 .می ای  یما هم م نیی بفرما

 

کرد، کم مونده بود بگه: تا تو   یداشت نگاه ام م یو تلف طنتیهام گرد شد، با ش چشم
 وروجک!   یمن رو نکار یباش
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  یزیچ ه ی نیا یلحظه با من ب هیطور!   نی گرد شده با طعنه گفتم: که ا ی همون چشم ها با
 رم تا مزاحم خلوت تون نباشم.  یملکه من هم م ش یپ نیبهتون بگم، بعد برگرد  د یبا

 

که  ییجا  میبه سمت درخت ها رفت گهی تا لبخند نزنه، با هم د دیبه لب اش کش یدست
 .نهیتونست ما رو بب یعنوان نم چیبه ه نینازن

 

تا با اون   یفرست   یمن رو م یو اخم آلود گفتم: چشمم روشن! دار نهیدست به س سادم،یوا
 ؟ یتنها باش

 

 وروجک؟   یدار یمشکل باال انداخت: ابرو

 

  دیکه من نبا نیدار ی ا گهی چه حرف د اسمنیحرص گفتم: معلومه که دارم! شما جز   با
 باشم و بدونم؟ 

 

 ! ادی یحسادت بهت م یلب اش نشست: بماند! ول ی رو یکج لبخند

 

 ن؟ ی گ یم نیدار ی گم چ  یام نکن، م ی حرص اریچپ نگاه اش کردم: شاه چپ
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ام   یشونی خم شد و پ د،یدفعه دست انداخت دور کمرم و من رو به سمت خودش کش هی
 . دیرو نرم بوس

خوب   یداشتم پر شد رفت هوا و جاشون فقط آرامش اومد، لعنت یقرار یحرص و ب یهرچ
 آرومم کنه! ی بلد بود چطور

  چشم هام بسته شد، بازوم رو ینیری اش گذاشتم و با لبخند ش نهیس  ی هام رو رو دست
 ام نشست. یشونیپ ی اش رو  یشونیلب هاش پ ی گرفت و جا

 

  نیبا نازن یاس ی جز  یمن حرف یدون ی: تو که مدیچی گوش ام پ  ی جذاب و بمش تو ی صدا
 ! ارمیرو در ب دنت ی ند یندارم، فقط خواستم تلف

 

نگاه شب رنگش گره خورد، اون قدر به هم   ی ام تو  ییایهام رو باز کردم، نگاه در  چشم
اومد و داخل چشم هاش   یصورت  ی رگه ها اریشاه ی چشم ها ی که تو میبود  رهیخ گهید
 کم رنگ شده.  ی من هم صورت ی که رنگ چشم ها دمید

 

اهم   ی شد صدا  کیکه نزد نی اراده سرم رو جلو تر بردم، هم یتر اومد، ب نییپا یکم سرش
 ! یه چاهم دل آرا گند زد به هم

 

مزاحم   دی کرد: ببخش یداشت نگاه مون م طنتیدل آرا با ش  م،ی به سرعت برگشت هردومون
هم بگم    اریشب آرا رو صدا زد، و خواست به شاه یبابا آت یتون شدم، ول یخلوت گرام

 وقتشه شاهزاده! 
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و   دنی خند زیپنهان کردم، هردوشون ر  اریشاه ی  نهیخجالت سرخ شدم و سرم رو تو س از
 .ادی  یگفت: باشه دل آرا، تو برو شب آرا هم م اریشاه

 

: خجالت نکش  دی با خنده سرم رو بوس اریدور شد، شاه ی و بعد گفتن باشه ا دی آرا خند دل
 ! وروجک؟! یری گ یروز انتقام م  هیفکر کن که   نیدلم، در عوض به ا زیعز

 

 رو نداشتم به اون نگاه کنم!  ن یا ی رو یگفتم، حت یآروم هوم

 

 ات ُجم نخور. یاز کنار بابا آت ام، ی یم عیپچ زد: برو داخل، من هم سر  

 

 سرم رو بلند کردم: چرا؟  باالخره

 

 !یفهم یام زد: م ینیبه نوک ب یآروم ی  ضربه

 

از   یتونم حرف یدونستم تا خودش نخواد و نگه نم یم یکه مشتاق بودم بفهمم ول نیا با
 به سمت عمارت رفتم و داخلش شدم. الشیخ یبکشم، پس ب رونی زبونش ب ریز

 بشم. کشیاشاره کرد که نزد دنمیمخصوصش نشسته بود، با د ی صندل ی رو یآت بابا

 

 ؟ یی جانم بابا -
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 بمون.  شمیپ ان،ی  یققنوس ها دارن م ی گفت: شورا ی لحن محکم و جد  با

 

بعد چند لحظه بابا و آرش  ستادم،یاش ا یدهنم رو قورت دادم و صاف کنار صندل آب
  ستادن،یهمراه با عمه و مامان هم اومدن، مامان و بابا کنار من و عمه و آرش اون طرف ا 

 . ستادیبار اومد و کنارم ا طنتیباز و نگاه ش شیبعد چند لحظه دل آرا با ن

 

 گفت: خوش گذشت؟  طنتیگوش ام با ش دم

 

  ومده،ین یفسقل  ی ها به تو  یفضول نی که ا نیگفت: اول ا یبه بازوش زدم که آخ  محکم
 بگذره!  یبعدش هم تو نذاشت 

 

با خجالتت    اریشاه شیو دل آرا گفت: روت رو برم من خواهرم! پ  مید یخند  هردومون
 ی فوق العاده ا  استینذاشتم! س یگ یم  ییبا پررو یرس یبه من که م ی کرد یخوب دلبر

 !یدار

 

 مون شدت گرفت، در امارت باز شد. خنده

داشتن داخل اومدن، از   یقرمز و نارنج ی بزرگ با پر ها ی که بال ها ییگروه مرد و زن ها  هی
به تن   یبه رنگ قرمز و نارنج   بایز  یلیخ ی بود و لباس ها ریچهره هاشون غرور و تکبر سراز 

 داشتن. 
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 م گفت: شورا اومدن! دم گوش ا  یآرا بدون شوخ دل

 

احترام کردن،   ی ادا یو به بابا آت ستادنیما ا  ی دهنم رو با ترس قورت دادم، درست جلو آب
هفت نفر بود، حق هم داشتن، هر هفت تا به شدت با شکوه و   نیا ی همه رو  ی  رهینگاه خ

 دلربا بودن! 

 

خوام   یمع شدن مگفت: حاال که همه ج  ی محکم و بلند ی از جا بلند شد و با صدا یآت بابا
به بعد به عنوان شاه دخت کل  نیمن، از ا  ی اعلم بکنم شب آرا دختر ارشد عمران و نوه 

  ن یا ریبهش احترام بزارن، در غ دی شه و همه بدون استثناء با یشناخته م ییجادو ی ایدن
من هست    ن یبه بعد جانش نیپسر رزا از ا  نی! همچنوفتهی ب ستین ارقر  یصورت اتفاق خوب

 .ایدن نیو وارث حکومت کل ا

 

تو چشم   ی کردن ول ینگاه ام م الیخ یها ب یشد، بعض ده یمن کش ی شورا رو  ی  رهیخ نگاه
 جز نفرت نبود. یزیچ  گهید یبعض ی ها

 

کرد و ادامه داد:  ی تک سرفه ا دی تا اون رو د یداخل اومد، بابا آت اریلمارت باز شد و شاه در
من   ی از دو تا نوه  ی...امروز خواستگارستیشب آرا و آرش ن  یمعرف ی مراسم فقط برا  نیا

 ی شاهزاده  اریاز دل آرا و شاه ایدن نی ا ی من و پادشاه بعد نیشه، آرش جانش یاجرا م
 آتش از شب آرا! یپر قسمت ترنس و 
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بدم، قلب ام از   حیتوض  یتونم احساس ام رو از حرف بابا آت یشدن کم بود، اصلا نم خشک
 از من؟   اریشاه  یخشک شد، خواستگار اریشاه ی و نگاه ام رو ستادیا حرکت 

به دل آرا و من نگاه کرد،   یبابا آت  ستادن،ی ا یبابا آت ی روبه رو گهیبا هم د اریو شاه آرش
و آرش    اریشاه ی و روبه رو یدو طرف بابا آت گهیدل آرا دست سردم رو گرفت و با هم د 

 .می ستادیا

نشون   ی رفته بود واکنش ادمیاون قدر شوکه شده بودم که  ن، جایداشتم نه ه ی لبخند نه
 بدم! 

 

در آورد، بازش کرد و نگاه من    ی سورمه ا یو مخمل کی کتش جعبه کوچ بیاز ج اریشاه
 رنگش! یخوشگل و اون الماس آب یلیخ ی حلقه   ی شد رو رهیخ

 غیدهنم گذاشتم تا ج ی حلقه رو در آورد و جلوم زانو زد، با بهت دست هام رو رو اریشاه
 شدم!   یم تیچشم هام اشک جمع شده بود، کم کم داشتم آپد  ی نزنم، تو

 

امروز   لنت، یبهم نگاه کرد و گفت: با اجازه از پدر و مادرت و آت یبا لبخند مهربون اریشاه
 یعمر زندگ  هی ی زانو  زدم تا اون رو برا ییجادو ی ایشب آرا شاه دخت کل دن ی جلو

 ن؟ یکن ی کنم، شاه دخت با من ازدواج م یمشترک مون خواستگار

 

 لب ام نشست: ب...بله! ی رو یو لبخند لرزون ختیهام قطره قطره ر اشک

 

 و سوت هم در اومد!   غیبچه ها ج زیدست بلند شد و از سمت م ی صدا
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انگشت ام فرو کرد،   ی نرم تو یلیبلند شد و دست چپ ام رو گرفت، حلقه رو خ اریشاه
 و دست هاش رو دورم حلقه کرد! دی بغلش ، خند  دمیو پر   رمیخودم رو بگ ی نتونستم جلو

آرش   نی دونم ا  یکرد اون هم بله رو داد، نم یاز دل آرا خواستگار  اری هم مثل شاه آرش
 .ارم یته توش رو در ب د یهاش نرم شده! حتماا با کار کرده که دِل دل آرا با ینکبت چ

بلند شد، هر چهار   ی آهنگ نرم  ی خاموش کردن و صدا یامارت رو جز لوستر اصل ی ها چراغ
 . مینفرمون جفت جفت به وسط رفت

دست چپ اش گرفت و دست راست خودش رو پشت   ی دست راست ام رو تو اریشاه
 . میگذاشتم و شروع به رقص کردکمرم گذاشت، من هم دست چپ هم رو سر شونه اش  

 

 چطور بود؟  زمیگفت: سوپرا  یکج کرد و با لبخند کج یرو کم سرش

 

 ؟ یبود، چرا به خودم نگفت  یگفتم: عال یو با خوش حال  دمیخند

 

 شوکه شدنت هست!  نی اش به هم فینبود، ک  زی کرد: اون موقع سوپرا ی خنده ا تک

 

بود،   ییایبه شدت برام رو  ه یثان  نیلحظه و ا  نی ندادم، ا یاش رو فشردم و جواب دست
اعلم  ارینامزد شاه  یچشم همه و به صورت رسم ی خانواده ام کنارم بودن و باالخره جلو

 خواستم؟   یم  یچ گهیشدم، د 

 کردم! ینبود رو از پشت سرم حس م نیشک نازن  ینفر که ب هی نیخشمناک و آتش نگاه
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و نگاه ام به مامان بابا افتاد   می د یرم کرد، چرخت  کی کمرم رو فشرد و به خودش نزد اریشاه
بود رو پاک   دهیرو که همون موقع چک یکرد، مامان قطره اشک یکه با لبخند نگاه مون م

 مامان انداخت.  ی کرد و بابا دست اش رو دور شونه 

  یدوست هام که پانزده سال باهاشون بزرگ شدم داشتن با لبخند و ذوق نگاه ام م همه
  هی ی بار تو ن یاول ی برا  د،یرقص یرم کنارم داشت با نامزدش و پسر عمه مون مکردن، خواه 

 کس نبود. چی ه ی چهره   ی تو  یغم چیروز ه

 

بار بلند   نی ا غیدست و ج ی صدا د،یام رو بوس یشونیخم شد و پ اریتموم شد، شاه آهنگ
 تر بلند شد.

 ینم  دن،ی دو رونیدل آرا، بابا، عمه، آرش و شورا به سرعت از امارت ب ،ی دفعه بابا آت هی
 برم.  رون یکرد که ب یوادارم م یحس  هی دم،یدو  رونی شد که من هم پابه پاشون ب یدونم چ

 

که برگشت و   ستادمی کردن، کنار دل آرا ا یبودن و به آسمون نگاه م ستادهی شون ا همه
 ؟یکن یر م کا یجا چ نی متعجب نگاه ام کرد: تو ا

 

پشت سر شما   دیلحظه حس کردم که با هیدونم، فقط   یگفتم: نم جیرو خاروندم و گ  سرم
 .امیب

 

 یخونسرد نگاه ام م یحرف متعجب و پر از بهت شد، فقط بابا آت نی همه شون با ا  نگاه
 کرد.

 بال زدن که اومد سرم رو به سمت آسمون بلند کردم و...محشر بود!  ی صدا
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کاملا  شیو نقره ا  دیسف  ی و خاص بودن اون ققنوس بگم، پر ها  ییبا یتونم از ز ینم
 ققنوس ها بود.  ی  هیبرعکس بق

بود و با بهت    ستادهیمهمون ها پشت سر ما ا  ی   هیآروم فرود اومد، بق  یلیما خ ی رو روبه
 کردن. یکننده نگاه م رهیخ ی پرنده  نیبه ا

رنگش فر   یقرمز و نارنج ی تاج خوشگل پر ها  هی سرش مثل   ی باال ،یی طل  ی و پاها نوک 
و   دیکل بدنش به رنگ سف  ی بودن و پر ها یخورده بودن، فقط اون پر ها قرمز و نارنج

 بودن. ی نقره ا

 

ققنوس   ی : الهه  دمیشونه ام نشست و صداش رو دم گوش ام شن ی رو  اری گرم شاه دست
 ها!

 

رنگش که انواع رنگ   یخوشگل طوس یلیخ ی شد، چشم ها  کینزد یپرنده بزرگ قدم  اون
 .دیدرخش یم ی کیاون تار ی ها رو داشت تو

 

کردم  ر ید  شهیگفت: مثل هم یو ناز نیدلنش  یلیخ ی زد و با صدا  ی کردم لبخند حس
 عماد؟ 

 

بار   نیاول ی گفت: نه! برا یابیو نا ن یری به جلو برداشت و با لبخند خالص، ش یقدم  یآت بابا
 خزان! ی به وقتش اومد

 

 مگه نه؟  ییهمون لحظه نگاه اش که من افتاد: تو شب آرا   د،ی خند خزان
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  ،ی دیرس  گاهتیگفت: خوش حالم که به جا یرو مبهوت تکون دادم، با لبخند مهربون سرم
 روز بودم!  نیسال هاست منتظر ا 

 

کرد جلو رفت و با اخم گفت: خزان تو از   یشورا که از اول با نفرت نگاه ام م ی از اعضا ی مرد
 ؟ یموضوع خبر داشت نیا

 

 تونم نداشته باشم اَردوان؟  یدرخشانش رو به اون مرد دوخت: م ی چشم ها خزان

 

 چرا؟  ،ی حال جلوش رو نگرفت نیبا حرص گفت: با ا  اَردوان

 

  ، یداد: هر چقدر که تو از نوادگان ققنوس هستبهشون  یبال هاش رو باز کرد و تکون خزان
 اون هم هست! 

 

بود؟ نکنه...من  یمنظورش چ  م،ی نگاه اش کرد رهیبار اردوان نه، همه مون با بهت و خ  نیا
 ققنوس بودم؟! 

 

 . ستیاون ترنس هست، ققنوس ن یبا بهت گفت: ول  بابا

 

 ققنوس و ترنس هست!  ی با همون لبخند خاصش گفت: هست عمران، اون دو رگه  خزان
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  نینگاه ام کرد،ا یدست ام رو محکم گرفت و با نگران عیرو چنگ زدم که سر اری شاه دست
 فردا!  ی بمونه برا  یروز بس بود باق هی ی همه شوک برا

 

اون پر بهش داد:  رو کند، دل آرا رو صدا زد و شی کیپر هاش برد و    نی سرش رو ب خزان
 به همه ثابت کن. ،یکار کن یچ دی با یدون یم

 

 آرا سرش رو تکون داد و سمت ام اومد، دست ام رو گرفت: بچرخ شب آرا. دل

 

  هیحاال پشت به بق دم،یحرف چرخ یدهن ام رو قورت دادم، گلوم خشِک خشک بود، ب آب
 بودم. ستادهیا اریو درست بغل شاه

 

 ؟ ی قدر سرد نی چرا ا زم،یسردم ام رو نوازش کرد و آروم گفت: آروم باش عز ی گونه  اریشاه

 

بهم   ینرم بود و حس خوب یل یکتف هام حس کردم، خ نیکمرم و ب ی پر خزان رو رو  ینرم
 داد. 

بازو هام رو محکم گرفت و من رو به خودش فشار داد، خواستم ازش بپرسم چرا   اریشاه
  یکتف هام احساس کردم و ب نی رو ب یوحشتناک یلیدفعه درد خ ه یکار رو کرد که  نیا

 .دمیکش ی بلند غیج اریاخت
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شده   ر یاراده سراز یطور، اشک هام ب نیتر شد و درد من هم هم شیب   اریدست شاه فشار
  یتونستم بشنوم و احساس م یخوب م یلیترق تروق استخوان هام رو خ ی بودن، صدا

 زنه. یم رونیداره از کمرم ب یزیچ هیکردم 

 ین یمشت ام فشردم، باالخره درد تموم شد اما احساس سنگ ی رو تو  اریشاه راهنیپ
 کردم! یم یبیعج

 

 با لبخند گفت: به پشت سرت نگاه کن.  اریشاه

 

  کی دهن ام اتومات یسرخ و نارنج ی دوتا بال با پر ها دنی برگردوندنم و با د یرو کم سرم
 وار کاملا باز شد! 

 یباورم نم ایدو جفت بال من بود! خدا  ی همه رو  ی فاصله گرفتم، نگاه بهت زده  اریشاه از
 شه من بال دارم!

 

 زد و گفت: حرکت شون بده، اول بال راست و بعد چپ.  یآرا چشمک دل

 

 ؟ یگفتم: چطور  یخشک و متعجب ی صدا با

 

 جواب داد: به پرواز فکر کن، به حرکت بال راست و بعد چپ ات.  اریبار شاه نیا

 



 ا یلوان ی ترانس

 
448 

 

به بال راست ام و حرکت دادنش فکر کردم بال ام   یطور که گفت عمل کردم، وقت همون
بال   هیمحشره!   ی بار بال چپ ام رو تکون دادم، وا  نیو ا  دمی باال تر رفت، با ذوق خند یکم

 نداشتم که االن دارم! 

 

  گهی: فکر کنم شما هفت نفر هم دمیوادار کرد به سمت اش برگردخزان همه رو  ی صدا
  هیتونه به  یققنوس هست، فقط نم  هیثابت شد اون هم    ن،ی باهاش نداشته باش یمشکل

 بال هاش رو داره.  یبشه ول لی تبد  یققنوس واقع

 

 نرم بودن! یلیام رو جلو آوردم و نوازشش کردم، پر هاش خ بال

 

 داره؟  ی ت و دم گوش ام گفت: بال دار بودن چه حسپشت کمرم نشس  اری شاه دست

 

 حاال من هم مثل تو بال دارم! ار، یباحاله شاه یلیصورت ام نشست: خ  ی رو ی گنده ا لبخند

 

 : مبارکت باشه وروجکم! دیو گونه ام رو تند بوس دی ذوق بچگونه ام خند به

 

 که آخر وروجک آورد به دلم نشست و لبخندم رو بزرگ تر کرد.  تی مالک میم

به خودش   یشاد تر ی فضا  یو مهمون  میپرواز کرد و رفت، همه به داخل برگشت خزان
 شورا از من متنفر نبودن و فکر کنم قبولم کردن!   گهیگرفت، د
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شده   خنده هامون مثل قبل بلند ی صدا  م،ی نشست قیآالچ ی و تو میبچه ها به باغ رفت  با
 برام روشن تر شده بود! ندهیبود، آ

 

 شوکه شد!  می دفعه ا  هی دنیشب قبل خواب به اتاق دل آرا حمله کردم، بدبخت با د آخر

 ه؟ یچ هی_ قض

 

 ی : اعتراف کن چطور شد آرش رو قبول کرد دمی کردم و طلبکار پرس زیهام رو ر چشم
 مارمولک؟ 

 

ال من بود و فقط رنگ ها فرق  اتاقش مثل م نیزا یو رو تخت بنفشش نشست، د   دیخند
 کردن. یم

 

باهاش   شهیهم ادیم ادمی یشد: از وقت رهیرو به روش خ واری نشستم، با لبخند به د کنارش
  یمشکلم با آرش رو حس م یکردم، کلا با پسر ها جنگ داشتم ول  یمشکل داشتم و لج م

 برم!  یاز چزوندنش لذت م یبیجور عج  هیکردم فرق داره، متوجه بودم 

 

 بردم!  یلذت م اری شاه تی لبم نشست، من هم از اذ  ی رو ی لبخند

 

گفتم،   یکردم، بهش زور م  یم  تشیو ادامه داد: هر بار که اذ   دیتخت خواب ی پشت رو به
وقت   چیکرد، ه یرفتار م یداشتم فقط با نرم یکردم و احترام نگه نم یم  یباهاش بد رفتار



 ا یلوان ی ترانس

 
450 

 

 ی داد برا  یم دون ی کارش بهم م نیآورد، هم یکار هام رو در نم یتلف ایزد  یسرم داد نم
 تر حرص دادنش! شیب

 

برن شب آرا، خشم آرش  یازش حساب م ایدن  هیو بهم نگاه کرد: کل امارت و   دیخند
  یداد بزنه همه از ترس و وحشت فرار م هی! نهیخواد بب  یکس نم چی هست که ه یزیچ

وقت ناراحتم نکرد!   چی بشه و داد بزنه، ه یبار نشد سر من عصب هیشخص   نیکنن اما هم
که   نیرفتارش باهام چقدر وابسته ام کرد! ا بودنلطافت و متفاوت  نی فهمم هم  یتازه م

  ریز ی قه داد و عل  یکنه حس خاص بودن بهم دست م یرفتارش باهام فرق م  دمید یم
 کرد!  یتر م  شیام رو ب یپوست

 

تونم آرش   یباها حرف زد و گفت م یبابا آت روزیشد: د رهیبه سقف خ  دم،یدراز کش کنارش
  یکه ته دلم زجر م نیبه عهده خودمه، من همون لحظه گفتم نه! با ا  ن یرو قبول نکنم و ا

شتم به اتاقم آرش  برگ  یلج کنم!  وقت ی زیعادت کرده بودم با آرش سر هر چ یول دمیکش
به   یلیدل  چی واسه نه گفتنم بگم و من الل شدم! ه لیدل هیگفت  ر! با زج یاومد...طوفان

 که ازت متنفرم؟  نیمحکم تر ا یلیگفتم چه دل ارمیکه کم ن نیاما برا ا  دی ذهنم نرس

 

  هیکرد، خودمم  ینگاهم م  رهی مات و خ  دم،یخشک شد: شکستنش رو کامل د لبخندش
  یرو حس کردم! ب یو درد روح  یمونی عمرم پش ی بار تو نیدفعه از حرفم خشک شدم، اول

رفته و    گهیگفت  اگه بره د  ی تو مغزم مدام م ییصدا   هیحرف پشتش رو بهم کرد که بره، 
  ندهیات حتماا سواله که به عنوان ققنوس چرا آ  واسهبودن باهاش ندارم!  ی برا یشانس چیه

و البته ققنوس   مینیخودمون رو بب ندهیآ  میتون یوقت نم چی...ما همیدون یو اتفاقات رو نم
  ی و قو ظی احساس غل هیشه،  یبهشون الهام م ییها  ز یگاهاا چ نن،یب یرو کامل نم  ندهیها آ

کنه کار درست رو   ی شه و کمک م  یم عالباشه ف  رییدر حال تغ  ندهیکه هر وقت آ  می هم دار
 . می انجام بد
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: به سمتش رفتم و درست دم در بازوش رو گرفتم و برش گردوندم، با  د یکش یقیعم ننفس
حس بود   یخوام، چشم هاش ب یگفتم که حرفم از ته دل نبود و معذرت م یمونیپش
باالخره به حرف دلم گوش کردم و آروم اعتراف کردم  ه،یکه بهش دارم چ  یحس دی پرس یوقت

بوسه عمرم رو تجربه   نیبعدش اول  نگاهم کرد و بهتبهش وابسته ام، آرش چند لحظه با 
 کردم!

