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 به نام خدا

 می آیددر خانواده ی بزرگ و ثروتمند رشههیدی دختری به دنیا : خالصههه داسههتان
همهمه ای بر پا می  وحشتی همه خانواده را فرا می گیرد دختری با چشمان سرخ

خانواده اش او را از خود دور میکنند و به زنی در  او را دختر شهیاان میدانند شهود
 آیا او واقعا دختر شیاان است؟ روستایی دور افتاده می سپارند تا او را بزرگ کند

 چه آینده ای در انتظار اوست؟
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 پارت اول

صدایی ، کمی  ست و پا بدون  سته چهار د سته آه شدم آه شت بوته ای قایم  پ
خودم رو جلو کشیدم ولی دیر شد ، منو دید و شروع به دویدن کرد با تمام سرعتم 

 یک دقیقه گرفتمشدنبالش دویدم کمتراز 

وای چقدر نازه چه گوشههای ململی خوشههدلی داره خیلی نرم و دوسههت داشههتنیه 
 چشاشو چقد تو مظلومی دل منو بردی که

 ه آسا

 با صدای مامان زری به طرفش برگشتم

 ه دختر باز تو افتادی دنبال خرگوشا بیا بریم داره دیر میشه

گذاشههتم هههههه برو پیش مامانت خرگوش ُتُپلوی نازم رو یه بوس کردم و رو زمین  
 کوچولو

 با مامان زری به طرف خونه حرکت کردیم

شون رو حفظ میکردن ولی  صله  شه فا سرم نداه کردم دنبالم بودن همی شت  به پ
طی هجده سال عمرم برای یک ساعت هم ولم نکردن پنج تا سایه که همیشه برام 

یوانات وحشههی حکم یه ندهبان رو داشههتن حتی چندین بار جونم رو از دسههت ح
 نجات دادن

شه همراهمن ولی ازم  شم تا بفهمم چرا همی شون نزدیک ب ستم به چندین بار خوا
 فاصله میدرفتن و نمی تونستم بهشون نزدیک بشم

 اندار یه قانون بود که بیشتر از این فاصله نمی تونستن به من نزدیک بشن

ی ندفتم خودم به دیده بهشون عادت کرده بودم از این موضوع به مامان زری چیز
اندازه ی کافی عجیب هستم با این چشای قرمز نمی خواستم بیشتر از این ذهنش 

 رو درگیر کنم
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صی  شل سی رو بهم میده  شِب خوابهای عجیبی میبینم که خبِر اومدن ک ولی چند 
که منو از سههر درگمی در میاره شههلصههی که خود واقعیم رو بهم نشههون میده این 

ه منتظر اتفاقی باشم بیشتر از قبل به اطرافم توجه میکنم خوابا باعث شده هر لحظ
کمی دلشوره دارم احساسم میده روزای خوشی که با مامان زری بودی داره تموم 

 .میشه

 ه دختر کجایی دارم صدات میکنم؟

 ه بله مامان

هههههه دخترم فردا یکی از اقوامای دورمون از تهران میلواد بیاد خونه باش چرا تو 
 پالسی؟همش تو جندل 

 ه باشه مامان

 خیلی خوب میدونستم این اقوام دور کیا هستن

شاید عجیب باشه ولی همه خاطراتم از نوزادی تا حاال ، مثل یه فیلم جلو ی چشمم 
حرکت میکنه حتی چهره ی پدر و مادر واقعیم رو به یاد دارم شاید حق داشتن من 

ه میرسهههم که یه آدم رو دختر شهههیاان بدونن خودمم کم کم دارم به همین نتیج
 .عادی نیستم

به اتاق کوچیِک خوشدلم رفتم سایه ها پشت پنجره بودن هیچ وقت به اتاقم وارد 
 . نمیشدن آخرش که میفهمم شما کی هستین

 پارت دوم

شههالم رو از سههرم برداشههتم و موهای خرمایی مایل به قرمزم رو باز کردم و آزادانه 
 دورم ریلتم

شههده بود را از تنم کندم و با یه نشههونه گیری دقیق لباسهههایی که حسههابی خاکی 
 گوشه اتاق انداختم با لباسی راحت از اتاق بیرون رفتم

 ه آسا
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صدام میکنه آهسته و درگوشی بود ولی تو کل خونه می  چرا مامان زری این طور 
 پیچید نمی دونم چرا قلبم شروع به کوبیدن به سینه ام کرد

 ه چیه مامان کاری داشتی؟

 مادر ه نه

مامعن بودم صدای مامان نیست ولی دلم میلواست خودم رو گول بزنم به خاطر 
 این دوباره ازش پرسیدم

 ه پس چرا صدام زدی؟

 ه کی صدات زدم مادر ؟ حتما خیاالتی شدی

 ه آسا

 ه آسا

 امشب قصد کشتن منو دارن ؟ این صدای کیه؟

 چرا تمومش نمیکنه؟

 ه آسا بیا بیرون

 دیونم ؟ اصاًل ندهبانای من کجا رفتن ؟چی؟ عمرًا برم مده 

به طرف پنجره رفتم اونجا بودن یه کم دلم آروم گرفت ولی متوجه شههدم به طرف 
 من حرکت میکنن

 یعنی چی شده؟ اشاره کردن به دنبالشون برم یعنی صدای اونا بود؟

 این وقت غروب کجا برم آخه؟

ده دقیقه ی دیده  از خونه خارج شهههدم به طرف جندل حرکت کردن خدای من تا
 هوا تاریک میشه

 شبا از جندل میترسم چه کنم؟
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ستم  سترس بدنم میلرزید با اینکه میدون شدت ا شون حرکت کردم از  به اجبار دنبال
 کاری باهام ندارن ولی شب جندل ترسناک بود

سرعت میچرخد به طور حتم میتوانم بدویم که  ساس میکردم زمین زیر پایم به  اح
 طی العرض کردم

 قریبا به وساای جندل رسیدیم که ایسادن منم جلوتر نرفتمت

به اطرافم نداه کردم کلبه ای زیبا کنار برکه ای آب به زیبایی می درخشهههید با این 
 که هوا تاریک بود ولی زاللی آب نمایان بود نوری از داخل کلبه به بیرون میرسید

 رو به سایه یه گفتم ه چرا منو اینجا آوردین؟

 ون صدای عجیب ه وقتش رسیده میلواد تو رو ببینهدوباره هم

هوا تاریک شههده بود اما به یک باره تاریکتر شههد گرمایی عجیب همه جا را گرفت 
عرق از سر و رویم میچکید نفس کشیدنم سلت شده بود ولی با دیدن فرد روبرویم 
م نفس کشیدن از یادم رفت پایم سست شد و با زانو بر زمین افتادم سوزش زانوی

در برابر وحشههتی که همه ی وجودم را گرفته بود هیچ بود به سههلتی روی زمین 
نشستم و سعی کردم خودم رو کمی عقب بکشم ولی توان حرکت نداشتم بدنم بی 

 حس شده بود

بلندیش از تیر چراغ برق هم بیشههتر بود هیکلی پر داشههت و جز سههیاهی چیزی از 
 چهراش معلوم نبود

اده بود فکر کنم خوب مرا میشههناخت چون کوچکترین بدون حرکت روبرویم ایسههت
حرکتش برابر میشههد با جان دادنم ولی دیدر توان نده داشههتن خودم را نداشههتم 

 چشمانم بسته شد و از هوش رفتم

 دختری با چشمان سرخ

» دوسههتان چون از این بعد بقیه پارتا از این جا میاد پارت اول و دوم و پارت جدید
 میزارم رو تو این فصل«سوم 
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 پارت اول

پشت بوته ای قایم شوم آهسته آهسته چهار دست و پا بدون صدایی کمی خودم 
رو جلو کشههیدم ولی دیر شههد منو دید و شههروع به دویدن کرد با تمام سههرعتم به 

 دنبالش دویدم کمتر از یک دقیقه گرفتمش

 وای چقد نازه چه گوشای ململی خوشدلی داره

 خیلی نرم و دوست داشتنیه

 اشو چقد تو مظلومی دل منو بردی کهچش

 ه آسا

 با صدای مامان زری به طرفش برگشتم

 ه دختر باز تو افتادی دنبال خرگوشا بیا بریم داره دیر میشه

 خرگوش تپلوی نازم رو به بوس کردم و روزمین گذاشتم برو پیش مامانت کوچولو

دنبالم بودن با مامان زری به طرف خونه حرکت کردیم به پشههت سههرم نداه کردم 
همیشه فاصله شون رو حفظ می کردن ولی طی هجده سال عمرم برای یک ساعت 
هم ولم نکردن پنج تا سایه که همیشه برام حکم یه ندهبان رو داشتن حتی چندین 

 بار جونم رو از دست حیوانات وحشی نجات دادن

شه همراهمن ولی ا شم تا بفهمم چرا همی شون نزدیک ب ستم به زم چندین بار خوا
 فاصله میدرفتن و نمیتونستم بهشون نزدیک بشم

 اندار یه قانون بود که بیشتر از از این فاصله نمی تونستن به من نزدیک بشن

دیده بهشون عادت کرده بودم از این موضوع به مامان زری چیزی ندفتم خودم به 
شتر از این ذهنش  ستم بی اندازه ی کافی عجیب هستم با این چشای قرمز نمیلوا

 رو درگیر کنم

شلصی  سی رو بهم میدن  شبه خوابهای عجیبی میبینم که خبر اومدن ک ولی چند 
 که منو از سردرگمی در میاره شلصی که خود واقعیم رو بهم نشون میده
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این خوابا باعث شههده هر لحظه منتظر اتفاقی باشههم بیشههتر از قبل به اطرافم توجه 
سم میده روزای  شوره دارم احسا خوشی که با مامان زری بوده داره میکنم کمی دل

 تموم میشه

 ه دختر کجایی دارم صدات میکنم

 ه بله مامان

هههههه دخترم فردا یکی از اقوامای دورمون از تهران میلواد بیاد خونه باش چرا تو 
 همش تو جندل پالسی؟

 ه باشه مامان

خیلی خوب میدونسههتم این اقوام دور کیا هسههتن شههاید عجیب باشههه ولی همه 
م از نوزادی مثل یه فیلم از جلوی چشهههام حرکت میکنه حتی چهره ی پدر خاطرات

ومادر واقعیم رو به یاد دارم شههاید حق دارن منو دختر شههیاان بدونن خودمم کم 
 کم دارم به همین نتیجه میرسم که یه آدم عادی نبیستم

به اتاق کوچیک خوشدلم رفتم سایه ها پشت پنجره بودن هیچ وقت به اتاقم وارد 
 می شدنن

 آخرش که میفهمم شما کی هستین

 پارت دوم

شههالم رو از سههرم برداشههتم وموهای خرمایی مایل به قرمزم رو باز کردم و آزادانه 
شونه  شده بود رو از تنم کندم و با یه ن سابی خاکی  سهایی که ح دودم ریلتم لبا

 گیری دقیق گوشه اتاق انداختم با لباسی راحت از اتاق بیرون رفتم

 ه آسا

را مامان این طوری صههدام میکنه آهسههته و درگوشههی بود ولی تو کل خونه می چ
 پیچید نمیدونم چرا قلبم شروع به کوبیدن به سینه ام کرد

 ه چیه مامان کاری داشتی؟
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 ه نه مادر

مامعن بودم صدای مامان نیست ولی دلم میلواست خودم رو گول بزنم به خاطر 
 همین دوباره ازش پرسیدم

 م زدی؟ه پس چرا صدا

 ه کی صدات زدم مادر؟ حتما خیاالتی شدی

 ه آسا

 ه آسا

 امشب قصد کشتن منودارن ؟ این صداِی کیه؟

 چرا تمومش نمی کنه؟

 ه آسا بیا بیرون

 چهی؟ عمرًا برم مده دیونم؟ اصال ندهبانای من کجا رفتن؟

به طرف پنجره رفتم اونجا بودن یه کم دلم آروم گرفت ولی متوجه شههدم به طرف 
حرکت میکنن یعنی چی شده ؟ اشاره کردن به دنبالشون برم یعنی صدای اونا من 

 بود؟ این وق غروب کجا برم آخه؟

 از خونه خارج شدم به طرف جندل حرکت کردن

 خدای من تا ده دقیقه دیده هوا تاریک میشه شبا از جندل میترسم چه کنم؟

با این که میدونستم  به اجبار دنبالشون حرکت کردم از شدت استرس بدنم میلرزید
 کاری باهام ندارن ولی شب جندل ترسناک بود

احسههاس میکردم زمین به زیر پایم به سههرعت میچرخد به طور حتم مبتوانم بدویم 
 کی طی العرض کردم تقریبابه وساای جندل رسیدیم که ایستادن منم جلوتر نرفتم

ایی میدرخشهههید با آنکه به اطرافم نداه کردم کلبه ای زیبا کنار برکه ای آب به زیب
 هوا تاریک بود ولی زاللی آب نمایان بود نوری از داخل کلبه به بیرون میرسید



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

10 

 

 رو به سایه گفتم ه چرا منو اینجا آوردین؟

 دوباره با همون صدای عجیب ه وقتش رسیده میلواد تو رو ببینه

گرفت هوا تاریک شههده بود اما به یک باره تاریکتر شههد گرمایی عجیب همه جا را  
عرق از سر و رویم میچکید نفس کشیدنم سلت شده بود ولی با دیدن فرد روبرویم 
نفس کشیدن از یادم رفت پایم سست شد و با زانو به زمین افتادم سوزش زانویم 

 دربرابر وحشتی که همه وجودم را گرفته بود هیچ بود

رکت به سلتی روی زمین نشستم و سعی کردم خودم را عقب بکشم ولی توان ح
 نداشتم بدنم بی حس شده بود

بلندیش از تیر چراغ برق هم بیشههتر بود هیکلی پر داسههت وجز سههیاهی چیزی از 
شناخت  ستاده بود فکر کنم خوب مرا می چهراش معلوم نبود بدون حرکت جلویم ای
شتن خودم  چون کوچکترین حرکتش برابر بود با جان دادنم ولی دیدر توان نده دا

 بستم واز هوش رفتم را ندشتم چشمانم را

 پارت سوم

شتم را به نور کردم ولی باز  شدم و پ شام رو اذیت میکرد جا به جا  شدیدی چ نور 
ست! کلبه  شانم رو باز کردم این جا که اتاق من نی شمم می خورد آرام چ نور به چ

 ای زیبا با همه وسایل مورد نیاز برای زندگی

خل کلبه میرسههاند از روی تلت نور خورشههید از شههکاف های دیوار خودش را به دا
زیبایی که معلوم بود من اولین نفر هستم که پتو و ُدشکش رو استفاده میکنم بلند 

 شدم و خودم رو به میز پر از خوراکی رساندم

به به شهههکم جان چه خوش به حالت شهههد ، بعد از خوردن تا حد ترکیدن بالخره 
 مغزم شروع به کار کرد من اینجا چه میکنم؟

 ه بیرون رفتم اینجای جندل را تا به حال ندیده بودم واقعا زیبا بوداز کلب

 راش و بلوط و افرا سر بر هم گذاشته بودند نارون و انجیر به هم فلر می فروختند
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 شمشاد و گنجشکک با تو حرف می زدند چقدر دلنشین و رویایی

ستاد خدا کنه دیده او را نب شب را به یاد آوردم قلبم ای ینم ، به اطرافم اتفاقهای دی
نداه کردم خبری از سهههایه ها نبود مامان زری دیشهههب رو چاور گذرونده باید به 

 خانه برگردم اما از کدام طرف؟

 اصال چقد با خونه فاصله دادم؟ چرا منو اینجا آورون؟

 حاال کجا رفتن اونا که منو ول نمی کردن؟

ک ساعتی مستقیم حرکت تصمیم گرفتم خودم راه برگشتن رو پیدا کنم راه افتادم ی
کردم ولی با چیزی که در روبرویم دیدم شهههکه شهههدم دوباره کلبه جلویم بود اونا 
نمیلوان من از اینجا برم ولی من باز تالشهههم رو میکنم دوباره راه افتادم هنوز چند 

 قدم برنداشته بودم که سایه ها جلویم قرار گرفتند

 زری تا االن ندرانم شده ه چرا منو اینجا آوردین؟ باید برگردم مامان

 .سایه ه باید با هههام حرف بزنی

هههه ها هام دیده کیه نکنه نکنه اونو میدین ؟ نمیشه شما بدین چیکار داره؟ درسته 
شما  صال چرا اون اینقد گندس  صداتون تعریفی نداره ولی از قیافه اون که بهتره ا

 کوچیک نمیشد قد شما بود؟

 چرا جواب نمی دین؟

 ماتغییر قیافه دادیمسایه ه چون 

 ه ههه.....ا ...یعه.....نی شما هم گنده .....این؟

 سایه ه آره

 اگه مشکلت قیافه منه پس دیده نباید بترسی؟

 به طرف صدا برگشتم پسری چهارشونه و هیکلی بود

 ه تو کی هستی؟
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 پسر ه هام

 رندم پرید این که همون گندهست

 ه خوب با من چیکار داری؟

 قدمی جلو گذاشت

 ه نه همون جا وایسا

 هام ه اگه می خواستم آزاری بهت برسونم این همه سال ازت مراقبت نمیکردم

 ه تو چی هستی؟ چرا ازم مراقبت کردی؟

 هام ه من پسر ابلیس بزرگم به واساه دو پدر به او میرسم

ههههه پسههر ابلیس ؟ چرا باید پسههر ابلیس از من مراقبت کنه؟ نکنه من واقعًا دختر 
 شیاانم؟

 .م ه نه دختر شیاان نیستی ولی برگزیده شده ای برای کاری بزرگها

 ه چه کاری؟ چه کسی منو انتلاب کرده؟

هام ههه من انتلابت کردم و حاال میلوام نیروهایی که با اون به هدفت میرسی رو 
 .بهت بدم

 ه چه هدفی ؟

 .هام ه تو باید با طرطبه و گروهش بجندی

 ه این دیده کیه؟

 هام ه خواهرمه

 چرا میلوای با خواهرت بجندی؟ ه

 هام ه چون اون میلواد همه انسانها رو نابود کنه

 ه و چرا تو نمی خوای کمکش کنی؟
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 دوستان نظرتون رو بدین و اگه مشکلی داره راهنماییم کنین

 پارت چهارم

 هام ه چون دیده نمی خوام بد باشم

 دوباره قدمی جلو گذاشت

 ه سر جات بمون

 رو ها رو بهت منتقل کنم؟هام ه پس چه طور نی

 ه اصال چرا خودت باش نمی جندی؟ تو که خودت قدرتمندی؟

هام ههههه من قدرتم با اون برابِر ولی تو چیزی تو وجودته که با نیریی که من بهت 
میدم میتونی اونو شکست بدی اما یه مشکل داری و اون ترسته اون برای جندیدن 

 به کنی حاال دست رو به من بدهبا تو تغییر شکل نمیده باید به ترست غل

 ه نه

 هام ه باشه خودت خواستی اگه دست رو میدادی دردش کمتر بود

شانه گرفت و کف  شمانم را ن سرخی چ سیاهش  شمان  یک باره جلو اومد و با چ
شد و به تمام بدنم  سرم رد  شت اندار جریان برق از  شانیم گذا ستش را روی پی د

ش شد همه ی بدنم  سته  شمانم ب سید چ روع به لرزیدن کرد بی حس و دردناک ر
 روی زمین افتادم

ه از االن به هر کسی دست بزنی ذهنش رو میتونی بلونی با فکرت هر جایی  هام 
رو خواستی آتیش بزنی قدرت بدنیت از منم بیشتر شده سرعت دویدنت چند برابر 

 شده حاال پاشو نوبت به مرحله دوم رسید

ری چون خودت میتونی از خودت مواظبت کنی َترسهههت از االن دیده ندهبانی ندا
ولی اینو بدون که هر لحظه باید مواظب باشهههی چون نیروهای طرطبه بهت حمله 
میکنن چند روزی بدن درد داری روز به روز قدرتت بیشهههتر میشهههه این چاقو رو 
شی اون نمیدونه  شته باش فقط با فرو کردن این چاقو تو قلبش میتونی اونو بک دا
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کمک کردم بهتِر این راز بین منو تو بمونه با من کار داشههتی بیا اینجا که من بهت  
 حاال هم برو خونه مهمون داری

 چاقو رو روی زمین گذاشت

 تمام مدتی که حرف میزد من روی زمین افتاده بودم و از درد به خود می پیچیدم

 ه من چاور با این درد خونه برم؟

 جوابی نداد سرم را بلند کردم کسی نبود

به سههلتی از از جایم بلند شههدم و شههروع به راه رفتن کردم کمی که حرکت کردم 
 دردم کمتر شد

با تنی دردناک به خانه رسههیدم چند ماشههین جلوی درب خانه پارک شههده بود در 
شستم  شدم دست و رویم را داخل حوض کوچک وسط حیاط  حیاط باز بود وارد 

شک کردنش را صله خ سر و رویم میچکید حو شده  آب از  شتم درد بدنم کمتر  ندا
بود در خانه را باز کردم و وارد شههدم چشههمانم خسههته بود دلم خواب میلواسههت 

 سرم را زیر انداختم و راهی اتاقم شدم

 ه آسا اومدی مادر کجا بودی دیشب ؟

شسته بودند در چشمان مادرم زل زدم هههه رفتم  صدا برگشتم چند نفر ن به طرف 
 دنبال خرگوش راه رو گم کردم

 واقعا چه دروغدوی ماهری شدم افرین بر خودم

 مادر هنوز با تعجب به من خیره بود ه چشات چی شده ؟

 از سوالش تعجب کردم به بقیه نداه کردم تو نداه هشون ترس و شدفتی بود

ههه ببلشید سالم نکردم خیلی خوش آمدین با اجازتون لباسم رو عوض کنم خدمت 
 میرسم

شدم خودم رو به آینه رساندم خودم هم تعجب منتظر جواب نموندم و وارد  اتاقم 
کردم سرخی چشمانم چند برابر شده بود و تضاد زیبایی با سیاهی مِژگانم درست 
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کرده بود و هر چشههمی رو جذب خودش میکرد لبلند بدجنسههی به خودم زدم و 
 لباسی با مدل مردانه به رنگ سفید و شلوار لی سیاه پوشیدم

مادر نیاز به پوشههیدن ندارند آنها را به صههورت دم اسههبی  موهایم هم جلوی پدر و
 ...بستم و از اتاق خارج شدم

 پارت پنجم

شده بود با فکری پلید  شستم چشمام از خستدی خمار  جلوی پدر و مادر واقعیم ن
 لبلندی بر لب نشاندم مستقیم به چشمان مادرم نداه کردم

 .شحالم که میبینمتونه مامان زری میده شما از اقوام دور ما هستید خو

زبانش قفل شههده بود و با پشههیمانی و ناراحتی نداهم میکرد ، پدرم به حرف آمد ه 
 بله دخترم ما هم از دیدن شما خوشحال شدیم

 ه تا به حال شما رو ندیدم شما کی هستین؟

 دروغ دوم

پدر ههه بزار خودم رو معرفی کنم من محمد رشیدی و ایشون هم همسرم رها کیان 
 هستن

 عد به پسری که کنارش نشسته و شباهت عجیبی به من داشت اشاره کردب

 ه ایشون هم پسرم آرسام

 به خاطر شباهت زیادش بهم خیلی به دلم نشست

 و بعد به دختری که کنار آرسام بود و ایشون هم دخترم ُدرسا و نامزدش اهورا

 البته برادر زادم هم هست و ایشون هم برادرش بردیا

با با چشههمان قهوای بود نامزدش هم خوش تیو و خنده رو بود درسهها دختری زی
 بردیا شلصی جدی و اخمو بود فقط به گفتن خوشحالم از آشنایتون بسنده کردم

 مامان زری ه دخترم چرا بچه ها رو نمیبری کنار رودخونه
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 این یعنی برین دنبال نلود سیاه

 ه باشه اگه دوست دارین بریم

ه افتادن آرسههام خودش رو به من رسههوند و با من هم همه بلند شههدن و دنبالم را
 قدم شد

 .آرسام ه واقعا جای زیبایی زندگی میکنید

 لبلندی بهش زدم ازش خوشم اومده بود ه آره ملصوصا جندلش عالیه

دلم میلواسهههت بدونم اونم چیزی میدونه یا نه ولی نمیتونسهههتم مسهههتقیم ازش 
 بپرسم

 به نزدیکِی رودخونه رسیدیم

 نه خیلی عمیِق هوس شنا نکنیده رودخو

شست و اخمی عمیق روی چهراش  سندی ن سی روی تلته  بردیا بدون توجه به ک
ست ذهنش رو بلونم  شکافانه نداهم میکرد یک لحظه دلم خوا شاند دقیق و مو ن
شمان من بود را  ستقیم به چ سعی کرد نداهش که م ستاد و  سا کنار اهورا ای در

 منحرف کند

کردم نداهم را به طرف آرسهههام تغییر دادم طوری با نیش باز دیدر به انها توجه ن
خیره ی چشمانم بود اندار موجودی جدید کشف کرده اخم هایم را در هم کردم و 

 گفتم ه تا به حال چشم قرمز ندیدید؟

 اهورا خنده ای کرد و به آرسام گفت ه خوردیش بابا

 !آرسام با پر رویی گفت ه به تو چه

 م عجببهه شباهتت باهام برا

 آرسام به لکنت افتاد ه ها نه نه کی گفته شبیهیم؟

 بردیا ه راست میده آرسام خیلی شبیهین
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 اهورا ه این شباهت نمیتونه تصادفی باشه

 درسا ه نکنه زری زن دوم بابا باشه؟

 ه افرین ایکیو

 پس فقط آرسام موضوع رو میدونه

 مت خودش میکشوندصدایی عجیب از داخل جندل توجهم رو جلب کرد و منوبه س

 رو به بچه ها گفتم ه االن میام شما اینجا باشید

 به طرف درختا حرکت کردم چند دقیقه ای راه رفتم اما چیزی نبود

صههدای نفس کشههیدن عجیبی از پشههتم باعث شههد که به سههرعت به سههمت عقب 
 برگردم و صورت گرگی رو درست بیست سانتی صورتم ببینم

و برای دفاع از خودم تنها کاری که تونستم انجام از چیزی که دیدم وحشت کردم 
بدم کوبیدن ساعد دستم به گردنش بود ولی در کمال نا باوری گرگ از شدت ضربه 
چند متر آن طرف تر به درختی برخورد کرد صههدای شههکسههتن اسههتلوان هاش را 

 شنیدم

 سیاه و بزدگ بود تا به حال گرگی به این بزرگی و ترسناکی ندیده بودم

و خوشههحالی حس هایی بود که تو اون حالت داشههتم ولی به همین زودی ترس 
دست به کار شدن ؟ خدا کنه به اطرافیام کاری نداشته باشن با این فکر به سرعت 

 دویدم و خودم رو به بچه ها رسوندم خبری نبود

 آرسام ه کجا رفتی یهو ؟

 ه صدایی از جندل شنیدم رفتم سرکی کشیدم

 ی خوبی داره که شبا هم ولش نمیکنیبردیا ه حتما چیز ها

 پشت سرش هم یه پوزخند زد

 !پسره ی عوضی فکر کنم بدم هام بلوردش یه کم دلم آروم میشه
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 آرسام ه این چه طرز حرف زدِن بردیا؟

 بردیا ه مده دروغ می گم چه صدایی که ما نشنیدیم

س سریع د ستش رو گرفتم و ذهنش رو خوندم  تش تو یه حرکت غیر منتظره مچ د
 رو عقب کشید اخم وحشتناکی کرد و گفت ه چه کار میکنی دختره ی احمق

هههه بهتره زیاد تر از کپنت حرف نزنی میترسم تو یه لحظه دود شی من خیلی چیزا 
میدونم که تو نمیدونی فکر کردی چون دوسههت دخترت همزمان با تو و یه پسههر 

اره که اصهههال به تو دیده بوده همه مثل اونن اگه جندل موندم دلیل خودش رو د
 مربوط نیست مفهوم شد

چشای هر دو شون پر از تعجب شده بود بردیا دندوناش رو از شدت عصبانیت به 
 هم میسایید ه تو این چیزا رو از کجا میدونی؟

 صدای جیغ درسا به گوشم رسید

 ه درسا کجاست؟

 منتظر جواب نموندم و به سمت صدا دویدم

 پارت ششم

سا لبه رودخونه وا ست و پا میزد عجیب در شت د ساده بود اهورا هم تو آب دا ی
نیسهههت چون عمق اینجای رودخونه خیلی زیاده کمتر کسهههی میتونه خودش رو 

 نجات بده

شنا کردم اهورا یه باره تو آب  سمتش  بدون معالی خودم رو تو آب انداختم و به 
ش سش باز  شیدمش باال راه نف شیرجه زدم گرفتمش و ک د و فرو رفت به زیر آب 

نفس عمیقی کشههید به لبه رودخونه کشههیدمش و با یه حرکت از آب انداختمش 
 بیرون درسا خودش رو به اهورا رسوند

 خودم هم لبه رودخونه نشستم

 اهورا نفسی تازه کرد و گفت ه زورت خیلی خوبه ها
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 آرسام و بردیا هم رسیدن

 آرسام در حال که نفس نفس میزد گفت ه دختر چقد تند میدویی

 لبلندی زدم و چیزی ندفتم بهش

 بردیا ه اهورا تو آب چه میکردی؟

 اهورا ه پام لیز خورد

 آرسام ه خیلی فرزی

 آسا کارت بیسته

 بردیا ه خوب علتش گشتن زیادی تو جندله

 آرسام ه بردیا تمومش کن

هههه چرا تمومش کنه راست میده یه دوست پسرم دارم از خانواده ی محترم اجنه 
 م باهاش آشناتون کنماگه دوست دارین بری

 همه به جز بردیا شروع به خنده کردن

 ه من میرم لباس عوض کنم شما هم اینجا نمونید دوست پسرم میاد سراغتون

 فکر نکنم دندونی تو دهن بردیا مونده باشه از بس فشارشون داد

 اهورا با خنده گفت ه منم خیسم میام ولی مشتاق شدم دوست پسرت رو ببینم

 ا اهورا به همه افتلار نمیدهه میدونی آق

به خونه برگشهههتیم بعد از جواب پس دادن به مامان زری اجازه ی تعویب لباس 
 صادر شد

شال  سیاه موهام خیس بود  شلوار  شیدم با  شام پو شرت هم رنگ چ این بار یه تی
شال رو از زیر موهام رد کردم و گره  سرم انداختم دو طرف  شتم و رو  سیاهی بروا

 دو سر شال رو جلوم انداختمای زدم و هر 
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شید به کمکش رفتم و برنجا رو  سفره میک شت  شدم مامان زری دا از اتاقم خارج 
 کشیدم

 ماهی های شکم گرفته رو تو ظرف چیدم و تو سفره گذاشتم

 بابا محمد ه زری خانم چه بوی خوبی به را انداختین دستون درد نکنه

 ه نوش جانتون آقا محمد مامان زری در حالی که لیوانا رو می چید گفت

شون بود پوزخندی  سر شکوکی به هم کردند به فکری که تو  سا و اهورا نداه م در
 زدم

 نهار در بین تعارف تیکه پاره کردن صرف شد

دلشوره عجیبی داشتم کاشکی زودتر از این جا میرفتن اگه به خونه حمله کنن چی 
 ؟

یه کاری کنم ولی  باشهههه میتونم  مان زری  ما گه فقط  مه آدم چاور ا از این ه
 !محافظت کنم

 !!! فکری به سرم زد باید پیش هام برم

 پارت بیست و نهم

 بعد از نشون دادن لباسا به مامان به اتاقم رفتم لباسا رو تو کمدم چیدم

 سراغ کتابام رفتم ریاضی رو برداشتم و روتلت نشستم

 رم بلونمتونآخی دلم براتون تنگ شده بود ولی نمی دونم چرا دیده دوس ندا

 کتاب ه دلت میاد من به این گلی

 ه آره چرا نیاد

 وجی ه حاال من یه چیزی با کتاب هم حرف میزنی؟

 ه چی فکر کردی من با ترک دیوار هم حرف میزنم
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 در اتاق زده شد ه بفرمایشین داخل

در باز شد مهرانی اومد تو کنارم رو تلت نشست ههه مهسا چیِز عمو اینا دارن میان 
 اینجا

 ه خوب بیان

 !مهران ه خوب شاید مهرداد هم باشه شایدم قضیه نامزدی رو پیش بکشن

ه پس تو اینجا چکاره ای ؟ اگه حرفی از نامزدی زدن دهنشون رو سرویس میکنی 
 .اگه نمیتونی بدو خودم انجامش میدم

مهران ههه نه نه خودم درستش میکنم یه وقت به عمو بی احترامی نکنیا اون مقصر 
 نیست

مهران تو منو این جور شههناختی؟ کی به عمو بی احترامی کردم که بار دومم هههههه 
 باشه؟ تازه مامعنم عمو حق رو به من میده

 مهران ه فدات شم منظوری نداشتم همه چیز رو بسپار به خودم

 ه باشه مهرانی

 مهران ه میبینم که میلوای درسات رو شروع کنی

 لونمته نه بابا داشتم بهش میدفتم دوس ندارم ب

 مهران ه به کی؟

 !ه کتاب دیده

 مهران دستش رو رو پیشونیم گذاشت ه تبم که نداری پس چرا هزیون میدی

 ه هزیون چیه؟ مده تو با هیچی حرف نمیزنی؟

 مهران ه مثال چی؟

 ه مثال وجدانت یا حس ششمت یا اصال با بالشت
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 مهران ه ها؟

 ه هیچی بابا میدم من امشب چی بپوشم؟

 باس پوشیده ولی قشنگ که چش مهرداد درادمهران ه یه ل

 دست مهران رو گرفتم و به سمت کمد رفتم ه بیا خودت انتلاب کن

 مهران کمی گشت و یه پیرهن گلبهی که جنسش حریر بود رو در آورد

 یه نداه به لباسه کردم جلوش مهره دوزی بود دامنش ُپرچین تا زیر زانوم بود

 ه وای سلیقت عالیه مهرانی

 ه فدای آجی خوشدلم راستی شالت هم سرت کن جوراب هم بزن مهران

 ه بابا غیرت

سیمکارت جدیدم رو انداختم  سراغ گوشیم  مهران رفت بیرون منم بیکار شدم رفتم 
 رو گوشی خوب اول از همه به کدوم بیشعور زنگ بزنم اها شراره

 اسمش رو از رو گوشی لمس کردم یه بوق دو بوق سه بوق بوق بوق

 بت قاع کرد دارم براتبچه مث

 براش پیام دادم خانم خوشدله چرا جواب نمیدی

شری پرپروِک خودم خانواده خوبن  سالم  گوشی زنگ خورد ایول جواب دادم هههه 
مامان بابا خوبه اون داداش کالغت خوبه احوالی نمی پرسهههی نمیدی مهی زندس 

تا حلوات رو نپزم  ندی  خاکم کنی؟ کور خو یای  نمی خوابم ُمردس منتظر بودی ب
 یعنی نمی میرم

 حاال چرا حرف نمیزنی

سا خانم االن  شحالم به هوش اومدی مه صدا ههههه اگه اجازه بدی حرف میزنم خو
 گوشی رو میدم شراره

 جان این پسره دیده کی بود؟
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 دوستان خوشحال میشم نظرتون رو در مورد اون رمانم هم بدونم

 «دختری با چشمان سرخ»

 پارت هفتم

رگرم صحبت شدن از خونه زدم بیرون باید تا قبل از تاریک شدن موقعی که همه س
ست دارم خونه ما نزدیک  شدم چقدر من این جندل رو دو هوا برگردم وارد جندل 
جندل بود تقریبا از اهالی ده دور بودیم دلیلشههم معلومه برای اینکه من تو چشههم 

 مردم نباشم برای همین سرگرمی من فقط جندل بود

 به کلبه رسیدم کسی نبود با صدای بلند اسمش رو صدا زدم بعد از یه ربع

 ه ههههام

 ه ههههام

 از داخل کلبه اومد بیرون البته به شکل آدمیزاد

 هام ه برای مشکلت راه هل دارم نترس

 خودم رو بهش رسوندم دیده ازش نمی ترسیدم

 ه راست میدی؟

خونه بشن ولی اونا هام ههه این نوشته رو در خونتون چال کن دیده نمیتونن وارد 
 گیر افتادن دیده نمیتونن از اون خونه برن

 ه یعنی چی؟

 هام ه یعنی خانوادت رو دیدن و االن دشمنشون حساب میشن

اومد جلو و دسههتام رو گرفت احسههاس کردم نیرویی داره وارد بدنم میشههه ولی 
 دردی نداشت

 ه چیکار میکنی چرا درد نداره؟
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رو هات رو به بقیه انتقال بدی ولی اونا نمیتونن هام ههههه کاری میکنم که بتونی نی
 زیاد قوی بشن

 اینکه درد ندادی هم دلیلش قوی شدنته

 ه پس دوست پسرت اینه

 به سمت صدا برگشتم هنوز دستم تو دست هام بود

 بردیا با پوزخندی عمیق ندام میکرد

 پسره ی فضول تعقیبم کرده چرا هام چیزی نفهمید

 واستم تا اینجا بیادهام ه من فهمیدم خودم خ

 ه چرا ؟

لبلندی شهههیاانی بر لباش نشهههسهههت همه چیز رو از نداهش گرفتم با لبلند و 
چشههمایی که از شههادی برق میزد به بردیا نداه کردم لبلندم رو که دید پوزخندش 

 محو شد و تعجب تو چهرش نمایان شد

یم باید شکل هام هههه اون دیر یا زود همه چیز رو میفهمه چه بهتر که االن بهش بد
 واقعی من رو ببینه

 کمی ترسیدم ولی نه به اندازه ی دفعه قبل

هام ههههه برای خودت هم بهتره باید بتونی به ترسههت غلبه کنی االن من به شههکل 
 اصلیم در میام تو هم باید باهام بجندی در واقع یه نوع تمرین محسوب میشه

 م شده بوداز من دور شد وبه شکل اصلی خودش در اومد ترسم خیلی ک

 به بردیا نداه کردم نبود کجا رفت؟

 کمی اون طرف تر روی زمین افتاده بود

 حیف شد دلم میلواست غش کردنش رو ببینم

 به سمت هام برگشتم سعی کردم ترسم رو کنار بزارم
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ههه ببین احیانا به این فکر نکردی که من چه طور باید باهات بجندم؟ خواهرتم هم 
 قد خودته دیده؟

 و باید برای جنگ با طرطبه تبدیل بشی؟هام ه ت

 ه ها چاور ؟ اصال به چی تبدیل بشم؟

 هام ه چشات رو ببند تو به یه خرس بزرگ تبدیل میشی

 ه نمیشه به پلنگ تبدیل بشم من اونو بیشتر دوست دارم

 هام ه نه زود چشات رو ببند و به خرس فکر کن و تبدیل شو

ستم و به خرس فکر کردم چشام رو که باز کردم قد هام بودم و تبدیل  چشام رو ب
 به یه خرس بزرگ شده بودم

ه خوبه نمیلوام بجندیم فقط می خواستم تبدیل شدن رو یاد بدیری و ترست  هام 
بریِز موقع جنگ به صورتش ضربه بزن تا عصبی بشه چون تو اون حالت شکست 

ضربه هاش قوی تر  ست رو جمع کنی چون  سون تِر ولی باید حوا شه  دادنش آ می
 در اولین فرصت چاقو رو تو قلبش بزن

انتظار نداشته باش به این زودی با طرطبه روبه رو بشی چون تا نیرو داره خودش 
گه خواسهههتن بیرون برن تو  تا ا خانوادت بدی  به  مه چیز رو  یاد بهتِر ه جلو نم

 باهاشون باشی

 دوستان خواستم توضیحی در مورد هام بدم

به واقعی هست در اصل هام تنها فرزند شیااِن که شحصیت و اسِم هام و طرط »
 «توبه کرده و طرطبه هم یکی از دختران شیااِن 

 پارت هشتم

 هام دوباره غیب شد من موندم و این پسر عمو ی فضول

 ه تقصیر خودته اگه فضولی نمیکردی این طور نمیشد
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 ه بردیا

 ه اهای بردیا پاشو دیده دوست پسرم رفت

 ! ده باشهبازم تکون نلورد نمر 

نبضش رو گرفتم میزد به اجبار بلندش کردم و رو دوشم انداختمش پاهاشم سفت 
 گرفتم که از اون وری نیفته

هیچ وقت فکر نمیکردم همچین گوریلی رو بزارم رو روشهههم وزنش راحت دوبرابر 
 من بود ولی حمل کردنش اصال روم فشار نمی آورد

 ه هوش بیاد؟ اصال به مامان چی بدم ؟حاال چی کار کنم ببرمش خونه یا صبر کنم ب

تصهههمیم گرفتم برم کنار رودخانه و آب بریزم روش تا هوش بیاد پا تند کردم و تو 
 پنج دقیقه خودم رو رسوندم

 رو زمین کنار رودخونه گذاشتمش

 ه بردیا

 ه پاشو دیده َاه

 یه مشت آب رو صودتش پاشیدم که از جا پرید و به اطرافش نداه کرد

د کمی خودش رو جمع کرد و با همون اخم همیشدیش گفت ههه کی من منو که دی
 رو اینجا آود؟

 ه خوب معلومه هام جونم آوردتت

و یه پوز خند بهش زدم هیچ وقت فکر نمی کردم یه پوزخند اینقد جیدرم رو حال 
 بیاره

 ه حاال هم پاشو بریم اینجا خار ناکه

 ه توبه من دستور بدیبلند شد و با همون اخالق نچسبش گفت ه الزم نکرد

 ه به خاطر خودت میدم هر جور راحتی
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جلو تر راه افتادم ولی دنبالم نیومد به من چه بمونه تا گرگا تیکه پارش کنن فاصله 
 زیادی ازش دور شده بودم به پشت سرم نداه کردم نبود پسره ی کله شق

شد بردیا مثل جت به طرفم  صدای دادی بلند  ساده بودم که  میومد و سر جام وای
 داد میزد ه گهههههههههرگ فرار کن بدووووووووووو

شی  شون با َپر سوندن یکی شون رو به من ر شد دو گرگ بزرگ خود و از کنارم دور 
خودش رو روم انداخت با پا لددی به شهههکمش زدم و از خودم دورش کردم به 

مدن طرف گرگ بعدی دویدم و با پا به گرنش کوبیدم فقط با یک ضههربه از پا در او
 ولی جالبش اینجا بود که وقتی رو زمین میافتادن غیب میشدن

سوندم و ورِد رو در حیاط چال کردم تا نتونن وارد  سرعت خودم رو به خونه ر به 
 خونه بشن

 این چی بود چالش کردی؟

 به طرف صدا برگشتم

 بردیا ه اینجا چه خبِر ؟ شما چه طور اینجا زندگی میکنین؟

 هه بیا تو بیرون خارناک

 وارد حیاط شدم این بار به حرفم گوش گرفت و سریع وارد شد

 در حال رو باز کردم و وارد شدم

 مامان زری به طرفم اومد و گفت ه کجا بودین شما؟

فت بزارین من براتون تعریف کنم زری  خت و گ ندا بل ا یا خودش رو روی م برد
 دمخانم دخترتون با یه جن در ارتباِط خودم جنه رو با چش خودم دی

 مامان زری یکی زد تو صورتش و گفت خدا مرگم بده راست میده دخترم؟

ه معلومه راست میدم تازه االن چند تا گرگ هم دنبالم  بردیا دوباره دهنش باز شد 
 !میکردن شما چه طور اینحا زندگی میکنید؟بهتره زودتر از اینجا بریم
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 مامان زری ه اینجا که گرگ نداشت! آسا چرا حرف نمیزنی؟

سرتون نزنه خارج  شدن از در به  یه چش غره به بردیا رفتم و گفتم هههه فکر خارج 
 شدن از اینجا برابِر با ُمرون

به طرف اتاقم رفتم و همه رو با دهنی باز تنها گذاشهههتم به حموم ته راهرو رفتم و 
دوشی گرفتم چون نمیتونستم با حوله بیرون برم همون جا لباس پوشیدم حوله رو 

 کردم و بیرون اومدمدور موهام  

 به اتاقم رفتم خیسی موهام رو با حوله گرفتم و خشکشون کردم

اگه همش تو خونه باشههم که نمیتونم باهاشههون بجندم بهتر به کلبه جندلی برم و 
 مدتی اونجا بمونم ولی مامان اجازه میده؟

 بلند شدم و پیش بقیه رفتم

 ه تو با یه جن دوستی؟مامان زری با اخم ندام میکرد ه آسا بردیا چی مید

 !پسره ی دهن لق دیده چی بش گفته

سمش هاِم و  سی که من تو جندل دیدم ا ههههه ببینید باید یه چیزایی بهتون بدم ک
شمن رو بده  ست فقط برای اینکه بهم نیروی جندیدن با یه د سرم هم نی ست پ دو

شما هم فقط تو این خونه در امانید تنهایی از خونه بیرون شد  ست  نرید  باهام دو
 من به جندل میرم و باهاشون میجندم

 آرسام ه چی میدی چه طور میلوای با حیونی مثل گرگ بجندی؟ اصال چرا دنبالتن؟

 ه با نیرویی که هام بهم داده

بردیا خنده ای کرد و گفت هههههه مثال چه نیرویی بهت داده فکر کردی حرفات باور 
 کردنیه؟

 فم رو بارو داره مده نه مامان؟نیازی نیست تو باور کنی مهم مادرِم که حر 

 مامان زری ه آره دخترم حرفات رو باور دارم ولی دلم راضی نیست جندل بری



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

29 

 

 آرسام ه منم باهاش میرم

 کاور بردیا

 پارت نهم

 بردیا ه منم میام

 نیشلندی زدم

 ه مامعنی مثل امروز نمیشه؟

فهمیدم همه سهههوالی ندامون میکردن اخمای بردیا تو هم رفت منظورش رو خوب 
 اینکه اگه جرأت داری بدو منم که از این تهدیدا نمیترسم

 ه یادت رفته هام رو که دیدی غش کردی

 با این حرفم همه زدن زیر خنده

 بردیا ه اگه شما هم بودین غش میکردین

 روم رو به طرف آرسام برگردندم ه فکرات رو کردی میای؟

 آرسام ه آره

 !بزاره بردیا ه بله مده میتونه تو رو تنها

 بلند شدم و کنار آرسام نشستم

 ه ممکنه درد داشته باشه

سههوالی ندام کرد دسههتاش رو گرفتم و نیرو رو بهش انتقال دادم شههروع به لرزیدن 
 کرد هین همه بلند شد

 دستاش رو که رها کردم به مبل تکیه داد و چشاش رو بست

 بردیا ه فکر این رو نکن که اجازه بدم دستام رو بدیری

 نیازی به اومدنت نیست ه پس
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 بردیا ه حتی فکرشم نکن بزارم با پسر عموم تنها بری؟

 پسره بیشعور دیده داره زیادی حرف میزنه

 با یه لبلند خبیث بلند شدم و به طرفش رفتم

 ه باشه دستات رو نمی گیرم

شی زر  شروع به لرزیدن کرد تا تو با شونیس  شتم رو پی ستام رو گذا باحرص کف د
 !زر نکنی

 نم مثل آرسام رو مبل وا رفتاو

ه االن بدنشون درد میکنه فردا میریم مامان هیچ کدومتون از خونه خارج نشین تا 
 ما برگردیم

شیدم و  شاید آخرین خواب راحتم رو بکنم روی تلت دراز ک به طرف اتاقم رفتم تا 
چشهام رو بسهتم تصهویر هام تو خیالم نقس بسهت داشهت حرف میزد پس خیال 

 نیست

فردا که بیاین من نیستم موجودات جدیدی برای از بین بردن شما فرستاده  هام ههه
 میشن خیلی زیادن همه تالشت رو بکن

 حرفم رو پس میدیرم حتما این آخرین خواب راحتمه

 همه فکر ها رو دور ریلتم و با خیالی راحت خوابیدم

میلوردن  تو کوله پشتیم چند لباس گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم داشتن صبحونه
 منم یه لیوان شیر کاکائو خوردم و راه افتادیم

وارد جندل شهههدیم حسهههم میدفت دیده حاال حاال ها مامان زری رو نمیبینی با 
سام و بردیا رفتم کنار هم  شاخ و برگای اطرافم به طرف آر ساس تکون خوردن  اح

 باشیم بهتره اطرافمونن اماده باشید

 ده ای باشنمنتظر گرگ نباشید شاید موجودات دی
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چند قدم دیده راه رفتیم ولی با دیدن شلص شنل پوشی که جلومون وایساده بود 
 از حرکت ایستادیم

 شنل پوش خنده ی وحشتناکی کرد که قلبم برای لحظه ای نزد

 شنل پوش ه آماده ی مرگ هستین؟

سینه آرسام خورد  ضربه ای که به  با این حرف آرسام به طرفش حمله کرد ولی با 
سینش به زم ستش رو  شستم د سام دویدم و کنارش ن ین برخورد کرد به طرف آر

بود و درد زیادی رو تحمل میکرد از عصبانیت به مرز انفجار رسیدم چه طور جرات 
 کرد به ارسام صدمه بزنه؟

تو یه تصمیم ناگهانی اونو آتیش زدم از نوک پا تا باالی سرش تو آتیش میسوخت 
 لبام شدو این باعث نشستن لبلندی رو 

 آرسام ه چه طور این کار رو کردی؟

 ه این که چیزی نیست

دسههتش رو گرفتم و بلندش کردم سههرم رو به طرف شههنل پوش برگردوندم قلبم 
سکلتش  سوخته بود اما خودش یا بهتر بدم ا شنلش  ست  ریلت این که هنوز ه
جلوم وایساده بود به سرعت جلو اومد و با دست استلونیش مچ دستم رو گرفت 

 اعث وحشتم شد والبته باعث خوندن فکرش وآماده ی دفع حملشب

دست دیدش رو برای زدن مشت به صورتم جلو آورد ساعد دستم رو با تمام قدرت 
به آرنجش کوبندم دستش قاع شد و به زمین افتاد بال فاصله با آرنجم به گردنش 

لوناش به ضربه ای زدم سرش کنارش افتاد اندشتاش دور مچم باز شد و تمام است
 زمین ریلت یه بار دیده استلوناش هم آتیش زدم تا هیچ اثری ازش نمونه

 به بردیا و آرسام که با چشمای گرد ندام میکردن لبلندی زدم

 ه بهتر راه بیفتیم
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جلوتر از اونا راه افتادم صدای هام تو گوشم پیچید هههه کارت خوب بود داخل کلبه 
 امنه نمی تونن وارد شن

 که جایی امن برای استراحت داریم به سمت کلبه راه افتادیمخوشحال از این

 کاور شنل پوش

 پارت دهم

 به کلبه رسیدیم برای استراحت و در امان بودن از حمله ناگهانی داخل رفتم

 ه بیایین تو اونا داخل نمی تونن بیان

داخل شدن و در رو بستن این بار بر خالف دفعه قبل سه تلت تو کلبه بود میز هم 
 ثل دفعه قبل پر از غذا و میوهم

 خودم رو روی تلت انداختم و چشام رو بستم

شون  شام رو باز کردم هر دو  شه بدی چه نیروهایی داری؟چ سا می سام ههههه آ آر
 نداشون قفل من بود سر جام نشستم

 ه خوب یکیش رو که دیدین با فکرم آتیش میزنم هر چیزی رو که بلوام

 س طرفقدرت بدنیم خیلی باالست و با لم

 به هر دوشون نداه کردم ه فکرشون رو میلونم

 رنگ هر دوشون پرید

 ه اون روز هم فکر بردیا رو خوندم

 نداهی به آرسام که مثل گچ سفید شده بود کردم و لبلندی زدم

 ه نترس من از قبل همه چیز رو میدونستم نیازی به خوندن فکرت نبود

 از فضولی میمرداین بار چهرش پر از تعجب شد بردیا هم داشت 

 ه این موضوع پیش خودم میمونه نیاز نیست چیزی بهشون بدی
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 این بار چهرش پر از غم شد

ههههه میدونی چیه من دختر شههیاان نبودم فقط یه انتلاب شههده بودم برای انجام 
 !کاری خودت رو ناراحت نکن تو که مقصر نیستی

 به روش لبلندی زدم چهره ی گرفتش باز شد و خندید

 وی عجیبی از بیرون کلبه میومد ه شما هم این صدا رو میشنوین؟صدای هوه

 آرسام ه نه صدایی نمیاد میشه بدی ما چه قدرتایی داریم؟

 ه درست نمیدونم ولی فکر کنم قدرت بدنیتون باال رفته ولی نه زیاد

 من باید برم بیرون یه خبرایی هست شما نیایین

که دیدم شههکه شههدم داشههت با لبلند   در کلبه رو باز کردم و بیرون رفتم از چیزی
 ندام میکرد خدایا این دیده چه امتحانیه مده میشه این دیده چه طرزشه

نفسههم تند شههده بود به یک باره خودم رو باختم این حال منو که دید لبلندش پر 
رنگ تر شد عقب عقب رفتم و خودم رو به در کلبه رسوندم در رو باز کردم و خودم 

 و در رو محکم بستم آرسام به طرفم دویدرو داخل انداختم 

 باجیغ گفتم نه که ارسام سر جاش وایساد هر دو هاج و واج ندام میکردن

 آرسام ه آسا جان چی شده؟

 ه جلو نیا آرسام برو عقب

آرسام عقب رفت و رو تلت نشست خودم رو از در دور کردم و به دیوار تکیه زدم 
نشستم و پاهام رو تو هم جمع کردم سرم همون طور از دیوار سر خوردم و پایین 

 رو میون دستام فشار میدادم متوجه شدم بردیا به سمت در حرکت میکنه

 ه نه بردیا در رو باز نکن

 سر جاش وایساد ه میدی چی شده یا نه؟

 با صدای لرزونی گفتم ه آرسام بیرونه
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 بردیا ه آرسام که اینجاست دیونه شدی؟

 د میزده کپی آرسامه داشت بهم لبلن

 چشاشون گرد شد بردیا آب دهنش رو قورت داد ه چرا شبیه آرسام؟

 ه چون میدونه من نمیتونم صدمه ای به آرسام بزنم چون نقاه ضعفم رو فهمیده

 بردیا ه یعنی میلوای بدی دو روز عاشق آرسام شدی؟

 نداهی به آرسام کردم بلند شد و به طرفم اومد منو تو آغوش کشید

 تو هم؟بردیا ه آرسام 

 آرسام ه یه چیزایی هست که تو نمیدونی پس قضاوت نکن

 بردیا ه پس بدو منم بدونم

 ه نه آرسام این دهن لقه بهش ندو

 بردیا نداه خشمناکی بهم کرد آرسام خندید آرسام قهقهه زد

ه بسه دیده من اون لعنتی رو چکار کنم ؟ حاال اگه مثل بردیا بود میشد یه کاریش 
 یشدکرد اصال عالی م

 آرسام رو زمین پهن شدو قهقهه میزد بردیا رو کارد میزدی خونش در نمی اومد

ه ببین آسا درسته شبیه منه ولی میلواد ما رو  باالخره ارسام خودش رو جمع کرد 
شه اگه تو خودتو به این قیافش عادت دادی  سی ب شبیه هر ک شه اون میتونه  بک

شکل بده به این فکر کن   شه ممکنه دوباره تغییر  شی اون منو میک که اگه اونو نک
 سعی کن تو چشاش نداه نکنی برای یک لحظه هم نباید ضعف نشون بدی

 ه سعی خودم رو میکنم

 .... بلند شدم و به طرف در رفتم آروم رد کلبه رو باز کردم همون جا وایساده بود

 پارت یازده
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شماش زل زدم ک ستقیم به چ ستادم م م کم به طرفش حرکت کردم و جلوش وای
لبلندی بر لبانم نقش بسههت که باعث تعجبش شههد درسههته کپی آرسههام بود اما 

 چشمای مهربون ارسام کجا چشمان پر از حیله و شیاانی فرد روبروم کجا

تو یه حرکت ناگهانی به سهههمتش حمله کردم ولی جا خالی داد و جامون باهم 
شبیه من عوض شددوباره به طرفش برگشتم چشام از تعجب گرد شد خودش رو 

 کرده بود اما چرا؟

 ندام به آرسام و بردیا که به طرفمون می اومدن افتاد

 ه چرا اومدین بیرون برگردین تو؟

 یه نداه به من و یه نداه به فرد روبروم کردن و سر جاشون وایسادن

 دختره خودش رو مظلوم کرد و گفت آرسام این خیلی قویه به من کمک کنید

 گذاشتن  آرسام و بردیا قدمی جلو

 ه آرسام گفتم برگردین میلواد بهتون صدمه بزنه

 دختره رو به بردیا کرد ه بردیا تو که حرفش رو باور نمیکنی مده نه؟

 بردیا قدمی جلو گذاشت

ههه احمق من کی با تو این طور حرف زدم که زود وا میدی برین تو حواسم رو پرت 
 میکنین

 بریم همین گند اخالقه خودشهبردیا اخمی کرد و دست آرسام رو کشید ه بیا 

 به سمت کلبه حرکت کردند که از پشت به انها حمله کرد

 فریاد زدم ه مواظب باشید پشتتونه

تو آخرین لحظه جا خالی دادن به سههمت دختره دویدم و لددی به کمرش زدم که 
 به زمین افتاد



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

36 

 

طرف  هههههه برین داخل کلبه تا با خیال راحت بتونم باهاش مبارزه کنم روم رو به
 دختره برگردوندم باز هم تغییر قیافه ولی این بار به شکل واقعی خودش

ست  شت در سرخی عجیبی دا شماش ودهانش  سفید اطراف چ یه زن با موهای 
 مثل یک خون آشامی که خون از لباش میچکد

شت و با ناخن  سمتم قدمی بردا خودم را بدون ترس به او نزدیک کردم او هم به 
نشههانه گرفت سههرم را عقب کشههیدم اما نوک ناخونش به  های بلندش صههورتم را

شی ایجاد کرد با این حال خودم را نباختم و لددی به پایش  سوز صودتم خورد و 
ستش را  صورتش زدم د شتی به  شود که م ست بلند  زدم که به زمین افتاد خوا

 روی صورتش گذاشت و غیب شد

 ه کجا رفتی ترسو

فتادم دسهههتانش را دوال کرد و با آرنجش لددی به پشهههت پاهایم خورد به زمین ا
شیدم که با آرنج به  سرعت خودم را کنار ک سمتم پرتاب کرد ولی به  خودش را به 

 زمین برخورد کرد

شید و به  شمانش آتش میبارید عربده ای ک شد از چ شد به زرو بلند  ناله اش بلند 
ای شکستن سمتم دوید به هوا پریدم و با تمام قدرت لددی به گردنش زدم که صد

شیدم  سی راحتی ک شد و به زمین افتاد دیدر هیچ حرکتی نمیکرد نف گردنش بلند 
 جسمش را آتش زدم و به داخل کلبه برگشتم

 آرسام از روی تلت بلند شد و به سمتم اومد نداهی غمدین به من کرد

 آرستم ه اون بی شرف با صورتت چه کرده؟

 ه خیلی بد شده؟

 م عمیق باشهه خراش برداشته ولی فکر نکن

به  باز کردم  به سهههمتش رفتم و در را  تاد  به بود اف های کل به دری که انت داهم  ن
سوزش بدی ایجاد کرد آینه را  ستم  ش صورتم را  شدم و  شتی وارد  سرویس بهدا
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کشیدم پشتش وسایل بهداشتی بود بتادین را برداشتم و با پنبه به صورتم زدم که 
 ک کردم و بیرون رفتمسوزشش بیشتر شد اطرافش رابا پنبه پا

تنم کوفته بود و روحم خسهههته همین اول راهی بریده بودم باید چند نفر دیدر را 
 میکشتم تا به طرطبه برسم کاش به جای فرستادن افرادش خودش جلو می آمد

شد اگر االن این بازی تمام  ستم و به لبه آن تکیه زدم چه خوب می ش کنار تلت ن
 شده بود

 در خوشحالم که همراهم آمد حضورش دلدرمم میکندآرسام کنارم نشست چق

 آرسام ه چی شده چرا تو خودت رفتی؟

ه ممنون که باهام اومدی تنهایی اینجا دوام نمی  نداهی بهش کردم ولبلندی زدم 
 آوردم

 اون هم لبلندی زد و در گوشم گفت وظیفه یه برادر رو انجام دادم

شتن  شِی حس دا شد چه حس خو ست لبلندم پر رنگ تر  شتبان یکی که دو یه پ
 داشتن رو از تو چشاش بلونی

 ه آرسام خوشحالم که تو رو دارم

قاره ی اشههکی از چشههام چکید منی که پدر و مادرم نلواسههتنم حاال یه برادر دارم 
 برادری که از تموم دنیا برام با ارزش ترِ 

 آرسام با دیدن اشکام بغلم کرد

 نکنینصدای بردیا بلند شد ه بابا فیلم هندیش 

ست فقط از  سر بدی نی شم گفت هههه یه کم باهاش مهربون تر باش پ سام در گو آر
 اینکه بهش توجه نمیکنی حرصی شده

 ه آرسام نمیتونم دست خودم نیست

 آرسام ه بلند شو کمی دراز بکش تا خستدیت از تنت بیرون بره
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 پارت دوازده

سوخت احساس روی تلت دراز کشیدم آرسام پتو رو روم کشید صورتم خیلی می 
کردم بدنم داره بی جون میشه صدای کوبیدن در اومد ترسیده سر جام نشستم و 
به در خیره شدم ولی طرف از در رد شد و داخل اومد و این کسی نمیتونه باشه جز 

 ههام

 آرسام ه تو کی هستی؟

 ه آروم باش آرسام ههاِم 

 برابر شدههام به طرف من اومد و دستاش رو رو صورتم گذاشت سوزشش ده 

 ههام ه سم وارد بدنت کرده یه کم طاقت بیار

سوزشش از بین رفت و هیچ دردی باقی  شت ولی کم کم  سوزش دا اوالش خیلی 
 نموند دستش رو از روی صورتم برداشت

 لبلندی زد ه شد مثل اولش

 دستم را روی صورتم گذاشتم خبری از زخم نبود لبلندی بر لبانم نشست

شه تا به رو به هام گفتم ههههه اگه  بلوام منتظر بمونم اونا بیان که خیلی طول میک
 طرطبه برسم بهتر نیست خودم برم سراغش؟

هام ههه چرا ولی طرطبه پنج سر گروه داره دو تای اونا رو فرستاده و تو شکستشون 
سمت  سراغت و راهیت میکنم  ست دادی میام  شک سه تای دیده هم که  دادی 

 طرطبه

 اخت ه اینا هم میلوای ببرینداهی به آرسام و برویا اند

 ه نه میترسم صدمه ببینن

 هام ه ندران نباش من درستش میکنم
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به سههمتشههون رفت جفتشههون با هم آب دهانشههون رو قورت دادن نتونسههتم جلو 
 خودم رو بدیرم و بلند خندیدم

 هام نداهی به من کرد و گفت ه خودتم دفعه اول غش کردی

سانه به من نداه میکرد و پوز  اینو که گفت خنده ی اون دو تا بلند شد بردیا بدجن
 خند میزد خوِب خودشم غش کرده پوزخند میزنه

 ه من تو رو با قیافه اصلیت توی شب دیدم اونم تنها

 لبلند از لباشون رفت

 با دو دست دستاشون رو گرفت و بهشون نیرو وارد کرد این بار کمتر لرزیدن

سمت من اومد هههه  شون رو رها کرد و به  ست صورت د سوم خیلی قویه و به  نفر 
نامرئی باهات می جنده به کمک آرسهههام و بردیا هم نیاز داری تنهایی نرو برای 

 دیدنش فقط به زمین نداه کن تا جای پاش رو ببینی

 این بار من بودم که آب دهانم رو قورت دادم اینو چیکارش کنم؟

بدون نداه کردن به هام هههه نفر چهارم ذهنت رو از نداه کردن به چشمات میلونه 
 چشماش باید باهاش بجندی این بار تنها برو چون کاری از عهده اینا بر نمیاد

و اما نفر پنجم هیچی در موردش نمی دونم خیلی مرموز و خار ناکه فقط همین 
 رو میتونم بهت بدم

 ه آرسام و بردیا چه قدرتی دارن ؟

 ههام ه قدرت بدنیشون خیلی باال رفته

ستی هر کدوم شون مال تو  را ست بدی قدرت و تواناییا شک از این پنج نفر رو که 
 میشه

 چشام برقی زد ه یعنی میتونم مثل این دختره تغییر قیافه بدم ؟

 .هام ه آره و مثل نفر اول با آتش گرفتن نمیمیری
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 لبلندی به لبام نشست

 هام ه ولی با مرگ طرطبه همتون به یه فردی عادی تبدبل میشین

 پارت سیزدهم

 هام به طرف در حرکت کرد ولی قبل رفتنش سوالی رو که تو ذهنم بود رو پرسیدم

سه نفر ما قدرت  ست بدیم پس یعنی هر  شک سه با هم باید  هههه نفر بعدی رو هر 
 نامرئی شدن رو به دست میاریم درسته؟

هام به طرفم برگشت و لبلندی زد ه آره درسته تا پنج دقیقه دیده میرسه من باید 
 اید کمی استراحت کنی جندیدن با این یکی رو بزار برای فردابرم ولی ب

 هام رفت من موندم با یه کلبه و دوتا پسر با نیش باز

 ه چتونه؟

شم چه با حال  شل تر کرد و گفت وای یعنی من میتونم نامرئی  آرسام نیشش رو 
 !میشه

صور کردم وقتی چشام ر  ستم و آرسام رو ت و لبلندی پلیدی بهش زدم چشام رو ب
 باز کردم با دو تا نیش جمع شده مواجه شدم

 ه آرسام تا حاال قل خودت رودیده بودی؟

 .آرسام آب دهنش رو قورت داد و گفت آسا خودت شو ایناوری نکن ترسناکه

 به حالت اولم برگشتم و به بردیا نداه کردم تو هم میلوای قلت رو ببینی؟

 بردیا هول گفت ه نه نه نمیلواد

 هویی از بیرون اومد دوباره صدای هو

ه بچه ها نفر سوم از راه رسید برید باهاش بجندید من خوابم میاد سرم رو گذاشتم 
 رو بالش و پتو رو روم کشیدم داشتن مثل دیونه ها ندام میکردن
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هههه بشینید بابا شوخی کردم اینقدم منو نداه نکنید میلوام کمی بلوابم چشام رو 
 بستم و به خواب رفتم

*** 

شام رو شمای باز من رو که  چ شت خیره ندام میکرد چ به آرومی باز کردم بردیا دا
سام برگردوندم مثل بچه های کوچولو  سمت آر سرم رو به  دید نداهش رو دزدید 
 خوابیده بود سر جام نشستم بردیا دوباره به من زل زده بود ابروم روباال انداختم

 ه چیزی جدیدی از چهرم کشف کردی؟

 .روی تلت کنار من نشستبردیا بلند شد و 

 ه چه طور شد آرسام عاشقت شد؟

 نمی دونستم چه جوابی بهش بدم ولی اون منتظر جواب بود

 ه حتما باید طوری میشد؟

شم  شق یه چ سی که عا سمش کردی وگر نه ک بردیا پوزخندی زد هههه مامعنم طل
 سرخ نمیشه

ام به آب خورد شدن قلبم رو حس کردم مده چه گناهی کردم که چشام قرمِز چش
نشست ولی خودم رو کنترل کردم یقه لباسش رو گرفتم و صورتم را تا پنج سانتی 

 صورتش جلو بردم

هههههه اگه طلسههمی وجود داشههت توی نفهم رو عاشههق خودم میکردم و دلت رو 
 میشکوندم تا اینقد چرت نبافی

 با حیرت به چشام نداه میکرد اندار تو یه دنیای دیده رفته بود آروم گفت هههه چقد
 چشات از این فاصله قشنده

به عقب حلش دادم که حواسههش جمع شههد خودشههم فهمید چه گندی زده چون 
سههریع رفع و رجوش کرد ولی همه که تو این فاصههله نمیبیننت من با این کارات 

 مثل آرسام وا نمی دم و یه پوز خند دیده زد
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 ه شنیدی میدن زبان سرخ سر سبز دهد بر باد؟

 و تا آتیس بدیری من زیادیم ریلکس نیستمنمیلوای که مثل اون د

بردیا نداهی به آرسام کرد و گفت تو به خاطر عشقت هم که شده پسر عموش رو 
 نمی کشی

 نداهی حرصی بهش کردم صدای آرسام بلند شد ه بردیا چرا اذیتش میکنی؟

بردیا برگشههت و با آرسههام نداه کرد ولی چیزی ندفت به آرسههام چشههمکی زدم ه 
سام نظرم شده حاال که میبینم بردیا از تو خوش تیو تره من  آر در مورد تو عوض 

 بردیا رو میلوام

بردیا با چشهههای گرد به طرفم برگشهههت چشهههمکی خونه خراب کن بهش زدم که 
چشاش گرد تر شد حاال نشونت میدم کی عاشق یه دختر چش سرخ میشه آرسام 

 داشت میترکید از خنده

 ه نمی خوای چیزی بهش بدی ؟ بردیا نداهی به آرسام کرد و گفت

 آرسام خندشو خورد و گفت ه خودش ملتاِر برای آیندش تصمیم بدیره

 پارت چهاردهم

 بردیا اخم وحشتناکی کرد بلند شد و رو تلت خودش نشست

بردیا هههه دیدی درست گفتم تلسمش کردی وگر نه هیچ کس ایناور عادی با این 
 قضیه برخورد نمیکنه

 !فت ه بسه آسا بهتر بردیا هم بفهمه که تو خواهرمیآرسام خندهای کرد و گ

چش غره ای به آرسههاِم دهن لق رفتم همه ی نقشههم رو به هم ریلت اندار تو این 
 خانواده دهن لقی ارثیه

شده بود و به بردیا میلندید نداهم که به بردیا افتاد پقی زدم  آرسام کیفش کوک 
شم گرد و دهن باز ثابت مونده ب سام رو درک زیر خنده با چ ود اندار هنوز حرف آر

 نکرده بود
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چند لحظه بعد از هپروت در اومد و با حیرت گفت پس درسهههته که عمو یه زن 
 دیده داشته؟

خندم به یه خنده ی تلخ تبدیل شهههد و کم کم از لبام رفت کاش واقعا همین طور 
سوال وقتی  سلت بودجواب این  شده بود چقدر  سام هم غمدین  شای آر بود چ

ی از هیچ کدوممون نشنید بلند شد و پیش آرسام نشست هههه آرسام جریان جواب
 چیه؟

 ولی آرسام زبونش قفل شده بود معلوم بود که از زدن این حرف پشیمون شده

بغب گلوم رو میفشهههرد با اینکه حرف زدن در موردش خوردم میکرد ولی لب باز 
 میکنیکردم و با صدای لرزونی گفتم ه آرسام چرا حرفات رو کامل ن

 نداهی به بردبا که پر از فضولی به من نداه میکرد کردم

 ه زری جون مامان من نیست

آرسام بلند شد و کنارم نشست و با حرص منو تو آغوش کشید و گفت ههه ولی من 
 عاشق این خواهر چشم سرخم شاید باورت نشه ولی چشات دیوانه وار قشنده

خوبی کرده بودم که آرسههام رو برام این یعنی آرامش کامل خدایا نمیدونم چه کار 
 فرستادی ولی بدون همیشه شاکرتم

 ارسام رو از خودم جدا کردم و با خنده ای از ته دل بلندش کردم

شیده این غذا ها رو آماده  شکممون بدیم هام جونم زحمت ک صفایی به  هههه بریم 
 کرده

اینکه تازه  پشت میز نشستیم آرسام بردیا رو هم صدا زد غذاها داغ داغ بودن مثل
 کشیده شدن

 بردیا ه خیلی نامردین این همه مدت منو سر کار گذاشته بودین؟
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نداهی به بردیا کردم چرا از این پسههر اینقدر بدم میاد؟ ارسههام در جوابش گفت ه 
چون بابا و مامان نمیدونن که آسهها خبر داره نمیلواسههتیم حرفی در موردش بزنیم 

 !تو هم باید حواست باشه لو ندی

 !ردیا با نیش باز نداهی به من کرد ه پس این دختر چش سرخ دختر عموی منهب

پوزخندی به ریلتش زدم ههههه نه من اونا رو به عنوان پدر و مادر قبول ندارم چون 
 منو نلواستن وقتیم محمد پدرم نباِش تو هم پسر عموم نیستی

 آرسام نداه غمدینی بهم کرد

 دارم ه فقط آرسام رو به عنوان داداشم قبول

بردیا گلویی صاف کرد هههه اگه آرسام داداشته منم پسر عموشم پس پسر عموی تو 
 هم میشم

 به خاطر سماجِت بردیا دندونام رو به هم ساییدم

 که باعث سر خوشیش شد مثل اینکه این بشر فقط برای حرص دادن من اومده

 ندختمبدون حرف دیده ای غذام رو خوردم بعد از غذا دوباره خودمو رو تلت ا

 ه آرسام شما هم استراحت کنین فردا جنگ سلتی در پیش داریم

 آرسام بلند شد و کنارم نشست ه چقد میلوابی دختر ما که تازه بیدار شدیم

صههدایی از بیرون اسههمم رو صههدا میزد اون میلواسههت االن بجنده ولی تو تاریکی 
 .شانسی برای بردن نداریم پس به صدا ها اعتنایی نکردم

 با توام آسا چرا جواب نمیدی؟ آرسام ه

 ه چی گفتی حواسم پرت شد یارو نامرئیه اسمم رو صدا میزد شما هم شنیدید؟

 چشای آرسام گرد شد ه برای چی؟

 .ه میلواد االن باهاش بجندیم که راحت بتونه دخلمون رو بیاره
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ولی صدا ها بیشتر و بیشتر میشد تا جایی که آرسام و بردیا هم میشنیدن هر سه 
صدا میزد اگه این جور  سممون رو  سیده بودیم خنده های بلندی میکرد و ا مون تر
پیش بره تا صههبن نمی تونیم بلوابیم خودم رو تو بغل آرسههام انداختم و سههفت 

 چسبیدمش

 بردیا خودش رو به ما نزدیک کرد پس کی منو بغل کنه؟ منم میترسم

 ه می خوای هام جونم رو صدا بزنم؟

 هم رفت و خودش رو به ما چسبوندبردیا چش غره ای ب

صدای هوهوی باد با صدای مرد نامرئی مللوط شد چشام روبستم تا از هام کمک 
بدیرم صدای هام تو گوشم پیچید هههه راهی نیست باید صداها رو تحمل کنید ولی 

 نترسید چون تا زمانی که تو کلبه هستین نمیتونه بهتون آسیب برسونه

 پارت پانزدهم

به همون صورت تحمل کردیم خسته شده بودم از بغل آرسام بیرون یک ساعتی رو 
 اومدم

ه آرسام باید سعی کنیم بلوابیم وگر نه فردا نمیتونیم باهاش بجندیم هر کسی سر 
شار دادم  شم ف ستامو رو گو شتم و د سرم گذا شم رو رو  جای خودش خوابید بال

 صداها کمتر شد ولی خوابم نبرد

سههام تلتش رو به تلت من چسههبوند و کنارم صههدای حرکت تلت بلند شههد آر 
 خوابید خودم رو بهش نزدیکتر کردم و آروم خوابیدم

چشهههماِن زیبا و دریاییش را به چشهههمانم دوخت و لبلند دلفریبی زد قلبم نداه 
شده بود  سینه ام کوباند زبانم قفل  زیبایش را تاب نیاورد و محکم و خودش را به 

زد و گفت هههه هیچ دختری نمیتونه به قلب  و چشمانم محو چشمانش ، پوزخندی
 من راه پیدا کنه

چشههمام رو باز کردم کنار آرسههام خوابیده بودم ، خواب دیدم؟ چرا چشههماش در 
 بیداری هم رهام نمیکنه؟
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 چه به سرم اومد با یه خواب؟

سههرم داتکان دادم تا تصههویر آن چشههمها از نظرم پاک شههود اما فایده ای نداشههت 
 .از هام کمک خواستمچشمام را بستم و 

ه در آینده با شلصی به نام نیهاد روبرو می شوی او به تو در شکست طرطبه  هام 
کمک میکند ولی همان طور که خودش گفت هیچ دختری تا به حال به قلبش راه 
با یک خواب  باز نکرده زیادی مغرور و از خود داضهههی و غیر قابل تحمِل ولی تو 

 !قلبت درگیر نشهذهنت درگیرش شده! مواظب باش 

شویی رسوندم و  ست سام و بردیا خواب بودن خودم را به د چشمام رو باز کردم آر
شتم و به حمام رفتم  شلوار بردا ست بلوز  شیدم از کوله ام یک د صورتم پا آبی به 

 .شاید این طور تصویر اون چشمها از ذهنم پاک بشه

صدای بلند خرس های  تقریبا موفق شدم حالم بهتر شده بود پشت میز نشستم و با
 خواب آلو رو صدا زدم

ههه پاشید دیده چقدر می خوابید امروز روز سلتی در پیش داریم باید انرژی ذخیره 
 کنید

آرسام در حالی که چشماش را به زور باز میکرد سرش را بلند کرد ههه آسا هنوز زوِد 
 بزار بلوابیم

. 

شویی انداخت یه   ست شد و خودش رو تو د شتن اما بردیا بلند  سیده بودم ک کم تر
 دشمنی که او را نمیبینی کار ساده ای نیست

بردیا پشت میز نشست و جرعه ای از چاییش خورد به ساعتم نداه کردم ده صبن 
ستم موهایش را نوازش کردم رِد لبلندی بر لباش  ش سام ن شدم و کنار آر بود بلند 

 نقش بست

 ه پاشو خرس خوشدِل من
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 را باز کرد ه خرس خوشدل؟ لبلندش پر رنگ تر شد چشمانش

 !ه آره دیده مثل یه خرس خوشدل خوابیدی پاشو امروز باید آجی رو یاری کنی

 نیم ساعت بعد همه آماده پشت در ایستادیم

هههه باید هر سه پشت به هم دست در دست هم بایستیم تا غافلدیر نشیم نداهتون 
رو فشههار بده ، به زمین باشههه هر کسههی اثری از او دید دسههت اون دوتای دیده 
 مستقیم بهش نداه نکنید که بفهمه اونو دیدید باید غافلدیرش کنیم

ست  شدیم د شتمان به هم بود از کلبه دور  شدیم و همین طور که پ از کلبه خارج 
سط  ستم تو ست بردیا مردد بودم ولی با گرفتن د سام رو گرفتم برای گرفتن د آر

 حواسم را جمع اطراف کردم بردیا دست از کلنجار رفتن با خودم برداشتم و

صدای قدم زدن آرامی  شهام رو تیز کردم  سکوت عجیبی همه جا رو گرفته بود گو
 ... از سمت راستم شنیده میشد دستانشان را فشار دادم تا آماده باشند

 پارت شانزدهم

لحظه به لحظه نزدیکتر میشد دستشون رو رها کردم و به سمت صدا دویدم لددی 
ای چند ثانیه ظاهر شهههد و به زمین افتاد دوباره نامرئی شهههد به هو زدم که بر 

 حضورش و کنار آرسام و بردیا از جای قدم هایش حدس زدم

شون  شتن و چند لدد حواله اطراف سری به عقب برگ شتتونه  شید پ هههه مواظب با
کردن چند تاییش به او خورد و دوباره ظاهر شهههد ولی باز نامرئی میشهههد دیده 

 می ریلت داشت اعصابم رو بهم

یک آن حس کردم جایی در اطرافم شکل برگ ها حالت محوی دارد با یک تصمیم 
ناگهانی آن قسههمت را آتش زدم حدسههم درسههت بود مرد نامرئی بدونی که ظاهر 
سان آتش گرفته ولی در  شکل ان سوخت اندار هوایی به  شت در آتش می  شود دا

 کمال آرامش راه میرفت و به من نزدیکتر میشد

شانس پس آتش روی او تاثیری ندارد آرسام و بردیا به او نزدیک َاه لع نت به این 
 شدند
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 !ه جلو تر نیایید آتیش میدیرین

 !لبلندی بر لبانم نشست اگر تو ضد آتشی منم هستم

صورتش کردم مرد نامرئی به زمین افتاد  شتم و مشتی حواله  سمتش خیز بردا به 
خ و شههعله ور ، بدون اینکه حتی اما کل وجود من را آتش فرا گرفت آتشههی سههر

لباسههم بسههوزد و دردی را حس کنم آتش در اطرافم زبانه میکشههید آرسههام و بردیا 
 وحشت کرده بودند

 !ه نترسید چیزیم نمیشه

مرد نامرئی با قیافه ای شبیه پسری که در خواب دیدم ظاهر شد پس توانایی افراد 
 قبلی به اینها هم میرسه

سلره ا شقش پوزخندی به فکر م سر در نظرم جذاب بود ولی عا شاید آن پ ش زدم 
 که نیستم که دست و دلم با دیدنش بلرزد

اخمهایم را در هم کردم و به طرفش حمله کردم لددی به شهههکمش زدم که جیغی 
 بلند کشید گوشم از صدای جیغش بوق میزد

شبیه  شت فرا گرفته بود درست  شکمش را آتشی متفاوت با آتشی که خودش دا
 عله ور در اطراف من به رنگ قرمز ، پس آتش من برآتش او پیروز استآتش ش

ضربه های پی در پی به او  ستش را پیدا کردم دوباره به او حمله کردم و  شک راه 
میزدم همه وجودش با اتشهههی که هم رنگ آتش شهههعلور در اطراف من بود می 

دود  سهههوخت صهههدای نعره هایش همه ی جندل را فرا گرفت و در میان آتش به
 تبدیل شد و از بین رفت

 تمام شد سومین نفر هم از بین رفت اما چرا آتش من خاموش نمی شد؟

 هام با لبلندی به سمتم آمد ه فقط بلواه که آتش خاموش شه

 همین کار را کردم آتش خاموش شد
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هام ههه پس فهمیدی که رقیب هات هم نیروی نفر قبلی رو دریافت میکنن ، با این 
ضافه اینکه با حال نفر بعدی  شدنه به ا ضد آتش و باتوانایی تغییر چهره ونامرئی 

ستقیم به چشماش نداه کنی ذهنت  صورتی که تو هم م نداه به چشمات البته در 
 رو میلونه ، کار سلتی در پیش داری استراحت کن تا یک ساعت دیده میرسه

 !!!ه حداقل راه شکست دادنش رو بهم بدو

 . خودت پیدایش کنیلبلندش پر رنگ شد ه باید 

از جلوی چشهههمام غیب شهههد خوب میدفتی مده چی میشهههد این هام هم معلوم 
 ! نیست دوسته یا دشمن

به کلبه رفتیم تا کمی اسههتراحت کنم دیدر هیچ ترسههی نداشههتم چون به این باور 
 .رسیده بودم که خدا همیشه همراهمه

 آرسام ه بردیا دیدی یارو چه خوشدل بود؟

 !اال انداخت ه همچین مالی هم نبودبردیا شونه ای ب

 .ه قیافه اصلی خودش نبود

 آرسام ه پس کی بود؟

سم نیهاد کرده بود که در آینده ی نه چندان دور به ما  شلصی به ا شبیه  شو  خود
 !ماحق میشه

 بردیا ابروش رو گشید تو هم ه به اون چه نیازی داریم؟

 !ه نمیدونم هام گفت

 پارت هفدهم

بود برسه و من این بار باید تنها به سراغش برم ، روی تلت  یک ساعت دیده قرار 
 دراز کشیدمو به سقف زل زدم آرسام کنارم نشست ه آجی میلوای باهات بیام ؟
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هام بدون دلیل حرف نمیزنه ، باید تنها برم ندران نباش هر چقدرم  ه نه آرسامی ه
 قوی باشه قوی تر از من نیست

 مرئی هم میتونم بشملبلند موزیانه ای زدم ه تازه نا

 نیشای ارسام شل ه ما هم میتونیم؟

 .ه بیا امتحان کنیم

سادم  شت بردیا وای شدم و پ شدم از جام با آرومی بلند  ستم و نامرئی  چشام رو ب
 یه پخ بلند گفتم که بردیا یه متر پرید هوا

 بلند خندیدم و ظاهر شدم

 بردیا باحرص گفت ه قلبم اومد تو دهنم دختر دیونه

 م ه چه طور باید نامرئی شد؟ارسا

 ه چشات رو ببند و به خودت تلقین کن که نامرئی هستی

 ارسام چشاش رو بست و نامرئی شد با نیش باز نداهی به بردیا کردم ه نوبت توِ 

 بردیا هم چشاش رو بست و نامرئی شد

 .ه خوب دیده ظاهر شید کافیه

 !ولی خبری نشد ، خوششون اومده

بهها هههم از پشههههت سههههرم اومههد ه یهههههو صههههدای هههر دو شههههون 
 پههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخ

 !هین بلندی کشیدم ه قلبم رو سوراخ کردین بی شعورا

 صدای خندشون بلند شد و ظاهر شدن

سرم کندم و موهام رو  شالم رو از  صداش اومد ،  زود تر از اونی که هام گفته بود 
 در رو باز کردم باالی سرم بستم که اذیتم نکنه
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سوندم و همون  با قدم های آروم خودم رو به جلوی کلبه که خالی از درخت بود ر
جا ایستادم خبری از کسی نبود ، با احساس درد شدیدی تو ناحیه ی کمرم به جلو 
پرت و به درخت کوبیده شههدم ، سههریع خودم رو نامرئی کردم و جاخالی دادم که 

 دصدای کوبیده شدنش به درخت اوم

شدم دروغ  شدم ولی ظاهر ن سم کنه از اون جا دور  ست به درخت پر پس میلوا
چرا ازش بد زهر چشههمی گرفتم وقتی دید خبری از ظاهر شههدن من نیسههت ظاهر 
ضربه ای قوی به گردنش زدم که به  شدم و  شتش به من بود بهش نزدیک  شد پ

 ه مثل نکمزمین افتاد و غیب شد بله آقای مو قشنگ از پشت نزن تا مقابله ب

 جام رو تغییر دادم تا نتونه پیدام کنه

 صدای عجیبش بلند شد ه بهتر رو به رو بجندیم

 !ه ببین کی به کی این حرف رو میزنه خودت اول شروع کردی

 !!!این بار من اول ظاهر شدم اونم بالفاصله ظاهر شد این که زنه

 مبا چهرهی زشتش اگه میلواستم هم نمیتونستم به چشاش زل بزن

سمتش دویدم به نزدیکیش  سمتم حمله کرد ، منم هم زمان به  جیغی کشید و به 
که رسههیدم جاخالی دادم و خودم رو روی زمین انداختم ، همون جا چرخی زدم و 
 با پاشنه پا به شکمش کوبیدم ، که مچاله شد و به زمین افتاد ولی پام رو ول نکرد

 وندم و پام رو بیرون کشیدمخوست پام رو بپیچونه که خودم رو همراهش پیچ

ضی  با چیزی که به ذهنم رسهید به چشهمانش زل زدم ، درسهته نقاه ی قوت بع
 !وقتها میتونه به نقاه ضعف تبدیل بشه این راه شکستشه

شیدم و مدام این فکر رو توی ذهنم  شکمش رو ک شت زدن به  شه م توی زهنم نق
رای ضهههربه عقب بردم که تکرار میکردم تا دوباره به او نزدیک شهههدم دسهههتم را ب

دسهشهت را حصهار شهکمش کرد ولی من زاویه حرکت دسهتام رو تغییر دادم و با 
 چرخوندن سرش گردنش رو شکوندم که به زمین افتاد
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 جسمش خود به خود آتش گرفت و از بین رفت

خوستم به کلبه برگردم که هوا تاریک شد ، با دیدن شلصی که باالی کلبه نشسته 
زد نفس در سهههینه ام حبس شهههد ، فکر نمیکردم نفر پنجم به این بود و پوزخند می

 !!!زودی برسه

 پارت هجدهم

هنوز حضههورش رو هضههم نکرده بودم که به پایین پرید و در مقابل چشههمان گرد 
شده ی من به پنج نفر تبدیل شد ، یعنی چی؟ توانایی این یارو اینه که پنج تا بشه 

 ره دورم قرار گرفتن، آروم از هم دور شدن و به صورت دای

 . تو ذهنم از هام کمک گرفتتم ه هام کجایی کمکم کن وگر نه نفلم میکنن

ه فقط یکیشون میتونه بهت آسیب برسونه بقیه شبه هستن برای گول زدنت  هام 
 !، به چشمان کالغ نداه کن

نداهم رو به کالغی که باالی کلبه نشسته بود دوختم به یکیشون زل زده بود ، که 
 طوراین 

نفر سههمت راسههتیم خود واقیش بود ولی خودم رو به شههبه کنارش نزدیک کردم ، 
اونها هم آروم آروم به من نزدیک میشههدن به رو به روی شههبه که رسههیدم همدی 
بهم حمله کردن ولی من به طرف او برگشهههتم و با تمام توانم مشهههتی به گردنش 

پدید شدن با اینکه سرش کوبیدم که سرش کج شد و کنارش افتاد ، همه شبه ها نا
 از تنش آویزون بود روی پا ایستاده بود

این منو می ترسههوند ازش دور شههدم و جایی نزدیکی در کلبه ایسههتادم و نداهش 
 کردم

سرش را صد و هشتاد درجه به دور خودش چرخوند و با صدای استلون هایی که 
سر جایش قرار د شدن بودن دوباره  ست  شایدم در ستن یا  شک اد باورم در حال 

 نمیشه دوباره مثل اول شد
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سمت کلبه دویدم ولی مویم از  شیدم و به  سیده جیغی ک خدای من چرا نمرد؟ تر
 پشت کشیده شد و به زمین افتادم سریع خودم را نامرئی کردم و از او دور شدم

ستاده بود و  سندر گرفتم هنوز همون جا ای شتش  خودم رو به درختی رسوندم و پ
یکرد سههعی کردم صههدای نفس کشههیدنم رو آروم تر کنم درمانده به اطراف نداه م

 دوباره از هام کمک خواستم

هام هههه تو افراد طرطبه سه نفر هستن که مثل خودش فقط با فرو کردن چاقویی 
شونه ، با دو نفر دیده هم تو  شن اینم یکی شته می شون ک که بهت دادم درون قلب

 !سفری که در پیش دارین روبرو میشی

دی درون قلبم تابید دستم رو روی چاقو گذاشتم و از پشت درخت به جایی نور امی
که مرد مرموز ایسههتاده بود نداه کردم ولی اون نبود! سههعی کردم حرکت اضههافی 

 انجام ندم

چاقو رو از کمرم جداکردم ، اون هم نامرئی بود قدمی جلو گذاشههتم صههدای خش 
ستم باالی درخت  شی از باالی درخت می اومد خوا رو نداه کنم که موهام رو تو خ

 مشتش گرفت و کشوند باالی درخت و درست روبروی خودش قرارم داد

شد  ست و باعث  ش شدم که لبلندی برلباش ن ضع پیش اومده ظاهر  ناامید از و
 دندونای نیشش رو ببینم

خدای من اون یک خون آشهههامه ، با چشهههماش تلسهههمم کرده بود ، توانایی هیچ 
 حرکتی رو نداشتم

لحظه به لحظه نزدیکتر و دندونای نیشش نمایان تر میشد ، چاقو رو سفت  سرش
م گذاشههت و فشههار داد درد شههدیدی کل 11تو دسههتم گرفتم ، دندوناش رو رگ 

 وجودم را گرفت

شم  صدای هام تو گو شد  شت تمام خونم رو میمکید ، بدنم کم کم بی حس می دا
 پیچید ه چاقو رو بزن تو قلبش وگر نه میمیری
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مانی که داشت از شدت درد روی هم می آمد با این حرف هههههههام گشاد شد ، چش
آدرنالینم به نقاه اوج رسید با تمام قدرت به عقب حلش دادم و چاقو رو در قلبش 
فرو بردم و به بیرون کشههیدم ، با چشههمای گشههاد و دهن خونی نداهی به سههینه 

 سوراخ شده اش کرد و از درخت پایین افتاد

ی میرفت توان نده داشتن خودم را باالی درخت نداشتم ، دنیا دور چشمانم سیاه
شی داغ فرود  صورم در آغو سرم چرخی زد ، از درخت پایین افتادم ولی بر خالف ت

 آمدم

چشمانم را آرام باز کردم ، ههههههههههام بود فرشته ی نجاتم شایدم دیو تمام دردسر 
شام ن شمانم آرام روی هم هایم ، نداهی به روی زمین کردم خبری از خون آ بود چ

 رفت

اما حرکت ههام به سمت کلبه رو حس کردم ، در را باز کرد و داخل رفت به آرامی 
روی تلت قرارم داد صدای ندران آرسام و بردیا را میشنیدم ولی توانایی باز کردن 
چشهههمهایم رو نداشهههتم کم کم این درکم از محیط اطراف از بین رفت و در خوابی 

 ...معمیق فرو رفت

 پارت نوزدهم

تو جام غلای زدم پتوم رو محکم تو بغل گرفتم وای احسههاس میکنم دو روِز خوابم 
آروم چشهههام رو باز کردم هنوز خوابم میومد ولی بینهایت گشهههنم بود ، سهههر جام 

 !نشستم ،اینجا کجاست

 شبیه یه غار بود ، پس آرسام و بردیا کجان؟

 شددر چوبی خونه ی سندی باز شدو هام وارد 

 ه هام اینجا کجاست؟ آرسام و بردیا کجان؟

 ! هام خودش رو به من رسوند ه آسا باید موضوعی رو بهت بدم

 ه چی؟
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 !هام کمی ندام کرد و گفت ه تو دیده انسان نیستی

 ه هان؟؟؟؟

 . ههام ه مجبور شدم تبدیلت کنم

شده بودم از حرفاش چیزی نمیفهمیدم هههه چی میدی هام درست حرف بزن  گیج 
 .ممبفه

هام ه خون زیادی از دست داده بودی داشتی میمردی مجبور شدم تبدیلت کنم به 
 !!!خون آشام

 ه چه.....ی

 .هام ه راهی نبود آسا وگر نه این کار رو نمی کردم

دنیا رو سهههرم خراب شهههد چه فکرایی برای خودم میکردم حاال دیده حتی نمیتونم 
 !آشام باشمداداشم رو داشته باشم ه ولی من نمیلوام خون 

هام هههههه نترس تو نیازی به خون خوردن نداری ، ولی خون تحریکت میکنه اگه 
 .بتونی خودت رو کنترل کنی میتونی پیش خانوادت زندگی کنی

شون رو مثل این یارو پاره کنم  شرد هههه اگه نتونم چی ؟ اگه گردن بغب گلوم رو ف
ادی منو نلواستن چی؟ هام من نمیلوام بهشون آسیبی برسونم ، اونا تو حالت ع

 . حاال که خون آشام شدم دیده اصال منو نمی خوان

هام ه ولی آرسام همه چیز رو میدونه خودش اجازه داد برای نجات جونت این کار 
 !رو کنم

 ه االن کجاست ؟ پس چرا پیشم نیست؟

ست در  شکلی نی ستادم خونه دیده م شی اونا رو فر هام هههه تو یه هفته اس بیهو
رو سری به خانوادت بزن باید تنها این سفر رو بری ! چون ممکنه تو امانن! تو هم ب

کشههت و کشههتار خون ببینی و نتونی خودت رو کنترل کنی و به آرسههام و بردیا 
 ! صدمه بزنی
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 ه تنها میتونم از عهدشون بر بیام؟

