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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 اب: یزاده   یرمان دختر 

 ️❄آب  یزاده   یدختر  ️❄:   رمان

 ��بانو   ثی : به قلم حد سندهینو

 

 ۱۳۹۹/۵/۱۱شروع رمان :    خیتار

 

  ییماورا یرو یکه ن  یثابت کن تواندیم یاعتقاد ندارد ؟! چه کس ییماورا یروهایبه ن  ی: چه کس مقدمه
  یایدن دی، شا مینی او را بب میتوانیاست که ما نم  بیو غر  بیعج  یروهایوجود دارد ؟! تمام عالم پر از ن 

 ... یعاد یهاانسان  یها دهیفارغ از د ییای! دن مین یبی ما باشد که ما نم یایدر دن یگر ید

 

http://www.romankade.com/
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که براش   یداره و مادرش که تنها کس ییماورا یروهای ن یکه از بچگ یرمان : در مورد دختر  خالصه
براش   یل یخ  روهاشی کردن ن یمخف  یکنترل کنه . ول  روهاشو ی ن یکه تا حدود کنهیمونده کمکش م 

 ...  کننی احظار م یناشناخته ا  نیاونو به سرزم نکهیسخته تا ا

 

   

 

ورم نگاه  . همون جنگل پر از درخت و وحشتناک ! به دور و  دمیاز خواب پر یشگ یهم یهمونجا بازم
کردم ترسمو کنار بزنم ، نفس   ی. سع دمیدروازه بود رو د هی هیشب شتریکه ب ییکردم ، بازم همون سنگا

 .  دمیکش ی قیعم

 ؟   یقبل ی: همونجا دمیذهنم شن  یصداشو تو ه یذهنم مامانو صدا زدم ، بعد از چند ثان یتو 

 کنار اون سنگا .   قایعجز به دور و اطراف چشم دوختم و جواب مامان رو دادم : اره . دق با

 .   رسونمیمامان اومد : همونجا بمون . االن خودمو م یصدا  بازم

مواجع   نجای با ا میداری، ب دمیخوابی که م یسال مدام وقت  ۴ نیا یفکر کردم که چرا تو نیو به ا نشستم
 نتونسته بود بفهمه .مامان هم  ی؟! حت شدمیم

. سنگ ها درست   کردیرو به روم م  یشدن به اون سنگا  کیمنو وادار به نزد یحس  هی ای،  یز یچ هی 
. اونم مثل   شدیسمت اونا برم مامان مانعم م خواستمیشده بود ، هر دفعه که م  دهیدروازده چ هیمثل 

 افته .  یم  یاتفاق خطرناک کردی من حس م

.   دیدو یچهار سال به سمتم م نیا یکه بازم مثل تمام روز ها دمیساعت مامان رو از دور د میاز ن بعد
 که داشتم ... یآغوشش فرو رفتم . تنها کس یاروم بلند شدم و تو

کردم و به   یلباسامو با فرم مدرسه م عوض کردم و از مامان خداحافظ میخونه برگشت نکهیاز ا بعد
خودم   یهم سن و سال ها هیمثل بق کردم ی نم  یسع یزده سالم بود ، ولسمت مدرسه راه افتادم . شون

 به خاطر مشکلم .   دیباشم ! شا
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بشه   یم یداشت باهام صم یآرزو که سع شهینشستم . مثل هم میشگیهم یکالس شدم و سر جا وارد
 کنارم نشست و سالم کرد . اروم جوابشو دادم ...

 هویکه  نوشتمیدستم بود و داشتم نکات رو م  میدادنک، م دادیزنگ بود و معلم داشت درس م  یوسطا
  دیکردم اروم باشم ، نبا یگذاشتمش و سع مکتین یزدن . با سرعت رو  خیشروع کرد به   یمدادنک

! سرمو   دمیخودم د ی، سرمو چرخوندم که نگاه دافنه رو رو شدمیم ینجور یمدرسه ا یحداقل تو
دافنه منو نگاه  یاز ک  یعنیدوختم که بازم به حالت اولش برگشته بود ،  می و به مدادنک  خوندمچر
 باشه ؟!  دهی؟! ممکن بود که د کردیم

 ... رونی جمع کردم و از مدرسه زدم ب  المویکه زنگ خونه خورد ، وسا نیهم

م  بود که داشت  ییروهایدنبال کنترل کردن ن ییکتابا یمامان داشت تو شهیداخل خونه . مثل هم رفتم
. 

 اپن گذاشتم که مامان سرشو چرخوند سمتم و گفت : امروز چطور بود ؟  یرو  فمویکالفه ک 

 ی، البته وقت نهیبب   یبزنه ! ممکن بود کس خیکم مونده بود  میعجز گفتم : افتضاح بود ! مدادنک با
 .  کنهیکه داره بهم نگاه م دمیسرمو بلند کردم دافنه رو د

 کردم ... دایپ یخوابت جا به جا نش یتو گهید نکهیا یبرا یراه هیگفت : من  مامان

 

  

 ؟  یمشتاق گفتم : چه راه   یتعجب کردم ول  یکم

 شده بود گفت : طلسم .   رهیاز کتاب خ  یا کهیکه به ت نطوریهم مامان

ندارن که کامل تو رو منتقل  نویقدرت ا ی، ول کننینگفتم که ادامه داد : دارن تو رو احظار م یچیه
 کنند .  

 ؟!  کنهیمنو احظار م ی؟! ک ی+ ک

 !  کردی م اریسوالم اخت نیچهار سال نسبت به ا نی ا یکه تو یسکوت  بازم
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کتابش در اورد و گفت :   یعوض کردم و کنارش نشستم . بهش نگاه کردم ، سرشو از تو  لباسامو
 .  میون، البته اگه بت  میرو مرور کن ییزایچ هی خوامیم

 شدم ، مامان گفت : تمرکز کن .   بلند

 کردم تمرکز کنم .   یو سع  دمیکش یق یوقت نتونستم انجامش بدم ! نفس عم چیکه ه یکار 

 ؟ ادتهی دادم رو  ادتی روزیکه د یی: وردا مامان

 + اوهوم .

 تو اونا رو بخون .  ختمیر ن یهر وقت آب رو زم ـ

 + باشه .  

  یآبو کنترل کنم ، ول تونستمینم یول  میکردی کارو م نیهم میهفته بود داشت هی گرفته بودم ،  استرس
 !   شدیم ییهوی

  یوردا رو خوندم و دستامو بلند کردم که برا زهیبر نیزم  یاب رو نکهیدستشو کج کرد و قبل از ا مامان
 .  نی زم یرو  ختیتونستم آبو نگه دارم ، بعدش ر یا هیثان

  یگفت : ذهنتو خال  یزدم و به مامان نگاه کردم ، مامان جد  یتونسته بودم لبخند نکهیاز ا خوشحال
 !   ایکن م

که   یباال بردم و به آب یکردم . پشت سر هم وردا رو خوندم و دستامو کم یو بازم سع  دمیکش یپوف
اون ورد ها ادامه ! به خوندن  شنی دارن جمع م  دمیشدم که به وضوح د  رهیبود خ ختهیر نی زم یرو

و اب   ختی ر مزدم و به مامان نگاه کردم که تمرکزم به یباال اومد ، لبخند یدادم که آب انگار گلوله ا
 .   ختی ر نیزم  یبازم رو

برداشتم و رفتم  زی . پس لباس تم خواستیحموم م هیداخل ، دلم  میرفت گهیشد و د  المیخ یب مامان
 حموم .   یتو

باال بردم و به آب نگاه  ی. دستامو کم کردیم ن یمنو وادار به تمر یحس هی،  آبو باز کردم و نشستم ریش
 .   دادمیتکون م متیبخونم دستامو با مال  یورد نکهیکردم ، بدون ا
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 کارو بکنم .  نیدر اومد ! ذوق کردم که بدون اون ورد ها تونستم ا  یآب به شکل مار  هوی

ازش ساطع شد و به   یانرژ  هویکه   اوردمیدر م یمختلف یکه آب رو به شکل ها شدیم یا قهیدق ۱۰
 خوردم و سرم به شدت درد گرفت ! واریسمتم اومد و با برخوردش به د

رفت ! سرمو گرفته  نیانگار کنترلم از ب  ی، با اومدن اون انرژ  کردمیو منگ به دور و اطراف نگاه م جیگ
 بودم که در با شتاب زده شد ...

 . سرمو گرفته بودم که مامان گفت : ...  دی کشی م ری اومدم ، هنوزم سرم ت رونی حموم ب از

 

 

اون صدا از حموم اومد و بعد برق   هوی شد ؟ چرا  یحموم چ  یگرفته بودم که مامان گفت : تو سرمو
 رفت ؟! 

 تعجب گفتم : برق رفت ؟! با

 برگشت .   هیبعد از چند ثان یاره . ول ـ

مانعم شد !  یانرژ  عیشد . انگار  ی چ دونمیشد ! نم ی ز ی چ هی هوی،  کردمی+ داشتم آب رو کنترل م
 . شدیم ینجور یبار بود ا نیاول

مامان   یاونا بود ول یتو یادیز یزا ی که اخم کرده بود رفت سمت کتاباش . مطمئنا چ نجوریهم مامان
 خواست بهم بگه !... ینم

کتاب کنار در   هیاتاقم که مامان هم پشت سرم با  ی، رفتم توبود که خوابم گرفت    ۱ یساعتا شب
 .  سادیوا

 ؟! یکن  کاریچ یخوایگفتم : م دهیباال پر یابروها با

 .   یجا به جا بش یتونینم گهیبخونم ، با وجود اون د  خوامیکه بهت گفتم رو م یطلسم ـ

 + واقعا ؟؟!!
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 اره .  ـ

  ریز  ییزایچ  هیچار چوب در اتاق گذاشت و  یتخت نشستم و به مامان نگاه کردم که دستشو رو یرو
 بود .   بیغر بی، اخه کلمه هاش عج یچ دم ینفهم  یلب گفت ول

 کرد و رفت که بخوابه ... یاز اون مامان خداحافظ  بعد

. با ذوق   دم یقمو دجام نشستم و به اطرافم چشم دوختم که اتا  یشدم تو داری از خواب ب  یوقت صبح
  یمانعم شد و با شتاب رو یز یچ  هیکه  رونی بلند شدم و به سمت در رفتم ، بازش کردم و اومدم برم ب

 افتادم !  نیزم

چشم دوختم   گشتیکه داشت به حالت اولش بر م   یجمع شده به حفاظ نامرئ  یگفتم و با صورت یآخ
 ! 

چار چوب در گذاشت و   یدر ، دستشو رو یاومد جلو نکه یو مامان رو صدا کردم ، هم   دمیکش یپوف
 وارد اتاق شد و دستمو گرفت و بلندم کرد .   هیزمزمه کرد و بعد از چند ثان یز یچ

 شد ؟! ی+ االن چ

 خوندم .  شبیکه د هیاون طلسم ی: برا مامان

 + اها . 

 . مامان رفت حموم .   لیپنجشنبه بود و تعط امروز

شونو باز کردم . چند تا صفحه رو که رد   یک ی با سرعت به سمت اون کتابا رفتم و  یاز سر کنجکاو منم
اون  نکهیبود با ا بیعج   یلیخ ی. برا دمیرو د زدیکه مامان ازش حرف م یکردم اون روش احضار 

 نوشته !  یبخونم که چ تونستمیم  یبودم ول دهیزبانو تا حاال ند

فعال کردن   ریغ یاز اون استفاده کنند و برا تونندیم یطنتاون طلسم نوشته بود که فقط افراد سل کنار
 !   یباش یجز افراد سلطنت  دیاز اون هم با یر ی و جلوگ

 ؟؟!   ستین  یکه فرد سلطنت یفکر ، پس مامان چطور تونسته بود مانع احضارم بشه وقت یتو رفتم
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  حیتوض هی! دنبال  دمیش رو رد کردم ، که عکس همون سنگا و اون جنگل رو د گهید یها صفحه
 کردم .   دایبودم که صفحه بعدش پ

باز    نیزر نی که به سرزم شهیباز م ی و داخل دروازه ا ستی ن یا یبود که اون جنگل ، جنگل عاد نوشته
 ... شهیم

 

 

 

 

 

 

 

4 : 

 

 

 کجاست ؟!   نیزر  نیسرزم

 !  ستی ن یدروازه معمول هیدرست حدس زده بودم که اون  پس

 دروازده را ...   توانندینوشته ها رو خوندم : فقط افراد خاص م ادامه

 اتاقم .  یدر حموم اومد . با سرعت کتاب رو سر جاش گذاشتم و رفتم تو ی همون لحظه صدا که

ان کنارم نشست و با اخم گفت :  بوده که مام یاون جمله چ یکه ادامه  کردمی فکر م نیبه ا داشتم
 نرفتم . 
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 ذهنتو بخونم ؟! تونمیمن م یباال انداخت و گفت : نکنه فراموش کرد ابروهاشو

کتاب نوشته بود فقط افراد  ی؟! تو هیچ هیقض یبگ شهیبه مامان چشم دوختم و گفتم : م  کالفه
 ؟! ی، پس چطور تونست یتو گفت نوی! ا میهست یازش استفاده کنند ، ما عاد ایمانع   توننیم  یسلطنت

 .  گمیموقع مناسب بهت م هیگفت :  شدیتخت بلند م یکه از رو نطوریهم مامان

 کنم . گهید زیچ هیکردم ذهنمو مشغول  ی و سع دمیکش یاز اتاق رفت . پوف کالفه ا و

 " فلش بک " 

 !  وفتهی. االن م ری رو بگ ا ی، دست م  ای : ر مامان

 .   ای، تو هم ب میکن ی م یآب باز  م یو با لحن بچگونم گفتم : مامان دار دمیخند

 یپاش سر خورد و افتاد تو ای ر یلحظه آن هی یتو یول یبه آب باز  میرو گرفتم و شروع کرد ای دست ر و
 آب .

داره   ایر  کردمی بابا با سرعت به سمت آب اومد و من شوکه شده بودم و با اون افکار بچگونم فکر م 
 !  کنه ی م یباهامون شوخ

  نییو شنا کنان به پا دیآب پر یگرفت ! بابا تو  ینم یجواب  یول  زدیرو صدا م   ای و ر زدی م غی ج مامان
 نبود !  ایاز ر یاثر  چیه یول  رفتی م ایدر

وقت   چیه یسالش بود غرق شد و ُمرد ول ۵ یوقت ای در یود ! تنها خواهرم توشده ب بیغ انگار
 . " میکن دایجسدشو پ مینتونست

  ادمیپدرم  ی، بابا ما رو ترک کرد . چهره  ای ماه بعد از مرگ ر کیسالم بود ، درست  ۴اون موقع  من
 !  ادمهیاون چهره معصوم خواهرمو  ینبود ول 

 از عمد خواهرمو ربود !  ایاون در کردمی، حس م  دمیترس یاز آب م ییجورا  هیاون موقع بع بعد  از

  یی کارا دمیاز همون موقع بود که منو تک و تنها بزرگ کرد و همه کسم شد و تازه از اونجا فهم  مامانم
 بکنن !   توننینم یبکنم که افراد عاد تونمیرو م
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 نمی . کنجکاو بودم که بب دونستمیوسط بود که من نم نیا  یز یچ هی یمامان هم مثل من بود ، ول  انگار
پدر و   گفتیمامان م یول مینداشت چکسوی ه نجایاقوامم ! ما ا یحت ایبودن  ی پدر و مادر ، مامانم ک 
 ... کنندی م یدور زندگ  یجا ه یمادرش و خانوادش 
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  یداشت و نم نکهیا ایبراشون نداشت ،  یکس جواب  چیذهنم که ه یتو ومدیم ییساعت سواال هر
 خواست بگه ! 

ازش مونده بود رو ، رو به روم گذاشتم . به آب نگاه کردم و حرکات   یکه کم  یآب وانیاتاقم بود ، ل یتو
  ستالیکر هیذهنم به  یاومد ، تو رونی ب وانیگرفته بودم رو انجام دادم ، آب کم کم از ل ادیکه  یدست

 چند لحظه بعد به همون شکل در اومد .  فکر کردم که

مامان اومد  یکردم ، همون لحظه صدا لیکوچک تر تبد  یها کهیرو به ت  ستالی زدم و اون کر یلبخند
 تخت افتادم .  ینفر منو هول داد که رو هیو انگار 



 آب یزاده  یدختر 

11 
 

. مامان با سرعت وارد اتاق شد و گفت   شدیکه مانعم م یمثل همون انرژ  یز یچ هی!  رفتی م جیگ سرم
 !  زننی! دارن بهت صدمه م یهات استفاده کن روی از ن دی: نبا

 ؟! دهیبهم اجازه نم   یمامان ؟! ک ینشستم گفتم : ک یکه م  یکردم و در حال یاخم

 .  رونی ب  رمی و گفتم : من م دم یپوش مویرون ی لباس ب  ینگفت ، عصب  یچیه

 شونم انداختم و به راهم ادامه دادم .   یرو  مویکول فیاومدم . ک رونیاز خونه ب  و

بودم ، چرا    ابونیخ  یمن تو شی! تا چند لحظه پ دمیکه به همون جنگل رس گشتمیهدف م یب داشتم
 سر در اوردم ؟؟! نجایا هوی

 نشستم . نیزم  ی؟! سردرگم رو  کردمی م کاریچ دی. با  دمیخودم چرخ  دور

 مثبت !  یانرژ  هیحس کردم . مثل  یز یچ هیگذاشتم ،  نی زم یکف دستامو رو 

 اومدن و معلق دورم حلقه زدن .  رونیب  نیزم  ریتمرکز کردم ، بعد از چند لحظه قطرات آب از ز یکم

برداشتم   نی زم  ی! از ترس با سرعت دستمو از رو دمیشن یی پاها یلحظه صدا هیکه  دمیتعجب خند با
  دمیکش یدستمو باال بردم و به سمت  نی زم یرو  زهیبر نکهی ل از او قب ختنیر نی زم  یکه قطرات آب رو

 .   ختنیر نی زم یکه قطره ها به همون سمت رفتن و رو

، ممکن بود که اگه  دنی. بلند شدم و شروع کردم به دو  دمیدور و ورم نگاه کردم ، از دور دو نفرو د به
دوتاشون دارن با سرعت به   دمیلحظه برگشتم که د هی،   دمیدو یبمونم دردسر بشه . با تمام سرعتم م

 . انیسمتم م

انقدر با   یکردما ، ول شیهند لم یبگم ف نکهی، نه ا دیدویبا سرعت نور م شونی کی اون دوتا ،  نیب از
  نی م که چون نگاهم به اونور بود با شتاب خوردم زماومد رو به رو هیاز ثان یکسر  یکه تو دیسرعت دو

! 

بلند شدم و   ی شده ، اخه با سخت یدرد صورتم جمع شد و چشمام پر از اشک . معلوم بود زانوم زخم  از
 چند قدم عقب رفتم ... 
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 خطرم !  یتو   کردمی حس م انگار

 !  هیلیکه ام نیاز اون پسرا گفت : بابا ا یکی

 با نگاه خطرناکش گفت : دخترشه !  یدوم

 ؟؟! دونستیمامان رو از کجا م  اسم

 م ، نه دخترش .  یلی، نه ام ریهمون ترس گفتم : نخ با

ذهنم مدام مامان رو صدا زدم که بعد  یو تو دنیبا سرعت عقب گرد کردم و بازم شروع کردم به دو و
 شده ؟!  یجوابمو داد : چ هیاز چند ثان

انگار منو هم  یگفتم : مامان دو نفر افتادن دنبالم . اسم تو رو اوردن . ولذهنم  یسرعت تو با
 !  شناختنیم

 .  ایذهنم گفت : فرار کن م یلحظه با سرعت تو  هی

 و با شتاب به سمت اون پرت شدم .   دیدستمو کش ی لحظه کس هی یتو که
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 میخوایفقط ازت م .  میندار تی شدم که گفت : کار رهی بغلش افتادم ، با ترس به چشماش خ یتو
 .  یای همراهمون ب

 .  ام یجا نم چیگذاشتم و هولش دادم و گفتم : من با شما ه   نشیتخت س  دستامو

 .  خوردیگرفته بود و تکون نم بازومو

  کاریچ خوانیبتونم بفهمم م دیرجوع کردم که شا شونیک ی از قدرتام استفاده کنم ، به ذهن  تونستمیم
 ! پس تالش نکن .   یکن  دایتسلط پ یتون یکه گفت : به ذهن من نم دیکش ریکنن که با شدت سرم ت 

 مال قصه هاست ! نایذهنتو بخونم اخه ؟! ا دیتو ؟! من چطور با  یگیم یانکار کردم و گفتم : چ کارمو

 ! یزن یحرف م  یل یذهنشو بخونم به سمتم اومد و گفت : خ  خواستمیپسره که م اون

 که بازومو گرفته بود . یعقب رفتم که خوردم به اونقدم  هی

گردنم گذاشت و   یدوتا از انگشتاشو رو ی کیشدم که همون لحظه اون   رهیچشماش خ یبا ترس تو 
 که بازومو گرفته بود منو گرفت و چشمام بسته شد ... یحس شد که همون   یلحظه بدنم ب  هی یتو

 " نی" ز  

 هی یگرفتمش و تو وفتهیب نکهیهوش کرد ، قبل از ا یاز ترفندش استفاده کرد و اون دختره رو ب وانیا
 . می و به سمت دروازه رفت  دمشیحرکت باال کش

 با پدر بزرگ ارتباط برقرار کرد و ازش خواست که دروازه رو باز کنه . وانیا 

  میو به سمت  قصر حرکت کرد میشدکه برامون فرستاده بودن  ییو سوار اسب ها میدروازه گذشت از
... 

 .   میو بلندش کردم و وارد قصر شد دمیدختره رو کش  یشدم و بازو  دایاز از اسب پ میدیرس  نکهیهم

 ! یمونی کرد . رنگ غم و پش  رییرنگ نگاهش تغ  دیبزرگ تا دختره رو د   بابا

 ؟!  نهیگذاشتمش و گفتم : هم یاز صندل یک ی یرو

 ه ...بزرگ گفت : اره خودش  بابا
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 " ای" م

 بهوش اومدم .  یدیسردرد و گردن درد شد با

 افتادم !... نی زم یکه سر خوردم و رو نمیگرفتم و اومدم تو جام صاف بش  گردنمو
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 خنده اومد !  یفرستادم و چشمامو باز کردم که صدا یلب لعنت ریز

 !  دمیکرد رو د هوشی که منو ب هیجمع شده سرمو بلند کردم که اون پسر عوض  یاخم و صورت با

 بلند شدم و گفتم : خفه شو !   اروم

 !   یزنی ها حرف م ین یمثل زم قایپسره که همراهش بود گفت : دق  یکیخندش قطع شد که اون  هوی

هواست ؟! بعدم هر   جانیتعجب کرده باشم صورتمو جمع کردم و گفتم : نکنه ا ی ز یکه انگار از چ یجور 
 حرف بزنم .    رمیگی م ادی یباشه معلومه که اونجور  نمیجا سرزم
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 باال انداخت و گفت : زبون دراز و گستاخ ! ابروهاشو

 !  یو گفتم : خودت دمیحرص خند با

کنترل کردم   ی. به دوتاشون نگاه کردم ، ذهنمو جور  دمیبزرگ د یل یاتاق خ هی اطرافم نگاه کردم ،  به
 کنه .   دایپ یبه ذهنم دسترس قهیچند دق ینتونه برا یکه کس

 .   یقدم عقب رفتم و گفتم : با چند

 .  شدینم  یکردم با مامان ارتباط برقرار کنم ول  ی. سع  دمیبا سرعت از اتاق خارج شدم و دو و

که درست مثل همون موقع که  رونی و اومدم برم ب دمیدو یکردم و به سمت در خروج  شتریب  سرعتمو
 افتادم .  نی زم ی، با شتاب رو دادیرفتنم رو نم رونیطلسم اجازه ب 

 .  دمیدختره رو د  هیلب گفتم و بلند شدم به ان دوتا پسره و   ریز یا یلعنت 

  االن ! نی. هم دیفعال کن  ریرو غ دیکه خوند ینشم و گفتم : طلسم  یکردم عصب یسع

بگه که با اخم بهش نگاه کردم ، همون لحظه   یز یزد و به سمتم اومد و خواست چ یلبخند دختره
 ذهنم و سرم به شدت درد گرفت !   یآب غرق شد اومد تو یتو ایکه ر یخاطرات اون روز 

 ازم دور شو !   یکردم کار اون دختره س که با درد گفتم : لعنت فکر

 درد نگرفت که با شک و اخم به سه نفرشون چشم دوختم .  گهیسرمو گرفتم . همون لحظه سرم د و

 ؟!   نجایا د ی؟! چرا منو اورد دیکنی م کاری باهام چ دیو اخم کرده گفتم : دار ناباور

 گفت : ساکت شو . یک ی هوی

 .  دمیبلند درست مثل اون دختر د  یرو با لباسا  یسمت صدا که زن برگشتم

 !  شمیو گفتم : چشم ، به خاطر شما ساکت م دمیخند یحرفش حرصم گرفت ول از

 .   دینی مرد وارد سالن شد و گفت : همه بش ه یکرد که  یکالممو متوجه شد و اخم  کهی ت زنه

 هاشون نشستن .  یسلطنت  یصندل  ینگاهشون کردم که همشون رو کالفه
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 انداخت .   نیی نشستم که اون پسره که بازومو گرفته بود خندش گرفت و سرشو پا نیزم  یرو  همونجا

کردم ؟! چرا شما ها مثل ... مثل  یز یچ یو به مرده نگاه کردم و گفتم : سفر زمان   دمیکش یپوف
 ؟!   دیدیپرنسس و شاه ها لباس پوش

 که ... دیاون پسره خند باز
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 ؟! یدیرو شن   نیزر  نی... حتما اسم سرزم ی، سفر زمان نکرد ریمرده گفت : نخ  که

 ؟!  یگفتم : اره ، که چ دیق یب

 .   نهیزر  نی، سرزم نجای: ا مرده

 !  ییخدا  دیخنده و گفتم : خودتونو مسخره کن ر یز زدم

 از مادرش به ارث برده !  شویکرد و گفت : گستاخ یاخم زنه
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  ینجور یکه در مورد مادرم ا دمیم ، حواست به حرف زدنت باشه ! بهت اجازه نمخان یاخم گفتم : ه با
 .   یصحبت کن

 .   ایخب ، اروم باش م  یلیگفت : خ  مرده

 ؟!   نجامیو چرا ا  د یدونیاسممو از کجا م  دیبگ شهیسمتش و گفتم : م برگشتم

 نبود .  یشده بودم که واقعا کنترل کردنم کار آسون  یعصب  انقدر

بود . سر  یطون ی سرکش و ش یل ی . دختر خ شناختمیاومد م ای که به دن ی: من ، مادرت رو از وقت مرده
 .   نیسرزم نیزنده ، و ... قلب ا

 . باشه ؟؟!  ومدهین نجایگفتم : مادرم اصال ا دیق یب

 نداره !  ری دختر اصال تاث نیگفت : بابا ، صحبت کردن با ا زنه

لباسمو   قهیبه زنه زدم که بلند شد و اومد سمتم و  یسکوت باال برد که پوزخند یدستشو به معن مرده
و دستشو پس زدم و گفتم : مراقب حرکاتت   اوردمیکه مثل پر کاه بلند شدم ، کم ن دیگرفت و کش

 ؟!  نیم هست طلبکار نیدیباش ! منو دزد

  مونیکه پش کنمیم یکار  هی. به واله  یکنیباهام رفتار م  ی نجور یزدم : بار آخرته که ا ادیفر تی عصبان با
 !  یش

 .  دمیدستتون م یکار  هی، به خدا  دشیدختره رو از جلوم ببر نیا دیایو اخم گفت : ب یبا ناباور  زنه

 .  یستین یزدم و گفتم : عدد  یپورخند

 برم .    نیو گفت : بزار واریکف دستمو محکم زدم به د  تیبه سمت در رفتم و با عصبان  و

 .   ایباهات حرف بزنم . لطفا همرام ب ییتنها خوامیبلند شد و گفت : م مرده

 به جمعشون چشم دوختم و همراش رفتم .  کالفه

 ق ، اونم اومد و درو بست .  اتا  یرو باز کرد و منتظر موند که من اول برم داخل . رفتم تو  یاتاق در

 ؟!   یبدون یچ یخواینشست و گفت : م یشاهانه ا  یصندل  ینشستم که اونم رو  وارید کنار
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 . نیدیچرا منو دزد نکهی+ اول ا

 .   میدیما تو رو ندزد -

 خودم اومدم ؟!  ی؟! با پا دی؟! دعوتم کرد دیکرد کاری هوا تکون دادم و گفتم : پس چ  یتو دستامو

خانوادمو دور هم جمع کنم . مادرت قبول نکرد . بار ها شده   نکهیا یو گفت : برا دیکش یق یعم  نفس
 که باهاش حرف بزنم .  

 ؟! خانوادت ؟؟!  یگفت  ی. چ سای، وا سای+ وا

 .   یاره . مادرت دخترمه ... و تو هم نوه م -

 ؟!  ی؟! ک   یمامانم حرف زد با ی !... گفت الی خیو گفتم : ب  دم یخند یناباور  با

 ...  خوادیاون نم یباهاش حرف بزنم ول تونمیم شهیهم -
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 .   یکن ینم  یحرفتو باور ندارم ، باشه ؟!... بهم ثابت کن شوخ نی+ من اصال ا

 جادوگر بود !  هیرو باز کرد . پس اون  یدستش در کمد یجاش بلند شد و با اشاره  از

 فکر نکن !  ینجور یدر موردم ا -

 ؟!  یجمع کردم و گفتم : چه فکر  صورتمو

 فرد بد هستن . هیجادوگرا  نکهیا-

 چشمامو بستم و گفتم : ذهنمو نخون ! یعصب

 گذاشت .   زیم یدر اورد . اونو رو یآب  یگو هیکمد  یتو از

  دهید یگو یچهره مامان تو  بود یا  هیکه ثان کردیلب زمزمه م ری ز ییزایشدم و رفتم سمتش ، چ بلند
 کجاست بابا ؟!  ایگفت : م یشد که با نگران

 شدم . خکوبی سر جام م شوکه

  یی... به جا یبرگرد دی. با ستیتو امن ن یجا یکه احتماال پدر بزرگم بود گفت : جاش امنه . ول یکس 
 . یکه تعلق دار 

 ؟!  شتهیپ ای : م مامان

 اره .  -

 نقشه بود ! دیکه جلوم بود چشم دوختم . شا یشک به مرد با

  یکار   نیهمچ تونمیها کنم م یمج  یاج نیرفته بود گفتم : دروغگو . منم از ا لی که صدام تحل یحال  در
 کنم ! خودتو مسخره کن . 

 رو به سمتم چرخوند که مامان شوکه و خوشحال بهم نگاه کرد .   یگو مرد

 .   می. من واقع زمینداره عز یوخ باهات ش یمنم . کس ای، م ای : م مامان

 ...یخودت ن دونمی؟! م هینگاه کردم و گفتم : رمزمون چ دادیکه چهره مامان رو نشون م یگو به
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 مونه ." یخودمون م  نی: رمزمون " ب مامان

 کردم ، خود مامان بود .  سکوت

که منتظرتن ؟! چرا  یدار  یخانواده ا  یگفتم : چرا بهم نگفت یو عصب  دمیکش یدست میشونیبه پ کالفه
 آزاد باشم ؟!   تونستمیم  نجایکه ا یکنم در صورت  یقدرتامو مخف یمنو مجبور کرد

 افتادم و چشمام بسته شد ...  نیزم  یرفت و رو  لیتحل  میانرژ هوی

 "  نی" ز  

انگار بابا بزرگ با خاله ارتباط برقرار  دختره بلند شد .  یصدا  هویکه  میبود سادهیوا وانیدر با ا پشت
 کرده بود .  

بابا بزرگ بلند شد :   یاومد و صدا  یز یخوردن چ نیزم یکه صدا  گنیم یکه چ میدادیگوش م میداشت
 ! وانی... ا نیز  

 !  میبود دوتامون شوکه شد نیزم  یدختره که رو  دنیکه با د میاتاقو باز کرد در

 ؟!   نجایشده ا ی+ چ

 آب چشمه رو بخوره .  دی. با کنهیم  فشیبودن داره ضع نجایبزرگ : ا  بابا

 .   نمتیبی کردم و گفتم : اونجا م وانیشونه ش گذاشتم و رو به ا یسمت دختره رفتم و دستمو رو به

 ...  میشد دهیبعد من و اون در همون حال کنار چشمه د یا هی تلپورت کردم که ثان  و
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 هم تلپورت کرد و جام رو به دستم داد .   وانیهمون لحظه ا یتو

 رو ازش گرفتم و پر از آب چشمه کردم و به سمت دختره رفتم و به خوردش دادم .   جام

نگاه کرد و گفت : چرا   میسرش بود یکه باال وانیچشماشو باز کرد و به من و ا قهیاز چند دق بعد
 ؟!  نجامیا

 ، کجام ! نجامیتمام دخترا ، چرا ا الوگیبهم نگاه کرد و گفت : د  سیپوکر ف وانیا

  ی. دختره بلند شد و به اطراف نگاه کرد ول رمیخودمو بگ یکردم جلو یسع یگرفته بود ول خندم
 نگفت .   یچیه

 .   ای. بدون م دی: برگرد  دیچی سرم پ  یپدر بزرگ تو یصدا

 ؟!  می، جواب بابا بزرگ رو دادم : بدون اون برگرد  نگام کرد ینگاه کردم که سوال وانیتعجب به ا با

 : اره .   دیچی سرم پ یتو گهیبابا بزرگ بار د یصدا

 ...  میبدون دختره برگرد میشد مجبور

 " ای" م

 اطرافم چشم دوختم ، دوست دارم برگردم خونه . به

اون آب زالل چشم و به  دمیجا رو بلد نبودم و ممکن بود که گم بشم . همونجا دراز کش  چیمن ه یول
 دوختم . 
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 برام افتاد فکر کردم .    بیوقفه اتفاقات عج یامروز که ب  به

 خودشون رو داشتن ! یکه جا نا یبود ، ا  بیعج مینداشت کل زندگ ییمعنا گهیبودن د بی عج البته

 .   دمیدر قصر بود رو د  یکه به جا  یبزرگ یجام بلند شدم ، دروازه  از

 .   دمیفرار امتحان کنم . به سمت دروازه رفتم که دوتا نگهبان د یشانسمو برا  تونستمیم

 شدن .   نیخوندم که همون لحظه نقش بر زم   یاز دستامو بلند کردم و ورد یکی بگن  یز یاومدن چ تا

مغازه و خونه   یو چشم چرخوندم . کل   رونی هوش شدن . دروازه رو باز کردم و رفتم ب ی، فقط ب َنُمردن
 بود .

 مغازه رفتم و اروم سالم کردم ، به سمتم برگشت و شوکه نگام کرد .  نیبه سمت اول  

کجاست ؟! به  شهیباز م نیکه به زم یکه دروازه ا دیدونی گفتم : شما م یسوالم افتضاح بود ول نکهیا با
 اون جنگل . 

 .   دیدونیگفتم : البته اگه م یاز مکث  بعد

 ! کردیهنوزم با تعجب نگام م مرده

 .  الی خی و گفتم : ب  دمیکش یق یعم  نفس

 !  یو بعد یو بعد ی مغازه بعد یو رفتم تو رونی از مغازه زدم ب و

 !   کردنیم می داشتن عصب گهیهمشون فقط عکس العملشون تعجب کردن و شوکه شدن بود ! د یول

 ن جنگل !. درست مثل همو  دمی رس  یکه به جنگل گذشتمیهدف م یب داشتم

چقدر گذشت که   دونمیهست . نم یدروازه سنگ دونستمیکه م یسمت دمیبا سرعت دو  خوشحال
 به همون شکل و نقش و نگار !   قایبه همون سنگا . دق دمیرس

 !... وفتادین  یاتفاق چی ه یسمت دروازه رفتم و ازش رد شدم ول  به
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 بسته بود !  یدروازه اصل انگار

  دمیکش ین ی. از ترس ه دمیزده د  هیرو به درخت تک یکه کس دمیلب گفتم و دور خودم چرخ ری ز یلعنت
 قدم عقب رفتم .   هیو 

  یزن یکه توش قدم م ینی سرزم نیا یکه من جا به جا یخبر دار   ی. ول یشناسیرو م   نجایانگار خوب ا ـ
 ادم دارم ؟!

 تشو نشون داد .  قدم جلو اومد که نور ماه صور هیشو از درخت گرفت و  هیتک  و

 هیهوا تکون داد و گفت : اسمم دوست اون پسر عوض  یبود . خونسرد دستشو تو   هیپسر عوض دوست  
 ه .   نی، اسمم ز ستاین

راحت ترم    ینجور یگفتم : هم یبا خونسرد  یشده بودم ول  یتونسته بود ذهنمو بخونه عصب نکهیا از
 ؟!   یدروازه رو باز کن یتونی!... تو م

 مقام متعلق به پدر بزرگه ! نیکه ا تونهیم نی نه ، فقط شاه سرزم ـ
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 . هیگر رینشستم . کم مونده بود بزنم ز نی زم  یو کالفه رو  یعصب

 برات بهشته .   نجایبا ا یایکنار ب  یاگه بتون ـ

 !  شهی برام بهشت نم   ییاخم بهش نگاه کردم و گفتم : بدون مامانم جا با

 به قصر .   میبرگرد سمتم اومد و گفت : وقتشه به

 برگردم خونه خودمون .  خوامیعقب رفتم و گفتم : م یکم

 ! یبرگرد یتونینم  گهی. د یتونیـ نم 

 اونو تنها بزارم .   تونمیکه دارم . نم هیسرعت گفتم : اما مامانم ! اون تنها کس  با

 .   ادیخاله هم م ـ

 گفتم : خاله ؟؟؟!  موشکافانه

 نگفت .   یچیه شهی م چیبزنه سوال پ یاگه بازم حرف دونستیبهم کرد و چون م ینگاه

 سمتم اومد و گفت : چشماتو ببند .   به

 تعجب گفتم : هان ؟؟! با

 یو اگه چشماتو نبند یبا من تلپورت کن   ی، پس مجبور   یتلپورت کنم . تو به نظرم بلد نباش خوامیم ـ
 .   شهیحالت بد م

.   رمی نم ییجا یمن با کس  ری کردم و بلند شدم و گفتم : نخ یباز قاط  هوی  یم ولبهش نگاه کرد دیترد با
 برگردم خونه خودمون !  خوامیم

انقدر با   یکه با تعجب گفتم : تو چطور  سادیکنارم وا هیاز ثان  یکسر  یو تو دیکش یکالفه ا پوف
 کنار...  یسرعت اومد

 ورت کرد . شونم گذاشت و چشماشو بست و تلپ یلحظه دستشو رو همون

 کنم .  کاریچ دیبا دونستمیاون زمان کم شوکه شده بودم و نم  یتو
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 ! ختی. معدم بدجور بهم ر  میگذشتیم یمتفاوت  یتلپورت از ُبعد ها  یتو 

جلوم قرار   یظرف  یوقت  یول ارمیکردم خودمو کنترل کنم که باال ن  ی، خم شدم و سع دمیرس  نکهیهم
 خورده بودم رو باال اوردم !  یگرفت هر چ

 بلند ، با ظرف آب کنارم زانو زد ... یبا لباسا ینشستم که دختر  نیزم ی، رو  دیلرزیتنم م تموم
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 کردم و با اب دست و صورتمو شستم .  یتشکر 

بود رو    نیکه اسمش ز یبود . اروم از جام بلند شدم ، پسر   یخدمتکار م دیدختره با  زدمی م حدس
 .   دمیدیفقط م

 ... هی+ بق

 رفتن بخوابن .   ـ

 + اها . 
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 تا اتاقتو نشونت بدم .    ایسمتم برگشت و گفت : دنبالم ب به

. فردا باز با پدر بزرگ صحبت کن . االن  گهید ایجام تکون نخوردم که برگشت سمتم و گفت : ب از
 .   یکن ی احترام یب  یداشته باش یاستراحت کن انرژ 

 نداشتم . یش شدم و اخمم کردم که گفت : منظور بد  کهیت متوجه

 که زدم رو فراموش کن !  یشده بودم گفت : االن حرف  رهیکه به چشماش خ  ینطور یهم

 " نی" ز

 !  یکن  یاحترام ی: ب  دیناخواسته از دهنم پر برم خونه " خوامیم یبگم " بگ اومدم

 هم .  یلحظه اخماش رفت تو همون

 نداشتم .  یگفتم : منظور بد  کالفه

که زدم رو   یشدم و گفتم : االن حرف   رهیاومد که به چشماش خ  ادمیمو  یشگیلحظه ترفند هم  هی
 ! یکن ی فراموش م

 نداره !  ریمن تاث یگفت : رو یم با خونسرددر جواب یول شهیحرفم از ذهنش پاک م  نیکردم االن ا فکر

 که ناخواسته بود ! دمینگاش کردم که ادامه داد : اوهوم ، فهم شوکه

ذهن خوناشام ها رو بخونه و از ترفند پاک کردن   تونهینم  یدوم بهم وارد شد و گفتم : کس  شوکه
 ؟؟! یکرد  یکار  نیا یذهنشون قسر در بره ! چطور 

 ؟؟!  یتو خون آشام ـ

 .  ی+ اره . جواب سوالمو نداد

  بهیعج  یگیکه تو م  یکار   نیهمچ یچطور  دونمی!... نم  ییبدو یاونجور  یتونست یپس بگو چطور  ـ
 !  شهیرو کردم . مثل هم

 .  ی خون اشام رو بخون  هیذهن  یکه بتون  ستی ن یعاد زیچ هی نیگفت : اکرد و  یز یر اخم
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 کنند ! یترفند ها رو خال  نیا یسر افراد عاد توننیجا خوندم که خون اشام ها فقط م هیمنم  ـ

 باشه ، اره .    هیخون اشام مثل بق هی + اگر اون خون اشام 

 ؟! هیمنظورت چ ـ

 رگم خون آشام .  هیرگم جادوگره ،  کیکه من دو رگه م .  نهی+ منظورم ا

 کنم .  دایهمرام تا اتاقتو پ  ای پس گفتم : ب دونهینم  یچ یاون ه دونستمیم

 .  سادیاونم وا سادمیکنار در اتاقش وا نکهیهم

 " ای" م

 افتاد و گفتم : حموم کجاست ؟! یچ هیبه  ادمیاتاق که  یبرم تو اومدم

 اتاقت هست .   ی: تو نیز

 گفتم و اومدم باز برم داخل که باز گفتم : من که لباس ندارم !  یممنون اروم

 .  ارهی: کالرا واست م  نیز

 گفتم : اها . ممنون .  اروم

 گفت و رفت سمت اتاق خودش ... یکنم ی م خواهش
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 .   دمیکردم که دو تا در د یاتاق و به اتاق نگاه یتو رفتم

 حمام .    یکیبود ،  یبهداشت   سیسرو ی کی باز کردم ،  درشونو

 حمام شدم و لباسامو در اوردم و دم در حموم گذاشتم و باز درو بستم ... وارد

 .  دمیچ یحوله رو به دستم داد که بدون حرف ازش گرفتم و دور خودم پ کالرا

 اتاق بود ! یکه تو دمشیداومدم که  رونیب

 ! ستیکالرا . لباس تنم ن رونی سرعت گفتم : از اتاق برو ب با

 .   دیالزم باشه کمکتون کنم لباستونو تنتون کن دیگفت : اخه گفتم شا کالرا

من پشت در   دیباهام داشت یکه چشماشو بسته بود به سمت در رفت و گفت : اگه کار  یحال  در
 منتظرتونم .  

 + باشه .  

 .   دمیرو د یو به سمت تخت رفتم که لباس  دمیکش یقیرفت نفس عم   نکهیهم

 !  دمی د یکمرنگ و بلند یکردم که لباس اب بلندش

 بپوشم ! ییلباسا  نی؟؟! عمرا اگه همچ  هیلباسا چ نیانداختم و گفتم : اخه ا نیشدم و لباسو زم   یعصب

 نداشتم !!  یچاره ا کردمیفکر م   یهر چ یبه خودم چسبوندم ول شترینشستم و حوله رو ب  نی زم یرو

 خشک کردم .  ی، موهامو کم دمیبرداشتم و پوش ی با حالت چندش لباسو
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 .   دمیکه به ذهنم اومد در اتاقو باز کردم که کالرا رو د یفکر  با

 کجاست ؟! نیگفتم : اتاق ز   اروم

 ؟! نهیگفت : منظورتون شاهزاده ز   کالرا

 .  گمیهوا تکون دادم و گفتم : نه بابا ! پسر خالمو م  یتو دستمو

 .   گهینگام کرد و گفت : همونه د  جیو گ دیبا ترد کالرا

 ؟! یدی+ باشه ، اتاقشو نشونم م

 شاهدخت !  دیایتکون داد و گفت : همرام ب یسر 

 ، باشه ؟! ستمی. شاهدخت ن  ای+ م

 قصر احترام بزارم .  نیا یبهتون مثل تمام اعضا دیمن دستور گرفتم که با ی: ول کالرا

 صدا اداشو در اوردم که همون لحظه برگشت !  یکه پشت سرش بودم ، ب یحال  در

 .   نجاستیکه گفت : اتاقشون هم دمیترس یکارش کم  نیاز ا 

 .  ی بر  یتونی+ ممنون . م

 تکون داد و رفت . یسر 

 بازم جواب نداد .  یدر زدم ول گهیبار د هی.  جواب نداد یدر زدم ول  

 بود . ده یتختش خواب یبود که رو نیز  که مواجع شدم   یز یچ  نیدر اتاقشو باز کردم که با اول اروم

که به حساب   یاتاق  ینکردم . خواستم برم تو دارشیدهنم گذاشتم و خداروشکر کردم که ب یرو دستمو
 شدم   مونیپش  یاونا اتاقم بود ، ول

 هم گذاشتم .  یلباسا راحت نبودم ! وارد اتاقش شدم و درو رو نیبا ا صالا

 اورد ...  یکه کالرا بهم داده بود صدا در م  ییاون کفشا ی اومدم راه برم ول  اروم
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 .   دمیرو د نی ز   یاز کشوهاش رفتم و بازش کردم که لباسا یک یدرشون اوردم و پا برهنه به سمت  اروم

 برام بزرگ بودن !!! یل یخودم گرفتم ، خ یزدم و چنتا از لباسا رو جلو یگشاد لبخند

 .   شدیاندازم م بایتقر نشونی از ب یخیشلوار به رنگ   هیبلند و  نیاست یبافت نسکافه ا هی

رفت از   ادمیرو   یاون کفش لعنت یخارج شدم . وابه حالت اولش برگردوندم و از اتاقش  ویچ همه
 وسط اتاق بردارم !!! 

  ینشد کل دار یب  نکهیرفتم و از ا رونیو با حال زار به اتاقش برگشتم و کفشو برداشتم و از اتاق ب   یعصب
 خدارو شکر گفتم .  

 یقد نهیآ  یشلوارم دادم و تو یتو   نشوییبرام گشاد بود ، پا کمی ،  دمیاتاقم ، لباس رو پوش  یتو رفتم
 باهاشون بگذرونم ! تونستمیم یخوبه ، ول یبگ  شدی، نم دمیکه رو به روش بودم خودمو د

 !  شدیخودم نم یلباسا یچیه



 آب یزاده  یدختر 

31 
 

  فامی نه کفشم نه لباس کث دمیباشه برگشتم که د فمیکث یکفشم دم در حمومه کنار لباسا  نکهیا دیام به
 !!! ستین

 به آشپزخونه .  دمیکل قصر رو گشتم که رس سرعت از اتاق رفتم و با

 .  دمی نفس زنان واردش شدم که کالرا رو د نفس

 جعبه .  هی یبندازتش تو   خواستیدستش بود و م  لباسام

 سرعت گفتم : کالرا ! با

اومد و بعد   رونی ازش ب یجعبه انداخت که نور بنفش یو ناخواسته لباسو تو  دیکش ین یترس ه با
 شد ! یعاد

 تو ؟!  یکنی م کاری از حدقه در اومده گفتم : چ یچشما با

  هیچه لباس نیبا تعجب و شوکه گفت : شاهدخت !!! ا  دمیکه پوش ییلباسا دنیسمتم و با د برگشت
 !   دیدیشما پوش

 کرده گفتم : کفش و لباسام کجاست ؟!   شونیکار هیکفش و لباسام رو  نکهیاز ا نگران

 کفشتون رو نه .  یجعبه انداختم ، ول یونو توبا همون تعجب گفت : لباسات  کالرا

 دراز کردم و گفتم : بده کفشمو ! لباسامو هم از اون جعبه درار بده بهم .  دستمو

جعبه   یکه تو  ییزای جعبه حکم سطل زباله رو داره . چ  نیبه دستم داد و گفت : شاهدخت ا کفشمو
 ! میبرگردن گهی د میتونیرو نم   میزیریم

 تونستمیبشورمشون ، م خواستمیاون تو ؟؟! هان ؟؟! م ی: چرا لباسامو انداخت  گفتم یو عصب  شوکه
 بپوشمشون ! 

 !  دیقصر بگرد یلباسا تو نیبا ا دیشاخدخت شما اجازه ندار یبا استرس گفت : ول کالرا

 کالرا ! رسمی و نابود شده زار گفتم : لباسام !!... بعدا حسابتو م  ستیلباسام ن نکهیاز ا ناراحت

 پام کردم و به سمت اتاق رفتم ... دمویاسپورت سف  یکفش ها تی با عصبان  و
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برام بلند بود رو دو تا ، تا کردم و نگاهمو به دور تا دور اتاق چرخوندم   کمیاتاق ، شلواره که  یتو رفتم
 .  دمیرو د یکه پنجره ا

 به سمتش رفتم ، چشمم خورد به اون لباس بلند .   اروم

پنجره  یلبه  ی. رو دمیکش قی انداختمش و چند تا نفس عم  رونیرفتم سمتش و از پنجره ب   یعصب
 بزرگ اتاق نشستم .  

دستام  یپنجره گذاشتم و سرمو رو یلبه  یپام اونور . خم شدم و دستامو رو هیپنجره بود   رنویپام ا هی
 بشه ؟!  یگذاشتم . قرار بود چ

شب و ستاره ها چشم دوختم که  یاهی مامان تنگ شده بود . سرمو چرخوندم و به س یبرا  یلیخ دلم
 همونجا و در همون وضع خوابم برد ...

 .  می کن یآب باز  ا یب ای"+ ر
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پاش سر خورد و افتاد   ایلحظه ر هی ی. تو میدیروم که دوتامون خند  دیبچگونش آب پاش یبا دستا ایر
 آب !" یتو

نبودم   تمیشدم و اصال متوجه وضع یور  هیو  دمیبهم تلنگر زد و با ترس از خواب پر یک یلحظه  همون
 هوا معلق شدم ! یتو نیبرخوردم با زم یمتر  مین ی پرت شدم که تو نییکه از پنجره به سمت پا 

گذاشته شدم و اون دختره   نی زم  یترس و شوکه به اطرافم چشم دوختم ، همون لحظه اروم رو با
 شد !  داشیپ

 که ازش افتادم چشم دوختم .  ینشستم و به ارتفاع  دهیترس

 طبقه سوم افتاده بودم !! اروم بلند شدم و به دختره نگاه کردم .  از

 ؟! یکه منو معلق نگه داشت یود؟! تو ب ی+ تو ... تو بود

 ؟! ید یزد و گفت : اره ... از عمد پر یک یکوچ  لبخند

 کردم و گفتم : نه !  نگاش

 .  ایدراز کرد و گفت : ر دستشو

 ؟! هیاسمش با سرعت بهش نگاه کردم و گفتم : اسمت چ  دنیشن  با

 ـ مگه چطور ؟!  ایشک گفت : ر با

 هستم .    ای... منم م یچ یتکون دادم و گفتم : ه سرمو

 زد و گفت : خوشبختم .  یلبخند

 .   نطوری+ منم هم

 داخل . وقت صبحونه س .   میبر  ایب ـ

 . ز یسمت م رفتی که داشت م دمیرفتم داخل که اون زنه رو د  همراش

 و لباسام با اخم و تعجب گفت : کالرا !  دنمیلحظه سرشو چرخوند سمتون و با د هی 
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 هم کنارم نشست . کالرا با سرعت اومد کنار اون زنه و گفت : بله سرورم .   اینشستم و ر  زیم سر

 ؟! یگفت : مگه بهش لباس نداد زنه

تو مهمه   ی، برا  یچ یبرا دنمیبگه که گفتم : لباس پوش ی ز یبا استرس بهم نگاه کرد و خواست چ کالرا
 ؟!

 دستم گذاشت و گفت : اروم باش .   یدستشو رو یبا ناراحت ایر

 یلباس ها تو نیبا ا  یتونیخودش رو داره . نم نیقصر قوان نیکردم که زنه گفت : چون که ا نگاش
 ...  یقصر بچرخ
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 خونه م ! دیبرگردون  دیتونی، منو م  دیبه جانب گفتم : اگه مشکل دار حق

. فلورا   ای م یر ینم  ییو با تحکم گفت : تو جا  وستیبه گفته مامان ، باباش بود به جمع پکه  یمرد
 .   نیبش
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مخصوص خودش   یصندل یرو  زی خالم بود سر م یعن یبودم اسمش فلورا ست و  دهیکه فهم یزن
 نشست .  

 ؟! یر ی گفت : کجا م ایبلند شدم که ر اروم

 .   گردمینگاه کردم و گفتم : برم   بهش

گشتم که   نینگفت . با سرعت از اونجا دور شدم و به دنبال اتاق ز یچیه گهین داد و دتکو سرشو
 کردم .    داشیباالخره پ

 ؟؟!  دمیلباساتو پوش  گفتمیبهش م  یبود کردم ! چطور  نیز یکه برا  ییبه لباسا ینگاه

 ؟!  یدار  یگفت : کار  یتعجب کرد ول  یکم  دنمیبا د نیدر بزنم که در باز شد . ز اومدم

 + اره . 

 داخل .   ایب ـ

 صبحونه . زیبره سر م خواستیم انگار

 اتاق ، که گفت : خب ؟!  یرفتم تو 

 لباس برداشتم .  ه یاز شلوارهاتو و  یکیاتاقت و ... و  یاومدم تو شبی+ خب ، من د

 .  دمیداخل اتاقم فهم ی. همون موقع که اومد  دونمیو گفت : اره م  دی به چونش کش یدست

 .   دینکردم و ببخش دارتیبود . ب  نیسنگ کمی + خوابت 

 اتاقم !  یتو یبود که اومد شبیمنظورم همون د ـ

 .  رمیمن گفتم ، م  گهیو گفتم : عه ؟! خب د  دمیاسترس خند با

 ؟! یدیکه کالرا واست اورد رو نپوش ییـ چرا اون لباسا 

 + راحت نبودم توشون . 
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اومد  هیتکون داد که در اتاقش زده شد و بعد از چند لحظه در اتاقش باز شد و اون پسر عوض سرشو
 اتاق .   یتو

 .   وانهیبود که گفت : اسمش ا دهیمنو ند انگار

 کردم و گفتم : انقدر ذهنمو نخون ! اخم

 ذهنتو بخونم .   تونمینم گهی: د نیز

 + چرا ؟!

 . مگه خودت ... ونمدی: نم نیز

 نکردم !  ی+ من کار 

 ... گهید دیایگفت : ب  وانهیبودم اسمش ا دهی پسره که حاال فهم اون

 هم به جمعمون اضاف شده بودن .  دی، چند شخص جد مینشسته بود  زیم سر

 نداشتم که ابراز عالقه شونو جواب بدم !  یمن حس یول کردنی بهم نگاه م مشتاق

 !   رمی حال فلورا رو بگ خواستمیم  یتالف سر

اب برد و برش داشت ،   وانیبردم همون لحظه که فلورا دستشو به سمت ل   زیم  ریاز دستامو ز یکی
 زد .   خی بود رو مشت کردم که اب  زی م ریدستمو که ز

که اصال  یاز صبحونه ا ینشون ندادم و کم یشواکن چی با تعجب به ابش چشم دوخت ! منم ه فلورا
 رو خوردم ... شدینم دای پ نیزم  ی ارهیس یتو
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 ! کنهی با غضب داره نگام م دمیبهش نگاه کردم که د  یچشم ریز

  یو رو ختیر  رونی ب وانیبهش زدم و دست مشت شدم و با شتاب باز کردم که آب از ل یلبخند
 شد ! دهی صورت و لباسش پاش

  یخنده که همه با تعجب به فلورا چشم دوختن . خندم بند نم ری خودمو کنترل کنم و زدم ز نتونستم
 که بلند شد و به سمتم اومد.  دمیخند ی اومد و با شدت م

 ! کردیم شتری خندم رو ب  نیو ا دیچکی سر و کولش آب م از

  هیمچ دستش گذاشتم که بعد از چند ثان یلباسمو گرفت که خندم قطع شد و دستمو رو ی قهی پشت
 بست .   خ یحس کردم دستش 

و بلند شدم و   دمیعقب کش  یرو کم یزدش رو از پشت لباسم جدا کردم و صندل  خی تحکم دست  با
 ! کنم ی م مونتیپش نمی رو ازت بب  یرفتار   نیگفتم :  گفته بودم اگه همچ

 نگاه کردم .   تشیبه صورت غرق از درد و عصبان و

 بودمشون به سمتمون اومد و گفت : فلورا .  دهیکه تازه د ییاز اون کسا یکی

 کردم که اروم باشم .  یو سع دمیکش  یباغ قصر . پوف  یم زدم و رفتم تو قهیبه   یدست دیق یب

 بود ! دی رفتارا واقعا ازم بع  نیا
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که   نجایا  ارنیمامانمو ب  ای خواستمی. م دونستمیم لشویدل  دیشده بودم ، البته شا گهیادم د هی انگار
 خودم ! یبفرستنم خونه  نکهیا ایکنترلم کنه 

 .   میبازم خوش بود یهاش ول یکه با تمام سخت یی، تنها جا زادگاهم

 سبز رنگ نشستم و پاهامو خم کردم .   یچمن ها یرو

تو کل  نکهیبود ، البته به جز غذاهاش ، آدماش ،  لباساسون و ا نیزم هیشب   شیکم و ب نجایا
جاده بود   نیخب به نظرم هم  یصاف ، ول یبه جاش سنگ بود . سنگا  ینبود ول یجاده ا  نشونیسرزم

 !  گهید

 ها بود و تنها قصر بود که مجلل بود .   ییروستا یهاشون مثل خونه ها خونه

اونا هم   ییجورا هیخاص ازدواج کرده بودن و  یاگر هم نبودن با ادما ایخاص بودن ،   نجایا ی آدما
 راز خاص خودشون رو داشتن .

 ما بود ... نجای ا امیب  نکهیقبل ا یدور از زندگ نجایا یها لیوسا  ای شخص ها  تمام

که اخر خسته شدم و رفتم داخل . همه دور هم نشسته  دمیچرخ ی باغ م یبود که تو یسه ساعت دو
 بودن . 

 اتاقم .  یحس ازشون گذشتم و رفتم تو یب

 .  دمیباغ د یرو تو وانی و ا ا یلب پنجره نشستم که ر شبیمثل د بازم

 .  نهیبی م یکیو گفت : نکن االن  دیخند ا یکه ر دیرفت و اونو بوس  ایبه سمت ر وانیا

 .   دمیخنده رو شن  نیا یل یخ  کردمیخنده ها برام اشنا بود ، حس م  نیا

 شدم .   رهیدادم و به اسمون خ هیو به پشتم تک دمیکش  یقیشدم و نفس عم الی خیب

 نبود .    نیاز قدرتام استفاده کنم ، مثل زم تونستم یازادانه م نجایا

 !... شدیمانعم م یکی انگار  اونجا

 .   رونیمکالممون افتادم ، سرش داد زدم و از خونه زدم ب نیاخر ادیمامان رو نداشتم !  یتحمل دور  
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که در اتاقم بدون   نمیتخت بش  یداد زدم ! بغض کرده از کنار پنجره دور شدم و خواستم رو سرش
 اجازه باز شد .  

 ...  دمیسمت در که فلورا رو د برگشتم
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  هویکه  خوندی لب م ری پشت سر هم ز یاز دستاشو بلند کرد و ورد یکیبعد  یکردم که لحظه ا  نگاش
 کردم !  یحس خفگ

انگار   یول  دمیکش قیبه فلورا نگاه کردم و گردنمو گرفتم و پشت سر هم نفس عم  یترس و ناباور  با
 نبود !   ییهوا چیه

 افتادم .   نیزم  یت شد و با زانو روسس بدنم

محابا نفس   یو ب  دمیحس کردم رها شدم ! به گردنم دست کش  هویاوردم که  ینفس کم م داشتم
 .   دمیکش قیعم
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 ! یآشغال  هی... آشغـ... تو  هی! تو ... تو  ینفس نفس گفتم : عوض با

 که به سمتم هجوم اورد و گلومو فشار داد .  دمیکش ی ا گهید قینفس عم  و

 ! یبمون   نجایا زارمی! نم یبر  نجایاز ا دیکه گفت : با شدمیخفه م داشتم

تنم نبود که دستاشو جدا کنم که همون لحظه در اتاق با    یتو یجون  یدستاش گذاشتم ول یرو دستامو
فلورا گرد شد و   یگفت که چشما ی ز یچ لب  ری وارد اتاق شد و دستاشو باال اورد و ز ایشتاب باز شد و ر
 دستاش شل ! 

 گلوم گذاشتم .  یو دستامو رو هیگر ر یجدا شد که زدم ز ازم

 کنم !  کاریچ دونستمینم یو نفس تنگ  هیافتاد . از ترس و گر نیزم یفلورا رو هیاز چند ثان بعد

 قصد جونمو کرده بود ! فلورا

 ! ا ی ، ن ای ! ن ای، ن  ایزدم : ن  ادی فر هیتم و با گرگوشم گذاش یسمتم که دستامو رو ادیخواست ب  ایر

 در هل دادم و با سرعت به سمت در رفتم .  یرو از جلو  ایبلند شدم و ر هوی!  رفتمی م نجایاز ا دیبا 

 از قصر خارج بشم .   تونستمیرو باطل کرده بودن پس راحت م طلسم

  نیزم یحس شد و رو   یتموم تنم ب هوی به سمت دروازه قصر که  دمیدویداشتم م هیو با گر  یعصب 
 افتادم !

 اومدن سمتم .  هیم شدت گرفت که بق هیگر

!  میحک   شی برو پ وانیگفت : ا یبلند یکرد و دست پاچه جلوم نشست و با صدا یعذر خواه ایر
 .   عیسر

 رو باطل کن . بزار برم .   یاون طلسم لعنت ایگفتم : ر مظلوم

 .   یبزارم بر  تونمینگران گفت : نم  ایر

 دور دستم بسته شد و بدنم رها شد !  ری تکون داد که زنج دستاشو
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 !  دیمنو بکش دیخوایها م یگفتم : شما عوض هیگر با

 ناراحت به سمتم اومد و بلندم کرد .   نیز

 التماس گفتم : ولم کن .  با

 تکون دادن دستش از دور دستم ازاد کرد .  دستبند رو با  ایانداختن ، ر یا شه یاتاق ش هی یتو منو

 ؟! کردمی م کاریچ  دیاتاقو بستن . با در

 بودن ؟!  یک نایا

 !... کردنی خانوادم بودن که قصد جونمو نم  اگه
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 هم اون مامان نبود ! دیشا

 نقشه باشه ! نایهمه ا دیشا
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 ؟!... کردمیم کار ی چ دیدادم . با هیتک  واریاتاق نشستم و سرمو به د کنج

 " ای" ر

 اجازه داد برم داخل ، در اتاق رو باز کردم .   نکهیسرعت به سمت اتاق بابا بزرگ رفتم . در زدم هم با

 ؟! ایشده ر یگفت : چ  دید مویاسترس و نگران  نکهیهم

  شیزندان یا شهیاتاق ش یتو  یخواست فرار کنه ول ای . م میکرد هوششیحمله کرد ، ب  ایخاله به م ـ
 .  میکرد

 میو اول رفت میکرد  یاتاقش زندان یبزرگ با سرعت از جاش بلند شد و همرام اومد . خاله رو تو  بابا
 .   ای م شیپ

 .  میبود سادهیوا یا شهیاتاق ش یبه رو رو

 شده بود .  ره یخ  نیحس به زم  یب

 ؟!  می کن کاری چ دیچشم دوختم و گفتم : بابا بزرگ االن با ای به م ناراحت

 .   نجایا ادیحتما ب دیارتباط بر قرار کن و بگو با یل یگفت : با ام نی بزرگ رو به ز  بابا

 سالن جلسات .   یتو نشیاریکرد و گفت : درو باز کن . ب  وانیبعد رو به ا و

 درو باز کرد و رفتم داخل .   وانی. ا میتکون داد یسر 

 .   ای همرام ب ایرفتم و اروم کنارش نشستم و گفتم : م ای سمت م به

 ؟! یهست یبلند کرد و گفت : تو ک  سرشو

 خوردم !  جا

 ؟!  میک یدونی . نم  امی+ من ... من ر

 از کجا بشناسم ؟! دی+ من تو رو با

 !  شناسهیگفتم : منو نم وانیتعجب رو به ا با



 آب یزاده  یدختر 

43 
 

 که ! شناسهی؟! تو رو م یگیم یکرد و گفت : چ  یاخم کمرنگ وانیا

 قدم عقب رفت .   هیپسش زد و  ای اومد و بازوشو گرفت و بلندش کرد که م ایبه سمت م وانیا

 شد و گفت : نقشه شه !  یعصب وانیا هوی

 اروم تر !  وانیرو کشوند به سمت سالن جلسات که با سرعت گفتم : ا  ایبا خشونت م  و

 .   تونستینم یخالص شه ول  وانیا داشت از دست یسع ایم

 نشوند .  یا یصندل   یرو رو ایسالن رو باز کرد و م  در

 .  میاتاق بود یو بابا بزرگ تو ا یو م نی، ز وانی، ا من

 .   مینشست یصندل یکدوممون رو هر

 .  ای بزرگ گفت : م  بابا

 کرد ؟! کاریبه چهره بابا بزرگ دوخت ، که بابا بزرگ ادامه داد : فلورا چ ز یم ینگاهشو از رو ایم

 ؟! کنمی م کاری چ نجایکجاست من ا نجایاقا ؟! حاال نوبت سوال منه ! ا هیگفت : فلورا ک یخنث ایم

 ! چش شده ؟! شناسهیشک و تعجب به بابا بزرگ گفتم : منو هم انگار نم با

 ! دونمیکرده بود گفت : نم یز یکه اخم ر یبزرگ در حال   بابا

خبر   سیو به پل  کنمی م دایپ یز یهر چ  ایتلفن  هیمن  دی ! اگه منو ول نکن دیدیگفت : شما منو درز  ایم
 ! دمیم

 کجا بود ؟!  سی پل ایجمع شد و با تعجب گفتم : م صورتمو

 کنه ! ریشما رو دستگ یبه راحت تونهیم سی پل دونمیکه م ییبه سمتم برگشت و گفت : تا اونجا ایم

 شده !  وونهیو گفت : پاک د  دیبا تاسف خند وانیا

 بود !  یذهنش خال یکنم ، تونستم . ول دایپ  یدسترس ای کردن به ذهن م یسع
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 خبر بدم !!! " سیبه پل  دی، با نیک نایسواال ! " من کجام ، ا نیجز ا 

 ؟!  هیچ تهادیکه  یز یچ  نیبزرگ که شک کرده بود گفت : اخر  بابا

 جواب بدم ؟! دیبا یچ یسرشو بلند کرد و گفت : برا ایم

 !  یکه بر  میزاریم یکه تا اونموقع ساکت بود گفت : اگه راستشو بگ نیز

 زدم ...   رونیبا مامانم بحثم شد ، از خونه ب  نکهیکرد و گفت : ا ینگاه  نیبه ز ایم

 ! گشتیکرد ، به ذهنش مسلط شدم ، انگار واقعا داشت دنبال ادامه خاطراتش م سکوت

 اون اتاق بهوش اومدم ...  ی: بعدش از هوش رفتم و تو ایم
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 !  گفتیم راست

 !  گفتنیم  نوی خاطراتش هم  تمام
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 باشه ؟؟!  ریاز دو روز اخ یممکنه ! چطور ممکنه ذهنش خال   ری غ نیگفتم : ا یعصب

بغل   یصندل  یکه توش بود رو در اوردم  و رو یک یکوچ یرفتم و گو  یشدم و به سمت کمد چوب بلند
 نشستم .   ایدست م

 ؟! یدیلباس پوش  ینجور یتعجب گفت : سفر زمان کردم ؟! تو چرا ا با

 . فقط جواب سواالم رو بده .  گمیرو بعدا بهت م نایآرامش گفتم : ا با

 و اروم گفت : باشه .   دیکش یق یعم  نفس

 ؟! هیبود ، گفتم : اسمت چ یکه چشمم به گو  نطوریتکون دادم و هم  سرمو

 .   ایم ـ

 .  گهیرو م   قتیحق یعن یشد ،  یآب یگو

 ؟!  یبرادر دار  ای+ خواهر 

 ندارم . گهی د یخواهر داشتم ، ول هیشده بود گفت :  رهی خ  زی که به م نطوریهم

 در اومد .  یبه رنگ آب یگو

 ادرت کجاست ؟!+ م

 .  دونمیکرد و گفت : نم نگام

 در اومد .  یبازم به رنگ آب  یگو

 ؟! ی+ اممم، خب پدرت چ 

 چهرشو !  ادی نم ادمی ـ

 بود !  ینگاه کردم ، رنگش آب یتکون داد ، به گو  یسرعت به بابا بزرگ نگاه کردم که با تاسف سر  با

 ؟!  هیچ ادتهیکه  یز یچ  نینگاه کردم و گفتم : اخر ایم به
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 بهم نگاه کرد و گفت : گفتم که ! ایم

 بگو .  گهیبار د هی+ 

 گفت که متوجه نشدم .  یز یلب چ  ریز

 ؟!  یگفت ی+ چ

بهوش اومدم  نکهیشدم . هم  هوشی، بعدم ب رونی: گفتم با مامانم بحثم شد ... از خونه رفتم ب ایم
 بودم .   نجایا

 شد !  یدر کمال تعجب آب  ینگاه کردم و منتظر بودم که قرمز بشه ول یک به گوش با

 ! شدیقرمز م دیپس با گهیداره دروغ م ای! م کنهیوقت اشتباه نم چیه یتعجب و اخم گفتم : گو با

 بودن .  مینگفتن و منتظر سوال بعد ی چی ه هیبزرگ و بق  بابا

 کنترل ...  ای؟! مثل جادو  یدار  ییماورا ی ها روی اخم گفتم : ن با

 : نه !  ایم

 شد !  یبودم که بازم آب یمنتظر قرمز شدن گو گهیدفعه د نی نگاه کردم و ا یگو به

!  شهیقرمز نم یگو یول گهیداره دروغ م ای گذاشتم و گفتم : م زیم یرو رو یتر شد گو   دیشد اخمام
 داشته باشه ؟! یدسترس یبه گو تونهیم ی؟! کس هیچ هیقض

 .  ست ین  ایاون م یگفت : اره ، ول کردی نگاه م ایکه اخم کرده بود و با دقت به م  یدر حال نیز

 .   گهیدرست م نیبزرگ هم سرشو تکون داد و گفت : ز  بابا

 داشته باشه ؟!  یدسترس یبه گو تونهیم ی+ ک

 ؟!  نیز گمیگفت : الهه پنجم . درست م وانیا

 گفت : اره .  نیز

 برم ؟! دیزاری تموم شد ، حاال م بتونیعج  ینگاه کردم که گفت : اگه حرفا ایم به
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 ! یبر  یتونیبا اخم گفت : اره . م نیز

 بهم نگاه کرد .  نانیتعجب بهش نگاه کردم که با اطم با

 داره ... ینقشه ا هی دمیفهم

 '  ای" م

 هیچ ادتهیکه  یز ی چ نیاخر دیکه تونستم راستشو گفتم که ازم پرس یی، تا جا دی پرس یازم سوال م مدام
 ؟!