 

دادم، با جمله آخرش چشم هام تا   یکه تا حاال تو بهر داستان بودم و با لبخند گوش م من
به   رهیگنده همون طور خ ی داده و با چشم ها یچه سوت  دی ته گرد شد، خودش هم فهم

 سقف موند! 

از  یغیو با تته پته صدام زد، ج  دی لبم نشست، دل آرا از جا پر ی رو  یثیکم لبخند خب کم
 .دمی پر  نیی و از تخت پا  دمیکش جانیه

 !ی کار کرد یکنم چ ی ! همه جا پخش ما یب اری تو خلوت من و شاه ی_ جرعت دار

 

 مگه من پخش کردم؟   ،یشعور یب یلیو گفت: خ دیکش یغیج

 

 خودت بود! یفکر ی: ببا لبخند گفتم الیخ یباال انداختم و ب ی ا شونه

 

  هیخوش حالم در مقابل دلش کوتاه اومد و   ش،ی حرص نگاهم کرد، صرف نظر از سوت با
 عمر خودش و آرش رو حسرت به دل نکرد. 
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 ***** 

 

 رو اعصاب ام نرو. اریبه ساق پاش زدم: کوفت، شاه ی حرص لگد با

 

گم   یم ؟ی مبل گذاشت: شب آرا چرا لج کرد  ی اش رو رو یهم رفت و گوش ی هاش تو اخم
 انسان ها!  ی ای دن یتونم اجازه بدم بر ینه! نم یعنینه 

 

  هیخوام  ینباشه؟ من نم  ایلوانی داره تولدم ترانس یب یو کلفه گفتم: بابا چه ع دمی کش یپوف
پارک تو   هی  می خوام با بچه ها بر یو اصلا هم بهم خوش نگذره، م انی مشت اشراف زاده ب

 . میآدم ها و خوش بگذرون ی ایدن

 

و فقط به خاطر شاه   ی نشد ل یگفت: هنوز فارق التحص  ی و جد دیموهاش کش نیب یدست
و فکر    یرو ندار ایلوانیخروج از ترانس ی تو اجازه  ،ی خانواده ات هست نیدخت بودنت ب

 باش. ین تولد تو امارت تون راضبکنه! پس به همو  یباز یبرات پارت لنتینکنم آت

 

 یشم، بابا رو راض یشم که نم ی نم یو با لج گفتم: راض دمی کوب میزم ی رو محکم رو پام
! یاما تو بدتر از اون ی ایگفتم شرط گذاشت که توهم باهامون ب یبه بابا آت  یکردم و وقت

 .گهی د ایب اریشاه

 

و   امی یگفت: نم  ی ا دهیابرو هاش رو با حالت بامزه باال انداخت و همزمان نوچ کش جفت
 !ی اون اومد  ی دم، حاال بدو برو سرِ درست که با بهانه  یرفتن نم ی به تو هم اجازه 
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 بکنم، پس کنار نشستم و دست اش رو گرفتم. شی تونم راض یبا جنگ و دعوا نم دمید

 

 م؟ جون  اریناز صداش کردم: شاه با

 

 زد: جونم؟  ی محو لبخند

 

 نامزد جونم!  گهی زدم: اجازه بده د یخر کن اریشاه لبخند

 

ترفند ها رو   نینامزد جونم! شب آرا ا  گهیدم د یو با خنده گفت: اجازه نم  دیام رو کش لپ
 باش!  گهیراه د هی من اثر نداره! دنبال 

 

ازت نخواستم جز   یچیدو ماه ه نی ا ی تو ؟یسنگ  ی لیخ یدونست یشد: م زونیهام آو  لب
 ! ی بد یلیخ ،یزن یام م نهیدست رد به س یو تو دار نیا

 

پاهاش نشوند،   ی شدم و خواستم برم که نذاشت، کمرم رو محکم گرفت و من رو رو بلند
 گفت.  یموهام رو پشت گوش ام زد و با مهربون 

انسان ها، اگه   ی ایدن میگم که نر  یوروجکم؟ من به خاطر خودت م یش  یچرا ناراحت م -
به فرض تو تسلط   م؟یاون مردم از خودمون دفاع بکن نی ب یچطور وفتهیب  یوقت اتفاق هی

 ؟ ی چ هیبق ،یخودت دار ی کامل رو
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گونه ام بود فشردم و ناراحت گفتم:   ی لوس به دست اش که رو ی گربه   هیرو مثل   سرم
 اجازه بده. یتا بابا آت ایفقط تو ب  م،ی بر یو محافظ م  گاردیباد

 

  یتونم به خاطر چند ساعت خوش یشه خانمم، من نم یام زد: نم ین یبه نوک ب ی ا بوسه
برمت   یم  یکه دانشگاه ات تموم شد هر وقت بگ نیات قمار بکنم، بعد ا  یزندگ  ی ات رو

 االن نه. یول

 

 گفتم و لبخند زد. یآروم  ی و باشه  دمیکش یقیعم نفس

ذاشت   یکرد، نم یگذره به شدت محتاط عمل م یمون م ی دوماه که از نامزد ن یا ی تو
  دمی پرس یهم که م یدونستم و وقت یکار هاش رو نم لیبکنم، دل یبرم و کار ییجا ییتنها

 گرفتم.  ینم یجواب درست

به شدت    یبابا و بابا آت ار،یشاه یول یشهرباز می خواستم امسال تولدم رو با بچه ها بر یم
رم و در آخر اون دوتا رو تونستم   یمخالفت کردن، دو هفته هست دارم رو مخشون رژه م

 بود!  ستاده ی سفت و سخت ا اریبکنم، اما شاه  یراض

کلس   هی اسمنیاومده بودم خونه اش،   اریاز شاه دنی درس و اشکال پرس ی به بهانه  امروز
و تو   اریپاهاش شاه  ی راحت رو نیهم ی تر از من داشت و هنوز دانشگاه بود، برا شیب

 شونه اش گذاشتم!  ی بغلش نشستم و سرم رو رو

 

شد،   یتر م شیگذشت عشق ام نسبت بهش ب یرو نوازش کرد، هر روز که م موهام
 ! دمی خداروشکر بهش رس
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  یام هم کار کنم، من هم مثل اون ها م یققنوس ی کمک دل آرا تونستم رو قدرت ها با
  هیکه بعد   دمید  یرو م ییها  زیخواب بودم چ ینه کامل، وقت  یلو نمیرو بب ندهیتونستم آ

 شدن.  یم  تیمدت واقع

  یصبر م د ی کم بود با یبر گزار بشه اما چون سن دل اری من و شاه یقرار بود عروس ی زود به
بود و تعصباتش! چند بار مچش رو   یعدده اما بابا آت ه یفقط  ایدن نیا  ی کرد، گرچه سن تو

بارش آرش که بد خورده بود تو ذوقش   کی کرد گرفتم!  یم طنتیداشت با آرش ش یوقت
  یهم فکر م  اریرفتم! شاه یراه م ریبهم زد! تا چند روز سر به ز  کلهدنبالم کرد و محکم پس 

 ! میر یکرد با سربه ز  یبرداشتم عشق م طنتیکرد آدم شدم و دست از ش

 ازدواج بکنم!  اریبر وفق مراد بود و دوست داشتم هرچه زود تر با شاه زیمه چه خلصه

 

اومدم، با اخم   رون ی شرت ام حس کردم و از فکر ب  یت ریکمرم و ز  ی گرمش رو که رو دست
 ره!  یرو دست اش زدم: نکن! دستت داره ممنوعه م یمصنوع

 

 زد: کمرِ زن خودمه! به تو چه! یطونیش لبخند

 

 هست؟  یزنت ک  اناا یکردم: به من چه؟! اح زیهام رو ر چشم

 

هست   طونیش  یلیدختر وروجک و خ هیبه خودش گرفت: خب همسرم   یمتفکر  صورت
 یهم لجباز و تخسه ول یلی ره براش تا ببوسمش، البته خ یکه با هر کارش دلم ضعف م

 شه! باز بگم؟  ی نم دهیاش اصلا د یکنار مهربون
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 بود! کامل شناختمش!  ی: نه کافدمی و گونه اش رو بوس  دمیخند

 

 . دمیرو شن شیحرص  یکلفه و کم ی صدا

 ؟ یبشه مال من بش یک  -

 

بود،   رونیراست ام ب ی شل بود و شونه  قهیشرت ام  یندادم، ت یام گرفت و جواب خنده
 و فاصله گرفت، چشم هاش قرمز و خمار شده بود!  دی شونه ام رو بوس اریشاه

مطمعن باشمنتظر روز   یلبخند دلبر بهم نگاه کن  نیو با ا  ینر گهید  ی  هیاگه تا سه ثان -
 شم!   ینم یعروس

 

از   عیشروع کرد به شمردن سر   یکنه اما وقت یم یام خشک شد، فکر کردم داره شوخ  لبخند
  ی و لبخند رو د یاش از پشت سرم به گوش رس خنده ی پاهاش بلند شدم و الفرار! صدا ی رو

 لب هام آورد! 

تخت تا اون جا درس   ی رفتم، کتاب هام رو طبق عادت ام گذاشته بودم رو اری اتاق شاه به
 رگه ها شدم.  اتیو مشغول خوندن خصوص دمیبخونم، به شکم دراز کش

 

 رگه: َنسناس. نام

 

دو   ی باال ی بزرگ و تنومند و قد یکلیه ن،یآتش ی : چشم ها و مو هایظاهر   ی ها یژگ یو
 متر. 
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شود باعث باال رفتن فشار   رهیخ  ی کس ی که به چشم ها یشدن به دود، هنگام  لی: تبدقدرت
 . یکیدر تار دیکر کننده، د  ی ادی شود، فر یرگ ها م دنی خون و ترک 

 

 ضعف: سر و چشم.  نقطه

 

حدود صد رگه با تمام   دیو با م یو صفحه رو برگدوندم، فردا امتحان داشت دمی کش یپوف
 هم وجود داره! اریتر از شاه ری سختگ  دمیفهم یکردم، به تازگ  یمشخصات شون رو حفظ م

و آرش وجود نداره اما هر    یکردم جذاب تر از بابا آت یبود، فکر م حی استادمون مس اسم
 شده!  ی لحظه شوکه شدن برام عاد

روشن و درخشان که  ی ا روزهیو درشت ف دهیکش ی و قد بلند، چشم ها   کلیخوش ه یلیخ
سرخ،    یگوشت ی خوش فرم با لب ها ینیداشت، ب دیو سف یخاکستر ،ییکهربا ی رگه ها

 رنگ. یمشک  شی با مو ها و ته ر دی پوستش سف

هست   ی استاد و فرد نیشه گفت مرموز تر  یداره! م ی دوست دارم بدونم چه رگه ا یلیخ
 ! دمیکه تا حاال د

 

  نویداخل اومدن، م اریبا شاه اسمن ی دونم چقدر در حال خوندن بودم که در باز شد و  ینم
 تخت گذاشت.  ی رو رو  ینیاومد و س یی و چا کیک  ینیهم پشت سرشون با س

 کنارم نشست و موهام رو نوازش کرد. اریشاه دم،ی تخت نشستم و چشم هام رو مال ی رو

 



 ا یلوان ی ترانس

 
458 

 

 تموم شد؟  ،یگفت: خسته نباش یلبخند مهربون با

 

 شه.  یبخونم تموم م گهی چند تا رگه د  باا،یدادم: تقر هیرو به شونه اش تک سرم

 

 ! ح؟یگفت: باز هم مس ی تخت نشست و با صورت درهم رفته ا ی رو اسمنی

 

بود تو   ی ا  گهیداد: هر کس د ه یو به تاج تخت تک د یکش یلبخند سرم رو تکون دادم، پوف با
  نیترسم که جرعت چن یسنگ خفاش م نیاون قدر از ا یکردم، ول یامتحانش شرکت نم 

 ندارم. یکار

 

 ه؟ یک  حیگفت: سنگ خفاش؟ مس ی با کنجکاو اریبهش ندادم، شاه  یو جواب  دمیخند

 

 ؟ ی شناس یسرش رو خاروند: نم اسمنی

 

! بیاستاد مرموز و عج هیبار من گفتم:  نینه تکون داد، ا ی سرش رو به نشونه  اریشاه
  ی ! تا حاال اصلا لبخند روستمیا  ی! برو داداش من جات وا میگفتن زک   خی چشم هاش به 

...خلصه نشون  تیعصبان ه،یهم به خنده، گر  یواکنش  چ ینشده ه دهی بشر د نی صورت ا
 داره!  یچه حس یهمبف یتون یوقت نم چی ده، ه ینم
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  یو خودش هم ترسناک بهش م روزهی با خنده ادامه داد: چون چشم هاش رنگ ف اسمنی
 .شی گن سنگ خفاش! انتظار نداشتم نشناس

 

  ی کس دیبا  یجا نبودم! ول نیسال ا ستی و با لبخند گفت: من ب دیکش ی قینفس عم اریشاه
  ی ترفند ها! نمیرو بب نیرو ترسونده تا ازش حساب ببر  طونیحد شما دو تا ش نیرو که تا ا

 ! رمی بگ ادی

 

 ؟ یری بگ ادی یچ  ی رو از رو شونه اش برداشتم و ابروم رو باال دادم: برا سرم

 

 مقابله با تو الزم دارم! ی زد: برا یطونیش چشمک 

 

  یباهام بجنگ ی خوا یبه بازوش زدم: مگه م یبلند شد و من مشت اسمنی ی خنده  ی صدا
 وونه؟ ید

 

رو شروع   یوقت جنگ چی: من هدیانداخت دور شونه ام و من رو به آغوشش کش دست
 دونم بازنده ام!  یکنم که از اولش م ینم

 

که   میموند  رهینگاه کردم، اون قدر به هم خ طونش یش یمشک ی لبخند به چشم ها  با
 بلند شد!  یاس ی اعتراض  ی صدا

 !نم یم با دوستم رو بببابا  ی مونده صحنه ها نمیجا هست ها! هم نیبابا مجرد ا  -



 ا یلوان ی ترانس

 
460 

 

 

 ! اسمن؟یبا اخم بهش نگاه کرد:   اری ندادم، شاه یو جواب  دمیخجالت کش اسمنی  ی اشاره  از

 

 زارم!  یرو بخورم تنهاتون م کمیک  نی زد: جونش؟ بزار ی لبخند گشاد  اسمنی

 

 نگفت.  یزیباز شد و چ یکم اریاخم شاه دم،یخند  زیر

 

 ***** 

 

  ستادهیسرش ا ی روح باال یب ی باغرور و چهره ا حی داد برنا سرم رو بلند کردم، مس ی صدا با
انگار نه انگار! الحق که سنگ  حیاما مس دیچی پ یبود، برنا داشت از درد به خودش م

 هست! 

 

  رهیبه سمت ما برگشت و خ حیببرن، مس یکمک بچه ها برنا رو بلند کردن تا به بهدار با
 نگاه مون کرد، با ترس آب دهن ام رو قورت دادم و تو دلم دعا کردم که انتخاب نشم! 

 دست ام و محکم گرفت، من هم دست اش رو محکم فشردم... اسمنی

 

 شب آرا نوبت تو هست!  -
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  ار،یصد رحمت به کوه  ستادم،ی مقابلش ا دهی لرزون و ترس ی لب گفتم و با قدم ها ریز یلعنت
  هیبا  دمید  روزی هم نبود! د حیصدم مس  کیزورش  یداشت ول ی گنده ا   کلیدرسته ه

 از پسر ها رو خورد کرد! یکی ی مشت نصف دندون ها

 

و محکم   ریگارد بگ  یکه با التماس نگاه ام کن نیا ی اخم بهم نگاه کرد و با تحکم گفت: جا  با
 باش، زود! 

 

و اون اشاره    میدهنم رو قورت دادم و لب هام رو به هم فشردم، هردومون گارد گرفت آب
 کرد شروع کنم.

بهم حمله کرد و اگه به موقع   ی ادی ز یلیشه با سرعت خ  یگرم نم یاز من آب دی د یوقت
 کرد! یبودم با پاش گردنم رو خورد م  دهینجنب

دوباره بهم حمله   ستادم،یازش افاصله  یدست هام پشتک زدم، با کم ی و رو دمی پر عیسر
 دادم.  یکرد که باز جاخال

 

کنم شاه   ی واقعاا لهت م ی بد یجاخال گهی بار د هیو سردش نگاه ام کرد:  یخی ی چشم ها با
 .یهست یک  ی نوه   ای یدختر ک  ستیدخت! اصلا هم مهم ن

 

 کشتم!  یکرد که م دمی ام صد برابر شد، رسماا تهد  ترس 

که   دیبار من حمله کردم تا به لگد به بازوش بزنم که عقب رفت، مچ پام رو گرفت و کش نیا
خودمم   ی که برا یاما با واکنش د،یچیوجودم پ ی خوردم و درد تو ن یبا باسن محکم زم
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که  ی عقب رفت، بلند شدم و به خاطر لگد یقدم  دم،ی بود جفت پا به شکمش کوب بیعج
 جلوش گارد گرفتم.  یتر  شی بهش زده بودم با شجاعت ب

حمله کرد و خواست با مشت به صورت ام بزنه که نشستم، مچ پاش رو گرفتم و   بهم
 قدر خوش حال نشده بودم!  نی تا حاال به خاطر انتقام ا ن، یبار اون افتاد زم نیکه ا دمیکش

 

تر از قبل پشت ام قرار گرفت و با   شیکه دوباره بزنمش بلند شد، با سرعت ب نی از ا قبل
که بلند بشم کنارم نشست و گردنم رو   نیافتادم، قبل ا  نی زم ی د به پهلوم زد، محکم رولگ

 و مورمورم شد. دمی سرد بود که لرز یگرفت، دست اش به قدر

 

 گفت: خوب بود، هلن نوبت تو هست.  یتفاوت  یلحن خشک و ب با

 

  دمی بلند شد و ازم فاصله گرفت، من هم خواستم بش  حیمس دم،یهلن رو شن دنیکش نیه
پهلوم    ی زدم و دست ام رو یآروم غیج اریاخت  یب دن،یکش ر یکه پهلو و کمرم به شدت ت

 داره! یعجب ضرب دست ینشست، لعنت

 

 کنه؟  یگفت: کجات درد م یکنارم نشست و با نگران عیسر اسمنی

 

 ! رمی م یگفتم: کمر و پهلوم، دارم م یزیر  ی پهلوم نشست و با صدا ی ام رو دست
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  یچه زور  ن یدرد داشتم که نتونستم بلند بشم، بب  یبه قدر یبازوم رو گرفت ول ری ز اسمنی
 چشم هام جمع شده!  ی ققنوس و ترنس هستم از درد اشک تو ی که دو رگه  یداره من

از   یکی و  اسمنیبا کمک  یاشتم و حتبه شدت درد د ختن،یو اشک هام ر  دمیام رو گز  لب
 تونستم بلند بشم. یهم نم  گهید ی دختر ها

 

  هیرو کنار زد و کنارم نشست، دست انداخت دور زانو و کتف ام، تو  اسمنی حیدفعه مس خی
اش رو محکم گرفتم، قدش حدود دو متر و   قهی و  دمیکش یغیحرکت بلند ام کرد که ج

 ! ستادمی برج ا  ی کردم باال یحس م ییجورا هیبلند بود و  یسانت  ستیب

 

 هم کنارمون اومد.  اسمنی  ،یراه افتاد به سمت بهدار ی کاملا خشک و جد حیمس

نگاه اش    بیهم فقط با بهت و عج  یاسیگذاشت و رفت، من و   ماری تخت ب ی رو رو من
  ن یبود چطور شد من رو به ا  بیجفتمون عج ی احساس نداشت و برا ی ا! ذره میکرد یم

 جا آورد.