هام هههه تو االن یه خون آشامی قدرتت چند برابر شده در ضمن تو تنها نیستی باید 
 اد رو مجبور به همراهیت کنی؟بری و نیه

 .ه وقتی برای آرسام خارناکم نیهاد هم همین طوره

 !هام ه ولی اون یه خون آشامه

ه تو میلواستی ما رو سراغ یه خون آشام  امروز مغزم منفجر میشه از این اطالعات 
 بفرستی؟

 .هام . اون میتونه خودش رو کنترل کنه مشکلی نداره

 نداختهام لباسی مشکی روی تلت ا

 ه این چیه؟

هام ههههه برای مبارزه باید این لباس رو بپوشههی تا ازت محافظت کنه ، لباسههت رو 
 . امتحان کن و برو از خونوادت خداحافظی کن

هام بیرون رفت منم بلند شههدم و کمی غذا خوردم لباسههم رو برداشههتم و از اونجا 
هم کلبه رو بیرون زدم ، به سهههمت کلبه حرکت کردم ، حتی از این فاصهههله دور 

میدیدم ، در یک چشم به هم زدن به کلبه رسیدم و داخل رفتم از یاد آوری آرسام 
 .چشمام پر از اشک شد از همین االن دلم براش تنگ شد

شده خودم  سفید تر  ستم  شتم و به حموم رفتم ، احساس میکردم پو حولم رو بردا
پوستم سفید و لبانم رو به آینه رسوندم و به چهرم نداه کردم ، حدسم درست بود 

شده بود چون زیادی قرمز بود ، هم زیبا بود هم  سناک  شمانم تر قرمز و قرمزی چ
 . ترسناک

بعد از حمام لباسههی که هام داده بود رو امتحان کردم تاپو شههلواری به رنگ چرم 
 .سیاه که با یک کت بلند سیاه که به زیر باستم میرسید تکمیل میشد
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لوار لی و بلوزی پوشیدم ، موهام رو بستم و شالی رو سرم لباس را از تنم کندم و ش
انداختم، سههاکم رو برداشههتم و لباسههام رو توش ریلتم و به سههمت خونه حرکت 

 .کردم

اگه مامان زری منو این طور ببینه نمیترسههه؟ چقدر دلم براش تنگ شههده ، در یک 
، برای  چشههم به هم زدن به در حیاط رسههیدم در مثل همیشههه باز بود وارد شههدم
 . روبروشدن باهاشون کمی دلشوره داشتم ، دلم رو زدم به دریا و وارد شدم

شون  ستاده ، تو چهرهی هم شون ای شسته بودن جلو رفتم و روبرو همه تو حال ن
ترس بود از چشههماشههون خوندم که ازم ترسههیدن ولی آرسههام نه ، خودش رو به 

 .سرعت به من رسوند و جلوی چشمای همه تو آغوش کشید

 آروم تو گوشش گفتم ه نمیترسی بلورمت؟

 .تو چشام نداه کرد و گفت ه حتی اگه تیکه پارم کنی هم دوست دارم

سم داره برام  سام هنوز دو شد ، دیده هیچی نمیلوام اینکه آر شک  شام لبالب ا چ
 .کافیه

 مامان زری جلو اومد ه آسای من

که کی به دنیات آرسهههام رو ول کردم و مامان زری رو تو آغوش کشهههیدم ، مهمه  
آورده ولی مهم ترایِن کی برات مادری کرده ، مامان زری تنها مادر مِن نه مادری 

 !که برای به آغوش کشیدن دخترش میترسه

 پارت بیستم

به طرف اتاقم حرکت کردم و چند دسههت لباس و وسههایل مود نیازم رو تو سههاکم 
 گرفتگذاشتم از اینکه به تنهایی میلوام به این سفر برم دلم  

ست تو پذیرایی  ساک به د شتم زدم و از اتاق بیرون رفتم آرسام و بردیا  کولم رو پ
 وایساده بودن

 آرسام ه ما هم میایم آسا نمی تونم بزارم تنها بری



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

58 

 

 . نداهی به آقای رشیدی که نارضایتی از چشاش می بارید کردم

 ه نه آرسام نمیلوام براتون مشکلی پیش بیاد بهتر تنها برم

ه حتی فکرشم نکن تنها بزارم  آرسام اخماش رو تو هم کشید و با صدای بلند گفت 
 .بری

 لبلندی به خوش قلبیش زدم ه باشه ولی بردیا بمونه

 .بردیا سریع جبهه گرفت ه نه منم میام

 !ه برای تو خار ناکه بهتر بمونی

 .با حرص دندوناش رو رو هم فشرد ه من میتونم از خودم محافظت کنم

یاین بری هام ب حافظی کردیم و بیرون رفتیم ،  خدا یه  م بیرون حرف میزنیم ، از بق
جلومون ظاهر شد هههه حاال که تصمیمتون رو گرفتین مشکلی نیست این لباس ها 

 هم برای شما

 . لباس رو آرسام گرفت

ه اینم آدرس نیهاد تنها زندگی میکنه ، تو یه ویال ، زیاد بیرون نمیاد ، اگه الزم  هام 
 .صدام کن تا بیام شد تو ذهنت

 .آرسام به طرف ماشینش حرکت کرد ه بیایین بریم

 .ه صبر کن آرسام ،به بردیا بدو برگرده

 !بردی با خشم به طرفم برگشت ه گفتم گه میام

 ه میدونم میلوای کمک کنی ولی وضعیت من مثل گذشته نیست میدونی که؟

 بردیا ه خوب که چی؟

شاش زل زدم هههه نمی خ سی تو چ شی؟ خیلی رو با بد جن وای که اولین طعمم با
 !!!اعصابم میری میترسم گردنت رو تیده پاره کنم
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آرسهههام لباش رو گاز میدرفت که بلند نلنده ، به بردیا نداه کردم نداش به نظرم 
 .عجیب اومد ، خواستم ذهنش ور بلونم که نداهش رو دزدید

 .بردیا ه برام مهم نیست

 کرد ه سعی میکنم رو ملت یورتمه نرم ، چاوره؟این بار اون با بدجنسی بهم نداه  

 با به چشم غره ندام رو ازش گرفتم

 !ه بهتره زودتر بریم داره دیر میشه

سههوار ماشههین شههدیم و به راه افتادیم به طرف اصههفهان ، حالم خیلی خوب نبود ، 
شم پیچید  صدای زوزه ی چند گرگ تو گو ستم ،  شام رو ب شیدم و چ عقب دراز ک

 نشستم ، هر دو شون از عکس العملم جا خوردنصاف سر جام 

 آرسام با ندرانی گفت ه چی شده آسا؟ حالت خوبه؟

 !ه صدای زوزه ی گرگ شنیدم .ندران مامان زری شدم

 ...چشام رو بستم و

هام ههههههاز این به بعد فقط دنبال تو هسهههتن کاری با خانوادت ندارن ، هر جا تو 
 .هستی خار هم هست، مواظب همراهانت باش

اهی از سر بدبلتی کشیدم ، تو دلم برای سرنوشتم زار زدم ولی ظاهر خونسردم رو 
 .حفظ کردم

 .ه بچه ها آماده باشید ممکنه چند تا گرگ بیان عیادتم

 .آرسام خندید ه راضی به زحمتشون نبودیم

 !جواب لبلندش رو مثل خودش دادم ه میدونی زیادی منو دوست دارن

، وسههط راه سههه گرگ بزرگ ایسههتاده بودن ، آرسههام  انتظارمون به درازا نکشههید
 . سرعتش رو کم کرد و کم کم ماشین متوقف شد

 ه شما همین جا بمونید؟
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 ....آرسام به طرفم بر گشت ه ولی

 .نذاشتم حرفش رو کامل بزنه ه ندران نباش ، کشتنشون برام مثل آب خوردِن 

کون نمیلورون ، چشاشون از ماشین پیاده شدم و روبروشون ایستادم ، از جاشون ت
 پر از ترس بود ، لبلندی رو لبام ظاهر شد ، اونا قدرت منو حس کرده بودن

صدای زوزه ای بلند اونا رو متوقف  شتم ، قدمی به عقب رفتن که  یه قدم جلو گذا
شون جلوم و دو نفر دیده  صله گرفتن ، یکی سشون بود ، از هم فا کرد ،احتماال رئی

 کت کردن و همون جا متوقف شدنبه سمت چو و راستم حر  

هر سههه همزمان به سههمتم حرکت کردن ، تو آخرین لحظه از جام پریدم و پشههت 
سرشون رو بروی ماشین ایستادم ، هر سه شون محکم به هم بر خورد کردن و به 

 زمین افتادن

به طرفم برگشتن و به سمتم حمله کردن ، احساس کردم حالتم داره عوض میشه 
و تیز شههد ، درسههت مثل شههمشههیر به طرفشههون دویدم و به طور غیر ناخونام بلند 

ارادی گردن هر سههه شههون رو تو یه حرکت سههریع که با چشههم دیده نمیشههد به 
 ناخونام بریدم

هر سه به زمین افتادن ، نداهم به ناخن های خونیم افتاد و دلم خوِن تازه خواست 
 .نیشم درد گرفت،فکرم به سمت افراد توی ماشین کشیده شد و دندونای 

 .صدای هام پیچید ه از اون جا دور شو ، زود باش

به حرفش گوش کردم و به سرعت نور از اون جا دور شدم ، خودم رو به جوی آبی 
شد و احساس درد دندونم از بین  شستم ، حالم کم کم بهتر  ستام رو  رسوندم و د

ستم ش شتم خونی بود ، دهانم رو  ستم رو روی دندونم گذا سمت  رفت ، د و به 
 ماشین رفتم

شین پایین اومده بودن و به اطراف نداه  سام و بردیا از ما اثری از گرگ ها نبود ،آر
 میکردن با طرفشون رفتم ، آرسام به سمتم دوید ه چی شد آسا ؟کجا رفتی؟
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به طرف ماشین حرکت کردم ه چیزی نیست آرسام دستام خونی بود تحریک شدم 
 سیب نزنم، ازتون دور شدم تا بهتون آ 

 .خودم رو تو ماشین انداختم ، اونا هم سوار شدن

 .ه وقتی خون اطراف من دیدین بهم نزدیک نشین نمیتونم خودم رو کنترل کنم

آرسام لبلندی زد هههه خودت رو ناراحت نکن آجی ، میدم اول بردیا رو نوش جان 
 !کنی تا سیر شی

 ن؟بردیا مشتی به بازوی آرسام زد ه بچه پر رو چرا اول م

 پارت بیست و یکم

 داستان از زبان نیهاد

سیدارم را به لبم نزدیک کردم و نیمه ی باقی مانده اش را یک نفس تا آخر کشیدم 
سیداری خاموش  سیدار را در جا شدت از بینی ام خارج کردم و  سیدار را با  ، دود 

شبکه ها رو باال و پایین کردم ، آهی  شتم و  سر کردم ، کنترل تلویزیون رو بردا از 
 تنهایی کشیدم

 صدای زنگ در بلند شد ، اولین بار بود که کسی زنگ خانه رو فشار میداد

 به سمت ایفون رفتم

 ه کیه

 !؟ه باز کنید آقا نیهاد باهاتون کار دارم

صویر را زدم دو  ست کنجکاوم کرد ، دکمه پلش ت سمم را میدان صدای زنی که ا
 مرد هم کنارش بود

 ن؟ه کار داری؟ یا کار داری

 !؟ه یک کار مشترک ، نترس در رو باز کن دوستیم

 پوزخندی زدم ه من دوستی ندارم
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 ؟ه نمیلوای در رو باز کنی؟ شاید میترسی؟

 .کلید رو زدم و خودم را مثل برق به پنج متری شان رساندم

سه نفر وارد شدند ، از تعجب چشام گرد شد یه دختر خون آشام و دو مرد از نوع 
کتی سریع درست روبروی دخترک ایستادم انقدر حرکتم سریع بود آدمیزاد ، با حر 

که هوای ایجاد شههده موهایم را روی صههورتم ریلت و شههال دخترک را از سههرش 
انداخت، موهای خرماییش از زیر شههال بیرون آمد ، چشههم و لبانی سههرخ به رنگ 
سکوتش تعجب نکردم همه در  صیل ، از  شت ، درست مثل خون آشامی ا خون دا

 ین دیدار محوم میشدنداول

 .پوزخندی بر لبانش نشست و گفت ه همیشه مهمونات رو در خونه نده میداری

شما مهمونید من که دعوتتون  شدم هههه کی گفته  صبانی  از پوزخند بی موردش ع
 !نکردم

 .با حرص گفت ه کار مهمی باهات داریم

 ندبه آدمی زادها نداه کردم با ابروی گره خورده نظارگر بحث ما بود

 ه بیایین تو

 به سمت ویال حرکت کردم بقیه هم دنبالم راه افتادند

 وارد ویال شدیم دعوتشان کردم به روی مبل بنشینند

خوب باید کار مهمی باشههه ، چون من شههما رو نمشههناسههم اول خودتون رو معرفی 
 .کنید و بدید منو از کجا میشناسین

 اور کردنی نبوددختره شروع به حرف ، چیزهایی که میشنیدم برام ب

 ه شما کار بزرگی کردید ولی من آرامشم رو دوست دارم نمیلوام بی جهت بمیرم

چشمهای سرخش ترسناک شد مثل برق خودش را به من رساند و یقه ام را گرفت 
ه این همه راه نیومدیم که این جواب رو بشنویم ، دستم را روی دستش قرار دادم 

 هر شدمو از ان جا غیب شدم و توی باغ ظا
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شمانی گرد اطراف رو نداه کرد ههههه چاور این کار رو کردی؟ حاال میفهمم چرا  با چ
 هام میلواد با ما بیای! چه قدرت های دیده ای داری؟

 ه اگه یقم رو ول کنی میدم

 به خودش اومد و یقه لباسم رو رها کرد

 ه آب و باد تحت فرمان من است

جلوی موهایش را به بازی گرفت ، با دسههت باد را با سههمتش هدایت کردم ، باد 
چشمانش را بسته بود تا اذیت نشود ، از بازی باد با موهایش خوشم آمد و باد را 
شد هههه کافِی فهمیدم ، نیاز به  ضش بلند  صدای اعترا شتری فرستادم ،  با قدرت بب

 ثابت کردن نیست

 باد را قاع کردم به سمتم برگشت ه خوب کی حرکت کنیم؟

 !ب مثبت نداده امه من که هنوز جوا

هههه ببین وقت نداریم ، قول میدم اتفاقی برات نیفته ، از این وضعیت خسته شدم 
 .کمک کن زود تر تمومش کنیم ، اگه هام ازم نلواسته بود به سراغت نمی آمدم

 کالفه دستیم را در موهایم فرو بردم

 ه باشه باید چکار کنیم؟

 !ریمه بریم تو تا هام بیاد و بده که باید کجا ب

 پارت بیست و دو

 وارد ویال شدیم هام قبل از ما رسیده بود

 !هام ه بشینید باید در مورد سفرتون چیزهایی بهتون بدم

روی مبل نشستیم ، هام از جاش بلند شد و روبروی ما ایستاد ، با دست اشاره به 
دیوار کرد نداهمون رو به دیوار دوختیم ، دریچه ای تونل مانند باز شهههد زیادی 

 ترسناک بود ، آب دهانم را قورت دادم



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

64 

 

 ه هام این چیه؟

هام تو چشههمام نداهی کرد ههههه آسهها اونجایی که میلواید برید خبری از آسههایش 
نیست ، این تونل شما رو به یه دنیای دیده وصل میکنه ، البته اونجا هم دوستای 

بعد  دارم که به سهههراغتون میان و شهههما رو به جایی امن میبرن، ولی از این به
 .نمیتونی با من ارتباطی برقرار کنی ، چون دنیاها از هم جداست

 پس از کجا بفهمیم باید چیکار کنیم و کجا بریم؟

 !ه با نشانه هایی که براتون گذاشتم

 !!به آرسام و بردیا نداه کرد ه وشما امکان داره زنده به اون دنیا نرسید

 ؟وحشت همه ی وجودم را گرفت ه چهههههههههههههههی

 اونا ضعیفن ، حتی با اون لباسا شانسشون پنجاه درصده

 !ه پس اونا نمیان

 .آرسام ه نه آسا من تنهات نمیزارم

 . ه ولی آرسام اگه اتفاقی برات بیفته خودم رو نمی بلشم

 !به طرف هام برگشتم ه نمیلوام ببرمشون

 !هام ه باشه ، نیهاد برو و لباس ملصوص رو بپوش باید راهیتون کنم

شستم ، چشاش نی شدم و کنار آرسام ن شد و به طرف اتاقش رفت ، بلند  هاد بلند 
 شده بود دو کاسه ی خون ،دستام رو دور گردنش انداختم ،روش رو ازم بر گردوند

 ه داداش از همه ی دنیا برام با ارزش تری ، نمیلوام اتفاقی برات بیفته

 ندام کرد

 ! ردم ، یه قول آساییلبلندی به روش پاشیدم ه قول میدم سالم برگ

 اینبار اون لبلند زد
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 ه تو هم قول بده مواظب خودت و مامان زری باشی ، تنهاش نزار باشه؟

 سرش رو تکونداد ، با صدای که میلرزید گفت ه مثل مادر خودم هواش رو دارم

 .خنده ی آرسام بلند شد ه آجی کوچولو رحم کن! منونلور

شونیم رو ب وسید هههه زود برگرد خواهری ، تازه پیدات محکم تو بغلم فشردمش پی
 !کرده بودم

 .دیده نتونستم جلوی ریلتن اشکام رو بدیرم و آروم شروع به گریه کردم

 .صدای هام بلند شد ه آسا تو هم برو لباست رو عوض کن

سرم رو بلند کردم و به نیهاد با اون کاپشن و شلوار مشکی که اندام ورزیده اش رو 
 میدذاشت نداه کردمزیبا تر به نمایش 

از آرسام جدا شدم ، اشکام رو پاک کردم ، کوله پشتی ام رو برداشتم و وارد یکی از 
 اتاقهای ی ویال شدم

لباسم را عوض کردم ولی شال نداشت شالم خودم رو پوشیدم و از اتاق خارج شدم 
ه ، هام به من نزدیک شد و شالم را از سرم برداشت هههه بهش نیاز نداری برید رو ب

 .روی تونل بایستید

 کفشی های از جنس عجیب جلویمان ظاهر شد

 !هام ه بپوشید

کاری رو که گفت انجام دادیم به داخل تونل نداه کردم ، زیادی عمیق و ترسههناک 
 بود ، نداهی به نیهاد کردم ،ترسی در چهره نداشت و به تونل نداه میکرد

 !!!ها را سفید کردم پس چرا من می ترسم، واقعا که روی همه ی خون آشام

هام هههههه همدیده رو نده دارید که یک جا فرود بیایید وگم نشههید. نیهاد دسههتم 
 راگرفت

 هام ه خوب دیده بپرید تو
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 . آخرین نداهم را به آرسام و بردیا کردم و با چشمان بسته درون چاله پریدم

به درون هوا شهههناور بودیم و با سهههرعت به طرف انتهای تونل پیش میرفتیم هوا 
سهههرعت به صهههورتم میلورد و امانم را بریده بود ، نیهاد من رو به طرف خوردش 

 کشید لباسش را چسبیدم و صورتم را در سینه اش ملفی کردم

بعد از چند دقیقه فشهههار هوا کمتر شهههد ، به اطرافم نداه کردم همچنان ظلمت به 
 همه جا حکم میکرد

روی ساحی صاف فرود اومدیم ،  فشار هوا کمتر و کمتر شد تا به صفر رسید آرام
لباسش را رها کردم و به اطراف نداه کردم هوا تاریک تاریک بود ، نداه هاج و واج 

 و مستاصلم رو به نیهاد دوختم

با نداهی گذرا به من گفت هههه شاید علت همراهی من با تو قدرت مسیر یابی من 
 بوده

 شدفت زده نداهش کردم

 !به جلو حرکت کرد ه دنبالم بیا

نیم سههاعتی حرکت کردیم تا به جایی مرتفع رسههیدیم ، مثل اینکه نوک قله ی کوه 
ایستاده باشی ، زیر پایمان شبیه یک شهر بود که به هفت قسمت تقسیم میشد و 
صری  سمت ق شد و در آخرین ق ضلیم از هم جدا می سمت با دیواری بلند و  هر ق

 .بزرگ به رنگ سرخ دیده میشد

 !!!ید از هفت دیوار عبور کنیمما برای رسیدن به او با

 پارت بیست و سه

 به طرف پایین تپه به راه افتادیم ، صداهایی از اطراف به گوشم میلورد

 ه تو هم میشنوی؟
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شیم ، تو یه چشم بهم  بهم نداهی کرد و دستام رو گرفت ، خیلی زیادن باید غیب 
ریان آبش خیلی زدن پایین تپه ی کوه مانند بودیم جلومون یه رودخونه بود که ج

 سریع بود ، صداشون داشت نزدیک میشد راهی جز مبارره باقی نمی موند

 ه فرار فایده نداره باید مبارزه کنیم

شون باز همون حس به  شدن شونه ی موافقت تکون داد ، با نزدیک  سرش رو به ن
شدن دندونام هم به طرف  شروع به حرکت کردن و بلند تر  سراغم اومد ناخونام 

رکت کرد ولی این بار دردی حس نکردم ، حدود ده تا گرگ بزرگ دورمون بیرون ح
کرده بودن ، دو تایی به جون گرگ ها افتادیم خیلی قوی بودن با یک ضههربه از پا 
در نمی اومدن ،ولی قدرت بدنیم و سرعتم خیلی باال بود و توان صدمه زدن به من 

 . رو نداشتن

 !ام میکرد ه دختر تو از منم قوی تریهمشون نابود شدن ، نیهاد با تحسین ند

هههه آره گفتم که همه قدرتای اون پنج نفر بهم رسیده ، به دستام نداه کردم خونی 
ستفاده کنم  شتم از دندونام ا ست ندا شتم دو شون رو با ناخونام ک شده بود ، هم

 نیهاد هم همین کار رو کرد ، به طرف چشمه ی آب رفتم که دستام رو بشورم

 !ن آب نیسته صبر کن او

 نداه گیجی بهش کردم چون تاریک بود معلوم نبود که آب نیست

 ه پس چیه؟

ستای اینجاییمون رو پیدا  شمه خوِن برای پیدا کردن آب باید دو هههه خون ، این چ
 .کنیم

 ه تو اینا رو از کجا میدونی ؟

 .ه اینم یکی از قدرت ها ی من  

 ه کجا باید پیداشون کنیم؟

 . ه دنبالم بیا
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 ف تپه حرکت کرد غار کوچکی زیرش بود ه بیا باید بریم این توبه طر 

شدیم اول همه جا تاریک بود  آب هانم رو قورت دادم و به طرفش رفتم ، وارد غار 
سبز حرکت کردیم تا به دری  شم میلورد به طرف نور  سبز به چ ولی کمکم نوری 

شدیم  شد و ما داخل  سریع باز  مثل اینکه ما رو از آهنی رسیدیم ، نیهاد در زد ، در 
شهری  سوالی راهمون دادن ، از در که عبور کردیم با  شناختن! بدون هیچ  قبل می
شید  سبز بود به چشمه کوچک آبی که از زمین میجو شدیم همه چیز  بزرگ روبرو 

 نزدیک شدم و دست و صورتم را شستم نیهاد هم همین کار رو کرد

شت صی که در رو برامون باز کرد برگ شل م به قیافش دقت نکرده بودم ، به طرف 
 شبیه انسان بود ، ولی گوشهای درازی داشت

هههه من خدمت کار ملصوص ملکه ی بزرگم اومدم شما رو پیش اون ببرم ، دنبالم 
 .بیایید

سط  سبز در و صری بزرگ به رنگ  شهر رسیدیم ، ق سط  دنبالش راه افتادیم تا به و
با پیچک های سبز تر از خودش  شهر قرار داشت ، ستون های بلند و سبز رندش که

صی  شکوه و زیبایی خا شده بود  سفید زینت داده  شده بود و با گلهای ریز  احاطه 
شت ،  ستون ها وجود دا صر هفت تا از این  شیده بود ، دو طرف در ق صر بل به ق
من که دلم نمیلواست برم داخل ، دوست داشتم همین جا بشینم و قصر رو نداه 

 !کنم

 !!!قص شدیم وای داخلش که خوشدل تره ولی مجبوری وارد

شده بود ولی به جای پیچک با  ستون تا تلت ملکه کشیده  داخلش هم دو ردیف 
 .گل هایی به رنگ سرخ تزئین شده بود

خودمون رو به تلت ملکه رسوندیم ، ملکه با ابهت خاصی وارد شد و روی تلتش 
م رو برد ، چی میشد منم نشست دهانم از زیباییش باز موند البته لباسش بیشتر دل

 !!ملکه بودم؟
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ساریان ملکه شهر زمرد هستم خوشحالم که باالخره  صدای ملکه بلند شد هههه من 
ستند ، همه جوره همایتتون میکنم ، درباره  شدن که مقابل طرطبه بای کسانی پیدا 
شهر ما  ست که که ماهی بهتون میده ، تو  ی انجام ماموریت تون هم چیزهایی ه

شب و سط هفت روز و  شهر تاریکی تو شِب ،  شه  شهر تاریکی همی جود داره ولی 
دیوار به هفت مناقه تقسیم شده ، تو هر مناقه راهی ملفی به شهر زمرد وجود 
داره که نشونه اش رو ماهی بهتون میده ، لباس های ملصوص شهر تاریکی رو در 

یدونم ت ید چون م ید اسهههتراحت کن یارتون قرار میدم ، االن هم بر نل انرژی اخت و
 .زیادی ازتون گرفته

 ما رو به اتاقی بزرگ رهنمایی کردن ، یعنی هر دوتامون باید تو این اتاق باشیم؟

 .نیهاد ببلیال خودش رو رو تلتش انداخت ، حاال بازم خوبه تلتا جداس

سا کردم و وا رفتم  شد نداهی به لبا ست لباس وارد  شد و ماهی با چند د در زده 
 !خودشون بهمون میدادنچی میشد مثل لباس 

لباسهایی که به ما داده بودن مشکی بود که با نوارهای قرمز تزئین شده بود ماهی 
از اتاق بیرون رفت منم مثل نیهاد خودم رو روی تلت انداختم ، از خسهههتدی زیاد 

 چشام داشت رو هم میرفت ، تسلیم شدم و چشام رو بستم

شام رو باز ک سندینی نداه یه نفر چ ردم و در کمال تعجب چهره ی نیهاد رو ولی با 
نزدیکی صورتم دیدم ، هینی کشیدم و خواستم بشینم که دستاش رو رو شونم قرار 
ه نترس کاریت ندارم ، کال با دخترا کار ندارم فقط رنگ چشات توجهم  داد و گفت 

 رو جلب کرده ، میتونی تغییرش بدی؟

 ه نه چه طور باید بتونم؟

 !قیافه بدی اینم نباید برات سلت باشهه وقتی میتونی تغییر 

بی جا نمی گفت چشام رو بستم و چشای نیهاد رو تصور کردم و دوباره باز کردم ، 
 !خنده ای روی لبهای نیهاد ننشست و گفت نمیدونستم چشام اینقدر خوشدله
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 چشام رو به حالت قبل برگردوندم

باید قرمز باشه  چشاش رو قفل چشام کرد و گفت هههه ولی یه خون آشام چشاش
 !مثل تو

 پارت بیست و چهار

 کم کم چشمانش سرخ و غضبناک شد به یک باره از جا پرید و از اتاق بیرون زد

 ه خدایا گیر عجب آدم خود در گیری افتادم چش شد یهو ؟

سب حوله را دورم پیچیدم و وارد  شدم بعد از یک حمام طوالنی ودلچ وارد حمام 
کمد روبرویم را باز کردم و با انبوهی لباس روبرو سهههالن کناری حمام شهههدم درب  

شیدم و بیرون آمدم نیهاد با ابرو های گره خورده  شلوار راحتی پو شدم پیرهن و 
 روی صندلی نشسته بود و عمیق در فکر بود

از اتاق بیرون زدم راه خروج را در پیش گرفتم و از در خارج شهههدم کمی اطرافم رو 
شده بودم ، دلم دلدرمی ها  نداه کردم جای قشندی بود ، هنوز راهی نشده دلتنگ 

و مهربانی های آرسههام رو میلواسههت کاش اینجا بود ، صههدای ماهی از پشههتم به 
 گوش رسید

 ه می تونم کمکی بهتون کنم ؟

 بی طاقت شده بودم ، چرا یکباره به هم ریلتم

 ه ممنون ، میتونی یک نوشیدنی آرام بلش برام بیاری ؟

 ه بله حتما

 !من میرم اتاق برام بیار اونجاه 

به ورودم نکرد و خودم رو بی  هاد عمیق در فکر بود و توجهب  تاق شهههد نی ورد ا
 اهمیت نشون دادن و روی تلتم نشستم

*** 
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نیهاد از اینکه برای اولین بار دختری توجهش رو جلب کرده عصههبی و نا آرام بود ، 
کرد که هرگز جلوی هم دوسهههت داشهههت به دخترک نداه کند هم خود خوری می

دختری خود را کوچک نمیکند و هیچ دختری رو در حد خود نمیدید ، با خود گفت 
با بی اهمیتی و بدخلقی حس به وجود آمده در درونم را از بین میبرم ، نیم نداهی 
شون میداد کرد و دلش دوباره هم  سال تر ن سن و به دخترک که در اون لباس کم 

ست که قبول کردن این ماموریت صحبتی با او را طلب کرد ،  خودش خوب میدان
 فقط و فقط بودن کنار دخترک است

شد و روی میز را با خوراکی  سینی پر از خوراکی وارد  شد و ماهی با  درب اتا زده 
 های رندارنگ تزئین کرد ، آسا با لبلند به طرف ماهی رفت

دیدن این هههههه ممنون ماهی جان من فقط از تو نوشههیدنی خواسههتم ولی حاال با 
 .خوراکی ها فهمیدم که خیلی گرسنه ام

 .ماهی لبلندی زد و با گفتن نوش جان از اتاق خارج شد

 آسا پشت میز نشست و نداهی به نیهاد که داشت آب دهانش را قورت میداد کرد

 .خنده ای بلند سر داد ه نیهاد خان برای هردومون آورده بیا بلوریم

ای بعد بدذارد چون با شکمش نمیشد مبارزه کرد نیهاد تصمیم گرفت بد خلفی را بر 
بلند شههد و خود را به میز رسههاند و شههروع به خوردن کرد ولی دیدر به آسهها نداه 
نمیکرد تا باز دلش ساز ملالف نزند و اما آسا از بی توجهی نیهاد دلدیر شد و او نیز 

 .تصمیم گرفت با بی اهمیتی این جوان خود خواه را سر جایش بنشاند

*** 

یک روز از اومدِن ما به شهههر زمرد می گذشههت ، و حاال ماهی میلواسههت اطالعات 
 .دقیق تری از سفر به شهر تاریکی در اختیار ما قرار بده

ماهی رو به روی ما روی مبل نشست ههه من امروز اطالعاتی که ملکه به شما داده 
مناقه ی شهر  رو کامل میکنم ، شاید پیش خودتون فکر کردید که چرا باید از هفت

 تاریکی عبور کنیم در صورتی که هر هفت مناقه به شهر زمرد راه داره؟
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 .نیهاد لبلندی زد ه دقیقا من همین فکر رو میکردم

ماهی هم جوابش را با لبلندی داد هههه در هر مناقه یک گوی قرمز پنهان شده که 
در  در حقیقت اون گوی یک قسمت از هشت قسمِت جان طرطبه است ، شما باید

هر مناقه گوی را پیدا کنید و به شههههر زمرد بیارید ، علت اینکه نمی خوایم اون 
گوی نابود بشه هم اینه که اگه گوی رو نابود کنید طرطبه میفهمه که کسانی برای 
نابودیش اومدن و اونم دست به کار میشه ، شما اون هفت گوی رو پیدا میکنید و 

قصهههر طرطبه هر هفت تا رو با هم نابود میکنید به اینجا میارید و قبل از رفتن به 
 این طور یه شُهک قوی بهش وارد میشه و شما راحت تر می تونید اونو نابود کنید

 به عالمت تایید سرم رو تکون دادم ولی نیهاد دوباره به او لبلندی زد

با او  با لبلند  هاد  ند بود و از اینکه نی با گوش های بل ماهی دختری چشهههم آبی 
سودی میکردم ، ولی صحبت  شدت ح میکرد و به من نیم نداهی هم نمی کرد به 

 ...نباید به این احساسات بها بدم من ماموریتی مهم تر دادم

ماهی از جایش بلند شد هههه لباسهایی که بهتون دادم رو بپوشید ، باید وارد مناقه 
 !اول بشید

شغول باز ک ضور من م سش از اتاق بیرو رفت نیهاد بدون توجه به ح ردن دکمه لبا
شد ، در دل فهشی مثبت هجده در سرش کوبیدم ، لباسم را برداشتم و وارد حمام 
شم آمد واقعا در  شدم ، لباس جدید را تنم کردم ، حرفم را پس میدیرم از لباس خو

 تن زیبا بود به خصوص که با چشمانم تضاد زیبایی داشت

شتش به من بود ولی لب سیار زیبا و از حمام بیرون امدم نیهاد پ اس در تن او هم ب
 .برازنده بود ، برای اینکه پر رو نشود رو از او گرفتم و به طرف در اتاق رفتم

 ه آسا

 سر جام وایسادم و به طرفش برگشتم

 ... از چشاش شدفتی میبارید ه چقدر

 .یهو حرفش رو قاع کرد ه بهتر زودتر راه بیفتیم
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 ! زود تر از من از در خارج شد

 .......!!ههو بی نوبت شفا بدهخدایا این

 پارت بیست و پنچ

به همراه ماهی به سهههمت اولین دریچه که مربوط به مناقه اول میشهههد حرکت 
کردیم ، دریچه درکلبه ای خرابه در خارج از شههههر بود ، ماهی دریچه را باز کرد ، 

 همدی وارد شدیم

گوشههه ی لباس   در هین ورود اندار موجی از ترس به قلبم هجوم آورد ناخواسههته
نیهاد را گرفتم که از حرکت ایسههتاد برگشههت و به من که از اسههترس در دلم رخت 

 می شستند نداهی کرد ، ابرهایش را باال داد ه چی شده می ترسی ؟

 .ه نه ولی یه باره به هم ریلتم

 !ماهی به طرف من برگشت ه این خوبه

دثه مالع می کنند ، این با تعجب به ماهی نداه کردم که گفت هههه تو را قبل از حا
حال تو ای معنی رو داره که خار در کمیِن ، احتماال به محب ورود باید آماده ی 
ست اعتماد کن ! اینو هیچ وقت یادت نره ، چون  سا شه به اح شید ،همی جنگ با
احسههاسههت هیچ وقت بهت دروغ نمیده ، میشههه گفت شههبیه یه پیش بینی عمل 

 .میکنه! دنبالم بیایین

اد رو رها کردم و دنبال ماهی راه افتادم ، با حرفاش حالم بهتر شد و دیده لباس نیه
این اسهههترس با اینکه همراهِم اذیتم نمی کنه بعد از چند دقیقه راه رفتن در راهرو 

 .تاریک به دری که در سقف راهرو باز میشد رسیدیم

ون رو تو ماهی نداهی به ما کرد و کیفی به دستم داد هههه بعد از پیدا کردن گوی ا
 این کیف بزارید تا کسی نبینه و از همین جا برگردید

من دیده میرم یه قدم رفت و دوباره برگشت هراستی تو هر مناقه از یکی از قدرت 
 ها تون نمی تونید استفاده کنید ، مراقب خودتون باشید ، خدا حافظ
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داد که باعث شد ماهی از ما دور شد ، کیف رو کولم زدم ، نیهاد در رو به باال فشار 
باال  یک پرش خود را  با  باز کرد و  به آرامی  خاک بریزد در رو  از اطراف در کمی 
کشید من هم به همین طریق باال رفتم ، درون جایی شبیه غار بودیم ، در را به باال 

 کشیدم و بستم

 نداهی به نیهاد که داشت اطراف را تماشا میکرد کردم

 یم؟ اصال باید کجا دنبالش بدردیمه حاال گوی رو از کجا گیر بیار

به طرف من برگشت ههه گفتم که من برای مسیر یابی همراهتم ، جاش دو میدونم 
 ! برای بیرون رفتن بهتره غیب شیم تا کسی ما رو نبینه

 هر کاری میکردم نمی تونستم غیب شم ، نیهاد هم هنوز غیب نشده بود

 !ه من نمی تونم غیب شم

 . ، کار سلتی در پیش داریم بریم ه پس نمیتونیم غیب شیم

صدای  سیدیم ،  سیاه و خوفناک ر به طرف بیرون غار حرکت کردیم که به جندلی 
قدم هامون روی برگ های خشههک شههده باعث شههد در اطرافمون نیروهایی غیر 

 !عادی و داغی رو حس کنم ، آروم به نیهاد گفتم ه حسشون میکنی ؟ اومدن

 .بزن ه سرش رو تکون داد ه آتیششون

شون کل جندل رو فرا  صدای جیغ بلند شیدم ،  شون رو به آتش ک تو یه لحظه هم
گرفت و باعث شههد موجودات دیده ای به سههمتمون کشههیده بشههن ، دو گرگ که 
شته  شدند رو به نیهاد گفتم هههه گرگ ز شتند جلویمان ظاهر  هیکلی دو برابر ما دا

 برای تو

رش روی گردنش نشهسهتم ناخن به طرف گرگ یه کم خوشهدل تر دویدم و با یه پ
هایم را در گردنش فرو بردم و با یه ضربه کشیدم ، گرگ ناله ای کرد و گردنش رو 

 محکم تکون داد که به زمین افتادم
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به طرفم خیز برداشههت ، به سههرعت از جا بلند شههدم و جا خالی دادم ، خونریزی 
 نمیشم؟ گردنش باعث شده بود گیج بزنه ولی چرا من با دیدن خونش تحریک

به سهههرعت به طرفش دویدم و لددی به سهههرش کوبیدم ، صهههدای خورد شهههدن 
 .استلوان های گردنش بلند شد و به زمین افتاد

نداهی به نیهاد کردم با گرگ گالویز بود به کمکش رفتم ، با لددی که در شکم گرگ 
زدم نیهاد را رها کرد و به طرف من برگشهههت ، غرشهههی کرد و به طرفم دوید ، 

 ان به سمتش دویدم و ضربه ای محکم به سرش زدم که به زمین افتادهمزم

به طرف نیهاد رفتم جون دسههتش زخم بود ، دسههتانش را گرفتم و از زمین بلندش 
 کردم و به دنبال زخم دستش گشتم ، کو پس کجاست

 .ه ندرد خوب شد

شدم هههه چرا  با تعجب به نیهاد چشم دوختم ، ولی با دیدن چشم هایش زوم او 
 شمات رگه های قرمز داره؟چ

نفس عمیقی کشید و چشم ازم دزدید هههه وقتی خون آشام میشم این طور میشه! 
 خیلی بد شده؟

پس به این خاطر چشم دزدید ، لبلندی گوشه ی لبم نشست و با بد جنسی گفتم 
 .ه اتفاقا جذاب شده بودی

 لبلندش را خورد ه بهتر راه بیفتیم

 .به طرف جلو حرکت کرد

 . چلمنگ ، اگه دیده ازت تعریف کردم آسا نیستمپسره ی 

ه خیلی راه تا  به دنبالش راه افتادم ولی باز دلم آشوب شد ، خودم را به او رساندم 
 رسیدن به گوی مانده ؟

 ه آره چه طور مده ؟
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هههه دارن میان باید بریم باالی درخت ، به طرف درخت بزرگی رفتیم و میان شاخه 
م را برای دیدنشههان به طرف پایین خم کردم ولی با های درخت قایم شههدیم ، سههر 

 دیدن صحنه ی روبرویم ،لرز کردم و به عقب برگشتم

 نیهاد خودش را به من نزدیک کرد ه چی شد؟

 .نداهی درمانده به او کردم ه نیهاد مار ، من از مار میترسم

 !این بار خندید ه ندران نباش مارها با من

 ر کنی؟خیالم راحت شد ه می خوای چیکا

نیهاد از جا بلند شد و دستش را در هوا چرخواند ، گرد بادی به سوی ما آمد ، پای 
نیهاد را سههفت چسههبیدم ، گرد باد از کنار ما رد شههد و مارها را با خود برد ، چه 

 قدرت های این پسر باحاِل 

 !ولی این بار ازش تعریف نمیکنم پر رو شده

 پارت بیست و شش

سیدیم همه جا ده دقیقه ای راه رفتی سمه هایی عجیب و غریب ر م تا اینکه به مج
 تاریک بود ولی احساس میکردم یه نفر داره ما رو نداه میکنه

 ه میدونی دقیقا کجاست؟

 .ه نه فقط میدونم اینجاست

 ....ه حس میکنم یکی اینجاست مواظب با

شد و به تنه در  سرعت به عقب پرت  شده بود که نیهاد با  ختی هنوز حرفم تمام ن
 برخورد کرد،با چیزی شبیه تار عنکبودت ولی محکم تر به درخت بسته شده بود

این چی بود سههریع خودم رو بهش رسههوندم و مشههغول باز کردن طناب شههدم که 
سههایه ای بزرگ روی خودم احسههاس کردم، دسههتم از حرکت ایسههتاد و به عقب 

 ... برگشتم ، از چیزی که دیدم وحشت کردم عنکبوت
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ن بود ،آماده ی پرتاب تار به طرفم شههد که جاخالی دادم و روی سههرش دو برابر م
سرش  سرش فکرش رو خوندم و جای گوی رو پیدا کردم ، گوی تو  پریدم ،با لمس 

 بود ، برای به دست آوردن گوی ، عنکبوت باید بمیرد

شهههروع به چرخیدن به دور خودش کرد ، با این کار میلواسهههت منو زمین بزنه ، 
م نده داشههتم و به نیهاد نداه کردم ، داشههت طناب ها رو پاره میکرد، خودم را محک

 طناب ها رو آتش زدم که نیهاد سریع پارشون کرد و دور انداخت

 از روی سرعنکبوت به باالی درختی پریدم ، نیهاد هم خودش رو به من رسوند

یاری و هههه گوی توی سر عنکبوِت ، میتونی با استفاده از باد درخت رو از ریشه در ب
 روی سر عنکبوت بکوبی؟

 ه آره

 .ه من سرش رو گرم میکنم تو هم این کار رو کن

از درخت پایین پریدم و روبروی عنکبوت ایسههتادم ، شههکل ترسههناک و چندشههی 
داشههت ، پاهای بلند و پرز دار و رندی سههیاه با چشههمانی سههفید ، ولی مجبور بودم 

 سرگرمش کنم

دمی عقب گذاشت ، اگه گوی رو نمیلواستیم خودم رو آتش زدم عنکبوت ترسیده ق
 با آتش زدنش کارش رو تمام می کردم

گلوله ای از آتش به زیر پاش پرتاب کردم که عقب پرید ، باد شروع به وزیدن کرد 
شروع کرده، دوباره گلوله ای به طرفش پرتاب کردم ،این بار  ، پس نیهاد کارش رو 

 خاموشش کردبه یکی از پاهاش خورد، که با آب دهانش 

باد شهههدید تر شهههده بود و نزدیک بود ما رو از زمین بلند کنه ، عنکبوت به درختی 
چسهههبید ، بعد از یک دقیقه باد آروم شهههد ، عنکبوت از درخت پایین آمد ولی با 
برخورد تنه درخت به بدنشههش خونی آبی به اطراف پاشههید ، نیهاد خودش رو به 

سوند و با نیروی باد گوی رو شید ، کیفم رو باز کردم ،  عنکبوت ر سرش بیرون ک از 
 گوی رو تو کیف گذاشت ، نفسی از سر آسودگی کشیدم و در کیف رو بستم
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 ه تا یه جونور دیده نیومده بهتر بریم

شتیم  راه برگشت رو پیش گرفتم ، نیهاد خودش رو به من رساند و با هم قدم بردا
و داخل شههدیم ، به قصههر  و در عرض چند ثانیه خودمون رو به دریچه رسههوندیم

برگشتیم ، ملکه با دیدنمان برقی از شادی چشمانش رو پر کرد ، این بار کنار ماهی 
 دختری دیدر ایستاده بود

حسی بد نسبت به او قلبم در قلبم حس کردم ، اون یه دشمن بود ولی این جا چه 
 میکرد؟

ستراحت به اتاق ر  شمون روخراب کنه، برای ا فتیم ولی فکر اون نباید اجازه بدم نق
 دختر رهام نمیکرد

نیهاد به حمام رفت خواسههتم به سههراغ ماهی بروم که در اتاق زده شههد و ماهی 
 همراه دختر مرموز وارد اتاق شدند

 ماهی با لبلندی جلوی من ایستاد و دخترک لباس ها را روی تلت گذاشت

 ماهی ه در هر مناقه باید لباس ملصوص به اون رو بپوشی

 دخترک که چشمانش اطراف کیفم در کند وکاش بود انداختم نداهی به

 ه باشه ممنون بعدا بیا میلوام در مورد موضوعی باهات حرف بزنم

 دخترک کنجکاو به سمت من برگشت ، لبلندی بهش زدم

 ه ماهی دوست پیدا کردی؟

 ماهی لبلندی زد ه جدید نیست تو ندیدیش اسمش زاِک 

 گفتم ه خوشحالم از آشناییتون  لبلندم رو حفظ کردم رو به دختر 

 ماهی نداهی بهم کرد ه گوی رو ببرم؟

 .ه نه بزار بمونه تا بعدا براش تصمیم بدیریم

 .ه باشه ، پس استراحت کن ، من یک ساعت دیده به همراه غذا میام سراغت
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از در خارج شدن ، زاک انرژی منفی زیادی داشت و این منو می ترسوند ، نیهاد از 
شههد ، لباسههی راحت پوشههیده بود بدون نداه کردن به من به سههمت حمام خارج 

تلتش رفت و خودش رو روی اون انداخت بلند شهههدم و به طرف حمام رفتم و 
شدم ، لرزم گرفته  شیدم ، و وارد اتاق  شدلی پو سکی خو شی گرفتم ، لباس عرو دو

 بود ، چون هوا رو به سردی میرفت

تصور کردم ، همان طور که میلواستم  به کف دستانم نداه کردم و شعله ای آتش
از کف دستانم مثل مشعل آتش شعله ور شد ، حرکت بادی را میان موهایم حس 
کردم نداهمی به نیهاد که باد رو در میان موهایم میچرخواند انداختم ، ملالفتی 
نکردم چون موهای خیسم داشت خشک میشد ، بعد از چند دقیقه موهایم خشک 

 آمیز به نیهاد کردم و شعله های آتش را خاموش کردمشد ، نداهی تشکر 

 بلند شدم و روی تلت کنار نیهاد که حاال چشمانش را بسته بود نشستم

 ه من به دختره مشکوکم ، چشمش دنبال گوی هاس

 چشماش رو باز کرد و ندام کرد ه مامعنی؟

 ه آره

 بلند شد و سر جاش نشست ه حاال باید چیکار کنیم؟

 ! رو پیش خودمون نده داریم ، تا بفهمیم ماجرا چیهه باید گویها 

 در اتاق زده شد و ماهی وارد شد ، میز رو چید

 ه ماهی بیا بشین کارت دارم

 .ماهی روی صندلی روبروی ما نشست

 . ه درباره ی زاک بدو

 با کمی تعجب گفت ه مشکلی پیش اومده؟

 ه آره
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 نجا فرار کردهه اون متعلق به شهر تاریکِی ولی چند سالِی از او

 ه چرا فرار کرده؟

 ه میده طرطبه لیاقت ملکه بودن رو نداره

 هکه این طور ، من احساس میکنم اون میلواد خودش ملکه بشه

 ماهی ه چه طور؟

ه چشماش دنبال گوی هاس ، انرژی منفی باالیی داره ، ساکت و مرموِز و مهمتر از 
 همه اهل شهر تاریکِی 

شد هههه اون قدرتای عجیبی داره ، اگه گوی ها رو به ترس تو چهره ی ماهی ظاهر 
 دست بیاره از طرطبه خار ناک تر میشه

 ه گوی ها به چه دردش میلوره؟

ماهی ههههه هر کسههی هفت گوی رو داشههته باشههه میتونه با جذب انرژیش خیلی 
 قدرتمند بشه

ست و گفت ههههه گوی ها پیش خودمون  ش شت میز ن شد و پ نیهاد از جاش بلند 
شک میمونه ، حو شه از چهرت پی به اینکه لو رفته نبره ، و چیزی ندی که  ست با ا

 .کنه

 ......ماهی ه ندران نباشید من کارم رو خوب بلدم

 بیست و هفت

شستم ، دلم برای دست پلت  شدم و پشت میز ن ماهی از اتاق بیرون رفت ، بلند 
نداره ،  مامان زری تنگ شده بود ، نداهی به نیهاد کردم ، احساس کردم هیچ غمی

 به حالش حسادت کردم آهی کشیدم و شروع به غذا خوردن کردم

 ه چی شده آسا؟

 نیهاد با کنجکاوی ندام میکرد ه چیزی نیست



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

81 

 

 !دوباره پرسید ه دروغ ندو ، شاید بتونم کمکت کنم

 تو چهرش ندرانی موج میزد

 . ه فقط دلم برای مامان و آرسام تنگ شده

رو دستام گذاشت همه ی وجودم گرم شد ههه تو لبلندی کم یا بی زد و دستش رو 
حداقل امید داری برمیدردی پیش عزیزات ، من که هیچ کسهههی رو ندارم باید چه 

 !کنم؟

 دلم به حالش سوخت ، دست آزادم رو رو دستاش گذاشتم

 !ه نمیلوام فضولی کنم ولی دلم میلواد بدونم خانوادت کجان

 .خستت نمیکنه بعد غذا بهت میدمدستم رو فشاری داد ه اگه هم صحبتی با من 

لبلندی رو لبام نشههسههت و شههروع به غذا خوردن کردم ، این نیهادم اگه بلواد 
 !میتونه مهربون باشه ولی نمیدونم چرا بعضی وقتا اخالقش غیر قابل تحمل میشه

غذا که تموم شههد دسههت نیهاد رو گرفتم و کشههوندم طرف مبل و نشههسههتم نیهادم 
گرفته بود البد پیش خودش فکر میکرد با چه دختر پرو و مجبور شد بشینه خندش  

 !فضولی طرفه

 !ه خوب بدو تا از کنجکاوی نمردم

ه پدرم ایرانی و مادرم آلمانی بودن ،  تک خنده ای کرد و جدی به تقاه ای زل زد 
مثل اینکه وقتی برای گردش به آلمان میره مامان رو میبینه و عاشههقش میشههه ، 

 .ران میاره و ازدواج میکنن و ثمره ی عشقشون من میشماونو با خودش به ای

سههرش رو برگردوند و تو چشههای گرد و کنجکاوم زوم شههد لبلندی تلخ زد و ادامه 
 .داد ه مادرم موقع به دنیا آوردن من میمیره و من رو با پدرم تنها میزاره

 قاره ای اشک از چشام چکید و از گونم سرازیر شد

ماش رو محکم فشرد هههه اگه بلوای گریه کنی چیزی سرش رو زیر انداخت و چش
 !نمیدم
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 سریع اشکام رو پاک کردم ه نه نه بدو

ادامه داد ههه من زیر دست نامادری بزرگ شدم تا زمانی که پنج سالم شد ، با اینکه 
سههنم کم بود ولی هنوز یادمه که چه طور منو وسههط جندل رها کرد و رفت ، گرگا 

 .و بدنم نمونده بود ولی اون نجاتم دادبهم حمله کردن و جای سالم ت

 ه کی؟

هههه هام . برای اینکه زنده بمونم به خون آشام تبدیلم کرد ، و بزرگم کرد تا به سنی 
 ... رسیدم که بتونم از خودم محافظت کنم ، بعد از اون از همه زن ها متنفر شدم

پس برای  باورم نمی شههد با دهن باز بهش نداه میکردم ، اون هام رو میشههناخته؟
شد  ستاش رو گرفتم که باعث  این بود که هام میدفت بهش اعتماد داره! دوباره د

 یه تکونی بلوره ، خواست از دستم بکشش بیرون که محکم تر گرفتمش

 .ه تو رو نامادریت نلواست ولی منو مادرم

دیده تالشی برای بیرون کشیدن دستاش نکرد و متعجب به سمتم برگشت و گفت 
 مده ندفتی دلت براش تنگ شده؟ ه چی میدی؟

لبلندی یه وری زدم ههه دلم برای اونی که بزرگم کرده تنگ شده ، نامادریم، میبینی 
نیهاد خان همه ی زنا بد نیسههتن ، مامان زری منو با جون و دل بزرگ کرد و هیچ 
 وقت به روم نیاورد که بچش نیستم ولی مادرم منو به خاطر رنگ چشام نلواست

بود و دیده نتونسههتم ادامه بدم ،چشههام لبالب آب شههد واز گونم به بغضههم گرفته 
پایین ریلت ، جلوی چشام مه آلود شده بود و درست نیهاد رو نمی دیدم ، سرم 

 رو زیر انداختم تا شاهد اشک ریلتنم نباشه

یه باره تو جایی گرم فرو رفتم ، گریه فراموشم شد سرم رو بلند کردم و به نیهاد که 
به خودش میفشرد نداه کردم ، دستاش رو شل کرد و به چشام نداهی محکم منو 

کرد و گفت هههه ضرر کرد همچین دختری رو از دست داد ، چشات خیلی قشنده ، 
 هر کسی رو دیونه میکنه

 . ولم کرد و ایستاد و به سرعت از اتاق بیرون زد
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 !چقدر زود رفت نمیشد بیشتر بغلم میکرد ، خسیس

جودم رو پر از آرامش کرد ، از رو تلت بلند شهههدم و به ولی همین چند لحظه و
شباهت زیادی به گوی  سرخ که  سراغ گوی رفتم ، در کیفم رو باز کردم و به گوی 
سرخ چشام داشت نداه کردم ، اندار درونش دنیایی دیده وجود داره مثل کهکشان 

نستم زیبا و خیره کننده ، احساس کردم گوی منو به سمت خودش میکشه ، نمیتو
چشههم ازش بردارم دسههتام رو به طرفش بردم که لمسههش کنم ، که تو وسههط راه 
گرفته شد ، با وحشت به طرفش برگشتم که صدای عصبی نیهاد بلند شد ههه چیکار 

 !میکنی؟ نباید بهش خیره بشی، نیروی شیاانیش جذب بدنت میشه

 !دترسیده از گوی فاصله گرفتم ه عمدی نبود ، منو به سمت خودش میکشی

 در کیف رو بست و به سمتم برگشت ه تنها که هستی سراغش نرو

 سرم رو تکون دادم

 نیهاده آمادگیش رو داری بریم سراغ مناقه دوم؟

 .ه آره بریم تا سریع تموم بشه ، از اینجا خوشم نمیاد

 .نیهاد ه باشه برو لباسات رو بپوش تا بریم

*** 

 همراه ماهی راه زیر زمین قصر رو پیش گرفتیم

 . ماهی جلو تر از ما حرکت میکرد ه دریچه مناقه دوم از زیر زمین قصر باز میشه

 از اتاق های تو در تو گذشتیم تا به آخرین اتاق رسیدیم

شما  شت ههههه من از اتاق بیرون میرم و در رو میبندم بعد  سمت ما برگ ماهی به 
 .یدمیتونید در رو باز کنید، باید بهتون بدم که دارید وارد جهنم میش

از اتاق بیرون رفت و در رو بسهههت ، آب دهنم رو قورت دادم و به سهههمت دریچه 
برگشههتم ، پیش قدم شههدن و دریچه رو باز کردم که با حرارتی غیر قابل تحمل رو 
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برو شهههدم، سهههعی کردم خودم رو آتش بزنم ولی نشهههد ، نداهی به نیهاد کردم ه 
 !نمیتونم خودم رو آتش بزنم

 اش این با من ، فقط از کنار من تکون نلورلبلندی زد ه ندران نب

سرم  ساس حرکت هوا در اطرافم  ستام رو گرفت و به خودش نزدیک کرد، با اح د
داه کردم ، درون حبابی از هوای خنک قرار گرفته  به دور و ورم ن رو چرخوندم و 

 بودیم ، با لبلند به سمت نیهاد برگشتم ه مده کولر بهت وصِل 

شد و م شوند ، برای چندمین بار آب دهنم لبلندش پر رنگ  سمت دریچه ک نو به 
رو قورت دادم و وارد دریچه شدیم ، اطراف پر از حوضچه های آب مذاب بود مثل 
اینکه آتش فشانی فوران کرده و همه جا پر از مواد مذاب شده ، از میان مواد مذاب 

 ......به سمت جلو حرکت کردیم که به دره ای وحشتناک رسیدیم

 بیست و هشتمپارت 

از باال به دره ی پر از مواد مذاب نداه کردیم ، نداهش رو به انتهای دره دوخت ه 
 گوی توی دریاچه ی پر از مواد مذاب انتهای دره س

با وحشت نداهی بهش کردم هههه ما چاور باید از رو دره رد شیم و به گوی برسیم 
 !اینجا جا برای راه رفتن نیست

ه بریم! باد ما رو به پرواز در میاره و میبره پایین ، این هههههه کی گفته ما میلوایم را
 .مناقه رو بدون دردسر تموم میکنیم ندران نباش

بادی که ما رو احاطه کرده بود به حرکت در اومد و ما رو به پایین دره برد و باالی 
مواد مذاب تو هوا نده داشت ، نیهاد با حرکت دستش شروع کرد به کشیدن گوی 

ذاب ، بعد از چند دقیقه تالش گوی از دریاچه ی مواد مذاب بیرون اومد ، از مواد م
ست  شد ، بدون د سریع دور گوی میچرخید ، بعداز اینکه گوی خنک  باد با حرکت 

 زدن بهش اونو تو کیف قرار دادیم

شده بود ،  شتر  سبت به اونها بی شش من هم ن شده بودن ، ک حاال که گویها دو تا 
 به باهاش برام سلت میشهاگه هفت تا بشن مقا
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 ه چی شده؟

 .با استرس به نیهاد نداه کردم ه کشش گویها بیشتر شده میترسم

ههه ندران نباش تنهات نمیزارم ، باید گوی ها رو از هم جدا کنیم اگه کنار هم باشن 
 . برای همه خار ناکه، شایدم زاک رو به طرف خودشون بکشن

 !دم ، درست میدیه اوه خدای من فکر اینجاش رو نکرده بو

باد به طرف باال ما رو به پرواز در آورد ، مرحله دوم خیلی راحت تموم شهههد ، ولی 
 مشکل اصلی جایی برای نده داشتن گویهاست

سازی کردیم ،ولی . شدیم ، گوی ها رو تو اتاق دو جای ملتلف جا شهر زمرد  وارد 
نبالشهههون گشهههت قبلش با اسهههتفاده از نیروم اونا رو نامرئی کردم که اگه هم د

 !پیداشون نکنه

ملکه ما رو دعوت کرده بود که شههام رو با اون بلوریم ، لباس ملصههوصههی رو که 
ماهی برامون آورده بود رو پوشهههیدیم و به قصهههر رفتیم ، لباس قرمز بلندی که به 

 رنگ چشام ست بود

نیهاد داشهههت با نداش ذوبم میکرد، عجب شهههکری خوردما ، شهههیاونه میده برو 
، دنبال ماهی به طرف قسمت ملصوص مهمانهای ویژه حرکت کردیم عوضش کن 

شده  شی  سالنی زیبا و بزرگی که دور تا دور اون با کوزه هایی بزرگ و نقا ، و وارد 
 تزئین و با مبل های سلانتی طالیی تکمیل شده بود شدیم

ملکه ما رو دعوت به نشستن کرد ، کنار ملکه مردی جوان با چشمان آبی و موهای 
فید نشسته بود ،نیهاد روی مبل دو نفره ای نشست و منو کنار خودش نشوند و س

 دستام رو گرفت ، از کارش تعجب کردم ، چرا همچین کرد؟

 ملکه به حرف اومد ه خوشحالم که دعوتمون رو قبول کردین ،معرفی میکنم

 اشاره به مردی که کنارش بود کرد ه پسرم ساواش
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هرِش ،این چرا موهاش کامل سههفیِد ، با فشههار چشههام گرد شههد ، فکر میکردم شههو
دسههتم توسههط نیهاد فهمیدم به پسههره زل زدم ندام رو از پسههره گرفتم و به ملکه 

 دوختم ، مثل اینکه سوالم رو از ذهنم خوند

 ملکه ه پسرم مثل پدرش به صورت ارثی موهاش سفیده

شدن بود رو از دستای نیهاد بیرون  سرم رو تکون دادم و دستام که در حال خورد 
 . کشیدم

شیدنی با رنگ قرمز برامون آورد و جلوی  ستلدم چند لیوان نو شاره ی ملکه م با ا
همه قرار داد ، ولی یه چیزی درست نبود حس خوبی نداشتم به نوشیدنیم نداهی 
کردم مشکلی نداشت ، نداهی به نوشیدنی نیهاد کردم اونم مشکلی نداشت ، سرم 

نهای ملکه و پسههرش نداه کردم ، حدسههم درسههت بود ، رو برگردوندم و به نوشههید
 نوشیدنی رو به لباش نزدیک کرد که با یه جهش مثل برق نوشیدنی رو ازش گرفتم

با چشای ترسناکش به سمتم برگشت و غرید هههه علت کارتون چی بود؟ ، همه ی 
 نوشیدنیو روم ریلتی

 بدون توجه به حرفاش لیوانو رو میز گذاشتم و سر جام نشستم

 . ه تو نوشیدنیتون سم ریلته بودن

 !ملکه ه چههههههههههههی ؟ کی میلواسته پسرم رو بکشه

 .گره ابرو های ساواش صاف شد و خیره نداهم کرد

ههههه میلواسههتم صههبر کنم ولی خیلی زود شههروع کرد ، باید کار زاک باشههه! بهتره 
 دستدیرش کنید ، ولی چرا باید شاهزاده رو بکشه؟

 .رقیب اونه ، و قدرت های زیادی دارهملکه ه چون ساواش 

شتم و جرعه  شربتم رو بردا ساواش نداه کنم  سرم رو تکون دادم و بدکن اینکه به 
 . ای نوشیدم ، سندینی نداه ساواش و دستان مشت شده ی نیهاد کالفم کرده بود

 ملکه ماهی رو صدازد
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 ماهی ه بله ملکه

 ه زاک رو بیارید اینجا

کرد ، چشههام رو به هم زدم و با لبلندی دلش رو آروم   ماهی نداهی ترسههیده بهم
 کردم

 ماهی ه چشم ملکه

 ماهی از در بیرون رفت و بعد از ده دقیقه برگشت ه ملکه زاک نیست

 ترسی در دلم خانه کرد سریع از جام بلند شدم

 ملکه ه چی شده آسا؟

 ه با اجازتون برم ببینم گوی ها سرجاشوِن یه نه؟

اد ، نیهاد هم از جاش بلند شههد و دنبالم اومد ، به سههرعت ملکه سههرش رو تکون د
خودم رو به جای گویها رسههوندم اولی سههر جاش بود ولی خبری از اون یکی گوی 

 نبود ، ترسیده به سمت نیهاد برگشتم ه یکیش نیست

رنگ نیهاد پردید هههه نیست مامعنی؟ اگه اونو برده باشه و قدرتش رو جذب کنه 
 طرطبه میفهمه؟

 !همه وجودم رو گرفت ه باید چه کار کنیماسترس 

شانیش ریلت و  شار روی پی شید ، موهایش مثل آب ستی کالفه بین موهایش ک د
 . دلم رو برد

 خاک تو سرم تو همچین موقعیتی به چی فکر میکنم

نیهاد ههه از این به بعد باید گویها رو نابود کنیم ولی کارمون تو هر مرحله سلت تر 
 !ستنمیشه چون منتظرمون ه

 وارفته روی تلت کنارش نشستم

 ملکه و ساواش وارد اتاق شدند
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 ملکه ه چی شد، گوی ها هستن؟

 !ه نه مکله یکیس نیست

 ملکه ترسیده نداهی به ساواش کرد ، نداه من هم به سمت ساواش کشیده شد

چشههم ها و موهایش به رنگ طالیی در اومد ، دسههتانش رو از هم باز کرد و مدتی 
 .موند ، دیونه شده ه االم موقع ژست گرفتنه الدنگ به همون صورت

شنیده ، چقور تیِز خیلی  شروع به لرزیدن کرد ، فکر کنم حرفم رو  شونه های نیهاد 
 .آروم گفتم

ساواش باالخره به حالت عادی برگشت ه قدرت اون گوی رو جذب کرده ، باید این 
 .گوی رو نابود کنیم ممکنه اینم به دست بیاره

ی او گوی ظاهر شد و جاوی چشمان همه در هوا معلق ماند ولی یکباره از  با اشاره
 هم پاشید و به صورت دودی سیاه به هوا رفت

ساواش نداهی به ما کرد ههه از این به بعد من هم برای انجام ماموریت همراهتون 
 .میام

 ...ملکه تکونی خورد ه ولی پسرم

 .... ید کمکشون کنمساواش حرفش رو قاع کرد ه نتهایی نمی تونن با

 پارت بیست و نهم

ملکه ناچار قبول کرد وا از اتاق بیرون رفت ، سهههاواش نداهی به من کرد و گفت ه 
 .من گشنمه

شید مده من مامانتم میدی  شد فکر کنم جر خورد ههههه ببل شاد  شمام از بس گ چ
 !گشنمه؟

رد و نیهاد نتونست خودش رو نده داره و زد زیر خنده ، ساواش خودش رو جمع ک
 .گفت ه منظورم این بود بریم غذا بلوریم چون باید بریم مناقه سوم
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هههه ببلشیدا واقعا پوزش می طلبم ما تازه از مناقه دوم رسیدیم ، فعال خسته ایم 
 . باشه برای بعد

 !اخماش رو تو هم کرد ه بهتره بریم شام بلوریم

شمای خند ون در حال خوردنم بود زود تر از ما زد بیرون ، یه نداه به نیهاد که با چ
 کردم و گفتم ه تو چته اینقدر زل زدی به من هها؟

 !یهو آب دهنش پرید تو گلوش ، بابا مده چی گفتم ببجنبه

با دست زدم پشت کمرش ، بعد از چند تا سرفه آروم شد و دوباره زل زد بهم ، پف 
 اینم از امشب ما

 ه بریم پسرم منتظره

 .م ه بلندی خوشدل میشیالباش رو گاز گرفت نلنده که گفت

 لبلند پهنی رو لبش نشست

 ! ه حاال من یه چیزی گفتم تو جدی ندیر

 وا رفته ندام کرد که زدم زیر خنده ، یهو دستم رو کشید که افتادم تو بغلش

 . خندم قاع شد ه چته ترسیدم

 .به عمق چشام نداه کرد و گفت ه میلوام چشمات رو ببینم از نزدیک قشنگ تره

است یه کم کرم بریزم ، چشام رو بستم و ساواش رو تصور کردم و شبیه او دلم خو
شههدم ، حاال نیهاد سههاواش رو بغل کرده بود ، یهو پرتم کرد رو تلت ، که از خنده 

 ترکیدم و شبیه خودم شدم

 دادش هوا رفت ه دیده با من این کار رو نکن؟ فهمههههههههههههههههههدی؟

شوخی کنم ،چرا  از اتاق زد بیرون ، خنده از  ستم باهاش  لبام رفت ، من فقط میلوا
این کار رو کرد؟ خیلی از دادی که زد ناداحت شدم ، چشام پر از اشک شد و شروع 

 . به باریدن کرد، دلم برای مامان زری و آرسام پر کشید کاشکی پیشم بودن
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لند چند دقیقه ای اشههک ریلتم ، خواسههتم دلم رو آروم تر کنم ولی بدتر شههدم ، ب
سرخی چشام  شده بود و  صورتم زدم ، چشام به خاطر گریه خمار  شدم و آبی به 
سته  ش سالن پذیرایی رفتم ، همه منتظر من ن شدم و به  رنگ خون ، از اتاق خارج 

 .بودن

بایه ببلشههید به جمعشههون اضههافه شههدم ، میلی به غدا نداشههتم ، به خوردن چند 
 قاشق اکتفا کردم ، ساواش به حرف اومد

 سا جان چرا کم خوردی؟ه آ 

 .لبلندی به توجهش زدم ه ممنون سیر شدم

 از جام بلند شدم ، با اجازتون میرم استراحت کنم

 ملکه ه راحت باش آسا جان

 ه ممنون

به طرف اتاق حرکت کردم ، لباسهههم رو تعویب کردم و زیر پتو خزیدم ، اخمهای 
حاال مده چیکار کردم؟ یعنی نیهاد موقع غذا خوردن تو هم بود و بهم نداه نمیکرد ، 

 اینقدر کارم بد بود؟

چشام رو بستم که در اتاق باز شد ، صدای قدم های آهستش به گوشم می رسید ، 
بعد از چند دقیقه صدای قدم هاش متوقف شد ، چشام گرم شد و کم کم به خواب 

 .رفتم

*** 

صورتم میلغزید ، سواک نزده اومده  موهای بلندش روی  شعوریه م ، این کدوم بی
 تو حلقم؟

سفید  چشام رو باز کردم تا ریلت بد بوش رو ببینم که چشام تو دو جفت چشم 
که هیچ سیاهی نداشت قفل شد ، این االن با کجای چشش منو میبینه؟ اصال این 

 !کیه؟ چقدر آشناست
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د که باید بترسههم ، دهنم رو باز کردم و جیغی بلند کشههیدم که دیوار تازه یادم اوم
اتاق لرزید ، موجود عجیب بال دار ، که حدس میزدم یک زن باشهههه یه قدم عقب 
رفت ، حاال بهتر تونسهههتم ببینمش وای خدای من اینکه زاِک ، پس چرا همچین 

 شده ؟ اینجا چه غلای میکنه؟

 با چشمای گشاد به زاک نداه کردنیهاد هم از جیغم بیدار شد ، و 

 !ه برای چی اومدی اینجا؟ فکر کنم بزرگترین اشتباه عمرت رو کردی

با صدای نحسش خنده ی بلند و ترسناکی کرد ه من عالوه بر گوی که از پیش شما 
ست آوردم ، حاال من از طرطبه قوی  سه و چهار هم خودم به د بردم گوی مناقه 

یروهاتون به من مناقل میشه و به راحتی ملکه شهر ترم ، و امشب با مرگ شما ن
 .تاریکی میشم

ههه اه اه تا جایی که من یادمه ملکه باید قشنگ باشه! نه اینکه از بوی دهنش جون 
 !بدی

شمای  شت میترکید ، نیهاد با چ شد و از زور حرص دا صبیش بلند تر  نفس های ع
اهزاده وارد شههدن ، از گرد ندامون میکرد تو همون لحظه در باز شههد و ملکه و شهه

 .تعجب چشاشون گرد شده بود و حرص دار به زاک نداه می کردند

بهو ساواش ترکید هههه توی عوضی به چه جرعتی همچین کاری کردی؟ االن که با 
 !دستای خودم کشتمت و فرستادمت به درک یاد میدری که دزدی نکنی

دونهای زرد و زاک موهای بلندش رو عقب زد و خنده ی دیدری سهههر داد که دن
 بلندش نمایان شد ه تو یه الف بچه میلوای منو بکشی ؟

به سههرعت گویی آتشههی به رنگ قرمز و سههیاه در دسههتش ظاهر شههد اونو با تمام 
سرعت به طرف شاهزاده پرتاب کرد ، ولی ملکه خودش رو سپر بالی پسر قرار داد 

 د و از هوش رفتو گوی آتشین به سینه ی اون برخورد کرد ، ملکه به زمین افتا
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نعره ی شهههاهزاده بلند شهههد و به طرف زاک دوید خودم رو به سهههرعت به اونها 
رسوندم تا به شاهزاده کمک کنم نیهاد هم خودش رو رسوند ، خودم رو آتش زدم 

 و جلوی زاک که با آتش سیاه و سرخ احاطه شده بود ایستادم

 ه شما برین عقب این کار خودِم 

 اومدنشون برابر میشه به سوختن عقب رفتن ساواش و نیهاد دیدن جلو

 ه ملکه رو ببرید بیرون

به طرف زاک دویدم و ولی با ضهربه ای که به گردنم زد سهرم از بدنم آویزون شهد 
ترسههیده زانوهایم را به زمین زدم ولی بعد از چند دقیقه درسههت شههبیه نفر پنجم 

شام گرد شتم ، زاک با چ شد و به حالت اول برگ ضربه  گردنم ترمیم  ندام میکرد ، 
اش روبا لددی که به گردنش کوبیدم مقابل به مثل کردم ولی گردن او هم مثل 

 !من به حالت اول برگشت ، خدایا راه کشتن این عجوزه چیه؟

به یاد حرف های هام افتادم ، اینکه به غیر از طرطبه سههه نفر هسههتند که فقط با 
سمت تلتم پرید شتم ، با اون چاقو از پا در میان ، به  م و چاقو رو از زیر بالش بردا

تعجب و ترس نداهی به چاقو کرد و قدمی عقب گذاشهههت به سهههمتش دویدم و 
چاقو رو تو قلبش فرو بردم ، فریاد گوش خراشههی زد و به زمین افتاد ، راضههی از 
کارم ، چاقو رو از قلبش بیرون کشههیدم و آتشههم را خاموش کردم ولی او همچنان 

سوختن بو شد وا ز بین رفت ، مثل در حال  سیاه  شبیه دودی  د ، به طور ناگهانی 
اینکه هیچ وقت زاکی وجود نداشهههته ، از اتاق بیرون رفتم تا از حال ملکه با خبر 
سف  ستاده بود و با تا سرش ای سوندم دکتر باالی  شوم ، خودم رو به اتاق ملکه ر

 نداهش میکرد

 ه چی شده حال ملکه چاوره؟

 همه به طرفم برگشتن

 ساواش به طرم اومد ه زاک چی شد ؟

 ه رفت به درک
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لبلندی رو لباش نشست ولی سریع محو شد و گفت هههه حال ملکه خوب نیست 
 باید به دره ی سیاه برم و براش پادزهر بیارم

 ه همرات میام

 ه ممنون ولی اونجا پر از موجودات سمی و خار ناِک 

 صدای نیهاد بلند شد ه منم میام

 .ون داد ه پس برین آماده شین ، ملکه زیاد وقت ندارهساواش سرش رو تک

 پارت سی

لباسهایی که ماهی برامون آورد رو پوشیدیم و از قصر بیرون زدیم ، لباسی سفید با 
 خط هایی طالیی در تن ساواش میدرخشید

برخالف ما که لباسمون سیاه خالص بود، ولی لباس با وجود تیرگیش بسیار خوش 
نمون زیبا جلوه میکرد ، نیهاد قصهههد کوتاه اومدن و آشهههتی پوش بود ، و روی ت

نداشههت با اینکه دلم برای صههحبت باهاش بیتابی میکرد ولی غرورم اجازه نمیداد 
 برای آشتی پیش قدم بشم

خودم رو به سههاواش که با افتلار عصههایی طالیی به دسههت در محیای باز جلوی 
برگردوند ، پشههت چشههمی قصههر ایسههتاده بود رسههوندم ، نداهش رو به طرف من 
 براش نازک کردم ه چرا لباس تو از مال ما خوشدل تِر؟

 .لبلندی رو لباش نشست ه چون من شاهزاده ام

 نیهاد هم به ما رسید و با فاصله کنارم ایستاد

 اخمام رو تو هم کردم ه دفعه بعد منم از این لباس خوشدال میلوام فهمیدی؟

 !ی من براتون سفارش میدم ، امر دیده ؟ه لبلندش پر رنگ تر شد ه بله بانو

 !نیشام رو شل کردم ه آفرین پسرم

 لبلند رو لبای شاهزاده خشک شد و به حالت گندی گفت ه ها؟
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با اینکه به نیهاد نداه نمیکردم ولی متوجه لرزیدن شونه هاش شدم ، شونه ای باال 
 انداختم ه گفتم آفرین پسرم چرا راه نمیافتم ؟

 !بیاد ه منتظرم شاهین

 ه اها ، اقا شاهین هم مثل ما قدرت خاصی داره؟

 !باز نیشاش شل شد ه نه اون آدم نیست

 ه ها؟

 !ه االن میاد میبینیش

شروع به وزیدن کرد و موهام رو به  شدیدی  شده بود که باد  هنوز حرفش تموم ن
صههورت شههالقی به صههورتم میکوبوند ، با دسههت حرکت موهام رو مهار کردم و به 

د نداه کردم ، در کمال تعجب شهههاهینی که طولش راحت به شهههش متر منشههها با
میرسید جلومون نشست ، ساواش با پرشی پشت گردنش نشست هههه سوار شید 

 وقت نداریم

نیهاد هم پرید و با فاصله از ساواش نشست ، با چشمای گرد نداشون میکردم که 
 !ساواش دستاش رو به طرفم دراز کرد ه بیا تو بغل من جات امنه

چند ثانیه مثل خندا نداش کردم ، اصهههال دلم نمی خواسهههت همچین کاری کنم ، 
نداهی به نیهاد که روش رو ازم گرفته بود و به یه شیء فرضی نداه میکرد انداختم 
، متوجه دستای مشت شدش که به سیاهی میزد شدم ، اگه ناراحته پس چرا ازم 

 !نمیلواد پیشش بشینم؟

 . رو به شاهزاده گفتم ه ولی من دوست ندارم جلو بشینمغرورم رو کنار گذاشتم و 

ستم رو دور  ستم و د ش شاهین رفتم و با یه پرش تو بغل نیهاد یه وری ن به طرف 
گردنش انداختم ، نیهاد از کارم ُشّکه شد ، نداه هاج و واجش بین چشام در نوسان 

 بود و دستاش تو هوا مونده بود
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شد و دستاش رو سفت دورم کمرم گره زد و کم کم نداهش پر از خنده و شیانت 
من رو به خودش نزدیکتر کرد ، ندام رو از چشایی که باهام آشتی کرده بود گرفتم 

 .و رو به ساواش گفتم ه ما آماده ی حرکتیم

شاهین  شاهین کوبید ،  ستاد و پاهاش رو به گردن  سش رو بیرون فر ساواش نف
بار تو هوا تکون باز کرد و چند  داد ، دوباره باد شهههدیدی به سهههر و  بالهاش رو 

سوند ، پرواز تو  سمون ر شاهین بال زد و خودش رو به آ شد ،  صورتمون کوبیده 
 آسمون ، تجربه شیرینی بود که دلم نمیلواست به این زودی تموم شه

ندام رو به سههمت نیهاد برگردوندم که نداش رو دزدید ، مثال منم نفهمیدم که میخ 
بهام نشههسههت ، دسههتم رو از دور گردنش باز کردمو پایین من بودی! لبلندی رو ل

آوردم ، سههرش رو به سههمتم برگردوند و نداش رو تو چشههام قفل کرد، آهسههته با 
 حرکت لب گفتم ه ببلشید

شهر دور  سم رو به اطراف دادم ، از  شد ، هوا شام زل زد ، کم کم هوا تاریک  تو چ
سمت  شده بودیم شاهین رو به  شدیم ، حرکت  و به مناقه ای تاریک نزدیک می

پایین حس کردم و موجی از وحشههت وجودم رو گرفت ، مامعنا اتفاقات خوشههی 
 در اونجا در انتظارمون نبود

شعلی از  شاهین پایین پریدم و م ست از  ش شاهین تو نقاه ی تاریکی رو زمین ن
ست کردم تا اطرافمون رو ب ستام در شد تازه آتش کف د شن  بینیم ، اطراف که رو

متوجه شدم که لبه ی پرتداهی ایستادیم جلو رفتم و داخل دره رو نداهی کردم رو 
 به ساواش گفتم ه ما باید بریم پایین؟

 ه آره پادزهر اون گوی یک مارِ 

 !چشام گرد شد و به خودم لرزیدم ، خدایا من از مار متنفرم

شاید سیاهی  شعله ی آتش رو بزرگتر کردم تا  پایین دره رو ببینیم ولی باز هم جز 
 چیزی معلوم نبود

 ه دنبالم بیایید
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سیدیم نداهی به ما  سمت غر مانندی ر ساواش دنبالش راه افتادیم و به ق با حرف 
کرد و گفت ههه این مسیر ما رو به وسط دره میرسونه ، داخل غار شروع به حرکت 

ای وحشههت ناکی رو به وجود کردیم ، حرکت باد از حفرهای موجود در غار صههد
صداش  صدای باِد بازم لرزه به تنم میافتاد ،  ستم  آورده بود ، با وجودی که میدون
شان و  شمه ی جو سط غار چ صدای نازک بود ، و شبیه جیغ زدن زنی با  ست  در

 . زاللی از آب بود که مثل جادو هر چیزی رو به سمت خودش میکشوند

 ن این آب شیریِن؟ساواش به طرف ما برگشت ه به نظرتو

 ه فکر کنم آره

 ه دلتون میلواد ازش بلورید؟

 .ه آره بدم نمیاد

 !ه ولی باید بدت بیاد چون ایت آب سمیه

 فکر کرده خیلی بامزس ه گفتن این مالب نیاز به این همه پرسش داشت؟

 .نیشاش باز شد ه میلواستم َجو عوض شه جوش نیار مشعل جان

 !بیشعور داره منو مسلره میکنه

 ه ساواش خان به نظرت مشعل تو دستم الزممون میشه؟

 ه آره

 .ه پس بهتره نشه چون دارم خاموشش میکنم

 یه باره همه جا تاریک شد ، صدای خندهی نیهاد و اه گفتن ساواش قاطی شد

 .ساواش ه آسا جنبه داشته باش شوخی کردم خواهشا روشنش کن وقت نداریم

 ...ه باشه فقط به خاطر ملکه

 سی و یک پارت
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شه  شن ب شن کردن آتش باال آوردم ولی قبل از اینکه آتش رو ستام رو برای رو د
 حرکت چیزی رو روی پاهام حس کردم

 !ه خدایا هر چی هست مار نباشه

 صدای ساواش بلند شد ه پس چی شد آسا؟

ولی من تمرکزم رو پاهام و چیزی بود که روش حس میکردم ، کم کم به طرف باال 
 اق پام رو با دست گرفت ، چی دست؟حرکت کرد و س

 .جیغ زدم ه وای خدا غلط کردم همون مار باشه ، شکر خوردم

بدنم یخ بسههته بود و توان حرکت نداشههتم ، اونم کم کم خودش رو به سههمت باال 
 میکشوند

این بار صدای ندران نیهاد بلند شد هههه چی شده آسا ، مار کجاست ، زود اینجا رو 
 .روشن کن

صد شنیدن  سریع کامل خودم رو آتیش زدم ، با  ای نیهاد اندار جون تازه گرفتم و 
 پام رو با صدای جیغ بلندی رها کرد و به عقب رفت و تو تاریکی ایستاد

م ، مامعنا اون یک جن بود ،  فقط پاهاش رو می تونسهههتم ببینم ، یه جفت سهههُ
شتم ، سی ازش ندا سته هام هم جن بود ولی منو اذیت نمی کرد ، پس تر ندام  در

رو از پاش با باال تر کشوندم و بهش نزدیک شدم ، از اینکه چیزی تو صورتش ببینم 
که تو ذهنم بمونه واهمه داشههتم ، باید به حسههم اعتماد کنم و به صههورتش نداه 

 نکنم

 اگه قصد جنگ داره ،پس چرا جلو نمیاد؟

ستاش  ستش رو جلو دراز کرد و کف د ستاد و دو د ساواش کنارم ای رو به این بار 
 سمت جن گرفت ، اندار با نیرویی اونو به سمت خودش میکشید
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از فرصت استفاده کردم و گویی آتشین به سمتش پرتاب کردم ، مستقیم به هدف 
خورد ، ولی این بار جیغ نزد اندار داشت آتش رو میبلعید و باهاش سازگار میشد ، 

 .این دیده چه جونوریه؟ از زاک هم خارناک تره

برای خوندن ذهنش به صهههورتش نداه کنم ولی نداهم را که باالتر  مجبور شهههدم
 ! کشاندم متوجه ُدم و عصای عجیب دستش شدم ، بدون شک او یک ندهبان بود

آتشم را خاموش کردم و به جلو رفتم چهراش پر از تعجب شد و متقابال آتشش را 
شون رو ساواش هم خود ستادم ، نیهاد و  نزدیک  خاموش کرد ، در دو قدمیش ای

 کردند

نداهی به چشمانش کردم شرور نبود ، امیدی در دلم روشن شد ، او خیلی قدرتمند 
 بود ، مامعنا در این ماموریت میتونست کمک بزرگی برای ما باشه

 دستانم را به طرفش دراز کردم ه آسا هستم

 با چشمان گرد نداهم کرد

 ه اینجا اومدین که خودتون رو معرفی کنید؟

شدنی بود ههههه نه برای پادزهر اومدیم ، میتونی لبلندی رو  ست ، او رام  ش لبام ن
 کمکمون کنی؟

 ه چه پادزهری؟

 این بار ساواش به حرف اومد ه پادزهر مار سیاه

 با تعجب به ساواش چشم دوخت ه ولی این یه سم قویه برای چی میلواینش؟

 ساواش ه برای ملکه ، او مسموم شده

 ن میدم نیازی نیست به دره برینسرش رو تکون داد ه باشه بهتو

شت چه  شی ندا شد ، یعنی چی؟ اون که آت شد ، همه جا تاریک  از جلومون غیب 
 طور همه جا رو روشن نده داشته بود؟
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 آتشی روشن کردم و به سمتشون برگشتم

 ساواش نداه خوشحالی بهم کرد ه از کجا میدونستی کمکمون میکنه؟

 .از افراد طرطبه باشه ، پس بهش اعتماد کردمه اون ندهبان اینجاست ، نمیتونست 

شتی کرده بود ولی حرفی نمیزد ،  ستاده بود ، آ ساکت و بدون حرف ای ولی نیهاد 
 .زیادی مغرور بود ، و من از غرور متنفر

 صدای ندهبان بلند شد ه پادزهر آماده ست

 به طرفش برگشتم و با لبلند پادزهر رو ازش گرفتم ،

 ، اگه اینجا کاری داشتید در غار صدام بزنید ، شاران هستمندهبان ه حاال برید 

 ه نه

 نداهش رو سوالی به من دوخت

 . ه تو هم باهامون بیا ، به کمکت نیاز داریم

 .ه چه کمکی؟ من ندهبان اینجام نمیتونم اینجا رو رها کنم

هههه ببین شاران ما برای شکست طرطبه به کمکت نیاز داریم تو خیلی قوی هستی، 
 .ش میکنم بهمون کمک کنخواه

 به عممق چشمانش نداه کردم تا صداقتم را از چشمانم بلواند

 .ه ولی اینجا رو چه کنم؟من ندهبان این غارم کسی نباید از اینجا عبور کنه

لبلندی به پهنای صههورتم زدم هههههه این با من ، اینجا روبا یه دیوار نامرئی ملفی 
 .میکنم

 ه میتونی

شمکی به او زدم ههههه معل ستی بهت انتقالش میدم.به چ ومه که میتونم ، اگه خوا
 شرطی که تو هم قدرت سازگار شدنت رو به من انتقال بدی؟



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

100 

 

 این بار لبلند گشادی زد ه از کجا فهمیدی؟

 نیهاد دیده طاقت نیاورد و به حرف اومد ه ماجرا چیه؟

اونو با  بدونی که چشم از شاران بردارم گفتم ههه شاران میتونه با یک بار لمس نیرو
 !بدنش سازگار کنه

سرد به بدنم وارد  ستم را گرفت و نیرویی  شاران دراز کردم ، د ستم رو به طرف  د
کرد ، کل بدنم سرد شد ولی بعد از یک دقیقه به حالت عادی برگشتم ، لبلندی زد 

 .و دستم رو رها کرد

 ه تموم شد ، حاال نوبت منه ، اول بیاید از غار خارج بشیم

سمت خارج ستم را روی  به  ستادیم ، د از غار حرکت کردیم ، و درب ورودی غار ای
ستت رو بزار رو دیوار تا بتونی انرژیم رو حس  شاران د شتم هههه  دیواره ی غار گذا

 !کنی

شهههاران همین کار رو انجام داد ، دیوار رو نامرئی کردم، اندار همچین غاری اینجا 
 وجود نداشته باشه

آسا منو از زندان این غار راحت کردی ، دیده با شاران با خوشحالی گفت هههه وای 
 خیال راحت میتونم همه جا برم

 . ه آره ولی بعد از پایان ماموریت

 .ه باشه من بهتون کمک میکنم

با صدای سوتی که ساواش زد ،شاهین به زمین نشست و ساواش و شاران سوار 
 ایمشدند ، ولی نیهاد دستم رو گرفت و گفت شما برین ما خودمون می

سههاواش سههرش رو تکون داد و شههاعین رو به پرواز در آورد ، به نیهاد که با لبلند 
 ندام میکرد چشم دوختم
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دوباره تو حبابی از هوا قرار گرفتیم و به آسهههمون رفتیم ، دسهههتم رو به دیواره ی 
حباب زدم و با و نیرو رو بلعیدم ، نداهی به نیهاد کردم و گفتم هههههه نیروت رو به 

 دست آوردم

 . لبلندی زد ه ولی قدرت تو آتِش ، تو میتونی حباب آتشی درست کنی

 .ه اشکال نداره ، اون باحال تره

عشهههق رو از چشهههاش میلوندم ولی چیز دیده ای هم تو چشهههاش بود که منو 
 میترسوند و اون اینکه اوهیچ وقت غرورش رو کنار نمی زاره و اعتراف نمیکنه

شه و راحت بتونه ولی چرا یعنی غرور این قدر مهمه؟  شاید او مثل من دل نداده با
 !منو فرامکش کنه

 ندام رو از چشاش گرفتم تا بیشتر از این لو نرم

 .....چون نداهش فهمیده بود که دوستش دارم

 پارت سی و دو

 زودتر از شاهین به قصر رسیدیم ، دلم گرفته بود و نداه از نیهاد میدرفتم

ساوا سیدند از  شاران که ر ستم اتاقی جدا از نیهاد به من بدهد ساواش و  ش خوا
 ،نمیلواستم بیشتر از این وابسته اش بشوم

هام رو گوش نکردم ، بهم هشدار داده بود که  ه ه تقصیر خودم بود که حرف های ه
تو این بازی شکست میلورم ، مقابل چشمان غضبناک نیهاد به اتاق خودم رفتم ، 

 لباسم را عوض کردم و روی تلت خوابیدم

اال که اتاقمان جدا بود احسههاس بهتری داشههتم ، هر لباسههی که دوسههت داشههتم ح
میتوانستم بپوشم ، چشمانم را بستم ، تصویر آرسام و مامان جلوی چشام نمایان 
شد ، آرسام لباسی سیاه پوشیده بود و نداهش به در خانه خشک شده بود ، عرق 

 سردی روی پیشانیم نشست ، این چه بود که من دیدم ؟
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فکر کنم یکی از قدرت های شههاران بود که به من منتقل شههده ، ولی چه بالیی سههر 
خانواده ام اومده ، از جا بلند شدم ، لباسم رو به سرعت عوض کردم و از در بیرون 
ساندم ، حرف  صحبت بودند ، خودم رو به آنها ر شغول  ساواش م شاران و  زدم ، 

ش شیده  سمت من ک شون به  شد و نداه شان قاع  شاران گفتم ه های د ، رو به 
 تصویر خانواده ام رو دیدم

 لبلندی زد ه درسته این قدرت رو از من گرفتی؟

 ه ولی چرا آرسام سیاه پوشیده بود؟

 این بار ساواش جواب داد ه شاید یه نفر از دنیا رفته

 قلبم ایستاد ه مادرم ،خدایا خودت به دادم برس

رو گرفتم ، ولی من این رو سهههرش رو زیر انههداخههت و چیزی ندفههت ، جوابم 
ساواش  شکم رو به  شمان مملو از ا شده بود ، چ شون تنگ  ستم ، دلم برا نمیلوا

 دوختم ، نداهش ناراحت بود ، سرم رو پایین انداختم

 .ه آسا اگه بلوای میتونم ببرمت اونا رو ببینی

 به سرعت سرم رو بلند کردم ، فکر کنم گردنم رگ به رگ شد

 سته آروم تر گردنت شک

 .پوزخندی زدم ه ندران نباش من به این راحتی نمی میرم

سلته ما هم  شون ، جا به جایی خارناک و  هههه ولی فقط همین بار میتونی ببینی
 .فرصتمون کم

 ه باشه من میرم اماده شم که بریم

 ه برو

به طرف اتاق نیهاد دویدم ، چون لباس ملصههوص اونجا بود ، تقه ای به در زدم و 
شدم ، ن ست ، وارد  ش سر جایش ن شدن در  یهاد روی تلت خوابیده بود ، با باز 

 چشمانش سرخ و عصبانی بود
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بدون توجه به او به سههمت کمد رفتم و لباس ملصههوص رو بیرون کشههیدم و به 
سمت در پا تند کردم ، نرسیده به در بازویم کشیده شد ، به طرف نیهاد برگشتم و 

مرا دیوانه ی خودش کرده بود ،  منتظر به چشهههمانش نداه کردم ، چشهههمانی که
 عصبی غرید

 ه چرا اتاقت رو عوض کردی؟

 پوزخندی زدم ه نمیلواستم بعد از این ماموریت جای خالیت رو کنارم حس کنم

 ساکت شد و با غم و دودلی غرق چشمام شد

 .ه ولم کن باید برم دیرم شده

 ه کجا ؟

 .ه باید برگردم زمین برای خانوادم اتفاقی افتاده

 چه طور مب خواب بری؟ه 

 ه ساواش گفت منو میبره

 اخماش رو تو هم کشید و دوباره ساکت شد

 ه مواظب خودت باش

این بار من بدون حرفی خیره اش شههدم ، فقط همین؟ مواظب خودم باشههم؟ چرا 
 ندفت همراهت میآیم؟

 به طرف در پا تند کردم و از در خرج شدم ، به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم ،
ساواش رساندم ، تازه یادم آمد که آدرس خانه آرسام را  سرعت خودم رو به  و به 

 نمیدانم

 ه ساواش من آدرس خونه آرسام رو ندارم

 لبلندی زد ه ندران نباش خودم اونو بلدم
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عصای طالیی اش را بر زمین کوبید ، تونلی سیاه و ترسناک دهن باز کرد ، ساواش 
با گفتن  تانم را گرفت و  به همراهش مچ دسههه نداخت ،  بپر خودش را در تونل ا

پریدم ، دوباره همون مسیر رو طی کردیم و در مقابل ساختمانی زیبا و بزرگ فرود 
 آمدیم

 *نیهاد*

عصههبی بودم ، اما نمیدانم از کی ، از خودم که نتوانسههتم افسههار دلم به به دسههت 
خودش کرد ، طوری  بدیرم و مرا به بیراهه کشههاند یا از آسهها که فکر ذهنم رو برای

 که نمیتوانم بهش فکر نکنم

، روی تلت دراز کشههیدم و چشههمانم را بسههتم ، دلم نا آرامی میکرد ، با احسههاس 
سم رو ِبکنم که با  ستم برای رفع گرما لبا ستم ، خوا ش سر جایم ن شدیدی  گرمای 

 دیدن شلص روبروم قالب تهی کردم ، این دیده کیه اینجا چی میلواد؟

جنبم جلوم وایساد و دستش رو رو قلبم گذاشت ، قلبم آتش گرفت و تا به خودم ب
 همه توانم رو از دست دادم ، چشام سیاهی رفت و دیده چیزی نفهمیدم