داشته باشم   یدسترس قتیحق یبودم اون ورد رو بخونم . قبال خونه بودم که اگه بخوام به گو  مجبور
 اونو بخونم .   دیبا

 . کنهینفر عمل م  هیگفته بود فقط به دست  یول

 گفت ، الهه پنجم .  وانیکه ا یهمون کس قایدق 

تموم   دناشیسوال پرس ای که باالخره ر شدیهر لحظه کاسته م میدو رگه بودم . انرژ هیمن فقط  یول
 فعال شد .   ریشد که با سرعت ورد رو برعکس گفتم که طلسم غ

 برم ؟!...  دیزاریتموم شده م  بتونی عج ی گفتم : اگه حرفا اروم
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 !  یبر  یتون یگفت : اره ، م نیز

 نقشه طرح کنه .  خوادیاونم م کنمی م یکه من نقش باز  نطوریهم  دمیفهم

 شماله ؟! یکجا نجایبلند شدم و گفتم : ا اروم

 .   رسونمتیگفت : من م  نیو اخم بهم نگاه کرد که ز یبا ناباور  ایر

 ؟! ینگاه کردم و گفتم : خونمون رو مگه بلد   بهش

 .   رسونمتی، من م  یدیدقدقه گفت : آدرستونو م یب نیز

 کدوم منطقه س ؟! نجایا دی ، بهم بگ ستی+ الزم ن

 .  نیدقدقه گفت : زر  یب  ایر

 شماله ؟! نجایتعجب کردم و گفتم : ا یشینما

 .  دهیمنطقه جد هیبلند شد و گفت : اره ، شماله .  نیز

 اروم باشم !   دیبا یول ندازهیداره دستم م دمیفهم

 + اها .

 راهو ؟؟! یرفتم که گفت : بلد یسمت در رفتم و از اون سالن خارج شدم و به سمت در خروج  به

 !  یوااااا

 کنم . دایپ  دیبا خودم گفتم شا یگفتم : نه ، ول  خونسرد

 !... یر ی درست م یسرشو تکون داد و گفت : اها . دار  نیز
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 سمت جنگل .  بردی داشت م منو

 .   ستیاز خونمون ن یک ینزد یحت ایشمال  به هیشب   زشیچ چیکجاست ؟! ه نجای+ ا

باز   ایر ی به سمتم برگشت و گفت : تو چرا ذهنتو برا  نیز  هوی،  میدیجنگل رس  یبه وسطا نکهیهم
 ذهنتو بخونم ؟!  تونمیمن نم یول یگذاشت

؟!  دیاریحرفاتونو از کجا م نیا  ی! ول دیب یعج   دمیفهم  قهیچند دق نیا یکردم و گفتم : تو یز یر اخم
 گذاشته ! ری ؟! اخه روتون تاث دیخونیم ادیکتاب داستان ز

.   کنمی . من درکت م ستمی، من مثل اونا ن  ای م نی... بب خونمیو گفت : اره ، م  دی خند تی با عصبان نیز
 هیتو  نی ! بب  کنمی رو درک نم ی. فقط موضوع گو  یاون حرفا رو زد یبر  میبزار نکهیا یکه برا دونمیم

 ؟! ی. چطور  یکن  یرو دست کار  یگو  یکه خوند یبا ورد یتونست  ی، ول یدورگه ا

 رو نکردم !   یگیکه تو و دوستات م  یکار  نی+ من همچ

 با خنده خودشو اروم کنه .   کردیم  یسع یبود ول   یعصب

 ! پس بهم راستشو بگو .  نجایا یار یکمکت کنم خاله رو ب  تونمیکه م می: من تنها کس نیز

 ؟! گفتمیم ی چ دیکردم . با سکوت

 اونجا نبود .  ی کس  نیاز من و ز ریبه غ یچرخوندم ول چشم

 ؟!  یار یمامانمو ب  یتونیم ینگاه کردم و گفتم : چطور   بهش

 نبود .   یحرفات واقع نیبهم بگو ا ی. ول کنمیم  شی: راض نیز

 ؟! گفتمیبهش م  دی با یعن یکردم ،  سکوت

 اعتماد کردم و گفتم : اره .  بهش

 ؟! یکرد یرو دست کار  یاون گو  یبه سمتم قدم برداشت و گفت : چطور  نیز

 .   دونمیگفتم : نم اروم
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 .  میبرگرد ایتکون داد و گفت : باشه . حاال ب  سرشو

 ؟! میکردم و گفتم : کجا برگرد یز یر اخم

 قصر .  ـ

 خونمون !   یبود منو ببر   نیگفتم : اما ، اما قرار ما ا یناراحت با

 خونت !  برمی خانوادت . پس تو رو م شی خونه تو قصره . پ  ـ

گرفته ؟! شما خانواده من   تی که قصد جونمو کردن ؟! شوخ یگفتم : خانواده ا هیبغض و کنا با
 !  دیهست یک  دونممی، و نم دیستین

 دشمنمون ساخته .  روسویو نیبه تو حمله کرده . دست خودش نبوده . ا  روسیو  هی: خاله توسط  نیز

  گهیهر کوفت و زهرمار د ای روسیو نیخطره ! ا یبازم جونم تو دیتظاهر به خانوادم کن  یلی+ اگه خ
خوش    شهیو بازم ممکنه قصد جونمو بکنن . هم کنهی مثل خالت رو دچار م ی ک یکه هست بازم  یا

 قسر در برم ! که از مرگ  ستمیشانس ن

 ... میکنی ما ازت محافظت م ـ
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ازم  شهیهم د یتون ی! شما نم نجاستیداشتم بغضم نشکنه گفتم : مشکل هم  یکه سع  یو در حال  یعصب
به من صدمه بخوره ! و اونوقت   دیرها کن  تویمسئول  نی! ممکنه هر لحظه که شما ا دیمحافظت کن

 ...  دیجواب پس بد دیکه با دییشما

 !  کنمی نم تی احساس امن نجایتر گفتم : من ا اروم

 رو انجام بده .   گمیم یبا زور تو رو ببرم . پس لطفا هر کار   خوامیانداخت و گفت : نم  نییپا  سرشو

 گردونن .   یاونا منو بر نم دونستمیم

 و گفتم : باشه .  ختیاز چشمام ر یاشک قطره

 دستم و چشماتو ببند .   یبزارم تو سمتم اومد و گفت : دستتو به

 .   میهمون سالن بود یبعد تو یا هیکارو کردم که ثان  نیهم

 دستام .  نیبغلم خم کردم و سرمو گرفتم ب ینشستم و پاهامو تو  وارید کنار

بازوم قرار گرفت که   یرو یدست قهی. بعد از چند دق کردم ینم  یتوجه  یول ومدیحرفاشون م یصدا
 برام زنده شد .  یو خودم در حال آب باز  ا یر یچهره 

سرعت چشمامو باز کردم و دست اون شخص رو کنار زدم و کالفه گفتم : صد بار گفتم بهم دست  با
 ؟!  یفهم ی نزن ! نم

 .   خوامیناراحت گفت : معذرت م  ایر

 .  شهیحالت بهتر م یاستراحت کن  کمی گفت :  یاز مکث طوالن  بعد

 + باشه .  

 کردم و رفتم داخلش ... دایکه بهم داده بودن رو پ  ی بعد بلند شدم و از سالن خارج شدم و اتاق  و
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 " ای" ر

 ! کشهیعذاب م شمیم کی بهش نزد نکهیاز ا ایم کردمی م حس

 ؟!  هیچ یش  کیبهش نزد  زارهینم نکهیا انی گفت : جر نیز

 گ گفت : خاطرات ! که بابا بزر  دونمیبگم نم اومدم

 کنجکاو گفتم : خاطرات ؟! یتعجب ول  با

 بزرگ ادامه حرفشو زد : خاطرات خواهرش .    بابا

 جام بلند شدم و کنار اونا نشستم و گفتم : کجاست ؟! از

 غرق شد .  ایدر یبزرگ بهم نگاه کرد و گفت : تو  بابا

 ُمرده ؟! یعنیگفتم :  ناراحت

 بزرگ سرشو به عالمت اره تکون داد .  بابا

 دلم براش سوخت !  

 ، درسته ؟! دیاون خبر دار هیگفت : بابا بزرگ شما از همه چ وانیا

  ادشی چهره پدرشو  گفت یکه داشت م  یادامه داد : وقت وانیبزرگ بازم سرشو تکون داد که ا  بابا
 ؟! گفت ی، راست م  ستین

 بزرگ با غم گفت : اره .   بابا

 ؟!  نجایا میاریچطوره عمه رو هم ب:  گفتم

 . شهینم  یبزرگ گفت : راض   بابا

 ... میبه کارامون برس  می و پراکنده رفت میو بعد از چند لحظه هممون بلند شد  دمیکش یپوف

 " ای" م
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 شده بودم .   رهیخ  نیهدف به زم  یتخت نشسته بودم و ب یرو

 بعد از ظهر بود . کالرا در اتاقو زد و اجازه گرفت .    ادیاحتمال ز به

 با شما کار دارن .  نیاومد داخل با لبخند گفت : شاهزاده ز  نکهیهم

 خوابه .  ایگفتم : بهش بگو م یخنث

 بعدش گفت : گفتن کارشون واجبه .  یبا تعجب بهم نگاه کرد ول  کالرا

 .  سادیپشت قصر وا  قهیبلند شدم و دنبالش رفتم که بعد از چند دق  یاخم به کالرا نگاه کردم ، ول با

 .  دمیرو د  نیبود . به اطراف نگاه کردم که ز نی تمر  نیجور زم هی انگار

منو   یندار  یبه سمتم اومد و گفت : چون فعال با من مشکل  نیرفت . ز یکوتاه میبعد از تعظ  کالرا
 ! واسطه کردن

 بدم .   ادی کی تکن کمی بهت  خوامیگرفت که گفت : م خندم

 ؟! یواسه چ کی + تکن

 .   یاز خودت دفاع کن  یخوایو م میستیکه ما ن یواسه مواقع ـ

 + اهان . 

 .  میو متوجه گذر زمان نشد م یبود یر یادگی مشغول

راهرو در حال  یفردا گذاشت . تو یرو برا  هیشد و بق الی خیب  نیها تموم شد ز  نینصف تمر نکهیهم
 با لبخند از دور برامون دست تکون داد ... ایکه ر میبود یرفتن به سالن غذا خور 
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 ! دهیکه گفتم : داره برات دست تکون م نهیکردم با ز فکر

 . دهیتو دست تکون م یکرد و گفت : برا یخنده ا تک

  میدیو گفتم : رس میهامون نشست یصندل   ی، رو زیبه م میدیباال انداختم و همون موقع رس  ابروهامو
 نشد برات دست تکون بدم . 

 .   ستین یو گفت : اشکال  دیخند ایر

 و چشمام تار ! کردی م ین یسنگ یکم  سرم

فشارت   دیگفت : شا ای دادم و چند بار چشمامو باز و بسته کردم که مادر ر  هیتک یصندل  یپشت به
و    ای. مادر ر امی زد و گفت : ما ینگاهش کردم که لبخند  دهیباال پر یغذا بخور . با ابروها کمیافتاده ! 
 .   تییزن دا

 ؟!  دادمینشون م یچه عکس العمل دیبا االن

 زدم و گفتم : خوشبختم .  یلبخند یاز مکث  بعد

 .   نیلحن مهربونش گفت : همچن با

 و سه تا خاله دارم .   ییدو تا دا دمیکردن . فهم یهم خودشونو معرف هیبق
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  یو بان یمالن  گهید یشون که فلورا ، دوتا  یکیو سه تا خاله هام ،  ن یو جاست  کیهام ، ر ییتا دا دو
 نام داشتن .  

 بود .  نیو سباست  یپسر مالن یعن یپسر خالم ،  نیز

 .   نیو جاست   ای، دختر ما مییهم دختر دا ای بود .ر  نیو کارول کی، پسر ر مییپسر دا وانیا

 مجرد بودن .    یفقط فلورا و بان انگار

 .   یشب گرد میبر وانیو ا  نیمجبورم کرد که به همراه ز ایاز شام ر بعد

 .   یوض کنلباساتو ع دیاتاق برد و گفت : با یمنو تو ایر

 .  نایا ی+ من راحتم تو

  ستیاشراف زاده خوب ن هی. تو به عنوان  ننیتو رو بب  نی سرزم یکه ممکنه اهال نهی، مشکل ا اینه م ـ
 .   یبپوش ییلباسا نیکه همچ

 رو ندارم .   یگیکه تو م ییچرخوندم و کالفه گفتم : لباسا چشمامو

 .  دمی: خب من بهت م ایر

  یاتاقت و تو یتو  ارهیکه لباساتو واست ب  گمیکمدشو باز کرد و گفت : انتخاب کن . به کالرا هم م در
 .  نهی کمدت بچ

 .  دمیکش رونیب  ینفت یبه رنگ آب یلباس بلند و تور  هیرفتم و بعد از چند ثان   ایسمت کمد ر به

که تنم بود رو با اون لباس عوض   یی، منم لباسا رونی از اتاق رفت ب ایبود . ر یلباسا تور  یهمه  البته
 کردم .  

 بود گذاشتم .  کمیکه نزد یکی کوچ  زیم  یبسته بودم رو باز کردم و کشمو رو یکه دم اسب موهامو

که  ناشیازاد بود و اشت نییپام بود و باال تنه تنگ بود و از کمر به پا نییتا پا  قایدق شی بلند لباس 
 .   فتادیشونم م  یبود رو یبند

 بود !   یل یهم اکل یکم



 آب یزاده  یدختر 

56 
 

که   یزد و در حال یلبخند دیاون لباس د یاومد داخل اتاق و تا منو تو ایدور خودم زدم که ر یچرخ
 دستش بود اومد سمتم و داد دست من .  دیشنل سف  هیهمرانگ لباس و  یکفش عروسک

 گردنم بود بستم . یرو پام کردم و شنل رو دورم انداختم و بندشو که رو به رو  کفش

بودنمون رو   یسلطنت  گفتیم  ایبود که ر یشنل خطوط قشنگ یمال من بود . رو یهم کپ ای ر نلش
 .  دهینشون م

 ؟! یکن ی م کاریچ  یبا خنده گفت : دار  ایکه ر رفتمی اروم داشتم راه م اروم

 شدم .   نی پخش زم یدید هوی لباسا عادت ندارم !  نیو گفتم : اصال به ا دمیخند کالفه

دامنمو باال زدم و   یکه با سرعت کم   دیخندش شدت گرفت و به سمتم اومد و دستمو گرفت و کش ایر
 .  دمیبه اجبار همراش دو

پسرا رو با فاصله از  نکهیکه هم خوردیم چیپام پ  یشنل از سرم افتاده بود و هر چند قدم ه  کاله
 .  میسادیوا میدیخودمون د

 ؟! میخنده گفت : بر ایسم تعجب کرده بودن که ر و لبا پی برگشتن سمتمون ، از ت دوتاشون

 سرشونو تکون دادن و گفتن : اره ...  پسرا
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 لباسم !  ینکنه تو ریکه گ کردمی بود و داشتم به پاهام نگاه م نییپا  سرم

 .  نمی باال گرفته بودم که پاهامو بب یهم کم دامنمو

 ؟!  میریکردم و گفتم : کجا م  میسرم تنظ   یکاله شنلمو رو میرفت  رونیاز قصر ب  نکهیهم

 ختهیبه هم ر کمیمدت  نیچون ا یول میرفت یخوشگل . هر شب م یل یخ یجا هیبا ذوق گفت :  ایر
 .   میشده نرفت

 + اهان . 

 رود خونه هم بود .  هیچمن زار . کنار چمن زار  هیبه  میدی که رس میراه رفت انقدر

 .   مینشست میدیه رسکنار رود خون نکهیهم

 .   دیخندیم  ایر یو گه گاه زدنی دور تر نشسته بودن و با هم حرف م یکم  ایو ر وانیا

 ، نگاه کردم .   کردینگاه م وانیو ا ایکه به ر نی بلند کردم و به ز سرمو

 بود چشم دوختم .  کیتار کیو به اسمون که تار  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟!  یکن یفکر م   یگفت : به چ نیکه ز کردم یآسمون نگاه م به

از هر   یانگار ذهنم خال یدون یم یعن ی!  ینگاه کردم و گفتم : به پوچ  نیاز اسمون گرفتم و به ز نگاهمو
 .   هیفکر

 تکون داد و گفت : اره ، تجربه ش کردم .  سرشو

 ! کنهی که با خنده داره نگام م دمیرو د ای که ر دمیباز چرخ  یشدم ! با دهن  سی حس کردم خ هوی

 بود !   ختهیآب ر روم
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بود رو به صورت قطره در اوردم و به رود  ختهیکه روم ر ییحرکت ابا هی یتکون دادم و تو  دستمو
 ! ینکن  یخونه برگردوندم و با خنده گفتم : بهتره با من آب باز 

 ؟! یش یم سیبا خنده گفت : چرا ؟! خ ایر

 خنده گفتم : من نه ، تو !  با

 ، پاشو .  االی گفت : پس  ایر

 !  یباهامون آب باز  دیایکرد و گفت : شما هم ب نیو ز وانیگرفت و بلندم کرد . بعد رو به ا دستمو

 !"  یباهامون اب باز  ایرو گرفتم و گفتم : مامان ب  ایو دست ر دمی" خند

 ! شمیم سی . خ امیو اروم گفتم : من نم   دیحال خوشم پر تموم

  سی! واقعا از خ یو نابود کرد  ستی رو ن  ختمیاب روت ر یاالن هر چ نیهم  و گفت : تو دیخند ایر
 ؟!  یترسیشدن م

 .   کنمی م ی. دفعه بعد باهاتون باز  کنمی. منم نگاتون م دیکن  یو گفتم : شما باز  دمیخند اروم

و   دمیسر جام دراز کش قهیچمنا و نشستم و بهشون چشم دوختم . بعد از چند دق یفاصله ازشون رو با
 به سقف اسمون نگاه کردم ...

 " ای" ر

 خودش .  یرفت تو ای م دمیفهم  یباهامون اب باز  دیای لحظه که گفتم شما هم ب همون

 اشت .  ند یا دهیفا یسر به سرش گذاشتم ول کمیذهنش .   یاومده باشه تو ینگار خاطره ا  بازم

 ... میکرد یاب باز  ینشست و ما هم کم اون

 ختهیهم ر  یکه رو ییبلد بود ابا  ای که م ی. منم به همون روش میگوشه نشست  هی مونیاز آب باز بعد
 .  ختمیرود خونه ر  یرو از لباسامون جدا و تو میبود

 .  کردیبود و به اسمون نگاه م دهینگاه کردم ، دراز کش ایم به
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خب    یول میدیدیهمو واضح نم  یچهره ها یکی اون تار یسمتش رفتم و کنارش نشستم . تو به
 ... هیبه ک ی ک میبفهم  میتونستیم

 اتاقش ...  یرفت تو  یبه قصر و هر ک میها اونجا موندن برگشت اعتیاز  بعد

 " ای" م

 ...  دمیو شنل رو باز کردم و کنارم گذاشتم و خواب دمیتخت دراز کش ی، رو دیپام به اتاق رس  نکهیهم

  یبا خوشحال  ایتخت نشستم ، و به اطرافم نگاه کردم که ر یشدم . رو داریب یکس یبا صدا کردنا صبح
 .   کردی نگام م

 شده ؟! ی+ چ

 .   ای : دست و صورتتو بشور و همرام ب ایر

باغ   یتو  میرفت ای دن صورتم ، همراه رتکون دادم و دست و صورتمو شستم و بعد از خشک کر سرمو
... 
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 ؟!  یگیم  یچ یگی+ نم

 و چشماتو ببند !   سایوا نجایگفت : هم یخوشحال با

 استرس داشتم . چشمامو بستم .   یکرده بودم و کم  تعجب

 .   دمیشنیرو م  شدیکه ازم دور م ایر یقدم ها یصدا

 گفت : باز کن چشماتو .  ای ر قهیاز چند دق بعد

 شک ! یکه جلوم بود رفتم تو یشخص دنیو پر استرس چشمامو باز کردم که با د اروم

 زمزمه کردم : مامان !  اروم

 .  دیآغوشش کش یکه دستاشو واسم باز کرد و منو تو  دمیخودم اومدم و سمتش دو به

 مامان !   ی! وا یگفتم : وا  یخوشحال با

دورت   یزد و گفت : اله  میشونیرو پ ی بغلش بودم منو از خودش جدا کرد و بوسه ا  یکه تو یاز کل بعد
 بگردم دخترم .  

 لبخند گفتم : خدا نکنه .  با

اومد .  یلباسا بدم م  نیاز ا شهی که خندش گرفته بود گفت : هم  یبه لباسام خورد ، در حال  چشمش
 انگار تو رو هم مثل خودشون کردن ! یول

 رو بپوشم .   نایمجبور شدم ا رونیب میرفت شبینه ، چون دو گفتم :  دمیخند

 .  یبه حرفشون گوش کن دیگفت : با  یبا لبخند اروم مامان

 بودشون رو نگاه کرد .   دهیسال ند ۱۷چشمشو از من گرفت و خانواده ش که بعد از  بعد

.به   امیباهاشون کنار ب  کردمیم  یسع  یبه ذهنم ، ول ومدیدستمو گرفت ، بازم همون خاطره ها م  ایر
 ؟!  میبا هم حرف بزن شهیگفت : م  ای، ر دمیسمتش چرخ 
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 + اره . 

 .   هیبق  شی پ رمی مامان نگاه کردم که گفت : منم م به

 ؟! یمونیکه گفت : م میاز اون باغ بزرگ نشست یتکون دادم . گوشه ا یسر 

 .  میگمون نکنم بابا بزرگت بزاره ما بر ی. ول دونمیگفتم : نم اروم

 و گفت : بابا بزرگمون.  دیخند

 شده ؟! یچ  یبفهم یخوایگفت : م  یا ی بعد از مکث طوالن ایر

 نگاه کردم که گفت : موضوع خواهرتو .   بهش

 ؟! شهینشدم و گفتم : م یذهنمو خونده بود عصب نکهیا از

 اتفاق افتاده . نیکه ا ییهمونجا میبر میتونیکه آب حافظه داره . پس م دمیجا شن  هیاره .  ـ

 . گفتیبه حرفش فکر کردم ، راست م یکم

 .   میسرمو تکون دادم و گفتم : بر 

کالرا اومد و شنل هامونو بهمون داد اونا رو   ی. بعد از کم ارهی به کالرا گفت که شنل هامونو ب ایر
 .  میو از قصر خارج شد  دمیپوش

  نیاز ب یتعجب هم کم ی. ول کردنیراه همه با لبخند نگاهمون م یبود . تو  کینزد بایتقر جنگل
 نگاهاشون مشخص بود . 

 ؟! ای+ ر

 ، با تعجب ؟! کننینگام م ینجور ینگاه کرد که گفتم : چرا همه ا بهم

 ! یهست یل یتو عمه ام  کننیعمه ست . فکر م هیشب ی لی: چون چهرت خ ایر

 باال انداختم و گفتم : اوه !...  ابروهامو

 .   می، با سرعت به سمت اون دروازه رفت مید یبه جنگل رس  نکهیهم



 آب یزاده  یدختر 

62 
 

 ؟!  میبر میتونی، دروازه بسته س . ما چطور م ای : اما ر گفتم

  گهید ی قهی دق ۵.  شهیها به دست شاه هاشون دو ساعت از صبح باز م نیگفت : دروازه کل سرزم ایر
 دروازه بازه . 

 .  یدون یم ویگفتم : خوب همه چ اروم

  یتا بفهم یمن باش شیپ دیرو . آسونه ! فقط با نایا ی ر یگیم ادیخند نگام کرد و گفت : تو هم لب  با
 ! هیبه چ  یچ نجایا

 فوضولم ! یلیمن خ  یعنیو گفت :  دیخند بعد

 از خودش ساطع کرد و بعد باز شد .   ییکه دروازه نور طال میمنتظر موند یخنده نگاش کردم و کم با

 با سرعت دستشو جلوم گذاشت و مانعم شد ! ایاز دروازه رد بشم که ر خواستم

 .  گهید میبر ای تعجب گفتم : ب با

 لباسا ؟؟! نی: با ا ایر

 .  میحلش کن  میتون یکه گفت : م میشون یکف پ زدم

 در اومد ... میگشی هم یبشکن زد که لباسامون عوض شد و به شکل همون لباسا هی
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 .  نویا یبد ادیبه منم   دیچه باحال ! با یتعجب و ذوق گفتم : وا با

 .   میو گفت : باشه . حاال بزن بر دیخند

 .  میجنگل شمال بود یبعد تو یا هی. ثان  میو از دروازه رد شد میهمو گرفت دست

 تنگ شده بود .   نجایا ی. دلم برا دمیکش  یق یلبخند نفس عم با

 .  ایم م یوقت ندار ادی. ز میتلپورت کن  دیگفت : با ایر

 باشه !  یکس  نجایسرعت گفتم : ممکنه ا با

 .  کنمی فکر کرد و گفت : دو تا دستاتو بده به من . به اونجا فکر کن . چکش م یکم  ایر

 یا هیدم که ثاندستش گذاشتم و چشمامو بستم و به اونجا فکر کر یتکون دادم و دستامو تو سرمو
 . + باشه . امادم .  میدور تر از اون جا تلپورت کن کمی می. مجبور ستی ن  یگفت : خال ایبعد ر

 دستش گذاشتم تلپورت کرد . یچشمامو بستم و دستم رو تو نکهیو بعد از ا دیکش یق یعم  نفس

 اونجا بود .   کینبود و نزد ی. کس میسرعت به دورمون نگاه کرد با

  نیسرزم یتو  ی. ول میزمان رو متوقف کن می. مجبور سایوا  نجایقدم بردارم که گفت : هم هی خواستم
 .  میبش  هیبق دنیمانع از د نکاریبا ا میتون ی. پس فقط م گذرهیزمان م نیزر

 که گفت : پشت سر من تکرار کن .   می همو گرفت یدستا بازم

 + باشه .  

ازمون رد شد و دورمون رو احاطه کرد که  یانرژ  هی هویکه   کردمیقت تکرار م منم با د گفتیم یچ هر
 گفت : کار کرد . بدو . ایر
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قلبم درد گرفت و   دمیو اونجا رو د م یدی. تا رس میسمت اونجا که اون روز نشسته بود دمیسرعت دو با
 صورتم ناراحت شد .  

 .  ایفشرد و گفت : ناراحت نباش م یدستمو کم  ایر

 نگاه کردم و بعدش به سمت آب رفتم .   بهش

 افتاده ؟! یچه اتفاق ی ن یبب   یکه بتون یگفت : اون وردو بلد کردیکه به دور و ور نگاه م ایر 

 + اره .

  یکردم و کنار آب زانو زدم و دستمو رو ییکه در حال انجام کار خشک شده بودن نگاه گذرا یبه مردم 
 آب گذاشتم و چشمامو بستم و اون ورد و خوندم و به اون روز فکر کردم .   یتو ین هاش

 ذهنم نقش بست .   ی، خاطرات اون روز تو یاز لحظه ا بعد

 رو ربود !  ای دروازه باز شد و ر هی هوی یرفت ول ای در نییاب ، به پا یافتاد تو ایر  نکهیهم

 نکرد .  ادیرو پ ای ر یآب ول یتو  دیاز اون بابا پر بعد

  ایآب در اوردم و برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که ر یسرعت چشمامو باز کردم و دستمو از تو با
 .   کردی موشکافانه بهم نگاه م

 اون دروازه ! یافتاد تو ایدروازه باز شد ، ر هی نکهیا یعنی ...  ایعجله گفتم : ر با

 .  دادیبا دقت به حرفم گوش م ایر

 رو کجا برده .   ایکه اون دروازه ر  میهست که بفهم  یراه هیگفت :  یاز مکث کم  بعد

 ؟! یگفتم : چه راه دیام با

  یچ نی ، داخل دروازه رو نگاه کن . بب شهی: برگرد به اون خاطرات . همون لحظه که دروازه باز م ایر
 .   ین یبیم

 ؟! شهیم ی عن یاسترس گفتم :  با
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 .  شهیگفت : م  نانیبا اطم ایر

داخل اب گذاشتم و چشمامو   یشن ها یدستمو رو گه یتکون دادم و کنار اب زانو زدم و بار د سرمو
 ذهنم .  یبستم و ورد رو خوندم که بازم اون خاطرات اومد تو

که   یمثل اتاق ییجا هی.  دیمکان سف هیباز شد ،   یکیدقت منتظر اون لحظه بودم که دروازه کوچ با
 داشت .   دیفو س  ییطال ونیدکوراس

 .  ییو طال دیاتاق سف  هیاتاق .  هیاوردم و گفتم :  رونیباز کردم و دستمو از اب ب چشمامو

 فکر کن .   یدیکه د یز یدو تا دستامو گرفت و گفت : به چ ایر

 بستم و فکر کردم به اون اتاق ...  چشمامو
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 .  اون اتاق کجاست  دونمیگفت : من م  ایر  هیاز چند ثان بعد

 گفتم : واقعا ؟! یخوشحال با
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 .   میبرگرد دیبا گهی: اره . االن د ایر

 . میتکون دادم و به اون جنگل و کنار دروازه تلپورت کرد سرمو

رو   نیو ز  وانیا یکه چهره عصب میهمون لحظه ، زمان رو به حرکت در اورد و از دروازه رد شد ایر 
 !  میدید

  هویو بعدم  رونی ب  دیریم میاز خدمتکار قصر بفهم  دیگفت : ما با وانیکه ا کردمینگاهشون م داشتم
 ؟! زنهیم بتونیغ

 .   مینرفته بود یخاص   یگفتم : جا اروم

 ؟!  دیکردی نگام کرد و گفت : پس چرا از قدرتاتون استفاده م تی با عصبان نیز

 + چون که الزم بود . 

 و گفت : که الزم بود !  دیخند یعصب  نیز

 اونجا ؟!  دینگاه کرد و گفت : چرا رفت  ایر به

 .  میبگرد می.رفت  ینجور یبهم نگاه کرد و گفت : هم  ایر

 شده .   یزدم که نگفت چ  یک یکوچ  لبخند

 ! نتتونیبب ی؟! ممکن بود کس  نی استفاده کرد روهاتونی از ن  یسرگرم یگفت : برا یبا لحن اروم نیز

 بودن .  ایر  دییناراحت شدم ، انگار بهم اعتماد نداشتن و منتظر تا کمی

 اروم و نرم تر بود ! یلیخ  ایلحنشون در برابر ر و

 کس نبود اونجا .   چیبلندمون برگشت سر جاش و بعد گفت : ه  یزد که لباسا   یبشکن ایر

 .  میحرکت کردن و ما هم پشت سرشون رفت پسرا

 گفتم : ممنون .   اروم

 نکردم .   یزد و گفت : کار  یلبخند
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 اونجا ؟!  میریم ی+ ک

 به قصر .   میدیرس  نکهیهم ـ

 + اون اتاق کجاست ؟! 

 قصر ! یتو ـ

 ینقشه باشه برا نایا دیشوکه نشو ، شا ای برگشت سمتم و گفت : م ای! ر سادمیشدم و سرجام وا  شوکه
 گمراه کردن ما ! 

 ؟!  ایر  یشدم و گفتم : گمراه کردن چ  یعصب

 به سمتمون برگشتن و بهمون نگاه کردن .  پسرا

 !   ایگفت : م  عیسر ایقدم برداشتم که ر یشتر یسرعت ب با

وارد قصر شدم . کالرا اومد جلومون و خوش اومد گفت که گفتم : بابا   یندادم و شوکه و عصب  جوابشو
 کجاست ؟!   ایبزرگ ر

 .  یتاالر اصل  یگفت : تو  یتعجب کرد ول یخودم خطابش نکرده بودم کم بابا بزرگ نکهیا از

 با سرعت وارد قصر شد و باز صدام کرد.    ای که گفته قدم برداشتم که ر ییسمت اونجا به

 به تاالر ، درو بدون زدن باز کردم که بابا بزرگ با اخم نگان کرد .   دمیرس  نکهیهم

 کردم و گفتم : خواهرم کجاست ؟! یدست شیبگه که پ یز ی چ خواست

 که گفتم شوکه نگام کرد .   یز ی بودم که از لحنم و چ یو عصب  یجد انقدر

 .  شهیتکرار نم گهیگ دبابا بزر  خوام یبا عجله وارد تاالر شد و دستمو گرفت و گفت : معذرت م ایم

 جواب بده ! دیمنو کشوند سمت در که گفتم : دستمو ول کن . با و

 .  می حرف بزن  ایبا استرس گفت : اروم باش . ب  ایر

 با ، بابا بزرگت حرف بزنم .   یشخص خوامیرو با دستم عقب بردم و گفتم : م  ای ر اروم
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 رفت و درو بست .   رونی هم ب ایبه بابا بزرگش نگاه کرد که سرشو تکون داد . ر ایر

و اون  یی و طال  دیسف ونینشستم ، درست همون اتاق ، با دکوراس  یصندل ی . رو نمیکرد بش اشاره
 .  دم یدروازه د یکه تو ییبا نقش و نگارا وارید

 .  شنومی+ م

 میکه باز کرده بود یپاش سر نخورد . توسط اون دروازه ا ایو گفت : ر دیکش  یق یبزرگ نفس عم  بابا
 .   میاب و بعدم وارد دروازه ش کن یتو مشیاب بنداز انیبا کنترل جر میتونست

 لرزونم گفتم : زنده س ؟!  یصدا با

 بهش نگاه کردم که گفت : اره زنده س .   و

 + کجاست ؟!

 !... رهی شت جلوتو بگدا  یسع  شیپ  یگفت : کم یاز مکث طوالن  بعد

 

 

 

 

 

 

 

28 : 

 

 



 آب یزاده  یدختر 

69 
 

 شک کردم !  یکم  ایر یادآور یفکر کردم و با  یکم

 ؟! هی+ گفتم ک

 .   تیی. دختر دا ایر ـ

 چطور خواهرمه ؟!  مهیی+ اگه دختر دا

خاطراتشو   یو جور  میو ذهنشو پاک کرد میداد تیی، اونو به دا میکشوند نجایبه ا نکهیما بعد از ا ـ
 باشه .   تتیو زندا تییباشه ، خاطرات خودش و دا ادشیکه  ییزای که تنها چ میکرد یدست کار 

،   کردمیکه فکر م  یو گفتم : کس دمی، خند دیصورتم چک   یبغض کنم رو نکهیقطره اشک بدون ا  چند
 !  میکرد هیگر نشیدیسال من و مامانم به خاطر خواهرم که شما دزد  ۱۳ُمرده ... زنده س ! 

رو از خانوادش   یساله ا ۵بچه   دیشما ؟! چطور تونست دی؟! وجدان دار نویا  یفهمی گفتم : م یعصب
 ؟!  دیریبگ

 !  نجایا میرو برگردون یلی کار ام نیکه با ا میکرد  یبزرگ گفت : سع  بابا

  یلیچه دل  ی؟! بعد یزدم : با گرفتن بچش ؟! بعدش چ ادیفر یعصب ختمی ری که اشک م یحال  در
 ؟! دیرو برنگردون  ایکه ر نیداشت

اونو به عنوان دختر ،   نیبهش وابسته شده بودن و تموم سرزم تیی و زندا ییبزرگ : بعد از اون دا  بابا
 ! شناختنیم نیو جاست ایما

که اون چطور از بچش   یفکرکرد نی ا؟! تا حاال به  یچ یل یگفتم : پس دخترت ام ریشدم و با تحق  بلند
 جدا شد ؟؟؟!

 از دختراش ؟! یکیسر کنه بدون   دیبا یکه اون چطور  یکرد فکر

 بزرگ گفت : اره ، چون منم تونستم !  بابا

 بود ؟! ی. زجه زدنات واسه برگشتن دخترت چ  یزدم : نه ، نتونست  ادیفر

 .  الیخ یگفتم : ب ری اومد حرف بزنه با تحق تا
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 .   سادمی، سر جام وا دادیکه داشت با بغض به حرفامون گوش م ایر دنی. با د رونی از اتاق زدم ب و

 ! دادمینشون م یچه واکنش دیبا دونستمینم

بغلم ! منو دستامو دورش حلقه کردم و بازم بدون بغض صورتم   یتو دیقدم به سمتش رفتم که پر هی
 از اشک شد .   سیخ

 داشتم .  یب یل کرده بودم ! حس عج سال خواهرمو بغ ۱۲از  بعد

 نشون بدم !  یچه واکنش دیبا دونمیکه گفت : نم میاز هم جدا شد قهیاز چند دق بعد

 + منم . 

 ؟! یای همرام ب شهیبرم هوا بخورم . م  خوامی قدم عقب رفت و گفت : من م چند

 + اره ، اره . 

 هیل یخواهرمه و مادرش ام  ایکه ر یبه همه بگ  دیکه در اون اتاقو باز کردم و گفتم : با ارهیشنلشو ب   رفت
 .  گم یمن م ی. بعد از برگشتنم اگه تو نگفته باش 

و   میرفت یبه سمت  می. از قصر که خارج شد ایر شیاتاق برداشتم و رفتم پ یدرو بستم و شنلمو از تو و
 خوشگل بود .    یل یکه خ میدیرس  ییبه جا قهیبعد از چند دق

 و زرد .  یصورت  یپر از گل بود ، گال  اونجا

 ؟!  نجایبا لبخند بهم نگاه کرد و گفت : خوشگله ا ایخوشگل بودن ، ر  یلیخ 

 .   یلیلبخند سمتش برگشتم و گفتم : خ  با

 .  می بود نشست رهی همه گل بود و به شکل دا نیوسط ا  قایگال که دق نیب

 .  مین یراحت بش میتونستیدو نفر که دراز بکشن گل نبود و م  اندازه

رو به همتون   یبا مامان حرف بزنم و بهش گفتم که بابا بزرگ قراره موضوع مهم یکردم با تلپات  یسع
 بگه و نگرانتم نباش .  
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  دیخورش  دادینگاه کردم که سرشو به سمت گال چرخونده بود و چشماشو بسته بود و اجازه م ایر به
 صورتش برقصه .  یرو

 ؟! یکرد دای که خواهرتو پ یگفت : خوشحال  یاز کم بعد

 که من خواهرتم ؟!  ی+ تو خوشحال

 میدارم . من دوازده سال از خانواده واقع یبی حس عج ی لبخند به سمتم برگشت و گفت : البته . ول  با
حواسشون به  یل یخ  نیو جاست ای. درسته که ما دونمی هست که راجبتون نم  زایچ  یلیجدا بودم . خ 
 ... هیاالن ته دلم خال  یدون یم  یمن بود ، ول

 

 

 

 

 

 

 

29 : 

 

 

 نگفتم تا اون راحت حرفاشو بزنه ...  یچیه

 ؟! دیاروم گفت : دنبالم گشت میدرد و دل کرد یکل  نکهیاز ا بعد
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اومد ، پس با فکر   یازم بر نم یکنه . من کار  داتیداشت پ  یسع  لبیگفتم : مامان خ یلبخند محو با
 .   یبرگرد  خواستمیو ازت م  گرفتیم م  هیکردن بهت گر

 ؟!  هیچه شکل ایکجاست  مون یواقع یبابا  یدونیزد ، بعدش گفت : م  یحرفام لبخند  دنیشن  با

 تاسف گفتم : نه .   با

  بی. با غ  کردی دقت م یل یبهت خ شهیتو رو دوست داشت . هم  یلیگفتم : بابا خ  ی با حس خوب بعد
 رفت .   شهیشدن تو ، اونم واسه هم

 ؟! مهیمادر واقع فهمهی م یلیام یعن یبشه ؟!  یگفت : پس رفته !... قراره چ ایر

 .  گهی+ اره . بابا بزرگت امروز بهشون م

 ، اگه بابابزرگ من باشه بابا بزرگ تو هم هستا ! میو گفت : حاال که ما خواهر دیخند

 و بغلش کردم . اونم دستاشو دورم حلقه کرد .  دمیخند

 داشتم که خواهرم هست ، مامانم هست ... یخوب حس

 هاشون .   یسلطنت یمبل ها یشوکه نشسته بودن رو  ن یو ز وانی. مامان و ا م یشد یسالن اصل وارد

 !  دونستنیاز مسئله خبر داشتن . خب معلومه که م هیبق  انگار

  دیآغوشش کش یتو. با سرعت بلند شد و به سمتمون اومد و دوتامونو   دیمامان ما رو د میکه رفت جلو
 . 

 هم با لبخند مامان رو بغل کرده بود .  ایلبخند سرمو چرخوندم که ر با

 ! میکرد دایداشتم که باالخره خواهرمو پ  یخوب حس

 .  م یاومد رونی از بغل مامان ب قهیاز چند دق بعد

 !  شهیم میو گفتم : داره حسود دمیکه خند زدیبوسه م ای صورت ر  یمدام رو مامان

 .  کردنیو گونه منو هم بوس کردن . به جمع نگاه کردم که با لبخند نگاهمون م  دنیخند ای و ر مامان
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 !  نیو جاست  ایما یحت

 که چشمم خورد به لباس مامان ! اونم لباسش بلند بود و درست مثل ما ! مینشسته بود همه

 ؟!  یلباسا بپوش نیخنده و گفتم : مامان تو رو هم مجبور کردن از ا ر یز زدم

 نگاه کردم .  هیبهم بد جور نگاه کردن که خندم قطع شد و بق همه

 خودشو کنترل کرد ... یا هی دهنشو گرفت و بعد از ثان  یجلو  عیسر یخنده ول  ریزد ز نیز هوی که

 اتاقشون . اتاق مامان بغل دستم بود .  یخواب رفتن تو یبرا همه

 .   کردی پنجره اتاقش نگاه م  رونیتخت نشسته بود و داشت به ب  یداخل اتاقش ، رو  رفتم

 زد .   یلبخند دی، باز شدن در سرشو سمتم چرخوند و تا منو د با

 برات تنگ شدع بود .    یلیبستم و کنار مامان نشستم و بغلش کردم و گفتم : دلم خ  درو

 دختر خوشگلم .   شتریموهام زد و گفت : من ب  یرو یبوسه ا مامان

 خانواده سه نفره ! دوباره .  می اومدم و با لبخند گفتم : شد رونیبغلش ب از

 .   گفت : اره یفکر بود با لبخند محو  ی تو نطورکهیهم مامان

 .   میزن یاستراحت کن فردا با هم حرف م  کمیخسته س پس گفتم : مامان جون  کمی  دمیفهم

 اتاقم .  یگفتم و رفتم تو یر یگفت . منم شب بخ   ری و شب بخ دیتکون داد و گونمو بوس سرشو

 .   زدی قدم م اطیح یتو  نیچشم دوختم . ز  رونی ، کنار پنجره نشستم و به ب بردی نم خوابم

 فکر .   یشلوارش بود و تو  بشیج  یتو دستاش

 .   نییپا ایب  برهی: اگه تو هم خوابت نم  دمیسرم شن یصداشو تو هوی

  نییپا  ای نگاه کردم و خواستم مطمئن بشم که اون بوده که بهم نگاه کرد و دستاشو به عالمت ب نیز به
 باال اورد .  
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 تکون دادم ...  سرمو
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 رفتم . راهمو به سمت باغ کشوندم .  رونیپنجره فاصله گرفتم و از اتاق ب  از

 گفتم : سالم مجدد .   یبهش با لبخند محو  دمیکه رس نیهم

 ؟!  بردی مجدد . خوابت نم کیزد و گفت : عل   یاز حرفم لبخند اونم

 + نه . 

 .   نطوریمنم هم ـ

 ؟! یبد  ادی و بهم ها ر  کی اون تکن هیبق  یتونیگفتم : م یاز مکث طوالن  بعد

 اول برو لباستو عوض کن .   یبلند کرد و گفت : اره . ول  سرشو

 تکون دادم و اروم گفتم : باشه .   سرمو
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 لباسامون استفاده کرد .  ضی تعو یبرا ایافتادم که ر  یورد ادیعقب گرد کنم که  اومدم

 عوض کرد .  یلحظه لباسام با لباس و شلوار  هی یاونو خوندم که تو 

 .  میسادیوا ناتیتمر نیزم یپشت قصر و تو  میرفت

 .  دادمیها و منم با دقت انجامشون م کیدادن تکن  ادیشروع کرد به  نیز

 بخنده ...  ن یباعث ز نیو ا شدینم یول  ارمیدر ن  یخنگ باز  ادی ز کردمیم یسع

 .  یششم  سراغ  میگرفتم رفت ادیپنجمو که  کی تکن

 .  یازش خالص بش یبه زور دستتو گرفت چطور  یبدم ، اگه کس   ادتی خوامیدفعه م نی: ا نیز

 .   ریبهش نگاه کردم . به سمتم اومد و گفت : مچ دستمو بگ  مشتاق

 .   کنمی م کاریدستشو گرفتم ، که گفت و با دقت نگاه کن چ مچ

 + باشه .  

  خواستیدرد گرفت ، چون نم  یکرد که دستم کم  یکار  ه یو  چوندشیدستم و پ یگذاشت رو دستشو
که پشتم بهش باشه افتادم  ی، بعدش برعکس جور  گرفتیدرد م یلیبهم صدمه بزنه وگرنه دستم خ

 بغلش !  یتو

 بهش نگاه کردم .   شدیم نییباال و پا  جانیه  یو کم  یاز خستگ نمی که قفسه س یحال  در

که به خودم اومدم و ازش جدا شدم ،  میکردینگاه م گهیدبه هم  می.داشت کردیداشت بهم نگاه م اونم
 اونم به خودش اومد .  

 . یکرد  کاری آخرو نتونستم بفهمم چ کهی گفتم : ت اروم

 گرفتم ... ادیدفعه  نیانجام داد و ا کهی به ت  کهیاروم ت  گهیبار د هیتکون داد و  سرشو

 !  زدمیم جیگ گهیکه د میکردیم  نیتمر میصبح داشت ۶ یساعتا تا

 بدنت نبنده .   ریدوش آب گرم بگ هی. برو  هیکاف گهیکرد و گفت : د یتک خنده ا نیز
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 اتاقم .  یرفتم تو  یتکون دادم و بعد از خداحافظ سرمو

دوش اب گرم گرفتم   هیحموم و  یکردم که لباس به حالت اولش برگشت . رفتم تو   یلباس رو خنث ورد
... 

 .   رونی و اومدم ب  دمیچ یرو دورم پ  حوله

 .   دمیپوش  یلی بدون اکل یول  ینفت  یبه شکل اون لباس آب  ی لباس بلند و زرشک  هی

شده رو بر   زی و بعد از ظهرش لباس تم  بردی سبد ، کالرا لباسا رو م یرو هم انداختم تو یلباس قبل  اون
 کمدم .   یتو گردوندیم

 بود کت خوابم برد ...   دهیکش ه یکه به ثان  دمیتخت دراز کش یخواب رو جیگ

 .  دمیاز خواب پر یتکون خوردنم توسط کس با

 .   کنهی که داره با لبخند نگام م دمیرو د ای باز کردم که ر چشمامو

  سیگفتن و جواب گرفتن ، دست و صورتمو شستم و موهامو شونه کردم . هنوز خ  ریاز صبح بخ  بعد
 بودن . 

 بود .   زی د تر از ما سر م. مامان زو میصبحونه نشست  زی سر م ای ر با

 .   انیهم ب هیکه بق می پشت گوشم زدم و منتظر موند یکم موهامو

 . شدیم دهیچ زی م یو صبحونه ساعت هشت صبح رو شدنیساعت خاص جمع م هیسر  همه

 بود .  قهیدق ۷:۵۵ ساعت

 .   هیاومدن و بعدش بق وانیو ا نیبعد ز یکم

 هم دستمو گرفت و به سمت باغ برد .   ای از خوردن صبحونه ، با تشکر کردن بلند شدن و رفتن . ر بعد

 بودم .  دهیخواب م یساعت و ن  کیاخه فقط  ومدیخوابم م هنوز
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که موفق  رهی که پاهامو بگ دمی تر کش  ن ییخم کردم و دامنمو پا ی، پاهامو کم  میدرخت نشست کنار
 شدم ...
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 نگاه کردم .   ایچرخوندم و به ر یمک سرمو

 .   کردیکار آرومش م نی ، انگار ا کردی آرامش داشت به باغ نگاه م با

 خسته بودم خوابم برد ...  یلیخ  نکعیبعد بخاطر ا هی. چند ثان دمیکش یق یبستم و نفس عم چشمامو

 " ای" ر

 بود .    ایشونم قرار گرفت ، م یرو یکه حس کردم سر  شدمیم رهی به رو به روم خ  داشتم

 بهش زدم و بازم به اطراف چشم دوختم .  یم یخوابش برده بود . لبخند مال انگار

  گرفتیبدن درد م بردینشسته خوابش م  نیاز ا شتری. ب ا یم یشونه  یساعت ، اروم زدم رو میاز ن بعد
 . 
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بود  دع ی، پس چون کم خواب کردنی م نیتمر نی. بهم گفته بود که تا صبح با ز شدینم  داریب  یول
 شده بود .  نیخوابش سنگ 

سالم   یبهمون و با لبخند محو دی رس  ی. بعد از کم ادی. با دستام اشارع کردم که ب دمیرو د  نیدور ز از
 کرد .  

  یکمکم کن  شهی. م رهی گیبخوابه بدنش درد م ینجور یخوابش برده ، ا ایجوابشو دادم و گفتم : م منم
 اتاقش ؟!  یببرمش تو

. خودم   ستین یاز ی که گفت : ن م یرو بلند کن ایتکون داد و خم شد ، خواستم کمکش کنم که م یسر 
 .   برمشیم

 تشکر کردم .   یلبخند محو با

 و به سمت داخل قصر رفت .   دیبغلش کش  یرو تو  ایم نیز

نشستم . منظورم   . همه اونجا نشسته بودن ، منم کنار مامان یشدم و منم رفتم داخل سالن اصل بلند
 .  می بود ، مادر واقع یلیام

 مگه با تو نبود ؟! ای گفت : م مامان

 اتاقش .   یبردش تو نیباغ ، خوابش برد . ز  یتو میتکون دادم و گفتم : اره ، رفت سرمو

 ادامه داد ...  هیگفت و به صحبت با بق یآهان

 . ششیبرم پ  کنهی که داره بهم اشاره م دمیرو د وانیسر رفته بود از اون جمع که از دور ا حوصلم

 شدم و رفتم سمتش که دستمو گرفت و همراه خودش برد ...  بلند

شده بود و اطراف پر از درخت بود و درختا    کی. به اطراف نگاه کردم . هوا تار سادیوا  یاز کم بعد
 .   دنیدرخشیم

 از درخت بود .   یخال یا رهیدا یکه به اندازه  میبود سادهیون درختا واما وسط ا  قایدق
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رو درست   نجایجادو ا دمیشا ای یآسمون  یها یاز پر  یکی با کمک  دونستمیبود ، م  یقشنگ یجا  یلیخ
 کرده . 

 ؟! یگفت : دوسش دار  وانیروبه روم بود ا یبای ز یکه چشمم به منظره  همونطور

 .   هیقشنگ یجا  یلیلبخند گفتم : خ  با

 نگفت .   یچی زد و ه یمحو لبخند

 .   میچمنا نشست یرو

 منو ؟! ی: چقدر دوست دار  وانیا

 ؟! یاز خودت ... تو چ شترینگاه کردم و گفتم : ب  بهش

 دونه . هی بغل کرد و گفت :  منو

 دونه ؟! هیو گفتم :  دمیخند

 نیهم ی: اره ، اون تکه . دوست داشتن منم تکه . براکه به اسمون چشم دوخته بود گفت  یحال  در
 دونه ...  هی گمیم

 " ای" م

  ییشده بود . سر جام نشستم و به اطرافم نگاه گذرا  ک یتار بای شدم هوا تقر  داریاز خواب ب نکهیهم
 انداختم . 

 باغ خوابم برده بود . یتو  ادمهیکه  ییتا اونجا یاتاقم بودم ، ول  یتو

 نگاه کردم .  رونی موضوع شدم و دست و صورتمو شستم . کنار پنجره نشستم و به ب نیا الی خیب

  یقصر زندگ یداشتم ، االن تو یساده ا یبودنم زندگ عهیکه با وجود ماوراطب ی من کردیفکرشو م  یک 
 ته باشمشون .  داش کردمی وقت تصورش رو هم نم چیکه ه یکنم ؟! اونم کنار خانواده ا

رو   نیداخل که ز ادیهست ب یکه در اتاقم زده شد . اجازه دادم هر ک کردمیفکر م زایچ نیبه ا داشتم
 . دمید
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 .  سادمیاومدم و وا نییپنجره پا  یلبه  از

 باهات حرف بزنم ؟!  شهیکالفه گفت : م نیز

 تکون دادم و گفتم : حتما .   سرمو

 ... میتخت نشست ی لبه
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 .   انگهیشده  یمردد بود که بگه چ انگار

 شده ؟! یز ی+ چ

 جدا شه ؟! وانیاز ا ای ر یبهم کمک کن  شهی گفت : م ینگاه کرد ، بعد از مکث طوالن بهم

 .  د یچرخی زبونم نم یبگم ول یز یو اومدم چ  دمیکش  یقینفس عم  شوکه

 تونستم بگم : چرا ؟؟! فقط



 آب یزاده  یدختر 

81 
 

 کرد . یانداخت و با انگشتاش باز  نییو سرشو پا  نگفت یز یدفعه چ نیا یبهم نگاه کرد ول   بازم

 شده ! ی که چ زدمیم حدسشو

 ؟! یرو دوست دار  ای+ تو ر

 اره .  ـ

 ؟! یگ ی+ خب چرا بهش نم

 که تازه با هم بودن .  ی، وقت ش یوقت پ یل یو گفت : بهش گفتم . خ دیکش یهوف کالفه

 گفت ؟! ی+ خب ... خب اون چ 

 بهم گفت که من تو رو دوست ندارم .   ـ

 رو اروم کرد .   نیز دیبا ی نداده بودم که بدونم چطور  یرو دلدار  ینگفتم . تا حاال کس یچیه

 کردم تالش خودمو بکنم .   یسع

 خمارش نگام کرد .   یدستش گذاشتم که با چشما یاروم رو دستمو

  یرو دوست دار   ایاگه ر  ی... ول یبدم ، ول یرو دلدار  یکس دیبا یچطور  دونمیمن نم  نیگفتم : ز اروم
که دوستش داره جداش و بفهمه کار   یبا زور از کس  یباشه که خوشحاله . اگه بخوا ییجا یبزار  دیبا

 . شهیتو بوده بد تر ازت متنفر م

   ستیحال خودش ن  یتو کردمی م حس

 ! یفهم ی. تو نم خوادی باشه اگه منو نم یا گهید یبا کس   خوامیزد و گفت : نم  یپوزخند

 بفهمم !  تونستمی. واقعا هم نم دیکش رونیدستم ب ریدستشو از ز و

 ؟!  رسهیم یگفتم : به تو چ  ناراحت

 . رمیگ یچشم دوخت و گفت : آرامش م بهم

 !  یشدی ناراحت م شیناراحت  دنیاز د ی. اگه واقعا دوستش داشت یر یگی، تو آرامش نم نی+ نه ز
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 نه ؟! ای  یکنی زد : کمکم م ادی فر تی صبانبا ع نیز

خواهرمو ازش   یو خوشحال  ی خوشبخت تونمی. نم نی به خاطر خواهرم گفتم : نه ز یبودم ول  مردد
 !. رمیبگ

اخه ؟! کدوم خواهر   یگیم یگفت : تو چ شدیلحنش کش دار م کمیکه  یزد و در حال یا گهید پوزخند
 دوسه روز واست شد خواهر ؟؟! نیا یُمرده ! تو ی کردی و فکر م ی؟! تو کل عمرت ازش جدا بود

 .   ستین نیز نیا دونستمیم یبر خورد ول  بهم

 .   فروشمی کردم رو هم نم داشیچند روزه پ ی+ من خواهرمو که حت 

 رفت سمت در .   خوردیتلو تلو م یکه کم  یبهم انداخت و بلند شد . در حال  ینگاه معنا دار  نیز

 رفت .    رونی جواب نداد و از اتاق ب  یشدم و صداش کردم ول بلند

 نه ؟! ای گفتمیم ایرو به ر هیقض نیا دیبا دونستمینم

 نه ؟! ای که راجب به خواهرم گرفتم درست بود  یم یتصم یحت ای

 . اره درسته .  یخواهرتو خراب کن  یخوشحال یدرسته ! اره ، درسته که نخوا نیا یول

 اومد داخل .   ایخورد و بعدش ر یکه همون لحظه در اتاقم تقه ا دمیکش یق یعم  نفس

 بود ؟!  ینجور یچرا ا نیتوش بود گفت : ز یادیز یکه سوال ها یصورت  با

 !  دونمینگاه کردم و گفتم : احتماال ... نم   بهش

 ؟!  یخوب  یشده ؟؛ مطمئن   یز یتخت نشوند و گفت : چ یدستمو گرفت و رو  ایر

 ذهنم مشغوله .  کمی + اره خوبم . فقط 

 ؟! یمشغول چ ـ

 بهش بگم . خواستمیم

 + مشغول ... 
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 . در کل ؛  نجایا یشدم و گفتم : مشغول فردا ها مونیبعد پش  یول

 نشده ؟!... ی چیه  یاها . پس مطمئن  ـ
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 + اره مطمئنم . 

 .  گمی . منم به تو م  یشد بهم بگ یو گفت : بهم قول بده هر چ دیبهم زد و گونم رو بوس  یلبخند

 گفتم : قول .  یتکون دادم و با لبخند محو سرمو

 .  میهم قفل کرد یتو هیچند ثان یبرا  کمونوی انگشت کوچ و

 ابه .  اتاق خودش تا بخو یرفت تو  ایحرف زدن با هم ، ر  یاز کم بعد

بودن که از خانواده م    ییاول من مامانم و خواهرم بودن . اونا تنها کسا تیدرست بود ، اولو ممیتصم
 .  کردمی دورشون م ادیسرشون ب خواستیکه م ییاز بالها تونستمیتا م دیمونده بودن ، پس با
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 ممکن نبود .   ریغ  یسخت بود ول یکم

 شب فکر کردم و دنبال راه حل بودم که خوابم برد ... ۳،  ۲  یساعتا تا

 رفتم .  یصبحونه به سالن غذا خور  یکه بلند شدم دست و صورتمو شستم و برا صبح

 خواب مونده بود .  شبیبود ، حتما به خاطر د ومدهین نیز

 .   گذروندی وقت م  وانیبا ا شهیهم مثل هم ایاتاق . ر یاز صبحونه رفتم تو  بعد

 بود و قدرتاش شامل جادو بود .  یواقعا پسر فوق العاده ا وانیکرده بودم که ا دقت

 رو دوست داشت .   ایر وانیبود که ا نیمهم تر از همه ، ا و

 یهدف خط ها ی تخت نشسته بودم و ب ینه بگم . رو نیز یکه من به حرفا شدیباعث م  نیهم
 د .  در اتاقم رو ز  یکه کس  دمیکشیتخت خواب م یرو  یفرض

 داخل .   ای+ ب

 .  نهیز دم یباز شد . سرمو بلند کردم که د ی به اروم در

 .  خوامی که بهت گفتم معذرت م شبید یمن واقعا بابت حرفا ایو جور نشستم که گفت : م جمع

خواهش  ی. ول  یحال خودت نبود ینداره . معلوم بود که تو یب یهامو باال انداختم و گفتم : ع  شونه
 رو نزن .    ییحرفا ن یهمچ گهید کنمیم

 زد و گفت : باشه ... ممنون از درکت .   یمحو لبخند

 نکردم .   ینگاه کردم و گفتم : کار   بهش

 کار افتضاحم !  نیتو ا  ییجورا  هیخب ...  یکردم ارومت کنم ول  یسع فقط

 .   یشمنو ببخ دوارمی. ام  خوامیاتفاقا اروم شدم با حرفات . بازم بابت حزفام حرفام عذر م ـ

 .  ادیم  شیموقع ها پ ی. گاه یبکن  یعذر خواه ستین یاز ی+ ن

 جشن ه .   نیزر  نیقصر و سرزم یانداخت و گفت : امشب تو نییپا  سرشو
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 + به چه مناسبت ؟! 

 بهتون .  ییخوش اومد گو ی... در کل برا هیل یدختر خاله ام ایر نکهیو ا نیورود شما به زر ـ

 بهم .  ی+ اها . ممنون که گفت

 نکردم .   یکار  ـ

 .   نمتیبی جشن م یعقب گرد کرد و گفت : تو بعد

 رفت . بعد از گرفتن دوش ساعت چهار عصر شد .   و

 ؟! دمیپوشی م یچ لباس 

 کالرا بود .  یکه در زده شد ، صدا کردمی به کمدم نگاه م داشتم

  یرنگ و بلند و دنباله دار وارد اتاق شد و اونو رو  یلباس کرم عیداخل . کالرا همراه  ادی دادم ب اجازه
 تخت گذاشت .  

 جشنه .   یلباس شما برا نمیکرد و گفت : شاهدخت ا یکوتاه  میتعظ

 رفت .  یا گهید میکردم که بعد از تعظ یتشکر 

 سمت لباس رفتم و با دستام باال گرفتمش و بهش نگاه کردم .   به

به کار رفته بود  ییبایز یبود و بلند و دنباله دار . باال تنه ش سنگ دوز  یکه گفتم رنگش کرم  نجوریهم
 بود .   نینگ یعن یشده بود .  یسنگ دوز  یبه صورت کم   نییپف داشت و از کمر به پا   یو دامنش کم

 .   دمشید . پوشلباس خوشگل بو   یلیخ

  شی کیکه باالخره  کردمی عوض م یکه بلد بودم مدل موهامو ه ییخشک کردم و با جادوها موهامو
 و بسته .  بای به لباس اومد . مدل ز

 بود ... قهیدق ۴:۳۰. االن ساعت  شدی جشن شروع م  ۵، ساعت  دمیرو پوش  کفشام
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 با ذوق وارد اتاق شد و بهم نگاه کرد .  ایهم کردم که ر شی آرا یکم

 . ادی ! چه بهت م  یزده گفت : وا  رتیح

 .  ادی م یلیزدم و گفتم : به تو هم خ یلبخند

به رنگ   ی به من بود ول هیشب بای اومد و لباس اونم تقر رون ی سمتم اومد و بغلم کرد و بعد از بغلم ب به
 .   یاسمون  یآب

افراد   یکل  یکه تا وارد سالن جشن بش  هیطور نی، روال جشنا ، ا نیگرفت و گفت : خب بب دستمو
از قصر جشن  رونیهم ب یکه همشون درجه هاشون در حد ماست . افراد عاد  ینیب یم  یسلطنت

 .   رنیگیم

 همراه منه .  وانی. ا یکن دای همراه پ هی دیتکون دادم که گفت : با سرمو

 .   امیت : منم همراه منفر گف  هیپشت سرم  از

 نثارم کرد .   یزدم که اونم لبخند دختر کش  ی. لبخند محو دمیرو د نیکه ز برگشتم
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  کردمی مثل قبل باهاش رفتار م یعاشق بوده ، پس عاد دونستمیحرفاش ناراحت نشده بودم چون م از
. 

 ؟! میسمتم اومد و گفت : بر به

 . میکه جشن توش بود ، رفت یشد و به سمت سالن  داشیهم همون لحظه پ وانیا

 بازوش .  نی، منم دستمو حلقع کردم ب باال اورد   یبازوشو کم نی، ز میدیبه دم درش رس نکهیهم 

 .  میکارو کردن و اول ما بعد اونا وارد شد  نیهم هم ایو ر وانیا

 .   میرفتی م نیی تا پله رو پا ۳۰،   ۲۰حدود   دیبا

 .  ای کرد گفت : م یخنده اکه تک     یدر حال نیز

 آبرومون بره ها ! نیزم  ینگاه کردم که گفت : نخور   بهش

 گرفت و گفتم : نگران نباش .   خندم

گفتم : خب   نی. دامنمو ول کردم و به ز میاومد نییدامنمو با دست آزادم گرفتم و از پله ها پا یکم
 ؟! میکن  کاریچ دیاالن با

که زمان  می مون یگفت : منتظر م دادیتکون م  هیبق  یسالم برا یکه سرشو به معن  ی با آرامش در حال نیز
ممکنه سمتت   نجایا یبعدش از من جدا نشو . چون ادما  یحت ایاعالم موضوع برسه . تا اون موقع 

 .  دنی. چون تا حاال تو رو ند یبدن و بخوان شجره نامه تو واسشون رو کن  ری بهت گ یو ه  انیب

 تکون دادم و گفتم : باشه .    یکم سرمو

 .  میبزرگ بود رفت   اریاون سالن بس  یبلند که تو یها زیاز م  یکی سمت  به

 .  سادنیهم کنارمون وا وانیو ا ایر

 .   ایم یگفت : ه  ایکه ر کردنیم فیداشتن تعر نیو ز وانیا

 نگاه کردم و گفتم : بله ؟!  بهش
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تمام پسرا و دخترا و در کل همه دارن بهت نگاه   یگفت : دقت کن کردیکه به من نگاه م یدر حال  ایر
 !  یشد گریج یل ی. الحق که خ کننیم

 انداختم .  نیی خنده و سرمو پا ریزدم ز هوی  دمیکه شن نویا

 .   کننیمطمئنا تو رو نگاه م ی. ول یسرمو بلند کردم و گفتم : مرس  یا هیاز ثان بعد

 .  کننی نگاه م تو رو ری نخ ـ

 . حرف نباشه .  کننی+ اقا دارن تو رو نگاه م 

خانما ، اصال ما رو   نیش  الیخی که پسرا گفتن : ب  کننی رو نگاه م یکه دارن ک  میکردی بحث م میداشت
 .  کنن ینگاه م

 ... می نگفت  یچیه گهیخنده و د  ریز میزد  ایو ر من

 .   یگرام  یگفتن : مهمان ها کروفونیم یاز جشن گذشته بود که تو یسه ساعت حدود

 سکوت کردن . همه

بود که به همه  نیبود ادامه داد : قصد ما از جمع شدن دور هم ، ا کروفونی م یپدر بزرگ که جلو 
 شد .  لی کردم و باز هم خانواده مون تکم دایاعالم کنم ، من نوه هام و دخترم رو پ

 .  گفت : دخترا  نیز

 ...  ششیپ دیبر  ی عنی.  کنهیکه گفت : بابا بزرگ داره بهتون نگاه م مینگاه کرد  بهش

 

 

 

 

 



 آب یزاده  یدختر 

89 
 

 

 

35 : 

 

 

 .  دیسمت بابا بزرگ که مامان هم همون لحظه رس میو رفت  میتکون داد یسر 

 نبود .  شمونی، که سال ها پ یلی بزرگ با لبخند به مامان چشم دوخت و گفت : دخترم ام  بابا

رو به عنوان دختر   ای... درسته که همه ر ایو م  ایو نوه هام ر  یلیام یبعد رو به ما گفت و و دخترا  
 .   هیلی، ام ایر   یمادر اصل یول  دیشناختیم نیو جاست ایما

 .  کردنیبهمون نگاه م یه دست زدن و با خوشحالبابا بزرگ هم یاز سخن ران بعد

 .  میبود برگشت وانیو ا  نیز یعنیکه کنار پسرا   مونیقبل ی بعد از اونم باز به جا 

 . کردنیبهت نگاه م یهمه چطور  یدید ایگفت : م ایر

 ؟! ی+ چطور 

 انگار که بخوان مختو بزنن !  ـ

 کردم و گفتم : نه بابا !  یکوتاه ی خنده

 رو طور کنه .   ایجرئت نداره م  یگفت : کس  نیز هوی

 با لبخند بهمون نگاه کرد .   ای و ر دیکش ییهو وانیا

 شد االن ؟! یشده گفت : چ  یچ دمینفهم  چون

 خوشگلم ...  یآبج یچ ی و گفت : ه یتک خنده ا ایر
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 وسط .  گذاشته شد . اکثرا رفتن یکیمراسم جشن بود که موز یوسطا

 . بابا بزرگ باهام کار داره .  دیرو تنها نزار  ایم ومدمیگفت : تا من ن وانیرو به ا نیز

 گفت : باشه داداش .   وانیا

 .   کنهینگاه م رقصنی که م ییبا لبخند داره به کسا ایر دم یکه گذشت د قهیرفت ، بعد از چند دق نیز

 ؟!  یبرقص  یر ینم  وانیخب چرا با ا  ایگفتم : ر ای به ر رو

 .   میگفت تنهات نزار نیبا هم گفتن : چون ز دوتاشون

. اگه  دی. شما بر ادیم نیز گهید ی قهینداره . دو سه دق یبی زدم و گفتم : ع یلبخند  شونیهماهنگ از
 .  دمیشد بهتون خبر م یز یچ

 شدن که برن برقصن .   ینه گفتن باالخره راض  یاز کل بعد

 بود . ومدهی هم هنوز ن نی، ز گذشتیرفتن برقصن م  نوای و ا ای ر نکهیاز ا قهیدق ۱

  ی: سالم بانو  دمیرو کنارم شن  یک ی یکه صدا  کردمینگاه م دنیرقصیکه داشتن م یداشتم به قسمت 
 .   بایز

  یاز افراد سلطنت خوردیجذاب بود و بهش هم م  یلی. چهرهش خ دمیپسرو د هیسمتش که  برگشتم
 باشه . 