کرم لزج و سبز رو به کمر و   هی  ست،ین یخاص زیکرد و گفت چ نهیکمر و پهلوم رو معا دکتر
 بزنم.  نیهفته از ا  هیو گفت تا  دی پهلوم مال

موندم تا کرم جذب بشه، دردم کم تر شده بود و تونستم   دهیخواب یربع همون جور  هی تا
از عرق و   ی پوست اضاف نیتونستم ا  یرفتم وگرنه نم یحموم م د یباشگاه با ی تو نم،یبش

 کرم رو تحمل کنم! 

 

 ! یدر رفت حیبود گفتم: خوب از مبارزه با مس ی که سرش تو گوش اسمنیبه  رو
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  یشم تو رو فرار یبعد من له م  ی ، دفعه آره ی : وادی بود خند   نییکه سرش پا یطور همون
 دم! یم

 

 ؟ ی اومدم: کلس ندار نییتخت پا  ی و از رو دمی هم خند من

 

 ؟ ی با نارون دارم، تو چ گهیربع د ه یکرد: چرا،  وارید ی به ساعت رو  ینگاه

 

 . رمیدوش بگ هیرم   ی: دو ساعت وقت دارم تا قبل شروع کلسم با ماهان، مدمی کش یپوف

 

 و من به سمت رختکن باشگاه رفتم.  میتکون داد، از هم جدا شد  یسر

مجهز تر از قبل   ی لیدانشگاه خ نی کمدم لباس و حوله برداشتم و به حموم رفتم، ا ی تو از
 رسن! یبود! اشراف زاده ها به خودشون م

 ! دی بهم چسب بیاومدم، عج ونری حموم ب از

 

 زد. یخورد، داشت وزنه م ح یگذشتم که چشمم به مس یم یورزش ل یاز کنار وسا داشتم

استخوان   ی رو یزیآخر چ ی لحظه  یول رمینقصش بگ یب کلینگاه ام رو از ه خواستم
 !یچپش نظرم رو جلب کرد، خالکوب ی ترقوه 

نداشت، دوتا   یچیمرد بود اما جز دهن ه هیمثل صورت  ب،یو عج  یمشک ی خالکوب هی
 ی موند رو رهینگاه ام خ اریاخت یدهنش معلوم بودن، ب ی هم از رو  دیسف  شیدندون ن

 . شیخالکوب
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 ! گهیزدنت تموم شد برو د دی به سمت ام برگشت و سرد گفت: د  حیدفعه س هی

 

از اون جا  تند  ی زدم از خجالت سرخ شدم و با قدم ها یم دشیبود د ده ی که فهم نیا از
 فرار کردم! 

  یخوب ی جنبه   ییجورا  هیداشتن  یداشته باشه، خالکوب یخالکوب یبودم کس دهیحاال ند  تا
 داره؟  یچطور حیبود، مس ی قانون  رینداشت و غ

 بپرسم!  یاز بابا آت د یبا

 

 ****** 

 

 "   اری" شاه

 

ذهنم اون قدر خسته بود   یگفت ول  یرو م یزیبه عمران نگاه کردم، داشت چ  یخستگ با
 !دم یفهم  یاز حرف هاش رو نم یچیکه ه

 یباز به دهن عمران که تکون م مهین ی چونه ام و با چشم ها ریام رو گذاشتم ز دست
 گفت؟   یداشت م ی خورد نگاه کردم، چ

 هم افتاد و تا خواستم کامل بخوابم... ی هام کم کم رو  چشم

   ی خنده  ی دادم با صدا  ی ! صدازیرفتم داخل مو با سر  د یشعور دست ام رو کش  یب عمرانِ 
 عمران بلند شد! 
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 ؟ یگفتم: چته وحش تیرو بلند کردم و با عصبان رم

 

 !یمرگت رو نذار  ی زنه کپه  یپدر زنت حرف م یوقت یخنده گفت: تا تو باش با

 

 ؟ ی کله ام کرد یکه ب ی گفت یم ی: برو بابا، پدر زن! حاال چدمیکش  ی بلند ی  ازهیخم

 

 ن؟ یمون یمحو شد: بعد ازدواج کجا م لبخندش

 

 ؟ ی دیاش د ندهیاز آ ی زیچ م،یبه بدنم دادم: در موردش حرف نزد  یو قوس کش

 

 . ستی شب آرا معلوم ن ی  ندهیکرد، پس هنوز آ  سکوت

 

شب آرا مطمعن   تی از اوضاع و امن یو اخم گفتم: تا وقت یو با ناراحت دمیکش یقیعم نفس
داشته  ی عاد  یزندگ  هیآدم ها و   ی ایخودش دوست داره بره دن م،یمون ی جا م نینشدم هم

 .وفتهی براش ب یترسم که اتفاق  یترسم! م یاما...م میباش

 

 .اریشاه ست ین ریی قابل تغ می نیب ی که ما م ی ا ندهیگفت: آ  یبعد مکث نسبتاا طوالن عمران
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 از...  د، ی هم ند  رای! نامی دی ند یزیتو که چ یزل زدم: آره، ول شیآب  ی به چشم ها ی جد

خوام تا   ی و م ستم،یگفتم: از مرگ شب آرا مطمعن ن  یدهنم رو قورت دادم و به سخت آب
 . رمیشه جلوش رو بگ یکه م ییجا

 

  ی شب آرا تو نیصورت دلنش یمن مثل عذاب بود، وقت ی موضوع برا نیفکر به ا  یحت
کردم تا اون زنده   یم یهر کار وار،یخواست سرم رو بکوبم به د  یاومد دلم م یذهنم م

 دادم.  یعنوان از دستش نم چیبمونه، به ه

 داده بود دنبالش برم. امیپ اسمنی  د،ی ام لرز ب یج ی ام تو یگوش

 

 ؟ یندار یکار اسمن،یجا بلند شدم و رو به عمران گفتم: من برم دنبال  از

 

 بگم راننده همراهت باشه. ادی  یخوابت مگفت: اگه  ی شد و با لبخند محو بلند

 

ام   یبحث جالبمون کل خستگ  نیبا ا ست،ی: نه الزم ندمی موهام کش نی ب  یو دست  دمیخند
 .دی پر

 

 اومدم. رون یو من از عمارت ب میبا هم دست داد د،یخند

 

بعد همراه با   قهیزدم، چند دق  اسمنیتک به   هیدانشگاه نگه داشتم و   ی رو روبه رو نیماش
 صورت شب آرا پکر بود.  یول  دیخند  یم اسمنی شب آرا اومدن، 
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گونه ام رو محکم   یدوتا صندل نیعقب، خم شد و از ب اسمنیآرا جلو نشست و  شب
 .دی بوس

 ! یفرست  یرو م انیگفتم باز ک  ا،یدن ی بابا   نیسلم بر بهتر  -

 

 ! یحال به باز به خودم گفت نیبهش کردم: با ا ینگاه مین

 

 ایخونه، چند لحظه ب ی تو  یندار یداره؟ تو که کار یبیگفت: چه ع ی دیق یو با ب  دیخند
 ناکام بمونه! یدنبالم، فکر نکنم امور مملکت

 

هم سوار شد   یبهش ندادم، تمام حواسم به صورت ناراحت و پکر شب آرا بود، وقت یجواب
 داد.  یرلبیفقط سلم ز

 

 شده شب آرا؟  ی: چدمی و پرس ارمیطاقت ب نتونستم

 

برگشت و نگاه   یبلند شد، شب آرا با اخم وحشتناک اسمن ی ی خنده   کیسوالم شل  نیا با
 آب شدم!  حیمس ی جلو ،ی قدر بهم نخند نیا ادیسر خودت ب ی سوت نی ا  دوارمیاش کرد: ام

 

 مگه؟  ی کار کرد ی: همون سنگ خفاش؟ چدی ابروم باال پر ی تا هی حی اسم مس دنیشن با

 

 گنده جلوش دادم!  یسوت هی و مظلوم نگاه ام کرد: دست خودم نبود، و  دی اش رو گز  لب
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 ؟ ی کج کردم: چه سوت یرو کم سرم

 

 تونم بگم!  ی: نمدیو نگاه اش رو دزد دی پر یصورت اش کم  رنگ

 

 از پشت سرم گفت: اوالال! من بگم؟  طنتیبا ش اسمنی

 

 بغلش ک... ی دیخب؟ نپر   هیخنده: چ ری دوباره زد ز اسمن یصداش زد،   غیآرا با ج شب

 

گوش هام    ی هم رفت و دست هام رو رو ی زد، صورت ام تو غیبار بلند تر ج نی آرا ا شب
 . یگ یبعداا بهم م اریصداش رو در ن اسمنینزن شب آرا،   غیگذاشتم: ج

 

 .ی شه بدون ی نم گه،یشو د  الیخ یب اریبازوم رو گرفت: نه نه، شاه دهی آرا ترس شب

 

 شه من بدونم؟  یکه نم ی کار کرد یاش کردم: چرا؟ چ  و با اخم نگاه مشکوک 

 

 : راستش...خب... دی اش رو گز  لب

 

 زد!  دید قهیرو ده دق حیمس کلیشب آرا رو خلص کرد: ه  طنتیبود که با ش اسمنی  نیا و
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  رهیشب آرا خ  ی  دهی ترس ی اراده اخم هام به شدت گره خوردن و با خشم به چشم ها یب
 ؟ ی شدم: چ

 

  ی پر خشمم صدا ی شدن، از صدا یخاکستر یشب آرا به خاطر ترس و نگران   ی ها چشم
علوه بر اون ها خودم هم از صدا و لحنم   نهیهم قطع شده بود، جالب ا اسمن ی ی خنده 

 تعجب کردم! 

از اون   یشده و حت رهیخ  ی ا گهیمرد د  کلیفکر کردم که شب آرا به ه ن یبه ا  یوقت اما
خورد و   یتعجب رو گرفتن، خون خونم رو م  ی جا  تی خوشش اومده باشه خشم و عصبان

 دونستم صورتم قرمز شده!  یم

عنوان    چ یرو از خودم به ه  یمنطق ری رفتار غ نی دم، ا رو روشن کردم و به راه افتا نیماش
  ی تو ای  دیخند  یگفت و م ی م گهی د ی بار ها با مرد ها نینازن یوقت  ی توقع نداشتم، حت

 کرد! ی و روم م ری نداشتم، شب آرا داشت ز یحس مزخرف نیبودشون چن دهیاستخر د 

 

 رفته بود که شب آرا رو به امارت ببرم. ادمیپارک کردم،  اط یح ی رو تو نیماش

 به اتاقم رفتم. می شدم و مستق ادهیپ

!  یلعنت دم،یشرت رو در آوردم و جفت دست هام رو داخل موهام کش  یت تیعصبان با
 ! ی! لعنتیلعنت

پل خراب   تی تو دراگو نا یاومد، وقت یذهنم م ی ناخودآگاه تو  یخواستم فکر کنم ول ینم
دوست   ی  رهینجات دادنش استفاده کنم، نگاه خ ی ل هام براشد و مجبور شدم از با

  سهیمقا حیمس کل یبهم داد، اون نگاه رو با نگاه به ه یحس خوب کلمیه ی رو شیداشتن
 !شدم  یم کی کردم به مرز انفجار نزد یم
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  یبود و نم  نییمظلوم و معصوم داخل اومد، سرش پا یلیاتاقم باز شد و شب آرا خ در
 ! نهیام رو بب یو حرص  یتونست نگاه عاص

 

 ؟ ی چرا اومد  یبگ یزیچ ی خوا یو کلفه گفتم: نم  دمیکش یزنه، پوف ینم یحرف دمید

 

 رو بلند کرد و تا نگاه اش بهم افتاد دهن اش باز موند!  سرش

 

  یطور نیگفتم: هم   یزدم و با تلخ ی حال پوزخند ن یبا ا د،یپوستم دو  ر یز  ینیری حس ش هی
 ؟ ی بود  رهیبهش خ

 

  کلشیمن به ه ست،ین یکن  ی: اون طور که فکر مدیکش یقیخودش اومد و نفس عم به
 نموندم.  رهیخ

 

 تمسخر گفتم: عه؟! واقعاا؟  با

 

 !ی اراد ری موندم! اون هم غ  رهی خ شینگاه ام کرد: باور کن، من به...به...خالکوب دلخور

 

 داشت؟   یخالکوب حیمس ؟یهام پاک شد و با بهت گفتم: خالکوب  اخم
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نتونستم بهش  نیهم ی بود، برا بیمن هم عج  ی من: آره، برا رییهم تغ نی شد از ا جیگ
 نمونم.  رهیخ

 

 خدا!  ی که...وا ییداشتن، کسا یفقط چند نفر محدود خالکوب  ییجادو ی ایدن ی تو

 

 کرد. یگرد شده نگاه ام م ی سمت اش رفتم و بازو هاش رو گرفتم، با چشم ها به

 چپش بود؟  ی رو استخوان ترقوه  شیخالکوب -

 

 آره تکون داد. ی حرف سرش رو به نشونه  یب

 امکان نداره! نیشوک رفتم، ا  ی تر تو شیب

 

 بود؟  یچه شکل ی: خالکوبدمی پرس یآروم 

 

فقط دهن    ،ینیصورت بدون چشم و ب  هیمتفکر شد و بعد چند لحظه گفت: مثل  صورتش 
 یکس  ییجادو ی ایدن ی تو  دمی تا حاال ندازش معلوم بودن،   شیداشت که دوتا دندون ن

 هست؟  یقانون ریداشته باشه، غ یخالکوب

 

  یاشراف  ی استاد چند دو رگه  یشخص نیشه چن  یشوک چند قدم عقب رفتم، باورم نم با
 شه آخه؟  یشده! مگه م

 رفت، چطور ممکنه؟  ادمیاز شب آرا  میدلخور کل
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با اون   ح یحتماا خبر داشت که چرا مس لنتیموضوع بشم، آت نیا الیخ یتونستم ب ینم
 مقام و قدرت استاد شده! 

 کرد.  ینگاه ام م ی اومدم، با نگران رونیگرفتن دستم توسط شب آرا از فکر ب با

 ؟ ی قدر شوکه شد  نیشده که ا یچ  ار؟یشده شاه یچ -

 

 مطمعن بشم.   دیدونم، اول با  یرو تکون دادم: نم سرم

 

 ؟ یبهم بگ  ی خوا ینم ؟یب از چ: خدی کش یپوف

 

تونم شب   یحلقه کردم: االن نم   کشیبه سمت اش برگشتم و دست ام رو دور کمر بار  کامل
 آرا، نخواه که بگم.

 

 گفت: چرا؟   دهی و کش دی برچ لب

 

برم،   یی جا  هی دی بهت، صبر داشته باش باشه؟ من االن با گمیهاش رو گرفتم: م دست
 دم. یم  حیبرگردم بهت توض

 

که الزم بود   یاز کتابخونه کتاب دنشی رو برداشتم، بعد پوش راهنمیمت تخت رفتم و پس به
 کردم و به سمت اش گرفتم.  دای شب آرا قبل اومدن من بخونه رو پ
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 ه؟ یچ نیکتاب و چشم هام به گردش افتاد: ا نی اش ب نگاه

 

 ! یسوال نپرس  یاومدم کل یشدم: تو بخون وقت   کی بهش نزد یقدم

 

 !ی د یچپ نگاه ام کرد: نه که بپرسم تو درست جواب م چپ

 

من رو   ی ها  راهنی از پ یکی : لباس هات رو عوض کن و دمی رو بوس شیشونیو پ  دمیخند
 کتاب رو بخون وروجک، قبول؟  نی دختر خوب ا هیرو تخت و مثل   نیبپوش، بش

 

 : قبول!دیکه دلم لرز  دی لب اش رو گز گوشه

 

 رفتم. رونیبعد هم از اتاق ب دم،ی رو بوس شی شونی ه پو دوبار ارمیطاقت ب نتونستم

 

 ****** 

 "  شب آرا " 

 

اسم کتاب الهه بود که برجسته نوشته   دم،یکتاب کش یجلد چوب ی هام رو رو انگشت
 بودنش.
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و بم الهه ها داخلش    ریکتاب که ز هیصفحه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن،  نیاول
 بود! 

 

 ~ الهه ها 

 . نی ریز ی ایو چه در دن  کیتار  ی ایچه در دن ،ییجادو ی ایموجودات، چه در دن نیتر  ی قو

 ی مخصوص داره، الهه  ی خودش قدرت ها ی رگه  ی علوه بر داشتن قدرت ها ی الهه ا هر
ها رو داره،   هیخون آشام ها قدرت کنترل سا  ی تونه در زمان سفر بکنه، الهه  یققنوس ها م

هم دارد،   یک ی قدرت الکتر ،ی و باد یخی  ن،ی آتش یدارگون ها که علوه بر داشتن نفس ی الهه 
 بشه و... لیتونه تبد  ی بخواد م یها به هر شکل یپر ی الهه ها

  ایکشته شدن   یخود انتخاب کنن تا وقت نینفر رو به عنوان جانش کی تونن   یها م الهه
 کردن، اون فرد به عنوان الهه به قدرت برسه.  یریخودشون از الهه بودن کنارگ 

اون فرد   ی رو به جا ی ا گهیتونن کِس د ینم گهیخودشون رو انتخاب کنن د نیجانش یوقت
 ینیدارن و اگه اون فرد رو از جانش نیبار حق انتخاب جانش کی فقط  یعنیانتخاب کنن،  

  نینخواهد داشت و از ب ی الهه ا گهیاون رگه د خلع کنن و خودشون هم کشته بشن،
 خواهد رفت. 

  یلیجاودان دارن، چه الهه باشن و چه نباشن، خون شفا بخش و ذهن خ یها زندگ  الهه
 . بندهیو فر  بایز  اریبس نیو باهوش، همچن ی قو

همه اون ها رو با   گه،ید ی دونه جز خودشون و الهه ها  یالهه ها رو نم یاسم واقع یکس
 کنن.  یاسم مستعار صدا م ایلقب 

 یدر کوه آسمان، دور هم جمع م ییداره اما جا ی اون ها به خودشون بستگ یزندگ  محل
 .رن یبگ میتصم ییجادو ی ایشن تا با هم درمورد کنترل دن
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  ی تونه تمام قدرت ها یخون آشام ها م ی گرفتن قدرت رو دارن، مثلا الهه  ییها توانا الهه
تونن به   ی م نیبکنه، همچن ی انسان عاد هیبه  لیاون رو تبد و  رهی خون آشام رو بگ هی

 بدن. ی ا گهیهرکس که بخوان قدرت د

مادرشون باشن، اما تمام قدرت   ایپدر   نیتونن جانش یوقت نم چی الهه ها ه ی ها بچه
از اون   یبعض  شه، یالهه ها سوپر رگه گفته م ی برن، به بچه ها یاون ها رو به ارث م ی ها

 ی بچه ها ی نداره و حت ی رگه ا چیبه خصوص خودشون رو دارن که ه ی ها هم قدرت ها
 بره.  یخودشون هم به ارث نم

آد   یم ای که به دن ی دارن، هر بچه ا ی ادیز یلیخ ی الهه ها دشمن و دوست ها ی ها بچه
  یالهه ها برده م ی در کنار پدر و مادرشون، به کمپ مخصوِص بچه ها یزندگ  یبعد مدت

 خودشون استفاده بکنن و در امان باشن. ی از قدرت ها یچطور رن یگ ی م ادیشن، اون جا  

به رگه  هی شب یخالکوب ی اون ها هست، هر الهه ا ی الهه ها، وجود خالکوب ییراه شناسا  تنها
 خودش رو داره.  ی 

  ییخونشون اون ها رو شناسا ی تونه با بو یکس نم چ یت و ههس  لیالهه ها اص خون
خون الهه ها، ترنس ها و   یمخصوِص خودش رو داره ول ی خون انسان هم بو یبکنه، حت

 بو هستند. ~  یققنوس ها ب

 

غرق کتاب    نمیب ی کمرم نشست : م ی رو اریادامه اش رو بخونم که دست گرم شاه خواستم
 هست!  دی ها بع زیچ  ن یرفت ا یاز وروجِک من که به زور سمِت کتاب م ،ی شد

 

الهه  هی...حیجذابش: مس  یمشک ی شدم به چشم ها رهیدهنم رو قورت دادم و خ آب
 خون آشام ها؟  ی هست؟ الهه 
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الهه استاد   هیحرف سرش رو تکون داد، با بهت ازش فاصله گرفتم: چطور ممکنه   یب
 دانشگاه باشه؟ 

 

خودش  ی گفت خواسته   دمیپرس لنتیبود، از آت بی من هم عج ی : برادیکش یقیعم نفس
 الهه گانه اش باشه. فیدور از تمام وظا یخواد مدت یم حیبود، مس

 

کس...شب آرا   چیبا اخم ادامه داد: به ه اریدهنم گذاشتم، شاه ی ام رو ناباور جلو دست
از   یکی هست به گوش  یهست، کاف  یچ حیمس  ی گ یکس نم چی کنم به ه یم دیتاک

اوفته، هم از طرف اون   یم  یتو دردسر بزرگ  حیالهه ها برسه، اون موقع مس  ی دشمن ها
 ! گهید ی دشمن و هم از طرف الهه ها

 

 گه؟ ید ی نگاه اش کردم: چرا الهه ها جیگ

 

تنگ بود و   راهنش، ی پ ی موند رو  رهیداد، نگاه ام خ هی هاش رو عقب برد و بهشون تک دست
 شد. یم  دهیاش کش  دهیعضلت ورز ی رو

قصر خودش باشه و به   ی تو دی هست، اون با یرقانون یکاملا غ حیاالِن مس س یچون تدر -
 خام بمونه!  ی دورگه ها نیجا ب نیکه ا  نیکنه، نه ا  یدگ یامور خون آشام ها رس

 

لوس تو بغلش لم دادم، دست اش رو دور شونه ام   ی گربه  هیسمت اش رفتم و مثل  به
 . دیموهام رو بوس ی حلقه کرد و رو
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 گفت. طنتیبا ش اریکه شاه  یسکوت گذشت، تا زمان ی لحظه تو چند

  راهنیدونستم که پ یرو نم نی ا ن یو همچن ،یقدر حرف گوش کن باش  نیدونستم ا  ینم -
 آد وروجک!   یتر از خودم به تو م شیمن ب

 

لباس   دم،ی پوش یهم م یگفت ی : اگه نمدمیاش کش نهیس ی نگشت ام رو نرم روو ا  دمیخند
کنم! باد   ی کنم داخلشون شنا م یتو چون برام بزرگ هستن توشون راحتم و حس م ی ها

 !یکنم جات خال یم فیک  نی آد همچ یهم که م

 

 خنده، با لبخند بهش نگاه کردم. ری زد ز  ی بلند  ی صدا با

و بغلم   دیتخت خوابوندم، خودش هم کنارم دراز کش ی رو اط یهام رو گرفت و با احت بازوم
 کرد.