 *دانای کل*

نیهاد را روی دوشهههش انداخت و از قصهههر بیرون رفت ، بهترین طعمه را برای به 
سا برا ست آورده بود ، مامعن بود که آ ست آوردن دخترک به د ی نجات جان د

صری که وسط دره ای که دور تا دورش را  صر نحس پا میدذارد ، ق نیهاد ، به آن ق
 مواد مذاب گرفته و تنها راه رفتن به آن قصر پلی فرسوده بود قرار گرفته بود

ساند تازه اول ماجرا بود ، نیهاد دیدر  صر بر ست خودش را به ق تازه اگر هم میتوان
با ا بل نبود ،  هاد ق مان نی که وارد قلبش کرده بود او دیدر جزِء ه مواج منفی 

شد و  شده  صر نفرین  ستور او بود ، وارد ق شده بود و مایع د نیروهای خودش 
نیهاد را روی تلت انداخت ، کم کم چشهههمانش باز شهههد و به طرطبه نداه کرد از 

 جایس پرید و از او دور شد

 نیهاد ه تو کی هستی ، چرا من را به این جا آورده ای؟
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قهقهه ی طرطبه بلند شههد ، طوری که نیهاد به خود لرزید ، آن زن دختر شههیاان 
 بود ، و خندهایش وحشتناک و چهره ی بی روحش ترس را مهمان هر دلی میکرد

رو به نیهاد با لحنی شرور غرید ههه تو دیدر از افراد من هستی و ماموری به محب 
 .رسیدن آسا به اینجا او را بکشی

شم تمام وجودش را گرفت در جلوی نیهاد پلکی زد  شد و خ سرخ  شمانش  آبی چ
 طرطبه زانو زد ه بله بانوی من

 پارت سی و سه

 خاک سرد رو تو آغوش گرفتم ، صورتم از سرمایش لرزید

منو ببلش مامان ، ببلش که تنهات گذاشتم ، دختر خوبی نبودم برات ، ولی بدون 
 هیچ کس جای تو رو تو قلبم نمی گیره

انه شد و قلبم مچاله ، تنها دارایی که تو این دنیا داشتم رو از دست دادم اشکام رو
 ، اگه دلدرم حضور آرسام نبودم ، صد بار جون داده بودم

دستای مهربانش رو شونه ام نشست ، چشماش سرخ و صورتش خیِس اشک بود 
 با لب های لرزون نالید ه آسا منو ببلش که امانت دار خوبی نبودم

صدای بلند  شدت باریدن شش انداختم و با  شد، خودم رو تو آغو شتر  شکام بی ا
 شروع به گریه کردم

 . آرسام ه گریه کن عزیزم ، گریه کن تا آروم شی

اینقدر زار زدم گه دیده اشکی برام نموند ، آرسام خواست منو به خونه ی خودشون 
 ببره ولی من فقط تو خونه ی مامان زری دلم آروم میدرفت

آرسام شدیم و به طرف شمال حرکت کردیم ، سرم رو به صندلی تکیه  سوار ماشین
 دادم و چشام رو بستم صدای هام تو گوشم پیچید

هههه آسا میدونم فشار زیادی روِت ولی باید باهات حرف بزنم ، هر وقت تونستی به 
 !جندل بیا
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نفس عمیقی کشیدم و چشام رو باز کردم ، که با بردیا چشم تو چشم شدم ، عقب 
شسته بود و بهم زل زده بود ، ندام رو تو چشاش ثابت کردم تا ذهنش ک نار من ن

 رو بلونم ولی مثل اینکه او زودتر ذهنم رو خوند و نداش رو دزدید

 «کی عاشق یه دختر چشم سرخ میشه؟»یاد حرفایی که بهم زد تو ذهنم زنده شد 

بلتیام زدم ، حتی  ندام رو ازش گرفتم و به جلوم دوختم ، پوزخندی تو دلم به بد
 اگه عاشقم هم بشه بهم نمیده ، یاد نیهاد افتادم ، دلم براش تنگ شد

 !چرا گذاشت بفهمم که دوستم دارد وقتی نمیلواست به عشقش اعتراف کند؟

 از شدت خستدی چشام رو هم رفت و در خواب عمیقی فرو رفتم

*** 

 دام کردبا تکو نای آرومی چشام رو باز کردم ، آرسام با لبلند ص

 .ه خانم خوش خواب رسیدیم بلند شو

نتونسههتم جواب لبلندش رو بدم ، چون بی معنی ترین چیز دنیا لبلند زدن بود از 
ماشههین پیاده شههدم ، آرسههام کلید انداخت و در رو باز کرد ، ندام به سههمت جندل 

 کشیده شد

دل چه خاطره های قشهههندی با مامان زری تو این جندل داشهههتیم ، دلم هوای جن
 کرده بود ، دست آرسام رو شونم نشست

 ه برو تو دیده دختر چرا ماتت برده؟

وارد خونه شهههدیم ، بی چاره سهههاواش بدون هیچ حرفی همراهیم میکرد ، دوباره 
 صدای هام تو گوشم پیچید

 !ه بچه ها من باید برم جندل هام صدام میکنه

 همشون از جا بلند شدن ه ما هم میایم

 !ختم ه میل خودتونهشونه ای باال اندا
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شدیم و به طرف جندل حرکت کردیم ، راه رفتن تو جندل برام مرور  از خونه خارج 
 !خاطرات گذشته بود ، اینقدر غرق خاطرات شده بودم که نفهمیدم کی رسیدیم

روبروی کلبه بودیم ، تو دلم هام رو صههدا زدم ، در کلبه باز شههد و قیافه ی انسههان 
م دسههتاش رو باز کرد ، بی درنگ خودم رو تو آغوشههش نماش ظاهر شههد ، با دیدن

 انداختم ، اشکام دوباره راهشون رو پیدا کردن ، شونه هام دو نوازش کرد

 . هام ه چیزهایی هست که باید بدونی ، بیایید تو بچه ها

 وارد کلبه شدیم ، این بار به جای تلت مبل دور تا دور کلبه را گرفته بود

انداختم و منتظر به هام نداه کردم ، موقع دیدنش متوجه خودمو رو مبل تک نفره 
ناراحتیش شدم ولی چیزی ندفتم ، عصبی هم بود، چه چیزی میتونه اونو این طور 

 !به هم بریزه؟

 همه منتظر به هام نداه میکردند ، مستقیم به چشام نداه کرد

 ه دوتا خبر بد برات دارم

 میتونستم درد دیده ای رو تحمل کنمقلبم تیر کشید ، من ظرفیتم پر بود دیده ن

ستام رو گرفت و نیرویی وارد بدنم کرد ،  ست ، د ش شد و روبروم ن از جاش بلند 
 حال روحیم کمی بهتر شد ، سر جاش نشست

 ه اماده ای ؟

سرش رو پایین انداخت هههه مادرت رو  ست و  شاش رو ب سرم رو تکون دادم ، چ
 .طرطبه کشت

بند اومد ، فکر میکردم به خاطر قلبش از دنیا  چند لحظه منگ نداش کردم ، نفسههم
 رفته ه یعنی چی چرا باید این کار رو کنه؟

نداه غمدینی بهم کرد ه معلومه حال و روزت رو نمیبینی ، هیج انرژی برای جندیدن 
 !نداری! خبر دومم برات سندین تره پس خودت رو جمع کن

 ه باشه بدو
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 ه فقط با اون چاقو کشته میشن؟ه یادته گفتم سه نفر هستن که مثل طرطب

 ه آره

 ....ه تو دو نفر رو کشتی ، باید بدم نفر سوم

 .منتظر بهش نداه کردم ، از غم مچاله شد و عصبی چندی به موهاش زد

 ه نفر سوم کیه؟

 چشاش رو قفل چشام کرده نفر سوم نیهادِ 

باید نیهاد رو ابروهام باال پرید و قهقهه ام بلند شد ، میون خنده هام گفتم هههه چرا 
 .بکشم اون که با ماست

نفسش رو فرستاد بیرون ههه نه آسا ، طرطبه مادرت رو کشت که از نیهاد دور بشی 
 !و بتونه نقشش رو عملی کنه

اون نیروی شهههیاانی وارد قلب نیهاد کرده ، وتا طرطبه زندس فرمانبردار اونه ، 
 !د تو رو بکشهوحاال طرطبه ازش خاسته تو رو بکشه ، منتظرِت اون میلوا

شیدن یادم رفت ، مده یه آدم چقدر میتونه بد  شد و نفس ک سندین  سینم  سه  فق
بلت باشههه ، چقدر میتونه تحمل داشههته باشههه ، این چه امتحانیه ، خدایا من چه 

 . طور عشقم رو بکشم ، مامعنم که نمی تونم همچین کاری کنم

رگ کردم اون مثل پسرم ، هههه آروم باش آسا میدونم برات سلته ، من نیهاد رو بز 
شد ، مجبوری برای  ست ، اون بی گناه قربانی  شم کمتر از تو نی دردی که من میک

 !نجات بشر این کار رو کنی

 بدنم تحمل این فشار رو نداشت چشام سندین شد و از هوش رفتم

*** 

از پنجره به دریاچه ی پر از مواد مذاب نداه میکرد ، چیزی کم داشهههت ولی نمی 
 ! چه چیزیدانست 
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 تماِم فکر و ذکرش کشتن دختری بود که چهراش از جلوی چشمش دور نمیشد

و حاال که نقاه ضههعف دخترک را میدانسههت همه چیز راحت بود ، دخترک به او 
 دل داده بود و در مقابلش ناتوان بود خباثت تمام وجودش را گرفت

شیاانی قوی و تشنه از نیهاد مهربان گذشته چیزی نمانده بود او شیاان شده بود 
 .، تشنه ی خون دختری زیبا با چشمانی سرخ

شمه با چهرای جدید  شید ، طرطبه با ناز و کر صدای طرطبه او را از خیال بیرون ک
که برای خودش سهههاخته بود روی مبل لم داد، او نیز دلش از زیبایی نیهاد لرزیده 

 بود و میلواست نیهاد را به طرف خودش بکشاند

اسههتفاده از نیرویش او را مال خود کند ولی مغرور بود میلواسههت  میتوانسههت با
 نیهاد با پای خودش به سراغش برود

 .ه بشین نیهاد باید چیزی در مورد کشتن آسا بهت بدم

 پارت سی و چهار

صدای حرف زدن چند نفر تو گوشم می پیچید ، چشام رو آروم باز کردم تا موقعیتم 
تا مغزم شروع به کار کنه ، هنوز تو کلبه بودیم  رو درک کنم چند لحظه طول کشید

و ساواش و ههام مشغول حرف زدن بودند ، آرسام و بردیا هم تو فکر ، حرف های 
 ههام رو به یاد آوردم قلبم تیری کشید

مامعن بودم اگه بمیرم هم حاظر نیستم بالیی سر نیهاد بیارم ، چون کشتن اون ، 
 مرِگ روح و جسم خودم بود

چشههام رو بسههتم ، تصههویری از نیهاد جلوی چشههام ظاهر شههد ، ولی رنگ  دوباره
چشههاش سههرخ شههده بود ، مهربون ندام میکرد و لبلند میزد ، لبلندی روی لبام 
نشست اون نمیتونه بالیی سرم بیاره چون دوسم داره ، آره همینه اون منو دوست 

 .داره ، پس نباید ندران باشم
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یل شهههد و خنجری توی قلبم فرو کرد ، جیغی ناگهان لبلندش به پوزخندی تبد
شدت  سینه ام به  سه  شیدم قف شیدم و چشمام رو باز کردم ، تند تند نفس میک ک

 باال و پایین میشد ، آرسام و ههام سریع خودشون رو بهم رسوندن

 !آرسام با ندرانی کمرم رو ماساژ میداد ه چی شدی دختر ؟ چرا جیغ زدی

 ...اون نداهی به ههام کردم ه نیهاد

 اشکام دوباره راهش رو از سر گرفت

 ه اون ...خنجری تو قلبم فرو کرد

 .صدای هق هقم بلند شد ه اون منو کشت

هام چشههاش رو بسههت و تمرکز کرد بعد از چند دقیقه به حرف اومد ههههه طرطبه 
فهمیده که من چاقو رو بهت دادم میلواد از طریق نیهاد پسههش بدیره ، گولش رو 

 .نلور

 طرفم اومده آسا باید برگردیم آماده ای؟ ساواش به

 ! نداهم رو به طرف آرسام برگردوندم ه آرسام منتظر من نباش ، زندگیت رو بکن

 اخمای آرسام تو هم رفت ه منظورت چیه؟ باید سالم برگردی ، فهمیدی؟

 .بوی خون آرسام به مشامم رسید ، داشتم وامیدادم

 م میکنهه برو عقب آرسام ، بوی خونت داره وسوس

آرسههام قدمی عقب گذاشههت ، نداهی بهش کردم ههههه ببین آرسههام ، من حتی اگه 
 .برگردم هم راهم از تو جداست ، ازت میلوام فکر کنی هیچ وقت خواهری نداشتی

ه بسه آسا باید برگردی پیش  چشاش پر از آب شد عصبی دستی رو چشاش کشید 
 خودم فهمیدی؟
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ستم  چی میلوام ، خدا لعنتت کنه طرطبه که فقط نداش کردم ، خودم هم نمیدون
همه زندگیم رو نابود کردی، هر طور شده نیهاد رو نجات میدم نمیزارم اسیر دست 

 اون باشه ، رو به ههام گفتم ه راه نجات نیهاد چیه؟

ه خیلی سلته آسا ولی اگه بتونی طرطبه رو اول بکشی ، شاید بشه  پوکر ندام کرد 
 .برای نیهاد کاری کرد

 لبلندی رو لبام نشست ه معلومه که میتونم نیمچه

 . هام ه ولی اون اول نیهاد رو جلو میندازه

 . ه همیشه یه راهی هست

 .به طرف ساواش برگشتم ه بریم من آمادم

با اشاره ساواش سیاه چاله ای باز شد ، نداهی به آرسام کردم ، غمدین ندام میدرد، 
 لبلندی بهش زدم ه مواظب خودت باش داداشی

 !ندام رو به طرف هام برگردوندم ه اگه برندشتم حواست به آرسام باشه

اخمای هام تو هم رفت هههه کاری که میلوای انجام بدی دیوندیه، به نیهاد اعتماد 
 .نکن ، اون فقط منتظِر که قاره های خونت رو بمکه

 لبلند غمدینی زدم ه ندران نباش با احتیاط میرم جلو

ردیا برگردوندم هههه پسر عمو از تو هم میلوام کنار آرسام این بار ندام رو به طرف ب
 !باشی ، البته میدونم خواسته های من برات ارزشی نداره

 !سرش رو زیر انداخت ، از کی اینقدر کم حرف و خجالتی شده

به طرف سهههاواش که منتظر ایسهههتاده بود رفتم ، بهم نداهی کرد و با گرفتن مچ 
اله پریدیم ، این بار تو سههرزمین زمرد فرود دسههتم و اشههاره سههرش، داخل سههیاه چ

 اومدیم

شترکم با نیهاد رفتم ، و خودم رو رو  صر حرکت کردیم ، به طرف اتاق م به طرف ق
 .تلتش انداختم
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شماری  شید ومن برای دوباره دیدنش لحظه  شه قتل من رو می ک شت نق اون دا
 میکردم

شا شده بود ولی دل من برای چ شده قلب اون پر از کینه ی من  شندش تنگ  ی ق
 بود

خستدی عجیبی همه ی وجودم رو گرفته بود ، چشام بسته شد و به خواب عمیقی 
 رفتم

*** 

با صدا زدن های مکرر ماهی چشتم رو باز کردم ، لبلندی به روم پاشید ه آسا جان 
 بلند شو خیلی وقته خوابیدی ، شاهزاده برای شام منتظرِت 

سلولهای بد ستم همه  ش سر جام ن شدم و به آروم  ست ولی بلند  نم خواب میلوا
طرف سرویس رفتم ، تصمیم گرفتم دوشی بدیرم تا خستدی از تنم بیرون بره ، زیر 
شترباز کردم ،  سرد رو بی شیر آب  شتر خوابم گرفت ،  ستادم ، بی دوش آب ولرم ای
لرزه ای به تنم نشست ولی کم کم بهش عادت کردم و دوش گرفتم، حوله پیچیدم 

 تمو بیرون رف

در کمد رو باز کردم ، دهنم از تعجب باز موند ، لباسها یکی از دیدری زیبا تر ، لباسی 
که ترکیبی از سفید و طالیی بود رو انتلاب کردم ، یه تونیک شیک تا رون پام بود 

 که با حریر طالیی تزیین شده بود ، یه شلوار سفید هم پوشیدم

نه زدن رو نداشههتم ، شههونه ای باال نداهی از آینه به موهام کردم ، ، حوصههله شههو
انداختم و از اتاق بیرون رفتم به طرف سهههالن پذیرایی حرکت کردم ، با دیدن ملکه 

 که سالم پشت میز نشسته بود لبلندی رو لبام نشست

تادم ،دلم  با دیدنم لبلندی زد ، جلوش ایسههه که هم  ند کردم ، مل پا ت به طرفش 
ست به جای مادرم تو آغوش بدیرمش ست ،  میلوا ستی نی ستم کار در ولی میدون

 لبلندم رو عمیق کردم ه خوشحالم حالتون خوب شده

 .ه ممنون بشین عزیزم
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صندلی رو عقب کشیدم و نشستم ،ندام به طرف صندلی خالی کنارم کشیده شد ، 
 دلم گرفت

 ه آسا جان شروع نمیکنی

شید سرم رو تکون دادم و برای خودم غذا ک م ، هیچ ساواش این جمله رو گفت ، 
میلی نداشههتم ، یعنی االن نیهاد غذا برای خوردن داره؟ اه چقدر احمقم معلومه که 
داره، اون دوست طرطبه شده پس مامعنا گشندی نمیکشه ، چند قاشق خوردم ، 

 و بشقاب رو عقب تر حل دادم

 ه بهتر غذات دو تا آخر بلوری

 به چهره ی پر اخم ساواش نداه کردم و چیزی ندفتم

لکه بلند شد هههه راست میده ، این طور انرژی برای جندیدن نداری ، بعد از صدای م
 .غذا هم بیا اتاقم کارت دارم

 دوباره شروع به غذا خوردن کردم

*** 

 وارد اتاق ملکه شدم ، با لباس خواب سفیدی زیبا رو تلت نشسته بود

 ه بیا جلو آسا

تم ، دسههتام رو به جایی کنارش رو تلت اشههاره کرد ، روی تلت روبروش نشههسهه
 گرفت ه چشمات رو ببند

کاری که گفت رو انجام دادم ،هههه احساس کردم چیری شبیه روح از جسمم خارج 
ساعت تو همون  سبکی و راحتی میکنم ، نیم  ساس  شه ، و به همون اندازه اح می
سندین  سبک ،و راحت ، دیده قلبم  شتم ،  ساس خیلی خوبی دا حالت بودیم ، اح

 نبود

 تم جدا کرد ، چشام رو باز کردم و بهش نداه کردمدستاش رو از دس
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شده و  صیت به تو هم منتقل  ههههه نیروهای منفی رو از بدنت خارج کردم، این خا
میتونی نیروهای شههیاانی رو از بدن هر کسههی بیرون بکشههی ، منظرم نیهاِد ، ولی 
اون اجازه ی همچین کاری رو بهت نمی ده ، اگه تونسههتی تو این مامودیت پیروز 

 .بشی و نیهاد زنده موند میتونی با این نیرو اونو دوباره مثل قبل کنی

ستم خودم رو کنترل کنم و با یه  ست خودم نمی گنجیدم ، نتون شحالی تو پو از خو
حرکت ملکه رو تو آغوش گرفتم ، ملکه که انتظار چنین حرکتی رو از من نداشهههت 

سهههه سهههینش متوحه رو تلت پرت شهههد ، منم روش افتادم ، با تکون خوردن قف
 خندش شدم

 نداهی شرمنده بهش کردم و سر جام نشستم

 ه تو به مادر من نظر داری؟

 به طرف صدا برگشتم ، ساواش با چشای شیاون ندام میکرد ، ملکه قهقه ای زد

 ه ببلشید هیجان زده شدم

شق مادرم  ست بردار نبود ههههه این حرفا تو گوش من نمیره ، تو عا ساواش د ولی 
 .باشم من مادر رو شوهر نمیدمشدی، گفته 

 با چشای گرد به ساواش نداه کردم ، حرصم گرفت ، دلم میلواست خفش کنم

ملکه خنده ی دیده ای کرد و خااب به ساواش گفت هههه ولی مثل اینکه تو بیشتر 
 . دلت میلواست جای من باشی

 چشام گرد تر شد و به ساواش که رندش پریده بود نداه کردم

 م کرده بود ه ِا مامان؟! من دارم میرم شب بلیردست و پاش رو گ

از در خارج شد ، ملکه خنده ی دیده ای کرد هههه عزیزم تو هم برو استراحت کن از 
 !فردا روزای سلتتون شروع میشه

 پارت سی و پنج
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وارد اتاق نیهاد شهههدم و رو تلتش خوابیدم ، تا شهههاید با بوی تنش آروم بشهههم ، 
 ه یه خواب ابدی برمچشام رو بستم دلم میلواست ب

 خسته بودم از همه چیز ، از دنیا و آدماش از خودم

 دلم گرفته بود ، یه آرامش ابدی میتونست حالم رو خوب کنه

 .با سندین شدن پلکام تو دنیای بی خبری فرو رفتم

چشهههام رو به آرومی باز کردم ، واقعا خواب آرومی رو تجربه کردم که اینو مدیون 
 ملکه میدونم

م بلند شدم ، خستدی چند ساله از تنم بیرون رفته بود ، بعد از یه ربع آماده از از جا
 اتاق بیرون زدم و به خارج از قصر رفتم

شاران رو ستون شکسته ای نشسته بود و دمش رو تو هوا میچرخوند و با افتلار 
 . به حرکت دمش نداه میکرد

 ه به شاران خان احوال ُدم گرام؟

ه بی دار شدی؟ چقدر میلوابی دختر ، پارتیت هم که کلفت ، ملکه به طرفم چرخید 
 .اجازه نداد بیدارت کنیم

 ه مده چقدر خوابیدم ؟

 ه یه روز کامل؟

 متعجب نداش کردم ه شوخی میکنی؟

 ه شوخیم کجا بود اصال گشنت هم نشد؟

 !دلم داشت ضعف میرفت ه چرا خیلی گشنمه

 .بلوریم بعدشم باید راه بیفتیم از ستون پرید ه اتفاقا منم گشنمه بریم نهار 

 ه باشه بریم
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وارد آشپز خونه شدیم ، شاران صداش رو انداخت رو سرش هههه وای دلم ، دارم از 
 .گشندی میمیرم زود غذا بیارید

 .پشت میز نشست منم کنار خودش نشوند

آشپز و دستیارش با دهن گشاد ندامون میکردن ، آشپز خودش رو به ما رسوند و 
 !غذا یه ساعت دیده حاضر میشهگفت ه ولی 

لبلندی به روش پاشیدم هههه اشکال نداره ، میشه یه کم میوه بیارید آخه دلم داره 
 .ضف میره

 .اونم لبلندی زد ه چشم خانم االن میارم

شماش رو ریز کرد  شاران نداهی که تا به تمام وجودم نفوذ میکرد بهم انداخت چ
 ارن؟و گفت ه تو همه رو تلسم کردی که دوست د

 بی حال نداهی بهش کردم ه آره تلسم جمجمه ی سیاه مایل به بنفش

یه زنا انجام داد  چیشهههی گفت و روش رو برگردوند ، چون این حرکت رو شهههب
 نتونستم جلو خودم رو بدیرم و خندم گرفت

 ظاهرم خندید ولی باطنم پر از غم شد ، دو تا از عزیز ترینام رو با هم از دست دادم

به به حدی شههده بود ، که یک لحظه هم برای کشههتنش درنگ نمی نفرتم از طرط
 .کردم ، کاش نیهاد باهام میومد ، آخرش غرورش کار دستش داد

با قرار گرفتن میوه های رندارنگ جلومون چشام برقی زد و شروع به خوردن کردم 
شاران هم بد تر از من به جون میوه ها افتاده بود ،وقتی احساس ضعفم برطرف   ،

 از اشپزخونه بیرون زدم ، باید از ساواش بپرسم که مقصدمون کجاست؟ شد

تا حاال به اتاق سهههاواش نرفته بودم ، از خدمه آدرس اتاقش رو گرفتم و به طرف 
 اتاقش رفتم
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چند ضههربه به در زدم ، وقتی اجازه ی ورود صههادر شههد وارد شههدم پشههت میزش 
رو داد باالهههه چه عجب خانم  نشسته بود و ماالعه میکرد ، با دیدن من ابروهاش

 !سیر خواب شدن

بی حوصله صندلی جلوش نشستم هههه مده دست خودم بود؟ باورم نمیشه یه روز 
 .خوابیده باشم

 سرش رو تکونی داد ه درسته، کاری داشتی؟

 دوباره سرش رو کرده بود تو کتاب

 ه میلواستم بپرسم میریم سراغ گویها یا نیهاد؟

شغو ست که همون طور که خودش رو م شون میداد گفت هههه گویی در کار نی ل ن
 !بریم سراغشون ، طرطبه اونا رو برداشته ، باید بریم طرف نیهاد و طرطبه

 سرش رو بلند کرد و نداش رو قفل چشام کرد ه برای نجات نیهاد راه حلی داری؟

 نفسم رو دادم بیرون ه نه ولی من نمیتونم اونو بکشم ، تو میتونی؟

سلته  شت میلواد با ما چیکار کنه ! اگه با پای ههههه برای منم  سرنو ، بریم ببینیم 
خودش اونجا رفته بود به راحتی میکشتمش ولی همین که با حیله طرطبه به این 
روز افتاده کار رو برام سلت کرده ، البته اون االن خیلی قوی شده ، تنها تو میتونی 

 !باهاش مقابله کنی

 رفتمسرم رو زیر انداختم و تو فکر فرو 

 ه آسا

 به ساواش چشم دوختم ، سرش رو زیر انداخت و گفت ه دوسش داری؟

نفسم رفت ، حتی گفتن اینکه دوسش دارم هم دلم رو میلرزوند ، چه کردی با من 
 !بی معرفت

 ه آره
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شه به  شید ههههه این طور میلولی باهاش بجندی؟ اون تو رو میک سی ک صبی نف ع
 !خودت بیا دختر

 یکنم ندران نباشه میدونم دارم چیکار م

 از جام بلند شدم و به طرف در رفتم

ههه بعد از نهار راه میفتم ، این سفر معلوم نیست چند روز طول بکشه ،ولی تا پایان 
 .ماموریت نمیتونیم برگردیم ، وسایل مورد نیازت رو بردار

 ه باشه

 از اتاقش بیرون زدم و به اتاق خودم رفتم ، دو دسههت لباس برداشههتم و تو سههاکم
سیاه و پیرهن و جلیقه  شلوار چرم  شتم ، لباس ملصوص ماموریت هم که یه  گذا

 ای به همون رنگ بود رو پوشیدم موهام رو دم اسبی بستم و اتاق بیرون زدم

غذا رو با توجه ها و مهربونی های ملکه خوردیم ، رفتارش با من خیلی مهربونتر 
شاید اونم دردم رو فهمیده بود و دلش ب شاید هم به شده بود ،  سوخت ،  رام می

 خاطر آوردن پادزهر خوشحال شده بود

سعی نکردم علت مهربونیش رو از ذهنش بلونم چون برام مهم نبود ، همه آماده 
ی سفر شدیم سفری که شاید برگشتی نداشته باشه ، شاید افسرده شده باشم ولی 

 !حتی برام مهم نبود که سالم برمیدردم یا نه

اول با نیهاد از اون وارد شهر زمرد شدیم رفتیم ، بعد از گذشتن  به طرف دری که بار 
 .از تونل تاریک وارد شهر تاریکی شدیم

دوباره همون رودخونه ی خون ، سهههاواش به طرف رودخونه حرکت کرد من و 
شهههاران هم به دنبالش ، علف های کنار رودخونه رو کنار زد و قایقی از اون بیرون 

پاتون به دریاچه نلوره ، همون طور که میدونید آب کشههید و رو به ما گفت ههههه 
 .دریاچه از خوِن والبته سمی هم هست ، افتادن توش برابِر با مردن
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همدی درون قایق نشههسههتیم سههاواش بدونی که به خودش زحمتی بده با نیروش 
قایق رو به حرکت در آورد ، بر خالف فکرم که عرض رودخونه رو پیش میدیره در 

 ...شروع به حرکت کردطول رودخونه 

 پارت سی و شش

نیم ساعتی قایق تو رودخونه حرکت میکرد ، صدای قل قل عجیبی او اول حرکتمون 
دنبالمون بود حس میکردم زیر آب موجودی در حال تعقیب ماست، خودم رو برای 
هر اتفاقی آماده کرده بودم ، تصمیم گرفتم این موضوع رو به شاران و ساواش هم 

 بدم

ول حرکتمون آب قل قل میکنه احسههاسههم میده موجودی زیر آب در حال ههههه از ا
 تعقیبمونه ، شما هم حس میکنید ؟

شاران به طرف من برگشت هههه درست حس کردی االن که قل قل آب بیشتر شده 
سعی کن تکون نلوری  معنیش اینه که میلواد خودش رو برای حمله آماده کنه ، 

ید بزاریم بپره تو قایق ، اون میلواد غرقمون و همه هواست رو به اطراف بدی ، نبا
 !کنه

 رو به ساراش ادامه داد ه میتونی حرکت قایق رو سریع تر کنی؟

سرعت قایق رو  سرش جواب مثبتش رو اعالم کرد ، همزمان  شاره ی  ساواش با ا
صدای  شنیدن  شت از قایق جدامون میکرد با  سوند ، باد دا باال برد و به دو برابر ر

ه شبیه موجی به طرف ما می اومد به عقب برگشتم، ساواش قایق رو تو بلند آب ک
 آسمون به پرواز در آورد، از این کارا هم بلد بوده؟؟؟؟؟

 !!!!نوبتی هم که باشه نوبت منه

حبابی از اتش روبروم درست کردم و پریدم توش پشت سرم شاران هم پرید داخل 
وبروش ایست کردم، موجودی ، حباب رو به طرف غول آبی حرکت دادمو درست ر 

سیاه و زشت که از بدنش علف های دریایی آویزون بود واز بدنش فقط دو چشم 
 .سرخش که هیچ سفیدی نداشت معلوم بود
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با غرشههی که کرد آب های خون آلود به طرفمون پرتاب شههد حباب رو به طرف باال 
 تر حرکت دادم ، آبها از کنارمون رد شد

 با گلوله های آتشین َدْخلش رو بیاریم ه شاران نوبت ماست باید

 ه حله شروع کن

گلوله بارونش کردیم، نعره های بلندش گوش فلک رو کر میکرد، گلوله هااز بدنش 
ست داد و از باال به داخل آب  شده بود، توانش رو از د سوراخ  سوراخ  شد،  رد می

 سقوط کرد امواج آب به طرفمون پرتاب شد

کردم که آبها رو بلار کرد، چند دقیقه بعد دریا   دیواری از آتش جلومون درسهههت
ساکت بوده ،  شه همین طور آروم و  شد اندار که هیچ اتفاقی نیفتاده و همی آروم 
به قایق برگشتیم ساواش قایق رو دوباره به سان آب رسوند و به حرکت در آورد ، 

 نفس آسوده ای کشیدم

 !ی داشته این دیده چه موجوی بود؟ چه قیافه زشت و ترسناک

سیم خاری تهدیدمون  ساحل بر ساواش ههههه ندهبان دریاچه بود! با مرگش تا به 
 .نمیکنه

 نیم ساعت بعد به ساحل رسیدیم قصر طرطبه از دور معلوم بود

 .....رو به شاواش گفتم ه پس مناقه ها

 ه دورشون زدیم، بیاین دنبالم قبل از ورود به قصر باید چیزی بهتون بدم

ای جلو رفتم، سههاواش چاقوش رو از کمرش باز کرد و مشههغول تا نزدیکِی صههلره 
سیدم تا خودش علت کارش رو بده!با کنار رفتن خاک  سوالی نپر شد  کندن زمین 
شیر کوتاه  شم صندوقچه رو باز کرد و چند تا  شد، در  صندوقچه ی بزرگی نمایان 

 بیرون کشید نفری دو شمشیر سهممون شد

شیراش رو به کمرش زد و گ شم صر فقط با این ساواش  فت ههههه ندهبانای این ق
 شمشیر کشته میشن
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سکوت  شتیم و به طرف در ورودی قصر حرکت کردیم،  شمشیرامون رو بردا ما هم 
سمه ای بود که آتش از  شکل مج سناکی همه جا رو گرفته بود ، در ورودی به  تر
، اون زبانه میکشید، بدون هیچ مزاحمتی از در عبور کردیم، چرا کسی اینجا نیست

 !حتما نقشه ای دارن که خودشون رو پنهون کردن

 اینبار با دو در روبرو شدیم

 !ساواش ه باید از هم جدا بشیم تنها راهمون همینه

 .ه باشه من از این در میرم تو و شاران هم از اون در......مراقب خودتون باشید

سالن بزرگ و ساواش با تردید سرش رو تکون داد، با احتیاط از در وارد شدم با یه 
خالی از هر چیزی روبرو شههدم، تا وسههاای سههالن آرام آرام راه رفتم ولی باز هم 

 خبری نشد انتهای سالن یه در دیده به چشمم خورد

به قصد عبور از اون در قدمی برداشتم، که صدای بسته شدن در پشت سرم منو از 
شده بود و تقر سته  سرم نداه کردم، در ب شت  شت، به پ صد تا حرکت ندهدا یبا 

 زامبی منو دور کرده بودن

با سر هایی کج شده و دهان هایی پر خون لبلند زشتی به لب داشتن و باکشیدن 
 پاهاشون روی زمین به سمت من حرکت میکردن

شههبه هایی شههبیه خودم شههبیه سههازی کردم حاال من پنج نفر بودم و اونها گیج 
باز کردمو به حرکتی سریع با  نداشون رو بین ما میچرخوندن، شمشیرام رو از کمرم

دو دست شمشیر رو روی گردنشون فرود میآوردم و گردنشون رو میزدم، با کشتن 
 آخرین نفر سر جام ایستادم

سندین خوردن پایی به زمین توجه ام رو  صدای  شبه ها رو محو کنم که  ستم  خوا
 !جلب کرد، به در انتهای سالن نداه کردم، وای باز هم زامبی

شد، ولی اون ت شبه ها لغو  صمیم برای محو  نها بود و هیکلش چند برابر من بود، ت
مد و روبروم  قدم جلو او ند  ند، چ ها می چرخو به  داهش رو بین من و شههه ن
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شبه ها دور و ورش رو گرفتن ولی او مستقیم به چشمای من نداه میکرد،  ستاد، ای
 ....لعنتی

خندی زدم و شمشیرها شبه ها رو محو کردم خنده ای موزی رو لباش نشست، پوز 
رو مستقیم روبروش گرفتم و خودم رو آتش زدم، آتش تا نوک شمشیر ها حرکت 

 کرد و حاال شمشیرها هم آتشی بود

خنده از لباش رفت و با یه غرش به طرفم خیز برداشت، جا خالی دادم و با شمشیر 
 پشت کمرش خای انداختم که صدای نعره اش بلند شد

شت کمرش آتش گرفته بو شد، خودش رو روی زمین انداخت و پ د و خاموش نمی
کمرش رو روی زمین میکشید، چرخی دورش زدم و صبر کردم تا از روی زمین بلند 

 شه

شد، با چشمانی غضبناک نداهم کرد و  شده بود، از روی زمین بلند  آتش خاموش 
به طرفم دوید به هوا پریدم و شمشیر رو به صورت ضربدری روی هم گذاشتم، با 

ه حرکت سریع سرش رو میان شمشیر ها قرار دادم، با کشیدن هر دو شمشیر هم ی
 زمان سرش از تنش جدا شد و با چند دور چرخش در هوا روی زمین افتاد

سمت در حرکت کردم  شاران بودم ، به  ساواش و  شد، ندران  تنش هم پهن زمین 
خوبیم ندران ما »ولی هر کاری کردم در باز نشههد ، صههدای شههاران تو گوشههم پیچید

 «نباش، نمیتونی برگردی باید وارد سالن بعدی بشی

 ....به در سالن دوم نداهی کردم، و به طرفش حرکت کردم

 پارت سی و هفت

شایدم کال  شده بود یا  شدم مردی که تمام بدنش از آهن پوشیده  سالن دوم  وارد 
ره ای به جنسش از آهن بود جلوم سبز شد هیکلی اندازه ی زامبی قبلی داشت و ز 

دست، از صورتش چیزی معلوم نبود، چون با ماسکی آهنی بدون اینکه جایی برای 
 دید داشته باشه پوشیده شده بود
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آب دهانم رو هنوز قورت نداده بودم که زره اش و طرفم گرفت، وا مده بهش حمله 
 !کردم که همچین میکنه

کرد که سریع جاخالی در صدم ثانیه از وسط زره ده ها نیزه هایی به سمتم پرتاب  
 دادم

سیده بود که  شتم کارم تموم بود ولی هنوز پام به زمین نر سرعت رو ندا اگه این 
 دوباره به طرفم نیزه پرتاب کرد

سندر گرفتم با لمس بدنش قدرتش رو  شتش  سمت خودش پریدم و پ این بار به 
آتشههی کش رفتم، تنها راه از ببن رفتن این غول آهنی ذوب شههدن بود، توی گویی 

 قرارش دادم و با پرتاب آبشاری از شعله آتش ذوبش کردم

شدم ، از تعجب چشام  سوم  سالن  شد وارد  شدن مرد آهنی در بعدی باز  با ذوب 
شه بود و گل و گیاه های زیبا و  شی سالن از جنس  شد واقعا زیبا بود، زمین  گرد 

شه ای و  شی ستون های  شد دید دور تا دور اتاق  زیبایی خوش رنگ زیرش رو می
 دیده میشد

سان  شیر چکید و روی  شم ستم نداه کردم، قاره ای خون از  شیر توی د شم به 
سید  سم بود چون اون قار خون مثل ا شه ای افتاد، اندار این زیبایی همش تل شی

 عمل کرد و شروع به نفوذ به عمق شیشه کرد

ی از اطرافش ترک های ریزی برداشت، ندام به زیر شیشه ها کشیده شد دیده اثر
گل و گیاه نبود و به جاش نیزه ها و شههمشههیرهای تیز که به حالت ایسههتاده قرار 
داشتند نمایان شد، شیشه زیر پام شروع به لرزیدن کرد، سریع درون حباب آتشی 

 قرار گرفتم که سان شیشه ای زمین فرو ریلت

 درب سالن بعدی بازشد

 خارج شدم به کمک حباب آتشین به سمت در سالن حرکت کردمو از آن
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شا کردم روبرویم پلی بلند و ملروبه وجود  شم را خاموش کردم و اطرافم را تما آت
داشت که به قصری بزرگ می رسید و سمت راستم نیز قصری بزرگ و باشکوه بود، 

 بین دوراهی گیر کردم

نمی دانسههتم که به کدام سههمت بروم ولی در درونم چیزی مرا به سههمت پله های 
 تصمیم نهایی را گرفتم و به سمت پل حرکت کردمملروبه می کشاند 

با گذاشتن اولین قدم بر روی پل ملروبه چوب های پوسیده زیر پایم شکست و به 
طرف انتهای دره پرتاب شههدم ولی با درسههت کردن حبابی از آتش دوباره خودم را 

 به سمت باال کشاندنم و به سمت قصر بزرگ حرکت کردم

ار پرتداه ایسههتادم و با شههدفتی به دور و برم نداه کردم با رسههیدن به انتهای پل کن
 قلبم در سینه ام بی تابی می کرد اندار که قرار است اتفاق بزرگی بیفتد

محو اطراف بودم که صههدایش مرا به خودم آورد با شههنیدن صههدایش قلبم آرام 
 گرفت و به سمت صدا برگشتم

 ه باالخره آمدی منتظرت بودم؟

 خود لرزیدماز سردی چشمانش به 

 دستانش را به کمر زد و با پوزخندی

 ای؟گفت به استقبال مرگ آمده

عًا مرا فراموش کرده بود اگر ذره نده بود دلم گرفت واق ما ای از عشهههق در قلبش 
 ایندونه با من سلن می گفت

 ولی من ناامید نشدم و خااب به او گفتم

ه تو هام را هم فراموش هههه اوتو را طلسم کرده و نیروهای شیاانی وارد قلبت کرد
 کرده ای؟ فراموش کرده برای چه به اینجا آمده ایم؟

 !خواهش می کنم به خودت بیا
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اش را پشیمان نشان داد ولی مصنوعی بودن پشیمانی اندار به فکر فرو رفت چهره
 اش را متوجه شدم

قلبم نمی خواست باور کندکه او دارد تو را فریب می دهد قدمی به سمتم برداشت 
دسههتانم را گرفت و با چشههمانی که هیچ عشههقی در آن دیده نمی شههد خیره به 

 چشمانم با صدای آرامی گفت

ست می سا من تو را ههههه تو در شقت در قلبم جوانه زد آ گویی با دیدنت دوباره ع
دوسههت دارم بدون تو زندگی کردن برای من امکان پذیر نیسههت بیا باهم از اینجا 

 برویم

ست ههه ولی نیهاد ما یک موموریت داریم باید اول آن را به لبلندی بر لب هایم نش
 اتمام برسانیم

 لبلند مرموزی زد و صورتش را به صورتم نزدیک کرد *"و بازوی مرا فشرد

 باورم نمیشد گیج بودم، آیا واقعًا به حالت قبل برگشته بود؟

ستم ولی ای کاش  شمانم را ب سته چ صورتم ناخوا با برخورد نفس های گرمش به 
 ...نمی بستم

شمانم را باز  ساس کردم چ شکمم اح شق تیزی و دردی در  سه ای از ع به جای بو
شکمم فرو رفته بود نداه کردم قاره ای  صف آن در  ستان نیهاد که ن کردم و به د

 اشک از چشمانم چکید ه خداندهدار عشق من

و  خودم را از دسههتانش آزاد کردم و به عقب رفتم ولی زیر پایم چیزی حس نکردم
 در دره تاریک که پر از مواد مذاب بود سقوط کردم

*** 

شمانش  سه اش، غم درون چ شکهایش ، بو سا نداه کرد ا با حیرت به جای خالی آ
 قلبش را فشرد
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او برگشهته بود ولی خیلی دیر دیدر آسهایی وجود نداشهت او با دسهتان خود همه 
کی گریه   وجودش را نابود کرده بود دسههتی به صههورتش کشههید خیس اشههک بود

 کرده بود؟

 زانوهایش شل شد و سر جایش نشست چه کار کرده بود؟

ساند و روی  صر ر سته خود را داخل ق شل و خ شد و با قدم های  از جایش بلند 
 .تلت انداخت

 .چشمانش خیره به دستان خونیش بود

تنها چیزی که از او برایش مانده بود، قاره های خونی بود که از دسهههتانش می 
 .چکید

 باز شد و طرطبه با خوشحالی وارد شد ه آفرین پسر کارت عالی بوددر 

شد طرطبه از نداه  شمانی بی روح خیره طرطبه  ست و با چ ش سرجایش ن نیهات 
 خالی از حس نیهاد ترسید و ترجین داد او را تنها بدذارد تا زمان او را مداوا کند

 پارت سی و هشت

ا سههرِخ سههرْخ بود درون گوی چشههمانش را گشههود و به اطراف نداه کرد همه ج
شید خبری از  شکمش ک ستی به  شناور بود د شین میان دریایی از مواد مذاب  آت

 زخم یاد چیز دیدری نبود

دانسههت که او نیز مانند طرطبه و خودش پوزخندی بر لبانش نشههسههت نیهاد نمی
 شودفقط با چاقو کشته می

شید حباب شید با لمس چاقو نفس راحتی ک ستی روی کمرش ک را به طرف باال  د
صمیمش را گرفته بود  سید ت سان مواد مذاب ر حرکت داد و بعداز چند دقیقه به 

 کردنیهاد را برای همیشه فراموش می

کشت، او بی گناه چون جز بی رحمی چیزی در چشمانش ندید ولی هرگز او را نمی
 بود و دلیلی برای کشتنش وجود نداشت
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بهترین فرصت را بدست آورده بود تا کارش را  کند آسا مردهحاال که نیهاد فکر می
جا نده داشهههت به اتمام برسهههاند گوی آتشهههین را تا لبه پرتداه باال برد و همان

 !دانست چقدر خواب بوده! شاید چند ساعت، شاید هم چند روزنمی

وقتی کسههی را در اطراف ندید آرام باال پرید وبه طرف پشههت قصههر حرکت کرد به 
رسههید رفت پشههت پنجره ایسههتاد و به نور از آن به بیرون میسههمت پنجره ای که 
 داخل اتاق نداه کرد

شک را مهمان  سینه نیهاد درحال بازی بود ا ستش روی  صویر نیهاد با زنی که د ت
 چشمانش کرد با خودش گفت پس طرطبه این شکلی است

ست بود  ولی نیهاد به زور جلوی خود را گرفته بود تا گردن طرطبه را خرد نکند در
که هنوز وجودش پر از نیروی شهیاانی بود ولی اندار با بوسهه آسها همه عشهقش 

 .شوند؟! او نیز عاشق بود و از کارش پشیمانبرگشته بود مدر آدم بدها عاشق نمی

شت که نیهاد به او  شاید باور ندا شد،  سلیم  سا خیلی راحت ت تعجب کرده بود آ
 اهی کشیدای بزند چقدر از او مامئن بود،در دل صدمه

دانسههت که خیلی خراب کرده اسههت چاور فراموش کرده بود که ولی خودش می
 چقدر دوستش دارد

طرطبه وقتی همراهی و میلی از طرف نیهاد ندید ناامیداز او جدا شهههد به طرف در 
 رفت و به قصر خود برگشت

آسههها خود را نامرئی کرد و به دنبال طرطبه رفت اطراف قصهههر طرطبه را نداهی 
رفت صهههورت نامرئی هم به طرفش میهای زیادی داشهههت اگر بهخت ندهباناندا

 شد، از زیرکی طرطبه با خبر بودمتوجه می

فقط یک راه برایش باقی مانده بود و آن هم نقاه ضهههعف طرطبه بود لبلندی بر 
ساواش  شاران و  شاران ارتباط برقرار کند  لبانش نشست چشمانش را بست تا با 

 ده بودند و راه خروجی نداشتنددر اتاقی زندانی ش
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ها را به چند ساعت دیدر به کند نجات دادن آنوقتی فهمید خاری تهدیدشان نمی
 ...تاخیر انداخت در ذهنش نقش اش را مرور کرد

*** 

ها با دیدن نیهاد کنار کشهههیدند و راه را به طرف قصهههر طرطبه حرکت کرد ندهبان
ست ش سلانتی  برایش باز کردند پوزخندی بر لبانش ن شدنش به اتاق  با نزدیک 

طرطبه ندهبانای ملصههوصههش را دید هر کدام اندازه ی غولی جلوی در ایسههتاده 
 بودند، آنها نیز کنار کشیدند و در را برایش باز کردند

اش نوشههید احتمااًل جشههن پیروزیطرطبه با ناز روی مبل لم داده بود و شههراب می
 رخشید و به سمت نیهاد پرواز کردبود به رویش لبلندی زد چشمان طرطبه د

 شکنیدانستم دلم را نمیه باالخره آمدی عزیزم؟ می

 !شود دل بانویم را بشکنمتر شد ه مدر میلبلند نیهاد پررنگ

طرطبه دیدر روی پایش بند نبود و از شههدت خوشههی نزدیک بود غش کند نیهاد را 
شرابی ر شاند برایش  شید و کنار خود روی مبل ن یلت اما نیهاد میوه به آغوش ک

ای برداشههت و شههروع به خوردن کرد بعد از خوردن میوه از جایش بلند شههد و به 
طرف پنجره رفت و بیرون را تماشههها کرد، آتش و مواد مذاب تنها چیزی بود که 

 دیدمی

سعی کرد طرطبه از اینکه نیهاد مستقیم به چشمانش نداه نمی ضی بود و  کند نارا
جا کند خودش را به نیهاد که روبروی پنجره ایسههتاده  بیشههتر خودش را در دلش

ای اندور در کرد رسههاند و به دیوار تکیه داد و با لبلند دانهبود و به بیرون نداه می
 دهانش گذاشت

نیهاد نداه گذرایی به او کرد ولی باز خیره چشههمانش نشههد اندوری جلوی دهانش 
 را خورد قرار گرفت، با لبلند دهانش را باز کرد و اندور 

روبروی طرطبه ایستاد و سرش را پایین انداخت یکی از دستانش را به دیوار پشت 
طرطبه تکیه داد و سههرش را به گردن طرطبه نزدیک کرد حواسههش را به چشههمان 
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خمارش دوخت که آرام آرام بسته میشد در یک حرکت سریع چاقو را از کمرش باز 
 کرد و به سمت قلب به طرطبه نشانه گرفت

که چاقو وارد قلبش شههود دسههتانش اسههیر دسههتان طرطبه شههد با ی قبل از اینول
 تعجب به او نداه کرد

طرطبه با پوزخندی چشمانش را گشود هههه خوب راهی را انتلاب کردی آسا، ولی 
کنم، یادت رفته که نیروهای من منفی اسهههت و به راحتی موج مثبت را حس می

 دهمنمینقشه ات ندرفت، درضمن من مثل تو زود وا

بند حرفش قهقهه ای زد آسا فشار دستش را بیشتر کرد ولی زورشان تقریبًا پشت
برابر بود و راه خوبی برای کشهههتن طرطبه نبود از او دور شهههد و به شهههکل واقعی 

 خودش تغببر قیافه دادو گفت

 روممیری من دست خالی از اینجا بیرون نمیه درهرصورت تو امشب می

 پارت سی و نه

 ه عقب گذاشتم و به چشمانش زل زدم برق پیروزی در چشمانش درخشیدقدمی ب

قدر به خودش مامئن بودکه می تواند مرا متعجب به او خیره شهههدم یعنی این
 شکست دهد؟

شتم کار مرا تقلید کرد مثل ببری درنده  قدمی به سمتم برداشت قدمی به پهلو بردا
 رخش کردیموار دور هم شروع به چصورت دایرهخیره به هم به

چاقو در دست راستم بود یکی از شمشیرها را با دست چپم از کمرم بیرون کشیدم 
 به دستان خالی او خیره شدم و پوزخندی زدم

برخی از خباثت در چشمانش درخشید و دو شمشیر آتشین در دستانش ظاهر شد 
 ناله وار نداهش کردم

ر دست راست من بود باید هایی دارد ولی برگ برنده ددانستم چه قدرتهنوز نمی
 ور شدندکردم خودم را آتش زدم چاقو و شمشیر نیز شعلهشروع می
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ضربه شت  شیرش را دفع کردم و ابرویی باال انداخت و به طرفم خیز بردا شم های 
 قدمی عقب گذاشتم فکرم درگیر بود

ترسههید چرا قدر از من میاطالع بودم او که ایندانسههت که من از آن بیچیزی می
 !!!قدر خیالش آسوده است؟ام اینحاال که روبرویش ایستاده

توانم فکرش را بلوانم چون چشهههمانش رازش را فاش باید او را لمس کنم تا نمی
 کردنمی

که سرش را بار من به سمتش پریدم که جاخالی داد و از او رد شدم قبل از ایناین
 برگرداند غیب شدم

ین افتاد ولی سههریع برگشههت وقتی چیزی ندید پایم را به کمرش کوبیدم که به زم
اش را تصادفی لمس کردم از غیب شد بسرعت خودم را رویش انداختم و پیشانی

 اش باخبر شدمحیله

ولی با فرورفتن شمشیرش در پهلویم از او جدا شدم برای ترمیم زخمم به چند ثانیه 
 زمان نیاز داشتم

کردم با کشهههتنش این بازی ر میبا فهمیدن افکارش حسهههابی بهم ریلته بودم فک
های زیادی شههود ولی او دو نفر که دسههت راسههت و چپش بودند و قدرتتمام می

 داشتند را برای انجام ماموریت به زمین فرستاده بود

کردند، زنده یا مرده بودن طرطبه خللی در این و سه روز دیدر کارشان را شروع می
 مردهایی او باید میی از چنین نقشهکرد ولی برای پیشدیرماموریت ایجاد نمی

ای بود که با احساس راحتی در پهلویم فهمیدم که زخمم ترمیم شده ولی چند ثانیه
شوم افکارم خبری از طرطبه نبود دیدر می شرش خالص  ستم با خیال راحت از  توان

 ای بکشم ظاهر شدم و گفتمرا جمع کردم تا نقشه

 است تو هم ظاهر شوینامرئی شدن فایده ای ندارد بهتر -

صفت  شد و دو ندهبان غول  شد همان موقع در باز  صله نزدیک به من ظاهر  در فا
شدند و خیره به ما نداه کردند طرطبه در حالی که به آن کرد ها نداه میاز در وارد 
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سرش را به طرف من برگرداند ولی با دیدن من خنده اش بند  سپس  قهقهه ای زد 
 آمد

 ود که قهقهه بزنم خودم را شبیه طرطبه کرده بودمبار نوبت من باین

که کدام یک از ما کردند تشهههلیص اینندهبان ندهبان ها هاج و واج ما را نداه می
 طرطبه ی واقعی ست کار سلتی بود

 صدای طرطبه بلند شد ه برید جلو بدیریدش من سرورتآنم

 را بدیریدگوید من طرطبه ی واقعی هستم او خنده بلندی کردم ه دروغ می

شهههان را تغییر مثل دو دیوانه خنگ بهم نداهی کردند و دوباره به سهههمت ما نداه
 دادند

توانید نیروهای متضاد اش را هایش را بهم سایید هههه شما هنوز نمیطرطبه دندان
 .حس کنید واقعًا که بی عرضه اید

 های طرطبه نشستهایشان را به سمت من تند کردند لبلندی بر لبقدم

خواهید ها معلوم است که واقعًا نفهم هستید اشتباهی میغریدم هههه احمق عصبی
 !سرتان را بکشید

که طرطبه حرف دیدری بزند و مردد شههدند و سههر جایشههان ایسههتادند قبل از این
 ای به بازویش زدمحقیقت برمال شود به سمتش دویدم و ضربه

به سههمتش نشههانه  درپیهای پیعقب رفت دوباره خودم را آتش زدم و با ضههربه
مانش نمیمی دهم که حرفی بزند بیلیال آن غول ها شهههد و گرفتم وقتی دید ا

 شروع به مبارزه کرد

سریع خوب میهایی که برمیخراش شت خیلی  شد و برخالف من که که با نداه دا
خواند و توانسهههتم ذهنش را بلوانم با نداه کوتاهی به چشهههمانم ذهنم را مینمی
 کردمیام را دفع ضربه
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هایی هام در گوشم پیچید من نباید عصبی شوم ولی عصبی شدم ولی ناگهان حرف
 باید طرطبه را عصبی کنم

نفس عمیقی کشیدم ه شنیدم عاشق شدی ولی از جانب یار هیچ مهری ندیدی حق 
 دارد تو خیلی زشتی

 طور ابروهایش را درهم کشید عالی بود باید همین

اش به حالت عادی برگشت و زهم ذهنم خواند چهرهکه باپیش بروم ولی مثل این
 پوز خندی زد

لعنتی یادم رفت نباید به چشمانش نداه کنم سرم را زیر انداختم فقط یک راه باقی 
کردم چاقو را محکم در دسههتانم گرفتم به سههمتش حرکت ماند باید ریسههک میمی

ام کمی مکث نقشهکردم دستی که شمشیر در آن بود را باال بردم ولی برای اجرای 
 کردم

 درنگ هر دو شمشیر را در شکمم فرو برد طوری که از بدنم رد شدبی

 با زانو به زمین افتادم چشمانش برقی زد و روبرویم زانو زد و گفت

 .....ه آسا هم به آخر خط رسید

 کردم احساس کردم واقعًا مرگم نزدیک شدهفرسایی را تحمل میدرد طاقت

شم ام ناامید و تچهره شده بود ولی این تنها موقعیت بود باید تمام تال رحم براندیز 
 کردمرا می

چهره مهربان آرسههام در ذهنم نقش بسههت برای دوباره دیدن او هم که شههده باید 
 هایش قلبم گرم شدموفق شوم با به یاد آوردن مهربانی

سریع درون قلب ط شردم و با یک حرکت  ستانم ف رطبه با تمام قدرتم چاقو را در د
 ام فرو بردمکه حاال مامئن بود من مرده

 اش نداهی کردم و نیشلندی از پیروزی زدمزدهفروغ وحشتبه چشمان بی
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چاقو را از قلبش بیرون کشهههیدم که با ضهههرب روی زمین افتاد و طرطبه هم تمام 
 ....شد

 پارت چهل

شیرها را بیرون نمی شم شیدم کار خودم هم تمام میاگر  ادی شد چون خون زیک
 ازدست داده بودم

 ها که هنوز مثل عالمت سوال به من چشم دوخته بودند کردمنداهی به غول

 ه زود باشید بیایید این شمشیرها را از شکمم بیرون بکشید

به ید من را  با نده بود  ما باقی ن که قبول میراهی برایشهههان  کردند جلو عنوان مل
م با یک حرکت از شههکمم بیرون اند و هر کدام یک شههمشههیر را گرفتند و محکآمده

 کشیدند

 ها به کمکم شتافت و بلندم کردنعره بلندی کشیدم توانی نداشتم یکی از آن

شت دردم رفته شتم ه رفته کمتر میآرام مرا روی مبل گذا شد ولی هیچ انرژی ندا
 غذا بیارید

 ه بله سرورم

بود،  نداهی به شهههکمم کردم زخمم داشهههت ترمیم میشهههد و دردش از بین رفته
 چشمانم را بستم و منتظر ماندم بدنم به حالت عادی خود بر گردد

هایش کار را شهههروع کنند باید به که فرسهههتادهطرطبه رفته بود ولی تا قبل از این
 زمین برگردیم

 .رو به غول دوم گفتم ه جسدش رو بنداز تو دره

رفتم غول دوم جسههد را برداشههت و بیرون رفت باید سههراغ شههارون و سههاواش می
 شدداشت دیر می

دانستم و ترسیدم ها را نمیغول اول وارد شد مرغی کامل جلویم گذاشت اسم غول
 دادمتر کارهایم را انجام میلو بروم باید هرچه سریع
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کمی غذا خوردم و به طرف دری که انتهای سالن بود رفتم درست حدس زده بودم 
 اتاق طرطبه بود

باس داهی ال به خودم کردم از این چهره متنفر بودم هایم را عوض کردم ن نه  ز آی
 کردمولی باید مقداری تحمل می

از قصههر خارج شههدم و به طرف جایی که شههارون و سههاواش گیر افتاده بودند رفتم 
هایش به من منتقل کردم احتمااًل با مرگ طرطبه قدرتاحساس قدرت بیشتری می

 شده بود

 ام تغییر قیافه دادماقعیکنار سالن مورد نظر ایستادم و به شکل و

 درب سندی سالن را هل دادم سندین بود ولی نه برای من

در کنار رفت و قیافه گارد گرفته شهاران و سهاواش ظاهر شهد با دیدن من لبلندی 
 زدند شارون گفت

 ه چند ساعته اینجا زندانی هستیم تو کجا بودی؟

 گفت  همه ماجرا را از اول تا آخر برایشان تعریف کردم ساواش

 کار کنیم؟ه حاال باید چی

 .امخوام نیهاد بفهمه که زندهه خب من نمی

 !شاران ه اوه چه تنبیه سلتی در پیش داره

ریم و نیروهای یام که تا حاال ندیده پیشههش میههههه من به شههکل یک دختر درمی
 کنیمشیاانی رو از بدنش خارج می

 و به زمین برگردیم شما هم میاین؟

 .تا آخرش هستم ساواش ه من میان

 .آم ولی فکر کنم باید قیافم رو تغییر بدمشاران ه منم می

 ه درسته بهتره راه بیفتیم
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که درون حباب قرار بدیرداز زمین فاصهههله به طرف پل رفتیم سهههاواش بدون این
 گرفت

 .شاران گفت هلسیس مارو هم با خودت ببر

طرف قصر حرکت داد  ساواش لبلند دندون نمایی زد و ما رو هم همراه خودش به
 و جلوی در قصر زمین گذاشت

ساواش  سبز درآوردم  شمان  شبیه دختری زیبا با چ لبلند خبیثی زدم و خودم را 
 خوای امتحانش کنی؟سوتی کشید ه می

 .دانستم قصدم چیستشونه ای باال انداختم خودم هم نمی

 !ه ازین به بعد اسمم آناست حواستون باشه

 ساواش ه باشه

صر  صوص را باز کرد نیهاد با  وارد ق سالن مل شاران در  شدیم خبری از نیهاد نبود 
سه  سته بود از جایش تکان نلورد نداهش بین هر  ش شفته روی مبل ن ظاهری آ

تادیم اخم به طرفش حرکت کردیم و روبرویش ایسههه مان چرخید  هایش را تای 
 درهم کرد

 خواین؟ه اینجا چه می

 دارین؟بعد نداهی به من کرد هه عضو جدید 

سههاواش پوزخندی زد ههههه آره راسههتی تو آسهها را ندیدی دیروز تا حاال خبری ازش 
 نداریم؟

سلتی گفت ه  ساواش ندرفت و به  ست نداهش را از  شمانش حلقه ب شک در چ ا
 .کشتمش

 ساواش قصد حمله به او را کرد ولی شاران جلوی او را گرفت و گفت
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اقی برات افتاده برای این هههههه ما برای جنگ نیومدیم، هام بهمون گفت چه اتف
شت نمی سرزن ضوع  کنیم ما طرطبه رو کشتیم ولی باید به زمین برگردیم چون مو

 .طرطبه دونفر را برای شروع ماموریت به اونجا فرستاده

توانم کمکتون اعتنا نداهش را گرفت و گفت ههههه حتی اگر بلوام هم نمینیهاد بی
 .دهر درست را نمیکنم. چیزی درونمه که به من اجازه انجام کا

ستانش را  ست د ستانش را گرفتم برزخی نداهم کرد خوا شتم و د قدمیی جلو گذا
 بیرون بکشد که گفتم

شم آرام  هههه فقط پنج دقیقه زمان الزم دارم تا نیروهای منفی را از بدنت بیرون بک
 باش

 با این حرفم دستانش شل شد

 ه چشمانت را ببند

شمانم را بستم و نیروهای شیاانی را بدون ترس چشمانش را بست خودم هم چ
ستانش را رها کردم بدون نداه کردن به  شیدم بعد از اتمام کار د از بدنش بیرون ک

 او از جا بلند شدم

 تابش شود کاری که با من کرد قابل بلشش نبودخواستم دلم باز بینمی

 .ع بشنشه ممکنه افراد طرطبه از حضورمون ماله بهتره راه بیفتیم داره دیر می

سمتش چرخید از مبل نیهاد کوچک شمانم نافرمانی کرد و به  ترین حرکتی نکرد چ
اش خیس اشهههک بود نداهم را برگرداندم طاقت دیدن پایین افتاده بود و چهره

هایش را نداشههتم او تازه فهمیده بود که چه شههده و چه کاری با من کرده اشههک
 .است

 ساواش به او کمک کرد بلند شود

 بیرون رفتن از قصر خارناِک باید از همین جا به زمین برگردیمشاران ه 

 ....ساواش ه ولی لباس ملصوص نداریم
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 پارت چهل و یک

ه پس باید برگردیم شهر زمرد، شاران تو با نیهاد بیا، چون نیهاد و ساواش نمیتونن 
 .غیب شن ما کمکشون میکنیم

هاد با خودت، من نمیتوتم به طرف ساواش رفتم که شاران اومد کنارم و گفت ههه نی
 راضیش کنم، خودت از هپروت درش بیار

سههاواش را ُهل داد و از در بیرون رفتن، به طرف نیهاد برگشههتم، با حالی خراب به 
 نقاه ای زل زده بود این طور نمیشد، با این حال توانایی جندیدن رانداشت

رو حس کردم  گوشام تیز شد و صدای پای حرکت دو نفر که به طرفمون می آمدن
 سریع به طرف نیهاد رفتم

 .ه خودت رو جمع کن ندهبانها دارن میاد، هیچ حرفی هم نزن

صدا  شکهایش را پاک کرد همون موقع در به  شید و ا نیهاد خودش را از مبل باال ک
ک و  در امد روی مبل نشههسههتم وخودم را به شههکل طرطبه در آوردم، نیهادبا شههَ

 تعجب نداهم کرد

 ه بیایین تو

ندوری از روی میز برداشههتم و شههروع به خوردن کردم ، یکی از ندهبانها جلوم زانو ا
 زد و گفت

 ه سرورم فرستادهامون از زمین رسیدن

 ه خوب؟

 !ه تو محل مورد نظر مستقر شدن

 باید میفهمیدم کجا هستن ه دقیقا کجا مستقر شدن؟

میلواد بهمون ندهبان نداه مشکوکی به نیهاد کرد که گفتم هههه مشکلی نیست اون 
 !کمک کنه
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 ...ه ولی اون بهمون دروغ گفت دختره

 .ه بسه ادامش رو بدو خودم همه چیز رو میدونم

 !از چشاش خوندم به من هم شک کرده و قصد امتحانم را دارد

 .هه تو شیراز مستقر شدن

 !پوزخندی زدم ه چه دروغ قشندی تو به من شک کردی؟

 عرضه؟فریاد زدم هه به سرورت شک داری بی 

دستهاش شروع به لرزیدن کرد ههه قربان بهم حق بدین خیلی شبیه هم بودین، ولی 
 .االن مامئن شدم

 !ه خوبه

 .هه سرورم اصفهان و تهران مستقر شدن، گفتن با هم کار رو شروع میکنن

 ه جزئیات نقششون چیه؟

م ههه با استفاده از نیروی گوی سیاهی که بهشون دادی، همه انسانها رو به جون ه
 .میندازن بدون هیچ دخالتی

ست، واقعا ندهبان کودنی بود، فکر نمیکرد این چیزها را خودم  ش لبلندی بر لبام ن
 باید بدانم!؟

شتباهی  شون کنم ا هههه افرین کارت خیلی خوب بود، من باید به زمین برم تا کمک
 نکنن، تا من برمیدردم هواست به سرزمینم باشه، تو خیلی با عرضه ای اگه تو این

 .ماموریت پیروز شدم تو رو دست داست خودم میکنم

شدم، دیده  شته  شکست خوردم و ک چشماش درخشید ادامه دادم هههه ولی اگه 
نمیلوام هیچ نقشههه ای بر علیه زمین بکشههین چون که باختیم، در صههلن و بدون 

 .جنگ زندگی کنین
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میشید،  بلند شد و ایستاد هههه سرورم آرزوی موفقیت براتون میکنم، مامئنم پیروز 
 .وقتی تونستین اون دختر روبکشید از پس سلت ترش هم بر میایید

 .نداهی حرصی بهش کردم، اخرش مرا لو میداد ه میتونی بری

 ه بله سرورم

به نیهاد خودم را به شهههکل همون دختر در آوردم،  داه  از در بیرون رفتن بدون ن
ا بلند شدم هههههه بهتره ترسیدم با نداه کردن به چشمانش همه چیز را لو بدهم، از ج

 .بریم

 حضورش رو کنارم حس کردم ، بازوم رو گرفت و به طرف خودش برگردوند

 !ه فکر که نمی کنی اینقدر خنگ باشم

ه بهتره راه  منظورش را گرفتم، لو رفته بودم ولی خودم را به نفهمیدن زدم و گفتم 
 .بیفتیم

کردم و لبه پرتداه دسهههتش را گرفتم و غیب شهههدیم به طرف خارج از ویال حرکت  
جایی که سقوط کرده بودم ایستادم، فشاری به دستم اورد، اوهم داشت به همین 

 موضوع فکر میکرد

 !ه چرا معالی

درون حباب قرار گرفتیم وبه پرواز در امدیم، ظاهر شههدیم چون از مناقه دور شههده 
 بودیم دستش را رها کردم و سر جایم نشستم

 واقعی خودت در بیای؟ کنارم نشست ه نمیلوای به شکل

 !نداهی درنده بهش کردم ه چه فرق میکنه چه شکلی باشم

 .دستم را گرفت ه دلم برای آسای خودم تنگ شده

دستم را محکم از دستش کشیدم و با بغب گفتم هههه ولی تو آسا رو کشتی، دیده 
 .نمی تونی ببینیش
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به گردنم در کسههری از ثانیه در آغوشههش فرو رفتم ، صههورت خیس از اشههکش را 
 چسباند و با بغب گفت

 همه ی احساسی که بهت داشتم زنده شد

 بعداز سقوطت من هم ُمردم، منو از خودش جدا کرد و در چشام زل زده

ساوی  شدم. ببین حاال دیده م سالمتی تو زنده  هههه منم مثل تو ُمردم و بافهمیدن 
 .شدیم

 ت این حرفا رو می زد؟باورم نمیشد نیهاد بود که داش

 چه طور غرورش رو کنار گذاشته بود؟

 !بلشیده بودمش ولی دلم کمی ناز کردن میلواست

با اینکه کنارم بود باز هم احسهههاس تنهایی میکردم، خدایا چم شهههده ، خودم را از 
 آغوشش بیرون کشیدم و به اطراف نداه کردم

داهش رویم سهههندینی میکرد و چه خون بودیم، ن یا ید، روی در ید لی چهرام را نم
 چشمانم را بستم و به شکل واقعی خودم در امدم ، سرم رو برگرداندم

 با دیدنم لبلندی عمیق بود

سش بزنم، لبلند سبیده بود، هرگز فکر نمیکرد پ شده به دیواره ی حباب چ  شکه 
 بدجنسی روی لبهایش نشست 

فسههام تند شههده بود و تحمل جو سههندین به وجود آمده رو نداشههتم ، نداهم رو ن
 برگرداندم ، به ورودی شهر زمرد رسیده بودیم، با خیال آسوده از حباب پریدم

ستاده بود، بدون نداه کردن به او وارد غار  شدم و خودم رو به در ورودی کنارم ای
رساندم، در توسط ماهی باز شد، با لبلند و چشمانی که برق میزد به ما خوش آمد 

 گفت به طرف قصر حرکت کردیم

همه بیرون قصههر منتظر ما بودند، سههاواش وشههاران با چشههمانی خندان به ما نداه 
 میکردند، چشم غره ای به چشمان خندانشان رفتم
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ندرفته بودم که در آغوش ملکه فرو رفتم، تا خواسههتم موقعیتم رو هنوز از آنها نداه 
 درک کنم از زمین کنده شدم، یک دور به دور خود چرخواندم و روی زمین گذاشتم

 لبلندی بر لبهایم نشست، عجیب مرا به یاد مامان زری میانداخت

غی از لبلندی موزی زدم و او را از زمین کندم و مثل فرفره دور خودم چرخاندم جی
 هیجان کشید، همراه جیغ او دل من برای مادرم پر کشید

از حرکت ایسهههتادم و او را روی زمیم گذاشهههتم همین طور که موهایش را مرتب 
میکرد لبهایش به خنده باز بود معلوم بود خوشههش آمده نداهش که به چشههمانم 

 رسید لبلندش محو شد

 ه چی شدی آسا چرا گریه میکنی؟

 ه چون وجودت، آغوشت و مهربانیت مثل مادرم بود لبلند غممدینی زدم

 غمدین خندید، دستانم را گرفت و به طرف قصر کشاند و گفت

 ...ه خیلی خسته شدین امشب استراحت کنید، اجازه نمیدم االن حرکت کنید

 چهل و دو

همه دور میز شههام جمع شههده بودیم ، با تعارف ملکه همه شههروع به غذا خوردن 
ستم که دلم برای ملکه کردیم از اینکه  شهر میرفتیم ناراحت بودم میدان فردا از این 

 تنگ میشود چون مامعنا این آخرین دیدار ما بود

بغب گلویم را با لقمه ای غذا پایین فرسهههتادم و نیم نداهی به ملکه کردم، او هم 
 داشت به من نداه میکرد، احساس کردم که راحت میتواند ذهنم را بلواند

ه به رویش پاشهههیدم و سهههرم را با غذایم گرم کردم چقدر دلم آرامش لبلندی کوتا
شناس برویم اعصابم  ست، اینکه بعد از رفتن به زمین باید به دنبال آن دو نا میلوا

 را به هم ریلت

ستیم چه طور باید  کاش قبل از فرستادن آنها طرطبه را کشته بودم ما حتی نمیدان
 به سراغ هههام برویم تا ما را رهنمایی کندآن گویها را از بین ببریم، باید اول 
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شتها غدایم را تا آخرین  شد و با ا سیمی خنک در قلبم دمیده  سام ن از فکر دیدن آر
یک خواب راحت  غذایشهههان را بلرند دلم  یه هم  ندم بق ما مه خوردم، منتظر  لق
شوم به خاطر همین  سه روز دیدر بیدار  سیدم باز هم بلوابم و  ست ولی تر میلوا

 ملکه که غذایش را تمام کرده بود گفتم رو به

 .ه میترسم باز هم سه روز خواب بمانم

ملکه خنده ای کرد و گفت ه اون موقع حالت خوب نبود و نیاز داشتی، ندران نباش 
 نمیزارم زیاد بلوابی

صدای متعجب نیهاد از کنارم بلند شد هههه مده چی شده بود که که نیاز داشت سه 
 روز بلوابه؟

ه اینو بزار بعد آسا برات تعریف کنه. میتونید برید استراحت ملکه در ج وابش گفت 
 کنید

تشههکری کردم و از جا بلند شههدم نیهاد و شههاران هم همراهم شههدن و به طرف 
اتاقمون رفتیم، اتاق هر سهههه ی ما کنار هم بود ، قصهههد رفتن به اتاقم را کردم که 

 وش کردم که گفتنیهاد دستم را گرفت نداهی به چهره ی جدی و کنجکا

 ه قرار شد برام بدی ماجرا چیه؟

به طرف اتاق خودش کشاندم، بدون اینکه دستم را رها کند با دست دیدرش در را 
 .باز کرد به داخل رفت و تقریبا مرا به داخل کشاند

روی تلتش نشههسههت و مجبورم کرد جلویش بنشههینم، بدون حرفی منتظر نداهم 
 کرد

دل و دینم را برده بود کردم و سههرم را زیر انداختم نداهی به چشههمان زیبایش که 
 .کمی خجالت میکشیدم ولی خودم را جدی نشان دادم و گفتم

ههههه وقتی فهمیدم تو زمین اتفاقایی افتاده با سههاواش به زمین رفتیم ، مامان زری 
شتم،عادی  سی رو ندا سندینی برام بود، منی که جز مامان زری ک شار  مرده بود ، ف

 سلت باشه بود که برام
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شتن، هام گفت  شد وقتی که فهمیدم مامان زری رو ک سلت تر  سلتی  ولی این 
 که مامان رو طرطبه کشته تا من ازتو دوربشم و بتونه تو رو اسیر کنه

شتم چون  سه روز خوابیدم ولی بهش احتیاج دا صبی بودم ، نمیدونم چرا  خیلی ع
 .خشم بیام سراغ طرطبه وقتی بیدار شدم حالم خیلی خوب بود و میتونستم بدون

نداهی به نیهاد که پشیمون به بهم چشم دوخته بود کردم ناراحت گفت هههه کاش 
 باهات میومدم

شت، حتی اگه باهام میومدی هم مامان زنده نمیموند  پوزخندی زدم هههه دیده گذ
 .ولی خودت اسیر نمیشدی

 از جام بلند شدم ه میرم استراحت کنم ، باید صبن زود حرکت کنیم

 .روم ایستاد و به تلت قبلیم نداهی کرد ه تو همین اتاق بمونروب

دلم میلواست کنارش باشم ولی میدانستم بااین کارم نمی توانم بلوابم ههه تو اتاق 
 خودم بهتره

ساندم  قدم تند کردم و از نداه های ذوب کننده اش فرار کردم و خودم را به اتاقم ر
 و بدون عوض کردن لباس روی تلتم خوابیدم

ولی دلم، ذهنم و روحم را در آن اتاق جا گذاشهههتم، تمام تار و پود بدنم اورا طلب 
میکرد، کاش همان جا میماندم، فکر کردم اگر از او دور باشهههم راحت تر میلوابم 

 ولی بلعس شد

ست که مبتالیش  سی  شیدم، این چه ح سرم باال ک غلتی در جایم زدم و پتو را تا 
 شده ام

ی دوستم دارد ولی نه او هنوز به من ندفته که دوستم حس او به من چیست یعن
 دارد، شاید از عذاب وجدان کشتنم این قدر ناراحت شده بود
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به پهلو خوابیدم و یک طرف از پتو را در آغوش گرفتم، جای  هایم،  یا چقدر تن خدا
خالی آغوش مادرم مرا دیوانه کرد کاش بود تا با نوازش موهایم آرامش را به قلبم 

 .میکرد تزریق

 با الالیی خوندنش بهترین خواب ها را برایم آرزو میکرد

شده که قبل از خواب به  شد، یعنی تا حاال  با به یاد آوری مادر واقعیم قلبم فشرده 
 یادم افتاده باشد و برایم دعا کرده باشد!؟

 شده که از راندن من از خودش پشیمان شده باشد؟

 .چشمانم کم کم گرم شد و به خواب رفتم

*** 

همه آماده چشههم به تونل دوخته بودیم ، از سههاواش خواسههته بودم که اول پیش 
هام برویم تا کمکمان کند، برای آخرین بار نداهی به ملکه کردم و با لبلندی از او 

 رو گرفتم

با هم به درون تونل پریدیم ، طولی نکشهههید که جلوی کلبه ی چوبی فرود آمدیم، 
 لبه ایستاده بودهههام منتظرو خندان جلوی ک

نیهاد در آغوش هههههههههام فرو رفت، چهره ی هام شاد و پر از تحسین بود نیهاد از 
 آغوشش بیرون آمد هههام نداهی به من مرد و گفت

 ه هیچ کاری برای تو نشد ندارد، خوشحالم که انتلاب درستی کرده ام

ا به یک لبلند بسههنده کردم، نداه ههههههام به شههاران و سههاواش کشههیده شههد و ب
 خوشرویی همه را به داخل کلبه دعوت کرد آخرین نفر من وارد شدم

با دیدن آرسام و بردیا داخل کلبه جیغی از خوشحالی کشیدمو خودم را در آغوش 
شد و  صدای اخ گفتنش بلند  شردم که  شم به قدری ف سام انداختم، او را در آغو آر

 خنده را مهمان لبان همه کرد، از آغوشش جدا شدم و گفتم

 میدونستید ما داریم میایم ه
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آرسههام با لبلند سههری تکان داد و نداهی به هام کرد ، در حالی که در چشههمانم 
هام تشکر کردم، نداهم را به طرف بردیا برگرداندم  ه چلچراغی روشن شده بود از ه

 و با لبلند سالمی کردم

سام ر  ست آر شدم و د شت، بیلالش  ا لبلندی زد و نداهش را ثابت رویم نده دا
 ......گرفتم و کنار خودم نشاندم

 پارت چهل و سه

مدت زیادی از دیدارمان نمی گذشهههت ولی بشهههدت دلتندش بودم، خیره نداهش 
 میکردم و حاضر نبودم دستهایش را رها کنم

 لبلندی زد و پرسید ه آسا نظرت چیه بریم خونه، بابا و مامان رو ببینی؟

ه خودشون خواستن یا خودت اینو لبلندم پر کشید مشکوک نداهش کردم و گفتم 
 میلوای؟

ه آرسام  در جوابش مردد ماند ولی از نداهش همه چیز را خواندم و با لبلند گفتم 
ندران من نباش، من از اول هم اونا رو پدر و مادر خودم حسههاب نمیکردم، که حاال 

 .برای نپذیرفتنم ناراحت باشم

ا فشاری دادم و گفتم تو برای آرسام لب گزید و سرش رو زیر انداخت، دستانش ر 
 من هم پدری هم مادر، هم خواهری هم برادر،

چشمکی زدم و به شوخی ادامه دادم ههه برای تو که بد نیست به جای همشون تو 
 رو دوست دارم

 بالخره لبلند روی لبهایش جا گرفت

بوی خون به مشههامم رسههید، همه را از نظر گذراندم کسههی زخمی نبود ، داشههتم 
 ا از دست میدادمکنترلم ر 

شدت لبش رو گاز گرفته بود که  شدم، یعنی به این  سام  متوجه ی لبهای خونی آر
 خون ریزی کند؟
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 دیدر تحمل ماندن نداشتم از جایم بلند شدم، نداه همه به سمت من برگشت

 .بدون نداه به آرسام گفتم ه آرسام لبت رو پاک کن

ندی به زندگیم زدم، شههادی هیچ به سههرعت خودم را از کلبه بیرون انداختم، پوزخ
 وقت در دلم ماندگار نبود

شد ولی این امکان پذیر  صور کردم چقدر خوب می یک لحظه آرسام را خون آشام ت
 نبود ازبودن در کنارش می ترسم، ترس از کشته شدنش به دست من

 کالفه سری تکان دادم و به سمت وسط جندل دویدم، تا فکرش از سرم بیرون رود

ش شم طولی نک سرم بیرون رفت و محو زیبایِی چ ید که همه ی فکر و خیال ها از 
 گیر جندل شدم

ذره ذره ی اطرافم را با چشم بلعیدم و با نفس های پی در پی هوای پاک جندل را 
 تا اعماق وجودم کشیدم

صدای خش خش برگ ها خبر نزدیک  ستم،  شمانم را ب به درختی تکیه دادم و چ
 شدن کسی را به من میداد

درونم فریاد میزد که او بیدانه اسههت، ولی چه طور ممکن بود مدر آنها میدانند که 
شدم ، با تعجب  ما چه قصدی داریم، چشمانم را گشودم و باچهره ی نیهاد روبرو 

 !او را ندریستم ، پس چرا من فکر کردم بیدانه است

شمانش زل زدم، به هیچ وجن قابل نفوذ نبود، تردید در جانم خانه کرد، این   به چ
 نیهاد مشکوک بود خیلی زیاد

صدای  شم،  شتباه کرده با سیدم که ا ست اما باز میتر مامعن بودم که او نیهاد نی
پای دیدری به گوشم رسید که هر لحظه نزدیکتر میشد، و این بار با یک نیهاد دیدر 

 روبرو شدم

شد! اول به من و بعد به   شاید این نیهاد بیدانه با کپی خودش شک امانم را برید 
 نداه کرد، دوباره به سمت من برگشت و گفت ه چرا این شبیه منه؟
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 !صدای پوزخند نیهاد اول بلند شد ه تو شبیه منی نه من شبیه تو

حتی لباسهایشان شبیه هم بود، همان کلکی که به ندهبانها زدم، اکنون گریبان گیر 
 خودم شده بود

سوخت، حاال من با این دو به راحتی حال ندهبانها را درک کردم و دلم ب شان  ه حال
 نیهاد چه کنم!!؟؟؟؟؟؟؟؟

چند لحظه ای بود که نداهمان بین همدیدر میچرخید، واقعا گیج شهههده بودم باید 
 به کدام یک حمله میکردم!!؟؟

فکر کردن من زیاد طول نکشهههید چون آن دو به جان هم افتادند، یکی اولی میزد 
 و هر دو نفس نفس میزدندیکی دومی، نیرو هایشان برابر بود 

اما به یک باره دومی اولی را به زمین کوبید که از درد ناله ای کرد،ترسههیده جلو تر 
 رفتم و به چشمانش زل زدم

حرف نداهش را خواندم و به سهههمت دومی گارد گرفتم، متعجب به من نداه کرد 
 .وگفت ه آسا اشتباه میکنی

ضههربه ای به شههکمش زدم که  اهمیتی به حرفش ندادم وبه سههمتش حمله کردم
پهن زمین شهههد به نیهاد اول نداه کردم، با لبلند به ادامه مبارزه تشهههویقم کرد، 
چاقویم رااز کمرم بیرون کشههیدم و به سههمت آن بیدانه که درحال ایسههتادن بود 

 حمله کردم

دوباره به زمین افتاد چاقو را به سرعت به سمت قلبش نشانه گرفتم که دستانم را 
 اقو در دو سانتی سینه اش مانده بود، نداهی به چشمانش کردمگرفت چ

 !!!!!!یعنی چی، چشمان این هم که می گوید نیهاد واقعی خودش است

نداهم به سمت نیهاد اول کشیده شد، رگه ای ازخشم و نفرت درونش نمایان شد، 
و  پس گولم زده بود، شههرمنده به نیهاد که دسههتانم را محکم گرفته بود نداه کردم

 آهسته از جایم بلند شدم



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

148 

 

نداهم روی ندهبان طرطبه ثابت ماند، حاال که لو رفته بود ترجین داد به شهههکل 
واقعیش در آید. او همان ندهبانی بود که طرطبه را به دره انداخت، اما چاور شک 

 !کرده بود

ستم به  شود، نمیتوان چاقویم را به کمرم زدم و به نیهاد کمک کردم از جایش بلند 
 .شمانش نداه کنم، من داشتن او را میکشتمچ

صدایش مرا به آرامش دعوت کرد هههه خودت رو سرزنش نکن، تصمیم گیری خیلی 
 سلت بود، یک لحظه خودم هم به خودم شک کردم

از حرفش خنده ام گرفت و با لبلندی تشکر آمیز نداهش کردم اما با به یاد آوردن 
 خالی اش روبرو شدمندهبان عصبی به سمتش چرخیدم که با جای 

 .ه وای خدا اون رفته همه نقشه هامون رو لو میده

 .ه آروم باش االن پیداش میکنم

ست باد را به جهت های ملتلف به حرکت در  شاره ی د ست و با ا شاش رو ب چ
سمت  ستم را گرفت و به  شود و با لبلند د شمانش را گ آورد کمتر از چند ثانیه چ

 ..چشمه به پرواز در آمد

 چهل و چهارپارت 

سرعت از جندل بیرون  کمتر از پنج ثانیه خودمان رو به چشمه رساندیم، ندهبان با 
شت  ستاد و دوباره به عقب برگ آمد و به طرف ما دوید با دیدنمان وحشت زده ای
سمتش حمله کنم  ستم به  سریع خودمان را به او رساندیم خوا شد ،  و وارد جندل 

 که نیهاد دستم را گرفت

 ار بر عهده ی منه اینو بز 

شههانه ای باال انداختم و به درخت تکیه زدم، به طرف ندهبان رفت و با او مشههغول 
 مبارزه شد
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از عهدش بر می اومد، ندهبان هم به همین دلیل میلواسهههت گولم بزند تا به جای 
 او با نیهاد مبارزه کنم

ز میان نداهم را از آنها گرفتم، چشههمم به خرگوشههی افتاد که در حال جسههت و خی
بوته ها بود ، به یاد روزهایی که با مامان زری در جندل به دنبال گیاه دارویی می 

 گشتیم افتادم

همیشه خرگوش ها رو دنبال می کردم و برای به دام انداختنشان مجبور به ملفی 
 شدن پشت درخت ها بودم ولی حاال سرعت من خیلی باال تر از این خرگوش بود

 رفتم و تا بفهمد اطرافش چه خبر است اسیر دستانم شدبه سرعت کنارش قرار گ

او در بغلم فشردم و سرش را نوازش کردم، چقدر ناز و دوست داشتنی بود، معلوم 
بود بچه خرگوشههی بیش نیسههت، آرام بوسههیدمش و رهایش کردم تا به خانه اش 

 برگردد

د، جسد ندهبان به نیهاد نداه کردم ، کارش با ندهبان تمام شده بود و به طرفم میآم
 را آتش زدم و رو به نیهاد که نفس نفس میزد گفتم

 .ه باید همون اول می سوزوندمش، مثل اینکه زیادی فسفر سوزوندی

نیهاد از اینکه قدرتم را به رخش کشههیدم بر افروخته شههد با یک حرکت به درخت 
 کوبیدم، روبرویم ایستاد و سرش را کج کرد و گفت

 تو وجودت دیده که عاشقت شده، چیز شاخی نداریه نمیدونم پسر عموت چی 

شکست هم تعجب کردم،  ست دروغ از حرفهایش هم دلم  ولی چشمانش نمیتوان
 بدوید، هنوز هم مغرور و بیشعور بود

 برای اینکه حرصیش کنم گفتم ه واقعا؟

 نم زل زد و گفتسرش را تکون داد و منظور دار در چشما

 .ه چشم های یه عاشق هیچ وقت دروغ نمیده

 منظورش راگرفتم میلواست مرا خرد کند
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 ه چه جالب، پس باید بیشتر بشناسمش

 با ضربه ای او را به عقب پرت کردم و به طرف کلبه رفتم

 شکه شده بود انتظار این حرف را نداشت،فکر کرده عشق را از او گدایی میکنم!؟

 !یهاد خان کاری کنم که به دست و پایم بیفتیحاال ببین ن

 وارد کلبه شدم خبری از هام نبود

 ه هام کجاست؟

 ساواش ه االن میاد چرا اینقد طولش دادین؟

ههههه یکی از ندهبانهای طرطبه شههک کرده بود و دنبالمون تا اینجا اومده بود مجبور 
 .شدیم دخلش رو بیاریم البته این کار رو نیهاد کرد

 نشستم که بردیا گفت پیش آرسام

 ه دختر عمو ما هم تو این ماموریت میتونیم کمکتون کنیم؟

نداهی به چشههمانش کردم ، نیهاد راسههت میدفت ، نداهش عاشههقانه بود، ولی او 
 .یک انسان بود و عشقش به من خارناک و اشتباه

ن لبلندی زدم و گفتم هههه میترسم براتون اتفاقی بیفته، اون وقت دیده بابا و ماما
 .نفرینم میکنن، بزار فقط براشون پوچ بمونم این بهتر از تنفرِ 

 .ارسام با جدیت گفت ه ولی من دیده تنهات نمیزارم آسا فکرشم نکن

 از این حمایت ها دلم شاد شد، شاران که قیافش رو شبیه یه انسان کرده بود گفت

 .یکنیمه چه کارشون داری، اگه هم اتفاقی براشون خواست بیفته تبدیلشون م

 .بردیا گفت ه من که از خداِم خون اشام بشم

دلیل این حرفش رو تنها من درک کردم، جالب اینکه نمیلواسهههت چیزی راپنهان 
 .کند و مستقیم با چشمانش همه ی حرف هاش رو میزد
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نداه از او گرفتم و به شوخی گفتم هههه وای عمو هم به جمع نفرین کنده ها اضافه 
 شد

 .فت ه من هم مشکلی ندارم، تو هم حق ملالفت نداریهمه خندیدند آرسام گ

 سری تکان دادم و گفتم ه زندگی خودتونه، هر جور دوست دارین تصمیم بدیرین

 ولی دلم نمیلواد دلیل این کارتون ترحم باشه، چون خودم از پسش برمیام

 .آرسام با اخم جذابی گفت ه دلیلش فقط بودن کنار خواهرِم 

و هام و نیهاد وارد شدند و کنار ما جا گرفتند، بدون نداهی همون موقع در باز شد 
 به نیهاد رو به هام با لبلند گفتم

 ه فکر کنم خودت بتونی دخل این دو تا رو بیاری پس ماموریت ما تمومه درسته

 .هام با شیانت گفت ه کار را آن کرد که تمام کرد

 !نیملبلندم عمق گرفت ه خوب جناب بفرمایین چه کاری باید بک

شروع میکنن و برای عمل  ست، اونا از پایتلت  سلت نی هام هههه این بار کارتون 
کردن گوی باید منفجرش کنن، اونو یه جای شلوغ جاسازی میکنن با منفجر شدن 

 بمب تعداد زیادی میمیرن

ولی تازه اول ماجراست چون دود اون بمب به مشام هر کسی برسه تبدیل میشه 
 د قبل از انفجار جلوشون رو بدیریمبه یه حیون درنده پس بای

 هاگه بعد از انفجار رسیدیم چه؟

 .هام ه اون وقت باید تمام انسانهایی که تبدیل شدن روبکشین

 همه سکوت کرده بودن، کار سلتی بود، چرا میدفت کارتون سلت نیست؟

 ه ولی چه طور باید جاشون رو پیدا کنیم

 .هام ه پیدا کردنشون بر عهده ی نیهادِ 
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سرم رو به سع شدم،  سردیم را در چشمانم بریزم ، حس کردم موفق  ی کردم تمام 
طرف نیهاد برگردوندم و به چشههمانش زل زدم، از نداه ندرانش فهمیدم که کارم را 

 درست انجام داده ام، دوباره به طرف هام سر چرخواندم و گفتم

 ه کی باید حرکت کنیم؟

 .....بعد از نهار حرکت کنیدهام ه امشب کارشون رو شروع میکنن بهتره 

 پارت چهل و پنج

 کنار ماشین آرسام ایستاده بودم وقت رفتن بود به طرف ههام برگشتم و گفتم

 هه راستی اگه اون گویها رو سالم به دست آوردیم باید چیکارشون کنیم؟

ه هیچی اونا باید به همون جایی که بهش تعلق دارن برمیدردونیم یعنی در اعماق 
 .رخدریای س

سرم رو تکون دادم و به سمت بچه ها برگشتم شاران جلو کنار آرسام نشسته بود 
 بردیاو نیهاد عقب نشسته بودن و ساواش رو سقف ماشین نشسته بود

 ه ساواش چرا اونجا رفتی؟

شتر  ست بعدش من اینجا رو بی شتر نی شت کرد هههه جای یه نفر بی شارهای به پ ا
 .دوست دارم

شت کردم، مج بور بوم کنار نیهاد که بیلیال تکیه داده بود و به اطراف نداهی به پ
 نداه میکرد بشینم، بردیا هم حرصی به نیهاد نداه میکرد

رو به آرسام کردم هههه داداش منم میرم پیش ساواش اونجا بیشتر خوش میدذره، 
ندران ما نباش و حسابی گاز بد، تو شهر هم که رسیدیم غیب میشیم تا توجه جلب 

 نکنیم

 م خنده ای کرد و گفت ه خوش بدذرهآرسا

 بدون حرف دیدری رو سقف پریدم و کنار ساواش نشستم
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ساس میکنم نیهاد رو تحویل نمیدیری ماجرا  ساواش خنده ای کرد و گفت هههه اح
 چیه؟

 .ماشین شروع به حرکت کرد، نداهی به ساواش کردم و گفتم ه لیاقتش رو نداره

رم انداخت و به طرف خودش کشوند و خنده ی دیده ای کرد و دستش رو دور کم
 به خودش چسبوند

 هه اینجا بشین

 ه چیکار میکنی ساواش؟

 خندید و آروم گفت ه تمام حس و هواسش اینجاست، بزار یه کم حرص بلوره

 خندم گرفت ساواش خیلی تیز بود ه باشه فقط دستت رو بردار

 وست داره؟دستش رو برداشت و گفت ه دلت میلواد بدونی کدومشون بیشتر د

با دهن باز به سههمتش برگشههتم که خنده ی بلندی کرد،به احتمال صههد و بیسههت 
 درصد بچه ها هم صداش رو شنیدن

 ه چته چرا میلندی؟

 در حینی که میلندید گفت ه هیچی خیلی قشنگ دهنت باز موند

 و باز شروع به خندیدن کرد

 شتر دوسم داره؟ه بسه دیده فکر نمیکردم اینقدر تیز باشی، خوب کدومشون بی

 ه نمی دونم

 ه ههههههههها؟

 !خندید و گفت ه گفتم دلت میلواد بدونی، ندفتم میدونم که

 .چش غره ای بهش رفتم دیونه، مسلره بازیش گل کرده

 کمی که نشستیم پشتم درد گرفت ه چیز میدم ساواش
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 ه بله