 سالم کردم و باز سرمو چرخوندم .  اروم

 !  دیرو تنها نزار ایافتادم :  م نی حرف ز ادی 

 سمتم .  انیم هیاگه اونا نباشن بق دونستیم حتما

 ؟! میبا هم برقص دیلیبهش انداختم که گفت : ما ینگاه تک

 نه .   یممنون ول یل یو گفتم : خ دمی به سمتش چرخ کامال

 : چرا ؟! پسره
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 .  ستمی+ چون بلد ن

 بدم .   ادتونی تونمیم دینداره . اگه خواست ی: کار  پسره

 دوست ندارم برقصم .   ی+ بازم ممنون ول

 .   دیلیتکون داد و گفت : هر طور ما سرشو

 گفت : اسمم جان ه .  یاز مکث  بعد

 ست .  ای+ اسم منم م

 .   بای زد و گفت : خوشبختم خانم ز یک یکوچ  لبخند

 .   نی+همچن

 نداشتم باهاش حرف بزنم .   دوست

 نبود .   یول  نمی رو بب  نیز دیاطراف نگاه کردم که شا بع

 ؟! دیهست ی: منتظر کس  جان

 نگاه کردم و گفتم : بله .    بهش

که االن   دیودهمه سال کجا ب نیمن اصال دوست نداشتم باهاش حرف بزنم گفت : ا نکهیتوجه به ا یب
 ؟! دیبرگشت

 !  دیالزم باشه بدون کنمیکردم و گفتم : فکر نم  یز یر اخم

 نداشتم .  یاگه با سوالم شما رو ناراحت کردم . قصد بد خوامیگفت : عذر م عیسر جان

 سمتمون .   ومدیو م کردی که داشت با اخم به جان نگاه م دمیرو از دور د  نیلحظه ز همون

 اومد .   نیز نکه یشدم از ا خوشحال

رو هم خط   ا ی گفت : جان گورتو گم کن ! دور م ی، دست منو گرفت و با خونسرد دیبهمون رس نکهیهم
 ! ین یبی بکش که بد م
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 ، عشقته ؟! هیزد و گفت : چ  یپوزخند جان

 گفت : اره ، عشقمه .   یبا خونسرد نیز

 گفته ... نوینه ااز من دورش ک خوادیچون م دونستمیم  یتعجب کردم ول  یکم
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 همون ... نیکه ا د یکه جان گفت : مطمئن دمیکش یق یعم  نفس

 وسط حرف جان و گفت : خفه شو جان !  دیبا سرعت پر نیز

 ؟!  یترس یزد و گفت : چرا م  یجان پوزخند  بازم

رو با   ا ی. فقط دوست ندارم ذهن م ترسمیداشت حفظش کنه گفت : نم  یکه سع  یبا آرامش نیز
 .   یمسموم کن تی الک یحرفا

 بگه .  خواستیم ینداره ، بزار بگه چ یبی . ع نیفشردم و گفتم : اروم باش ز یرو کم   نیز دست
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 ؟! هیل یکه اون دختر ام دیبگم از کجا مطمئن  خواستمیبه صورتم نگاه کرد که جان گفت : م  نیز

که من   ییگفتم : از اونجا یخودمو کنترل کردم و با مسخرگ  یلشدم و یعصب  یسوال مسخره ش کم  از
 اومدم .  رونی از شکم مامانم ب

که   میبه صورتم انداخت و گفت : ما که اونجا نبود یاز حرفم خندش گرفت که جان نگاه طوالن  نیز
 نه !  ای یتو همون وارث میمطمئن بش

 .   ستیمشکل من ن گهید نی+ اممم . خب ا

خب   ی، ول دیهمه رو گول بزن  دی تونسته باش  دیکرد و گفت : شا  یبهش زدم که جان اخم یلبخند و
 .  دی گول بزن  دیتون یمنو نم

 دارن ! ههه ! ویچ یسال اومدن و ادعا ۱۲که انگار باور نکرده باشه ادامه داد : بعد از  یحال  در

 ؟! نمی سرزم نیشاه ا یمن نوه  نکه یبا ا ی+ مشکل دار 

 .   دینبود نجا یو گفت : نه . اگه مشکل داشتم که االن شما ا زد یپوزخند جان

 زدم و گفتم : عه ؟! واقعا ؟! چه جالب !  یپوزخند

بهش   یکه مبتون ستی ن یکس نی کرد و گفت : ا یگرفته بودم اخم یحرفشو به مسخرگ نکهیاز ا جان
 .   یاعتماد کن

 ! زدی حرفا رو در مورد خواهرت م  نیهم یکپ  قایاون دق نکهیاشاره کرد و ادامه داد : و ا نیبه ز و

 .   یحرفا از من دورش کن نیبا ا یتون یپس نم دونهیم وی گفت : همه چ نیز

باز به   یچطور  دونمینم یکه کرد  یی. با وجود تمام کارا  ییبهش اعتماد کنه تو  دیکه نبا  یکس نکهیا و
 !راهت دارن   نجایا

 کوچولو .  کنمی بهت ثابت م و یهمه چ یبهم نگاه کرد و گفت : به زود جان

 نگفتم که بعد از حرفش رفت .   یچیه

 نگفتم تنهات نزارن ؟! ایو ر وانیبگم گفت : مگه به ا یز یکردم و تا اومدم چ نی به ز رو
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دوست داشت   یل یانگار اون رقصو خ ایو گفتم : با اصرار من رفتن که برقصن . ر  دمیکش یق یعم  نفس
 بشه .  ینجور یکه ا کردمی. بعدم فکر نم 

 گذشت .  گهینداره ... د یب ی . ع ای نداره م یب یع ـ

 بود ؟! ی+ اون ک

 .   کردیم یزندگ   نیزر  نیسرزم یکه تو   ییاز کسا یکی ـ

 به جشن .   انیب   توننیفقط م یافراد سلطنت نکهیا یعنی؟!  نجاستی+ پس چطور ا

 !  نهیو جاست ایگفت : پسر ما نیز

 ؟!  یزده گفتم : چ شوکه

بود ، پس   ن ی از سرزم دیکرد . مجازاتش تبع یدشمنمون جاسوس یاون برا شیسال پ  کی گفت :  نیز
باز   یچطور  دونمیبرگرده . االنم نم  نینذاشت به سرزم یول دشیشد . بعدش بابا بزرگ بخش  دیتبع

،   میایباهاش کنار ب  میوقت نتونسته بود چیه وانی! منو ا هیعوض هی یواقع یاومده . اون به معنا
که به   اهیس ی... البته با انجام دادن جادو میکردیوجودشو حس م یبد یدست خودمون نبود ول 

 .   مینگفت یز ی چ یبه جس  ی. ول میدی فهم نویبود ا  ایکمک ر

 .   شناسنیدرست حدس زده بودم که اونا جان رو م  پس

 ؟! نی+ ز

 بله ؟! ـ

 بود ؟!  ی+ منظورش از وارث چ 

 . ی هست یل یبود که تو دختر ام نیمنظورش ا ـ

 + اها ...
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 هم اومدن .   وانیو ا  ایر  یاز کم بعد

 ! رفتی م جی. سرم گ  کردمیم ین یکه حس سنگ گذشتیم یا قهیدق چند

 بهتر شدم .  دیاتاقم ، شا رمی. من م  ستیگفتم : حالم خوب ن ای به ر رو

 ؟!  امیهمرات ب  یخوای گفت : م یبا نگران ای که ر دنیحرفم به سمتم چرخ  دنیبا شن پسرا

 گفتم : نه ، بمون .  اروم

 .   رمی گفت : خودم همراش م نیز

  یباهاتون کار  یهر ک ایبابا بزرگ  دیشا  دی. شما بمون  رمیم ییسمتش برگشتم و گفتم : نه ، تنها به
 داشته باشه . 

 موندن .  یمهمون یاصرار اونا تو یاز کل بعد

پله ها رو گرفتم و اروم   یباال گرفتم و با اون دستم نرده ها  یجون شده بود دامنمو کم یدستام که ب  با
 الن خارج شدم .  باال رفتم و از س 
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دستاشو دور کمرم   یراه برم که که همون لحظه کس تونستمیشده بود و نم  ن ی به شدت سنگ پاهام
 حلقه کرد و کمکم کرد که به سمت اتاقم برم . 

 .  یبرگرد به مهمون  گفتم که  نی. اروم گفتم : ز نهی کردم ز فکر

 : جان م .  دمیرو شن  یخونسرد کس یصدا

 که جانه . دادیهم نشون م صداش

 اتاقت .   یبر  ییتنها یتون یازش جدا بشم که گفت : نم اومدم

 !  دیدیبلند کردم ، چشمام تار م سرمو

 چم شده بود !  دونمینم

  یهر ک ی! رو  یباش   فیانقدر ضع کردمی و منو نگه داشت و گفت : فکر نم سادیلحظه جان وا همون
 ! ومد یتر از پا در م رید خوندمیطلسم رو م نیا

 ؟؟؟!  یجون گفتم : چه طلسم یب

 بغلش ... یلحظه از هوش رفتم و افتادم تو همون

 " جان "

 نه .  ای زدنی که در موردش حزف م هیاون واقعا کس شدمیمطمئن م دیبا

که حالت چهره ش عوض شد . انگار   کردمیبعد حس م  ی استفاده کردم . کم یطلسم دفاع  هیاز  پس
 جون شده بود .    یبدنش ب  ییجورا هی

 درست راه بره .   تونهی نم دمیراه د یاز سالن خارج شد پشت سرش رفتم و وسطا نکهیهم

نشه به سمتش رفتم و دستمو دور کمرش حلقه کردم و کمکش کردم راه بره که   شیزی چ نکهیا یبرا
 !  یگفتم که ، برگرد به مهمون نیگفت : ز

 ! یعوض ی! اون پسره  نمیکرد ز فکر
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 نگاه کردم و گفتم : جان م .    بهش

 . اتاقت   یبر   ییتوتنهایبعد اومد خودشو ازم جدا کنه که گفتم : نم یا ه یگفتم ثان نویا نکهیهم

 !  رهی بعد از هوش م هیبلند کرد ، معلوم بود که چند ثان سرشو

  اومدیتر از پا در م رید کردمی طلسم رو اجرا م نیا یهر ک ی . رو یباش فیانقدر ضع کردمی: فکر نم  گفتم
 . 

 ؟!  یگفت : چه طلسم یجی گ با

 بغلم .  یهمون لحظه افتاد تو که

 اتاقش .   یگرفتمش و بردمش تو کالفع

 !  یستیزمزمه کردم : پس تو الهه پنجم ن اروم

 شد .  دای پ  نیکه سر و کله ز رونی از اتاقش برم ب اومدم

 ؟! یکن ی م یچه غلط  نجایا ی بگ شهیکردم که با اخم گفت : جان م نگاش

 !  ادیاشاره کردم و گفتم : مواظب عشقت باش . زود از پا در م ایو به م  دمیبه لبم کش یدست

 م رو گرفت .  قهینثارم کرد و با سرعت به سمتم هجوم اورد و  یعوض

به سمتون اومد و جدامون  دیاون وضع د یوارد اتاق شد و تا ما رو تو وانینگاش کردم که ا  خونسرد
 کرد .  

 .  ومدیم تر بود ، از رفتارش خوشم   یمنطق کمی وانیا

شما   نیبگ  شهیبرد و گفت : م رونیدوتامونو از اتاق ب  ت یبا عصبان  وانیبگه که ا  یز یخواست چ نیز
 ؟!  دیکنیدو تا چه مرگتونه ؟! چرا باز مثل سگ و گربه به هم حمله م

 سگ باشم تا گربه !  دمیم  عیصورت ترج نیکردم و گفتم : در ا یا خنده
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گرفتنتو   قهی .  شعی. لباسم چروک م الیخی که گفتم : ب اد یخواست سمتم ب گهی بار د تی با عصبان نیز
 بعد .   یبزار برا

 ؟! یکرد کاری اروم باش . جان باز چ نیگفت : ز وانیا

 ! وانیا یکه الزم باشه بدون  کنمی+ فکر نم 

 با اخم گفت : باز از اون طلسم استفاده کرد ! نیز

 .  شهی گفتم : فردا خوب م  یونسرد بهم نگاه کرد که با خ تی با عصبان وانیا

 که صدام کرد .   دمیمامان رو شن یکه صدا رفتمیم یاز کنارشون رد شدم . داشتم از اون قصر لعنت  و

 برنگشتم .    یول  سادمیوا سرجام

 من نبود .  ری اونم قبولم نکرد ، منو باور نکرد که اون که اون کار تقص یحت

 و با بغض گفت : جان .   دیبهم رس مامان

مامان نگاه کنم که باز حالم داغون   یچشما یحس به رو به روم نگاه کردم ، جرئتشو نداشتم تو یب
 بشه !

 دستمو گرفت و گفت : جان ، تو رو خدا بهم نگاه کن .   مامان

 ، مامان !  یو گفتم : با رونی ب دمیدستش کش یاز تو ستمود

که خونده   یکه طلسم  رونی رو با تمسخر گفتم و باز به راه افتادم و خواستم از دروازه قصر برم ب مامان
 بودن اجازه رفتنم رو نداد . 

  یچ بود چشم دوختم و گفتم : خب ؟؟! بعدش سادهیمامان وا شیبرگشتم و به بابابزرگ که پ  لکسیر
 ؟!

 .   ایبزرگ گفت : همرام ب  بابا

 ؟! ی+ که چ
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 .   ایبزرگ گفت : جان گفتم همرام ب   بابا

 رفتم .   یو دنبالش به سمت سالن اصل  دمیکش یق یعم  نفس

 جشن تموم شده بود و همه رفته بودن .  انگار

) عمه م ( و بابا بزرگ   یلی) بابام ( ، و ام نی) مامانم ( ، جاست ایمبل نشستم و خونسرد به ما یرو
 چشم دوختم . 

 .  شنومی+ م

 جان ؟!...  یخوند ایم ی با اخم گفت : چرا اون طلسم رو رو  نیجاست

 

 

 

 

 

 

 

38 : 

 

 

 اون الهه پنجمه ؟؟! خواستم امتحانش کنم ، نبود که !  دیگیزدم و گفتم : مگه نم  یپوزخند

دختر  هیبشه که  یمخف  خوادیوجود الهه پنجم قعال انگار م  نیکردم و گفتم : خب ، با ا یخنده ا تک
 !  دیاون جلوه داد یرو به جا فهیبچه که انقدر ضع 
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 تو ؟! یپروا شد  یتا حاال انقدر ب یبا اخم گفت : از ک یلیام

 اومدم ! رونیاز شکم مامانم ب ینگاه کردم و گفتم : وقت  بهش

 زدم .  یپوزخند و

 براش نبود ! یداشت که حد و مرز  یف یک  یخودشون در برابر خودشون استفاده کن یاز جمله ها 

و   ا یندارم . سمت م یکنترل کنه گفت : جان ، باهات شوخ  تشویداشت عصبان یکه سع ی در حال یلیام
 من نرو !    یحسابت با منه ! پس سمت دخترا یبر  ایر

 من بترسم از حرفات عمه ؟! یخوای کردم و همراه با پوزخند نثارش کردم و گفتم : االن م یخنده ا تک

 .   یبترس  دیگفتم که با اخم گفت : اره ، با هیرو انقدر پر کنا عمه

 !  دمیو گفتم : باش ، االن ترس دمیخند

با جان تنها   خوامیم  دی. بر نیو جاست  ای، ما یل یکه بابا بزرگ گفت : ام ندازمیدارم دستشون م دیفهم
 صحبت کنم . 

 بگه ؟!   یچ تونستیخب در برابر شاهشون م یمخالفت کرد ول نیجاست

بهم    شهیرفتارا و حرکاتت رو م نیرفتن بابا بزرگ رو به روم نشست و گفت : هدفت از ا  نکهیهم
 ؟! یبد  حیتوض

 + قبال هم گفتم . 

 تو نبوده !  ری که تقص دمیبزرگ گفت : من فهم  بابا

 ؟! یا نهیمبل لم داده بودم خونسرد گفتم : در چه زم  یکه رو یحال  در

 .  ش یسال پ کی هیقض ـ

 حس گفتم : چه خوب .  یب

 شدم و به سمت در رفتم که بابا بزرگ صدام زد .  بلند
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بود که با وجود    نیشد ، ا لیخانوادم تکم  نکهیکه بابا بزرگ گفت : امروز منظورم  از ا سادمیوا سرجام
 شده ، نه با نبودنت .   لیاومدن تو تکم 

 ؟!  یبگ یخوایم یسمتش و گفتم : برو سر اصل مطلب . چ برگشتم

 بره !  گهینوه م بار د زارمیبزرگ گفت : نم   بابا

 بره ! گهیبار د خوادیو گفتم : متاسفانه نوه ت م  دمیبه لبم کش یدست

 و به سمت دروازه رفتم .   رونیفتم بزدم و عقب گرد کردم و از در ر یپوزخند و

 برو .  یتون یو گفت : اگه م دیبزرگ بهم رس   بابا

قفل کردن در گذاشته   یکه برا  یانگار طلسم  یتوجه بع حرفش خواستم از دروازه در رد شم ول یب
 بودن هنوز فعال بود . 

 گرفته ؟؟! تیبه سمتش برگشتم و گفتم : شوخ  دهیباال پر یابروها با

 ! دیو گفت و شا دیبزرگ پر ابهت خند   بابا

 .   ایداخل جان ، ب  ای و منتظر نگاش کردم که گفت : ب دمیموهام کش  یتو یدست

 اخر مجبور شدم برم داخل .   یپا و اون پا کردم ول نیا یکم

بهشون نگاه کردم که مامان  لیم ی و ب  کردم بمی ج ی. دستامو تو یسالن اصل ینشسته بودن تو همه
 .   نی گفت : بش

 اتاقم .  یبرم تو  دمیم حی + ترج

 ؟! نیداد ریی به بابا بزرگ گفتم : اتاقمو تغ رو

 بزرگ گفت : نه .    بابا

 !  ایتکون دادم و به سمت اتاقم رفتم . درست کنار اتاق م یخداحافظ یبه معنا یسر 

 اتاقمو باز کردم و رفتم داخل .  در
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 اتاقمو دوست داشتم .   یو مشک دیسف مت

 نشستم .   یصندل یباال کنش و رو یو رفتم تو  دمیکش یق یعم  نفس

  نجاستیکردن . و جالب ا یبچه رو الهه پنجم معرف ه ی؟! و چرا  هیفکر کردم که الهه پنجم ک نیا به
 بهش نگفتن !!!  یعنی،  دونهی نم یز یخودش هم چ

 خوابم برد ...  یفکر کردم که متوجه نشدم ک انقدر

 خوابم برده بود .    یصندل  ی، رو دمیشب از خواب پر  نصب

 ... دم یو خواب  دمیتخت دراز کش  یشدم و رو بلند

 

 

 

 

 

 

 

39 : 

 

 

 " ای" م

 .   دمیاز خواب پر یسردرد بد با
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 جلوم ظاهر شد .  لمیمثل ف شبیخاطرات د  تمام

  جیو اروم بلند شدم که سرم گ دمی کش یق ینشستم و با دستام موهام رو باال گرفتم و نفس عم سرجام
 رفت .  

به خودم نگاه  نهیآ یو به صورتم آب زدم و تو یبهداشت سی سرو یگرفتم و رفتم تو واریبه د دستمو
 کردم .  

 اشفته شده بودن .   یتنم بود ، موهامم کم شبیلباس د همون

 .   ختیرفتم و لباسمو عوض کردم و موهامو باز کردم که فر دورم ر رونی ب  یبهداشت   سیسرو از

 .  یکی قدم برم که خوردم به  هیاومدم و درو بستم و اومدم  رونیاتاق ب  از

بهم کرد که ازش فاصله گرفتم و به سمت سالن غذا  ی. تک نگاه دمیبلند کردم که جان رو د سرمو
 رفتم .   یخور 

 نشم .   یکنترل کنم تا عصب یخودم رو کم  تونمیبا صحبت نکردن باهاش م کردم یفکر م  ییجورا هی

 بعد رو به روم نشست .  یا هینشستم که ثان میشگیهم  یصندل یرو

 !  کردمیمحض فکر م یبود و داشتم به پوچ نییپا  سرم

،    م یبعدش بلند ش میتونیداشت که ما هم م نویاز صبحونه خوردن و بلند شدن بابا بزرگ که حکم ا بعد
 .  دمیخودم د  یبا سرعت بلند شدم که نگاه جان رو رو

 رفتم .   رونی از برداشتن شنلم از اتاق ، از قصر ب بعد

 داشتم .   ییبه تنها  ازین

رفتار   هیقراره با بق یکه چطور  امیبا خودم کنار ب  مخواستیم یبود ول  وفتادهین ی که اتفاق خاص  درسته
 بشم !  یرو روم زد که اونجور   یچرا جان طلسم نکهیمهم تر ا نیکنم و از ا

 ! دادیاونجا بهم آرامش م  بی جنگل شدم ، عج وارد

 نشستم .  یدرخت کنار
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 ؟! ییکجا  ای : م دیچ یگوشم پ  یتو ایر ینشسته بودم که صدا یچند ساعت 

 ! نمیرو نب  یکس چیه خواستمیکه شده م میچند ساعت یندادم . برا یجواب

 ! ارهیکه دوست داشت رو سرم ب یهر کار  خواستی دلش م یگرفته بود که هر ک حالم

کنترل کنم و واسم سخت نبود که   روهاموین تونستمیم گهیقبلم برگردم . حاال د ی سرم زد که به زندگ  به
 کنم .   شی از همه مخف

 شدم و به سمت دروازه رفتم .   بلند

 حرکاتم نبود .   یتو یدیترد چیه

 لباس دادم .  ریی ، تغ یبا بشکن  دمیبه دروازه رس  نکهیهم

م  دسااشو دور کمر یاخر کس یقدمم با دروازه رو هم پر کردم و اومدم از دروازه رد بشم که لحظه  چند
 حلقه کرد و منو از دروازه دور کرد ! 

 کار جان بود .  دمیزده به عقب نگاه کردم که د شوک

 چه مرگته ؟! یبگ شهیجدا شدم و گفتم : م ازش

 !  کنمی خونسرد گفت : خواهش م  یلیخ  جان

 ؟!  یینجایا یچ ی+ برا

 !  یرو انجام بد یبکن  یخوا یکه م ی، نزارم کار احمقانه ا نکهیا یبرا ـ

 + به تو چه !؟

 .  شمی به منه . چون بازم من مقصر م ییجورا هی ـ

 ؟! یستی+ االن ن

 نه .  ـ

 + پررو ! 
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  داتیو پ  یکه هست ییهر جا امی، م یقصر باش . نبود گهید قهیدق ۵گفت : تا  یاز مکث طوالن  بعد
 . حوصله شر رو ندارم .  برمتی و به زور م کنمیم

 سم ؟!بتر دی+ االن با

 به تو داره .  ی. بستگ دونمینم ـ

خون آشام بودن بود ، سرعت باال   ی ها یژگ یاز و یکی نیشد . ا  بیچشمام غ یاز جلو  یا هیثان یتو و
 . 

 که دروازه بسته شد ، درست سر دو ساعت .  نی زم ینشستم رو کالفه

 .   هیگر ری زدم ز دم یند  چکسویه یاطراف نگاه کردم که وقت به

 چیبلد بودن من ه  یتهاجم یکه طلسم ها یافراد نیو ب ستیاصال برام امن ن  نجای، ا گفتمیم درست
 نداشتم !  یقدرت

 ازم محافظت کنه . تونستیاب و چند تا طلسم ساده نم کنترل

 .  دمیتخت دراز کش یاتاقم تلپورت کردم و رو یبه قصر و تو  وفتهین یباز برام اتفاق نکهیا یبرا

 لحظه در باز شد که چشمامو بستم و وانمود کردم که خوابم .  همون

 شد .   دهیصورتم کش  ی رو ی دست یاز کم بعد

 ...  استیر یبود که دستا  مشخص
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40 : 

 

 

بود  نیبر ا یدر اومد که حاک یصورتم برداشت و صدا   ینشون ندارم که دستشو از رو یالعمل عکس
 که از اتاق رفته .  

 .   کردمی تازه شروع شده بود رو گوش م ایباز کردم و رفتم دم در که مکالمه جان و ر چشمامو

 : جان ؟!...  ایر

 " جان "

 قصر برگشتم .  به

 ؟! یکرد  داشیگفت : پ یلیام

 قصره .  یتو گهید ی قهیدق ۵+ اره . 

 شه . اتاق یگفتم : تو  قهینشستم ، بعد از پنج دق لکسیر

 اتاقش !  یرفته تو نهیرو نب  یکس نکهیا یهم پشت سرش بلند شد که گفتم : برا یل یبلند شد ، ام ایر

 رفت .   ای توجه به حرفم به سمت اتاق م یب  ای ر ینشست ول  ریبا تاخ  یلیام

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم .   منم

 اومد و گفت : جان ؟! رونی بود ب  ای که اتاق م یاز اتاق بغل ای خواستم برم داخل اتاقم ، ر  نکهیهم

. به عنوان خواهر بزرگ ترش بهت هشتار  ری فاصله بگ  ای گفت : از م یجد ایسمتش برگشتم که ر به
 .  دمیم



 آب یزاده  یدختر 

107 
 

بزنم  بیهش آسب  خوامی که نم یاشاره کردم و گفتم : تنها کس ایسمتش قدم برداشتم و به در اتاق م  به
 که بره رو مخم .  دینزن ییاونه . پس ... هر ساعت حرفا

 رفتم داخل اتاقم ...  و

 " ای" م

حرفاشون تموم شد و حدس زدم هر دوشون رفتن از اتاق خارج شدم و به سمت کتابخونه    نکهیهم
 قصر رفتم .  

 درشو باز کردم و بعد از ورودم پشت سرم بستمش .  اروم

 که پر از کتاب بود چشم دوختم !  یتاالر بزرگ ایاتاق  به

 ؟؟!  کردمیم  دایاون کتابا رو پ دیبا یچطور 

 رو برداشتم .  یمیقفسه رفتم و برگه قد نیسمت اول  به

 اسم کتابا رو روش نوشته بود !  یحت  ایو طبقه ها  فهرست

 برم قدم برداشتم .   خواستمیکه م یزدم و برگه به دست ، به سمت قفسه ا یلبخند

 بود .   اهیبه رنگ س یی، پر از کتاب ها دمیبه روش که رس رو

 تونستمیشو هم م هیو سه تا شو برداشتم . بعد از تموم کردن اون سه تا بق  دمیکش یق یعم  نفس
 بخونم .  

  یخوندم که نامرئ  یدستمو چرخوندم و ورد یکیدم اون که دستم دور کتاب ها حلقه کرده بو  نطوریهم
 .  کردمی وزنشون رو حس م یشدن ول

 رفتم و با سرعت به سمت اتاق رفتم .  رون ی رو سر جاش گذاشتم و از کتابخونه ب برگه

 خوردم و کتابا از دستم افتاد !   یکه به کس ستین  یکس نمی سرمو چرخوندم که بب یا لحظه

 .  دمیسرعت سرمو چرخوندم که جان رو د با
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 . کردیداشت به حرکاتم نگاه م کنجکاو

 باز شده بود . شونیکیشدنشو از دست داده بود و   یاز دستم افتاد قدرت نامرئ  نکهیها هم کتاب

دستام فشردمو اومدم ازش رد بشم که بازومو   یسرعت نشستم و بستمش وبرشون داشتم و تو با
 و و گفت : بده به من اون کتابارو . گرفت و برگردوند من

 !  دمیچشماش نگاه کردم و اروم گفتم : نم یتو

 چشمام نگاه کرد و گفت : اونا رو بده بهم .  یباز و بسته کرد و تو چشماشو

 هم نشون ندادم .  ی، عکس العملنگفتم   یچیه

شم دستمو باال اوردم و به  شد ، انگار از اون کتابا قدرت گرفته با ی چ دونمیکه نم ردشونی ازم بگ اومد
 شدو چشماش بسته شد! نیلب گفتم که پخش زم ریز یسمتش گرفتم و ورد

 تکون نخورد !    یخودم اومدم و به سمتش رفتم ، چند بار زدم به بازوش ول به

 کشتمش ؟؟؟!  نکته

 کرده گفتم : جان ؟؟! جان بلند شو . جان !  بغض

 دادم که اروم چشماشو باز کرد . تکونش

 که بهم نگاه کرد و ...  ختنی نکشتمش اشکام ر نکهیا یوشحال خ از
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 !   ی؟؟! ممکن بود منو بکش یاستفاده کرد ییاز چه جادو یدون یم ایگفت : م  جان

رو   یلعنت ینداره . حاال اون کتابا یب ی ع گهی، د یبغضمو نگه دارم ، که اروم گفت : اوک کردمیم یسع
 بده من . 

  یتون یو نم کنن ی بدنت نفوذ م یتو  یجادو ها استفاده کن  نیاز ا ینگاه کردم که گفت : اگه بخوا  بهش
 . پس بدشون بهم .   یکنترلشون کن 

لطفا نرو   ی. ول  دمیم ادی رو  یتهاجم  یکتابا رو دستش دادم که گفت : خودم بهت طلسم ها دیترد با
 کتابا .   نیسمت ا

 ؟!  یشنوینگفتم که گفت : م یچیه

 نگاه کردم و گفتم : اره .   شبه

 شد و منو هم بلند کرد .   بلند

 ؟!  ینگاه کرد و گفت : قبال که ازشون استفاده نکرد بهم

 گفتم : نه .  اروم

 خوبه .   ـ

 فکرا روهم از خودت دور کن .    نیاستراحت کن . ا کمیبه سمت اتاقم هول داد و گفت : برو   منو

 اتاقم و در و بستم ... یرفتم تو  یحرف چیه بدون

 " جان "
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جلوم ظاهر شد و بهم نگاه کرد  نی که ز رونی درو بست کتابارو برگردوندم به کتابخونه و رفتم ب نکهیهم
. 

 از کنارش رد شم که بازومو گرفت .   اومدم

 و گفتم : باز چته ؟!  دمیکش رونی حرکت بازومو از دستش ب هی یتو

 ؟! یبود ی؟! دنبال چ یکردی م کاریکتابخونه چ ی: تو نیز

 چرخوندمو با تمسخر گفتم : به تو چه اخه ؟!  چشمامو

 کارت داره .   وانیگفت : ا نیاومد سمتمون و رو به ز ایبگه که ر یز ی و خواست چ دیکش یق یعم  نفس

 به من پشت سرش رفت ...   یهم بعد از تک نگاه ایوار بهم نگاه کرد و رفت ، ر  دیتهد نیز

 " نی" ز

 باهام ؟!  یدار  یگفتم : کار  وانیا شیپرفتم   نکهیهم

 ؟! ید یم ری جان باش ! چرا بهش گ  یبهم نگاه کرد و گفت : اره . کم تر تو دست و پا سی ف پوکر

 بره !   نجای مخش تا از ا یبرم رو خوام یگفتم : م  لکسیر

 ؟!  یر یلو م هو یبره ؟! چون  یچ یگفت : برا یعصب وانیا

 نگاه کردم و گفتم : بس کن .   وانیاخم به ا با

 ی! هم منو تو یخودتو گردن جان انداخت  ریفراموش نکن که تقص نویبه سمتم اومد و گفت : ا وانیا
 !   یداد یبگم ، چون مطمئنن منو هم مقصر جلوه م یز یچ  یبه کس یو نزاشت  یدیماجرا کش نیا

 ؟! یزار ی منت م یاخم گفتم : االن دار  با

 رفتارتو بس کن .   نینه اون . پس ا یبش  دیتبع نیحق تو بود از سرزم  ینه ، ول ـ

 نگفته !   یچی که تا االن ساکت مونده و ه شهیکه گفت : از مردونگ رونیاز اتاق برم ب  خواستم

 رفتم .   یشگیهم یلحظه به جا هی یو تو  رونیاتاق رفتم ب  از
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 جنگل بود .   یوت یباد ابیآس هی.   کردی اونجا ارومم م شدمیم یوقت عصب  هر

 بکس انقدر ضربه زدم که اروم شدم .  سهیک به

 .  شمیپ  گذشتیبرم  ایر  ینجور یا دی، شا دادمینقشه مو ادامه م دیبا

 ! شدیخبر نداشت وگرنه ازم متنفر م  زایچ نیاز ا ایکه ر خداروشکر

 رو خورد کنم .  ایحاضر بودم م   ایبه ر  دنیرس یبرا

 برگرده !...  ایر خواستمیم فقط

 " ای" م

 که در اتاقم زده شد .  کردمی نگاه م واریاتاقم نشسته بودم و داشتم به در و د یتو

 تو .   ای+ ب

 اتاق .   یاومد تو نیاتاق باز شد و ز در

که نتونستم ازت مواظبت کنم  شبیتخت نشست و دستمو گرفت و گفت : بابت د یرو  کنارم
 ! د یببخش

 .   ینداشت یر ینداره . تو تقص یب یع زدم و گفتم : یمحو لبخند

 ؟! یدعوت امشبمو قبول کن شهی م یعذر خواه یبرا ـ

 ؟! میری + کجا م

 ؟! یای... م ادی ازش خوشت ب ادیکه احتماال ز  ییجا هی ـ

 .   شهیحال و هوام هم عوض م کمی+ اره . 

 اتاق منتظر شد تا من اماده بشم .  رونیتکون داد و ب  یسر 

 رفتم ... رونیاماده شدم شنلم رو برداشتم و از اتاق ب نکهیهم
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 شدم .  یجور  هی یچرا ول  دونمیدستمو گرفت ، نم  نیز

 داشتم !   یخوب حس

 رو دورم انداختم و کالهشو ننداختم .   شنلم

 .  زدنیکه داشتن با هم حرف م میدیرو د وانیو ا ا یر میدیباغ که رس به

،  یباد اب یبرم آس  ایبا م  خوامی به سمتشون رفت و منو هم همراهش برد و گفت : بچه ها . م نیز
 .  میبگ هی . وقت نشد به بق دیگفت کجان بگ یاگه کس

 . خوش بگذره .   گمیبا لبخند گفت : باشه ـ من بهشون م ایر

 .  میراه افتاد  یزدم و بعد از خداحافظ یکمرنگ  لبخند

 قصر بود .   کیجنگل و نزد  یتو یباد ابیآس



 آب یزاده  یدختر 

113 
 

 .  مید یکه رس دینکش یطول

 بزرگ .   باینداشت و دو طبقه بود و تقر یبود که در  یکلبه چوب هی

 به طبقه دوم  .   میدیباال که رس  میداخل و از پله ها رفت میرفت

 هم باز در نداشت .   نجایا شد . دهید گهی بزرگ د  بای اتاق تقر هی

 .   یچوب یو صندل  زی م هیبود و فقط چند تا گلدون گل بود و  یخال  ن ییپا طبقه

نشستن جا بود و   یپنجره بزرگ داشت که کنارش برا هی بکس گوشه اتاق بود و   سهیک هیباال ،  طبقه
 پنجره بود .   یبغل  واریرنگ سه نفره که کنار د یر ی مبل ش هی

 بود .   یدنج یجا  یلیخ

 .  ییتو دهیکه پاش بع ابنجا رس یاروم گفت : تنها دختر  نیز

 قشنگه .   یلیخ  نجایسمتش برگشتم و گفتم : ا به

گفت : خوشحالم که  یاز موهامو پشت گوشم زد و با لحن خاص  یزد و سمتم اومد . کم یلبخند
 .   نجایخوشت اومد از ا

بهت نشون بدم    خوامیهست که م گهید یجا هیهنوز انداختم که دستمو گرفت و گفت :  نیی پا سرمو
 . 

 + کجا ؟!  

 .   زهیلبخند بهم نگاه کرد و گفت : سوپرا با

 .   میطبقه دوم هم باال رفت یاز پله ها نی زدم و همراه ز یلبخند

 ؟!  یبا دستاش چشمامو گرفت و اروم دم گوشم  گفت : اماده ا نیخواستم قدم اولو بزنم ز  نکهیهم

 که رو چشمام بود و گفتم : اره .  نیز یدستا یو دستامو گذاشتم رو  دمیکش یق یعم  نفس

 چشمام برشون داشتم .  یشل کرد که اروم از رو دستاشو
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 .   میگرفتیدار قرار م  بی سقف ش یرو میرفتیجلوم م گهیقدم د هیپشت بوم داشت که  هی

بودم .    ییجاها نیعاشق همچ  شهیبرگشتم و گفتم : من هم  نی و به سمت ز دمیخند  یخوشحال با
 ممنون .

 .  کردیلبخند فقط بهم نگاه م با

شونه هام گذاشت   یدستشو رو  کردمیکه داشتم به دور و اطراف نگاه م ی در حال یاز مکث طوالن  بعد
 .   نییپا  میبر ا ی. فعال ب شهیتر م یدنید نجایو گفت : شب ا

 نگاه کردم و گفتم : باشه .    بهش

 .  میاومد نییپله ها پا از

 شهیسردت م یبپوش . شنلت رو که در اورد نویدر اورد و به سمتم گرفت و گفت : ا شرتشوییسو نیز
 سرده .  کمی  نجای. ا

 ؟!  شهی؟! تو سردت نم یگفتم : خب تو چ اروم

 .   میپتو دار نجایگفت : نه . نگران من نباش . بعدم ا لبخند سرشون تکون داد و با

 .   دمیرو ازش گرفتم و پوش  شرتییسو

 . ارهیپتو ب  نییهم رفت از طبقه پا نیز

 .   میدار نجایپتو ا هی پتو اومد باال و گفت : متاسفانه فقط  هیبه همراه   هیبعد از چند ثان 

. تو پتو رو بنداز دور   شهیتو گرمم م شرتیینداره . من با سو یب یکه زده بودم گفتم : ع یلبخند محو با
 خودت .  

 .   یزد و گفت : فدا کارم که هست یلبخند

 نگفتم .  یچ ی و ه دمیخند

 پنجره ظاهر شد .   ینسکافه رو به رو وانیزد که دو تا ل یبشکن 



 آب یزاده  یدختر 

115 
 

 داد به من .  شویکی به سمت نسکافه ها رفت و   مبل گذاشت و یباال انداختم که پتو رو رو  ابروهامو

جنگل بود و جنگل هم که خود سرما .    یتو نجای، اخه ا  شدیکردم ، کم کم داشت هوا سرد م یتشکر 
 ... میفصل زمستون هم بود یتو
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 .  میو اروم اروم مشغول خوردن نسکافه مون شد میمبل نشست یرو دوتامون

  یچ یه یول  دمیکردم که همون لحظه مچمو گرفت و بهم چشم دوخت که خند نیبه ز ینگاه تک
 نگفتم . 

 .  میشد و خورد ای مح نیز  یمج یکه بازم با اج  ناهار

 هوا سرد شد .  گهیعصر بود که واقعا د ۶ یساعتا

، کل پتو رو دور من انداخت که منم نصب  میمبل نشسته بود یبه هم رو میبود دهیکه چسب  نطوریهم
 نگفت .   یچ یخودش انداختم که تک خنده کرد و ه یپتو رو رو
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 .  وانیو ا  ایر  نیمثل حس ب دی. شا نمونهیب دیحس جد هی کردمی م حس

 ، شک داشتم !  دونمینم  یول

مهربونش باهام مطمئن   یرفتارا ن یا ابهش بگم ، ب  خواستمیحس رو داشتم و م  نیماهه که ا چند
 اون هم بهم حس داره . 

 بگـ... یز یچ هی شهیم نی برگشتم و با استرس گفتم : ز نی سمت ز به

 د یمنو بوس نیهمون لحظه ز که

 هم شوکه شده بودم ! یل یشده بودم ، خ شوکه

 بهم داره .  ییحسا هیهم خوشحال بودم که اونم  یاز طرف  و

بهم چشم دوخت و با لبخند جذابش گفت : به نظرم    شی قهوه ا یازش جدا شدم که با چشما اروم
 .   یجواب سوالتو گرفت

 شده !  یبودم که چ دهیاومدم . تازه فهم  رونی شوک ب از

بود   نیسنگ کم ی جوابت  یبود ول  یحوال  نیانداختم و ارون گفتم : سوالم در هم ن یی خجالت سرمو پا با
 . 

 .   دیبغلش کش ید و منو توکر یخنده ا تک

شد و سرمو   یآغوشش موندن برام عاد یتو یازش جدا بشم که نگذاشت ، منم بعد از کم خواستم
 شونش گذاشتم و اونم دستشو دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوند .   یرو

 پشتم بود .  نی ز ی گرفتم وقت آرامش

 ؟!  یبهم دار   یتو چه حس نی+ ز

که گفت : دوست   نمیشونش جا به جا کردم که صورتشو بب  یرو  یبهم نگاه کرد ، منم سرمو کم نیز
  دای. با نگاه اول حس دوست داشتن رو نسبت بهت پ دونمیم  نوی. با تموم وجودم ، فقط هم ایدارم م

 . یو مطمئن بشم دوستم دار  یقدم ش شیخواستم تو پ  یاز قلبم ، ول کهی ت هی یکردم . شد
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 دارم مطمئن بشم .  نیکه به ز یاز حس  شتریب  شدیباعث م  نیو ا زدیحرفاش تند تر م  دنیا شنب قلبم

 منم دوست داشته باشم .   دیو اروم گفتم : خب ... شا زدیکه قلبم تند تند م یحال  در

؟! اونقدر خوب ، اونقدر عاشق ، اونقدر   میباش  وانیو ا ای مثل ر میتونیم  یعنیبا استرس ادامه دادم :  و
 همو دارن .   یکه هوا

برنامه  نی ا یچرا که نه !... امروز برا یبا لبخند جذابش بهم چشم دوخت و گفت : اگه تو بخوا نیز
 رو به راهه .   یخداروشکر همه چ  یسخت بود ، ول کمی کردم که بتونم بهت اعتراف کنم .  یز یر

 . میبرگرد دیبا گه یزدم و گفتم : به نظرم د یپر استرس  لبخند

 . پس نگران نباش .   نجایا میگردش اومد یما امشب برا دوننیگفت : اونا م نیز

 + واقعا ؟!

 اره .  ـ

 نشونت بدم وقتشه .  خوامیکه م یز ی و گفت : االن به نظرم چ دیچ ی کل پتو رو دورم پ باز

 ؟! یلبخند و شوق گفتم : چ با

 .   مینی بی م میکه گفت : برنگاه کردم   بهش

 .   میدار نشست بیسقف ش یرو  نیو با کمک ز میو از پله ها باال رفت میبلند شد دوتامون

  هویسر نخورم دستاشو دورم حلقه کرده بود و با شمارش معکوس  رانهیغافلگ هوی نکهیا یبرا نیز
 !  یرنگ  یانفجار و بعدم نور ها یصدا

 دهنم گرفتم .  یدستامو جلو دمیکه د یز یزده از چ  رتی تعجب و ح با

 با نور ها درست شد .   نیو بعد از اون اول اسم من و بعد اسم ز یباز  شی ات یکل

 . یمرس خوشگل بود!  یلیگفتم : خ  نیرو به ز  یاون منظره ، با خوشحال دنید از

 لبخند بهم نگاه کرد و گفت : بازم خوشحالم که خوشت اومد .  با
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 د یو بوس میشون یپ نین لحظه باز هم زهمو و

 ... کردمیسکوت و اون لبخند محوم بهش نگاه م یتو فقط
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  ییحسا  هیکه  کردمیسه ماه واقعا حس م  نیا یو تو شدم یاشنا م نیبود که من با ز یسه ماه االن
 .  میامشب دوتامون اعتراف کرد نکهیبهش دارم تا ا

و انقدر حرف   میمبل نشست یطبقه دوم و رو  مینشستن و به ستاره ها نگاه کردن ، رفت یاز کل بعد
 که خوابمون برد ... میزد

 " نی" ز

 رو نشون بده .  شیحسود ایبود ر یکاف نیشده بود ، فقط هم یعمل نقشم

 ساده بود !  یلی خ ایم

 بغلم خوابش برد .   یصحبت تو   یاز کل بعد
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 و به سمت پنجره رفتم .  دمیمبل خوابندمش و پتو رو روش کش یرو

 شدیبهم برگردوند رفع م ایکه م شرتمییکه اونم با سو شدیکم سردم م یلیخ خبندونی یاون هوا یتو
... 

 .   دمیدراز کش ایصبح بود که از پنجره فاصله گرفتم و به سمت مبل رفتم و کنار م  ۴ یساعتا

 .  شهیداغون م یباز  نی ا یکه تو فیح  یبود ، ول  یاروم یلیخ  دختر

 و چشمام رو بستم که خوابم برد ...   دمیکش یق یعم  نفس

 هنوز خواب بود .   ایشدم ، م  داریکه ب صبح

 چشم دوختم .   دادی نشون مرو   ۸:۳۰که ساعت  میساعت مچ به

 زمان صبحونه بود .   گهیساعت د م ی. ن میبودیقصر م یتو گهیصبحونه رو د دیبا

که دستشو صورتشو با اب چشمه  میاون موقع قصر باش دیبا  دونستیرو بلند کردم ، اونم انگار م ایم
 یا قهیدق ۱۰ یکه تو میشست و منم دست و صورتمو شستم و به سمت قصر رفت یباد ابی کنار اس

 . میدیرس

 ... میاتاقامون تا لباسامون رو عوض کن  یتو میدومون رفت هر

 " ای" م

 رفتم .  یو به سمت سالن غذا خور   رونی اتاقم شدم و لباسام رو عوض کردم و از اتاق رفتم ب وارد

جوابم رو    یبودن هم با لحن مهربون  زیکه سر م  ییم کردم . کساسال یینشستم و با خوشرو  زیم سر
 دادن .  

 تر بود !  نیری ش  یبه خودم زندگ  نیحس ز دنی انگار با فهم  ییجورا هی

 همش از نظر منه .  نایا البته

کن .  فی اتاق خودش و با ذوق گفت : خب ، تعر یو برد تو دیدستمو کش ایاز صبحونه خوردن ر بعد
 شد ؟! یچ
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گفت : واقعا برات   یکردم که با خوشحال   فیتعر ایر یکه افتاد رو برا  ییتموم اتفاقا  یلبخند محو با
 .   دیبر ییکه بزارم تنها  دهیم نانی بهم اطم نیو ا  هیپسر خوب  یل یخ نی . ز یخوشحالم خواهر 

 و گفتم : اوهوم .   کردمی فکر م نیزکه داشتم به رفتار   یدر حال  اروم

به  هیحستون جد  دیبه نظرم تا مطمئن نشد یو گفت : ول   دیو گونم رو بوس  دیاز واکنشم خند ایر
 .  دینگ وانیجز من و ا یکس

 فکرو کردم ... نیتکون دادم و گفتم : منم هم سرمو

 خوردیتا چشممون به هم م  یول میکردیبهم نگاه م نیمنو ز یدور هم . هر از گاه میبود نشسته
 !  گرفتیخندمون م

 بود .   یباحال حس

 .  میبگرد  کمی میری م ایبلند شد و گفت : مامان من و م ای بود که ر نییپا  سرم

 .  دیبرگرد عی سر یگفت : ول مامان

 بلند شدم و گفتم : چشم .  منم

همه  دیدیو خند  دیگفت : از بس همو نگاه کرد نیکه از جمع خارج شد  یدستمو گرفت و در حال ایر
 شده ! ی که چ زننیحدسشو م

 خنده و گفتم : به خدا دست خودمون نبود .   ر یز زدم

 .  میبود  ینجور یالبته . ما هم اوالش هم هیو گفت : عاد دیهم خند ایر

 .  یکه هست یگونه ش رو بوس کردم و گفتم : مرس 

 .   انیهم م نیو ز وانیزد و گفت : خواهش ... االن ا یلبخند

 ؟! ی : واقعا ؟! چطور  گفتم

رو   نیاون هم ز ییجا رمی من با تو م نهی بی که هر وقت م نهیا وانیمنو ا دیو گفت : رمز جد دیخند ایر
 ... ارهیب
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 رفتار کنم ؟!  یو گفتم : خب ، االن من چطور  سادم یخودمو کنترل کردم و وا یکردم ول  ذوق

 .   ریوجه استرس نگ چیباش . به ه یو با دستاش صورتمو قاب گرفت و گفت : فقط عاد دیخند ایر

جلوش . اون   یار یرو در ب یا گهید  یکس یاصال دوست نداره ادا شناسمیرو م ن یکه ز  ییتا اونجا من
 عاشق تو شدع ، پس خودت باش .  

 ! میو استرس دمی م  یسوت یل یاروم شدم و گفتم : خودم خ کمی

 و گفت : اروم باش دختر .   دیخند ایر

 .  میدیرو از دور د نیو ز وانیکه ا دمیکش یق یعم  نفس

 .  یخنده و گفت : اروم باش خواهر  ری زد ز ایزدم که ر  یگشاد لبخند

 .   نیگفت : افر ای شدم که ر یعاد هیگاه کردم و بعد از چند ثان استرس بهش ن با
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 رر گرفت و بغلش کرد .   ایدست ر وانیا دن یبهمون رس نکهیهم

  رمی م ای با م کمی گفت : من  وانیهم دستمو گرفت و رو به ا نیکردم که ز وانیو ا اینگاه به ر هی
 .  گردمیم

 .   چونمی مامانو بپ تونمینم گهی! د ایادین  ریبا خنده گفت : د ایر

 گفت : باشه .  نینگفتم که ز یچ ی و ه دمیخند

 چمن زار ؟! ای یباد ابیاس می که با لبخند سمتم برگشت و گفت : بر میحال خروج از قصر بود در

 دوست دارم .  شتریرو ب یباد اب یلبخند گفتم : آس با

 هم برات دارم .  گهید ریسوپزا هیاونجا .  میری لبخند گفت : باشه ، پس م با

 ؟!  یز یلبخند گفتم : چه سوپرا با

 که !  گنی نم زویکرد و گفت : سوپرا یتک خنده ا نیز

 نگفتم .  یچ ی و ه دمیخند

 .  میشد یوارد،خونه چوب میدیرس  نکهیهم

 .  دمیرو بهت نشون م  زمیوسط طبقه اول منو گذاشت و گفت : االن سوپرا 

 گذاشته شد !  ی کی زد که موز یبشکن  ن یزتکون دادم و منتظر نگاش کردم که  سرمو

 ! نیز  یو گفتم : وا دمیخند ی و خوشحال یناباور  با

رقصو بلد   نیا ی. ول  یبرقص  یلبخند به سمتم اومد و گفت : حس کردم اون شب دوست داشت  با
 .   دمیم ادشی ، امروز بهت  ینبود

 نگاه کردم و گفتم : انگار اون شب واقعا حواست بهم بود .   بهش

 .   خوامیجان بازم معذرت م هیبابت اون قض یگرفت و گفت : اره . ول دستمو

 نداره .   یب یآرامش به چشماش نگاه کردم و گفتم : ع  با
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 دادن رقص بهم .   ادیشروع کرد به  نیاز حرفم ز بعد

 گرفتم  ادی دن یخند  یبا کل یحرکاتش سخت بود ول کمی

 ؟!  میاز اول بر یگفت : اماده ا نیگرفتم ز  ادیساعت که کامل رقص رو  ۴از  بعد

 + اره . 

دستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت خودش   یکیرو از اول گذاشت . دستمو گرفت و اون  کیموز
 شونش گذاشتم .  یدستمو رو یکی. منم اون  دیکش

وقت دوست نداشتم نگاهشو ازم  چیکه ه کردی، انقدر با ارامش بهم نگاه م دنیبه رقص  میکرد شروع
 .   رهیبگ

و همراه با خنده   دمیدور چرخ هی، دستمو باال گرفت و من  چرخوندیمنو م ن یز دیرقص با  یوسطا
 تو .  یماهر  یلیگفتم : خ 

 کرد و گفت : از چه نظر ؟!  یهم تک خنده ا نیز

   . شیخوب بلد  یلیرقص . خ  ی+ تو

 .  یشی تو هم کم کم ماهر م ـ

 ... میبهش زدم و مشغول ادامه رقص شد یلبخند

 رقص تموم شد همزمان اهنگ هم تموم شد .    نکهیهم

 که پر از ارامش بود گفتم : ممنون .  یلبخند محو با

 من.  یچشم مشک کنمی شدو گفت : خواهش م رهیچشمام خ  یزد و تو یلبخند محو اونم

رو   یکس میتونینم  نیاز ا شتریب  گهیاروم گفت : د نیز  میشده بود رهیاز چند لحظه که به هم خ بعد
 ... میبرگرد دی، پس با میچونی بپ
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 و گفتم : باشه .  دمیخند

 رو دورم انداختم . شنلم

 تا قصر .  میزدیو آروم اروم قدم م  میدستمو گرفت و از کلبه خارج شد نیز

 .  نیکه اروم گفتم : ز میراه بود  یوسطا

 نگاه کرد و گفت : بله ؟!  بهم

 !؟یرو دوست دار  ای + تو هنوزم ر

 .  سادمیکه منم وا سادیوا

 رو دوست نداشتم و ندارم .    ایو گفت : نه . اصال ر دیکش یپوف

 اون ... ی+ پس حرفا

 نقشه بود .  هیاون حرفا فقط  ـ
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 : نقشه ؟!منظور حرفشو بفهمم که گفتم  نتونستم

که خواهر   ی. بعد گفت دییاز خانواده ما یعضو دکهیو ادعا کرد  دیشد دایپ هوی تو و خاله  نی : بب نیز
 برام مهم بود ، خواستم تو رو امتحان کنم .    ایکه ر قیرف هی . من به عنوان  ییایر

از موهام رو پشت گوشم فرستاد و گفت : و تو همون طور که  یزد و دسته ا یلبخند محو بعد
 .  میشد تو زندگ  داتیپ هویو مهم تر از همه خوشحالم که  یخواهرتو انتخاب کرد  زدمیحدسشو م

 نگفتم . یچیزدم و ه  یکم جون لبخند

 ؟!  میگفت : بر نیز

 + اره ...

 .   می، وارد قصر شد میدیرس  نکهیهم

 . انگار دعواشون شده بود . دمید یرو از دور م وانیو ا ایر

 نگاه کردم که اونم به من نگاه کرد.   نیز به

 ایکه ر میو بهشون نگاه کرد میدی دوتاشونو عقب کش یسمتشون و کم  میو رفت  میدیکش یق یعم  نفس
 ! وانیگفت : برو گمشو ا یعصب

 شده ؟! ینگاه کردم و گفتم : چ  ای تعجب به ر با

 !  کردینگاه م گهید  یبه دخترا  یسر عمر . ه رونی ب میگفت : امروز رفت تی با عصبان ایر

 داشت خندشو کنترل کنه .  ینگاه کردم که اونم همون لحظه بهم نگاه کرد ، سع نیباز به ز یدهن با

 .   دمیلحظه سرمو چرخوندم اونا رو د هی گمی؟؟! بابا م یفهم یگفت : چرا نم  یچارگی با ب وانیا

 دعواتون شده؟؟! نیو گفتم : واقعا سر ا میشون یکف پ زدم

 ! ؟یگفت : اره ، پس چ یعصب ایر

 خنده !  ریزدن ز هو یکه   زدمیو باهاش حرف م  دمشیکش یروگرفتم و کنار   ایر دست
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 شما دو تا !  افهیتعجب نگاهشون کردم که گفتن : فقط ق  با

 نثارشون کرد .   یشعور ی نگاه کردم که ب نیز به

 ما رو !   کردنیاشتن مسخره مد دمیفهم

 فوش دادم .  وانی و ا ایر  یکل یداخل ول میرفت گهیاز اون د بعد

 شام . یبرا زیسر م  میرفت  یاز کل بعد

بهم گفته بود که هر وقت اماده بودم که بهم اون طلسم  ی. ول شدیم داشیقصر پ یکم تو یلیخ  جان
 بده بهش بگم .   ادیرو   یتهاجم یها

برم   دمی ترسیم اومدیازش خوشش نم  نینه . در واقع چون ز  ای کردمیبهش اعتماد م دیبا دونمینم
 ازم دلخور بشه .   نیسمتش و ز

 .   رمیبگ  ادیالزم بود اون طلسم ها رو  یول

 در اتاق جان .   یشستن همه رفتن بخوابن که رفتم جلون یاز شام و کم  بعد

 تو .   ایزدم که گغت : ب  یا تقه

 ؟!  یداخل که گفت : اماده ا رفتم

 ؟!  امیم یدونستیتعجب نگاش کردم و گفتم : چطور م  با

 . مینبود . بزن بر ینگاه کرد و گفت : کار سخت  بهم

 شد .  یرگاز اتاقش خارج شد . دنبالش رفتم که وارد تاالر بز و

 کجاست ؟! نجای+ ا

 طلسم و جادوئه .   ناتیتمر یبرا نجایا ـ

 تکوم دادم و گفتم : من اماده م .  سرمو

 دادن بهم .  ادیگفت و شروع کرد  یاز حرفم باشه ا بعد
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 داد .  ادمیتاشو  ۵اون شب فقط  یبودن . ول ادیز  یتهاجم یجان طلسم ها یگفته  به

خودش    یگرفتم و به اجبار رو  ادی تاشو به طور کامل   ۵ نکهیسخت بودن . بعد از ا یل یوردا خ چون
و ممکنه موقع   یکنی م یبدم وردا رو قاط   ادیبهت  گهیامشب بسه . اگه د  یامتحان کردم گفت : برا
 ...  یبرسون بیخوندنشون به خودت اس
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 تکون دادم و گفتم : باشه . ممنون .  سرمو

 .   کنمی ومد و گفت : خواهش مسمتم ا به

 بهت اعتماد کنم ؟!  تونمیگفتم : م اروم

حرفو زدم   نیا یوقت  ینشون بعد ول یدونست  چه عکس العمل  یبهم کرد ، انگار نم  یمتفاوت  نگاه
 که من مقصر نبودم .   گمیبهت م قتوی تونستم حق یپشت بندش گفت : اره و وقت

 با هم ؟! میدو تا دوست خوب باش  میتونیزدم و دستمو دراز کردم و گفتم : م  یکم رنگ لبخند
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 دستم گذاشت و گفت : البته . ممنون بابت اعتمادت .   ینگاه کرد و دستشو تو  کنجکاو

شانس داره . من اونو   هی. هر کس  کنمی مردم قضاوت نم یوقت آدما رو با حرفا چی+ من در واقع ه
 ! یدستش ند از  دوارمیبهت دادم ، ام

 !  دوارمیتکوم داد و گفت : ام سرشو

 .   میو به سمت اتاقامون رفت میاومد رون ی از تاالر ب یی دوتا و

 داخل اتاقمون .  میو رفت می کرد ی، هدافظ میدیدر اتاق هامون که رس دم

 خوابم برد ...  عیکه سر دمیتخت دراز کش یلباسم رو دنیدوش گرفتم و بعد از پوش هی

 ، انگار دعواش شده بود !  دمیر" از خواب پ

 دعواشون شده . نیو ز وانیا دمیرفتم که د رونیاتاق ب  از

رو   ای ، م ایبخاطر ر یهم که بخوا نوی. حق ا دمیرو بهت نم   ایمن ر نیز نیگفت : بب  تی با عصبان وانیا 
 !  دمیرو هم بهت نم یکن  یقربان 

 ؟!  یفهمی از تو دوست دارم . چرا نم شتریرو ب   ایمن ر وانیگفت : ا تی با عصبان نیز

 تو ! ینبود نی! ا یشد یتو عوض  نیبا تمسخر گفت : ز وانیا

 رو دوست دارم !  ایزد : من ر  ادیفر نیز

 .   ختیشکست و اشکام ر بغضم

و   نیبعد جان ازم گذشت و به سما ز یا هیازم گذشت و ثان ی قدم عقب رفتم که حس کردم کس چند
 رفت .   وانیا

 روح بودم !  هی من

 از دست رفت ! نیبه ز تی ترس آب دهنمو قورت دادم . اعتمادم نس  با

 که دستم از بدنش گذشت ! رمی رفتم و اومدم بازوشو بگ وانیسمت ا به



 آب یزاده  یدختر 

129 
 

 ــــــه !"... زدم : نــــــــ ادیگوشم گذاشتم و فر یشد و دستامو رو  شتریب  میترس گر با

 !!! دمیهمون لحظه از خواب پر که

 و عرق کرده بودم !  زدمینفس م نفس

 شده بود !  سیکه صورتم از اشک خ   دمیصورتم کش یرو  یترس و شوکه دست با

 اومد داخل اتاق .  ای که در اتاف باز شد و ر دمیکش قیسر هم نفس عم  پشت

 ! دیلبخند و حرفش ماس دیاون وضع د یمنو تو تا

؟!  ای؟! م  ای؟! م یشده ابج  ی. چ ای، م ای سرعت به سمتم اومد و صورتمو قاب گرفت و گفت : م با
 ؟! یشنویصدامو م

 ! ختمیری ! انگار زبونم قفل کرده بود و فقط اشک م گفتمینم یچیه

 کردم که روحم به بدنم برگشت و تکون خوردم .   حس

  صدا !  یب  یول  کردمیم هیگر

 دعواشون شد ؟! وانی و ا نی ، ز ایدهنمو قورت دادم و گفتم : ر آب

 بلند شد ! وانیا اد یتا اومد بگه نه فر ایر

 .  دیکش ری شد . قلبم ت  ادیشدتشون ز  اشکام

 و گفت : اروم باش پسر !  دیرو عقب کش وانیجان ا دمی زدم که د رونیهمون سر و وضعم از اتاق ب  با

 عشق ... یگفت : چطور اروم باشم ؟! رو تی با عصبان وانیا

 ساکت شد و ادامه حرفشو خورد .  د یرو د  ایلحظه سرشو چرخوند و تا من و ر هی

 اتاقم .  یو عقب گرد کردم و رفتم تو  دمیقلبم اروم بشه کش نکهیا یبرا یق یعم  نفس

 داشت .   قتیخوابم حق  دیا. ش هیگر ریدر نشستم و زدم ز پشت
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 رو دوست داشت ، نه منو !  ایواقعا ر  نیز دیشا

 .   رونی و اون حال و روزم شنلم رو برداشنم و از اتاق زدم ب هیگر با

 گذشتم و با سرعت از قصر خارج شدم .  ایو جان و ر  نیو ز وانیوسط ا از

 سر و وضعمو درست کردم ... یکم
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 رفتم .  یبه سمت مغازه ا و

 سرورم .   دیگفت : خوش اومد ییرفتم داخب صاحب مغازه با خوشرو تا

 .   رمی ازتون کمک بگ خواستمیزدم و گفتم : ممنونم . راستش م  یجون  یب  لبخند

 سرورم . باعث افتخارمه . کنمیکه بتونم بهتون م یمغازه : هر کمک  صاحب

 .   گردمیم  یز ی چ نیهمچ  هی ایگر  ای میک هی+ من دنبال 
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رنگ ،  یقهوه ا یکلبه  یگو هم هست تو شیکه پ نیگر سرزم ایم یتکون داد و گفت : تنها ک سرشو
 درست وسط جنگله .  

 ؟! دی که بلده راهو همرام بفرست یکی شهی. م ستمی + من اونجا رو بلند ن

 هم سد و گفت : امر ، امر شماست سرورم .  یکم

 .  دهیراهو نشونتون م ستفیبرگشت و گفت : پسرم ، کر  یه پسر بچه ابعد از چند لحظه همرا و

 ممنون .   یل یتکون دادم و گفتم : خ سرمو

 .   میدیکلبه وسط جنگل رس هیپسر بچه انقدر رفتم و رفتم که به  همراه

 گفت : سرورم منتظرتون بمونم ؟! ییبا خوشرو پسرک

 ممنون .  یر یزدم و سزمو اروم تکون دادم و گفتم : نه ، خ یاحترام لبخند  نهمهیا از

 کرد و رفت .  یخداحافظ 

 .   ختیکه اشکام ر دمیکش یق یعم  نفس

 ! رم ی جلوشون رو بگ تونستمیچرا نم دونستمینم

 تو دختر جون .   ا یاومد : ب ییپشت در نبود که صدا یکس  یزدم که در باز شد . ول در

 اومد .   نییکلبه پا یاز ظبقه باال یبعد زن  یا هیثان و

 وارد کلبه شدم که در پشت سرم بسته شد .  اروم

 .   نیگفت : بش  زن

گفتم : امممم ...  ختیری که اشکام م یظاهر شد . اروم روش نشستم و در حال   یهمون لحظه صندل و
 ...  خواستمیخب من م

 واسه  دونمیوسط حرفم و گفت : م  دیپر

 !  یینجایا یچ 
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 .  دادیبهم م   یبود . حس خوب یم یصم یل یخ  لحنش

رو وسطش گذاشت و چند تا شمع داخل    یکف کلبع و ساعت شن یرو دیبزرگ کش بایتقر یا رهیدا
 نه ؟! ایبوده  قتیکه اونا حق یبدون  یخوای کنار خطا گذاشت و گفت : م رهیدا

 .  رهیدا یتو  نی بش ای سرمو تکون دادم که گفت : ب اروم

 نشستم ، اونم رو به روم نشست .  رهیدا یل رو از سرم انداختم و تو شدم و کاله شن بلند

 دستم .  یبزار تو  یشکل  نیبه سمتم دراز کرد و گفت : دستاتو هم  یضربه در  دستاشو

 دستش گذاشتم .   یتو  یتکون دادم و منم دستامو ضربدر  سرمو

 !  رمیجلوشو بگ تونمیو نم   ختی ریم  اشکام

 اروم باش و چشماتو ببند .  ـ

 و چشمامو بستم .   دمیکش یق یعم  نفس

 .  ی از چند لحظه شروع کرد به خوندن ورد بعد

شب پرواز روح   داریاز خواب ب نکهیو گفت : قبل از ا د یاز خوندن ورد دست کش  قعیاز چند دق بعد
 ندهیدر آ  نکهی.. و ادرست بوده . یدیشن  ی. هر چ ی دیفهم قتویحق  ی... ول یول  یاراد ری. غ یکرد
. اول   یشازش دور   دی. با شهیم  تی فرد زندگ نیبدتر کنهی م یکه االن داره برات تظاهر به دوست یکس

.   هیو تازه به خانوادتون اضاف شده آدم خوب یکه باهاش اشنا شد یدیهست . فرد جد Zاسمش 
،   کننیم یرو مخف   یز یخانوادت ازت چ یتا خودشو نشون بده و در آخر اهال  د یبهش فرصت بد دیبا

 !  یو بهش مسلط بش یاونو بفهم  دیتو با

قلبم رو گرفت که با سرعت چشمامو باز   یشده و درد وحشتناک دهیکوب نمیبا شدت به قفسه س قلبم
 .   یتونینم  یول  یاروم باش  یدار  ازیکردم که ادامه داد : ن

 !  ستیگفت : حالت خوب ن یو با نگران   نگاه کرد بهم

 صورتم ...   یرو ختنیاز دستم جدا کرد که قلبم رو گرفتم و اشکام بازم ر دستاشو
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 داخلشو بخور .  یبهم داد و گفت : محتوا  یکیکوچ شهیلحظه ش همون

رفت و اروم    نیبعد درد قلبم از ب  یا  هیبود رو خوردم که ثان کی کوچ شهیداخل ش یگرفتم و هر چ ازش
 شدم .  

رو    دمی که بهت م یز یچ نی، ا یشیم  ینجور یا یتشکر کردم که اروم بلندم کرد و گفت : وقت ازش
 معجون آرامشه .  یول  ستی . خواب آور ن شهیتا چند روز و حالت بهتر م ی ش یحس م  یبخور . ب

 رو به دستم داد .  یا شهیتکون دادم که ش  سرمو

 بود .   شتریعرضش ب  یکم ی از انگشام بود ول یکیدازه ان شهیش

. تو هر   ستین  یاز ی بهت بدم که گفت : ن  یکردم و اومدم بگم پولش رو چطور  یگرفتم و تشکر  ازش
 .  کنمیمن به عنوان دوست کمکت م  یایوقت ب 

 گرفتم .  شیراه قصر رو در پ یزدم و بعد از تشکر مجدد و خداحافظ   یجون  یب  لبخند
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رد   رفتنیور و اون ور م نیکه همه جمع شده بودن و نگران ا یاز سالن اصل  دیوارد قصر شدم با  یوقت
 تا برسم به اتاقم .  شدمیم

برم سمت اتاقم که مامام با سرعت بلند شد و به سمتم اومد که دوتادستامو بلند کردم و با   اومدم
 قدم بزنم .   کمیتم بسته گفتم : من خوبم . خوبم . فقط رف یچشما

که خونسرد گفتم :   کردمیبهم نگاه م یحرف   یب هیبود و بق   سادهیجاش وا یباز کردم مامان تو چشمامو
 ؟!  دیکنیم  یازم مخف دیدار ویچ دی؟! بهم بگ رونی م بدون اجازه شما برم ب دیترسیچرا انقدر م

زدم : بعدا حساب شما رو   ادیربشنون ف  نکهیا یشوکه نگام کرد که به سمت اتاقم رفتم و برا مامان
 . رسمیم

 ؟! هیگفتم : ک ادیبعد در زده شد ، با فر یا ه یوارد اتاق شدم و درو محکم بهم زد که ثان و

 .  یاومد : منم خواهر  ایر یصدا

 تو .   ایصورتم گذاشتم و اروم گفتم : ب یرو کنترل کنم دستامو رو میناگهان تی عصبان  نیا نکهیا یبرا

 در اتاقم باز کرد و اومد داخل و درو پشت سرش بست .   ایر

 سمتم اومد و نگران گفت : حالت خوبه ؟!  به

 + اره . 

 افتاده ؟! یاتفاق خاص  یعنیتو ؟!  یشد  ینجور یاممم ، چرا ا ـ

 + نه . 

 .  دیرسیبه ذهنش نم   یچی ه یبزنه که ارومم کنه ول یحرف خواستیتکون داد . م سرشو

  یو با کس یداشت ی. اگه هم کار  یاستراحت کن  کمیکه  رمی در اشاره کرد و گفت : من فعال م به
 خودم .    شیپ ا یب  یحرف بزن یخواست

 + باشه .  

 دم در شدم .   نیکه متوجه ز رونی سمت در رفت و بازش کرد و اومد بره ب به
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 نه ؟! ایشده   یچ گهیبهت م نیاروم بهش گفت : بب  ایر

 سرشو تکون داد و وارد اتاق شد . نیز

که االن داره  یکس  ندهیبودم ( افتادم : در آ ششیکه پ  یگر  ایم ینگاه کردم که حرف افسانه ) ک  بهش
 Z. اول اسمش هم  یازش دور ش  دی. با شهیم تیفرد زندگ نیبدتر کنهیم ی برات تظاهر به دوست

 هست .  

 ، اول اسمش ز نبود .   ن یبه جز ز گهید یجس

 اومده سمت من .   یچ یدرست حدس زده بودم که برا شیپ

 ؟!  یگفت : خوب اروم

 + اره ـ 

 چند ساعت ؟!  نیا یکجا رفت ـ

 نگاش کردم و گفتم : رفتم قدم بزنم .   باز

 خبر ؟! یب ـ

 ؟!  رمی+ مگه قراره از شما اجازه بگ

باز   میدیترس یشونم و گفت : نه ، ول  یمنو اروم کنه به سمتم اومد و دستاشو گذاشت رو نکهیا یبرا
 سمت دروازه .  یبر  یبخوا

کرد و منو    یشدستیاون خودش پ  ی ول رمیبغل بگ یرو که قلبش با من نبود رو تو  یداشتم کس دوست
 .  دیبغلش کش یتو

 .   کردی بغلش بودم موهامو نولزش م یکه تو نطوریدورم حلقه کرده بود و با آرامش هم  دستاشو

 ... ختیصورتم ر یکه اشکام رو  دمیکش یق یدستامو دورش حلقه کردم و نفس عم منم
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 بود .  ای ر شی دلش پ یمنو بغل کرده ول  نجایا

 ؟! رفتنی ازش که داشتم که همه سمت اون م یکردم ، مگه مم چ دایپ ای نسبت به ر یبد حس

اشکامو پاک کرد و گفت : دوست   یم یبا لبخند مال دیاروم منو از خودش جدا کرد و تا اشکام رو د نیز
 .  ایدارم م

ارومم کنه و موفق  کردیم یو سع دیبغلش کش  یبازم منو تو نی که ز هیگر ریحرفش زدم ز دنیشن  با
 هم شد .

 ارومم کنه .   تونستیداغون کردنم م نیبود که در ح یتنها کس اون

 شده ؟! یچ  یبگ یخوایتخت نشوندم و گفت : نم  یرو

قدم  کمیکه   رونیدلم گرفت رفتم ب   نیبابامم باشه . واسه هم  خواستینگاه کردم و گفتم : دلم م  بهش
 بزنم .  