ببرمت و    ادی  یچرا دلم نم یول  ارمت،ی گشتم بابات گفت ب یداشتم از امارت بر م یوقت -
 ؟ یخودم باش ِش یامروز هم پ

 

  یگفتم: خب نبر! من هم دلم م طنتیکردم و با خجالت و ش یباز راهنش ی پ ی دکمه  با
 بمونم. شتیخواد پ

 

من رو بگو که از   ،یو آروم زمزمه کرد: تو چند ماه هست که دوستم دار  دیرو بوس میشونیپ
 یدلم م  یچجور نیبب ، ی جفِت من هست یدونستم جنابعال  یم ییجورا  هیاول عمرم  

 خوادت!
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فت: چشم هات رو دوست دارم،  و گ دی بار چشم هام رو بوس نیلبخند نگاه اش کردم، ا با
تونم توش   یشن و عشق و علقه رو راحت م یم  یصورت یکن یچون هر وقت بهم نگاه م

 بخونم. 

 

 چشم هام علقه ام رو بهت لو داد! نی هم گه،ی خنده گفتم: آره د با

 

 دست هاش رو دورم محکم تر کرد.  ی و حلقه   دیخند

 یدم کار ی قول نم یملوس نگاه ام کن یطور نیا گه ی ذره د هیچون   م،ی بخواب گهی بهتره د -
 نکنم! 

 

 ؟ ی چه خواب  ار،یو تو جام وول خوردم: ساعت تازه هفت هست شاه دمی کش یپوف

 

 م؟ یکار کن ینگاه ام کرد: خب چ مهربون 

 

 به جز خواب! یباال انداختم: هرچ ی ا شونه

 

 . به شاهکار بزنم  یزنگ هیکتاب رو بخون، من هم   ی شد: پس تو ادامه  بلند

 

افتاده بود رو برداشتم و ادامه اش رو   نیزم ی رفت، من هم کتابم رو که رو رونیاتاق ب از
 خوندم.
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 ***** 

 

 !ی شد  گر یگفت: نامرد چه ج غیآرا با ج دل

 

 خوشگل شدم؟  یو با استرس گفتم: واقعاا؟ مطمعن  دمیبه گونه ام کش یدست

 

 فدات بشم.  یناز یلیدخترم، خ ی : ماه شددیو گونه ام رو با محبت بوس  د یخند  مامان

 

 ؟ یروز نیچن هیچه حرف ن یزدم: خدا نکنه مامان، ا ی اش رو گرفتم و لبخند دست

 

  گهید یدخترته ول یمامان زد: حق با بچه هست حاال درسته عروس ی با خنده به بازو  عمه
 راه ننداز که!  یقربون

 

  یبود که قشنگ م یجا بلند شدم، دامن لباس عروسم اون قدر پفو من از  می دی خند همه
 شد دو نفر حسابش کرد!

صورت ام لب هام و چشم هام بودن،    ی عضو ها نی نگاه ام به خودم افتاد، جذاب تر نهیآ  تو
  نتیز  دیو سف ی نقره ا ی  هیبود و چشم هام رو با سا دهیرژ سرخِ سرخ کش هیلب هام  ی رو

 ! اریودم ضعف رفت چه برسه به شاهخ  ی داده بود، دلم برا
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شده   یکی  می با عروس  میسالگ  کی و   ستیامشب داشتم، تولد ب ی برا ی ادیز  یلیخ استرس
! برنامه داشت واسه ام و  می انسان ها بر ی ایداد به دن یاجازه نم اریشاه ن یهم ی بود، برا

 کرد!  زمیدوباره سوپرا 

و همسرت    ییا یدن نیتو شاه دخت کل ا  گهیسال د  هیگفتن   یموقع بهم م نی اگه پارسال ا 
دانشگاه ات   سیباشد و بابات رئ یبد اخلق هست، تازه اون هم شاهزاده م ری آو نیهم

 به تمام معنا!  یروان هینوشتم   ی م شیشونیپ ی بستمش به درخت و رو یهست، قطعاا م

برام افتاد، پدر و مادرم رو شناختم، عاشق شدم،   ادیز یلیسال اتفاقات خ هی ن یا ی تو
 از همه مهم تر هست!  نیخندم، ا  یهنوز هستم و م یققنوس شدم، ول

 

همه شون   ی کنن، اشک تو چشم ها یبا لبخند نگاه ام م اسمنیعمه، دل آرا و  مامان، 
 هم قاتلم هست!   اری! شاهرمیجمع شده، انگار قراره برم بم

هروقت   نهیجالب ا ه، یگر ری بزنن ز عاا ی ردم، کم مونده بود جمبغل ک  ب یشون به ترت همه
 رفتن!  یبهش چشم غره م هیبق ختیر  یاشک م شونیکی

 

شه اون   یلب اش نشست: باورم نم ی رو یلبخند بزرگ  دنمیزده و باز شد، بابا با د در
 شده باشه!  نیمن االن ا  ی پرنسس کوچولو

 

 ش؟ یپسند یگفتم: م طنتیزدم و با ش  یچشمک

 

 ! ادیز  یلیو دست ام رو گرفت: خ  دیخند
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 پرنسسم؟  ی : آماده ادیبوس قیرو عم می شونیرفتن، بابا پ رون ی از اتاق ب همه

 

 و دست اش رو فشردم: آماده ام بابا!  دمیکش یقیعم نفس

 

و به   می از اتاق خارج شد گهیرو جلو گرفت، دست ام رو دورش حلقه کردم، با هم د  بازوش
 مراسم آماده کرده بودن.  ی باغ رو برا م،ی رفت نییپا

سکو گذاشته بودن و از اون جا تا دم در فرش قرمز پهن شده بود، دو طرف فرش   هی  وسط
 قرار داشت.  یصندل

  ی که از صبح تو یاسترس د،ی چیباغ پ ی تو انویپ ی ما از جا بلند شدن و صدا دنی با د همه
 وجودم نشست!  ی جاش آرامش توو لبخند مهربونش رفت و  اریشاه  دنی وجودم بود با د

 گذاشت و کنار مامان برگشت.  اریکرد، دست ام رو تو دست شاه میتا دم سکو همراه بابا

 

 رسم وروجک. یبا لبخند گفت: باالخره دارم بهت م اریشاه

 

نگاه ها به سمتش   ی باعث شد همه  یبابا آت ی فقط لبخند پر ذوقم بود، صدا  جوابم
 برگردن. 

با شب   یترنس و پر ی شاهزاده  ار،ی شاه یتا همه شاهد عروس میجا جمع شد  نی امروز ا -
را را در تمام  اریشاه یکن یشب آرا، قبول م  م، ی باش ییجادو ی ایآرا، شاه دخت کل دن 

تا لحظه   یو خوش حال یفقر و ثروت، ناراحت ،یو سلمت  یضیمر  ،یو خوب  یلحظات سخت
 ؟یکن یم  یرگ همراهم ی 
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به چشم هاش که استرس   ره یبرگشتم و خ اریبه سمت شاه دم،یکش  یقینفس عم دوباره
 گفتم.  نانیتوشون مشهود بود، با اطم

 کنم!  یقبول م -

 

 رفت و جاش آرامش اومد. اری شاه ی چشم ها ی دست بلند شد، استرس تو ی صدا

قبول   ینانیمحکم و پر اطم ی هم تکرار کرد و اون با صدا   اریشاه ی همون ها رو برا  یآت بابا
 به جفتمون زد. ی لبخند یکرد، بابا آت

 

زمزمه کرد:  یپر عشق ی گونه ام گذاشت و خم شد، وبا صدا ی دست اش رو رو اریشاه
 دوستت دارم شب آرا!

 

و با لبخند به    میو سوت بلند تر بود، بعد چند لحظه از هم جدا شد  غ یدست و ج ی صدا
 صورتش قرمز شده بود!   دشی از بس سوت زده بود پوست سف اریخشا م،ینگاه کرد  هیبق

 

دردونه، هر   نی: خوشبخت بشدیرو بوس میشونی خم شد و پ ستاد،یروبه رومون ا یآت بابا
 . ری باهام تماس بگ دی بدون ترد یداشت ازیوقت به کمکم ن

  

  ر یو زد ز ره یخودش رو بگ ی نتونست جلو گهیگفتن، مامان د کی هم جلو اومدن و تبر  هیبق
 داد، حرف هاش همه رو به خنده انداخته بود! یم یبابا با خنده بهش دلدار ه،یگر
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  اه یچشم هات س  ریز  نیکنن، بب  ینم هینکن دختر خوب، دخمل خوب ها که گر  هینه نه گر  -
شب  یبچه کپ هیدوباره   ی وقت بخوانکن بابا هر  هی ترنس؟ گر  ایگرفتم   وال ی شد، اه اه من ه

 ها!   یاز اون دلبر گوگول  می اری ب یفسقل هیبزرگ شده بزار  نی اندازم تو دامنت! ا یآرا م

 

 ات بود؟  ی چرت و پرت ها مثلا دلدار نی بابا زد: بس کن عمران، ا ی  نهیبا اخم به س مامان

 

 ی شب آرا یتون یم ی کنم هر وقت بخوا یدارم مطمعنت م گه،یزد: آره د یچشمک بابا
 !ی نامِبر تو داشته باش

 

 ! ی ویرو ال ی اومد یاز وقت ،ی رو باال گرفت: لبخند بزن آج شیو گوش  ستادیآرا کنارم ا دل

 

 خودت؟  ایمن   جیگرد شده نگاه اش کردم: با پ ی چشم ها با

 

 بهم کرد: خب معلومه، خودم!  ینگاه مین

 

بار به   ه یمن بزار؟  جیشعور مگه بهت نگفته بودم با پ یکردم و با اعتراض گفتم: ب اخم
 آرزو به دل نرم تو گور!  ی کرد  یحرفم گوش م

 

  نمینب گهیپهلوم مشت شد و با حرص دم گوش ام گفت: گور؟ د ی رو اری دفعه دست شاه هی
 .یبگ یزیچ نیچن
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 بهش زدم: چشم!   ییدندون نما لبخند

 

 ی رقص و ادامه  ی داخل برا می بعدش همه رفت م،ی ادا در آورد نیدورب ی جلو یدل آرا کم با
ها رو   یو بزرگ که روشون انواع خوراک  کیکوچ ی ها  زیسالن پر شده بود از م ی مراسم، تو

 بودن.   دهیچ

رو گذاشته بودن، با هم روشون   اری و صندل مخصوِص من و شاه زیسالن م ی باال قسمت
 .می و به رقصنده ها نگاه کرد می نشست

  یعمارت باز شد و خزان داخل اومد، پشت سرش چند مرد و زن هم داخل شدن، بابا آت در
 به سمت شون رفت و مشغول حرف زدن شد.  عیسر

 

 اون ها الهه هستن؟  ی : همه دمی پرس ی خم شدم و با کنجکاو اریسمت شاه به

 

 بودمشون!  دهیجا ند  هیرش رو تکون داد: آره، تا حاال با هم و  س  اریشاه

 

 . میاز جا بلند شد   اری شون به سمت ما اومدن، با شاه همه

دانشگاه نبود، دوتا بال بزرگ و خفاش  ی خورد، البته مثل تو حیوسط نگاه ام به مس نیا
  ی تو ی د یسف  چیمطلق بدون ه یاهیخوشرنگ س ی اون چشم ها  ی مانند داشت و جا

 هم ببرون زده بودن. ششین ی چشم هاش بود، دندون ها
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 نفر از هم رگه هام ازدواج کرد!  هیگم، بعد سال ها   یم ک یبا لبخند گفت: بهتون تبر  خزان

 

 ازدواج نکردن؟  هیتعجب گفتم: مگه بق با

 

بابات   ن ی هم ی! آخرشیسال ها پ  یکردن ها ول یعنیو سرش رو تکون داد: نه،    دیخند
 بود! 

 

بود لبخند زد: من هم خوش حالم، هردوتون هم   ستادهیکه کنار خزان ا  یخوشگل یلیخ مرد
 وقته منتظر وصالتون بودم! یلیو خ نی رگه هام هست

 

  نی پس ا ی ترنس و پر اریققنوس و ترنس بودم، خزان ققنوس بود و شاه ی دو رگه  هی من
 ترنس باشه!  ی الهه  دی مرد با

  ،ییطل  شی خوش فرم با ته ر   ی و لب ها ینیب ،ییطل  ی داشت با موها یمشک ی ها چشم
 کتاب نوشته بود همه شون خوشگل هستن باور نکردم! ی تو کل، یو خوش ه دی پوست سف

 

مانند داشت رو   یو پر فیظر  ی سبز روشن که بال ها  ی خوشگل با چشم ها یلیدختر خ هی
 گم!  ی م کی تبر ار،یشاه ی ص شدخل  نیبا خنده گفت: باالخره از شر نازن اریبه شاه

 

 ! ی: ممنونم ناز پردی به موهاش کش یو دست  دی خند اریشاه
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  یبلند و فر، پوست گندم ییطل  ی درشت سبز روشن داشت با موها ی چشم ها ینازپر
 ها بود. یپر ی روشن، جذاب بود و ناز، فکر کنم اون هم الهه 

ها، خون   یاس ها، غول ها، پرنسن ی تا الهه بودن، با همه شون آشنا شدم، الهه  هشت
ها، ققنوس ها که خزان هست و فرشته ها،   نهیخان باشه! گرگ  حیآشام ها که همون مس

کدوم با جثه  چی ! هومدیشد ن  یدراگون ها نبود که گفتن چون جثه اش جا نم ی فقط الهه 
شون بود، خزان   ی نشدن تو جسم عاد ییشناسا  ی برا یشرو ن ینبودن و فکر کنم ا ی عاد

 !بشیعج ی با بال ها حی همون مس ایبزرگ   یلی گرگ خ هیها  نهیققنوس بود، الهه گرگ 

 ی ! قطعاا صورت عادبیو غر بی عج ی ها افهیشون خوشگل بودن، با وجود همون ق همه
 خوشگل تر خواهد بود. ی لیشون خ

و دل آرا    اریکه شاه یکردم به قدر یذوق م یشد، مثل چ  بمیکادو نص یتولدم کل ی برا
 !  دنیخند  یروز بهم م ن یچند

 

 ***** 

 

  هیو به سمت اتاقش هجوم بردم، بچم اون قدر گر دمی حافظ از جا پر  ری ام غیج ی صدا با
 قرمز شده!   دشیکرده که پوست ناز سف

 

اومد، صبح   ینکن مامان هیجانم پسر خوشگلم، گر  ی گفتم: ا یبغلش کردم و با مهربون عیسر
 و با خنده تموم!  یکن  یروزت رو شروع م هیپسرم، قربونت بشم من که با گر ریبخ
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خوشگل    ی نشست، چشم ها شیصورت ی کوچولو ی لب ها ی کم آروم شد و لبخند رو کم
 ی  افهیق ی شدن، دلم برا ی م دهی جذاب تر د هی سبز براقش روشن تر شدن و به خاطر گر

 خواب آلودش ضعف رفت! 

 

 م؟ یکن دایرو ب ییبابا روزی مثل د می گفتم: بر طنتیشو با  دم یاش رو بوس گونه

 

کردن   تی اذ  ی قدر برا نیمامان فدات بشه که ا ی بغلم دست و پا زد، ا   ی و تو دیکش یغیج
 تپلو!  ی ا هیبابات پا 

 بود!  دهیراحت خواب الیتخت با خ ی رو اریآروم و آهسته به اتاق خودمون رفتم، شاه یلیخ

 

رفت، دست   اریتخت گذاشتم، اون هم چهار دست و پا به سمت شاه ی حافظ رو رو ریام
که   دیکش اریشاه ی  نهیس ی رو  یخودش رو با سخت یبازوش گذاشت و جور ی اش رو رو

 کنه!  یانگار داره کوه فتح م 

 

حافظ خواب   ری ام دنیخمار از خوابش رو باز کرد، با د ی خورد و چشم ها یتکون اریشاه
 بزن بره خلصم کن!  ک،ی: سه... دو...دیآلود خند 

 

زنه انگار   یم نی زد، همچ اریشاه  ی گونه ها ی تپلش رو ی و با دست ها  دیحافظ خند  ریام
 خوابونه!  یم  اری صورت شاه ی چک آبدار رو  هیداره 
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دوباره زود   نمیب یشازده! م ریحافظ رو بغل کرد: صبح بخ ر یشد و ام زیخ  می ن دی خند اریشاه
 !ی تر از من بلند شد

 

پسرم هر روز زرنگ   ،یش یهر روز تنبل تر م یتخت نشستم و با لبخند گفتم: تو دار ی  لبه
 افق محو شو!   ی تر، به نظرم برو تو

 

شازده ازم   ن یتخت بلند شد: از خدامه ا ی بغلم گذاشت و از رو ی حافظ رو تو ر یام اریشاه
 جلو بزنه، صبحونه حاظر هست؟ 

 

شدم گفتم: آره، دست و صورتت   یکه از اتاق خارج م یو در حال دمیحافظ رو بوس ریام لپ
 وقت حاظرش کرده.  یلینجمه خ ا، یرو بشور و ب

 

  زی پشت م ار یبرگشتم به آشپزخونه شاه ی حافظ پوشکش رو عوض کردم، وقت ری اتاق ام ی تو
 اومد.  یبود که بهش م  دهی پوش یشرت جذب خاکستر   یت هینشسته بود،  

نون تست دادم  هیخودش نشوندم و منم کنارش نشستم،   یصندل  ی حافظ رو رو ریام
 دستش تا مشغول بشه خودم هم شروع به صبحونه خوردن کردم.

 . ی اتفاق بد چی مون گذشته بدون ه ی بر وفق مراد بود، چهار سال از عروس بیعج میزندگ 

حاال آرش پادشاه و   د،یکنار کش یاز پادشاه یابا آتو دل آرا پارسال ازدواج کردن و ب آرش
 دل آرا ملکه شدن.
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کنن، هر آخر هفته با   یم یزندگ  ی بیآدم ها دور از هر موجود عج ی ایدن ی و مامان تو بابا
اون ها   ی باال ی هم طبقه   یگرچه بابا آت م، یمون یو دو روز م ششونیپ می ر یدل آرا م

 کنه. یم یزندگ 

بهت بودم بعدشم   ی ازدواج کردن! تا چند روز تو یبا خش یاسی یهست ول ینکردن باور
 بهم نگفتن!  یزیسرشون غر زدم که چرا چ یکل

 

به قول دل آرا   یعاشقش شدن! بابا آت یبیحافظ همه به طور عج ریاومدن ام ایبه دن بعد
 ! طونشیش ی  جهی نت نیا  ی ره برا یم  یلیو  یلیتر از همه دلش ق شیب

  یشه م یگرسنه اش م یفقط وقت  دن،یخر  یزیچ هی همه براش  میش یع م دفعه که جم هر
گه   یرو هم در آوردن! م اریشاه  ی صدا گهیهست! د   هیوقت ها تو بغل بق  یدنش بهم! باق

که دل آرا هر   ییبچه پنج روز هفته هست! البتهداز اون جا  نیکل سهمم از ا  یپسر منه ول
 رسه!  یاز بچمون به ما نم یزیروز خونه ما پلسه همون پنج روز هم چ

و   یآب ی روشن داشت، چشم هاش رگه ها یلیدرشت و براق سبز خ ی حافظ چشم ها  ریام
حس هاش رنگ چشم هاش مثل من و   رییخوشبختانه با تغ ایداشتن، متاسفانه  یمشک

 ! کردینم ریی بابا تغ

آتش   یترنس و پر ی ققنوس کامل بود، الته قدرت ها  یول یونم چطورد یحافظ  نم ریام 
 ی زور رگه  یترنس بشه ول ای  یاون پر م یداشت میتصم اریهم به ارث برده بود، با شاه

 ! دی من به همه شون چرب یققنوس

خودش اعلم کرد! هنوزم که هنوزه باورم   نیققنوس بودنش خزان اون رو جانش نی سر هم 
 ققنوس ها بشه!  ی شه پسر من قراره الهه  ینم

 جادیبازوش ا ی ققنوس رو ی درست شکل پرنده  یخالکوب  هیحافظ   ریشدن ام  نیجانش بعد
 زد!  یکرد اون برق م یرو لمس م شی حافظ خالکوب ر یشد، هر دفعه ام



 ا یلوان ی ترانس

 
491 

 

اش! تا دو ماه از کنارمون نرفت و هر روز باهاش   که ی داداش کوچ نیا ی مرد برا یم اسمنی
 کرد!  یم یباز

 امارت! ی روبه رو قاا یبود، درست و دق ایلوانیترانس اری من و شاه ی  خونه

 

 ؟ یحافظ رو برداشت  ریام لیوسا م؟ی بر یاومدم: حاظر رونی از فکر ب اریشاه  ی صدا با

 

لختش شلخته بودن، به    یمشک ی حافظ نگاه کردم، موها ریرو تکون دادم و به ام سرم
 ! یگفت کاکل مشک یبهش م ی بابا آت ن یخاطر هم

 کنه.  یبرداشتم، دل آرا موقع رفتن صدامون م  -

 

دونستم گرسنه اش  یزد و نق نق کرد، م کشی کوچ زیم ی رو رو ی حافظ دست ها  ریام
تن پسرِ غر غروم به سالن  شده، صبحونه ام تموم شده بود، پس بلند شدم و بعد برداش 

لباسم   ی پاهام گذاشتم، داشتم دکمه ها   ی حافظ رو رو ری مبل ها نشستم و ام ی رفتم، رو
 و نجمه داخل اومد.  دکردم که در خونه باز ش  یرو باز م

 

 . میگن وقتشه بر  یخانم، ملکه اومدن و م -

 

و کنار   اریرو بحافظ هست، اون  ری تخت ام ی رو یساک آب هیرو تکون دادم: باشه،   سرم
 کنار در بزار.  اری ساک من و شاه
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 گفت و از پله ها باال رفت، همون لحظه دل آرا با سر و صدا اومد.  یچشم

نگاه چه   ؟ی بد  ری بهش ش ی خوا  یجوجه بشم، م نی قوربون ا  ی شب...ا  ن؟ی بابا کجا موند -
 شکمو! ی خوردن تپلو  ی کنه برا یم یذوق

 

 حافظ خوب ساکتت کرد! دنیدادت د یوگفتم: بله، وسط داد و ب  میخند

 

  یبا لبخند گفت: من در هر حال د،یحافظ کش ریام ی کاکل ی به موها ینشست و دست  کنارم
 کنه!  یکوچولو آرومم م نیباشم ا 

 

 حافظ رو جابه جا کردم: خوبه! ریام

 

بهت نگفته؟ خودش   یزیش چا  ندهیخزان در مورد آ ینگاه ام کرد: راست ی آرا با کنجکاو دل
 حداقل به شما بگه. نهیبب یکه نذاشت کس

 

 بروز نداد!   یزیچ یاصرار کردم ول یلیتکون دادم: نه، خ یمنف  ی رو به نشونه  سرم

 

بهش زدم و دستش   ی مشت کوچولوش گرفت، لبخند ی حافظ انگشت شست ام رو تو ریام
لحظه بدون   هیدووم آورد؟ من اگه  دنمیسال بدون د  ستیب یمامان چطور  دم،ی رو بوس

 شم!  یم وونهیحافظ باشم د  ریام
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 ی نا خواسته بود و وقت رحافظی به داشتن بچه نداشتم، ام یحامله شدنم حس قبل
 ! میکدوم انتظارش رو نداشت چیه مش ید یفهم

وجودم، کم کم   ی و حرکت کردنش تو  دمیحافظ رو شن ری بار که ضربان قلب ام نیاول یول 
رو با وجود  ییها ز یمامان چه چ دمیبار بغلش کردم، فهم نیاول ی برا یوابسته ام کرد و وقت 

 من و دل آرا تجربه کرده! 