 ه یه کم انرژی مصرف کن پشتم درد گرفت

 فتیم و موازی باماشین جلو رفتیمکمی باال تر از ماشین قرار گر 

 ه راضی هستین بانو

 لبلندی رو لبام نشست ه ممنون عالیه

سههرم رو به طرف جلو برگر دوندم ، و غرق افکارم شههدم کاش نیهاد هم یه ذره از 
 .معرفت ساواش رو داشت

چه خیاالتی این امکان نداشت که نیهاد این طور دوستانه و بدون زخم زبون بتونه 
 فتار کنهباهام ر 

ولی با این رفتاراش داشت عشقی که بهش داشتم رو کم رنگ میکرد، مده یه ظرف 
 !!!! شکسته رو چند بار میشد ترمیم کرد

شو نیست، منم عمرا التماسش کنم، پس  شده بودم اون که درست ب دیده خسته 
بهتره فراموشههش کنم کاری که قبال خواسههتم کنم ولی نتونسههتم ولی این بار فرق 

شه میکن شه داره ری سش ندارم، خودش با تی ساس میکنم مثل قبل دو ه دیده اح
 های این عشق رو خشک میکنه

 ه باید نامرعی شیم آسا

ستاش روبدیرم، هر  سبیده بود دیده نیازی نبود د ساواش چ چون بازوم به بازوی 
 دو مون رو غیب کردم

های کوچک  وارد شههههری شهههدیم، با ذوق به اطرافم نداه کردم مغازه ها و خونه
 نشان دهنده ی شهری کم جمعیت بود

رفت و آمد و جنب و جوش مردم دلم رو هوایی کرد، همه جا زندگی و خوشبلتی 
در جریان بود و من حتی بعد از این ماموریت نمیتونسهههتم بین این مردم زندگی 

 کنم
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آه از نهام برخواسههت و نا امید چشههم از مردم گرفتم، ده دقبقه بعد از شهههر خارج 
 شدیم، دوباره مرعی شدیم

 ه چرا غمدین شدی؟

ه بعداز این ماجرا باید چیکار کنم ، اصال زنده  با نداه خسته ای او را از نظر گذراندم 
 میمونیم

 ه چرا اینقدر نا امیدی، معلومه که زنده میمونیم، به چیزهای خوب فکر کن

سهههرت میاد، این فکر که زندگیتو میسهههازه، میدونی آسههها به هر چی فکر کنی به 
 فکرهای مثبت کن

 .اگه خواستی میتونی با من به شهرم برگردی

 .ه چی میدی ساواش پس آرسام چی؟ نمیتونم بدون او زندگی کنم

بعد از مسیر چند ساعته به تهران رسیدیم، شهری که خانوادم اونجا بودن و من رو 
 از خودشون روندن از این شهر متنفرم

سقف به  شین از  ستادن ما ست، با ای شدیم، یعنی بمب اینجا پایین پریدیم و ظاهر 
 خیلی شلوغ بودو مردم در حالتی بین دو و راه رفتن بودن

 ه آرسام اینجا کجاست؟

 !ه ورزشداه و متاسفانه مسابقه دارن و خیلی شلوغه

سیده بودم چیزی ندفتم منتار ماندم نیهاد جای بمب را بدوید ولی مثل  با اینکه تر
 ن زیر لفظی میلواست شاران پرسیداینکه برای حرف زد

 ه خوب گوی کجاست باید زودترشروع کنیم

 نیهاد گفت ه داخل ورزشداه جای بین مردم

 آرسام با حرص لعنتی را چند بار تکرار کرد، بردیا او را دلداری داد

 با گرفتن بلیط وارد ورزشداه شدیم
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 به ساواش گفتمبا دیدن، افراد داخل ورزشداه آب دهانم را قورت دادم و رو 

 ه باید کجا رو بدردیم؟

ساواش با لبلندی چشمانش را بست و تمرکز کرد ، منتظر به او چشم دوختم که 
 حضور بردیا را کنارم حس کردم

 بویش با آرسام فرق میکرد، بدون واکنش ایستادم، نمیلواستم او را امید وار کنم

 .نمیلواستم دل او هم مثل من شکسته شود

 ی مثل نیهاد شومنمیلواستم یک

 .باید در اولین فرصت با او حرف بزنم

ساواش چشمهاش رو باز کرد و به باال ترین نقاه ای که مردم نشسته بودن نداه 
 کرد ه اونجاست

 .هه چرا اونجا؟ ولی بهتر اگه وسط مردم بود کار سلت میشد

رد نظر از هم جدا شهههدیم و اون رو دور گرفتیم و از زاویه های ملتلف به مکان مو
 .....نزدیک شدیم

 پارت چهل و شش

قیافه هایشان بیدانه بودن را فریاد میزد با فاصله از هم ایستاده بودند با کیفی در 
 دست سعی میکردند خودشان را طبیعی و عادی جلوه دهند

شاران نفوذ کردم  شت در ذهن  شلص کیف به دست کیف را آرام روی زمین گذا
شه ام را به او گفتم در  شمان نیهاد کردم و کار مربوط به  و نق آخر نداهم را قفل چ
 او را در ذهنش دیکته کردم

سرم  سمت آنها حرکت کردیم، کالهی که قبل از ورود روی  شاران به  شاره به  با ا
 کشیده بودم دختر بودنم را ملفی میکرد
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شروع کردیم، با  شاران کارمون رو  شاره به  شت ان دو قرار گرفتیم با ا به آرامی پ
لمس سههرشههانه اش هر دو غیب شههدیم، به سههرعت ضههربه ای به گردنش زدم که 

 کارش تمام شد

سم  شدم و ج شد خودم ظاهر  سرعت از ان جا دور  شت و به  نیهاد کیف را بردا
 نامرعی بیدانه را روی دوش ساواش انداختم

 ه بریم

به طرف خارج از ورزشداه حرکت کردیم و به قسمت خلوت پارکی رفتم، جسمشان 
 ا همان طور نامرعی به آتش کشیدمر 

منظره ی زیبایی ایجاد شههده بود مثل اینکه هوا آتش بدیرد،آتش به دود سههیاهی 
 تبدیل شدو به هوا رفت

 از نیهاد خبری نبود

 ه بچه ها بریم ویالی نیهاد ، فکر کنم بمب رو اونجا برده باشه

 تادیماین بار همدی سوار ماشین شدیم و به سمت ویالی نیهاد راه اف

نیم ساعت بعد جلوی در خانه ی نیهاد ایستادیم ، در حیاط باز بود، آرسام ماشین 
شن بود به طرف  شدیم، چراغ ویال رو رو پارک کرد، همدی به همراه هم وارد ویال 

 ویالحرکت کردیم

شاران در رابه طرف داخل فشار داد، که با صدای قیییژ بدی باز شد اندار صد سال 
را تعمیر نکرده است، همدی وارد شدیم، هام کنار نیهاد نشسته است کسی این در 

 بود و با لبلند گرم صحبت بودند

 ه خوش میدذره؟

 هام با خوشرویی بلند شد و به سمت ما آمد ه.آسا روسفیدم کردی

 ه این یه کار گروهی بود

 آرسام به شوخی گفت ه ماهم نلودچی بودیم
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کنار خواهرت حضور داشتی، با عشق به هام خنده ای کرد و گفت هههه مهم اینه که  
 برادرم نداه کردم، او تنها دارایی من در این دنیا بود

 ساواش به شوخی گفت ه بسه دیده حسودیمون شد

 نداه از آرسام گرفتم و به ساواش لبلندی زدم

 به یاد گوی دوم افتادم هه راستی هام گوی دوم کجاست؟

شاره ای به روی میز کرد، هر دو گو سوالی به او نداه کردم هام ا ی کنار هم بودند، 
ساواش هر دوتاش رو تو  ستم آوردمش که  که گفت ههههلوب من جاش رو میدون

 .دریای سرخ بندازه

 ساواش گفت ه یعنی میلواین من رو از زمین شوت کنین بیرون؟

 همدی به حرف ساواش خندیدیم

 !اده کنه نه ساواش حاال زوده بیا بریم شمال چند روزی از زمین استف

سههاواش لبلند پر رندی زد که هام گفت ههههه تا شههما خسههتدی در میکنید من یه 
 ماموریت دیده براتون جور میکنم

 همدی با زاری به هام نداه کردیم که قهقه اش به هوا رفت

صبن بیاید،  صال همدی چند روز مهمون کلبه من هستید فردا  هههههههه نترسید بابا ا
 امشب هم مهمون نیهاد باشید

 گفت  آرسام

ههههه حتما میایم ولی ما میریم خونه خودمون، و فردا صههبن میایم تا با هم حرکت 
 کنیم، البته هر کدوم از دوستان خواستن میتونن با ما بیان

ساواش خودشو رو مبل انداخت ههه من که خستمه همین جا میمونم شاران هم با 
 لبلندی کنار ساواش نشست

 رو به آرسام گفتم ه خونت جداست؟
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 م رو فهمید و سری تکون دادمنظور 

 ه باشه پس بریم

 هام گویها رو برداشت و گفت ه منتظرتونم و از جلو چشامون غیب شد

با آرسههام و بردیا از در خارج شههدیم و به طرف ماشههین حرکت کردیم، کاًل نیهاد را 
لب این  ندارد جا دار وجود خارجی  نادیده میدرفتم و طوری وانمود میکردم که ان

 این رفتارم قلبم سبک تر و نقش او در قلبم کم رنگ تر میشد بود که با

ستادم و گفتم ههههه باورم  سوده بیرون فر سم را آ صندلی عقب جا گرفتم، نف روی 
 نمیشه همه چیز تموم شد

 آرسام لبلندی زد و گفت ه دیده نمیزارم از پیشم جم بلوری

 خندیدم و گفتم ه بابا غیرت

و گفت هههههه پس فکر کردی میزارم دوباره ولم آرسام با شوق ماشین رو روشن کرد 
 !کنی و بری؟

جدی شدم و گفتم ه ولی آرسام من میلوام خونه ی خودم و مامان زری بمونم،من 
 .متعلق به اونجام

 آرسام هم جدی شد و گفت

 ه ولی آسا اونجا تنهایی

 ه چیه میترسی اتفاقی برام بیفته؟

 ...ه میدونم از عهدش برمیای ولی

ستی خونه ی ههههه ولی ندار  سر میزمم،تو هم هر وقت خوا سام من میام بهت  ه آر
 خودته ولی نمیلوام رابات رو با خانوادت به هم بریزم،اونا منو نمیلوان

 ه برام مهم نیست



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

160 

 

هههه ولی برای من مهمه، نمیلوام به خاطر من تو روی پدر و مادرت وایسی، همین 
 قد که هستی و دوسم داری برام کافیه

 د ولی چیزی ندفتعصبانی شده بو

به خونش رسههیدم، بردیا هم موند چون فردا میلواسههتیم راهی شههمال بشههیم، با 
 دیدن خونه به هم ریلته و کثیفش چش غره ای بهش رفتم که خندید و گفت

 ه چیه خو زن ندارم خونه رو تمیز کنه

 ه یعنی همیشه این شکلیه خونت؟

 لبلند دندون نمایی زد و گردنش رو خاروند

 آسا شام درست میکنی؟ه چیز 

ه یه روز اومدم خونتا شام درست کنم یا خونه تمیز  با چشای گرد بهش نداه کردم 
 کنم؟

 بردیا از جاش بلند شد و تلفن رو برداشت ه االن زنگ میرنم غذا بیارن

چند تا از لباس هایی رو که جلو پام افتاده بود و لباسههای رو مبل رو برداشههتم و به 
 دم در اتاق رو باز کردم، با دیدن اتاقش وحشت کردمطرف اتاق حرکت کر 

 ه آرسهههههههههههههههههام تو چرا اینقدر شللته ای؟

 لباسا رو رو تلتش پرت کردم و به حال برگشتم وکنارشون رو مبل نشستم

 ه آسا توجیغ زدی؟

صمیم  صمیمم برای تنهایی زندگی کردن بهترین ت صی نداش کردم و فهمیدم ت حر
 .....هست عمرم بوده و

 پارت چهل و هفت

وقتی جوابی از من نشنید رویش رو از تلویزیون گرفت و به من نداه کرد هههههه آسا 
 چرااینقدر حرص میلوری؟
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 ه بدبلت زنت

شتن من خودش آخر  ست هههه چرا بدبلت، دا صورتش نقش ب شندی رو  لبلند ق
 .خوشبلتیه

 از جاش بلند شد ه تا پیتزا برسه من میرم حموم

 تمیز هم داری؟ه مده لباس 

سشویی  سا رو بریز لبا ست میدیا تا من میرم حموم لبا شد هههه را تو جاش متوقف 
 !افرین دختر خوب

 .ه آرسهههههههههههههههههام برو حموم تا رگ خون آشامیم باد نکرده

با خنده به طرف اتاقش رفت، خسهههته به مبل تکیه دارم، نداه خیره ی بردیا روم 
 ....رو از سرش بیرون میکرد، فکر خبیثی به سرم زد سندینی میکرد، باید فکر من

سههرم رو برگردوندم و نداش رو غافل گیر کردم، با اینکه شههکه شههد ولی نداش رو 
 ندرفت

صدای قورت دادن آب دهانش رو  ستم ،  ش شدم و رو مبل دو نفره کنارش ن بلند 
 !شنیدم، متعجب شدم هم ازم میترسید هم منو میلواست؟

 رو چسبوندم و به چشمانش زل زدم هه تو ازم ترسیدی؟ به دسته مبل خودم

 تند سرش رو تکون داد و گفت ه نه

شامی تغییر دادم  خودم را به او نزدیک کردم و ناخونهای دستم را به حالت خون ا
 بلند و تیز شده بود ومثل تیغ برنده

ستم نداه بردیا به ناخونهای دستم کشیده شد و دوباره آب دهانش را قورت داد، د
را روی شههانه هایش گذاشههتم و با ناخن روی گلوش خط های نامفهوم کشههیدم، 

 قفسه ی سینه اش با ضرب باال و پایین می امد، سرم را کج کردم و گفتم

 !ه میدونی برای خون آشام شدن باید یک بار بمیری؟
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 .با چشمای ترسیده سرش را تکون داد

 از همه خانوادت دور میمونی؟ه میدونی مردن درد داره و اگه خون آشام بشی 

شوم که  ستم مامعن  شدم میلوا شتم موفق می شد، دا ضافه  سش ا تردید به تر
 تصمیمم درست است، پس به عمق مغزش نفوذ کردم و گفتم

 ه تو منو دوست داری یا قدرتم رو؟

ذهنش مشغول شد همون انداره که از من خوشش امده بود قدرتم را هم دوست 
 ختر عادی بودم توجهش به من جلب نمیشدداشت، شاید اگر یک د

ه جوابم را  ه خواست حرفی بزند که دستم را به نشانه ی سکوت باال آوردم و گفتم 
 گرفتم

از جام بلند شدم و همین طور که به طرف بالکن میرفتم گفتم ه فکر من رو از سرت 
 .بیرون کن

نک بیرو باز کردم، در هوای خ بالکن رو  نار زدم و در  ن نفس عمیقی پرده رو ک
 کشیدم که به همه ی وجودم رسید

احساس سبکی میکردم خیالم از بابت بردیا هم راحت شده بود به یاد نیهاد افتادم 
 و با پوزخندی از ذهنم بیرونش فرستادم به طرف نرده ها حرکت کردم

ندام به خیابون کشیده شد، خلوت و ساکت بود سایه ی شلصی که به چوب برق 
 روی خیابان افتاده بود تکیه داده بود

 هیکل درشتی داشت با موهایی که معلوم بود بلند و فر است

شتگ پایش را به چوب برق تکیه داده بود،  ستی ق سرش را زیر انداخته بود و با ژ
 به نظرم مرموز و غیر طبیعی بود

این وقت شههب تنها این جا ایسههتادن تصههادفی نیسههت، چیزی مرا به سههمت او 
 میکشید
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فتم از نزدیک ببینمش ولی یکباره به سههرعت برق غیب شههد، نفس در تصههمیم گر 
 !سینه ام حبس شد، او یک خون آشام بود ولی اینجا چه میلواست؟

 !مامعن بودم که نیهاد نیست، ولی من که خون آشام دیدری نمیشناسم

به داخل بر گشههتم ، آن شههلص مرموز ذهنم را درگیر کرده بود و میل عجیبی به 
 نش داشتمدوباره دید

 ه آسا

با صدای آرسام ندام به سمتش کشیده شد، در حالی که سرش را با حوله خشک 
 میکرد گفت

 ه چی شده تو فکری؟

ه آرسام یه خون اشام غریبه جلوی خونت بود، اومدنش اینجا  مکثی کردم و گفتم 
 !تصادفی نیست

نبال منه، معلوم شد کمی ترسیده، ادامه دادم هههه کاری با تو نداره، هرکی هست د
ماجرای طرطبه هم تموم شههده پس به اون ربط نداره احسههاس میکنم پام داره به 

 یه ماجرای دیده کشیده میشه

به طرف مبل حرکت کردم و روبروی بردیا نشههسههتم، ندام رو ازچشههمای ناراحتش 
 گرفتم و به آرسام چشم دوختم

تفاق جدید روبرو ه ببین آرسام زندگی من همیشه همین طوِر، هر لحظه ممکنه با ا
 بشم، به خاطرهمین بهتر از هم دور باشیم

شی که برات خار ناکه، قلبم  سر میزنم، نمیلوام درگیر مسائلی ب خودم میام بهت 
 .داره فریاد میزنه اون مرد دنبال من اومده بود

 آرسام وسط اتاق خشکش زده بود، لبلندی بهش زدم و گفتم

 ان نباشه ولی حس بدی به این مرد نداشتم ندر 

 صدای زنگ در بلند شد، بردیا به طرف در رفت
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 آرسام با چند قدم خودش رو بهم نزدیک کرد و کنارم نشست

ههه چشماش پر از غم بود، طاقت غم چشماش رو نداشتم، دستم رو تو موهاش فرو 
بردم و موهای نم دارش رو به هم ریلتم خندید و دستام رو گرفت ه نداه مهربونی 

 بهم کرد و گفت

 .هه فقط قول بده همیشه مواظب خودت باشی و همیشه به دیدنم بیای

ه معلومه که میام دیونه، من به خاطر تو زمین موندم وگر نه میلواستم با ساواش 
به زمرد برگردم، چون ملکه خیلی باهام مهربون بود و یه جورایی مهر مامان رو تو 

 .وجودش میدیدم، پس مامعن باش دل ازت نمیکنم

 .جند جعبه به دست به آشپز خونه رفت ه بیایید تا از دهن نیفتاده بردیا

سندیم را  ستیم، بوی کباب گر ش شت میز ن شز خانه رفتیم و پ سام به آ به همراه آر
 .تشدید کرد با اشتها مشغول خوردن غذا شدم که صدای بردیا بلند شد

 ه آسا میشه من رو مثل برادرت دوست داشته باشی؟

 دلم به حال چشمای ملتمسش سوخت سرم رو بلند کردم

 لبلندی زدم و گفتم ه باشه داداش بردیا

 چشاش ستاره بارون شد و گفت ه ممنون آسا

 .آرسام نچ نچی کرد و گفت ه بد بلت خواهر نداره عقده ای شده

 خندیدم و گفتم ه از این به بعد من خواهرش میشم

ندازه توج که همین ا ناراحت نبود، مثل این ده  با بردیا دی ه براش کافی بود چون 
 ....اشتها شروع به خوردن کرد

 دوستان فصل اول رمان تمام شد

ستراحت  شیم با ماجراهای متفاوت که با یه ا صل دوم رمان می از پارت بعد وارد ف
 .ده روزه شروعش میکنم
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با اینکه میدونم حال ندارید ولی خواهشههها همدی نظرتون رو در مورد فصهههل اول 
 رمان کامنت کنید

 و اینکه فصل دوم رو ادامه بدم یا نه؟

 کاور شلص مرموز و شلصیت جدید فصل دوم

 فصل دو

 پارت چهل و هشت

 دو سال بعد

به طرف کلبه جندلی حرکت کردم، مثل دو سهههال پیش اتفاق هایی در اطرافم در 
 حال رخ دادن بود

و  تو این دوسههال زندگی آرومی داشههتم تنهام و فقط بعضههی وقتا به دیدن آرسههام
 بردیا میرم

نیهاد هم پا جلو ندذاشههت منم دیده اهمیتی بهش ندادم تا به امروز سههعی کردم 
 فراموشش کنم ولی نشد

ستم  سبت بهش رو نتون ستدیم ن شک ست دلدیری و دل  شقش نی البته منظورم ع
 فراموش کنم من جونم رو به خاطرش به خار انداختم ولی او چه کرد برام؟

ستم عشقش رواز قلبم ب شدن ذهنم به اون تون یرون کنم و زندگیم رو بدون درگیر 
 ادامه بدم

 تصمیم گرفتم دیده به کسی دل نبندم تا بتونم آرامش داشته باشم

 به کلبه متروکه رسیدم و هام رو صدا زدم

 ه ههام

 ه چی شده آسا؟

 !به طرف هام برگشتم چقدر سریع اومد
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 کردم و گفتمخیلی کم میدیدمش دلم براش تنگ شده بود کمی نداش  

 ه دوباره اطرافم داره اتفاقایی میفته تو میدونی ماجرا چیه؟

 !سریع و بدون وقفه جواب داد پس سوالم رو میدونست

ه خون آشام ها هستن اومدن دنبالت خودت رو برای یه سفر دیده آماده کن باید 
 بهشون ملحق بشی ولی این بار برای همیشه

 ه چرا؟

 ت زندگی تو با اونهاسته ندران نباش چیز بدی نیس

 یهواز جلوم چشام غیب شد شونه ای باال انداختم و به طرف خهونه حرکت کردم

 قدمام رو تند کردم و تو چند ثانیه خودم رو به خونه رسوندم

 گوشی که آرسام بهم داده بود رو برداشتم و بهش زنگ زدم

 با بوق دوم گوشی رو برداشت

 ه سالم آجی خودم

 بی؟ه سالم آرسام خو

 ه ممنون عزیزم بیام دنبالت؟

ههه نه آرسام خواستم بهت بدم ممکنه چند مدتی نتونم بببنمت دارم میرم جایی که 
 هنوز نمی دونم کجاست؟

 صداش ندران شد ه چی شده آسا؟

 ه چیزی نیست نترس فقط قرار با چند تا خون آشام آشنا بشم

 ه باز میببنمت که؟

 نباش میدونی که من خیلی قویمه نمی دونم ولی اگه ندیدیم ندران 

 !خندید ه میدونم از این بابت خیالم راحته فقط دلم برات تنگ میشه
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شه مده غیر از تو کیو دارم ولی بعضی وقتا مجبوری کاری رو  هههه منم دلم تنگ می
 !انجام بدی که دوست نداری

 ه باشه آسا مواظب خودت باش

 ه چشم خدا ندهدار

 ه خدا حافظ

و خونه س، چشام رو بستم و تمرکز کردم درست حدس زده احساس کردم کسی ت
 بودم

 درست پشت سرم بود تو جام ثابت موندم و شش دنگ حواسم رو جمع اون کردم

با احساس پرت کردن چیزی به طرفم جاخالی دارم و تو همون حرکت چرخی زدم 
 و به سمتش برگشتم

د و فقط چشمها شلص درشت هیکلی که کاله بافتی از سر تا صورتش کشیده بو
 و لب هاش معلوم بود

 عجیب مرا به یاد دوسال پیش می انداخت

شتم که با یه جهش خودش رو  سمتش بردا عمیق به چشمام نداه میکرد قدمی به 
 از پنجره بیرون انداخت به طرف پنجره رفتم و دور شدنش رو تماشا کردم

 برام گرفتنش مثل آب خوردن بود ولی دنبالش نرفتم

 !م نبود و اینکه باید می فهمیدم چرا میلواد من رو بکشه؟حس جندیدن

شیدم و به اتاقی که  ستم و به اتاقم رفتم روی تلتم دراز ک صله پنجره رو ب بی حو
 آرسام با تمون سلیقه تک تک وسایلش رو انتلاب کرده بود نداه کردم

 تو این چند مدت مثل کوه پشتم بود و تنهام نمیذاشت

 ی رفتم چون فهمیده بودم خونوادش ناراضینولی من زیاد پیشش نم

 آره خونوادش اونا خونواده ی من نیستن اونا یه دختر خون آشام نمیلوان
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 پس منم اونا رو خانوادم نمیدونم ولی اگه بدم دوسشون ندارم دروغه

درسههته که اونا منو دوسههت ندارن ولی برای من وجودشههون، سههالمتیشههون و 
 خوشحالیشون مهمه

 .این حس چیه؟! شاید دوست داشتن شایدم از اثرات هم خونی باشه نمیدونم اسم

شت در  سوندم و پ شدم خودم رو به حیاط ر شد از جام بلند  صدای زنگ در بلند 
 ایستادم و با مکثی در رو باز کردم

 شلصی پشت به در ایستاده بود که شناختش کار سلتی نبود

 ه نمیلوای برگردی اومدی که پشتت رو نشون بدی!؟

 !به طرفم برگشت وپوزخندی زد ه هنوز زبونت درازه؟! فکر کردم عاقل شدی

 ه کارت رو بدو؟

 ه کاری نداشتم فقط خواستم بدم اکه اومدن دنبالت باهاشون نرو

 منظورش رو گرفتم

 !ه فکر نکنم این موضوع به تو ربط داشته باشه

 !حرصی گفت ه جونت تو خار میفته بهتره به حرفم گوش کنی

 !م چند دقیقه پیش یه چیزهایی فهمیده باشیفکر کن

 !ه تو میدونی برای چی میلواست منو بکشه

ه خوب معلومه اون میلواد خودش قوی ترین باشه بعد از تو اون قوی ترین خون 
 .آشامه

 ه واو چه جذاب از همین االن خوشم اومد ازش

ش حسههادت آشههکاری توی صههورت نیهاد نمایان شههد ولی سههعی کرد تو حرف زدن
 معلوم نباشه
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 .ه آره جذابه حتما خیلی جذابم تو رو میکشه

 بدون توجه به حرفش گفتم هه اومده بودی اینو بدی؟

 پوزخند زد ه پس فکر کردی میلواستم چی بدم؟

 .جوابش رو با یه لبلند حرص درار دادم ه پس برو رد کارت

 ..در رو به روش بستم و برگشتم داخل خونه

 پارت چهل و نهم

 .صدای در زدن بلند شد عصبی از جام بلند شدم چرا نمیره پسره ی احمق دوباره

 در رو با عصبانیت باز کردم و داد زدم

 .....ه دیده چی می

 با دیدن افراد پشت در حرف تو دهنم ماسید

شون جا افتاده تر  شون مردی که از هم س شام بودن که در رأ سه تایی خون آ دو 
 میزد ایستاده بود

 !ه باید با ما بیاییهمون مرد گفت 

 اخمی به جمله دستوریش کردم ه اونوقت چرا؟

 !ه خودت میفهمی

 .سری تکون دادم ه صبر کنید وسایلم رو جمع کنم میام

 لبلندی از رضایت زد و گفت

 ه فکر نمیکردم به همین راحتی قبول کنی! واقعا چرا زود قبول کردی؟

 مثل خودش جواب دادم ه خودت میفهمی

 !داخل ولی برگشتم و گفتم ه البته شایدخواستم برم 
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شکی  شتم و یه تیو م شتیم گذا سایل مورد نیازم رو تو کوله پ به اتاقمم رفتم و و
جذاب که شامل شلوار لی و تاپ و کتی جذب بود رو پوشیدم و کولم رو روی دوشم 

 انداختم و از در خارج شدم

 ه همون مرد رو کرد به من و گفت ه من کارن هستم

 .ون دادم ه فکر کنم منو بشناسید که اومدین دنبالمسری تک

ستی ولی اینکه چه قدرت هایی  سمت رو میدونیم و اینکه خیلی قوی ه ههههه آره ا
 .داری رو نمیدونیم

 موضوع رو عوض کردم دلم نمی خواست قدرت نمایی کنم

 ه کجا میریم؟

 !لبلند بدجنسی زد ه خودت میفهمی

رمون ایستاد و از در راننده همون پسری که حرصی بهش نداه کردم که ماشینی کنا
 .میلواست منو بکشه پیاده شد

 کارن اشاره ای به پسره کرد و گفت ه ماکان پسرم

 پوزخندی به پسره زدم و روم رو برگردوندم و به کارن نداه کردم

 !یعنی فکر میکنه نشناختمش یا براش مهم نیست که فهمیدم میلواد منو بکشه؟

 !بهتره از این جا برید ه آسا جایی نمیاد

 !با ابرویی بالت پریده به طرف نیهاد برگشتم هنوز نرفته؟

صههدای پوزخند ماکان تو گوشههم پیچید جلو تر اومد و روبروم ایسههتاد نداش رو با 
 غضب قفل چشام کرد و گفت

 .ه ما هم همچین دلمون نمی خواد ببریمش ارزونی خودت

 کارن با تشر رو به ماکان گفت

 .صمیم منه تو دخالت نکنهه این ت
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 .نیهاد هم خودش رو جلو کشید ه پس منم میام

 .کارن پوزخندی زد ه فکر نکنم نیازی به مراقبت داشته باشه

هههه منم برای مراقبت از او نمیام تصمیمم عوض شد میلوام بیام پیش خون آشام 
 .ها

 کارن شونه ای باال انداخت و گفت ه هر جور راحتی

 رکت کرد و در جلو رو باز کرد و به من اشاره کرد بشینمبعد به طرف ماشین ح

 بی خیال سوار ماشین شدم

بقیه هم عقب نشیتن این بار کارن پشت فرمون نشست به به طرف شهر حرکت 
 کرد

تو این دو سههال نیروهام قوی تر شههده بودن ولی قدرت هایی مثل آثش گرفتن و 
مامعنا قدرت ماکان یک  غیب شههدن و نامرعی شههدن رو از دسههت داده بودم ولی

 دهم قدرت من هم نبود

 پسره ی حسود یعنی به خاطر همچین چیزی میلواست منو بکشه

مغزم به احساساتی شدن قلبم خندید و بهم خااب کرد ه به هیچ کس اعتماد نکن 
 و دل نبند

قلبم لبلند مهربونی زد و گفت هههه چه طور اعتماد کنم وقتی حتی پدر و مادرم هم 
 !تنمنو نلواس

بعد از چند ساعت وارد شهر شدیم کارن یک راست به فرودگاه رفت همه چیز برای 
 .خروج ما آماده شده بود

 حتی نیهاد هم بلیط داشت

 .ذهنم رو مشغول نکردم و مثل همیشه خودم رو به دست سرنوشت سپردم

*** 
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ستم  شدیم و به طرف جایی که حتی نمیدون شین  سوار ما با فرود هواپیما همدی 
 است حرکت کردیمکج

 تنها چیزی که میدونستم این بود که به سمت جندل های آمازون در حال حرکتیم

بعد از گذشههت از مسههیر طوالنی و خسههته کننده ای به ویالی ترسههناکی در جندل 
 رسیدیم

 وقتی ماکان به خونم تشنس چرا پدرش اسرار داره منو به اینجا بیاره؟

 نیهاد برای چی دنبالم راه افتاده؟

شدم  سال پیش میافتاد از همراهی نیهاد ذوق مرگ می شاید اگه این اتفاق ها دو 
 .ولی االن تنها کارم زدن پوزخند و مالمت کردن فکر و ذهنشه

 یعنی نفهمیده که دیده نمی خوامش

شق دروغ نمیده! یعنی نتونسته حرف دلم رو از چشام  اون که میدفت چشم یه عا
 .بلونه

 به طرف ویال حرکت کردیم از ماشین پیاده شدیم و

ماکان با چشههم به خون نشههسههته ندام میکرد، دوسههت داشههتم زودتر همه چیز رو 
 بفهمم

نیهاد سههعی میکرد کنارم حرکت کنه اگه بلواسههت همین طور رو ملم باشههه از 
 خجالتش در میاومدم

وارد ویالشدیم خیلی قدیمی بود احساس میکردم صد ها سال از عمرش میدزره اما 
 ش به روز و شیک بودوسایل

 با دیدن خدمت کارهایی از جنس انسان چشام گرد شد

 چه طور جرات میکردن اینجا کار کنن؟

 نیهاد فاصلش رو کم کرد و آروم کنار گوشم گفت
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 .ه.آدما نمیدونن که اینا خون آشامن

 ابروهام باال پرید و از نیهاد فاصله گرفتم

ظرگرفته بودن رفتم کوله پشههتیم رو کنار با راهنمایی دختری به اتاقی که برام در ن
 دیوار گذاشتم و گوشه ی تلت نشستم که در اتاق به سرعت باز و بسته شد

 سرم رو بلند کردم

 ماکان در حالی که پوزخندی به لب داشت به در تکیه داده بود

 بی مقدمه پرسیدم ه چرا میلواستی منو بکشی؟

 .ختمشاز سوالم تعجب نکرد، پس فهمیده بود که شنا

 ..با نفرت نداهی بهم کرد و گفت ه چون تو یه مزاحمی

 پارت پنجاه

 با بیلیالی نداش کردم ه چه خوب که مزاحمم

پدرت هم که چیزی  جام  یدونم چرا این ولی این جواب سهههوالم نبود من هنوز نم
 .نمیده

 دستاش رو به کمرش زد و قدمی به سمتم برداشت

 چشمای سرخ ندام میکردموهای فرش تو صورتش ریلته بود و با 

 !ه آوردنت به اینجا چند دلیل داره که همش به من مربوطه

باال دادم و کمی بدون حرف نداش کردم چه دشهههمن جذابی  یکی از ابروهام رو 
 داشتم تا باشه از این دشمن ها

 به حرفام تو دلم خندیدم و گفتم

 شی؟هه خوب بدو چه دلیلی داره که باعث شده اینقدر ازم متنفر با
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پوزخندی زد و تو یه حرکت پرتم کرد رو تلت و دستاشو رو گلوم گذاشت و فشار 
 داد به طوری که نفس کشیدن برام غیر ممکن شد

 دستاش رو گرفتم و به زور از گلوم جدا کردم

 پیش خودم اعتراف کردم که قدرتش همپای قدرت منه

نع حرکتش دسههت دیدش رو به سههمت گلوم آورد که سههریع مچش رو گرفتم و ما
 شدم

 پشت دستام رو گرفت و از هم باز کرد و به زمین چسبوند

 سرش رو نزدیک آورد و با پوزخندی دندونای نیشش رو به نمایش گذاشت

 چشام از حدقه زد بیرون آخه این همه تنفر برای چی؟

نداش رو به گردنم دوخت و به طرف چشههام تغییر مسههیر داد و سههرس رو جلو تر 
 آورد

 !شاهرگم رو بزنه پس میلواست

ستم میتونم یا نه چون قدرت های  سمش کنم ولی نمیدون شام تل سعی کردم با چ
 ماوراییم رو یا از دست داده بودم یا خیلی ضعیف شده بودن

 مکثی کرد و خیره چشام شد

نمیدونم چی تو صورتم دید که با تعجب بهم نداه کرد و دندونای نیشش سر جاش 
 برگشت

 کنم پس چش شد؟  نتونسته بودم تلسمش

 با صدای باز شدن در هر دو به سمتش برگشتیم

نیهاد با چهره ای پر تعجب و ندامون کرد ولی کم کم صههورتش به سههرخی زد و از 
 عصبانیت به حال انفجار رسید

 یهو با پوزخندی برگشت و بیرون رفت
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 پسره ی احمق چرا نموند این وحشی رو بزنه کنار؟

 دچار سوء تفاهم شدهحدس زدم به خاطر وضعیتمون 

 ولی برام مهم نبود که بلوام براش توضین بدم

 مچ دستاش رو ول کردم و با به حرکت دستم رو از دستش بیرون کشیدم

ضربه ای به  ست  ست داد ولی قبل از اینکه رو بیفته روم با کف د تعادلش رو از د
 سینش زدم که به پایین تلت پرت شد

ستم ماکان همون طور که ش ستاش رو تکیه  سر جام ن رو زمین پهن افتاده بود د
 گاهش قرار داد و گنگ بهم نداه کرد

 یهو از جاش بلند شد و به سرعت بیرون رفت

 !اوف چه استقبال خوبی نرسیده میلواست مهمونش رو بکشه

از دسههت اینا تو اتاق خودم هم امنیت ندارم مثل گاو سههرشههون رو میندازن زیر و 
 !میان تو

 تاق رفتم بیرونبلند شدم و از ا

 اتاق من طبقه دو بود و با یه پله مارپیچی به همکف میرسید

پله ها رو طی کردم و به حال رسهههیدم کارن و ماکان و یه خانم و پسهههر دیده به 
 طرفشون رفتم

 خانمه با یه فیس و ابهت خاص به طرفم اومد و گفت ه پس آسا تویی؟

 .مثل خودش با غرور گفتم ه این طور به نظر میاد

 کارن از جاش بلند شد و به طرفمون اومد

 دستش رو دور کمر خانمه کرد و گفت ه. ایشون نیال همسر من هستن

 پس مامان ماکان اینه ولی خیلی جون میزد
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شی که به زور  ستاش روبه طرفم دراز کرد و لحن چند سره هم جلو اومد ود اون پ
 تحمل میکردم فکش رو نیارم پایین گفت

 .داداش ناتنی ماکان ه منم رایان هستم

 .نداهی به دستاش کردم و گفتم ه بله خوشحالم از آشنایتون

از اینکه باهاش دست ندادم خشمدین شد و تو چشاش رگه هایی از سرخی نمایان 
 شد

 .ماکان با پوزخندی نداش کرد و از در خارح شد

 نیال هم با تنفر ندام کرد و رو به رایان گفت

 مه پسرم بیا بریم کارت دار 

 اونا هم از ویال خارج شدن کارن با خنده گفت

 .ه دختر نرسیده این همه دشمن برای خودت نساز

شم رو انجام  شته با ست ندا شونه ای باال انداختم و گفتم هههه من کاری رو که دو
 نمیدم از بی خبری هم بیزارم بهتر زودتر همه چیز رو بهم بدی

 .ی باحالیقهقهه ای زد و گفت ه وای دختر عاشقت شدم خیل

 با چشای گرد بهش نداه کردم که بیشتر خندید و رو مبل نشست

 ......به مبل رو بروش اشاره کرد نشستم و منتظر موندم حرف بزنه

 پارت پنجاه و یک

 خنده های بلندش به لبلند تبدیل شد

 ه نمی خوای بپرسی چرا ماکان چند بار قصد کشتنت رو کرده؟

شمام پ ست و منو اینجا منگ نداش کردم یکباره چ شد یعنی اون میدون شم  ر از خ
 آورد!؟
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 ه اخم نکن اگه علت واقعی اومدن تو رو به اینجا بدونه صبن تا شب دورت میدرده

 پشت بند حرفش دوباره شروع به خندیدن کرد

 !خدایا خودت کمک کن این خونواده ی چهار نفره رو یکی نکنم

ماکان فکر میکنه تو رو به اینجا آوردم ه اوه اوه مثل اینکه زیاد عصبیت کردم ببین 
 !که مجبورش کنم باهات ازدواج کنه

 !ولی این طور نیست قصد من چیز دیده ایه

 خشمم رو به سلتی کنترل کردم و گفتم

 !ه خوب ادامه بدین داره جالب میشه

 لبلندی زد

وینا هههه ما اینجا یه جادوگر داریم به نام ماتین اون به ماکان گفته اگه با دختر سر 
که دشههمنمونه ازدواج کنه قدرتمند ترین خون آشههام میشههه و ماکان میلواد به 

 .حرف جادوگر گوش بده

 !سری تکون دادم و گفتم ه ولی هنوز رباشو به خودم نمیدونم

 ه صبر داشته باش دختر

 همون طور که گفتم اونا دشمن ما هستن و ملالف این وصلتن

 !ازت میلوام همشون رو بکشی

 حرفاش باز مونددهنم از 

 دوباره به حرف اومد

 ه ماکان میدونم حرفامون رو شنیدی بیا جلو

ماکان از پشههت سههتون بیرون اومد با اخم به پدرش نداه کرد و گفت ههههه خودم 
 میتونستم بکشمشون نیازی نبود از یه زن کمک بدیری
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 .کارن غرید ه تو قدرتت نمیرسه آسا از تو قوی تره

 کرد با پوزخندی روم رو ازش گرفتم پسر ی حسودماکان باتنفر بهم نداه  

از جام بلند شدم ههه اونوقت کی بهتون گفته که من همچین کاری رو براتون انجام 
 میدم!؟

 کارن تیز به طرفم برگشت ه مده نیومدی که کمکمون کنی؟

ستم کسی رو بی گناه  ضر نی هههه نه من به اینجا اومدم چون باید میومدم هرگز حا
 .عقده ی قدرت داشتن شما هم به من مربوط نیستبکشم دشمنی و 

 ماکان خنده ی بلندی کرد ه من به کمک تو نیاز ندارم

 !نیشلندی زدم ه میدونم تو خیلی قوی هستی

 دندوناش رو با حرص به هم سایید بهتر بود فعال تنهاشون بزارم

 به حالشون تاسف خوردم واز ویال خارج شدم

 یالن رو کردبا دیدن جندل دلم هوای جندل گ

 آخه چرا باید به اینجا میومدم کاش ههام علتش رو بهم میدفت

 مامعنا برای کمک به کارن وماکان نبوده چون اون خوب منو میشناخت

 به طرف جندل حرکت کردم و خودم رو میون شاخ و برگ ها گم کردم

تم جندل خیلی بزرگی بود ولی از گم کردن راه نمی ترسیدم چون به راحتی میتونس
 محل هایی که قبال حرکت کردم رو شناسایی کنم

 به سرعت میون شاخه ها میپریدم و از ویال دور میشدم

 حتی اگه باهام دشمن هم میشدن حاظر نبودم اون کار رو براشون انجام بدم

 از پریدن روی درختا خسته شدم و شروع به راه رفتن روی زمین کردم
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شد صی یا جندل یه طورایی انبوه و تاریک تر  شل ساس میکردم زیر نظر  ه بود اح
 موجودی هستم

اهمیتی ندادم هر چه بود آخرش خودش رو نشهههون میداد به طرف سهههمتی که 
 درختای کمتر و نور بیشتری داشت حرکت کردم

 با شنیدن صدای آب نفس عمیقی کشیدم و لبلندی روی لبهایم نشاندم

صدای آ  سرعت به طرف  شم می آمد به  شت از اینجا خو ب حرکت کردم که با دا
 آبشاری بزرگ رو برو شدم دهانم از زیبایی و بزرگیش باز ماند

ست که خداوند قدرت نمایی میکند و به ما موجودات متکبر میدوید هههه هیچ  اینجا
 قدرتی باال تر از قدرت من نیست

برای یک لحظه هم دلم نمیلواست چشم از این همه زیبایی بردارم کاش خانه ای 
 .داشتم تا هر لحظه بتوانم آن را نداه کنم در این مکان

 ه با اجازه ی کی پا تو مناقه ی من گذاشتی؟

صدا  سمت  شتم و به  شار زیبا بردا شم از آب صبی چ صدای مردانه ای ع شنیدن  با
 چرخیدم

 اولین چیزی که به چشمم آمد موهای بلند و بورش بود

 ندام رو قفل چشمای آبی و عصبیش کردم و گفتم

تو؟ این جا زمین خداست و هر کی بلواد میتونه روش وایسه یا راه هههه مناقه ی 
 .بره

 جشاش عصبی تر شد و دادکشید

 ه چه طور جرات میکنی جلوی سانیار زبون درازی کنی؟

 به اطرافم نداه کردم تا شلص نام برده را پیداکنم

 ه کجاست؟
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 صداش آرومو متعحب شد ه کی؟

 !ه همون سرینایی که گفتی

 !فریاد زد ه اسمم رو درست بدو گفتم سانیارررر دوباره عصبی

 به شدت دلم خندیدن میلواست از شدت حرص همه ی صورتش قرمز شده بود

 ه اوه خوشبلتم منم آسام

مثل برق به سههمتم خیز برداشههت که جاخالی دادم و باالی درخت روی شههاخه ای 
 نشستم و با صدای بلند شروع به خندیدن کردم

 عصبی به سمتم برگشت

 !ه دیده اینجا نبینمت

 خندم رو خوردم ه سانیار جان اشتباه نکن من تازه اینجا رو پیدا کردم

 ....بدون توجه به چهره ی عصبیش به طرف ویالی کارن حرکت کردم

 پارت پنجاه و دو

شدم که با دیدن نیهاد کنار دختری مو مشکی  خسته از طی کردن مسیر وارد ویال 
 .و زیبا چشام گشاد شد

 اد پوزخندی تحویلم داد وبا دقت به عکس العملم نداه کردنیه

ردی از لبلند رو لبام نشست و کم کم عمق گرفت پسره ی عقده ای فکر کرده من 
 حسودی میکنم سرم رو به نشانه ی برات متاسفم تکونی دادم

نیهاد با حرص و تعجب چشههم ازم برنداشههت همون لحظه ماکان از پله ها پایین 
 دنم که لبلندی رو لبام بود ابروهاش پرید باالاومد و با دی

سهههریع خندم رو خوردم تا خیاالت واهی نکنه وبدون نداه کردن به نیهاد و دختره 
 به سمت پله ها حرکت که صدای کارن باعث شد از حرکت بایستم

 ه صبر کن آسا
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 برگشتم و به چهره ی جدیش نداهی کردم که گفت

 ه بیا بشین حرف بزنیم

ل ها رفتم و روی مبل روبروی نیهاد و دختر نشهههسهههتم نداه گذرایی به طرف مب
 بهشون کردم و منتظر موندم کارن حرفش رو بزنه

 ه ببین آسا اگه ما اونا رو نکشیم اونا میان سراغمون باید کمکمون کنی

 ماکان حرصی رو به پدرش گفت

 هه من که گفتم به کمکش نیاز ندارم

 د مثل خودش گفتمولی کارن منتظر به من نداه میکر 

سی رو بیدناه قربانی کنم وی اگه  ست که ک هههه ببین کارن من نمیتونم تو ذاتم نی
 بهمون حمله کردن کمکتون میکنم. به شرطی که شروع کننده ی جنگ نباشید

 نفسش رو داد بیرون و گفت

 ه یعنی منظورت اینه که نجندیم!؟

 شونه ای باال انداختم

رو حل نمیکنید اصال اون دختر چه طور میتونه پسر ههه چرا از راه مذاکره مشکلتون 
 !شما رو قوی کنه؟

 فکر نمیکنید حرف اون جادوگر مشکوکه و میلواد شما رو به جون هم بندازه؟

 کارن متفکر نداهی به ماکان کرد و گفت

 ه یعنی ممکنه ماتین نقشه ای داشته باشه!؟

 ماکان اخماش رو تو هم کرد و گفت

 ون بزنه؟ه نه چرا باید گولم

 با پوزخندی به سمتم برگشت و گفت
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 .ه فکر نکن اگه همه چیز رو به هم بزنی تو رو میدیرم

با چشهههای گرد نداش کردم و زدم زیر خنده بعد از چند لحظه خندیدن به چهرش 
 که هر لحظه سرخ تر میشد سری تکون دادم و گفتم

 راشون میمیرنه واقعا چرا بعضی ها فکر میکنن از همه باال ترن و بقیع ب

 منظورم به نیهاد هم بود که فکر کنم موضوع رو گرفت چون چشاش عصبی شد

 از جام بلند شدم

هام بوده نه چیز دیده نیازی هم به کسی  ه ه من اگه اینجام فقط به خاطر حرف ه
 ندارم چون تنهایی رو ترجین میدم

 یهو دختره با صدای بلند شروع به خندیدن کرد

 حاال کسی جرات نکرده بود به ماکان بده باالی چشت ابروِ  ه وای چه باحالی تا

 نداهی به دختره کردم چهرش به دلم نشست لبلندی زدم و گفتم

 ه من در مقابل حرف بی ربط ساکت نمیشینم

 بلند شد و به طرفم اومد و دستاش رو دراز کرد

 ه تینا هستم

 لبلندی به تینا زدم و گفتم

 ه آسام

 خندید و گفت

یه دختر تو این خونه اومد از دست ماکان هیچ کدوم از دوستام جرات  هههه باالخره
 نمیکنن پاشون رو اینحا بزارن

 نداهی به جای خالی ماکان کردم و لبلندی زدم

 هه مده لولو ُخرُخرس



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

183 

 

 قهقهه تینا بلند شد

 ه بد تر از لولوِ 

 کارن که هنوز تو فکر بود گفت

 !ه آسا حق با تِو ماتین مشکوکه

ضوع رو   بهش نداهی شون حرف بزنی و مو کردم و گفتم بهتره به جای جنگ باها
 بهشون بدی

 .چون اگه شما حرفش رو باور نکنیدو نجندید سراغ اونا میره و گولشون میزنه

 سری تکون داد ه اول باید مامعن بشم دروغ گفته

 ه چه طور میلوای بفهمی؟

 خودش رو لو میدهبهش میدم بیاد اینجا و سوال پیچش میکنیم دروغ گو زود 

 ه شما ازش نپرسیدین چه طور ماکان قوی تر میشه؟

 ه نه

 کمی فکرکردم با چیزی که به ذهنم رسید چشام برقی زد

 !ه میرم و دختره رو میبینم

 ترسیده به طرفم برگشت

شون هم  شی ستی بری بک شتن بدی؟ حتی اگه میلوا هههه میلوای خودت رو به ک
 !پر از تله س میترسم تو دام بیفتیاجازه نمیدادم بری ویالشون اونجا 

 ه برام مهم نیست فقط بدو خونشون کجاست؟

 ..صداش باال رفت ه تو چرا اینقد کله شقی دختر؟

 کاور تینا

 پارت پنجاه و سه
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پفی کردم و گفتم ههه مده نمیلوای راست و دروغ حرف ماتین معلوم شه پس چرا 
 داری اذیت میکنی؟

 ابرویی تو هم کشید

ری نمیتونی برگردی اونجا پر از داِم از چند تاش میتونی بدذری هههههه چون اگه ب
 باالخره گیر میفتی

 هه ندران نباش فقط راه رو نشونم بده

 بی خیال به مبل تکیه زد و گفت ه نه

 ه من را ه رو بهت نشون میدم

سرم رو چرخوندم و ابرویی باال انداختم که  شته بود  به طرف ماکان که دوباره برگ
 گفت

 اینکه میری و نمیتونی برگردی خوشحالم هه از 

 نیهاد پوزخندی زد و گفت ه چقدر عاشقانه

دومین موجود نفرت اندیز زندگیم بعد از نیهاد رو پیدا کردم بعضی وقت ها از این 
 همه ارادتی که بهم دارن میترسم

 آخه خار ذوق مرگ شدن وجود داره

 تر از منو تو که نیستتینا خنده ای کرد وگفت ه عزیزم راباشون عاشقانه 

شق  ست و حرفش رو تایید کرد یعنی به این زودی عا ش لبلندی رو لبهای نیهاد ن
 !هم شدن

 کارن با تعجب گفت ه اینجا چه خبره؟

تینا با ناز به طرف پدرش اومد و بازوش رو گرفت ههه ددی ما از همدیکه خوشمون 
 .اومده

 واستابروی کارن باال پرید و با نداه از نیهاد جواب خ
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 نیهاد نداهی متنفر به من کرد و گفت

 .ه منم از تینا خوشم اومده

 فکم از فشار دندونهام به هم درد گرفته بود

 ه فقط ناراحت کردن من دلش رو آروم میکرد

 ناگهان قهقهه ی ماکان بلند شد

 .ه وای چه باحال قرار تینا کوچولو رو رد کنیم بره

 هاد چی میده؟تینا لبلندی زد و گفت ه پس تو چی نی

 و با ابرو اشاره ای به من کرد

 ماکان سرش رو بلند کرد و بار نداهی عمیق گفت

 ....ه نیهاد دچار سوء تفاهم شده من

 نداش رو ازم گرفت و به نیهاد چشم دوخت

 .ه ما داشتیم میجندیدیم قصد من کشتنش بود

ن نداه چرخش نود درجه سههر نیهاد رو به طرفم از گوشههه ی چشههم دیدم ولی بدو
 کردن بهش رو به ماکان گفتم

 .ه البته نتونست چون من قوی ترم مده نه ماکان خان

 .پوزخندی زد ه حواست باشه تو تله ها جون ندی

 !ه اوه ممنون که اینقدر به فکر منی خجالت زدم کردی

 رو به کارن گفتم

 .ه خودت میای یا با ماکان خان برم

یلی خار ناکه مامعنی میلوای بری؟تا نداهی مردد بهم کرد و گفت ههههه اونجا خ
 .حاال هر کسی رفته بر ندشته
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 ه مامعنم

 کاران رو به ماکان گفت

 ه فقط راه رو نشونش بده جنگ بی جنگ فهمیدی؟

ماکان پوزخندی زد هههههه ندران نباش اونجایی که میره برگشهههتی نداره که بلوام 
 .بکشمش

 لبلندی بهش زدم

شم ق شده این حرفا رو یه تیکه هههه فکر نکن با حرفات ناراحت می سنگ  لب من از 
 سنگ اثری نداره

 به طرف نیهاد برگشتم و خیره ی چشمای پشیمون و دهن بازش گفتم

صادفی آرسام رو دیدی از مرگم چیزی  هههه اگه به قول ماکان برندشتم اگر روزی ت
 .بهش ندو

 برق چشاش از جوشش اشکی خبر میداد که به زور ندهش داشته بود

 ینا کردم و لبلندی زدمنداهی به ت

 ه امیدوارم خوشبلت بشید

 به طرف خارج ویال پا تند کردم اصال حالم خوب نبود

 من که فراموشش کرده بودم چرا دوباره شکستم

 چرا دوباره دلم گرفت

 چرا چرا چرا

 ه صبر کن

 مکثی کردم و به طرف ماکان برگشتم که گفت
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ساکی برای خودت ببندی و مقداری غذ ا برداری چون ممکنه تو تله ها هههه بهتر یه 
 گیر بیفتی

 با لبلند کجی نداش کردم که نداش رو دزدید و گفت

 .ه برای خودت میدم

سهههری تکون دادم و دوباره وارد ویال شهههدم و یه راسهههت به اتاقم رفتم کیفم رو 
 برداشتم چند تا لباس برداشتم توش گذاشتم و کیفم رو کولم زدم

 یهاد وارد اتاق شدخواستم ار در خارج بشم که ن

جلو اومد و یه قدمیم ایسههتاد منتظر موندم تا کارش رو بده که گفت هههههه مجبور 
 !نیستی بری

 سعی کردم صدام دللور و ناراحت نباشه

 ه ممنون که ندرانی البته اگه اشتباه نمیکنم و واقعا ندرانمی

 ولی من باید برم

سریع از  شتم  صله گوش کردن به چرندیاتش رو ندا شدم که  دیده حو اتاق خارج 
 ماکان با شیشه ای که مایه ای قرمز توش بود جلوم سبز شد

 سوالی به شیشه نداه کردم که گفت

 ه نترس مللوط چند شیره س

 ازش گرفتمش و بازش کردم و بدون درنگ امتحانش کردم از مزش خوشم اومد

 ه واقعا خوشمزه بود مرسی دشمن عزیز

 خندش رو خورد و گفت ه بریم

 ال خارج شدیم و به طرف جندل حرکت کردیماز وی

 ه من تا مرز باهات میام و بقیش رو باید خودت بری
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 .سری تکون دادم و گفتم ولی نیازی نیست بیای فقط بکو از کدوم طرف

 !اخماش رو تو هم کشید ه نه باید تا مرز بیام از اینجا بدم نمیتونی راه رو پیدا کنی

 شار میرسید حرکت کردیمتقریبا به همون مسیری که به آب

 با فکری که به ذهنم رسید گفتم

 ه سانیار میشناسی؟

 ایستی کرد و گفت ه تو از کجا اون بیشرف رو میشناسی؟

شون داد. حاال  شار که اونم خودش رو ن لبلندی زدم و گفتم هههه رفته بودم کنار آب
 .کیه که ادعا میکرد آبشار مال خودشه

 اخماش رو تو هم کرد

 ...رگوهه که همه چیز رو برای خودش میلواد وه اون یه زو

 نداش رو دزدید و گفت ه برادر ریجینا س

 ه ریجینا؟ عشقت رو میدی؟

 اخماش رو تو هم کرد و سرش رو تکون داد

 !ه دوسش داری یا به خاطر قدرت میلوای بدیریش

 !اخماش بیشتر تو هم رفت ه اینش به خودم مربوطه

 خیال صحبت باهاش شدم تو دلم اداش رو در آوردم و بی

 .....بعد یه رب سریع دویدن به مرز رسیدیم و وقت جدا شدن رسید

 پارت پنجاه و چهار

چشهههمای ماکان پر از ترس و دو دلی بود ولی با این وجود خودش رو جمع کرد 
 وگفت
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ههههه با اینکه دشههمنیم ولی مواظب خودت باش و زود برگرد البته به خاطر خودت 
 .زود تر همه چیز برام روشن بشهنمیدما فقط میلوام 

 لبلند تللی زدمو گفتم

 ه میدونم

 تو دلم اضافه کردم

 ه میدونم هیچ کس ندران من نیست و برای هیچ کس مهم نیستم

 سکوتم رو که دید گفت

ه چیِز شوخی کردم ناراحت نشو اگه اول باهات بد رفتار کردم به خاطر این بود که 
رو به هم بریزی ولی حاال که فهمیدم قرار کمکم  فکر میکردم اومدی همه معادالتم

 .کنی نظرم دربارت تغییر کرده

بی حس نداش کردم و سری تکون دادم برام مهم نبود دوستشم یا دشمنش خیلی 
 وقته هیچ چیزی برام مهم نیست

 ه از کدوم طرف باید برم

 نداش رو تو صورتم چرخوند و گفت

 ه ابشار که رفتی درسته؟

 ه اهوم

 !اره همون جا برو ولی این بار مسیر حرکت آب رو دنبال کنه دوب

آب به صهههورت رودخونه ای وسهههط جندل میره به محب ورودت به جندل باید 
 حواست رو جمع کنی چون تله ها از همون جا شروع میشه

 چه جورتله ایه نمیدونم چون تا حاال اونجا نرفتم فقط بدم منتظر هر چیزی باش

 از کنارش رد شدم که دستم رو گرفتسرم رو تکون دادم و 

 سوالی بهش نداه کردم که آروم گفت
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 !ه درست فکر می کردم همه ی معادالتم رو به هم ریلتی

 گیج شدم ه چه معادله ایت رو به هم ریلتم؟

سرعت  شت و نداه ازم گرفت و به  دستی کالفه تو موهاش کشید قدمی عقب گذا
 ازم دور شد

م باید میرفتم هوا داشههت تاریک میشههد و پیدا کردن فکرم رو از حرفاش خالی کرد
 راه سلت تر

به طرف مسههیر آبشههار حرکت کردم این بار کسههی تعقیبم نمیکرد لبلندی روی لبم 
 نشست و به سرعتم اضافه کردم تا سریع تر برسم بعد از ده دقیقه به آبشار رسیدم

نداه کردم صحنه ی برای نفس تازه کردن لبه ی پرتداه نشستم و به انتهای آبشار 
 زیباو در عین حال ترسناکی بود

 فکر سقوط در همچین جایی هم تن رو به لرزه میانداخت

 با این که دل کندن از اینجا کار سلتی بود ولی باید میرفتم

 استراحتم دو دقیقه بیشتر طول نکشید چون وقت تلف کردن بود

 ی از تله نبودطبق گفته ی ماکان مسیر رودخونه رو پیش گرفتم ولی خبر

 کم کم جندل انبوه تر میشد و حالت خفه ای به خود میدرفت

دریشههه های در هم تنیده ی درخت ها که از زمین بیرون زده بود مجبورت میکرد 
 حواست رو به زیر پات بدی

 در صورتی که از هر طرف جندل موج ترس احاطه ات میکرد

شده بود با این که قرص ماه کامل بود  شد همه جا رو به طور هوا تاریک  ولی نمی
 واضن دید

 صدای زوزه ی گرگ ترسی به دلم انداخت و سعی کردم سریع تر حرکت کنم
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ستم نیروهایی در اطرافم وجود داره که هر لحظه بهم نزدیک  حسم میدفت تنها نی
 تر میشد

 مرتب اطرافم رو چک میکردم که از میان سیاهی جندل برق چیزی چشمام رو زد

آتش زدن رو از دسههت نداده بودم و تو چند ثانیه همشههون رو پودر کاش نیروی 
 میکردم

ولی حیف که فقط با دسههت میتونسههتم بجندم صههدای خرناص ها در چند قدمیم 
 شنیده میشد

حس اینکه چهار گرگ قوی و گنده دورهام کرده اند کاری سهههلتی نبود و حس 
 .اینکه گرگینه هستند کاری آسان تر

 میکنن مده اینجا متعلق به خون آشام ها نیست؟ولی اینا اینجا چه 

 مهلت فکر کردن رو ازم گرفتن و هر چهار تا با هم به سمتم حمله کردند

شان کشیدم  شان افتادم و چندین خط در بدن شمشیر مانندم به جان با ناخن های 
 که صدای زوزه اشان بلند تر شد و عقب کشیدند

گردن گرگینه ی سهههفید را در دسهههت   با دردی شهههدید در بازویم به عقب پریدم و
 فشردم

 وخیره ی چشمان سیاهش شدم

صدای دویدن چند خون آشام آنها را از من دور  سیر بودم که  سفید ا زیر پای گرگ 
 کرد و فراری داد

گرگ سفید هم به تقال افتاد به راحتی میتوانستم گردنش را بشکنم ولی دلم اجازه 
 نداد و رهایش کردم

 ب به چشمانم نداه کرد که نیشلندی زدممکثی کرد و باتعج

 باور نمیکرد که اجازه ی زنده ماندن را به او داده باشم
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 با نزدیک شدن گله ی خون آشام به طرفمان به سرعت دور شد

 سریع از جا بلند شدم و به باالی درخت پریدم نمیلواستم دیده شوم

ی زمین پریدم از این درخت به درخت دیدر پریدم و به محب دور شههدنشههان رو
 ....ولی هنوز پایم به زمین نرسیده بود که سر و ته از درخت آویزان شدم

 پارت پنچاه و پنج

هر دو پام اسهههیر طناب بود و سهههر ته از درخت آویزون بودم حضهههور چند نفر در 
 اطرافم خبر از گیر افتادنم میداد

 پفی کشیدم و خودم را به سرنوشت سپردم

 م رسید و خودشو بهم نزدیک کردصدای قهقهه ی زنی به گوش

 .ه وای بچه ها اینجا رو یه خون آشام تو داممون افتاده

خودش رو بهم نزدیک کرد درسههت زیر سههرم بود برای دیدنش باید سههرم را پایین 
 خم میکردم ولی موهایم جلوی دیدم رو گرفته بود و اجازه نمیداد اون رو ببینم

 م که بویی آشنا میدادیک باره حضور مردی رو کنار زن حس کرد

صورتش درست روبروم  دستش رو تو موهام فرو برد و به طرف خودش چرخوند 
 بود

 با اینکه چهره ی هم رو نمیدیدیم ولی از بوش تشلیصش دادم که سانیارِ 

 بدون حرف ایستاده بود اندار داشت بو می کشید

 ه بازم تو مده ندفتم اینجا نبینمت؟

هام رو محکم تر گرفتو رو نای مو ندو که د پایین خم کرد طوری  به طرف  م رو 
 نیشش راحت رو گلوم نشست

سبیده رو  سی رو که این طور بهم چ شدم بود ولی اینکه فکر ک سته قدرتام کم  در
 بلونم کار سلتی نبود اهل کشتن نبود فقط میلواست بترسونم
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بدون حرف منتظر موندم وقتی حرکتی ازم ندید دندونای نیشهههش رو از رو گلوم 
 برداشت و دوباره عمیق بو کشید

 علت کارش رو خودش هم نمیدونست اندار غیر ارادی این کار رو انجام میداد

 باز کنار گوشم لب زد ه ندفتی چرا اینجایی؟

 .دیده سکوت رو جایز ندونستم و گفتم ه با ریجینا کار دارم

 ه چه کار؟

 ی؟ه دست رو بکش تا پام رو باز کنم گفتم ریجینا تو ریجینای

 حرصی غرید ه مثل اینکه نمیشه با آرامش با تو حرف زد

دستش رو از تو موهام بیرون کشید که سریع دوال شدم و دستم رو به پام رسوندم 
 با ناخن هام وسط طناب رو پاره کردم و با یه چرخش جلوش قرار گرفتم

 روبه افرادی که اطرافش بود گفت ه برمیدردیم خونه

 ال خودش کشوندمچ دستم رو گرفت و دنب

سیدیم دهنم از تعحب وا موند دیواره های ویال رو  شون ر شید که به ویال طولی نک
 پیچک احاطه کرده بود طوری که از دور معلوم نبود که اون یه خونس

 یه ویال کع رسیدم هر کسی پی کاری رفت به جز دختری که همراه سانیار بود

پر از ستون ها و وسایل زیبا و شیک وارد قصر شدیم سالن بزرگی روبرومون بود که 
 بود

شی و خنده با  سرخو شت میله های فلزی زندانی کرد و با  در کمال پر رویی منو پ
 دختره ازم دور شد

 چیزی ندفتم چون شب بود

خودم رو روی تلت چوبی ذاهل اتاقک انداختم و تو خودم جمع شدم و همه چیز 
 رو به قردا سپردم
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 حرکت چیزی تو موهام چشام رو باز کردم کع سانیار رو رو بروم دیدم با حس

 با باز شدن چشمام هم دست از کارش نکشید و دستاش رو توموهام حرکت میداد

 سر جام نشستم دستاش رو پس کشید و تو جیبش فرو برد و گفت

 ه پاشو بیا یه چیزی بلور ما آدمای مهمان نوازی هستیم

 .رادی اشاره کردم ه بله کامال فهمیدمپوزخندی زدم و به انف

ستی به یه غریبه اجازه میدادم تو خونه  اخماش رو تو هم کرد و گفت. پس میلوا
 راحت بدرده؟ از کجا معلوم دشمن نباشی؟

شمنا رو اونجا راه  شویی یا د س شدم هههه میتونم برم د شیدم و از جام بلند  پفی ک
 نمیدی؟

 ه دنبالم بیا

 شاره به ته راهرو کردپشت سرش حرکت کردم که ا

 ه اونجاست زودی بیا؟

ستفاده کردم و  سمت در حرکت کردم از دسشویی ا چش غره ای بهش رفتم و به 
 آبی به صورتم زدم

 از جیبم کش موم رو برداشتم و موهام رو باالجمع کردم

 لبلند خلبیثی زدم دیده نمیتونست دستاش رو تو موهام کنه

 میره پررو نرسیده دستش تو موهام فرو

از دسشویی بیرون زدم جلوی راهرو منتظرم ایستاده بود شاید ترسیده دسشویی 
 رو منفجر کنم.خللخ

 به طرفش رفتم ه بریم
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 نداه دقیقی سر تا پام رو کردو گفت دنبالم بیا

 به طرف در بزرگی که نشون میداد سالن هست حرکت کرد

 تعداد زیادی روی مبل لم داده بودن و منتظر ما بودن

 ی کشیدم حاال چی بهشون بدم من فقط میلواستم ریجینا رو ببینمپف

دختری از بین جمعیت بلند شههد و به طرفم اومد دسههتاش رو یه طرفم دراز کرد ه 
 ریجینا هستم

با لهجه ی خاصی حرف میزد ابروم رو باال انداختم و دستام رو تو دستاش گذاشتم 
 ولی هیچی حس نکردم سعی کردم اگه نیروی خاصی داره اونو تشلیص بدم

دسههتاش رو ول کردم و دسههتم رو رو پیشههونیش گذاشههتم چشههاش گرد شههد ولی 
 حرکتی نکرد

 حدسم درست بود جادوگر بهشون دروغ گفته بود

 ه این کارا برای چیه؟

با صههدای زنی دیده سههرم رو به طرفش برگردوندم همزمان دسههتم رو از پیشههونی 
 .ریجینا برداشتم

 دام میکردنهمه مشکوک و با غضب ن

 ....ه براتون توضین میدم

 پارت پنجاه و شش

 ...ه چه توضیحی معلومه نقشه ای داشتی

 !دخترم رو جادو نکرده باشی

 پفی کشیدم و به خانمی که فکر کنم مادر ریجینا بود نداه کردم

 ه نترسید من جادوگر نیستم ولی اومده بودم یه چیزی رو تشلیص بدم
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 که کالفه گفتمهمه منتظر بهم نداه کردن  

 !ه یه وقت تعارفم نکنید بشینما

شاره کرد  ستش ا سته بود به مبل کنار د ش یکی از مردای جمع که باال ترین مبل ن
 فکر کنم رئیسشون بود

به طرفش رفتم و روی مبل نشههسههتم...جمع حاضههر که ده تایی میشههدن مشههغول 
و یه جور تعجب  تجزیه و تحلیل سر تا پام بودن و بیشتر رو چشمام تمرکز میکردن

و بهت تو چهرشهههون معلوم بود شهههاید به خاطر رنگ چشهههمامه که فکر می کنن 
 جادوگرم

 حقم داشتن چشم هیچ کدومشون سرخ نبود

 نداه از جمع گرفتم و به رئیس نداه کردم

 ه اول از همه خودم رو معرفی میکنم آسا هستم

مدم همین شههکلی در مورد رنگ چشههمم که سههوال همتونه بدم که از وقتی دنیا او
 بوده و جادوگر هم نیستم

 دو ساله که خون آشام شدم...و

 .تازه به اینجا اومدم هنوز نصف روز هم نشده

 به درخواست کارن اومدم اینجا

 با شنیدن اسم کارن همه جبهه گرفتن

 لبلندی زدم و گفتم

ههه ازم کاری خواست که من قبول نکردم هیچ کس نمیتونه تا خودم نلواستم منو 
 !جبور به کاری کنهم

 البته کارن هم مثل خود شما دنباله قدرته اینو خودتون هم میدونید

 .ولی قدرت برای من ارزشی نداره و حاضر نیستم به خاطرش خون بریزم
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 ندام رو تو چشای رئیس که حاال کمی اخم کرده بود قفل کردم و گفتم

 ه ماتین کارن رو گول زده و میلواد بینتون جنگ بندازه

 !ه کارن گفته که اگه ریجینا با ماکان ازدواج کنه قدرتش از همه بیشتر میشهب

نداهی به ریجینا کردم صهههورت گل انداختش باعث تعجبم شهههد اون ماکان رو 
 .دوست داشت

ادامه دادم ه من اومده بودم بفهمم که حرف ماتین راسته یه نه که با لمس ریجینا 
 ت مثل بقیه سفهمیدم هیچ قدرت ماورایی نداره و درس

 ه تو از کجا فهمیدی قدرتی نداره؟

 به سانیار که این سوال روکرده بود نداه کردم و گفتم

هه من قبالبه خاطر ماموریتی که از یک اجنه به نام هام داشتم خیلی قدرتمند بودم 
که با پایان ماموریت از دسههتشههون دادم ولی از هر قدرتی یک درصههد تو وجودم 

 م رو راه میندازه با لمس ریجینا فهمیدم هیچ قدرتی ندارهمونده که همین کار 

 !ه اگه ایناوره با لمس همه بدو کدوم یک از ما یه قدت ماورایی داره

 به طرف رئیس برگشتم ه واقعا یکیتون قدرت ماورایی داره؟

 سرش رو به عالمت مثبت تکون داد

 ه شما ساریان هستید؟

 باز فقط سرش رو تکون داد

اول تمرکز کنم اگه با این روش تشههلیص ندادم روشههی که گفتین رو اجازه بدید 
 انتلاب میکنم

 !باز هم سرش.... نیفته از گردنت

 چشام رو بستم و سعی کردم نیروی غیر عادی در اطرافمون رو تو ذهنم ببینم
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به محب بسته شدن چشمم... نیرویی رو پشت سرم حس کردم به سرعت چشام 
 ند شدم.... به پشت سرم نداه کردمرو باز کردم و از جام بل

با دیدن دختر بچه ای که روی فرش کوچکی نشسته و مشغول بازی با عروسکش 
 بود چشام گرد شد

 این کی اومد اینجا پس چرا من ندیدمش

 به طرفش رفتم و کنارش نشستم دستام رو به طرفش دراز کردم

 لبلندی زد و دستام رو گرفت و گفت

 !آشامی برای به دست آوردن تو جنگ میشه ه تو قدرتمند ترین خون

 چشام گرد شد این االن پیشدویی کرد؟

 فکر کن به خاطر من به جون هم بیفتن خللخ

 دلم میلواست خودم رو بندازم زمین و تا میتونم بلندم

شد و رفت حاال کی میلواد برای  شت که پرپر  سم دا صف و نیمه دو یه نیهادی ن
 !من بجنده؟

 مزه ای؟ ه وای چقدر تو با

بهم اشهههاره کرد که گوشهههم رو ببرم جلو با چیزی که تو گوشهههم گفت نزدیک بود 
 چشمام بزنه بیرون

 یعنی چی که عامل جنگ منم نه ریجینا!؟

از جام بلند شدم و به طرف بقیه برگشتم همه با چشم گشاد ندام میکردن هههه چی 
 شده؟

 ساریان از بهت در اومد و گفت

 .درست از آب در میاد ه همه ی پیشدویی های شیوا

 ابرویی باال انداختم و گفتم
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هههه این که قدرتم زیاده درسته ولی من کسی رو که به خاطر قدرتم دوسم داشته 
باشههه به هیچ وجه نمی پذیرم پس جندی نیسههت اگه هم بلواد باشههه هم من 

 .نمیزارم

 خوب جناب ساریان قدرت رو تشلیص دادم حرفم رو باور کردید؟

 کون داد و گفت ه البتهساریان سری ت

 لبلندی زدم ه خوشحالم که با یه خون آشام مناقی طرفم

 .با اجازتون من به ویالی کارن برمیدردم وماجرا رو بهش میدم

 این بار لبلندی زد که چشمام گرد شد لبلند هم بلد بود؟

 !ه نه آسا تو مهمونی و حد اقل یه هفته باید پیشمون بمونی

 گفتم  قدر شناس نداش کردم و

 .ه ولی اونا ندران و منتظرن اگه برندردم فکرای بد میکنن

 کمی فکر کرد و گفت

 .ه باشه بعد از صبحانه برو ولی فردا صبن سانیار رو میفرستم دنبالت

 .ه ممنون ولی راه رو یاد گرفتم

 ه درسته ولی تله ها زیادن بهتره یکی باهات باشه

 هه باشه ممنون

 از جاش بلند شد وگفت

 هتره مهمونمون رو بیشتر گشنه نده نداریمهه ب

 دستش رو پشت کمرم گذاشت و به سمت سالن دیده ای هلم داد

 یه سالن با میز بزرگی که اطرافش حداقل بیست صندلی بود



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

200 

 

همه دور میز نشستن ساریان صندلی کنار خودش رو برام کشید و صندلی دیده رو 
 ....برای خانمش

 پارت پنجاو هفت

ا شههون فرق میکرد به جور برق تحسههین توش موج میزد ولی سههانیار حاال دیده ند
 لبلندی کجکی گوشه لبش بود

که نشههون از مسههلره کردنش میداد چش غره ای بهش رفتم و شههروع به خوردن 
 صبحونه کردم

بعد از صبحونه ازشون خداحافظی کردم و از ویالی باحالشون بیروم اومدم از اینجا 
شههم اومده بود حد اقلش چشههمم تو چشههم نیهاد نمی بیشههتر از خونه ی کارن خو

 افتاد

 سانیار دنبالم اومد که دختری اسمش رو صدا زد

حوصههله صههبر کردن نداشههتم و وارد جندل شههدم ولی هنوز دو قدم نرفته بودم که 
دوباره رو هوا معلق موندم با این تفاوت که این بار توی توری محکم اسههیر شههده 

 بودم

 ختره که درست زیر پام بودن کردم داشتن بهم میلندیدننداهی به سانیار و د

 !ه به چی میلندین تور رو باز کنین

 خنده دختره رو اعصابم رفت

 ه وای خانم قوی چرا خودت تور رو پاره نمیکنی؟

 پشت سر حرفش پوزخندی زد و گفت

ههه میدونم این بار شیوا اشتباه پیش بینی کرده تو هیچی نیستی نه قیافه داری نه 
 درت کی میلواد برای داشتن تو بجنده با این چشای سرخت؟ق

 صدای اعتراض سانیار بلند شد
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هههه عزیزم تو باز حسود شدی؟ معلومه که هیچی نیست. توانایی پاره کردن تور رو 
 هم نداره چون از فلز ساخته شده.... ناخوناش اوف میشه

 هر دو شروع به خنده کردن

ی عصبی شده بودم و قدرت آتشم قوی شده حرفاش برام گرون تموم شد... حساب
شن کنم ولی االن توانایی آتش  شعله ی کوچکی رو ستم  بود در حالت عادی میتون

 زدن هر دو تاشون رو داشتم

 ولی به جای اونا گره ی تور رو آتش زدم

شد و رو  شیده  شد خودم رو محکم تکونی دادم که از هم پا تور آتش گرفت و نرم 
 ختره که به سانیار چشبیده بود فرود اومدمزمین درست رو بروی د

 تور در حالی که همچنان می سوخت کنارم افتاد

 دقیق چهره ی کک و مکیش شدم هر چی بودم از اون بهتر بودم

صههورتم رو به فاصههله نزدیک صههورتش جلو کشههیدم ودر حالی که هنوز خشههمم 
 خاموش نشده بود خیره ی چشمای ترسیدش به حرف اومدم

 م رنگ چشام رو دوست نداری؟ه وای عزیز 

سر حرفم پلکی  شت  شام برام مونده بود پ از تغییر قیافه فقط عوض کردن رنگ چ
 زدم و رنگ چشام رو آبی کردم

 هه این رنگ رو چی خوشت اومد؟

 دوباره پلک زدم و رنگ چشام رو به سبز تغییر دادم

 ه شایدم سبز دوست داری؟

رو با هم تصور کردم این کار رو قبال کرده لبلند بد جنسی زدم و این بار چند رنگ 
 بودم و از آینه خودم رو دیده بودم فوق العاده عالی میشد

 چشام رو باز وبسته کردم و گفتم
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 ه این رنگ چی به دلت نشست؟

یقش رو گرفتم وباال کشهههیدم و با تمام قدرتم به درخت کوبیدمش که آه و نالش 
 بلند شد

سا سمت  نیاری که با دهن باز نداهم میکرد پلکی زدم و اونو ول کردم و چرخیدم 
 چشام رو به رنگ اصلی تغییر دادم

 یقه ی اون هم تو مشت گرفتم که به خودش اومد واخمی کرد

سینش کوبیدم که  سریع باکف دو دست به  ضربه بزنه که  ست با دست بهم  خوا
 اونم پیش عشقش جا گرفت

 پوزخندی زدم و گفتم

 خودم به اندازه ی کافی قوی هستم ه نیازی به همراهیت ندارم

 ازشون دور شدم

 ..دلم میلواست دختره رو از درخت آویزون میکردم و تا میلورد میزدمش

 یه لحظه از این که این بال رو سرش نیاوردم پشینون شدم

 خواستم برگردم که دیدم دیده برای تصمیم عوض کردن دیره

به دام تله ها نیفتم کمی جلو رفتم این بار درسهههت زیر پام رو نداه کردم کردم که 
 کع صدایی از پشتم بلند شد

 ه صبر کن اونجا تله س

پایی که تو هوا مونده بودو برگردونم سههر جاش و به شههلص نیمه آشههنای پشههت 
 سرم نداه کردم

هههه هر چقدرم قوی باشی بعضی از تله ها رو نمیشه تشلیص داد و جون سالم به 
 در برد

 .مان سیاهش شدم... خیلی برام آشنا بودکنارم ایستاد خیره ی چش
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 خندید هه نشناختی؟

 ه آشنایی اندار قبال دیدمت

 دوباره خندید و سرش رو تا نزدیکی صورتم جلو کشید و خیره ی چشمام گفت

 !ه مثال همین دیشب که از خیر شکوندن گردن گرگی گذشتی

 چشام گرد شد... این همون گرگینه بود

ی ولی چرا؟ هر کدوم یک از اونا که شوتشون کردی تو ههه ممنون که گردنم رو نزد
 درخت اگه جای تو بودن این کار رو نمیکردن

 ه منو با اونا مقایسه نکن! چه دشمنی باتو دارم که بلوام بکشمت؟

 .نداش رو تو صورتم چرخوند و گفت ه چه دلیلی باالتر از اینکه میلواستم بکشمت

تو اولین نفر نیستی که میلواست بکشدم  پوزخندی زدم هههه ولی تو نتونستی! تازه
 پس عذاب وجدان ندیر حاال راه رو نشونم میدی.. اسمت چی بود؟

 .ه همه بهم میدن گرگ سفید

ههه اها منو از اینجا رد میکنی گرگ سفید؟ راستی تو مده دعوای منو اون دختره رو 
 دیدی؟

د بود تو خندید و گفت ههههه آره فکر کنم خودش رو خیس کرد... ولی خیلی حسههو
 .خیلی خوشدلی از زور حرص این حرف رو زد

 سری تکون دادم و نداهی به اطراف کردم ه ممنون به خاطر تعریفت

 ه دوست شیم؟

 ابروم رو دادم باال ه دوست؟

 کاور گرگ سفید

 پارت پنجا و هشت
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 ابروم رو باال دادم ه دوست؟

 لبلندی زد و سرش رو تکون داد

 م؟ه فکر نمیکنی ما مثال دشمنی

لبلندش پر رنگ تر شد وگفت هههه پس باید من میکشتی ولی حاال که نکشتی باید 
 .باهام دوست شی

دسههتش رو به طرفم دراز کرد به دسههتش نداه کردم و بدون دسههت دادن گفتم ه 
 باشه یه دوست بین این همه دشمن مثل لنده کفشی تو بیابونه

 !با خنده سری تکون داد و گفت ه به زیر پات نداه کن

 نداه کردم

 ه ببین این جاهایی که برگ بیشتری ریلته زیرش یه چاله ی مرگباره

 یه پاش رو محکم بهش کوبید که برگا فرو ریلت و نیزهای نوک تیز نمایان شد

 نداهی بهش کردم و گفتم ه جونم رو نجات دادی پس مساوی شدیم

 !خندید چقدر میلنده

 ه بریم

ست جایی که سر  جلو تر از من حرکت کرد در شت حرکت کردم تا دوباره  پا میذا
 وته نشم

 بعد از رسیدن به آبشار کمی توقف کردیم و بعد از هم جدا شدیم

سریع  سته بودن ما دیدنم ماکان  ش شدم رایان و ماکان تو حال ن وارد یالی کارن 
 ...خودش روبهم رسوند از برق چشاش فهمیدم منتظر شنیدن خبر خوب

 سفم کارن ماتین دروغ گفته بودسری تکون دادم و گفتم ه متا

 ابرویی باال انداخت و چشم ازم برنداشت
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 صدای کارن از سمت راه پله بلند شد

 ه میدونستم دروغ گفته! کارت خوب بود آسا

به طرف مبل رفتم و خودم رو  دام میکرد  کان که هنوز خیره ن ما به  بدون توجه 
 ا شدروش انداختم طولی نکشید که سر و کله ی نیهاد هم پید

 ندام رو ازش گرفتم و به کارن که روبروم نشسته بود گفتم

 .ه همچین هم دروغ ندفته یکی از اونها انرژی ماورایی داره ولی اون ریجینا نیست

 کارن کنجکاو گفت ه پس کیه؟

لبلند پر رندی زدم هههههه یه دختر دیدس ولی یه دختر بچس فکر کنم اگه ماکان 
 .ازدواج کنه پونزده سال صبر کنه بتونه باهاش

 به ماکان نداهی کردم و با دیدن اخمای گره خوردش لبلندم پر رنگ تر شد

 .کارن بی خیال گفت ه خون آشامها عمرشون طوالنیه شاید همین کار رو کردیم

 چشام گرد شد و قهقهه م به هوا رفت

 ماکان با عصبانیت بلند شد و از خونه زد بیرون

 انسری تکون دادم از دست این کارن خ

 .ه مثل اینکه ماکان خان خیلی عصبانی شد

 .کارن خندید و نداهی به نیهاد کرد ه خبری از تینا نداری؟ چند ساعته ندیدمش

شو به طرف کارن برگردوند هههه فکر کنم رفته  ستپاچه نداهی بهم کرد و رو نیهاد د
 پیش دوستاش

 از جام بلند شدم

 بیان دنبالمه با اجازه من میرم استراحت کنم چون فردا قرار 

 کارن متعجب ندام کرد...لبلندی به روش پاشیدم و گفتم



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

206 

 

 ه دعوتم کردن یه هفته ای پیششون بمونم قرار سانیار بیاد دنبالم

 اخماش تو هم رفت ه نباید قبول میکردی

 ه چرا؟

 ه چون اونا با ما دشمنن

ی خنثی نداش کردم هههههه اونا از نظر من بد نبودن چرا با هم دشههمنی میکنید وقت
 میتونید با آرامش کنار هم زندگی کنید؟

 اخمی کرد و نداش رو گرفت

 ه به هر حال من میرم اگه دشمن شما هم باشن دشمن من نیستن

بی حوصله به اتاقم رفتم این طور نمیشد دلم میلواست جایی رو داشته باشم که 
 ماعلق به خودم باشه از سربار بودن بیزار بودم

رو تلت دراز کشیدم و چشمام رو بستم هنوز دقیقه ای کولم رو کناری گذاشتم و 
 ندذشته بود که حضور کسی رو باالی تلت حس کردم

 بوش آشنا بود ه چی میلوای ماکان؟

 !روی تلت نشست.. مثل اینکه دلش نمیلواست حرف بزنه

 چشام رو باز کردم نداش رو دزدید و روبروش رو نداه کرد

 !ه پیشنهادشون رو رد کن

 ه پیشنهادی؟نشستم ه چ

 !سرش رو به طرفم برگردوند ه اینکه یه هفته اونجا بمونی

 ه ولی دعوتم کردن این کار درست نیست. چرا اینو میدی؟

 اخمی کرد و نداش رو گرفت
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ههه به خاطر خودت میدم سانیار پسر دختر بازِی البته خوش قیافه هم هست خیلیا 
 .ی تونه ازت بدذرهرو تو دامش میندازه. اگه اونجا بمونی مامعنم نم

 خندم گرفت ه االن از من تعریف کردی؟

 چش غره ای رفت

 !ه دارم جدی میدم ملت رو میزنه

 قهقهه ای زدم

ههه خیلی باحالی پسر ولی باید بهت بدم صبن که میلواستم بیام خودش و دوست 
 .دخترش رو یه گوشمالی دادم فکر نکنم دیده ازم خوشش بیاد

 تعجب کرد ه چرا؟

 .تره از پیشدویی شیوا در موردم حسودیش شده بوده آخه دخ

 ه مده چه پیشدویی کرد؟

 !خندیدم هه نه دیده میترسم تو هم نظرت عوض شه و بلوای ملم رو بزنی

 !اخمی کرد ه بدو

 جدی شدم ه من پیشدوییش رو قبول ندارم

 ه همونی که قبول نداری رو بدو

 چش غره ای بهش رفتم ه چرا اینقد گیری؟

 ی حرف بزنی؟ه میمیر

 پفی کشیدم

 ه بهم گفت سر تو جنگ میشه همین

 خندیدم ه فرض کن چند نفر قرار به خاطر داشتن من با هم بجندن

 خودم رو انداختم رو تلت
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هههههههه حاال پاشو برو خستمه دیشب رو یه چوب خشک خوابیدم. پسره ی احمق 
 !انداختم تو زندان اون وقت تو میدی ملت رو میزنه

 مخ خودش و دوست دخترش رو یکی نکردم اسا نیستمغلط کرده اگه 

 !تو که هنوز اینجایی

 با خنده بلند شد ه چه دل پری داری رفتم ولی بازم میدم نرو

 ه میرم ولی زود میام حرص نلور راستی یه چیزی رو کشف کردم

 ه چی؟

 ه اسمت رو که آوردم ریجینا سرخ و سفید شد

 خندیدم ه فکر کنم دوست داره

 ه اون دیده برای من تمومه اخمی کرد

 !پوزخندی زدم ه پس فقط برای قدرت میلواستیش

 اخمش پر رنگ تر شد ه به خودم مربوطه

 .ه برو بابا دو شلصیتیه بد بلت

 چش غره ای بهم رفت و اتاق رو ترک کرد

 پارت پنجاه و نه

ضعم کردم دلم  سر و شدم نداهی به  ساعته از جام بلند  سه  بعد از یه خواب دو 
شتم و به حموم حم شده بود حوله و لباس بردا ست از کیفی که هنوز باز ن وم خوا

 رفتم بعد از دوش نیم ساعته همون جا خودم رو خشک کردم و لباس پوشیدم

به این اتاق که نمیشههه اعتماد کرد سههرت رو بلند میکنی میبینی یکی مثل عزرائیل 
 .باالی سرت وایساده

 بدم االن وقت نهار نبود گشنم بود ولی روم نمیشد برم چیزی
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با یاداوری شیره ای که ماکان بهم داده بود نیشم شل شدو نظرم در موردش عوض 
 !شد همچین هم پسر بدی نیست

سراغ کیفم رفتم و مقداری از شیره رو خوردم واقعا انرژی زا و سیر کننده بود بعدا 
 . دستورش رو ازش بدیرم

 .و ازاد گذاشتم خشک شه شونه م رو برداشنم و موهام روشونه زدم

 .از اتاق زدم بیرون کسی نبود درست مثل یه ویالی متروک ترسناک

 حس عجیبی درونم درونم ایجاد شد اندار قرار اتفاق بدی بیفته

یه باره حس کردم محیط اطرفم غیر عادی و همه چیز در حال حرکت و ایجاد صدا 
 شد

 فم در حال هوهو شدباد تندی در و پنجره رو به هم کوبید و در اطرا

 ولی هیچ تاثیری روی من نداشت حتی تاری از موهام رو هم حرکت نمیداد

شد به معنی واقعی ترسیدم اینجا  شتن  شکاف بردا شدن و  زمین در حال متالشی 
 چه خبر بود؟

 از ترس قلبم بزرگ شد و به قفسه ی سینم فشار اورد

 دستم رو روی قلبم گذاشتم و چشام روبستم

 تو گوشم پیچید هیچ چیز به این اندازه نمیتونست خوشحالم کنهصدای هام 

ه نترس آسا هیچ چیز واقعی نیست ولی داری یه واقعیت که در آینده اتفاق میفته 
 !رو میبینی

لت اول خودش  حا به  تابی نمیکرد و کم کم همه چیز  آروم شهههدم دیدع قلبم بی
 !برگشت ولی چه اتفاقی قرار بیفته

 ه آسا؟

 اد برگشتم و منتظر نداش کرد ه چیه؟به طرف نیه
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 ه خوبی؟

 سری تکون دادم

 ه آره چرا باید بد باشم؟

 منتظر جوابش نموندم و از ویال خارج شدم

کمی از ویال دور شدم و روی تلته سندی نشستم این چیزی که دیدم فقط با جادو 
 !ممکنه اتفاق بیفته

 اصال این ماتین کیه؟

 !ط به وسیله ی اون میتونه بیفتهیه حسی بهم میده این اتفاق فق

 ه چرا تو فکری؟

 با چشای گرد به ماکان که کنارم نشسته بود نداه کردم ه تو کی اومدی؟

 .پوزخندی زد اینقدر تو فکر یار بودی که نفهمیدی کی کنارت نشستم

 ابروهام باال پرید ه یار؟

 نداه عجیبی کرد

چیزی هست! و اون به خاطر سوء ه تو فکر کن من نفهمیدم که بین تو و نیهاد یه 
 !تفاهم اون روز با تینا این بازی رو راه انداخت

 بی حوصله ندام رو گرفتم

ه درست فهمیدی... ولی نیهاد دیده برای من تموم شده االن هم تو فکر دیده ای  ه
 !بودم آقای زرنگ

 سرم رو به طرفش برگردوندم...متعجب و کنجکاو ندام میکرد

 دمتصمیم گرفتم بهش ب
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هههههههه ببین من یه قدرتایی داشتم که از دستشون دادم ولی یه ته مونده ای ازش 
 مونده که امروز خیلی پررنگ تر شد

 ه خوب؟

سندینی  شت و باد  شکاف برمیدا شت  ههههه امروز یه چیزای عجیبی دیدم زمین دا
 میوزید

 خیلی ترسناک بود یه لحظه قلبم ایست کرد

 .اون کار فقط از دست ماتین برمیاد نفسی بیرون دادم ه یه حسی درونم میده

 ابرویی باال داد ه مامعنی فقط یه کم از قدرتت برات باقی مونده

 !شونه ای باال انداختم ه بعضی وقتا بیشتر از یه کم میشه

 !نظرت چیه ؟ میلوام ماتین رو ببینم! میشه

ههه ماتین به شکل های ملتلفی ظاهر میشه و هیچ کس قیافه ی واقیش رو ندیده 
 !ولی بیشتر وقت ها خودش رو شبیه گرگ سفید میکنه

 یه لحظه حس کردم قلبم ریلت

 ه چه...ی؟

 ه ندران ندام کرد

 هه چی شده؟

 کالفه دستام و دو طرف سرم گذاشتم و فشار دادم

ه وای دارم دیونه میشم....من صبن گرگ سفید رو دیدم به صورت انسان....کمکم 
 اتین بوده؟کرد تو تله نیفتم! به نظرت اون م

 متعجب ندام کرد

 فکر نمیکنی کمکش غیر عادی بوده؟.
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 .ه نه چون دیشب من میتونستم بکشمش ولی نکشتمش

 پوزخندی زد

 ه این اتفاق برای منم افتاده چرا خودش رو به من نشون نداد!؟

 ترسیده نداش کردم ه چرا خواست باهام دوست باشه؟

 .ا از این کارها نمیکنن به هیچ وجهه نمیدونم فقط مامعنم گرگ سفید نبوده اون

 پارت شصت

 ه از این کارها میکنیم اما نه برای همه؟

 هر دو به سمت صدا برگشتیم گرگ سفید بود چرخید و روبرومون ایستاد

 ه تو همیشه گوش وایمیسی؟

 خندید و سری تکون داد ه آره باید بفهمم دور و ورم چه خبره؟

 !یستم ولی از جاش با خبرمنداهی به ماکان کرد ه من ماتین ن

 از جام بلند شدم و روبروش ایستادم

 ه منو ببر پیشش میلوام بفهمم چی کار داره؟

 .شونهای باال انداخت هه باشه مشکلی نیست

 .ماکان کنارم ایستاد ه تنها نرو باهات میام

 !بهش نداه کردم ه مامعنی؟ فردا منت سرم نذاری

 .نیمچه لبلندی زد ه نترس

 .ه طرف گرگ سفید برگردوندم نداش به ماکان دوستانه نبودسرم رو ب

شتم، متعجب بهم نداه کرد ولی من  شونیش گذا ستم رورو پی تا به خودش بیاد د
 !نیاز داشتم بفهمم تو ذهنش چی میدذره
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با اینکه از فکری که تو ذهنش بود تعجب کردم ولی به روی خودم نیاوردم وگفتم 
 !سفیدی یا نهه میلواستم بفهمم واقعا گرگ 