 پشتتم .  شعیبهت که هم  دمیبهم نگاه کرد و دستامو گرفت و گفت : قول م نیغمگ
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 زدم که متوجه شد .  یپوزخند ناخواسته

 خانواده ش بود .  شیگفتم : بابام که َمرد نبود ! اگه بود االن پ ارمیدر ن یباز  عی ضا نکهیا یبرا

  نی، چون فردا شب خودم ا میدارم لذت ببرم و مثل دو تا عاشق باش نیکه با ز ییاز وقتا خواستمیم
 ! کنمی رو تموم م یباز 

 شونش و گفتم : منم دوست دارم .  یدادم و سرمو گذاشتم رو هیسمتش رفتم و بهش تک  به

 سرم گذاشت .  یقلبش گذاشتم که دستاشو دورم حلقه کرد و چونش رو اروم رو یدستمو رو هی

 .   زدیدر مبون م هیاتفاقات  نی. برعکس قلب من که به خاطر ا زدی م میمال یلیخ  قلبش

 بغلش بودم که خوابم برد ...  یتو انقدر

 " نی" ز

 تخت خوابوندمش و پتو رو روش انداختم .  یاروم رو  دیخواب  نکهیهم

 رفتم .  رونیاتاق ب  از

 نه .  ایمنو دوست داره  ایمطمئن بشم ر خواستمیم ینکنم ول  ایکارو با م  نیا  گفتیبهم م یحس هی

 ! میبا هم ایخوشحال بود که من و م  یلیاون خ  یول

 وارد اتاق شد .   وانیکنم . وارد اتاقم شدم که ا کاریچ دیبا دونستمیبودم و نم کالفع

  یکن یکارو با خواهرش م نیا یدار  ای نکن به خدا اگه بفهمم به خاطر ر تیرو اذ ایگفت : م  نیغمگ
 تو بود نه من .   شیتو رو دوست نداره ! اگه دوست داشت االن پ ای، ر نوی! بفهم ا  نیز تکشم یم

 نگفتم .   یچ ینگاه کردم و ه  بهش

 منو دوست نداشت .   ایدرست بود ، ر وانیا یحرفا

 ؟! شمیم یمن که عاشقش بودم چ اما

 ولش کن .   ای رو دوست داشته باش .  ایمثل ادم م ایگفت :  گمینم یچیه دیکه د وانیا
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 .   رونی از اتاق رفت ب و

 تخت پرت کردم و به فکر فرو رفتم ...  یخودم و رو کالفه

 " جان "

 که در زده شد .   کردم یاتاقم داشتم به اتفاقات صبح فکر م  یتو

 تو .   ای+ ب

 ؟! یبد  ادی طلسم ها رو  هیبهم بق   یتونیوارد اتاق شد ، به سمتش برگشتم که گفت : م  ایم

 .  میتکون دادم و گفتم : اره بزن بر یسر 

 هی، با سرعت به سمتش رفتم و بازوها شو گرفتم که بعد از چند ثان وفتهی راه خواست ب  یوسطا
 ؟!  یکه گفتم : خوب  دیپر شی جیگ

 ازم جدا شد و گفت : اره .  اروم

 ازش رو خورد که بعد از چند لحظه حالش بهتر شد .  یاورد و کم رونیب ی کی کوچ ی شهیش بعد

 ؟!  هی+ اون چ

 آرامبخش .   ـ

 ؟!  یخور ی+ چرا م

 نگفت و به سمت تاالر رفت .   یچیه

 .  میازش شدم به راه افتاد  دنیسوال پرس الی خیب

 ... میتاالر شد وارد

 .  میکردی م نیتمر میساعت بود که داشت ۶،  ۵ حدود

 دادم .  ادیا رو بهش از طلسم ه ییتا  ۲۰ حدود



 آب یزاده  یدختر 

139 
 

 تر حواسش به طلسم ها ...  زیساعت اصال خسته نشده بود و پشت سر هم و ت  ۶،  ۵ نیا یتو

 

 

 

 

 

 

 

51 : 

 

 

 . برو استراحت کن .   ایبسه م گهیگفتم : د میدیطلسم امروز رس  نی م ۲۵به  یوقت

 بشناسمت .   شتری ب خوامیلب گفت و خواست بره که برگشت و گفت : م ریز  یممنون

 دوست نداره دور و ورت بگردم .   نیباال دادم و گفتم : ز  ابروهامو

 به اون دارم ؟؟!  کاری و خسته چشماشو بست و گفت : من چ  اروم

 نه ؟! ای  یمنو بشناس یخوا یبهش نگاه کردم که گفت : م  موشکافانه

 مـ...  یکرد دایپ  یمشکل نی: با ز گفتم   یاز مکث  بعد

لب   ریبدنش شل شد و در حال افتادن بود که با سرعت به سمتش رفتم که ز دمیکه د ایبگم م اومدم
 افسانه .  شی گفت : منو ببر پ
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 اروم چشماش بسته شد ! و

 گر ) افسانه ( رفتم .  ایم یعجله بلندش کردم و به سمت کلبه ک با

 تخت .   یدر بزنم در باز شد ، رفتم داخل که افسانه گفت : بزارش رو نکهیا بدون

رو   شهیداخل ش یگفت : چقدر از اون محتوا گرفتیکه داشت نبضشو م  یکارو کردم ، در حال نیهم
 خورده ؟!

  یق یشده بود از دستش افتاد رو به سمت افسانه گرفتم که نفس عم هوشیب ا یم یکه وقت یا شهیش
 ! فهیضع یادیو گفت : انپار ز دیکش

 افسانه ؟! یبه خوردش داد یاخم بهش نگاه کزدم و گفتم : چ  یو کم دهیباال پر یابروها با

بهش   یدادم . ول  یآرامبخش قو هیکه بهت گفته بهش  نطوری کرد و گفت : هم یحرص یخنده  تک
 .   خورهیم زایچ  نیساخته ، چون بار اولش هست که از ان

  ایبگم که افسانه گفت : بهتره به م  یز یکردم و برگشتم به سمت افسانه ، اومدم چ یتک نگاه ایم به
 کردن جان ! دتیچرا تبع یبگ

 تو ؟! شی اومد پ ایشدم و گفتم : نکنه امروز م  رهی به افسانه خ  مشکوک

 نگفت .   یچیبهم نگاه کرد و ه افسانه

 ؟!  یبهش گفت  یگفتم : چ یعصب

 ! قتیبهم نگاه کرد و گفت : حق  ساختیم یکه داشت معجون یدر حال  افسانه

 ؟! یرو بهش گفت  نیز  هیگفتم : قض یبا لحن اروم  یول  یعصب

 آسوده گفت : اره .  افسانه

رو دوست    نیز  ایم یدون ی. تو اصال مهم فشردم و گفتم : گفتم چرا با اون حال برگشت  یرو چشمامو
 داره ؟!
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رفت و گفت : اره ،   ایشد و به سمت م یوانیل یمعجون تو  ختن یبازم آسوده در حال ر افسانه
 .  دونستمیم

درست رو   می محافظت از خودش بهش گفتم . فردا خودش تصم  یبگم که گفت : برا یز یباز چ  اومدم
 .   رهیگیم

 ؟!  یمی+ چه تصم

 کرد .   سکوت

خواهر من و دختر   ای ر یچرا به همه نگفت یخبر دار  ی از همه چ یاز دست افسانه گفتم : وقت کالفه
 ؟! ستیماملن و بابام ن

 گهیو به همه م فهمهیم ویهمه چ  ایم دونستمیداد و گفت : چون که م ایمعجون رو به خورد م افسانه
 . شدنی با مدرک قانع م دی. با

 ! ینداشت ی مدرک چینه که تو هو گفتم :   دمیخند  یعصب

نتونستم   گهیدهنم قرار گرفت و د یرو یز یچرخوند که حس کردم چ  یدستاشو بلند کرد و کم افسانه
 بگم ! یز یچ

 لحظه ساکت شو ! پوف !  هیبهش چشم دوختم که گفت :   یعصب

و   دمیکش یق یچشماشو باز کزد افسانه طلسم سکوت رو برداشت که نفس عم  ایکه م قهیاز چند دق بعد
 !  ومدیوقت ازت خوشم ن چیبه قکم زدم و با اخم گفتم : ه یدست

 لحظه ! هی  ری جان . اروم بگ یو گفت : ه دیخند افسانه

 چشماشو باز کرده بود و به سقف کلبه چشم دوخته بود .  ایم

 تخت نشست .   یبلند شد و رو اروم

 گفت : ممنون .  یبهم کرد و با لبخند کم جون رو

 نداشت .    یو گفتم : قابل  دمیبه پشت گردنم کش یدست
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 " ای" م

 بشم ؟!  ینجور یسمت افسانه رفتم و گفتم : ممکنه بازم ا به

 باال انداخت و گفت : نه ...  یلحظه ا یابروهاشو برا افسانه
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 تکون دادم و گفتم : ممنون .   سرمو

 باش .   یزد و گفت : قو  یلبخند

 بفهمه حالت بده .  ی. نزار کس یخودتو نشون بد  یتونیکه م هیزمان االن

 .  میاز کلبه خارج شد یناخواسته بغلش کردم و تشکر کردم و بعد از خداحافظ  

 بود .   کیتار دایشد جنگل
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لب گفتم که نور بنفش و   ریز یز ی دستمو باالش گرفتم و چ یکی از دستامو باال اوردم و اون  یکی کف
 شد .  داریکف دستم پد یگو هیمثل  یاب

 .   مینی جلومو نو بب م یتونستیم یاون گو با

 گفت : پس مغزتو افسانه پر کرده .  جان

که بهت   هیکردم و به جان نگاه کردم که گفت : بهش اعتماد کن . فعال اون تنها کس یخنده ا تک
 .   گهیم قتویحق

 : و تو !  و مطمئن گفتم  خونسرد

 بهت گفته ؟!  یسرعت سرشو به سمتم چرخوند و گفت : در مورد من چ با

 در موردت نگفته . نگران نباش .   یبد زی زدم و گفتم : چ  یکم جون لبخند

  میدیتر کرده بود به قصر رس یکه راهمونو طوالن یکی ساعت بعد به خاطر تار مینگفت . حدود ن  یچیه
 . 

منتظر جوابش   نمهیاروم گفتم : بهم گفت بهت اعتماد کنم و بدون ا میدیبه در اتاقامون رس نکهیهم
 باشم وارد اتاقم شدم و پشت سرم درو بستم . 

 شد .   دینا چد یرو بندازم بر عکس کردم که اون گو یز ی که انگار بخوام چ یجور  دستامو

 ل کنم .  کنتر   یکه دارم رو به خوب ییروهاین  تونستمیم ییایجور هی

 پنجره نشستم .  یلبه  یپام اون ور بود رو هیبود و و  نوریپام ا هیپنجره اتاقم مثل دفعه اول که  کنار

 بود .  ومدهی پنج صبح بود که هنوزم خوابم نبرده بود . خواب به چشمام ن ساعت

تخت   یرو  دمیرفتم . در اتاقشو باز کردم که د نیبه سمت اتاق ز  اری اخت یو ب  دمیکش یق یعم  نفس
 .   کنهی نشسته و داره به رو به روش نگاه م

 زد .   یلبخند کمرنگ دیو تا منو د  دیدر به سمتم چرخ یصدا با

 بهش زدم و به سمتش رفتم .   یکم جون لبخند
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 نشستم که گفت : خوابت نبرد ؟!  کنارش

 ؟!  ینگاه کردم و گفتم : نه ، تو چ  بهش

 بهم نگاه کرد و گفت : منم نه .   اونم

 .   نیگفتم : ز یاز مکث طوالن  بعد

 بله ؟! ـ

 ؟! یباد ابیآس  یمنو ببر  شهی+ م

 گفت : اره . اماده شو . منتظرتم .   ینگاه کرد و با لبخند محو بهم

 زدم و گفتم : باشه .   یا گهیکم جون د لبخند

 .  رونیاتاق رفتم ب  از

 بود .   دهیپر یبه خودم نگاه کردم ، رنگ کم نهیآ یو تو  مدیاماده شدم شنلمو پوش یوقت

 از اتاقش .  رونی هم همون لحظه اومد ب نیسمت در رفتم و برگشتم که ز به

 بهش نگاه کردم .   شونیگرفت که پر دستمو

 ... می از قصر خارج شد نیبهتر شدم بازشون کردم و همراه ز یاون حال چشمامو بستم و وقت با

 داخل .  میرفت  ییبه کلبه دوتا میدیرس  نکهیهم

 .  میپله ها باال رفت از

 !  دونمی! نم یشون یپر دمینگاهش بود ، شا  یتو دیکرد ، ترد ینگاه بهم

 نداشتم !  یحس چی اتاق نگاه کردم . ه به

 نگاه کردم ... رونی پنجره رفتم و به ب کنار
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 ؟! ایشد : حالت خوبه م دهیشن  نی دار ز دیترد یصدا

 . نه ؟! هیدختر خوب  ای+ ر

 به سمتش برگشتم .  و

... چرا  ه یبه خودش اومد و گفت : اره . دختر خوب یبا تعجب نگام کرد ، بعد از کم  مییهویسوال  از
 افتاده ؟!   ی؟! اتفاق یپرس یم نویا

انداختم ، بعد  ریز  یداشتم بغضمو نگه دارم سرمو کم یکه سع  یدر حال نیسمتش رفتم و غمگ  به
 همه خواهان داشته باشه . مگه نه ؟!  نیبهش نگاه کرزم و گفتم : حق داره ا

 ؟! میزن ی حرف م  ایر یدرباره   میمشکوک و تعجب گفت : االن چرا دار نیز

  ی؟! دوست داشتنو چ یدیچشمام د ی؟!... ذوق رو تو نجایا یبار منو اورد نیاول ادتهی بغض گفتم :  با
 ؟!  یدی؟! اونو هم د

 ؟! یپرس یم یچ یسواال رو برا نی. ا دمی، معلومه که د ای َشک گفت : م با
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 ؟! شیاورد نجایهستم که ا یکس  نیمن اول  یگفتیبغض شونه مو باال انداختم و گفتم : راست م با

 ! فهممی منظور حرفاتو نم یگفت : اره . راست گفتم . ول نیز

 ؟! یرو دوست نداشت ایر  یگفتیو گفتم : راست م ختیاز چشمام ر یاشک قطره

 لحظه سکوت کرد.   هی

منو   یگفت یگفتم : راست م  هیبه سمتش گرفتم و با گر   دیتهد یو انگشتمو به معن  دمیخند نیغمگ
 ؟!  یدوست داشت

اره دوست   من تو رو دوست داشتم ! یقدم عقب رفتم و گفتم : ول هی هیبا گر یاز مکث طوالن  بعد
 داشتم . 

 ی!... همه چ یازم استفاده کن زارمی نم گهیگفتم : د هیو گر  دیبگه که جلوشو گرفتم و با تهد یز یچ اومد
 وجود نداره .   ییما گهی. د شهیکه شروع شد تموم م یینجایهم

 .   کردی نگا م  شونینگاه کردم که پر نیمصمم به ز و

 ُمرد !  ایم ی هم برا نیبرات ُمرد . ز ای به بعد م نیسمتم که دستمو باال اوردم و گفتم : از ا ادیب  خواست

بپوشم ،   ییلباسا نیکه همچ یبه لباسام اشاره کردم و گفتم : چون تو دوست داشت ادی فر با
.  یکردیازهر کس توجه م شتریب  ای! اون مدت به ر شمی م ایمثل ر کردمی. چون فکر م  دمشونیپوش
  گهید ی !... ول امی بشم که به چشمت ب  ایکه مثل ر کردمی م ی... من اون مدت داشتم سع یدونیم
 .   امیندارم که به چشم تو ب یاز ین

کلبه انداختم و از اونجا   رونی به ب ینفرت نگاه اخرمو بهش انداختم و با سرعت از کلبه اومدم و نگاه با
 دور شدم .  

 !  کردمیاول سرو و وضعمو درست م  دیبرگردم به قصر ! با خواستمینم

 به چمن زار .   دمیکه رس دمیبه صورتم کش یدست

 رود خونه نشستم و به دست و صورتمو آب زدم .   کنار
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 و خودمو رها کردم .    دمیکش یق یعم  نفس

 قلبم شکسته . کردمیکردم اروم باشم ، حالم خوب نبود ، حس م یسع

 رو دوست دارم !  نیبود که بفهمم ز  یهمون زمان کم کاف یبودم ول  نیبود که با ز  یزمان کم درسته

  یاسیبلند و جلو بسته به رنگ  نی بافت است هیلباسام رو با  یاز جام بلند شدم و با بشکن یاز کم بعد
 عوض کردم .   د یو کفش اسپورت سف  یخ ی نیشلوار ج  هیو 

  ینداشتم ول یحس خاص  چیاون چند لحظه . ه یحس شده بودم تو ی، ب  کردمی خودمو درک نم حال
 .  کردمی قلب شکستمو حس م 

 بستم و به اتاقم تلپورت کردم .   چشمامو

 بستم . یبرداشتم و موهامو دم اسب دمویتوالت اتاقم رفتم و کش سف زی به سمت م مصمم

 قرمز شده بود .   یشدم ، چشمام کم  رهیبه خودم خ  نهیآ یتو

 عاشقش بود متنفر شدم ! نیز  نکهیا یبرا ایر از

 که متوجه ساعت صبحونه شدم .  شدمیم رهی به رو به روم خ  داشتم

رو به رخ    شیاهید و سبرگشته بو  شیکردم ، چشمام به حالت عاد نهیآ یشدم و نگاه اخرمو تو بلند
 .   دیکشیم

 رفتم .   یاتاق خارج شدم و به سمت غذا خور  از

 متعجب همه رو به خودم جلب کردم .   ینشستم که نپاه ها لکسیر

 ؟!  یدی حوصله بهشون نگاه کردم که فلورا باز گفت : چرا لباساتو نپوش  یب

 نگاه کردم و گفتم : لباس تنمه !  بهش

 بود !  تیشگی هم یکرد و گفت : منظورم لباسا ی اخم فلورا
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با   کردمیکه به اون نگاه م  یخودش بود وارد سالن شد که در حال یکه تو یدر حال نیلحظه ز همون
الن به زده بود به سرم که اون لباسا رو بپوشم . ا هویبود .  مایهم میشگیهم یگفتم : لباسا  یخونسرد

 خودم باشم !  دیبا دم یخودم اومدم و فهم

 به خودش اومد و سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد . نیحرفام ز نیبا ا که

رو که    نجای ا یبردم که فلورا گفت : قانونا  یا گهیچند لحظه بهش نگاه کردم و بعدش رومو سمت د 
 !...  یدونیم
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 ؟! یکردم و گفتم : اره . که چ یحس به فلورا تک نگاه یب

 قدم شد و گفت : فلورا بس کن ـ  شیپ مامان

 باز زده به سرش ! هویکه برگشته کجا بوده که االن  شبیاز د ستیبا اخم گفت : معلوم ن فلورا

 .  دیکرد یازم مخف  ویاومد . منتظرم بشنوم که چ ادمی یتوجه به حرفش گفتم : ها ، راست یب
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 همه سکوت کردند .  باز

 که ! دیزدیزدم و گفتم : حرف م یپر تمسخر  یخنده  تک

 ! دیشیالل م هویکه چرا  دمیبهم انداخت که گفتم : تا فردا فهم ینپاه برزخ  فلورا

  یول دمیدی خودم م  یرو رو نیز ی  رهیبه خوردن صبحونه . نگاه خ  کنمی و شروع م زنمیم یپوزخند و
 . شدمیو بازم مشغول صبحونه م  کردمی خونسرد بهش م ی فقط تک نگاه

 ! گرفتیم شی دلم داشت آت یول وفتادهین یاصال اتفاق  انگار

 اونم برنامه ها داشتم .  یبرا

از صبحونه ، اومدم بلند شم که جان بازومو گرفت و دم گوشم گفت : منم کنجکاو شدم که چرا  بعد
 نگفتن .   یچیه

. فقط   نیکه فقط خودش بشنوه گفتم : همچن یبلند شدم و اروم جور  کردمیکه بهش نگاه م یحال  در
 بهمون کمک کنه ـ  تونهیم یکی

 یر ی گفت : کجا م ایخواستم همراه جان برم که ر و دمیجلو کش  یرو کم  یسرشو تکون داد . صندل جان
 ؟!

 سرد گفتم : به تو چه ؟!  یلیخ

 به راهم ادامه دادم ـ  و

 که باز شد .   میدر زد میدیبه کلبه افسانه رس نکهی. هم رفتیجلو تر از من م جان

 داخل ، در پشت سرمون بسته شد .  میرفت

 بخوابم ! دیزاری: نم گفت   ومدیم نییکه از پله ها ، پا یدر حال  افسانه

 . میکردم و سالم کرد یا خنده

 ! کنندی م یازتون مخف ویبهتون بگم که چ  تونمیگفت : من نم دیکه رس  نییبه پا افسانه
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 تعجب گفتم : چرا ؟! با

 گهی. اون موقع د دنیبا روحشون رو از دست م شهیهم  یبا تاسف گفت : چون ارتباطم برا افسانه
 ! شمیخبر دار نم  یز یبهتون هستار بدم ، چون اون موقع از چ یحت  تونمینم

 که خودشون اعتراف کنن ؟!   میکن کاریچ یگ ی: خب تو االن م جان

 ... گمیکردم که گفت : باشه . بهتون م دییجان رو تا حرف

 دیخواستی م یگفتم : تا ک  تی رفتم و با عصبان  یبه سالن اصل میدیرس  یوارد قصر شدم و وقت  یعصب
دارم تا بتونم بهشون  ییکه چه قدرتا دمیفهمی م دی؟! من با دیرو ازم پنهان کن ی موضوع مهم  نیهمچ

 مسلط بشم !

 تو ؟!  یگ یم یهول کرده گفت : چ مامان

 االن اونجا بودم ! نیچپ . من هم یبار چشمامو باز و بسته کردم و گفتم : نزن کوچه عل چند

 .   ایم نیگفت : بش  تی بزرگ با ابهت وارد سالن شد و با جد  بابا

 دادم و نشستم .  رونی ب  تیبا عصبان   نفسمو

 ؟! یکه الهه پنجم  میکرد یازت مخف  یچ یبرا یبشنو  یخوایبزرگ هم نشست و گفت : م  بابا

 و به جان نگاه کردم و گفتم : جااااان ! من الهه پنجمم ؟!   دمیخند شوکه

 ؟!  دیگفتم : از کجا انقدر مطمئن یو جد کنترل کردم خندمو

 .  یکرد یرو دست کار  یکه اون گو یبزرگ گفت : از وقت   بابا

 بوده باشه ! یاتفاق  دی+ شا

 ؟! یالهه پنجم  یدونستی! تو نم سایوا سایبا سرعت گفت : وا فلورا

 .   دی. شما گفت دمیاالن فهم نیسمتش برگشتم و گفتم : نه ، هم به

 : پس ... فلورا



 آب یزاده  یدختر 

151 
 

 و گفتم : چتونه شما ؟! من حق داشتم بدونم به قول شما الهه پنجمم .   دمیکش یق یعم  نفس

 ...  یبزرگ گفت : چون اگه بدون  بابا

 انفجار اومد ! یجمله شو کامل کنه که صدا اومد

 ! افتادیاتفاق م نیترس و تعجب به سمت صدا برگشتم و بلند شدم که فلورا با غضبناک گفت : ا با

 ؟!  یسرعت گفتم : چه اتفاق با

وارد سالن شد و گفت :   کردیکه شرور بودنشو اعالم م یا  افهیو ق  ینارنج یبا موها یلحظه زن  همون
 که همه جمعن !  نمیبیبه به ! م

 ادم بده س ، بدم اومد ! دادیش که نشون م افهیق از

 باز شده !  میزندگ  دیبود فصل جد معلوم

ازش   ایو گفت : آل  سادیراست به سمتم قدم برداشت و بر اندازم کرد که مامان با سرعت جلوم وا هی
 دور باش .  

و گفت : واو ! مادر فداکار باز برگشته ! البته خب با دو   دی س خند ای بودم اسمش آل دهیزنه که فهم اون
 تا بچه و بدون شوهر خائنش !...
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 کردم و مامان رو کنار زدم و گفتم : حرف دهنتو بفهم !  اخم

 رفتم .   ایدستاشو پس زدم و به سمت آل یبازومو گرفت که عصب مامان

 ! رونی گفتم : گمشو ب یو عصب قاطع

 !  یزدم و گفتم : خودت خواست یکه پوزخند دیتمسخر خند پر

 لب گفتم که به عقب پرتاب شد .   ری ز یز یو

مثل تو هم اجازه نداره به   یهر سگ ی، ول  ستی. درسته که ن یمو خائن خطاب کن بابا  ی+ جرئت ندار 
 کنه .   نیمن توه یبابا

 پروت کردن !  یاد یز  نمیبی اخم از جاش بلند شد و گفت و م با

به سمتش هجوم بردم که وسط راه جان دور کمرمو گرفت که گفتم : بزار بهش بفهمونم داره با    یعصب
 جان !  زنهیحرف م  یک

 شدم .    رهی بهش خ  یعصبان و

  نجایدختر کوچولو . ا کنمی خوردت م یبه سمتم برداشت و گفت : به زود یزد و چند قدم  یپوزخند
 ! شهیمن م  نیسرزم

 تموم شد ؟؟! تی + وراج

 زد و گفت : اره تموم شد .    یحرفم جا خورد . پوزخند نیا از

 تمسخر نگاهمو بهش دوختم و گفتم : الحمدا..ه ! حاال گورتو گم کن ! با
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رو   یز یکه بخواد چ یکرد و دستاشو باال برد و جور  ی خراست عبور کنه مکث  یاز در خروج نکهیهم
 بندازه از دستش ، دستشو برعکس کرد که قلبم با شدت درد گرفت ! 

 م .  نشستم و قلبمو چنگ زد نیزم یشدت درد با زانو رو  از

 کنه اون بود ! نکارویا تونستیکه م یکس تنها

 !  انایآمب  سی لب خوندم : آگوست ری رو ز یجون دستمو باال بردم و ورد یب

 افتاد .  نی زم  یخورد و رو شیبغل واریبا شدت به د که

 .   دمیکش یق ی اومد و ازاد شد که نفس عم رونی برخورد کرد انگار که قلبم از چنگش ب  واریبه د نکهیهم

 که جان به سمتم اومد و بلند کرد .  کردنیاومده نگاه م شی که پ ییشوکه داشتن به اتفاقا همه

گفتم : گورتو گم  دیلرزیصدام م شم یکه به خاطر حال چند لحطه پ یدر حال  ایکردم و رو به آل  یتشکر 
 ! کنمیگورتو م نجایکن ، وگرنه هم 

  یمنو شکست بد یتون یم ایآسون نیبه ا یبهم انداخت و بلند شد و گفت : فکر کرد یلودخشم آ نگاه
 ! ای م کنهی م ویگور ک  یک  دمیجنگ بهت نشون م دونیم ی؟!... تو

  زیناپد هو یشدم و خواستم به سمتش برم که همون لحظه  یانقدر پر تمسخر گفت جه عصب  اسممو
 شد !

 بود ؟! یک گهید نیخراب گفتم : ا یاخم و حال  با

 تا اونا رو بکشه .  گردهیپنجم م یکه دنبال الهه ها  یبزرگ گفت : کس   بابا

 ؟! شهی+ و موفق م

 هر دفعه موفق شد .  یبار نتونست . ول  کی ـ

 از من زنده س ؟؟! زیهم به غ گهیالهه د هیاالن  ی عنی+ متوجه نشدم . 

 س .  گهید یاره . مادرت الهه بزرگ سرشو تکون داد و گفت :   بابا
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 الهه پنجم وجود داره .   هی! فقط  ستی تعجب گفتم : اما ممکن ن با

 گذاشته شد .  یقانون  نیهم ی. برا  نهی) خاله م ( گفت : اره ، در اصل ا یبان

 ؟! ی+ چه قانون

منتقل   یبعد به الهه روهاشی ، ن رهی بم ادی ب ا یکه زود تر به دن  یالهه پنجم ینگران گفت : وقت   یبان
ـ   یدرونت استفاده کن یالهه پنجم که محفوظه تو یروهایاز ن شهیاراده م یوقتا ب یبغض  ی. ول شهیم

 .  یگو ی هیمثل قض

 برسم ؟؟! روهامیتا من به ن  رهی مامان بم  دیبا ی عنی؟!  یچ یعنی+ من متوجه نشدم ! 

 با تاسف گفت : اره .   یبان

که  خوامی هوا تکون دادم و گفتم : م  یدستامو تو  یداشتم اروم باشم دستامو تو  یکه سع یحال  در
 نرسه !

 .   رمی سردرد بگ  شدیباعث م نیمشغول بود و ا ی لیبه سمت اتاقم رفتم . ذهنم خ و

 ؟؟!   رهیمامان بم دیکه با یچ یعنی

 و در اتاقمو باز کردم و رفتم داخل .   دمیکش یق یعم  نفس

ساحره که بهت بگه   هی شیپ یگفت : تو رفت تیبا سرعت وارد اتاقم شد و با عصبان   ایلحظه ر همون
 ؟! میکنی م یما چبو ازت مخف

 .   ستیواسه بحث کردن باهام ن ینده . االن وقت خوب  ری بهم گ گهید یکی+ تو 

 !  ایهم جواب بده مبه سمت در اتاق هلش دادم که گفت : ب  و

ساحره   هی؟! ما هم  میستیما خودمون ساحره ن  ی؟! فکر کرد هیزدم : چ  ادیدستش جوش اوردم و فر از
 خودت ؟؟! یواقعا برا  یگیم یاز نوع دو رگه ش ! چ ی، ول میا

داشته   ی! ممکنه برات خطر  ایجاسوس بوده م هیداشت اروم باشه گفت : اون  یکه سع یدر حال  ایر
 ؟؟!... یفهم ی نم  نویباشه ، چرا ا
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 گهید یعنیبوده !!!  یگیم یزدم : مثل جان که جاسوس بود از نظر شما ؟؟! خودتم دار  ادیفر یعصب
که تو  ستمی ن  فیمن ضع نکهی! و ا اریخوب و دلسوز و واسم در ن  یخواهرا ی. بعدشح انقدر ادا ستین

 !  وردمیسرت ن  یی. پس حاالم گورتو از اتاقم گم کن تا بال یمنو دور کن  زای چ نیبا ا یبخوا

 .   رونی حرف از اتاق زد ب  یبا بغض و تعجب بهم نگاه کرد و ب ایر

مالفه تخت فشار دادم و انقدر    ی. سرمو تو هیگر ریتخت نشستم و زدم ز یو رو  دمیبه هم کوب درو
 کردم که اروم شدم .  هیگر

بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و با شتاب   تیبکنم با قاطع نیبا ز خواستمیم که یفکر به کار  با
 بازش کردم .  

 با تعجب نگام کرد .   ن یرفتم و بازش کردم که ز  نیسمت اتاق ز به
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خودم تک به    ایجان ،   ریتقص ی و انداخت  یکرد یی چه غلطا یگیاالن به همه م نیهم  ایزدم :  ادیفر
...  ۲...  ۱!...  یانتخاب کن  دمیبهت وقت م هیثان ۵! انتخاب با خودته ،  کنمیم  فیتک واسه همه تعر

۳  ...۴  ... 

 ؟! یزن یحرف م  یدر مورد چ یوسط حرفم و گفت : دار   دیپر نیز

 به دو رو بودن !  یچشمان درشت شدم بهش نگاه کردم و گفتم : انگار عادت دار  با

 کرده ! ییچه غلطا  دونستمیهمش نقشه بود ! اصال نم  نایرفتم ، ا  سمت در به

  دوننینم گهیکه همه جان رو مقصرد هینجوری. ا رمی ازش اعتراف بگ دیافسانه بهم گفته بود که با یول 
 . 

 کرده !  یکار  هی نی نداره و ز یر یتقص چیمعلوم بود جان ه  پس

 .   دمیرو شن نیتند ز یکه قدم ها یسمت سالن اصل رفتمیراه بودم و داشتم م  یوسطا

 نگو .  یچی ! تو ه گمیآن دستمو گرفت و منو برگردوند و گفت : باشه م هی یتو

 زدم و گفتم : عاقالنه س .    یپوزخند

 قدم برداشت .   یسمت سالن اصل  به

 پشت سرش راه افتادم . منم

، چون خودمو گردن جان انداختم  یمن کارا.  رهی تقص یتمام گفت : جان ب  تیبا جد  میدیرس  نکهیهم 
  یبهتون نگفتم و سع  قتویخوشحال شدم و حق  یلیشدنش خ  دیاومد . پس با تبع یازش خوشم نم

 وقت برنگرده !  چیوجه شو خراب کنم کع ه شتریکردم ب 

 رو لعنت کردم !  نیدلم ز یدهنم گرفتم و تو یدستامو جلو شوکه

خبر   یو جان که از هر چ وانیبد باشه ؟؟! همه شوکه شده بودن ، مخصوصا ا دونهیآدم چقدر م اخه
 داشتن ! 

 پر بود !   ییو دو رو لهیادم خوشم اومد ؟! تمام اون از ح نیا هیمن از چ اخه
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 ادم شدم ؟! نیا هیچ عاشق

 ؟! شهیهم مجازات م  نی، ز دیکه جان رو مجازات کرد   نطوری اوردم و به زور گفتم : هم نییپا دستامو

 حرفو زدم .  نیخودمو لعنت کردم که چرا ا چقدر

 تحمل کنم ؟! تونستمیرو م شیمگه من دور اخه

که  یبه بابا بزرگ نگاه کردن که بابا بزرگ ناراحت در حال   یبا حرف من با نگران نیو سباست یمالن
 دم در سالن بشنون گفت : سرباز !  یسربازا

 سالن قرار گرفتن .   یاز چند لحظه دوتا سرباز تو بعد

 اهیس یو تو   دشیانداخته بود نگاه کرد و گفت : ببر ن ییکه سرشو پا نیبه ز  یبزرگ با درد مند  بابا
 !  دیکن  شیچال زندان

کارو نکن . بخشش . بابا چند سال از اون  نینوه توئه ! لطفا ا نی افتاد و گفت : بابا ! ز هیبه گر یمالن
 ! گذرهیموضوع م

بزرگ زده و سال ها جان ، به   نی به جان هم تهمت به ا  نکهیمجازات بشه . به جرم ا دیگفت : با بابا
 .  شهیجدا م یبود هم مجازات  دیاون تبع  یجا

 کرده بودم .   بغض

 بود . نکنه بکشنش ؟!  شتریجان هم ب یکه بابا بزرگ گفت جرمش از کار نکرده  ینجور یا

بزرگ به سمت اتاقش رفت . با سرعت پشت سرش رفتم و وارد اتاقش شدم و درو پشت سرم    بابا
 بستم . 

 لرزون گفتم : بابا بزرگ ؟!  یصدا با

 ؟!  نشیکشن یافتادم و گفتم : بابا بزرگ م  هیبهم نگاه کرد که به گر  یناراحت با

 نگفت ! یچیه

 بگو .   یز یچ ه یشد و گفتم : بابا بزرگ  شتریب میترس گر از
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 نگفت .    یچیبازم ه  ینشست ول زشینگاه کرد و پشت م  بهم

 ، مگه نه ؟!  نشیکش یبزن . نم یحرف  هیچند قدم جلو رفتم و گفتم : بابا بزرگ تو رو خدا  هیگر با

  یز یچ ه یازت  ! فقط شهیکه کرده اعدام م ییو گفت : به جرم تمام کارا وردیطاقت ن  گهیبزرگ د  بابا
 !...  یبگ هیبه بق  نویتو ا نکهی. ا خوامیم
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اونو   دیمجبورش نکرد . پس با ی گفتم : بابا بزرگ ، اون خودش اعتراف کرد. کس  تی و مظلوم هیگر با
 . لطفا .   دیاونو نکش یزندان ول  شیبنداز نکهیا ای،  شی ببخش

 .  شهی حرف من عوض نم  ـ

 . دمیکه جان رو به روم د رونیخورده از اتاق زدم ب  سر

 اعتراف کنه ! یگفت : نگو که تو مجبورش کرد جان
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  چیه نیهم  ی، برا شهیم ینجور یا دونستمیزد : م ادینگفتم که فر یچ یبغض بهش نگاه کردم و ه با
 ! یخراب کرد  وی. تو همه چ ستی وقت نگفتم کار من ن

 شکست که از کنارم رد شد و رفت .   بغضم

 شب بود و هه خواب .   ۲ یکردم که اروم شدم . ساعتا هیاتاقم و انقدر گر یتو رفتم

کولم انداختم و به سمت   یرو فویتوش . ک  ختمی غذا و لباس ر یبرداشتم و مقدار   یمشک یکول فیک
 چال رفتم .   اهیس

 .   دمینگهبانا رو د دمیدم در کخ رس به

 ؟!  نمیچند لحظه بب  یرو برا نیز شهی+ م

شاهزاده رو   یدادند که کس دیگفت : متاسفم شاهدخت ، شاه استفان ) بابا بزرگ ( دستور اک نگهبان
 .   نهینب

 .   قهیدق کیبغض گفتم : لطفا ! فقط  با

 لطفا .  دینگ یکه دلش به حالم سوخته بود گفت : به کس نگهبان

 ! گمینم یز یچ یشه . به کستکون دادم و گفتم : باشه ، با سرمو

 بود .  نی اونجا نبودن و فقط ز ی ها بود و افراد عاد یسلول بود که اونم براس سلطنت  هیفقط  اونجا

 ، اون سربازا هم روشون رو اون طرف کردن .  نیسلول ز یدرو باز کردن رفتم تو نکهیهم

 افتادن .  نیزم  یشدن و با خوندن ورد اونا رو هوشی خوندم که ب یورد

 .   دهیکه خواب دمیرو د نیمتوجه نقشه م نشه باز رفتم داخل سلول که ز یکس نکهیترس و لرز از ا با

 فشار دادم و صداش زدم که چشماشو باز کرد .  یپس زدم و به سمتش رفتم . بازوشو کم بغضمو

 شوکه شد .   دنمید با

 .  نی ز می. وقت ندار یبر  نجایاالن از ا ن یهم  دیگفتم : با اروم
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 برم ؟!  یچ ینشست و گفت : برا یتخت سنگ  یحرفم رو   دنیبا شن نیز

 ، بلند شو ! نی. لطفا ز یباش نجایا دیتو رو اعدام کنن . تو نبا خوانی+ م

 !   رمی نم یینکرد و گفت : جا یحرکت  نیز

 . ا یآشکار شد و گفتم : به خاطر ر گهید بغضم

 نگفت !  ی چ ینگاه ک د و ه بهم

 .   نی+ بلند شو ز

 !  شهیتر م نیاگه فرار هم کنم جرمم سنگ ـ

 . من فکر بعدشو کردم ـ حاال بلند شو .  شهی+ نه نم

 ؟! هیو گفت : نقشه ت چ سادیشد و رو به روم وا  بلند

 موافقت کرد .  یادیز ری تاخ اینقشه مو بهش گفتم  یوقت

  . فهی ک یرو به سمتش گرفتم و گفتم : غذا و لباس تو فیک

 ؟!  یمنو نجات بد یخوایگرفتش و گفت : چرا م ازم

 اتفاق به خاطر من افتاد .  نیبرگردوندم و گفتم : چون ا یا گهیبه سمت د سرمو

 نداره !  قتینگفت ، اونم مطمئن بود حرفم حق یچیه

 به برگشتنم هست ؟! یدیتکون داد و گفت : باشه ... ام سرشو

از اعدامت صرف نطر   دهیتو رو دزد ینگاه کردم و گفتم : اره . من مطمئنم بابا بزرگ تا بشنوه ک   بهش
 .   کنهیم

 ممنون .  ـ

. سربازا تا   یبر  دیبا گهیشدم و گفتم : د رهی خ  ییرو به رو وارینگفتم و سرمو برگردوندم و به د یچیه
 .   انیبهوش م  گهید کمی
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 دمی! شا  نوی ز نمیبب خواستمی نم دی. شا کردمینگاه م وارویمن داشتم د یبهم کرد ، ول  ینگاه نیز
 نباشه ! نیا دارمونید نیاخر خواستمیم

 !   دونمینم

 و گفت : باشه .   دیکش یق یعم  نفس

 به سمت در رفت و خارج شد .   و

 .   ختیرفت ، اشکام ر   نکهیهم

هوش شده چشم  یاومدم و به دو سرباز ب  رونیرفته از سلول ب  نیمطمئن شدم که ز نکهیبعد از ا و
 دوختم . 

رو از ذهنشون پاک   شیشونه شون گذاشتم و چشمامو بستم و خاطرات چند لحظه پ یرو دستامو
رو به روتون ظاهر شد . اون شما رو با استفاده از جادوش   ای شب آل میو ن ۲ یکردم و گفتم : ساعتا
  دیمقاومت کن دیکرده بود یشما سع یشد و اونو با خودش برد . هر چ  نی کنار زد و وارد سلول ز

 کرد ...  هوشیبود ، بعدش شما رو ب  شتریقدرتش از شما ب  ای چون آل دیتونستن
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 شدم و به سمت در رفتم و از اون مکان دور شدم و خودمو به قصر بعدم به اتاقم رسوندم .  بلند

 برگرده !  تونهیم  یک نکهیو ا کنهیم  کاری و چ رهی فکر کردم که االن کجا م نیز و به دم یتختم دراز کش یرو

 بود که بدونم ُمرده ! نیها بهتر از ا یخبر ی ب نیا یهمه  یول

 کردم که خوابم برد ...   الیفکر و خ انقدر

 .  دمیاز خواب پر ادیهرج و مرج ز یها یصدا با

 خبر بود ؟؟! چه

پرت کردم   یخوابم بپره  دست و صورتمو شستم و با حوله خشک کردم و گوشه ا نکهیا یسرعت برا با
 رفتم .   رونی و از اتاق ب

 . ومدیم  یاز سالن اصل صدا

 نیهم غمگ نیو سباست زنهیم  غی و ج  کنهیم هیبا شدت داره گر یمالن دمیسمت اونجا رفتم که د به
 در اروم کردنشو داشت .   یسع

 شده ؟!  ی: چ  دمیپرس نگران

 !   دهیرو دزد نی ز ایبزرگ گفت : آل   بابا

  یجلو ی؟! مگه سرباز  یچ  یعنیشوکه گفتم :  ی، ول  رهیم  شیراحت شد کت نقشه داره خوب پ  المیخ
 نبود ؟!  نیسلول ز

 که چقدر قدرت داره .   میشناسیم یرر بهتر از هر کس   ایما آل  یبزرگ : بوده ، ول   بابا

 از حرکاتم شک کرده بود .  کمی جان

 سمتم اومد و با خشونت بازومو گرفت و کشوند به سمت اتاقش .  به

 جان ؟! طستم درد گرفت !   یکنی م کاری+ چ
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 کجاست ؟! نیاتاقش و درو بست و گفت : بگو ز یپرت کرد تو منو

 !   یدیبابا بزرگ رو نشن ی+ انگار حرفا

 ؟! گمیم یکه چ  یدونیباورم نشد ! م نجاستی. فقط مشکل ا دمیشن ـ

 !  ی+ به من چه که تو باور نکرد

 ؟!   هیاالن تو چه حال نی ز ستیو صورتمو گرفتم و گفتم : معلوم ن  نی زم ینشستم رو کالفه

 نگرانش بودم !  واقعا

 !  تی کجا نی بگو ز ایگفت : م  جان

 ؟! یفهم ی نم نویازش ندارم . چرا ا ی. خبر  دونمیافتادم و گفتم : نم هیگر به

!   یداد یرو فرار   نیز دونمیبا زانو کنارم نشست و بازومو توب چنگش گرفت و گفت : م  یعصب  جان
 پس بگو کجاست !

 کجاست ! دونمی! به خدا نم دونمی! نم دونمی+ نم

 ؟!  یداد یفرار  ویو ک یکرد کاریچ  یدونیگفت : م یعصب

 که دوسش دارم رو نجات دادم .  ویگفتم : اره ، کس  هیگر با

 گوشم !  یم زد تومحک هوی

زد : از   ادیکه فر  خوردی صورتم غلت م یو اشکام رو زدمیو ناباور بهش نگاه کردم . نفس نفس م  شوکه
 زندان !  رفتی؟! اون فقط دو سه سال م یزندادن نجاتش داد

اعدامش  خواستنی چشمم آشکار بود و گفتم : م یو نفرت از جان تو شدمیکه بلند م یدر حال  هیگر با
 کنن !

 ؟! یگفت  یرفتم که باز محکم بازومو گرفت و گفت : چ رونی از اتاقش ب و

 ؟؟  یبا سرعت پس زدم و گفتم : بهم دست نزن ! برو گمشو ، اوک دستشو
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 به سمت اتاقم رفتم و درو پشت سرم قفل کردم .   و

 گوشم ؟! یکرده بودم که زد تو یمگه من کار بد اخه

 !  اومدیبند نم  میگر

،  دهیندزد  ای رو آل نیبگم که ز نیو سباست  یبه مالن خواستمیاالن هم اصال رو به راه نبود . م تیوضع
 دادم ! شیاعدامش نکنند فرار نکهیا یبلکه برا

 کرده بودم ؟؟! یدرست یکار 

 بعد به عالم خواب رفتم ... یا هی، ثان دم یتخت دراز کش یرو

 ناشناخته بودم .  یجا هی ی، تو باز کردم   چشمامو

 به اطراف نگاه کردم .   دهیترس یشدم و کنجکاو و کم بلند

آب ، آتش ،   یبودم . نشان ها سادم یوسط اون چهار تا سنگ وا قایچهار تا سنگ بود و من دق دورم
 باد و خاک روشون هک شده بود .  

 پام بهشون وصل شد . ری از ز یکه نور   کردمیبه سنگ ها نگاه م داشتم

 روح پنجم ) الهه پنجم ( منم !   گفتیداشت بهم  م ییجورا هی

 به اطراف کردم ، کجا بودم ؟! یا گهید نگاه

 به قصر ؟! گشتمیبر م دیبا  چطور

 من ! ی: سالم بر بانو   دیچیگوشم پ یتو ییاز قدم بردارم که صداقدم  اومدم

 شدم ! خکوبیم سرجام

 نبود .   یکس  یبازم به اطراف نگاه کرزم ول  دمینگاه ترس با

 ؟!  نجامی؟! چرا من ا  یهست ی+ تو ... تو ک
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ه . همه منو ملکه  نیشد : اسمم کارول دهیشن  کردی صحبت م یو آرامش خاص  تی زن که با مالم یصدا
 .  شناختنیم  نیزر  نیسرزم

 ! خودشه ، مامان بزرگ بود !  نیکارول 

 ...  یر یگ یقدرت ها تو م یصداش اومد : تو به زود  باز
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 ؟! یتعجب گفتم : چطور  با

 ! یفهم یبزرگ گفت : باالخره م مادر

 راه داره .  هیفقط  روهامیمن به ن دنی+ اما ... اما رس

 بزرگ گفت : منم از همون راه منظورم بود .  مادر

 ؟! وفتهیم یگفتم : چه اتفاق  شوکه
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  طانیبه دختر ش  نیزر  نی. نزار سرزم یر ی جلوشو بگ یتون یدر راهه ، که فقط تو م یبزرگ : جنگ مادر
 به توعه .  نی برسه . چشم تک تک افراد سرزم

 که جوابمو بده !   رفتی داخ تفره م یه

 ؟! رهی می+ مامانم م

 .  یای موضوع کنار ب نیبا ا دیتو با ـ

 ؟!  امیکنار ب تونمیم ی+ چطور 

 .   ایم  یدونیبهتر م نویتو ا ـ

 نگفتم .  یچیه

 ؟!  یچه زمان یگیگفتم : بهم م یا هیاز ثان بعد

 .   یر یاتفاق رو بگ نیا یجلو یتون یجنگ . تو نم دونیم یتو ـ

 ...تونـی+ م

 !   دمیاز خواب پر هوی که

 و به اطراف نگاه کردم .    دمیکش یق یعم  نفس

 نداشت !  تی، واقع ودیاتاقم بودم ، خواب بود ! اره خواب  یتو

 رفتم .  رونیو صورتمو شستم و از اتاق ب  دست

 بود . به سمتش رفتم . یدر حال رفتن به اتاق خاله مالن مامان

 ؟!  یگفتم : خوب یبا لحن اروم  ساد یمن شد وا متوجه

 ؟! ی. تو چ ستمی:  بد ن مامان

 .   نطوری+ منم هم
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 ؟؟! وفتهیجنگ راه م یبره که گفتم : اممم ... به زود خواست

 با اومدنش ما رو به جنگ دعوت کرد!   ایآل ـ

 هست ؟!  یعنی+ 

 .   رنمی. بعدا باهات حرف م  یمالن ش یپ  رمیاره ... من م ـ

 اتاق خاله .  یتکون دادم که رفت تو سرمو

 سمتم ! ادیجان داره م دمیکردم که از دور د  ییاطراف نگاه گذرا به

 که بهم زده بود متنفر بودم ازش !  یلی به خاطر س هنوز

 راهمو گرفتم و به سمت کلبه افسانه رفتم .  پس

 دنبالم .  ادیکه ن  زدمی، البته حدسشو م ومدیدنبالم ن گهید

  شتریزدم و سرعت قدم هامو ب یپوزخند گشتیم نی دنبال ز دیکار داشت و با یقول خودش کل  به
 افسانه . یبه کلبه  دمیرس  نکهیکردم تا ا

 در بدون زده شدن برام باز شد .   بازم

 منتظر به در کلبه که من همون لحظه وارد شدم چشم دوخته بود . یصندل یرو افسانه

 ؟! نجایا امی م  ینستدوی+ از کجا م

 کلبه م .   یچوب یپله ها یپاهات رو یصدا ـ

 ؟! یهست  یناش یادیدروغ گفتن ز یتو یدونست یتکون دادم و گفتم : م سرمو

 ! با یزد و گفت : تقر یلبخند

 خندم گرفت .   که

 خب ؟! ـ
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 کجاست .   نیز نکهینه و ا  ایبود  قتیخوابم حق یبهم بگ خوامی+ م

 .   تونمیرو نم   نیز ینه ، ول   ایبوده  قتیاون خواب حق یبهت کمک کنم که بفهم  تونمیم ـ

 + چرا ؟!

 بهتره !  یندون ـ

 + چرا ؟!

ممکنه بتونه اطالعاتتنو بکشه باال    نکهیو ا دهیکه بهتون سابت کنه اونو ندزد نهیهم دنبال ز  ایچون آل ـ
! 

 ؟! میحرفو پشت سرش زد نیکه ما ا دهی+ اون از کجا فهم

 اون همه جا جاسوس داره ؟! یجان ، فراموش کرد  ایبهم زد و گفت : م یلبخند

 شدم و پکر گفتم : اره ، فراموش کرده بودم ...  قانع

 اون کجاست .  یبا ارتباط به ذهنم بهم بگ یتون یگفتم : خب م دیبا ام بعدش

 !  شهینه باال انداخت و گفت : نم یبه نشونه   روهاشویا

 چرا ؟!  گهیدفعه د نی+ ا

دوت بخونه . اون موقع ست که جد و اباد تو هم برا   قتوی چون ممکنه جلوت ظاهر بشه و طلسم حق ـ
 ! یدیشرح م 

 موهام فرو کردم .  یلب گفتم و دستامو تو ریز   یو کالفه لعنت  یعصب

 ؟! شهینم یعنی+ پس 

  یو بهم بگو که اون خواب لعنت اینه باال انداخت که گفتم : باشه . پس ب  ی ابروهاشو به معن  بازم
 نداشت !  قتیحق

 !  ایکه خوابت دروغ باشه م دمیخب ، من احتمال نم یول ـ
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 ممکنه .  ری! غ زمیعز  یاحتمال بد دی+ با

 الزم رو داخلش گذاشت ...  یال یو وسا دیکش یا رهیحرکاتم خندش گرفت و مثل دفعه قبل دا از

 

 

 

 

 

 

 

60 : 

 

 

 کارش واقعا منو جذب خودش کرده بود .   نیا یتو ی، و حرفه ا بای ز یساله با چهره ا ۲۷دختر  افسانه

  نمیبیرو م  یکیهستم و تا  یادم شناس حرفه ا گمیاز همون اول هم بهش نداشتم ، نم یبد حس
 بود !  یاون عال  ینه ، ول   ایخوبه  فهممیم

 ـ   کردمیم نشی هر نظر و من تحس از

 دروغشو ؟! ایاز اتمام گارش گفت : اممم . بهت راستشو بگم  بعد

 تره !  ندی+ از لحنت معلومه دروغط خوش آ

 .   ادی خوشم م  اتی زبون  نیری از ش شهیکرد و گفت : هم  یلبامو جمع کردم که تک خنده ا و
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. چه   شهیم ختهی ر ییجنگ خون ها ی. تو در راهه یشد و گفت : متاسفانه جنگ ی، جد یاز کم بعد
  روزی، که اون جنگ رو پ عتیخواهد شد از چهار روح طب  دایپ  یگناه و چه به حق . فرشته نجات یب
 !   ریبگ  یبهت داده رو جد نیرو که کارول  ی. هر هشتار  کنهیم

 ؟؟!  دمیکلمه از حرفاتو نفهم هیکه اصال  یدیلبامو جمع کردم و گفتم  : فهم کالفه

 ؟!  یدینفهم شویبهم نگاه کرد و گفت : چ ی چشم ری بود پوکر ز نیی که سرش پا  یحال  در

 ؟؟!  شهیم داشی+ فرشته نجات از کجا پ

کدوم   چیه  یتو یجان ! اگر دقت کرده باش   ایواضح بهت بگم م تونمیبلند کرد و گفت : من نم  سرشو
 .   کنمیم  ییط راهنما. فق گمیرو نم  یاز حرفام اسم کس

 !  دمیاالن فهم کنمی + حس م

 مامان بزرگم درست بوده ؟!   یحرفا  یعنیداد که ادامه دادم : پس  رونینگاه کرد و نفسشو ب بهم

 بزارم .   ونیحرفا رو با شاه هم در م  نیا دیبا نکهیجمع کرد و گفت : اره و ا لباشو 

 . مامان که خبر داشت .  دونن یم کنمی + حس م

 ؟؟! یکنی حس م  یچ گهیتو د -

خنده که اونم خنده ش گرفت و گفت : پاشو . وقت رفتنه . همه  ری زدم ز هو ی نگاه کردم که   بهش
 .   گردنیدنبالت م

 شدم و گفتم : باشه .  بلند

 .   امیمنم باهات م -

 + چون شب شده ؟؟!

 ! الیخی خنده ارامه دادم : ب با

 با شاه حرف بزنم .   خوامیگاه کرد و گفت : مبهم ن متاسف
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 ...  میقطع شد و گفتم : اوه ! اره ، باشه . بزن بر خندن

 با تعجب نگاهمون کردن .  دنیتا همه افسانه رو دو شا دوش من د می دیبه قصر رس نکهیهم

 بود !   ایبود که اونم متعلق به ر نشونی ب ینگاه عصب  هی فقط

 بخ جمع .   میدیبهش زدم که رس  یپوزخند

 کرد .  تشیبه اتاق جلسات هدا دیبزرگ تا افسانه رو د  بابا

 از دستش و گفتم : حوصلتو ندارم .   دمیحرکت دستمو کش هیبازومو گرفت که با  تی با عصبان ایر

 اتاقم .  یپر تمسخر بهش انداختم و رفتم تد  یتک نگاه و

 .   دمیکه جان رو د هیچ گهید ایاتاق باز شد . اومدم بگم ر در

 ؟!  کنهی م کاریچ  نجای حرف بهش نگاه کردم که گفت : افسانه ا یب

 ! دیشیگرفت بهتون بگه متوجه م میتصم  نیسرزم نینگاه کردم و سرد گفتم : اگر شاه ا  بهش

استراحت   خوامی. م رونی از اتاقم برو بنگام کرد که ابروهامو باال انداختم و گفتم : حاال  یحرفم حرص از
 کنم . 

 که خوندم ، در باز شد .  یبگه که با ورد یز ی چ خواست

 .  رونینگفت و رفت ب   یچی با شدن در ه با

شب چشم دوختم که   یک یو به تار سادمی. کنار پنجره وا رونی ورد و برعکس خوندم که رفت ب منم
 .  دمیپشت درخت د یا هیسا

 اومد !  رونی از پشت درخت ب یدقت کردم که کس شتریخم شدم و به اونجا ب  یکم

 رو به روم قرار گرفت .   ایلب گفتم و با سرعت از اتاق خارج شدم که ر ریز یا یلعنت  یو عصب  شوکه

به   ای یگی؟! م ای م یکن ی م یچه غلط یمدت دار  نیزد : ا  ادیفر تی زد و با عصبان   واریمنو به د محکم
 ؟؟!  کنهی م ییغلطا هیدخترش داره مامان بگم 
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 زدم و گفتم : باش . برو بگو .  یعجله پوزخند به

 آخم در اومد !...  گهیبار د نیکه ا واریاز کنارش رد بشم که باز زدم به د اومدم
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 اخم بهش نگاه کردم و گفتم : چه مرگته تو ؟!  با

از تو بپرسم   دی سوالو من با نیباال انداخت و با انگشت اشاره ش به من اشاره کرد و گفت : ا ابروهاشو
! 

کنترلتو از   یروش بتون یرو دار  یک ی یدی! چون فهم  تهیمرگ هیانگار تو  ی. ول ستین میمرگ چی+ ه
 ؟!   یر یگیپاچمو م یو ه یدست داد

 خوردم ! یمحکم  یلیبا تموم شدن حرفم س که

ازش   خوامیدارم م  تیترب  یخواهر سر به هوا و ب هی: چون   دیغر یا اخم نگاش کردم که عصب و ب ناباور
 !  ستیگوشش بده کار ن  یمحافظت کنم ول 



 آب یزاده  یدختر 

173 
 

تا صبح بشمارشون .   نی که دوست دارن باشه . بش ییزدم و اروم گفتم : تو حواست به کسا  یپوزخند
واقعا محافظت از من بود که تا من  هیو اگر ... قض یبد  ری که به من گ رهیحوصلت سر نم  ینجور یا

 حواسم به خودم هست !   ی. به اندازه کاف یکه از من محافظت کن   یکن یهستم تو غلط م

دختره   نی گفت : بب یفشار داد و با لحن وحشتناک واری بازوم گذاشت و منو به د یدستاشو رو یعصب
 !   یتو خواهر من نکهیشک دارم از ا ی نه ، ول ایاورده  ایتو رو واقعا مامان به دن دونم ی، نم تی ترب یب ی

مثل تو بدم    ییمثل تو خوب باشن ؟! از ادما دیهمه با ی، فکر کرد  هیزدم و گفتم : چ  یکم رنگ پوزخند
 و تظاهر به خوب بود... یو عوض فتهی ! خود ش ادیم

 شهیم نیزد : مامان که حواسش بهت نباشه هم  ادیفر ا یکه ر دیدهنم ماس یدوم حرف تو ی لیبا س په
 .   تیترب  یدختر الت و ب  هی! 

. وگرنه دستتو   یدست روم بلند کن گهید یزدم و گفتم : حق ندار  یل یدفله من بودم که بهش س نیا
 ! کنمیقلم م

 شد !  یوارد سالن اصل ن یبا سدعت ازش گذشتم که همون لحظه ز و

 !!! دمیرس ریاز نهادم بلند شد ، د  آه

 بودم که پشت درخت بود !  دهیرو د نیز

 !  شدیم داشیحاال حاال ها پ  دینبا

  پاره شده بودن   یشلوار ش کم  یها نییلباس و پا  یها نیبود و است ی زخم صورتش

 .   نهیمبل بش یسمتش و کمکش کردم که رو دم یو دو  دمیکش ینیسر و وضعش ه دنید با

 شد .   داشونیهم پ هیلحظه بق همون

 سرش اوردن که مجبور شده برگرده !  یینبود چه بال معلدم

 روز انداخته ؟! نیاونو به ا ییچه کسا نکهیا ای

 .  گردهیداره دنبابش م  ایافسانه بهم گفته بود که آل ی. ول  خوردیذهنم چرخ م یتو ایاسم آل همش
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 ه باشه ! کرده باشه و در حد مرگ کتکش زد داشیپ  ایآل ریساعت اخ کی یتو محاله

 .   بودمیاون افراد م نینداشت منم ب  ت ی دور شدم . همه دورش بودن و خوب نیز از

 .   کردی نگاه م نیز ی اخم و موشکافانه به صورت زخم  یکه داشت با کم دمیرو د افسانه

 باشه ؟!  ایو گفتم : ممکنه کار آل  دمیسرعت سمتش دو با

 نگاه کرد و گفت : نه .  بهم

 ؟! و چرا نه ؟!  هی+ پس ... کار ک 

 کار خودش باشه !  زنمی حدس م نکهیو ا گردهی داره دنبالش م  ایچون که بهت هم گفتم ، آل -

 تو سرته ؟!  یگفتم : چ شوکه

  یباشجلو  ه یقدم از بق هی دی. با یاز اون نقشه با خبر ش   دیتو با ینگاه کرد و گفت : نقشه شه ! ول بهم
 . 

 ؟!... میبکن  میتون یم کارینگاه کردم و گفتم : چ  نیبه ز نگران

 .  رفتمی م نیبه اتاق ز یبهونه ا هیبه  دی . با رونی شب بود که از اتاق زدم ب  ۱۲ یساعتا

سمت اتاق   ومدیم هیاول یکه داشت با جعبه کمک ها دم یکه کالرا رو د گذشتمیم نیاز اتاق ز داشتم
 .   نیز

 زدم و به سمت کالرا رفتم .  یلبخند

 ؟! دیداشت یخم شد و گفت : شاهدخت کار  یو کم  سادیوا دنمید با

 .  یبر   یتونی. تو م  نیز شی پ برمشی رو ازش گرفتم و گفتم : من م هیاول یجعبه کمک ها اروم

 تکون داد و رفت .  یسر 

 اول رو رفته بودم .  قدم

 رفتم و در زدم ...   نیسمت اتاق ز به
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 تو کالرا . ای : ب  دمیشن  صداشو

 و فقط شلوار پاشه .  ستیتنش ن  رهنیپ دمی اتاقش شدم که د وارد

که رو به   نهیآ یتختش گذاشتم که از تو یرو رو هیاول  یکمک ها یو جعبه   دمیکش یق یعم  نفس
 ! ی؟! تو فقط دو شبه فرار کرد یو به سمتم برگشت که گفتم : چرا برگشت دیمنو د ودی سادهیروش وا

 .  وفتادمیم ای گفت : االن وقتش بود که برگردم وگرنه واقعا به دست آل نیز

 روز انداخته ؟! نیتو رو به ا ی+ ک

 .   یمیقد یدوستا ـ

 ؟! یواضح حرفتو بزن  شهی+ م

به سمتش رفتم و اروم دستش رو پس زدم و   تخت نشست و خواست در جعبه رو باز کنه که یرو
 . کردیکردم و بهش نگاه کردم که داشت نگام م یپنبه برداشتم و ضد عفون  یا  کهیدرشو باز کردم و ت 
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 .   شنومی+ خب ؟! م

کرده بود گفت :   یز ی که بخاطر دردش اخم ر یکه در حال دمیکش  شیشونیزخم پ   یپنبه رو رو اروم
. روز دوم در حال قدم زدن  دمیجنگل پرسه زدم و نخواب  یشب تموم تو هیرفتم .  رونی از قصر ب یوقت
 ـ قبال دوستام بودن .   دمیرو د ای جنگل بودم که چنتا از افراد آل یتو

بهش نگاه کردم و گفتم : در    کردمی م یگونه ش بود ضد عفون  یکه رو شویکه داشتم زخم بعد یحال  در
 ؟! یکرد یحق اونا ه بد

بابا بزرگ رو بکشن ، کارشونو خراب   خواستنیاونا م  نکهیا یاز حرفم بهم نگاه کرد و گفت : برا ناراحت
 کردم . اونا هم رفاقتمو نو تموم کردن . 

به سمتم هجوم اوردن و منم با   دنیبعد ادامه داد : اونا تا منو د یا هیبهش کردم که ثان یا گهید نگاه
.  دنیخبر ندادن که منو د ایاونا به آل یمقاومت نکردم . ولکه داشتم گذاشتم منو بزنن و  ینقشه ا

 پس تا برگشتم قصر ، شب شد ـ   رسهیدستش بهم نم ای راحت بود که آل  المیخ

کردن زخماش برداشتم و گفتم : نقشه ت انقدر کار ساز   ینگاه کردم و ناراحت دست از ضد عفوف   بهش
 ؟! ینکرد یبزننت و مقاومت یبود که گذاشت

کار منو   نیبا ا یخواستیتو م نکهیا یعنیچشمام نگاه کرد و گفت : در اصل نقشه تو عمل کرد.  به
منو شکنجه داده و از  ایکارم فکر کردن که آل نیشاخ و برگش دادم و با ا یاعدادم نکنند . منم کم 

 دستشون فرار کردم . بابا بزرگ انگلر از دستور اعدامم صرف نظر کرده !

 ؟! یگی راست م  نویخرش با سرعت نگاهش کردم و گفتم : اگفتن جمله ا با

بدنش و بستن    یکردن تموم زخما ینگفت . منم بعد از ضد عفون  یچیه گهیتکون داد و د سرشو
داده شده مثل ادم  گهیشانس د  هی تی به سمت در رفتم و گفتم : حاال که باز به زندگ قشیعم  یزخما
 کن ـ    یزندگ

 ...  دمیو خواب دمیتخت دراز کش یسمت اتاق خودم رفتم . رواز اتاقش خارج شدم و به  و

و به عقب برگشتم  دمیشد از خواب پر دهیکمرم ک یکه رو یز ی شب بود که با حس کردن چ یها نصفه
 ! دهیتخت دراز کش یکه رو دمید  ویکس  یکی تار یکه تو
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 و بتفش اتاق رو روشن کرد .  یاب یکه خوندم گو یبا ورد  یول  دمیترس یکم

 تو ؟!  یکنی م یچه غلط نجایهم و گفتم : ا یرفت تو دیاخمام شد  ایآل دنید با

من ها ؟؟!  ر یتقص  ینداز یو م یدیم  یرو فرار   نیحساب . پس ز هیزد و گفت : اومدم تصو  یلبخند ایآل
 !   هینقشه هوشمندانه ا

پاتو  گهیشده ! حاالم از بنجا برو و د ینجور یاکه  قتهیننداختم . حتما حق یکس  ری رو تقص یز ی+ من چ
 اتاقم ! ینزار تو

 . کار تو بوده .   میبا هم رو راست باش  ایب ـ

 کنم ؟! یکار   نیهمچ تونمیم  ی+ نبوده . من چطور 

 پس نپرس .  یکه چطور  یدونی ساده س . خودتم م ـ

که  یکرد یساز  نهی من زم یبرا  یکه کرد ی. با کار  میمعامله کن ای نگفتم که ادامه داد : خب ب یچیه
 اتفاق ...  نی و من خوشحال شدم با ا  دهیم شیرو افزا هی ترس بق نیبکنم و ا تونمیم خوامی م یهر کار 
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  یول ن یکارو کرد نیخودتون ا  یبه ناخوناش کرد و گفت : هر چند برا یباال اورد و نگاه دستشو
 تو بهت بدم ـ   زهیجا  خوامی.حاال م دیبه منم رس یسود

 ؟! یخوایم ی کردم و گفتم : چ اخم

 بدم .  هیبهت هد خوامی . م خوامی ازت نم یز یزد و گفت : چ یلبخند

 .  خوام ی تو رو نم هی+ هد

 منتظرته .   ی. تو باغ پشت یگفت رید ـ

 یتو یا لهی دفعه ح نیا دمیباال اورد و گفت : قول م کشویبهش نگاه کردم که انگشت کوچ  مشکوک
 کنم .  دارشون یب  خوامیم یعنی.  شنیم  داریقصر هم ب یکار نباشه . البته عجله کن ، چون االن اهال

 ؟!  یبکن یخوایم ی+ چه غلط

 هم حضور داشته باشن .   هیبق ینی بیتو م هی تو هد  یوقت خوامیم ـ

 پشت قصر تلپورت کردم .  دیترد با

 نبود ، برگشتم .  یز ی به روم که چ رو

درختا بود   یکه تو یی، و اونجا با کمک نور ها دیدستم خاموش شد و ناپد یتو یلحظه گو همون
 روشن شد .  

 آشنا بود ! ی ل یچشماش خ بیبود ، عج سادهیاقا وا هیرو به روم نگاه کردم ـ  به

 نگاه کردم و گفتم : شما ؟!   بهش

 . کردیاقا با تعجب نگام م اون

 .  دمیرو د ایدادم و برگشتم که آل رونی ب  نفسمو

 ؟! هیاقا ک ن یچه خبره و ا نجای+ ا
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 ؟؟!  یکرد و گفت : بابا تو نشناخت یپر تمسخر  یخنده  تک

 نگاه کردم !   ای به اون اقا و آل شوک

  ستیقشنگ ن تی موهام فرو کردم و گفتم : شوخ یقدم عقب رفتم و دستمو تو هیو   دمیخند شوکه
 !  ستیمن سال هاست که رفته . ممکن ن  ی! بابا ایآل

 ، نگاه کردم .  کردینگام م نیاون اقا که غمگ به

 نگام نکن !   ینجور یشدم و گفتم : ا   یعصب

 ! ست ی قشنگ ن تی و بازم حرفمو تکرار کردم : شوخ  دمیشوکه خند باز

 ! ادیم ادت ی چشماش نگاه کن اونو  یبار تو هیبگذرم که بازومو گرفت و گفت :  ای از کنار آل اومدم

 ! یو گفتم : گورتو گم کن لعنت  دمیدستمو از دستش کش یعصب

 باغ پشت قصر اومدن ـ  ی هم تو هیو بق ایقدم رفتم که مامان و ر چند

 نگاش کرد .   تیبعد با عصبان   یاون مرد شوکه شد ول دنیبا د مامان

 !   ستی سمتش رفتم و گفتم : مامان بهم بگو اون بابا مون ن به

 چشمام نگاه کرد . انگار منتظر بودم بگه نه ! یتو نگران

 اتفاق رو نداشتم !  نیتوقع ا واقعا

 !  گفتینم ی چی ه یدهن مامان چشم دوخته بودم ول  به

 زدم و به اون مرد اشاره کردم و گفتم : اون بابا مونه ؟!   ادیفر شونیپر

 رفت ، انگار فشارم افتاده بود !   یلیتح  میانرژ هوی

 نشد ! یحالم بهتر شه ول  کمیتا  دمی کش قینفس عم  چنتا

 نیالل شد هوی پسش زدم و گفتم : همه  یشونیبا پر ی بازومو گرفت ول   ریبه سمتم اومد و اروم ز ایر
 ! ستیاون بابامون  ن   نی. بگ گهید نی؟؟! بگ
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 نسرد باشه گفت : خودشه .  داشت خو یکه سع  یدر حال مامان

بود با   کمی که نزد ایلحظه تعادلم رو از دست دادم که ر هیشده بود و  یپام خال   ری، انگار زفشرد   قلبم
 سرعت نگهم داشت .  

 ! یپسش زدم و اروم به سمت اون مرد رفتم و گفتم : انگار بابامون بود  بازم

 .  ستین گهیکردم که بفهمه د دیتاک  یلیخ  یکلمه بود یرو

 . حاال گمشو !  یگفتم : کارتو کرد ایبه آل  رو

 !  ایم کنمی زد و گفت : خواهش م  یپوزخند

 اسممو با تمسخر تلفظ کرد .  بازم

 شد ـ  بیبعد غ یا هیثان

 دور شو بابا !  نجایاز ا ی تونیرد رو به روم نگاه کردم و گفتم : تا م م به

 بارش کردم !  هیو کنا کهی گرفته بودم و ناخواسته کلمه بابا رو پر ت ادی  ای آل یاز حرف زدنا منم

 .   کردی بهم نگاه م فقط

،  یاومد ری... د یکه قبال بود یی برو ! برو همونجا نجای؟! از ا یدیزدم : نشن   ادینخورد که فر یتکون 
 ، بدون تو !   یشنوی... م میادامه بد میتونیاالن بدون تو م

 ...  دیمنو عقب کش یبه سمتم اومد و کم یبا نگران  یمامان نگاه کرد که خاله بان به
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 !  دهی. رنگ پر شهی. االن حالت بد م ایدلم ، با من ب زیگفت : عز و

 !  ومدیم دیخاله ! نباگفتم : برگشت  اروم

 .   ای، باشه . تو با من ب زمی نگاه کرد و گفت : باشه عز شونمیجال پر به

با سرعت برگشتم که با چهره غرق در خون بابا رو به رو    ایر  دنیکش غی که با ج برد ی زور داشت منو م با
 شدم !