 

  قیاز طر  م،یو به امارت رفت می و دل آرا از خونه خارج شد  اریشد با شاه ری حافظ که س ریام
 . میر  یمامان و بابا م ی پرتال به خونه 

 

 ***** 

 

 . می بر ای آرا، حافظ رو بده بابا ب گهی د می بر ایدست ام رو گرفت و با التماس گفت: ب آرا دل

 

خوام وارد آب بشم، لباس هام بهم   یعقب رفتم: ول کن دل آرا، نم یو قدم  دمی کش یپوف
 شم.  یم  یجور هیچسبه   یم

 

 ده.  ینم فی ک  ییرم، تنها یماسه ها نشست: باش بابا، پس من هم نم  ی و رو دی کش یپوف

 

به دل آرا زدم و با لبخند   یآروم ی پاهام نشوندم، تنه  نی حافظ رو ب رینشستم و ام  کنارش
 . می ر یبرگردن، شب با هم م اریگفتم: بزار آرش و شاه
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 نگاه ام کرد: قول؟  دی ترد با

 

 . کهیهر کوچو دستش اش رو گرفتم: قول خوا  دمیخند

 

کوچولو پسر   نیا  دیاز کنارمون توجهم رو جلب کرد: سلم، ببخش یپر ذوق دختر  ی صدا
 شماست؟ 

 

 کردم اخم نکنم: بله، چطور؟  ی کردن، سع یحافظ نگاه م  ریتا دختر با ذوق به ام سه

 

 م؟ یشه بغلش کن  ینازه، م یلیگفت: خ یبا خوش حال گهی د یکی

 

  یاصلا دلش نم یعنیحرکتش   نی حافظ مانتوم و گرفت و خودش رو بهم چسبوند، ا ریام
 بشه. کی خواست به اون دختر ها نزد

تونه باطن همه رو   یکنه و م یخطر رو حس م  شی بچگ نی حافط با ا  ری گفته بود ام خزان
  ایخودش رو به من  می شد  یشخص بد مواجه م هیبا   یبودم که وقت دهیبار ها د  نه،یبب
 کرد. یم کی نزد اریاهش

 

 تونم بدمش. یحافظ رو محکم بغل کردم: نه متاسفانه، نم ریزدم و ام یمصنوع لبخند
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بودنش رو   یکه حاال به وضوح مصنوع ی با لبخند گه ید  یکیبه هم کرد و    یها نگاه دختر
 حس کردم جلو اومد و گفت.

 .می بود دهی ند یناز نیکنم، تا حاال پسر بچه به ا  یخواهش م -

 

  یعنی ن یو ا  رهیگ  یحافظ ازشون فاصله م ریذهنش گفتم: ام ی دل آرا نگاه کردم و تو به
 . میبر   دیاون ها خطرناک هستن، با 

 

شمارم  ی: بلند شو، تا سه مدمیذهنم صداش رو شن ی آرا چشم هاش گرد شد و تو دل
 بعدش با تمام سرعت بدو. 

 

ساحل خلوت آه ام رو خفه کردم،  دنیبه اطراف نگاه کردم و با د  م،ی از جا بلند شد دومونهر
 کمک نبود؟  ی برا یلحظات حساس کس ی چرا تو

 

 . می به عقب برداشت ی تر به خودم چسبوندم و با دل آرا قدم  شی حافظ رو ب ریام

 .نیتونم بزارم بغلش کن یپسرم حساسم و نم ی گفتم که نه، من رو  -

 

من و   رشونیی شکل دادن، با هر تغ  رییبلند زد، کم کم هر سه تغ  غیدختر ج نی دفعه اول هی
 ! می رفت یدل آرا عقب عقب م 

و   یدو متر، پوست خاکستر  ی بودن، با قد باال نیزم  ی که تا رو یبلند و لخت مشک ی موها
نداشتن! اون ها روح   ی دیکه اصلا سف یمشک ی و چشم ها یمشک ی ترک خورده با لب ها 
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و   یی جادو ی ایکردن، حق ورود به دن یم یزندگ  کیتار ی ایدن ی بودن که تو  یطانیش
 کنن؟  یم  رکا یجا چ نیرو نداشتن پس ا یانسان

 

رو بده به ما، وگرنه هردوتون رو   نیگفت: جانش ی مانند غیترسناک و ج  ی شون با صدا یکی
 ! میکش یم

 

 گفت: فرار کن، زود باش. یآروم  ی آرا بازوم رو گرفت و با صدا دل

 

 ؟ ی شد وونهیبه سمتش برگشتم و با اخم گفتم: چطور تنهات بزارم؟ د عیسر

 

 یطیهر شرا ی من، تو ی  ندهیآ ی حافظ الهه  ریققنوسم و ام   هیاخم بهم نگاه کرد: من  با
  یب آرا من معطلشون مو خواهرم، بدو ش یموظفم ازش محافظت کنم، توهم که مادرش

 تونن بکشنم.  یهستم نم ییجادو ی ایدن ی که ملکه  نیکنم اون ها به خاطر ا

 

و به   د ی کش ی بلند غیاز روح ها ج یکیبگم که   ی زی نگاه اش کردم و خواستم چ دی ترد با
  گهیسمتمون حمله کرد، دل آرا زود به عقب هولم داد و اون هم به سمت روح رفت، د

 . دمی با سرعت خلف جهت اون ها دو  نتونستم صبر کنم و

برگشتم تا به عقب نگاه کنم   یوقت  دم،ی خلوت رس یل یخ ی کوچه  هیکه به  دمی دو یقدر اون
 .ادی یاز من داره به سمت ام م ی ادی ز ی از روح ها با فاصله  یکی  دمید
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بغلم با اون روح مبارزه   ی حافظ تو ری تونستم با وجود ام یبه دور و برم نگاه کردم، نم عیسر
  ایبزارم! خدا ابونیآسفالت خ ی نوزاد هشت ماهه رو رو هیتونستم   یحال نم  نیکنم در ع

 کار کنم؟  یچ د یبا

گذاشتم، دست   نی زم ی حافظ رو رو ری گرفته بودم ام ادیدانشگاه   ی که تو یز یچ یآور  ادی با
حالت   نیقلبم با ا  ماما گفت،  یپر اشک ی هاش رو به سمت ام دراز کرد و با چشم ها

 مظلومش فشرده شد.

 

 جاست خوشگلم، چند لحظه صبر کن. نی و با بغض گفتم: مامان ا دمی رو بوس شیشونیپ

 

حافظ   ر ی درست کردم، ام یحباب  یمحافظت ی  هی ال هیحافظ   ریاستفاده از قدرتم دور ام با
شه   یداره ازم جدا م د ید یاون حباب معلق بود، وقت ی متر از هوا تو ک ی   ی حاال با فاصله 

 کنم.  یدگ ی تونستم بهش رس ینم ه،یگر ریزد ز

 چند قدم باهام فاصله داره.   دمیسمت روح برگشتم که د به

به سمت   ی با سرعت خون آشام م،ی چهار سال اکثر رگه ها رو با انار جذب کرده بود ن یا ی تو
شکستنش حالم رو به   ی صدا  چوندمش،یتم و پمحکم گردنش رو گرف  دم،یروح رفتم و پر 

 اون قبلا مرده بود!  ره،ی م یدونستم نم یم یهم زد ول

 به سمتم برگشت.   تیافتادم و اون روح با عصبان نیزم  ی سرش رو پشت

 

 گردنت درد گرفت؟  ه؟ یباال دادم و گفتم: هان چ ابرو
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گفت: درد  یثیگرفت و با لحن خب ابون یاش رو به سمت سطل آشغال اون ور خ دست
 شاه دخت!  یچش یرو تو م یواقع

 

که باهام برخورد کنه، با استفاده از   نی آشغال به سرعت به سمتم اومد اما قبل از ا سطل
  ی تو ی بلند ی ساختم که سطل با اون برخورد کرد و صدا  یسنگ وارید  هی  نیزم یقدرت پر 

 . دیچیه پکوچ

با   ادی ب رونی که ب نیساختم، قبل از ا  یزندان سنگ هیبار به سمت روح برگشتم و دورش   نیا
کم کم   د، ی کش ی بلند یلیخ غ یآتش داخل زندان درست کردم، روح ج  هیآتش  یقدرت پر 

 بردم. نیرو از ب ی صداش قطع شد و من هم زندان سنگ

 ! وستی به فنا پ گهیبود، اون روح حاال د شیبرد آت یم  نیکه روح ها رو از ب یزیچ تنها

 

  ی اشک تو  دنش یکرد، با د  یم هیهنوز داشت از ته دل گر  دم،یحافظ دو   ری به سمت ام عیسر
حافظ رو محکم   ری ام د،یترک  هیکه دست ام به حباب خورد ال  نیچشم هام جمع شد، هم

 کرد.  یم هیگر ی ندبل ی بغل کردم، دست هاش رو دور گرنم حلقه کرده بود و با صدا 

 

سن   نیا  ی و گفتم: جانم؟ فدات بشم من حافظم که تو دمی سرش رو تند تند بوس هیگر  با
 نکن.  هیمامان گر  شتمیپ گهیخدا...د ی شه، وا  یبهت حمله م

 

کشمت   یکه با خشم گفت: م دمیرو شن ی ا گه یمانند روح د  غیج  ی لحظه صدا همون
 ! ی! دوستم رو کشتیعوض
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دستش افتاد، روح به   ی خنجر تو  ی و وحشت زده ام رو  دهی سمت اش برگشتم، نگاه ترس به
 سمتم حمله کرد، چشم هام رو بستم و پشتم رو بهش کردم... 

و بعد    دمیاون روح رو شن  غیدر عوض ج وفتاد، ی ن یاتفاق یمنتظر درد بودم ول هرلحظه
 .نیزم ی رو  یفلز  زیافتادن چ

  ی ها افهیکه روشون طرح ققنوس بود با ق دیسف ی ا لباس ها چهار مرد ب  دمی برگشتم د یوقت
 هستن؟   یک  گهی ها د نی بودن، ا ستادهی پشت سرم ا یخشک و خنث

 

 .نی رو به من بد نیگفت: بانو، جانش یخشک ی شون به سمتم اومد و با صدا یکی

 

 ن؟ یهست یگفتم: نه، شما ک  دهیعقب رفتم و ترس عیسر

 

مطمعن   دیبا  ن،یجانش یشخص  نینگاه کرد بعد رو به من گفت: محافظ هیمرد به بق  همون
 .می خوبه، ما از طرف خزان اومد   جنابیبشم حال عال

 

 کرد. ینگاه کردم، داشت با دقت به اون ها نگاه م رحافظیدهنم رو قورت دادم و به ام آب

حافظ   ریام مرد د، یحافظ بود که خودش رو جلو کش  ری ام نیدست هاش رو دراز کرد و ا مرد
 رو بغل کرد و به سمت اون سه تا رفت. 

 

 ؟ ی: شب آرا، خوبدمی خزان رو از پشت سرم شن ی صدا
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 من! ی ققنوس مواجه بشم اما به جاش...خدا  هیبرگشتم انتظار داشتم با  یوقت

روشن با پوست   ییحالت دار حنا ی خوشگل بود، موها یلیخ یلیخزان خ یانسان شکل
با گونه   فی ظر ینیو سبز، ب  یآب ،ی روشن با رگه ها عسل یدرشت طوس ی چشم ها  د،یسف
زد   یلبخند آروم ،ییپرشت، بلند و فر حنا  ی سرخ و پلک ها ی قلوه ا ی برجسته، لب ها ی ها

الهه   نیتر بایز  دمیفهم  دمیحاال که خزان رو د ستن،گونه هاش نش ی رو قیکه دوتا چال عم
  دهیزحمت کش یلیخ یلیدو نفر خ ن یخلق ا ی هستن! مطمعنم خدا برا حیها، خزان و مس

 شن!  یخلق نم  یبه سادگ  ییبایهمه ز ن یبا ا ی افراد نیو وقت گذاشته، چن

 

 با خنده گفت: خشکت زد؟  خزان

 

خزان؟   گه؟ ید یگفتم: خودت  ی بهت زده ا ی خودم اومدم، سرم رو تکون دادم و با صدا به
 ققنوس ها؟  ی الهه 

 

چرخ زد  یبود که وقت دهی پوش دیخوشگل سف  ی لیزد، لباس خ یو چرخ  دیخند  نی ریش
 طرح ققنوس بود.  نیلباس مثل محافظ ی رو د،یدرخش

 

 حاال پسندت شدم؟  م،ی دید یشکل  نی که ا یهست  یگفت: تو جزو معدود نفرات  طنتیش با

 

 و آرامش بخش!   یخوشگل یلیزدم: خ ی لبخند اریاخت یب
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 اومد. شمونیبغلش بود پ رحافظیکه ام یاز محافظ ها در حال  یکی  د،یخند  دوباره

 و سالم هستن، هر سه تا روح هم کشته شده. حیکاملا صح نی من جانش ی بانو -

 

 شد و با اخم گفت: حدسمون درست بود؟  ی جد یناگهان یلیخ خزان

 

و   دیخودش به به سمت من کش رحافظیآره تکون داد، ام ی سرش رو به نشونه  محافظ 
 یقیگردنم فرو برد و نفس عم  ی صدام زد، به سمتش رفتم و بغلش کردم، سرش رو تو

 وجودم نشست.  ی تو یبیبا بغل کردنش آرامش عج د،یکش

 

 نی ها محافظ ن یمادرانه درم آورد: شب آرا ا ی خزان بود که از خلسه  ی جد ی صدا
  ،یخواهند بود، اسم هاشون مان شتون یفاصله پ تی هستن و هر لحظه با رعا رحافظیام

هر وقت احساس خطر  رحافظی هم خبر بده، ام  اریهست، به شاه ا یو عرش ری ام ن،یرادو
 شن. یچهار نفر ظاهر م  نیبکنه ا

 

 حمله کردن؟  رحافظیروح ها به ام نیباشه تکون دادم: چرا ا ی رو تکون به نشونه  سرم

 

رو با خودشون   رحافظی: حمله نکردن، اون ها اومده بودن امدیکش  یقینفس عم خزان
داره،    یکوچولو بستگ نیققنوس ها به ا ی  ندهیباش که آ رحافظیمراقب ام یلیببرن، خ

ما  هیحاال دنبال بق ده،یدراگون ها رو دزد ی الهه  یدنبال الهه ها افتاده و به تازگ  منیاهر
 هست. 
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 کشته؟  دراگون رو ی بهت گفتم: چرا؟ الهه  با

 

 یمخف د یبا  یمدت ی االن الهه شده بود، من برا نشیمرد جانش یاخم گفت: نه، اگه م با
در ارتباطم، اومدم بگم مراقب پسرت باش که االن بدجور مورد   رحافظیبدون با ام  یبشم ول

 توجه هست! 

 

 

 ***** 

 

 "   اری" شاه

 

 .دی دو یآرش هم پشت سرم م  دم،ی بلند به سمت خونه دو ی قدم ها با

  شونمی مبل ها نشسته بودن، نگاه نگران و پر ی سالن و رو ی رو که باز کردم همه تو در
 ازشون نبود.  یحافظ و شب آرا گشت اما...خبر ریدنبال ام

 

 مرمر اشاره کرد: اتاقتون هستن.  ی دنبالشون هستم به پله ها دی که فهم عمران

 

در سمت راست اتاق من و شب آرا   نیراهرو با پنج تا اتاق که اول هیسمت پله ها رفتم،   به
 درست کرده بودن!  نییپا ی اتاق مخصوص طبقه  هی   رحافظی ام ی برا لنتیبود، عمران و آت
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وجودم   ی رفت و آرامش تو  می کل نگران رحافظیشب آرا و ام  دن یاتاق رو باز کردم با د در
  رحافظیخواستن ام یختر ها حمله شده و معمران بهم زنگ زد و گفت به د ینشست، وقت

 کردم! ی تا برسم خونه داشتم سکته م رن، یرو بگ

 

حافظ   ریام ی داد، چشم ها یم ر ی ش رحافظی تخت نشسته بود و داشت به ام ی آرا لبه  شب
خورد، انگشت شست شب آرا رو محکم گرفته بود و هر   یم ریبسته بود و آروم آروم ش

 داد!  یتکونش م یازگاه

چهار سال خوب شناخته  ن یا ی درهم شب آرا مطمعن بودم بغض کرده، تو ی  افهیق از
 بودمش. 

لب ام آورد،   ی رو ی کمرش گذاشتم، لبخند ی تخت نشستم و دست ام رو رو ی لبه  کنارش
 داد.  یبهم م یحس خوب می کیو مور مور شدنش با هر بار نزد  دن یخجالت کش نیا

 

 ؟ ی گفتم: خوب  یآروم  ی صدا با

 

کنم   یفکر م  نی به ا ی...وقتادیز ی لیخ ار،یشاه دمیترس یلیجواب داد: خ  یپر بغض ی صدا با
...دارم رحافظی من االن مرده بودم و ام  دنیرس یلحظه محافظ هاش نم نیکه اگه آخر

 شم.   یم وونهید

 

 یها و الهه ها چهار تا محافظ شخص نیمحافظ داره، تمام جانش رحافظ،ی دونستم ام یم
 مردن.  یمر همراهشون بودن و فقط با مرگ اون ها مداشتن که تا آخر ع
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و سالم    حینکن، پسرمون صح ی: فکر منفدمی بار گونه اش رو بوس نیرو بلند کردم و ا  سرم
خداروشکر   زم،ی فکر بد نکن عز ی د یم ر یبه بچه ش یدار یخوره، وقت  یم  ریبغلت داره ش

 شد من بودم! یم وونهیکه د یوگرنه اون می جفتتون سالم هست

 

  ادیکه اشک توشون جمع شده بود گفت: اون لحظه ز ییسمت ام برگشت و با چشم ها  به
 ...ریم ی من م ادیب رحافظیسر ام  ییاگه بل  اریشاه ان؟ ی االن...نکنه دوباره ب یول دمی نترس

 

 فکر به از دست دادن شب آرا پر از عذاب هست.  یادامه بده، حت نذاشتم

که کنار تنها منبع  یمن مهم االن بود، االن ی برا دن،یاش رو ند  ندهیآ ست یمن مهم ن ی برا
 هستم. ایدن ن ی کل ا ی آرامشم تو

رسم   یبه شب آرا م یوقت یخودم باهاش نبودم ول  لینداشتم، به م نی به نازن یاول حس از
 تر بشه .  شی تا عشقم بهش ب هیتونم خودم رو کنترل کنم، هر کار و هر حرکتش کاف ینم

 

زود   م،ی گونه اش گذاشتم و نوازشش کردم، بعد چند لحظه از هم جدا شد  ی ام رو رو دست
 . دهی خوره و راحت خواب یدهنش تکون نم دمینگاه کردم که د رحافظیبه ام

داره!  یخاص  گاهی کوچولو جا نی...ایول دوستش دارم اسمنی تر از  ش یتونم بگم ب ینم
 هست که با تمام وجود دوستش دارم!  یمادرش زن

لب اش   ی رو ی خورد و لبخند محو یتکون  دم،یرو نرم بوس شیشونیلبخند خم شدم و پ با
 من! یوروجک دوم! پسر دوست داشتن نی ا ی ره برا ینشست، آخ که دلم غش م
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که از شب آرا چند قدم فاصله گرفتم   نیما هماز بغل شب آرا گرفتمش، بلند شدم ا آروم
 ! هیگر ریشد و بلند زد ز داریخورد، ب یتکون رحافظیام

 

از مادرش  یبا دور یطور نی کرد، تا حاال ا یم هی تعجب بهش نگاه کردم که از ته دل گر با
 نکرده بود!  هیوقت هم بغل من گر چ یواکنش نشون نداده بود! ه

 

جان؟ شازده پسرم؟   ری ام ن،ی حافظ منم بب ریکردم: جانم بابا؟ ام نشییبغلم باال و پا  ی تو
 آروم باش نفس بابا. 