 سری تکون داد و گفت هه دنبالم بیاین

 دنبالش راه افتادیم

 !بد جور بهش شک کرده بودم ولی حرفی نزدم تا ببینم آخرش به کجا میرسیم

 .یک ساعتی ما رو چرخوند و به یه مناقه ای پایین آبشار برد

ستم دنبالش برم که  شد خوا سفید وارد غار  سیدیم گرگ  به نزدیکی های غاری ر
صداش  سید با تعجب به دور و ورم نداه کردم که دوباره  شم ر شیوا به گو صدای 

 .بلند شد

 هه به گرگ سفید اعتماد نکنید.به گرگ سفید اعتماد نکنید

 ماکان خواست زود تر از من وارد غار بشه که جلوش رو گرفتم

 تعجب به دستام که جلوش نده داشته بودم نداه کرد با

گرگ سفید وارد غار شده بود، لباسش رو گرفتم و به عقب کشیدم بدون ملالفت 
 .دنبالم اومد

 ه چی شده چرا برگشتی؟

 چشای پر از سوالش رو از نظر گذروندم و دوباره به در غار نداه کردم

وقعی که سرش رو لمس کردم تو هههه گرگ سفید دروغ گفت اینجا باید تله باشه، م
 .سرش فکر کشتن تو بود

 ابرویی باال انداخت ه چرا من که چند بار نجاتش دادم؟

 ندام رو قفل چشاش کردم چراماتین میلواد اونو بکشه؟ چه ضرری براش داره؟

 ه ماکان؟

 نداه ازم ندرفت و منتظر ندام کرد؟
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شه همه ی ای شه بودتا جونت رو هههه هدف ماتین تویی اون میلواد تو رو بک نا نق
شوند که بندازت  بدیره وقتی دید از طریق جنگ نمیتونه کاری کنه ما رو به اینجا ک

 !تو تله

 ه چه...را؟

 ه میشه دستات رو بدیرم؟

سری تکون داد ، دستاش رو گرفتم تا دنبال چیزی بدردم که ماتین از اون بترسه و 
 !بلواد به خاطر اون ماکان رو بکشه

س شام رو ب شت پس چ تم و تمرکز کردم ، خود خواه و کینه ای نبود قلبی پاکی دا
 !چه طور میلواست منو بکشه

 چشام رو باز کردم صورتش رو خیلی نزدیک به خودم دیدم

 بی ربط گفتم ه واقعا حاضر بودی برای رسیدن به قدرت منو بکشی؟

 !شمتدستام رو فشاری داد و آروم گفت ه اگه دشمنم هم بودی نمیتونستم بک

 گیج بهش نداه کردم

نمی تونسههتم نداه ازش بدیرم... غرق چشههای هم بودیم که صههدای خنده ی تیزی 
گوشههم رو سههوراخ کرد به طرف صههدا برگشههتم زنی عصهها به دسههت دِر ورودی غار 

 ایستاده بود گرگ سفید هم تبدیل به گرگ شده بود و کنارش زانو زده بود

نتیکی، مثل اینکه بدموقع اومدم صههدای زن بلند شههد ههههه اوه چه صههحنه ی رما
 بکشمتون

 دوباره شروع به خنده کرد. کمی که خندید به من نداه کرد و گفت

 .ه خوشحالم که از شر هردوتون با هم خالص میشم

 .پوزخندی زدم ه منم همین جا وایمیستم تا منو بکشی
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سمت شت و به  شکاف بردا صاش رو به زمین کوبید که زمین   متنفر ندام کرد و ع
دره پرتاب شهههدم. ولی قبل از اینکه پام از زمین جدا بشهههه پریدم و کنار ماکان 

 ایستادم

 .آروم بهش گفتم ه عصاش رو باید بدیریم همه ی قدرتش تو اونه

سههری تکون داد با هم به طرفش دویدیم که عصههاش روبه دیوار زد و کوه ریزش 
یدم و با تمام توان کرد با یه پرش خودم رو بهش رسوندم و عصا رو از دستش کش

 به انتهای ابشار پرتاب کردم

جیغ گوش خراشی کشید و به دنبال عصا توی آبشار پرید اگه دستش به عصاش 
نرسهههه مرگش حتمیه به عقب چرخیدم نه اثری از گرگ سهههفید بود نه از ماکان، 
ندران شدم و چشمم روی سنگ هایی که ریزش کرده بود ثابت موند یعنی ماکان 

 امونده؟زیر سنگ ه

با شتاب خودم رو به سنگ ها رسوندم و مشغول پس زدنشون شدم که متوجه ی 
 دستهای خونی ماکان شدم

چیزی تو دلم فرو ریلت وزیر لب اسهمش رو صهدا زدم و با تمام سهرعت و قدرت 
 سنگ ها رو کنار زدم

 بی هوش افتاده بود و بدنس غرق خون بود

ستام قاب گرفتم و به طرف  شدگی صورتش رو با د خودم برگردوندم خبری از له 
 نبود آروم به صورتش زدم

 ه ماکان.... ماکان

 چیزی به زهنم رسید اون خونآشامه باید بهش خون برسونم

با استرس دندون نیشم رو تو رگ دستم فرو بردم که خون از دستم جاری شددستم 
 رو جلوی دهانش گرفتم و با دست دیدم دهانش رو باز کردم

 دهانش شد چشاش رو باز کرد خون که وارد



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

216 

 

 هه ماکان خوبی؟

 !سری تکون داد و گفت ه دستات رو ببند کافیه

 .دستمالی از جیبم بیرون کشیدم و دور دستام بستم

 بهش نداه کردم ه میتونی بلند شی؟

 .ه پلک آرومی زد ه اره ولی کمی زمان میبره

 پارت شصت و یک

سر  سم به اطرافم بود باالی  سته بودم تو فکر این بودم در حالی که حوا ش ماکان ن
که ماتین زندس یا نه؟ باید سههری به شههیوا بزنم اون باید بدونه؟ اصههال چه طور 

 .صداش رو شنیدم احساس میکنم خیلی قدرت باالیی داره

 ماکان آروم سر جاش نشست

 ه خوبی؟

 .سرش رو تکون ه اره ولی بدنم کوفتس

لباسش کرد ، البته لباسی هم تو تنش  از جاش بلند شد و شروع به باز کردن دکمه
نمونده بود کال خونی و پاره بود نداه ازش گرفتم و به لبه پرتداه رفتم پایین آبشههار 

 رو نداه کردم امکان نداشت زنده مونده باشه، خیلی بزرگ و وحشتناک بود

 .ه بهتره برگردیم هوا داره تاریک میشه

م و جلو تر از اون حرکت کردم به نداهی گذرایی بهش کردم و سهههرم رو تکون داد
 باالی ابشار

سمت ویالی کارن حرکت  شدیم و به  شده بود وارد جندل  که رسیدیم هوا تاریک 
 کردیم

 صداهایی دور و اطرافم شنیده میشد ماکان خودش رو بهم نزدیک کرد

 ه میشنوی؟
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 سری تکون دادم

 !ه آره گرگ سفید برگشته

 سری تکون داد

 !ه آره خودشونن

 .ران نباش جلو نمیانه ند

 ه پس چرا دورمون کردن؟

 به دور و. ورم نداه کردم و بلند گفتم

ه یعنی اینقدر احمقی که باز برگشتی؟ ولی این بار رحمی در کار نیست اگه حمله  ه
 !کنی میمیری

ستور حمله نداده  سفید هنوز د شون مونده بودن چون گرگ  سر جا بدون حرکت 
 بود

 ه اماده ای؟

 دسری تکون دا

به سههرعت از اون جا دور شههدیم سههرعتی که حتی با چشههاش توان دنبالمون رو 
 نداشت

شیده  سمتمون ک سوندیم با ورودمون نداه همه به  تو ده دقیقه خودمون رو ویال ر
 شد

 ملصوصا روبه ماکان که لباسی تنش نبود

حوصههله ی جواب پس دادن نداشههتم یه راسههت به اتاقم رفتم تا خودش براشههون 
 ه. دوشی گرفتم به جمعشون ملحق شدمتوضین بد

 ماکان از کنارم رد شد و به اشپز خونه رفت تو همون حین گفت

 .هه تو گشنت نیست
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 ه چرا تفاقا دارم تلف میشم

 دنبالش رفتم ه بهشون گفتی؟

 سری تکون داد که گفتم

 هه باید از شیوا بپرسم که ماتین زندس یا نه؟

 رددستش خشک شد ولی سریع شروع به کار ک

 !ه یه روز وقت داری

 به غذا کشیدنش خیره شدم ه چرا؟

 !ه باید زود برگردی

 پشت میز نشستم

 !ه ببینم چی میشه اگه تونستم باشه

 صندلیش رو کنارم کشید و با حرص گفت

 !ه چرا اینقدر یه دنده ای؟ میدم بیا گوش کن

 سرم رو برگردوندم و روبروی صورتش قرار دادم

 .خالت میکنی؟ هر کاری بلوام انجام میدمه تو چرا تو کار من د

 سرش رو برگردوندو مشغول غذا خوردن شد

 .ه فردا صبن میری پس باید پس فردا صبن اینجا باشی نبودی میام دنبالت

 با دهن باز نداش کردم چرا همچین میکرد

 .ه اونجا پر ازتله اس میمیری بدبلت

 .ه مهم نیست

 بدون حرف نداش کردم
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 !ه بلور دیده

 .روع به خوردن کردم تازه فهمیدم قد یه فیلی گشنمهش

ضی  شستیم برق نداه کارن خبر از را شون تو پذیرایی ن غذامون رو که خوردیم کنار
 بودنش میداد نداهی به رایان که با اخم بهم زل زده بود کردم و گفتم

 ه ازم طلب داری؟

 !سم دارنپوزخندی زد و روش رو گرفت نمیدونم چرا اینقدر اطرافیانم دو

 !ندام رو به تینا دادم در کمال تعجب اونم بد ندام میکرد وا مردم خلنا

 از جام بلند شدم ه کجا میری آسا؟

 به کارن نداهی کردم

 .ه نباشم بیشتر بهتون خوش میدذره

از ویال خارج شدم وبه نردههایی که جای دیوار زده بودن تکیه زدم و به آسمون پر 
تنهایی میکردم، یه دختر چقدر میتونه تحمل کنه حتی سههتاره نداه کردم احسههاس 

 .اگه خون اشام باشه هم روزی کم میاره

 .ولی این سرنوشت من بود تنهایی و تنهایی و تنهایی

 آهی کشیدم

 هه اسا

 صدای نیهاد خط کشید روی آرامشم

 به طرفش برگشتم ه بله

 .وه خوبه خودت هم میدونی کسی ازت خوشش نمیاد پس از این جا بر 

چون انتظار حرف درسههتی رو ازش نداشههتم ناراحت نشههدم ولی دیده این حرفش 
زیادی بی ادبانه بود به طرفش رفتم و یقش رو گرفتمش و تمام قدرتم کوبیدمش 

 .به درخت معلوم نیست باز چه مرگشه گیر داده به من
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 هنوز هم حرفاش دلم رو میشکونه چشام پر از آب شد

 به تو مربوط نیسته من هر جا بلوام میمونم 

ازش دور شدم و راه جندل رو پیش گرفتم و تو تاریکی شب روی شاخه ی درختی 
 نشستم و به چشام اجازه دادم بباره برای تنهاییم

 ه آسا

داه کردم اون از کجا  پایین درخت بود ن کان که  ما به  باشهههم  ها  چرا نمیزارن تن
 میدونست اینجام؟

 ه چیه؟

 د و کنارم نشستبا دو پرش خودش رو بهم رسون

 ه حرفاتون رو شنیدم نیهاد چه مشکلی باهات داره؟

 !آهی کشیدم ه کاش میدونستم

 .از جاش بلند شد ه پاشو بریم یه جای درست بشینیم

 ه تو برو من همین جا راحتم

 بازوم رو گرفت و مجبورم کرد بلند شم

 !ه بیا بریم پشیمون نمیشی

 سری تکون دادم و با هم پریدیم

 متی از جندل که درختای بلندی داشت شدیموارد قس

 ه همین جاست

 به دور و ورم نداه کردم چیزی نبود

 ه کو کجا؟
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شاره کرد با دیدن کلبه ی کوچکی که به برگ های درخت احاطه  به باالی درخت ا
 شده بود لبلندی رو لبام نشست

 پارت شصت و دو

 ه باید بریم باال

صدای زنونه ای  شد که  صدا زد هر دو بارهم به سمت آماده ی پریدن  سمش رو  ا
 زن برگشتیم

شوه ی خاصی راه  شدم، با ا با اینکه هوا تاریک بود ولی متوجه ی چهره ی زیباش 
 میرفت خودش رو به ما رسوند و جلوی ماکان ایستاد

شید که افکارم رو پس  شم نیومد ولی طولی نک از نداه خیره ی ماکان به دختره خو
 !میلواد نداش کنهزدم به من چه؟ هر جور 

 !ه ماکان جان دلم برات تنگ شده بود فکر نمیکردم اینجا ببینمت

شت گردنش  ست یه چک محکم پ ماکان حرفی نزد و خیره نداش کرد، دلم میلوا
 بزنم و بدم چشات رو درویش کن ولی چرا باید به حرفم گوش میدرفت

تناقضههش یکی رو فهمیدم که تنهای تنهام حتی ماکان هم با این اخالق سههدی و م
 !داره ولی من نه

دختره دستاش رو روی سینه ی ماکان گذاشت همزمان نفس تو سینم حبس شد 
 .و دلم پر از دللوری

دختره نداش رو تو چشهههای من قفل کرد و پوزخندی زد ولی نفهمید که بزرگترین 
 .اشتباه زندگیش رو مرتکب شد

و با یه حرکت از اون  دسهههتایی که به سهههمت گردن ماکان حرکت میکرد و گرفتم
جداش کردم دختره ترسههیده بهم نداه کرد که دسههت دیدش رو هم اسههیر دسههتام 

 .کردم
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شام گرفتم و با پوزخند به ناخوناش نداه کردم ، چهرش پر از  ستاش رو جلوی چ د
 ندرانی شد

تو یه حرکت سریع ناخوناش رو زیر گردنش کشیدم که با جیغی ازم جدا شد و به 
 .تو خودش پیچیدزمین افتاد و 

حرصههی به ماکانی که هنوز بدون حرکت به دختره نداه میکرد چشههم دوختم، چرا 
 اینقدر جلو دختره زود وا داد یعنی دوسش داره؟

 حسادت به دلم چنگ زد و قدمی به سمتش رفتم

 چرا فقط نداش میکنه اگه عشقشه چرا نمیره کمکش کنه؟

دم چرخوندم ولی نداهش از جلوش وایسهههادم ، چونش رو گرفتم و به طرف خو
شدم، این بدن بی حرکتش به  ستش متوجه حالش  شد ، با لمس پو دختره جدا ن

 خاطر تلسم شدنش بود

 سیلی محکمی به صورتش زدم که متعجب ندام کرد

 ه چرا میزنی؟

 اشاره ای به دختره کردم

 ه داشت میکشتت مثل ماست وایسادی و نداش میکنی؟

به این نتیجه اگه من اینجا نیومده بودم   بار مرده بودی؟ دارم  تا حاال سهههه  که 
 .میرسم که فقط برای کمک به تو به اینجا کشیده شدم

 دستی تو موهاش کشید و گفت

 !ه اصال یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد

 به طرف دختره رفتم داشت جون میداد

ا ههه چرا میلواستی ماکان رو بکشی؟ از کی دستور میدرفتی؟ زود باش حرف بزن ت
 !زهر رو از بدنت بکشم بیرون، فقط یه دقیقه فرصت داری
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 پوزخندی زد و به زور از جا بلند شد ولی یه باره به سرعت ازمون دور شد

 ه باید بریم دنبالش

از مسههیری که رفته بود دنبالش کردم ، ماکان هم خودش رو بهم رسههوند در کمال 
 تعجب تو مناقه ی کارن غیب شد

 حاال چیکار کنیم؟ به اجبار ایستادیم ه

 ماکان هم گیج شده بود

 .ه نمیدونم دارم قاطی میکنم

 !هه باید از این جا دور بشیم بیا برگردیم ویال باید کمی فکر کنم

 .هه باشه

به ویال برگشهههتیم هنوز همه تو پذیرایی نشهههسهههته بودن تک تکشهههون رو از نظر 
 گذروندم

 .ه ماکان بیا اتاقم

 وارد اتاق شدیم و رو تلت نشستیم سری تکون داد و دنبالم اومد

ه ببین ماکان من تا با شیوا حرف نزدم نمیتونم کاری کنم ولی اینکه اینجا ولت کنم 
هم خارناکه چون احسهههاس میکنم کسهههی که میلواد تو رو بکشهههه خیلی بهت 

 !نزدیکه

 !یه پیشنهاد دارم تو هم باهام به مناقه ساریان یبا

 ابرو تو هم کشید

 .اره پام رو اونجا بزارمه نه امکان ند

 چهرش جدی و حق به جانب بود

 ه از غرور بی جا متنفرم ، میدونی چرا راباه من و نیهاد به اینجا رسید؟
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 !همش به خاطر غرور و خود بزرگ بینیش بود

منتظر بود من برم ازش خاسهههتداری کنم و به پاش بیفتم، بعضهههی وقتا به خاطر 
اریم رواز دسههت میدیم ولی برای تو فرق غرورمون خیلی چیزایی که دوسههشههون د

با یه خراش کوچیک رو گردنت  میکنه جونت تو خاره، اگه من پیشهههت نبودم 
 !میمردی

 !پس لج نکن و باهام بیا قول میدم رفتار بدی باهات نکنن

 نداش رو گرفت

 !ه من میتونم از خودم مواظبت کنم

 عصبی شدم

 .راحت دخلت رو بیارهه.خیلی احمقی پس پاشو برو تا برادر ناتنیت 

 گیج بهم نداه کرد که گفتم

هههه فکرش رو از ذهنش خوندم فرستادن دختره کار اون بود معلوم نیست مادرش 
 هم باهاش همدسته یا نه خونه ی ساریان برات امن تر از بودن کنار اینهاست

 بهشون هم نمیدیم با من میایی! خوب چی میدی؟

ش ضی  شت و مردد بهم نداه کرد از ته دل را ده بود ولی باید غرورش رو کنار میذا
 !موافقت میکرد، دیده هیچ اسراری بهش نمیکردم

 چیزی ندفت ، پوزخندی بهش زدم

 .ه اگه غرورت رو کنار نذاری سرنوشتت بدتر از نیهاد میشه بهت قول میدم

 خواست حرفی بزنه که در اتاق زده شد و کارن وارد شد

 !.دره تا شما بیاین بیرون ه چه خبره اینجا همه چشم شون به

 .ه بیا تو کارن خان در هم ببند

 در رو بست و صندلی گذاشت و جلومون نشست
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 ه حرف بزن اسا؟

 عمیق به چشاش نداه کردم و دستم رو به سمتش دراز کردم

 متعجب به دستم نداه کرد

 .ه اگه میلوای همه چیز رو بهت بدم اول باید مامعن بشم ازت

 پارت شصت وسه

 دستاش رو تو دستم گذاشت، تو این ماجرا کاره ای نبود مردد

 !دستش رو ول کردم و گفتم ه پسر کوچیکت میلواد بزرگه رو بکشه

 گیج ندام کرد ه چی میدی چرا رایان باید همچین کاری کنه؟

هه خودت میدونی تا مامعن نباشم حرفی نمیزنم همین نیم ساعت پیش یه زن رو 
کان رو تلسم کرده بود اگه اونجا نبودم االن ماکانی در فرستاده بود بکشش، زنه ما

 کار نبود

 خم شد و سرش رو بین دستاش گرفت نداه عاجزی بهم کرد

 ه باید چیکار کنم؟

ضی کن همرام  سرت رو را شه جونش تو خار میفته فعال پ ماکان اگه از من دور با
 بیاد مناقه ساریان

 .شکوکم ولی مامعن نیستمدوم حرفی نمیزنی حتی به زنت چون به اونم م

شدت قدرت  صیر خودته که قدرت طلبی میکنی و میلوای فرزند ار این ماجرا ها تق
مند ترین باشههه ولی غافل شههدی از فرزند دومت که حسههود شههده و میلواد جای 

 برادرش رو بدیره

 ماکان گفت

 ه من کنار میکشم بهتر رایان رو جای خودت بزاری

 کارن گفت
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 !تو رو بکشه! حتی ماتین هم هنوز دست از سرت برنداشتهه ولی بازم ممکنه 

 از جام بلند شدم و جلوی پنجره ایستادم

ههه به نظر من ماتین یه مهره بود که االن مرده، ولی مامعما یکی دیده جایدزینش 
 میشه، فکر کنم همه از رایان دستور میدیرن شایدم از نیال

 اخمای کارن تو هم پیچید

باشه قبال خیلی زیر گوشم میلوند که رایان رو جای خودم بزارم  ههه فکر کنم کار نیال
 و اونو رئیس گروه معرفی کنم

 از جاش بلند شد

 !ه ماکان تو باید از این جا بری

 ماکان متعجب گفت کجا؟ تاکی؟

 کارن نداهی به من کرد

 ه با آسا به ایران برگرد. به همه میدیم میلواین ازدواج کنین و ایران زندگی کنین
 .دیده بقیش با خودتون

 !برین ایران اگه نلواستین همو ، جدا شین

 ماکان حرفی نزد

 ه نقشه ی خوبی بود ولی ماکان میتونه دور از اینجا زندگی کنه؟

 .کارن ه باید بتونه نیال جادوگری بلِد نمیلوام بالیی سر ماکان بیاد

 .ه ولی این طور یهویی شک میکنن

امروز همش با هم بودین راحت باور میکنن، فردا  کارن ه همچین هم یهویی نشد،
 .هم باهات به خونه ساریان میرید تا بیشتر باور کنن

 ....ماکان ه ولی مه
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 !کارن با تاکید گفت ه ماکان گفتم میری

 .میرم بیرون مکالمه مون طوالنی شد شک میکنن

 از اتاق خارج رو به ماکان گفتم

شون. تو هم برو استراحت کن فردا صبن هههه چه عجب تا حاال زنده موندی از دست
 میریم

 اخماش رو تو هم کشید

 !ه آخرش کار خودت رو کردی من دوست نداشتم به مناقه ساریان بیام

 فقط نداش کرد، به نظرم اون یه کله شِق دیونه ی از خود راضی بود

ههه مهم نیست فردا برو تو کلبه ت و همون جا بمون کارن فکر میکنه با منی، خودم 
 .برمیکردم جسدت رو برای کارن میبرم

 پوزخندی چاشنیه حرفم زدم، دندون سایید و یقم رو گرفت و به دیوار کوبید

 !ه درسته دوبار جونم رو نجات دادی ولی این دلیل نمیشه بهم دستور بدی

 خندم گرفت

 !ه باشه شما دستور بفرمایین فردا کجا بریم؟

 آروم گفت ابروهاش رو داد باال و متعجب ندام کرد

ههه سانیار هم دشمن خونیمه اونم چند بار قصد کشتنم رو کرده، تو میدی خونشون 
 برم؟

لبلندم کش اومد هنوز محکم یقم رو نده داشهههته بود دسهههتم رو روی دسهههتاش 
گذاشتم که گره ی مشتش باز شد، دستاش رو گرفتم و گفتم هههه اینکه اونجا میای 

نمیترسههی، پس فکر دیده ای او ذهنت نشههانه ی قدرتِت و همچنین اینه که ازش 
 .راه نده

 ازم جدا شد و گفت



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

228 

 

 .ه در مورد رفتن به ایران کارن رو پشیمون کن من دلم نمیلواد از اینجا برم

 .حرصی و کالفه نداش کردم ه.ماکان تو چرا نمیفهمی جونت تو خاره

 .ندام کرد ه اگه همیشه پیشم باشی مشکلی برام پیش نمیاد

 دماین بار عصبی ش

هههه من بادیدارد تو نیستم، اینجا هم دوست ندارم به زودی برمیدردم ایران تو هم 
 هر کاری خواستی کن دیده بهم مربوط نیست

 حاال هم برو بیرون خسته ام میلوام استراحت کنم

 کمی ندام کرد و از در خارج شد

 خودم رو روی تلت انداختم، چرا نمیفهمید که نباید اینجا بمونه؟

 هههههههههههههههههههههههههههههه

شده بود ابرویی  سانیار از پنجره وارد  شدم،  سی به اتاق از جا بلند  باحس ورود ک
 باال انداختم ه به تو ادب یاد ندادن؟

 !ه اماده شو بریم

شویی رفتم، آبی به  س شدم و به د بی خیال به در و دیوار نداه میکرد، از جام بلند 
 دسشویی اومدم بیرونصورتم زدم و موهام رو بستم ه از 

 !سانیار ه بریم

 ه من هنوز صبحونه نلوردم

 بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم، همه داشتن صبحونه میلوردن

 کارن ه صبن بلیر دخترم ، بیا پیش خودم

 ه صبن بلیر

 صندلی خالیه بین کارن و ماکان نشستم
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 پارت شصت و چهار

 نداه کردم سرم رو بلند کردم و به چشای پر از نفرت نیال

حاال علت این همه نفرتش رو فهمیده بودم، با وجود من همه نقشههه هاش نقش 
 بر آب شده بود

 ه چه چیزی باعث شده از من متنفر باشی نیال جان؟

 از سوال رکم جا خورد نیم نداهی به کارن که منتظر نداش میکرد انداخت و گفت

 ه اشتباه میکنی چرا باید ازت متنفر باشم؟

 زدملبلندی 

 !ه خوبه چون میلوام برگردم ایران دوست نداشتم کسی ازم دلدیر باشه

 چشاش برقی زد اما بر خالف دلش که بندری میرفت گفت

 !ه چه زود تو که تازه اومدی؟

 .ه منم ندفتم همین االن چند روز دیده برمیدردم

و تینا، سری تکون داد و نیم نداهی به رایان کرد. ندام رو چرخوندم به طرف نیهاد 
مثال داشهههت با تینا حرف میزد ولی همه هواسهههش طرف ما بود پوزخندی زدم و 

 مشغول صبحونه خودن شدم

یده بود میلوام برم  حاال که فهم های خندان نیال خوردم،  داه  با ن نه رو  صهههبحو
 نیشش باز شده بود

تو ذهنش نفوذ کردم نقشهههه کشهههتن ماکان رو به بعد از رفتن من عقب انداخته 
 بودن

 ز پشت میز بلند شدم و تشکری کردما

 به طرف اتاقم رفتم به ماکان اشاره کردم دنبالم بیاد

 از جاش بلند شد و دنبالم از پله ها باال اومد
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 ه اتاقت کدومه؟

 .متعجب به اتاقی اشاره کرد، به طرف اتاقش حرکت کردم و گفتم ه دنبالم بیا

 وارد اتاقش شدم، ماکان هم وارد شد و گفت

 تو اتاق خودت نرفتی؟ه چرا 

سانیار خوب  ستم مالبی رو بهت بدم و جلوی  شتم هههه چون میلوا به طرفش برگ
 .نمیشد

 اخماش رو تو هم کشید

 .ه از کی اونجاست

 .ه قبل از اینکه بیام برای صبحونه اومد

 .میلواستم بدم اگه نمیلوای بیایی مشکلی نیست

 چشاش رو ریز کرد و دندون سایید ه چرا؟

 همچین میکنی؟ مدی خودت همینو نمیلواستی؟ه وا چرا 

اگه میدم نیا علتش اینه که نیال تصمیم گرفته بعد از رفتنم تو رو بکشه پس نترس، 
ولی برای محکم کاری تو چشههای کسههی خیره نشههو و نکته بعد اینکه حواسههت به 

 !خوراکی که میلوری باشه

 ه قرارمون سر جاشه دیده فردا صبن برمیدردی فهمیدی؟

 له یه قدمیمون رو پر کردم و با نیشلندی گفتمفاص

ه چرا باید حرفت رو گوش بدیرم وقتی تو منو برای انجام کاری که به نفعته اینقدر 
 حرص میدی؟ ها؟

 ه چون من بهت میدم ؟

 ازش فاصله گرفتم
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 ه واقعا خیلی خوش شانسم که آدمای به این پررویی به پستم میلوره

 به طرفش برگشتم

 ت رو گوش میدیرن که تو هم بدون بهونه بهم بدی چشم فهمیدی؟ه زمانی حرف

 به طرف در حرکت کردم که سریع پرید جلوم

 !ه من که میلواستم باهات بیام خودت گفتی نیا

ست دختره تا با ناخوناش رشته رشتت  هههه واقعا که پررویی دلم میلواد بدمت د
 !کنه، آخه چرا اذیت میکنی دیرم شد برو کنار

 د و کنار رفتچشاش خندی

 !ه فرداصبن اینجایی

 چش غره ای بهش رفتم و از در خارج شدم

 سانیار رو تلت خوابیده بود

 ه بد ندذره؟

 از جاش بلند شد ه یه کم بیشتر طول میدادی؟

هههه از کجا فهمیدی زندم که اومدی دنبالم؟ تو که اون روز منو برندردوندی، اگه تو 
 چاله ی نیزهاتون افتاده بودم چی؟

 .اون وقت از شر یه مزاحم خالص میشدیمه 

 .ه چقدر مهربون! برو بیرون لباس عوض کنم بیام

 به طرف پنجره رفت و پرید بیرون

شیدم که خیلی بهم میومد خندم گرفت  سفیدی پو  شلوار لی آبی و پیرهن  این بار 
دوست دخترش چشام رو از کاسه در می آورد کولم رو برداشتم و خاستم منم مثل 

 ز پنجره بپرم بیرون ولی پشیمون شدماون ا
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 !هر کاری که اون دیونه کرد که من نباید بکنم

از اتاق خارج شدم با دیدن دستای حلقه شده ی نیهاد دور کمر تینا یک لحظه حالم 
ست اذیتم کنه؟ از  شتم چرا دلش میلوا سریع به حالت اولم برگ شد ولی  دگرگون 

 پله ها پایین رفتم

 ستاده بود و متفکر ندام میکردماکان پایین پله ای

کنارش ایسهههتادم به باالی پله نداه کرد سهههرم رو برگردوندم نیهاد و تینا ندامون 
 !میکردن

 سرم رو چرخوندم و رو به ماکان آروم گفتم

 .ه مواظب خودت باش کله شق

 اخمی کرد که با خنده ازش رد شدم و بیرون رفتم سانیار رو ندیدم

 !کرده رفتهه بیشعور نکنه باز ولم  

 !ه نه خیر نرفتم

 کنار نرده ها ایستاده بود

 !ه چه عجب

 لبلند کجی زد و به سمتم اومد ، فکر کردم میلواد وایسه ولی رد شد

 دنبالش راه افتادم ایستاد و به طرفم برگشت

 .ه میلوام سریع برم آماده باش

 ه باشه

همیشه رسیدیم، به سرعت شروع به حرکت کرد دنبالش رفتم و خیلی سریع تر از 
 نامرد یه لحظه هم تنفس نداد

دوسههت دختر قشههندش در ویال منتظر ایسههتاده بود و حرص میلورد با دیدنش 
 خندم گرفت
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مد رنگ چشهههام رو آبی کردم و جلوش  به ع یداد!  حال م عجب حرص دادنش 
 ایستادم و گفتم

شی، خیلی پر دل و جرأتی ولی دیده به  پام ههههه فکر میکردم دیده جلو من ظاهر ن
 !نپیچ چون این شکلی میشی

کف دستام شعله ای آتیش روشن کردم و نشونش دادم، حرفی نزد فقط از صدای 
 خورد شدن دندوناش انرژی گرفتم

شا  ستاده بود و همون لبلند کجش ما رو تما سانیار کناری ای جالب اینجا بود که 
 میکرد

 .بیشتر از این ادامه ندادم و وارد ویال شدم

 نجپارت شصت و پ

 وارد ویال شدم ساریان با دیدنم از جا بلند شد

 هه خوش اومدی دخترم

 به طرفش رفتم زنی خنده رو کنارش نشسته بود

 ه سالم

 با خوشرویی جواب سالمم رو دادن

 ه بشین دخترم

 روی مبل روبروش نشستم و با چشم دنبال شیوا گشتم

 !ه خوشحالم که دعوتم رو قبول کردی

 !فتلارهه خواهش میکنم باعث ا

لبلندی زد و گفت هههههه میدونم خسته ای سانیار فرصت استراحت به کسی نمیده! 
 !برو اتاقت و کمی استراحت کن

 به خدمتکارش اشاره کرد که به طرفمون بیاد



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

234 

 

 .ه اتاق خانم رو نشونش بده

 ه بله اقا

 از خدام بود ه ممنون

 نبود؟دنبال خدمتکار رونه شدم ، همزمان دنبال شیوا گشتم ولی چرا 

 هه بفرمایین این اتاقتونه

 ه ممنون

 وارد اتاق شدم و در رو بستم که تقه ای به در خورد

 در رو باز کردم با دیدن شیوا پشت در نیشام باز شد

 ه کارم داشتی اینقدر صدام میزدی؟

 سرم رو تکون دادم

 ه آره کارت دارم میای تو؟

عروسکش رو ناز کرد  سرش رو تکون داد و وارد شد، گوشه ی تلت نشست و سر 
 .روی زمین رو بروش نشستم و بهش نداه کردم

 .سرش رو بلند کرد کهکشان چشاش هم ترسناک بود هم زیبا

 ه میلواستم در مورد ماکان ازت بپرسم چیزی داری بهم بدی؟

 .ه طالع او مرگه

 ترسیده نداش کردم ه حتی اگه من همیشه مراقبش باشم؟

 !هر دو با هم میمیرینبه چشام نداه کرد ه اون وقت 

 ه چهههههههههههی؟ اگه از این مناقه هم بریم میمیریم؟

هههههه اگه برین زنده میمونین ولی اون همرات نمیاد! اماتو باید از این جا بری تا از 
 جندی بزرگ جلوگیری کنی؟
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 ه ولی هام گفت باید بیام اینجا؟

 از جاش بلند شد و به طرف در رفت

 !هه تو باید بری

 ارج شداز در خ

 ه یعنی چی؟ تنها برم؟ پس ماکان چی؟ نمیتونستم اینجا تنهاش بزارم؟

بلند شدم و روی تلت دراز کشیدم، گفت طالعش مرگه! هر طور شده باید ببرمش! 
 !ولی اگه برم دیده نیهاد رو نمیبینم

شت چرا این  سم ندا ستم اگه دو از فکر ندیدنش دلم گرفت، علت کارش رو نمیدون
 م اومد؟ واگه دوسم داشت پس تینا این وسط چیکارس؟همه راه باها

صویر ماکان  ستم ت شام رو ب فکر کردن بهش حماقت بود فکرش و دور ریلتم و چ
جلوش نقش بست، باز بی احتیاطی کردم و در قلبم رو باز گذاشتم ولی مده میشه 

 اگه نیهاد رو دوست دارم پس این احساسی که به ماکان دارم چیه؟

شدم پس لعننی اگه بد ست بک سلرس از اول میلوا شدم که م م جذب محبتش 
 چرا برام مهم شده؟ چرا نمیلوام آسیبی ببینه؟

شون ملحق  شدم و به سته نبودم از اتاق خارج  شیدم چون خ ده دقیقه ای دراز ک
 شدم

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 # ماکان

 بود، یعنی هنوز دوسش داشت؟ ذهنم درگیر نداه صبن آسا به نیهاد

شتن  صد گذ سریع بدذره ولی ق ستم وقت بدذرونم تا امروز  شدم، خوا وارد جندل 
 !نداشت

 .ه میبینم که هنوز زنده ای پسر
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به طرف گرگ سفید برگشتم، حد اقل بیست گرگ دیده همراهش بود، قصدش از 
 لشکر کشی معلوم بود کشتن من، ولی مده قرار نبود بعد بمیرم؟

 چی کار داری؟ه 

خندید و به گرگ ها اشاره کرد، دورم گرفتند، اخمام رو تو هم کشیدم و به طرفش 
 دویدم همزمان چند گرگ بهم حمله کردند

و مانع از رسیدنم به گرگ سفید شدند و با دندون بجونم افتادن نیم ساعت درگیر 
 بودم واقعیت این بود که توانایی شکست بیست گرگ رو نداشتم

 رو از دست داده بودم ولی تا آخرین رمقی که داشتم از خودم دفاع کردمامیدم 

چشام تار می دید ولی تو آخرین لحظه ی بسته شدن چشام صدای عربدی بابا رو 
 .شنیدم

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 #آسا

یا  قه کسهههی حرفی میزد و دیدری  پذیرایی جمع شهههده بودن ، هر دقی همه تو 
 ا تایید میکرد،فکر نمیکردم این قدر کسل کننده باشنمیلندید ی

شایدم دل من بود که باهاشون همراه نبود چون استرس عجیبی گرفته بودم و دلم 
 شور میزد تا اینکه شیوا به سمتم اومد و روبروم ایستاد

 !ه بهش حمله کردن

 با گفتن این حرفش از جا پریدم ه چی؟ حه..الش خوبه؟

 فش جون دادمسری تکون داد با حر 

 !ه کجاست بهم بدو

 .در حالی که ازم دور میشد گفت ه خونه کارن! از این جا ببرش

 .ندام رو به سانیار دادم ه لافا کمکم کن برگردم
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 ساریان با تعجب گفت ه اینجا چه خبره چی شده؟

 ه باید برم به ماکان حمله کردن

 !سانیار پوزخندی زد و گفت ه بهتر

 پرتاب کردم که دهانش بسته شد نداه اتشینی به سمتش

بدون توجه بهشههون از ویال خارح شههدم و سههعی کردم از روی راهنمایی هایی که 
 گرگ سفید بهم کرده بود از جندل عبور کنم

 .کمی زمان برد ولی برگشتم و به سرعت خودم رو به اتاق ماکان رسوندم

سبید ه شدش پاهام به زمین چ سم بی جون و تیکه پاره  مه تو اتاقش با دیدن ج
 جمع شده بودن و با ناراحتی نداش میکردند

مسهههتقیم وطوالنی به نیال نداه کردم اون فریبم داده بود، واقعا که مار خوش خط 
 خالی بود بی تردید به سمتش رفتم

کمی عقب کشید روبروش ایستادم تا منظورم رو بفهمه گلوش رو گرفتم و از زمین 
 بلندش کردم

سه با تمام قدرت به دیو سمتم حمله کرد قبل از اینکه بهم بر ار کوبیدم که رایان به 
 توسط کارن به عقب پرت شد و زیر مشت و لددش له شد

به طرف ماکان رفتم حالش خوب نبود به خون نیاز داشههت نداه پر شههرارتی به نیال 
 کردم

 .ه بیا بهش خون بده وگر نه خونت رو تو شیشه میریزم و بهش میدم

 سرعت از اتاق خارج شد پوزخندی زد وبه

 ه.خودم بهش خون دادم ولی کافی نبود

 .کارن در حالی که رایان رو به صندلی میبست این حرف رو زد

 کار خودم بود باز هم باید بهش خون میدادم



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

238 

 

 .....به طرفش رفتم

 پارت شصت و شش

 با چند قاره ی خون من، چشاش باز شد

 ودش داشت خوب میشدمتعجب شدم یا خون من براش معجزه کرد یا خ

 ه ماکان خوبی؟

 !خندید ه آخرش مجبور شدی زود تر بیای

 حرصم گرفت چقدر نیال راحت گولم زده بود

 .ه نیال گولم زد خیلی مارموزه

شو، دقیقه ای ده بار میمیری  چش غره ای بهش رفتم هههههههه تو هم زود تر خوب 
 !خسته شدم

 !ه خوب میزاشتی بمیرم راحت شی

 میش زدم ه حاال هم دیر نشده میلوای خودم بکشمت؟مشتی به بازوی زخ

 !ه باشه تسلیم نزن

 .از جام بلند شدم ه بعدا باید حرف بزنیم پس زودتر خوب شو

بدون نداه به بقیه از اتاق خارج شههدم ، کارن هم در حالی که رایان رو با صههندلی 
 بلند کرده بود بیرون اومد

 ه اسا برو اتاقت بیام حرف بزنیم

 گفتم و به طرف اتاقم رفتم  باشه ای

روی تلت نشستم بعد از چند دقیقه کارن اومد و گفت ه چراماکان رو نبردی مده 
 !!قرار نبود ببریش

 .هچرا ولی نیال گولم زد، خیلی دست کم گرفته بودمش
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شیوا گفت اگه ماکان اینجا بمونه میمیره ولی ماکان  ست  ولی یه چیز دیده هم ه
 .حاضر نیست باهام برگرده

لبلندی زد ههههه اون اینجا بزرگ شههده حق داره نتونه دل بکنه ولی من نمیذارم با 
 . جونش بازی کنه

 از فکری که تو ذهنش گذشت خندم گرفت ه به نظرت این کار شدنیه؟

 !ه خودم هم همراهیت میکنم

 !ه و بعدش

 !ه بعدش با خودت

 .ه وا یعنی چی با خودت

به ولی معلوم شهههد خندید وبیرون رفت اینم دیونس فکر میک ردم مخ ماکان خرا
ملش به مخ باباش رفته، دیونه میلواد ماکان رو بیهوش کنه و به ایران بیاره، 

 !اخه من چه طور نده ش دارم، اصال به من چه

 خندم گرفت ماکان چشاش رو باز کنه ببینه تو ایرانه خرخرم رو میجوه

 !؟وای هام داشتم زندگیم رو میکردما کجا فرستادیم آخه

 باید اول با ماکان حرف بزنم شاید راضی به اومدن شد و خالص شدم از دزدیدنش

مشهههتی تو سهههرم زدم خدایا کی این بدبلتیا تموم میشهههه، دلم یه زندگِی راحت 
 میلواد

به جای افکار بیهوده از جام بلند شهههدم و به پذیرایی رفتم نیهاد و تینا کنار هم 
چسبیده ان، رو بروشون نشستم، هر دو با  نشسته بودن اندار یه دو قلوی به هم

نا نفوذ کردم، از چیزی که فهمیدم دلم ریلت، به  تعجب ندام کردن، به ذهن تی
 سرعت از جام بلند شدم و بیرون رفتم، کاش به ذهنش نفوذ نمیکردم

 !من و این همه بدبلتی محاله
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بازی کرده ب با دل اون دختر  هاد برای اینکه ازش عشهههق گدایی کنم  ود و هیچ نی
عالقه ای بهش نداشت پس برای این بود که تینا ازم متنفر شده یعنی همه چیز رو 

 بهش گفته؟

قت دل اون دختر رو نمی  نا بمونی من هیچ و با تی ید  با خان  هاد  ندی نی کورخو
 .شکونم به خصوص حاالکه فهمیدم دوست داره

بودم ولی دیده اخه پسهههر تو چقدر خود خواهی! نمیدونم چقدر با افکارم در گیر 
سری به ماکان بزنم تقه ای به  شتم تا  شده، برگ شدم که نیهاد برام تموم  مامعن 

 در اتاقش زدم که صداش بلند شد

 ه بیا تو

 وارد اتاقش شدم، دوش گرفته بود و سر جاش دراز کشیده بود

 ه خوبی؟

 سری تکون داد ه آره

 به طرف پنجره رفتم و بازش کردم

 ده ای؟ه باید بریم ایران اما

 حرفی نزد به طرفش برگشتم تا عکس العملش رو ببینم پوزخندی زدو گفت

 ه من نمیام

 .خیره نداش کردم دیده داشت از هر چی مرد بود حالم به هم میلورد

شهههیوا گفت طالعت تو این جندل مرگه، منم اگه بمونم جنگ راه میفته و میمیرم، 
ما دلیل خاصی داشته، به هر حال نمیدونم چرا هام ازم خواست اینجا بیام ولی حت

شی که بتونی  شته با من دارم میرم تو هم مجبور نمیکنم فکر کنم اونقدری عقل دا
 !برای زندگیت تصمیم بدیری

 متعجب گفت ه واقعا میلوای بری؟
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 .ه معلومه چون زندگیم رو دوست دارم

 دیده چیزی ندفتم و از اتاق خارج شدم که کارن روبروم سبز شد

ان من میلوام برگردم ماکان هم اگه به زور جایی ببری ماندگار نیست ههه کارن خ
 .پس زور نزن

 ناراحت بود درکش میکردم هر دو تا بچه ش خودخواه و یه دنده بودن

سایلت رو جمع کن باید با یه نفر بفرستمت  شب راهیت کنن.و شه میدم ام هههه با
 .شهر

 لبلندی زدم ولی از ته دل نبود

 .اظب خودت و اون کله شق باشه ممنون کارن خان مو

شده رفته تو  شد نیال آب  تلخ خندید و گفت هههه اگه باهات میومد خیالم راحت می
 !زمین. میترسم نقشه ای داشته باشه

 کاری نمیتونستم براش بکنم

ستم برات  شتر از نبودنم خار داره، باید برم اگه کاری میتون سفم بودنم بی هههه متا
 .انجام بدم دریغ نمیکردم

رف اتاقم رفتم انتظار نداشههتم ماکان مرگ تو سههرزمینش و با زنده بودن کنار به ط
 من تو سرزمین دیده عوض کنه ، باید میرفتم من متعلق به این سرزمین نبودم

ستم و نداش کردم، حرف های  ش ستم افتاد روی تلت ن شتر توی د نداهم به اند
 ساواش تو گوشم تکرار شد

اشتی میتونی به سرزمین من بیای ولی یادت هههه با این اندشتر هر وقت دوست د
 !باشه اومدنت برگشتی نداره دیده نمیتونی به زمین برگردی

 اندشتر رو لمس کردم لحظه ای دلم خواست از اینجا برم

 ه کدوم رو باید انتلاب کنم؟
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 رفتن به ایران و تنها موندن

 اینجا موندن و مردن

 ....رفتن به زمرد و

 پارت شصت و هفت

 ههی؟ه و چه

 متعجب سرم رو بلند کردم ماکان اینجا چه میکرد؟ اخمام رو تو هم کشیدم

 ه شما کی میلواین یاد بدیرین قبل از ورود به اتاق در بزنین؟

 بی توجه به حرفم جلوم ایستاد ه زمرد کجاست؟

 ه چرا میلوای بدونی؟

 !دستی تو موهاش کشید و گفت ه با هم میرییم ایران

 دم باالیه تای ابروم رو دا

 !ه رفتن تو َدخلی به من نداره، میتونی بری خونه ی دومادتون

 دندون سایید و روبروم زانو زد، چشاش و ریز کرد و گفت

 ه اون وقت تو بری زمرد و چی؟

 با یاد اوری ساواش لبلندی رو لبام نشست و حرف هاش تو ذهنم تکرار شد

 خوبه؟ه تو بیا پیش ما، اصال خودم میدیرمت تا ملکه بشی 

 تکونم داد هه به چی میلندی؟

 دستاش رو پس زدم

 هه ماکان اذیتم نکن، به یاد خاطره ای خندیدم، مشکلیه؟

 !کمی ندام کرد و گفت ه نه وسایلت رو جمع کن بریم
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 هه کجا؟

 !ندران ندام کرد هه خوب ایران دیده

 خندیدم

 .هه گفتم که برو ویالی نیهاد من میلوام برم زمرد

شت گره  دوباره نداهی شد گیج به م ستم کنده  شترم کردم که یک باره از د به اند
 خورده اش که اندشتر رو درونش اسیر کرده بود نداه کردم و گفتم

 ه ماکان این چه کاریه؟

 با تن صدایی که به زور پایین نده ش داشته بود گفت

 !هه من برای زنده موندن به ایران نمیرم

 پوزخندی زدم و تو چشاش خیره شدم

 هه چه جالب! پس چرا میلوای بری ایران؟

شت و خودش رو بهم نزدیک کرد نداش رو قفل  ستاش رو دوطرفم لبه تلت گذا د
 چشام کرد و گفت

 .ه فقط برای اینکه پیش تو باشم میلوام بیام ایران

گیج بهش نداه کردم، ولی چشههاش! خدای من چرا سههعی نمیکنه عشههقی که تو 
 چشاشه رو پنهون کنه!؟

 رو دزدیدم از دستش ناراحت بودمندام 

 !ه ولی من میلوام برم زمرد

دستش دور کمرم نشست و منو به طرف خودش کشوند، اخمی کردم و دستام رو 
 رو سینه هاش گذاشتم و حل دادم

 !ه نکن ماکان! ولم کن
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 با لحن مظلومی گفت

 .ه باشه منم باهات میام زمرد

 محکم تو بغلش ندهم داشت، خندم گرفت

 !ه ولم کن در موردش فکر میکنمه باش

 اخمی کرد و کمرم رو فشرد

 !ه چه فکری گفتم میام یعنی میام

 .ه ولی تو نمیتونی بیای، شاهزاده فقط برای من دعوت نامه داده

 !دندون سایید هه آسا عصبیم نکن تو پیشم میمونی

 بد جنس گفتم

 ه پس جندل و سرزمینت چی؟ نمیلوای توش بمیری؟

 !ه اگه تو بمونی تا با هم بمیریم فکر بدی نیستچشاش خبیث شد 

شدم و به طرف  ستاش رو از دور کمرم پس زدم بلند  چش غره ای بهش رفتم و د
پنجره رفتم ذهنم درگیر بود باید ماکان رو قبول میکردم؟ کنارم ایستاد ، شونه هام 

 رو گرفت و به طرف خودش برم گردوند

میدونم این توقع از کسی که زمانی قلبش ه آسا میتونی منو دوست داشته باشی؟ 
 !متعلق به دیدری بوده چیز سلتیه، ولی دلم میلواد این خواستن دو طرفه باشه

ه این موضوع متعلق به دو سال پیشه! نیهاد هم االن نامزد داره  ه چهرم تو هم شد 
 ، به هیچ عنوان بهش فکر نمیکنم

نه گه میلوام از این جا برم یکی از علت هاش ای نه همین جا   ا که نبینمش وگر 
 .باهات میمردم

 خندید ه پس بریم ایران!؟

 سری تکوندادم
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 .ه بریم من آماده ام

 !دستاش تو موهام فرو رفت ه اسا من نمیتونم فکرت رو بلونم بدو که دوسم داری

چه حرفا عمرا بدم ، خواستم راه فراری پیدا کنم که چشاش رو باریک کرد هههه چرا 
 نمیدی؟

ه خیلی پر توقعی یادت رفته میلواستی بکشیم حاال من فرتی عاشقت اخمی کرد م 
 بشم؟

 !خندید هه خوب مده چیه؟ نکشتمت که

 ه بچه پر رو

 !هه به به چه صحنه های قشندی امروز میبینم

 به سمت پنجره برگشتیم، سانیار لبه پنجره نشسته بود

 قدمی به طرف سانیار رفتم و خااب به ماکان گفتم

 !چیه؟ به بابات بدو بعد از رفتم این اتاق رو طویله کنهه میدونی 

 ماکان که از حضور سانیار عصبی شده بود با شنیدن این جمله لبش کج شد

 ولی دوباره اخم کرد و گفت ه چرا اومده؟ تو گفتی بیاد دنبالت؟

 از پنجره فاصله گرفتم و رو مبل تکی نشستم

 !ه نه من غلط بکنم

 احت شد تیز به سمت سانیار برگشتخیالش کا از بابت من ر 

 ه.این جا چه میلوای؟مده خونه در نداره؟

 سانیار از رو لبه پنجره رد شد و وارد اتاق شد

 !ه اومدم آسا رو ببرم یادت نرفته که امروز مهمان ما بوده؟

 به جای ماکان جواب دادم
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دیم ههههه ولی پشههیمون شههدم، حتی کمکم نکردی برگردم! دیده نمیام داریم برمیدر 
 !ایران

 !ابرویی باال انداخت ه چرا؟ اگه از اینجا خسته شدی بیا ویالی ما

ماکان سرخ شد و قصد زدنش رو کرد به سرعت جلوی ماکان که دندون میسایید 
 ایستادم و به طرف سانیار برگشتم

ه نه اینجا خوبه داریم با ماکان برای همیشه از این جا میریم از طرف من از جناب 
 .کر کن، همچنین از شیوا کوچولوساریان تش

متعجب به ماکان که با پوزخند نداش میکرد چشم دوخت و گفت ههه پس باالخره 
 !قوی ترین سهم تو شد

با حرفش ته دلم خالی شههد و به ماکان نداه کردم، اندار حالم رو فهمید دسههتم رو 
 گرفت و فشاری داد

 ه چرت ندو من اسا رو دوست دارم

 پارت شصت و هشت

 پر تمسلر سانیار حس بدی بهم تزریق کرد نداه

 !ه که ایناور پس تو دنبال پر قدرت ترین نیستی

ستی خواهر منو  ست که برای قدرت میلوا شتر نی مثل اینکه یادت رفته دو روز بی
شده!؟ اوه معلومه خدای قدرت کنارته چرا  شد نظرت عوض  ست بیاری! چی  به د

 !بزاری از دستت بره

دستاش بود ولی نمیتونستم فکرش رو بلونم، حرف های سانیار با اینکه دستام تو 
برام سندین بود، راست میدفت وقتی اون دختر رو برای قدرت میلواست پس منم 

 !برای قدرت میلواد

 خواستم دستام رو از دستش بکشم بیرون که محکم گرفتش و رو به سانیار گفت
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شه! این قدرت وقتی ستم به چه   ههههه به فرض که این طور که میدی با که اینجا نی
 !دردم میلوره؟

وقتی برای همیشهههه دارم میرم ایران بمونم چه فرق میکنه چقدر قدرت داشهههته 
 !باشم؟!من همه چیز رو برای رایان میذارم از این به بعد رقیب تو رایانه نه من

 پوزخندی زد و گفت ه راجع به جذب قدرت بهش ندفتی؟

 منظورت چیه؟از حرف مشکوک سانیار تعجب کردم ه 

 .ماکان حرصی گفت ه چرت میده بهتر گورت رو گم کنی تا لهت نکردم

 سانیار نداه کینه توزانه ای به ماکان کرد و با پوزخندی از در بیرون رفت

شتم و به چهره ی  سم بند به طرف ماکان برگ نداهش بوی جنگ و خون میداد، نف
 ندرانش نداه کردم

سانی شه های خوبی نداره. حس کردم نفس هههههههه ما باید زود حرکت کنیم،  ار نق
 آسوده ای کشید

 .لبلندی زد وگفت ه هر چی تو بدی

 .با چشای گرد نداش کردم که بلند خندید و تو بغلش چلوندم

بعد از لحظه ای از خودش جدام کرد و با صهههدایی که ته مایه های خنده داشهههت 
 گفت

 .هه سریع وسایلت رو جمع کن

 خارج شد وسایلم رو تو کیف ریلتم سری تکون دادم ، از اتاق

چند دسههت لباس بیشههتر با خودم نیاورده بودم همش تو یه کیف دسههتی کوچیک 
 .جا شد
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نداهی به لباسم کردم به نظر مناسب می اومد، از اتاق خارج شدم ولی حرف سانیار 
کان میتونن  ما قدرت چی بود؟ یعنی اون و  برام مبهم موند.... منظورش از جذب 

 کنن؟ ولی چه قدرتی و چه طور؟  قدرت جذب

سههردرگم و دودل بودم میترسههیدم از سههرنوشههتی که پیش رو دارم و چیزی ازش 
 .نمیدونم! نداهم به آسمون کشیده شد، توکلت ُ علی اهلل

 ه آسا کجا میری؟

با صههدای ندران و آروم نیهاد چشههام رو بسههتم، خدایا چرا دودلی ولم نمیکنه؟! به 
 طرفش برگشتم

 !تی از این جا برو، داریم با ماکان برای همیشه میریمه مده ندف

 .اخمی کرد ولی از ندرانیش کم نشد

 خودش رو جلو کشید و نیم نداهی به راه پله کرد

ه تو هنوز ماکان رو خوب نمیشناسی! ولی یه چیزی در موردش فهمیدم که ندرانم 
ماکان میلواد  کرده! اینکه هیچ کس نمیتونه ذهنش رو بلونه و تنها چیزی رو که

 !برداشت میکنه مواظب خودت باش

 ترسیده پلکی زدم ، حرف های نیهاد تشویشم رو بیشتر کرد

 .ه ممنون نیهاد، تینا رو خوشبلت کن

سرش رو زیر انداخت بهش پشت کردم و از ویال خارج شدم، خدایا دور و ورم چه 
 خبر بود؟ چرا فکر میکنم ماکان باهام صادق نیست؟

 ین کارها چیه؟منظورش از ا

طولی نکشید که ماکان هم اومد دستام رو گرفت به طرف ماشینی که تازه رسیده 
سته بودیم تا برگردیم به ایران،  ش ساعت بعد توی هواپیما ن بود حرکت کردیم دو 

 نیم نداهی به ماکان که با خیال راحت رو صندلی لم داده بود کردم

 اکان؟چشاش رو بسته بود و هیچ ندرانی نداشت ه م
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ست میدفت  شام کرد، نیهاد را سش رو قفل چ شد و نداه خالی از ح شاش باز  چ
 نمیشد چیزی ازش فهمید

ههه ماکان چرا باهام اومدی؟ چرا احساس میکنم چیزی توسرته؟ جذب قدرت چیه؟ 
 !برام توضین بده

 اخمی کرد ه تو بهم اعتماد نداری؟

ک گفتم ه نه  !ر 

 ری؟چشاش رو بست و گفت ه چرا بهم شک دا

 نداه ازش گرفتم

ههه ماکان با دلم بازی نکن اگه من میتونم قدرتی بهت بدم حاظرم این کار رو برات 
 کنم، فقط بازیم نده، بدو چرا داری باهام میای!؟

 اخمی کرد ه مده کسی هم هست که قدرت نلواد؟

 ه منظورت چیه؟

 .نداه گرفت ه خودم هم هنوز گیجم بزار برسیم ایران حرف میزنیم

ست ندام رو به پنجره دادم ، قلبم کند و نا مرتب میزد، یعنی دوب شاش رو ب اره چ
 باز هم اشتباه انتلاب کردم؟

ولی چرا هههههههام منو به اینجا کشوند، چشام رو بستم و سعی کردم به چیزی فکر 
 !نکنم، اینقدر غم درون دلم زیاد بود که میترسیدم خواب برم و قلبم ایست کنه

 هههههههههههههههههههههههههههه

شلص  ضعیت خودم م سام ندادم، اول باید و شدیم خبری به آر از هوا پیما پیاده 
 میشد باید میفهمیدم چی تو سر ماکان میدذره، بر خالف تصورم به شمال نرفتیم

 .ماکان توی تهران خونه داشت هیچ کار این پسر قابل پیش بینی نبود

 .خونش تو یه آپارتمان بزرگ و شیک بود
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ر گیر بود، اینو میشهههد تو تمام حرکاتش مشهههاهده کرد، چیزی ندفتم از ذهنش د
شلص نبود،  ضعیتش با خودش م شده بودم اون هنوز و شیمون  اومدن باهاش پ

 وارد اتاقی شد و در رو پشتش بست

سیون ابی شدم خودم و رو تلت انداختم فقط  بی خیالش شدم وارد اتاقی با دکرا
بده! به گیالن میرفتم وقتی  تا فردا وقت داشهههت جوابم رو  در غیر این صهههورت 

شت  شه ولی اون دا شته با خودش خونه داره چه نیازی به همراهی من میتونه دا
با یه چیزی میجندید چرا این طور شده بود؟چه چیزی وجود داشت که نمیتونست 

 !بهم بده

 پارت شصت و نه

 از ماکان نبودبا صدای غرش شکمم از جام بلند شدم و از اتاق زدم بیرون خبری 

شک هم توش پر نمیزد تازه داِغ  شپزخونه رفتم و در یلچال رو باز کردم، گنج به آ
 داغ بود

 یه لحظه فکر کردم در ماکروفر رو باز کردم

محکم به هم کوبیدمش و به طرف در حرکت کردم برم خرید، تازه یادم اومد که 
 باید پول داشته باشم

شههاید سههالی یه بار ازش اسههتفاده میکردم رو سههراغ کیفم رفتم و کارت بانکیم که 
شه آرسام خرید میکرد و برام میاورد حتی طرز کارت کشیدنم  بیرون کشیدم، همی

 !یادم رفته

راسههتی رمزش چی بود؟ کمی سههرم رو خاروندم، اها فکر کنم یادم اومد تاریخ تولد 
 !آرسام

 آفرین به رمز انتلاب کردنم

شام رو به مشکی تغییر دادم تا همه رو خیره از در خارج شدم پلکی زدم و رنگ چ
ی خودم نکنم از سهههاختمون ببرون رفتم و دور و ورم رو نداه کردم تو پیاده رو راه 

 افتادم تا فروشداهی پیدا کنم
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 .بعد از پنج دقیقه پیاده روی چشمم به فروشداهی خورد

 موارد فروشداه شدم و به اندازه ای که دستم جا داشته باشه خرید کرد

هر دو دسهههتم پر از وسهههایل بود همه با چشهههاییکه از حدقه زده بود بیرون ندام 
 میکردن

حق هم داشتن هیچکس نمیتونست این همه وسایل رو یک جا بلند کنه و خم به 
 .ابرو نیاره

قدمام رو تند کردم و به خونه برگشههتم، قبل از اینکه بلوام کلید بندازم در باز شههد 
 ر شدوچهرهی آشفته ماکان ظاه

 جلو در وایساده بود و با تعجب به منو خریدام نداه میکرد

 !ه چیه؟ بکش کنار دیده

 به خودش اومد و از جلوی در کنار رفت

 ه رفته بودی خرید؟

 چش غره ای بهش رفتم

هههه داشتم از گشندی میمردم، باید وایمستادم ببینم کی جناب عالی از اتاق تشریف 
 میارین بیرون؟

 گذاشتم و خودم رو پرت کردم رو صندلیوسایل رو رو میز  

 هه بیا وسایل رو بچین سر جاش راستی چرا یلچال داغه؟

 ه من بچینم؟

 از باال تا پایینش رو اسکن کردم

 ه.آره مده تو ماکان نیستی؟

 .شونه ای باال انداخت ه من از این کارها بلد نیستم
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 لبلندی زدم

بچین یه چیزی هم آماده کن ههههه یاد میدیری تا من یه دوش میدیرم وسههایل رو 
 .بلوریم

 چو چو ندام کرد که خندیدم و به طرف اتاقم رفتم

شکی موهام هم  شلوار جین ویه تاپ م شیدم ، یه  شی گرفتم و لباس راحتی پو دو
 شونه زدم واز اتاق خارج شدم

 که دیدم آشپز خونه تمیز و مرتبه، ماکان هم مشغول سرغ کردن یه چیزاییه

 ِا دیدی بلدی؟بهش نزدیک شدم ه 

 تک خنده ای کرد و گفت

 .ه از دست جناب عالی باید یاد بدیرم

 ابرویی باال انداختم

 هه من هنوز تصمیم ندرفتم میمونم یا نه؟ بعد از غذا باید جواب سواالم رو بدی؟

 اخماش تو هم شد

 !هه چی شده تو که راضی بودی

باید بدونم! باید بدونم  باید بفهمم چی توسههرته این طور که نمیشههه! برنامه ت رو
 !منظور سانیار از جذب قدرت چی بود

 رون های سرخ شده رو تو بشقاب گذاشت و داد دستم

 هه فعال بشین بلور بعد حرف میزنیم

 بشقاب رو روی میز گذاشتم و تو کابینتا دنبال بشقاب گشتم

 دو تا بشقاب برداشتم و رو میز گذاشتم

 گذاشتمچاقو و چندال هم برای هر دو مون  
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 تیکه ای نون هم از یلچال برداشتم و رو میز گذاشتم

 !ماکان لبلندی زد و گفت ه از اومدنم پشیمون نیستم

 چشام رو ریز کردم ه یعنی چی؟ مده قرار بود پشیمون باشی؟

 لبلندی زد و گفت

 .ه فکر میکردم زندگی بدون جندل کسل کننده باشه ولی با وجود تواین طور نیست

دم و بی خیال با ادب غذا خوردن رون مرغی به دسههت گرفتم و به سههری تکون دا
 طرف دهانم بردم که صدای خندش بلند شد

 ه میلواستی این طور بلوری پس چاقو وچندال برای چی آوردی؟

 !شونه ای باال انداختم ه گفتم شاید تو این مدلی دوست داری بلوری

شت و گاز زد ههههه نه من همون مدل ست اونم رون مرغی بردا ی میلورم که تو دو
 .داری

 نتونستم جلوی لبلندم رو بدیرم ،و لبام به هنده باز شد غذامون رو خوردیم

 مچ ماکان که قصد جیم شدن داشت رو گرفتم خندید منو به طرف خودش کشوند

 .ه بیا بریم بشینیم ببینم اسا خانم چه سواالیی داره

که سههانیار میدفت رو مبل نشههسههتیم، به طرفش چرخیدم ههههه خوب اون چیزی  
 !منظورش رو کامل و واضن توضین بده

 جدی شد

ه اول تو جواب بده اگه همه ی قدرت تو رو داشته باشم میتونم برگردم و همه رو 
 شکست بدم؟و جایداهم رو به دست بیارم؟

 .ه خوب معلومه نه چون شیوا گفت اگه منم کمکت کنم باز هم جفتمون میمیریم

 لبلندی زد
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گه قدرت تو رو هم جذب کنم که هیچ وقت این کار رو نمیکنم اونجا ه آفرین من ا
 زنده نمیمونم پس ندرانیت برای چیه؟

 !کمی فکر کردم ه ندرانیم از اینه که تو نیمه ی راه فیلت یاد هندستون کنه

 .نچ نچی کرد ه نه وقتی قرار اونجا بمیرم نرفتنم بهتر

 هه چه طور میتونی قدرت جذب کنی؟

 گفت هه خون  پفی کشید و

 متعجب نداش کردم هه خون؟

 !ه آره خیلیا برای جذب قدرت طرف رو میکشن و خونشون رو میمکن

 چشام گرد شد که بد جنس گفت

 !ه خون تو هم خیلی خوشمزه بود شاید کشتمت

 !مشتی تو سرش زدم ه تو غلط میکنی

ه نظرت چیه بر یم خندید و دستش رو دور کمرم انداخت و به طرف خودش کشید 
 !یه کم لباس بدیریم

 ه خوبه من اصال لباس مناسِب اینجا ندارم

ههه بوی عجیبی میدی یه چیزی بین آدم و خون آشام ، بوت جوریه که دلم میلواد 
 .خرخرت رو بجوم

 پفی کشیدم و به عقب حلش دادم

 .دنت شدمه کشته مرده ی عاشقونه حرف ز 

 با دیدن چشای سرخش ترسیدم

 هه ماکان حرفت واقعیت بود؟

 !حرصم گرفت ه ماکان من خون آشامم
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 چرا نمیفهمی؟

 !یه خون اشام خون خون آشام دیده رو نمیلوره

 متفکر ندام کرد و گفت

 ه نمیتونم خودم رو کنترل کنم؟

 !آدما رو میدیبوی 

 اصال تو چند بار خون خوردی؟

 دستمالی از رو میز برداشتم و روی زخمم گذاشتم، چش غره ای بهش رفتم و گفتم

 ه چرا باید خون بلورم وقتی بهش نیاز ندارم؟

 لبلند کجی زد

ه پس علتش اینه! ببین آسا اگه میلوای توسط من خورده نشی باید خون آدمیزاد 
 !یدی از بین برهبلوری تا بویی که م

 چهرم تو هم شد

 !ه عمرا من بدم میاد

 رفتم بلند شدم و به دسشویی 

دستام رو خیس کردم و به گردنم کشیدم، پسره ی احمق اگه بهش اجازه میدادم 
 .هم میجوید به قول خودش خرخرم رو

 خودم رو تمیز کردم و بیرون رفتم، با لبلند ندام میکرد

 روبروش نشستم و به طعنه گفتم

 !ه یه وقت خجالت نکشی که داشتی میلوردیم

 خندید
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ه نترس خودم درستش میکنم! االن میرم یه ادم برات میارم خونش رو بلور دیده 
 !همه چی حل میشه

 چشام دیده گرد تر از این نمیشد

 !عمرا همچین کاری کنم! هیچ وقت حاضر نیستم به یه بیدناه صدمه بزنمه 

 نیشلندی زد و از جاش بلند شد و گفت

 !ه حاال میبینی

 .به طرف در رفت با ترس به طرفش برگشتم

 !ه ماکان کجا میری؟ کسی رو اذیت کردی یه لحظه هم پیشت نمیمونم

 .بدون اینکه به طرفم برگرده از در بیرون رفت

 ....به جای خالیش نداه کردم، االن رفت یه نفر بیاره من گیج

حرصههی از جام بلند شههدم و در اتاق رو باز کردم خبری ازش نبود. در رو محکم به 
 !هم کوبیدم، ماکان خان بشین تا من کاری رو که میدی بکنم

دلم میلواسهههت تو همون لحظه از اونجا برم ولی ندران بودم باید منتظر میموندم 
 .ده بعد تصمیم میدرفتمبرگر 

 نا امید به طرف اتاقم رفتم و خودم و روی تلت انداختم

 چشام رو بستم، چرا با اینکه بهم صدمه زده بود دلم نمی اومد ترکش کنم؟

دسههتی به گردنم کشههیدم، چه مرگم شههده؟ شههاید دچار کمبود محبت شههده بودم 
 شایدم دیونه ی یه دیونه!؟

 !اری رو که گفت انجام ندهاز اعماق وجودم دعا میکردم ک

 !اگه به کسی صدمه میزد بر خالف دلم که خاستار وجودش بود رهاش میکردم

صدمه بزنه قابل بلشش  شه به خاطر منافع خودش به دیدران  ضر با کسی که حا
 !نیست و اینکه ممکنه روزی به خاطر منافع خودش به من هم صدمه بزنه
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هام هنوز تو علت فرستادنم  ه ه ه ه ه ه به اونجا موندم، کاش علتش رو بهم وای ه
 !میدفتی

 پارت هفتاد و یک

 دو ساعتی از رفتن ماکان گذشته بود ولی خبری ازش نشد

 ندرانش شده بودم شالی رو سرم انداختم و کتم رو پوشیدم

 در رو باز کردم و سرکی کشیدم

م خبری ازش نبود در رو بستم و از ساختمون خارج شدم و اطراف رو نداه کردم نی
 ساعتی کنار ساختمون ایستادم و داخل خونه برگشتم

بچه نبود که ندرانش بشههم فقط وای به حالش اگه خرابکاری کرده باشههه این بار 
 خودم خرخرش رو میجویدم

کتم رو کندم رو مبل لم دادم کمی به در رو پنجره خیره شهههدم، چقدر بدون ماکان 
 همه چیز بی روح بود

 آه از نهادم برخاستو

 !خبر دلم رو باخته بودم چه بی

شد، از بیکاری  سرازیر  لددی به زمین زدم و وارونه رو مبل لم دادم، موهام از مبل 
شد و کم کم خواب  شام گرم  سرم گیج وچ شروع به تاب دادن موهام کردم، ولی 

 .مهماِن چشام

 ههههههههههههههههههههههههههههههه

 #ماکان

 .با دیدنش تو اون وضعیت خندم گرفت کلید رو انداختم و در رو آروم باز کردم

روی مبل دراز کشیده بود ولی سرش از مبل آویزون بود و به جاش یکی از پاهاش 
 رو باالی مبل انداخته بود، کال سر و ته خوابیده بود
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 در رو بستم و خرید ها رو تو یلچال گذاشتم باالی سرش ایستادم

ستم رو  شدم و د شدل بود، خم  سفیدش تو هر زاویه ای خو صاف و  صورت  به 
نزدیک کردم ولی طولی نکشههید که دسههتم رو گرفت و تا بفهمم چی شههد به دیوار 

 .کوبیده شدم و به زمین افتادم

با درد خودم و رو باال کشیدم و به چهره ی ریلکس و خبیثش نداه کردم، با چشای 
 ریز شده پرسیدم

 هه فهمیدی منم و این کار روکردی؟

 ون داد، ابرو توهم کشیدم و گفتمنیشلندی زد و سری تک

 هه پس این کار چی بود؟

 نداهی به ساعت کرد و گفت

 ه پنج ساعت نیستی! کجا بودی؟

 متعجب گفتم

 ه باید بدونی کجا بودم؟

 سری تکون دادکه شونه ای باال انداختم

 !ه به خودم مربوطه سعی کن تو کارام دخالت نکنی

بی میشههه و بهم حمله میکنه ولی به زیر چشههمی نداش کردم، فکر کردم االن عصهه
 مبل تکیه داد و گفت

 !ه باشه به شرطی که تو هم تو کارای من دخالت نکنی

 مشکوک گفتم ه منظورت چیه؟

 پوزخندی زد و از جاش بلند شد و طرف اتاقش رفت

 ه صبر کن ببینم منظورت چی بود؟
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 تکرار کردموقتی جوابی نداد تو یه حرکت جلوش وایسادم و با اخم سوالم رو 

 ه گفتم منظورت چی بود؟

داه  یقم رو گرفت و از زمین کندم، بین زمین و هوا معلق بودم، حرصهههی بهش ن
 کردم

ظار همچین  ید انت با لاب میکنی  کان وقتی یکی قوی تر از خودت رو انت ما بکش 
 !چیزی هم داشته باشی

ی رو چشای سرخش سرخ تر شده بود و این نشان عصبانیتش بود ناخاسته لبلند
 لبام نشست که عصبی تر شد و ولم کرد

 قشنگ پهن زمین شدم

دیده داشت عصبیم میکرد، قبل از این که من از عصبانیت منفجر بشم اون منفجر 
 شد، با صدای بلند داد زد

ههههه منظورم اینه که هر رفتاری ازت ببینم دقیقا همون رفتار رو ازم میبینی! مفهوم 
 شدددددد!؟

 زدمعصبی تر از اون داد 

 !ه تقصیر منه رفتم کل شهر رو گشتم که برات خون پیدا کنم، خیلی قدر نشناسی

 گیج ندام کرد یهو ترسیده اطرافش رو نداه کرد و گفت

 ه تو که اون کار رو نکردی؟! ها؟

با بدجنسی تمام گفتم ه چرا دقیقا همون کار رو کردم! وای برای اینکه راحت باشی 
 !آوردم خونش رو کردم توشیشه و برات

همون طور که اندشههت اشههارش رو به طرفم گرفته بود بدون حرف دهانش باز و 
 .بسته شد

 هه ته.. و.. ماکان چی کار کردی؟
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پوزخندی زدم و به طرف مبل رفتم، حسههابی خسههته بودم، همون جا رو مبل دراز 
 کشیدم و گفتم

 .ه به نفعته همین حاال بری بلوریش

 .از کردم ناباور و دلدیر ندام میکردصدایی ازش نیومد، چشم روکمی ب

 بدون حرف به اتاقش رفت و در رو به هم کوبید، پفی کشیدم و از جا بلند شدم

 در اتاقش روباز کردم رو تلت دراز کشیده بود و به سقف اتاق نداه میکرد

 کنارش نشستم و بالش زیر سرش رو تکیه گاه ارنجم قرار دادم

 ری کنم که یه خون اشامی؟ه چی شده اسا؟ باید بهت یاد او

 جوابی نداد

 !ه اسا با توام ، همین االن بلند میشی و اون خون رو میلوری

 سرش رو به طرفم برگردوند و پر بغب گفت

 !ه ماکان برام تموم شدی! با این کارت دیده پیشت نمیمونم

 !کج خندی زدم، بسش بود! باید قبل از از دست دادنش همه چیز رو بهش میدفتم

 رو نزدیک کردم و موهاش رو بو کشیدم سرم

 !ه پاشو قبل از اینکه دوباره وسوسه بشم خون ها رو بلور! کلی پول بابتش دادم

 ندران ندام کرد ه ماکان تو چیکار کردی؟

 لبلندی زدم

 .ه نترس از بیمارستان خون خریدم البته با پول زیاد

 ابرو هاش باال پرید و به طرفم چرخید

 ان ؟ یعنی آدم نکشتی؟ه راست میدی ماک

 خیره ی لباش گفتم
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 .ه بلند شو که این بار یه جور دیده خونت رو میمکم

اخمی کرد و ازم فاصله گرفت و با پوزخندی گفت هههه دیده نمیتونی یه خراش هم 
 !روم بندازی، اون بار میلواستم بفهمم چی تو سرته

 سر جاش خوابیدم و چشام رو ریز کردم

 ای بودی؟ه تو منتظر چیز دیده 

 !احساس کردم تو چشاش شعله ای از آتش روشن شد

 ولی کم کم شعله خاموش شد و جاش رو خباثت گرفت

 بدون حرف از اتاق خارج شد چرا یادم رفته بود باید از این دختر ترسید!؟

 پارت هفتاد و دو

 #آسا

در رو به هم کوبیدم و به طرف آشهههپز خونه رفتم در یلچال رو بازکردم با دیدن 
 خون های درون یلچال چیزی درونم جوشید

 حس کردم کنترل رفتارم از دستم خارج شده

 غیر ارادی دستام به سمت خون ها کشیده شد

 یکی از بسته ها رو برداشتم و تو لیوان ریلتم

 بوش داشت دیونم میکرد، خدای من به خاطر دیدن این خون به این حال افتادم؟

 .، و لیوان بعدی و بعد تریتامل نکردم و لیوان رو سر کشیدم

 .با خوردن سه لیوان هم زمان به مرز ترکیدن رسیدم

 صورتم رو آبی زدم و از آشپز خونه خارج شدم

دلم میلواسهههت بلوابم ولی ماکان تو اتاقم بود، یه تنبیه خوب باید براش انتلاب 
 .میکردم
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فت و از تیر البته نه االن! چون حالم اصهههال خوب نبود، عرق کل وجودم رو فرا گر 
 .کمرم حرکتش رو حس میکردم

 خودم رو روی مبل انداختم و همون جا دراز کشیدم

چشههام رو بسههتم، حالم به قدری بد بود که انتظار مرگ رو کشههیدم، چشههام رو باز 
 کردم دنیا دور سرم میچرخید

شد و  سندین  سرم  شت  شام نوری برای دیدن ندا شد چ هر لحظه بدنم داغتر می
 !ش رفتمحس کردم از هو

با اینکه چشام بسته و دستام بی حرکت وسندین شده بود ولی همه ی اطرافم رو 
 حس میکردم

 همچنین حال زارم رو که هر لحظه بد تر میشد؟ ولی چرا نمیمردم؟

 چرا با وجودی که جسمم از کار افتاده باز هم فشار و درد رو حس میکنم؟

 نم شده؟صدای ندران ماکان خط انداخت روی افکارم؟ ندرا

 ه آسا خوبی؟

 چرا بدنت خیسه؟

 چی شدی؟

 آسا جان!عزیزم خوبی؟

 چرا جواب نمیدی؟

 !مده اینکه بمیرم دو کلمه محبت امیز از این در بیاد

 !نایی برای مسلره کردنش نداشتم وگر نه میدونستم چیکارش کنم

 .اما صداش رفته رفته کم تر شد و به طور کامل از هوش رفتم

 ههههههههههههههههههههههههه
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 #ماکان

 برای اولین بار ترس رو با تمام سلول های بدنم حس کردم

 .فکر از دست دادنش آتشی یه قلبم انداخت که کل وجودم رو از هم پاشوند

بدن بی جونش رو تو بغل گرفتم داغ داغ بود از داغیش بدنم از روی لباس سوخت 
 .و کمی از خودم فاصله اش دادم

 ت و قدرت باور نکردنی میزد؟نبضش رو گرفتم به سرع

 ! خودم رو سرزنش کردم نباید مجبورش میکردم خون بلوره

 از جام بلند شدم و تو بغلم گرفتمش

 به طرف حموم حرکت کردم

سرد بدیرمش و به خاطر داغی بدنش قلبش  شیر آب رو باز کردم، ترسیدم زیر آب 
 !بایسته

 .ردم تا آب ولرم رو به سرد بشهکناری ایستادم و آب گرم و سرد رو هم زمان باز ک

خودم هم همراش زیر آب قرار گرفتم ، کف حموم نشههسههتم و بدنش رو زیر دوش 
 .نده داشتم

 .آبی که به بدنش میلورد داغ میشد و به زمین میریلت

 !شاید عجیب بود ولی احساس میکردم بدنش رو به داغتر شدن میره

 دوباره عاجزانه اسمش رو صدا زدم

شو، سا پا خواهش میکنم، بدون تو نمیتونم این دنیا رو تحمل کنم خواهش  ههههه آ
 !میکنم چشات رو باز کن

 داغی اشکام رو روی صورت خیس از آبم حس کردم

 ه منه بی احساس دارم گریه میکنم بازم نمیلوای بیدار شی؟
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 !قول میدم دیده اذیتت نکنم خواش می کنم چشای قشندت رو باز کن

 شت، اینقدر زار زدم که همون جا کنارش به خواب رفتمولی خیال بیدار شدن ندا

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 # آسا

سیر  ستانی ا سرعت روی بدنم میریلت و میان د شام رو اروم باز کردم، آب با  چ
 .بودم

چشهههام رو ماکان ثابت موند کل بدنش خیس بود و آب از سهههر و روش میچکید. 
 سته بود ، چرا اینجا خوابیده؟چشاش ب

 دستام رو بلند کردم و رو صورتش گذاشتم دمای بدنش معمولی بود

با برخورد دستم به صورتش چشاش رو باز کرد ، با بهت پلکی زد و چیزی ندذشت 
 .که تو آغوشش پرس شدم

 !ه چی شده؟ ولم کن! چقدم احساساتی میشه

 !ولم کن بابا

 ه دختر چت شد چرا داغ کردی؟با لبای پر از خنده ولم کرد 

 !از بس داغ بودی حس کردم االنه که آتیش بدیری

صاف نشستم و صورتم رو زیر دوش آب قرار دادم! حس کردم هنوز هم کمی بدنم 
 !داغه

 !چشام رو بستم و اجازه دادم خنکای آب با سلاوت گرمای درونم رو از بین ببره

 .ولی..... خیلی قوی تر ولی حس عجیبی داشتم حسی شبیه دو سال پیش،

احساس میکردم همه ی قدرت هام برگشتن شاید هم چند برابر ولی مده میشد!؟ 
 یعنی خوردن خون باهام این کار رو کرد؟

 متعجب چشام رو باز کردم و به عقب هلش دادم
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 زیر نداه آتشینش تاب نیاوردم و از جا بلند شدم

نداختم بیرو باز کردم و خودم رو ا حالی که اب از سهههر و روم در حموم رو  ن در 
 .میچیکید به طرف اتاقم رفتم

 پارت هفتاد و سه

سام رو کندم و زیر دوش آب  شدم، لبا شتم و وارد حموم اتاق خودم  حولم رو بردا
 یخ ایستادم، چرا آتش درونم خاموش نمیشد؟

 چرا اروم نمیشدم؟

 چرا دوباره قدرت هام برگشتن؟

 !اموریت بفرستم تنم لرزیدبا فکر اینکه ههههام دوبار به م

 !اصال دوست نداشتم از ماکان جدا شم

 !کم کم داغی بدنم رفت ، تا به حال این قدر از آب خنک لذت نبرده بودم

 شیر آب رو بستم و حولم رو دور تنم پیچیدم

سته و کوفته  ستم نقاه به نقاه ی بدم خ ش شدم و روی تلت ن از حموم خارج 
 .میلواست بود دلم یه خواب عمیق وآروم

شیدم حوله رو دور موهام پیچیدم و  شلوارکی راحت پو شدم و تاپ و  از جام بلند 
 روی تلت دراز کشیدم

 چراغ روشن اتاق وی ملم رژه میرفت دلم خواست با نیروم منفجرش کنم

شتم گیالن  شست این خونه برام زندان بود باید برمید با این فکر لبلندی رو لبام ن
 رو تللیه میکردمو تو جندالش انرژیم 

 !هم اینکه باید ههههام رو میدیدم وای به حالش اگه نقشه برام کشیده باشه

 .به هیچ وجهی حوصله یه ماموریت دیده رو نداشتم
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شد، خجالت  شد و ماکان وارد اتاق  صدای در بلند  شتم که  شام رو رو هم گذا چ
 میکشیدم تو چشاش نداه کنم

صورتم اجازه  چشام رو باز نکردم ، کنارم روی تلت شست گرمای نفسش روی  ن
 ی بیشتر نقش بازی کردن رو بهم نداد

 چشام رو باز کردم لبلند از رو لباش محو شد

 ه آسا چشات چی شده؟

 ابروهام باالپرید

 ه یعنی چی؟ مده چی شده؟

 دوباره لبلند به لباش برگشت

 ه رنگ چشات رو عوض کردی؟

 چشمکی زد

 .ه همون رنگ سرخ خیلی خوشدل بود

 ندران شدم

 !ه مده این رنگ قشنگ نیست؟

 خندید

شدفت  هههه خوب پارتی بازی کردی، چند رنگ رو مللوط کردی و باهاش یه رنگ 
 !اندیز ساختی! معلومه که خوشدله

 نداش رو تو صورتم چرخوند و ازم فاصله گرفت

دسههتش رو زیر پام انداخت و از تلت جدام کرد، حوله از دور موهام باز شههد و رو 
 !ن افتادزمی

 ه چیکار میکنی؟
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 خندید و با یه فکر شیاانی خواست ولم کنه که دستام رو دور گردنش حلقه کردم

شینه رو  ست رو لبام ب شد، لبلندی که خوا چیزی ندفت ولی چشاش پر از تعجب 
 !مهار کردم دیده نمیتونست افکارش رو ازم پنهون کنه

سرم  شد و به طرف اتاقش راه افتاد  شتم و از اتاق خارج  شونه هاش گذا رو روی 
 گفتم

 !ه با خوردن اون خون خیلی چیزا تو بدنم تغییر کرده یکیش هم رنگ چشامه

 سر جاش ایستاد و تو چشام نداه کرد

 هه یعنی رندش رو عوض نکردی؟

 سری تکون دادم

 !ه بزارم زمین خودم هنوز ندیدم چه شکلی شده

 چشاش برقی زد و گفت

 .، باید بدم رویایی شدیهه پس من قبل از تو دیدمش

 کنجکاو شدم

 !هه بزارم زمین

 محکم تر گرفتم

 !ه صبر داشته باش دختر تو اتاق آینه هست

 در اتاق رو با پا هل داد

جلوی آینه گذاشتم زمین ،برگشتم و از اینه نداهی به خودم کردم رنگ چشام قرمز 
نگ قرمز ابی و تیره شهههده بود طوری که از دور به سهههیاهی میزد و رگه هایی از ر 

 بنفش جلوه ی خاصی بهش داده بود

 پلکی زدم و رنگ چشام رو قرمز کردم
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 اها حاال شد من به این رنگ عادت کردم همین بهتره

 به طرف ماکان برگشتم ، با چشای ریز شده گفت

 ه دیده چه تغییراتی کردی!؟

 به طرف مبل تکی اتاقش رفتم و نشستم، مردد بودم باید بهش میدفتم؟

 وم ایستاد و مشکوک گفتجل

 ه چرا حرف نمیزنی؟

 .نداش کردم ه نیروهام برگشتن درست مثل دو سال پیش

 ابرویی باال انداخت

 ه مده دو سال پیش چه نیرویی داشتی؟

 خندم گرفت از جام بلند شدم

 !ه باید بریم گیالن اونجا بهت نیروهام رو نشون میدم! فعال شب بلیر

 زوم رو گرفت و با اخم گفتبه طرف در حرکت کردم که با

 ه کجا؟ یادت رفته که برای چی باهام اومدی؟

 برگشتم و نداش کردم

 !ه نه چرا باید یادم بره

 لبلندی محوی زد و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد

 .ه پس ازم فاصله ندیر، وقتی کنارمی خیلی آرومم

 ادکمی نداش کردم حقیقت این بود که وجود اون هم به من آرامش مید

 سری تکون دادم که لبلند خبیثی زد و با یه حرکت پرتم کرد رو تلت

 با عصبانیت سر جام نشستم خوبی به این کالغ نیومده
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 !ه ماکان قدرت نمایی نکن منم بلدم جوابت رو بدم

 به سرعت کنارم قرار گرفت و با خنده گفت

 ه مثال میلوای چی کار کنی؟

 هاج و واج اطراف رو نداه کردپوزخندی زدم و ازجلوی چشاش غیب شدم 

 ه آسا چی شدی؟ نکنه بلار شدی؟ مده هنوز داغ بودی؟

 !خودم رو ظاهر کردم و کج خندی زدم

 ابرویی باال انداخت و گفت

 !ه بعدی لافا

 !خندیدم ه همین بسه

 اخمی کرد

 !هه نه آسا دیده چه کارایی میتونی بکنی

 دراز کشیدم و چشام رو بستم

 ن خوانی،ه تغییر قیافه، ذه

 چشام رو باز کردم

 !هه.در ضمن من ضد آتیشم و اینکه میتونم شبه هایی شکل خودم درست کنم

 دهانش باز مونده بود

 ه اسا یعنی میتونی جلوی نیال رو بدیری؟

 ه خوب آره

 صورتم رو گرفت و به طرفش برگردوند

 !ه پس بیا برگردیم
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 پارت هفتاد و چهار

 دوندصورتم رو گرفت و به طرفش برگر 

 !ه پس بیا برگردیم

میدونستم همچین پیشنهادی میده، دلم میلواست کاری براش انجام بدم که بهم 
 !افتلار کنه

سرم رو به نشانه ی مثبت تکون دادم که لبلندی رو لباش نشست و فاصله رو پر 
 کرد

قدرت پس زدنش رو نداشتم، خودم هم بهش نیاز داشتم بعد از دقیقه ای ازم جدا 
 چشای پر از عشق ندام کرد، این بار اشتباه ندرده بودم شد و با

 من این پسر یه دنده و کله شق رو دوست داشتم

 با تموم بی فکریاش و قدرت طلبی هاش

 ه آسابرای همیشه مال من میمونی؟

 لبلندی زدم و خواستم جوابش رو بدم که حضور کسی رو تو اتاقم حس کردم

 به پشت سرش نداه کرد سرم رو برگردوندم ماکان هم نشست و

 با دیدنش اینجا دلم ریلت و ترسیده نداش کردم

 ماکان بلند شد و جلوی هههههههام ایستاد و گفت

 ه تو کی هستی؟

 ههههههام لبلندی زد و گفت

 !ه فرشته ی نجات تو

 ه منظورت چیه؟
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نداهی به من کرد و چاقویی شمشیر مانند از جنس آتشی سبز و عجیب در دستش 
 .ظاهر شد

 اب دهانم رو قورت دادم، من این هههام رو نمیشناختم چی تو فکرش بود؟

 ....ه هههام این شمشیهر چیه

شیر رو به طرف ماکان پرتاب کرد، حس کردم  شم شده بود که  هنوز حرفم تموم ن
 قلبم منفجر شد، باورم نمیشد، اون چیکار کرد!؟

م چیزی ببینم و از غم جرات برگردوندن سههرم و نداه به ماکان رو نداشههتم، ترسههید
 .بمیرم

شید و از  سرم رو برگردوندم با چیزی که دیدم روح از بدنم پر ک با تمام این وجود 
 .هوش رفتم

 هههههههههههههههههههههههههههههههه

 .چشام رو به سلتی باز کردم و به اطرافم نداه کردم، جایی آشنابودم

 وست نداشتمآشنا تر از هر جا و مکانی، ولی دیده این کلبه رود

 هام باهام چیکار کرده بود؟

 با ماکانم چه کرد؟

با فرو کردن شمشیر عجیبش تو قلب ماکان اونو به یه چوب خشک و سیاه تبدیل 
 .کرد

 باورم نمیشد هنوز تو شوک بودم

 ولی چرا؟

 چرا ماکانم رو کشت؟

 چرا تنها دللوشیم تو این دنیا رو ازم گرفت؟

 !اینا همش خوابه
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 !کان نمیمیرهآره همینه ما

 ولی چیزی درونم فریاد میزد، خودت رو گول نزن، اون مرده

 !هام جلوی چشمات جونش رو گرفت

 !از نفرت لبریز شدم! من هام رو میکشتم

 ! نمیذاشتم یه لحظه ی دیده هم زنده بمونه

صدای حیونها وپرنده  شب بود و  شدم،  شدم و از کلبه خارج  سرعت از جا بلند  به 
 عجیبی تو وجودهر کسی می انداخت ها رعب و وحشت

 ! ولی نه تو وجود من

 !منی که از نفرت پرم

 !منی که منتظر دیدن تباه کننده ی زندگیم و از پا در آوردنشم

 .ولی خبری ازش نبود، با زانو روی زمین افتادن و نعره ای از درد کشیدم

 !به قدری صدام بلند و پر از درد بود که جندل از ترس سکوت کرد

 !یچ صدایی شنیده نمیشد اندار همه حیوانات از ترس مرده بودنده

 !و دوباره صدای نعرهای من بود که سکوت شب رو میشکست

 !اینقدر نعره زدم که صدام دیده باال نمی اومد و جون از تنم رفت

 ناتوان روی زمین وا رفتم

 ه هام چه گناهی کرده بودم که باهام این کار رو کردی؟

ضورش روبروم سیاهش  ح شای  حس کردم، نداش کردم، با نفرت ندام رو بین چ
 گردوندم و گفتم

 ه چرا؟

 خندید
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 !ه پس دوباره درست انتلاب کردم! تو عاشقش بودی

 دندون ساییدم

ست  شانه ی ای ستم به طرفش حمله کنم که ذهنم رو خوند و دستاش رو به ن خوا
 .جلوم گرفت

 !ه آسا باید حرف بزنیم

 ن نداشتن با تن صدای آرومی گفتمنایی برای فریاد زد

 !ه خفه شو! از صدات متنفرم! فقط دلم میلواد بمیری

 !باز لبلند زشتش بود که نفرت رو تو وجودم چند برابر کرد

 .قدمی جلو گذاشت و گفت

ه فکر کشتن من رو از سرت بیرون کن چون توانش رو نداری! اگه هم داشته باشی 
 !با این حالت نمیتونی کاری کنی

اشکام شروع به باریدن کرد تا شاید قلبی که از غم دون وجودم سنگ بسته بود رو 
 !آروم کنه

 !ولی اشک قادر نبود توانش رو نداشت این قلب سندی رو آب کنه

به زور از جا بلند شهههدم و به هام پشهههت کردم با قدم هایی که از الکپشهههت هم 
 .آهسته تر بود به طرفه خونه حرکت کردم

 !ا باید ماموریتت رو بهت بدمه.صبر کن آس

 پوزخندی رو لبام نشست

 !ه برو بمیر ههههام هیچ ماموریتی برات انجام نمیدم، حتی اگه تیکه تیکه م کنی

 صدای خندش بلند شد

 !ه افرین دختر هر لحظه از انتلابم مامعن تر میشم
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 سعی کردم قدم هام رو تند تر بردارم

 !ریت برای کشتن توه هام من برمیدردم ولی نه برای مامو

 به ثانیه ای نکشد که جلوم ایستاد و مانع حرکتم شد

 !ه اگه بری دیده هیچ وقت ماکان رو نمیبینی

 با چشمای بی روح نداهش کردم

 !ه فکر نکنم بتونی اون چوب خشک رو به زندگی برگردونی

 !جدی شد ه ببین آسا یه چیزایی هست که باید بدونی

 !تو از خیلی چیز ها بیلبری

 !باید بهت بدم ماکان یک ساله که مرده

 گیج بهش نداه کردم ه منظورت چیه؟

 !لبلندی زد ه کسی که تو عاشقش شدی ماکان نیست و االن هم حالش خوبه

 پس لج نکن و بهم اعتماد کن

 به طرف کلبه حرکت کرد

هههه بیا تو باید خیلی چیزها رو بهت بدم و مهمتر از همه علت فرستادنت به جندل 
 .زون رواما

 پارت هفتاد و پنج

 !حرف هاش کنجکاوم کرد! یعنی چی ماکان یک ساله که مرده؟

شده بود و  شتر  شدن قدرتم، قدرت ذهن خوانیم هم بی دنبالش رفتم با چند برابر 
 !نمیتونست گولم بزنه