 سمتش و جلوش زانو زدم و برش گردوندم .   دمیدو شوکه

 .  زدیم رونیدهنش خون ب  از

 شد ؟! ینجور یشده ؟! چرا ا یو گفتم : چ ختیاشکام ر 

 جان سپرد و گفت : ببرش .   هیبزرگ به سمتم اومد و بلندم کرد و   بابا

 رفت ! ومدهی! ن رمیجلوشو بگ  تونستمیو نم   ختی ریم  اشکام

 شد ؟! ینجور ی: چرا ا جان رو پس زدم و گفتم یدستا

 .   کیبرن نزد  زاشتی بازوهامو سفت گرفته بود و نم جان

 گفت : اونو آلودش کردن .   یمالن

 مگه نه ؟!  شه ینگاه کردم و گفتم : خوب م  یخاله مالن به
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 نه تکون داد .   یبه معن یسر  یبا ناراحت خاله

 هم فشردم .  یرو چشمامو

 !  دیکه داشتم پر ییلحظه تموم حسا هی یتو

 ببر .   نجایفشردم و گفتم : منو از ا یحال بودم . دست جان رو کم  یب فقط

 بهم نگاه کرد و منو به سمت اتاقم برد .  یبا نگران جان

 !  رفتی شده بود از جلو چشمام نم داشیکه تازه پ یپدر  یخون صورت

 ! یومدیم  دی! نبا گردهیرفته و برنم  دونستمی! حداقل م یُمرد کردمی. حداقل فکر م  یاومد ینم کاش

 باشم ؟! شتی پ یخوایتخت نشستم که جان گفت : م  یرو

 + نه ، برو .  

 اتاقم هستم .  یتا یباهام داشت یاگه کار  یتکون داد و گفت : ول سرشو

 سرمو تکون دادم و گفتم : باشه .   اروم

 دم !  ز  غیبالشت فرو کردم و از ته دلم ج یرفت سرمو تو   نکهیهم

 بعد خوابم برد ... یا هیتخت افتادم که ثان یجون رو یزدم که گلوم درد گرفت و ب  غی ج انقدر

 . دمیخوابم ، از خواب پر یتو شبید یزنده شدن صحنه ها با

 بودم .   دهیتخت دراز کش  یحرکت رو بدون

 ! خوردی ذهنم پر م یتو یومدی م دینبا یکلمه  همش

 که در اتاق باز شد .   کردمی بودم از پنجره نگاه م دهیتخت دراز کش یکه رو  نجوریهم داشتم

 اتاقم . یاومده تو ینگاهمو هم نچرخوندم . کنجکاو نبودم که ک یتظاهر کنم خوابم ول نخواستم
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  دنمیدستش گرفت و اروم گفت : م  یتخت و کنار من زانو زد و دستمو تو نییپا  ایر  هیاز چند ثان بعد
 .   یدار  یچه حس

 دارم .   یچه حس دونستیکردم . اره ، اون م اشنگ

 !  دیبه خودش د شتری اون محبت بابا رو ب یپدر اونم بود ، ول  چون

  شدیم بشیکه اون نگاه ها نص  ی. تنها کس  دمید یخودم نم یخاص بابا رو رو  یوقت نگاه ها چیه
 بود .   ایر

 ؟! میبزن  یدور  هی میکه بر هیحس بهش نگاه کردم که گفت : نظرت چ یب

 بستم و گفتم : نه .  چشمامو

 کار کنم حالت بهتر شه ؟! یچ ـ

 نگفتم .   یچ ینگاه کردم و ه  بهش

ـ  دایپ  یز یچ یول  کنهی حالمو بهتر م یفکر کردم که چ  نیا به  نکردم 

 .  یچی+ ه

 .   شمینگام کرد که گفتم : شب خوب م نیغمگ

 تکون داد و گفت : االن من برم ؟!  سرشو

 تکون دادم و گفتم : اره . سرمو

 باشه .   ـ

 از اتاق خارج شد .  ای که ر دمیکش یق یبلند شد . نفس عم  و

 که سرگرم بشم .  کردمیم  یبلند شدم و به سمت حموم رفتم و با اب باز  یا هیاز ثان بعد

 اومدم .  رونی حموم بودم ، بعدش ب یساعت تو دو

 .  دمیرو پوش  ۸۰پاچه   یبلند و شلوار طوس  نیاست دیبافت سف هی
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 با حوله م خشک کردم و موهامو محکم باال بستم که دردم گرفت .   موهامو

 توش بود .   یس یهنوز اثرات خ چون

 اتاق باز شد و مامان اومد داخل . نگاش کردم که به سمتم اومد .  در

 برام ؟! سرم درد گرفته .   یکنی : مامان کش موهامو محکم بستم ، بازش م گفتم

 شونه کردم ... یتکون داد و کش موهامو باز کرد که موهام رو پخش و پال کردم و کم سرشو
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 .  مینشست یسلطنت یمبل ها  یو رو میشد  یمامان وارد سالن اصل همراه

 ته بود . راه انداخ  ایبود که آل یسر جنگ بحث

 ؟!  کنندی چه زمان حمله م قایدق دیدونی+ م
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هستن . همه  یساز  یهفته س که که فعال سربازا در حال آمادگ کی یبه زود یبزرگ گفت : نه ول   بابا
 .   ننی بی دارن آموزش م

 .  ستمیبلد ن  یز ی من چ ی+ ول

 .  شهیشروع م نات یتمر گهیکارو سپردم به جان . دو ساعت د  نیبابا بزرگ گفت : ا ـ

 تکون دادم که بازم مشغول صحبت شدن .  سرمون

 کنم .  نیساعت بعد جان منو صدا زد که برم و باهاش تمر دو

 .  امیاز عهدش بر ب  تونستمیم یسخت بود ول  ناتیتمر

 اشتباه کرده بود .  یجنگ بود ول  یبود و شرکت نکردن تو  میخراب کردن روح  یبرا  ای کار آل نیا درسته

جلو  می رفت یم  یهر چ نایداخل قصر . تمر میو بعدش رفت میکرد نیشب تمر  ۱۰صبح تا   ۹ساعت  از
 بود .  نینظر من ا دی. البته شا شدیآسون تر م

 ... دمیاتاقم و بعد از دوش گرفتن خواب  یتو رفتم

 جنگ بودم .  یرفتم و اماده  ادی رو با کمک جان   ناتی و من تموم تمر گذشتیپشت سر هم م روزا

 .  ی خطرناک تهاجم یگرفته بودم هم طلسم ها ادی کار با صالح رو  هم

 تموم شد !  گهیرو به جان گفتم : خداروشکر د یگرفتم با خوشحال  ادیرو هم که  نی تمر  نیآخر

 ! یکن یدادم رو باز مرور م ادیکه بهت  یناتیمرو گفت : تا زمان جنگ تمام ت دی حالت چهره م خند به

 مونه ها ! یم ادمیشد و گفتم :   یخال بادم

 .   دیو منو به سمت قصر کش دیخند  بازم

سربازا اجازه خواست تا وارد سالن  یبا لباسا یکه فرد میخوردیشام م  میو داشت میشام بود  زیم سر
 بشه . 

 بهش نگاه کردم که بابا بزرگ اجازه شو صادر کرد .   موشکافانه
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گوش بابا بزرگ گفت که بابا بزرگ بلند شد و رو به همه   ری ز یز یکنار بابا بزرگ رفت و خم شد و چ  مرد
 .   رمیچند لحظه م یمو گفت : من برا

 نگاه کردم .    بهش

 . هی موضو چ نمیکه کنجکاو شده بودم بب   بیعج 

 بلند شده بود !  زیکه بابا بزرگ از سر مبود   یموضوع مهم  حتما

 .  یرفت منم بلند شدم و گفتم : من شامم رو خوردم ، مرس   نکهیهم

 یو رفتم اون سمت دمیپر نییبا لبخند ازشون دور شدم و به سمت اتاقم رفتم و بعدش از پنجره پا و
 که بابا بزرگ همراه اون سرباز رفت .  

روش هم   نیمعلق بشم ، با هم یا هیثان یخونم که بتونم براب یداده بود ورد ادیبهم  ایر  ایتازگ
 !  نییبپرم پا  یکرده بودم که از ارتفاع به اون بلند دایشجاعت پ

 بودن .   سادهیوا واریو اون ور د میچند قدم ی. تو سادم یوا یوار ید پشت

 ؟! یار یبدست ب  یاطالعات یبزرگ گفت : خب بگو ادوارد . تونست  بابا

 که در راهه مطلع شدم .   یبودم اسمش ادوارده گفت : بله قربان . از زمان جنگ دهیکه فهم یمرد 

به  گهیدهنم گذاشتم که ادوارد ادامه داد : دو روز د یاز دستامو رو یک ی  یخوشحال یتعجب و کم  با
تن ست و افرادش که تماما جادوگر هس ای. اونا شامل رهبرشون که آل  کنندیحمله م نمونیسمت سرزم

از   وگراشون. جاد کنندی که قدرت آتش رو دارن ( باشن حمله م یآتش افزار ) افراد یتعداد کم  دیو شا
و بعد از تموم شدن صالح هاشون از قدرت هاشون   کنندی استفاده م زهیو ن  ر یشمش یصالح ها
 .   کنندیاستفاده م

جنگ   یفکر کردم ما تو نیدادم و به ا هیتک  واریهستن به د زاتیبا تجه   یاونا حساب نکهیاز ا ناراحت
 نه ؟! ای میشدن رو دار  روزیشانس پ

 !...  گفتیما تعدادمون چقدر نم نکهیدر مورد ا یز ی چ چیبزرگ ه  بابا
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 که کارمون لو نره ! کردی پنهان کردن استفاده م یهم داشت از استراتژ  دیشا

 که اونا تعدادشون چقدره ؟! یدیبابا بزرگ به خودم اومدم : فهم  یصدا با

 .   دادنیکه منو اونجا آموزش م دمیفهم یهم وقت نویکم گفت : بله قربان . ا یبا ولوم صدا ادوارد

 بزرگ گفت : خب ؟!  بابا

 تاست .   ۲۰۰۰۰: تعدادشون  ادوارد

 .   یر یگیباشه . ممنون سرباز ، پاداشتو مدلم افتاد که بابا بزرگ گفت :   یگرد شد و ترس تو چشمام

 سرورم .   کنمی خدمت م نمی که زنده باشم به سرزم  ییگفت : تا جا ادوارد

 .   میرفتی م نجایاز ا ننیمنو بب  نکهیتا قبل ا دیپس با کردنیم یداشتن خداحافظ  گهید

 سفت خوردم !  یلیخ  زیچ هیبه  هویقدم عقب عقب رفتم که  چند

 ! دمیاسترس برگشتم که جان رو د با
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و منو هم   دنیدهنم رو گرفت و با سرعت دستمو گرفت و شروع کرد به دو یبزنم که جلو یحرف  اومدم
 همراش کشوند .  

 تو اونجا ؟!  یکردی م کاریولم کرد و گفت : چ  میدیرس  یپشت درخت نکهیهم

 ؟! یاورد نجایو بدو او چرا منو بد یگفتم : تو چرا اونجا بود وفتم یپس ن نکهیا یبرا

  هیممکن بود ثان میدیدو یاگر نم نکهیفوضول و دو ا هیکردم و گفت : چون اومدم دنبال  زی ر چشماشو
 قابل درک نبود .   دادیکه نشون م یو عکس العمل  نهی بعد بابا بزرگ ما رو بب یا

 نگفتم .    یچیبه دندون گرفتم و ه لبمو

 گفتن ؟! یکه چ یدیگفتم : تو هم شن یاز مکث  بعد

 داد و گفت : اره .   هیتک واریبه د آسوده

 ؟! میبگ  هیبه بق دی+ با

 .   گهی نه ، بابا بزرگ به موقعش خودش بهمون م ـ

 جان ! ادهیز  یلیپا و اون پا کردم و گفتم : اونا تعدادشون خ نیا

 با مهارتن .   یول  ستین ـ

 ؟! م یندار یادیمگه ما مهارت ز نکهی؟! و ا می؟! مگه ما چند نفر هیخورده گفتم : منظورت چ  جا

. تعداد ما  برنی جنگ رو م ای خورنیشکست م   ایدرصد  ۵۰سوالت که اونا به احتمال  نیجواب اول ـ
 یتو میمعجزه الزمه که بتون  هیفقط   یعنی.  میکه اونا دارن ما ندار ییمهارتا  یتر از اوناست ول  ادیز

 .   میبش  روزی جنگ پ

 تره ! ادیگفتم : خب تعداد ما ز جیگ

 .  شترهیاونا ب یمهارت ها یول ـ

 به توعه .   دشونیدادم که گفت : همه ام رونی ب  نفسمو
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 .   دیرو دارم که شما دار  ییقدرتا نیگفتم : اما منم فقط هم ناراحت

 .  ادیازش بر نم  یخاله کار  ـ

 که قدرت هاشو داره .   هی؟! خب اون الهه پنجم  هیچ  + منظورت

 نداره .  ـ

 ؟!   یواضح بگ شهی+ م

سال بشه  ۴۰که سنش باال تر از   یسمتم برداشت و گفت: الهه پنجم هیقدم  هیگرفت  واریشو از د هیتک
  یاصل ی! فقط قدرت ها دهیهم از دست م شهیکه بهش داده م یقدرت الهه پنجم  شیهمراه با انرژ

 .  یار ی ب  ری که تو قدرتاتو گ میبه معجزه دار  ازی . پس ن مونهیخودش براش م 

 ؟!  هی؟! منظورت از معجزه چ  یبگ یچ یخوایجان ؟! م هی+ منظورت چ 

ما   روزیجنگ رو پ  یتونیتو همون لحظه م میجنگ از دست بد یتو یاگه مثال خاله رو نهیمنظورم ا ـ
 .  یکن

 بود ؟! نیگفتم : منظورت از معجزه ا  یجی کردم و با گ یاخم

 گفت : اره !   متاسف

 جان !  میندار یمعجزه ا نیبه همچ یاز ی و گفتم : ن دمیموهام کش  یتو یدست

بر که بازومو گرفت و به سمت خودش چرخوند و گفت : همه چشمشون بخ توئه ! تموم  خواستم
 !   نیسرزم

 !  میدیهت بگن که خاله رو از دست م ب نویدارن ا یهمه هم سع نکهیا و

 ؟! رهی میو گنگ گفتم : از کجا معلوم که مامان م  یحس پوچ با

 تو بهت گفته ! ندهیچون مامان بزرگ آ ـ

 بهم گفته ؟!  یمامان بزرگ چ یدونی شوکه پس زدم و گفتم : تو از کجا م دستشو
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مامان بزرگ    یدون ین از کجا منگفت که باز حرفمو تکرار کردم : جا یچ یو ه دیموهاش کش یتو یدست
 گفته ؟!... یبهم چ
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 بگه !  کتوی نزد ندهیگفت : چون من ازش در خواست کردم بهت آ دیق یو ب  دیکش یق یعم  نفس

 شوکه گفتم : اما اون فوت کرده !  یتعجب و کم  با

 ارتباط روح !  قیدختر ! از طر یجی گ یلیبهم کرد و گفت : خ  ینگاه کالفه ا جان

 !  یج یلبامو جمع کردم و گفتم : خودت گ  ناراحت

به   یاتاقم . حتما پ یتو رمیم  گهیگفتم : من د هینگاه کرد که سرمو چرخوندم و بعد از چند ثان بهم
 نبودنمون بردن . 

که  دمیرو د نیبلند ازش فاصله گرفتم . چند قدم رفتم که ز یبدون منتظر بودن جوابش با قدم ها و
 !  کردی جکاو نگام مکن
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 بود ؟!  دهیمنو با جان د یعنی

 فوت کردم و کالفه از کنارش گذشتم و به سمت اتاق رفتم .  رونی ب  نفسمو

 زندان .  ندازنشیبابا بزرگ گفته بود بعد از جنگ م ی ول کنندی رو اعدام نم  ن یبودم که ز خوسحال

 .   داشتیکامل رو م یجنگ آمادگ یبرا  دیو با میداش  ازیجنگ واقعا بهش ن  یتو چون

 شده بود . رهی خ  نیبه زم یکنار تختم نشسته بود و جد یصندل  یرو  ایر  دمیوارد اتاقم شدم د نکهیهم

 ؟!  یبش هیبا اجازه وارد اتاق بق دیبهت نگفته که با ی+ کس

نگاه کرد که  نمویی م به خودش اومد و سرشو باال اورد و از باال تا پا کهی صدام و حرف پر ت دنیشن  با
 پسند ؟؟! یگفتم : اومد

 مناسب نبود .   دنیخند یبرا تی االن وضع یحرف خودم خندم گرفته بود ول از

 هات تموم شد ؟! کهی چرخوند و گفت : ت چشماشو

 تموم نشد هنوز ؟!  میزندگ  یتو کردن تو  یفوضول  ی+ اره ، ول

 اتاقم ؟!  یتو یاجازه اومد یبهم نگاه کرد و که گفتم : چرا ب  یجد فقط

 ؟!  یفهمیقدم به سمتم برداشت و گفت : تو حال خودتو م  رهیبلند شد و خ  یصندل  یبا جدا از رو ایر

 َشک و خنده به خودم اشاره کردم و گفتم : من ؟! با

 تکون داد و گفت : اره خودت ! سرشو

 به تو چه ؟! یتم و گفتم : اره ول شونه هامو باال انداخ  دیق یب

 ؟! یرو دور بزن   نیانقدر ز شهیبه سمتم برداشت و گفت : م  گهیقدم د هی ایر

 تو ؟!  یگیم  یهم قفل کردم و گفتم : چ یدستامو تو پوکر

 ؟!  یدیم یرو باز   نیز یچرا دار  گمیگفت : م یظ یبا اخم غل ایر
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 !   فهمتتیواقعا نم  ایبخواب ر ریتخت نشستم و گفتم : برو بگ یحوصله رو یب

 ؟! یانقدر عوض شد یو اخم گفت : از ک یبا ناباور  ایر

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم : ها ؟؟! یکم  با

سمت اون و    یرفت  یاونو زد دیجان اومد ق هویحاال که  یبود با اون بود  نیگفت : تا ز تی با عصبان ایر
 باهاش ؟؟!  یزار ی پشت درخت قرار م

 ! یگمش خوامی! واقعا از ته دلم م ا یگفتم : گمشو ر یکردم و بعدش جد یتک خنده ا ناباور

 ؟!  یعوض شد هوی؟! چرا  دیسمتم هجوم برد و موهامو گرفت و به سمت باال کش  به

 !  ینیب یو بد م زنمیباهات حرف نم یلفظ ینجور یخشونت ا با

 اروم باشم ؟! یخوایو بعد م ی کنیزد و گفت: نه بابا ! اشتباه م یخندپوز ایر

 !  نجایداشتم خودمو اروم کنم گفتم :  برو از ا یکه سع یحال  در

  یرو باز  خنش یباهاش بزرگ شدم و مثل داداش م یکه از بچگ یرو ، کس  نیگفت : خوب ز  یعصبان 
 که من االن ساده بگذرم ؟! یو انتظار دار  گهید  یک ی سراغ  یحاال رفت  ی و عاشقش کرد یداد

! اخه اون روت نظر داره ، نه به   یپنهان گفتم : انگار داداشتو خوب نشناخت یزدم و با بغض   یپوزخند
 عنوان خواهرش ...
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 چطور بهت اعتماد کردم ! دونمی! واقعا نم یی که نشناختم تو یگفت : فعال تنها کس اروم

 !  ایبغض دارم گفتم : گمشو ر یر و صدا و ناباو  ناراحت

  نیا دی. شا ختیبهم کرد و به سمت در رفت و درو محکم بست . تا در بسته شد اشکام ر یبد نگاه
 من نبود . یای ، ر ایر

 ُمرد ! ش یسال پ ۱۲من  یایر

بد تر هق هقم باال  یول  رهیم نگ  هیو سرمو باال بردم و به سقف نگاه کردم که گر  دمیکش یق یعم  نفس
 رفت .  

 کردم که اروم شدم .   هیبالشت فرو کردم و انقدر گر یتخت افتادم و سرمو تو یرو

 روز خوش نداشتم .  هی ی. ول میشد  نیماه بود که ما وارد بن سزرم ۹ االن

 .   دنیکشینم گهیساده . د یبرگردم به همون زندگ  خواستمیم

 که افسانه بهم داده بود شدم ـ به سمت کشو رفتم و بازش کردم .  یبه اون معجون آرامش ادمی

 خوردم .   شوی ، نگهش داشتم و مقدار خوردی که غلت م یدر حال  کیکوچ شهیش

 شدم ـ   لکسیکردم و ر دایپ یحال بهتر  یا هیاز ثان بعد

،  کردیحالمو بد م شیپ یا هیکه ثان  ییاالن با فکر کردن به موضوع ها ینداشتم . حت یحس چیه
 .   شدیحالم بد نم

 دارو اثر کرد .   دادینشون م نیا و
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جنگ شکست بخورم ،   یتو خواستمینگاه کردم . من نم   رونی پنجره نشستم و به ب یلبه  شهیهم مثل
 بازم بردارم . ها رو  اهیس یجادو یکناب ها  گفتیبهم م یحس هی

 .   خوردیمخم پر م  یجان تو  یشدم ، چون حرفا  الشی خیب  یول

 نگرانم کرده بود .  کردی نم  دواریکه با اومدنش منو ام یا ندهیآ

 ! رهی میجنگ م یمامان بزرگ درست باشه مامان تو  یحرفا اگه

 !  یط یجنگ شرکت کنه ، به هر شرا یبزارم تو دینبا پس

 نگاه کردم ...  رونی و بازم به ب دمیکش  یق یکنم . نفس عم  کاری چ تونستمینم فقط

 .  میکن ی که بابا بزرگ گفت : فردا حرکت م میسر سفره صبحونه بود صبح

 گفت : به کجا ؟!  یبان خاله

 .   نیکرد و گفت : به سمت مرز چهار سرزم یبه خاله بان   یبزرگ تک نگاه  بابا

 اونجا ؟!  انی+ از کجا معلوم که ب

 میکه دار یکه همه اطالعات میافرادشون داشت یتو یشد و گفت : جاسوس  رهیچشمام خ یوبزرگ ت  بابا
 رو بهمون داده .

 قمستش غافل شده بودم .   نیاز ا انگار

 .  حیتکون دادم و گفتم : صح  سرمو

 مشغول خوردن ادامه صبحونه م شدم ...  و

 شدم و دست صورتمو شستم که خواب از سرم بپره ! داریخواب ب از

 بود .  ۸بودم و االنم ساعت  داریصبح ب   ۴تا ساعت  شبیخواب که چه عرض کنم د البته

 جنگ بهم داده بودن رو تنم کردم .  یکه برا یمخصوص  یلباسا 

 بستم .   یشونه کردم کردم و دم اسب موهامو
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ن چو شدیبه نفعمون م  نیو ا نیبه مرز چهار سرزم  میدیرس یم گهیساعت د ۴ می کردی االن حرکت م اگر
 . میدادیرو نم  نیاجازه ورود دشمن به سرزم

 مبارزه رفتم .  نیو به سمت زم  رونی اماده شدم از اتاق زدم ب نکهیهم

 .  میبود اونجا همه جمع بشن و بعد از برداشتن صالح هامون حرکت کن قرار

 داشتم ـ   شرویپ  دیکه شا یا ندهیآ یاسترس داشتم . برا یکم

 کردم .   یکه داشتم رو عمل یا نقشه

خورد و   چیخوندم که پاش پ یبه مامان نگاه کردم و ورد دم یرس  دمیچند قدم تا جمعشون رس نکهیهم
 افتاد ! نیزم یمحکم رو

 دادم و با سرعت به سمتش رفتم .  رونینفسمو ب  کالفه

 جنگ شرکت کنه .  یزدن بهش اجازه ندم اون تو بی بودم با آس مجبور

راه   یتونیکه با سرعت گفتم : مامان م مشیگوشه نشوند هیمتوجه مامان شدن و با کمک من  همه
 ؟! یبر 

 به پاش نگاه کردم و گفتم : گمون نکنم ! یدرد مند با

  یتونیوضع نم نیقصر . با ا یبغض از حال مامان به خودم لعنت فرستادم و گفتم : تو بمون تو  با
 جنگ !...  دونیم یتو یایب
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در اورد و به سمت   بشی رو از ج ی کی کوچ شهیبا سرعت به سمتمون برداشت و ش یچند قدم افسانه
 ازشو بخور .   کمیمامان گرفت و گفت :  

  کمشوی رو ازش گرفت و  شهی ش  یکه صورتش از درد جمع شده بود با تشکر کوهات یدر حال مامان
 رو باز به افسانه برگردوند .  شهیشد و ش یبعد صورتش عاد یا هیخورد که ثان

 شد ؟! ی+ االن چ

 جنگ شرکت کنه ـ   یتو تونهینداره و م یمشک گهیبهم نگاه نگاه کرد و گفت : د افسانه

 راه برم ؟!  تونمیگفت نم  یدی؟! مگه ند یگیم ی+ چ

 باال اورد و گفت : شفا دهنده !  یرو کم کیکوچ  یبطر  گالفه

 ؟! کنهی درد نم  گهیروبه مامان با آرامش گفتم : مامان پات د  یبودم ول  شده  یعصب

 گفت : نه .   ینگاه کرد و با لبخند کم جون بهم

 . ی ایپنهان کنم گفتم : تو نم  تمویداشتم عصبان  یکه سع  یفوت کردم و در حال رونی ب  نفسمو

 باال انداخت و گفت : هان ؟!   ابروهاشو

 ـ   یاینم گمی+ م

 ؟! امیکجا نم ـ

 .   یجنگ شرکت کن  یتو   زارمی + به جنگ . نم

 کرد و گفت : چرا ؟! یکی اخم کوچ مامان
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 شد .   رهی و به رو به روم خ  دمیکش مینیبه ب یکردم و دست سکوت

 !  دمیرسیحساب افسانه رو هم م بعدا

 پا افتاده بود !!  شی پ ینقشه  نیبه هم  دمیخراب کرد ، تنها ام  یمو به کل نفشه

 ؟! میصحبت کن  ییچند لحظه تنها یبرا شهیسمت بابا بزرگ رفتم و گفتم : م به

 .   میتکون داد و به سمت مخالف رفت یافتاده سر  یبزرگ که کنجکاو بود چه اتفاق  بابا

 . شنوم یو گفت : م ستادیبابا بزرگ ا میازشون دور شد  نکهیهم

 اون جنگ .   یتو  ادیمامان ب دی اجازه بد دی+ شما نبا

 و قاطع گفت : چرا ؟! یجد

 .   کشنیکردم و گفتم : اونو م یمکث

 ؟! یدون یاز کجا م  ـ

 + چون که ... چونکه مامان بزرگ بهم گفت .  

 ؟!  نیشد و گفت : کارول  رهی خ بهم

 کنم . ویکار نیهمچ تونمینم  یتکون دادم که گفت : ول  سرمو

 ! رهی میجنگ م یتو  ایب گمیگفتم ؟! م یچ دیدینگاش کردم و گفتم : واقعا نفهم  کالفه

 یمرگ باشه ه تو ریچون که اگر تقد تونمینم گمیم نیا یگفت : برا یبزرگ با لحن قانع کننده ا  بابا
 ! رهی میجنگ م  یقصر و چه تو

 . میکن  شیزندان  ییجا هی میتونی+ م

 .  ندازنیم رش ی پدر جان ! اونا گ شهیگفت : بازم نم  دادیم یکه نشان از کالفگ دهیابروان باال پر با

 بهتره همراه خودمون باشه .  پس
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 .  میامتحان کن میتونی+ خب م

 از دستش بدم .   خوام یو من نم هی خوب یاون جنگ جو ـ

و گفتم  به سمتش گرفتم  دیتهد یدور خودم زدم و انگشتمو به نشونه  یچشمامو بستم و چرخ  یعصب
 .  میدی: اونجا هم بره از دستش م

 کنم ، متاسفم . یکار  تونمیگفت : نم  یا هینگفت ، بعد از چند ثان یز یچ

 چند لحطه صبر کردم .   یاز کنارم گذشت ! با بغص و کالفگ و

 کنم ؟! کار یچ گهید تونستمینم

 . دمیخودم د یرو رو ایر ی  رهیمرتب کردم و برگشتم که نگاه خ خودمو

 بود .   بمی عج یرفتارا  یبرا یسواالت نگاهش

 .  میحرکخ کن دیغالف کردم که اعالم کردند با رموینگاش کردم و شمش ری تحق با

گردن تو   ندازمی گفتم : مرگ مامانمو م شدمیکه داشتم ازش رد م یبه سمت افسانه رفتم و در حال  گذرا
! 

 بود ... دهی تعجب و غم نگام کرد . منظور حرفمو فهم با
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70 : 

 

 

. تمام تالشمو کردم که نجاتت   یل ی گفتم : دوست دارم ، خ یجون یسمت مامان رفتم و با لبخند ب  به
 .   یمنو ببخش  دوارمی نتونستم . ام یبدم ول 

و گفت : منم دوست دارم دخترکم .   دیمنظور حرفمو نفهم وفتهیقراره ب  یچه اتفاق دونستیگه نم چون
 م ببخشمت . که بخوا ینکرد یکار  نکهیو ا

 .  دوارم یبغلش کردم و گفتم : ام  هیچند ثان یبرا

 هم به راه افتادن... هیاومدم و به جلو حرکت کردم. بق رونی از بغلش ب و

  نیبه مرز چهار سزم  قیساعت دق ۴. بعد از  میرفت یبا اسب هامون به سمت مرز م میوقفه داشت یب
 . میدیرس

 .  دیهم به همون مکان رس ایکه همون لحظه ارتش آل  میشد  ادهیاسب هامون پ از

که با ، بابا کرده   یوجودم رخنه کرده بود انتقام به خاطر کار   یکه تو ینداشتم و تنها حس یترس چیه
 و مردمش بود .  ا یبود و حس تنفر به آل

و لو نده خودش   نکهیا یبرا یشوکه بهمون نگاه کرد . ول  یکم  شدیم ادهیکه از اسبش پ یدر حال  ایآل
 ! دیکه اماده ا نمیبیزد و گفت : م  یپوزخند

  یخودت تا زندگ  یفراموش شده   نیارتشتو ببر به سرزم  اینگفتن که با غرور گفتم :  یز یکدوم چ چیه
  دیمونی م نجایا نکهیا ای ،  دیزنده باش میزاریو م میبخشیرو بکنند ، در اون صورت ما شما رو م  فشونیکث
 ! دیری میشکل م  ن یو با بدتر دیجنگ یو م

 !  ایزدم و ادامه دادم : انتخاب با توعه آل  یپوزخند

 .  ادیکارم بدش م  نیکه از ا دونستمیهم اسمشو با تمسخر گفتم ، م با
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 گرمه ؟! ی! پشتت به ک یجسور شد نمیب ی ، م ای کرد و همراه با پوزخند گفت : م یاخم

 بهش نگاه کردم و گفتم : به کشتن تو پشتم گرمه ! ری آم ری تحق

 پشتم به متضاد تو گرم باشه !  خوامیگفت : پس منم م ثانهی و بعد خب دیتمسخر خند با

 کشتن من بود . منظور

 !  یزدم و گفتم : موفق باش  یغرور پوزخند با

 اعالم جنگ رها شد ! یشد که به نشونه  یک یحرفم شل  نیا

 ما به سمت اونا حمله کردند و برعکس ! ارتش

آموزش ها رو به سربازامون  نیکه ما هم هم دونستندینم یبه اصتالح اونا با مهارت بودند ول 
 ؟؟؟!  میدادیم

 فقط چند طلسم خطر ناک از ما جلو بودند . دیشا

  ۱۷تر که توقع نداشتن دخ دادمیرو به مقصد کشت دشمن تکان م  رمیو پر تحکم شمش یجد آنچنان
 با مهارت نداشتم . یبا سربازا یفرق چیکار کنه . ه ن یبتونه همچ یساله ا

 تا به من برسه .   دادیاز افرادمون رو به کشتن م یاومد و با هر قدمش تعداد یکه جلو م نطوری هم ایآل

 ؟! یگیم  یمامانت کردم چ یرو به پا  یکی و با اعتماد به نفس گفت : اگه بگم  لکسیر

 ؟؟!  یگیم یخواهرت کردم چ یرو بپا یک ینگاط کردم و گفتم: اگه بگم منم   خونسرد

 کرد .  دیجنگ یم  ریبه خواهرط که ماهرانه با شمش  ینگاه یا هیسرعت ثان با

  نییرا بال اورد و به مقصد تن من پا رشیپوزخند بهش نگاه کردم که به سمتم هجوم اورد و شمش  با
 م و مثل سپر حمله ش رو دفع کردم . از خودم دفاع کرد رمیاورد که با شمش

  کردمیحمله م یو هز ار گاه  کردمی حمالتش رو دفع م یماهر بودم پس حرفه ا  یباز   ریشمش یتو منم
 . 
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 ما رو نکشه ! مونییو فقط حواسمون به خودمون بود که فرد رو به رو میاطراف غافل شده بود از

 رو به کام مرگ فرستاده بودند و برعکس .   ایاز افراد آل یل یافراد ما خ البته

 بود .   شتریبازم تعداد ما ب یکل

 . دمیکش یق یبا نفس نفس ازم فاصله گرفت ، منم نفس عم ایآل

تازه کرد که   ینفس   یبکنه . کم یدقت به حرکاتش چشم دوخته بودم که مبادا در غفلت من حمله ا با
 شد !  دهیده بود شنآشنا ش ای آل یکه به نظرم برا یبلند غی ج یصدا

 کنم ... مشیبزنم و تسل  ییپا ریبود که به اون سمت برگرده و من به اون ز  یکاف غیج نیا
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 بود .   غیج یاون هنوز نگاهش به سمت صدا  یگلوش گذاشتم ول یرو رویشمش

 قلبش فرو رفته ! یتو یر یشمش ایخواهر آل  دمی بلند کردم که د سرمو

 به خاطر من اتفاق افتاده ! نایا یهمه  کردمیحس بد بهم دست داد ! حس م هی
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اسممو  ادیکه با فر  دمیجان رو شن ینگاه کردم که همون لحظه صدا ایبه آل دیخودم اومدم و با ترد به
 صدا زد !

از  یبودن و جان و تعداد دهیکش ری به سمت مامان شمش ایآل  یاز سربازا یعجله برگشتم . دسته ا با
 !  کردنیافراد ازش دفاع م 

سمت    دمیدویبرداشتم که همون لحظه که م ایآل یگلو  یو از رو  ریشمش دی خبر بود ؟؟! با ترد چه
 شل شده به سمت خواهرش رفت .   یمامان اونم با قدم ها

ـ   یکی کردم که جان با اشاره بهم گفت :  یبهش تک نگاه نیغمگ  پشت سرته 

 سرم رد شد !   یاز باال یر یخم شدم که همون لحظه شمش  یعیکت سربا حر  که

 به موقع خم شده بودم !  پس

 عقب رفت و منم صاف شدم و برگشتم ـ   یشکم طرف زدم که کم یپام تو با

تر شده بود و باعث شد من در مقابل سربار رو به   عیکه به خاطر مامان داشتم حرکاتم سر  ینگران  با
 بشم .  روزیروم پ 

 با تو !  ایبا من .سمت چپ  ایرو به جان گفتم : سمت راست ادی سمت مامان رفتم و با فر به

  ایآل یتحکم سرشو تکون داد و به سرعت به سمت چپ مامان حرکت کرد و مشغول مبارزه با سرباز  با
 شد ـ 

کردم و با سرعت سربازا رو از سر   دایدفاع کردن از مادرم جرئت پ یو برا به سمت راست رفتم منم
 .   زدمی راهم کنار م

شکست    ایکه در کار نبود و همه با زور بازو موفق  یی جادو چیبود . ه یافراد عاد نیجنگ ب انگار
 .   خوردنیم

  یادیفر  دنیبا کش ایآل دمیبه سمت مامان برگشتم که د یلحظ ا یتعداد سربازا کم شد برا نکهیهم
 ـ دیباال اورد و با سرعت به سمت مامان دو رشویشمش

 . به سمتش رفتم ، افراد خودمون بود . دمید یسرمو چرخوندم که کمان دار  نیهمون ح در
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  یر یداده بود ت ادیکه جان بهم  ی عوض کردم و با مهارت خاص   رمی با شمش یا  هیثان یتو رکمانشویت
  ریرها کردم که با برخورد ت  ای رو به سمت آل ریبعد ت یا هی رفتم و ثان  شمشیکمون تنظ ری برداشتم و با ت

 افتاد ! نیزم یقلبش با ضرب رو  یتو

 بود ؟!  ُمرده

 نگاه کردم .  ای به آل یشونیشده بودم! با احساس پر مونیکارم پش از

 لب مامان فرو رفت !ق یهم از پشت تو یر یت  ایبه آل  یانداز  ری با ت  بالفاصله

 افتاد ! نیزم یلحظه شوک زده به مامان نگاه کردم که رو  هی

 درست نبود ! نی، نه ، نه ا نه

 و بغلش کردم .   دمیکمون از دستم افتاد . شوکه شده و ناباور به سمت مامان دو ری شل شد و ت دستام

 : مامان ، مامان ، مامان . بهم نگاه کن .   گفتمیتند شده بود و پشت سر هم م نفسام

  یکس دادندیبه اطراف نگاه کردم . سربازامون دور من و مامان حلقه شده بودند و اجازه نم  شونیپر
 برسونن . بیوارد حلقه بشه که بهمون اس

 لحظه افسانه از اون حلقه عبور کرد و با سرعت به سمت من و مامان اومد . همون

 کن افسانه . یکار  هیکن !  یکار  هی و با عجز گفتم :  اروم

 لب گفت .   ری ز یز یبعد متاسف دستشو اروم درها کرد و چ  هیچند ثان یگرفت ول  نبضشو

 شده افسانه ؟!  یشده ؟! چ  یسرعت گفتم : چ با

 ! میرو از دست داد  یلیبهم نگاه کرد و گفت : ام دیام نا

و گفتم : نه ، نه ، نه ! نه ،  ختی اشکام ر شونید ناباور و پرسرم آوار ش یافسانه انگار پتک رو حرف
 ! نه نه نه ... ستیدرست ن  نیا

 ... دی بغلش کش ی›› نه ‹‹ که افسانه منو تو گفتمی شد و پشت سر هم م ل یبه هق هق تبد میگر
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 تر شد ! دیم شد ه یگر ینوازشم کرد ول و

نشون داده نشم ازش جدا شدم و از جام بلند شدم و در   فی ضع نکهیا ی! برا شدی م ینجور یا دی، نبا نه
 .  شدیم نییمو کنترل کنم باال و پا هیگر  خواستمیم نکهیا یبرا نمیکه قفسه س  یحال

 که نتونستم نجاتت بدم ! خوامی مامان رو از کنارش برداشتم و گفتم : معذرت م ریشمش

دلم بود از  یکه تو یکه با تحکم و غم بزرگ نییاز چشمام افتاد پا یتموم شدن حرفم قطره اشک  با
.   کنمی بشه راهو براش باز م میتسل  خوادیکه م یزدم : هر کس  ادیسربازا خارج شدم و فر یحلقه حفاظت

 ـ  بندمیخائن باشن راهشونو م خوانی هم که هنوز م ییکسا

  یبه سمت سربازا ستیپشتشون ن  یکس نکهیو ا اینصب افرادشون با ترس از ُمردن آل  بایحرفم تقر با
 ما رفتن و اعالم آتش بس کردن .  

 ! دشونیزدم : بکش  ادیفر یرحم   ینشده بودند کردم و با ب میکه تسل یینفرت به کسا با

 براتون .    بندمی ُمردنشون چشم دوخته بودم . گفته بودم بهتون که راهو م به
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ر در رفت و با شمش شونیکی س  و    یرحم یباال رفته به سمتم هجوم برد که با ب  یر یاز دست سربازا ق 
 سرش رو قطع کردم .  رمیحرکت شمش کی نفرت و 

 !  نهیآخر تمام شما هم جهی زدم : نت ادی سر کنده شده از بدنش نگاه کردم و فر به

 !شدیبازم بهشون چشم دوختم . دلم خنک م و

بود و خواست   نمونی از سرزم ی دست سرباز  یزانو زده بود و موهاش تو نیزم  یرو ای فرد آل نیآخر 
 .   دیـ لطفا منو نکش ممی. تسل  ممیزد : تسل ادیسرشو قطع کنه که دختره با التماس فر

 زدم و رو به سرباز گفتم : ولش کن .    یپر نفرت  پوزخند

 تکون داد .  یسر 

  کاری چ ایموهاشو پشت گوشش داد و بلند شد که فرمانده اومد کنارم و گفت : سرورم با افراد آل دختر
 ؟! میکن

... ستنین ایآل یآدما گهی شده بودن گفتم : اونا د  رهیرو به روم خ یکه به جسد ها نطوریهم
  هی. بق شهیم . فردا خاک  دیقصر ببر هیبه قصر . جسد مادرمو هم  دیزندان و برگرد  یتو دشونیبنداز

 جنگ جون دادن هم با احترام خاک بشن .   نیسربازان شجاعمون رو که در ا یجسد ها

 کرد و گفت : زده باد ملکه !  یم یتعظ

 رفت . ههه، ملکه ؟!  و

 .  کننی م یو زار  هیدور مامان جمع شدن و گر دمیو عقب گرد کردم که د  دمیکش یق یعم  نفس

 قصر .   د ینفرت به سمتشون برگشتم و گفتم : برگرد با

 یبا چشما  ایحرفم رو زدم دو سرباز با احترام به سمت مامان رفتن و بلندش کردن که ر  نیا نکهیهم
 ؟! دشیبری گفت : کجا م هیقرمز شده از گر

 کردم و گفتم : قصر .  یتک نگاه ا یخاموش به ر  یلحن با
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گذاشته بودم ، رفتم و سوارش شدم و خواستم   سیسنیآو که قبال اسمشو دمیبه سمت اسب سف و
 ؟! یر ی با بغض گفت : تو کجا م ای که ر ارمی اسبم رو به حرکت در ب 

گفت   یدل خراش  یو با صدا هیگر ری زدز ز  ای. ر دونمینگاه کردم و با لحن خاموش قبلم گفتم : نم  بهش
 مگه نه ؟! یگردی: برم

 + اره . 

 ان دور شدم .  اسب رو تاختم و از اون مک و

 .   دمیرس یآب یرفتم و رفتم که به چشمه  انقدر

 تازه کنه همون جا نگه داشتم و پباده شدم .  ینفس سی سنی آو نکهیا یبرا

 کنار چشمه رفت اروم در حال خوردن آب شد .  سی سنیآو

 چشمام .  یجلو  ومدیبازم جسد مامان م یذهنمو مشغول کنم ول کردمیم یخسته ش بود . سع پس

 گلوم بود .   یچشمه . کم عمق بود ، تا رو یتو دمیکه گرفتم پر یآن میتصم  با

 خورده کف چشمه .   سیخ  یشن ها یرو نشستم

 ! شدیم یبنجور  دینبا

 مامان کرده بودم !  یکرده بودم . من نصب سربازا رو بپا یز یرو برنامه ر زیهمه چ من

 ... هیانداز ک ر یاون ت  دمیفهم ی م دیبا
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که به حالت   دمیکش  یقیعم یآب رسوندم و نفس ها یخودمو به باال   ادیداره نفسم بند م دمید یوقت
 برگردم .   میقبل

 ـ   رفتی م یعصر بود و هوا رو به سرد یبود و سردم شده بود . آخه ساعتا سی لباسام خ تموم

 هم نداشتم که برم قصر ! دوست

ـ  دیکش یاروم  ی حهینشستم که ش سی سنیآو کنار  و سرشو به بازوم مالوند 

  یز یدادم که با چ هیتک   سیسنیسر جام سر خوردم و به آو یبهش نگاه کردم و کن   یلبخند کم جون با
بود اون معجون آرامش    سیسنیآو  نی ز یکه رو یک یکوچ فیذهنم صاف نشستم و از ک  یکه اومد تو

 .   یبعد حس کردم حالم بهتره و ذهنم خال یکه لحظه ا دمینفس همه شو سر کش هیرو برداشتم و 

  سیسنی به آو دهیبرگردوندم و بازم به حالت خواب  فیک  یرو تو یخال  شهیو ش  دمیکش یق یعم  نفس
 کردم و چشمامو بستم ... هیتک

 شدم ـ   داریبو استخوان درد از خواب   دیشد  یحس سرما با

 هم بلند شد ـ   سی سنیکه آو سادمیخودم وا یپاها یتقال کردن رو  ی. با کل کردیدرد م  یحساب بدنم

سوارش شدم و اروم   سیسنیآو یخم شد که سوارش بشم . منم با کمک ها  یسمتش رفتم که کم  به
 .   سیسنیو گفت : برو قصر آو دمی به گردنش دست کش

 و به سمت قصر حرکت کرد .   دیاطاعت کش یبه معن یا گهید ی حهیش
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  یرو ی عن یجلوتر   ینشسته بودم سرمو کم سیسنی آو یکه رو نطوریحالم خراب بود که هم انقدر
 گردنش گذاشتم ـ

اروم چشمامو باز کردم و سرمو    سی سنیچشمام بسته بود . با اروم شدن سرعت آو میدیرس  یوقت تا
 بلند کردم .

و گفتم : برو    دمیکش دشیسف یبه موها یاومدم و دست  نیی ازش پا یحال   ی. با ب میباغ قصر بود یتو
 استراحت کن . 

اتاقم رسوندم که  یکیخودمو به نزد  واریسمت قصر رفتم و واردش شدم . با کمک گرفتن از د به
  یدور کمرمو گرفت و مانع از افتادنم رو یحس کردم کس وفتمیب نکهیرفت و قبل از ا ی اهیچشمام س

 شد و چشمام بسته شد ... نیزم

:   دمیجان رو شن  یچشمام رو بازو بسته کردم که صدا یحال یبا همون بدن درد و سرما با ب   بازم
 حالت خوبه ؟!

 نگاه کردم و گفتم : اوهوم .    بهش

 بکنم ؟!  تونمیم کاریفوت کرد و گفت : شکر . چ رونی نفسشو ب جان

 داره . اجیبهش احت  ای. بگو م رین معجون رو بگبستم و اروم گفتم : برو از افسانه او  چشمامو

. برم به افسانه بگم باز ازش بهم بده  یشد ینجور ینگران گفت : به خاطر اون معجون االن تو ا جان
 ؟؟؟!

 .   ستیگفتم : به خاطر اون ن اروم

 ؟! هیپس به خاطر چ  ـ

 نداشتم عوض کنم . یموندم و لباس  رونیسرد ب یاون هوا یآب . بعدم تو  یتو دمی+ چون که پر

 قصر ؟!  یچرا برنگشت ـ

 .  نمی بب وی کس چیه خواستمی خاموش گفتم : نم  یلحن با
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 . گمیبه افسانه م رمیگفت : باشه . م جان

 + ممنون . 

 .   یکن ینکردم که تشکر م یشد و گفت : هنوز کار  بلند

و چشمامو بستم که خوابم  دمیرفت ، به سمت چپ چرخ نکهینگفتم . هم  یچ ینگاه کردم و ه  بهش
 برد ... 

 " جان "

 ـ  ایم ی برا رمی ازش بگ یافسانه رفتم تا معجون آرامبخش یسمت کلبه  به

 در بازم بدون در زدن باز شد .   دمیرس  نکهیهم

 ـ  دهیاومد . معلوم بود خواب نییباال ، آروم آروم پا  یطبقه  یاز پله ها افسانه

 شب بود . ۱ساعت   اخه

 ؟! شهیخودش باز م شهیهم نیگفتم : ا دهیباال پر یدر اشاره کردم و با ابروها به

رو که  یکس  ی. وقت کنمیکرد و گفت : نه ، من اونو باز م یکوتاه یبهم نگاه کرد و خنده  افسانه
که هر وقت اون فرد  کنمیم می تنظ  کی. پس درو اتومات شمیبا خبر م ادیسمت م نیبه ا شناسمیم
 باز شه ...  دیرس
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 + اها .

 ؟!  ینصف شب اومد یخب واسه چ ـ

که . پس  نجام یا یواسه چ یدونی کردم و بعد نگاهمو به کل کلبه دوختم و گفتم  : م  یتک نگاه  بهش
 ؟!  یپرسیچرا م

 اوهوم . حالش چطوره ؟!  ـ

 سرما خورده . ادی. االنم به احتمال زخوب تونست خودشو جمع کنه   یلیخ هیا ی+ دختر قو

 تکون داد و بازم گفت : اوهوم .   سرشو

 یمعجون ها یها شهیپر از ش  یا یدر پ  یپ یرفت . بازش کرد که طبقه ها  یوار یسمت کمد د به
 مختلف بود . 

 شهیو دستم داد . بازم ش ختی ر یک یکوچ شهیش یرفت و تو  یا گهیبرداشت و به سمت د شویکی
 برگردوند و به سمتم برگشت و نگام کرد .  یوار یکمد د  یبزرگ رو به طبقه ها

 رو باال اوردم و گفتم : ممنون . شهیش که

 شد بهم خبر بده .  یز یاگه چ ی. ول  کنمی خواهش م ـ

 !  یفهمیو بهش نگاه کردم و گفتم : تو که خودت م  ستادمیحرکت ا از

 ! یزبون دراز  شهیکرد و گفت : هم  یاروم و عصب  ی خنده

 افسانه خارج شدم .  یاز کلبه  یکردم بعد از خداحافظ  یتلخ  یخنده  تک
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 رفتم .  ایخودمو به قصر رسوندم و به سمت اتاق م یادی با سرعت ز میاستفاده از قدرت خون آشام با

 بگه . یز ی چ خوادیکردم که نم یمعن  نیجواب نداد ـ سکوتشو بر ا یول  زدم در

 خوابش برده .  دمیباز کردم و رفتم داخل که د درو

  رونی گذاشتم و از اتاق ب ای کنار تخت م کی کوچ زیم یرو رو شهیشدم و بعد ش  رهیبهش خ  هیثان چند
 رفتم و به اتاق خودم رفتم .

 با خودم کردم کردم که باالخره خوابم برد...   الیفکر و خ انقدر

 " ای" م

 شدم .   داریقبل به عالوه سر درد از خواب ب  یبا همون حالتا صبح

 .  دمیبود ، رو د یبنفش و آب  یرنگا  نیب  یز یچ هیداخلش  یکه محتوا  یکیکوچ شهیزدم که ش یغلت

 جان از افسانه برام آرامبخش گرفته بود .  پس

 خوردم .  کمشویسرم و باز حالم رو خراب تر کنه  یتو ادین الی ر و خ باز فک نکهیا یبرا

 دمیکه در اتاق باز شد . سرمو چرخوندم سمت در که د دم یتخت دراز کش یاون حس خوب . رو بازم
 شد . کیدستش بهم نزد یتو یوانیهمراه ل  ایر

 نگفتم که اون گفت : سالم .  یچیه

 + سالم .

 .  یکه سرما خورد دمیاممم ، شن ـ

 . یدی + اوهوم . درست شن

 .   یش یروزه خوب م هی.   دادیبهم م نویا ایما خوردمیبرات اوردم . من هر وقت سرما م  نویا ـ

 کردم .   یتشکر  گرفتمیدراز شده به سمتم رو م  وانی که ل نطوریتخت نشستم و هم یرو اروم

 رفت ـ    رونی حال و حوصله شو ندارم بدون حرف از اتاق ب  دونستیم چون
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 باشه .  یخوشمزه ا  زیچ دیرس یچشم دوختم . به نظر نم  وانیداخل ل یمحتوا به

 بود .  یسبز لجن یها هیتو ما رنگش

مزه اش افتضاح   ی ، اووف ! ول دادایبخورمش . مزه لجن نم  عیکردم سد یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 طور که حدسشو زده بودم .  نیبود !! هم

کنار تختم گذاشتم .   زیم یرو رو وانیل  یرو تمام کردم ، با حالت چندش وانیداخل ل یمحتوا نکهیهم
 .  دمی تخت دراز کش یباز رو

  ینی ب شی آبر  ای کردمی سرفه م ایداشتم فقط استراحت کنم ، کل بدنم کوفته شده بودو همش  دوست
 داشتم .

 جام که بازم خوابم برد ... یتکون خوردم تو  انقدر

 شدم حس کردم حالم بهتر شده .    داریاز خواب ب یوقت

 بد مزه بود ! یدن یبه خاطر اون نوش زدمی م حدس

رفتم و دست و صورتمو شستم و با حوله خشک کردم   یبهداشت   سیجام بلند شدم و به سمت سرو از
. 

 به خودم نگاه کردم ...  نهیآ یتو
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 گود افتاده بود ـ  یبه خاطر سرما خوردگ  یچشمام کم  ری روح و ز  یب  صورتم

 !  شدمی م ینجور ی هم خوردمی سرما م  یوقت شهیهم

 ز گذاشتم ـ اومدم و موهامو صاف کردم و دورم با  رونی ب  یبهداشت   سیسرو از

 ،  دادینشون نم نویا افمیق ی اوضاع حالم بد بود ول نکهیـ با ا شدیم شتری سر دردم ب بستمشیم

با   یکه سرباز  وستمیرفتم و به جمع پ   ینشون بدم ـ به سمت سالن اصل خواستمیخودم نم   نکهیا یعنی
 اجازه وارد سالن شد ـ  

 ؟!  میکن کاری ها چ یکرد و گفت : سرورم با زندان یم یتعظ

 .  کنمی به سمت بابا بزرگ بلند کردم و گفتم : من حلش م دستمو

 .  میتکون داد که همراه سرباز به سمت زندان رفت یسر 

داره ، شما رو   ییشرطا  ی. ول دیش یمحکم گفتم : شما آزاد م یلیرسا و خ  ی، با صدا میدیرس  نکهیهم
  نیزر  نیسرزم یبا آرامش تو میزاری، م نیکرد یسپر  تی ، اگر امتحانتونو با موفق میکن یامتحان م

  تیموفق  ااگر امتحانتونو ب ی... ول یبا چشم مجرم به شما نگاه نخواهد شد ول گهیو د دیکن  یزندگ
 .  دیشیشک کشته م  یب  دیکن انتیکه بهتون پناه داده ، خ   نی سرزم نیبه ا دی، و خواست دینکرد یسپر 

.  دیکه فقط خودش بشنوه گفتم : همه رو آزاد کن یتکون دادن که رو به سرباز با لحن آروم سرشونو
 مشکالت باشه ـ  نیا نمیسرزم یتو خوامینم گهید

 کرد و گفت : چشم ملکه ـ  یم یتعظ

 تکون دادم و به سمت قصر رفتم .   ینگفتم و سر  یچ یه  یمخم بود ، ول یملکه رو ی کلمه
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 . کردیم  میمواظبت از من همراه یابر گهید یسرباز 

  یشهر  یشهر نبود . ول کیاز  شتری رو به خودش گرفته بود وگرنه ب   نیبود که اسم سرزم  یشهر  نیزر 
 .  دیبزرگ وارد قصر شدم که نگاهشون سمتم چرخ

 بزرگ گفت : حل شد ؟!  بابا

سربازامون از دور حواسشون بهشون هست که دست  یول  شنینگاه کردم و گفتم : اره . آزاد م  بهش
 از پا خطا نکنند ـ  

 زندان ؟! یتو مشونیندازی گفت : دست از پا خطا بکنند م ایر

 ! رنی مینگاه کردم و گفتم : نه ، م  بهش

 نگفت ـ   ی چیه  یتعجب کرد ول یکم

 .  یبکن  دیبا  ییچه کارا نتینجات سر زم ی برا یر یگیم ادی یبزرگ گفت : کم کم دار   بابا

 نشستم ـ  یکردم و کنار خاله بان  یبابا بزرگ تک نگاه  به

 ؟!  یگرفت و گفت : خوب دستمو

 + اره ، خوبم .  

 خداروشکر ...  ـ

 شب بود که در اتاقم زده شد .   ۱۱ یساعتا

 تو .  ای+ ب

 باز شد و جان وار اتاق شد .  در

ـ  یکمرنگ  لبخند  بهش زدم و گفتم : سالم 

 زد و گفت : سالم . وقتت آزاده ؟! یلبخند محو اونم

 + اره مگه چطور ؟!
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 ؟! یای، تو هم م ادیتو ازش خوشت ب   دیکه شا ییبرم جا خوامی، م یباش   لیاگر ما ـ

 .  امی+ اره م

. انقدر راه    میمو تنم کردم و همراه جان از قصر خارج شد یچرم مشک شرتییتکون داد که سو یسر 
 .  میصخره سر در اورد یرو که باالخره از   میرفت

 قشنگ تر .  یلیخ  یمثل بام تهران بود . ول ییجا هیـ به اطرافم نگاه کردم  .  سادیوا جان

 .  شدنیم دهیاز دور د یو بزرگ  ک ی کوچ یبودن و نور ها ادی ز یلی ها خ ستاره

 ؟! یکرد دایزدم و گفتم : ابنجا رک از کجا پ  یرو به روم لبخند محو  یمنظره  دنید با

 .  یشلوارش کرد و گفت : اتفاق  بی ج  یدستاشو تو جان

 تکون دادم و همونجا نشستم . جان هم کنارم نسشت .  سرمو

 .  هیقشنگ یل یخ ی+ جا

 . مییا یم  نجایا یاز حرفم بهش نگاه کردم که گفت : بازم اگه خواست بعد

 + حتما ... 
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سر   دی. فردا با میبر  دیبا گهیکه گفت : د میزدیبا هم حرف م  میشده بود رهی که به رو به رو خ نطوریهم
 .  یایحال به نظر ب 

 گفتم : چرا ؟!    زدمیم  یکمرنگ از کنجکاو یکه اخم  یو در حال   دمیسمتش چرخ به

 ـ  گهیگفت : بابا بزرگ بهت م  جان

 + نه تو بگو .

 .   زهیلو بده گفت : سوپرا خواستیکه نم ی نگاه کرد و در حال  بهم

 .  گهیجمع کردم و گفتم : پوووف ! جان بگو د  لبامو

 ـ   شهیبهم نگاه کرد و گفت : نچ نم جان

 جمع شده گفتم : باهات قهرم !  یهمون لبا با

  یآشت ید یو بلند شد . دستشو به سمتم دراز کرد که دستشو گرفتم و بلند شدم که گفت : د دیخند
 !  یکرد

 ، هنوزم قهرم ! ری شدم بهش نگاه کردم و گفتم : نخ زی ر یچشما با

 نگفت ـ   یچ یو ه  دیخند  بازم

 !  گهیبهم م دونمی. م پرسمیاز افسانه م رمیکه به ذهنم اومد گفتم : م یفکر  با

 ! گهیکه بهت نم یدونیو گفت : م دیخند یشتر یبا شدت ب ندفعهیا

که دستشو پشت کمرم گذاشت و به جلو هولم داد و نگفتم  یچی حرص ، دستامو مشت کردم و ه با
 قصر .  می بر دیگفت : بدو که با
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 اعصابمو خورد کرده بود ! یل یخ  کردی م یحرکاتش که پنهان کار  نیا

 .  رمی نم ییمن جا یو گفتم : تا نگ  سادمیک سر جام وا  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟!   یبمون یخوای م یعن ی:  جان

 گفتم :  چرا که نه ؟!    یلبخند حرص درار  با

 بود !!!   لکسیر یل ی! با اخم بهش نگاه کردم ، خ د یخندیبا شدت م  جان

 نه ؟!  یگی+ نم

 شد و گفت :  نه !  یجد جان

 گفتم : به درک .  یعصب

صداش بود گفت :  یتو ییکه ته خنده ها یو به سمت قصر رفتم که در حال دمیراهمو کش 
 ! ای بخواب  نجایکه هم  وردمیواست دشک م رفتمیکه . منم م یبمون یخواستیم

و   دیخنده که جان هم رس ریزدم ز  تیو نتونستم خودمو کنترل کنم و وسط عصبان   سادمیوا سرجام
 !  ایموندیگفت : م

 سر حال باشم فردا !  دیتکون دادم و گفتم : با یخنده سر  با

 راه رو رفتم .  یسکوت ادامه  یهم خندش گرفت و تو جان

وجه  چیرو بگه به ه یز یاگه نخواد چ دونستمیم یول  کنهی م یرو ازم مخف یکنجکاو بودم چ   یلیخ
 . گهینم

 کردم . بعدم رفت به اتاق خودش .  یمنو تا دم در اتاقم همراه جان

که چون خسته از اون  دمیتخت دراز کش یاتاق گذاشتم و رو یتو یصندل یدر اوردم و رو شرتموییسو
 بودم خوابم برد ...  یرو ادهیهمه پ

، چند بار چشمامو باز و بسته کردم   دمیاز خواب پر کشهی موهام دست م یرو ی کس نکهیاحساس ا با
 !  نمیتخت نشسته بود رو واضح بب  یکه کنارم رو یکه کس
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 به فرد رو به روم نگاه کردم .  شوکه

 ممکن بود ؟؟!  چطور

 انگار قدرت تکلم رو از دست داده بودم !  یبزنم ول  یحرف ومدمیم

 دخترم .  یهست یقو یلی از موهامو پشت گوشم داد و گفت : تو خ یبا لبخند دسته ا  مامان

 . دمیصورت مامان کش یجام نشستم و شوکه و ناباور و با بغض دستمو رو یتو

، چطور ؟؟! چطور ممکنه  ی! َنُمرد یکردم و گفتم : مامان ! تو زنده ا یتک خنده ا یبغض و ناباور  با
 ، چطور ؟؟؟!  زنهی، افسانه گفت نبضت نم دمی؟؟! من جسدتو د

 گفت :  دلم برات تنگ شده بود دخترکم . شدیلباش جا به جا نم  یکه با لبخند رو یدر حال مامان

 گرفته بود بهش فکر کردم ...  دهیمه سوالمو ناده نیا نکهیاز ا شوکه
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 افتاد ؟! یاتفاق  نیگفتم : مامان چطور همچ دیترد با

 !   ایو گفت : کمتر سوال بپرس م دیکش یق یعم  نفس

 پاهام و بخواب . مثل قبلنا .  ی فقط نگاه کردم که گفت : سرتو بزار رو بهش

از آب شد و وحشت   سی پاهاش بزارم که تموم تنم خ یزدم و اومدم سرمو رو  یحرفش لبخند نیا با
 !  دمیزده از خواب پر

 .  یخال وانیل هیبود با  سادهیسرم وا یترس و تعجب به اطرافم نگاه کردم ! جان باال با

 !  دیچکیخودم نگاه کردم که از صورتم آب م به

 !روم ؟  یختیخودم اشاره کردم و گفتم : تو آب ر به

 گذاشت و گفت : اره .  یعسل یرو وانویل

 + چرا ؟!

 !  یدیدیم یچون معلوم بود خواب بد ـ

 .   دمینبود! مامان رو د ینه ، نه . خواب بد ـ

 ؟!  گفتیبهت م یگفت : چ  ینگاه کرد و با اخم کمرنگ بهم

.  یبود ! همه چ یع یطب یلیخ  یتخت رها کردم و به سقف نگاه کردم و گفتم : همه چ  یرو خودم
 گفت ازش سوال نپرسم و ...

 حرفمو ادامه ندادم ـ  نیهم یمامان  مهم باشه . برا یداشتم حرف بعد  دیترد

 گفت : و؟؟!  مشکوک

 باشه . یمهم زینگاه کردم و گفتم : گمون نکنم چ   بهش

 تو بگو حاال .  ـ
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پاهاش بزارم   یچشمام گفتم : ازم خواست که سرمو رو ی مکث کردم و با اومدن اون صحنه جلو یکم
 و بخوابم !  

 حرفم شوکه و با اخم گفت : خب بعدش ؟! دنیشن  با

 ! دم یو از خواب پر  یختی+ تو روم آب ر

ت  تخ ی. رو گفتیم یز یلب چ ر یو ز دیکشی و با دستاش به صورتش م خوردی تو اتاق پر م یه کالفه
 شده ؟! ینگران گفتم: چ یشدم و مشکوک و کم  زی خ مین

 ؟! بردی اون تو رو با خودش م یدیخوابی اگه م یدونست یبهم نگاه کرد و گفت : م  جان

 ؟! هیجا خوردم و گفتم : منظورت چ  یکم

و   یذاشت یپاهاش م یکرد شمرده شمرده حرف بزنه : تو اگه سرتو رو یکنارم نشست و سع جان
 !  رفتیم  نیو جسمت بدون روح از ب  بردی روحتو با خودش م بردیخوابت م 

 گفتم : اون مامان بوده ؟! ناباور

اون باشه و دلش برات تنگ شده باشه که  تونهی م  ی! ول دمینگاه کرد و گفت : احتمال نم  بهم
 ره ! تو رو بب  خواستهیم

 تو االن حالت خوبه .   نهی. مهم ا الی خینگاه کردم که خواست بحثو عوص کنه : ب  بهش

 ! ینجاتم داد نکهیزدم و گفتم : ممنون بابت ا یکمرنگ  لبخند

 .   کنمی نگاه کرد و گفت : خواهش م بهم

 ؟! یکردیم کاریاتاق من چ  یتو تو ی گفتم : راست یز یآوردن چ ادیشد و به سمت در رفت که با به  بلند

.   یانداخت ادمیحرکت موند و بهم نگاه کرد و گفت : اها . خوبه که   یدر ب ی  رهیدستگ یرو دستش
 صبحونه . یبرا ایپاشو ب 

 .  امی+ اها ، باشه االن م
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 یرفت منم موهامو شونه کردم و بازم باز گذاشتمشون و دست و صورتمو هم شستم و رفتم تو اون
 .   یسالن غذا خور 

نشستم و مشغول خوردن صبحونه شدم که بابا بزرگ   می شگیهم  یصندل یجمع شده بودن ، رو همه
 .  میدر راه دار  یگفت : امشب جشن 

 گفت : به چه مناسبت بابا جان ؟! یبان خاله

 ـ  نی بزرگ بعد از قورت دادن غذاش گفت : اعالم کردن ملکه سرزم  بابا

 مشغول خوردن صبحونه م شدم .   لکسیو بازم ربه جان و بابا بزرگ کردم  ینگاه تک

 بشه !  یهم قراره معرف نمونیگفت : پس باالخره ملکه سرزم ایر ندفعهیا

 داشتا ! ییتوش بود ، چه حال و هوا یخوشحال   لحنش

  میتصم نی خانواده هم مشورت کردم .با ا یو بزرگ ترا گهید یها نی سرزم یبزرگ گفت : با شرکا  بابا
 اون فرد هست .  یبرا شرفتیپ یموافق بودن . از نظر من هم جا

بهم   یتک نگاه ای از صبحونه مو داخل دهنم بردم که ر یانداختم و تکه ا هیبه بق  ینگاه خاموش  بازم
 کرد ...

 

 

 

 

 

 

 



 آب یزاده  یدختر 

222 
 

78 : 

 

 

 دختر !   یلکس یر یل یو گفت : خ  دیکردم که خند نگاش

 کنم ؟! ارکی+ چ

 خوشحال شو .  ـ

 ؟! ی+ واسه چ

 .  ییتو زننی که ازش حرف م یو گفت : اون کس دیناباور خند ایر

متوجه  نکهیهم یول  هیچ ای لحظه اصالاا متوجه نشدم منظور ر هیاز صبحونه م خوردم .  یا گهید تکه
دستم داد که   یدن یهول شده نوش ایافتادم که ر دیشد یکرد و به سرفه ها ر یگلوم گ یشدم غذا تو

 ازش رو خوردم که غذا رو تونستم قورت بدم ـ   یازش گرفتم و کم

 ؟! دی کنی که نم یهمه نگاه کردم و گفتم : شوخ هیدادم و  هیتک  یصندل  به

 .   نییخندش گرفته بود و سرشو انداخته بود پا جان

  یفت : نه ، خوشبختانه قصد شوخنگفتم که بابا بزرگ گ یچ یه  یشده نگاش کردم ول زی ر یچشما با
 ندارم . 

 سالم نشده .  جده ی+ اما من هنوز ه

 که !  تهیسالگ جدهی گفت : فردا تولد ه یبا خوشحال  ایر

 تولدمو!  خیبهت گفته ؟! تار یجا به جا شدم و گفتم : ک یصندل   یفوت کردم و رو رونی ب  نفسمو

 تولد خواهرمو بدونم ؟! خ یتار د یشونم و گفت : نبا یو اروم زد رو  دیخند ایر

 گفتم : اوهوم .  دهیباال پر یابروها با
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دوباره و دعوا رو نداشتم   یک یحوصله نزد گهی! دست خودم نبودا فقط د شدیصاف نم  ایدلم با ر هنوزم
. 

 نگاه کردم و گفتم : خب ؟! هیبه بق 

 . یخودتو نشون بد یکه بتون  هیگفت : فرصت خوب یبان خاله

 قبولش کنم .  تونمی، من نم  هینیگ سن یلیخ  تی+ مسئول

با   یایکه از پسش هم بر نم یز یهر چ  یتونیهستن . م  هی، من هستم . بق یستیبزرگ : تنها که ن  بابا
 !   یخانوادت مشورت کن

 ؟!  امیکه من از پسش بر م  هین ی؟! چه تضم ی+ اگه نتونم چ

 قبل تو رو انتخاب کرده . یگفت : چون روح ملکه  تیبزرگ با قاطع   بابا

 اون اشتباه کنه .  د ی؟! شا دیکنی ملکه انتخاب م ینجور ی+ شما ا

از   یاشتباه کنه . روح ملکه وقت ستی نه باال انداخت و گفت : ممکن ن یبزرگ ابروهاشو به معن  بابا
 .  گهیم نویو طالع تو هم هم شهیم یبعد  یوارد جسم ملکه  شهیجسمش خارج م

 بهشون نگاه کردم .    نگفتم و فقط یچیه

 کرده بودم .  قفل

 ؟!  دیکنی به همه اعالم م یعنی+ شب 

 . پاشو !   مین یتدارکات رو بب دیبا لبخند گفت : اره با ایر

 بهش نگاه کردم و گفتم : ما ؟!  خاموش

 .   ایشو اخه ! پاشو همراه من ب افهی ق نیبا خنده بلند شد و گفت : بب  یبان خاله

 . میشی که قبل از شما بلند م د یشدم . ببخش ریو گفت : بابا جان من سسمت بابا بزرگ کرد  بعد

 .  دیبه کاراتون برس  دینداره . بر یب یتکون داد و گفت : ع یبزرگ با لبخند سر   بابا
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داشت   یقرمز شده بود ، اخه سع  یبلند شدم که چشمم به جان افتاد که صورتش کم  ایزور خاله و ر با
 نخنده !