 

شدن و چونه   زونیاش قطع شد، لب هاش آو هیگر  دی هاش رو باز کرد و تا من رو د چشم
کار کنم تا آروم بشه که شب آرا اومد و از   یدونستم چ یکرد! نم هی دوباره گر  د،ی اش لرز

 غلم گرفتش، اون قدر باهاش حرف زد تا دوباره آروم گرفت. ب

داشته باشه،   یکنه و احساس نا امن هیگر یطور  نیا  رحافظی اومد ام یم شیکم پ یلیخ
 . دهیهست که د یی حتماا به خاطر امروز و صحنه ها

 

  ی ای یخوام ببرمش حموم، م  ی کرد گفت: م یرو نوازش م رحافظیکه ام یآرا در حال شب
 به دل آرا بگم؟  ای کمک 

 

 نکرده بود!  هیمن گر دنیدفعه چش شد؟ تا حاال با د هی  ام،ی یرو تکون دادم: نه م سرم
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فشار    یلیهم خ رحافظیامروز به ام ار،یدونم شاه یرو نوازش کرد: نم رحافظی ام ی موها
  نیکردم، ا یداشتم سکته م  دمیسنم که روح د  ن یا ی بار تو نیاول ی اومده، من خودم برا 

 خود دارد! ی بچه جا

 

کرد  یم هی هر وقت گر رحافظیام  به،یسمت کمد رفتم و در همون حال گفتم: باز هم عج به
 من هم نشد!  شیپ یشد، حاال حت یمن و تو آروم م شی فقط پ

 

 بگم!  یدونم چ یباال انداخت: نم ی آرا شونه ا شب

 

ساکش به حموم   ی از تو رحافظیام ل یاتاق شد، من هم بعد برداشتن وسا ی حموم تو وارد
 رفتم. 

خوش خنده بود!   یلیاون هم که قوربونش برم! خ م، یکرد  یباز رحافظیبا ام   یحموم کل ی تو
بکنه! مثل شب آرا   سیزد تا ما رو خ یآب م ی و دست هاش رو رو دی خند  یغش غش م

 ده بود! ش سی بود و کله شق! سر تا پامون خ طونیش

آب، آخرش شب آرا با  ی زد رو  یم یزد و ه ی خواست بشورتش نق م یشب آرا م تا
 بلند گفت. ی و صدا یکلفگ

  یبرگشتم م  یوقت ،یکن یرم تا با بابا جونت قشنگ باز  یمن م ی خوا  یاه، حاال که م -
 ها!   رونیب ی ای ب یگندگ  نی وان به ا  ی تو ی ولش کرد نمینب اریشورمت، شاه

 

 ! میکن یم یباز یتوهم بمون، سه نفر  ی خوا یبهش زدم: م  یو چشمک  دمیخند
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 .ارشی کن بعد ب یذره باز ه یرم، باهاش  یجا بلند شد: نه من م از

 

  رحافظی که بره نگاه ام دنبالش بود، بعد برگشتم سمت ام ی تکون دادم، تا لحظه ا سرمرو
 خنده!  ریبلند زدم ز دنشی با د یول

شد، با   ی موفق نم یدهنش ببره ول ی ت مشتش رو کامل توخواس یمتفکر م   ی  افهیق با
بار   نیحرص به دستش نگاه و دوباره تلش کرد داخل دهنش ببره، باز هم موفق نشد و ا

  یم یدونستم چ یکه نم نیکرد که با ا  یقدر بامزه غر غر م نی شروع کرد به غر غر کردن! ا
 بلده نثار دهن و مشتش کرده!  یور یدر یمطمعن بودم هرچ یگه ول

 

نشستم، غر غر هاش قطع شد و با تعجب نگاه ام   رحافظیهام رو در آوردم و کنار ام لباس
 کج کرد و با انگشت اشاره اش به من اشاره کرد.  یکرد، سرش رو کم

 

  ی خوا یم  رونی ب ی مامانت رو شوت کرد ؟ی با لبخند گفتم: جانم فسقل دمش یبغلم کش ی تو
 من هم برم؟ 

 

  ادیکردن رو هم از شب آرا  زونیلب آو  نیآب زد، ا  ی رو زونی آو ی کرد و با لب ها  اخم
 ! رمیخواست گازش بگ یدلم م  بیکرد عج یم یطور نی ا یگرفته! وقت

 یغیرو آروم گاز گرفتم، ج دشی تپل، نرم و سف ی بار هم مستثناء نبود، خم شدم و گونه  نیا
  یلیکس س چ یعمرم از ه ی ! تو دی ام کوب زد و دست کوچولو و تپلش رو محکم به گونه

 کنه!  یم دارمیب یلینخورده بودم اال پسر هشت ماهه ام! چند روزه هر صبح با س 
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خودم هم   دمش،یچیحوله پ  ی ال رحافظی ام ی و خنده  غیو در آوردن ج طنتیش  یکل بعد
  یبود و کتاب م دهیتخت دراز کش ی رفتم، شب آرا رو رون ی حوله دور کمرم بستم و ب هی

 حافظ رو ازم گرفت.  ری بلند شد و ام دنمونی خوند، با د

 

 ده پسرم!  یم یخوب  ی خنده باال بردش و گفت: چه بو با

 

کردم شب  یموقع حس م یبعض  د،ی و دست هاش رو به هم کوب دی با ذوق خند رحافظیام
 تر از من دوست داره!  شی ب یلیآرا رو خ

  یول کی کوچ ی خانواده  نیچند بار شکر کنم به خاطر ا  لبخند بهشون نگاه کردم، خدا رو با
 که بهم داده؟  ی شاد

دوستم   یکه از بچگ یسر به هوا و دختر کس ی کردم اون دانشجو  یوقت فکر نم چیه
 ! می خوِد زندگ  یو حت   میزندگ  لیبشه دل یروز هیهست، 

 

 ****** 

 

جا نشستت و   ن یاز ا نیستیگفت: شما خسته ن  ازه یبه بدنش داد و با خم یآرا کشش دل
 خوردن؟ آرش؟  ی چا

 

 گفت: جانم؟  جی بلند کرد و گ شیسرش رو از گوش آرش
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 ؟ی گم خسته نشد  یآرا چشم هاش رو تو حدقه گردوند: م دل

 

  ی ما هم م  نیبگرد   نیبا آقاجون حرف بزنم، با شب آرا بر   دیسرش رو تکون داد: نه، با آرش
 .می ای

 

 شده؟   یگذاشت: چ ز یم ی رو رو شیی چا نوا یل لنتیآت

 

فرشته   ی دراگون، الهه  ی : بهم خبر دادن علوه بر الهه دی هم کش ی اخم هاش رو تو آرش
 ها گم شده! 

 

هم رفت و اون گفت: چطور   ی تو  لنتیمن و آت ی اخم ها  دن،یکش ین یآرا و دل آرا ه شب
 بشن؟   دی دو روز نا پد ی ممکنه دوتا الهه با فاصله 

 

کرده   امیق ک ی تار ی ایپادشاه دن  من،یدونم تکون داد: اهر ینم ی سرش رو به نشونه  آرش
رو   انیتغ ن یا ی تونن جلو یکه م  ییتنها کسا ،ییجادو ی ایو دن  نیری ز ی ایگرفتن دن ی برا
  یسراغشون رفته! با خزان هم به سخت می تقیالهه ها هستن که...اول از همه مس رن یبگ

 ارتباط دارم. 

 

 ؟ یهاشون چ نی: جانشدیپرس یآرا با نگران شب
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  یبا جغ جغه اش باز الیخ یبغلم نشسته بود و ب   ی رفت، تو رحافظیهمه به سمت ام نگاه
دستم رو دور بدنش محکم   ی زدم و حلقه   ی بچه ها! لبخند نیدارن ا  یکرد، چه عالم یم

 تر کردم.

 

قصر   ی هردوشون تو نیهستن، جانش  تیامن ی جواب داد: اون ها کاملا تو نانیبا اطم آرش
 ثمر بوده.   یب یمحافظ و نگهبان، چندبار بهشون حمله شده ول یکنن با کل  یم یزندگ 

 

قصر   ی بکنه، تو یاون زندگ  شی پ  رحافظیه امداد ک  شنهادیادامه داد: خزان بهم پ لنتیآت
 به هردوتون وابسته هست نشد.   یفسقل  نیتونه بره و ا  ینم اریققنوس ها، اما چون شاه

 

 عماد!  حتی ممنون واسه توض -

 

  ینیری! خزان هم لبخند شدی پر   نییو باال و پا دیکش غیخزان با ذوق ج دنیبا د  رحافظیام
 !دمید ی رو م شیبود که شکل انسان یبار  نیاول نی بهش زد، ا

 

پسر   ی توهم دل تنگم بود نمیب ی رو از بغلم گرفت: م رحافظی به سمت ام اومد و ام خزان
 ؟ یخوب! چطور

 

جانم، تو بزرگ   ی : ادی و دست زد، خزان با خنده لپش رو با صدا بوس  دیحافظ خند  ریام
! اگه بزرگ تر  یمونه که تو نبرده باش ینم یدختر ی  نهیتو س یدل گهید  ؟ی ش یم یچ یبش

 ! تی اومدم خواستگار یخودم م  ی از من بود
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روبه  یصندل ی بهمون زد و رو یهمه مون بلند شد، خزان چشمک ی حرفش خنده   نیا با
 بغلم بهم داد.  ادیخواست ب یرو که م رحافظی نشست، ام لنتیآت ی رو

و با دقت به    ستادنیدورمون اوار  رهیدفعه هشت تا مرد اطرافمون ظاهر شدن، دا هی
لباس چهار تا از اون ها ققنوس    ی رو ده،ی پوش دیو شلوار سف راهنیکردن، پ ی اطراف نگاه م

 وجود داشت.  ییققنوس طل  گهید ی چهار تا  ی درست شکل خزان و رو ی نقره ا

 

  یلیخ ییققنوس طل  هی یبزرگ بش  یرو نوازش کرد: وقت رحافظیام ی با لبخند گونه   خزان
 که؟ یدون یم   ،یش یل مخوشگ

 

 شد!  ی خزان م ی به خزان زد، متوجه حرف ها ی لبخند رحافظیام

 

  ری بزنه شب آرا، اگه من و ام رحافظ یتونه به ام ینم  یبرگشت و رو به ما گفت: کس خزان
شه و اگه   یها م  ایره، وجود هر الهه باعث تعادل دن یم نیکل جامعه از ب می ری هردومون بم

به پسرت برسونه،   یبیکنه آس  یجرعت نم منیهرکدوم از رگه ها نباشن...بماند، خلصه اهر
 .می الهه ها هست ی  هیاون من و بق یهدف اصل

 

بعد   رهیو اون تک تک تون رو بگ نی نیشه ساکت بش یبه جلو خم شد: نم یکم لنتیآت
 ! یامکان نداره تو بدون نقشه باش ن یبدزده و همچن
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  ی متحد ها  منی! اهر یدوست بچگ میزد: خوب شناخت لنت یبه آت یو چشمک دی خند خزان
هم   نیر ی و ز ییجادو ی ایدن  ی تو یخودش جذب کرده، حت ی برا کی تار ی ایتو دن ی ادیز

 طبق معمول ما رو دست کم گرفته!  یداره، ول  ییکمک ها 

 

 ایبه خزان نگاه کرد: طبق معمول؟ مگه قبلا هم خواسته به هر سه دن یجی آرا با گ دل
 حکومت کنه؟ 

 

 ایبه دن یکه من هنوز حت یخزان پاک شد و سرش رو به نشونه بله تکون داد: موقع لبخند
  ی! اون موقع هم الهه ها تونستن شکستش بدن و باز هم مشیبودم، ده قرن پ ومدهین

رو   نیر ی ز ی ایتا دن می به آرتور هم سپرد ،یباش یی جادو ی ایمراقب دن د یتونن، آرش تو با 
و با هر طرف   نیهست یسفت و سخت بچسبه، شما دو نفر به عنوان پادشاه ها کمک بزرگ 

 ! یروزیپ ن یتضم یعنی  نیباش

 

راحت! من حتماا طرف شما هستم، خواهر زاده   التیبا لبخند سرش رو تکون داد: خ آرش
 کنه!  یطرف دل آرا کچلم م یکی تو هست و اگه برم اون   نی همسرم جانش ی 

 

دست ام  ی چشم هاش رو مال و سرش رو رو رحافظی خنده مون بلند شد، ام ی صدا
 بدنش بهت ام زد!  نییپا ی گذاشت، با حس دما 

رفت و رنگ اش   یتر م نیی بدنش لحظه به لحظه پا  ی رو گرفتم، دما دست اش عیسر
 شد.  ی تر م  دیو سف دیسف
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 دن!  ی رو دارن انتقال م رحافظ یترس و وحشت رو به خزان گفتم: روحش..روح ام با

 

گذاشت، دستش رو   زیم ی رو ازم گرفت و رو  رحافظیام عیخزان گرد شد، سر  ی ها چشم
 گذاشت و چشم هاش رو بست.   رحافظیام یشونیپ ی رو

کردن، بعد چند لحظه خزان چشم هاش رو   یها کاملا آماده باش به خزان نگاه م محافظ 
 باز کرد و با خشم گفت.

 

رو   رحافظیکنه، اول روح ام ی کار رو م نیاز کجا داره ا دمینفهم یهست، لعنت ارایکار ک  -
 یکاملا تو چنگشون قرار ممن   رحافظی کنن و بعد جسمش رو، با داشتن ام یمنتقل م

 .رمیگ

 

 بکن خزان.  یکار هیآرا با بغض و ترس گفت:  شب

 

من بر   دیجا بمون نیبه ققنوس شد، رو به محافظ ها گفت: شما ا  لیعقب رفت و تبد خزان
ساعت از رگ مچش به اندازه پنج قطره   کی و هر  نی باش رحافظی گردم، مراقب جسم ام یم

طلسم رو    نیا  ی کنم از قصر جلو یم یکنه من هم سع یکند مانتقال رو  نیا  ن،ی ری خون بگ
 . رمیبگ

 

ذارم  یرو بغل کرد و گفت: نه، من نم  رحافظیام هیهم پرواز کرد و رفت، شب آرا با گر  بعد
 ره!  یبچه مون داره از دست م اری...شاهایخدا اد،یسرت ب ییبل 
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 ...رحافظیگلوم نشسته بود، ام ی بار بغض تو نیاول ی برا

بود   ایهر سه دن ی جادوگر تو ن یقدرت مند تر  اراینجات دادنش نداشتم، ک  ی برا  یفکر چیه
 تونست باهاش مقابله کنه.  ینم یو هر کس

 

 . نیرو به من بد  نی از محافظ ها جلو اومد: بانو جانش یکی

 

  زیم ی رو رو رحافظیام رو به سمتش گرفت، اون هم  رحافظی لرزون ام ی آرا با دست ها  شب
درست   رحافظی مچ ام ی رو یک یداشت زخم کوچ ی بیعج ی که دسته  یی گذاشت و با چاقو 

 کرد.

رو   یاسترس نیبودم، تا حاال چن رحافظی زد، به شدت نگران ام یدهنم م ی داشت تو قلبم
 هم نداشتم!  اسمنی ی برا

 

  دیسف  رحافظی رنگ خون ام ختن،یر کی کوچ یبطر هیرو داخل  رحافظیقطره خوِن ام پنج
 داشت.  ییطل  ی بود که رگه ها

  ی  دهیتونستم آرومش کنم، نگاه نگران و ترس  یکرد، نم  یم هیبغلم بود و گر  ی آرا تو شب
 زد! ی مو نم واری بود که رنگش با گچ د رحافظی ام ی هردومون رو

 بچه رحم بکن!   ن یخودت به ا ایخدا

 

 ***** 
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 " شب آرا " 

 

بود، با   ری صورتم سراز ی رو یطور نیم گذاشتم، اشک هام همصورت ا  ی ام رو رو دست
 بود. وفتادهی ن یاتفاق چیگذشت ده ساعت ه 

کرد،   یم وونم ی بدنش داشت د  یو حس نکردن گرم رحافظیام ی خنده ها ی صدا دنینشن
 بکنم تا اون خوب بشه.  یحاظر بودم هر کار

 بکنه. یاز خزان هم نبود، انگار اون هم موفق نشده بود کار یخبر

به دست اون   ا یشد  یم شی ز یچ رحافظیشد، اگه ام یداشت از غم و غصه منفجر م قلبم
 کنم! یم  یاوفتاد من قطعاا خودکش یها م والیه

 ذره آروم بشم.  هیباغ تا  ی کرد، اومدم تو  یبدترم م رحافظی ام دنید

 

  ی صدا دنی رفتم که با شن یباغ راه م ی آسمون، کلفه داشتم تو  شده بود و ماه وسط شب
 !ستادمیپشت سرم بهت زده ا

 

 ! ادی یمادر بودن بهت م  -

 

اون    ی صورتش داشت و چشم هاش تو ی رو  ی بهت برگشتم به سمتش، لبخند دلبر با
 زدن.  یبرق م یکیتار

 

 ؟یکن یکار م یجا...چ ن یگفتم: تو...تو ا دهیبر  ده ی بهت بر با
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 و موهاش رو پشت گوشش زد: اومدم باهات معامله بکنم!   دیخند

 

 ؟ ی دهنم رو قورت دادم: چه معامله ا آب

 

  یاعصاب نداشته ام رژه م ی رو بیکفشش عج ی تق تق پاشنه  ی قدم جلو اومد، صدا چند
 رفت. 

  یکار هی د ی تونم پسرت رو نجات بدم، اما در عوض توهم با  یخوب، من م ی معامله  هی -
 . یکن

 

  دمیفهم  یم د یبا  یخوش حالم کرد ول رحافظینجات ام دنیکه شن نی خودم اومدم، با ا  به
بودنش   ییهوی  نیو ا  دمشی از چهار سال هست ند  شی خواد، ب یاز من م یدر عوض چ

 باشه. یخوب ی تونست نشونه  یجا، نم نیا

 

 ؟ یچه کار -

 

 ! نی ایبه قصر من ب رحافظیمکث گفت: با ام یبه خودش گرفت و بعد کم یمتفکر حالت

 

 ؟ یگ  یچرت و پرت م یچرا دار ؟یهام گرد شد: چ چشم
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 خانم کوچولو؟   هیمن! نظرت چ شی پ ی: جون پسرت در عوض زندگ دیخند 

 

 !ی ! لعنتی! لعنتیلعنت

 ؟ ی ستی ها نبهت اعتماد کنم که از طرف اون  دی چطور با -

 

  یکردم پسرت رو نجات بدم شب آرا، ک  ینم یباال انداخت: اگه بودم سع ی لبخند شونه ا با
 ؟ یبزرگ و عاقل بش ی خوا یم

 

چرا فقط    م؟ی بمون  شتیما پ  ی خوا یرسه؟ چرا م یبه تو م یجواب دادم: چ تیعصبان با
 رحافظ؟ ی من و ام

 

 ی ا گهید ی قدرت دارم! نه خزان و نه الهه  رحافظیکج کرد: چون با داشتن ام یرو کم سرش
 یاگه نباش یول یخور یبزنه! تو به دردم نم بی تونه بهم آس یهم نم منیاهر  یو نه حت

 ه؟ ی خب نظرت چ اره،ی ی دووم نم رحافظیام

 

 بکنم؟  د یکار با  یهام رو به هم فشردم، چ لب

 

 یول  ،یقشنگ فکر کن ی روز فرصت دار هیظه گفت: نکرد فکر کنم و بعد چند لح صبر
 یکار چ یاگه جسمش منتقل بشه ه ، ینجات پسرت ندار ی برا ی ادیمطمعن باش وقت ز 

وگرنه  یزن ینم یحرف اریکس مخصوصاا شاه  چ یانجام داد، از حرف هامون به ه شهینم
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  هیکاف ی گرفت  می تصم یره! وقت یم تتهم کامل از دس رحافظیمعامله باطل هست و ام
 .یو جوابت رو بگ  یاسمم رو صدا بزن

 

 گم شد.  یکی تار ی به قدم عقب رفت و تو قدم

مار   هیتونستم بهش اعتماد کنم، اون   یمن قطعاا نم دم،یموهام کش نیب یدست کلفه
خواد پسرم رو   ی دفعه اومده و م هیکرد، چرا  ینم ی و کار لیدل یخوش خط و خال بود و ب

 نجات بده؟ 

 

وحشت زده چند لحظه خشک شدم و بعد به   دم،یاز داخل خونه شن غ یج ی دفعه صدا هی
  ی برا یاتفاق ا یکنم به بچم رحم کن! خدا یخواهش م ای خدا دم،یسرعت به سمت خونه دو

 ! رمیم یمن م وفتهی حافظ ب ریام

 

لرزون جلو رفتم و   ی جمع شده بودن، با قدم ها  رحافظی اتاق ام ی رو باز کردم، همه تو در
 . نمیرو بب ی زیذاشتن چ یبودن و نم رحافظیالهه ها دور تخت ام ی وارد اتاق شدم، همه 

شد، تا چشمم   ری د یکه متوجهم شد دل آرا بود ول یکس نی اول د،ی لرز ی م یتنم از نگران کل
 زدم.و صداش   دمیکش یمحکم غیافتاد از ته دل ج رحافظیبه بدن ام

 پسرم بود. ی محو شده  باا ی ...جسم تقر دمیکه د  ی صحنه ا  نیهام بسته شد و آخر  چشم

 

 ***** 
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کس   چیکردم، ه یم هیبغلم گرفته بودم و فقط گر  ی تو رحافظیبه هوش اومدم ام یوقت از
 دن یکه با د  دمیرو چند بار د اریشاه ره،یبشه و اون رو ازم بگ کم ی تونست نزد ینم

  یکدوممون بر نم چی از دست ه یکار یاشک تو چشم هاش جمع شده ول تمونیوضع
 اومد. 

 ارایالهه ها نتونستن با ک  ی کدوم از جادوگرها  چی شد، ه یداشت محو م رحافظی ام جسم
 کرد! یمنتقل م منیاهر شیمقابله بکنن و اون داشت جگر گوشه ام رو پ

تونستم   ی اون ها بره، نم شی پ رحافظینداشتم امکان نداشت اجازه بدم ام ی چاره ا گهید
واگذار  من یرو به اهر  رحافظیام یکنم ول یزندگ  کهی اون زن شیاجازه بدم، حاظر بودم پ

 نکنم.