 در کلبه رو باز کرد و وارد شد، دنبالش رفتم روی مبل نشست

 دیدروبروش نشستم و تو چشاش زل زدم خن
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هههه میدونم قدرتت از منم بیشتر شده ولی من یه قدرتایی دارم که تو حتی یه ذره 
 .اش هم تو وجدت نیست

شم ولی تو نه یکی از این اتفاقها که که مربوط به  مثال من از خیلی اتفاقها باخبر می
 تو و ماکان هست رو بهت میدم

 به مبل تکیه داد

 فهمیه بزار از اول داستان بهت بدم تا بهتر ب

 در مورد یه امپراتوری توی دنیای خون آشام ها؟

 !دنیایی که از ما جداست درست مثل زمرد وتاریکی

 !دنیایی به نام آذرخش که شامل یه امپراطوری بزرگه

پادشاه و ملکه آدمایی خوبی بودن ولی صاحب فرزند نمیشدن تا اینکه بعد از سالها 
 ب به مهربونی پدر و مادرشانتظار خدا بهشون یه بچه داد یه بچه ی خو

 !ولی قدرت طلب و کله شق

 به اسم َوهرام

 پشت حرفش خندید و گفت

 ه این خصوصیات تو رو به یاد کسی نمی اندازه؟

 اخمام تو هم شد

 !ه معلومه که مینداره

چرا هی به یاد ماکان میندازیم. تضهههمین نمیکنم بتونم آروم بشهههینم و همه ی 
 ....نترلم رو ازحرفات رو گوش بدیرم، شاید ک

ههه باشه فهمیدم ولی به نفعته تا آخرش گوش بدیری، البته اگه میلوای نشونه ای 
 !از ماکان پیدا کنی

 نفسش رو آزاد کرد و ادامه داد
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ه داشتم میدفتم ولی پادشاه یه برادر کوچکتر از خودش داشت که طماع بود، جا و 
 ر شده ناراحت بودمقام پادشاه رو میلواست و از اینکه پادشاه پسر دا

 !سالها گذشت پسر بزرگ شد ولی همراهش نقشه های عموش هم بزرگ و بزرگتر

عموش تصههمیم گرفت دخترش رو عقد َوهرام در بیاره ولی وهرام دختر عموش رو 
 .نلواست و کینه ی عمو نسبت به برادر زاده بیشتر شد

 تا اینکه نقشه شومی کشید

شتن وهرام بود ، ولی  شه ک شت چون و اون نق شد اونو ک تو دنیایی که بودن نمی
 !او جاودانه بود

 .اما اگه از این دنیا به دنیای دیده منتقلش میکرد کشتنش راحت میشد

شه بیرون  ستفاده کنه و روح وهرام و از تنش بک صمیم گرفت از قدرت جادوگرا ا ت
 !و وارد دنیای دیده کنه

 !دوگر خونده شدکه موفق هم شد وردی روی ظرف غذای وهرام توسط جا

 .وهرام با خوردن اون غذا به یکباره از هوش رفت و روح از تنش جدا شد

 !جادوگر موفق شده بود ولی نمیدونست روح وهرام وارد بدن کی شده

سی که همون لحظه از دنیا رفته  شد وارد بدن ک چون وقتی روح از بدنش جدا می
 .بود میشد و پیدا کردن چنین شلصی مشکل بود

میرسیم به ماکان! همون طور که گفتم ماکان یک ساله که مرده، او تو جنگ  و حاال
با سانیار کشته شد سانیار بعد از کشتن ماکان جسدش رو ول کرد و رفت ولی به 

 .محب رفتنش روح وهرام وارد بدن ماکان شد

 حاال فهمیدی چرا میدم عشق تو ماکان نیست؟

 !پراطوری آذرخشهکسی که تو عاشقش شدی وهرام شاهزاده ی ام
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ولی تو اونو با بدن ماکان دیدی! در صهههورتی که ظاهر وهرام با ماکان خیلی فرق 
 !داره

وقتی روح وهرام وارد بدن ماکان شههد همه چیز رو از یاد برد و از هویت اصههلیش 
 چیزی به خاطر نمی آورد

 !فکر میکرد واقعا ماکانه ولی تو خلق خوش نمیتونست تغییری ایجاد کنه

ن هم مثل رایان یه شلص خوش گذران بود ولی از وقتی که روح وهرام وارد ماکا
سی! یا بهتر بدم  شنا شد که تو می شد و همونی  شد کل اخالقیاتش عوض  بدنش 

 !میشناختی

 !ه با این که هضم حرفات سلته ولی چشات میده راست میدی

 شتی؟من به ماکان یا وهرام بودنش کاری ندارم، میلوام بدونم چرا اونو ک

 !!هر کسی که بود دوسش داشتم

 خندید

ه میدونم دوسش داشتی! اصال برای همین فرستادمت به امازون! برای اینکه عاشق 
 !هم بشین

 پوزخندی زدم

 !ه و بعدش اونو بکشی؟

ه وای دختر چقدر عجولی! ولی اگه بین حرفام نمیپریدی داشتم همه چیز رو بهت 
 !میدفتم

 !ه بدو ادامشو

ن ماکان به زندگیش ادامه داد در حالی که بدن خودش طلسم شده و وهرام تو بد
بدش بود ولی هیچ حرکتی  یاتی توی  مه ی عالیم ح نده بود ، ه بی حرکت مو
صی براش درست کردن و  شاه و مکله خیلی ناراحت بودن اتاق ملصو نمیکرد پاد

 !بدنش رو اونجا قرار دادن و منتظر موندن وهرام بیدار بشه
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 .ه احساس خار کرد چون با مردن ماکان روح به بدن وهام برمیدشتبرادر پادشا

 !به خاطر همین به جادوگر دستور داد روح وهام رو پیدا کنه و اونو بکشه

 ه یعنی االن وهرام به بدن خودش برگشته! به هوش اومده!؟

 سری تکون داد ه اره

و برای اینکه داشهههتم میدفتم جادوگر بعد از چند ماه گشهههتن وهرام رو پیدا کرد 
 .نزدیک وهرام باشه باید خودش رو جایدزین یکی از اطرافیانش میکرد

 !و اون کسی نبود جز نیال

جادوگر نیال رو کشههت و خودش رو به جای اون جا زد و با وسههوسههه کردن رایان 
اونو با خودش همراه کرد تا بتونه ماکان رو با جادو از بین ببره! طوری که نتونه 

 !هبه بدنش برگرد

ولی همون طور که گفتم من فرشته ی نجاتش شدم و با کشتن او روحش رو آزاد 
 !کردم نا به بدنش برگرده

 چشام رو بستم و به صندلی تکیه زدم ، آه پر حسرتی کشیدم

 من بدون اون نمیتونستم به زندگی ادامه بدم

 با خشم چشام رو باز کردم

 م؟ چه طور زنده بمونم؟ه چرا با دل من بازی کردی؟ من بدون اون چه کن

 با زاری ادامه دادم

 ه چرا منو وارد این بازی کردی؟

 پارت هفتاد شش

لبلندی زد و گفت ههههه برای اینکه به خاطر زنده موندن عشههقت به این ماموریت 
 !بری

 ه چههی؟
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 نداه دزدید و گفت

هههههههه تو به اذرخش میری و تو مسابقه ای که پادشاه برای انتلاب محافظ برای 
 !ده گذاشته شرکت میکنی و برنده میشیشاهزا

یادت باشههه تو این مسههابقه همه ی قدرتت رو به نمایش نمیزاری، فقط به اندازه 
 !ای قدرت نمایی کن که باهاش بتونی مسابقه رو ببری

 !ه محافظ؟

هههه متاسفم آسا مجبور بودم کاری کنم بهش وابسته بشی وگر نه به این ماموریت 
 !نمیرفتی

 م و روبروش ایستادماز جا بلند شد

 هه چرا باهام صادق نبودی؟

نار کسهههی که  حاال چه طور ک جات مردم این کار رو میکردم ولی  نا برای ن مامع
 !عاشقش هستم نقش محافظ رو بازی کنم

ه اگه وهرام رو وارد زندگیت نمیکردم نیهاد از دلت بیرون نمیرفت و این ماموریت 
 !رو قبول نمیکردی

 !ن خیلی چیزها میدونم که تو از اون بی خبریهمین طور که گفتم م

هههه هام تو ضربه ی بزرگی بهم زدی اصال حالم خوب نیست، خودم رو یه شکست 
 !خورده میبینم

 !نمیدونم دلم پیش ماکانه یا وهرام

 !تو چیکار کردی باهام؟ با اینکه میدونم ماکانی نبوده ولی بازم دلم بی قرارشه

 .تو نوشته شده من بی تقصیرمه اسا این سرنوشتیه که برای 

 پوزخندی زدم

 ه تا کی باید محافظش باشم؟
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 !ه تا وقتی که دشمناش نابود بشن شاید برای همیشه

 با چشمای به خون نشسته نداش کردم، بی توجه به نداهم گفت

 !ه برای اینکه ماموریتت رو شروع کنی اول بایدجادوگر یا همون نیال روبکشی

 !رخش رفتی، عموی وهرام رو بکشیو بعد از اینکه به آذ

 اینا رو برای به قدرت رسیدن وهرام نمیدم

شون  شه دنیا صیه که خون های زیادی ریلته واگه امپراطور ب شل برادر امپراطور 
 !نابود میشه

 !پس باید این دو کار رو انجام بدی

 حلقه ای به طرفم گرفت

 !ه این حلقه رو دستت کن

 انداختمحلقت رو ازش گرفتمو تو دستام 

ه با این حلقه هر جا خواستی می تونی بری حتی به دنیاهای دیده ولی فعال برای 
 همین جا ازش استفاد کن به امازون برو نیال رو بکش

 !بعد برگرد همین جا تا بهت بدم چه کار باید بکنی

 به طرف در حرکت کرد که صداش زدم

 هه هام؟

 ایستاد و گفت

 لواستی همین رو بپرسی؟ه نه اون تو رو یادش نیست! می

 آهی کشیدم

 !هه هام اگه منو به یاد نیاره نمی بلشمت
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چیزی ندفت دلم خواب میلواسههت ، اندشههتر رو لمس کردم و خونه ی خودم رو 
 .تصور کردم ولی کار نکرد

 ه چرا این اندشتر کار نمیکنه؟

 سرش رو به طرفم چرخوند

 !ه اسم جایی رو که میلوایی بری بلند بدو

 شدم دلم خواست به خونه ی ماکان برم پشیمون

 !ه خونه ی ماکان

طولی نکشهههید که دریچه ای روبروم باز شهههد و محیط خونه ی ماکان جلوم قرار 
 .گرفت

 از دریچه رد شدم حاال تو خونه ی ماکان بودم

 برگشتم و به دریچه نداه کردم ولی خبری ازش نبود

 اتاق کشیده شدمنداهم رو به اتاق ماکان دادم ناخواسته به طرف 

 در اتاق رو باز کردم خبری از جسد نبود، خودم رو روی تلت انداختم

شکلیه ولی هر  دلم میلواس هر چه زود تر وهرام بببنم و بفهمم ظاهر خودش چه 
 چه بود دلم برای ماکان تنگ میشد

سیاهش عادت  شللته و چشای  ساله که مرده ولی من به موهای  شاید اون یک 
 .کرده بودم

 !دلم از سانیار متنفر شدم، کاش میتونستم یه درس حسابی هم به اون بدم تو

 !قلبم بین وهرام و ماکان درگیر بود

ست اون وقت  شم زدم دختر دل خوش نباش اون حتی تو رو یادش نی چکی تو گو
 !تو به چه چیزهایی فکر میکنی
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فتم، فقط خواسههتم چشههام رو ببندم ولی نتونسههتم، باید همین االن به آمازون میر 
 .خدا کنه راحت بتونم نیال رو پیدا کنم

 برای پیدا کردنش باید چه میکردم!؟

 !اون بعد از بالیی که میلواست سر ماکان بیاره غیب شد

 آره خودشه باید خودم رو شبیه ماکان کنم

 !سر جام نشستم نداهی به اندشتر کردم

 !ه ویالیی کارن

شدم و چشمام ر  شد از جام بلند  شکل ماکان تغییر دریچه باز  ستم قیافم رو به  و ب
 دادم و از دریچه رد شدم

 در ویال روباز کردم و وارد شدم ، چند قدم برداشتم به پذیرایی رسیدم

 !کارن ، نیهاد و تینا روی مبل نشسته بودن و قهوه میلوردن

 ه سالم

 نداه متعجِب همه به طرفم کشیده شد

 کارن با ندرانی به سمتم اومد و گفت

 ا برگشتی؟ چرا حرف گوش نمیدیری پسر؟ه چر 

 لبلندی زدم

 !ه ندران نباش برمیدردم فقط یه کار نیمه تمهوم دارم باید انجامش بدم بعد میرم

 ه چه کاری پسرم؟ آسا کجاست؟

 !دلم به حال کارن سوخت اگه میفهمید ماکانی در کار نیست چه حالی میشد؟

 !ته؟ه آسا همرام نیست! با نیال کار دارم ، برگش
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هههه نه خیلی سنددله ، حتی به خاطر رایان هم برندشت! ولی میترسم بالیی سرت 
 .بیاره

 .ه نمیتونه اسا قدرتای زیادی بهم داده که به راحتی میتونم بکشمش

 چشمای کارن درخشید ه راست میدی؟

 !ه آره، میشه رایان رو ببینم

 ندران گفت ه چی تو سرته ماکان؟

 .یزی نیست باید باهاش صحبت کنمآه ناخواسته ای کشیدم ه چ

 .ه باشه تو اتاق خودشه

 پارت هفتاد و هفت

شت  مسهیر طبقه ی باال رو پیش گرفتم روبروی اتاق رایان ایسهتادم و نداهی به پ
 سرم کردم

 کسی نبود به شکل خودم تغییر قیافه دادم و ضربه ای به در زدم

 صدایی نیومد،در رو باز کردم و نداهی به داخل کردم

 وی تلت نشسته بود و با اخمای گره خورده ندام میکردر 

 بی توجه به نداش وارد اتاق شدم و در رو بستم

 اخمش عمیق تر شد و گفت

 ه چیکار داری؟

 ندام به سمت عکس رو عسلی کنار تلت کشیده شد

یه  یان در حالی که هر دو لبلند عمیقی روی لب داشهههتن ، و  عکس ماکان و را
 ایستاده بود دختری که کنار ماکان

 ابروهام باال پرید و عکس رو از رو عسلی برداشتم
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 ه رایان این دختره کیه؟

 صدای پوزخندش توگوشم پیچید

 ه تو فکر کردی اولین دختری هستی که توجه ماکان روجلب کرده؟

 عکس روسر جاش گذاشتم و گفتم

 ه دوست دختر ماکانه؟

 ه بی خیال رو تلت خوابید و گفت

یه سال پیش دوست دخترای رندارنگ داشت ولی یه باره رفتارش  ههه آره ماکان تا
عوض شههد و هیچ کس رو تحویل ندرفت مامعنم اینم از رو سههیاسههت بوده هیچ 

 .کارش بدون فکر نبود

 .ه چرا ناراحتی ماکان که از اینجا رفت و همه چیز رو برای تو گذاشت

 پوزخندی زد و گفت

 ه به قیمت فراری دادن مادرم؟

 من پوزخند زدم این بار 

 !ه چه مادر مهربونی، حتی نایستاد کمکت کنه کتک نلوری

بدون حرف و خشههمدین ندام کرد، معلوم بود که حرفی نداره چه طور میتونسههت 
 .ازش طرفداری کنه در صورتی که از چشاش معلوم بود ازش دلدیره

ی میکنه ههه رایان میلوام یه چیزهایی بهت بدم، یه واقعیت هایی که رو دلم سندین
 .و جرات اینکه به کارن بدم رو ندارم

 متعجب ندام کرد که گفتم

 !ه ماکان مرده

 چشاش گرد شد استرس تمام وجودش رو گرفت
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 به زور لب زد

 ه درغ ندو! چرا باید بمیره؟

 قدمی بهش نزدیک شدم و گفتم

 هه چیه تو که میلواستی بکشیش حاال چرا ناراحتی!؟

 سرش رو زیر انداخت

 ! حرفت دروغ بود ه بدو که

 امید وار ندام کرد که ندام رو گرفتم

 !هه متاسفم رایان دروغی در کار نیست

 در به شدت باز شد و کارن خودش روانداخت داخل ، فرصت تغییر قیافه نداشتم

 ولی اونم تعجب نکرد اندار میدونست

 ه قدمی جلو گذاشت وگفت

 ه آسا منظورت چیه؟ چه بالیی سر ماکانم اومده؟

 اامید نداش کردمن

 هه کارن توگوش وایساده بودی؟

 التماس وار ندام کرد

 ه حرف بزن آسا، ماکان چی شده؟

به طرفش رفتم و کمکش کردم روی تلت بشهههینه! آخرش که باید میفهمید چه 
 بهتر که غیر مستقیم حرفام رو شنید

 ....ه کارن موضوع خیلی پیچیدس باید از اول برات بدم

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 #وهرام
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سته نور افتاب رو حس میکردم، بدنم دردناک بود اندار یه ماه تمام  از پشت پلک ب
 خوابیده باشم

 .دستی به پلک هام کشیدم و چشام رو باز کردم

ساس  ستم و اح ش ستداه هایی عجیب تر ، به زور ن داخل اتاقی عجیب بودم با د
 . ترین کار دنیا رو انجام دادمکردم سلت 

 .نداهی به اطراف کردم و پاهای درد ناکم رو از تلت پایین گذاشتم

 خواستم بلند شم که صدای جیغ ندیمه ای توجهم رو جلب کرد

 اخمام رو تو هم کشیدم وبا صدای بلند بهش توپیدم

 ه چته؟ کی به تو اجازه داده وارد اتاق بشی؟

اسهههت حرفی بزنه ولی نمیتونسهههت،هی با دسهههتاش زبونش بند اومده بود میلو
 !حرکات عجیب و غریب در می آورد

 .عصبیم کرد ه برو بیرون دختر! زود باش

 سری تکون داد و در پشت سرش رو باز کرد که ملکه خودش رو داخل انداخت

سیر  شید و به طرفم دوید تا به خودم بیام تو بغلش ا با دیدنم مثل ندیمه جیغی ک
 شدم

 بعید بود این طور جیغ بزنه ، صدای فین فینش منو به خودم اورداز ملکه 

 ه ملکه چی شده چرا گریه میکنی؟

 !چشام روی چند تار موی سفید روی سرش ثابت موند

 !کی موهاش سفید شد که من ندیدم

 صدای باز شدن در اتاق فرصت فکر کردن بیشتر رو بهم نداد

شای خیس ت شاد و چ شاه با چهری  شد اینجا چه خبر این بار پاد و درگاه در ظاهر 
 بود؟
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 هههههههههههههههههههههههههههههههه

 #آسا

 با دیدن حال کارن غم عالم تو دلم ریلت

 با حالی خراب به دیوار تکیه داده بود و با خودش حرف میزد

شک از  شتم ندام کرد قاره های ا شونه هاش گذا ستام رو رو  شستم و د کنارش ن
 !چشاش جاری شد

 !کارن ، تو یه انسان قوی هستی میدونم که میتونی  آروم باش

 !با صدای آرومی گفت ه سانیار رو میکشم، میکشمش

حق داشههت اون پسههرش رو کشههته بود تو جوابش حرفی نزدم و به طرف رایان 
 برگشتم شوکه به دیوار نداه میکرد

 روبروش ایستادم

 !ه رایان کمکم کن جادوگر رو پیدا کنم

 اه کرد هنوز تو چشاش تردید بودبا چشای سرخ بهم ند

 !ه رایان منو ببر پیش جادوگر تا بهت ثابت کنم اون نیال نیست

 !مادر تو به دست همین جادوگر کشته شده

از فرارش هم معلوم بود که اون مادرت نیست! یه مادر بچش رو توچنین شرایای 
 !تنها نمیذاره

 سری تکون داد و گفت هه دنبالم بیا

 ....شیدم و دنبالش راه افتادم، و از ویال خارج شدیمنفس اسوده ای ک

 پارت هفتاد و هشت
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سفید میلواست ما  شنا بود همون غاری که گرگ  مسیری که میرفتیم خیلی برام ا
 !رو به اونجا ببره پس همون موقع هم جادوگر اونجا منتظرمون بوده

 روبروی در غار ایستادم استرس تو صورتش معلوم بود

یتونی برگری! نمیلوام تو حین مبارزه بالیی سههرت بیاد! کارن دیده ههههه رایان تو م
 !تحمل از دست دادن تو رو نداره

 با اخم ندام کرد

 !ه اینقدر هم ضعیف نیستم

 لبلندی رولبام نشست رایان تو یه ساعت چقدر عوض شده بود

 دیده خبری از اون پسر چندش و حال به هم زن نبود

 ه باشه بیا بریم

ست کردم و چوب رو اتیش تیکه ی چوب شی در شعله ی آتی ستم  شتم تو د ی بردا
 زدم

 ه آ.. سا

 حواسم به رایان نبود

ه نترس من قدرتای زیادی دارم ، پس فکر کردی چه طور میلوام با جادوگر مبارزه 
 !کنم

 به طرف در غار راه افتادم

 !ه بیا

کمی جلو رفتیم وارد غار شههدیم شههعله رو بزرگ تر کردم تا راحت اطراف رو ببینم  
 خبری نشد

 آخه مده دیونس تو همچین جای تاریک و وحشت ناکی خودش رو زندونی کنه!؟

 به انتهای غار که محیای باز به اندازه ی اتاقی بزرگ بود رسیدیم
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یک باره همه جا روشن شد، درست مثل کاخی زیبا و تمیز و باتمام وسایل زندگی 
 ودو مبلمانی شیک ولی خبری از جادوگر نب

 .آتیش رو خاموش کردم و چوب روگوشه ای انداختم

 .کمی جلو تر رفتم رایان هم حسابی ترسیده بود

 ! ه آروم باش رایان

 !ه نیال جان چرا خودت رو نشون نمیدی نمیبینی با پسرت اومدم نکنه میترسی

 صدای پایی از پشت سرمون اومد

 باال خره خودش رو نشون داد نداه بدی به رایان کرد

 چرا اینو آوردی اینجا؟ واقعا تو چه طور پسری هستی؟ه 

 خندیدم ه تو چه تور مادری هستی که رهاش کردی؟

 با اخم به طرفم برگشت

 ه این موضوع به تو ربط نداره ، چرا اومدی اینجا؟ چی میلوای؟

 .ه چیز زیادی نمیلوام فقط جون ناقابل تو رو میلوام

 پوزخندی زد

 !همین سادگیه ه تو فکر کردی کشتن من به

 !هه اوه نه من همچین جسارتی نکردم! مامعنن کشتن تو به این سادگی نیست

ضربه  سینه ی رایان  ست به  سمتم حمله کرد ، با د پوزخندی زد و به یک باره به 
 !ای زدم تا ازمون دور شه

 .ندران کارن بودم تحمل از دست دادن این یکی رو نداشت

ه اندازه ی چاقویی دراز شهههده بود چندی به طرف جادوگر با ناخن هایی که حاال ب
 صورتم انداخت ولی دستش رو تو یک سانتی صورتم گرفتم



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

290 

 

 میتونستم همین حاال نابودش کنم ولی دلم برای قدرت هام تنگ شده بود

 میلواستم قدرت هام رو کمی بسنجم

 بدونی که دستش رو رها کنم خودم رو اتش زدم

 اش کردمجیغی کشید و دستاش رو کشید ره

 !دستش سیاه شده بود و از چهرش معلوم بود حسابی درد میکشه

 یک باره احساس کردم اعضای صورتش در حال تغییر کردنه

 بینیش دراز تر و چهرش تیره تر شد و به طور کامل یه شلص دیده شد

 نداهی به رایان کردم متنفر به جادوگر نداه میکرد

 شمشیری آتشین تو دست جادوگر ظاهر شد

 نداهی متنفر بهم کرد و گفت

 ه تو که رفته بودی؟ چرا برگشتی؟

 ماکان از قدرتش گذشت توچرا نمیدذری؟

 !خندیدم ه کدوم ماکان. اون مرد

 .رنگ از رخش پرید

 ه چه... چه... ی؟

 مات و مبهوت بهم نداه میکرد ولی یک باره نعره ای از درد کشید

 زمین افتادنوک شمشیری از شکمش بیرون زد و با زانو به 

 و پشت سرش چهرهی پر از خشم رایان نمایان شد

 نفسی از سر آسودگی کشیدم. کارم رو راحت کرد

 .بدن جادوگر به دودی سیاه تبدیل شد و به هوا رفت
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 کارم اینجا تمام شده بود باید میرفتم

 نداهی به اندشتر کردم و گفتم

 ه خونه ی کارن

 دوگر نداه میکردرایان هنوز با عصبانیت به جای خالی جا

 به طرفش رفتم و دستم رو پش کمرش گذاشتم و از مسیر عبورش دادم

 رایان رو در خونشون گذاشتم و مستقیم به کلبه رفتم

 خبری از هام نبود ترجین دادم همین جا شبم رو صبن کنم

 .خودم رو روی تلت انداختم، طولی نکشید که به خواب عمیقی فرو رفتم

 ودم که حضور کسی رو تو اتاق احساس کردمنمیدونم چقدر خواب ب

 به سلتی چشام رو باز کردم

 !ه بلندشو دختر وقته رفتنه

شاره کرد و  ست به میز ا ش ستم ، لبلند محوی زد و روی مبل ن ش سر جام ن تیز 
 گفت

 !ه پاشو صبحانت رو بلور باهات حرف دارم

 شستم سری تکون دادم و از جا بلند شدم و به دسشویی رفتم و صورتم رو

 پشت میز نشستم و نداهی به آش و حلیم گرم که بلار از اونها خارج میشد کردم

اهی کشیدم هههههههه کاش منم مثل تو میتونستم هر وقت بلوام همچین سفره ای 
 بچینم

 !خندید و گفت ه حاال که دختر خوبی بودی این قدرت رو بهت میدم

 با چشای گرد نداش کردم هه واقعا؟

 تم هه زبانشون چی؟سری تکون داد که گف
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هههه ندران نباش با ورودت به اون دنیا ناخاسته به زبان اونا صحبت میکنی درست 
 !مثل زمانی که به زمرد رفتی

 .ه اها یادم نبود

 صبحونه م رو خوردم و جلوی هام ایستادم

 ه خوب؟

 به روی تلت اشاره کرد کیفی پر از وسایل بود

 ه اینا چیه؟

 !ه لباس ملصوص اونجا

سم چون ت شی ، ا ساکن می صر  ستای نزدیک ق صر نمیری و تو رو ستقیم به ق و م
اذرخش رو که بیاری دریچه جلوی در خونه ای باز میشههه که اون خونه متعلق به 
تو هسههت و چون تنهایی این نیرو رو که هر غذایی خواسههتی برات ظاهر بشههه رو 

 .بهت میدم

 .باشبه اونجا برو و منتظر اعالمیه برای محافظ شاهزاده 

 ه باشه

هههه یکی از لباس ها رو بپوش بعد برو سعی کن خودت رو درگیر نکنی، اونجا مردم 
 !شری داره

 !تو چشاشون نداه نکن، نباید کسی دلباختت بشه وگرنه اذیت میشی

 !ه بله جناب هام فهمیدم

 به طرفم اومد و دستش رو رو پیشونیم گذاشت و نیرویی وارد بدنم کرد

 فت هه اینم توانایی ظاهر کردن غذادستش رو برداشت و گ

 پارت هفتاد و نه

 بعد از رفتن ههام دوشی گرفتم و لباسی از کیف بیرون کشیدم
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 پف مثل اینکه دخترونه پوشیدن به من نیومده

 !لباسی کامال مردونه و کهنه

 حرصی به لباس نداه کردم و کمی بوییدمش، بوی بدی نمیداد

 !از دست ههام

 داخل کیف سرکی کشیدم یه لباس کهنه دیده داخلش بود لباس رو تنم کردم و

 در کیف رو بستم و از رو تلت برش داشتم

 به اندشتر نداه کردم و آذرخش رو به زبون آوردم

 دریچه باز شد و خونه ای چوبی کهنه تر از لباسم جلوم نقش بست

 اشکام که میل شدیدی به ریلتن داشت رو نده داشتم و از دریچه رد شدم

محب رد شههدنم دریچه بسههته شههد نداهی به اطرافم کردم خونه های چوبی به 
 متفاوتی با فاصله از هم ساخته شده بود

 نداهی به کلبه ی چوبی روبروم کردم و در رو هل دادم

صورتم  سمت  ستم قدمی داخل بذارم که چیزی به  شد خوا صدای بدی باز  در با 
 پرتاب شد و مستقیم به صورتم خورد

ال غیر منتظره بود همین باعث شهههد که با باسهههن مبارک به زمین برخوردش کام
 .بلورم

 حرصی از صورتم جداش کرم ، چشمم به جمال یه مرغ سفید روشن شد

 لبلند کجی بهش زدم

 .ه ببلشید ولی باید خونت رو ازت بدیرم

شدم با دیدن کلبه ی کثیف و خالی  شتم و با احتیاط وارد خونه  مرغ رو زمین گذا
زی جیغی از ته دل کشهیدم که خونه لرزید. وتیکه ای از سهقف جلوی پام از هر چی

 رو زمین افتاد
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 کیفم رو گوشه ای گذاشتم وگفتم

 !ه کاش حداقل کمی بزرگتر بود این طور خفه میشم

شام رو  شد. چیزی که دیدم رو باور نکردم، کمی چ شید که خونه بزرگتر  طولی نک
 مالوندم و دوباره به اطراف نداه کردم

 ...درست دیده بودم ولی چاور

 ....نکنه نیرویی که هام بهم داده

 رد لبلندی رو لبام نشست و دستام رو جلوم گرفتم

 ه یه جارو لافا

جارویی تو دستم ظاهر شد ، راضی مشغول تمیز کردن اتاق شدم بعد از اینکه همه 
 ی اشغاال رو بیرون شوت کردم نداهی به سمت راست خونه کردم

 !و دسشویی شیک ه یه حموم

به ثانیه نکشههید که ظاهر شههد به زیر پام نداه کردم زمین چوبی کثیفش یه فرش 
الزم داشهههت، یه تلت تکی گرم و نرم یه مبل تکی راحتی خوشهههدل و یه میز و 

 صندلی گوشه ی اتاق گذاشتم

نداهی به سههقف کردم از بین درزهاش آسههمون رو میدیدم، نچ نچی کردم و با یه 
 .عمیر شد و لوستر خوشدلی ازش اویزون شداشاره سقف ت

 نداهم به طرف در چرخید چرا قفل نداشت؟

 یه قفل هم به در خونه زدم و با خیال راحت خودم رو روی تلت انداختم

سید  سناک به نظر میر ستا این قدر قدیمی و متروکه بود؟ به جورایی تر چرا این رو
 شدمتصمیم گرفتم تو روستا چرخی بزنم از خونه خارج 

 از بیرون هیچ فرقی با خونه های دیده نمیکرد
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شد مثل اینکه این خونه  شتم کامال محو  ستم رو روی درزش گذا ستم و د در رو ب
 .دری نداره

 راضی از اینکه دیده مرغه نمیتونه وارد خونه بشه

 به خونه پشت کردم و راه افتادم

ه طرف صهههدای آبی گه گداری چند نفر رو تو کوچه میدیدم راهم رو کج کردم و ب
 که به گوشم میرسید حرکت کردم

 پایین تپه یه رود خونه بود و تعدادی مشغول شستن لباس

 نزدیکشون نشدم چرا این روستا اینقدر عقب افتاده بود؟

جای دیده ای نبود منو بفرسههته؟ اصههال اینجا چاور میفهمیدم مسههابقه کی برگزار 
 میشه!؟

 !بوه هش به دلم نشستولی جدا از هر بدی که داشت جندل ان

 !یادم باشه بعدن یه چرخی تو جندل بزنم

 !به سمت خونه برگشتم، سعی کردم به قول هام به چشای کسی نداه نکنم

صدای دعوای چند بچه توجهم رو جلب کرد ، به طرفشون رفتم، دعوا سر تیکه ای 
 نون بود

 دلم به حالشون سوخت چرا پادشاه به اینا کمک نمیکرد؟

 دونه کسایی هستن که اینقدر نیازمندن یا براش مهم نیست؟یعنی نمی

 ه بچه ها؟

 نداه همشون به سمتم کشیده شد

 دستام رو از پشت سرم بیرون کشیدم و یه سبد پر از سیب جلوشون گرفتم

 ه کی میاد با من سیب بلوره؟
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 .لبای همشون به خنده باز شدو دست از سر تیکه نون خشک برداشتن

 ستم و سیبی برداشتم با ابرو اشاره ای به سیبه کردمروی تکه سندی نش

 !ه اگه سهمتون روبر ندارین قول نمیدم که همشون رو نلورم

 .به ثانیه نکشید که دستشون به سمت سبد درازشد و هر کدوم یه سیبی برداشتن

 دختر بچه ای که از همشون بزرگتر بود متفکر ندام کرد و گفت

روستا توسط جادوگر طلسم شده و هیچ درختی توش  ه اینا رو از کجا آوردی؟ این
 !سبز نمیشه

 تعجب کردم ه برای چی اینجا رو طلسم کرده؟

گازی از سهههیبش زد و لبلند و چشهههایی که برق میزد نداش کرد مثل اینکه خیلی 
 !وقت باشه همچین چیزی نلورده باشه

 بادهانی نیمه پر مشغول حرف زدن شد

ی که باعث مرگش میشه میاد و پیش ما زندگی ههه چون از طالعش خونده بود کس
 میکنه! ندفتی از کجا سیبا رو اوردی؟

 !چشام از حرفاش گرد شد، واقعا که جادو گر بی شعور و احمقی بوده

لبلندی به دختره زدم و گفتم ه خوب از درختای میوه ی تو جندل چیدمشون، فکر 
 .کنم طلسم باطل شده

 .طرف جندل دویدن لبای همشون به خنده باز شد و به

 .پفی کشیدم و سعی کردم با استفاده از نیروم همه درختا رو بارور کنم

 !دنبالشون رفتم تا مامعن بشم درختا میوه دادن

 .از دور بار میوه رو روی درختا دیدم. خوشحال و راضی به کلبه برگشتم

 ....ای ههام کلک پس علت فرستادنم به اینجا این بود
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 پارت هشتاد

 وزی از اومدنم به آذرخش و زندگی تو روستا می گذشتچند ر 

 روزی یه بار تو روستا چرخی میزدم تا خبری کسب کنم ولی دست خالی برمیدشتم

تو این چند روز تغییرات زیادی تو روسهههتا ایجاد کرده بودم ، مثال همه خونه های 
 روستا رو تمیز و زیبا کرده بودم، و زمین سرسز و ور از گل شده بود

ونا رو الیق این تغییر میدونستم چون به خاطری که ساحره فهمیده بود روزی من ا
 به اینجا پا میزارم این کار رو باهاشون کرده بود

 داشتن تقاص پس میدادن پس باید براشون جبران میکردم

بین همه ی خونه ها درختای میوه بزرگ و زیبا قرار گرفته بود و زمین سنگ فرش 
ستا از  شید و توجه هر رهدذری رو  شده بود رو صله ی دور چون ندینی میدرخ فا

 جلب میکرد

نداه همه بهم مشههکوک بود و من رو به این اتفاقها مربوط میدونسههتن و از موندم 
 .تو روستا راضی بودن

امروز هم مثل هر روز قصد جندل رفتن کردم کیفم رو از زیر تلت بیرون کشیدم تا 
 در عوض کنملباس کهنه ام رو با کهنه ای دی

این بار کت چرم کوتاهی به همراه شههلوار چرم و کفش سههیاه اسههپرتی توجهم رو 
 جلب کرد

لبلندی رو لبام نشست فکر کنم وقتش رسیده باشه امروز حتما نشونه ای دریافت 
 میکنم

 لباس ها رو پوشیدم و موهام رو دم اسبی بستم

با این لباس ها منو  خودم رو غیب کردم و از خونه زدم بیرون نمیلواسههتم کسههی
 ببینه

 .بهتر بود جلب توجه نکنم
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 کوچه از همیشه شلوغ تر بود و مردم گرفتار صحبت با یکدیده گوشام رو تیز کردم

 خبر از دیدن اعالمیه ای برای مسابقه به هم میدادن ولی چرا اعالمیه ای نمیدیدم!؟

ت خودم و به راهی جندل شدم وخودم رو ظاهر کردم کسی تو جندل نبود به سرع
شده بودم ولی چیزی بهم میدفت باید  ستا دور  وساای جندل رسوندم خیلی از رو

 از جندل رد بشم

 به انتهای جندل رسیدم چشمم به شهر بزرگی خورد

شد حتی موجودات  شلوغ بود و هر تیو و قیافه ای توش دیده می شدم  شهر  وارد 
 شاخ دار با صورت های زشت

نکنم تو کوچه خیابون های شهههر دنبال اعالمیه  سههعی کردم به ظاهرشههون توجه
 گشتم تا اینکه بالخره جمعی رو مشغول خوندن چیزی دیدم

 به طرفشون رفتم و نداهی به اعالمیه کردم

 مسابقای بزرگ که سه روز دیده تو قصر انجام میشد

 ولی قصر کجا بود؟! پفی از سر کالفدی کشیدم

ستاده بود نداه کر  صی که کنارم ای شل دم مردی قد بلند و هیکلی که به راحتی به 
 !چهار برابرم هیکل و چهره ی خشن و خط افتاده ای داشت. باید از او میپرسیدم؟

 نه به حتم مسلرام میکرد بی خیال این افراد شدم و ازشون فاصله گرفتم

 خودم رو به پیر مرد فروشنده ای رسوندم

 ه پدر جان میدونید راه قصر از کجاست؟

 گرد و گفت  نداهی بهم

 ه تو هم از اون ندید بدیدایی که برای دیدن شاهزاده هجوم بردن قصر؟

 !لبلند کجی زدم هه اره عاشق دلباختشم

 خنده ای کرد و سری تکون داد
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ههه ببین دختر جون از جاده ی اصلی برو تا به به جندل برسی! بعد از جندل یه شهر 
نکن شههاهزاده خیلی مغروره تا بزرگه که قصههر تو اون شهههِر ، ولی خودت رو اذیت 

حاال به هیچ دختری روی خوش نشههون نداده! همه میدن ممکنه مشههکل جنسههی 
 !داشته باشه اخه مده میشه یه مرد اونم شاهزاده هیچ دختری دور و ورش نباشه

 از فکر پیرمرد خندم گرفت و گفتم هه احتماال همین طوره؟

 .ام مخ زنی کنمولی من میلوام برم تو مسابقه شرکت کنم نمیلو

 ابرویی باال انداخت

هههه دخترم از من میشنوی این کار رو نکن دست و پات میشکنه علیل میشی کسی 
 !نمیدیرتا

 !خندیدم ه آخرش میام زن خودت میشم

در حالی که به شدت خندش گرفته بود دستش رو به عالمت برو گم شو تکون داد 
 !و گفت ه اگه زنم بفهمه خونت رو میریره

 رو ترسیده نشون دادم ه وای ببلشید غلط کردم خدا ندهدارچهرم 

 .ازش دور شدم ولی صدای خنده هاش تو گوشم میپیچید

 به راه طوالنی روبروم نداه کردم آخرش معلوم نبود

به سههرعت شههروع به دویدن کردم یک سههاعت و نیم به سههرعت برق دویدم تا به 
 فسی تازه کنمجندل رسیدم خسته و کوفته زیر درختی نشستم تا ن

 نفسم که به حالت اول برگشت تازه متوجه ی اطرافم شدم

شیده  شتن و زمین پو واووووو چه جندل زیبایی ، درختاش برگ های رندارندی دا
 از این برگها بود

ست  صدای پای چند نفر که در شتم و با دقت بهش نداه کردم  برگی از زمین بردا
 میتی ندادمپشت سرم ایستاده بودن رو حس کردم ولی اه
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 ولی اونها پر رو تر از این حرفا بودن

 ه هی دختر تو کی هستی؟

شان دهنده ی ثروت و  سه مرد با لباس هایی که ن شتم  شون برگ سمت به اجبار به 
مقامشون بود جلوم ایستاده بودن، احتمال دادم از افراد قصر باشن ولی اینجا چه 

 میکردند؟

شکاِر با دیدن تیرو کمانی که دست یکی ازاون ها بود اخمام توهم رفت! پس اومدن 
 !حیونای بی زبون

 بدون جواب بهشون راه افتادم که این بار صدای یکی دیدش بلند شد

 !ه موقرمزی مده با تو نبود!؟ جواب بده

چشام از پرروییش گرد شد تیز به سمتش برگشتم دلم خواست هر سه تاش رو رو 
 هم یکی کنم

 لره کردن میداد رو لباشون نشسته بودلبلند مزخرفی که نشون از مس

 .حیف که هام گفت قدرت نمایی نکنم وگر نه میدونستم چه جوابی بهشون بدم

 ...مدام حرفش تو سرم تکرار میشد مو قرمزی... مو قرمزی

 .یه روز به آخر عمرم باشه حال این یکی رو میدیرم

دم برنداشههته خشههمم رو کنترل کردم و دوباره بهشههون پشههت کردم ، هنوز چند ق
 بودم که حس کردم یکیشون با شیرجه ای خودش رو به طرفم پرت کرد

صورت تو درخت رو  شد و با  سرم رد  شستم که از رو  شم ن ستن بند کف به بهانه ب
 .بروفرو رفت

ستش رو روی دماغ  شد. لبلند کجی به یارو که د ستاش بلند  صدای خنده ی دو
 .خونیش گرفته بود وحشتناک ندام میکرد زدم

 از جام بلندشدم که دوباره صدای نکره ی فرد پشت سرم بلند شد
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 !هه مو قرمزی چرا حرف نمیزنی؟ تو اجازه ی ورود به این جندل رو نداشتی

 پفی کشیدم و به سمتش برگشتم

 .ه ببین جناب من فقط دام ازش رد میشم پس دست از سرم بردار

 پارت هشتاد و یک

می جلو گذاشت لحظه ای ابروش به تعجب چشمای ابیش رو قفل چشام کرد و قد
 کمی باال رفت و نداش رو بین چشام جا به جا کرد

 ولی طولی نکشید که اخماش رو تو هم کشید و گفت

هههه این جندل جزء امالک منه و دوست ندارم یه غریبه پا توش بزاره ملصوصا یه 
 !دختر

ده آتیشههش دختر رو با یه لحن مسههلره ای گفت طوری که دلم خواسههت زنده زن
 .بزنم از فکر آتیش زدنش لبلندی رو لبام نشست

 !ه چیه ؟ میلندی؟ چیز خنده داری تو چهرمه

 .....سری تکون دادم و گفتم ه نه لحظه ای فکرم جایی رفت

 نداهی به اطراف کردم و گفتم

 ه اگه من از این جندل رد بشم چیزی ازش کم میشه؟

 !لواد به زن ازش رد شهبیلیال ندام کرد و گفت ه نه فقط دلم نمی

شد ولی  ستم از راه برم راهم دو برابر می ستم باهاش چونه بزنم چون اگه بلوا خوا
 .با فکر اینکه خودم رو نامرعی میکنم و دور از چشمش رد میشم پشیمون شدم

 !ه باشه جناب ولی تو هم یه روزی به من نیاز پیدا میکنی

 !زی ممکنه پیدا کنم؟پوزخندی زد و گفت هه به یه الف بچه چه نیا

شون ما بودیم با تعجب به اطراف نداه  صد صدای پاهای زیادی که مق شنیدن  با 
 کردم و رو به پسره گفتم ه چند نفر همراهته؟
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 با حالت متعجبی گفت ه تو اینجا چند نفر میبینی؟

 چو چو نداش کردم و گفتم

 ؟ه حدود بیست نفر دارن با دو به طرفمون میان احتماال دوستاتن

 ابرویی باال انداخت و گفت ه پیش گو تشریف دارین؟

ههه نه فقط صدای پاشون رو حس میکنم، حس های من زیادی قویه! اصال به درک 
 همین جا بمونین تا بیان خودت باور میکنی؟

شد  شعور حاال نمی ست بی شت رو پیش گرفتم، مرتیکه ی عقده ای مال دو راه برگ
 !گیر نده

 !تم ببینم چه بالیی سرشون اومدهبی هوا ندران شدم و برگش

 .حدسم درست بود داشتن به قصد کشت میزدنشون

شون  ستم تالفی کنم ولی ول کردن شون نکنم با اینکه میلوا شد کمک ضی ن دلم را
برای جبران کارشون خیلی زیاد بود چون صد در صد سه تاشون میمردنو بهتر بود 

 !یه جور دیده حالشوم رو میدرفتم

 شیری تو دستم ظاهر کردم جلو تر رفتم و با صدایی بلند گفتمپفی کشیدم و شم

 !ه ببلشید یه لحظه

 .همه با تعجب به سمتم برگشتن

گلویی صاف کردم و گفتم هههه بیست نفر به سه نفر خیلی نامردیه ! چاوره اول با 
 .من مبارزه کنید و چشمکی بهشون زدم

شست و به همدیده نداه ک شون ن شون به لبلند چندش واری رو لبا ردن ، چند نفر
 .سمتم اومدن که صداش دوباره بلند شد

 ه مو قرمزی مده ندفتم برو ، چرا برگشتی!؟

 به صورت زخمیش نداه کردم و گفتم
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 .هه تو فکر کن بهای چند قدمی که تو جندلت گذاشتم رو میلوام بپردازم

 قهقه ی چند تاشون بلند شد

 یلوای ما رو بکشی؟ه جوجه تو یک چهارم ما هم نیستیو چه طور م

صورتم دراز کردو  ستش رو به طرف  شد و د شون بهم نزدیک  جوابی ندادم که یکی
نرسید به صورتم دستش رو گرفتم و فشاری دادم صدای خورد شدن استلوناش 
به خودش  تاد از درد  ید و روی زمین اف یادی از درد کشههه تو گوشهههم پیچید ، فر

 .میپیچید

فرشون هم زمان شمشیر به دست به سمتم چشای همه از تعجب گرد شد، سه ن
شون رو  سه  سریع گردن هر  شون باچرخشی  شمشیرا دویدن، قبل از فرود اومدن 

 .زدم

 .همشون دست از مبارزه کشیده بودن و بهم نداه میکردن

مهاجم ها اون سه نفر رو ول کردن و دورم حلقه گرفتن کاش میتونستم به یه نداه 
 !ی ندمآتیششون بزنم و به خودم زحمت

 !ولی بازم هام دست پام رو بسته بود

شون  شون زدم که هم ضربه هایی به بدن سرعت برق  پنج نفرشون جلو اومدن به 
 .به زمین افتادن

شون موج میزد و تو فکر فرار بودن باالخره  شا شون کردم ترس تو چ نداهی به بقی
 .ترس غلبه کرد و با سرعت دویدن و ازمون دور شدن

 .نداهی به شمشیر آغشته به خون کردم و به سمتی پرتش کردمدنبالشون نرفتم، 

 یکیشون جلو اومد وگفت

 ه چرا کمکمون کردی؟

 !راه برگشنن رو پیش گرفتمو همزمان گفتم ه دلم خواست
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 !ه صبر کن دختر ، میتونی از جندل رد شی

 سر جام ایستادم و با پوزخند به چشای ابیش نداه کردم

 !ون بیشتر از اینا ارزش داشته باشهه فکر کنم نجات دادن جونت

شلص کناریش که یه جورایی مثل بادیداردا کنارش ایستاده بود گفت ههه چه طور 
 ....جرات میکنی با

 !چش ابیه حرفش رو قاع کرد و گفت هه هر کاری بلوای برای جبران برات میکنم

 ابروهام پرید باال

و نیازی هم به کمکتون ندارم از ههه فکر نکنم کاری باشه که تو بتونی برام انجام بدی
 !راه میرم، جندلت ارزونیه خودت

سرعت ازشون دور  شت کردم و با  شون پ بدون توجه به چشای پر از خشمش به
 .شدم

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 وهرام

 !با حرص به جنازه های دور و ورم نداه کردم، یعنی کی میلواست منو بکشه؟

شت اگه کمکمون  نداهی به جای خالی شیر بازیش حرف ندا شم موقرمزی کردم، 
 !نمیکرد معلوم نبود زنده می موندیم یا نه

ولی از گسههتاخیش خوشههم نیومد، زیادی به خودش مینازید، تازه خیلیم بی تربیت 
 !بود

 !باید از خداش باشه که بهش اجازه دادم از جندلم رد شه

یلی ضهههعیف بودن ، پادشههها حق نداهی به محافظام کردم در مقابل اون دختر خ
 !داشت که میلواست برای انتلاب محافظ مسابقه برگذار کنه

 !هه برمیدردیم قصر
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 !هه بله قربان بیرون براتون خارناکه

به سمت اسبامون رفتیم و سوار شدیم حس عجیبی داشتم حس میکردم جایی اون 
ردی ازش تو  دختر رو دیدم، شلصیتش خیلی برام آشنا بود ولی هر چه فکر کردم

 .زندگیم به خاطر نیاوردم

 پارت: هشتاد و دو

راهی رو که میتونسههتم تو یک سههاعت طی کنم به خاطر او پسههره ی کله شههق دو 
 ساعته طی کردم

شدم... زیر  شهر ن شنم بود به خاطر همین وارد  سیده بودم ولی خیلی گ شهر ر به 
ست... به ثانیه ستم اول دلم یه لیوان آب خنک خوا ش شید که جلوم  درختی ن نک

 ظاهر شد

لیوان اب رو سهههر کشهههیدم و به در درخت تکیه زدم نداهی به دور و ورم انداختم 
 !دوباره نیاد ادعای مالکیت این درخت رو کنه

ساختمون هاش بزرگ و ویالیی بودن!  شهر نداه کردم بزرگ و زیبا بود همه ی  به 
 !!!پس قصر چه شکلیه

بینم ، ساندویجی ظهار کردم و شروع کردم به دلم خواست هر چه زود تر قصر رو ب
 خوردن

صر  شهر راه افتادم و آدرس ق شدم، به طرف  ساعتی اونجا موندم و از جا بلند  نیم 
 رو پرسیدم

جالب اینجا بود که وسههیله ی رفت و اومدشههون کالسههکه بود دلم به حال اسههبای 
 بدبلت سوخت باید با خودم یه ماشین میاوردم

 هانم از حیرت باز موندبا رسیدن به قصر د

خودم رو به در ورودی رسوندم دو ندهبان در وردی چرت میزدن بیلیال ازشون رد 
 .شدم و وارد قصر شدم که صدایی میلکوبم کرد



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

306 

 

 ه کجا؟

 .به طرف شلص مورد نظر برگشتم و گفتم ه برای مسابقه اومدم

 نداهی به سر تا پام انداخت و گفت

 !ین مسابقه کسی به کسی رحم نمیکنههه مده از جونت سیر شدی! تو ا

 شونه ای باال انداختم

 .ه مهم نیست من جون سلتم

 سری به عنوان تاسف تکون داد و گفت

 !ه دنبالم بیا

جلو تر راه افتاد ، با قدم های تند خودم رو بهش رسهههوندم....سهههرش رو به طرفم 
 چرخوند و گفت

 ه از راه دوری اومدی؟

 ه آره

شون دوره خونه پس میتونی تا روز م . سایی که راه صر بمونی، به ک سابقع تو ق
 میدیم... راستی تو چه زمینه ای مهارت داری؟

 .ه خوب تو همه ی زمینه ها یه نیمچه مهارتی دارم

 !خندید ه نیمچه مهارت فایده ای نداره، اگه شرکت کننده ها رو ببینی... فرار میکنی

 !ه من نمیترسم

 . لیستی جلوم گرفتوارد اتاقی شد دنبالش رفتم .

 !ه اینجا اسم و سنت رو بنویس

 نداهی به ردیف اسامی کردم نفر سی و چهارم بودم

 !ه هنوز دو روز تا مسابقه مونده سی چهار نفر اسم نوشتن؟
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 سری تکون داد

 .هه بیست نفرشون از افراد ماهر قصر هستن و بقیه از بیرون قصر

 بی خیال اسمم رو نوشتم

 !سالهه آسا رشیدی/بیست 

 .لیست روبه طرفش گرفتم ه بفرمایید

 .نداهی به اسمم کرد و گفت ه آسا خانم اسمتون قشنده

دیده زیادی دلشهههت تحویلم میدرفت ، با نداهی به عمق مغزش نفوز کردن... ازم 
خوشش اومده بود، حرف هام رو فراموش کردم و تو چشاش نداه کرده بودم.. تو 

 دلم پفی کشیدم و گفتم

 کجا میتونم استراحت کنم!؟ه ممنون  

 .ه قسمت خانم ها، تو سالنی پشت همین ساختمون

 تشکری کردم و از اتاق خارج شدم و راهی پشت ساختمون شدم

شمن خونی بهم نداه میکردن، منو که دیدن  شدم.. چند تا دختر مثل د سالن  وارد 
لت دنبالم حس کردم میلوام بپرن گردنم رو بزنن.. با یه نداه حسههودانه تا کنار ت

 ! کردن

 بدون توجه به اونا کفشم رو کندم و روی تلتی نشستم

 .هنوز زل زده بودن بهم

 !لبلندی زدم و گفتم ه آسا هستم

 .جوابم پوزخندی همراه به رو گرفتن شد

 بی خیال سر جام خوابیدم و چشام رو بستم

 .خسته ی راه بودم ، به همین خاطر زود به خواب رفتم
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ساعت سمت فکر کنم نیم  شست و دستش به  ی چرت میزدم که کسی کنار تلتم ن
 صورتم حرکت کرد

 مچ دستش رو گرفتم و چشام رو باز کردم

 !لبلندی به پهنای صورتش زد و گفت ه خیلی باهوش و فرزی دختر

بدون جواب نداش کردم و دسههتاش رو رها کردم...سههر جام نشههسههتم و به اطراف 
 !نداه کردم... دخترا نبودن

 م ه کاری داشتی؟نداش کرد

از جاش بلند شد ههه همه تو سالن نهار خوری جمع شدن، ندیدمت اومدم ببینم چرا 
 نیومدی؟

 ! ه اها... من سیرم بیرون یه چیزی خوردم.... ممنون

 سری تکون داد و گفت

 .هه باشه، کاری داشتی من تو همون اتاق هستم

 هه باشه

 .ه من ساییل هستم

 ج شدسری تکوندادم...از سالن خار

خوابم پرید بلند شدم و از سالن زدم بیرون..پشت سالن یه باغ بزرگ دیدم، تصمیم 
 گرفتم برای گذروندن وقت به اونجا برم

کل محوطه باغ رو درخت پشهههونده بود به طوری که همه ی زمین سهههایه بود و 
 ردی از افتاب پیدا نمی کردی؟

 .از سردِی سایه بدنم لرزید ، واقعا خنک بود

ط باغ راه رفتم و خودم رو باالی درختی کشههوندم و روی شههاخی کلفتی کمی وسهه
 دراز کشیدم
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ندام رو از بین شاخه و برگ دختان به آسمون دادم ... رد نازکی از نور روی صورتم 
سته به یاد خونه درختی ماکان افتادم...  ستم... ناخوا سنه ب شام رو آه افتاد...چ

 .خونه ای که فرصت دیدن داخلش رو نکردم

 !نفس عمیقی کشیدم و گفتم هه کاش ندیده بودمت ماکان

 !البته تقصیر تو نیست، مقصر هاِم....ولی.. اخرین باریه که بازیچش میشم

 !ه مثل اینکه امروز هر جا میرم تو رو باید ببینم مو قرمزی

 بدون اینکه بلند شم چرخیدم و زیر درخت رو نداه کردم.. اخمام تو هم رفت

 !پادشاه که مال شما نیسته احیانا قصر 

 .لبلندش رو مهار کرد و گفت ه نه ماعلق به پادشاس

به عمق ذهنش نفوذ کنم ولی...هر کاری کردم نتونسهههتم، نیرویی  سهههعی کردم 
 عجیب داشت. بیلیال ازش رو گرفتم و دوباره به حالت اول برگشتم

 که دو باره صداش بلند شد

 ه میتونم بپرسم چرا اومدی اینجا؟

 !نمیتونیه نه 

 ه نکنه برای مسابقه اومدی؟

 مشکوک به طرفش چرخیدم

هههه تو هم میلوای تو مسابقه شرکت کنی؟ مبارزه ی منو که دیدی بهتر خودت رو 
 !خسته نکنی

 !ه تو بهتره خودت رو خسته نکنی شاهزاده محافظ دختر نمی پذیره

 از درخت پریدم پایبن و روبروش قرار گرفتم

 .قبولم نکرد برمیدردمهه تو ندران نباش اگه 
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 پارت: هشتاد و سه

 !پوزخندی زد و با تمسلر گفت ه وای این طور ندو از رفتنت قلبم میشکنه

یقش رو تومشت گرفتم و کشیدمش باال همون طور تو هوا ندهش داشتم و توجه 
 ای به چشایدرد و متعجبش نکردم

 !مثل خودش با مسلرگی گفتم ه وای این طور ندو قلبم مچاله شد

بعد هم جدی شدم و گفتم هههه ببین جناب من تا آخر مسابقه هستم اگه قبولم هم 
 ...نکرد مهم نیست چون زود تر از این بدبلتی

ادامه حرفم رو نزدم چرا دارم برای این توضههین میدم ، یقش رو ول کردم که پهن 
شدنش رو زمین یه جورایی مثل ماکان موقعی که همین کار رو  شد، با پهن  زمین 

 .هاش کردم ندام کرد و به جای اینکه عصبی بشه رفت تو هپروتبا

هنوز قدمی برنداشهههته بودم که بازوم رو گرفت و پرتم کرد طرف تنه ی درخت با 
برخورد کمرم به درخت دردی تو کمرم پیچید که چشههام بسههته شههد ولی طولی 

 .نکشید که درد کمرم رفت و چشام رو باز کردم

بود روبروم ایستاده بود و با نداش قصد تیکه کردنم باچشایی که به خون نشسته 
رو داشت، بین دندونایی که بر اثر فشار رو خورد شدن بودن گفت هههههه چه طور به 

 خودت اجاره دادی همچین غلای بکنی، میدونی من کیم!؟

شونه ای باال انداختم هههه حتما وزیری چیزی هستی که به خودت مینازی  بیلیال 
شی برام مهم ولی بدون برای من مق شاه هم با ام هیچ اهمیتی نداره، حتی اگه پاد

 .نیست

 خنده ای حرصی رو لباش نشوند و گفت

 هه میلوای بدی مثل اون دخترا به قصد مخ زنی از شاهزاده نیومدی؟

 ابروهام پرید باال هه منظورت اوناییه که میلوان تو مسابقه شرکت کنن!؟
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دم رو مهار کنم، پس به خاطر همین سههری تکون داد که خندیدم، نمیتونسههتم خن
 !داشتن با نداشون میکشتنم

 با تعجب گفت ه چرا میلندی؟

یدم همین طور داره  گاز گرفتم، د بام رو از تو  تام رو جلو دهنم گرفتم و ل دسههه
 !موشکافانه ندام میکنه

خودم رو کنترل کردم و گفتم ههه اگه اینجام به اختیار خودم نیست، یکی از دوست 
 .زاده مجبورم کرده تو این مسابقه شرکت کنمداران شاه

روم رو ازش گرفتم و گفتم هه شاهزاده از قبل منو دیده، اگه به خاطرم نیاره و ردم 
 !کنه دلیلی برای موندن ندارم

 صداش متعجب شد ه کجا تو رو دیده؟

 .بدونی که نداش کنم گفتم هه دیده بقیه ش به تو ربای نداره

سالن حرکت کردم   سمتش به طرف  شت، به  صدای خندش از حرکت نده م دا که 
 برگشتم که متاسفم سری تکون داد و گفت

سیش!  شنا ستی. اگه اون تو رو دیده پس چرا تو نم هههه واقعا دروغدوی خوبی ه
 !یعنی اون تو رو دیده ولی تو اونو ندیدی

 قدمی جلو گذاشت و یقم رو گرفت و تو مشت فشرد و به سمت خودش کشید

جون از ادمای دو رو و حیله گر متنفرم پس دیده جلوم نبینمت، بهت ه ببین دختر 
قول میدم که اول نمیشی، افراد زیادی هستن که قدرت بدنی باالیی دارن ولی اگه 

 !اول هم بشی پذیرفته نمیشی، پس خودت رو اذیت نکن

شت،  صد ول کردن یقم رو ندا شام بود و ق بدون حرف نداش میکردم اونم زوم چ
 کردن دستش از یقه مو دستم رو روی دستش گذاشتم  برای جدا

شت  ستاد، هاج و واج نداش میکردم، امکان ندا ستاش قلبم از حرکت ای با لمس د
 !این مرد خودخواه ماکان من باشه... ماکان من مهربون بود
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خشک شده بودم چرا منو نشناخت همه ی عشقش همین بود؟ چشام رو از درد 
 !فرار میلواست، فرار از این زندگیبستم قلبم درد میکرد دلم 

با فشههار دسههتاش رو از یقم جدا کردم و قدمی ازش فاصههله گرفتم، قدرت کنترل 
 اشکایی که با سماجت از چام جاری میشدن رو نداشتم

 !با دیدن اشکام پوزخندی زد ه پس میلوای از یه راه دیده به هدفت برسی

ه نه شاهزاده مامعن باش بعد  از مسابقه از اینجا میرم چون منو لبلند تللی زدم 
 .نشناختی

عمیق و طوالنی به چشام نداه کرد بهش پشت کردم و با قدم های سریع ازش دور 
 !شدم، لعنت بهت هام! لعنت بهت

 .چی از جونم میلوای به خدا توانش رو ندارم تحمل یه شکست دیده رو ندارم

گرفتم از قصر برم بیرون و حوصله رفتن به سالن و دیدن دخترا رو نداشتم تصمیم  
شهر بزنم به طرف در خروجی راه افتادم ولی با چیزی که دیدم دهانم از  چرخی تو 

 .تعجب باز موند

 اشکام رو سریع پاک کردم و به سمتشون حرکت کردم که صدای ساییل بلند شد

 ه اسا کجا میری؟

میلواستی  سرم رو چرخوندم داشت به سمتم می اومد کنارم ایستاد و گفت ه کجا
 بری؟

 اشاره ای به جمعیتی که وارد قصر شده بودن کردم

 ه اونا چه طور اومدن اینجا؟

، چرا احساس میکنم ابرویی باال انداخت و گفت ههه مثل اینکه اطالعات زیادی داری
 !فردی عادی نیستی؟

دوباره نداهی بهشون کردم و گفتم ههه اونا باید پادشاهان دنیاهای دیده باشن بهم 
 چرا اینجان و چه طور اومدن؟ بدو
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ههه هر ده سالی یه بار پادشاهای دنیاهای ملتلف دور هم جمع میشن و اونا حلقه 
 .ی ملصوصی دارن که باهاش میتونن بیان و این حلقه ملصوص پادشاهاس

اندشههتم رو روی حلقه ای که هام بهم داد داده بود گذاشههتم و دلتنگ به موهای 
، هنوز منوندیده بود و با بقیه به سمت قصر حرکت سفید وچشای آبیش نداه کردم

 میکرد

 !دلم میلواست با تمام توان صداش بزنم بدم ساواش من ابنجام

چاور میتونستم برم پیشش بهش نیاز داشتم باید باهاش درد دل میکردم تا آروم 
 !بشم

 پارت: هشتاد و چهار

 #وهرام

به سههه ته بود ولی گیج  قه ای بودکه دختره رف داه و چند دقی ته بود ن متی که رف
 !دنبالش رفتم، از کجا منو شناخت؟ نکنه راست میده و قبال میشناختمش؟

 !ولی حتی اگه بشناسمش هم دلیل نمیشه که یه دختر رو محافظ خودم کنم

ستاده بود و به  ساییل ای به دور وورم نداه کردم، چرا دنبال دختره راه افتادم؟ کنار 
 .ی به ساییل گفت و به طرف در خروجی حرکت کردمهمون ها نداه میکرد ، چیز

 .خودم رو به ساییل رسوندم با دیدنم به عالمت احترام خم شد

 ه بسه ساییل قباًل هم گفته بودم از این کار خوشم نمیاد

 !ه بله سرورم هر چی شما بدین

 اشاره ای به دختره کردم ه چی بهت میدفت؟

 ه آسا رو میدین؟

 ه اسمش آساس؟

 ه آره
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 خوب چی می گفت؟ه 

 .کمی فکر کرد و نداهی به دختره که داشت از دروازه خارج میشد انداخت

شا ها رو که دید تعجب  هههه خیلی دختر مرموزیه و البته اطالعات زیادی داره؟ پاد
 !کرد مثل اینکه اونا رو میشماخت

دیده داشتم ازش میترسیدم ، نکنه دشمن باشه؟ ولی اگه دشمن بود چرا جونم رو 
 ات داد؟نج

شه ولی اون یه  شه خیالم از همه چیز راحت می یاد مهارتش افتادم اگه محافظم ب
 !دختره... کاش پسر بود

دستی به شونه های ساییل زدم هههههههه حواست بهش باشه همه ی کاراش رو بهم 
 !گزارش کن

 ه بله سرورم

 !به طرف قصر راه افتادم ولی ذهنم مشغول یه دختر مرموز بود

*** 

 #آسا

س تو شهر چرخیدم خسته شده بودم به قصر برگشتم و مستقیم به سالن رفتم، از ب
 .دوباره چشم به دخترا افتاد

یکیشههون خیلی قشههنگ بود حسههادت به دلم چنگ زد، نکنه وهرام ازش خوشههش 
 !بیاد

باز ازم رو گرفتن مثل اینکه فقط من رقیبشون بودم، با همدیده رفتار بدی نداشتن! 
 !ت چه خوب میشه اگه اولین رقیبام این دخترا باشنلبلندی رو لبام نشس

به خیاالت خودم خندیدم و روی تلت دراز کشههیدم، خسههتدی غالب بر چشههای 
 .بیدارم شد و به خواب رفتم
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*** 

با لددی که به تلت خورد از خواب بیدار شدم ، کار یکی از دخترا بود و حاال داشت 
 .با دوستاش به ریش نداشتم میلندیدن

شتم. بی خیا سخ گذا شایی که منتظر دعوا بودن رو بی پا ستم و چ ش سر جام ن ل 
 .معلوم بود تعجب کردن ، نمیدونستن که من جور دیده ای حالشون رو میدیرم

 .وقتی دیدن چیزی نمیدم ناامید مشغول چرندیات گفتن شدن

شون هم  سابقه رو یه روز جلو انداختن تا مهمون ها شنیدم م شون گفت هههه  یکی
 !ببین مسابقه رو

یکی دیدشون سینه ای جلو انداخت و گفت هههه پس منتظر نفله شدن باشین نفله 
 !ها

 !خندم گرفت ، دختره ی الغر مردنی چه سینه ای هم سپر میکنه

اون دختر خوشدله که موهای طالیی وچشای سبزی داشت پوزخندی زد و گفت ه 
 !فردا معلوم میشه کی نفله میشه

 !م میشهتو دلم بهش خندیدم آره معلو

ست یه دوش بدیرم به طرف  سر برده بود دلم میلوا صله ام رو  سالن حو محیط 
 .حموم رفتم ولی هیچ لباس و حوله ای نداشتم

یه لباس کپیه لباسههم و یه حوله ظاهر کردم و به حموم رفتم بعد از شههسههتشههوی 
اسههاسههی خودم رو خشههک کردم و لباس تمیز رو پوشههیدم ، حوله رو دور سههرم 

 بیرون اومدمپیچوندم و 

دوباره نداه چپکیشون شروع شد، خودم رو تلت انداختم که ساییل وارد سالن شد 
 و گفت

 .ه دخترا بیایین نهار بعد از نهار هم بشینین باید باهاتون حرف بزنم
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ساییل که رفت دخترا هم دنبالش رفتم دستی به موهای خیسم کشیدم و اینه ای 
م و تویه حرکت خشههکشههون کردم و مدل جوم ظاهر کردم، نداهی به موهام کرد

 گرجه ای قشندی باالی سرم بستم و چند تارش رو روی صورتم انداختم

 .خیلی بهم میومد و زیباییم چند برابر شده بود

سناک و گنده، نداه همه روم  شون مرد بودن با قیافه های تر شتر سالن رفتم بی به 
 و غدایی کشیدم ثابت موند بدون نداه کردن بهشون به طرف سلف رفتم،

کنار دخترا نشههسههتم، با اولین قاشههق غذایی که خوردم بشههقاب رو عقب روندم و 
 .منتظر موندم ساییل بیاد و حرفش رو بزنه

 نیم ساعت بعد اومد و شروع به حرف کرد

ههه دوستان باید بهتون بدم که مسابقه از فردا شروع میشه و اینکه هر کسی یه بار 
ون اومد، باخته محسههوب میشههه. همین! آزادین شههکسههت خورده از مسههابقه بیر 

 !میتونین برین

همه از سالن خارج شدن نداهی به بشقاب غذام کردم و با پلو مرغ عوضش کردم 
 .و شروع کردم به خوردن

*** 

ستم و تمرکز  ش شدم چون از همه جا خلوت تر بود زیر درختی ن وارد باغ دیروزی 
 .بیرون اومدن رو تو سرش بندازمکردم تا به ذهن ساواش نفوذ کنم و هوای 

بیست دقیقه ای منتظر موندم ولی خبری نشد و به جای ساواش سر و کله ساییل 
 پیدا شد

 روبروم ایستاده بود و مشکوک ندام میکرد

 ه چی شده؟ چرا این طور ندام میکنی؟

دسههتپاچه شههد و گفت ههههه چیزی نیسههت فقط تو این فکر بودم که کدوم یک از 
 ناختی؟پادشاها رو میش
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 .سری تکون دادم وگفتم ه پادشاه زمرد اون دوستِم 

سی اهمیت نمیده خبلی مغروره چه طور با تو  شد هههه ولی اون به ک چشاش گرد 
 دوست شده؟

 .اخمی کردم ه ساواش مغرور نیست

از جام بلند شدم که از دور دیدمش با لباس و شنل پشمی سفید و طالیی که ابهت 
صی بهش داده بود، لبلندی رو لبام نشست و به طرفش پاتند کردم حواصش  خا

به من نبود و داشت با یه نفر که پشتش به من بود و لباس و شنلی مشکی به تن 
سید حرف تو دهنش موند و هاج و واج  شت حرف میزد ولی نداش که به من ر دا

 .ندام کرد

شت و  سیاه پوش هم به طرفم برگ ستادم مرد  شد و تو چند قدمیش ای شام باز  نی
شاران  شون میکردم،  شاران....حاال من بودم که با دهن باز ندا سی نبود جز  اون ک

 !کی پادشاه شد؟

 ...هنوز تو بهت بودم که تو آغوش ساواش فرو رفتم

 پارت: هشتاد و پنج

از رفتار ساواش شوکه شدم خواستم ازش جدا بشم که محکم تر به خودش فشارم 
شاهزاده وهرام افتاد شم به  شت با دهن باز ندامون میکرد ، یه   داد، تازه چ که دا

 لحظه از اینکه فکرایی در بارمون کنه ترسیدم

 .ه ساواش ولم کن خفه شدم

 دستاش رو شل کرد ولی از دور کمرم باز نکرد خنده ای کرد و گفت

 ه دختر تو اینجا چه میکنی؟

 دستام رو روی دستاش گذاشتم وسعی کردم با آرامش از دور کمرم بازش کنم

 .ساواش جان ولم کن تا حرف بزنیم این طوری که تو حلقتم نمیتونم حرف بزنم ه

 .خنده ی بد جنسی کرد و گفت ه ولت کنم؟ بعد از دوسال تازه گیرت انداختم
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لبلندی بدجنس تر از خودش زدم و دستاش رو با قدرت از هم باز کردم، با چشای 
 ه شاران کردمگرد نداهی به دستاش کرد، چشمکی بهش زدم و نداهی ب

 ه این انصاف نیست من طرطبه رو کشتم تو پادشاه تاریکی شدی؟

 .خنده ی شاران بلند شد و گفت ه هام من رو از تو الیق تر دونست

چو چو نداش کردم ههههه بله هر چی کار سههلته رو به من میده آسههوناش رو به 
 ...بقیه

 .اشاره ای بهش کردم هه مثل جناب عالی

شون رو دیدی چش غره ای رفت هههه همچ ین هم آسون نیست خودت که چند تا
 .هنوز بعضی هاشون برام گردن میکشن

 ه آخی میلوای بیام کمکت؟

 خندید ه اون وقت چه طور میلوای بیای؟

 !حلقه ی تو دستم رو نشون دادم ه همون طور که اومدم اینجا

 همشون با تعجب به حلقه نداه کردن

ه ولی این حلقه ر  و فقط پادشا هاو ملکه ها میتونن داشته ساواش با تعجب گفت 
 !باشن

 . شونه ای باال انداختم ه کمتر از ملکه هم نیستم

پوزخند وهرام تموم نشده بود که ساواش دستاش رو رو شونه هام انداخت هه من 
 !که دو سال پیش گفتم دلم میلواد ملکه م باشی

ه حال خودم گذاشته خندیدم هههههه مده هام میذاره من به فکر زندگیم باشم، اگه ب
 .بودم شاید تا االن ازدواج کرده بودم

 !ساواش خندید و گفت ه ولی نیهاد که ازت خاستداری نکرده

 ابروهام باال پرید ونداه مشکوکی بهش کردم ه تو از کجا میدونی؟



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

319 

 

شاره کرد و  صندلی ها ا سریع نداش رو دزدید وبه طرف  حس کردم رندش پرید، 
 گفت

 .ه بریم بشینیم

ش زود تر از ما حرکت کرد، چرا مشههکوک میزد!؟ مامعن شههدم یه چیزی رو خود
 ازم پنهون میکرد با قدم های سریع دنبالش رفتم

 ه ساواش؟

بدون اینکه ندام کنه رو صندلی نشست کنارش نشستم نداش رو گرفت، حاال اگه 
 !گذاشت ذهنش رو بلونم

د حسههابی کنجکاو و شههاران و شههاهزاده هم نشههسههتن، از نداه شههاهزاده معلوم بو
 .متعجِب 

ستاش  ستاش بزارم که د ستام رو رو د ستم د ساواش دادم، خوا ندام رو دوباره به 
 .رو کشید

ه ساواش خان زود اعتراف کن که خوندن ذهنت همچین هم سلت  خندم گرفت 
 !نیست

پفی کشید و دستاش رو تو موهاش فرو برد هههه آسا کنجکاوی نکن دوست ندارم 
 !چیزی بدونی

 حرف نداش کردم ولی همچنان نداه می دزدید، شاران منو ملاطب قرار دادبدون 

 ه آسا چرا اومدی اینجا!؟ ماموریت داری؟

شاهزاده نداه کردم  سری تکون دادم و به  شاران دادم  ساواش گرفتم و به  ندام از 
 .با بد جنسی و شیانت زوم چشاش شدم ه آره اومدم یه نفر رو بکشم

شاهزاده باال ساواش هم ابرو های   پرید ، از کنجکاوی رو به موت بود، متوجه نداه 
شدم سریع سرم رو برگردوندم و نداش رو غافلدیر کردم ولی زرنگ تر از من نداش 

 رو گرفت
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 !خندیدم ه تا کی میتونی پنهون کنی

 !عصبی بهم نداه کرد و گفت هه باشه میدم بهت ولی اجازه نداری ازم ناراحت بشی

 !خت و گفت هه بستن دهان نیهاد کار من بودسرش رو زیر اندا

 گیج و کنجکاو منتظر موندم ه منظورت چیه؟

شتم تا  سکوت به دهن نیهاد کا سا ولی من مهر  غمدین ندام کرد هههه منو ببلش آ
 !هیچ وقت نتونه بهت ابراز احساسات کنه

 با دهن باز نداش کردم، پس تقصهههیر نیهاد نبوده! پس غرور نبوده که نیهاد رو از 
 !حرف زدن نده داشت

 !ه چرا ساواش؟ چرا همتون بازیم دادین؟ اون از هام اینم از تو

 نداهی به شاران کردم ه تو چی؟ تو چیزی برای گفتن نداری؟

 !شاران دستاش رو باال برد ه.من بی تقصیرم، هیچی نمیدونستم به جون آرسام

 !چش غرهای بهش رفتم ه جون آرسام رو قسم نلور

م بلند شم که ساواش دستم رو گرفت هههه آسا میلواستم بیای زمرد خواستم از جا
 .وملکه م بشی! فقط به خاطر همین این کار رو کردم

چشههام رو بسههتم و لعنتی به بلت بدم فرسههتادم ، آهسههته چشههام رو باز کردم ه 
ستم، چون اون االن نامزد کرده و  ستی ناراحت نی ساواش از اینکه دهن نیهاد رو ب

به اون موضههوع نداره، اگه منو دوسههت داشههت جلوی چشههمم با تینا کار تو ربای 
نامزد نمیکرد، ولی خسهههتم و دلدیر دو سهههاله تو بازیم دادی حاال هم هام یه بازی 

 جدید و پیچیده شروع کرده

ولی این اخرین بازیه بعد از این ماموریت میرم جایی که نه دست تو بهم برسه نه 
 .هام

ساواش شدم که  سا بعد از این ماموریت به زمرد بیا، قول   از جام بلند  گفت هههه آ
 !میدم خوشبلتت کنم
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لبلند تللی زدم هههههه میدونم ساواش تو خیلی خوبی ولی خیلی چیزها هست که 
شدم، فکر کردم دوست خوبم رو  ستش وقتی دیدمت خیلی خوشحال  نمیدونی! را

لی فهمیدم دیدم و میلواسههتم بیام و همه ماجرا رو بهت بدم تا دلم سههبک بشههه و
 .که همچنان باید تو قلبم مثل یه راز باقی بمونه تا موقعه ش برسه

 ...برای بعد از ماموریتم هم بعدن تصمیم میدیرم االن ذهنم درگیره بزار برای بعد

سا خنگ  سه ا سالن رفتم ، دیده نمیزارم کسی بازیم بده ، ب شدم و به  ازشون دور 
سه! چه طور از اولم توجه ی عالق شدم؟ چرا همش بودن ب ساواش به خودم ن ه ی 

 رو شوخی میدونستم؟

 .دردم اینجاست که دلم نمیاد بزنم لهش کنم دلم خنک شه

 # وهرام

ساواش بعد از رفتن آسا حسابی تو فکر فرو رفته بود و ناراحت بود، مده این دختر 
 چی داشت که پادشاه زمرد اینکار رو برای بدست آوردنش کرده بود؟

شاه سوخت، شاید اگه من نپذیرمش ساواش رو قبول کنه و همسرش دلم برای پاد
 !بشه

ولی چرا ملکه شهههدن رو رها کرده و میلواد محافظ من بشهههه؟ و اینکه کی رو 
شه! با اینکه چشاش پر از خباثت بود و برای ترسوندنم این حرف رو زد  میلواد بک

 !ولی دروغی تو چشاش نبود

قول بدم محافظم بشهههه همه چیز رو بهم  باید باهاش حرف بزنم شهههاید اگه بهش
 !بده

 پارت: هشتاد و شش

 #وهرام
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سابقه بودیم.  شروع م صوص منتظر  سمت مل سیده بود همه در ق سابقه ر روز م
شرکت کننده ها به صف ایستاده بودن، صورت همه با دستمال سیاه پوشیده شده 

 .اشتبود و فقط چشم هاشون معلوم بود و لباس های همه یک شکل و فرم د

اولین مسهههابقه تیر اندازی بود همه خیلی خوب تیر انداختن ولی اونایی که هر ده 
سی و دو نفر  شدن که  تا تیرشون به هدف خورده بود برای مرحله ی بعد انتلاب 

 .میشدن و از دخترا فقط دو تا شون انتلاب شد

ومش ههه دومین مسابقه شمشیر زنی بود ندام به دخترا کشیده شد، معلوم نبود کد
 آسا س چون صورتشون پوشیده بود، شمشیر زنی شروع شد

سمت  شد ندام به  شی انتلاب می سم ها از تو قرعه ک رقیب دخترا مرد بود چون ا
شیر زنا ثابت بود اندار مامعن بود اون  شم شد نداش رو یکی از  شیده  ساواش ک

 .آسا س

گلوی مرد   رد نداهش رو گرفتم، مرد روی زمین افتاده بود و شههمشههیر دختر روی
نشسته بود، دختر برنده اعالم شد و شمشیر رو از رو گلوی مرد برداشت و پشت 
شت به  شت و پ شیرش رو بردا شم شد که مرد  شدن از محل  به او در حال خارج 

 .دخترک دوید، دلشوره گرفتم دلم نمیلواست بالیی سر اون دختر زبون دراز بیاد

شی سمتم ک شدم همه نداه ها به  سیر ندام رو دنبال کردن، از جام بلند  شد و م ده 
شههمشههیر مرد به سههمت گردن دختر فرود اومد نزدیک بود فریاد بزنم که دختر جا 
خالی داد و به سرعت پشت مرد چرخید و شمشیر رو روی گلوش گذاشت، باچیزی 

 .که دِر گوش مرد گفت شمشیر از دستش افتاد و دستاش رو باال برد

ساواش نداه کردم رد ل بلندی رو لباش بود، برای خودمم عجیب بود که چرا باز به 
 .اینقدر رو رفتار این دو نفر زوم کردم

مرحله ی سوم مسابقه ی تن به تن بدون هیچ سالحی بود و از شانزده نفر هشت 
تاشههون به مرحله بعد میرفتن، و این مرحله فقط یه دختر بود که اونم معلوم بود 

 !کیه
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 های برجسته و پر بود رقیبش یه مرد هیکلی با عضله

شیر  شم سا تو  سا و مرد گنده بود، آ شتِر نداه ها روی آ همه رو از نظر گذروندم بی
 !بازی مهارت خوبی داشت ولی تو جنگ تن به تن اونم با همچین مردی

به خودم قول دادم که اگه اول شههد ردش نکنم ، چون این کار بازی با جون خودم 
 !د کشتنم رو دارن، قوی ترین باید محافظم میشدبود... حاال که فهمیده بودم قص

آسا بدون حرکت روبروی مرد ایستاده بود و ضربه های مرد رو تحمل میکرد بدون 
اینکه هیچ دفاعی از خودش کنه ، ولی چرا هیچ کاری نمیکرد، چرا داشههت خودش 

 !رو به کشتن میداد؟

 # آسا

از بدون حرکت حرکت بعدیش ضهههرب مشهههتش بود که تو صهههورتم فرود اومد ب
 .ایستادم، نمیدونم چم شده بود لج کرده بودم با زندگی، با خودم، با هام

دلم خواسهههت مثل یه آدم معمولی زندگی میکردم ولی حاال که این آرزوی کوچک 
هم ازم گرفته بودن دلم نمیلواست زنده بمونم، شاید تحمل این ضربه ها به خاطر 

ین دادم نداهی به مرد رو بروم کردم خدای این بودکه مردن روبه زنده موندن ترج
 من چرا شبیه سانیار میدیدمش؟

ضربه ی مشتش به طرف صورتم اومد که جا خالی دادم هیچ وقت اجازه نمیدادم 
دسههت کثیفش رو بهم بزنه! این بار مشههتش به طرف شههکمم رفت که مشههتش رو 

سر درد کشید و به زمین افتاد اما ب شد گرفتم و چرخوندم، دادی از  سرعت بلند  ه 
و با قدرت بیشهههتر به سهههمتم حمله کرد ، چهرهی مظلوم و بی گناه ماکان جلوی 

 .چشام نقش بست، چشام خیس شد او قاتل ماکانم بود خودم می کشتمش

 !ه سانیار عوضی میکشمت... میکشمت

با تمام قدرت به سمتش حمله کردم و مشغول کتک زدنش شدم، طولی نکشید که 
زمین افتاد ولی من دسهههت بردار نبودم و با مشهههت و لدد به  بدن بی جونش رو
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بازوم رو گرفتن و ازش جدام کردن صهههدای  تا اینکه دو نفر  جونش افتاده بودم 
 ساییل از وهم خیال بیرونم کشید

 !ه چیکار میکنی دختر؟ این مرد اسمش سانیار نیست

کرد از میدون   با بهت نداش کردم، چرا اونو شههبیه سههانیار دیدم، سههاییل بهم کمک
مسههابقه خارج بشههم، اصههال حالم خوب نبود، کاش نفهمیده بودم که سههاواش هم 

 !فریبم داده، سرم رو میان دستام گرفتم ه بیا بشین اینجا

 .روی صندلی که ساییل اشاره کرده بود نشستم و شال سیاه رو از دور سرم باز کرم

 نداهی به ساییل کردم هه اون مرد زندس؟

 !داد ه خیلی بد زدیش ولی مرد محکمی بود... نترس زنده میمونه سرش رو تکون

 !نفس راحتی کشیدم و از جا بلند شدم به طرف شیر آب رفتم وصورتم رو شستم

سردی چشمام به خودم  سردم کرد، از  صورت بی روح و چشای  از آینه نداهی به 
ی چه کسی؟  لرزیدم، حق رو به چشام دادم به چه امیدی گرم میموند، به پشتوانه

 .مده کسی برام مونده بود؟ جز یه عده آدم خود خواه کسی اطرافم نبود

دلم برای آرسههام تنگ شههد، چقدر به آغوشههش نیاز داشههتم. دردم رو تو قلبم نده 
داشههتم و کش موهام رو باز کردم، دسههتام رو خیس کردم و الی موهام کشههیدم 

 !فایده نداشت، مغزم از گرما داشت ذوب میشد

و زیر شیر آب گرفتم و اجازه دادم خنکای آب مغز بلار گرفته ام رو اروم کنه. سرم ر 
کمی که آروم شدم شیر آب رو بستم و آب موهام رو با فشار گرفتم احساس سبکی 
کردم، از جا بلند شههدم و به طرف سههاییل برگشههتم ولی شههاهزاده و سههاواش هم 

 شاهزاده ندرانم شده بود؟کنارش بودن و باندرانی ندام میکردن، درست میدیدم؟ 

 پارت: هشتاد و هفت

ساییل به طرفم اومد و حوله ای روی سرم گذاشت، تشکری کردم و همون طور که 
 .به طرف صندلی میرفتم مشغول خشک کردِن موهام شدم
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 روی صندلی نشستم و رو به ساییل گفتم ه میشه یه لیوان آب بدی؟

ه شاهزاده و ساواش رو حس کردم، سری تکون داد و ازمون دور شد، سندینی ندا
 اهمیتی ندادم و به کارم ادامه دادم

 ساواش به طرفم اومد و جلوم زانو زد

 ه آسا ازم ناراحتی؟

ه نه ساواش نیهاد از دلم بیرون رفته به خاطر همین ازت  چشاش پر از التماس بود 
 .ناراحت نیستم، اگه هنوز دوسش داشتم مثل اون َمرده لهت میکردم

لندی رو لباش نشست، ساییل لیوان آبی جلوم گرفت ازش گرفتم هههه ممنون رد لب
 .ساییل

کمی آب خوردم و لیوان رو کناری گذاشتم، ساواش با تردید پرسید هههه آسا سانیار 
 کیه؟

ست جلو زبونش رو بدیره، البته  سره ی دهن لق نتون ساییل کردم، پ نداه تیزی به 
گفت ههه نمیتونستم جواب شاهزاده رو نداه آتیشم روش اثری نکرد چون بی خیال  

 !ندم

 !ابروهام پرید باال، شاهزاده؟ پس حسم درست میده اون زیادی کنجکاو شده

 دوباره مشغول خشک کردن موهام شدم که ساواش با لحن جدی تری گفت

 !ه جواب بده آسا سانیار کیه که نمشناسمش

دگیم باشههه رو دسههت از کارم کشههیدم و متعجب گفتم ههههه مده قرار هر کی تو زن
 بشناسی!؟

ه آسا کاری نکن از پادشاه درخواست کنم  اخماش رو تو هم کشید و از جا بلند شد 
 !تو رو بهم بده! و به زور ببرمت

خندیدم ، بلند و با درد هههههههه فکر نکن چون هام زندگیم رو تو دست گرفته تو هم 
 !میتونی این کار رو کنی
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شاه ستادم ههههه جناب  شدم و روبروش ای شما که خیلی خوب از  بلند  ساواش!... 
قدرتای من خبر دارین.... چه طور میلوای منو به زور ببری؟ تا هر وقت بلوام هر 
شتن فرد مورد  ستور بده بعد از ک جا میمونم، از این به بعد هام هم نمیتونه بهم د
نظرم از اینجا هم میرم جایی که خودم بلوام، جایی که کسههی نتونه برام تصههمیم 

 .بدیره

 ه اگه هدفت اینه چرا میلوای محافظ من بشی؟

به طرف شاهزاده که این سوال رو کرده بود چرخیدم تازه تونستم حواسم رو جمع 
شنلی طالیی که  شیک و  سفید و  شلوار  کنم و تیو فوق العادش رو بببنم پیرهن 

 بهش خیلی می اومد، با دو قدم رو بروش ایستادم و گفتم

شماست و کشتن دشمنتون، بعد از کشتن اون  هههه چون که ماموریتم حفاظت از 
ستم  شلص دیده خاری تهدیدتون نمیکنه و میتونم بر خالف میل هام هر جا خوا

 .برم

 با تعجب پرسید ه دشمنم؟ مده میشناسیش!؟

 با لبلند سری تکون دادم ه آره

ساواش به طرفم اومد و بازوم رو گرفت نداه شاهزاده از لبلندم رو دستای ساواش 
ستاش آزاد کردم ، ک صار د ساواش چرخیدم و بازوم رو از ح شد به طرف  شیده 

 منتظر نداش کردم که گفت

 !آسا خواهشا بدو سانیار کیه تا از فضولی نمردم -

 از سماجت ساواش خسته شدم

 .سانیار دشمنمه -

ساییل گفتم ساواش ندادم و رو به  مرحله بعد  -اجازه ی زدن حرف دیده ای رو به 
 !؟شروع نشد

 !چرا باید شروعش رو اعالم کنم تو هم زود تر بیا -به طرف در حرکت کرد و گفت
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 شالم رواز روی صندلی چنگ زدم و دنبالش رفتم

مرحله چهارم زدن هدف با چاقو از فاصله ی دور بود، فقط سه چاقو داشتیم و اگه 
 یکیش هم به هدف برخورد نمیکرد رد میشدیم

سه چاقو رو به هدف زدن که یکیش من بودم و اون تو این مرحله فقط دو نفر هر 
 !یکی پسری مرموز و قوی بود

از اول مسههابقه ندیده بودمش ولی حاال که باهاش روبرو شههدم انرژی های منفی 
 زیادی درونش بود ، باید سر از کارش در می آوردم

شاش  شتیم، برق چ سابقه بین ما دو نفر بود هر دو، دو چاقو دا مرحله ی نهایی م
میدفت قصد کشتنم رو داره، به محب شروع مسابقه چاقو رو با تمام قدرتش به 
 سمتم پرت کرد، که تو آخرین لحظه جاخالی دادم فکر نمیکردم همچین کاری بکنه

 اندار خیلی ازکارش مامعن بود

سعی کرد  سابی متعجب بود با حمله به طرفم  ستم نجات پیدا کنم ح از اینکه تون
 !کارش رو جبران کنه

حوصههله بازی باهاش رونداشههتم فقط میلواسههتم لمسههش کنم تا بفهمم چی تو 
 !سرشه

شته  ستی که چاقو رو توش نده دا سمتی پرت کردم و مچ د یکی از چاقو ها رو به 
 .بود رو گرفتم و یا دست ازادم چاقو رو زیر گردنش گرفتم

سم  ست بلوره، حد شک شده بود باور نمیکرد به همین راحتی  شک  از تعجب خ
ستام رو باال بردم و  شاهزاده اومده بود، حرارت د ست بود اون از طرف عموی  در

 .مچش رو فشار دادم نعره ای کشید و سعی کرد ازم جدا بشه ولی ولش نکردم

شای  شده اعالم کرد ولی ندام رو از چ سابقه رو تمام  سید و م ساییل به دادش ر
 وحشت زدش ندرفتم

 م نداه میکردمچ دستش سیاه شده بود و با ترس به
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شمکی بهش زدم که یه  ست بفهمه که جزء نادر کدوم موجوداتم، چ احتماال میلوا
 .قدم عقب گذاشت

ساییل دستم رو گرفت و به نشونه ی اول شدن باال برد، نداهی به شاهزاده کردم، 
 بی حس ندام میکرد

قبول کردن یا ردکردنم به عهده ی خودش بود، من همه ی ماجرا رو بهش گفته 
 .ودمب

سالن  ساییل آزاد کردم و به طرف  ستای  صار د ستم رو ار ح نداه ازش گرفتم و د
 .حرکت کردم ، خیس عرق بودم دلم دوش آب سردی میلواست

 #وهرام

پادشاه با خوشحالی رو به ملکه گفت هه چه دختر پر قدرتی بود، قوی ترین مرد ها 
 .رو شکست داد اون الیق این مقامه

سا رو انتلاب کنم ولی با اینکه خودم هم به  ست آ شدت موافق بودم و دلم میلوا
 !ابراز خوشحالی نکردم و رو به پادشاه گفتم ه هر چی شما صالح بدونین

 پادشاه راضی سری تکون داد و رو به ساییل گفت

 !هه از فردا صبن اماده اینجا باشه

 ساییل سری تکون داد و از اتاق خارج شد

ختر زرندی بود ولی واقعا میلوای یه دختر رو عمو لبلندی زد وگفت ههههه خیلی د
 محافظ شاهزاده کنی؟

 .پسره هم قوی بود درسته دوم شد ولی حداقل نمیدن یه دختر محافظ شاهزادس

 از حرف پر کنایه ی عمو خوشم نیومد ولی چیزی ندفتم که پادشاه تو جوابش گفت

ست داد - شک سته یه دختره ولی جلوی چشم همه مردهای قوی رو  و از همه  در
 .شون الیق تره



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

329 

 

عمو با حرص سهههکوت کرد ، هیچ وقت رفتارش رو درک نکردم حاال که دخترش 
 ازدواج کرده دیده ندرانیش بابت چیه؟

 پارت: هشتاد و هشت

با تکون دسههتی از خواب بیدار شههدم هنوز چشههام کامل باز نشههده بود که یه چیز 
 .نشستم مشکی رو صورتم افتاد، سریع از رو صورتم پسش زدمو

نداهی به لباسای مشکی توی دستم کردم و رو به ساییل گفتم ههه خواب دیدی اول 
 صبن؟

لبلندی زد و گفت ه پاشو این لباس رو بپوش کارت رو باید شروع کنی! از امروز به 
 !بعد محافظ شاهزاده ای

 !پوزخندی زدمه چی شد اون که دخترا رو قبول نداشت؟

ر جلوش حرف نزنیا! زود آماده شههو دم در چش غره ای رفت و گفت ههههه این طو
 !منتظرم

از سههالن خارج شههد ، نداهی به جای خالیه دخترا کردم ، بدبلتا بعد از مسههابقه از 
 .قصر شوت شدن بیرون

لباس که بهم داده بود رو جلوم گرفتم، هم رنگ بلتم سهههیاه بود، آخه رنگ دیده 
 نبود بهم بدین؟

 کنم  به طرف حموم رفتم تا لباسم رو عوض

با دیدن لباس توی تنم چشهههام برقی زد خیلی بهم میومد کمر بندی که دور کمرم 
پیچیده شده بود باریکی کمرم رو بیشتر به چشم می آورد و یه پیشونی بند که بلد 