 خط و نشون بهش نگاه کردم و گفتم : برات دارم !  با

 بهتر بود !  یلیمطمئنا خ  شهی م ینجور یکه ا گفت ی. پوف ، اگه جان بهم م   میاز اونجا خارج شد و

 بود .  یوار یکه سرتا سر کمد د میشد یوارد اتاق بزرگ ایو ر یبان  همراه

 کجاست ؟!  نجاینگاه کردم و گفتم : ا بهشون

 . میکنی جشن انتخاب م یکه برا ییگفتن : سالن لباساهمزمان  ای و ر  یبان

 فوت کردم و گفتم : باشه ! خب ؟!  رونی ب  نفسمو

و گفت :  من    دیکش رونی ب  بایز ی لی خ یلباس نقره ا هیرفت و بازش کرد و   یوار یسمت کمد د یبان
 .  ایبپوشش م ا یلباسه . ب  نینظرم به ا

لباسا راحت شدممم !   نیجمع کردم ک عقب گرد کردم و رفتم به سمت در و گفتم :  من تازه از ا  لبامو
 پوشمشون .  یباز نم

 خودشو بهم رسوند و بازومو گرفت و برگردوند ...   یبان خاله
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 نشونت دادم .  یخوشگل نی! بابا لباس به ا یخنده گفت : چقدر تو لجباز  با

 اخه ؟! هیاله مامان تازه فوت کرده ! جشن واسه چعجز گفتم : خ  با

و   نکهیو ا شهینم  یمردم ُمرده عزا دار  یبرا نجایگفت : ا یناراحت  یبه خودش اومد و با کم  یبان خاله
  یو بعدش مراسم جشن شنیکه اونم با احترام خاک م وفتهیجنگ ها اتفاق م   یمرگ ها تو شتریب
 .  می کن یروز یاعالم پ  نکهیافراد با افتخار فوت شدن و ا  نیکه توش هم اعالم کنن که ا رنیگیم

 ، نه ؟! رمی مامانم ُمرده جشن بگ یمن وقت نهیمنظورت ا یعنیو گفتم :   دمیکش یق یعم  نفس

 نگفت ـ    یچی ه یبا بغض بهم نگاه کرد که بان ایر

 یاجازه ندار  نی مسرز نیا یگفت : به عنوان ملکه  یکه بان رونی عقب گرد کردم که از اتاق برم ب  بازم
 !  یانقدر شکننده باش

 .  سادمیجام وا سر

 . ستمی+ من شکننده ن 

 تو خودت ؟!  یر ی م  هوی شهیم یلی: پس چرا تا حرف از ام  یبان

باشم  الی خیب  تونمیاخه ؟!... من مثل شما نم دیازم دار ویگفتم : توقع چ تی سمتش رفتم و با عصبان به
 . باشه ؟!

از   یکار   ی. ول  هیکیتکون داد و گفت :  تو مادرتو من خواهرمو از دست دادم . غمامون  یسر  یبان
 ...  میکنی داره ؟! بد تر حال خودمونو بد م یا دهی. غم و غصه چه فا ادیدستمون بر نم 

 جشن انتخاب کردم .   یرو امتحان کردم و همون رو برا یلباس نقره ا ی زور و اجبار بان با
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 ای مینجور یکه چرا ا دادمینم ص یداشتم ، تشخ یتخت نشستم . حس ُگنگ یرو اتاقم و یتو رفتم
 ؟!... هیحسم چ نکهیا

 اومد و بهم خبر داد که پاشم و آماده بشم .  ایعصر بود که ر ۶ یساعتا

 گفتم که اونم رفت که اماده بشه .   یا باشه

 عوض کردم . یو مجلس یرو با لباس نقره ا لباسام

تر   ن ییپا یتا کم  ییبای بلند بود و به شکل ز ن یداشت . آست یکوتاه یپف داشت و دنباله   یکم لباس 
 .  د یرسیاز انگشتام م

باال تنم . انقدر رنگ لباس و مدلش به دل  نی شده بود و همچن یسنگ دوز  یدامنش کم  یرو
 شده بودم . بایاون لباس ز یکه واقعا تو  نشستیم

 که ست لباس بود رو هم پام کردم .  ینقره ا یسانت ۱۰پاشنه  یها کفش

 مثال پا برهنه برم ؟؟! شدینم

 خودم خندم گرفت !   یفکرا از

 ؟!  رهی پا برهنه م  یجشن به اون بزرگ  یتو یک آخه

وارد اتاقم    یو بان   ایکه ر ارمی تحملش کنم . خواستم درش ب تونستمیبود و نم نی سنگ یادیز لباسه
 شدن ـ

 قم شد .خانم هم وارد اتا هیسرشون  پشت

با لبخند نگام کردن و گفتن : چه   ایو ر یباال رفته و کالفه بهشون نگاه کردم که خاله بان  یابروها با
 !  یخوشگل شد

 گفتم ـ  یممنون  ارمی لباسمو در ب خوامیم دادیکه نشون م افمی منم با ق و

 توالت و موهامو درست کرد .   زیم یصندل  یخانم منو نشوند رو اون

 بزنم ! غیکالفه شده بودم و دوست داشتم ج  گهید
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 کرد .  یشکل   نیشو ا افهیو گفت : باز ق   دیخند ی نگاه کردم که بان نهیآ یدر هم به خودم تو ی افهیق با

 قابل تحمله !  ریخاله ! غ کنهیعجز نگاش کردم و گفتم : لباسم داره مخم م با

در اتاقو باز کرد و اومد داخل و گفت : بابا   ایو کالفه بهم نگاه کرد که ر دیکشبه صورتش  ی دست یبان
 سالن مراسم . یتو می ای ب ع یبزرگ  گفت سر

 اون لباس و مدل مو خوشگل شده بود .  یتو یلیکردم . خ  ینگاه  بهش

نداشت و از سمت    نیآست شیدنباله نداشت . لباس مجلس یبود و بلند ول یبه رنگ بادمجون  لباسش
شده  یمدلش قشنگ بود و سنگ دوز  یل یو خ شدیبه سمت راستش وصل م یسانت  ۵ بای چپ بند تقر

موهاش بود و موهاش فر درشت    یبه شکل پروانه رو ی  لوریس یبود . موهاشو هم باز گذاشته بود ول
. 

 م دوختم ...به خودم چش  نهیآ یازش گرفتم و تو نگاهمو
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برف بود و به لباسم   ستالیبه شکل چند تا کر لوریس هیموهام هم  ینصبشو بافته بودن و تو موهام
 .  ومدیم  یلیخ

 .   میبه سمت در رفت ای و ر یو از جام بلند شدم و همراه بان   دمیکش یق یعم  نفس

 . مید یرو د وانیجان و ا میاز در خارج شد  نکهیهم

 .  دنیگفت : پارتنراتون هم رس یبان

 خاله ؟!  یکردم و گفتم : تو چ  یبه خاله بان  ینگاه

 کرد و گفت : منم پارتنر خودمو دارم . یخنده ا خاله

 به سمتمون اومدن ـ  وانیتکون دادم که جان و ا یسر 

م دستشو خم کرد و به سمتم گرفت ، منم دستمو دور بازوش حلقه کردم و به سمت سالن مراس جان
 .  میقدم برداشت

 . کردی م شتریاسترسمو ب نیبشه و هم یقراره چ دونستمینم

 از ملکه شدن حراس داشتم ! ییجورا هی

 بود ؟! یعی که داشتم طب  ییحسا

جلو اومد و اسممونو   کردیم  یکه افراد رو معرف یو فرد میبه در بزرگش وارد شد میدیرس  نکهیهم
 ـ میهست یا لهیاز چه قب نکهیخواست و ا

 . معذب شده بودم ! دنیاسم من و جان رو اعالم کرد همه به سمتمون چرخ  نکهیهم

 باش . همه چشمشون به توعه ! لکسیدستمو فشرد و گفت : ر ی کم جان

 نگاه کردم و گفتم : چرا ؟!  بهش

 . دنیند  ییبایز نیبه ا یهم بهم نگاه کرد و گفت : چون تا حاال ملکه ا جان
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بهم منو به سمت پله ها   یدادن لبخند لی زدم و جان هم بعد از تحو یخندحرفش اروم شدم و لب با
 کرد .  تیهدا

 .  یبا اعتماد به نفس گفت : پر غرور تک تک پله ها رو بگذرون . نزار بفهمن تو استرس دار  جان

 .  مید یاومدن چند تا پله به سالن رس نیی گفت و بعد از پا ین یکه گفت کردم که افر یکار  نیهم

کنه و بعد هم همراه خودش به سمت بابا بزرگ   دایبه جمع انداخت تا بابا بزرگ رو پ یک نگاه ت جان
ـ   برد 

ـ   تیکه افراد خانواده بودن هدا یبزرگ پر ابهت و افتخار بهمون نگاه کرد و ما رو به سمت  بابا  کرد 

همه رو روت   یاالن تحمل نگاه ها ی، ول یبودی امشب تک م دیبهم نگاه کرد و گفت : درسته با جان
 ندارم !

 خوبه ؟! ینجور ی. ا کنمینگاه نم یمن به کس ینگاش کردم و گفتم : ول یتعجب و لبخند کمرنگ با

 نگاه نکن .   یگفت : اره . به کس آسوده

 پررنگ تر شد و گفتم : باشه . تو نگران نباش .  لبخندم

 . کردنی بهم افتخار م زمی برانگ نیتحس ییبایبه جمع خانواده . همه بابت ز میدیرس

 بود که تا حاال تجربه نکرده بودم !   زایچ یل یخوب بود ، خ  نیسرزم نیاومدنم به ا دیشا

 قدرتام و در آخر مرگ مامان !  ، طعم داشتن دوباره خواهرم ، جنگ ، کنترل کردن انتی، خ عشق

 دچارش شدم .  نی سرزم نیبود که من با اومدن به ا زایچ  یلیخ

 بودن . دنی در حال رقص یعده ا ای مشغول صحبت  همه

داده  ادیکه اون بهم  ینوع رقص  نی اونم ا دنیداشته بود از رقص یچه قصد نیکه ز دمیکه فهم  یوقت از
 بود رو دوست نداشتم . 

بود که تا حاال   یق یرف ن یگذاشته بودم . بهتر ونیرو با جان در م  نیبودنم با ز یتک لحظه ها تک
 داشتم .
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بارم بهم اصرار نکرد و   هی یشدم حت  زاری از رقص ب نکهی. با دونستن ا کردی اروم م ی لیحرفاش منو خ با
 ... کردی درکش واقعا منو خوشحال م نیا

اعالم  کروفونی م یو تو سادیسکو وا یاز مراسم گذشته بود که بابا بزرگ مثل دفعه قبل رو یاعتس ۵
 کرد همه توجهشون رو به بابا بزرگ بدن ـ

 هم سکوت کردند ... اونا
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انتخاب شده   نی سرزم نیا یکه ملکه  نهیجشن ا نیاول ا لیو گفت : دل  دیکش  یق یبزرگ نفس عم  بابا
 ست .   ای ما در جنگ با لشکر آل ی روز ی دوم هم پ لی. دل

که با  کردنی و پچ پچ م کردنیکرده بود با تعجب همو نگاه م  انیکه بابا بزرگ ب  یاز دو جمله ا همه
 سکوت رفت .  یادامه حرف بابا بزرگ سالن تو

من افتاد  یهم رو  یبزرگ نور   بابا بزرگ افتاد و همزمان با حرف بابا یرو یها خاموش شد و نور  چراغ
 .  استینوه م، م  نیسرزم نیا ی: ملکه 
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 گفتن و دست زدن .  کیلحظه بعد همه به خودشون اومدن و شروع کردن به تبر چند

 گفتم .  ی زده بودم و ممنون یسرد لبخند

  نیسرزم یرو در حضور ملکه و پادشاه ها یمهمون ها رفتن مراسم تاج گذار  نکهیبود بعد از ا قرار
 . میمجاورمون برگزار کن یها

 جشن و مراسم مهم بعدش نداشتم ! نیبه ا یعالقه ا اصال

کرد و بازم نگاهشو به اطراف چرخوند و گفت : انقدرا    یکه جان بهم تک نگاه دمیکش یق یعم  نفس
 .  ستیهم ملکه بودن سخت و بد ن

 جشن و مراسم بعدشو ندارم .   نیا ینگاه کردم و گفتم : فقط حوصله   بهش

ناراحت   یشلوغ   یتو دیبه بعد نبا نیدستش گرفت و گفت : از ا یبه سمتم برگشت و دستمو تو جان
 .   ایم یستیقبل ن  یفرد عاد گهی! تو د یحوصله باش   یب ای

 واقعا مهمم برات ؟؟! ای  یشمیمقدمه گفتم : تو چون ملکه شدم پ یب

تو ملکه  میبود که بفهم نیو گفت : فکر کنم رفاقتمون قبل از ا دیابروهاش باال پر مییهویسوال  از
 ! یشیم

 + اره .

 . ی، خود تو برام مهم . نه به خاطر َمقامت   یپس برام مهم  ـ

 نگفتم ...  ی چیزدم و ه یکمرنگ  لبخند

خاک افزار ها   ن یمهمون هم که رفت رکسانا ) ملکه سرزم  نی جشن بود و همه رفته بودند . آخر یآخرا
 ؟!  ایم ی( گفت : آماده ا

 که نگام به جان بود گفتم : اره . آماده م .  نطور یتکون داد ، هم یجان نگاه کردم . سر  به

 به رکسانا نگاه کردم .  و

 اشاره کرد . به اون سمت رفتم .  یتکون داد و به سمت یسر  
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 بود .  سادهیشورا دور هم حلقه زده بودند و بابا بزرگ وسط حلقه وا افراد

 .  یسیبزرگ ( وا شاه آب افزار ها ) بابا یرو به رو  دیشد و گفت : با کیبهم نزد  رکسانا

 تکون دادم و آب دهنمو قورت دادم و به سمت بابا بزرگ رفتم ـ  سرمو

 نداشتم ! یاصال حس ییجورا هینداشتم .  یترس ای استرس

 داخل تاالر شد و اونو به دست بابابزرگ داد . ییبایهمون لحظه با تاج ز یبان خاله

و با لحن مطمئن و قاطع گفت :   دید و سمتم چرخ بزرگ پر ابهت با سر تکان دادن از خاله تشکر کر  بابا
، مردم تو هستن ـ  نی سرزم نی . مردم ا نی زر  نیو ملکه سرزم  ییاز شورا یاز امروز به بعد تو عضو 

قبول  ،  یمواظبشون باش  دی. تا آخر جونت با ینگه دار  شی آسا یرو تو نتیمردمت و سرزم دیبا
 ؟! یکن یم

 ـ  کنمی و مردمم دفاع م نی جونم از سرزم یبه چشمان بابا بزرگ نگاه کردم و گفتم : تا پا قاطع

 سرم گذاشت .  یبزنن که بابا بزرگ تاج رو رو یحرفم باعث شد همه لبخند نیا

موهام جدا    یاز تو لورمویبشه س ی نجور یقراره ا دونستمی م نکهیا یمراسم شروع بشه برا نکهیاز ا قبل
 کرده بودم .  

 .  یبزرگ گفت : به شورا خوش اومد  بابا

دستم بزار و   یچند قدم عقب رفت که رکسانا جلو اومد و دستاشو جلو اورد و گفت : دستاتو تو و
 سوگند نامه رو پشت سر من بخون . 

 تکون دادم ...  سرمو
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 دستش گذاشتم .  یتو دستمو

همون تکه ها رو تکرار   یر ییتغ  چیتکه تکه شروع به خوندن سوگند نامه کرد . منم بدون ه رکسانا
 کردم .  

 !  دیکش ریاز خوندن سوگند نامه حس کردم مچ دستم ت بعد

 .  دمیدستم د یرو  ییبای کردم که رکسانا مچ دستم رو برگردوند که عالمت ز یز یر اخم

 نبود .  نی به رکسانا گفتم : ا رو

 .  یبا لبخند گفت : اوهوم ... به جمعمون خوش اومد  رکسانا

 . دمیمچ دست منم بود رو د یکه رو  یدرست مثل عالمت  یبعد مچ دستشو برگردوند که عالمت و

 نگفتم .   ی چیزدم و ه یکمرنگ  لبخند

 کردنیم  یگفتن و ابراز خوشحال کیکه خوشحال بهم تبر هیاونا هم رفتن . به سمت بق یاز کم بعد
 فتم . ر

 برم بخوابم ؟! تونمیکردم و گفتم : م یتشکر  یفقط با لبخند کم جون منم

 . یبر  یتونیگلم . م یتکون داد و گفت : اره نوه  یبزرگ سر   بابا

 اتاقم .  یکردم و رفتم تو یهمون لبخند خداحافظ با
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 خوشگل .  یل یبود ، خ  یخوشگل یل یو به خودم نگاه کردم . تاج خ ستادمیا نهیآ یبه رو رو

عوض کردم و بعد از باز   میراحت یتوالت گذاشتمشو لباسمو با لباسا  زی م یرو از سرم برداشتم و رو تاج
 .  دمیتخت دراز کش یرو شمیکردن موهام و پاک کردن آرا

سالم پر   ۱۷ گهیساعت د ۱من  یعنیاومدم .  ایآذر به دن ۱۹شب  ۲مامان من ساعت   یگفته ها با
 .  یسالگ ۱۸ یتو رفتمیو م شدیم

 تولدم نداشتم . یبرا  یهر سال ذوق  مثل

 خسته بودم ، خوابم برد ...  یلیچون خ 

  رونی تخت بلند شدم و از اتاق ب یتخت نشستم . بدون اراده از رو  یو رو دمیاز خواب پر یحس بد با
 رفتم و به سمت آشپزخونه قصر قدم برداشتم .

 !  کردیداشت اعصابمو خورد م  یل یخ نیاراده بود و ا  یب  حرکاتم

 !  کردی دلخواهش وادار م یمنو داشت به کارا  ییروین هیخودمو کنترل کنم .انگار  تونستمینم

 برداشتم .   ییچاقو کردیم یکه کالرا چاقو ها رو نگهدار   ییکشو یوارد آشپزخونه شدم ، از تو نکهیهم

 . دمیبه شدت ترس  یکارم تعجب کردم ول نیا از

  کنم ؟!  کاریبود چ  قرار

 سرم اومده بود ؟! ییبال چه

 باغ نبود . یتو یبه سمت باغ برم . خداروشکر که نصف شب کس کردی منو وادار م روین اون

 ، اصال ساعت چنده ؟؟!  سایلحظه وا هی

 .  سادمیوا د یبا سنگ براق سف یباغ و کنار مجسمه ا  آخر

 کنم ؟! کاریچ استمخویم

 مچم قرار دادم . یبعد چاقو رو رو به رو یلحظه  یتو
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 نبود .  یچک ی ه یترس به اطراف چشم دوختم ، ول با

 .  دیچرخیانگار زبونم نم یرو صدا بزنم ول  یکس خواستمیم

 ؟؟! وفتهی داره برام م یمن چه اتفاق یخدا

که از درد   یز ی از دستمو خراش دادم که دستم شروع کرد به خونر یسانت ۱۰با چاقو ،   هیثان هی یتو
 .   ختیاشکام ر ادمیز

 . دیبه سراغم اومد و منو به سمت اون مجسمه کش رویبستم که بازم اون ن  هی چند ثان  یبرا چشمامو

که همون لحظه بود که رها   ختی مجسمه ر یمچ دستمو برگردوند و خون دستم رو یا ینامرئ فرد
دستامو سپر جلوم کردم   نهینب یشتر یب یدستم صدمه   نکهیا یافتادم و برا نی زم  یزانو رو شدم و با

 .   سوختیکه چون فشار بهشون وارد شده بود با شدت م

 بود ! ییطاقت فرسا درد

 جونشو نداشتم .   ی خواستم بلند بشم ول  

 من اونجا شوکه و نگران به سمتم اومد . دنیجان رو به روم ظاهر شد و با د هوی لحظه بعد  چند

دستم که پر از خون شده بود حس کردم چشماش به خون  دنیقدم به سمتم برداشت که با د هی
 شد !  انینما  ییچشماش رگ ها رینشست و ز

 ، نه ! االن وقتش نبود ! نه

بلند کرد   یانداخت و وقت نییچند لحظه سرشو پا یراکنم که جان ب کاریچ دونستمیبودم و نم  دهیترس
 به حالت اول برگشته بود ...
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بهم   یدستم گذاشت و با نگران یدر اورد و رو  بشیج یسرعت به سمتم اومد و دو تا دستمال از تو  با
 ؟!  ینگاه کرد و گفت : تو خوب

اتاقت و   ی تو میباغ بر یاز تو عی سر دیتکون دادم که گفت : با ی، سر  دهیصورت جمع شده و ترس با
که بتونه   ستین یخون آشام ماهر  نیکه خبر دارم ز یی. تا اونجا  یلباست بشور  یخونا رو از رو نیا

 خون به مشامش خورده !   یخودشو کنترل کنه . حتما تا حاال بو

کمرم حلقه   یدستشو رو یکیاز دستاشو باال تر از مچ دستم گذاشت و باال نگهش داشت و اون  یکی
 کرد و بلندم کرد و به سمت قصر برد منو .  

 شد .  داشیاتاقم که کالرا پ  یتو میو بر میکه از اونجا عبور کن یسالن اصل   یتو میرفتیم میداشت

 .   یکن  کاریچ  یدونیمشده . خودت  یمجسمه خون  کیبا سرعت گفت: نزد جان

 تکون داد و با سرعت رفت .  یبه حال زار من نگاه کرد و سر  ینگران  با

اتاقش   یتو  یرو به سخت نیو گفت : ز دیبا سرعت بهمون رس  وانیا میدیبه دم در اتاقم رس نکهیهم
 شده ؟؟!  یانداختم . چ ریگ

و بابا بزرگو   ایاتاق م  یرو بفرست تو ای کن . ر  داریرو ب  ای. بابا بزرگ و ر گمیگفت : بعدا بهت م جان
 .  میرو کنترل کن نیز می تونی. وقتمون کمه و نم  نیبفرست سر وقت ز
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  میتنظ یا هیثان یآب رو باز کرد و آب رو تو ری تکون داد و منو با سرعت  داخل حموم برد و ش یسر 
 .   ختی سر و صورتم ر یکرد و چند لحظه بعد آب رو

 هوش بشم ! یاالنه که ب کردمی بازم حس م یحالم رفت ول  یب  یاز چشما کمی  یجیگ

 کف حموم افتاده بودم ! گرفتیچون اگه منو نم شده بود   سیهم همرام خ  جان

لباسم پاک   یخون ها از رو نکهیسطل آشغال انداخت و هم یدستم رو برداشت و تو یرو یدستماال
 .   ارمیا برات لباس خشک بباش ت نجا ینشوند و گفت : هم  واریشدند ، منو کنار د

 ! کردی م یز یخونر  نجوریتکون دادم . دستم داشت هم سرمو

 خشک اومد داخل حموم . یبا لباسا قهیبعد از چند دق  جان

 کالفه و نگران به در اتاق نگاه کرد .  کنهی م یز ی بازم دستم داره خونر دید یوقت

 سمتش رفت و قفلش کرد و باز اومد سمتم .  به

 کنم .  یچ ی اول دستتو باند پ دی: با جان

 زد .   رونیرختکن گذاشت و از حموم ب یبلند شد ، لباسارو تو   باز

 اومد .  هیاول  یبا جعبه کمک ها گهید قهیاز چند دق بعد

 زانو زد و در جعبه رو باز کرد .  جلوم

 کرد.  یچ ی با مهارت دستمو باند پ یاک کرد و بعد با سرعت ول دستمو پ یرو یبا پنبه خون ها اول

مچ دستش گذاشتم و گفتم : لباسا رو خودم عوض   یرو بست و لباسامو اورد که اروم دستمو رو جعبه
 .  کنمیم

 ! دیباریاز چشماش م  ینگران

 ؟!  یتونی: م  جان
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رفت و درو   رونی ش دادم که لباسارو به دستم داد و از حموم ب هیتک  واریتکون دادم و بعد به د سرمو
 بست . 

در اوردم و  ی بود رو به سخت دهیکه به تنم چسب  سمویخ  یصد زحمت از جام بلند شدم و لباسا با
 . دمی خشک رو پوش   یلباسا

 ! کردی درد م یلیخ دستم

 اومدن .  رونیحموم گذاشتم و از حموم ب یرو گوشه ا  سیخ  یلباسا

 نداشت باز نگه داشته باشن .   یینا مچشما

 تخت دراز بکشم .  یبه سمتم اومد و کمکم کرد رو جان

 اومد . ایر یبعد صدا یا ه یلحظه در اتاق با سرعت زده شد و ثان همون

 به سمت در رفت که از هوش رفتم ...  جان

 " جان "

 خوبه ؟!حالش    ای... م ایگفت : م  یباز کردم که با ترس و نگران  ایر یبرا درو

 .   ستین گهید یتکون دادم و گفتم : خطر  سرمو

  یبود نفس آسوده ا دهیتخت خواب  یکه رو دیرو د ایم  یتکون داد و به داخل اتاق رفت و وقت  یسر 
 ... دیکش
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 ، واقعا ممنونم .  شدیم یچ یاگه تو نبود دونمیو گفت : نم  دیسمتم چرخ به

نفر   نیشد اول ی ز یاگه چ یلباسامو عوض کنم ول  رمیو گفت : خواهش . من م دی به گردنش کش یدست
 به خودم بگو !  ایب

 تکون دادم که از اتاق خارج شد .  سرمو

 "  ای" ر

 جان رفت درو هم پشت سرش بست .   نکهیهم

 .  دم یکش  سشیخ یبه موها یتخت نشستم و دست یرو ای کنار م منم

رفتم و اروم موهاشو    ایبرداشتم و به سمت م کشویحموم حوله کوچ یتخت بلند شدم و از تو یرو از
 خشک کردم که باز سرما نخوره . 

 .   دمیروش کش   شتریرو ب  پتو

ـ  یرو از تو  ایم  سیخ یرو خبر کردم که لباسا کالرا  حموم برداره 

 برگشتم و کنارش نشستم ... ای م شیپ  باز

 اتفاقات ممکن نبود که خوابم ببره !   نیا دنید با

 صبح باال سرش بودم ـ  تا

 " ای" م
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 .  دمیسوزش دستم از خواب پر با

 !  کردی درد م یلیخ ی شده بود ول یچ یدستم نگاه کردم ، باند پ به

ـ  یا ینی همون لحظه با س ایاطرافم نگاه کردم که ر به  وارد اتاقم شد 

  یدستم افتاد ول یتخت نشستم که نگاهش به باند رو یگذاشت و با کمکش رو  یعسل یرو رو  ینیس
 نگفت ! یچیه

 .   خوامیازت م یقانع کننده و منطق حی توض هیپتو بردم که اروم گفت : حالت که بهتر شد  ریز دستمو

 ؟؟؟! دادمیبهش م  دیبا  یحیشل شد ، چه توض دستام

 بهش ؟!   گفتمیم یکار کرد ؟؟؟! چ  نیمنو مجبور به ا یکی گفتمیم

 ندارم .   یحی گفتم : توض اروم

 ؟! شبیشد د یکه چ یبهم بگ شهیهمراه با سرزنش بهم انداخت و گفت : م ینگران نگاه

 .  هیکردن قض فیشروع کردم به تعر  اروم

از   یز یچ یل بررس بعد چهره ش رنگ عوض کرد و در حا یو متعجب شد ! ول  ده یبه شدت ترس اولش
 خاطراتش شد .  یتو

 ملکه بوده !  شکشیپ  نیبهم نگاه کرد و گفت : ا  یاز کم بعد

 ملکه ؟؟! شکشیکردم و گفتم : پ یز یر اخم

! چون تو  کنه ی اون مجسمه م شکشیسوگند بخوره خونشو پ نکهیبعد از ا یگفت : اره . هر ملکه ا ایر
 یبود  دهینرس  یهنوز به سن قانون یخوندیو سوگند رو م یش یکه ملکه شناخته م یاون لحظه ا

 خواسته !  شکشیاون مجسمه ازت پ یساله شد ۱۸که  یدرست زمان ی ـ ول ینداد  یشکشیپ

  دیگفتیبهم م  دیشدم نگاه کردم و گفتم : با  یچی به دست باند پ یدادم و با درد مند هیتاج تخت تک به
 ؟!  دیمورد بهم نگفته بود نیدر ا یز ی مسئله رو ! چرا چ نیا
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اتفاق    نیشب ا دونستمیکه بهت بگم ! نم هیگفت : فکر کردم امروز زمان خوب  مونی کالفه و پش ایر
 .  وفتهیم

رو جلوم گذاشت و گفت : امروزو    ینیبه خودش اومد و س  ایچرخوندم که ر یا گهیبه سمت د سرمو
 . یبخور  یز یراحت چ  یاونجا نتون دیاتاقت بخور . شا یصبحونه تو تو

 نگاه کردم و گفتم : ممنون .    بهش

 استراحت کنم .  رمیو گفت : منم م دیبه چشماش کش  یدست

 ؟!  یدینخواب شبیگفتم : مگه د دیترد با

 کنم ـ   یکار  هیشد بتونم  یز ینه ، باال سرت بودم اگه چ ـ

 کردم و گفتم : ممنون ـ یبغض پنهان شی مهربون از

 !  اااای صبحونه تو بخور ی . همه  کنمیزد و گفت : خواهش م یلبخند

 کردم و گفتم : باشه .   یخنده ا تک

ـ  رونیاتاق رفت ب  از  منم اروم شروع کردم به خوردن صبحونه م 

 در اتاق زده شد .  دادمیاز غذا مو قورت م ی داشتم لقمه ا نکهیهم

 ؟! هی+ ک

 جان اومد .   یصدا

 تو .  ایزدم و گفتم : ب  یکمرنگ  لبخند

 باز شد و جان اومد داخل اتاق .  در

 ؟!   یبه دستم بعد به صورتم چشم دوخت و گفت : خوب اول

 ادم و گفتم : اره ، خوبم . تکون د سرمو

 گفت : شکر ...  یتکون داد و با لبخند کمرنگ سرشو
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 چرا اون حرکاتم دست خودم نبود ـ  دمی+ فهم

 .  نیتکون داد و گفت : همچن  سرشو

 ؟! یدونست یم ای یدی+ فهم

 ! دهیحرکت که مجبورت کنن جد نیا یول  کننیم  شکشیملکه ها پ  دونستمیم ـ

 .  دیچرخوندم و گفتم : شا یا گهیسمت دبه  سرمو

 تولدت مبارک ! یکرد و گفت : راست یتک خنده ا جان

ـ  یو ممنون دمیکه گفت خند یلحنش و جمله ا از  گفتم 

 ممنون .  شبیبابت د ی+ راست

 ؟! یخواهش ... وقت دار  ـ
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 شده ؟!  یز ی+ اره ، چ

 .  ییجورا هی ـ

قبل از   هیسلول . واسه قض یرو االن انداختن تو نینگران شدم و منتظر نگاش کردم گه گفت : ز یکم
 جنگ .  

 .   دیکش ری ت قلبم

 ؟!  بخشتشی گفتم : مگه بابا بزرگ نگفت م اروم

 .  دونمیهاشو باال انداخت و گفت : نم  شونه

 ؟!  شهیگفتم : اعدام که نم مظلوم

 .   یبه مردمت اعالم شه که تو ملکه شون  دی. امروز با چشمام نگاه کرد و گفت : نه .. یتو

 نگاه کردم و گفتم : الزمه برم ؟!  بهش

 ! یبراشون بکن  دیهم با ی! تازه سخنران  یبر  دیبهم نگاه کرد و گفت : البته که با  هیعاقل اند سف جان

 ! الی خیو گفتم : ب  دم یخند یناباور  با

اومدم .  نیآماده س . من واسه هم یول  یطوالن یحساب  تی کرد و گفت :  سخنران  یخنده ا تک
 ! یحفظش کن کنمی کمکت م

 !   کردمایم یداشتم خودکش شبیجمع شده گفتم: حالم بده . د یو با لبا سی ف پوکر

تکون داد و مچ دستمو گرفت و با حوصله باند دور دستمو باز   یو سر  دیحرفم و لحن طلبکارم خند از
 رد .ک

 ؟!  یکنی م کاری+ چ

 گذاشت که کنجکاو بهش نگاه کردم .  یعسل  یرو که باز کرد رو باند

 نبود ! قیاز اون زخم نسبتا عم  یاثر  چی باال اورد که ه دستمو
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 بود !  نجایگفتم : هم ناباور

 خنده و گفت : اره ، بود .    ری زد ز یپق

 شده ؟!  یگفتم : جان سر به سرم نزار . بگو چ  جیگ

 باز .   شدیم  میدستت موند که داشت ترم یچند ساعت رو یشد و گفت : اون زخم فقط برا یجد جان

 ؟!  ی+ چرا ، چطور 

ازش   یا گهیاثر د چیو ه شهیم میبعد از چند ساعت ترم  نکهیو ا یکرد شکشی: چون خونتو پ جان
 مونه .   ینم

 ! یو بهم نگفتــــــــ یدونست یم نویاز تعجب گفتم : واو ! بازم ا دهیپر باال یابروها با

 حفظ کن .   تویسخنران  ایب  الیخ یکرد و گفت : ب یخنده ا تک

 ! گهی؟! تا دو ساعت د میوقت دار یشدم و گفتم : تا ک  بلند

 حفظ کنم !  نویا ایو گفتم : من تا اون موقع آماده بشم  دمیسرعت به سمتش چرخ با

تو حفظ   یو بعدم با سرعت سخران  یشیبود گفت : اول آماده م دنیبه خند هیکه شب یلبخند با
 ! یکن یم

 ؟؟!  یرو بهم بگ  نایزود تر ا  یتونستیسرعت به سمت کمدم رفتم و بازش کردم و گفتم : نم  با

 اشتم !گفت : بابا من اصال خبر ند جان

 کمدم بردم و گفتم : اره جون عمت !  یکردم و باز سرمو تو  یتک نگاه  بهش

 گفتم ! یچ  دمیجان بلند شد ، فهم یخنده  یصدا که

 ، جون خاله ت .  کنمی، حرفمو عوض م ری+ نخ

کمدت . لباست و همه   یتو یبگرد  یالک خوادیادامه داشت و بعدش گفت : نم هیتا چند ثان   خندش
   اماده س . تیچ
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 تو کالرا . ای که گفت : ب هیک   دونستی لحظه در اتاق زده شد که انگار جان م همون

 تخت گذاشت .  یبه دست وارد اتاق شد و اونو رو  یلحظه در اتاق باز شد و کالرا و لباس همون

  دمیو بهت فرصت م رمیاز اتاق م قهیپنج دق  یجان نگاه کردم که به سمت در رفت و گفت : من برا به
 .   یلباساتو عوض کن

رفتن و   رونی که کالرا و جان از اتاق ب دمیتخت دو یبا سرعت تکون دادم و به سمت لباس رو سرمو
 درو پشت سرشون بستن ...
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 با اون لباس عوض کردم .    لباسامو

و بنداش هنوز باز   خوردی پشتش بند م نکهیبخاطر ا یتنم مرتبش کردم ول یو رو  سادمیوا نهیآ یجلو
 تنم !  یبود و شل و ول بود رو 
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به لباس و بعد به صورتم دوخت و گفت :   یخنده جان رو صدا زدم که وارد اتاق شد و تک نگاه با
 هوم ؟! 

 بندا رو برام ببند .   ایبه جان کردم و با انگشت اشاره م به بند ها اشاره کردم و گفتم : ب پشتمو

 .  شدیمور مورم م خوردیدستش به پوستم م نکهیسمتم اومد و تک تک بندا رو برام بست . هم به

 ؟!   گهیدستته د یتموم شد ، برگشتم سمتش و گفتم : متن سخنران  نکهیهم

 در اورد و بهم داد .  یشلوارش کاغذ بیتکون داد و از ج  سرشو

 !  دمید  ییگرفتم و بازش کردم که متن بلند باال ازش

توالت نشوند و همون    زیم  یصندل  یکرد و منو رو یم تک خنده ا افهیق دنی!!! جان با د زدی زار م افمیق
 !  سای، مل سایلحظه گفت : مل 

 وارد اتاق شد و گفت : بله شاهزاده ؟!  یبعد دختر جوان یکم

 ملکه رو درست کن .  شی به من اشاره کرد و گفت : موها و آرا جان

ست به سمتمون اومد و مشغول درست کردن موهام شد   سایبودم اسمش مل ده یکه حاال فهم یدختر 
 . 

 توالت نشست و بهم کمک کرد که حفظشون کنم . زیم یلبه  یهم رو جان

 بود .   نیبه شدت سنگ یل یخ متنش

 شما فرستاده !"   یقبل منو برا یبار چهارم ! بگو " ملکه  یبرا ای گفت : م دیبا تاک جان

 !  گفتمیجمله رو اشتباه م نیا یبودم ه بس هول کرده از

 !  شهینم یکردم و با استرس گفتم : وا یهول تک خنده ا با

 من خندش گرفته بود .  یهم از حالتا جان

 وقت داشتم ـ  گهیساعت د کی  ۱نصفشو حفظ کرده بودم و  بای تقر 
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ممنون از ما از اتاق   دنیکوتاه و شن  میدرست کرد ، بعد از  تعظ شمویموهام و آرا نکهیبعد از ا سایمل
 رفت .  

 بود و بلند .  ی. لباسم، به رنگ سبز پسته ا دمید نهیآ یجام بلند شدم که خودمو تو از

 پف داشت .   ینداشت و کم  یا دنباله

 قهیود و ب   یکمرم بند نیی بود . پشتش هم که تا پا ییبایز  یدامن و دور کمرم خطوط مشک نییپا
 .   یهفت

 با تور به رنگ لباس بود .    ناشیآست  یبلند بود ول نیآست

 بود .   کیش  یلینا مرتب که خ   یکم یول یخوشگل . موهامو هم گوجه ا  یلیکل خ  در

 هم داشتم .  یم یمال شیآرا

 نگام کرد .   نیجان نگاه کردم که با تحس به

بهش نگاه   یرو گفت که با حالت زار   کردمیحفظ م  دیکه با  یبعد یاز جمله  کهی ت هی یا هیاز ثان بعد
 !  شهیمراسم شروع م  گهید قهیو گفت : زود باش ! چهل وق   دیکردم که خند

که باالخره تموم   خوندمشی نشست . منم با دقت و سرعت م یصندل  یرو از دستش گرفتم که رو برگه
 شد ...

 . کنهیجان داره نگام م  دمی بلند کردم که د سرمو

 : تموم شد ؟!  انج

 + اره . 

من بخون . فکر   یبار جلو هی. بده کاغذو ،  یوقت دار  گهید قهیدق  ۱۰ساعتش نگاه کرد و گفت :  به
 .   ییکن اونجا

 و برگه رو به دستش دادم که گفت : شروع کن ...  دمیکش یق یعم  نفس
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اونجا باشم  دیبا  ینجور یهم قایگفتم که خوشش اومد و گفت که دق یجان متنو پر ابهت و جد یجلو
 . 

 مگه نه ؟!  تونمیکردم و رو به جان گفتم : م یاسترس تک خنده ا با

 گفت : اره .  جان

 تکون دادم که در اتاق زده شد .   سرمو

 تو .  ای+ ب

 .   یاصل داخل سالن دیخودتونو برسون  عیوارد اتاق شد و گفت : بابا بزرگ گفت سر  ایر

 به جان انداختم که گفت : کفشاتو بپوش !  ییگذرا نگاه

 نپوشمشون ؟! شهیو گفتم : نم دمیعجز خند با

 خندش گرفت و گفت : نه ، برو بپوش کفشاتو   یول  دیکش یق یکالفه از دستم نفس عم جان

 و مظلوم گفتم : باشه . اروم

و بعد   دمشونیبسته بود رفتم و پوش و پاشنه بلند و جلو یسمت کفشام که به رنگ سبز پسته ا به
 ... میرفت  یبه سمت سالن اصل ییسه تا
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 استرس خندم گرفته بود !  از

 ؟!  یبابا بزرگ به جمع نگاه کرد و بعد رو به من گفت : آماده ا  یبه سالن اصل میدیرس  نکهیهم

 تکون دادم و گفتم : اره. سرمو

 .  میتکون داد و گفت : پس بر  نیبا تحس یسر 

 .  ای. من بودم و بابا بزرگ و جان و ر میشد ینقره ا  یو سوار کالسکه  میسمت باغ رفت به

 .   ومدنیم گهید یهم با کالسکه ها  هیبق

 کرد .   یمی در کالسکه توسط نگهبان باز شد و تعظ میدیرس  نکهیهم

اومدم   نییکالسکه پا  یو از چند پله  دمیکش یق یبشم . نفس عم ادهیبزرگ اشاره کرد که اول من پ  بابا
 شد .   ادیمردم ز یشاد یهمهمه  یکه صدا

 چشمشون به من بود . یبلند کردم و بهشون نگاه کردم که همه با خوشحال سرمو

 برامون آماده کرده بودند .  ییکردم . سکو دایپ  یخوب حس

 . گرفتنی. اونا هم جشن م مینشستیو بعد م کردمیم  یسخنران دیبابا بزرگ اول با یگفته ها با

 بره .    شیپ  یبه خوب  یهمه چ دوارمیام

 مقتدر به سمت سکو قدم برداشتم .  یقدم ها با

 بابا بزرگ کنارم .   یهم پشت سرم ول  هیبق

به   ینشستن تک نگاه هیبق  یول  سادی، بابا بزرگ هم کنارم وا سادمیا، من و می دیبه سکو رس  نکهیهم
 !  یتونیزد و لب زد : م  یجان کردم که لبخند آرام بخش
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بهش زدم و رومو سمت مردم کردم و شروع کردم به صحبت کردن : سالم . خوشحالم از  یلبخند
 یو نوه  ی لی، دختر ام ایمن م دی دونیکه م نطوری. هم د یکن یم  یملکه تون منم و شما خوشحال نکهیا

.  مها باهاتون باش یها و خوشحال   یشما فرستاده تا در سخت یشاه استفان هستم . ملکه قبل منو برا
که زنده هستم آرامش رو براتون فراهم کنم  یشما هستم و سوگند خوردم که تا زمان  یمن رسما ملکه 

... من به تمام مشکالتتون گوش  دیون ندوننکردم ، شما منو به عنوان ملکه ت یکار  نیو اگه همچ
 جاتون امنه .   نجای. ا کنمی در درست کردنش م یو سع  کنمیم

 .  کردنیدار بهم نگاه م نانی و اطم یبا لبخند خوشحال  همه

  یرو الک یباعث افتخار بود که حرف نیداشتم و ا نانیاورده بودن . منم به حرفام اطم مانیبه حرفام ا 
 .  زدمینم

شروع و به دست آوردن  یاز مشکالتتون رو حل کنم ، البته برا یبتونم کم  نکهیا یادم : و براد ادامه
 . شهیطال به خونه هاتون فرستاده م یو سکه ها ییمواد غذا یشما ، مقدار 

 حرفم .  یشد پا ییزدم که امضا یلبخند نانیو ناباور بهم نگاه کردن که با اطم یبا خوشحال  مردم

 .  د یمراسم رو شروع کن دی تونیعقب رفتم و گفتم : حرفامو زدم . م یکم

 شون شروع کردن .  یکوبی که مردم پا میخودمون نشست یها یصندل  یبابا بزرگ رو همراه

گفت :    یبا لبخند محو کردیکه به مردم خوشحال نگاه م یکع بغل دستم نشسته بود در حال  جان
 دختر خفن !  نیآفر

رو   کهیاون ت یدیبهش نگاه کردم که اونم همون لحظه نگام کرد که گفتم : دکردم و  یخنده ا تک
 اشتباه نگفتم ! 

  نداختنتیم  یاول با ُاردنگ نیهم  یکردی م یکرد و سرشو تکون داد و گفت : اشتباه  یتک خنده ا اونم
 ! رونیب

ملکه شونم  من نکهیجا به جا شدم و گفتم : َمردمم از ا  یصندل یخنده و با افتخار رو ری زدم ز 
 ...  کننی نم  یکار  نیوقت همچ  چیخوشحالن ، پس ه

 .   کردی خورد که داشت بهم اشاره م یک ی جشن بود که چشمم به پسر کوچ  یوسطا



 آب یزاده  یدختر 

251 
 

 .   ششیبهش زدم که اشاره کرد برم پ ینداشت . لبخند محو شتریسال ب شیپنج ش  دیشا

 تعجب به خودم اشاره کردم که سرشو تکون داد .  یپررنگ تر شد و با کم  لبخندم

مشغول جشن بودن . اروم از جام بلند شدم که جان متوجهم شد و به سمتم اومد و گفت : کجا   همه
 ؟! 

 ؟!  ینیب ی+ اون پسر بچه رو م 

کرد  دای پسرک رو پ نکهیشد ، بعد از ا دهیبه پسر بچه اشاره کردم که نگاهش به اون سمت کش و
 داد ... سرشو تکون
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 گفت : اره .  و

 .  ششیداره . بهم اشاره کرد برم پ  یکار  هیگفتم : باهام  یکنجکاو   یخنده و کم با

 خنده و تعجب گفت : عه ؟! خب برو .  با
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 برم .  خوامی+ اوهوم . م

 حواست باشه .   یول ـ

 گفتم : باشه .   یلبخند محو با

 قدم عقب رفت و بهم نگاه کرد که به سمت پسرک رفتم .   کی

 بهش اشاره کرد که جلوش زانو بزنم .  بازم

 تونستم مخالفت کنم .  یبود که نم   نیری ش انقدر

رو بهت   نهی سرزم نیا یقشنگ که تو یل یخ یجا هی تونمی خم شدم که اروم کنار گوشم گفت : م   جلوش
 من و مامانه . نیراز ب هی ، چون   یدینشون بدم؟! تا حاال اونجا رو ند

 لبخند لحنمو بچگونه کردم و گفتم : دوره ؟! با

 . بعد از جنگله . کهینه تکون داد و گفت : نه ، نزد  یبه معنا سرشو

 . می+ باشه ، بر

 دنبالش برم .  یعنیکه  د یکش یکه دستمو گرفت و کم  سادمیوا صاف

تکون دادم که با   ستین  یمشکل یسمتم که دستمو به معن ادیچرخوندم که جان خواست ب  رموس
 و منم همراه پسرک رفتم داخل جنگل .  سادیسر جاش وا دیترد

 ؟! هیراه دستمو ول کرد که گفتم : اسمت چ  یوسطا

 کرد و باز به راهش ادامه داد و با لحن بامزه اش گفت : َمک .  یتک نگاه  بهم

 .  یدار  یقشنگ+ اسم 

 .  نطوریسمتم برگشت و با لبخند گفت : تو هم هم  به

 .  ی+ مرس
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کردم و   شتریباال گرفتم و سرعت قدمامو ب  یاز دستام دامنمو کم یک یکرد که با  شتریسرعتشو ب  کمی
 گفتم : َمک اروم تر برو .

 .گهید میکی کرد و گفت : نزد ینگاه بهم

 زدم و به اطراف نگاه کردم .    یچرخ کردمیکه به جلو حرکت م  یاز چند لحظه در حال بعد

روشن   یا روزهیف  یبرگاش آب یول یدرختا قهوه ا یبودم . تنه ها دهیقسمت از جنگل رو ند نیحاال ا تا
ـ   یلی روشن بود . خ  خوشگل بود 

 ؟! میرسی م ی+ َمک ، ک

 سنگ دل !!   یملکه  یدی: رس  دمی رو شن یا بهیغر یصدا

  دمیرو د یساله ا ۲۵،   ۲۰حدود  یکه پسر  دمیسرعت نگاهمو از اطراف گرفتم و به سمت صدا چرخ  با
 . 

 .   دمیکردم که دور شدن َمک رو با سرعت د  ییاطراف نگاه گذرا به

 که بنشوه گفتم : َمک ! َمــــــــک ! یکردم و جور   یکمرنگ اخم

ـ  . گهیبازم اون پسر گفت : اون رفت د که  اروم باش 

 نگاه کردم و خواستم برم دنبال َمک که بازوم توسط اون پسر گرفته شد !  بهش

مالقات با من   یاز دستش در اوردم و خواستم بازم راهمو ادامه بدم که گفت : اون ، تو رو برا بازومو
 اورد .  نجایبه ا

 و به سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم .    سادمیجام وا سر

 د . بو نیا هیقض پس

 ؟!  دیمنو مالقات کن دیخواست  نجای+ چرا شما ا

 گفت : چون بکشمت ! لکسیبه سمتم برداشت و ر یقدم
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 ! اون ممکن نبود مردم من باشه ! دیباال پر ابروهام 

 کن گستاخ !  ی+ خودتو معرف

ل   یپر تمسخر  یخنده  تک  .  یمورف یکرد و گفت : ک 

 ؟! یلحظه شک کردم و گفتم : مورف  هی

 و ا لنا ست ، نه ؟!  ا یآل ادیم ادتیهم که االن  یز یبلند تر کرد و گفت : اره . تنها چ  سرشو پسره

 کردم و گفتم : رک و راست حرفتو بزن ! یز یر اخم

 !  شونیکه کشت ییو ا لنا م ، همونا ایو گفت : من برادر آل  دیبه لبش کش  یدست

 نداشتن .  یو ا لنا برادر  ایشدم ، آل  شوکه

 نداشتن .  یحرفو به زبون اوردم : اما اونا برادر  نیهم

 ! شدمی بدونه . چون مثل اونا کشته م ینخواستن کس  یچرا داشتن . ول ـ

 ؟! یکشوند  نجایاز حرفش بود گفتم : چرا منو ا یو با اخم که حاک  شوکه

 . منم نبضتو گرفتم ازت حاال نوبت جونته ! ی! تو اونا رو کشت رمیچون انتقام خواهرامو ازت بگ  ـ

محافظت از مادرم کشتم ... نبضم ؟!  یرو هم برا ایپررنگ تر شد و گفتم : من ا لنا رو نکشتم ! آل اخمام
 ؟!... یمن هنوز زندم تو چطور نبضمو ازم گرفت
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 زد ؟!   ریکه به مادرت ت  یبهم انداخت و گفت : دنبال اون ینگاه

 ! سادهینگفتم که گفت : جلوت وا یچیتر شد و ه  دیشد ماخما

 تمسخر گفتم : تو ؟!   با

 و گفت : اره من ! دیخند  هیکنا با

 بودم که منظورش از نبضم مامان بود . دهیفهم  تازه

شدن . حواسش به اون سمت پرت شد و   دهیقصر از دور د یسمتم اومد که همون لحظه سربازا به
 .  یگفت : زود سربازات رو خبر کرد دهیباال پر یو با ابروها دیبعد به سمتم چرخ 

 .  کنمی نم  ریپا افتاده درگ شی قاطع و با اخم گفتم : سرمو به مسائل پ  یل ی نگاه کردم و خ  بهش

 رو بهتون بگم .  یدستور بعد . تا بعد از جشن دیچال حبس کن  اهی س یکه گفتم : تو دنیبهم رس سربازا

ل   ینگاه تک  نثار کردم و چند قدم رفتم که دو تا نگهبان هم پشت سرم راه افتادن .  یبا اخم به ک 

 ؟!  یاومد ریسرعت به سمتم اومد و گفت : چرا انقدر د یجشن برگشتم که جان با کم  به

 .  اومد شی پ  یمشکل هیپشت سرم که گفتم :  یچشمش خورد به سربازا بعد

 شده ؟!  ینگام کردم و گفت : چ مشکوک

 . میبه جشن برس  دی. االن با گمیگفتم : بعدا بهت م نانیتکون دادم و با اطم سرمو
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 باشه .  ـ

کرد که سرمو تکون   یم یبا سرعت به سمتم اومد و تعظ یسرباز  قهی، بعد از چند دق مینشست میرفت
  اهیس یاون پسر رو تو دیکه مامور کرده بود یدادم و منتظر حرفش شدم که گفت : ملکه ، دو تا سرباز 

 شده .   دایکه جسدشون پ دیاالن خبر رس نی چال حبس کند ، هم

چال  اهیس  یبنداز  یخواستیرو م زه یر  یبچه   ایهم رفت که جان با تعجب و اخم گفت : م یتو اخمام
 ؟!

 ! گهینفر د هینگاه کردم و گفتم : نه   بهش

پرتاب کرد که حس   ریکه متعلق به لشکر دشمن بود چند ت ییشدم که همون لحظه کمان دارا بلند
 پهلوم کردم ! یتو یدیسوزش شد

 زدن !  ریبهم ت دمیو با درد به پهلوم نگاه کردم که د ناباور

با عجله بلند شد و سمتم اومد و سربازا رو خبر کرد که اطرافمون رو   ییهویاتفاقات  نیبزرگ از ا  بابا
 بگردن و پوشش بدن . 

 مردم از ترس و تعجب بود . یدفعه همهمه ها نیا

  هیدستشو فشردم و گفتم : مردم رو ببر  یبغلش گرفته بود و دستمو گرفته بود که کم یمنو تو جان
   . وفتهیبراشون ب  یامن جان ! نزار اتفاق یجا

 زخمم گذاشتم که از درد صورتم جمع شد .   یرو دستمو

  برمی م نجایرو از ا  ایحرکت منو بلند کرد و روبه بابا بزرگ گفت : من م  هی یتو یدست پاچه شد ول  جان
 امن ببر ...  یجا هی. مردم رو به 
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 تکون داد که جان به سمت کالسکه رفت و سرباز حرکت کرد .  یبزرگ سر   بابا

 عرق کرده بودم .   یکرده بودم و حساب  فیضع ادیدرد ز زا

 پهلوم بود .  یهنوزم تو ریت

 .  کردیبه راه و من نگاه م ی ه یبغلش گرفته بود و دستمو گرفته بود و با نگران یمنو تو جان

 و بسته شد ...  نی موقع بود که حس کردم چشمام سنگ همون

 " جان "

 در چرخش بود .  اینگاهم به م هینگاهم به راه و  هی

 چشماش بسته س .  دمیچرخوندم که د  نگاهمو

 ؟!   ای، م ای گفتم : م نگران

 بهم نگاه کن .  ایم نی ، چشماتو باز کن . منو بب  ای، م ای بهش زدم و گفتم : م یاروم  یلیس

 .  دادینشون نم یعکس العمل  چیه یول

 ! فیضع  یول زدیقلبش گذاشتم ، م یرو سرمو
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 به صورتش زدم و اسمشو صدا زدم ! یا گهید یل یبلند کردم و س  سرمو

 ! سادیا ید یبا تکون شد کالسکه

 چه وضع نگه داشتنه ؟! نی،اخه ا فتهی رو گرفتم که ن ایم

 قربان .  دییگفت : بفرما  یدرو باز کرد  با لحن مرموز  بهیغر یدرو باز کنم که فرد اومدم

حرکت   هی یپشت سر مرد ظاهر شد و تو نیکه همون لحظ ز خوردی نم یبه گارد سلطنت لباساش
 شد !  نیگردنش رو چرخوند که پخش زم 

 چه خبره ؟! نجایو کالفه گفتم : ا   یعصب

 !  میکه بهشون پناه داد ی، همون مردمبا سرعت گفت : شورش کردن   نیز

 جان در رو ببند .   کالسکه نشست و افسار اسب ها رو گرفت و گفت : یجلو و

 نگفتم .   یچ یه نیکجا بره به خاطر هم  دی با دونستیبستم که اونم حرکت کرد . م  درو

 خم شدم و درو باز کردم .   ی. کم  ستادیربع ساعت بعد کالسکه ا حدود

  یکه به در کلبه  زدیم دیجلو رو پوشش داده بود و د نی . ز رونیرو بلند کردم و از کالسکه رفتم ب  ایم
 .  دمیافسانه رس

 قبل در باز نشد !  یدفعه ها مثل

 داد زدم : افسانه ! افسانه ! یو تعج ینگران  با

بهم کرد و درو با    یو تک نگاه  دیبا سرعت بهم رس نی برداشتم که ز یقدم دی اروم باز شد ، با ترد در
 !  میشوکه شد میدیکه د یز یشدت باز کرد که با چ 

 !  زدیم رونیانگشتاش خون ب  نی گرفته بود و از ب شکمش رو افسانه

چشماشو باز کرد که با   یجون ال یسمت افسانه که افسانه ب  دی، دو دیرو به رو ، رو د  یتا صحنه  نیز
باز افسانه رو نگه داشت و گفت : اول زخم تو رو   نی کرد و خواست بلند شه که ز یناله ا ایم دنید

 کنه ...  کاریکه چ  یبه جان بگ یتونی، تو هم م میکن یپانسمان م 
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تخت   یرو بزار رو  ایگفت: م  یرفته ا  لیتکون دادم که افسانه به تخت اشاره کرد و با لحن تحل  سرمو
 جان .  

 رفت .   هیاول یبلند شد و سمت کمک ها نی کارو کردم که ز نیهم

کنم   کاریکه چ کردی م ییکه از درد جمع شده بود و عرق کرده بود ، داشت منو راهنما یبا صورت  افسانه
ـ  ایخودشم وضعش بهتر از م  یول  نبود 

 : جان .  افسانه

رنگ بگرد   د یمعجون سف  هیاون کمد دنبال  یاشاره کرد و گفت: تو یوار ینگاه کردم که به کمد د  بهش
 چند ساعت خواب نگهش داره ! یبرا تونهی. مبهش نده  ادی. ز ای از اونو بده به م ی. کم

که درست جلوم بود رو    یاز بس هول کرده بودم معجون یرفتم . ول یوار یسرعت به سمت کمد د با
 !  دمیدینم
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سرشو بلند کردم و   یرفتم و کم  ای، برش داشتم و به سمت م دمشیزدن د دید  نی بعد از سوم باالخره
 بهش اون معجون رو دادم .

پهلوم   یو بدون درنگ از تو   ریصداشو بلند تر کنه که بشنوم گفت : ت  کردیم یکه سع  یدر حال  افسانه
 بکش . اصال معطل نکن .   رونیب

 چشم دوختم . ای غرق در خواب م یتکون دادم . با استرس به چهره  سرمو

نبود که من بتونم خودمو کنترل کنم ، دستمو به سمت   یاصال جور  ای حال م نکهیاوردن ا ادیبا به  یول
 بلرزه. دیکم گفت : جان دستت نبا یبردم که افسانه باز با ولم صدا  ریت

 شد !  شتریب ای م یز یشد و خونر دهیکش رونیب  ریکه ت دمیرو به عقب کش ری ت  عیحرکت سر هی یتو

 !  ریشو بگ یز یخونر یرد : جلو اد یفر یبا ناتوان افسانه

ـ   یکه بغل دستم بود رو رو یزده پارچه ا هول  زخمش فشار دادم 

 کرده بودم .   دایافسانه پ یها ییرو با راهنما زی تم ی پارچه

از جاش بلند شد و به سمت   نی و با کمک ز دهیپر یزخم افسانه رو پانسمان کرد که اونم با رنگ نیز
 اومد .   ایم

 ـ گفت : پارچه رو بر ندار  افسانه

که  کردی منو نگران م یل یخ نی شده بود و ا ل یرنگ به قرمز تبد دیسف یتکون دادم ، پارچه  سرمو
 ... وفتهی ب ای م یبرا  یاتفاق

 بود . ایبود که با کمک ما افسانه باال سر م یساعت  کی حدود

 !  دیبار هزارم گرفت که رنگش پر یرو برا   اینبض م  افسانه

 شده ؟!  یو با عجله گفتم : چ دهیترس

 !  زنهی وحشت زده گفت : نبضش نم افسانه

 خطر رفع شده ؟! ی؟! مگه نگفت یچ  یعنیگفت :   نیو ناباور به افسانه نگاش کردم که ز شوکه
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 اومد !  ینم  ییصدا چیقلبش گذاشتم ، ه یسستم پس زدم و سرمو رو یافسانه رو با دستا ناباور

 !... ییصدا چیه
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 کن افسانه ! لطفا ! یکار  هیسمت افسانه برگشتم و گفتم :   به

نشون نداد  یا گهیعکس العمل د  چیه ینداشت چشم دوخت ول  ینبض گهیکه د ایشوکه به م افسانه
. 

 بغض گفتم : زود بود ! زود بود ! با

  دیزدم : نبا  ادیرانداختم و ف نی زم یکه کنار پنجره بود رو برداشتم و رو یشدم و گلدون یعصب  هوی
 ...  دی! نبا شدیم ینجور یا

 بود . دهیفا یب  یکرد ارومم کنه ! ول ینشوندم و سع  نیزم  یبه سمتم اومد و رو نیلحظه ز همون
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بود ! بهش    دهی! اون هنوز حرفامو نشن شدیم ینجور یا دینبا نی َمردونم شکست و گفتم : ز بغض
 اعتراف نکردم که دوسش دارم ! 

 نگفت .   یچی ه یسرمو بغل کرد و ول نیرو تکرار کردم که ز شدیم  ینجور ی ا دیپشت سر هم نبا و

 بگه ؟!  تونستیم یچ

  ریآوار ها گ  ریرو سرم خراب شده و من ز ا یدن کردمیحس شدم . حس م  یکه ب  ختمیاشک ر انقدر
 کردم . 

 شد ؟!  ینجور یا چطور

که بدنش سرد بود نگاه   میبه عشق زندگ یجام بلند شدم ، با دستام اشکام رو پاک کردم و تک نگاه  از
 ـ  کردمی خودمو جمع و جور م  دیکردم . با

 من نبود که بخوام با اونا حالمو خوب کنم .  یتو  یحس خوب چیه یول  فمیکه من ضع دنیدیم دینبا

 !سمت در رفتم که افسانه گفت : جان  به

 . کنهیشوکه نگام م  یرو گرفته و با تعجب و کم  ایدست م دمی نگاه کردم که د  بهش

 ! ستی ن ای م نیبگم که افسانه گفت : ا یز یچ اومدم

 ؟! هیهم رفت و گفتم : منظورت چ  یشدت شوکه شدن اخمام تو از

 !  ستیدستش ن یرو  ی گفت : عالمت افسانه

 گفتم : چون اون ُمرده !  یعصب

  ی. هر ملکه ا یکنی اشتباه م ینه چند بار سرشو تکون داد و گفت : نه ، نه جان . دار  یبه معنا افسانه
 !  شهیدستش پاک نم  یوجه اون عالمت از رو چیبه ه خونهیاون سوگند رو م نکهیبعد از ا

 افسانه ؟!  یبگ یچ یخوایشک کرده بودم گفتم : م یکه کم  یحال  در

 !   ستین ایم  نیبگم ا خوامیگفت : م  یبا خوشحال افسانه
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ُمرده ، جسدشو   ایانگار ! م ستیحالت خوب ن  ینگاه کردم و گفتم : افسانه تب کرد  ایم یچهره  به
 ؟!  ینیب ینم

 ؟!  یکنیتو چرا باور نم  ستی ن ایم نی ا گمیگفت : م افسانه

 کجاست ؟!  یواقع یای نباشه ، م ایکه اون م میریاخم گفتم : گ با

 به سمت در رفتم و در همون حال گفتم : زده به سرت !  گهیقدم د هینگفت که   یچیه افسانه

 .   رونی از اونجا زدم ب و

سرش بود رو از   یدختر که شنل رو هیبا  یکه عمه بان  دمی کش  یقیبه صورتم نفس عم   خیخوردن باد  با
 .  دمیدور د

 به سرعتش اضاف کرد ...  دیتا منو د عمه
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 ...  ایم گفت :  دیبهم رس نکهیهم
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 .  گهیافسانه بهت م یوسط حرفش و گفتم : برو کلبه  دمیپر

 بهش نگاه کردم که شوکه گفت : چشمات چرا قرمزه ؟! یا هیثان یبرا

 نگفتم . یچی چرخوندم و ه یا گهیبه سمت د سرمو

 بازومو گرفت و گفت : جان . بهم نگاه کن .  یبان

 شده ؟! ینگران گفت : چ  یکه بان ختیصورتم ر یرو می لعنت ینگاه کردم که همون لحظه اشکا  بهش

 !  گهیافسانه ، اون بهت م یداشتم صدام نلرزه گفتم : عمه برو کلبه   یکه سع یدر حال  اروم

 با سرعت ازشون دور شدم ! اصال به اون دختر نگاه هم نکردم ! و

 ، همون پرتگاه .  میاومد ایم  ایکه اون شب ب یی! رفتم همونجا دیدیم یبود که اشکامو کس یبار  نیاول

 شدم .  رهی پامو خم کردم و به جلو خ یکیو اون   زونیپامو آو هیپرتگاه نشستم و  ی لبه

  کردیم یسع نیدر اروم کردن خودم داشتم که ز یحدود چه قدر نشسته بودم اونجا و سع  دونمینم
 باهام ارتباط برقرار کنه .

 رو وصل کردم و گفتم : هوم ؟!   ارتباط

ـ  ایبا سرعت گفت : پاشو ب  نیز  کلبه افسانه 

 شه ؟! یکه به نور ها چشم دوخته بودم گفتم : که چ نجوریحس هم یب

 ! هیمهم  یل یگفت : جان موضوع خ نیز

 .   امی+ باشه . االن م

 .   یاوک ـ

 رو قطع کردم و بلند شدم .   ارتباط

هولش   ی، پس با دستم کم  شدیباز نم گهی. در د دمیرس یا قهیدق ۵سمت کلبه افسانه رفتم که  به
 دادم که باز شد و رفتم داخل .
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 اونجان !  ایبود و اصال متوجه نبودم ک  نییپا  سرم

پام گذاشته بودم سرمو بلند   یکه پاهامو خم و آرنج دو تا دستام رو  یپله ها نشستم و در حال  یرو
 دیدهنم ماس یحرف تو  کردیچشمام نگاه م یکه داشت تو یفرد دنیبگم که با د یز یومدم چ کردم و ا

 شوکه بهش نگاه کردم . 

 نگاه کردم ، اونجا بود !  میرو گذاشته بود  ایکه جسد م  ییلرزون جا ینگاه با

 ؟؟!!!  هیکه رو به رومه ک ینیا پس

 زشته ! تونیباال انداختم و ناباور گفتم : شوخ  ابروهامو

 . اول داستانو گوش بده ! ستی ن یگفت : شوخ  نیز

 "  ای" م

ل   نکهیهم راه خاله   یکه وسطا میمحل جشن رفت گهیرو به دوتا سرباز سپردم ، همراه دو سرباز د یک 
کنن  یانداز  ری ه من تاماده به گوشن که ب یجلومو گرفت و بهم گفت که کماندار ها و دسته ا  یبان
 جشن .  یتو

 .   میخودم کن  یکپ اه یس یکه وفادار بود رو با جادو یاز کسان  یکیکمک خاله تونستم  با

 هم از من و هم از خاله رفته بود . یانرژ  یلیخ  یول

 کرد ... ینقششو باز   یخودم فرستاده بودم ، به خوب  یکه به جا یدختر 
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  زابت یبه ال یر یگفته بود شد و ت  ی که خاله بان یز یکه دست همون چ میو خاله از دور نظاره گر بود من
 خورد .   نیزم  یمن ( خورد و رو کی) ورژن ف

 خودمو ببخشم ! تونستمیو من نم مردیم زابتیال دی! شا  یلیشده بودم ، خ  مونی پش یل یکارم خ از

و بعد به سمت کلبه افسانه  میشد یشدن هوا مخف  کی تار با زور منو از اون مکان دور کرد و تا خاله
 . میرفت

 .  می دیکه بهش رس می. قدم هامونو تند تر کرد می دیکه جان رو د میقدم تا کلبه مونده بود چند

  دیبر  گفتی اون فقط م ینبودمون افتاده ول یتو  یچه اتفاق نکهیو ا  دیپرسی ازش حالش رو م یبان خاله
 . گهیافسانه بهتون م  یکلبه 

و اوضاح حال جان منو ساکت نگه داشته بود که  ینگران نیافتاده و هم یشدم که چه اتفاق نگران
 صورت جان شدم !  یمتوجه قطرات اشک رو 

 بگم با سرعت ازمون دور شد . یز ی تا اومدم چ یول

 فسانه برد . دستمو گرفت و منو به سمت کلبه ا یبودم که بان جیگ  ریاز اتفاقات اخ  هنوزم

 داخل . من پشت سر خاله بودم ، اون اول رفت و بعدم من رفتم داخل.   میو رفت میباز کرد درو

شوکه به من و خودشون   نیکنار رفت که منم کاله شنلم رو از سرم انداختم که هم افسانه و هم ز خاله
 نگاه کردن .

 بود ؟!! ینگاه شوکه شون چ لیدل
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 بود . دهیتخت خواب  یرو هوشیمن ب  یبا چهره  یلبه انداختم که دختر گذرا به دور تا دور ک نگاهمو

دستش بدنم رو به لرزه   ی. با سرعت  به سمتش رفتم و دستشو گرفتم که سرد زابته ی که اون ال دمیفهم
 در اورد. 

 افتاده بود ؟!!  یاتفاق چه

 به افسانه گفتم : چرا بدنش سرده ؟!  رو

  یکه رو ی اون یول دیهست یواقع یایکدومتون م دونمی که از شوک در اومده بود و گفت : نم افسانه
 . میتخته ، رو از دست داد

و ناراحت به خاله نگاه کردم که دستشو دور شونم گذاشت و گفت : اون با افتخار جونشو از  ناباور
 !  میکردی م یرو قربان   یکی  دیبا  نینجات سرزم یدست داد . برا

کردم که  یا گهیخودم دوختم و بعد رومو سمت د  یدر چهره  زابتیکرده نگاه آخرمو به ال بغض
 افتاه ؟!  یدادنه ! چه اتفاق حی افسانه گفت : حاال وقت توض

 کردم .  فیو افسانه تعر  نیز یبرا ویبه افسانه دادم و همه چ نگاهمو

 .  کنندیه کردم درکم مک ی کار   نیهمچ یکه اونا هم برا دیفهم شدیچهرشون م یحالت ها از

 از صحبتم سکوت کردم .   بعد

 بود ؟!  ی سکوت گذشت که خاله گفت : جان چرا اونجور  یتو یلحظه ا چند

 ُمرده !... یواقع  یایفکر کرد م  نکهیا یگفت : برا افسانه
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 فکر فرو رفتم ، واقعا از مرگم ناراحت شده بود ؟! تو

 که اشکش رو در اورده بود .  قهیچند دق نیا یبهش گذشته بود تو  ینبود چ معلوم

 حال و روز افتاد !  نیا یُمرده و جان به خاطر من تو زابتیخودم بدم اومد که ال از

 .  نجایا ادیب  دیگفتم : به جان خبر بد اروم

 افسانه .  یو با جان ارتباط برقرار کرد و خواست که برگرده کلبه سرشو تکون داد  نیز

خودشو رسوند و   نی! بعد از چند م دهینشون م یقراره چه عکس العمل دونستمیداشتم ، نم استرس
 بود .  نییسرش پا یدرو باز کرد ول

 !   خورهیمن بود م  یکه در چهره  زابتی با بلند کردن سرش ، چشمش به جسد ال  دونستیم انگار

 نه .  ایکه سرشو بلند کنه  رفتیپله ها نشست . داشت با خودش کلنجار م یرو

 خورد . کهی من به شدت  دنیاخر موفق شد و سرشو بلند کرد که با د یول

  یوقت  یچشمشو چرخوند ول زابتی. به سمت جسد ال  شدی م دهیچشماش برق اشک به وضوع د یتو
 زشته ! تونی شوخباز بهم نگاه کرد و گفت :  دیجسدشو د

 ُمرده بود !  زشی که عز یبود با فرد یزشت یشوخ   یلیبود ، خ یواقعا شوخ  اگه

 من زنده بودم .  یول
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 نشستن رو نداشتم .  یحت  ای قدرت جلو رفتن  

 انداخته بود.  نییجان سرش رو پا  یکرد ـ ول فیتعر ویهمه چ نیز

 !  دیکشی خجالت م یز ی . انگار از چ د یلنگیم  نجایا یز یچ هی

 بهش ... یخوایزنده س . نم  ایکه حرفاش تموم شد رو به جان گفت : جان ، االن م نیهم نیز

 گفت : ساکت شو ! یو با لحن تند دیپر نیبا سرعت وسط حرف ز جان

بهم بگه   دیبا   وینگاه کردم و گفتم : جان چ نیاز تعجبم بود به جان و ز یاخم که حاک یتعجب و کم  با
 ؟! 