 

خودشون پرت بودن، الهه ها همراه با مرد ها جلسه گذاشته بودن، عمه،   ی ایدن ی تو همه
  هیدادن، همه مون اون قدر گر یم می و دلدار دنیچرخ  یدل آرا و مامان پروانه وار دورم م

 که چشم هامون سرخِ سرخ شده بود!  میکرده بود 

 

 رو به خودم فشردم و از جا بلند شدم. رحافظیام

 گرفته بود. ادیز ی  هیجلوم رو گرفت، صداش از گر  عیآرا سر برم که دل  رونی ب خواستم

 

 ؟ یآج  یر یکجا م -

 

 .نم یرم تو باغ بش یشم، م یجواب دادم: دارم خفه م ی پر بغض و گرفته ا ی صدا با
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 . امی یزد: من هم باهات م ینیرو باز کرد و لبخند غمگ در

 

 .اد یکس ن چی خوام تنها باشم، ه یو با اخم جواب دادم: م تند

 

  شبیرفتم که د یتند از کنار گذشتم و به قسمت ی حرف سرش رو تکون داد، با قدم ها  یب
 بودمش. ده ید

 

 کنم! فقط نجاتش بده.  ی...قبول منیبلند گفتم: نازن ی بغض و صدا با

 

 ی عاقلنه ا می بار تصم نیاول  ی : برادمی بشاشش رو از پشت سرم شن ی صدا عیسر  یلیخ
 . یگرفت

 

 قصر من. م یبر  د یبا  ا،یتلخ نگاه اش کردم، دست اش رو به سمت ام دراز کرد: ب فقط

 

تا  یشدم ول مون یلحظه پش هیچشم هاش و دستش در گردش افتاد،  ن یام ب نگاه
 رو کنار زدم و دستش رو محکم گرفتم.  دی ترد دمی بغلم د ی رو تو رحافظیام

 

 با لبخند گفت: چشم هات رو ببند.  نینازن
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 . دمینفهم یچیه گهیو بستم و...دهام ر چشم

 

 ****** 

 

  هیگر ی صدا  ی رو یوقت یچشم هام رو باز کردم، اول باور نکردم ول ینیری ش ی  هیگر   ی صدا با
 سر جا نشستم. دم یرو واضح تر شن رحافظیام ی 

 

 هی ی کنم، رو  زشیکه توش بودم نگاه کردم، وقت نداشتم آنال یبهت به اتاق ناشناس با
 دوباره کنارم بود. رحافظیام  کی تخت دو نفره بودم که تخت کوچ

 

 .هیگر   ریزد ز یبلند تر  ی دوباره بغض کرد و با صدا دیحافظ تا من رو د ریام

شنوم، چشم هاش خوش   یاش رو م هیگر ی گلوم نشست، بعد دو روز دارم صدا  ی تو بغض
به حرفش عمل   نیشه نازن یکنم، باورم نم یتنش رو حس م ی و گرما نمیب ینگش رو مر

 کرده! 

 

گفتم: فدات بشم من   هیرو از تخت برداشتم، محکم بغلش کردم و با گر  رحافظی دقت ام با
که از  دمیترس  یلیشنوم مامان، خ یپسرم، قوربونت بشم من دردونه ام، باالخره صدات رو م

 . ی شکرت، شکرت بهم برش گردوند  ایدستت بدم حافظم...خدا

 

 بود.   ایرو نیحس کردن دوباره اش ع دم،یی و بو دمی و صورت اش رو بوس سر
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 کرد.  هیعجب! بچه هلک شد بس گر داخل اومد: چه   نیاتاق باز شد و نازن  در

 

 .یکردم به حرفت عمل کن یتشکر نگاه اش کردم: ازت ممنونم، فکر نم با

 

  یزیبود چ بیکه واکنشش عج نینگاه کرد، با ا  رحافظیحرف به ام ی زد و ب یتلخ لبخند
 نگفتم. 

 

 شد!  ی هلک م یدادم، تند تند شروع کرد به خوردن، داشت از گشنگ ری ش رحافظیام به

  اریبه شاه دی نگرانم شدن، با ی لیحتماا خ هیتازه فکرم به کار افتاد، بق  رحافظیداشتن ام با
 .ستیخطر ن ی تو گهید  رحافظی خبر بدم ام

 

 .نیخبر بدم نازن اریبه شاه دیگفتم: با  نیبه نازن رو

 

 رفته؟  ادتی دم،  یبهت نم ی اجازه ا  نی هم رفت و از جا بلند شد: من چن ی هاش تو اخم

 

بهش خبر بدم   دی هست، با  رحافظی : اون االن نگران امدمی هم کش ی هم اخم هام رو تو من
 سالم کنارم نشسته.  ریکه ام
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   ؟یکرد: مطمعن ینوچ نوچ

 

سم رو درست  من هم لبا  دی خوردن دست کش ری از ش رحافظیتعجب نگاه اش کردم، ام با
 کردم.

 صخره داخل اومدن.  نیع ی ها کل یزد که دوتا نگهبان با ه یسوت نینازن

 

 . نشیبه من اشاره کرد: ببر نینازن

 

 ؟ یبهت و تعجب بهش نگاه کردم: چ با

 

  ی به بعد تو نی تو از ا ،یجا بمون نی آرامش ا ی تو   ستی گفت: قرار ن یبا بدجنس نینازن
  یساعت م  هیتو،   شیپ ارمشی  یگشنه اش شد م  رحافظی هر وقت هم ام ،یمون یزندان م

 .می گرد یو بر م شینیب

 

 ؟ ی کرد یکار نی! چرا چنی گفتم: تو گولم زد تیتخت بلند شدم و با عصبان ی رو از

 

که تو چه   نیدم که دادم، ا یرو نجات م ریزد: من بهت گفتم ام یک یلبخند کوچ نینازن
 رو بهت نگفتم خانم کوچولو!  یمون  یم یطیشرا
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رو ازم گرفت،   رحافظ یهم اومد و ام نیها به سمتم اومدن و بازو هام رو گرفتن، نازن نگهبان
  یمن هم بغض کرده بودم ول  د،ی و خودش به سمتم کش هیگر   ریتا ازم جدا شد باز زد ز ریام

 .دمی رو نداشتم، نگهبان ها به سمت در کش  یزیفرصت گفتن چ

 

 

 چال بردنم و محکم داخل پرتم کردن.  اهیداخل س می مستق

و  فیکث ی ملفه  هیکه روش   کی تخت تک نفرِ و کوچ هیبه سقف،   کی نزد  باا یپنجره تقر  هی
رو هم   یقسمت هیوصل کرده بودن،   واری کلفت به د  ری بود، تخت رو با دوتا زنج ی سورمه ا
و چرک زده هم   فیکث ییگذاشته بودن! روشو  یکنده و توالت فرنگ یسنگ واریداخل د
 کنارش!

 

جا خلص بشم؟   نیاز ا یدادم، حاال چطور  هیتک  وارینشستم و به د  نی زم ی بغص رو با
 اد؟ ی یدنبالم م اریشاه یعنی

باهوش هست که   یبه قدر نیهم مطمعن بودم که نازن نیاز ا یول ادی یبودم م مطمعن
 بدونه. یرو کس میکه االن هست ییجا نی رو در نظر گرفته باشه، امکان نداره ا  نیا

  یرو نجات بده؟ وقت رحافظی تونست ام یچطور نیبود که نازن نیو بزرگم ا یاصل سوال
 تونست؟  یبکنن اون چطور یکدوم از الهه ها و جادوگر هاشون نتونستن کار چیه

لنگه و   یم  زینگفتم؟ همه چ یز یچ یبه کس احمقانه می تصم ن یتو سرم من چرا قبل ا خاک
 مشکوکه بعد تازه متوجه شدم! 

دلم جمع کردم و سرم رو روشون گذاشتم،   ی چشم هام جمع شد، پاها رو تو ی تو اشک
 کار کنم؟  یچ دی حاال با
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  ی برا ین یحال تضم نیبا ا ینجاتش داد ول  نیبودم، درسته نازن  رحافظی نگران ام یطرف از
 ! ستی نزدنش ن بیآس

  نیا یو خدا داند تا ک  یزیشدم از هر چ  دیهام رو محکم دور پاهام حلقه کردم، نا ام دست
 افتادم.  ریجا گ

 

 ****** 

 

تخت گذاشت و   ی رو رو ینیغذا داخل اومد، س ینی مرد با س هیزندان به شدت باز شد و  در
 خارج شد. 

  ی صدا ن یه در دوباره باز شد و بهترزانو هام بزارم ک  ی تفاوت خواستم دوباره سرم رو رو یب
 داخل اومد.  رحافظی با ام نینازن  دم،ی عمرم رو شن

 

 بغلش کردم. یاز جا بلند شدم و با خوش حال عی سر د،یکش غیج دیتا من رو د رحافظیام

 

  هی یول ی بد  ری بچه ش نیبه ا د یسرت با  ریتختم زد: خ ی رو ی ها ینیبه س ی پوزخند نینازن
 ؟ یهست  ی! تو چطور مادری لقمه هم نخورد

 

  ی رو ینذاشت شبیکه از د یهست  ینگاه اش کردم و با پوزخند گفتم: تو چطور مادر سرد
 رو...   اسمنینفر هم  هیخوبه  نم؟یپسرم رو بب
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! نه من و  ستی! اون دختر من ناریداد زد: اسمش رو به دهنت ن ی بلند ی دفعه با صدا هی
 !ارینه شاه

 

نگاه کردم،  نیافتاد، اما من خشک شده به نازن هیبه گر  نیبلند نازن ی از صدا رحافظیام
داده چشم هاش گرد شد و چند قدم به عقب  ی گنده ا   یخودش هم متوجه شد چه سوت

 ست؟ ین اریدخترِ شاه اسمنیرفت، 

 

 ست؟ ین اری...دختر تو و شاهیاس ی متعجب و بهت زده زمزمه کردم:  با

 

رفت،   رونیتند از زندان ب  ی و با قدم ها  عیحرف سر یتو چشم هاش جمع شد، ب اشک
 رو با خودش ببره!  رحافظی رفت ام ادشی یحت

کرده بود، چطور   جمیبه شدت گ نیبغلم تکون دادم تا آروم بشه، حرف نازن ی رو تو ریام
  ست؟یکه از خوِن خودش ن دهیجنگ یدختر ی سال برا  ستیب اریشاه یعنیامکان داره؟  

 کار کرده؟  یچ نینازن

 

چند روز اون قدر بهش فشار   نیبغلم خوابوندمش، بچم ا  ی دادم و تو ری ش رحافظیام به
واسه ات   رم ی بم یاله ه،یو گر  هی چشم هاش گود افتاده بود، کارش شده بود گر ر یاومده که ز

 پسرم. 

خودش رحم   ی که به بچه  یبمونم، به مادر نینازن  ِش یپ دی مطمعن شدم که نبا گهید حاال
 شه اعتماد کرد!  ینکرده نم
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 جمع شده و پکر.  ی اومد، اما با چهره  ن یساعت گذشت که باالخره نازن چند

 

 رو بده. رحافظ یگفت: ام سرد

 

  ن،یکردم: امکان نداره نازن کش یتر به خودم نزد   شی رو ب رحافظیرو تکون دادم و ام سرم
 مونه. یمن م ِش یاون پ

 

 دم نه تو! ِبِدش به من شب آرا!  یجا من دستور م نینگاه ام کرد: ا نیخشمگ

 

 

 چشم گفتم!  یکاف ی زن به اندازه  ن یا ی گفتم، جلو  ییزدم و نوچ بلند باال ی شخندین

خواست    یمشتش فشرد، اون هم نم ی بلوزم رو تو  نینازن دنی شد و با د داری ب رحافظیام
 بره! 

 

بچه رو   نی ! من انیبلند شدم و با حرص گفتم: برو رِد کارت نازن عیجلو اومد که سر نینازن
من   ی از بچه   ی خوا یم یچطور ی خودت رحم نکرد ی که به بچه   ییدم! تو  یبهت نم

 ! یمحافظت کن

 

  رحافظیکار کردم! ام ی نداره با بچم چ یگفت: به تو ربط غیدوباره زد به سرش و با ج نینازن
 رو بده زود! 
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 !یزنه روان یم غیج  ییهو ی  ه؟یقدر موج ن یا یچطور یول سرش ملکه هست ریخ

 

دم! پسرِ   یگفتم: نم تیمن هم ُتن صدام رو باال بردم و با عصبان ارمیکه کم ن نیا ی برا
 دمش!   ی خودم هست و نم

 

 کار کنم؟  یچ دی ها داخل اومدن، حاال با لقینگهبان ها رو صدا زد، دوتا از اون د نینازن

 

پسر رو هم   ن ی دادم! ا دونی بهت م ی ادی! زری خشک و با پوزخند نگاه ام کرد: پس بم نینازن
 ! شیاصل  ی کنم به دور از خانواده  یخودم بزرگ م

  یخون آشام استفاده کردم تا بشنوم چ ییاز شنوا عیگفت سر یزیچ  یآروم ی با صدا بعد
 پسر خودم نکردم!  ی که برا یگفته ...کار

  یداره! ول یپسر ی داره! به! خوش به حال باباش دوتا نوه  هم  گهیپسر د هی  اریشاه پس
 کارش کرده؟ نکنه کشته باشدش؟  یچ نینازن

 

 شدن نگهبان ها به خودم اومدم، از کدوم رگه استفاده کنم خوبه؟  کی نزد با

 خدا کدوم؟  ی ...ایدرست کردم، غول...نسناس...خون آشام...پر ه یال هی رحافظ ی دور ام دوباره

 استفاده بکنم! یبیتونم چون مطمعنم جفتشون هستن، مجبورم ترک  یکه نم دراگون
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رو   یکی  ریکه دستشون بهم برسه شمش نی سرعت خون آشام بهشون حمله کردم، قبل از ا با
 کمرش فرو کردم!   ی و از پشت تو دمیاز غلف کش

  یفکر م  نیرنگش همه جا پخش شد، داشتم به ا  یافتاد و خون مشک نیزم ی رو لقید
 ی ادینگهبان رو کمرم نشست، درد ز نی دفعه لگد دوم هیکردم که چه آسون تونستم اما 

 شدم. دهیکوب واریمحکم بود که به د یضربه به قدر ینداشتم ول

 

  یخون هست، ب دمی فهم دمی دستم رو روش کش  یرو دور دهنم حس کردم و وقت یسیخ
 تفاوت خون دهنم رو ُتف کردم و از جا بلند شدم.

 خورم!  یشکست نم یققنوس و ترنس هستم، به آسون ی دو رگه  من

 

  ی ادیز یلیحافظ وحشت زده ام کرد، نور خ  ریبلند ام غیبه سمتش حمله کنم که ج خواستم
  دمیباز کردم د یشم هام رو ببندم، وقتکه مجبور شدم چ ی اتاق رو گرفت به حد ی فضا

  دنیکرد، با د یحافظ نگاه م ری شکمش گذاشته و با بهت به ام ی محافظ دستش رو رو
 !ییل حافظ تعجب کردم، ط ری ام ی چشم ها

افتاد، با دهن باز به   نیزم ی باال آورد و رو  یخون مشک ی ادیلحظه محافظ مقدار ز همون
 وباره سبز بود، دم پسرم گرم! حافظ نگاه کردم که چشم هاش د ریام

 

 ***** 

 

 "   اری" شاه
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 و به عمران نگاه کردم.  دمی شونه ام نشست، از جا پر ی نفر رو هی دست

 

 ؟ یمبل نشست و آروم گفت: خوب ی به روم رو رو

 

شدن و   دی لب ام نشست و با تمسخر گفتم: محشرم! همسر و پسرم ناپد ی رو ی پوزخند
 رو خورده!   نیخوِد شب آرا بود که گول نازن دمیتازه فهم

 

 یلیخ  افهی برد، شب آرا از نظر ق  شییطل  ی موها نیو دست اش رو ب دی کش یپوف عمران
 کرده!  یدلبر بود اما از نظر رنگ چشم و مو...عمران خودش رو کپ هیشب

 شده؟   ریاج منیاز طرف اهر ن یدونست نازن یاون از کجا م -

 

  نیکرده، ا  وونم ید  نیانداختم و با ناله گفتم: هم نیی موهام رو چنگ زدم، سرم رو پا   محکم
کنه!  یام م یداره روانرو تو چنگش گرفته  رحافظی شب آرا و ام یبه آسون منیکه االن اهر 

 یم اتیترنس و ققنوس هست و خوِن اون براشون مثل آب ح ی شب آرا تنها دو رگه  
 ! رحافظیمونه! هم اون و هم ام

 

تونست من   یدونم اون هم نگراِن دختر و نوه اش بود اما نم یم  ومد،یاز عمران ن یی صدا
که اون به شب آرا داشت مثل حس  یتونستم درکش کنم چون حس ی رو درکم کنه! من م

  طانیش  می وقت دلبر و دختر هاش رو با هم تقد  چیاون ه یبود، ول رحافظیمن به ام
 نکرده! 
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ترنس ها تمرکز کردن تا مکان شب آرا رو   ی کار کرده با الهه  یشب آرا چ  دی فهم یوقت خزان
الهه ها هم   یبرده بودنشون که حت یهنمدونم کدوم ج یبود، نم دهیفا   یکنن، ب دایپ

 .دنینفهم

 الهه بشه! دی با رحافظ ینجات اون ها...ام ی راه مونده برا هیفکر گفت که  یبعد کل خزان

 

  ی الهه برا هیحق نداره از   منیکه خونسرد تر ادامه داد: اهر م یبا بهت به خزان نگاه کرد همه
ها رو کوفت بکنه   نیاز جانش یکیخون  قطره از  ه یمنافع خودش استفاده بکنه، اگه فقط  

الهه رو لمس کنه، تنها راه نجات   هیتونه   یاون نم یشه جلوش رو گرفت، ول ینم گهید
 حافظ هست!  ریخود ام رحافظ، یشب آرا و ام

 

 ی چه نقشه ا نیخزان ا  ؟ی ر یبم ی خوا یم یعنیاز جا بلند شد و با خشم گفت:  حیمس
 ؟ یهست که تو دار

 

 کشم! یاز الهه  بودن کنار م رم؟ی نگاه کرد: چرا بم حیبه مس یبا لبخند آروم  خزان

 

ازت   رویو ن ی کار چقدر انرژ نی ا یدون یترنس ها دهنش باز موند: خزان؟! م ی بار الهه  نیا
 ره؟ یگ یم

 

  می بر گرد  دی دارم، با اجیاز جا بلند شد و به تک تک الهه ها نگاه کرد: به کمکتون احت خزان
 خواهند بود!  شتیزن و بچه ات پ گهیچند روز د ار،یه آسمان، نترس شاه به کو
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تونه الهه بشه!  یبچه هست، بچه نم  هیحافظ  ریاز جا بلند شدم: ام  عی بره که سر   خواست
 انتخاب کنه، درسته؟  نیخودش جانش ی برا دی اون الهه بشه با یبعدشم وقت

 

و گفت: در مورد بچه بودنش اصلا غصه نخور، و در مورد  دی خند  الیخ یب خزان
ذره   هیتونه  ینم رحافظیاز پنج قرن بود که انتخاب نکرده بودم! ام شی...من بنشیجانش

 !رمی گ ی بعدش قدرت رو ازش م یشه ول یالهه م یمدت کوتاه  ی صبر کنه؟ اون برا

 

 غصه نخورم؟  حافظریبچه بودن ام ی بود که برا یشد، منظورش چ ی دی هم ناپد بعد

 

بشه  یچند لحظه هم که شده خال ی خواستم ذهنم برا یهام رو محکم فشردم، م چشم
 چشم هام زنده شدن.  ی جلو  رحافظیام  ی شب آرا و بامزه   نیصورت دلنش یول

داغونم هول   ی  افهیق  دنیچشم هام جمع شد،عمران با د ی شد که اشک تو یچ دمینفهم
 زده و با اعتراض گفت.

 

 افته آروم باش. یبراشون نم ی! اتفاقیکن هیگر   نمینب -

 

 یکه م هیتونم، هر ثان یشه، نم یدست هام صورت ام رو پوشوندم و با ناله گفتم: نم با
 شه.  یتر م  شیگذره ترس و اضطرابم ب
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  ،ینباش مرد حساب دیقدر نا ام نیشونه ام گذاشت: ا  ی نشست و دست اش رو رو کنارم
  بیعنوان حق آس چیققنوس ها و مادرش به ه  نیبه جانش منیاوفته، اهر ینم یاتفاق

 گردن! یبر م شت یرسوندن نداره! پس مطمعن باش شب آرا و حافظ زنده و سالم پ

 

 

 خودت مراقبشون باش.  ا یشد، خدا دواری خورده ام هیدلم  ته

 

 ****** 

 

 " شب آرا " 

 

 

رفته بود،   لیام تحل یداشتم و انرژ یزی هنوز هم خون ر دم، یخودم رو باال کش یسخت به
 از اطرافم نداشتم. یو درک درست دمید  یهمه جا رو تار م

حافظ نابود کرد، رفتم   ریرو ام ی جهنم، نگهبان دوم  نیفرارم از ا   ی قدم مونده بود برا هی  فقط
 ! دی سر رس منیبودم که...اهر ریدرگ  و باهاش نیسراغ نازن

در  ییها زی بچه ها چ یدر موردش نخونده بودم، فقط قبلا تو دانشگاه بعض ییجا چیه
بود که فقط موجودات  ییجا  کیتار ی ایبود، دن عه یگفتن که در حد شا یموردش م

 پادشاه اون ها هست.  منی کردن و اهر یم یاون جا زندگ  یطانیش
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کرد،   یکه مخصوص کشتن ققنوس ها بود بهم حمله و پهلوم رو به شدت زخم یری شمش با
 داشتم و تا حاال هم که زنده موندم معجزه بود.  ی بد یزی خون ر

 یلینبود که بشه فراموش کرد، وحشتناک بود! صورت خ یز یاش چ افهیو ق منیاهر صورت
پشتشون   زش یت یلیخ ی که دندون ها یمشک ی لب ها ره،ی ت یترسناک با پوست خاکستر

شنل   هی ،ی قو   یلیترسناک! اندام الغر و قد بلند اما خ دیتماماا سف ی پنشون بودن، چشم ها
 کرد. یترش م اک بود که ترسن  دهیپوش یبلند مشک

 

گفت: فکر    یبا لبخند ترسناک و چندش  منیقبلش اهر  یرو با خودشون بردن، ول رحافظیام
وجود دارن که از خداشون هست   ی ادیز ی ها طان یبه مادرش نداره! ش یازین گهیکنم د

 بدن!  ریالهه ش نی جانش هیبخوان به  

 

ها رحم نکردن   یبا وجود التماس ها و هق هق هام عوض  د،ی و رنگ ام پر د یاز ترس لرز  دلم
 و پسرم رو با خودشون بردن.