 .نبودم چی کارش کنم

 بی خیال جلوش رو رو پیشونیم و پشتش رو زیر موهام گره زدم

ش و موهام رو از زیرش بیرون کشیدم و دوطرف زیاد مورد پسند نبود، باال تر بردم
 .صورتم آویزون گذاشتم، جالب شده بود
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از سالن خارج شدم، چشای ساییل با دیدم درخشید، جلوش ایستادم و گفتم ههههه 
 صبحونه چی داریم!؟

 .خنده ای کرد و گفت هه بیا بریم بلوریم منم چیزی نلوردم

دیم و وارد قصر شدیم. جلوی در بزرگی این بار به اتاق ساییل رفتیم و صبحونه خور 
 .ایستادی ندهابان ورودمون رو اعالم کرد اول ساییل و بعد من با مکثی وارد شدم

ساییل نکبت! خوب ما  صبحونه خوردن بودن،  شغول  شاهزاده م شاه و  ملکه و پاد
 !هم پیش اینا صبحونه می خوردیم دیده

ی همراه با پاچه خواری سههاییل روبروشههون ایسههتاد و کمری خم کرد سههالم گرم
حوالشههون کرد ، چشههم همه رو من ثابت موند البد منتظر بودن منم مثل سههاییل 

 .جلوشون رکوع برم، پوزخندی تو دلم زدم حتی حاضر نبودم گردنم رو خم کنم

 !صاف تر ایستادم و گفتم ه سالم صبن بلیر

شاهزاد شاه خندید،  ه هم اخمی با دیدن عکس العملم ملکه چش غره ای رفت، پاد
 .کرد! به درک

ملکه خواست تشری بزنه که دستای پادشاه به معنی سکوت باال اومد، تو برخورد 
 .اول ازش خوشم اومد از پسرش عاقل تر نشون میداد

 صدای پادشاه از فکر بیرون کشوندم

 .ه دختر جان بیا جلو تر ببینم

ت هههه کارت خیلی چند قدم جلو تر رفتم و رو بروش ایستادم سری تکون داد و گف
 .خوب بود، از همه بهتر و الیق تری و البته زیبا تر

از تعریفش ذوق مرگ شدم و اونو الیق یه گردن خم کردن دونستم. سرم رو پایین 
 انداختم و گفتم

 .لاف دارین سرورم -

 !دختر باید تو مابخ باشه نه تو میدون جنگ -صدای ملکه بلند شد
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لدی درست کنی؟ یا فقط دعوا و جنگ یاد پوزخندی زد و گفت هههههههه چیزی هم ب
 گرفتی!؟

 .همه سکوت کرده بودن و منتظر جواب من بودن

نمیدونم چرا ازش بدم اومد ولی باید سههر جاش مینشههوندمش تا دهنش دیده باز 
 !نشه! حاال فهمیدم اخالق گند شاهزاده به کی رفته

ش سوخاری  شت و  شاره ای روی میز کردم و یه بوقلمون در ست ا ده جلوش باد
 .ظاهر کردم

 !بفرمایین بانو -

سید و خودش رو  شد، ملکه هم کمی تر شای همه گرد  شدن بوقلمون چ با ظاهر 
 .عقب کشید

 با کمی ترس که تو صداش بود گفت

 تو....تو... جادوگری؟ -

 !!!شونه ای باال انداختم ه نمیدونم... شاید

 .ه ی شاهزاده نداه کردمتو دلم به دهان نیمه بازش خندیدم و به چشای ورقلمبید

 باز صدای پادشاه توجهم رو بهش جلب کرد

 دیده چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ -

کمی فکر کردم با قدرتایی که داشهههتم هر کاری میتونسهههتم انجام بدم ولی باید 
 !بهشون میدفتم؟ ترسیدم دردسر بشه

 لبلندی زدم و گفتم

 !ری هم هست؟جندیدن و ظاهر کردن هر چیزی مده چیز مهمت -

 !خوبه -سری تکون داد و گفت

 !روبه ساییل گفت ه اتاق آسا رو نشونش بده
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ستم دنبالش برم که ملکه  ساییل دوباره کمر خم کرد و به طرف در حرکت کرد خوا
 گفت

 !بوقلمونه هم ببر این برای نهار خوبه نه صبحونه -

روکمی حرکت بدون حرف بوقلمون رو غیب کردم و برای حالدیریش لیوان شهههیر 
دادم و جلوی دستش گذاشتم که با تکون دستش همه ی شیر روی لباس قشندش 

 .ریلت

 .آه و نالش بلند شد پادشاه هم بهش خندید

 .شاهزاده نداه مشکوکی بهم کرد که رو گرفتم و دنبال ساییل از اتاق خارج شدم

 پارت: هشتاد و نه

شونم داد و گفت ههههه برای محافظت ا شاهزاده اتاقی که کنار ساییل اتاقی رو ن ز 
 .اتاقشه برات در نظر گرفته شده

 سری تکون دادم و خودم رو روی تلت انداختم

 .پس بریم سراغ ادامه ی خواب-

زیاد دلت رو خوش نکن االن شههاهزاده میاد سههراغت، فعال  -خنده ای کرد و گفت
 .من میرم

خوبی بود ولی  از اتاق خارج شهههد و در رو بسهههت نداهی به دور و ورم کردم اتاق
 .تلتش زیادی نرم بود، این تشکا به گروه خونیم نمیلورد

از جا بلند شههدم به تشههک سههفت تر به جاش گذاشههتم، حاال شههد. دوباره سههر جام 
شاهزاده کیه و کارش  ستم باید زود تر می فهمیدم عموی  شمام رو ب خوابیدم و چ

شاهزاده ن شتم، مادرش هم رو تموم میکردم. هیچ امیدی به برگشتن حافظه ی  دا
 .که با نداش برام خط و نشون می کشید، کاش مثل مادر ساواش مهربون بود

به یاد نیهاد افتادم بیچاره همه جا قربانی میشهههد اون از طرطبه که اسهههیرش کرد 
 ...اونم از ساواش که



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

333 

 

 ...ولی اگه عشقش به من واقعی بود با تینا نامزد نمیکرد

 دم، چه طور وارد شد که صدای در نیومد؟حضور شاهزاده رو تو اتاق حس کر 

شاش  ستقیم به چ شمام رو باز کردم وم ستاده بود و ندام میکرد، چ سرم ای باالی 
نداه کردم به جز اخالق مزخرفش هیچ چیزیش شهههبیه ماکان نبود، البته ماکان 

 !مهربون شده بود ولی احتماال چون نمی دونست که شاهزادس نرم شده بود

 !پوزخندی زد و گفت چه عجب دید زدنت تموم شدسر جام نشستم که 

 !بدون اینکه به روی خودم بیارم گفتم ه شبیه مامانتی از هر لحاظ

گفتی دشهههمنم رو   -منظورم رو گرفت و اخمی کرد موضهههوع رو پیچوند و گفت 
 میشناسی، بدو اون کیه؟

ه هر وقت کشتمش میفهمی! اون یکی از ا فراد از جا بلند شدم و روبروش ایستادم 
 !نزدیکته، اگه بهت بدم ممکنه دلت براش بسوزه و باور نکنی

 .پوزخندی زد و گفت ه نترس من دلسوز کسی نیستم

 !لبلندی به پوزخندش زدم ه من تو رو بهتر از خودت میشناسمو تو خیلی مهربونی

 با تعجب ندام کرد و گفت ه برای جلب توجهم این حرف رو زدی درسته!؟

 !تو این طور فکر کن -گفتملبلند پهنی زدم و  

شت و گفت صورتم نده دا صورتش رو نزدیک  شت ،  چرا اخمم رو  -قدمی جلو گذا
 بالبلند جواب میدی؟

 .لبلندم پهن تر شد ه چون اخالقت منو به یاد یه نفر میندازه

 اخمش بیشتر شد وگفت ه حتما یاد نیهاد خانت مینداره! درسته؟

صله گرفتم  لبلند از لبام رفته بود خودم رو به پنجره ی سری تکون دادم و ازش فا
 .اتاق رسوندم

 !جواب سوالم رو بده -کنارم ایستاد و گفت
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 .به طرفش برگشتم و تو چشاش نداه کردم تا عکس العملش رو ببینم

 .ه اخالقت منو یاد کسی به اسم ماکان می ندازه

ه نسبتی کوچکتری تغییری تو رفتارش ایجاد نشد چشاش رو ریزکرد و گفت ههه چ
 !باهات داشت

اول  -ناامید نداش کردم اون هیچ وقت یادش نمی اومد نداه ازش گرفتم و گفتم 
 .دشمنم بود حتی میلواست منو بکشه ولی بعد... دوستم شد

 گیچ شده بود ه با کسی که می خواست بکشت دوست شدی؟

 دیده داشهههت گریم می گرفت، چقدر راهنمایش می کردم؟ این کارها فایده ای
 !نداشت

ببین بحث ما به کجا رسید! اصال بزار بهت بدم دشمنت  -از جلوش رد شدم و گفتم
 .کیه! میدونم باور نمیکنی ولی می تونم بهت ثابت کنم

 دوباره خودش رو بهم رسوند و روبروم ایستاد

ستی! ولی بایدبهم بدی که  شده که دروغ گو نی هههه حرفات رو باور دارم، بهم ثابت 
 !تقبال کجا دیدم

تو چشههمای منتظرش نداه کردم و گفتم ههههه این که کجا منو دیدی رو االن نمیدم 
 !خودت باید یادت بیاد، نترس هنوز وقت داری

 !ولی دشمنت و کسی که چندین بار قصد کشتنت رو کرده... عموته

حیرت زده ندام کرد و دستی تو موهاش کشید، چشماش روبست و رو ازم گرفت 
 .ف زدن کردو با خودش شروع به حر 

 !ه نه نه این امکان نداره

 اخمام تو هم رفت ه مده ندفتی حرفات رو باور دارم!؟
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هر کسهههی رو می گفتی باور می کردم ولی عموم نه، باید حرف عمو رو گوش می 
 !!گرفتم ونفر دوم رو محافظم می کردم ، نه یه زن مرموز مثل تو

و تکیه گاه بدنم قرار دادم، پوزخندی زدم و رو تلت نشستم دستام رو عقب بردم 
 تو چشاش نداه کردم وگفتم

 !معلومه که نفر دوم رو پیشنهاد میده، چون اونو فرستاده بود تو رو بکشه -

دیدی باور  -اخماش رو تو هم کشهههید و مشهههکوک ندام کرد. لبلندی زدمو گفتم
 !نکردی! ولی به راحتی بهت ثابت میکنم فقط بدو عموت کجاست؟

صال هام کیه که  -ماش رو باز کنه گفتبدون اینکه اخ شیش؟ ا جاش رو بدم که بک
 تو رو فرستاده؟ چی از جونمون می خوای؟

 حرفاش دلم رو رنجوند اما برخورد بدی نکردم از جام بلند شدم و گفتم

هام کسهههیه گه زندگی منو به خاطر نجات تو خراب کرد. قول میدم تا خودت  -
نزنم، فقط بدو کجاسههت چون میلوام  دسههتور قتل عموت رو ندادی بهش دسههت

 .بهت ثابت کنم که راست می گم

 !خارج از شهر ویالیی داره ولی ویالش کم از قصر نداره -با دو دلی گفت

 .سری تکون دادم هه باشه بیا به ویالش بریم

 چه طور میلوای ثابت کنی؟ -ابرویی باال انداخت و گفت

 .رفاشون رو گوش می کنیمشونه ای باال انداختم هه خیلی راحت فقط ح

فکر می کردم باهوش هسهتی ولی مثل اینکه عقل نداری  -سهری تکون داد و گفت
 چه طور حرفاشون رو بشنویم؟ مده اونا جلوی ما حرفی از کشتن می زنن!؟

ست حرفی بزنه که  ستاش رو گرفتم. نداه تیزی بهم کرد، خوا لبلندی زدم و مچ د
 .هر دو مون رو غیب کردم

ش در نیومد، دوباره ظاهر شههدیم، با لبلند ابرویی باال انداختم و گفتم ه صههدایی از 
 !این طوری
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دستاش رو رها کردم، خواستم ازش جدا بشم که بازوم رو گرفت و مشکوک گفت 
 !ه تو جادوگری درسته؟ نکنه همون جادو گر معروف شهرمون باشی

نزدیک بودن  بازوم رو از دسههتش کشههیدم و قدمی ازش فاصههله گرفتم، این همه
بهش برام سهلت بود ، وقتی که دسهتش رو می گرفتم حس میکردم ماکان کنارم 

 .ایستاده و خود به خود نرم میشدم

 پشت بهش کردم و گفتم

قدرتایی که دارم رو هام بهم داده برای ماموریت، بعد از ماموریت هم ازم می  -
ست عموت بود، گیرش. شهرتون هم دیده جادوگر نداره چون کشتمش! اون هم د

به عموت کمک کرد و تو غذات دارویی ریلت و باعث شد روحت از تنت جدا بشه 
 .و به دنیای دیده بره! و یک سال بی هوش باشی

به طرفش برگشههتم، دهانش نیمه باز و چشههاش گرد شههده بود، لبلندی رو لبام 
تم که نشست، رفتارم از کنترلم خارج شد، به طرفش رفتم و لپش رو با اندشت گرف

 !این چه رفتاریه مده بچه ای -چشاش گردتر شد ولی سریع اخم کرد وگفت

 پارت: نود

خندم رو قورت دادم و لپش رو ول کردم. ولی اون هنوز با اخم ندام می کرد روم 
 رو ازش گرفتم و گفتم

 کی بریم پیش عموت؟-

 قدمی عقب برداشهههت و به طرف در دیده ای که تو دیوار بود حرکت کرد و هم
 .زمان گفت ه عصرمیریم، االن تازه صبحونه خوردم می خوام استراحت کنم

 !خندم گرفت ه پادشا آینده ی آذرخش رو باش

برگشههت و چش غره ای بهم رفت، در رو باز کرد و وارد شههد، اون طرف در اتاقی 
شههیک بودکه معلوم شههد مال شههاهزادس. با صههدای بلندی که به خاطر بسههتن در 

اد شد از جا پریدم. معلوم نیست چشه و با کی مشکل داره!؟ توسط شاهزاده ایج
 با در یا من!؟؟؟
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 ...ولی بهتر... بی خیال روی تلت خوابیدم که

مثل اینکه خوابیدن به من نیومده چشام رو باز کردم و به جناب هام نداهی کردم، 
پوزخندی زدم و گفتم هههههه چی شده هام جان؟ مشکلی پیش اومده؟ یا ماموریت 

دارم؟ ولی باید بدم این ماموریت هنوز تموم نشده و اینکه آخرین ماموریتیه  جدید
 !که برات انجام میدم

 !درود بر ملکه ی آتش آسا -لبلندی زد و گفت 

 سری تکون دادم و روم رو ازش گرفتم ولی یهو به طرفش برگشتم

 ه مثل اینکه قرصات رو نلوردی! ملکه ی آتش؟

سا مرد؟ به جون بابات باز چه خوابی برام دیدی؟ چر  سرم برنمیداری؟ آ ست از  ا د
 !ولم کن

 !لبلندی زد و گفت ه بانو دو ساله منتظرت هستن، باید بریم

 گیج بهش نداه کردم ه دقیقا کی منتظرمه؟

نداهش رو گرفت و گفت ههههه خوب معلومه مردم شهههر آتش منتظر ملکه شههون 
 .هستن

شدم با حال زاری گفتم ههههه هام؟ این مام شده! چرا همچین گیج تر  وریت تموم ن
 !میکنی؟

ه هر دو ماموریت رو باید با هم انجام بدی، دو ساله  شونه ای باال انداخت و گفت 
که شهههر آتش ملکه ش رو از دسههت داده و وعده ی اومدن یه ملکه ی با قدرت و 

 .مهربون رو بهشون دادم

ساااال پ صبانیت در حال انفجار بودم هههه هااااااام دو  شدت ع شون قول از  یش به
دادی االن به من میدی؟ من ملکه بشههم؟ نه نه من زندگی عادیم رو دوسههت دارم 

 .دست از سرم بردار
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ه نمیشه آسا من یه چیزی میدونم که تو نمی دونی قول میدم آخرش از  جدی شد 
 اینکه ملکه ی شهر آتش شدی ازم تشکر کنی!؟

شم معنیش ای شهر آتش ب شک تو چشمام نشست اگه ملکه  ن بود که به وهرام ا
 نمی رسم؟

نداه بدی به هام کردم که خندید و با اشههاره ی دسههتش دریچه ای رو رو بروم باز 
سری به معنی عمرًا بیام تکون دادم.  ستش رو به طرف دریچه دراز کرد که  کرد. د

 .لبلند بدجنسی زد و با اشاره ی دستش به داخل دریچه شوت شدم

 # وهرام

شت یه  مثال اومده بودم اتاق ستراحت کنم ولی فکر و خیال این زن مرموز نمی ذا ا
لحظه رو تلت بشینم، نیم ساعتی بود که تو اتاق راه می رفتم و فکر می کردم، اگه 
راست بده چی؟ اگه کار عمو بود باشه باید چی کار کنم؟ خواستم باز به اتاقش برم 

 .ولی گفته بودم می خوام استراحت کنم

داختم و سههعی کردم کمی آروم باشههم! چرا از رفتارهایی که خودم رو روی تلت ان
سا لپم رو گرفته بود با دیوار یکی  شدم؟ هر زنی جای آ باهام می کرد ناراحت نمی 
می شههد ولی نمی تونسههتم رو این دختر دسههت بلند کنم و بدون دلیل حرفاش رو 

 .باور داشتم

شتر از این کنترل کنم و از جام بلن ستم خودم رو بی شیدم و نتون شدم و لباس پو د 
بدون در زدن وارد اتاقش شهدم ولی با جای خالیش روبرو شهدم، عصهبی شهدم با 

 اجازه ی کی بیرون رفته بود؟ از اتاق خارج شدم و به ندهبان جلوی در گفتم

 !ه محافظ کجا رفت

 .ه قربان ایشون بیرون نیومدن

د خودش رو غیب کرده ابروهام باال پرید و دوباره وارد اتاق شههدم یعنی چی؟ شههای
 .باشه

 صداش زدم ه آسا خودت رو غیب کردی!؟
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یهو یه دختر با لباسای سفی پرنسسِی خیلی زیبا از آسمون وسط اتاق افتاد ، کمی 
که دقت کردم دیدم که آسههاس ، چقدر با این لباس زیبا شههده بود ، تاج زیبایی با 

 .ندین های سرخ روی سرش بود

قا تو فکر بود و به دیوار روبروش نداه می کرد یهو متوجه ی حضهههورم نبود و عمی
 شروع کرد به جیغ کشیدن

هههه هاااااام الهی بمیرم از دستت خالص شم، الهی آسا بمیره راحت شه. خداااااا چه 
 !گناهی کردم گیر این دیونه افتادم

 ه چی شده؟

 ...مثل سکته ایا به طرفم برگشت

 /: چرا میزنین؟ خو کار داشتم

 و یکپارت: نود 

 # آسا

ترسیده به طرفش برگشتم، اون اینجا چی کار می کرد؟ با چشمایی که برق می زد 
 بهم زل زده بود. یعنی یه لباس اینقدر تو جلب توجه یه مرد توثیر داره!؟

 !عجب! خدایا اطالعات مخ زنی ما رو باال ببر

با این تاز یادم به بدبلتی هام افتاد خدایا کی قراِر از دسهههت هام خالص شهههم؟ 
ماموریت جدیدی که بهم داده فکر کنم بعد از مرگ خالص شم، البته اون طرف هم 

 !میاد برای ماموریت به جهنم می فرستم حاال این خط و این نشون

 شاهزاده کنارم نشست و آروم گفت ه آسا چرا گریه میکنی؟

 .با اخم نداش کردم ه نه خیر هیچیم گریه نمی کنم

شکی رو از رو گونم برداشت و جلو چشام گرفت، با دیدن با نوک اندشت قاره ی ا
قاره اشههک رو اندشههتاش، لبو لوچم آویزون شههد و دسههت هام رو روی صههورتم 

 .گذاشتم و با صدا شروع به گریه کردم
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صدای دستپاچه شاهزاده بلند شد ههه چی شده چرا گریه میکنی؟ کسی حرفی زده؟ 
 از ملکه ناراحتی؟

 .صورتم جدا کرد با اخم گفت هه حرف بزن آسا دست هام رو گرفت و از رو

 مظلوم نداش کردم و گفتم ه میشه بغلم کنی؟

 !!!چشم هاش رفت کله ی سرش ه ها

 از حرفم پشیمون شدم و روم رو ازش گرفتم

 .هه هیچی ولش کن

حاال بدو  -خوسههتم از جام بلند شههم که بازوم رو گرفت و تو بغلش کشههوند و گفت
 !چی شده

فقط ماکانم رو میلواسهههتم درسهههته تو بغلش بودم ولی به ظاهر حرفی نداشهههتم 
شاهزاده بودم دلم هوای ماکان رو کرده  ماکان عادت کرده بودم و حاال که تو بغل 

 .بود، از بغلش بیرون اومدم و اشکام رو پاک کردم

 منتظر ندام می کرد روبروم رو نداه کردم و گفتم

موم نشده یه ماوریت دیده افتاده گردنم، چی بدم شاهزاده، هنوز این ماموریتم ت -
 .خسته شدم از این زندگی دلم یه زندگی راحت می خواد

 متعجب گفت ه چه ماموریتی بهت داده؟ این لباسا چیه؟ چرا مثل لباس عروِس؟

 با چشای گرد نداش کردم ه لباس عروس؟

 .بود نداهی به لباسام کردم، سفید بودن ولی هیچ طوری توش به کار برده نشده

 .میون اشک لبلندی زدم ه لباس عروس نیست، لباس ملکه ی شهر آتِش 

 ابرویی باال انداخت ه چرا تو پوشیدیش؟

 .چون ماموریت جدیدم همینه، ملکه ی شهر آتش شدم -چو چو نداش کردم

 !چشاش گرد شد و گفت ه چی؟
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شاهزاده؟ مده ندفتی می خوای  صحبت رو عوض کردم هههه این جا چیکار میکنی 
 ستراحت کنی؟ا

کمی ندام کرد و گفت ههه چرا ولی تو فکرم انداختی اگه حالت خوبه بیا بریم پیش 
 !عمو

 !سرم رو تکون دادم ه باشه

 !اونم بلندشد و به طرف اتاقش رفت و گفت ه پنج دقیقه وقت داری لباس بپوشی

سم رو  شم به هم زدن لبا ست، خندم گرفت و تو یه چ شد و در رو ب وارد اتاقش 
کردم جلوی اینه ایستادم و تاج رو از موهام جدا کردم و داخل کشو گذاشتم عوض  

مدل موهام قشنگ بود، بهش دست نزدم و تصمیم گفته پنج دقیقه وقتم رو روی 
 .تلت دراز بکشم. چشمام رو بستم و از پنج دقیقه فرصتم نهایت استفاده رو بردم

 .طولی نکشید که صداش به گوشم رسید

 ه آسا؟

 .و باز کردم. بالفاصله از جا بلند شدمچشمام ر 

به طرف در راه افتاد. خودم رو بهش رسوند و با فاصله یه قدم ازش راه افتادم. به 
سبی هم جلوی  شاهزاده رو بهش داد و ا سب  ساییل ا سب ها رفت  ستبل ا طرف ا
ساییل منتظر ندام  شاهزاده و  سواری نکرده بودم،  سب  شت. تا حاال ا من نده دا

لعنتی به بلتم فرستادم و حرکت شاهزاده رو تقلید کردم. شاهزاده پایی میکردن. 
به شههکم اسههب کوبید و شههروع به حرکت کرد. کارش رو تکرار کردم و دنبالش راه 

 .افتادم، کار سلتی نبود و سریع یاد گرفتم

سیدیم.  سیدیم و وارد جندلی که ادعای مالکیتش رو کرده بود ر شهر ر به خارج از 
 .جندل رسیدیم، اسب رو نده داشت و پایین پرید به وسط های

سب  سب منم کنار ا ست و ا سبش رو به درختی ب سب پایین اومدم، بند ا منم از ا
 خودش بست و گفت
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 .ه از این جا به بعد باید غیب شیم

سههری تکون دادم ، دسههتم رو گرفت و راه افتاد. هر دو مون رو غیب کردم. بعد از 
صر بزرگی ر  شاهی پنج دقیقه به ق صر بزرگش توهم پاد سیدیم،احتماال به خاطر ق

شدیم از افراد زیادی که تو  صر مانند  شدیم و وارد ویالیی ق زده بود. از ندهبانها رد 
 .قصرش بود رد شدیم و به در اتاقی رسیدیم

در بسته بود باید منتظر می موندیم تا یکی در رو باز کنه. نیم ساعتی منتظر موندیم 
 .رو به سمت در بردم و چند تقه به در زدمخبری نشد. دستم 

 صدای آروم شاهزاده به گوشم رسید ه چی کارمی کنی؟

 .مثل خودش آروم گفتم ه خسته شدم بزار ببینم چی میشه

دارم به حرفات ایمان پیدا می کنم، قصههر  -سههرش رو نزدیک گوشههم آورد و گفت
 .خیلی شلوغهو بوی شورش میاد

 !زحمت کشیدی -

باز شهههد و یه نفر بیرون اومد و اطراف رو نداه کرد، از فرصهههت  همون موقع در 
 .استفاده کردیم و وارد اتاق شدیم

چند نفر دور هم نشههسههته بودن و منتظر به طرف در نداه می کردن، مرد وارد اتاق 
 .قربان کسی بیرون نبود -شد و گفت

نم شلصی که باال تر از همه نشسته بود مشکوک نداش کرد و گفت ههه حس می ک
 !اینجان، تله ها رو به کار بندازین

 .مرد کمری خم کرد ه بله قربان

 .از اتاق خارج شد، آب دهانم رو قورت دادم و دستای وهرام رو فشاری دادم

شاهزاده از  سته بودن، عموی  ش هیچ کس حرف نمی زد اندار همه منتظر اتفاقی ن
دم، اون یه فرد جاش بلند شهههد و جلوی ما ایسهههتاد. نیرویی داغ اطرافم حس کر 

 .عادی نبود می خواست ما رو آتیش بزنه
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 .من مشکلی نداشتم ولی شاهزاده رو نمی دونستم

 ...ندرانش شدم ، دستاش رو محکم گرفتم و به پنجره دویدم

 پارت: نود و دو

صله ای تا  شاهزاده منظورم رو فهمیده بود، با هم از پنجره بیرون پریدیم، پنحره فا
احتی رو زمین ایسههتادیم ولی زمین زیر پامون فرو ریلت و زمین نداشههت و به ر 

ست  سرعت به ته تونل می رفتیم، قبل از اینکه د شدیم و به  سرازیر  داخل تونلی 
 .شاهزاده از دستم جدا بشه ظاهرش کردم

سمی که  ستفاده کنم، دریچه ای روبرومون باز کردم، اولین ا شدم از حلقه ا مجبور 
 .ن بودبه نظرم اومد خونه ی ماکا

هر دو تو خونه ی ماکان فرود اومدیم، نفس راحتی کشیدم و به شاهزاده که هنوز 
 .تو شوک بود نداه کردم

 .از جام بلند شدم و خودم رو روی مبل انداختم، با تعجب به اطرافش نداه می کرد

 اینجا کجاست!؟ -بعد از چند دقیقه دید زدن خونه گفت

کردم وقتی اینجا رو یادش نمی اومد انتظار   خنگ تر از اون چیزی بود که فکر می
 .داشتم منو به یاد بیاره؟ واقعا انتظار بیهوده و مسلره ای بود

 .ه اینجا خونه ی ماکاِن 

ابرویی باال انداخت و گفت هههه پس خودش کجاست؟ چرا اومدیم اینجا؟ اصال چرا 
 فرار کردیم؟

راستم رو روی پای چپم  از جاش بلند شد و کنارم نشست. به مبل تکیه دادم و پای
شدم و گفتم اومدیم اینجا چون اولین جایی بود  -انداختم، کمی به طرفش متمایل 

که به ذهنم رسهههید، فرار کردیم چون عموت حسهههمون کرده بود و می خواسهههت 
 !آتیشمون بزنه

 چشمام رو ریز کردم وادامه دادم ه احیانا که ضد آتیش نیستی! ها؟هستی؟
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 د ضد اتیش باشم؟ مده میشه؟متعجب گفت ه چرا بای

لبلند خبیثی زدم و کف دستام شعله ای آتش روشن کردم هههه بله بعضی ها ضد 
 !آتیشن

 !لبلندی زد و گفته پس به خاطر اینه که ملکه ی آتش شدی

 !شونه ای باال انداختم ه نمی دونم، شاید

دوباره نداش رو توخونه چرخوند و گفت هههههه چرا اول خونه ی ماکان به ذهنت 
 رسید؟

 ه چون می دونستم اینجا کسی نیست که از ورود ناگهانیمون بترسه؟

از جام بلند شهههدم و به اشهههپز خونه رفتم با مرور خاطرات ده روز پیش که تو این 
خونه داشههتم حالم خراب شههد و رو صههندلی وا رفتم. کاش از اول همه چیز رو می 

 .دونستم و به چشمای سیاهش عادت نمی کردم

ن دادم و از جام بلند شهههدم لیوان آبی خوردم و یه لیوان هم برای سهههرم رو تکو
 .شاهزاده بردم

خوب اجازه ی  -تشکری کرد و آب رو از دستم گرفت مبل رو بروش نشستم و گفتم
 کشتن عمو جانتون رو صادر میکنید؟

اگه میتونی آره. چون اگه این حلقه رو  -لیوان اب رو یه نفس سههر کشههید و گفت
 .تو اعماق زمین دفن بودیم نداشتی االن

 .آفرین ولی کشتنش هم خیلی آسون نیست -

ه آره نمی دونم اون این همه نیرو و تله کار گذاشتن رو از کجا بلد  سری تکون داد 
 شده!؟

 .ه خوب معلومه از جادوگر

 مردد پرسید ه تو واقعا جادو گر رو کشتی؟
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 .ان زدیه جورایی من باعث مرگش شدم ولی ضربه ی آخر رو رای

 ه رایان دیده کیه؟

 .رایان برادر ماکاِن  -به کنجکاویش خندیدم

 ه اها پس ماکان کو؟

 .پفی کشیدم، این بشر ول کن نیست ه ماکان رفته سفر

 آهانی گفت و بلند شد ه بهتره برگریم پیش اسب ها

 سری تکون دادم ه بریم

شد و جند شون داد ، حلقه رو جلو گرفتم بدون اینکه حرفی بزنم دریچه باز  ل رو ن
 .لبلند محوی رو لبام نشست حلقه باهام یکی شده بود و ذهنم رو می خوند

صر رفتیم ملکه با دیدنمون ابرویی  شدیم و به ق سبها  سوار ا از دریچه عبور کردیم، 
باال انداخت و چش غره ای بهم رفت. شهههانس ما رو باش این دیده چشهههه؟ نکنه 

سلیر کرده! لبلن شتم ملکه که جادوگر جسم اینم ت دم رو خوردم و از کنارشون گذ
دید دوباره احترام بهش نذاشتم برزخی تر شده بود وارد اتاقم شدم و یه راست به 

 حموم رفتم بعد از حمام لباسی راحتی پوشیدم و بیرون اومدم

. 

این بارملکه تو اتاقم بود، مثل اینکه مشهههکل از منه که همه بی اجازه وارد اتاقم 
 .میشن

ش ایستادم. متوجه در نیمه باز اتاق شاهزاده و گوش وایسادنش شدم، اینجا روبرو
 چه خبر بود؟ چرا شاهزاده دزدکی گوش وایساده بود!؟

ه چی باعث شده ملکه افتلار بدن و به اتاق محافظ  روبروی ملکه ایستادم و گفتم 
 پسرشون بیان؟

ش کشههید،. نداه ملکه ابروهی کشههیده اش رو باال برد و دسههتی به موهای طالیی
 تحقیر امیزی بهم کرد و گفت



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

346 

 

شون  شوه نیای. خیلیا دل شاهزاده ع شزد کنم که برای  ستم بهت گو هههه فقط خوا
به هیچ  که بشهههن و دور و ور شهههاهزاده می چرخن ولی شهههاهزاده  میلواد مل

 کدومشون اهمیت نمیده تو هم خیاالت خام ورت نداره. فهمیدی؟

ی بدی، ولی حیف شهههد دیده نمیتونم ملکه فکر کردم چی میلوا -خندیدم و گفتم
 ...بشم

با حالت تاسف سرم رو تکون دادم و گفتم ههه آخی چقدر برای این کار برنامه ریزی 
 .کرده بودم. نه اینکه عاشق شاهزاده هستم! نچ نچ قلبم شکست

ملکه که فهمید دارم مسههلرش میکنم برزخی شههدو دسههتاش برای زدن سههیلی به 
نکردم ولی تو لحظه آخر سههرم رو عقب کشههیدم وملکه  صههورتم بلند شههد، دفاعی

 .نتونست به مقصدش برسه و هوا رو سیلی زد

 .پوزخندی زدم و گفتم ه ملکه شدن اینقدرا هم دللوشی و نازیدن نداره

 .چشماش سرخ سرخ شد پوزخندی زد و گفت ه خودت رو اخراج شده بدون

 .م کنید برم پی عشقم بدردمذوق زده گفتم ه راست میدی؟ خیر ببینی زودتر اخراج

 در اتاق شاهزاده باز شد ه اینجا چه خبره!؟

 پارت: نود و سه

 خندیدم و گفتم: کجاش رو درست نشنیدی؟

شت تیکه تیکه م می کرد  شاش دا چش غره ای بهم رفت و رو به مادرش که با چ
 گفت

 .ه ملکه به آسا نیاز دارم لافا دعوا رو بزارین برای یه موقع دیده

 دندوهای سفیدش رو به هم سایید و رو به شاهزاده گفت ملکه

 .خیلی گستاخه، اصال بهم احترام نمی ذاره -
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شی  شتم رو به طور نمای شیدم و دامن ندا شاهزاده نداهی ملتمس بهم کرد،پفی ک
 گرفتم و کمی خودم رو پایین کشیدم

 !ه گستاخیم رو عفو کنید ملکه جان

رد و از اتاق خارج شههد. شههاهزاده اخمی ملکه چش غره ای رفت و پشههت بهمون ک
 کرد و گفت

 ه چرا احترام ملکه رو نده نمی داری؟

 ابروهام تو هم رفت ه خوبه همش رو گوش گرفتی. نشنیدی چی می گفت؟

 شونه ای باال انداخت

 ه راست می گفت. کی بود گفت بغلش کنم؟

 کجاش بود؟  ه واقعا که! اون موقع حالم خوب نبود به محبت نیاز داشتم! عشوه

 !اخمی کرد ه در هر صورت دیده تکرار نشه

دلم پر شههد ، حرصههی نداش کردم، این پسههر برای من مثل ماکان نمی شههد باید 
ستم به جای  صال نمی تون سلتی هم نبود، ا شش می کردم، البته کار خیلی  فرامو
ستدیرم  شتم ولی چیزی د ماکان بپذیرمش، همش تو وجودش دنبال ماکان می گ

 .نمی شد

 ندام رو ازش گرفتم و گفتم

ههه ندران نباش زیاد اینجا نیستم که دوباره تکرار بشه به زودی کار عموت رو تموم 
 .می کنم و از اینجا میرم. اون وقت تو و مادرت نفسی راحت بکشید

 .خوبه ای گفت و به طرف اتاقش رفت

 .لباس ملصوصم رو پوشیدم و پیشونی بندم رو زدم

شههاهزاده و سههاواش مشههغول حرف زدن بودن، جلو نرفتم از اتاق خارج شههدم ، 
حوصله ی هیچ کدومشون رو نداشتم از شاهزاده ناراحت بودم، نباید اون موضوع 
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شتم ، تاره فهمیدم چقدر تنهام، نداهی  سرم می کوبید. چون حاِل خوشی ندا رو تو 
شاهزاده هم اخماش رو تو هم کشید شت بهم نداه می کرد،  ساواش کردم، دا ه به 

 .بود و نداهش رو بینمون رد و بدل می کرد

شاید واقعا ساواش از همشون بهتر باشه. حد اقلش این بود که دوسم داشت، ولی 
 .من نمی تونستم بیشتر از یه دوست، دوستش داشته باشم

 .ندام رو ازشون گرفتم، حضور شاران رو کنارم احساس کردم

ه هنوز اینجایین پس شهرتون رو سرم رو بلند کردم و لبلندی بهش زدم ههه شما ک
 کی اداره میکنه؟

 .خندید و گفته ندران این نباش بیا بریم بیرون کارت دارم

جازه ی  به طرف در خروجی حرکت کرد ، حس فضهههولیم ا خودش زود تر از من 
بیشتر موندن رو بهم نداد و زیر نداه شاهزاده وساواش، دنبال شاران از قصر خارج 

 .د تا بهش برسم، کنارش ایستادم که گفته بیا بریم تو باغشدم. با دیدنم ایستا

 سری تکون پادم و همراهش وارد باغ شدم

 .می خواستم کمکی بهت کنم -روبروم ایستاد و گفت

 چه کمکی؟-

 .راستش تلسم نیهاد رو از بین بردم -

شاران ولی اون االن نامرد داره، نمی خوام زندگی یه  ابروهام پرید باال ههههه ممنون 
 .ختر رو نابود کنم، نیهاد دیده هرگز منو نمی بینهد

سندی رو  سر،  شاره ی  شه ای گفت، دستم رو گرفت و با ا سرش رو تکون داد و با
 روی زمین نشونم داد و گفت

ه یه هدیه به جبران کاری که برام کردی می خوام بهت بدم، اگه از غار آزادم نمی 
 .داه کن و قدرتم رو جذب کنکردی االن پادشاه تاریکی نبودم. به سنگ ن
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شد.  شد و به تیکه های ریزی تبدیل  شی  سنگ بود که به یک باره متال نداهم به 
 .لبلندی رو لبام نشست و نداهم رو به شاران دادم

 ه شاران می تونی یه کار دیده هم برام بکنی؟

 #وهرام

 بعد از رفتن آسا و شاران اخمای ساواش تو هم رفت و حرص می خورد

 شده شاه ساواش؟ه چی 

 سری تکون داد و گفت

آخرش شاران کار خودش رو کرد، تلسم نیهاد رو از بین برد، می ترسم آسا دوباره  -
 !خام نیهاد بشه

شه!  سی با ست مال ک شد، نمی دونم چرا دلم نمی خوا با این حرفش حالم گرفته 
د رو دوست شاران و آسا به قصر برگشتند لبای آسا پر از خنده بود، پس هنوز نیها

 داره وگر نه خنده برای چی؟

سالن حرکت کردیم ، آسا به اتاقش  سمت  شاران به  ساواش و  وقت ناهار بود، با 
رفت، یعنی بعد از این ماموریت پیش نیهاد برمی گرده؟ عصبی بودم ومیلی به غذا 
نداشههتم. چند لقمه ای به زور خوردم و از جا بلند شههدم، به سههرعت خودم رو به 

 سوندم ولی خبری ازش نبود، یعنی کجا رفته! شهر آتش یا پیش نیهاد؟اتاقش ر 

 پارت: نود و چهار

 #آسا

شتم و روبروی ندهبان  ستاده بودم، قدمی جلو گذا شاهزاده ای صر عموی  روبروی ق
ستن منو ببینن ، باید همین االن کار رو تموم  ستادم، نامرئی بودم و نمی تون ها ای

نداشت. خواستم وارد قصر بشم که صدای چند سوار می کردم صبر کردن فایده ای 
 .کار که از قصر خارج می شدن رو شنیدم
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شدم تا انرژیم رو حس نکنن! البته  شیدم و میون درخت ها قایم  خودم رو عقب ک
 !فقط عموی شاهزاده توانایی این کار رو داشت

سه و می تونم از  شانار خان هم تا لحظاتی دیده به پایان می ر اینجا برم.  ولی عمر 
صورت  صله به  صمیم گرفتم همین طور با فا صر بود ت شون از قرار معلوم ق صد مق
نامرئی دنبالشههون برم، باید می فهمیدم تو قصههر چه کاری داره! چند نفر بیشههتر 

 .همراه نداشت، پس دلیل حضورش تو قصر نمی تونست شورش باشه

شدن، همراهاش تو قصر پلش ش دن و هر کدوم به شانار و همراهاش وارد قصر 
یه سمت رفتن، دنبال شانار وارد سالن بزرگی شدم که همه حضور داشتن شاهزاده 

 .با اخم های گره خورده کنار پادشاه نشسته بود

ساواش در حالی که تو جاش لم داده بود نداه های بدی به شاران می کرد ، شاران 
صحبت شور دیده بود در حال  شاه یه ک شلص کناریش که پاد بود و هر چند  با 

 !دقیقه یک بار به ساواش نداه می کرد و می خندید. پس ساواش ماجرا رو فهمیده

 .ذهنم به ساعتی قبل پر کشید

*** 

 شاران می تونی یه کار دیده هم برام بکنی؟

 .شاران با تاکید سرش رو تکون داد وگفت ه حتماً 

 .نفس عمیقی کشیدم و روم رو ازش گرفتم

هن نیهاد پاک کنی؟ طوری که اندار یه آشنای قدیمی و معمولی می تونی منو از ذ -
 .هستم

 با تعجب ابرویی باال انداخت ه چرا مده دوستش نداری؟

نه شهههاران زندگی من خیلی پیچیدس، حتی  -پوزخندی به زندگیم زدم و گفتم 
عالقه مند شدنم هم دست خودم نیست. یکی مثل ساواش کسی که دوسش دارم 

 !و نمی ذاره بهم نزدیک بشه رو تلسم می کنه
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یکی هم مثل هام یه شهههلص جدیدی تو قالب یکی دیده وارد زندگیم می کنه تا 
شه و  شدم اونو می ک ست وقتی که بهش عالقه مند  جای نیهاد رو برام بدیره، در

 .میده آزادش کردم چون روحش ماعلق به شاهزاده وهرام بوده

 دهان شاران از تعجب باز موند ه شاهزاده؟

ه آره ولی اون منو یادش نیست و اصال دوسم نداره! گاهی وقتا فکر می کنم از اول 
شاهزاده س نیازی به  سته. و حاال که  شقم نبوده و به خاطر قدرت منو می خوا عا

 .قدرت نداره و منو نمی خواد

 .من یه فکری دارم -شاران تو فکر رفت و گفت 

 !بیا یه مسابقه راه بندازیم

 کردم ه چه مسابقه ای؟گیچ بهش نداه  

 ...لبلند بدجنسی زد و گفت

*** 

 #وهرام

شت این لبلند  سته بود و با لبلند ندام می کرد، کی باور می کرد پ ش عمو جلوم ن
 !مهربون همچین شلصیتی وجود داشته باشه

حالم بد بود علتش رو خودم هم نمی دونسههتم. فقط دلم می خواسههت االن آسهها 
ستاده بود و بهم  ضورش بهم آرامش می داد، و زبون کنارم ای دلدرمی می داد ، ح

 .درازی هاش قلبم رو تو سینه م به تند زدن وامی داشت

ولی چرا؟ چرا یه دختر غریبه این طور بهم نفوذ کرده بود! یهو اخمام تو هم رفت، 
 !نکنه... نکنه تلسمم کرده باشه؟

ه همه مشههغول خدمتکارها نوشههیدنی ها رو روی میز گذاشههتند، طولی نکشههید ک
نوشیدن شدن، فکر هام رو پس زدم و لیوان پر از نوشیدنی سرخ رندی رو برداشتم، 
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کار عمو بود همیشه از سفرهاش از این نوشیدنی ها می آورد، طعمی عالی داشت 
 .و برای چند ساعت ذهنم رو از همه جا دور می کرد

شیدن به دهانم نزدیک کردم، که  صد نو شتم و به ق برخورد نفس گرم جام رو بردا
 .و آشنایی کنار گوشم از حرکت نده م داشت

ههه بهتر نلوری، البته اگه دوست داری زنده بمونی، آخه عموی مهربونت یه مقدار 
 !زهر ناقابل توش ریلته

ازم فاصهههله گرفت، همون طور بی حرکت مونده بودم، یعنی بدون اینکه ببینمش 
لبام نشهههسهههت. جام رو روی میز داشهههته ازم مراقبت می کرده؟ لبلند محوی رو 

گذاشههتم و نیم نداهی به عموم کردم، داشههت منو پادشههاه رو نداه می کرد، نکنه 
 نوشیدنی پادشاه هم سمی کرده باشه!؟

ست و  شک شاه  سیدن به دهان پاد شیدنی قبل از ر ندران نداش کردم ولی جام نو
 .لباس پادشاه کثیف شد

 !که این نوشیدنی قسمت من نبودمثل این -پادشاه مثل همیشه خندید و گفت 

 .عمو هم خندید و گفت ه ندران نباش به اندازه ی کافی نوشیدنی براتون آوردم

 .اشاره ای به خدمتکار کرد و دوباره جامی پر از نوشیدنی جلوی پادشاه قرار گرفت

 .پادشاه با لبلند نوشیدنی رو برداشت ولی دوباره جام تو نیمه ی راه شکست

 تو هم رفت ه این نمی تونه تصادفی باشه! کار کی بود؟؟؟ اخمای پادشاه

 پارت: نود و پنج

 #آسا

 !کار من بود  -کنار شاهزاده ایستادم و ظاهر شدم

 .همه از ظاهر شدن یهویم ترسیدن به جز شاهزاده و شاران

 چه توضیحی برای کارت داری؟-پادشاه اخماش رو تو هم کشید و گفت
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 .شیدنی تون مسموم بودچون نو -پوزخندی زدم و گفتم

شروع خندیدن کرد و با  صدای بلندی  شاهزاده با  شد، عموی  شاه باز  اخمای پاد
 .حرص و کینه زوم چشام شد، خندش عصبی بود

 !دختر جون من این نوشیدنی رو آوردم، با این حرفت داری بهم تهمت میزنی-

 گفتم  با یه اشاره نوشیدنی شاهزاده رو جلوش تو هوا ثابت نده داشتم و

 !نوشیدنی شاهزاده هم سمی بود، اگه راست میدی بلورش -

رنگ از رخش پرید، نداهی به بقیه کرد و گفت هههههه ما هم از همین نوشهههیدنی 
 .خوردیم، اگه کسی عمدا تو جام شاهزاده سم ریلته مقصر نیستم

حق با شهههماسهههت ولی این نوشهههیدنی  -نداه پیروزی بهم کرد، لبلندی زدمو گفتم
 !سی باور نداره می تونه از نوشیدنی بلورهسمِی، هر ک

پادشاه حسابی تو فکر رفته بود و از چهرش ندرانی می بارید برای اینکه خیالش رو 
 آسوده کنم گفتم

 .سرورم به زودی مقصر اصلی رو به سزای اعمالش می رسونم، شما ندران نباشید -

رین دختر کارت پادشاه نفس عمیقی کشید و با خیال راحت سری تکون داد هههه آف
 .خوب بود

لبلندی زدم و نداهی به شهههانار که تو فکرش مشهههغول کباب کردنم بود انداختم. 
 .پادشاه برای تعویب لباس از جا بلند شد و سالن پذیرایی رو ترک کرد

 شاران لبلندی زد و با چشمکی دوباره ذهنم رو برگردوند به ساعاتی پیش

*** 

 بیا یه مسابقه راه بندازیم؟-

 چه مسابقه ای!؟ -تعجب پرسیدمبا 
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مثال هر کدوم زود تر تو رو بوسهههید تلسهههمش  -خنده ی بد جنسهههی کرد و گفت
 !شکسته بشه

شده فقط خاطرات ماکان بودنش رو  سم ن شاهزاده تل خندم گرفت هههه اول اینکه 
 !یادش نمیاد، دوم اینکه هردوشون مغرورن تازه نیهاد هم اینجا نیست

 !چین غلای کننو سوم، عمرا اجازه بدم هم

 صدای خنده ی بلند شاران تو فضا پیچید و گفت

می گی چیکار کنم؟ اها فهمیدم، هر کدوم بیشتر تو رو دوست داشت تلسمش رو  -
باطل میکنم... خوبه؟ اگه عشق نیهاد واقعی بود، زبونش باز بشه و بیاد دنبالت، و 

 اگه عشق شاهزاده واقعی بود، همه چیز یادش بیاد! چه طوره؟

ه باشه، ولی می دونم عشق هیچ کدومشون واقعی  کمی فکر کردم، فکر خوبی بود 
 نیست، خنده ای کردو گفت ه اگه مشکل حل شد برگردیم تو قصر!؟

*** 

با حس گرم شدن بدنم از فکر بیرون اومدم و نداهی به شانار کردم، حسابی تمرکز 
شمع   شم می زد.با یه نداه،  شت از درون آتی شن کرده بود و دا ستش رو رو کنار د

کردم، شههمع رو که دید، آب دهانش رو قورت داد و آروم سههر جاش نشههسههت. با 
 .پوزخندی نداه ازش گرفتم

شاهزاده از جاش بلند شد و با ببلشیدی به طرف در حرکت کرد، ناچار دنبالش راه 
 .افتادم و از سالن خارج شدم بدون حرف و نداه کردن بهم به اتاقش رفت

نشدم و به دیوار اتاق تکیه زدم، باید جایی با شانار مبارزه می کردم که وارد اتاقش 
شب بود به  سیب می دیدن، بهترین زمان ام شه وگر نه عده ی زیادی آ سی نبا ک

 .ویالش میرم و کار رو تموم می کنم

 آسا؟-

 .با صدای شاهزاده از فکر بیرون اومدم و بهش نداه کردم ه بله شاهزاده
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سرد بود و ب صبی و لحنم  صداش ع صورتش جوابش رو دادم،  دون نداه کردن به 
 .تند شد

 !ه بیا تو

شفته و ناآروم  شت، از رفتارش کالفدی می بارید، آ شد و در رو باز گذا وارد اتاقش 
 به نظر می رسید، شونه ای باال انداختم و وارد اتاقش شدم

ی خواست به پشت به در ایستاده بود با صدای بستن در به طرفم برگشت، دلم نم
چشههماش نداه کنم، هنوز رفتار خودخواهانه ی چند سههاعت پیشههش تو ذهنم رژه 

 می رفت، قدمی برداشت و جلوم ایستاد و گفت

 !ه نامرئیم کن

به اجبار به چشهههماش نداه کردم، دسهههتش رو به طرفم دراز کرد و منتظر موند 
شده بودن علت کارش رو بدونم ول سوالی نکردم نامرئیش کنم! با اینکه کنجکاو  ی 

و به جای دستش گوشه ی آستینش رو گرفتم، دندوناش رو به هم سایید و حرفی 
 !نزد. حاال کو تا حرص خوردنت تموم بشه شاهزاده جان

تو دلم پوزخندی زدم و غیبش کردم. آسهههتینش رو ول کردم و به طرف اتاقم راه 
پنهون کردمو سوالی افتادم که دستام رو گرفت و محکم فشار داد، خندم رو تو دلم 

 به طرفش برگشتم که گفت

 .خودت هم غیب کن باید باهم بیای -

بدون سوال غیب شدم، به طرف در اتاق حرکت کرد و منو دنبال خودش کشوند و 
 .بدون اسب به طرف خارج از قصر حرکت کرد

 پارت: نود و شش

نمی  بدون لحظه ای توقف با سرعت به سمت خارج از شهر حرکت می کرد، حرفی
 .زدم، جون مامعن بودم جوابی نمی شنوم
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شدیم و بعد از  سیدم ، وارد جندل  نزدیکی جندلی که ادعای مالکیتش رو می کرد ر
 !چند دقیقه راه رفتن تو جا ایستاد و گفت ه ظاهرمون کن

ستی تو  صبی د ضرب رها کرد و ع ستم رو با  شدیم بدون نداه کردن بهم، د ظاهر 
نش رو خونده بودم! نمی دونم چرا نمی تونستم از موهاش کشید، چشه؟ کاش ذه
 .چشم هاش فکرش رو بلونم

 .به درخت تکیه زدم و بی خیال حرص خوردن شاهزاده به اطرافم نداه کردم

واقعا جندل زیبایی بود، حیف این درختها و برگ های قشههنگ نیسههت که مال ای 
 دیونه باشه؟

ستاد، مشوش بود، موهای به هم بعد از کمی قدم زدن، به طرفم اومد و روبروم  ای
ریلته ش به یاد ماکان انداختم، چشم بستم و رو گرفتم، چت شده دختر؟ تو باید 

 !ماکان رو فراموش کنی! اون ماکان نیست و نمی تونه باشه

با شنیدن اسمم از زبون شاهزاده صورتم رو برگردوندم و به چشم هاش نداه کردم، 
 خره دلش رو به دریا زد و گفتبرای زدن حرفی مردد بود، باال

 ه موقع نهار کجا رفتی؟

سوال بی رباش خیره نداهش کردم ، این همه راه منو اینجا آورده بود که  گیج از 
 این سوال رو بپرسه؟

 اخمام رو تو هم کشیدم و گفتمه همون جا نمی تونستی این سوال رو بپرسی؟

شی  سرک شتم و گفتمنداه ملتمس و چهری منتظرش دلم رو نرم کرد،   -رو کنار گذا
ستم کارش رو تموم کنم که از ویال بیرون زد و به  رفته بودم در ویالیی عموت ، خوا
طرف قصر اومد، منم چون کنجکاو شده بودم برای چی می خواد بیادو کشتنش رو 

 .برای بعد سپردم

خوشههحالی رو می شههد از چشههم هاش خوند ولی برای چی؟ نداه ازم گرفت وبه 
راسههتش همیشههه دلم می خواسههت یه خونه رو درخت  -شههم دوخت اطرافش چ

 .داشته باشم ولی حوصله درست کردنش رو نداشتم
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 !تو رو آوردم برام یه خونه باالی درخت بسازی -نداه خبیثی بهم کرد و گفت

به من چه!  -پوکر نداش کردم، واقعا که! چه دل خجسههته ای داره! رو ازش گرفتم 
 !من محافظتم نه حمالت

 .حمالی نیاز نداره فقط یه اشاره می خواد -لبلند پهنی رد و گفت

 .این درخت ها خیلی ضعیفن ، تحمل ندارن -چو چو نداش کردم و گفتم

شد، اما  سعی کردم ذهنش رو بلونم ولی نمی  شید،  ستام رو گرفت و ک دوباره د
ن چرا؟ قدرتم که باال رفته بود می تونسهههتم ذهن ماکان رو بلونم، پس چرا ذه

 شاهزاده رو نمی تونم بلونم؟

 بی حوصله به روبروم نداه کردم، کی اومدیم اینجا؟

 .یه درخت قدیمی با تنه ی تنومند. با تعجب و شوق بهش نداه کردم

 !ه این که دیده باید خوب باشه

 بدون نداه گرفتن از درخت سری تکون دادم که گفت

 !پس زود باش منتظرم -

کردم، یاد کلبه ی درختی ماکان افتادم و قلبم فشرده   به چهره ی پر از شوقش نداه
شههد، روز به روز منو بیشههتر به یاد ماکان می انداخت، همه ی حرکاتش، عالیقش 
مثل اون بود، این طور جدایی ازش خیلی سلت می شد، حاال که داشتم ماکانم رو 

 .پیدا می کردم، باید از پیشش می رفتم

اه کردم و اونو بزرگتر و با شههاخه های قوی تری نداهم پر از غم شههد، به درخت ند
شوندم و دور تا دور درخت رو با درخت  کردم، کلبه ای بزرگ و زیبا روی درخت ن

 .های یک ردیف و نزدیک به هم دیوار کشیدم

 !بیا بریم تو کلبه -شاهزاده لبلند پهنی زد و گفت

 .خودش زود تر از من روی درخت پرید و وارد کلبه شد
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شب کار   بی حس و سل دنبالش رفتم، چقدر خوابم می اومد، چاور می خوام ام ک
 .شانار رو تموم کنم، کاش این کار رو برای فردا می ذاشتم

 وارد کلبه شدم و وسایل مورد نیاز روتو اتاق چیدم و

 .به شاهزاده نداه کردم، با لبلند ندام می کرد، ولی دلم خندیدن نمی خواست

آغوش کشههید و محکم فشههار داد. باز همون حس به خودش رو بهم رسههوند و به 
 سراغم اومد، اون بوی ماکان رو نمی داد،

شتم و به عقب هل دادم، ازم جدا شد و عمیق ندام  سینه اش گذا دستهام رو روی 
کرد، دنبال چیزی تو چهرم می گشت. اندشت اشارم رو چند بار به سینش کوبیدم 

 !دیده تکرار نشه -و گفتم

 .فقط برای تشکر بود -فت اخمی کرد و گ

پوزخندی زدم و خودم رو روی تلت انداختم روی مبل تکی نشست وبهم نداه کرد 
یه چرت -، میز جلوش روپر از میوه کردم و گفتم پذیرایی کنی  تا تو از خودت 

شد،  سته  شم هام ب شدن حرفم چ کوچولو میزنم، خیلی خوابم میاد، قبل از تموم 
درت باز گذاشههتن شههون رو نداشههتم، چرا این طور پلک هام سههندین شههده بود و ق

شههدم؟ همه انرژیم رو از دسههت داده بودم، با اینکه حس خوبی به این موضههوع 
 .نداشتم وای نمی تونستم چشام رو باز کنم

 .طولی نکشید که تنم سندین شد و به خواب عمیقی فرو رفتم

 پارت: نود و هفت

سیاهی غرق بودم، بیابونی  سیاه که هیچ چیز جز تپه های کوچک میون دریایی از 
 .و ِگلی نداشت

صمیم گرفتم  شاید دارم خواب می بینم! ت ستم کجام و چه اتفاقی افتاده!  نمی دون
نیشدونی از خودم بدیرم تا بفهمم خوابم یا بیدار، تو تاریکی حتی خودم رو درست 

نمی نمی تونسهههتم ببینم، دسهههتم رو به طرف بازوم بردم ولی هر کاری می کردم 
 .تونستم خودم رو لمس کنم
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شده  شد، درست مثل روح  ستام رو به طرف پام بردم ولی باز هم ن وحشت زده د
بودم. نه... نه مثل روح نشهههده بودم، واقعا روح بودم! وحشهههت تمام وجودم رو 

 !گرفت. نکنه مرده باشم

که  نداره؟ برای این  داه کردم، یعنی تو جهنمم؟ پس چرا آتیش  به دور و ورم ن
 .اطرافم رو درست ببینم سعی کردم خودم رو آتیش بزنم ولی هر کاری کردم نشد

خودم رو روی زمین انداختم. عجیب بود، با اینکه روح بودم ولی می تونستم زمین 
رو لمس کنم. باز چه بالیی سههرم اومده، یعنی کار هاِم؟ اما اون هر وقت کاری می 

ص ست کنه قبلش بهم می گفت. چاره ای جز  ضعیت بدی خوا شتم، و بر کردن ندا
 !بود حوصله ام داشت سر می رفت

 #وهرام

یک ساعتی بود که به مبل تکیه داده بودم و به دخترک غرق خواب نداه می کردم، 
 !تو خواب هم بد اخالق و تلس بود اندار می خواست منو بزنه

دم، خواب بسش بود باید بیدارش می کردم، از جام بلند شدم و باالی سرش ایستا
 متوجه ی گره ی ابروهاش شدم، یعنی داره خواب میبینه که این قدر اخم کرده؟

 سری تکون دادم و اسمش رو صدا زدم

 .آسا بلند شو-

یه چیزی مشهههکوک بود، خودم رو بهش  کوچکترین حرکتی نکرد، تعجب کردم، 
نزدیک کردم و دسههتش رو گرفتم، سههرد بود، به یک آن قلبم ایسههتاد! نکنه مرده 

شه شونه ش رو گرفتم و با شده؟  ضعیف بود، یعنی چی  . نبضش رو گرفتم، خیلی 
 تکون دادم

 .هه آسا چی شدی؟ آسا بلند شو

باز هم بی حرکت موند، تو بغل گرفتمش و به طرف در رفتم، باید می بردمش قصر 
 .و تا پزشک ببینش! حالش اصال خوب بود
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شار دادم ولی شتم و ف ستدیره ی َدر گذا ستم رو روی د هیچ تکونی نلورد، اینجا  د
 چه خبر بود؟

آسهها رو دوباره روی تلت گذاشههتم و به جون در افتادم، ولی حتی یه سههانت هم 
 .تکون نلورد، مثل سنگ سفت و محکم بود

شیدم  شتم و ک ستدیره گذا ستم رو روی د در رو رهاکردم و به طرف پنجره رفتم، د
و باز کردم، ولی با دیدن بیرون به راحتی باز شد، لبلندی رو لبام نشست و پنجره ر 

پنجره که خارهای بزرگ و عجیب و پیچ در پیچ کل فضهههارو گرفته بودو به معنی 
 .واقعی ترسیدم

ما زندانی شده بودیم یا شایدم تلسم، مامعن شدم آسا تلسم شده. پنحره رو بستم 
 .وبه طرف آسا رفتم، باید بیدار می شد وگر نه کار هر دو مون تموم بود

ستم رو به کنار  سال بلوابه! د ستاش رو گرفتم، نکنه مثل من یک  شستم و د ش ن
طرف سرش دراز کردم و پیشونی بند ور از پیشونیش کنار زدم، سرش رو بلند کردم 

 .و پیشونی بند رو از موهاش جدا کردم

سرخش کردم، چقدر از اینکه بهش گفتم موقرمزی حرص خورد،  نداهی به موهای 
 .هش نزدیک کردم و دستی الی موهاش کشیدمنا خاسته خودم رو ب

 « چرا می خواستی منو بکشی؟»

با شنیدن صدای آسا به چشم هاش نداه کردم ولی هنوز بسته بود، یعنی چی پس 
 چرا صداش رو شنیدم؟

 دوباره صداش بلند شد

 « !اوه ممنون که اینقدر به فکر منی خجالت زدم کردی»

یچه! چرا احسههاس می کنم قبال اون ها رو خدایا این صههدا ها چیه تو گوشههم می پ
 !شنیدم
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دستم رو روی گره ی بین ابروهاش گذاشتم و به باال فشار دادم، گره ی ابروش به 
 .راحتی باز شد و ابروهاش به حالت عادی برگشت

 « !پسره ی کله شق»

باز صدای آسا بود که تو ذهنم پیچید. با هر باری که صداش تو گوشم می پیچید، 
 .تو دلم می نشستبیشتر 

 « !نه دیده می ترسم تو هم نظرت عوض شه و بلوای ملم رو بزنی »

 یعنی داره با کی حرف میزنه؟

 « .پس فقط برای قدرت می خواستیش »

 .باز کنجکاوی همه ی وجودم رو گرفت

شم؟... » شقت ب شیم، حاال من فرتی عا ستی بک خیلی پر توقعی یادت رفته می خوا
شامم چ شام دیده رو ماکان من خونا شام خون یه خونا را نمی فهمی؟... یه خون ا

 «.نمی خوره

 !ماکان؟ پس داره با اون حرف میزنه

 .یه وقت خجالت نکشی که داشتی می خوردیم»

 «راست میدی ماکان؟ یعنی آدم نکشتی؟ ....

دیده داشههتم دیونه میشههدم، معلومه پسههره خیلی بیشههعوره، چرا همچین پسههری 
 دوستِش؟

 .وجودم رو گرفت وجسم بی جونش رو تو آغوش کشیدمحسادت همه 

 پارت: نود و هشت

بر نمی اومد، از بدنش خیلی سهههرد بود، ندرانش بودم ولی هیچ کاری از دسهههتم 
 .کنارش بلند شدم و پتو رو بیشتر دورش پیچیدم و سعی کردم بدنش رو گرم کنم
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کالفه از جا بلند شدم، باید یه کاری می کردم، خیلی از دست عمو کفری شدم، اگه 
هاش رو  با له  قاب قدرت م ببینمش خودم جونش رو می گیرم ولی می دونسهههتم 

ه بتونم به قصههر هم برگردم فایده ای نداره، ندارم، اگه آسهها به هوش نیاد حتی اگ
عمو ممکنه باز هم طلسمم کنه! ولی چه طور اینقدر قوی شده حتی آسا هم نفهمید 

 .طلسمش کرده

 #آسا

خسته از انتظار از جام بلند شدم و شروع به راه رفتن کردم، ولی فایده ای نداشت 
بدون مقصههد راه می جز سههیاهی و زمین خالی چیزی نبود، همین طور بی خیال و 

رفتم، بدون اینکه جلوم رو درسهههت ببینم، ولی با برخوردم به جسهههمی از حرکت 
 ایستادم، تاریکی امکان دیدن چهرش رو بهم نمی داد

 کی هستی؟ -

یه باره همه جا روشههن شههد و چهره ی هام جلوم نمایان شههد، با دیدنش همه ی 
خیز برداشتم تا یقش رو ناراحتی هام ازش جلوی چشم هام روگرفت و به سمتش 

بدیرم ولی موفق نشدم و دستم ازبدنش رد شد، منتظر توضین بهش چشم دوختم 
 .که شروع به صحبت کرد

شت از درون تو رو  - شکست خوردی، موقعی که دا شانار  شتباه کردی آسا، تو از  ا
سمت می کرد ولی تو فکر می کردی می خواد  شت طل سوخت، در حقیقت دا می 

 !ه، حاال هم تو طلسم شدیتو رو بسوزون

شاهزاده بودم  شم، به فکر  شتر از اینکه ندران خودم با باید چی کار کنم چه طور -بی
 این طلسم باطل میشه! پس چرا من تو بدن کسی نرفتم؟

 .چون نمی خواست این بار ریسک کنه و با کشتن طرف طلسم باطل بشه -

 حاال باید چیکار کنم؟-ناامید بهش نداه کردم

شی؟  -ندی زد و گفتپوزخ ست همه راحت  ستی بری جایی که از د مده نمی خوا
 !حاال هم به آرزوت رسیدی راحت اینجا زندگی کن
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نه هام باید -بهم پشههت کرد و قدمی برداشههت، ترسههیده خودم رو جلوش انداختم 
 !برگردم، جوِن شاهزاده تو خاره، خواهش می کنم کمکم کن

سری تکون داد پیروز لبلندی زد، اندار منتظر بو شنوه!  د این حرف ها رو از زبونم ب
و گفت: باشه ولی همه چیز بستدی به خودت داره، تو خیلی قوی هستی با قدرت 

 !تمرکز و تلیل می تونی به جسمت برگردی

سعی کردم  شستم و  شد. روی زمین ن بعد از زدن این حرف از جلوی چشام غیب 
جسمم تجسم کردم و چشم هام رو باز تمرکز کنم، باید برمی گشتم، روحم رو توی 

 .کردم ولی باز تو بیابون بودم

نا امید نشههدم باید بیشههتر تالش می کردم، نمی تونسههتم شههاهزاده رو تنها بزارم، 
 .چشمام رو بستم و سعی کردم طوالنی و عمیق تمرکز کنم

یک ساعتی گذشته بود و کوچیکترین حرکتی نکرده بودم فقط جسمم رو تصور می 
سندینی چشام رو کردم  ولی احساس می کردم داره خوابم می گیره، خواب خیلی 

گرفت، پلک های بسههته ام خسههته شههد و روی هم افتاد و به خواب عمیقی فرو 
 .رفتم

 #وهرام

شیدنش  شیده بودم با اینکه میل عجیبی برای به آغوش ک صله کنارش دراز ک با فا
ی می رفت و داخل کلبه تاریک داشههتم ولی خودم رو کنترل کردم، هوا رو به تاریک

 .شده بود، خوابم گرفته بود ، چشم هام بسته شد و به خواب عمیقی فرو رفتم

با احساس جسمی روی سینه م از خواب بیدار شدم، هوا روشن شده بود، ندام رو 
سته لبلندی روی  شنا بود، ناخوا شم دادم، موهای قرمزش کامال آ سم تو آغو به ج

شههد، ولی با یاد آوری اینکه چه طور اومده تو بغلم،  لبم نشههسههت و چشههام بسههته
چشههام گرد و به پهلو چرخیدم و سههرش رو روی دسههتام گذاشههتم، اخمی کرد و 
شده  سا خوب  شتم بال در می آوردم، آ شحالی دا سبوند، از خو خودش دو بهم چ
بود، باید اعتراف کنم دلم برای اخماش تنگ شههده بود، چه طور می تونسههتم بزارم 

ز ماموریت از پیشم بره؟ دستی تو موهاش کشیدم و سرش رو از سینم فاصله بعد ا
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باز اخماش رو تو هم گره زد و گفت ماکان اذیت  -دادم و به چهرش نداه کردم، 
 .نکن خوابم میاد

صبانی تند تند  شده بود و از ع شک  ستم تو هوا خ سبوند، د باز خودش رو بهم چ
 !نفس می کشیدم شایدم از حسادت

صد تا ماکان از فکر می   شونت بدم  شه!؟ االن یه ماکانی ن کرده تو بغل ماکان جون
کنارش در بیاد. تا بفهمه چی شهههد از تلت بلندش کردم و به زمین کوبیدمش، با 

وای خدا جون  -چشههای گرد هاج و واج به اطرافش نداهی کرد و لبلند عمیقی زد
 .طلسم رو شکستم

 !ری؟ چرا انداختیم زمینمده کرم دا -یهو به طرفم برگشت و گفت 

شده، پوزخندی زدم و گفتم ستم چه مرگم  شار زیادی روم بود خودمم نمی دون  -ف
شتباه گرفتی و بغلم کردی، اون وقت میدی  از من می پرسی، منو با ماکان جونت ا

 چی شده؟

 واقعًا!؟ -با تعجب ندام کرد و گفت

شتباه نکن تو هیچ وقت مث -بدون حرف نداش کردم که گفت ل ماکان نیستی که ا
 !بلوام اشتباه بغلت کنم. ماکان یه چیز دیده س

شت  شیاون خندید و با لذت ندام کرد. میل عجیبی به کوبیدن م بعد از این حرف 
 .محکمی به لبای سرخ قشندش که حاال تا بنا گوش باز بود داشتم

بلند شد روم رو ازش گرفتم تا نزنم لهش کنم البته زورش هم نداشتم. از روی زمین 
و به دور و ورش نداه کرد ، اشههاره ای به دیوار اتاق کرد، دری باز شههد، به طرف در 

 ...رفت و وارد شد

 پارت: نود و نه

 #آسا
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آبی روی صههورتم پاشههیدم و از آینه به موهای آشههفته م نداه کردم، حال شههونه 
بایی کردنش نداشتم،. مثل همیشه از قدرتم استفاده کردم و موهام رو به شکل زی

 .باال جمع کردم و چند تاری رو روی صورتم ریلتم

از حسهادت توی چهره ی شهاهزاده، خوشهحال بودم و انرژی زیادی گرفته بودم از 
 .دستشویی خارج شدم، شاهزاده روی تلت نشسته بود و به گوشه ای خیره بود

 .نداه ازش گرفتم و میز صبحونه ای آماده کردم و پشتش نشستم

شد که ه شدیم. چه خوب  شندی تلف می  ام این قدرت رو بهمون داد وگر نه از گ
 .شاهزاده هنوز با اخم ازم رو گرفته بود، دلم راضی به قهر کردنش نبود

 .سعی کردم آشتیش بدم

 .شاهزاده، بیاین صبحونه بلوریم باید بریم-

 .بدون نداه کردن بهم گفت: میل ندارم خودت بلور

سر بچه های ست مثل پ شدم، در صی  شدم و  حر لوس قهر کرده بود. از جام بلند 
کنارش نشستم، زیر چشمی لحظه ای ندام کرد و رو گرفت، خندیدم و فاصله رو پر 

 .کردم و چسبیده بهش نشستم

با اخم به طرفم برگشهههت که گفتم: اگه نیای صهههبحونه بلوری از یه روش دیده 
 !استفاده می کنما

 .اخماش رو پر رنگ تر کرد و گفت: میل ندارم

 !واقعًا که کله شقی -پفی کشیدم

خواسههتم از جام بلند شههم که بازوم رو گرفت و با چره ای پر از تعجب گفت: چی 
 گفتی؟

 !ابرویی باال انداختم و زوم چشاش گفتم: گفتم کله شق، مشکلیه

 تو به همه می گی کله شق!؟ -تعجب از چهرش پاک نشد
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 .شماستخندیدم چشمکی بهش زدم: نه این صفت ملصوص خود 

 .گیج شده بود و خیلی با مزه رفته بود تو هپروت

 .پاشو برو آبی به صورتت بزن و بیا صبحونه بلوریم -از جا بلندشدم

این بار بدون حرف به طرف سرویس رفت، پشت میز نشستم و مشغول صبحونه 
خوردن شدم، پنج دقیقه بعد شاهزاه هم اومد و پشت میز نشست، نداش نکردم و 

خوردن ادامه دادم، صههبحونم رو خوردم و کنار کشههیدم و خیره به  به صههبحونه
شههاهزاده نداه کردم، کالفه بود، با ندام کالفه گیش بیشههتر شههد و دسههت از غذا 

 !خوردن کشید، و بی ربط گقت: ماکان کیه؟ میلوام ببینمش

شه!  شدم، نکنه چیزی یادش اومده با شتم و به طرفش خم  ستام رو رو میز گذا د
 چرا می خوای ببینیش؟ -سیدممشکوک پر 

اخماش رو تو هم کرد و گفت: همین طوری، اصهههال ولش کن. چه طور تونسهههتی 
 !طلسم رو بشکنی؟ فکر می کردم مثل من یک سال می خوابی

بی خیال گفتم: طلسهههم منو تو فرق می کرد، با قدرت فکرم تونسهههتم برگردم، البته 
 .خیلی هم آسون نبود

 م؟گیج گفت: من چه طور برگشت

 !مردد بهش نداه کردم وگفتم: تو با مرگ کسی که روحت تو بدنش بود برگشتی

شوک رفته بود و خیره ندام  شده بهم نداه کرد و حرفی نزد، تو  شم های گرد  با چ
 می کرد، بالخره دهن مبارک رو تکونی داد و گفت: چی؟

ط همین بی خیال، می دونم این حرفا رو باور نمی کنی، پس توضین نمی دم، فق -
قدر بدون که روحت تو یه سهههالی که خواب بودی تو بدن یه نفر دیده، زندگی می 

 .کرد

 اروم گفت: تو بدن کی؟
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نداه ازش گرفتم، زود بود بدونه، اصهههال باید خودش می فهمید، دیده راهنماییش 
 .نمی کردم

سوالی  شد،  ستدیره رو گرفتم ولی هر چی کشیدم باز ن از جام به طرف در رفتم و د
 به شاهزاده که هنوز تو خیالت شناور بود نداه کردم و گفتم: اینجا چه خبره؟

 .اینجا گیر کردیم، هیچ راه بیرون رفتنی نیست -بلند شد و کنارم ایستاد 

شاهزاده  صدای  شترم کردم که دوباره  سم دیده؟ نداهی به اند تو فکر رفتم، یه طل
 .بلند شد

 !آسا بهم بدو تو بدن کی بودم-

 !باال انداختم و گفتم: من چه بدونم شونه ای

شد  شکوک ندام کرد، بی خیال بیرون از کلبه رو تو ذهنم گذروندم که دریچه باز  م
و جندل رو نشهههون داد، لبلندی زدم و دوباره آسهههتین شهههاهزاده رو گرفتم که 
پوزخندی زد و گفت: مثل اینکه تا حاال دسههتش بهم نلورده! کی بود تا صههبن تو 

 بود؟ بغلم خوابیده

شونه ای باال انداختم و گفتم: اون موقع خواب بودم متوجه کارم نشدم، نمی خوام 
 !، فکر کنی با می خوام ملت رو بزنم

دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند، با پورخندی گفت: حتی 
 !اگه تو بغلم باشی هم نمی تونی ملم رو بزنی

 !دونم زیادی بی احساسی ولم کن، می -اخمام رو تو هم کردم

بهتر از اینه که مثل تو دو تا عشههق رو  -سههرش رو به گوشههم نزدیک کرد و گفت
 !تجربه کرده باشم

ازم جدا شد و خبیث تو چشام نداه کرد. غمدین گفتم: نیهاد پسر خوبی بود، شاید 
. اگه ساواش طلسمش نکرده بود، االن ازدواج کرده بودیم... و اما ماکان باید بدم..

 .مثل تو یه خر کامل و بالغ بود
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 .حاال نوبت من بود که با خباثت و لبلند به حرص خوردنش نداه کنم

 .ادامه دادم: ولی با تمام خریتش دوسش داشتم و دارم

 ...دندون سایید و بیشتر کمرم رو فشار داد

 پارت: صد

نزد، دسهههت هام رو دور گردنش انداختم، با اینکه از کارم تعجب کرد ولی حرفی 
 !فهمیده بودم که جذبم شده وگر نه چرا باید به ماکان حسودی می کرد

سش داری این  سی که دو صورتم چرخوند وگفت: وقتی در مورد ک نداهش رو تو 
 .طور بی ادبانه حرف میزنی، نمی شه انتظاری ازت داشت

 !خندیدم و سرم رو جلو بردم و آهسته گفتم: فکر کنم تو از اون دو تا بهتر باشی

 نظرت چیه؟ -چشم هام رو خمار کردم و گفتم

 همه ی دوست داشتنت همین بود؟ چند تا چند تا؟ -گیج ندام کرد و گفت

 ازش جدا شدم و خندیدم. اخمی کردو گفت: دستم انداختی؟

 !نه به جون تو -

ست خورده ی  شتر گره زد و نداش رو به لبام دوخت و گفت: من د اخماش رو بی
 .دیدران رو نمی خوام

 !هر جور راحتی -شونه ای باال انداختم

شدیم، اطراف خبری نبود، ظاهر  شدیم، از دریچه رد  ستش رو گرفتم و غیب  مچ د
شهههدیم. نداهش روم سهههندینی می کرد، اهمیتی ندادم و به اطراف نداه کردم. به 
طرف خونه درختی برگشتم، هیچ اثری ازخونه درختی نبود، شانار غیبش کرده بود 

 .ز و حساب شده کار کرده بود ولی نمی دونست با آسا طرفه. چقدر تمی

به شاهزاده که با اخم ندام می کرد، لبلندی زدم و گفتم: آماده ی؟ باید بریم خونه 
 !ی ماکان
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 دندون سایید و گفت: چرا؟ باهاش قرار داری؟

پشت چشمی نازک کردم و بدون جواب دریچه ای باز کردم و وارد شدم، شاهزاده 
شت  سیر هم پ شد و به اطراف نداه کرد، نداش رو دیوار ثابت موند، م سرم وارد 

نداش رو دنبال کردم و به قاب عکس ماکان که به دیوار چسههبیده بود رسههیدم، با 
 .دیدنش اشک تو چشمام جمع شد، سریع نداه گرفتم که صدای شاهزاده بلند شد

 ماکان اینه؟ -

 .بدون نداه کردن بهش گفتم: آره

 !آشناس چقدر چهرش-

 راست میدی؟ -متعجب نداش کردم

نداش رو از عکس گرفت و قدمی به سمتم برداشت و روبروم ایستاد، با چشم های 
دللور و ناراحتش خیره ام شههد. دسههتی روی گونم کشههید و گفت: چرا گریه می 

 کنی؟ دلت برای ماکان تنگ شده؟

 .دستش رو پس زدم و ازش فاصله گرفتم

ت تو قصر خار ناکه، میرم سراغ عموت بعد از کشتنش برمی تو اینجا بمون، بودن -
 .گردم و می برمت خونت

شیدنی های زیادی چیدم و رو بهش گفتم: کسی اینجا نمیاد  روی میز میوه هاو نو
 .ندران نباش

دریچه ای جلوی ویالی شانار باز کردم خواستم وارد شم که شاهزاده مچ دستم رو 
سوالی شتم و  صورتش حرف اول رو  گرفت. به طرفش برگ نداش کردم، ندرانی تو 

 .میزد، لبلندی زدم

 .ه به زودی برمی گردم، کشتن شانار برام کاری نداره

 .سری تکون داد و گفت: نمی تونم اجازه بدم تنها بری
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اگه ببرمت دست و پام بسته می شه، نمی تونم برای دفاع خودم رو  -پفی کشیدم
 .آتیش بزنم

ون کشید و خودم رو غیب کردم. وارد دریچه شدم روبروی دستم رو از دستاش بیر 
 .ویالی شانار ایستادم

شههانار مرد مرموزی بود حتی از جادوگر هم قوی تر بود، شههکسههت دادنش نیاز به 
هوش زیادی داشهههت قدرتم زیاد بود ولی هوشهههم...باهوش نبودم وگر نه نمی 

نباید هیچ فرصتی تونست طلسمم کنه. شانار به راحتی حضورم رو حس می کرد، 
 .بهش بدم و به محب دیدنش کارش رو تموم کنم

وارد حیاط ویال شدم. ندهبانها متوجه حضورم نشدند، کمی استرس داشتم ، دور تا 
دور ویال رو از نظر گذروندم و وارد ویال شهههدم، به سهههالنی که دفعه ی قبل اومده 

مبل راحتی لم داده  بودیم رفتم و همراه خدمتکار وارد شهههدم، شهههانار با زنی روی
 .بودن و خوشحال نوشیدنی می خورن

 .عقب ایستادم تا متوجه حضورم نشنو که همین طور هم شد

 !شانار با لبلند به زن گفت: تو از همشون باهوش تر و حیله گر تری

 .زن خنده ای مستانه سر داد و گفت: قابل شما رو نداشت شاران خان

ردم و تو لحظه ای همه ی وسهههایل دور و ظاهر شهههدم و مثل زن خنده ای بلند ک
شیشه ای و  شدم ظروف  صدای خورد  صدایی بلند تیکه تیکه کردم.  ورشون رو با 
سیده بهم نداه کردن، خنده بر  شد و تر شون  شت  سمه های چینی باعث وح مج
سم هام  ستی طل شد، زن با ترس گفت: امکان نداره، چه طور تون شون خشک  لبها

 !سم رورو بشکنی اونم دو تا طل

پوزخندی زدم و سوالش رو با نداه به شانار جواب دادم، تو چشای شانار نداه کردم 
 .و گفتم: شاید معلم خوبی نبودی و درست تدریس نکردی

 !شانار خشمدین بلند شد، پوزخندی زد و گفت: شاید باید اول از شر تو خالص بشم
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انار نداهی مبهوت به لبلندی زدم و تو یه لحظه دور تا دورمون رو آتیش زدم، شهه
 .آتیش کرد و آب دهانش رو قورت داد

ته بود کردم. دوباره می خواسهههت  با تمرکز زیر نظرم گرف به جادوگر که  داهی  ن
 !طلسمم کنه

شم های  سمتش پرتاب کردم که تو قلبش فرو رفت و با چ شیری از آتش به  شم
 .وحشت زده، روی زمین افتاد

ن شعله های آتش، خودش رو بیرون انداخت، شانار به سمت پنجره دوید و از میو
چه طور فکر کرده می. تونه از دسههتم فرار کنه!؟ دنبالش از پنجره بیرون پریدم ولی 

 اثری ازش نبود. گیج اطراف رو نداه کردم یعنی کجا رفت؟

شنا  شدم، به طرف باالی آب  شناور  شدو توی دریایی از آب  یک باره زیر پام خالی 
ن بسته بود وراه خروجی نداشت، دوباره توی تله افتاده بودم کردم ولی زمین دها

 .و راهی جز استفاده از حلقه نداشتم

شد، از دریچه رد  صور کردم دریچه باز  شدم، خونه ی ماکان رو ت شتم خفه می  دا
شد. موهام رو کنار  سم باز  شدم، نف شدم و مثل موش آب کشیده روی زمین پهن 

ا دیدن شههلص جلوی روم نفسههم حبس شههد، این زدم و به روبروم نداه کردم، ب
 امکان نداشتو ماکان مرده بود! پس این کیه کنار شاهزاده نشسته!؟

 پارت:صد و یک

 #وهرام

چیزی از رفتن آسا ندذشته بود که در آپارتمان باز شد و شلصی وارد شد، نکنه فکر 
 !کنه دزدم

اون ماکان بود، آسهها که گفت کسههی نمیاد! با دیدن چهرش خونم به جوش اومد، 
سر  صبی بودم ولی باید یه جواب براش اماده می کردم. بادیدنم  شقش هه... ع ع

 !جاش ایستاد و بااخم ندام کرد و گفت: تو کی هستی

 .از دوستان آسا هستم -
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ابرویی باال انداخت و سههری تکون داد، از باال تا پایین بدنم رو اسههکن کرد و گفت: 
 خودش کجاست چرا اومدی اینجا؟

حرصی از دست آسا پفی کشیدم و گفتم: خودش رفته جایی بهم گفت اینجا بمونم 
 .تا بیاد

 .چشاش برقی زد و گفت: مشکلی نیست بفرمایید بشینید

سری تکون دادم و سر جام نشستم، عصبی بودم، چرا آسا اینجا رو انتلاب کرده، 
دمی شههده؟ البته معلومه کجا بهتر از خونه ی عشههقش!؟ چه طور عاشههق همچین ا

شتم. شایدم از حسودی دارم براش عیب  اصال شلصیت و نداهش رو دوست ندا
 .می تراشم ولی با دیدن ماکان تمام حدس هایی که زده بودم نقش بر آب شد

بعد از صههدا هایی که تو ذهنم بود و حرف ای آسهها به این نتیجه رسههیده بودم که 
 .یک سالی که آسا می گفت رو تو بدن ماکان بودم

 !لی با دیدن ماکان تمام معادالتم خراب از آب در اومد، پس من تو بدن کی بودم؟و

ماکان با لبلندی پهن ندام کرد و گفت: خیلی باهاش حرف دارم، دوست دارم زود 
 .تر بیاد

از بس دندونام رو روی هم ساییده بودم فکم داشت داغون می شد، مده دستم به 
ه اون دو تا ترجین میدم، نمی ذارم مال این پسر آسا نرسه! اصاًل مده ندفت تو رو ب

 !بشه

شد رو زمین،  سا همراه مقداری آب از آسمون پرت  شته بود که آ ده دقیقه ای ندذ
چرا همچین شده؟ موهاش رو کنار زد ولی با دیدن ماکام دهانش باز موند، شوکه 

 .شده بود و هیچ تکونی نمی خورد

 #آسا

چشهههم ازم بر نمی داشهههت نداه می کردم، چاور گیج و هیجان زده با ماکانی که 
شاید هام  شدم  شکوک  شم هام جونش رو گرفته بود، م ممکن بود هام جلوی چ

 !خودش رو شکل ماکان در آورده
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شمای مهربون  شدم. چ شم هاش  شام رو ریز کردم و نداه ازش ندرفتم، ذوم چ چ
شاهزا شم های  شلص روبروم کجا؟ چ شهوت  شم های پر از  ده با ماکان کجاو چ

 .اینکه با چشم های ماکان متفاوت بود ولی اون مهربونی بیشتر توش دیده می شد

ناخاسته به شاهزاده نداه کردم. از خشم سرخ شده بود و می لرزید. ناراحت شدم، 
 .همش تقصیر فرد روبروم بود

نداهم رو به طرف ماکان برگردوندم، در حالی که همه ی بدنم رو زیر نظر گرفته 
جا بلند شههد وبه طرفم اومد، نداهی به خودم کردم، لباسههم به تنم چسههبیده بود از 

بود، سریع لباسم رو خشک کردم و سر جام ایستادم، چشم های ماکان گرد شد و 
 گفت: چه طور این کار رو کردی؟

 بدون جواب دادن به سوالش پرسیدم: تو کی هستی؟

 م؟خوب ماکانم ، قرار بود کس دیده ای باش -چشاش خندید

ست، پس  شدم هام نی ستاده بود مامعن  با اخم نداش کردم، حاال که رو بروم ای
کیه؟ هیچ کدوم از کسههایی که می شههناختم نمی تونسههتن تغییر قیافه بدن به جز 

 .هام

 !هام تو رو جلوی چشم های خودم کشت، تو ماکان نیستی -پوزخندی زدم

 !که تونستم برگردم توشابرویی باال انداخت و متفکر گفت: پس بدنم آزاد شد  

 !شوکه نداش کردم چی داشت می گفت

 در مورد چی حرف می زنی؟-

خندید و گفت: مده تو ماکان رو نمی خواسهههتی؟ حاالجلوتم، چرا معالی بپر تو 
 .بغلم

صله گرفتم، این  شیاون ندام کرد. اخمی کردم و یه قدم فا ستاش رو باز کرد و  د
که روحه که به انسهان شهلصهیت میده،   ماکان رو دوسهت نداشهتم، حاال فهمیدم
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نداهی به شاهزاده کردم، داشت از عصبانیت منفجر می شد. از ماکان دور شدم و 
 !به طرف شاهزاده رفتم، کنارش نشستم و رو به ماکان گفتم: می شنوم

ماکان پر اخم نداهی به فاصههله ی صههفر من و شههاهزاده کرد و گفت: چیز جالبی 
، مده باهام به ایران نیومدی که با هم زندگی کنیم! پس نیست که بدم. من ماکانم

 !پیشم بمون

گیج بهش نداه کردم، این چیزا رو از کجا می دونسههت دیده داشههتم عصههبی می 
 .شدم

ساکت  - سه، من با تو نیومدم، کسی که من باهاش اومدم ایران تو نبودی، پس  ب
 !شو، بدو کی هستی و چه طور خودت رو شبیه ماکان کردد؟

 .من ماکان اصلی هستم -وزخندی زد وگفتپ

وحشت زده نداش کردم، ماکان اصلی که مرده بود، از دست هام عصبی شدم چرا 
 این قدر بازیم میداد؟

شاهزاده که با اخم ندامون می کرد گفتم: بهتره از این جا  شدم و رو به  از جا بلند 
 .بریم

 !تو اینجا پیش من می مونی -ماکان داد کشید 

کاری نکن قبل از اینکه حقیقت رو بفهمم آتیشت بزنم، هر   -سمتش برگشتم تیز به
 .وقت خواستی مثل آدم حقیقت رو بهم بدی بیا گیالن به خونم

 .رو به شاهزاده گفتم: بلند شین بریم

 .شاهزاده از جا بلند شد که ماکان گفت: ولی من خونه ت رو بلد نیستم

ندی زدم و گفتم لد نیسهههتی -پوزخ مدی و می  چه طور ب ته او یادت رف عزیزم؟! 
 خواستی بکشیم؟

 چشاش گرد شد و گفت: می خواستم بکشمت؟



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

375 

 

شاهزاده رو گرفتم دریچه رو باز کردم و گفتم:  ساییدم و مچ دست  عصبی دندون 
 .فردا خونه باش با هام برمی گردم تا تکلیفت رو روشن کنم

عصبی بازوم رو کشید از دریچه رد شدیم و وارد خونه ی خودم شدیم که شاهزاده 
 !و تو صورتم غرید: سریع بدو اینجا چه خبره

 پارت: صد و دو

 !چرا فردا همین االن باید همه چیز مشلص بشه -

با شنیدن صدای ماکان عصبی به سمتش برگشتم. پسره ی سمج از دریچه رد شده 
 بود. بازوم رو از دست شاهزاده بیرون کشیدم وگفتم: پس شروع کن، بدو منظورت

 از برگشتن به بدنت چی بود!؟

به طرف پذیرایی رفت و خودش رو روی مبل تک نفره پرت کرد ، بااین کارش هر 
 .چی گرد و خاک تو مبل بود بلند شد و ماکان مشغول سرفه شد

ذوق زده خندیدم که شاهزاده دستم رو گرفت و محکم فشاری داد، با دیدن چهره 
 .میبندم ، اتوماتیک وار نیشم بسته شد ی پر اخم و نداهی که می گفت ببند یا

یدم و  ها رو بیرون کشههه بل  بار م یه حرکت همه ی غ ها رفتم و تو  بل  بارف م
 .روبروش نشستم، شاهزاده هم کنارم نشست و با اخم ماکان رو نداه کرد

 .گلویی صاف کردم و گفتم: خوب می شنوم

فت:  ندی زد و گ کان لبل یادی نمی دو»ما نم، فقط راسهههتش خودم هم چیز ز
چیزهایی رو که می دونم بهت میدم. یک سال پیش بین من و سانیار جندی بزرگ 
راه افتاد، به قصهههد کشهههت هم رو می زدیم، هر دو رخمی بودیم دیده توان تکون 

 .خوردن از جامون رو هم نداشتیم

خون زیادی ازمون رفته بود، و هر دو منتظر مرگ بودیم، چشههمای سههانیار بسههته 
شتم توانم رو از دست شد، فهمیدم   شته بود، منم دا ساعت گذ که تموم کرده، یک 

سال به بدنت احتیاج دارم، در  ستاد و گفت: یک  سرم ای می دادم که مردی باالی 
 .عوض کاری که برام می کنی فرصت دوباره زندگی کردن رو بهت میدم
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 معنی حرفاش رو نمی فهمیدم، چشام داشت بسته میشد که احساس کردم روح از 
بدنم به بدن دیده ای منتقل شههد. چشههم هام رو باز کردم ، اون شههلص نبود ولی 
شده بودم ، گیج  سانیار  بدن خودم رو بی جون رو بروم می دیدم و من وارد بدن 
بودم و نمی دونسهههتم چه اتفاقی افتاده. ولی وقتی بدنم بی حرکت موند ترجین 

ن جا دور شدم و به خونه ی دادم به جای مردن تو جسم دشمنم زندگی کنم، از او
 .سانیار رفتم چون دیده خونه ی خودمون نمی تونستم برم

منتظر بودم خبر مرگم به گوشههم برسههه ولی هر چه منتظر موندم خبری نشههد، تا 
 .اینکه ماکان تقلبی رو دیدم، شلصی جسمم رو تسلیر کرده بود

ینجا بودکه اون به خاطر همین دشهههمنی سهههانیار و ماکان ادامه پیدا کرد، جالب ا
 « .شلص ادعا می کرد ماکانه

با  مدنم  داه کرد که گفتم: پس خبر او کان حرفاش رو قاع کرد و منتظر بهم ن ما
 !ماکان به ایران رو برای همین می دونستی؟

نیش ماکان باز شهههد و گفت، تو ماکان تقلبی رو انتلاب کرده بودی، حاال ماکان 
 !اصلی روبروت نشسته

ندی زدم و گ بازی بود برای منحرف  -فتم پوزخ یه  مدن  به ایران او ما برای  قرار 
کردن ذهن بقیه وگر نه می خواستیم ایران که اومدیم از هم جدا شیم وهر کی بره 

 .سراغ زندگیش

منتظر به ماکان نداه کردم، داشهههت دروغم رو تجزیه و تحلیل می کرد، با تعجب 
 !گفت: واقعاً 

 ونستی به بدنت برگردی؟سری تکون دادم و گفتم: چه طور ت

خیلی بده به بابات بدی، منو نکش من پسرتم ولی اون بده  -باز لبلندش کش اومد
 !ببند دهنتو تو پسرم رو کشتی

نتونسهههتم جلوی خندم رو بدیرم و پقی زدم زیر خنده، چشهههای ماکان برقی زد و 
 !گفت: آسا ازت خوشم اومده پیشم بمون
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 .م بهتره بری دوست دخترت رو بیاری پیشتمتاسف -خندم رو خوردم، بچه پر رو

 .پشت حرفم پوزخندی زدم ، اخمی کردو چیزی ندفت

 !راستی پیش کارن رفتی؟ اون فکر می کنه مردی -

سهههری تکون داد و گفت: چشهههمام رو که باز کردم تو خونه ی خودم بودم، گفتم 
 .کمی استراحت کنم بعد برم

به خودم جواب پس می داد، چرا ماجرای دیده نیازی به اومدن هام نبود ولی باید 
 ماکان رو ندفت!؟