 ... خوادی : م نیز

 ؟!   یساکت ش  شهیو گفت : م دیجان وسط حرفش پر  بازم

 ؟!  یفهم یگفت : بابا تو چرا نم نیز

رو گرفت و رفتن   نی ز یاعتنا بازو یب  یرفت که صداش زدم ول نیبا شدت بلند شد و به سمت ز جان
 . رونیب

  میایمن و خاله ب نکهیتا قبل از ا یبگ شهی. م یدو تا بود نیا شیافسانه نگاه کردم و گفتم : تو پ  به
 شده ؟!   یچ نجایا

 !  گمی نم یچی ه یکیسرشو تکون داد و گفت : تا جان نخواد من  افسانه

  میبهت نه بگ میتون یو نم ین یسرزم نیا یتو االن ملکه  دونمیکه افسانه ادامه داد : م دیباال پر ابروهام 
 موضوع فرق داره ! نیا یول

 نگفتم .    یچی اخم به افسانه نگاه کردم و ه با

 " جان "

 ؟!!... نی ز هیتر از کلبه نگهش داشتم و با اخم گفتم : دردت چ جلو
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 ؟!  یگ ی! چرا بهش نم ی! دوسش دار  یکردیم هیبراش گر   یبا تعجب گفت : پسر تو داشت نیز

 گفتم : به تو چه ؟!  یعصب

تا هست فرصتشو   ینداره ول  یقانع کننده باشه جان ! درسته به من ربط  لی دل هی دیگفت : با نیز
 ! یدار 

 واسه خودت نگهدار !  حتاتوی+ نص

. البته  یگی بهت نگم چرا بهش نم  گهیوقت د چیه دمیبگو قول م نوی؟! ا یگیگفت : چرا بهش نم نیز
 اگه قانع کننده باشه !

 اره نه منو ! قانع کننده بود ؟!کوره در رفتم و گفتم : چون اون تو رو دوست د از

با   ویبود جان ! همه چ شی وقت پ یل یخ یبه خودش اومد و گفت : اون برا یلحظه شوکه شد ول  هی
 نکن .  یهم قاط
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 !  یگفتم خفه ش  لمویدل یغضب نگاهش کردم و گفتم : قرار شد وقت با

 بهت عالقمند بشه ؟!! خوادی م یچطور  یپسر ! اگه اون ندونه دوسش دار  یا وونهیتو د ـ

 ندارم با زور منو دوست داشته باشه ! یاز ی+ ن

 !  ی! ُخل شد یا وونهیو گفت : تو د دیدست به صورتش کش نیز

 داخل .  ایب ی به خودت اومد ینگفتم که به سمت کلبه رفت و گفت : وقت یچیه

 نگاه کردم که رفت داخل .   بهش

 ؟!  کردمی م کاری چ دیشب چشم دوختم . با یاهیو ناراحت به س دمیکش یآه

 ؟!! گفتمیبهش م دیبا

افسانه  یبه سمت کلبه   یق ینفس عم دنیبا کش  نیهم  ی! برا دمینرس یا جهی به نت  یکردم ، ول فکر
 رفتم و وارد شدم .

 نگفت . یچ ی ه یمنتظر ورودم بود چون چشمش به در بود ول ایم انگار

رو دوست دارم از    ایموضوع که من م نیا نکهیبعد از ا دونستم ی، م  رمینگاهمو ازش بگ  کردمیم یسع
 باشم .  لکسیوجه تو چشماش نگاه کنم و ر چیبه ه تونستمینم گهیشده بود د  یزبونم جار 

 ؟! میکار کن یپله ها نشستم و گفتم : خب ... قراره چ یرو  بازم

 جان ؟! ی کرد کاریگفت : چ  ایم

 .   نجایخورد و منم اونو اوردم ا  ری ت تی حمله کردن ، کپ نکهیو گفتم : بعد از ا دمینفهم  منظورشو

 !  کننیهمه دارن نگاهم م دمی بلند کردم که د سرمو

 شده ؟! یبرد که گفتم : چ یا گهیدهنشو گرفت و روشو سمت د یافسانه جلو 

 بود !   گهید  زی چ هی ایخنده و گفت : منظور م  ری زد ز نیز

 ـ  کردیازش گرفتم و به عمه دوختم که داشت بهم نگاه م عینگاهمو سر ینگاه کردم ول  ایم به
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من ُمردم !  کننی بدونه من زنده م . همه فکر م دینبا ی گفت : فعال کس  ایانداختم که م نیی پا سرمو
 یقدم بعد م یبفهم دیشورش کنه ، با  یخودمون کس نیاز سرزم دی. نزار دیخبرو پخش کن نیشما هم ا

 . هیخائن چ  یآدما نیا

 ؟!...  یبدونه زنده ا دی+ بابا بزرگ با
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از کارم گفت:  اره.  یمتوجه کارم شد و عصب  ایدوختم که م واریبهم نگاه کردکه باز نگاهمو به د ایم
 خانواده فقط بدونن.   یاعضا

 بگم.  ه یقصر.  که به بق رمیشدم و گفتم:  من م بلند

 .  میگردیبه قصر بر م  نی. من و زیمونیم نجا یگفت: نه، تو ا یبان

افسانه به اتاق   ییبا راهنما ایاز کلبه خارج شدن و م نیدادم که عمه و ز رونینفسمو ب یو آس ستادمیا
 باال رفت که استراحت کنه. 
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 !  ؟یبهش بگ ی خوایم یشد و گفت: ک   کینشستم که افسانه بهم نزد یصندل یرو

 فکر نکردم.  رمشیگ یبه افسانه نگاه کردم و گفتم: در م  یخنث

 .  یوقت ندار  ادی:  فکرکن.  چون زافسانه

 !  ه؟ی+ منظورت چ 

 پسر جوون با چند نفر ادم وارد کلبه شدن.   هیلحظه در با شتاب باز شد و  همون

 !   نییپا  ادیارتباط برقرار کنم و بگم که ن ای بود که با م ن یاون لحظه کنم ا یکه تونستم تو یکار  تنها

 س؟!  لهیچه وضعشه؟! مگه طو نیشدم و با اخم رفتم سمتشون و گفتم: ا بلند

 ثابت موند.  ییکرد و نگاهشو چرخوند که جا  یبهم تک نگاه پسره

 .  دیرو د ای م کیف جسد

 ! د؟یدار  کاری چ نجایو گفت: ا سادیهم کنارم وا افسانه

 . رونیه کرد و خودش از کلبه رفت بادماش اشار پسره

 بودن؟!   یک نایا

  دیخوایم یو گفتم: چ  سادمیرفتن که با سرعت جلوشونو گرفتم و وا  ایم کیمردا به سمت جسد ف اون
 شما؟!  

 !  انا؟یاح دیادامه دادم: باش  یعصب

 ! میبزن  شیجسد اونو ات  دیگفت: با شونیکی اخم نگام کردن که  با

! اون ملکه  د؟یکن  یکار  نیهمچ  دیخوایم ی! به چه جرئت دیکن ی تر شد و گفتم: شما غلط م ظی غل اخمام
 .  دیکن  یکار  نی بزارم همچ ستیو ممکن ن نهیسرزم نیا ی

 که مرده!  یهمون مرد گفت: ملکه ا بازم
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 یکه درباره  یو گفتم: کلمه به کلمه ا واریلباسشو  گرفتم و چسبوندم به د ی قهیزد که  یپوزخند و
 کن!  یرو اول حج گمیم نی سرزم نیا یملکه 

 ! دیکوبوندمش و گفتم: حاال م گور تونو گم کن واریبه د بعد

رفتن و خواستن برش   ایم کی دستاش نگاه کرد که به سمت جسد ف  ریزد و به ز یبازم پوزخند مرد
 و مجبور به مبارزه با من شدن.   ستادنیمو برداشتم و به سمتشون رفتم که از حرکت ا ریدارن که شمش

با من منصرف شدن و گوشه  دنیبود و از ادامه با جنگ  قی زخمشون عم  یکردم ول ینفرشونو زخم  چند
 افتادن.   یا

 من جون سالم به در کنه.  یباز  ری در برابر شمش  تونستیکس نم چیه

 ...دمیسمت مرد چرخ  به
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 هامون با هم شروع شد.   ریشو در اورد و به سمتم اومد و جدال شمش  ریشمش که
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 نه اون!  شدمینه من خسته م یول میکردی مبارزه م میبود که داشت یادیز زمان

 .   زدی که داشت اسممو صدا م دمیافسانه رو شن  یلحظه صدا هی

 شدن!   دیناپد یا هیثان یرو گرفته و تو  زابتی اون پسره دست ال  دمیسمتش که د برگشتم

شونه م  یبا شدت زد تو   ریشمش یاستفاده کرد و با دسته  میهمون لحظه اون مرد از حواس پرت  یتو
 شد!   بیافتادم که اون مرد هم پس از اون غ نیزم  یکه از درد با زانو رو

 ! ؟یو گفت: جان خوببا سرعت به سمتم اومد و جلوم زانو زد  افسانه

 دونی م ی. اگه تومیریرو ازشون بگ  زابتیجسد ال د یبه افسانه نگاه کردم و گفتم: با یدرد مند با
 ! شهیو هرج و مرج م   کننی بزنن همه شورش م شی اونو ات نیسرزم

اومد و به   نییاز پله ها پا یبا نگران ایسرشو تکون داد کمکم کرد که بلند شم. همون لحظه م افسانه
 کنند!  یکار   نیهمچ میبزار  دین و افسانه نگاه کرد و گفت: نبام

 !  شهیهرج و مرج م  شتری االن ب ننی ! مردم اکر تو رو ببرونیب  یبر   نجایاز ا  دی.  تو نبازارمی+ نم

  یو کس کنمیدرو با طلسم قفل م  م یمن و جان رفت نکهیبا سرعت به سمت در رفت و گفت: هم افسانه
 اتاق.  یبرو تو نانیاطم یداخل. تو هم برا ادی ب تونهینم

 اتاق باال.   یسرشو تکون داد و رفت تو ایم

 !!!  میبود  دهیرس ری انگار د یول میتلپوت کرد دونیافسانه به م با

مردم در حال پچ پچ و هرج و مرج   یشده بود و همه   دهیکش شیبه ات دونی وسط م  زابتیال جسد
 !  ریبودند و با هم درگ

 شد!   شدیم دیکه نبا یز یچ

 !  م؟ی کردیم  کاریچ  دیبا حاال

 . میستاد یا زابتیسوخته ال  مهیکنار جسد ن قایرو خاموش کرد و دق شیبا طلسم اون ات  افسانه

 !  دیبلند گفتم: همه ساکت باش یصدا با
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 . سادنیحرکت وا  ینداشت. افسانه بازم از طلسم هاش استفاده کرد که همه ساکت و ب یر یتاث یول

اوضاع رو درست   نکهیا یچه وضعشه؟! شما به جا نی! اد؟یختیگفتم: چرا همه به هم ر تی عصبان با
 !  دیزیریبه هم م ویهمه چ دیکاراتون دار نیبد تر با ا دیکن

 خانم هم سن و سال عمه فلورا گفت:  شاهزاده، واقعا ملکه فوت کرده؟!!  کی

 !  دیرسی ناراحت به نظر م اریبس صداش

 ... دیفهمی م زویهمه چ ی. به زوددی! صبور باششهیتموم نم نجایا زیرسا گفتم: همه چ یبا صدا  بازم
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 و بازم همهمه و جدال شروع شد!   ختی بهم ر یبازم همه چ  یلحظه آن هی یتو

 کنم.    کاریچ دونستمی شده بودم و نم  یعصب

 . ومدن یسمت م نیکه از دور داشتن با سرعت به ا دمیسرباز رو د چنتا
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خبر دادن به شاه که سرباز   ینفرتون برا 2کردن که گفتم:   یمیتعظ دنیسمتشون رفتم که تا منو د به
 .  دی مردم رو از هم جدا کن  دیتونیتا م  دویهم بر موندهی نفر باق8برن به قصر.  میخوایم یشتر یب

 هم به سالمت قصر رفتن.   گهینفرشون به سمت مردم رفتن و اون دو نفر د هشت

 کارو کردن.  نیکه ا  ییها یدنبال اون عوض رمی سمت افسانه رفتم و گفتم: من م به

  ینتونستم و در صورت  یول  رمیم با جادو ردشونو بگ کرد یخارج شدن. سع نی افسانه گفت: از سرزم 
 خارج شده باشن!    نیکنم که از سرزم داشونیپ تونمینم

 بودن؟!  یک  نایو گفتم: ا دمیبه صورتم کش  یدست یعصب

  یهر ک  نای . امیبزار رنیبا اون در م دی. بادونهیم ایکه چشمش به مردم بود گفت: م  نطوریهم افسان
 قلمرو ئمون خطرناک باشن!  یبرا توننیهستن م

 کنن.  کاری چ خوانیو م نی ک  میبفهم دی+ اول با

مردم رو کنترل کرده بودن و بهشون هشدار داده بودن که  شتریسرشو تکون داد. سربازا ب افسانه
 کارشون ادامه بدن!  نیاگه به ا  شنیمجازات م

 .  میافسانه برگشت یاونجا بودن و دستور پراکنده مردم به کلبه  یتو چند ساعت  بعد

 باهام ارتباط بر قرار کرد.   یلحظه عمه بان همون

 مرتبه؟!   ی+ همه چ

قصر   ی پشت دروازه ها نی! نصب مردم سرزمستی اصال اوضاع خوب ن  نجایگفت: ا یعصب  عمه
 کجاست جان؟!   زابتی ملکه ُمرده! جسد ال  گنیشورش کردن و م 

  شیات نی سرزم دونیم یبا زور جسد شو بردن و تواز مردم اومدن و  ینفر با عده ا هیگفتم:  کالفه
 زدن! 

 خوبه؟!  ا ی! ماااااایگفت: خدا یو عصب  دیکش ینیه عمه

 گفت: نه!   ادیافسانه با فر هوی
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 نبود.  ایاتاقو نگاه کردم م یهر چ  یول  سادمیبه سالمت اتاق باال رفتم و کنار افسانه وا  یو نگران کالفه

 ! ستین ای سرعت گفتم: عمه م با

 !! ن؟یسرزم دونیم دیرفت  دویولش کرد یحفاظ   چی! بدون ه؟یچ یعنی با سرعت گفت:   یبان

 داخل کلبه!  ادینتونه ب  یکه کس میکلبه خوند یو نگران گفتم: عمه ما طلسم رو کالفه

 ! رسونمی : االن خودمو می بان

 ه کنند!  ! ممکنه مردم بهت حملدی+نه، نه! فعال همونجا بمون

 !...م؟یکن دا یرو پ ای کنم؟! چطور م  کاری گفت: خب چ یبان

 اب: یزاده   یدختر  رمان
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 ... دنمی+نم

 نبود.  ایاز م  یخبر  یول می رو گشته بود  نیساعت بود که کل سرزم سه
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و شعار دادن ادامه   نی سرزم یبازم به گشت دادن تو یعده ا یول  میاروم کرده بود شی رو کم و ب مردم
 . میشون کرد ریداده بودن که دستگ

 . وفتهیب  ای م یبرا یبودم که اتفاق  دهیترس

 ! یکرد  دایرو پ  ایاز جاش بلند شد و گفت: بگو که م ایقصر برگشتم که ر به

 گفتم: نبود.  متاسف

 مبل نشست و صورتشو پوشوند.   یو رو هیگر ریزد ز ایر

 اومد!  یاز دستش بر نم یخواهرش گم شده بود و کار  م،یکردیم درکش

! مگه اون کجا رو داره که بره؟! اگه خودش نرفته  ست؟یکه ن  یچ  یعنیگفت:  ادیبا فر یا هیتو ثان بابد
 ! ده؟یاونو دزد یک

 .  یمنتظر باش  یتون ینم گهیحال د نی . با اایرفت و بلندش کرد و اروم گفت: باهام ب  ایبه سمت ر وانیا

 شد.   دایپ ایم دیظلومانه گفت: شا م ایر

 . گمیبهت م میکرد داشیگفت: اگه پ نانیبا اطم وانیا

 رفت.   وانیبه جمع کرد و همراه ا یتک نگاه یاشک یبا چشما ایر

 بگردم که بابا بزرگ گفت: کجا؟!   ایخواستم از سالن خارج بشم و بازم دنبال م کالفه

 . ا یسمت بابا بزرگ برگشتم و گفتم: دنبال م  به

 بزنه از قصر خارج شدم.   یبدون منتظر موندن بابا بزرگ که حرف و

 . با سرعت به سمتش رفتم و برش داشتم.  دمید یکه ربان  گردوندمی شهرو از نظر م داشتم

 بود!  ایم یموها  یبود که تو یربان 

 ! کی کوچه تار هیو  اطراف چشم دوختم، چنتا خونه اون اطراف بود به

 . دیبود به من خبر بد یز ی. اگه چنیچنتا خونه رو بگرد نیکه همرام بودند گفتم: ا یدوتا سرباز  به
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 کردن و به سمت خونه ها رفتن.   یم یتعظ

 دستم فشردمش.  یبه ربان کردم و تو ینگاه تک

 دهیبه روم کش یکی تار شتریب رفتمی جلوتر م شتر یب یقدم برداشتم. ها چ کیسمت اون کوچه تار  به
 . شدیم

جاشو به   یاهیس یلحظه ا یو تو  دیمنو به سمت جلو کش یکیبردارم که   یا گهیقدم د خواستم
 مطلق دارد. یدیسف

 شده بودم.  گهیُبعد د  هیشده به اطراف نگاه کردم. انگار وارد  شوکه

 نظر مو جلب کنه!  نبود که یز ی چ چی. هدیسر تا سر سف یبه اطراف نگاه کردم. اتاق  گهید بار

 !  زیچ چیه

 نبود.   کی از اون کوچه تار یخبر  یعقبم برگشتم ول  به

 . دمید ی که در  دمیشده بودم. دور خودم چرخ شوکه

 باز نشد!  یرو کدوم ول رهیسمتش رفتم و دستگ به

 داشتم باز باشه؟!   توقع

 ... ایسرباز وارد اتاق شد و گفت: همراهم ب هیفوت کردم که در اتاق باز شد و  رونی ب  یبا کالفگ  نفسمو
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 کجاست؟!  نجا یو ا یهست ی+تو ک

 ! ای نگاه کرد و بازم تکرار کرد: همراهم ب بهم

 همه جا!  د،یدادم و همراهش خارج شدم. همه جا سف  رونیکالفه ب  نفسمو

 لباس ها.   یوجود نداشت! حت نجایا یرنگ زیچ چیه

 که داشت باز کرد.  یدیو درشو با کل سادیوا میدی که رس  یدم در اتاق به

 سراغت!  انیداخل انداخت و گفت: منتظر باش تا ب  منو

 سراغم؟!  ادیب ی+ ک

 سراغت!   انینگاه کرد و بازم تکرار کرد: منتظر باش تا ب  بهم

 ! ؟یسراغم؟! َکر  ادیم  یک گمی! دارم بهت م؟یکنی خدااااا! چرا انقدر حرفاتو تکرار م ی+ا

 اون سرباز عکس العمل نشون نداد و درو قفل کرد.   یول  رفتیلحظه صدام بلند تر م هر

 بود.   یصندل  هیفقط  دمیتا دور اتاق چرخ دور

نشستم و منتظر به در چشم  ی صندل  یپس رو کنم،یم  تیزجه بزنم بدتر خودمو اذ یها دونستمیم
 دوختم. 

سرمو بلند    یدو ساعت گذشت که باالخره در اتاق باز شد ول  م،یساعت و ن کیساعت،  کیساعت،  مین
 نکردم. 

 .  کنهی و داره بهم نگاه م سادهیدر وا یجلو دمی با سرعت سرمو بلند کردم که د ای م یصدا با
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 مش. بغلم فشرد یشدم و به سمتش رفتم و نگران تو بلند

 هم فشردم.  یو چشمامو رو دم یحالش خوبه کش ایم نکهیاز ا یق یعم  نفس

 ازش جدا شدم و ور اندازش کردم و گفتم: حالت خوبه؟!  یاز کم بعد

 سرد گفت: اره.   یلیخ

 چشماش نگاه کردم که شوکه شدم.   یتو

 بود!   اهیکامال س  چشماش

 ... چشمات!  ای گفتم: م شوکه

 ! ؟یشده بود بازم با همون لحن سرد گفت: چشمام چ  رهی که بهم خ نجوریهم

لطفا   اینشوندمش و جلوش زانو زدم و دستاشو گرفتم و گفتم: م  یصندل  یرو گرفتم و رو  ایم یها بازو
 افتاده؟!   یبهم بگو چه اتفاق

 !  اینگفت که گفتم: لطفا م یچیه

 است دارم.  و  شنهادینگاهشو به اطراف چرخوند و گفت: دو تا پ ایم

 ! ؟یشنهادی+چه پ

 نکهیا ای یمون یو بهم وفادار م یمونیمن م  شیپ ای. یدار   نهیبه چشمام نگاه کرد و گفت: دو تا گز سرد
 ! یشیکشته م

رها   شناختمیکه نم  ییکسا نیاونو ب دینبا ی! ولایقضا ن یشوکه شده بودم تا ا  ینگاه کردم. کم  بهش
 کنم. 

 .  شتمی بهت وفادارم و پ شهی گفتم: من هم مسمم

 تکون داد و گفت: خوبه.   سرشو
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برو   شی. همرا ادیدنبالت م  یکرد و گفت: سرباز  یمکث  یشد و به سمت در رفت و بازش کرد ول  بلند
 . قبوله؟! یهست شمیپ شهیو هم یشی. تو دست راستم مدهیاتاقتو نشونت م 

 گفتم: قبوله... نانیاطم با
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 رفت .    رونیاز اتاق ب  نگاه کرد و بهم

 . یباز شد. سرمو بلند کردم، همون سرباز قبل  گهیبار د ینشستم و در اتاق برا یصندل یرو

 کردم که گفت: بلند شو .   نگاهش

 شدم و همراهش رفتم.  بلند

 ! مونه؟یکجا م ای بهش گفتم: م رو

 عیسر یشدم وا  لیکه به عقب متما دینفر بازومو به عقب کش هینگفت که  یچ ی کرد و ه ینگاه بهم
 خودمو کنترل کردم.  
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 . سادیو وا دیکه سربازه هم فهم دمیعقب چرخ به

 . دمیدختر هم سن و سال خودم د هی

 ش با من.   هیبهش نگاه کردم که رو به سرباز گفت: برو سر کارت سرباز . بق  کنجکاو

 کرد و رفت.   یکوتاه میتعظ سرباز

 ! ؟یینگام کرد و گفت: جان تو  کنجکاو

 + اره و تو؟! 

 .  شایآل ـ

 !  ایبگم که گفت: ساکت باش و دنبالم ب  یز یچ خواستم

 کجا بود؟!  گهید نجایالل شدم! ا یواقع یمعنا به

 . میدیرس  یکه به اتاق داشتمیقدم بر م  نایسر ال  پشت

باهاش انداختم و رفتم داخل. اونم اومد  یباز کرد و منتظر موند من اول برم داخل. تک نگاه درو
 داخل اتاق و درو بست. 

 قدم عقب رفتم.  هیعجله به سمتم اومد که  با

 ! دیبر نجایباال اورد و گفت: من اومدم بهتون کمک کنم از ا دستاشو

 !  ؟یکمک کن ایبه من و م یخوای+چرا م

 .  دیبمون  نجایا دیتونی. نم دیبر  نجایهر چه زود تر از ا دیچون با ـ

 کجاست؟!   نجایکن و بگو ا ی+ اگر قصدت کمک کردنه خودتو معرف 

 اسمش به گوشت خورده باشه. دیطلسم شدگانم . شا  نینگاه کرد و گفت: من شاهدخت سرزم بهم

 طلسم شدگانه؟!   نیسرزم نجایو ا یشاهدخت هست  هی  یکنیو گفتم: االن تو ادعا م دیباال پر ابروهام 
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 تون باز بود؟!  نی دروازه سرزم کیتار یاون کوچه  یتکون داد که گفتم: پس چطور تو سرشو

 تله واسه تو بود.  هیگفت:  یقینفس عم دنیکرد و بعد از کش یاطراف نگاه  به

 ! ؟ی کن  فیتعر رویاز اول همه چ شهیشدم! م جی من گ شایال  نیگفتم: بب یشوکه شدم ول  یکم

. بابا و مامانم و  شهیشروع م شی از دو سال پ هیقض نی نشستم که شروع کرد: ا یا یبه صندل شایال
به مردممون   یلیو خ میکرده بود یرو تازه بازساز  نی. سرزم میخانواده خوشحال بود هیمنو داداشم 

 . دیها رس نیمورف نینا خواسته پامون به سرزم نکهی . تا امیکردی م یدگ یرس

  یو ما رو به عنوان ملکه و شاه و شاهدخت شناختینم  تی ها رو به رسم  نیسرزم  یاون زمان کس چون
 دادن و دروغ گفتن به اونا بود... بیما رو شکنجه دادن. جرممون از حساب اونا فر شناختنینم

 

 

 

 

 

 

 

103 : 

 

 

 !  د؟یرفت ایال  نیشما به سرزم یو چطور   ی! کسایوا سا،یوا

 دشمن.  هی نگاه کرد و گفت:  بهم
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خودمون  نی کردن و ما رو ول کردند. به سرزم ریسکوت کرد و بعد ادامه داد: اون موقع پدرمو اس یکم
 پدرم رو اعدام کردن!   م،یدیفهم نیروز بعد از اومدنمون به سرزم  کی ی. ولمیبرگشت

 . دمشیدیش سخت تر شد. کم م فهی اون موقع مادرم وظ  از

 میبه پا شده. ما خواست ای ال نیو سرزم  نیزر  نیکه جنگ سرزم میدیشن  یاز گذشت دو سال سخت بعد
 .  دمیترس یول  میبزار ارتونی سربازامون در اخت

که   مینکرد یاقدام چیه نیهم ی. برا ادی به سراغمون ب ا یو بعد ال  دینش  روزی جشن شما پ یتو نکهیا از
الهه پنجمه و   هیشما  یون موقع مادرم متوجه شد ملکه . از انیشد روزیجشن پ یاعالم کردن شما تو

برادرم   بامون بکشه و ازدواجشو  نیاونو به سرزم  یگرفت به هر روش میشده. تصم ایباعث مرگ ال 
 .  میکن  یرسم

 ! ؟ یشده گفتم: چ  شوکه

 باال اورد و اروم گفت: اروم باش. اروم باش. بزار حرفم تموم شه!  دستشو

که گفت: ملکه تون رو طلسم کردن!  داشتمیشده بودم کل اتاقو قدم بر م  یعصب ی که حساب یحال  در
ملکه تون رو   یتون یوجه نم چیبه ه گهیاگر سوگند ازدواجو بخونن د یشکست ول  شهیطلسمو م نیا

 !یبرگردون 

 بشکنه؟!  یطلسم لعنت نیکنم ا کاریگفتم: چو  دمیکش  یعصب

 !  یاونو برگردون یخاطرات عاشقانه  دیگفت: با مسمم

 ! ه؟یاخم گفتم : منظورت چ با

  یطلسم عشقه، ول نی. اشکنهیطلسم م نیا ،یچرخوند و گفت: با حس کردن عشق واقع چشماشو
 !  یای.  توهم هست و توهم! به نظرم از پسش بر م  کهیف

  دی! چطور با؟یکمک کن  یخوایگفتم: از کجا معلوم که تو واقعا م ی عصب  یکالفه فوت کردم ول نفسمو
 بهت اعتماد کنم؟!  

 منم!  یکه دار  یا نهیکه تنها گز ییسمت در رفت و گفت: از اونجا به
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کوبوندمش و دستمو کنار سرش گذاشتم و با   واریدسمتش رفتم و با شتاب بازوشو گرفتم و به  به
 ! ؟یکن ی بهم کمک م یگفتم: چرا دار  یاروم یبا ولوم صدا  یول  تیعصبان 

ادم  هی: چون برادرم کیبشن!  ندهیا یشاه و ملکه  ایبرادرم و م زارمیچشمام نگاه کرد و گفت: نم یتو
 ... کنمی م یشتر یب یکمکا که من به مقام ملکه برسم یو اگر تو هم کمک کن فهی ظالم و کث
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معامله  هی ای. پس ب یکن یکار  یبتون  زایچ نیادامه داد: البته گمون نکنم با دونستن ا هیبا کنا بعد
تو هم  د،یریم شهیمون واسه هم نیو از سرزم  یکن یم  رونی.  تو توهم ملکه تون رو از سرش ب میکن

 من به مقام ملکه برسم.   یکنی کمک م

 ! ؟یبگ  یخوای م نوی.  امیکنی م  دایما نجات پ یکه تو ملکه بش ی+در صورت

 . رسهی به خواسته ش م ی! هر کید یخوب فهم نیزد و گفت: افر  یکم رنگ لبخند

 گفت: قبوله.  هیاز چند ثان بعد
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 خوبه.   ـ

 برداشت و از اتاق خارج شد.   وارید یدستمو از رو و

 نداشتم!  شا یال نیبه ا یقدم برداشتم، حس خوب  چند

 !... ایقضا نیو خودمو ازاد کنم از ا ایکنم که م کاری چ تونستمینم نی بودم و بد تر از ا کالفه

 روز بعد ”  کی ”

 .  دمیرو د ایصبح بود که از اون طرف قفل در باز شد و دو باز کردن کنه م 10 یساعت

 جان.   ای جانم بلند شدم و به سمتش رفتم که سرد گفت: همرام ب تو

 . دمیکشیداشتم عذاب م گهیحرفاش واقعا د یسر  از

 . ای+ م

 باهات حرف بزنم؟!  تونمیکه گفتم: م دیسمتم چرخ به

 ه کرد و گفت: منتظرم.  و بهم نگا سادیجاش وا سر

 به سرباز بغل دستش افتاد و گفتم: تنها.   نگاهم

 . یبر  یتون یانداخت و گفت: م یسرباز نگاه به

 و درو بست.   رونیکرد و از اتاق رفت ب  یمی تعظ سرباز

 !  ای. لطفا به خودت بایرفتم و گفتم: م ای سمت م به

 ! ه؟یباال انداخت و با اخم گفت: منظورت چ ابروهاشو

!  ینی زر نیسرزم  ی. تو ملکه ستی تو ن  نیسرزم  نجای. ایست ین نی. تو اایقاب گرفتم و گفتم: م صورتشو
 ! دور از خانوادت؟! ؟یراحت نجایبهش فکر کن... ا

 لحظه نگاهش عجز وار شد و گفت: جان! لطفا کمکم کن!  هینگاه کرد و  بهم
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 منه!  نی سرزم نجایش سرد شد و با اخم گفت: ا افهی ه باز قهمون لحظ یول

خانوادت    نجای. استنیمردم تو ن نجای. استی تو ن نیسرزم  نجای. اایگفتم: نه، نه م متیو با مال اروم
 ! ستین  چکسی . هستین

  یبه خودش برگشت، با نگران  یا گهیچند لحظه د یطلسم بود و برا نیبا ا دنی در جنگ  یسع ایم  بازم
 بگه.  یز ینگام کرد و تا خواست چ

 مغزش اثر کرده بود که اون حالت سردش باز برگشت.  یاون طلسم رو بازم

 .  یسوگند بخور  دیبا ، یبندی . اگر به قولت پا

منم جان!  ا،ی صورتشو قاب گرفتم و گفتم:م گهیبرداشتمو بار د  ایبه سمت م یا گهیقدم د دیام نا
 . لطفا!...رسهی به دادت م  یوفتیدردسر م  یهر وقت تو یگفتیکه م ی!  اون کسقتیرف
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 !  ؟یخور یگفت: سوگند م تیاخم دستامو پس زد و با جد با
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 کرد.  ایبه م یو نگاه دم یبه صورتم کش  یو دست دمیدور خودم چرخ دیو نا ام کالفه

 .  خورم ی+ باشه سوگند م

 .  ایازم فاصله گرفت و گفت: همرام ب  یقدم

 از اتاق خارج شدم که در سرباز پشت سرمون حرکت کردن.  ایتکون دادم و همراه م سرمو

 به سرم زد.   یلحظه فکر  هیبهشون کردم.  ینگاه تک

 نداشت!   یر یتاث چ یه یگرفته بودم رو خوندم ول  ادی نی زر نیسرزم یکه تو ییها ورد

 به سرباز کردم!  یا گهینگاه د  یو عصب کالفه

  نیزم یصورتش که رو  یهجوم بردم و با مشت زدم تو شونیکیبه سالمت  یا یآن یلحظه  یتو
 افتاد. 

 نشستم و شروع کردم به زدنش!   روش

 کردم.   یداشتم سرش خال تیعصبان  یچ هر

کمرش زدم که  یدادم و با ارنج تو یسرباز به سمتم حمله ور شد که جاخال  یک یلحظه اون  همون
 شد.   نیپخش زم 

 هم اوردم .   یکیکه سر اون سرباز اوردم رو سر اون  ییبال همون

نگاه   کرد،یکه کنجکاو نگام م ایبه م  تی شدن ولشون کردم و با عصبان هوش یب گهی حس کردم د  نکهیهم
 کردم.  

  یز یچ یدرو باز کردم ول  یکردن راه خروج بودم و کل دا یدر پ  یتند سع یهاگرفتم و با قدم  دستشو
 .  دمید یکیکوچ اطیح  ینکردم که با باز کردن در اخر  دایپ

 قصر بود.   ی پشت اطی حتما ح پس

 !  ؟یبر  یخوایخونسرد گفت: کجا م ایم



 آب یزاده  یدختر 

291 
 

 ! رنی گیسربازا تو رو م امی همرات ب یمخالفت  چی اگه بدون ه یحت من

 ! ؟یتمسخر گفتم:  مطمئن با

رو قفل کردم و  شدیوصل م  اطی که به اون ح یبهش کردم و در  یشک نگام کرد که تگ نگاه با
 چرخوندم.   اطی نگاهمو اطراف ح

 بود.   یدر  اطیح گوشه

طلسم  ای هیبه بق  دهیداره خبر م  ایزمزمه کرد. حس کردم   ییزای لب چ ریرو گرفتم که ز  ایدست م باز
 دهنش گذاشتم و گفتم: دهنتو ببند، باشه؟!   یکه فورا دستمو رو خونهیم

در   یشد و با اون چاقو سع دیدستش پد یتو ییچاقو یا  یآن  یلحظه  یتو یچشمام نگاه کرد ول  به
 شد! دهیدستم کش  یرو یق یعم ا یکه خراش تقرب  دمیقطع دستام کرد که با سرعت دستمو عقب کش

  یز ی داره خونر دمیکردم که د یکاراش، لج کردناش، مخالفت کردناش خسته شدم! به دستم نگاه از
 .  کنهیم

بهم نگاه  یاومده و خون  نیی پا  ییرفتم که با اخم و چاقو ایدهنمو قورت دادم و به سمت م  آب
 !...کنهیم
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خودمو  شدیباعث م  نیو ا ومدیبر نم ازم  یکار  چیو ه دادم یرو از دست م ایبار داشتم م  نیدوم یبرا
 !  نمیعاجز بب

 عاجز بودم.   ای در برابر م شهیهم

 رو برگردوندم!    ایم تونستمی. با جنگ نم دمیکش یق یعم  نفس

 یکه لبامو رو  ارهی م به سمتم اومد و به سمتش رفتم که خواست چاقو رو باال ب یآن یفکرا بازم
 شده نگام کرد.   یو ازش جدا شدم که شوکه و عصب  دمشیکوتاه بوس شگذاشتمیشونیپ

 ... ای+م

 پهلوم احساس کردم.  یتو یحرفمو بزنم که حس درد یاومدم ادامه  تا

 ! دی کش رونی پهلوم ب یچاقو رو با شتاب از تو ایم

 افتادم.   نی زم یپهلوم گذاشتم و با زانو رو  یدستمو رو ینا توان با

 ! زدی م رونی دستام خون ب ن یکردم از ب پهلوم بود نگاه  یدستام که رو به

شدم که تو دست  مونیدستش چرخوند و گفت: پش ینگاه کردم که با خباثت چاقو رو تو ایم به
 ! یراستم بش

 ! یر ی میم گهید یگفت: تا چند لحظه  ایافتاد که م نییبستم و سرم پا  هی چند ثان  یبرا چشمامو

 رفته، که من خون اشامم؟!  ادتیو نفس نفس زدن گفتم: نکنه... نکنه   هیکنا با

 ! شنیم میزخمام ترم  گهینگاه کردم و گفتم: تا چند ساعت د باهاش 

 شده بودم!  میواقعا تسل  دیدادم. شا هیتک  واریجام بلند شدم و به د تا

 تالش کردم.   ایبرگشت م یبار برا نیآخر یبرا
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گردنش گذاستم و تمرکز کردم   یحرکت دو انگشتمو رو  ه ی یو تو دمیرس  ایبه م  میسرعت خون اشام با
 افتاد.  نیزم  یکه باهاش رو

 رو نداشتم!  سادنیوا قدرت

پرتابش   ییجمع شده جا  یو با صورت دمیدستش کش ینشستم. چاقو رو از تو  نیزم یرو کنارش
 کردم.  

 جنگل بود!!  ی خونه باشه ول  یکل ایشهر  یداشتم اهال توقع

 به سمت جنگل رفتم.  یرفتم و بغلش کردم و با هزار بدبخت  ایسالمت م به

 از خودمون به جا نزارم چاقو رو برداشتم و در رو هم بستم.  یرد  نکهیا یبرا

 هام برگشته بود.   روین اطیبا خارج شدن از قصر و اون ح کردمی م حس

 . ستادمیا یها از قصر دور شدم و کنار چشمه ا لی از قدرتم استفاده کردم و ما پس

 کندم.   یلباسم کم  نیی دادم و خودم کنار رودخونه نشستم و از پا   هیتک یرو به درخت  ایم

زخمم رو بستم و دست و صورتمو   یپارچه که از لباسم کنده بودم رو کهیشستم وبا اون ت  زخممو
 شستم. 

 رفتم...  ایظهر باشه.  به سمت م  دادمیاحتمال م دیشا
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 اومد .   ییپا ینشستم که صدا  کنارش

 . میشد بیخوندم که غ  یگذاشتم و ورد ایم  یشونه  یرو دستمو

 سرباز از جلومون گذشتن.   یلحظه دسته ا همون

 . میبودن که ما فرار کرد دهیفهم  پس

 بور شدم باز بهوشش کنم.  شدن بود که مج دارینگاه کردم،  در ُشُرف ب ایم به

  یم ریگ ی لعنت نیسرزم نیا یوگرنه تا اخر عمرمون تو  کردمیم دایپ  یراه حل درست و حساب هی دیبا
 !  میافتاد

  اطیاحت ی شدنمون رو باطل نکردم. برا بیطلسم غ یول  دمیکش یق یسربازا رفتن نفس عم نکهیهم
 بود.  یبهتر  ینجور یا

 .  گرفتیدرد م یگاه  یول شدیم میباال زدم و زخمم رو چک کردم، داشت ترم  یکم لباسمو

 . شدینم دهیجز درخت و چمن و گل د یخاص  زی چ چیعجز به دور و ور نگاه کردم. ه با

 به ذهنم خطور کرد.   یکه غرق در خواب بود نگاه کردم که فکر  ایبه م گهید بار

 ! شدمیم ای وارد نا خوداگاه م دیبا

ورد رو اشتباه نخونم وگرنه هر    بودیحواسم م  دیبا یاونو برگردونم. ول تونستمیصورت م نیدر ا فقط
 ! کردمیدومونو بدبخت م 

 اوردن ورد کردم.   ادیدر به  یسع  ایبه م  یگرفتم و با تک نگاه یبه روش نشستم و دستاشو ضربدر  رو
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سرم احساس کردم و   یتو ینیورد رو خوندم که حس سنگ اطیاومد و با احت ادمیورد   هیاز چند ثان بعد
 .  کردیدرد م کمیبعد از چند لحظه چشمام بسته شد... چشمامو که باز کردم، سرمو گرفتم.  

 شوکه شدم!   دمیکه د یز یچ دنیجام بلند شدم که با د از

 !  دیو سف اهیکامال س  ین یسرزم

 بود؟!   ای ه مناخوداگا  ریضم  نجایا یعنی.  دمی دور خودم چرخ شوکه

 اومد!  ایم یبرداشتم که صدا  یکوتاه یها قدم

 خودش بود!   برگشتم،

 بهش نگاه کردم.  ی و ناباور  یخوشحال با

 که عادت داشت شلوار و بلوز تنش کنه.    شهیهم مثل

 بود!  ب یشکل در اورده بود واقعا برام عج نیناخوداگاهش رو به ا ری ضم نکهیا یول

 جان؟!   یکن ی م کاریچ  نجایگفت: تو ا یسمتش رفتم که با نگران به

 ! ای+اومدم برت گردونم م

 سراغت!  ادی.  هر لحظه ممکنه اون بیومدیم  دیبه اطراف  نگاه کرد و گفت: نبا ایم

 ! ؟ی+ک

 !  دمیاز پست سرم شن یمانند غی ج  یلحظه صدا همون

 ! دمیرو د  ایم ثی تعجب برگشتم که ورژن خب با

 .   کردیم به دو تامون نگاه مخش با

 گفت:  بدو جان!   ادیبا فر هوی با ترس دستمو گرفت و  ایم

  ایو همراه م دمیدستم فشردم و به پاهام سرعت بخش یتو  شتریرو ب  ایخودم اومدم و دست م به
 . میامن گشت یجا هیدنبال 
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 ...میوارد شد یک یکوچ یکلبه  با
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 !  یش میقا دیدستمو رها کرد و با ترس گفت:  جان با ایم

 تو...   ایمخالفت گفتم : اما م با

! هیعصب یناخوداگاهم شد ریضم یتو وار  نکهیحرفمو بزنم و گفت:اون االن به خاطر ا یادامه  نزاشت
 !رهی میاون وقت جسمت هم م مونهیجسمت بدون روح م  یر یبم  نجایاگر ا

 .  یش میاالن قا  دیظ کنه و ادامه داد: پس باشو حف  یکرد خونسرد  یسع بعد

 !  وفتهیب نی زم یهم با همون شدت رو ایلحظه در با شتاب باز شد و باعث شد م همون

 !  کشهی و گفت:  جان اون تو رو م ختیسرعت به سمتش رفتم و بلندش کردم که اشکاش ر با

 . میگفت: انگار مهمون دار ثشی بدم ورژن خب ی دلدار  ای اومدم به م تا
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 متفاوت بود!  ایرفتار و حرکاتش و لباساش با م یلیخ  یبود ول   ایم ینگاه کردم. درست کپ   بهش

 دستش ظاهر شد!   یتو یبهم چشم دوخته بود تبر  ثی خب   یایکه م نطوریهم

 هم.   یرفت تو  اخمام

 باهام نداره!  یخوب ی ونهیبود م معلوم

دستامو  عیکه سر  دیکش یغ یاز ترس ج ایبرداشت و تبر رو باال اورد که م زیبه سمتم خ  هوی ثی خب یایم
 هولش دادم.  نییپشت کمرش گذاشتم و به پا

 پا پس بکشم.   تونستمیاومده بودم نم نجایحاال که تا ا یبود ول دهیبدجور ترس ایم

 !  د؟یاری در برابر من طاقت م یتا ک دیکنی به دوتامون نگاه کرد و گفت: فکر م ثی خب یایم

 سرم زده شد! خودشه!  ی تو یلحظه جرقه ا هی

اونا رو   دی! تو بایباش  یزندان نجایاز نقطه ضعفات استفاده کنه تا تو ا خوادیاون م ای سرعت گفتم: م با
 تو نبوده!   ر یکه تقص یو به خودت بگ یکن  تیتقو

 ! تونمینم  تونم،یبا بغض نگام کرد و گفت:  نم  ایم

 بازم خطا رفت!  یول  رهی مونو نشونه بگ یک ی کرد که با تبر  یسع گهیبار د ثی خب یایم

  اریبود که کلبه بس نیبد، ا یبود و نکته  سادهیراست کلبه و اون گوشه چپ کلبه وا یگوشه  ما
 بود!   کیکوچ

 به نقطه ضعفات غلبه کن!  ای و عکس و العملش بود گفتم:  م ثی خب یایکه چشمم به م نطوریهم

 جان!  تونمیو گفت:  نم هیگر ری زد ز ایم

 ! ایم یبود  فیضع شهیکج کرد و گفت: تو هم یکرد و سرشو کم یپر تمسخر  یخنده  ثی خب یایم

 نداره!   قتی حق نیگفتم:  ا یعصب

 ! یتو بود هیگفت: زاپاس بق ثی خب یایم
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 زدم:  خفه شو!  ادیرو مخاطب گرفتم و فر  ثی خب یای م تی شد که با عصبان شتریب ایم ی هیگر

 با پوزخند رو به من گفت: دروغه؟!  ثی خب یایم

بشه انتخاب کرد.  اون تو  شیحسود ای ر نکهیا یتو رو برا نی نگاه کرد و با خباثت گفت:  ز ایبه م بعد
 ....یکرد  ریطلسم شدگان گ نیسرزم  یتو  یفیرو دوست نداشت! مادرت به خاطر تو مُرد! چون ضع
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 نشست و گفت: خفه شو! خفه شو!   ن یزم یگوش هاشو گرفت و با هق هق رو ایم

  دمیبهتون وقت م  قهیدق 1قدم عقب رفت و رو به من گفت:  کی یز یبا لبخند تمسخر آم  ثی خب یایم
 . د یکن یاز هم خداحافظ 

 کشم!   ی تبر رو توو دستش جا به جا کرد و ادامه داد: بعد من شما رو م بعد

  متیبهم نگاه کرد که با مال شی اشک ی. با چشمادمی زانو زدم و اونو به سمت خودم کش  ایم یجلو
تو رو نداشت! پدرت، هر دوتونو دوست داشت،   اقتیمن هستم. باور کن اون ل  ستین  نیگفتم: ز
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رفت. خاله، خاله اصال به خاطر تو    نیهم یداغون شد برا اید از رفتن رمطمئنا دوست داشت فقط بع
جنگ   یکه تو ی کرد ی! تو کار اریب ادیبه   نوی! اای م یستین فی . تو ضع ینجاتش بد یکرد ی! تو سعُمردنَ 
 ! یست ین  فیتو ضع دوننی! همه میشدینم نیزر  نیسرزم  یملکه  یبود  فی. اگر ضعمیش  روزیپ

من   یعنینا خوداگاه منه.   ریضم نجا یبا بهت بلند شد و گفت: ا یاشکاش رو پاک کرد و بعد از کم  ایم
 کنم و تصور کنم اون شده!    دایاعتقاد پ  یبه هر چ

 از جانم بلند شدم.  ثی خب  یایبه م  یتک نگاه به

 .  میزاریپشت سر ممسئله رو هم  نی! ا ای م یبه حرفام باور داشته باش دینگاه کردم و گفتم:  با ایم به

مصمم گفت:   ایاون خواست به سمتمون حمله کنه که م ی اوضاع خراب شده برا دنیبا د ثی خب یایم
 فندقم. اون دوستم داشت!  گفتیبهم م شهیبابام هم

  ایو با بهت به م سادیشد و وا خکوبیقلبش فرو کرده باشه سرجاش م یتو یز ی لحظه انگار چ همون
 لرزون حرفشو زد نگاه کرد.    ییکه با صدا

لرزون همراه با بغض گفت: من باعث   ی!  نگران بازوشو گرفتم که بازم با صداد یلرزیتموم تنش م  ایم
 کردم اونو  نجات بدم...   یمرگ مادرم نشدم.  من سع

 حرفشو قطع کرد.    بازم

 ! شدیداشت برام عذاب اور م ای م ینگران

 .  شدیقبلش فشرده م یتو یز ی انگار چ ثیخب  یای!  با هر حرف اون، م د؟یلرزیتنش م  چرا

 !  زدیچنگ م شتریهر لحظه قلبش رو ب چون

من   نیلرزون گفت: درسته ز یبا صدا  گهیصداش زدم که بار د  یرو فشردم و با نگران  ایم یبازو  بازم
 شده.   میوارد زندگ یکه بخاطر چ  ستینداره. برام مهم ن یبی ع یدوست نداشت ول 

که قدرت    ی! کسیگفت: تو در اشتباه کردیدرخوب جلوه دادن حالش تالش م  یکه سع ثی خب یایم
 داره منم! تبر دست منه!... 
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 دست منه!  ست،یگفت:  نه ن دادیلرزون که نشون از حال بدش م یبا صدا   یمصمم ول ایم

 ظاهر شد!   ایدر دست م و  بی غ ثیخب   ی ایدست م یلحظه تبر تو همون

که   ثی خب ی ای با چند قدم خودشو به م  اینگاه کردم که همون لحظه م ایشگفت زده به م یتعجب ول  با
قلبش فرو کرد که  یتبر رو تو یفشرد ،  رسوند و به حرکت  یشده بود و قلبش رو م  فیضع  یاالن حساب

 افتاد.   نیزم  ریو درد ز یگرد شد و بل ناباور  ثی خب یایم یچشما

 .  دمشیبغل کش  یبه سمتم اومد که با سرعت تو دیشد یانداخت و با بدن لرزه ا  نیزم یتبر رو رو ایم

موهاش بوسه زدم که اروم گفت: دلم   یبه خودم چسبوندم و رو شتریرو ب ایو م  دمیکش یق یعم  نفس
 برات تنگ شده بود!  

 . شتر یگفت: من ب یمیلبخند مال یتعجب ول  با

 . میبمونم جان. لطفا برگرد  نجایا خوامی نم نیاز ا شتریخودشو ازم جدا کرد و گفت: ب قهیقاز چند د بعد

 . میبرگرد میخوایگرفتم و گفتم: چشماتو ببند. م دستاشو
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 تکون داد و چشماشو بست.   یبا سردرگم  سرشو

اومده بودم رو خوندم که چشمامون  نجایورود به ا یرو که برا  یچشمامو بستم و همون ورد منم
 شد و بعد از چند لحظه روحمون به جسممون برگشت... نیسنگ

 سرم حس کردم.  یتو  یکم ی نیباز کردم ، حس سنگ چشمامو

 هنوز چشماش بسته س.   ایم دمیاطرافم نگاه کردم که د به

 سر جام نشستم و اسمشو صدا زدم.   دهیترس

 خسته ش بهم نگاه کرد.   یباز کرد و با چشما چشماشو

 !  ؟یو اروم گفتم: خوب  دمیکش یق یعم  نفس

 برگردم.   خوامیاروم گفت: اره.  فقط م یی با ولوم صدا اونم

 کجاست.   نیسرزم  نیدوازه ا میدونیما نم  یو کالفه گفتم: ول  دمیکش یق یعم  نفس

بلدن  نی سرزم نیا یکه افراد سلطنت  ی. با طلسمستی ن یدروازه ا نجایبهم نگاه کرد و گفت:  ا ایم
 خارج شد... نجایاز ا شهیو م شهیدروازه باز م
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 .  میکن دایدروازه رو پ یچطور  دیبا دونمیبلند شدم و گفتم: م مصمم

  !؟یکه نشسته بود گفت: چطور  نجوریتعجب کرد و هم ی کم ایم

 نبود.   یگرفتم و بلندش کردم. به اطراف نگاه کردم. کس دستشو

 !  ؟یکنی م کاری چ یمچ دستمو گفت: جان دار  دیبا ترد ایکه م میسمت قصر رفت به

اونو به  دی. پس باخوادیم یز یاونم به چ ی. ول میری م نجایاز ا  شایسمتش برگشتم و گفتم: با کمک آل  به
 .  میخواسته ش برسون

 ! ه؟یگفت: خواسته ش چ دیبا ترد  بازم

 چشماش نگاه کردم و گفتم: کشتن مادر و برادرش.   یبه اطراف کردم و بعد تو ینگاه

 حرفم چشماش گرد شد و با بهت نگام کرد با کالفه گفت: جـ... جان!    دنیبا شن ایم

 برگشت وجود نداره!  یبرا یا گهی! راه دمیگفتم: مجبور یلحن اروم  با

جان   یاز پشت سرم بلند شد: منم با حرفا  یکس یبهم نگاه کرد که همون لحظه صدا  یبا ناباور  ایم
 موافقم!  

 ”  ایم ”

 حرف جان انقدر شوکه شدم که حد نداشت!   دنیشن  با

 ! م؟ یرو قتل عام کن نیسرزم هی یملکه و شاهزاده  میتونستیچطور م ما

 جان موافقم!   یپشت سر جان ظاهر شد و گفت: منم با حرفا شایآل یلحظه ا یبلند کردم که تو  سرمو

 . دیکارو کن نیا دیکه بتون هیا یکه گفت: فردا فرصت عال  میو جان با تعجب نگاش کرد من

 و گفتم: فردا چه خبره؟!  دمیجلو رفتم و به جان رس یقدم 
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 برادرم!   بهم نگاه کرد و گفت: ازدواج تو با شایآل

 کردم.    یاخم

 کنم.   کاریچ دونستمیبودم و نم  سردرگم

 ... نکهیو ا میما فرار کرد دونن یو گفتم: اما االن م  دمیکش یق یعم  نفس

 ی. مشکل بعدرونیب میرفته بود گمیم دیبا من وارد قصر شد یوسط حرفم و گفت: وقت  دیپر شایآل
 !ه؟یچ

 به حالت قبل برگرده؟!  ینداره! طلسم شکست.پس چشمام چطور   ریاون طلسم روم تاث گهی+د

 ! ؟یندار  یا گهیکنم. خب مشکل د فشی رد تونمیشد و گفت: م  لیش متما گهید یپا یرو شایآل

 ! دمیخونسرد نگام کرد که گفتم: دارم! من هنوز برادرتو ند و

 کجا اونو بشناسم؟! از

 حله.  نمیخب ا  یول  شیبشناس  یتونستیو گفت: تو با طلسم م سادیصاف وا شایآل

 .  گفتیلب م ر یز ییزای و چ چرخوندیوار دور هم م رهیدستاشو دا 

 یاون گو یتو  یپسر  یاومدو چهره  دیپد شایآل یدستا ی تو یرنگ مثل گو یاب ینور  یا هیاز ثان  پس
 شد!  دهید

 اون پسر با بهت به جان نگاه کردم.    دنید با

 ... کردیداشت با تعجب نگام م اونم
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 س!   ایبرادر آل  نیاشاره کردم و گفتم: ا یگو به

 ! ؟یبا تعجب گفت: چ  جان

من ُمرد! اون بهم   یبه جا زابت یکه ال ی. همون جشندمینگاه کردم و گفتم: من اونو روز جشن د  بهش
 کردن!  میاونو قا یول  استیگفت که برادر آل 

 ! دیسرشو تکون داد و گفت:  پس آشنا شد  شایآل

 برادر توئه؟!  یکن یتو چطور ادعا م اسیبرادر آل یبهت گفتم: وقت  با

ما به   نکهی. بعد از ایدونیانگار اصل ماجرا رو م یبهت بگم ول خواستمیبهم نگاه کرد و گفت: نم  شایآل
پدر و برادر مو کشتن. برادرشونو همراه ما فرستادن و   می شده سر در اورد  نینفر نیسرزم  یتو یقیطر

ل   ریکردن که تصو دایتسلط پ یما جور  ن ی تو ذهن مردم سرزم ذهن  یو تو کردنعوض   یبرادرمو با ک 
ل   یمون رفتار نداشتن. از اون موقع ه  یکردند که برادر  یمردم خودشون دست کار  که قبال   شدیم  یبا ک 

سال مامانم هم  کی. بعد از میمثل برادرم با اون رفتار کن میمن و مادرم نتونست ی. ولشدیبا برادرم م
بهتون کمک  خوامی بدم. حاالم م نبرادرمو به او یمن هنوز نتونستم جا یاون رفت ول یجبهه  یتو

  د،یاگه نتونست ی... ولی. ول کنمی شما باز م یازه رو براو منم درو میو منو راحت کن دیکنم اونا رو بکش
 .  دیتا کارتونو انجام بد دیمونی م نجایشما ا

 . میکن ی جان نگاه کردم که گفت: قبوله. ما فردا کارو تموم م به

 وقت رفتنه.  گهی... ددوارمیگفت: ام شا یحرف جان تکون دادم که آل د ییبه تا سرمو
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 جان و من!   یخون یچشمش خورد به لباسا شایلحظه ال هی 

 به جان نگاه کردم.  مونینگاه کرد که پش  بهم

 و مرتب شد.    زیزد که لباسامون تم ی بشکن شایآل 

 . دروازه رو برامون باز کردن. میسمت قصر رفت به

   کردم و بعد درست شد.  دنید یتو ی لب گفت که حس تار  ری ز یز ی منو نگه داشت و چ شایباغ آل یتو

 ! م؟یمن ک  کنهیگفت: االن درک م جان

 ! ؟یدار  یاالن حس متفاوت  ای بهم نگاه کرد و گفت: م شایآل

 لحظه تار شد.   هی+نه،  فقط چشمام 

 .  گهید م ی: خوبه. حله، برشایآل

ل   میسمت داخل رفت به  .  زدیداشت قدم م یعصب  یکه ک 

 مثل قبل که طلسم شده بودم، بود.   یاراد ریغ  رفتارم

 خوب بود.  نیو ا کردم ی حس م ویچ همه

ل     !  د؟یتعجب کرد و گفت: کجا رفته بود  یکم دنمیرفتم که با د یبه سمت ک 

 ...میدیپوس میقصر موند  ی.  از بس تومیهوا بخور کمی میخونسرد گفت: رفت شایآل
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ل     دییمطمئن بشه. منم خونسرد حرفشو تا شایداشت که از حرف  آل یبه من نگاه کرد. انگار سع یک 
مراسم فردا خودمونو اماده  یبرا دیو به سمتم اومد و دستمو گرفت و گفت : با المونیخی کردم که ب

 . میکن

و   دینظرمو پرس زیچنتا چ ی. توتکون دادم و بدون نگاه کردن به پشت سرم همراهش رفتم   سرمو
 .کرد   یبعد منو تا دم در اتاقم همراه

 !نرو    ییبدون خبر جا گهیاتاقم صدام زد . به سمتش برگشتم که گفت : د ی خواستم برم تو یوقت

 .تکون دادم و گفتم : باشه   سرمو

کنم که هنوز  ی. برام سخت تر شده بود که بخوام جلوش نقش باز  دمیکش یقیدرو بستم . نفس عم  و
 طلسم شده ام !

 .تختم نشسته   یرو شا یآل دمیکه د برگشتم

 شده ؟!   یز یبه سمتش رفتم و گفتم : چ  یتعجب کردم ول  یکم

 از کجا مطمئن بشم تا قصدتون واقعا کمک به منه ؟!  دیبه سمتم برگشت و گفت : من با شایآل

 حاال ؟! ی. قانع شد  ییتو نجایکردن از ا داینجات پ  یو گفتم : چون تنها راه برا  دمیکش یکالفه ا وفپ

مجازات   یبرا ای دیری میم ایباشه ! وگرنه  یگیکه م یز یوار گفت : انشاهلل چ  د یبلند شد و تهد شایآل
 . نیسرزم  نیا یشدن تو یبه زندان کنمی محکومتون م

 .  شدمیم یداشتم از کاراش عصب  گهیکم کم د 
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برگشتن  یاون تنها چراغ روشن برا  دونستمیبه جز گوش دادن به حرفاش نداشتم . چون م یراه  یول
 به خونه بود ! 

 رفتمیرفت . معلوم نبود جان االن کجاست و اگر هم م رونی بهم انداخت و از اتاقم ب ینگاه تک
 . وفتادمی م یدیدردسر جد یموقع بود که تو و اون ستیسر جاش ن یز یچ هی نیدیفهم یدنبالش م

! چطور ممکنه دور از همه   گذشتی اصال بهم خوش نم  یشب و روز کردن داشتم ول  یبرا  ییجا درسته
 خوش بود ؟!

 ! شدینم  قطعا

  ی نم  یاز کس یسراغ گهی، د ومدنی اماده کردنم م یتا فردا صبح که برا دونستمیعصر بود . م  ۶ یساعتا
 اومد . 

 افتاد .  ی با خانواده م و همه چ دارمید نیبه اول ادمیکه   سادمیپنجره وا کنار

 کرد ! ریی تغ یهمه چ چقدر

،   ین یسرزم یهاش براش سخت بود ، االن ملکه  رویکنترل کردن ن یکه روز  یدختر  کردیفکرشو م  یک
 بود ؟! یگر ید نی افتاده در سرزم ریو گ

 شب بود .  ۱به خودم اومدم ساعت   یبا خودم فکر کردم که وقت انقدر

 .  دمیاز پنجره فاصله گرفتم و به سمت تختم رفتم و روش دراز کش یق ینفس عم با

 وحشتناکم بود ؟!... یکه پر از کابوس ها دهیچه فا یول
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از خواب  کنهی که با انگشتش داره بازومو لمس م یکس نکهیصبح بود که با حس کردن ا ۴ یساعتا
 .  دمیپر

  یکار  نی مشخص نبود . جان نبود ، اخه اون نصف شب همچ  یکی تار یتو ی بودم ول دهیترس یکم
 !  کردینم

ل   چراغ  .   دمیرو د  یخواب کنار تخت رو روشن کردم که ک 

سال   یعروس   نی. بهترخراب شه   یچی ه خوامیفردا نم یلحظه بهش نگاه کردم که گفت : برا چند
 . شهیم

 !   یشدی ! قبال خوشحال م ایم  یعاطفه شد ینگفتم که گفت : ب  یچ یه  بازم

 ! فهمهیاالن م ایخدا

 .   زمیعز رهیم ادمیاز خواب بلند کنه ، عشق  یکی زدم و گفتم : منو  یخسته ا  لبخند

ل   ... دوست دارم   میمونده تا ما زن و شوهر بش گهیشب د هیکرد و بهم نگاه کرد و گفت :  یخنده ا یک 
 تو بخوابم .  شی امشب رو پ

 بهم انداخت .   یرمز آلود  یتخت بلند شدم . نگاه متعجب ول یسرعت از رو با

 ؟! یدیتخت بلند شد و اروم به سمتم قدم برداشت و گفت : چرا ترس یاز رو اونم

. دوست دارم اول بغلت   دمیگفتم : نترس یم یخودم کردم و به سمتش رفتم و با لبخند مال نثار یلعنت
 کنم . 
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 ؟! یانقدر دوسم دار  یعنیشد و گفت :  یکوتاه یبه خنده  لیتبد لبخندش

 ؟!  یباشه گفتم : اره . تو چ یداشتم واقع یکه سع یلبخند با

 .   دیچرخی مخم م یتو یه دیکه به ذهنم رس یا نقشه

 بغلش فشرد .   یسمتم اومد و تو به

 کردم قلبم فشرده شده از عذاب وجدان !  حس

 ! شدیجان جلوم ظاهر م یچرا همش چهره  دونمینم و

کمرش فرو کردم که با بهت ازم   یو تو   نییلباس بلندم ُسر دادم به پا نیحرکت چاقومو از است هی یتو
قلبش  یقلبش فرو کردم که دستشو رو یقو رو توزار چا  یجدا شد که چاقو رو در اوردم و با حال

 افتاد ! نیزم یگذاشت و رو

دهنم گذاشتم و چند قدم عقب رفتم   یو با حال زارم دستامو رو نیزم یرو از دستم انداختم رو چاقو
 بکشم و عقب برم !  یخفه ا  غیکه در با شدت باز شد که باعث شد ج 

 ! دمیترسیکارم م  نی جور واسه عاقبت ا بد

 .  دمیکه سراغم اومده بود سرمو بلند کردم که جان رو مبهوت د یترس وحشتناک با

ل   هیگر ری زدم ز  دمیجان رو د تا قلبش گذاشت و رو   یاخم دستشو رو یاز جاش بلند شد و با کم  یکه ک 
 خون اشامم ؟! هیمن  ی دونستیبهم گفت : نم

 .  کردمیم  هیدست پاچه شده بودم و با شدت گر بدجور

ل    اتاق بود ، نشده بود ... یهنوز متوجه جان که تو یک 
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قلبش   یتو  یبه سمتم حمله کرد که خواستم برم عقب تر که جان با تکه چوب یموقع بود که کل همون
 فرو کرد !

 . افتاد  نیزم یشد و رو  لیتبد یبه طوس یکم رنگ کل کم

 بخوام واضح بگم خشک شد !  اگه

 بغلش فشردم . یبه سمتم اومد و دستمو گرفت و بلندم کرد و محکم تو جان

بار باز شد که با ترس از   نیدوم  یجان نجاتم داد . همون لحظه در اتاق برا یکردم وقت  تی امن حس
 !  دمیرو د شایجان جدا شدم که آل

 !  کردی نگاه م یکل  یتعجب داشت به جسد خشک شده  با

 !   دی؟! قرار بود فردا اونا رو با هم بکش دیکرد  کاری خشم گفت : شما چ یکم  با

 !  می ریم  یلعنت نی سرزم نی و از ا میکشیامشب م  نیشد و گفت : مادرتو هم هم  شقدمیپ جان

 ! دینگهبانا رو دک کن دیگفت : خوبه ! فقط با شایآل

 !  ینه دک کن دیبا خشم گفت : دک کن جان

 ش اشاره کرد و گفت : من ؟! به خود شایآل
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 ؟! یا کارهی چ نجای! تو ا می انجام بد دیکارا رو که ما نبا یبا همون خشم گفت : اره ! همه  جان

 گفت و از اتاق خارج شد ...  یاخم کرد و باشه ا یبعد ار کم شایآل

 " شای" آل

 .  دادنیم کیدر کش یسمت اتاق مامان رفتم . دو تا سرباز جلو به

 یتو  مشیببر دی. با ستیحالش خوب ن یگفتم : کل ینگران  یسمتشون رفتم و با عجله و کم  به
 ! نیای اتاقش . لطفا همرام ب

که هماهنگ کرده بودم کشوندمشون و تا عالمت   ییدرنگ همرام اومدن . منم به سمت جا بدون
 ام اونا رو کشتن !دادم سرباز

 رفتم و درو باز کردم و گفتم : وقتشه ! ایبراشون تکون دادم و به سمت اتاق م  یسر 

 دنبالت .  امی بمون . م نجایرو گرفت و گفت : هم   ایم یو جان بلند شدن که جان بازوها ایم

 . ام یگفت : نه منم م ایم

 !  ایگفت : لطفا م  جان

 ! د یگفتم : زود باش  کالفه

 .  میتخت و خودش به همراه من به سمت اتاق مامان رفت ی نشوند رو رو  ایم جان

 .   ادی ن شی پ یگذاشته بودم که مشکل ای در اتاق م یتا سربازامو جلو دو

 ...  میاتاق شد وارد

 " جان "

 به دستم داد .  یخنجر  میشد شایوارد اتاق مادر آل نکهیهم

حرکت   کی  یو تو  سادمیسرش وا یتکون دادم و ازش گرفتم و به سمت مادرش رفتم . باال سرمو
 ! دیکش یا یگوش خراش و طوالن  غیقلبش فرو کردم که ج  یخنجر رو تو
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 به بعدش با من !  نجایبا سرعت گفت : از ا شایآل

ه . ممنون دروازه باز کهیکوچ  اطی همون ح یتخت پرت کردم که گفت : تو ی سرعت خنجر رو رو با
 ...  کنمی بابت کمکتون ، فراموش نم
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 .   ایسمت اتاق م  دمیبراش تکون دادم و با سرعت دو یسر 

 .  کیکوچ  اطیبه سمت اون ح  دنیبه دو میبلند شد که دستشو گرفتم و شروع کرد  ایباز کردم . م درو

 .میدیباز رو د یکه دروازه ا اطی داخل ح م یو رفت میباز کرد درشو

 یبعد تو یا هیکه ثان میفشردم و با هم از دروازه عبور کرد یکردم و دستشو کم ایبه م  ینگاه تک
 و دروازه بسته شد .  میهمون کوچه ظاهر شد 

 و قدم برداشت به سمت سر کوچه .  دی کش  یقینفس عم  ایم

 درست کنم ! ویهمه چ دیگفت : با اروم
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 !!  میکه توقعشو نداشت میدیرو د  یو مرجهرج  میدیبه سر کوچه رس نکهیهم

 " ای" م

هم تعجب    زدندی م شیجاده رو ات   یتو یو کاه ها داشتنیروشن قدم بر م یبا مشعل ها یعصب  مردم
 شده بودم ! یکردم هم عصب 

 جلو رفت که دستمو جلوش مانع کردم . عقب رفت و منتظر نگام کرد .  جان

خودم حس    یرو رو هیبعد نگاه بق هیو چشمامو بستم و تمرکز کردم که چند ثان  دمیکش یق یعم  نفس
 کردم . 

  ینی زم ری خاک سرد گذاشتم و از اب ز  یزانو زدم و چشمامو باز کردم و دو تا دستامو رو نی زم یرو
 وش کردم و از جام بلند شدم .ها رو خام شیات

 تو هم بود و به مردم متعجب چشم دوختم !   دیشد اخمام

 چه خبره ؟!   نجاینبودم ! ا نمیسرزم یروزه که تو  ۷تحکم و اخم گفتم : من فقط  با

 ! یگذشتیهم بر نم  گهیگفت : د یاز مردان عصب  یکی

 کنترل کنم .  تمویکردم عصبان  یتندمو بهش دوختم ، سع نگاه

روز من خوش گذروندم ؟!... نه !   ۷ نیا یبا خودتون ؟! که تو  دیفکر کرد یبهش گفتم : شما ها چ رو
روز سراغم   ۷ نیا یتو ی، مردمم رو نجات بدم ! خوش نمی سرزم کردمیم یروز سع ۷ نیا یمن تو

  دیرس نمی ! و تا پام به سرزم دادیبود که عذابم م نمی. بلکه ترس از دست دادن مردم و سرزم ومدین
 ! دمیوضع د  نیمردمم رو در ا

  ی؟! با آشوب کردن تو دیهست نیسرزم  نیمردم ا ینجور ی گفتم : ا ادی انداختن که با فر نییپا سرشونو
که   یکسان یبرا  دیبهش ؟!... مطمئن باش یاحترام یگرفتن ملکه تون ؟! با ب ده ی؟! با ناد نتونیسرزم
کردم (   ره سوخته وسط جاده اشا یها و چوب ها شی انداختن ) و به رد ات روز نیرو به ا  نیسرزم
 گرفتم !  دهی به قصر حرکاتتون رو ناد  رمیاالن م دیهم هست!... فکر نکن  یمجازات 

 کردن و منم به سمت قصر رفتم .  یم یعقب رفتم که تعظ یقدم و
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 ؟!  نیچه حال یتو  یعن یگفتم :  نگران

 !  ایبزنم م تونمی نم  یحدس  چیبهم نگاه کرد و گفت : ه کالفه

 ! ینگاه کردم و گفتم : واقعا ممنون که منو نجات داد  بهش

 زد و گفت : قابلت رو نداره .  یمحو لبخند

 دروازه رو برامون باز کرد ... یناراحت یو کم  جانی با ه دی قصر تا ما رو د نگهبان
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 ذوقم!   یزد تو شیناراحت 

 شده سرباز؟!   یز یگفتم: چ اروم

 یروز ملکه!  همه چ 7 نیا یشده تو یبگم چ  ستیانداخت وگفت: در توانم ن نییسرشو پا نگهبان
 !  ختهیبهم ر
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 خانواده خوبن؟!  یمحکم گفتم: اعضا یوا نگران

 و باز کردم.    یو در اصل دمیگفتم با غم نگام کرد که با عجله به سمت قصر دو نویا تا

 همه نشستن!  دمیرفتم که دو  ینگران به سالن اصل  یقدم ها با

  یو خوشحال   یبا تعجب و ناباور  دی سرشو باال اورد و تا ما دوتا رو د یکه خاله بان  دمیکش یق یعم  نفس
 بلند کردن.   هم سرشونو هیاسمامون رو صدا زد که بق

 زدم که خاله بلند شد.   یکمرنگ  لبخند

 بغلش فرو رفتم.   یپر کردم وتو نمونیقدم رو ب چند

 ! حالت خوبه؟!  ؟یکجا بود  ای ازم جدا شد و ور اندازم کرد و گفت: م قهیاز چند دق بعد

 ش مفصله!  هیگفتم: قض اروم

 جان؟!   یبه جان نگاه کرد وگفت: تو خوب  خاله

 شده؟!  یافتاده! چ یاتفاق هیداد که گفتم: خاله، نگهبان گفت سرشو تکون  جان

و    نیگفت: جاست یاروم  یانداخت و با ولوم صدا نییبه بابا بزرگ نگاه کرد که بابا بزرگ سرشو پا  یبان
 نداره!   یشده و وضع خوب  یهم زخم ای! رمیرو از دست داد ایما

 شده بود، نگاه کردم!   رهی خ نیو ناباور به جمع، بعد به جان که ناباور به زم شوکه

 ! ؟یگفت: چـ....چطور  ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 ایمردم با خبر شدم وبه قصر حمله کردن. ما دیشد دی بزرگ گفت: شب دوم که شما دو تا نا پد  بابا
بهشون   یخورد.  وقت ریبه کمکش به اون هم تتا خواست  نیخورد. جاست  ری کمون دار ت ری ت کیتوسط 

 تموم کرده بودن.  میدیرس

 هی! بابا بزرگ با بغض مردونه سرش رو بلند کرد گفت: اون به همراه ا؟یوبا لکنت گفتم: ر... ر اروم
 جنگل بود.   یسرباز به دنبال شما تو 

 کجاست؟!  ای+کجاست؟!ر
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 .  ایسمت اتاق ر دمید دوشده بو  رهیخ  نیتوجه به حال جان که مات به زم  یب

 بود!  دهیبود و رنگش پر دهیتخت دراز کش یکه رو دم یرو د ایحال م  یباز کردم که جسم ب درشو

 وقفه صورتم رو پر کرد!    یب  اشکام

 زدم.   یدستم گرفتم و روش بوسه ا یسمتش رفتم و اروم کنارش نشستم و دستشو تو به

 اروم باز شد و مردمک چشماش منو هدف گرفت...  ایر ی بعد چشما هیثان چند
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شونه ش   یبه خوش اومد،  خواست بلند شه که اروم دستمو رو یبهش زدم که وقت  ینیغمگ  لبخند
 گذاشتم ونگذاشتم بلند شه... 