بود! اون  یخب...راه بدون دردسر رم،یها من رو به حال خودم گذاشتن تا بم اون
خون   یحت  ا یکنه  می داد بدنم خودش رو ترم یکردن اجازه نم میکه باهاش زخم یریشمش

  ی هم اون قدر ایچپ ام رو از دست داده بودم  ی  ه یهم کل ادی قطع بشه، به احتمال ز می زیر
 گذاشت!  هیرو کل سمشا گهیکه نشه د  دهیرس ب یبهش آس

 

وحشتناک   ی لیاون هم خ طی مطمعن بودم شراتونستم با انار ارتباط برقرار کنم،  ینم یحت
 دامون با انار ارتباط داشته باشه.  دوارمی هست، ام
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وجودم   ی تو یزنده موندنم ندارم، تنها نگران ی جا حت نیاز ا ییبه رها  ی دیام گهید
و   دا ی تونه پسرمون رو پ یم اریشاه  ؟یپسرم چ یول رمیم یبود، من که م رحافظیام

 نجاتش بده؟ 

لبم   ی رو یتلخ شخندیزد، ن رونیکردم که خون با شدت از دهنم ب ی اراده سرفه ا یب
شه بعد اون همه بدو بدو و مقابله با   یباورم نم دم،یدراز کش نیزم ی حال رو ینشست و ب

  ریشمش هی نمور و به دست   ی چاله   اهیس هیخواستن من رو بکشن، حاال تو   یکه م ییکسا
 ! رمی م یساده م

از خانواده و زن و   یسال دور ستیسوزه! طفلک ب  یتر از همه دلم به حال بابا م شیب
زحماتش دود شد و   ی همه   نهیتا نجاتم بده! حاال کجاست که بب دی بچش رو به جون خر

 رفت هوا! 

 

مرد خوش   هیدادم که در آهسته باز شد و   یم  تیخودم وص ی برا ی جور نیهم داشتم
و قد بلند داخل اومد، با تعجب بهش نگاه کردم که اطراف رو نگاه کرد و تا چشمش   کلیه

 . دیبهم خورد با وحشت به سمتم دو 

 

 ؟ ی ...هستیگفتم: تو...ک   دهی بر   دهی و بر دمیکه خودم رو عقب کش رهی بازوم رو بگ  خواست

 

کنم   یکمک! خواهش م هیگفت:   یجذاب و بم ی با صدا زد و  یو مضطرب یکم رنگ لبخند
 !  اریدووم ب

 

 جون دستش رو پس زدم. یکه ب ادیدوباره جلو ب خواست
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 !ی_ بهم...دست...نزن...حتماا...از...طرف...اونا..هست 

 

قبل   ن یرو هول شده تکون داد: نه به خدا! اومدم نجاتتون بدم! البته اگه فرصت بد سرش
 ان کنم! فرار زخمتون رو درم

 

 ی صورتش، چشم ها ی تو زیچ نی آشنا تر یداشت ول یخوشگل یل یجذاب و خ صورت
تر   بایپرپشت، فر و بلند چشم هاش رو ز ی سبز جذابش بود، مژه ها  ی  دهی درشت و کش

 کرد. یهم داشت که مشکوک ترم م یو مشک یآب ی کرده بود، چشم هاش رگه ها

خوش فرم و   ینیخوش تراش، ب ی با فک محکم و چونه  یَلخت و پرپشت مشک ی موها
 قدر صورتش آشنا هست؟  نی چرا ا ،یخوشگل صورت ی لب ها

ام  غیسوخت و ج  یپهلوم گذاشت، از لمس دستش زخمم بدجور ی راستش رو رو  دست
  یغلط چیتونه ه یمطمعن بودم نم یکنم ول دیخواستم جفتمون رو نا ام  یبلند شد، نم

 ده نبود که بشه با جادو درمانش کرد.زخم سا  هی  نیبکنه! ا

 

ازش  ی رد چیکه ه ییشد تا جا می دستش ترم ری کمال تعجب و بهت من، زخمم ز در
رفت و   یم  جی از دست داده بودم سرم گ ی ادیرفت اما چون خون ز  نینموند، دردم هم از ب 

 ضعف داشتم. 

 

 .می بر  میتون ی! مگهیبهم زد: خب د یجذاب لبخند
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اش رو دور شونه و پاهام حلقه و بلندم کرد، دست ام رو دور گردنش انداختم تا   دست
  دی و شلوار سف راهنیپ  هیصورتش رو گشت،    ی سقوط نکنم، نگاهم موشکافانه اعضا

 یلیالمصب خ  یروشن ول ار یشد، چشم شاه یم   دهیعضلتش کش  ی بود که رو دهی پوش
 ! کلهیخوش ه

استخوان ترقوه   ی ققنوس رو یخالکوب ی نگاه ام روشد   دهیکش راهنشی تا بلندم کرد و پ 
 گرد و باز شدن!   کی اش گره خورد، چشم هام و دهنم اتومات

 من!  ی ...خدااون

 

: آره خودمم! خزان کنار دیوار خند   طنتیش ،یو به خالکوب   دیو رس  دیرد نگاه ام رو د  تا
 و حاال پسرت با وجود داشتن هشت ماه سن اندازه نره خر قد انداخته و الهه شده!  دیکش

 

  یکه من دوم نهیرو بب ی صحنه ا  نیتونست چن یم  یبگم، کدوم مادر  یزیتونستم چ ینم
دادم به قول خودش اندازه نره خر   ری بهش ش شی باشم؟ پسر کوچولوم که تا چند ساعت پ

 بزرگ شده! 

 هست؟  رحافظ یمرد که حاال من رو در آغوش داره...واقعاا ام نیا

 

گونه اش گذاشتم، اون صورت بچگونه،   ی دست ام رو رو دیدهنم رو قورت دادم و با ترد  آب
هم داشت که جذاب  یکم شی مردونه و جذاب کجا! ته ر ی چهره  نی تپلو و بامزه کجا، ا

 مانکن پسرِ من هست؟    نی رش کرده بود، ات

و   بیمن اتفاقات عج ی کس اندازه  چیرم تو افق محو بشم! به جان خودم ه یاجازه م با
بشه!   دهیمونده بود که پسرم با وجود هشت ماه سن از من بزرگ تر د  ن ی! همدهی ند بیغر

 ! رمی برم بم
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که به خودش زحمت بده در باز شد و اون با دقت   نی به سمت در رفت، بدون ا رحافظیام
 راهرو نبود.  ی تو یپا در سالن گذاشت، کس

زدن   یم غی اومد، ج یم نیو داد و نفر غیج ی صدا  می گذشت یکه م گهی د ی کنار زندان ها از
 بودن؟  یاون ها ک  یعنیگفتن که آزادشون کنن، قلبم فشرده شد،   یو م

 

  ن، یزارمتون زم یحال آروم گفت: من م نی رفت، در عچال باال اهیس ی از پله ها  رحافظیام
 مامان.   نیریو اصلا از من فاصله نگ  نیا یپشت سرم ب

 

صورتم   ی رو  یاون لحظه لبخند بزرگ  ی بود که تو ن ی ری ش یمامان اون قدر ی کلمه  دنیشن
دست و پا    ی جذابش مامان صدات بکنه! از ماما ی داره پسرت با اون صدا  ینشوند، چه لذت

 تر هست!  شی گفت لذتش ب یم ش یکه تا چند ساعت پ ی ا شکسته

با   رحافظی قصر بود، ام ینییکه پشتش سالن پا   می د یرس ی در بزرگ و قهوه ا هیپشت   به
 گذاشتم و در عوض دستم رو محکم گرفت، بعد هم در رو باز کرد. نیزم ی رو اط یاحت

ثابت   رحافظی که سه تا نگهبان روح بهمون حمله کردن، ام می چند قدم نرفته بود هنوز
 نگاه شون کرد. الیخ یو ب ستادیا

 

مثل  ی خوا  یمن که جون ندارم تو م ؟یبکن یکار ی خوا ینم اناا ینگاه اش کردم: اح دی ترد با
 ؟ یشون بش  رهی ماست خ
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دارم و تا   یحفاظت ی  هیالهه هستم مامان خانم! ال  هیزد: چرا بکنم؟ من   یالیخ یب لبخند
 رسن!  یما هم نم  یمتر   کیکدوم تا   چینخوام ه

 

برخورد کرده باشن، محکم   یوار ی انگار که به د دنی رس مونیمتر ک یگفت، تا به  یم درست
 دستش رو به سمت اون ها گرفت و...همه شون دود شدن!  رحافظیبه عقب پرت شدن، ام

 

بعد با قدرت   ی ا هیثان یکردن ول ینگهبان ها تند تند بهمون حمله م  میحرکت کرد  دوباره
  ی خونسرد  نیدونستم بخندم به خاطر ا  یشدن! نم  یمثل پودر تو هوا پخش م رحافظیام

 بودنش بهش افتخار کنم!   ی و قو

کرد و   یازشون استفاده م یکه کل عمرش با قدرت هاش خو گرفته به آسون یمثل کس اون
تونم   ی سال سن هنوز کامل نم  و پنج  ستیبهشون آگاه بود، بعد مِن خاک بر سر با ب
 ازشون استفاده بکنم! خاک تو سرم واقعاا! 

 

خشک شد و با چشم   رحافظیام دنی اومد، با د  نیی از پله ها بدو بدو پا نیدفعه نازن هی
 گرد شده و دهن باز نگاه اش کرد.  ی ها

 

 بهت گفت: امکان نداره! خزان...تو... با

 

 مثل اون بودم!  شیکردم تا چند لحظه پ یبند اومده بود، درکش م زبونش
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با   دی! نبانینازن ی د یو تحکم گفت: تقاصش رو پس م  تی اخم کرد و با جد رحافظیام
 ! کوروش در به در دنبالت هست! ی کرد یپشتت رو به الهه ها م  منیبا اهر  یهمکار

 

  ی لب ام نشست! که با صدا  ی رو یکه گفتم سکته کرد! لبخند بزرگ  دیچنان پر  نینازن رنگ
 پاک شد!  منی نحس اهر

 

 بودم! جالبه! دهیچند ماهه تا حاال ند  ی الهه  هی -

 

  ی وجود داره برا  یتر شیب ی ها  ز یبا پوزخند گفت: چ رحافظیام م،یبه سمتش برگشت هردو
 شگفت زده شدن. 

 

 ؟ یزد: جداا؟ مثلا چ ی ا انهی لبخند موز منیاهر

 

 گفت: مثل شکست تو!  ینسبا لبخند بدج رحافظیام

 

 ! یفسقل ی به جلو برداشت: شجاع شد  یزد و قدم ی بلند  ی قهقه  منیاهر

 

 ! مگه نه؟! یهست که تو جرعت لمس کردنم رو ندار نیاز ا  دی: شا دی هم خند رحافظیام
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 داشت!  دی سف ی بلند و ابروها ی هم رفت، موها ی تو منیاهر ی لحظه اخم ها  هی تو

 کنم ققنوس جوون!  ی م دایراهش رو پ -

 

 ! جمی باال انداخت: منتظرم عج ی شونه ا  الیخ یب رحافظیام

 

  نیگرد شد، خنده ام گرفت! فکر کنم تو عمرن چند   رحافظی از حرف ام منی اهر ی ها چشم
جا بود فکر کنم از دست   نی نگفته بود! اگه خزان ا جمیالهه بهش عج هیهزار ساله اش  

 کرد! یسکته م  نشیجانش

 

چشم   نیکنم، فکر کنم دوست داشته باش یالعرض م ی: طدمی رو شن رحافظیآروم ام ی صدا
 ! نیهاتون رو ببند 

 

رو   یمیمل  می نس د،یطول کش هیحرفش عمل کردم و چشم هام رو بستم، فقط چند ثان به
 چشم هام رو باز کردم مقابل قصر باشکوه ققنوس ها بودم! یموهام حس و وقت نیب

  ی تو طنت یکه با خنده و ش نمیرو بب ییتونستم ققنوس ها  یابر ها بود! م ی باال قصر
 قرار داشت.  ی دی ابر سف ی بود و قصر رو ایجا درست مثل آلف ن یکردن، ا یآسمون پرواز م

 ی بود، به شدت بزرگ و باشکوه، روبه رو د یو سف ییطل  ی از رنگ ها یبی ققنوس ها ترک  قصر
 .می بود ی رنگ بزرگ  ییدر طل 
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 !  نیدست اش رو پشت کمرم گذاشت و با لبخند گفت: خوش اومد  رحافظیام

 

  لی بود! پر از وسا رونی داخل باحال تر از ب م،یوارد قصر شد  گهی بهش زدم، با هم د ی لبخند
  یلیرنگارنگ و خ ی تابلو ها و مجسمه ها، انواع گل ها نه،یشوم ،یسلطنت ی مبل ها قه،یعت
 جا مثل بهشت بود! نیا  با،یز

 

کردن و همزمان گفتن:   یمیروبه رومون ظاهر شدن، تعظ رحافظیام ی عه محافظ ها دف هی
 ! نیالهه! خوش اومد 

 

مامانم رو به خونه ببر و اون جا به   یاخم کرد و محکم گفت: مان تی جد ی از رو رحافظیام
 .می جا، زود برگرد که بر نیا  انیب  عیآرش و بابا بزرگم بگو سر

 

 ؟ یبر ی خوا یگفتم: کجا م یاش رو گرفتم و با نگران دست

 

الهه ها  نی رم تا با جانش یبهم زد: نگرانم نباش مامان، به کوه آسمون م ی لبخند رحافظیام
 بکنم، توهم برو خونه، بابا دور از جونش تا حاال دق کرده!  یدارید

 

 ها؟  نیدهنم رو قورت دادم: چرا جانش آب

 



 ا یلوان ی ترانس

 
543 

 

در تلش بودن که خزان به خاطر الهه  یهم رفت و با خشم گفت: وقت ی هاش تو اخم
کنه، همه شون   یبه الهه ها حمله م ی ادیز ی با سرباز ها  منیکنه اهر ی ریشدن من کناره گ

 بود! یجا م نی ا د یخزان که االن با   ی شدن! حت دی ناپد

 

 ؟ یی موجود االن تو  ی تنها الهه  یعنی باز موند:   رتیبا ح دهنم

 

بده،   یلیخ یلیخ نیتر شد، ا  شیام ب یسرش رو تکون داد، ترس و نگرانحرف   یب
 همه شون گم شدن.  هیمونده هست! بق  یتنها الهه باق رحافظیام

 

مامان جان اندازه غول   زم،ی برم عز دی بره که نذاشتم، برگشت و مهربون گفت: با  خواست
 .یکه ازش مراقبت کن ستمیبچه کوچولو ن گهی شدم د

 

 ! یاجازه بدم تنها باش یچطور ،یخطر ی تو تو  ستنین هیبغض گفتم: حاال که بق با

 

شدن رو نداره، قدرت پسرت رو    کی جرعت نزد منی ام زد: اهر  یشونیبه پ ی و بوسه ا  دیخند
 . ری دست کم نگ

 

 ؟ یقدر مطمعن نیدهنم رو قورت دادم: از کجا ا آب
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موجود    چ یبره، ه یم نیرو از ب یکیکه نور تار ییرو نوازش کرد و گفت: از اون جا  دستم
ره،   ی م نیتونه موجودات نور رو لمس بکنه چون از ب یتا بزرگ نم ک یاز کوچ یکیتار
 مطمعنم. نیهم ی هستن! برا  نیموجود و ققنوس پر نور تر  ن ی تر کی تار منیاهر

 

زد دور شد،   یکه با اون سه تا حرف م یدر حال  رحافظی نگفتم، ام یز یو چ دمیکش یآه
بابا  ی بار درست وسط حال خونه  نی ا م،یالعرض کرد یو دوباره ط ستادی هم کنارم ا یمان

 مبل ها نشسته بودن!  ی زده رو بتیداغون و مص ی ها ی  افهی هم با ق هیها بودم! بق نیا

 به عقب برداشتم!  یکه از ترس قدم دنی چنان از جا پر دنمید با

 

  ن،ی ایتر همراه من ب عیسر   دیگفت: پادشاه و عماد با  یخیبا   تی بدون توجه به موقع یمان
 . ننیخوان شما رو بب یالهه م

 

و محکم بغلم کرد، من هم دست هام رو دو   دی زود تر از همه به سمت ام دو اریشاه
دو روز    نی ا ی هام بردم، تو ه یر ی عطر تنش رو تو یکمرش حلقه کردم و با بغض و دلتنگ

 دلم براش تنگ شده بود. بیعج

 

:  دی ام رو بوس یشونیکرد، ازم جدا شد و پ یدم گوش ام خداروشکر م ی گرفته ا  ی صدا با
 حالت خوبه؟  

 

 ! یستیتو انگار ن یول زم،ی زدم: خوبم عز ید تلخرو تکون دادم و لبخن سرم
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کردن،   یبغلم م  هیو گر  یهم با نگران هیچشم هاش گود شده بود، بق ر یو ز  دهیاش پر  رنگ
 . دیآخر سر بابا بود که پرس

 کجاست؟  رحافظ یام -

 

 قصر! اون االن الهه شده!  ی گفتم: تو یرو خاروندم و با لبخند کج سرم

 

 بچه اس!  هیاون   ؟یربا بهت گفت: چطو اریشاه

 

  ری تفاوت باعث شد بزنم ز نیکردم، هم سهی مقا رحافظی ام یفعل  ی بچه رو با اندازه  ی  کلمه
 خنده! 

ازت بلند تر   یتونم بگم قدش چند سانت یبزرگ شده که به جرعت م ی بچه؟ اون قدر -
 هست! 

 

من هم   رحافظ،ی ام ِش یرفتن پ یگرد شد، آرش و اون با مان یهمه به جز بابا آت ی ها چشم
 . دیچسب یلیگرفتم که خ  یدوش طوالن هی به اتاقمون رفتم و  

و کنارش دراز  دمی بود، لباس پوش دهیتخت دراز کش ی رو اریاومدم شاه رونی ب یوقت
 و دست هاش رو دورم حلقه کرد. دیچرخ دم،یکش

باشه که   یمناسب تی فکر کنم موقع  د،یکش یقیموهام فرو برد و نفس عم ی رو تو سرش
 موضوع پسر بزرگه اش رو بگم! 
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 بهت بگم.  یمهم  زیچ  دیبا  ار،یگفتم: شاه یهام رو به هم فشردم و با مکث لب

 

  زیخوام جز وجود تو به چ ی گفت: االن نه شب آرا، نم  یسرم زد و با دلتنگ ی رو ی ا بوسه
 فکر کنم.  ی ا گهید

 

 رو بلند کردم: اما...  سرم

 

عشقم   ی دور نی با چن گهیدوستت دارم، د یلیگوشم پچ زد: خ ر یزد، ز  مهیو روم خ  دیچرخ
 رو به خودت امتحان نکن! 

 

 ***** 

 

کردن، اون هم معذب کنارم  ی نگاه م رحافظیمتعجب و بهت زده به ام ی با چشم ها همه
 انداخته بود.  نییو سرش رو پا نشسته

 

 بغلم بود؟  شیهست که تا چند روز پ یآرا با دهن باز گفت: تو همون فسقل  دل

 

بزرگ شدم و   یو نگاهش کرد: خودم هست خاله! فقط جسم دی آروم خند رحافظیام
 برابر شما اطلعات دارم! ن یچند

 



 ا یلوان ی ترانس

 
547 

 

 تعجب گفتم: چرا؟  با

 

کرده تو    یاطلعات داشت کپ یشد: خزان هرچ ل یتبد یبه لبخند تلخ رحافظیام ی  خنده
 مخ من! 

 

 ر؟ یام یکن یکار م  یداد و گفت: حاال چ هیتک یبه مبل آرش

 

 بود! اری شاه هیرفتارش شب نیشد و اخم کرد، ا  ی جد رحافظیام

سخت   یلی کارمون خ ستنیعمو، چون الهه ها هم ن  می جمع کن یتر شی ب ی متحد ها دیبا  -
 . می آماده باش  دیکنه و ما با یحمله رو شروع م نیاول ی به زود من یده، اهر تر ش 

 

 شه!  یهمون م  ی دستور بد ی! هرچیسرش رو تکون داد: االن تو رهبر آرش

 

 نگفت.  یزی زد و چ یکیلبخند کوچ رحافظیام

خطر هست و من به عنوان مادر حق  ی به شدت تو  رحافظیشدن الهه ها، ام دای زماِن پ تا
 دارم نگرانش باشم. 

دووم   دی برگشتن هستن و تا اون موقع با  ی گفت الهه ها منتظر زمان مناسب برا  اون
 . میاریب

بودم که   ی دختر عاد هیمن فقط   شی نبود که انتظار داشتم، پنج سال پ یزیچ یزندگ  نیا
 نرفت.  شیپ ی عاد ز یچ چیه، اما هخانواده اش برگرد  شیقرار بود بعد تموم کردن درسش پ
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راه خوش حال شدم، عاشق شدم،   نیا  ی جا باشم، تو نی کردم تا االن ا یرو ط یطوالن راه
 شدم، مادر شدم! یشدم، متعجب شدم، عصب نیغمگ

کنار هم بجنگن تا   ایهر دو دن م،ی کنار هم باش دی راه هست و ما با ی تو  یجنگ بزرگ  حاال
 . میتحمل کن د یبا یرو شکست بدن، نبود الهه ها واقعاا سخت هست ول  منیاهر

وجود نداره که بشه به خاطرش تلش   ی ا ندهیآ ی ا  گهی وگرنه د میبش روزیپ می بتون دوارمیام
 کرد!

 

 

 

 جلد اول  انیپا

 

دونم    یتموم شد، م شیجلد با تمام کم و کاست  نیآخر: خوش حالم که باالخره ا   حرف
لذت  دوارمیام یوجود داشت! ول  یفکر یو حت یپ یهم غلط تا یتم و کلداش ی ادیکمبود ز
 . نیبرده باش

کار  یدونم چ  یدارم، م یلی تخ ی از رمان ها یبا شب آرا بزرگ شدم و حاال درک بهتر من
 جلد دوم نداشته باشم!  ی جا رو تو نی ا ی بتونم غلط ها دوارمیکنم و ام

 یغلم ی دادن، از آقا  یکردن و بهم انرژ می جا همراه نی که تا ا یدوستان ی از همه  ممنون
 مثل من گذاشتن.  ی افراد اریرو در اخت  یشانس نی هم ممنونم که چن

 الهه هست و چند پارت هم ازش گذاشتم. نیرمان آخر نی دوم ا جلد

! در پناه حق  نیها بجنگ ی و با بد ن یهاتون باش ینموند! مواظب خوب   ی! حرفگهید یچیه
 دوستان! 
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