آسا گفتی هام ماکان تقلبی رو جلوی چشمات  -صدای ماکان از فکر بیرونم کشید 
 کشت، درسته؟

 سری تکون دادم که گفت: ازش نپرسیدی علت کارش چی بود؟

شاهزاده تو بدنش بوده باهاش  ستم چه جوابی بدم، اگه می فهمید روح  نمی دون
 من نمی شد؟ خواستم بدم نمی دونم که صدای شاهزاده بلند شددش

 !برای اینکه روحم رو آزاد کنه -

با چشمای گرد به شاهزاده نداه کردم، فهمیده بود، البته با این اتفاقات و حرف ها 
 .اگه نمی فهمید خیلی خنگ بود

ش شون هر دو مثل ببری درنده بهم نداه کردن که رو به ماکان گفتم: ناراحت ن و ای
 !روحت رو تسلیر نکرده بود، در واقع طلسم شده بود و توی تنت زندانی بود

ماکان پوزخندی زد و گفت: یه چیزی بدو باور کنم، چرا بدن سههانیار که بدون روح 
 .و آماده بود رو انتلاب نکرد

 .صدای هام همه رو به سمت خودش برگردوند

ت بدم، تو داشتی میمردی و اگه چون می خواستم فرصتی برای ادامه زندگی به -
کاری بهت نداشتم تموم کرده بودی و االن وجود خارجی نداشتی، یک سال بدنت 

 .رو قرض گرفتم و در عوض االن زنده ای
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 .ماکان با تعجب گفت: آره خوتی، تو بودی که اون روز اون حرفا رو زدی

فتم که گفت: هام سههری تکون داد و نداهی به من کرد، اخمی کردم و رو ازش گر 
 .آسا جواب سوالت رو بعدا بهت میدم

شد. ماکان دوباره بهمون نداه  نداش کردم ولی اخمام رو باز نکردم، خندید و غیب 
چرا با کسهههی هسهههتی که روحش تو تن من بود؟ تو که گفتی می  -کرد و گفت

 !خواستین از هم جدا شین

م همش نقشه ی هام بود، پفی کشیدم و گفتم: از اولی که پام رو تو آمازون گذاشت
دقیق و حساب شده گولم میزد و به جلو می روندم، حتی نمی دونستم که تو زنده 

 !ای

یه بار گفتم، باز هم میدم اینو ول کن تا با هم  -نداه بدی به شههاهزاده کرد وگفت 
 .برگردیم آمازون

سایید و تو یه حرکت ماکان رو کوبید به دیوار، با دهن با ز به دو شاهزاده دندون 
دیونه که در حال تیکه پاره کردن هم بودن نداه کردم و جیغی بلند کشهههیدم که 

 .صدای شکستن تمام وسایل خونه بلند شد

 پارت: صد و سه

 .با صدای جیغم از حرکت ایستادند و بهم نداه کردند

دریچه ای تو خونه ی ماکان باز کردم و بهش اشهههاره کردم از این جا بره. ماکان 
 .و فهمید ولی وارد دریچه نشد و گفت: آسا من ازت دست نمی کشممنظورم ر 

حتی اگه شههده اینو می  -بی حرف نداش کردم. نداه بدی به شههاهزاده کرد و گفت
 .کشم و تو رو بدست میارم

 !بسه ماکان، بهتره بری-
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می دونم که دروغ  -شههاهزاده رو هل داد و به طرفم اومد روبروم ایسههتاد و گفت
د نداشتین از هم جدا شین، تو منو دوست داشتی! حاال روبروتم می میدی، شما قص

 تونی ازم بدذری؟

نداهی تو چشهههاش کردم چه طور باید جلوی شهههاهزاده بهش می گفتم که جذب 
 . باطنت شدم نه ظاهرت

 .آره -

 .، اینم مثل سانیار می کشماخمی کرد و آروم گفت: پس منتظر باش 

ی دونسهههت داره با کی حرف میزنه! با این پوزخندی زدم، حق داشهههت هنوز نم
رفتارش و تنفری که تو چشهههاش دیدم ، تنها چیزی که منو به فکرش می انداخت 

 .رو نابود کرد، دیده چشاش رو دوست نداشتم

من نمی تونم با توباشهههم چون تو ماموریتم، اگه هم نبودم یه آدم دختر باز رو  -
 .رو به من ترجین میدیانتلاب نمی کردم، چون به زودی یکی دیده 

 .نه آسا من آدم متعهدی هستم -ناراحت شد و گفت 

یقش رو گرفتم و از زمین کندمش، با چشهههمای گرد ندام کرد که خندیدم و گفتم: 
 .قبال هم باهات این کار رو کردم

 .نیم نداهی به شاهزاده کردم و گفتم: وقتی که روح شاهزاده تو بدنت بود

 .زمیناخمی کرد و گفت: بزارم 

باشههه ای گفتم و به طرف دریچه شههوتش کردم، از دریچه رد شههد، نفس راحتی 
 .کشیدم

شاهزاده که طلب کار بهم  شتیم، نداهی به  شمن ترا تو زمین هم برای خودمون د
 .زل زده بود کردم

 !چته؟ مثل اینکه تاج پادشاهی رو ازم طلب داری -

 بهم ندفتی!؟ قدمی به سمتم برداشت و گفت: چرا زود تر ماجرا رو
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خودم رو روی مبل انداختم و گفتم: به فرض که همه چیز رو برات می گفتم، باور 
 می کردی؟

با همون صهههورت پر از ناراحتی گفت: باید می گفتی! البته خودم حدس زده بودم، 
 !ولی حاال هم دیر نشده تعریف کن

سته بود رفت و خودش رو انداخت روش که گ ش سمت مبلی که ماکان ن رد و به 
شد، لبلندی زدم و گفتم: پس علت انتلاب ماکان برای روحت این بوده  غبار بلند 

 .که عقل های هر دو تون قد نلوده

 !نداه بدی بهم کرد و گفت: شروع کن

 چی بدم؟ -

 .به جلو خم شد و دستاش رو روی زانو هاش گذاشت ه همش رو مو به مو

ی یادش نیسههت. پس منو گیج شههدم ، از رو حدس موضههوع رو فهمیده؟ پس چیز
 .برای قدرت می خواست

 .چیزی برای گفتن ندارم، خودت باید یادت بیاد -از جام بلند شدم

البته می دونم که  -دل خوش خیال منو باش! نداهی به چهره ی عصههبانیش کردم
 .یادت نمیاد

 .چیزی ندفت، نداه ازش گرفتم و خونه رو به حالت اولش برگردوندم

 آذرخش؟ عمو چی شد؟کی برمی گردیم  -

به طرفش برگشههتم ، ازش دلدیر بودم، چون همه ی دوسههت دارم گفتنش دروغ 
بود! بدون نداه به چشهههم هاش گفتم: عموت فرار کرد ولی جادوگر جدیدش رو 
کشهههتم، فعال نمی ریم آذرخش اینجا امن تره، البته اگه ماکان پیدات نکنه چون 

 .گفت می خواد بکشدت
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رو بدیرم و برای دیدن واکنشههش تو چشههماش نداه کردم، نتونسههتم جلوی خودم 
چهرش سرخ شده بود، پوزخندی زدم و گفتم: یه سر میرم پیش هام تو اینجا بمون 

 .تا بیام

 .از خونه خارج شدم دلم پیاده روی می خواست

آروم به سههمت کلبه حرکت کردم و همزمان اشههک ریلتم و تا شههاید آروم شههم. 
طول کشههید چون همش تو فکر بودم و آروم راه می  رسههیدنم تا کلبه یک سههاعت

رفتم. وارد کلبه شدم و بدونی که هام رو صدا بزنم روی مبل نشستم ، هام روبروم 
ظاهر شد و سری از تاسف تکون داد. هیچ حرفی نزدم فقط نداش کردم که گفت: 
اگه از ماجرای ماکان چیزی برات ندفتم، به خاطر این بود که ترسههیدم وابسههتش 

 .بشی، چون خوب بلده چه طور کاری کنه که رهاش نکنی

ولی حاالکه شههاهزاده رو دیدی و مامعن شههدی کسههی که تو قالب ماکان بوده 
 .شاهزادست، دیده جای ندرانی نیست

شاهزاده داره  -بازم بدون حرف نداش کردم که باز به حرف اومد سا،  ندران نباش آ
 !مده ولی غرورش نمی ذاره حرف بزنهبه خاطرت میاره، یه چیز هایی هم یادش او

 .الحق که کله شق برازنده شه -صاف نشستم و گفتم

ماکان خونه ات رو راحت پیدا می کنه بهتره جای دیده  -هام از جا بلند شد و گفت
 !ای برین

 !یعنی چی؟ دیده جایی برای رفتن ندارم -

 .برو پیش آرسام -

 . خسته ام دلم استراحت می خوادباشه ولی فعال -پفی کشیدم و از جا بلند شدم

 پارت: صد و چهار

 .ولی ماکان خونه ی آرسام رو بلده -یهو به طرف هام برگشتم

 .خندید و گفت: آفرین می خواستم امتحانت کنم
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 .پشت چشمی نازک کردم و رو ازش گرفتم، دیده اینقدرا هم خنگ نیستم

 .ادبش می کنم اصال چرا باید از این جا برم، اگه ماکان اومد خودم -

درسته ولی تو باید یه مدتی تو قالب شاهزاده زندگی کنی تا شانار  -سری تکون داد
 .خودش رو نشون بده

 گیچ گفتم: شاهزاده رو چیکار کنم؟

آرسام و بردیا رفتن ویالی شمالشون، شاهزاده رو پیششون برای چند  -لبلندی زد
کنه، تو هم کار شهههانار رو تموم می روز امانت بزار، تا ماکان بلواد اونجا رو پیدا  

 !کنی

ناراحت شدم، یعنی چند روز باید از شاهزاده دور شم؟! عصبی پوست لبام رو کندم 
 چته؟-که باز صدای خندش بلند شد، با اخم نداش کردم

 .خندش رو خورد و گفت: مثل اینکه خیلی عاشقی

 .نه خیر اصال هم عاشق نیستم، فقط یه حس دوستانس -عصبی شدم

با خنده سری تکوت داد و گفت: باشه هر چی تو بدی! ولی واقعا خندی باحلقه می 
 .تونی هر وقت خواستی ببینیش

از جام بلند شهههدم، و دریچه ای تو خونه باز کردم، چش غره ی دیده ای به هام 
 .رفتم و از دریچه رد شدم

دارن، مده  شاهزاده رو مبل دراز کشیده بود و خالل دندون میزد، کال همه شون کم
 چی خورده که خالل میزنه!؟

با اینکه متوجه حضههورم شههد ولی ندام نکرد، به درک شههونه ای باال انداختم وبی 
شدم، اول یه غبار روبی انجام دادم بعد خودم  شدم. وارد اتاقم  خیال از کنارش رد 
رو روی تلت انداختم، به کمی خواب احتیاج داشههتم. چشههام سههندین شههد و تو 

 .خبری فرو رفتمدنیای بی 

 #وهرام
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سه ساعتی میشد که آسا به اتاقش رفته بود، دیده داشت حوصله ام سر می رفت. 
 .از جام بلند شدم وبه آشپز خونه رفتم ، چیزی برای خوردن نبود

 .از آشپزخونه خارج شدم و پشت اتاقی که اسا رفته بود ایستادم

صدای بین در زدن و نزدن موندم، آخرش هم بدون در زدن وا شدم که دوباره  رد 
 آسا تو گوشم پیچید

 «ماکان به بابات بدو بعد از رفتنمون این اتاق رو طویله کنه »

خندم گرفت، یعنی قباًل هم بدون در زدن وارد اتاقش می شهههدم؟ به طرف تلتش 
هنوز هم این اخالقت رو ترک نکردی؟  -رفتم و کنارش نشستم که صداش بلند شد

 !تو ادم بشو نیستی

ه حرفاش رو با چشم بسته زد به سمتش خم شدم و صورتم رو بیست سانتی هم
 . صورتش گرفتم و گفتم: مو قرمزی وقت بیدار شدِن 

یه باره چشههاش رو تا آخر باز کرد و نداه وحشههتناکی بهم کرد و گفت: مثل اینکه 
 .دلت کتک می خواد

 .ام سر رفتخودم رو کنترل کردم نلندم، صاف نشستم و گفتم: بلند شو حوصله 

 .بی حوصله تو جا نشست و چش غره ای بهم رفت

مثل دختر بچه های سههه چار سههاله چشههاش رو مالوند و گفت: چرا بیدارم کردی 
 .خسته بودم

خودم رو به سمتش کشیدم و گفتم: چند سالته! چو چو ندام کرد و گفت: پنجاه 
 .سال

 .شی تو سرم کوبیدسری تکون دادم و چیزی ندفتم، اخماش رو تو هم کرد و بال

 !خاک تو سرت، باور کردی؟ آخه من کجا شکل پنجاه ساله ها هستم؟ -

چرا میزنی؟ خودت گفتی پنجاه سههالته مده من گفتم؟! بعدشههم  -گیج نداش کردم
 آره بهت میاد پنجاه سالت باشه مده چیه؟
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 .دوباره جیغی مثل جیغ چند ساعت پیش کشید که این بار دیوار َتَرک برداشت

 بسه آسا الحق که بچه ای؟ -ام تو هم رفتاخم

 گیج ندام کرد و گفت: هم بهم میاد پنجاه سالم باشه، هم بچه ام؟

 !سری تکون دادم: خوب اره، یه بچه ی پنجاه ساله

 !احساس کردم دلش می خواد بزنه خوردم کنه! ولی چرا؟ من که چیز بدی ندفتم

 !سالتهدندون سایید و گفت: اگه من پنجاه سالمه تو صد 

 !نه صد و بیست سالمه -

 .نمی دونم چرا چشاش لوچ شد! دیونس احتماالً 

 چند سالته؟ شوخی کردی دیده مده نه؟ -با لکنت اندشت اشارش رو طرفم گرفت 

 نه مده باهات شوخی دارم؟ -سری به عالمت نه تکون دادم

 .نا باور پلکی زد و گفت: پیرمرد

 !؟چی؟ به کی گفتی پیرمرد -چشام گرد شد

 .نچ نچی کرد و گفت: هم سن جد خدا بیامرزمی

 .یهو خودش رو جلو کشید و لپم رو مثل دفعه ی قبل گرفت، عصبی شدم

 مده ندفتم از این کار بدم میاد؟ -

 .نیشاش رو باز کرد و گفت: تا حاال یه موجوِد صد بیست ساله ندیده بودم

ندران نباش هفتاد  -دسههتاش رواز لپم جدا کردم و تو مشههت گرفتم، پوزخندی زدم
 .سال دیده میبینی

 .خندید و گفت: صد سال دیده، من بیست سالمه

 پس بچه نیستی، در حد نوزاد شاید باشی؟ -ابرو هام پرید باال 

 !بله بابا بزرگ هر چی تو بدی -شیاون خندید
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مثل اینکه ای دختر جز عصبی کردنم چیزی بلد نیست، مامان منو باش می ترسید 
 .از اشوه بیاد، اصال شک دارم که جز چش غره رفتن چیزی بلد باشهآسا برام ن

از جا بلند شدم و گفتم وقتی بابام پونصد سالشه بابا بزرگم اگه زنده بود باید هزار 
 .سالش می بود. پس بهم ندو بابا بزرگ

صدای همون مرده که  ست حرفی بزنه که  شید، خوا شماش از برق خباثت درخ چ
 .ت سرمون اومداسمش هام بود از پش

 !آسا ماکان به زودی میرسه بهتره زود تر برین -

 .به طرف صدا برگشتم ولی کسی رو ندیدم

 پارت: صد و پنج

سرش نپریده  سرش رو خواروند، مثل اینکه هنوز خواب از  شد گیج  سا از جا بلند  آ
 .بود

 .دریچه ای باز کرد و گفت: دنبالم بیا

با ورودمون با دو پسر با*" و شلوارک رو برو وارد دریچه شد، سریع دنبالش رفتم، 
 .شدیم که مثل جن زده ها بهمون نداه می کردند

 یهو آسا جیغی کشید و گفت:این چه وضعشه، شما خجالت نمی کشین؟

 .نداهشون رو از آسا به من دادن و بدون جواب دادن پریدن تو اتاق

 .بیا بریم بشینیم تا این دیونه ها بیان -

سرا با روی مبل تکی  ستم. یکی از پ ش ست، مبل کناریش رو انتلاب کردم و ن ش ن
نیش باز بیرون اومد و دست هاش رو برای آسا باز کرد، که آسا مثل جت پرید تو 

 بغلش، اخمام تو هم رفت، این چه کاری بود؟

پسره صورت آسا رو بوسید، خونم به جوش اومد ولی نمی تونستم اعتراضی کنم، 
 ای پسره بلند شد: آسا شوهر کردی؟حرصی رو گرفتم که صد
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با تعجب ندام رو به آسهها دادم که شههیاون خندیدو گفت: چیه از دسههتم خسههته 
 شدی؟

 .نیشای پسره باز شد و گفت: نه فقط داری میترشی

 .آسا چو چو نداش کرد و گفت: این جنابی که میبینی شاهزاده ی آذرخِش 

و به طرفم اومدو گفت: خیلی پسههره با تعجب ندام کرد و آسهها رو شههوت کرد کنار 
 .خوشبلتم از آشناییتون. آرسام هستم داداش آسا

 .نفسی از اسودگی کشیدم. پس داداششه

دسههتش رو به طرفم دراز کرد. یعنی باید با این پسههر دسههت بدم؟! با چش غره ی 
شهیکی که آسها رفت سهریع دسهتم رو گذاشهتم تو دسهتش و گفتم: ممنون وهرام 

 .هستم

 م اومد و گفت: چه عجب دختر عمو یادی از ما کرد؟اون یکی پسر ه

 !آسا خندید و گفت: مده هام ولم می کنه، فکر کنم عاشقم شده

پسرا غش غش خندیدن، اون یکی پسر هم سمتم اومد و دستش رو به طرفم دراز 
 .کرد

 .بردیا هستم پسر عموی آسا -

 .وهرام هستم -باهاش دست دادم

 .و گفت: آقا وهرام هم مثل ساواش شاهزادس آرسام مشتی به بازی بردیا زد

 اینا از کجا ساواش رو میشناسن؟

 بردیا نداهی به آسا کرد وگفت: با شاهزاده ها میپری که سراغی از ما نمی گیری؟

 .آسا سر جاش نشست، پایی رو پا انداخت و گفت: بله دیده

 .آرسام و بردیا هم روی مبل سه نفره روبرومون نشستن

 !چه عجب یادت اومد داداشی هم داریارسام گفت: 
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شاهزاده رو بهتون  سا خندید و گفت: من یادم نیومد، هام گفت بیام چند روزی  آ
 .امانت بدم، کارم رو که انجام دادم برمی گردم

 منظورت چیه؟ کجا می خوای بری؟ -

همه منتظر نداش می کردند بدون جواب مقداری میوه رو میز ظاهر کرد ، من که 
 .کاراش عادت کرده بودم ولی آرسام و بردیا هینی کشیدندبه این  

 بردیا گفت: جادوگر شدی؟

 .آسا سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت: آره یه همچین چیزی

 آسا گفتم کجا می خوای بری؟-چرا جواب منو نداد؟

شانار  صر زندگی کنم تا  شید و گفت: هام گفت باید چند روز تو قالبت تو ق پفی ک
 .اغمبیاد سر 

 یعنی چی؟ چه طور؟-

لبلند خبیثی زد، یهو شکلش عوض شد کپی خودم بود، چشمام گرد شد و نزدیک 
بود جیغ بکشههم، به زور جلوی خودم رو گرفتم که جیغ آرسههام و بردیا بلند شههد و 

 .پریدن پشت مبل

شد، دختره ی دیونه آخرش قلبم رو از  شت، خیالم راحت  سا به حالت اولش برگ آ
 !جا در میاره

 آسا خااب به آرسام و بردیا گفت: واقعًا که، شما که می دونستین! چرا ترسیدین؟

سر جاش نشست و رو  بردیا سرکی کشید، وقتی دید اوضاع آرومه اومد بیرون و 
 .به آرسام گفت: بیا وضعیت سفید شد

 .آرسام هم کنار بردیا نشست و گفت: شوخی بود من اصال نترسیدم

 .ای قشنگ چپکیش رو بهش کرد و گفت: آره جون خودتآسا یکی از اون نداه ه
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برام سههلت بود چند روز پیش غریبه ها بمونم برای همین گفتم، منم باهات میام 
 !ولی غیبم کن تا نفهمن

آسا گفت: نه نمیشه شانار حست می کنه پیش پسرا بمون، ولی سعی کن مثل اینا 
 !خل نشی

 #آسا

شما  شاهزاده خورده آرسام و بردیا خندیدن که گفتم:  سط  شه تو ستون با هم هوا
 !نشین

شاهزاده که با تعجب ندام می  شد و گیج ندام کردن، نداهی به  سته  شون ب ش نی
 کرد کردم و گفتم: یه مو از سرشون کم نمی شه، فهمیدی؟

 اخمی کرد و گفت: چرا فکر می کنی اینقدر سستم؟

 .خندم گرفت، یادش نبود که نزدیک بود منو یه لقمه کنه

 رسام با تعجب گفت: ماجرا چیه آسا؟آ 

رو به آرسام که کنجکاو شده بود گفتم: چیزی نیست، ولی شاهزاده یه خون آشامه 
 .به خاطر همین گفتم، فاصله شرعی تون رو حفظ کنید

 .باید خصوصی حرف بزنیم -صدای شاهزاده رو از کنار گوشم شنیدم

 .بلند شدم و گفتم: االن میایم سری تکون دادم و سیبی از رو میز برداشتم. از جام

شاهزاده هم دنبالم اومد. وارد حیاط ویال  سیبم زدم،  شدیم گازی به  از ویال خارج 
 .شدیم

عالی بود ترجین دادم جای حرف زدن از  یا رو پیش گرفتم، هوا خیلی  مسهههیر در
 .هوای تمیز و خنک و باد مالیمی که می وزید لذت ببرم

ند منم سیبم رو خورده بودم، طاقتش تموم شد و شاهزاده ده دقیقه ای ساکت مو
 گفت: آسا چرا اون حرف رو زدی؟ چرا باید بهشون آسیب بزنم؟
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 .به طرفش برگشتم که روبروم ایستاد و منتظر ندام کرد

 !چون یه بار داشتی منو می خوردی -

 !چشماش خندید، نداه ازم گرفت و گفت: ولی اون دوتا اصال خوردنی نیستن

 و ششپارت: صد 

 .وای به حالت اگه برگردم و ببینم یه تار مو ازشون کم شده -نداه بدی بهش کردم

 بد جنس گفت: یعنی بیشتر از من دوسشون داری؟ مده تو عاشق من نبودی؟

خیلی پر رویی، تو برام یه دوست بودی و هستی، ولی اگه اتفاقی  -چشام گرد شد
 . برای داداشام بیفته دشمنم می شی

ستی تو م صله ام د سا تنهایی حو شید. کالفه به اطراف نداه کرد و گفت:آ وهاش ک
 !سر میره اونم با دو تا آدمیزاد که جرات نمی کنم بهشون نزدیک شم

بد جنس تر از اون گفتم: بهت سهههر میزنم و هر جا خواسهههتی می برمت ولی اول 
 !اعتراف کن که دلت برام تنگ می شه

 .آورداخماش تو هم رفت و صورتش رو نزدیک 

 خواب دیدی خیر باشه نی نی کوچولو، چرا باید دلم برات تنگ بشه؟ -

عصههبی شههدم خواسههتم یقش رو بدیرم وپرتش کنم اون طرف ولی فکر بهتری به 
 .ذهنم رسید

 .دستم رو دور گردنش انداختم. خیره ندام کرد

 !نداره دلم برات تنگ نمی شه گفت: نچ فایده

شون نداد.  شی ن به عمد لب و لوچم رو آویزون کردم، نداهی به لبم کرد ولی واکن
شدم و گفتم: پس این چند روز منتظر  سلته. ازش جدا  شیدن ازش  واقعا حرف ک

 .اومدنم نباش بابا بزرگ

 .شداخماش تو هم رفت، احتماال به خاطر اینکه بهش گفتم بابا بزرگ این طور 
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بی اهمیت به طرف ویال حرکت کردم. دنبالم نیومد وارد ویال شههدم صههدایی از تو 
 .آشپز خونه میومد ، به طرفشون رفتم

ستن بود، تو یه حرکت همه ی ظرفا  ش شغول ظرف  سته بود و م بردیا پیش بند ب
شکر ندام کردکه گفتم: به  شد و با ت شای بردیا باز  شتم، نی شون گذا سر جا رو تمیز 

 .اون قهوه های خوشمزت برام درست کن جاش از 

 .با ذوق گفت: به روی چشام

 آرسام کجاست؟ -نداهی به دور و ورم کردم

 .تو اتاقشه -

 .سری تکون دادم و گفتم: پس بجنب چون باید برم

 ناراحت گفت: به همین زودی؟

 !سعی می کنم زودبرگردم، گریه نکن -خندیدم

سری تکون داد، به پذیرایی رف شاهزاده خندید و  ست  ستم. از د ش تم و رو مبل ن
حرصههم گرفته بود، پسههره ی مغرور و یه دنده، ولی صههبر کن ببینم وقتی تو جلد 
ماکان هم بود مغرور بود، چی شد که خودش رو لو داد؟... نه آسا دل خوش نباش 

 !اون موقع شاهزاده نبود

زد و کنارم نشست بردیا ده دقیقه بعد چهار تا قهوه آورد.آرسام هم اومد، لبلندی 
 و گفت: وهرام کو؟

 .شونه ای باال انداختم: ترجین داد بیرون بمونه

قهوم رو داغ داغی سر کشیدم، آرسام سری تکون داد و گفت: تو قهوه خوردن هم 
 باید قدرت نمایی کنی؟

سم  -خندیدم ستش یه نفر به ا شه، را شاهزاده با ستون به  آخه می خوام برم. حوا
و داره به خاطر همین اینجا می ذارمش. قبل از اینکه ماکان ماکان قصد کشتنش ر 

 .اینجا رو پیدا کنه برمی گردم ندران نباشید
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 .بردیا سری تکون داد و گفت: ندران نباش، مراقبشیم

شدم و دریچه ای باز کردم کمی تعجب کردن ولی حرفی نزدن، لبلندی  از جا بلند 
 .زدم واز دریچه رد شدم

. کسههی نبود، خودم رو غیب کردم و تصههمیم گرفتم ببینم وارد اتاق خودم شههدم
 !اطرافم چه خبره

در رو باز کردم و بیرون رفتم، هیچ ندهبانی نبود، به طرف سالن پذیرایی رفتم در رو 
باز کردم و وارد شدم. پادشاه و ملکه مشغول خوردن میوه بودن با شنیدن صدای 

سی رو  شون رو بلند کردند. وقتی ک سر شد، در متعجب  سفید  شون  ندیدن رند
 .خندم گرفت خودم رو به شکل شاهزاده ظاهر کردم

شته بود و تند تند نفس می  ملکه نزدیک بود غش کنه، دستش رو روی قلبش گذا
 .کشید

 سالم ملکه ی من چی شده؟ -

ملکه آروم روی صههندلی نشههسههت و چیزی ندفت. پادشههاه به طرفم اومد و گفت: 
 ه طور این کار رو کردی؟اینجا چه خبره؟ کجا بودی؟ چ

 .همین طور پشت سر هم سوال می پرسید

 .آروم باش االن همه چیز رو میدم. لافا بشینید-

دیروز عصر که بیرون رفتیم، »پادشاه سر جاش نشست، روبروش نشستم و گفتم: 
توی جندل گیر افتادیم و تو کلبه ای زندانی شدیم، آسا طلسم شده بود و بیدار نمی 

 « .تو کلبه گیر افتاده بودیم تا اینکه آسا طلسم رو شکست و بیدار شد شد. تا صبن

 .پادشا با تعجب گفت: چه دختر زرندیه، آفرین

 .ملکه پشت چشمی نازک کرد و گفت: کارش اینه اینقدر بزرگش نکنید

 .حرصی شدم، آخرش حال ملکه رو می گرفتم
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م کسی که قصد کشتنم ولی چیز مهم تر اینکه فهمید»نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 
 « .رو داشته و یک سال طلسمم کرده... عمو بوده

پادشهها خشههک شههده و بی حرکت موند. حق داشههت، انتظار نداشههت از برادرش 
 .همچین ضربه ای بلوره

 به زور لب زد: پس اون روز ریلنتن زهر تو جام ها کار عموت بود؟

 !می کنهسری تکون دادم و گفتم: ندران نباش آسا کارش رو تموم 

 .چشماش غمدین شد و گفت: ولی نمی تونم مرگش رو ببینم

گیج نداش کردم، این همه مهربونی برای چی؟ پس یه ذره مهربونی که شههاهزاده 
 .داره رو از باباش گرفته. نداهی به ملکه کردم، اخالق گندش هم از مامانش

. چندین بار قصد رو به پادشاه گفتم: ولی اگه این کار رو نکنیم اون ما رو می کشه
 کشتنم رو کرده، یعنی می خوای صبر کنی تا منو بکشه؟

 .ندران ندام کرد و گفت: نه پسرم، به آسا بدو هر کاری درسته انجام بده

 لبلندی از پیروزی زدم که پادشاه گفت: چه طور غیب شده بودی؟

 .خوب.. راستش این قدرت رو آسا بهم منتقل کرده-

گفت: باید بهش بدم قدرت ظاهر کردن غذا رو هم به پادشههاه سههری تکون داد و  
 .ملکه منتقل کنه

شد. ملکه چش غره ای به پادشاه رفت و گفت: من به این چیزها نیازی  شم باز  نی
 .ندارم

 پارت: صد و هفت

شه تا عمو فکر کنه  ستم به طور نامرئی کنارم با سا خوا شدم و گفتم: از آ از جا بلند 
 .، اینو گفتم که دنبال آسا ندردیدتنهام و خودش رو نشون بده

 .پادشاه سری تکون داد: باشه مشکلی نیست
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 .ه با اجازتون میرم استراحت کنم

 .ملکه لبلندی زد و گفت: برو پسرم

به زور لبلندی زدم و از سالن خارج شدم و به اتاق شاهزاده رفتم، با دیدن اتاقش 
 .چشام برقی زد االن موقع فضولی کردنه

اول سراغ لباس هاش برم، به طرف کمد لباساش رفتم و درش رو باز  تصمیم گرفتم
کردم، اوه اوه چه خودشههم تحویل میدیره. بی خیال لباس ها سههراغ کشههوها رفتم 
سرم رو بلند کردم و  شدم.  درکشو رو کشیدم که یه لحضه متوجه اینه ی روبروم 

شاهزاده بودم قلب شبیه  سریع نداهی به خودم کردم، با دیدن خودم که  م پکید و 
 .به شکل خودم تغییر قیافه دادم

 .آرسام و بردیا حق داشتن جیغ بکشن

ندام به کشو افتاد جز وسایل شلصی چیزی نبود، بی خیال فضولی به اتاق خودم 
شانار زودبود، پس بهتره یه  شدن  شکل واقعیم در اومدم، فعالبرای پیدا  رفتم و به 

ضعیت کم خوابی ست. کم تواین چند روز به و ش شادی رو لبام ن سم. لبلند گ م بر
 .خودم رو روی تلت انداختم و چشام روبستم

 #وهرام

کنار سهههاحل قدم می زدم ، فکرم مشهههغول بود، باید چیکار می کردم، یعنی باید 
 غرورم رو کنار می ذاشتم و بهش می گفتم که نمی تونم با کس دیده ای ببینمش!؟

جود داشته باشه که بدون اعتراف کنار خودم نه این طور نمیشه باید راه دیده ای و
 .ندهش دارم

شههیاون چقدم بلده دلبری کنه! چشههای خمار و قشههندش از ذهنم پاک نمی شههد. 
 .سری تکون دادم و به طرف ویال حرکت کردم

وارد ویال شدم، صدای آرسام و بردیا از پذیرایی میومد، به طرفشون رفتم، خبری از 
 .آسا نبود
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 .لبلندی زد و گفت: بیا بشین پسر تا یه فیلم خفن ببینیمآرسام با دیدنم 

سام به بردیا گفت: برو برای وهرام  شستم که آر شون ن متقابال لبلندی زدم و کنار
 .خان هم قهوه بیار

بردیا چو چو نداش کرد بعد نداهی به من انداخت وگفت:چاکر مهمون دختر 
 .عمو هستیم

شپزخونه رفت. رو شد و به آ شغول پیدا کردن کانال  از جاش بلند  سام که م به آر
 مورد نظرش بود گفتم: آسا کجاست؟

 .با تعجب ندام کرد و گفت: رفت آذرخش

 !سری تکون دادم تا بیلیال نداه های کنجکاوش بشه

 دختره ی یه دنده نمی شد یه کم دیده می موند!؟

ش سام گذا شغول دیدن فیلم بی معنی که آر صله به مبل تکیه دادم و م ته بی حو
بود شدم، هنوز فیلم شروع نشده مشغول کتک کاری بودن، خدایا این چند روز رو 

 چه طور بدذرونم!؟

سته بندیای رندا رنگ رو  سمتمون اود، و ب بردیا با یه بغل چیزای عجیب غریب به 
تو بغل آرسام ریلت. نیشای آرسام باز شد ویکی از بسته ها رو به من داد، یکیش 

 .و خرچ مشغول خوردن شد رو هم باز کرد و خرچ

 «سه روز بعد»

شون دارن فیلم  شپزی کنم خود ستادن آ واقعا موندم تو مهمون نوازی اینا، منو فر
 !میبینن! عجب شکری خوردم بهشون گفتم یه کم آشپزی بلدما

 .غذا ها رو آماده رو میز چیدم و مثل خدمت کارا باالی سرشون ایستادم

 .میل کنید اگه سلتتون نیست بفرمایید غذا -

شتی به بازوم زد و گفت: کارت  سمتم اومد. م شد و با خنده به  سام باز  شای آر نی
 .بیسته پسر، اصال بیا دوماد خودمون شو ازت خوشم اومده
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سام زد و گفت: هی من رو  شت گردن آر شه که بردیا چکی پ ست باز ب شم خوا نی
 .آسا غیرت دارم آدم باش

غول خوردن شدم ولی فکرم درگیر حرف پشت میز نشستن کنارشون نشستم و مش
 .بردیا بود

 به به چه غذایی پلتین مهمون نمی خواین؟ -

شتیم، از کجا ما رو پیدا کرده بود؟ اخمام  سمتش برگ صدای ماکان متعجب به  با 
تو هم رفت. از جام بلند شهههدم و روبروش ایسهههتادم، پوزخندی زد و سهههینه جلو 

 انداخت و گفت: آماده ی مردن هستی؟

 #ساآ 

شانار قصد پیدا شدن نداشت. جاسوس هایی که پادشاه  سه روز گذشته بود ولی 
تو قصر شانار گذاشته بود هم خبر دادن که هنوز به قصر نیومده، خسته شده بودم، 
دیده دوست نداشتم جای شاهزاده باشم، از صبن دلشوره داشتم و ندران بودم. با 

شتم برندردم ولی استرس مانعم شد و به این که تصمیم گرفته بودم تا شانار رو نک
صحنه ی روبروم در یک کالم ُمردم. آرسام و بردیا  ویالی آرسام برگشتم. با دیدن 

 .غرق خون روی زمین افتاده بودند و خبری از شاهراده هم نبود

به سرعت به طرفشون رفتم نبب داشتن ولی خون زیادی ازشون رفته بود. راهی 
می کردم. سریع دندونم رو تو مچ دستم فرو بردم و به هر  نداشتم باید تبدیل شون
 .دو شون خودن دادم

شاهزاده بودم، یعنی چه اتفاقی  شون. ندران  شتم شون کردم و رو تلت گذا بلند
براش افتاده؟ چرا نیسههتش؟ باید منتظر میموندم تا آرسههام و بردیا بیدار بشههن و 

رینم می کنن، تک پسرشون رو خون ماجرا رو بهم بدن. وای مامان و بابا این بار نف
 .آشام کردم

 پارت: صد و هشت

 #وهرام



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

396 

 

بدن درد ناکم رو تکونی دادم، با دیدن محیط دور و ورم با تعجب تو جام نشستم، 
ست، ترجین دادم باز بلوابم،  ستراحت می خوا سته بودم دلم باز هم ا کوفته و خ

 آخه این همه خستدی و کوفتدی برای چیه؟

شیدم که یک باره حس کردم جریان برقی قوی بهم وصل شد، سراپا سر جام دراز ک
 .لرزیم ولی کم کم بدنم بی حس شد و خواب رفتم

چشهههمام رو باز کردم معلوم نبود چند وقته که تو این اتاقک غل و زنجیرم، گیج 
بودم خاطرات ماکان بودنم توی سههرم رژه میرفت، باورم نمی شههد، همه چیز یادم 

داشههت منفجر می شههد، چیکار کرده بودم؟ منی که اینقدر با غرور  اومده بود، مغزم
جلوش وایستادم و گفتم دلم برات تنگ نمی شه بوسیده بودمش. با کف دست به 

 .پیشونیم زدم که دوباره سر و صدای زنجیر دستم بلند شد

کار ماکان بود خیلی قوی بود، تمام قدرتم رو به کار برم ولی اون برنده شهههد. چه 
شوک های دردناک و عجیب چی بود طور  شدم؟ اون  ستش خالص می  باید از د

که بهم وارد می شهههد؟ آهی کشهههیدم و به دیوار اتاق تاریک تکیه زدم. نداهی به 
زنجیر دستم کردم و با حرص اونو کشیدم که در کمال تعحب پاره شد. حتما جنس 

 !زنجیرش مرغوب نیست

صل بود هم پاره ک شدم، ماکان با اینکه زنجیر هایی که به پام و ردم و از جام بلند 
قدرتمند بود ولی نمی تونست منو بکشه چون من جاودان بودم به خاطر همین تو 

 .اتاق زندانیم کرده بود

دستم رو به سمت دستدیره ی در دراز کردم که صدای هام از پشت سرم مانع این 
 .کار شد، متعحب و کمی ترسیده به سمتش برگشتم لبلندی زد

ون حرف و واکنشی نداش می کردم ، اونم قصد حرف زدن نداشت. همون طور بد
 که مستقیم نداش می کردم گفتم: اینجا چه خبره؟

 #آسا
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شتند، چند بار  شدن ندا صد بیدار  سام و بردیا هم ق شتم میمردم، آر شوره دا از دل
سابی به هم ریلته بود رو تمیز و  شد، پذیرایی که ح سر زدم ولی خبری ن شون  به

رتب کردم، فکر شاهزاده لحظه ای رهام نمی کرد. وای به حال ماکان، اگه دستم م
بهش می رسههید!..ولی... به خاطر کارن نمی تونسههتم بکشههمش، پس باید چی کار 

 می کردم؟ از دست این پسر زور گو و نفهم! چی از جونم می خواست؟

رسه، شانارکجا روی مبل دراز کشیدم و چشمام رو بستم آخر این ماجرا به کجا می
غیبش زده؟ شاهزاده کجاست؟ باید با آرسام و بردیا چیکار می کردم؟ نمی تونستم 

 .اینجا ولشون کنم باید با خودم ببرمشون

سرم  شاهزاده رو باالی  شمام رو باز کردم که  سم رو با حرص بیرون دادم و چ نف
ریش داد دیدم، سریع تو جا نشستم، رد لبلندی رو لباش نشست، عصبی از بی فک

زدم: کجا بودی؟ میدونی چه بالیی سر ارسام و بردیا اومده؟ مجبور شدم تبدیلشون 
 کنم؟ چرا تنهاشون گذاشتی؟ حرف بزن دیده چرا چیزی نمیدی؟

دسههتی نوازش گونه رو صههورتم کشههید، اندار تو فکر بود و چیزی از حرفم نفهمید. 
شد، اخماش تو هم ر  شیار  شیدم که کامال هو صی جیغی ک فت: چته؟... غیر از حر

 جیغ زدن چیز دیده هم بلدی؟

 .از جا بلند شدم و روبروش ایستادم

 چرا پسرا رو تنها گذاشتی؟ -

 چرا قضاوت می کنی؟ از کجا می دونی تنهاشون گذاشتم؟ -اخمش بیشتر شد

 با صدای آروم تری گفتم: پس کجا بودی؟

شده؟ فکر ک ستش رو الی موهام برد، چش  سرش رو فقط ندام کرد و د نم ماکان 
 !زده به دیوار و حافظه اش برگشته

 شاهزاده؟-

نداش رو تو چشهههام قفل کرد و دسهههتش رو از موهام جدا کرد، همون طور گفت: 
 .ماکان منو زندانی کرده بود
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چشمام گرد شد، عصبی دندون ساییدم و گفتم: میکشمش، پسره ی احمق حاالمن 
 با ارسام و بردیا چی کار کنم؟

 ش کردم: چه طور فرار کردی؟مشکوک ندا

شکوک یه تای ابروم  ست. م سرش رو جلو آورد، خدایا این یه مرگیش ه با خنده 
 رو دادم باال و گفتم: چه تو ذهن ناقصته؟

بدونی که عقب بکشه دهانش رو اندازه دهن گراز باز کرد و قاه قاه خندید. حرصی 
 .شدم

شای  - ست نی سرش رو به حرف میزنی یا *" با این کارش می خوا بازش رو ببنده. 
نشههانه مثبت تکون داد و بعد از تالش چند لحضههه ای، ولی طاقت فرسهها به حرف 

 اومد

 .ام... چیِز... هام نجاتم داد -

 نداه بدی بهش کردم، این موضوع اینقدر کش دادن داشت!؟

 خوب؟-

 !قدمی عقب گذاشت و گفت: بقیش به تو ربای نداره

زنده زنده آتیشش بزنم، نداه خشمناکم رو که دید  نمی دونم چرا دلم می خواست
 .گفت: اوه اوه تو چشمات جهنم راه انداختن

باید  -رو ازش گرفتم و به طرف اتاق پسرا راه افتادم، صداش از پشت سرم بلند شد
 شانار رو کشته باشی درسته؟

 .ایستادم و به طرفش برگشتم: نه شانار نیومد

 ما دلت برام تنگ شده بود! ها؟پوزخندی زد: پس چرا اومدی؟ حت

 .بی حس نداش کردم و گفتم: دلم شور افتاده بود
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نداه ازش گرفتم و وارد اتاق پسهههرا شهههدم، چرا هر مردی وارد قلبم میشهههه غرور 
شه. خندم گرفت، با تکون  سم کرده با ساواش اینم طل وجودش رو می گیره؟ نکنه 

 .خوردن بردیا و آرسام هیجان زده به طرفشون رفتم

 پارت: صد و نه

آرسام چشماش رو باز کرد و نداهی به اطرافش کرد. با دیدنم تو جاش نشست و 
 گفت: ما زنده ایم؟

شست. نداهی به آرسام  شد و کنار آرسام ن سترس لب گزیدم. بردیا هم بیدار  پر ا
 کرد و گفت: پس زخمات کو؟

خدا داشتید  هر دو مشکوک به طرفم برگشتند، چشمام رو مظلوم کردم و گفتم: به
 !میمردید

 آرسام گیج گفت: پس چرا نمردیم؟

شتم. هنوز نفهمیده بودن که خون آشام  ست خندم بدیره ولی خودم رو نده دا خوا
 .شدن، لبلند دندون نمایی زدم و گفتم: چون تبدیلتون کردم

 .بردیا گیج تر از آرسام گفت: به چی تبدیل شدیم، هنوز همون شکلی هستیم که

 .ردمچپکی نداش ک

تبدیل شهههدین به گاو نر... اخه خندوال به جز خون آشهههام به چی می تونسهههتم -
 تبدیلتون کنم؟

شد و از تلت پرید پایین، روبروی آیینه  شوک رفت ولی نیش بردیا باز  سام تو  آر
شد و گفت: آسا  سام هم از جاش بلند ستاد و گفت: باالخره به آرزوم رسیدم. آر ای

 بزنم؟ ممکنه به مامان و بابا صدمه

 !بستدی به خودت داره، باید ببینم ظرفیتت چقدره-

 .بردیا لبلندی شیاانی زد و گفت: حاال می تونم حساب بعضی ها رو برسم
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اخمام تو هم رفت: اجازه ی این کار رو نداری، فکر کنم باید با خودم ببرمتون، به 
 .هر حال ببلشید که به خاطر من این بال سرتون اومد

 .د و تو آغوشم کشیدآرسام لبلندی ز 

این چه حرفیه دختر تو نجاتمون دادی، این سههرنوشههت ما بوده و با سههرنوشههت -
 .نمیشه جندید. ولی نمی خوام مامان و بابا چیزی بفهمن

فقط با دیدن خون تحریک میشههی، پس جای ندرانی نداره ولی به محب دیدن  -
 !خون باید ازشون دور شی تا بهشون صدمه نزنی

 .ش حواسم هست، راستی آسا متاسفم، ماکان وهرام رو بردندران نبا -

 .خندیدم

 .نترس صحین و سالم تو پذیرایی نشسته-

ابرویی باال انداخت و از اتاق خارج شهههد. منم پشهههت سهههرش راه افتادم ک بردیا 
 .خودش رو بهم رسوند و گفت: آسا حاال دیده خون آشامم

 .از چشاش منظورش رو فهمیدم

هیچ چیز از زندگیم دست خودم نیست، نمی تونم هیچ قولی بهت متاسفم بردیا،  -
 .بدم

شسته بود، با ورودمون ندام کرد وگفت:  سام کنار وهرام ن شدیم، آر وارد پذیرایی 
 .آسا یه میز نهار خوشمزه بچین

شده بود رو با غدایی  سرد  شپز خونه رفتم غذایی که دست نلورده  خندیدم و به ا
 .ودم قبل از همه پشت میز نشستمگرم و لذیذ عوض کردم و خ

 .بقیه هم پشت میز نشستند

بعد از نهار همدی تو پذیرایی نشهههسهههتیم، که وهرام گفت: همدی به شههههر آتش 
 .میریم
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 .با چشای گرد نداش کردم. هنوز به آرسام در مورد ملکه شدنم چیزی ندفته بودم

 چرا؟-

 .با چشمایی که می خندید ندام کرد و گفت: دستور هاِم 

خمام تو هم رفت، باز چه خوابی برام دیده؟ از جام بلند شهههدم که وهرام گفت: ا
 .نمی خواد پیش هام بری خودم همه چیز رو بهت می گم

گیج نداش کردم. که از جا بلند شههد و به طرفم اومد. دسههتم رو گرفت و به طرف 
ست شون بدرقه مون کردند. خوا سام بدون حرف با ندا شوند. بردیا و آر م بیرون ک

 .دستام رو بکشم بیرون که فشار دستش رو بیشتر کرد و گفت: آروم باش

ستم رو از  سعی کردم د شت دیونم می کرد، لجاجت کردم و باز  ستش دا گرمای د
دسهههتش بیرون بکشهههم، ولی قدرتش خیلی زیاد شهههده بود و توانایی این کار رو 

 .نداشتم

شتم و تو فکر فرو رفتم، چه طور این ست از لجاجت بردا شده؟ یعنی  د همه قوی 
 کار هاِم؟

 از ویال خارج شده بودیم به طرفش برگشتم و گفتم: چه طور ای قدر قوی شدی؟

 .ابرویی باال انداخت و گفت: من همیشه قوی بودم

 نداه خر خودتی بهش کردم و گفتم: کاِرهاِم درسته؟

 .سری تکون داد و گفت: همه ی قدرت هایی که تو داری رو به من هم داد

 .ی تکون دادم و گفتم: خوبه پس دیده نیازی به من نداریسر

آره دیده خودم می تونم از پسههش بر بیام ولی دسههتور هاِم که با هم شههانار رو -
 .بکشیم

 که این طور، برای چی باید بریم شهر آتش؟-
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شههونه ای باال انداخت و گفت: مثل این می خواد پادشههاه آینده ی شهههر آتش رو 
 .معرفی کنه

 .تو هم رفتاخمام 

 .ولی اون شهر آتش رو به من داده-

 .باز چشاش خندون شد ولی خودش رو کنترل کرد نلنده

 .باالخره هر ملکه ای یه پادشاه می خواد -

 .دندون ساییدم و داد زدم: ولی این ملکه هیچ پادشاهی نمی خواد

با اخم گفت: متاسههفم ولی هام دسههتور داده که من همسههرت بشههم. منم به خاطر 
 .کمک هایی که بهم کرده قبول کردم

شیرش کنم، منظورش این بود که فقط به اجبار  دیده نزدیک بود بزنم خورد و خاک
 .می خواد با من ازدواج کنه! و هیچ عالقه ای بهم نداره، باشه دارم برات شاهزاده

پوزخندی زدم و گفتم: متاسهههفم ولی من نتونسهههتم ماکان رو فراموش کنم، و اگه 
 .ام ازدواج کنم، انتلابم اونهروزی بلو

صورت سرخش نشون از فشار بیش از حد دندوناش به هم بود، بله جناب اگه تو 
 .بلدی حال بدیری منم بلدم

 پارت: صد و ده

بی خیال خواسهههتم از کنارش رد شهههم که به یه دیوار نامرعی برخورد کردم، گیج 
 .دستم رو روی دیوار گذاشتم و به سمت شاهزاده برگشتم

نوز صورتش سرخ بود و آماده ی انفجار، معلوم بود به زور خودش رو نده داشته ه
 .داد نزنه، آخی بیچاره! تا تو باشی واسه من کالس نیای

 !این دیوار نامرئی چیه؟ چرا من از این قدراتا ندارم؟ مده دستم به هام نرسه -
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ه باز می خودش رو بهم نزدیک کرد و گفت: حتی با بالیی که سهههر داداشهههت آورد
 خوایش؟

 .شونه ای باال انداختم و آهی کشیدم

 .تقصیر من نیست، عشق این حرفا حالیش نمی شه -

احسهههاس کردم از کلش دود می زنه بیرون یقم رو گرفت و گفت: دیده نشهههنوم 
 اسمش رو جلوم بیاری وگر نه می کشمش فهمیدی؟

 .ی خوام برمبدون جواب دادن به سوالش گفتم: دیوار بیریلتت رو جمع کن م

 .یهو عربده ای کشید که روحم پر پر شد

 .فهمییبدی یا نههههههه -

بازم تو  ند کردی؟  قدرتم به رو  هام، چرا این بی جن نه  خدا بدم چی کارت ک ای 
جوابش سکوت کردم و خنثی نداش کردم. چشاش مظلوم شد، خواستم کوتاه بیام 

شد. بازوم رو   شتم، باید ادب می  شاری داد، لباش ولی خودم رو نده دا گرفت و ف
 .روبه گوشم چسبوند و گفت: ولی تو مال منی

خواستم هلش بدم ولی زورش رو نداشتم، چرا از من قوی تر شده؟ این کاِر هام بی 
دلیل نیست، با این کارش می خواسته مغلوب این بازی باشم. به خودم قول دادم 

 .تا وهرام اعتراف نکرده ذره ای محبت ازم نبینه

 .جدا شدو تو چشام نداه کرد، این بار با حرص جمله ش رو تکرار کردازم 

 .تو مال منی -

 !می خوام هام رو ببینم. باید بفهمم چرا این بازی رو راه انداخته -

شنید دستاش رو دور کمرم انداخت و فشاری داد، دردم  اندار هیچ حرفیم رو نمی 
براش کباب می شد ندام کرد  گرفت ولی به روی خودم نیاوردم. با چشایی که دلم

 و گفت: آسا راست گفتی که اونو دوست داری؟

 .ندام رو ازش گرفتم تا خودم رو لو ندم
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 .آره... راستش بهش عادت کردم، نمی تونم فراموشش کنم-

سرش رو کج کرد و با چشای به خون نشسته تو چشام نداه کردو گفت: ولی من 
 .تر باِز، تو نمی تونی کنارش دوام بیاریتو قالب ماکان بودم، ماکان یه آدم دخ

ابرویی باال انداختم. چرا به جای زور زدن نمی گفت دوستم داره؟ سری تکون دادم 
 .و گفتم: درست میدی

چشههاش خواسههت خوشههحال بشههه که همچین مهلتی بهش ندادم و گفتم: شههاید 
 !طلسمش کردم تا دیده به هیچ دختری نداه نکنه

شتر ک ستاش رو بی شار د ستی ولم ف شک رد، دیده طاقت نیاوردم و گفتم: کمرم رو 
 .کن

 .ولی کو گوش شنوا؟ آروم زمزمه کرد: می کشمش، اون لعنتی رو می کشم

شد  سن به زمین خوردم. تا بفهمم چی  شید که با با یهو کمرم رو ول کردو عقب ک
دریچه ای تو خونه ی ماکان باز کرد و پرید توش.این کی حلقه دار شهههد؟ سهههریع 

یدم و دنبالش رفتم. ماکان که رو مبل لم داده بود با چشههای گرد نداهمون کرد، پر
ولی یه باره به سههمت شههاهزاده هجوم برد. شههاهزاده پوزخندی زد و به سههمتش 
شم ندام  شدن و با خ شون، هر رو متوقف  سا سریع خودم رو انداختم و دوید که 

 .کردند

برگردی؟ خودت که عرضهههه ی ماکان پوزخندی زد و گفت: فرار کردی که با آسههها 
 .کشتنم رو نداشتی

مشت شاهزاده به طرف ماکان پرتاب شدکه سریع گرفتمش. معلوم نبود اگه بهش 
می خورد جون سهههالم در می کردیا نه. با این که دلم نمی خواسهههت ولی رو به 

 .شاهزاده گفتم: بس کن، حرفام شوخی بود

اینکه نکشههمش این حرف رو  پوزخندی زد و گفت: نه شههوخی نبود، االن هم برای
 .می زنی

 ماکان با صدای بلند خندیدو گفت: تو می خوای منو بکشی؟
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شاهزاده گفتم: این طور  شاهزاده بپره که هلش دادم و روبه  سمتش  ست به  خوا
 .نیست، فقط به خاطر کارن نمی خوام صدمه ای ببینه

 .چشاش آتشی تر شد

 کارن دیده کیه؟ -

 .مومش کن بریمبابای ماکان. حاال هم ت-

 .بد جنس ندام کرد و گفت: پس باید به حرفم گوش بدیری

بی حس نداش کردم، زورگوی بی شهههعور تنها کلمه ای بود که تو ذهنم تونسهههتم 
 .بهش نسبت بدم

 .سری تکون دادم و گفتم: باشه

لبلند پیروزی زد و مچ دستم رو گرفت، دریچه ای باز کرد و رو به ماکان گفت: یه 
 .ببینمت می کشمتبار دیده 

 .از دریچه رد شد و منو دنبال خودش کشید

 پارت: صد و یازده

از دریچه رد شدیم، حاال تو خونه ی خودم بودیم. رو به شاهزاده گفتم: باید با هام 
 .حرف بزنم ولم کن

 .دستام رو محکم تر فشرد، طوری که دردم گرفت

رون، متعجب ندام کرد عصبی شدم و با تمام قدرتم دستم رو از دستش کشیدم بی
 که گفتم: یادت رفته قدرتت زیاد شده؟ دستم رو شکوندی؟

اخمی کرد که پشت بهش کردم و دریچه ای کنار کلبه باز کردم. از دریچه رد شدم. 
 .شاهزاده دنبالم اومد. رو بهش گفتم: می خواستم با هام خصوصی حرف بزنم برو

لحظه هم اجازه نداری ازم دور خودش رو بهم چسههبوند و با حرص گفت: برای یه 
 !شی
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 .پوزخندی زدم

 .می ترسی فرار کنم؟ البته حق هم داری! تو اولین فرصت میرم -

نداهش عاجز شد رو ازش گرفتم و با صدای بلند هام رو صدا زدم. ولی خبری ازش 
نشههد. عصههبی دسههتم رو تو موهام فرو بردم و کشههیدم. مچ دسههتم رو گرفت و از 

شدل تر موهام جدا کرد. ب شی چشمات خو صبی می  ا لبلند محوی گفت: وقتی ع
 .می شه! پس از این به بعد بیشتر عصبیت می کنم

هام  یا تعریف کردن؟ وقتی دیدم  به جوش اومد. االن این ابراز عالقه بود  خونم 
 .خیال نداره خودش رو نشون بده گفتم: بهتر برگردیم ندران پسرام

. قبل از اون وارد شههدم. با دیدن پسههرا خیالم سههری تکون داد و دریچه ای باز کرد
راحت شد. رو مبل لم داده بودن و فیلم می دیدن. متوجه حضورمون شدن. آرسام 

 بلند شد و به طرفم اومد و گفت: اینجا چه خبره؟

قبل از اینکه حرفی بزنم شهههاهزاده گفت: خبری خاصهههی نیسهههت، فقط قرار منو 
 .خواهرت ازدواج کنیم

 .ز شد ولی اخمای بردیا تو هم رفتنیشای آرسام با

 .یهو آرسام تو بغلم گرفت و محکم چلوند

نتونستم در مقابل خوشحالیش ساکت باشم، لبلندی زدم و گفتم: زیادم خوشحال 
 .نباش، یه شاهزاده ی ناقابل که بیشتر نیست

 .قهقهه ی آرسام به هوا رفت، صدای حرصی شاهزاده بلند شد

 .خیلی دلت هم بلواد -

چو نداش کردم، معلومه که دلم می خواسهههت، ولی دلم چیز دیده هم می چو 
 !خواست، چی می شد به خواست خودش ازم خاستداری می کرد؟

 شاهزاده کنارم ایستاد و گفت: باید بربم آذرخش، همدی آماده این؟
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آرسهههام دو دل گفت: باید برگردیم خونه و بهونه ای برای دور موندنمون ازشهههون 
 .بیاریم

 .ن گفتم: آرسام حواست رو جمع کنندرا

لبلندی زد و سری تکون داد، رو به بردیا گفتم: بردیا تو هم خراب کاری نکن، دعوا 
 .راه ننداز چون نمی تونی خودت رو کنترل کنی و بالیی سر مردم میاری

خندید و سههری تکون داد. شههاهزاده رو به آرسههام گفت: یه هفته ی دیده میایم 
 .باشین دنبالتون، همین جا

آرسام باشه ای گفت، شاهزاده دریچه ای باز کرد، ازش رد شدیم. تو اتاق شاهزاده 
ستاد و  بودیم. بدون توجه بهش به طرف اتاقم راه افتادم که تو یه حرکت جلوم ای

 .ملتمس گفت: آسا اینقدر باهام سرد نباش

 چه طور باشم خوبه؟ -

 .وشم گفت: این طوریخودش رو بهم نزدیک کرد و تو بغلش کشوندم، درگ

 .خندم گفت ولی خودم و نده داشتم

 .دستام رو رو سینش گذاشتم و از خودم فاصله اش دادم

 .ولی تو گفتی برات ناز و عشوه نیام-

 .لب گزیده و گفت: غلط کردم

 .چشام گرد شد ولی سریع خودم رو جمع کردم و گفتم: کار خوبی کردی

شد و دیو دو با حرص و چشای گرد خندید و تو بغلش ف شارم داد. که در اتاق باز 
 .سر یا ملکه ی عزیز وارد شد و پسر عزیزش رو در حال چلوندن من دید

 .عصبی شد و در رو پشت سرش بست

اینجا چه خبره؟ ندفتم این دختره برات عشوه میاد؟ دیدی آخرش کار خودش رو  -
 کرد!؟
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فتم، فقط کافی بود شههاهزاده رهام کرد و سههرش رو خواروند، چش غره ای بهش ر 
شهر  سا ملکه ی  شه. رو به ملکه گفت: آ سقف یکی ب حرف ملکه رو تایید کنه تا با 

 .آتشه

سید؟ ملکه با کمی لکنت  سیده بهم کرد. چرا تر شد و نداهی تر شای ملکه گرد  چ
 زبون گفت: شاهزاده شوخی می کنی؟

شهر  شاه  سری تکون داد و گفت: نه ملکه به زودی من هم پاد آتش می  شاهزاده 
 .شم

 .ملکه مضارب گفت: خدای من، باورم نمی شه... نه... نه... من اجازه نمی دم

اخمای شههاهزاده تو هم رفت و با تاکید گفت: ولی این تصههمیمیه که گرفته شههده، 
 .نمی شه تغییرش داد

 .اشکای ملکه جاری شد و با التماس به پام افتاد

ین موضوع به هر دوتون مربوطه، آسا خواهش می کنم تو یه چیزی بهش بدو، ا -
 !تو که نمی خوای بچت طعمه ی پادشاه جهنمی بشه

 گیج شده بودم، نداهی به شاهزاده کردم، اونم متوجه حرف های ملکه نبود،

 ملکه رو از جلوی پام بلند کرد و گفت: منظورت رو نمی فهمم. ماجرا چیه؟

تش چند ساله که ملکه و ملکه اشکاش رو پاک کرد و گفت: فکر می کنی چرا شهر آ
 .پادشاهی نداره! چون دخترشون اسیر پادشاه جهنمی می شه

 پارت: صد و دوازده

شد، چرا هام نمی ذاره رنگ آرامش ببینم!؟ چی از جونم می  سینم حبس  نفس تو 
شاهزاده بازوم رو گرفت و تو بغلش نده  ستم بیفتم که  سرم گیج رفت، خوا خواد؟ 

دم که اخمی کرد: از چی می ترسههی؟ قدرت من و تو م داشههت. با تردید نداش کر 
روی هم خیلی زیاده! هیچ کس نمی تونه اذیتمون کنه! ندران نباش. احتماال هام 

 .به خاطر همین قدرت من رو هم زیاد کرده
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صههدای قدم های ملکه که با نا ناامیدی ازمون دور می شههد باعث شههد ندام رو از 
دنبال کنم. ملکه از اتاق خارج شهههد و در رو با شهههاهزاده بدیرم و با ندام ملکه رو 

ناراحتی به هم کوبید. نداه خسههتم رو به شههاهزاده دادم. لبلند محوی زد و گفت: 
 .آسایی که من می شناسم به این راحتی تسلیم نمی شه

 .نا امید گفتم: خسته شدم. دلم یه زندگی آروم می خواد

به ولی فقط این زندگی باشهههه  سهههرس تکون داد و گفت: خو نار من  آرومت ک
 فهمیدی؟

 .خندم گرفت. چشاش برقی زد و گفت: باالخره خندیدی

نفس عمیقی کشهههیدم و گفتم: حتی اگه ناراحتم هم کنی بودنت بهم امید زندگی 
 .میده

بدون حرف و خیره ندام کرد. لبلند دیده ای زدم، دستم رو روی سینه ش گذاشتم 
 .رف اتاقم راه افتادمو به عقب هلش دادم، قدمی عفب رفت به ط

اگه می دونسهههتم با این حرفم آروم می شهههه زودتر بهش می گفتم. دسهههتم رو 
شه...  شت بغلم کرد و آروم گفت: باورم نمی  سیده بود که از پ ستدیره ی در نر د

 .برای بار دوم عاشق شدم. اونم عاشق یه مو قرمزی

که حرف هاش از اعترافش ذوق مرگ شههدم، خواسههتم برگردم و محکم بغلش کنم  
 تو ذهنم چرخید، برای بار دوم؟

 .با اخم به طرفش برگشتم

 اولی کی بود؟ -

 چشاش شیاون شد، با بد جنسی تمام زوم چشام گفت: فضولی؟

اخمام پر رنگ تر شهههد، دلم خواسهههت بزنمش که تبدیل بشهههه به حلیم بادمجون. 
نگ عصبی نداش کردم که گفت: دیدی راست گفتم وقتی عصبی میشی چشات قش

 .تر میشه
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 .مشتی به سینه اش زدم و عصبی غریدم

 گفتم اولی کی بود؟ -

ستش رو  شتم، که د ستدیره گذا ستم رو رو د شت بهش کردم و د نچ نچی کرد، پ
 دستام نشست و گفت: کجا؟

بدون توجه بهش دسهههتدیره رو فشهههار دادم و در رو باز کردم. وارد اتاقم شهههدم. 
ون توجه بهش رو تلت خوابیدم و گفتم: برو شههاهزاده هم با اخم دنبالم اومد. بد

 .می خوام استراحت کنم

 .خودش رو کنارم انداخت و گفت: فکر خوبیه منم خستم

چو جو نداش کردم که بی خیال چشههماش رو بسههت. حرصههم گرفته بود، یعنی 
 .قبال عاشق کی بوده؟ تازه یادم اومد که صد و بیست سالشه، البد قبال عاشق شده

دم در حالی که داشتم از عصبانیت آتیش می گرفتمو چشمام رو پشت بهش چرخی
بستم. پسره ی الدنگ، اینم از اعتراف کردنش بیشتر عصبیم کرد. حاال نمی شد بده 

 عاشق کی بوده؟

شاید خوابم ببره ولی مده می شد؟ سعی کردم به  چشمام رو بیشتر فشار دادم تا 
از ذهنم پس زدم. کم کم چشهههام  چیزی فکر نکنم، تمرکز کردم و همه ی افکار رو

 .گرم شد و تو دنیای بی خبری فرو رفتم

 #وهرام

نفس های منظم آسا خبر از خواب بودنش می داد، از اینکه فکر می کرد قبال عاشق 
یکی دیده بودم خندم گرفت، حقیقت این بود که هر من دو بار عاشهههق خودش 

شتم. مامعن بودم اگه شدم، وقتی تو بدن ماکان بودم و وقتی به بدن خودم  برگ
ست دلم رو ببره. ولی این چیزا رو بهش  شی بدیرم، این دختر می تون باز هم فرامو
نمی گم می ترسهههم پر رو بشهههه. غلای زد و خودش رو تو بغلم انداختو از خدا 
خواسته محکم بغلش کردم و از وجودش غرق آرامش شدم و تونستم چشام رو با 

 .اطمینان خاطر ببندم
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سیر کنم ولی با جای خالیش چشمام  ستم دوباره آسا رو تو بغلم ا رو باز کردم، خوا
 رو برو شدم، اخمی کردم و سر جام نشستم. بدون من کجا رفته بود؟

چو چو به جای خالیش نداه کردم که یهو ظاهر شهههد و ابرویی باال انداخت و 
 :گفت

 چیزی شده شاهزاده؟-

 .رو نکننفس راحتی کشیدم و گفتم: دیده این کار 

 بی خیال از جا بلند شد و گفت: به نظرت شانار کجاست؟

 .سر جام نشستم و گفتم: چمی دونم شاید رفته جندلش

 .تیزبه سمتم برگشت

 مده جندل داره؟ -

 .سری تکون دادم که لبلندی رو رو لباش نشست

 .آماده شو باید بریم جندل شانار -

 .چی؟... ولی من گشنمه تازه شب هم شده -

غذایی جلوم ظاهر کرد، خودشههم نشههسههت و شههروع به خوردن کرد. کنارش میز 
نشههسههتم و لبلندی زدم که دوباره ملکه بدون در زدن وارد شههد، از کارش ناراحت 
شدم و اخمام تو هم رفت. ملکه که نارحتیم رو دید، مکثی کرد و لب گزید و گفت: 

 .دمببلشد ولی عموت اومده به خاطر همین هیجان زده بودم در نز 

 ...نداهی به آسا کردم، اونم متعجب ندام می کرد، یهو از جا بلند شد

 .پارت: صد و سیزده

 #آسا

 .از جام بلند شدم که شاهزاده مچ دستم رو گرفت

 .نه آسا ما به مهمون صدمه ای نمی زنیم حتی اگه دشمنمون باشه -
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ستم و گفتم: یادت رفته مهمون عزیزتون دفع ش سر جام ن ه قبل تو پوزخندی زدم، 
 !جامتون سم ریلته بود؟

 تو فکر رفت، قاشق رو بی هدف تو بشقاب چرخوند و گفت: یعنی برای چی اومده؟

 .ملکه به حرف اومد: داره با پادشاه صحبت می کنه

دوباره از جا بلند شهههدم ندران پادشهههاه بودم، شهههانار مرد حیله گری بود، باید می 
 !فهمیدم علت اومدمش چیه

ردم و به طرف درحرکت کردم. به سهههرعت خودم رو به سهههالن خودم رو غیب ک
رسوندم ولی در بسته بود، به یاد پنجره افتادم از قصر خارج شدم و روبروی پنجره 
ی بزرگ سالن ایستادم، باالی درخت پریدم ، در پنجره باز بود وارد اتاق شدم ولی 

شاهزاده شد و  سالن باز  ستادم، هم زمان در  صله ازشون ای شد. با ورود  با فا وارد 
شاهزاده دور نموند. پادشاه با اخم و  شانار برقی زد که از چشم  شاهزاده چشمای 
دللوری به شانار نداه می کرد. شانار با دیدن نداِه پادشاه خندید و گفت: پس همه 
چیز رو فهمیدی؟ می دونی داداش منم پسهههر پادشهههاه بودم و حقمه که بعد از تو 

 .اومدم تا همه چیز رو تموم کنمپادشاه بشم، االن هم 

دلم شههور می زد، خودم رو به شههاهزاده رسههوندم و دسههتش رو گرفتم. دسههتام رو 
شد، خودم رو ظاهر  ضورم  شانار متوجه ی ح شید،  شاری داد و نفس عمیقی ک ف

 کردم و گفتم: منظورت از تموم کردن همه چیز چیه؟

حال تغیی ید، همزمان احسهههاس کردم محیط اطرافم در  باره داشهههت خند ِر، دو
طلسههممون می کرد ولی این بار خودش هم همراهمون بود. هیچ کس حرفی نزدو 

 !همه منتظر بودن ببینن قصد شانار چیه

شانار پوزخندی زد و  شدیم  سیر  سفید ا همه توی دنیایی عجیب و غریب به رنگ 
شه. سیرین، خدا ندهدار برای همی شمتون ولی تا عمر دارین این جا ا  گفت: نمی ک
با اشارهی شانار دری باز شد، شانار پوزخندی زد و خواست از در رد شه که اندار به 
چیزی برخورد کرد. نداهی با شهههاهزاده انداختم، خندید و گفت: عمو دلمون برات 

 .تنگ میشه تو هم بمون



                 
 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

413 

 

شانار با خشم دستش رو روی دیوار نامرئی گذاشت و سعی کرد خرابش کنه ولی 
صبی به شد و ع سمتم  موفق ن ست به  شت نداهی به من کرد و خوا سمت ما برگ

کار  بار  ده ای برخورد کرد، ولی این  یه دی نامرئ به دیوار  باره  نه که دو له ک حم
سانتی  صفر  صله  شاهزاده از فا صدای متعجب  شاهزاده نبود. پوزخندی زدم که 

 .متری وارد گوشم شد

 این قدرت ملصوص من بود. چاور ازم تقلید کردی؟-

به طرفش چرخوندم و چشههمکی زدم، دسههتش دور کمرم پیچید. دیونه سههرم رو 
شههده؟ نمیبینه بابا و عموش دارن ندامون می کنن؟ دسههتش رو از دور کمرم جدا 

 کردم و گفتم: قدرتت رو دزدیدم! مشکلیه؟

خندید. پادشههاه بهمون نزدیک شههد و گفت: این نداه های عاشههقونتون رو بزارین 
 .تمون باشینبرای بعد فعال به فکر نجا

لب گزیدم و چش غره ای به شههاهزاده رفتم. رو به پادشههاه گفتم: با حلقه تون به 
 .قصر برگردین به همین راحتی

 پادشاه نداهی به شانار کرد و گفت: پس شانار چی؟

 .شاهزاده گفت: عموی عزیز هم توی طلسم خودش تا ابد زندانی می مونه

 .بردارشانار عصبی غرید: این دیوار لعنتی رو 

 .دریچه ای توی قصر باز کردم و رو به پادشا گفتم: بفرمایید

 .پارشاه بدون نداه به شانار از دریچه رد شد، منو شاهزاده هم رد شدیم

پادشاه با لبلند ندام کرد و گفت: ممنون که این طور تمومش کردی، با اینکه شانار 
 .اشتممی خواست منو پسرم رو بکشه، ولی طاقت دیدن مرگش رو ند

لبلندی به قلب مهربونش زدم و گفتم: پادشههاهی برازنده ی شههماسههت، امیدوارم 
 .همیشه زنده و سالمت باشید

 .پادشاه خندید و به طرفم اومد، به آغوشم کشید و پیشونیم رو بوسید
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 .خوشحالم که پسرم همچین ملکه ای نصیبش شد -

با ناخونام بازی کردم احساس کردم آب شدم، از خجالت سرم رو پایین انداختم و 
که قهقهه ی شاهزاده بلند شد، منو از آغوش پدرش بیرون کشید و گفت: لپاش رو 

 !ببین

شدیدی به آتیش  شروع به خندیدن کرد، پادشاه هم خندش گرفت، میل  و دوباره 
شدوتی از پهلوش  سبونده بود، به راحتی نی شتم، چون منو به خودش چ زدنش دا

دلم خواست آب سید و دستام رو گرفت و فشاری داد. گرفتم که خنده رو لبش ما
 بشم برم تو زمین، پسره ی دیونه، چه طور دیده تو رو پادشاه نداه کنم؟

 .صدای پر از خنده ی پادشاه بلند شد

 .بندازمفکر کنم باید زودتر جشن عروسیتون رو راه -

 نیش شاهزاده باز شد و گفت: امشب چه طوره؟

 .چشام گرد شد، صدای قهقهه های پادشاه هم همه ی قصر رو پر کرد

 پارت: صد و چهارده

شتر  ساعت بی شب دو  سرم تا  سیر خندید گفت: پ شاه یه دل  بعد از این که پاد
 .نمونده، بهتر امشب رو بی خیال بشی

سری تکو شیدم. وهرام  شه پس خودتون یه زمان نفس راحتی ک ن داد و گفت با
 .تعیین کنید

 .پادشاه لبلند مهربونی زد و گفت: سه شب دیده به عروست می رسی

 !خوب بدون من می برید و می دوزید -

با صدای پر از حرص ملکه نداه همه به عقب برگشت. ملکه با قدم های پر غرور به 
ه با لبلند کنارش نشست و سمتمون اومد و روی مبل های راحتی نشست. پادشا

 !گفت: هر چی ملکه ی من امر کنه

 .ملکه لبلندی به پادشاه زد و به ما نداه کرد
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 !چرا ایستادین بشینین -

وهرام به طرف مبل دو نفره رفت و اشاره کرد کنارش بشینم. کاری که خواست رو 
شمی نازک کرد و گفت: چون شت چ شم دوختم. ملکه پ  انجام دادم و به ملکه چ
پادشههاه زمان رو تعیین کردن روی حرفشههون حرف نمی زنم ولی تو این سههه روز 

 .اجازه ندارین همدیده رو ببینین

حرصم گرفت یعنی چی حق ندارین هم رو ببینین! منتظر بودم وهرام ملالفت کنه 
 .که سری تکون داد و گفت: امر امِر ملکه اس

م از عصبانیت منفجر می شدم یعنی وهرام دلش برام تنگ نمی شه!؟ با اینکه داشت
 .ولی به روی خودم نیاوردم و خیلی عادی از جا بلند شدم

 .نداه همه به طرفم برگشت

 .با اجازتون میرم اتاقم -

 .پادشاه لبلندی زد و گفت: راحت باش دخترم

شون نداد! متقابال لبلندی زدم و  شد مقابل مهربونی این مرد عکس العملی ن نمی 
 .گفتم: ممنون، فعال

سوال های زیادیم بی  شدم و به اتاقم رفتم، باید هام رو می دیدم.  سالن خارج  از 
 .جواب مونده بود

 .دریچه ای رو به کلبه جندلی باز کردم و وارد شدم

 !صدام رو بلند کردم: هااااام! هاااااام

جوابی ازش نشنیدم، نمی خواست خودش رو نشون بده ولی چرا؟ وارد کلبه شدم 
وی تلت انداختم و بلند گفتم: باشه جواب نده، اینقدر اینجا می مونم و خودم رو ر 

 .تا بیای. اصال هم عجله ندارم

 .چشام رو بستم و با خیال راحت به خواب رفتم

 #وهرام
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ضرب گرفتم، مامان برای اینکه تقلب نکنم دری که از اتاقم  صبی با پا روی زمین  ع
رو برد. و در اتاق ندهبان گذاشههت. به اتاق اسهها راه داشههت رو قفل کرد و کلیدش 

 .خندم گرفت، نمی دونست که با حلقم به راحتی می تونم به اتاقش برم

دو ساعت بود که آسا رو ندیده بودم ولی برام از دو روز هم بیشتر طول کشید. چه 
بالیی سههرم اومده که طاقت یه لحظه دوریش رو نداشههتم؟ فقط وقتی کنارم بود 

ساس آرامش می کردم شن اح . چراغ اتاقم رو خاموش کردم تا ندهبانها بی خیال ب
و چیزی گزارش نکنن، علت کار مامان چیزی به جز حسادت نبود ولی نمی خواستم 

 .با ملالفتم رو لج بندازمش

دریچه ای تو اتاقش باز کردم. مامان از کجا می خواد بفهمه، آسهها هم چیزی بهش 
 .نمی گه

 ود، عصبی شدم، باز کجا رفته؟وارد اتاقش شدم ولی تو اتاق نب

شون. مامعنا طرف  شتن خون شه چون اونا برگ سام که نمی تونه رفته با پیش آر
شه. دریچه ای  ماکان هم نمیره، فقط یه جای دیده هست که احتمال داره رفته با
رو به کلبه جندلی باز کردم و وارد شهههدم. از بین درز های دیوار چوبیه کلبه نوری 

، به طرف کلبه رفتم و آروم درش رو باز کردم. آسههها روی تلت قوی بیرون می زد
به طرفش رفتم که  یده؟ در رو بسهههتم و  جا خواب مده این غرق خواب بود. چرا او

 چشاش باز شد، کمی ندام کرد و گفت: چی شده؟ چرا اومدی اینجا؟

 .کنارش نشستم و دستش رو گرفتم

 !خوب... تو اتاقت نبودی -

 .جلوی خندش رو گرفت

 ده قرار نبود تا سه روز همدیده رو نبینیم؟م-

 اخمی کردم و گفتم: یعنی دلت برام تنگ نمی شد؟

 .خندید
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 خودت قبول کردی به من چه؟-

شیدم و گفتم: نمی  ستی تو موهاش ک ستش رو رها کردم و کنارش خوابیدم، د د
 .خواستم دل ملکه رو بشکنم ولی تصمیم داشتم پنهونی بیام ببینمت

 .رو تو بغلم انداخت، تو بغلم فشردمش خندید و خودش

 حاال چرا اومدی اینجا؟-

 .سرش رو عقب کشید و تو چشام نداه کرد

شون  - شیده، ولی خودش رو ن شه ای برام ک ستم از هام بپریم باز چه نق می خوا
 .نمی ده. می دونم چیز خوبی نیست که حاضر نشده جواب پس بده

دارم، می دونم هر کاری کنه آخرش ختم  بیا برگردیم خونه، من به هام اعتماد -
 .به خیر می شه

 .چشاش غمدین شد

تو جای من نبودی و دردهایی که کشیدم رو نچشیدی. درسته که برای هر کارش -
یه دلیل درسهههت داره ولی وقتی زمانی که تو قالب ماکان بودی رو یادم میاد که 

 ...چه طور جلوی چشام شمشیر تو شکمت فرو کرد

ز آب شهههد و ادامه داد: خیلی سهههلته تو همچین موقعیتی بودن، با چشهههاش پر ا
 .کشتنت منم ُمردم. از بازی هاش می ترسم

اشههک هایی که از چشههاش می چکید رو پاک کرم و گفتم: آسهها من همه چیز رو 
شیدم، حتی دردش رو هم به  شیرش رو چ شم ضربه ی  یادمه. اگه تو دیدی من 

 .بشم یاد میارم. ولی کارش باعث شد خودم

 چشاش گرد شد و گفت: یادت اومده؟

 پارت: صد و پانزده

 #آسا
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 .باورم نمی شد همه چیز یادش اومده بود، خیلی خوشحال شده بودم

 یادت اومد؟ -

با حرفی که زدم دهانش باز موند، مثل اینکه ناخواسهههته همه چیز رو لو داده بود. 
ردم و گفتم: چرا ازم یعنی نمی خواسهههت واقعیت رو بهم بده؟ اخمام رو تو هم ک

 پنهون می کردی؟

 .سرش رو خواروند و گفت: نمی دونم

پفی کشیدم و رو ازش گرفتم، سرجام خوابیدم و دستام رو روی پیشونیم گذاشتم. 
 .چند دقیقه بعد صداش تو گوشم پیچید

وقتی تو کلبه طلسههم شههدیم یه صههداهایی تو ذهنم می پیچید. صههدای تو بو و -
 .ملاطبش ماکان

 .رو باز کردم. سرم رو چرخوندم و بهش نداه کردم که ادامه داد چشام

هاش رو بهم  - ند کردنم انرژی  قدرتم هام برای  ندانیم کرد و  کان ز ما ما وقتی  ا
یادم اومد ولی نمی دونم چرا زبونم نمی چرخید حرفی  قل می کرد همه چیز  منت

 .بزنم

صبانی می به چهری مهربون و ندرانش نداه کردم. خندم گرفت. می دو ستم باز ع ن
 .شه اما دست خودم نبود، به شدت دلم می خواست لپش رو فشار بدم

لپش رو گرفتم و محکم تکونش دادم. چشههاش گرد شههده بود. به عکس العملش 
نداه کردم، ولی بر خالف انتظارم عصبی نشد. به جاش لبلندی زد و گفت: دوست 

 .دارم مو قرمزِی من

 .و نمی رنجوند، به جاش غرق شادی شدم و خندیدمدیده مو قرمزی گفتنش دلم ر 

دستم رو گرفت و از صورتش جدا کرد، خودش رو جلو کشید*" صدای هام تو کلبه 
 .پیچید

 تو کلبه ی من جای این کار هاس؟ -
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 !هر دو صاف سر جامون نشستم، بالخره اومد

 چرا هر چی صدات زدم نیومدی؟-

 .شونه ای باال ان اخت و رو مبل نشست

 .حتما الزم نبوده بیام -

 چو چو نداش کردن و گفتم: پس چرا االن اومدی؟

 !خندید و گفت: چون زمان به وجود اومدن منتلبم نرسیده

 یعنی چی؟ منتلبت کیه؟ -

نمی خواسهههتم االن چیزی بدم ولی مجبورم کردین بیام. دخترتون منتلب منه!  -
تنها فرزند شما می تونه کاری شما رو قوی کردم که فرزندی ماورایی به وجود بیاد، 

 .رو که می خوام انجام بده

شاهزاده که متوجه حالم  سیدم،  شده بودم هم می تر از حرفاش هم خجالت زده 
شه دقیقا بدی چه کاری می خواد کنه و تو  صاف کرد و گفت: می شده بودو گلویی 

ظت چند سهههالدی باید به ماموریت بره؟ و اینکه چه طور تا اون موقع ازش محاف
 کنیم؟

شد  - سالش  ست  سالدی، تا اون موقع کاری بهش ندارن ولی وقتی بی ست  تو بی
 .دزدیده می شه و برای خدمتکاری به جای مورد نظر برده می شه

البته اون تنها دختری نیسهههت که به اونجا میره ولی یه چیز مبهم وجود داره یه 
ی شههن بعد از یک معما که می خوام حلش کنه! همه ی دخترایی که خدمت کار م

سهههال میمیرن و کسهههی نمی دونه کار کیه؟ همه پادشهههاه رو مقصهههر می دونن. 
 .ماموریتش حل این معماس

 .دلم بی تاب شد. نزدیک بود گریه م بدیره

 این بار شاهزاده با شک گفت: چه تضمینی وجود داره که دخترم سالم بمونه!؟

 .از جاش بلند شد و خندید
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ت هاتون رو بهش منتقل کنید و اونو برای هر چیزی هیچ تضههمینی، همه ی قدر  -
 .آماده کنید

 اخمام تو هم رفته

 .خیلی بی رحمی. بهتره دنبال یکی دیده بدردی من نمی خوام ملکه بشم -

 .باز خنده های اعصاب خوردکنش

 .دیده برای این حرفا دیره آسا -

از جا بلند شد اینو گفت و از کلبه بیرون رفت. حرصی نفس می کشیدم، شاهزاده 
 .ودریچه ای باز کرد. دستش رو جلوم گرفت

 .پاشو بریم عزیزم-

 با دهنی باز نداش کردم، االن عزیزم با من بود؟

لبش رو گاز گرفت نلنده، بازوم رو. گرفت و از رو تلت بلندم کرد و به سهههمت 
 .دریچه کشوند

 .وارد اتاقم شدیم، لبلندی زد و دریچه ای دیده باز کرد

 .رم تا مامان نیومده مچمون رو بدیرهبهتر ب-

 .باشه شب بلیر-

 .شب بلیر -

ستم و به آینده ی نا  شام رو ب شد، خودم رو روی تلت انداختم و چ وارد اتاقش 
 .معلوم بچه ای فکر کردم که هنوز وجود خارجی نداره

 .دوستان فصل بعدی رمان رو به نام خدمتکار تو بلش ترسناک می ذارم

 .تار دیوانهبعد از رمان پرس

 پارت: صد و شانزده
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شده بود و  شب ملکه متوجه غیبتمون  سه روز بود که وهرام رو ندیده بودم، اون 
 .تهدیدمون کرد که اگه به حرفش گوش ندیریمو مراسم رو به هم می زنه

شههانس آورد که بعد از مراسههم به شهههر آتش میریم وگر نه می دونسههتم باهاش 
 .چیکار کنم

روز هم تموم شد و آرایشدرا مشغول آماده کردنم شدن، اعصابم به باالخره این سه 
شدرا رو انجام بدم ولی  ستم تو یه لحظه همه کارهای آرای هم ریلته بود. می تون

 .بازم ملکه قبول نکرد. ملکه جان یه روز به آخر عمرم باشه بد حالت رو می گیرم

کردم و جلوی آیینه بعد از چند ساعت کارشون تموم شد و لباس ملصوص رو تنم  
شیاونکا  شبیه  شدم اخمام تو هم رفت. دقیقا  ستادم، با دیدن چهره ی آرایش  ای
سر خودش  شده بودم. ملکه با لبلند بد جنسی ندام می کرد، معلوم همه چیز زیر 
با این قیافه تو  بوده. نداه بدی به ملکه کردم و پوزخنی زدم واقعا فکر کرده بود 

اره فکری شیاانی به ذهنم رسید که باعث شد لبلندی جمع حاضر می شم؟! یک ب
رو لبام بشههینه، امشههب انتقام همه ی اذیت هایی رو که کرده یک باره با هم می 

 .گیرم، فقط باید وقتش برسه

دوباره به تصویر خودم تو آیینه نداه کردم، از گوشه ی آیینه لبلند تشکر آمیز ملکه 
 .به آرایشدرا رو دیدم

آرایشدرا بیرون رفتن ملکه رو بهم گفت: االن شاهزاده میاد. اینو گفت بعد از اینکه 
شی که برام کرده بودن در  شبیه آرای صورتش رو  ست بیرون بره که آرایش  و خوا
آوردم. ملکه هم که از آرایش صههورتش مامئن بود خودش رو چک نکرد و بیرون 

 .رفت

سیات. دوبار  شد، اینم تاوان بدجن شم تا بنا گوش باز  صورتم افتاد خط نی ه ندام به 
ست  سی در سیاه و بنفش و رژی قهوه ای. عجب عرو سایه ی  شیده با  شای ک چ
کرده بودن. بی خیال چند مدل آرایش رو روی صهههورتم امتحان کردم. وبهترینش 
بایی  به طرز زی جادوگرا در آورده بودن  ثل  لاب کردم. موهام رو هم که م رو انت

 .ص خودم رو روی موهام گذاشتمباالی سرم جمع کردم و تاج ملصو
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نداهی به لباسهههم کردم، دامنش رو پف تر کردم و جلوی لباس رو هم با تور های 
گیپوِر سنگ کاری شده تغییر دادم که در اتاق باز شد و شاهزاده رو بعد از سه روز 
شاهزاده هم پر از دلتندی بود. قدمی به  شای  دیدم. دلتنگ به طرفش چرخیدم، چ

شت   ست دور سمتم بردا شش انداختم. د که به طرفش دویدم و خودم رو تو آغو
 .کمرم حلقه شد و شروع به بوییدنم کرد

با بی میلی از هم جدا شهههدیم، نداش رو تو صهههورتم چرخوند و گفت: چقدر زیبا 
 .شدی، باید به آرایشدرا پاداش حسابی بدم

 خندیدم و گفتم: مامانت رو دیدی؟

 .کرد  سری تکون داد و اخماش رو تو هم

 .آره خیلی مامان رو بد آرایش کرده بودن -

 .لبلندم بیشتر کش اومد

 .منو شبیه مامانت کرده بودن، خودم آرایشم رو تغییر دادم -

 .با تعجب گفت: چرا؟ ولی اون آرایش برای عروس ها خوب نبود

 .پوزخندی زدم

 .دستور مامانت بود -

 .شیدابروهاش رو تو هم کشید و عصبی دستی تو موهاش ک

 !مامان کی می خواد دست از این کاراش برداره -

 .ناراحت نباش عزیزم خودم تالفی کاراش رو کردم -

 تیز به سمتم برگشت و ندران گفت: چی کار کردی؟

صورتم انجام  شدراش رو  شی که آرای شونه ای باال انداختم و بی خیال گفتم: آرای
 .داده بودن رو روی صورت خودش پیاده کردم
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ام کرد ولی یکباره قهقهه اش به هوا رفت، تو همون موقع ملکه دوباره در کمی ند
رو بی در زدن باز کرد و با اون آرایش مسهههلره ای که رو صهههورتش بود، پشهههت 

 ...چشمی نازک کرد و گفت: چه خبرتونه زود بیاین بریم، همه منتظر

 ولی با دیدن آرایشههم چشههاش گرد شههد و با غضههب گفت: چرا آرایشههت رو عوض
 کردی؟

 .خدایا چقد از این زن بدم میاد

 .دوسش نداشتم -

 .چشاش رو دو برابر باز کرد و دندون سایید

شدرا همه ی هنرشون  سرم، آرای شندی رو پاک کردی؟ می بینی پ آرایش به اون ق
رو به کار برده بودن ولی خانم برای لج بازی با من آرایشههش رو عوض کرد. حیف 

 اون آرایش نبود؟

 .دادمسری تکون 

 .چرا واقعا حیف بود به خاطر همین رو صورت خودتون نشوندمش -

سههه چهار تا سههکته با هم رد کرد، دسههتش رو رو قلبش گذاشههت و گفت: چی کار 
 کردی؟

فرصههت جواب دادن بهم نداد و خودش رو به آیینه رسههوند. با دیدن خودش جیغ 
ا آسا رو اذیت می خفه ای کشید و خصمانه ندام کرد که شاهزاده گفت: مامان چر 
 .کنی که باهات لج کنه؟ با این کارات منو از خودتون دور می کنید

 پارت: صد و هفده

شا  شاهزاده گفت: پس علت نداه های عجیب پاد ملکه بدون توجه به حرف های 
 !و وزرا چهره ی من بود

 با تمسلر گفتم: پس چرا می خواستی منو با این آرایش به جشن ببری؟

 .هنوز تو هم بود و با دلدیری یه ملکه نداه می کرداخمای وهرام 
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شون می داد، با عجز نالید:  شیمون ن شده بود و چهرش پ شمای ملکه پر از آب  چ
 .من با این قیافه باید بیام تو جشن عروسی تک پسرم

سوخت که  شاهزاده دلش  تو دلم پوزخندی بهش زدم و بی توجه رو گرفتم، اندار 
 رو بهم گفت: آسا؟

 .ندام رو تو چشای شاهزاده قفل کردم دلدیر 

توقع نداری که درسههتش کنم! اگه این قدرت رو نداشههتم االن با قیافه ای شههبیه  -
 .مامانت باید تو چشن عروسیم شرکت می کردم

شاهزاده سری تکون داد و گفت: آسا حق با تِو. من دخالت نمی کنم، هر تصمیمی 
 .دوست داری بدیر

شست، و ستی نوازش گونه روی موهام لبلندی رو لبام ن هرام هم لبلندی زد و د
 .کشید

غرق چشههای هم بودیم که صههدای به هم خوردن در باعث شههد نداهمون به جای 
 .خالی ملکه بیفته

هنوز نداهمون رو از جای خالیش ندرفته بودیم که در به شههدت باز شههد و کله ی 
یک سههاعت عقب ملکه اومد تو. با نداهی که آتیش ازش می بارید گفت: جشههن 

 .می فته

 .اینوگفت و در رو محکم به هم کوبید، خندم گرفت ولی خودم رو نده داشتم

شید،  - ست از کاراش نمی ک شدیم د ستش می  سلیم خوا ممنونم وهرام. اگه باز ت
سه ساعت زیر دستشون نشستم و اون آرایشدرای بد قواره رو تحمل کردم تا این 

 .تا بفهمه اذیت کردن دیدران درست نیستبال سرم بیاد. باید جریمه می شد 

 !لبلند وهرام کش اومد و گفت: باالخره با اسم صدام زدی

 .لب و لوچم آویزون شد

 از حرفام فقط همین رو فهمیدی؟ -
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 .کمی سرش رو خواروند و فکر کرد

 مده چیز دیده ای هم گفتی؟-

ادم. ولی خیلی بامزه شههده بود، خندم گرفت و سههرم رو به نشههونه ی نه تکون د
 .فهمید که الکی میدم، خندش گرفت

 .تقصیر خودته منو آرزو به دل گذاشتی -

خندیدم ولی با یاد آوردن سهههرنوشهههت دخترمون دلم گرفت، اندار حالم رو فهمید 
چون دسههتش رو دور کمرم حلقه کرد، سههرم رو روی سههینه های پهن و مردونش 

. دستی روی موهام کشید گذاشتم، صدای تپش قلبش بهم آرامشی ناب تزریق کرد
وگفت ندران نباش، مامعنم همه چیز درست می شه و یه روز همه ی مشکالتمون 

 .به پایان می رسه

 .ازش جدا شدم و گفتم: حق با تِو، بیا بریم یه جای خوب

 ابرویی باال انداخت، االن جشن شروع می شه کجا بریم؟

 .دستش رو گرفتم و دریچه ای باز کردم

 .باش یک ساعت فرصت داریمبیا ندران ن-

چیزی ندفت، دسههتش رو کشههیدم و از دریچه رد شههدیم و به آمازون رفتیم وبلند 
 .ترین نقاه و روبروی آبشار ایستادیم. نفس عمیقی کشیدم

وقتی این ابشههار رو می بینم هم محو زیباییش می شههم، هم می ترسههم، چون با  -
م، در برابر قدرت بی نهایت دیدنش می فهمم هر چقدر هم که قدرت داشههته باشههی

 .خدا هیچ و پوچه

نداهی به وهرام کردم داشهههت با لبلند به اطرافش نداه می کرد. برگشهههت و تو 
 .چشام نداه کرد

 .ممنون آسا، دلم برای اینجا تنگ شده بود-
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ستش رو به طرفم  ست و د ش صلره ای ن شکرش رو دادم. روی  با لبلند جواب ت
 .دراز کرد که کنارش بشینم

من پفم رو جمع کردم و کنارش نشههسههتم. دسههتش رو دور کمرم انداخت و کنار دا
 .گوشم گفت: عشق اولم رو تو این سرزمین پیدا کردم

شق اول و دومم تو بودی، بار  سود خانم ع دلدیر نداش کردم که خندید و گفت: ح
 .اول عاشقت شدم ولی بار دوم دیونت

م، طوری که صهههدام تو مناقه لبام به پهنای گشهههادی آبشهههار کش اومد. جیغ زد
 .پیچید

 .وهرام خیلی دوست دارم-

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