 که حالم خوبه از اتاق خارج شدم.  ایبه ر  نانیحرف زدن واطم یاز کل  دیبا

 جواب نداد.  یسمت اتاق جان رفتم.  در زدم ول  به
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 نبود.   یکس یاتاقو نگاه کردم. ول ی درو باز کردم وتو اروم

 نبود.  یاتاق رو بستم و به سمت باغ رفتم، اونجا روهم گشتم ول در

 شدم .  رفتم و بعد از در زدن وارد اتاقش   یبه سمت اتاق خاله بان نگران

 گفت: جانم ؟!  یم یبهم نگاه کرد و با لبخند مال خاله

 .   ستی+جان ن

 ! رهی کجا م یدونی بهم گفت تو م ره،یکجا م دمیبلند شد و گفت: ازش پرس یبان خاله

 اومد.   ادمی  نیفکر کردم که مکان بام سرزم یکم

 .یکجا رفته. مرس دونمیتکون دادم و گفتم: اره.  م سرمو

   کنمی خواهش م -

 . دیمواظبش باش  گردمی .  تا بر م سپارمیرو به شما م ای +فقط خاله ، ر

شنل از اتاق   هی دنیکردم و بعد از عوض کردن لباسام و پوش یگفت.  خداحافظ  یلبخند باشه ا با
 خارج شدم.  

 . دمیرسبه اونجا   یرو ادهی پ  قهیدق 15رفتم.  بعد از   نیرفتم و به سمت بام سرزم  رونیقصر ب  از

 ! نهی زم  یدراز به دراز رو نی زم یجان رو دمید دمی به پله اخر رس نکهیهم

 به سمتش رفتم و بازوهاشو گرفتم که اروم و خسته چشماشو باز کرد.    دهیترس

نشون نداد! واقعا  یعکس العمل چیجان ه ینشستم ول نی زم یو خودمم رو  دمیکش یق یعم  نفس
 من سخت نبود.  یبود و درکش برا ینگرانش بودم.  درد مشترک

 بهش نگاه کردم.  باز چشماشو بسته بود.  نیغمگ

 که چشماشو باز کرد و بهم نگاه کرد که نگاهمون قفل هم شد.  کردمیداشتم بهش نگاه م نجوریهم
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بدون با تموم   یجان! ول یبگم اروم ش  یچ دونمیکه اروم گفتم: نم مینکرد یحرکت  چیه دوتامون
 و کنارتم.   کنمی وجودم درکت م

 نگفت و فقط به اسمون نگاه کرد.   یچ یه  بازم

  یبگو!  چرا ساکت یز یچ هیگفتم: جان!  ن ییپا یدستم گرفتم و با ولوم صدا یدست سردشو تو  نگران
 ؟! 

 شدم.  ریخ میدستمو پس زد و هولم داد که ن یناگهان  یلحظه  هی یتو

 ! میزد:  برو گمشو! برو گمشو از زندگ  ادیبا هول دادن من،  فر همراه

 و بغض بهش چشم دوختم.   یباهام برخورد کرده بود با ناباور  ینجور یا نکهیا از

بازومو با خشونت گرفت و بلندم کرد و به جلو هولم داد که چند قدم جلو   شمیاز جام بلند نم دید چون
 رفتم...
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 برو گمشو!  گمی! م؟یشنویبلند شد: نم ادشیفر بازم

 شکست و اشکام صورتمو پر کرد!  بغضم

 د!  هم بر خورده بو یل ی بر خورده بود. خ بهم

 از اونجا دور شدم.   تونستمیبهش انداختم و لباسامو تکوندم و تا م ینگاه تک

 قرمز برگردم به قصر!  یحال و چشما  نیبا ا تونستمینم

 یبه مقصد کلبه   نیهم یافسانه تنگ شده بود، برا یهم دلم برا  یبفهمن. از طرف یز یبود چ  ممکن
 افسانه به جنگل رفتم. 

بغلش   ی بعد در باز شد وافسانه محکم منو تو یا هیدر زدم که ثان دمیدر کلبه رس یرو به رو  نکهیهم
 گرفت!  

 زدم.     ینیشد و لبخند غمگ   شتریاشکام ب  زشیکارش شدت ر نیا با

 . دیازم جدا شد که اشکامو د هیاز چند ثان بعد

منو داخل    ستین یا گهید یمطمئن شد کس نکهیکرد وهم رونیبه ب  یتک نگاه  یتعجب کرد ول یکم
 برد  و درو بست.  

 کرد. تمیدوم بود هدا یسمت تک اتاق کلبه که طبقه  به

 !؟یمبل نشستم که اروم دستمو گرفت وگفت: خوب  یرو 

 .  امی نتونم از پسش بر ب ترسمی! مختهیبهم ر یگفتم: نه! همه چ ختیریم یا هی که اشکام ثان نطوریهم

درست    ی. باور کن همه چ یا  یقو یلی! تو خ ایم یدستمو فشرد و گفت: ه یبا لبخند محو افسانه
 !  شهیم

  تونمیرو برگردونم؟! چطور مردممو اروم کنم؟!  چطور م  ییو دا ییگفتم: چطور زندا میاشک یچشما با
 ج... 

 م بکشنه ! افسانه ه شیرو بگم که غرورم پ   شیپ قهیاتفاق چند دق خواستمینم  دیکردم،  شا سکوت
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شما ارتباط برقرار کنن! درسته  یحت  ایبا جان  توننیم نیو جاست ایبا ارامش گفت:  ما افسانه
اروم شدن.    یلیروحشون زنده س... مشکل دومت،  بعد از برگشتن تو مردم خ  یجسمشون ُمرده ول 
در درست کردن   یاروم شدن و سع یلی که خ دمیدیبودم.  به وضوع م نشونیب  شی من چند ساعت پ

 که خراب کردن، بودند.    ییزایچ

 و رفتار بد جان بود!    یتوجه یدو مشکل نبود! ب ن یاصال درد من ا دیشا

 االن حال بدت به خاطر اون مشکله.    دینگران گفت: و اما مشکل سوم،  شا افسانه

 اومدم بگم نه در اتاق باز شد.   تا

 ! ساده ین جلوم واجا دمی بلند کردم که د سرمو

 .   کردی افسانه نگاه کردم، اونم داشت با تعجب به جان نگاه م به

 .   نجایا ادیکه داره م  دونستیبود نم معلوم

.   ایب قهیدق  هیاون طرف کردم و اشکام رو پاک کردم و صاف نشستم که جان رو به افسانه گفت:  رومو
 کارت دارم.... 
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 ! ؟یباز کرد یبا تعجب گفت: درو چطور  یول سرشو تکون داد افسانه

 !ی، کرد و گفت:به راحت  کردمیکه افسانه نشسته بود نگاه م ییبه من،که جا یتک نگاه  جان

 لحظه صبر کن.   هیبه من کرد وگفت:   یرفت. افسانه تک نگاه رونی از اتاق ب و

 سرمو تکون دادم که افسانه از اتاق خارج شد.   یلبخند کمرنگ با

 !شدیم دهیشن  نجایاز ا بیگفت وگو شون، عج یصدا

 شده بود!  زی! انگار گوشم تگنیم یچ دمیفهم ی من م یول  زدنیپچ پچ حرف م  داشتن

 .  دمیجنگلو شن   یتو یبعد صداش خش خش برگا یا لحظه

 !  دمیشنیاونا رو هم م یکه صدامردمم رفته بود  یبعد انگار گوشم به کلبه ها ی لحظه

 !  دمیترس

 !  شم؟ی م ینجور یچرا ا یعنی

 تر و مخلوط تر!  ادیشد و حرف ها و گفت و گو ها ز شتریب مییبستم که قوه شنوا چشمامو

که فقط  خوندمیو پشت سر هم اهنگ م  خوردمیتکون م  یاتفاق سرمو گرفتم و ه نیاز ا ناراحت
 اهنگ خودم رو بشنوم.   یصدا

گوشم  یوحشتناک تو یها  یکردن و با صدا دای پ یشتر یکه صدا ها ولوم ب  دینکش یطول اما
 !  دیچی پیم

صدا ها   یکه همون لحظه همه  دمیکش غی گوشم سفت تر کردم و ج یاتفاق دستامو رو نیاز ا یآس
 تموم شد.  
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انه داخل شد و به دور اتاق نگاه کرد و  همون حال بودم که در اتاق باز شد و افس یو مبهوت تو مات
دستش   یسرم برداشت وتو یدستامو از رو  یو نگران  اطیجلوم زانو زد و با احت  دیرو ند  یکس یوقت

 ؟!  ایشده م یفشرد وگفت: چ 

جنگل،     یتو یتو و جان، صداها ی! حرفادمیشنیهمه رو م یزار گفتم: صدا... افسانه صدا  یحال با
 مردم!   یگفت و گوها

 رفتار کنه وگفت: چطور ممکنه؟!   یکرد عاد یسع ی تعجب نگام کرد ول  با

 چم شده!   دونمیو بغض کرده گفتم: افسانه من نم مظلوم

 .  زنمی م ییحدسا  هیمن  دیپاهام گذاشت وبا سرعت بلند شد وگفت: شا یرو دستامو

 . افسانه از اتاق خارج شد یاومدم بگم چه حدس  تا

 به دور اتاق کردم.   یتک نگاه دهیترس

 و وحشتناک بود؟!  ییهویاتفاق  نیا یباعث و بان   یک ای یچ

 دستش،  وارد اتاق شد و کنارم نشست  یتو یافسانه با کتاب  قهیاز چند دق بعد
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 ! کردی باز کرد و مدام صفحه ها رو رد م کتابو

 صفحه عقب رفت و با دقت مشغول خوندنش شد.   هی هوی

 شده؟!   ی: چدم یزد که پرس یخوشحال کننده ا   لبخند

 !  قیاز خوندن حقا دمیترسیم ی از نوشته اشاره کرد. کم یبا لبخند کتابو دستم داد و به تکه ا افسانه

 چشمم به کتاب افتاد!   دیو با ترد  دمیکش یمق یع  نفس

 ! یافسانه! وا یگفتم: وا یمتنشو خوندم با شوک و خوشحال نکهیهم

 .  زمی عز گمیم کی گفت: بهت تبر ینگاه کردم که با خوشحال  بهش

 . میاز هم جدا شد قهیبغلش کردم و بعد از چند دق محکم

 افسانه.  یز یچ هی+فقط 

بگم که   تونمیم بفهمه! ن یکس وردم ی قدرت هامو بدست ن یتا همه   خوامینگاه کرد که گفتم: نم بهم
 ! زارنی از قدرت هامو بدست اوردم.  چون منو تحت فشار م یکی

 . گمینم یز ی چ یزد و گفت: تو نگران نباش. من به کس یخواهرانه ا  لبخند

 رو مرور کردم.    دنمونیدادم وبعد از چند لحظه خاطرات روز اول د هیمبل تک  یراحت به پشت الیخ  با

 اومد افسانه!  یخنده گفتم: تو اوال از من خوشت نم  با

 !  میبحثو کنار بزار نیو گفت: ا ! ا دیخند

هوا تکون   یشدم وگفتم: جان من بگو چرا؟! افسانه با خنده دستاشو تو لیخنده به سمتش متما با
 کم کم ازت خوشم اومد.  ی! ولفیضع یادی و ز یبود یاروم و شکستن یلی داد و گفت: خ

 ! فینه ضع یبلند ادامه داد:  اخه نه ساکت بود  یه خند با
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 .  هیدختر عاد هی یبرا نیکه ا ی شکننده ا یکم ی فقط

 بغلش...  یخنده رفتم تو با

 که دو سه ساعت گذشت.   میداد لیچرت و پرت به هم تحو انقدر

 برگردم!  دیبا یبا خنده و هول گفتم:  وا هیقصر و بق  ادی با

 !  یخور ی نم یتکون  چ یکه ه یینجایو گفت: من فکر کردم امشبو ا  دیگرد خند یچشما با

 بازوش زدم و بلند شدم.    یشدت گرفت و اروم رو خندم

 یرو خوند و گفت: برا یبه سمت در رفتم که قبل از خروجم ورد یرو برداشتم و بعد از خداحافظ شنلم
 محافظتت تا قصر! 

 قصر؟!   ادی م یتا خواستم برم گفتم: جان گفت تا ک بغلش کردم و  گه یزدم و بار د یلبخند

 ! رهی _ گفت نم

 . دارید دی+ اها.  ممنون، به ام

 تا قصر.    دنیکرد و با سرعت شروع کردم دو یخداحافظ  اونم

 کرد و درو باز کرد...  یمی سرباز با لبخند و احترام تعظ دمیبه دروازه رس  نکهیهم
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 براش تکون دادم و وارد شدم.   یسر 

 نگهبان خارج شدم با استرس قدم هامو تند تر کردم.   دیقدم که جلو رفتم و از د چند

  یشدم و بعد چهره  دهیگذاشتم که در باز شد و به جلو کش رهیدستگ یدستمو رو دمیدر که رس به
 !دمیخاله رو د ی منتظر و عصب

 . سادمی جدا کردم و صاف وا رهیدستگ یاز رو دستمو

که تا حاال سابقه نداشت رو حواله م کرد و گفت: کجا   ییزدم که خاله با اخما یپر استرس  لبخند
 ! ؟یبود

 بگم بازومو گرفت و به داخل برد و درو بست.   یز یخواستم چ تا

 !  امیجان بودم.  گفت که تو برگرد منم بعد تو م شی گفتم: پ اروم

 !! کنهی نگام م  ریجان وارد سالن شد و با پوزخند و تحق  دمید هوی تر شد که  ظ یغل یخاله بان  یاخما

 گرد شد و زبونم بسته شد.  چشمام

 !  کردی داشت با اخم نگام م نجوریخاله نگاه کردم که هم به

 ... زهی دهنمو قورت دادم و گفتم: چ اب

 !  یکجا بود یاالن من منتظرم بگ ای رسط حرفم و گفت:  م  دیپر خاله

 به شما جواب پس بدم.    دینبود،  فکر نکنم با یبد یگفتم: خاله من اگر هر جا هم باشم که جا ناراحت

 افسانه بود.  شیو گفت: پ   سادیشده بهم چشم دوخت که جان پشت خاله وا زی ر یچشما با



 آب یزاده  یدختر 

326 
 

 ! ؟یگفت: چرا اونجا بود یبان خاله

 بگم چرا رفتم اونجا!   منی بی نم لیداشتم که دل یاروم گفتم: باهاش کار  یول  یعصب

 گرفتم.  شینگاه همراه با اخم به جان راه اتاقمو در پ نیاخر با

 درو بستم که بغضم شکست!  دمیکه لبمو جو  یدر حال ی به در بازش کردم و عصب دمیرس  نکهیهم

 نشستم.  نیزم  یدهنمو گرفتم و رو یسرعت جلو با

 و اشکامو پاک کردم.    دمیکش یق یاروم شدم، اروم بلند شدم و نفس عم هیگر یاز کم بعد

 پنجره نشستم.  یلبه  یو شلوار عوض کردم و رو  رهنیبا پ   لباسامو

 جان انقدر واسم مهم شده بود؟! یرفتارا چرا

 جواب خودمو دادم: چون اون دوستته!  خودم

 ! شد؟یناراحت م  یحرفم تمرکز کردم.  واقعا ادم از دست دوستش اونجور  یبعد با شک رو یول

 رفتم که وسط راه با جان بر خوردم.   ایاز اتاق خارج شدم و به سمت اتاق ر یقیاز نفس عم  بعد

 از کنارش گذشتم... یتوجه  چیبهم زد که بدون ه  یپوزخند
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123 : 

 

 

 اتاقو باز کردم.   بدون در زدن اروم در  دمیکه رس ای اتاق ر به

 خواب بود.  ایر

 کنم.  دارشیبهش زدم و از اتاق خارج شدم. نخواستم ب یلبخند

 .  دمیکش  یق یو نفس عم دمیمناسب دراز کش یجا نیسمت باغ رفتم و اول  به

 جلوم نشسته.  یک یبستم چند لحظه. حس کردم  چشمامو

 !  دمیرو د نی باز کردم که ز چشمامو

 سر جام نشستم که سالم کرد.  نداشتم، با تعجب توقعشو

 ! ؟ینشست نجایجوابشو دادم که اروم گفت: چرا ا منم

 ذهنتو مشغول کرده؟!  یز یچ

 انداختم و گفتم: اره.  نیینگاه کردم و سرمو پا  بهش

 جاش جا به جا شد و بهم چشم دوخت و گفت: در مورد جانه؟!  یتو

عوض شده!  یل یخ میکه برگشت یچند روز  نیبهش اعتماد کنم که گفتم: ا تونمیم دونستمیم انگار
 کرده!  ریی درجه تغ 360رفتارش   هویخوب.   یلیخوب بود! خ  یلیقبلش خ

 !  ؟یزن یحدس م ی: خودت چ نیز

 ! دونهیمن م ریرو تقص   ییو زندا  ییمرگ دااروم گفتم:   یسکوت کردم ول یکم
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کن.    یمحل یتو بهش ب  ی! ولفهمهی!  اون خودشم اخر م یستیتو اصال مقصر ن   نیگفت: خب بب نیز
تو عذاب اور تره! خودتو  یبرا ینجور ی! ایدار  ازیکه به اون ن کنهی فکر م ینیشی م ینجور یهر چقدر ا

 جلوش محکم نشون بده. 

 ! نهیچ یبال و پرمو م یکیباشم  یقو امی. من هر دفعه که مشهیغم بهش نگاه کردم وگفتم: نم  با

که بتونن ازت   یباش یکس یخوای دل نبند.  چرا م  یبه سمتم خم شد و گفت : به کس  یکم نیز
تالش کنن. تو با   شونیو واسه موندت تو زندگ براش مهم نباشن  هیباش که بق یاستفاده کنن؟! کس

  انیو همه اطراف ین یسرزم نیا یبدزدن!  درسته که تو ملکه  زتویهمه چ یدیکارا به همه اجازه م نیا
 که مغرورن!   نیی! ادما،  دنبال کسا یواقعا مغرور بش  دیتو با یول  شناسن،یتو رو به مغرور بودن م 

 کردن اون حالمو بهتر کرد.  حتیواقعا حرف زدن و نص ی. ولدمیکش یکالفه ا پوف

 .  شدمی واقعا مغرور م دی. من باگفتیراست م اون

 بلند شد.  نیکه ز دمیکش یق یعم  نفس

  یبخوابم.  تو هم کم رمیسرمو هم بلند کردم و بهش نگاه کردم که گفت: من م   نیهمراه بلند شدن ز 
 ...یار کار د یشد برو بخواب. فردا کل   یکه ذهنت خال
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 زدم و سرمو تکون دادم .  یکمرنگ  لبخند

 رفت.  به اطراف نگاه کردم.   یاز خداحافظ بعد

 !  دمیشن ی پوزخند یو چشمامو بستم.  بعد از چند لحظه صدا  دمیدراز کش باز

 .  دمیسرعت چشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم که جان رو، رو به روم د با

 ! ؟یگفت: ارامش دار  ریستم و بدون حرف بهش چشم دوختم که با تحق سر جام نش بارز

 حرکت بلند شدم که مماس باهاش قرار گرفتم!  هی یزدم و تو   یکمرنگ اخم

  نیبا ا ی! فکر کرد ه؟یصدام باشه گفتم: حرف حسابت چ یتو  ومدیم شیکه کم پ یتحکم خاص  با
 !  یایتا تو به خودت ب کشمی پا پس نم ی راحت نی! نه، من به ا؟ یدیرفتارات منو آزار م

! یمنو کشت یبه خون نشسته ش گفت: تو مامان و بابا یبه موهام چنگ زد و با و چشما  یعصب
 !  رمی گیو ازت انتقام م  کنمیشکل رفتار م  نیو هر لحظه باهات به بدتر  کنمیوقت ولت نم  چیبدون که ه

! یکجاست نجات داد دونستمینم  یکه حت ییو بغض گفتم: جان تو منو از جا  تیو عصبان  یناباور  با
درست کنم! تو چطور   ویبرگردم و همه چ نجاینداشتم که به ا یکرده بودن. راه یکه منو زندان یدید

 بشم؟!  زامیدو تا از عز  یباعث و بان تونمیکه م یکن یفکر م 

 قدم عقب رفتم.  هیموهامو با شدت ول کرد که  جان

 !  رنیمیما باز شده همه دارن م یپات به زندگ  یزد و گفت: اره! از وقت  یپوزخند

 ییو زندا ییکه دا یداشتم نجاتشون بدم! مگه وقت ی من نبوده! من سع ریزدم: تقص  غیبغض ج  با
 بودم؟!   نجایمن ا ردنی میم

  یداشت یسع !... تو کهیداشت نبود ازینفر به تو ن  هی یوقت،  وقت چیپر تنفر گفت:  ه یبا چهره  جان
 ! اونا هم به خاطر تو مردن!  ؟یخودتو نجات داد یمامان بابا یهمه رو نجات بد
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 !  دمیشکست.  صداشو به وضوح شن قلبم

  نیکرد  یزدم:  شما ها پا فشار  غی دست خودم نبود و بازم ج یول  ختیصورتم ر  یرو  یاشک قطره
من نبود.  چون تالش   ریتقص نیُمرد و ا ی!  ولرهی کردم که نم ی! هر کار یبه اون جنگ لعنت  ادیمامان ب

 خودمو کردم که نجاتش بدم!  

 من نبود!  ریشمرده شمرده ادامه دادم: تقص ادی فر با

و  یبود شهیکه هم ییزد و با تنفر گفت: خودتو قانع کن ملکه! حاالم گمشو برو هر جا یپوزخند جان
 !...زدیم  بتی غ   یول یرو نجات بد  هیبق یکردیم یسع
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 یچشماش نگاه کردم و بدون حرف از کنارش گذشتم و به سمت دروازه باغ رفتم، برا یلحظه تو چند
 !  سادنیوا هیزار به همراه بق  یبا حال  ایر دمیکه د یچند لحظه چشمم خورد به در ورود

اشاره کردم   کردینگام م  یتوجه بهشون، به نگهبان که با ناراحت یب  یبزرگ و خاله صدام زدن ول  بابا
 دروازه رو باز کنه.  
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 .  رونیکرد و دروازه رو باز کرد و از قصر زدم ب یم یتعظ

 که اگه دنبالم کرده باشن گمم کنن.    دمینگاه کردن به پشت سرم از کوچه پس کوچه ها رس بدون

 !  ختی ریصورتم م  یصدا رو ی ب از قصر دور شدم قطره قطره اشکام  نکهیهم

 افسانه رفتم.   یبه سمت کلبه   اریاخت یقلبم بود. ب یتو  یبد ین یسنگ حس

بهم زد و داخل   یدر قرار گرفت.لبخند یدر زدم، بعد از چند لحظه در باز شد افسانه جلو نکهیهم
 کرد. مییراهنما

 کنم.  ی و اروم گفتم: اومدم ازت خداحافظ ستادمیرفتم داخل، وسط کلبه ا 

 ! ه؟یگفت: منظورت چ  دهیباال پر  یاخم وابرو ها با

 که ازش اومدم.    ییبرگردم به جا  خوامیو گفتم: م  دمیکش یق یعم  نفس

 .  زارمی! من نم ؟یبرگرد یخوای شده؟! اصال چرا م یتر شد و به سمتم اومد وگفت: چ دیشد اخماش 

.  تو هم ادیب تونهیم شمیپ ادیبگو اگه خواست ب ایبلند کردم و بهش نگاه کردم و گفتم: به ر سرمو
رو   هیبا اشتباهاتم بازم بق خوامی! نم ستیمن ن یجا نجایا گهید ی. ول یباهام ارتباط برقرار کن  یتونیم
 دردسر بندازم.   یتو

 ! ست؟یتو ن یجا  نجای! چطور اینی سرزم نیا ی! تو ملکه  ایناباور گفت: نه م افسانه

 و گفتم: خدانگهدار!   دمیبغلم کش یزدم و اروم اونو تو یمحو لبخند

 بغلم افتاد.   یتو هوشی خوندم که ب یبگه ورد  یز یبند حرفم افسانه تا خواست چ پشت

 یش دادم و با نگاه اخرم به کلبه و برداشتن مقدار  هیتک  واریزدم و نشسته اروم به د  ینیغمگ  لبخند
.« از کلبه  رمی نگو کجا م یکه توش نوشته بودم:» لطفا به کس یادداشتیمعجون ارامش و گذاشتن 

 زدم.   رونیب

 رفتم.   نیبستم و به سمت دروازه سرزم درو
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رو تکرار   یالت دروازه نشستم و جم یگذاشتم و جلو بمیج  یمعجون رو تو دمیبه دروازه رس  نکهیهم
 دروازه باز شد.  خوندمیبعد که پشت سر هم ورد رو م یا قهیکردم که دق

بود رو تکوندم و به سمت دروازه رفتم و ازش رد شدم و    یخاک  یاز جام بلند شدم و زانوم که کم اروم
 منتقل شدم، دروازه رو بستم و به جنگل نگاه کردم... نیبه زم نکهیهم
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عوض   یو بافت و شلوار مشک یقهوه ا  یزدم و با خوندن ورد لباسامو با شنل با خز ها یومح لبخند
 کردم.  

  یوقت بود کس یلیکه خ یشنلم کردم و اروم اروم قدم برداشتم به سمت خونه ا بیج یتو دستامو
 .  ستیتوش ن 

 تازه سرماش شروع شده بود.    نجایکه هوا تازه خوب شده بود ا  نیزر نیسرزم  برعکس

نداشته باشم از قدرتام    ازیکه بهش ن یی.  به خودم قول داده بودم که تا جادمیکش یق یعم  نفس
 استفاده نکنم.  
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 داشته باشم...  یا یعاد  ی زندگ خواستمیم

 .  دمیبه دم در خونه رس ،یرو ادهیاز چند ساعت پ  بعد

 صدام زد. یک یبود دست دراز کردم که  دیدر که کل یزدم و به سمت باال یا گهیمحو د لبخند

 .  دمی مون رو د هیدختر همسا نایبرداشتم و به عقب برگشتم که مل دویکل

 لبخند به سمتم اومد و دستشو سمتم دراز کرد.  دستمو اروم فشردم و سالم کردم.   با

 شما؟!  دیی: دختر کجا نا یمل

گرفتم  می.  بعدش مادرم فوت شد، بعد از چهلمش تصممی مدت شهرستان بود هی گفتم:  یلبخند تلخ با
 .  نجایبرگردم هم 

 یخواست یز یحساب کن، اگر چ من  ی. روزمی بهت عز گمیم  تیشد و گفت: تسل  نیش غمگ چهره
 حتما بگو.  

خستم،  کمی. فقط االن گمیخواستم بهت م  یز یزدم و اروم گفتم: ممنون.  باشه اگر چ یمحو لبخند
 . نمتی بیاستراحت کنم. بعدا م خوامیم

 تکون داد و گفت: باشه پس برو.   سرشو

قفل در انداختم و  یو تو دیرفت سمت خونه شون منم کل  یتکون دادم که بعد از خداحافظ سرمو
 باز شد.    یفیضع یچرخوندم که در با صدا 

 هول دادم و داخل شدم و درو بستم.   یکم  درو

 به شدت سرد بود.   خونه

 رفتم و روشنش کردم.    یاپن گذاشتم و به سمت بخار  یرو، رو دیکل

گرم عوض کردم و از اتاق خارج شدم که  یجام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و لباسامو با لباسا از
 در حال ارتباط باهامه.   یحس کردم کس

 .  دیچی سرم پ یافسانه تو یبعد صدا یکم
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 جواب بده.   یشنویاگه صدامو م زم،یعز ای.  م ای: مافسانه

 ذهنم گفتم: هستم.  یزدم و تو  یمحو لبخند

 ! ا؟ی م ی: خوبنهافسا

 +اره خوبم. 

 ! ا؟ی : خداروشکر.  م افسانه

 +جانم؟! 

 حرف زدم.   ای: با رافسانه

 بمونه.  نجایهم خوادی بهش قدم برداشتم به سمت آشپزخونه که ادامه داد: گفت م منتظر

 یملکه  خوادیرو م ینداره. با،  بابا بزرگ صحبت کن که هر ک  یبی گفتم: ع  ین یبا لبخند غمگ اروم
 برگردم!... خوامینم گهی کنه.  من د نشیزمسر
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 !ه؟یچ ای باز وونهید نی! اایافسانه اومد: لطفا م نیغمگ یصدا

 برم خداحافظ.  دیاروم گفتم: با یلیخ

 ادامه دادن بهش ندادم و ارتباط رو قطع کردم.   اجازه

  یمواد که فاسد شده بود رو دور انداختم و برا یرفتم وهر چ  خچالیو به سمت   دمیکش یق یعم  نفس
سالن وبعد از   یبود رفتم تو میکول ف یک یکه تو میکردن گوش دایقهوه درست کردم و بعد از پ هیخودم 

 ... دمیخوردن قهوه م، خواب 

 بود.   کی شدم، هوا تار  داریاز خواب ب نکهیهم

 شدم که زنگ خونه به صدا در اومد. جام غلت خوردم و به اطرافم نگاه کردم. از جام بلند  یتو

 .  دمیرو د نایموهام درو بار کردم که مل یتو دنیسمت در رفتم و با دست کش به

 داخل؟!  امیب تونمیبهم زد وگفت: م یک یکوچ  لبخند

 به صورت خواب آلودم زدم و به داخل دعوتش کردم .   یدست

 کردم؟!   دارتی نگاه کرد وگفت: ب بهم

 شدم.    داری+ نه.  تازه ب

 _ اها.  

  هی. نظرت چرهی حوصلت سر م یی. گفتم تنها رونی ب میقراره با دوستام بر اینگاه کردم که گفت: م   بهش
 ! ؟یای همراه ما ب

 مکث گفتم: نه ممنون.  رونیب

 شده؟!  یز ی تعجب نگام کرد و گفت:  چرا؟! چ با

 رو ندارم!   یشلوغ ی+نه فقط حوصله 
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 زد و گفت: خب پس حله!  یار ب طنتی ش  لبخند

تخت گذاشت و در   یانتخاب کرد و رو یتعجب بهش نگاه کردم که منو به سمت اتاق کشوند ولباس با
 گفت: بپوش. من منتظرم!   رونیب  رفتیکه م  یحال

 عجز به لباسا و در بسته نگاه کردم!  با

 بستم.  یو موهامو هم ساده دم اسب  دمیلباسا رو پوش یاز مکث طوالن  بعد

 .  دیاتاق خارج شدم که اونم کفشاشو پوش  از

 ...  میاز خونه خارج شد دیو بعد از برداشتن کل دمیکفشمو پوش  منم

 . چرخونهی که عموش صاحب کافه س و پسر عموش کافه رو م گفت یم  نایکافه. مل میرفت اول

 قدم برداشت.   زمونیبه سمت م  یکه پسر  مینشست  زیم سر

 سمت.   نیا ومدیبه اون و اطراف انداختم، اره داشت م ینگاه تک

 . کردینگاه کردم که با لبخند داشت پسره رو نگاه م نایمل به

که همراه  نایمل یدست داد و با من و دو تا از دوستا نایو با مل  دیو جور تر نشستم که بهمون رس  جمع
 مون بودن سالم داد. 

 پسر عموم.  ُعمر ـه.   ین یبیکه م ینی ا ایگفت: م نایم که ملکرد یسالم اروم

 دوستم.   ا،یو ُعمر نام داشت کرد و گفت: م  نایمل  یپسر عمو دمیکه فهم یرو به پسر  بعد

 ... نطوریگفت. منم هم یو خوشبختم  دیتکون داد و با احترام خوش اومد یسر  ُعمر
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 سفارش هامون رو گرفت و رفت .   نایحرف زدن با مل  یاز کم بعد

 بودم.   یم ی قبال صم نایبا مل ی. ولنشونیبودم ب معذب

برام سخت بود   یلیسالم بود وخ  19و  گذشتیم میشده بود  نیکه تازه وارد زر یسال از وقت 2 االن
 اون اونجا خوشحاله!   یخواهرمو ول کنم ول 

 . دمیخودم د یر رو رو کردم که نگاه ُعم  یاطراف تک نگاه به

 انداختم...  نیی پا سرمو

 .  نایگفتم: مل  هوی که  میاز ساعت ها نشستن بچه ها قصد رفتن کردن. دم در بود بعد

 شن.  ن ی دو تا از دوستاش که همراهمون بودن اشاره کرد اونا سوار ماش به

 وگفت: جانم.   سادیلبخند جلوم وا با

 داشتم بهت بگم.  یهر کار  یگفتم: تو گفت  اروم

 .  زمی تکون داد و گفت: اره عز سرشو

 ؟!   یکن  یمعرف یشناس یکار م یرو برا  ییاگه جا شهیگفتم: م یو بعد از مکث اروم

 خوب سراغ دارم.   یجا هیزد و گفت: خب من  یلبخند
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 +کجا؟!  

 خوبه؟!    نجای_ ا

 مکث گفتم: گمون نکنم منو قبول کنند!   بدون

 صبر کن .   نجایلحظه ا هی! ؟یدون یزد وگفت: تو از کجا م  یمصنوع اخم

از کافه خارج شدن که صاف    نایُعمر و مل قهیداخل رفت. بعد از چند دق نایتکون دادم که مل  سرمو
 .  سادمیوا

 !  نجایا یای ب یتون یم یبا ذوق گفت: از هر وقت بخوا نایمل

 و خجالت زده گفتم: واقعا؟!   یخوشحال با

 ! ؟یگفت: اره. از فردا خوبه کارو شروع کن عمر

 نگاه کردم و بدون مکث گفتم: اره. خوبه!    بهش

 .  یگفت: پس خوبه. خوش اومد یسر تکون داد وبا لبخند محو عمر

 !  ام؟یب  یک دیزدم و گفتم: ممنون.  با یکمرنگ  لبخند

 !  ست؟ی ن  یبه. مشکل ش  10تا   9از  ی: ساعت کار عمر 

 .  ستی ن یبدون مکث گفتم: نه مشکل  بازم

 لطفت پسر عمو .  نیبابت ا  ی. مرسمیما بر گهیگفت: خب د نایبازم سرشو تکون داد که مل  عمر

 ... میشد نیکرد و بعد دوتامون سوار ماش ی هم خداحافظ عمر

 . میشد ادهی پ میدیخونه که رس به

 بلند باال رفتم داخل خونه.   یاز تشکر  بعد

 . کردمیم یاساس یفکرا دیکنم با  یزندگ نجایا خواستمیکه م حاال
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 بفروشمش. خاطرات مامان توش بود.  ومدیدلم نم ینفر. ول  کی یبزرگ بود برا یادیز خونه

 نشستم.  یاپن گذاشتم و بعد از عوض کردن لباسام کنار بخار  یرو رو دیکل

  ای : مدیچ یسرم پ یافسانه تو نیعمگ یهام بود.  ارتباط رو وصل کردم که صدادر حال ارتباط با افسانه
 نه؟!  یگردیبر نم 

 مصمم گفتم: نه.  یول  اروم

 گفت: دلم برات تنگ شده!... افسانه
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 زدم و گفتم: منم.    ینیغمگ  لبخند

 ! یکه باهام دار  هیارتباط نیاخر نی گفتم: افسانه ا هوی دیکه به ذهنم رس  یکار  با

 !  ه؟ینگران وهول گفت: منظورت چ افسانه
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  خوامی! مدهیهمه تون باهامه وداره منو عذاب م یوخاطره  ادیو  گردمیبرنم گهیگفتم: من د اروم
  یا یعاد  یزندگ خوامی م نجای. ا کنمی کنم و تو رو هم فراموش م ییماورا زیاز هر چ یحافظه مو خال

  گهید نم. اگه حافظه مو پاک کدهی منو عذاب م نایا شتری! پس ب خوادیمنو نم  یداشته باشم. اونجا کس 
 .  یبا من ارتباط برقرار کن  یتونینم

 نکن! لطفا!  یکار  نی لطفا همچ ایبا عجله گفت: نه،  م افسانه

 . نمشونیب ینم گهیفکر کنم که د ییزجر اوره به کسا  یل یمن خ یو گفتم: برا  دمیکش یق یعم  نفس

نتونه   گهیذهنم قرار دادم که د یمسدود ستیکردم و اتصال رو قطع کردم و اونو تو ل  یخداحافظ  اروم
 باهام ارتباط برقرار کنه! 

 ! دیصورتم وز یتو یجام بلند شدم و به سمت اتاق مامان رفتم و درشو باز کردم که باد سرد از

  یقی دادن به خودم نفس عم اعتماد به نفس  یبه اطراف نگاه کردم. برا دهیترس یو کم  متعجب
 و وارد اتاق شدم و به سمت کمد مامان رفتم.  دمیکش

خوندم که اون نقطه به شکل در    یشدم و ورد رهیخ یبه نقطه ا ،یاز پس زدن لباساش به کنار  بعد
 در اومد.   یک یکوچ

 که اونجا موجود بود برداشتم وهمونجا نشستم. یتک قفسه ا یکردم وکتاب رو از تو بازش

 به اطرافم نگاه کردم.   دیروباز کردم و صفحه مورد نظرمو باز کردم و با ترد بکتا

 که جلوم بود.  یو شروع کردم به خوندن ورد دمیکش یا گهید قیعم  نفس

 !چرخهی دورم م یز یچ  هی کردمیبسته بود وهمش حس م  چشمام

 بودم!  دهیشدت ترس به

 ورد چشمامو باز کنم!  انیتا پا تونستمینم  یول

از کتاب  یا ی انرژ  یآن یلحظه ا یتو  یتموم شد ول یکلمه ورد رو که خوندم حس کردم همه چ نیاخر
کف اتاق برخورد کرد و   کیافتادم و سرم به شدت با سرام نی زم یساطع شد و منو هدف گرفت که رو

 شد!... شد و چشمام تار شد و بعدش هم بسته  یچ  دمینفهم گهیلحظه د هی یتو
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 از جام بلند شدم و اروم چشمامو باز کردم!   یسرم، با درد مند دیسوزش شد با

زانو زدم و دستمو به اون  نیزم  یرو یو با گفتن آخ پر درد دیکش ری بردارم که سرم ت یقدم خواستم
 ! ادیداره خون م دمیزدم که د دیکشی م ری نقطه از سرم که ت

 نخوردم!!!...   ییشدم؟!  من که به جا ینجور یا چرا
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 .  دمیدراز کش نی زم یکه از دردم بود رو نمی سنگ ینفس ها با

از جام بلند   ی.  همون لحظه زنگ خونه به صدا در اومد، باز هزار بدبخت رفتیم ی اهی چشمام س همش
  نیزم یو بعد از اون رو  نمیرو بب  نای مل یشدم و به سمت در رفتم و بازش کردم و فقط تونستم چهره 

 افتادم و چشمام بسته شد... 

 چشمامو باز کردم، باز بسته شد.  چند بار پلک زدم تا تونستم چشمامو کامل باز کنم. یوقت

 بودم!   مارستانیب یاطرافم نگاه کردم، تو به

 همراه دکتر داخل اتاق شد.   نایصبر کردن مل قهیاز چند دق عدب
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 بهم زد و قدم هاشو به سمتم تند تر کرد و دستمو گرفت.   یلبخند دلگرم کننده ا  دیباز منو د یچشما تا

 شده؟!  یچ  نایبهش زدم و اروم گفتم: مل  یمحو لبخند

اوردمت   دمی.  منم ترسیشد  هوشی ب یدر خونه رو باز کرد نکهیگفت: اومدم خونتون.  هم نایمل
 .  مارستانیب

برخورد کرده که باعث    ییدستش بود گفت: شما سرتون به جا یتو یکه در حال پر کردن برگه  دکتر
 شده.  جه ی کم و سرگ یز ی خونر

 خورده باشم!  یینبود به جا ادمی گفتم: اما من  ناراحت

 .  گهی. گذشت دزمی نداره عز  یب یگفت: ع  داد و یفیبه دستم فشار خف  نایمل

 !  م؟یبر میتونیم یدکتر ک   یدکتر گفت: اقا یرو به آقا بعد

 .  دیخان بر شی به دفتر پ صی ترخ یکارا یبرا گهیگفت: چند ساعت د دکتر

 از اتاق خارج شد.   یسرشو تکون داد که دکتر بعد از بال به دور  نایمل

 !  نایمل خوامی بلند کردم و گفتم: واقعا معذرت م  یکم سرمو

ازت مواظبت کنم! نا  فمهیبه بعد وظ  نیحرفا رو نزن! از ا  نیبا همون لبخند گرمش گفت: ا نایمل
 !  ایخواهرم گهیتو د یسالمت

 صورتم شکل گرفت...   یرو یحرف قشنگش لبخند نیا از

سش بهم بود بلند شد و رفت که مرخصم از کنارم نشست و حوا نایاز گذشتن چند ساعت که مل بعد
 کنه. 

 بود.  دیسف یاتاق نگاه کردم،  همه چ به

 اتاق وصل بود، نگاه کردم.  واریکه به د  یچوب لباس یتخت نشستم و به لباسام که رو یرو

 عوضشون کردم.   مارستانیب  یبه سمت لباسام رفت و لباسا اطیبلندم شدم و با احت اروم
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رم  دستم  تحملش کنم.   تونستمیم یول  کردیدرد م  ی که بهم زده بودن کم  یبه خاطر س 

 وارد شد.   نای در اتاق باز شد و مل دمیلباسامو پوش نکهیهم

 . میرفت  نشیو به سمت ماش  میخارج شد مارستانی سمتم اومد و با کمکش از ب به

 شدم!!  ینجور یا یچطور  دونستمی نم یو واقعا کالفه م کرده بود! اونم وقت دیکشی م ریبه شدت ت  سرم

  نایداده بودم، سرمو چرخوندم به سمت مل هیتک   یصندل ی که سرمو به پشت نطوریروشن بود.  هم هوا
 ساعت چنده؟!  نای و گفتم: مل

 صبحه.    10نگاه کرد و گفت: ساعت    شیساعت گوش به

 سر کار!  رفتمیم دی! بایعجز و کالفه گفتم: وا با

.  گفت که  یبود مارستانیب دونهیبازم با لبخند مهربونش نگام کرد و گفت: نگران نباش. عمر م نایمل
 .  یای ب یتون یم یاستراحت کن هر وقت خوب شد

 زده گفتم:    رتیح

 ! واقعا؟

 : اره... نا یمل

 .   میشد ادهیپ  میدیبه خونه رس یوقت

 در اورد و بعد از باز کردنش بهم کمک کرد که وارد خونه بشم.  بشی ج یخونه مونو از تو دیکل  نایمل

 گذاشت.   یعسل یرو دویاتاقم و کل  یبرد تو منو

 بهش زحمت دادم.    یلیچقدر اصرار کرد بمونه قبول نکردم.  خ  هر

 کرد و رفت خونه شون.   یقبول کرد بره، خداحافظ نکهیبعد از ا اونم

 و چنتا قرص مسکن خوردم که خوابم برد...    دمیتخت دراز کش یلباسام رو  ضیاز تعو بعد

 شدم.  داریاز خواب ب  یو گرسنگ یبدن درد کم با
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 دردم کمتر شده بود.  از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.  سر

 سالن نشستم و شروع کردم به خوردن.  یو نون تو ریباز کردم و بعد از برداشتن قالب پن  خچالوی در

 واسه خوردن نبود!  یز یچ چیو االن ه دادنیبهم م انهی رو ماه حقوق

 مامان ناراحت شم؟!   ادی با  یخونه نگاه کردم. تا ک به

: جانم د یچی پ  یگوش یمهربونش تو یزنگ زدم که بعد از چند بوق صدا نایبه مل یعجوالنه ا میتصم  با
 .  زمیعز

 !  ؟ی+سالم.  خوب

 ! سرت بهتر شد؟! ؟یتو چطور   ی_ سالم.  مرس

 زدم و گفتم: اره. بهترم.   یلبخند

 باهام؟!  یداشت ی_شکر.  کار 

 ! ه؟یترشو بخرم.  به نظرت فکر بد  کیکوچ یک یخونه رو بفروشم  خوامیمن م نای+اره.  راستش مل

با بابا   یخوای.  ممشی بفروش میخواستی.  متهیسوئ هیگفت: نه، اتفاقا طبقه دوم ما،  یبعد از مکث  نایمل
 صحبت کنم؟! 

 . شمی+ممنون م

 .   شتیپ امیخونه م دمیکه رس گهی_ باشه پس چند ساعت د

به   رونیب   یلباسا  دنیرو جمع کردم و بعد از پوش الیتماس رو قطع کردم و وسا  یاز خداحافظ بعد
 بنگاه سر کوچه رفتم.  

نشسته بود سرشو بلند کرد و   ز ی مسن که پشت م بایتقر  یکردم که مرد یشدم و سالم اروم داخل
 جوابمو داد.  

فروش گذاشت و گفت که هر وقت   یفروختن خونه باهاش مشورت کردم و اونم خونه رو برا یبرا
 ... دهیبود به من خبر م یا یمشتر 
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 ـ  میپدرش جه صحبت کن شیپ می اومد دنبالم و رفت نایساعت بعدش مل کی دمیونه رسبه خ نکهیهم

من ابراز احساسات کرد.  پدرش هم با احترام   دنیبا بغل کش یبا لبخند مهربون  دیتا منو د مادرش
 بلند شد و سالم کرد که متقابال مودبانه جوابشو دادم. 

که  هیسوئ هی ما،  یباال  یطبقه  یدون یکه م نطوریگفت: دخترم، هم نایمل یکه بابا میمبل نشست یرو
 بهتر از تو.    یو ک مشیبفروش میخوایم

چطور   دمیفهم گهیو د شناسمیم یدامه داد: من تو رو از بچگتشکر کردم که ا یلبخند خجالت زده ا با
جمع کن و کم کم   التویامروز وسا نی از هم یخوای و چشم بسته بهت اعتماد دارم. اگر م یهست یدختر 

 ندارم.    یطبقه باال که سختت نشه. من مخالفت اریب

 چطور ازتون تشکر کنم.   دونمیگفتم: واقعا نم  یلبخند قدر دان با

 دخترم.   ستیبه تشکر ن  یاز یگفت: ن  نایل م یبابا

 دنید یبه طبقه باال برا نایمل شنهادی نشستن و در مورد مسائل مختلف صحبت کردن با پ  یاز کم بعد
 .  میرفت  تیسوئ

 کنار در طبقه اول داشت.  یک یدرش جدا با طبقه اول جدا بود و در کوچ تیسوئ
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 و اونجا در سالن بود.   میدیرسیباالکن م  هیباال تا به  رفتیم دیخوریپله م ییتا 20،30

هم داخل اتاق   ییو حموم و دستشو یمتر  9اتاق اندازه سالن و آشپزخونه  هی و   یمتر  12سالن  هی
 بود. 

 و مرتب بود.    زیتم  اریبس  اری و بس خوردیپنجره هم به کوچه م هی

 برگشتم و گفتم: واقعا ممنون.    نای سمت مل به

شال نوازش کرد و   ریمنو و موهامو از ز دیبغلش کش یمحکم تو یکه با ناراحت  هیگر ری زدم ز هوی
 گفت: به خدا مثل خواهرم دوستت دارم!  نیغمگ

 اومدم...  رونیپاک کردم و از بغلش ب  اشکامو

موند رو پس انداز   یو نصب پولم که باق دمیرو خر تی هفته خونه خودم رو فروختم و اون سوئ هی یتو
 کردم.  

 و شروع به کار کردم.   نایمل یمرتب رفتم تو کافه پسر عمو نا،یا نایرفتم خونه مل نکهیروز بعد از ا هی

 بود.   یم یصم یل یبودن و جمع خ یم یبا هم صم یل یمحل کار همه خ یتو

  فیتعر کردیار م کافه ک یکه تو یی از دخترا یکی  کا،ی کم کم باهاشون گرم گرفتم.  داشتم با مل منم
 که عمر صدام زد.   دمیخندی و م کردمیم

 حال کم کردن خندم بهش نگاه کردم که به در کافه اشاره کرد.   در

 پسر وارد کافه شد.  هی دمیمونده بود به در کافه نگاه کردم که د یکه از ته مونده خنده م باق  یلبخند با

 لحظه که وارد شد چند لحظه نگاهمون به هم افتاد.   همون

 .  رمی سفارششو بگ رمی اشاره کردم م کا یمل به

  لیم ی.  چدیو گفتم: خوش اومد  زشی بعد رفتم سر م نهیسرشو تکون داد.  منتظر شدم پسره بش اونم
 ! د؟یدار
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داد و   هیتک  یصندل  یشده بود به پشت رهی که بهم خ نطوری بهش نگاه کرد و هم شی اب یچشما با
 کرد!   ینگاهشو طوالن

 اومده؟!  شی پ  یو گفت: مشکل  سادیشدم که همون لحظه عمر کنارم وا معذب

 !  خوامیقهوه تلخ م هیبگم اون پسره گفت:  یز یعمر نگاه کردم و تا اومدم چ به

 گفتم: نه.  یکردم و رو به عمر با لبخند کمرنگ ادداشتی تکون دادم و  سرمو

و   دمیکش یق یگذاشتم و نفس عم زی م یرو ادداشتمویرفتم و دفتر    کای تکون داد.  به سمت مل سرشو
 قهوه تلخ ـ هی کای گفتم: مل

به اون پسرخ نگاه کردم که  دمیجوی که لبمو م یسرمو چرخوندم و در حال اریاخت یتکون داد.  ب سرشو
 سرشو بلند کرد و بهم زل زد!  هوی

 از پشت بغلم کرد!  یک ی هویچرخوندم که  کای و سرمو به سمت مل مچمو گرفت سرخ شدم نکهیا از

 دمیدهنمو گرفتم و با بهت و ترس برگشتم که د یجلو   عیسر یول دمیکش یخفه ا  غیج  دهیترس
 !  ناستیمل

 ! ؟یچطور  یخنده و بغلش کردم: به به، خواهر گرام  ری زدم ز هوی

 بغلم بود چشمام خورد به اون پسره!   یتو نایکه مل نطوریهم

 ! کردی با اخم نگام م داشت

 با اخم نگام کنه؟؟   دمشیکه بار اول د یداشت اون پسر  یل یکردم، چه دل تعجب

 !  نجا؟یا  یشده اومد یز یو با لبخند گفتم: چ دمیکش رون یبغلم ب  یرو از تو نای ازش گرفتم و مل چشم

 ! ینجور یبهم نگاه کرد و گفت: هم  نایمل

 . یو گفتم: خوش اومد دمیگونشو بوس 

 .  ایها نشست و گفت: م یاز صندل  یکی یو رو   دیگونمو بوس اونم
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 ببرتت خونه.  سپارمی دنبالت.  به عمر م امیب تونمیامشب نم  ییبرم جا خوامیکه گفت: م برگشتم

 . رمی .  خودم مزمیعز ستی سرعت گفتم: مهم ن  با

 گفت: اما عمر.   نایمل

 .  یبهش بگ  خوادیزدم و گفتم: نم یلبخند

 ... یتو بگ یتکون داد و گفت: باشه هر چ سرشو

از بچه ها از کافه خارج   یرو برداشتم و بعد از خداحافظ   فمیلباسام، ک  ضیو تعو یاز ساعت کار  بعد
 شدم.  

 بود!   یرو ادهیپ یتازه خنک شده بود و هوا هوا

 یکردم و دستامو تو یوصل کردم و اهنگام رو پل میو به گوش دمیکش  رونیب مف ی مو از تو ک یهندسفر 
 کردم و اروم شروع کردم به راه رفتن.   بمیج

 ! رهی پشت سرم داره راه م یک یخونه بودم که حس کردم  کینزد

 اروم برگشتم...  دم،یترس کمی
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 کافه بود!  یپسر تو همون

 تا بهم برسه.   سادمیشد.  نا خودآگاه سر جام وا شتریب ترسم

 !  ایبگم که گفت: دنبالم ب  یز یکه با ترس خواستم چ سادیوا میمیقد کی یتو

 خوردم!   جا

 !  د؟ی+ببخش

 داشته باشه!   یا گهید  ی_فکر نکنم حرفم معن 

 ! ام؟یهمراهتون ب  دیلرزون گفتم: چرا با یقدم عقب رفتم وبا صدا هی

 !  یبر ی که هنوزم ازم حساب م ییاومد وگفت: از اونجاقدم بهم  هی پسره

 ! برم؟یکه از شما حساب م دیکنی چطور ادعا م نمیبیو با اخم گفتم: من شما رو بار اوله که م متعجب

 ! ستی_بار اول ن

 شدم.   شوکه

 !  ارمیمن شما رو به جا نم ی+ول

 ! دیکش یحرکت بازومو گرفت و به سمت هی یدرنگ تو یب

داشتم که از دستش خالص شم و  یخودم به شدت حالم بهم خورد! با شدت سع یناتوان  از
 کنم!   یچه غلط  دونستمینم

 شو ندارم!   ییبزنم که حس کردم توانا غی بود! اومدم ج ادیز یادی ز زورش

 قفل شده بود زبونم!   انگار

 !  ؟یهست یک  وگفتم: تو  هیگر ری ترس زدم ز از

خونه   یکایجنگل نزد یبه خودم اومدم تو ی! وقت؟ی بود! از چ  یلحظه نگام کرد. کالفه و عصب هی
 . میبود
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 . میبود ی ترس به جنگل نگاه کردم. کنار رودخونه ا با

 وحشت کرده بودم که به سک سکه افتادم!  انقدر

سرم   ییبال دمیترس یبند اومده بود وم نفسم هیرود خونه زانو بزنم. از شدت گر یوادار کرد که جلو منو
 دفاع از خودم نداشتم!  یبرا یا ییتوانا چیمن بودم که ه نیو ا ارهیب

اب  یحرکت دستشو پشت گردنم گذاشت و سرمو تو  هی یبهم انداخت وتو یا یپسره نگاه خنث 
 رودخونه که به شدت سرد بود کرد!  

 کردم از سرماش روح از تنم جدا شد!   حس

 ! ادته؟ یخم شد و گفت: منو  یبودم! پسره کم  دهیبه شدت ترس یهام بند اومده بود ول هیگر

باز سرمو از   یا هیاب فرو کرد و بعد از ثان ینه تکون داد که بازم سرمو تو یترس سرمو به نشونه  با
 اورد.   رونیاب ب

 اومد؟!   تاد یگفت: منو  یشتر یعصبانبت ب با

 ! یا وونهی! تو ددمیشدت گرفت و با عجز گفتم: نه! نه! نه! به خدا من اصال تو رو ند میگر

حوضچه افتادم و   یرودخونه که چه عرض کنم حوضچه پرت کرد که تو یتمام منو تو  یرحم یب  با
 زد و مغزم هنگ کرد!  خیتمام تنم 

 !  دادی وهجوم خاطرات عذابم م دیچی سرم پ یتو یلحظه درد وحشتناک  هی

 !  دیمنو باال کش یکیکم اورده بودم که  نفسم

 اومده بود! ادمی ی! همه چدمیکش یق ینفس عم یشدت نفس تنگ از

 توسط جان!   افتنمیطلسم شده، نجات  نیمامان، برگشتن بابا، جنگ، رفتنم به سرزم مرگ

 اک کردن حافظه م!  و پ نجایجان و در اخر اومدنم به ا یها  یبعدم پرخاشگر  و

 سردم بشه.   یادیمن ز شدی بود و باد هم باعث م س یلباسام خ ی همه



 آب یزاده  یدختر 

351 
 

 سرفه افتاده بودم و حالم افتضاح بود!  به

 شونه هام قرار گرفت!    یرو یلحظه لباس گرم همون

  شیکه تا چند لحظه پ یحال خراب و ترس به صاحب دست ها نگاه کردم. درست بود، اون کس با
 جان بود!  دادیجه مداشت منو شکن 

 کافه!  یتو یپسر چشم اب همون

  یپاش پرت کردم و با بدن یشونه هام برداشتم و جلو یاز رو  شرتشوییشدت ازش دور شدم و سو به
 لرزون بلند شدم.  

 بکنم!  ینگرانش به من و حرکاتم بود که مبادا کار غلظ نگاه

بود: بابت همه   نیکه زد ا یعقب برداشتم که تنها حرف   ینفس نفس زدن بهش نگاه کردم و قدم با
 ! ای م خوامیمعذرت م  یچ

 با بغض گفتم: جان برو!    یعصب

به  دنیبه عقب رفتم و با سرعت شروع کردم به دو  یا گهیبه سمتم برداشت که قدم د یقدم جان
 سمت خونه.  

و به   دیکه منشا ش خوم اشام بودنش بود بهم رس ییاز سرعت باال  با استفاده شهیاون مثل هم  یول
 بغلش گرفت!   یکمرم چنگ زد و منو تو 

 !  لطفا! ایکنار گوشم پچ زد: تنهام نزار م اروم

از  نکهیا یدستشو پس زدم وبه سمتش برگشتم وگفتم: من برا  تیبا عصبان  کردمی م هیکه گر یحال  در
! یدو گانه ت! از همه چ یازت خسته شدم! از رفتارا گهی!... د؟یمفه ی ! منجایشرت خالص بشم اومدم ا

 و من...  یهاتون از مقصر دونستنم! از همه چ کهیاز ت

  یزبونم بند اومد ول یبودن تنم و لباسام لحظه ا سی خ لی به تنم خورد که به دل یلحظه باد همون
 خراب کنم!  وی. و قصد ندارم با اومدن همراه تو همه چسادمیخودم وا یادامه دادم: من تازه رو پا

 ! ستی ن نجایتو جات ا ای_ م
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 ! گرفتیو حرف زدن رو ازم م ستادنیا ییتوانا نیو ا شدی م شتریهر لحظه ب باد

 جان!    خوامتینم گهیجون گفتم: د یب

 ه شد!...  چند لحظه بعد چشمام بست  یافتادم! جان خودشو بهم رسوند ول نیزم  یهمون لحظه رو و

 تختم بودم.  یاتاقم ورو یچشمامو باز کردم تو یوقت

  شیپ  ش یبود که اتفاقات چند ساعت پ نیبر ا یحاک نیداشتم که ا یدیدرد و بدن درد شد  سر
 درست بوده!  

 عوض شده بود و موهام خشک بود!  یگرم  یبا لباسا سمیخ یجام نشستم.  لباسا یتو

 لباسامو عوض کرده؟!  یک

 جان لباسامو عوض کرده سرخ شدم و صورتمو گرفتم!  نکهیفکر ا با

 پاهام بود که در اتاق باز شد...  یتخت نشسته بودم و پتو رو یرو
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 دارد.  هیتک  واریوبه د سادی. رومو ازش گرفتم که کنار در وادمیبلند کردم که جان رو د سرمو
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 ! ؟یموند یچ ی+برا

 گفت: اومدم ببرمت!   کردیکه بهم نگاه م نطوریهم جان

 نداشتم!  یحس چینگفتم.  ه یچیه

 زدم!   یاراده پوزخند  ینگاه کردم که ب  بهش

 کذاشت   میشونیکنم لباشو رو پ  یمن بتونم کار  نکهیسمتم اومد قبل ا به

 کنم!  کاریواقعا چ تونستمیکرده بودم ونم هنگ

اون حرفا رو بهت زدم. واقعا  خوامی معذرت م ،یفاصله! اوک یفاصله گرفت وگفت: بسه هر چ  ازم
 ! یکس نبود چی. تو مقصر مورگ همونمیپش

 چشمام نگاه کرد!  یوتو

 گذاشت!  میشون یپ یرو  شیبودم که چند لحظه پ یشک بوسه ا یتو هنوزم

 .   گردمی: من بر نم نگفت که به خودم اومدم و گفتم یچیبهم نگاه کرد و ه منتظر

 ! ستین نجایا گهیتو د ی! جامیری کرد و گفت: انقدر باهام کل کل نکن دختر! م یاخم  جان

  شیکه براشون مهم بودم.  پ ییکسا شیبود! پ  نجایمن از اول هم ا ینگاه کردم و گفتم: جا  بهش
 ! هیگذشته م چ  ستیکه براشون مهم ن ییادما

 گفت: خانواده ت اونجا منتظر توئن!   جان

 !  ؟یخواسته پوزخند زدم و گفتم: مطمئن نا

به دستش و    یز یام ری لحنم جا خورد.  جان به سمتم اومد و صورتمو قاب گرفت که نگاه تحق از
 برنداشت و گفت: اره مطمئنم!  یخودش کردم که دستشو برداره، ول 

خودمو  دینبا یول  کردیم ادیز  یل یپش قلبمو خت دنشیپس زدم و از جام بلند شدم. د دستاشو
 ! باختمیم
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 .  امیمم کوتاه م شهیهم نکهیبودم از ا خسته

 بود.   نا یمل  ادیاتاق خارج شدم که در خونه به صدا در اومد. به احتمال ز از

 . دمی رو د  نایتوجه به حضور جان رفتم سمت در و بازش کردم که مل یب

 شد!   رهیه پشت سرم خ خشکش زد و ب  یبگه ول یز یچ اومد

و داره نگام  بشهی داده و دستاش تو ج هیتک واریجان به د دمیشدم که د رهی به پشت سرم خ منم
 .  کنهیم

 !  ا؟یم هیک  نیگفت: ا نای اخم کردم که مل بهش

 محکم گفت: نامزدمه.  یلیکه جان خ  دمی موهام کش یتو ینگاه کردم و دست نایمل به

 ! ؟یشوکه بهم نگاه کرد و گفت: چرا بهم نگفت نایمل

 !  دمیم حی داخل برات توض  ای گفتم: ب کالفه

 مبل نشست و منتظر به من و جان نگاه کرد.  یشده بود وارد خونه شد. رو جیگ یکه حساب  اون

مبل سه نفره نشستم که جان   یو رو به روش رو دمیبازم دست کش  یموها  یتر از قبل باز تو کالفه
 هی. میکرد یزمان نامزد نیا یرفت و برگشت ما تو  نجایاز ا ینامزدمه.وقت ایگاه کرد و گفت: م بهم ن
  نکهیمن ادرس خونشون رو نداشتم تا ا یول  نجایاومد و اون برگشت ا شیپ نمون ی ب کیکوچ یدعوا

 کردمو اومدم دنبالش.   دایبود ادرس خونشون رو پ رازیش یتوسط مادر بزرگش که تو

 !  د؟یاشنا شد رازیش  یتو یعن یبهم نگاه کرد و گفت:  نایمل

 نگاه کردم و اروم سرمو تکون دادم.   بهش

 ! ه؟یزد و گفت: خب االن مشکلتون چ  یلبخند خوشحال  نایمل

. قرار بود سه شیبرگرده سر زندگ  خوادیگفت: باهام قهره! و نم یشد و با لحن دلخور   شقدمیپ جان
 ...  یول میازدواج کن گهیماه د

 نداد!   ادامه
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بلند شد و به سمتم اومد و بازومو اروم گرفت و با خنده گفت:   نا ینگاهش کردم که مل تی عصبان با
 همرام.   ایرو! ب  چارهی نزنش ب

که فقط خودش   یبهم زد، رد شدم جور  یاز کنار جان که لبخند محو یوقت  یاز جام بلند شدم ول کالفه
 داماد!  یهمراهت اقا امیبشنوه گفتم: نم 

 نگفت!  یچیکرد و ه یبهش نگاه کردم که خنده ا یحرص  و

 ! شنوهیاگه در بسته هم باشه جان م یحت دونستمیاتاقم برد و درو بست.  هر چند که م یمنو تو یمل

 بود!   زیت یخون اشام بودن گوشها یها یژگیاز و یکی اخه

 دخالت نکن!  هیقض نیا ی! لطفا تویگفتم: مل یعصب

 !  یدار  ی! تو نامزد ایگفت: م یو با ناباور  دیخند یمل

 که اخم در رفت!  دمیبه جاش موهامو محکم کش یبکشم ول   غیج خواستمیم

 کنه.   دایبا سرعت باز شد و جان نگران چشمشو چرخوند تا منو پ  در

با اخم به سمتم اومد و دستمو گرفت و اروم از موهام جدا کرد و   کشمیدارم موهامو م دید یوقت
 گفت: صد بار بهت گفتم نکش موهاتو ! 

 خاطره هامون افتادم.   ادیحرفو زد  نیا تا

 بده!  حی ساده تر توض کمی! بابا رمیگینم ادی یچ ی+ جان من ه»

رُد گفتم!چرا   20من  قیدق ای و گفت:م دیخند کالفه  اخه؟!  یر یگینم  ادیبار بهت و 

 که اخم کرد و به سمتم اومد و گفت:نکش موهاتو!«   دمیحرص و خنده موهامو کش از

 جمعش کردم.   عیسر هیچ تمیموقع  دمیتا فهم  یزدم ول یتصور خاطراتمون لبخند محو با

 ! دمیخودم د  یو جان رو رو یمل رهی نگاه خ یول

 با اخم!  یو جان با کم کردیکه از شدت کنترل کردن خنده ش سرخ شده بود نگام م یبا صورت یمل
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 بودن صورتم بهش نگاه کردم!    یو با خنث  دمیکش رونیجان ب  یدستا یدستمو از تو مچ

 و با اخم بهم نگاه کرد و از اتاق خارج شد!  کالفه

دوستت داره! چرا انقدر   یلیجون خ  یگفت: ابج یو با لبخند محو  دیسمتم چرخدرو بست و به  یمل
 !  ؟یکنیم تشیاذ

 نیحرفاشم راسته! واسه هم ،یدون یم یعن یببخشمش!  تونمی! نمخوامشیمن نم یبغض گفتم: مل  با
 برگردم!...  شیبه زندگ  خوامینم

 

 

 

 

 

134 : 

 

 

 ! کردمی م یتو بودم آشت یو روبه روم نشست و گفت: من جا دی کش  یقینفس عم  یمل

 ! خوادی+من فقط براش دردسرم! اون منو نم 

از   یدونیاومد دنبالت! م ینم  نجایکه تا ا  خواستی.  اگه نمخوادیم  یلیگفت: اتفاقا اون تو رو خ  یمل
 چقدر راهه؟!   نجایتا ا رازیش

  یهمش سرم خال  شهیم یز یچ  هیدردسرم! اونم تا  هیمن براش  ی و گفتم: مل  ختیاشکام ر سردرگم
 حقمه!   کشمی م ی!... البته حقمه! هر چکنهیم
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ست. درسته  نایبهتر از ا  اقتتی! تو لای م یو اروم گفت: ه دیبغلش کش  یبه سمتم اومد و منو تو یمل
 اون واقعا دوستت داره!  نهیمهم ا یکنه ول دادیشه و داد و ب ی عصب   ییوقتا هی دیشا

 !  یمل خوامشینم گهیمن د یگفتم: ول  اروم

 !  ؟یتونو بهم بزن  ینامزد یخوایم یعنی! ش؟یخوا ینم  یچ یعن یکنارم نشست و گفت:  یمل

دعوام بشه باهاش،   نکهیمن قبل ا ،یمل  نیحرفامو گفتم: بب شنوهیجان م نکهیبدون توجه به ا کالفه
... با  ی! ول ستیبگم حسم بهش اون حس قبل ن خواستمیم بهش بگم عاشقش شدم ! خواستمیم

 برد!   نی حرفاش باورامو از ب

 !  رینگ  میتصم یاسون نیبه ا یناراحت گفت: واقعا هنگم! ول یمل

رد کنه که   یبهش نگاه کردم که اونم بلند شد و گفت: به عمر بگم دو سه روز واست مرخص نیغمگ
 !  ؟یفکر کن ینیبش

 زدم و اروم سرمو تکون دادم.  یدرکم کنه لبخند محو تونستیم نکهیا از

 .  زارمی تنهاتون م کمی.  رمی م گهیاتاق خارج شد و گفت: من د از

 رو بدرقه کردم.   یکرد که اروم بلند شدم و مل  یتشکر  جان

 جان اومد: حرفات راست بود؟!   یدرو بستم صدا  نکهیهم

غرورم نگذاشت و با اخم گفتم:  نه! همش دروغ بود! مثل  یسمتش برگشتم و خواستم بگم اره ول به
 تو!  یحرفا

 .  دیموهاش کش یکرد و کالفه دستشو تو  یکمرنگ اخم

 !  ؟یینجایا یچ ی بودم گفتم : برا سادهی که کنار در وا همونجا

 ! ؟یی نجایا یچ ینگفت که صدام باال رفت: برا یچی شده بود ه یکه عصب  ی در حال جان

  یلیمن عاشقتم! و خ یزد: لعنت ادی فر تی شد و با عصبان  کیاز جاش بلند شد و چند قدم بهم نزد هوی
 !  ؟یهم مثل هر دفعه تو رو از دست بدم.  اوک ندفعهیا گهید زارمی! و نم خوامیبابت رفتارام معذرت م 
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فکر بودم که بعد  یتو یو انقدر با کالفگ دمیتختم دراز کش یاتاقم.  رو ینگفتم و فقط رفتم تو یچیه
 از ساعت ها خوابم برد... 

 شدم هنوز نصفه شب بود.   داریخواب ب از

 .  دمیترس ی.  کمومدی سالن م یتو ینا واضح  یصدا ها  یول

اتاق در اتاقتو   یبرو تو ایجان چشمش بهم خورد با سرعت گفت: م   نکهیالن رفتم که همسمت س به
 قفل کن!  

 بود!  سادهیجان وا یکه رو به رو یبهش نگاه کردم که چشمم خورد به کس  جیگ

جان که بهم  ادی قدم عقب رفتم که همون لحظه فر هیدهنم گذاشتم و  یاز دستامو رو یک یترس  از
 شد!  یک یمن  غی قلبش و ج یاون شخص تو  زهین یاتاقم و درو قفل کنم و ضربه   یبرم تو  گفتیم

 !  ختیصورتم ر  یشده بودم و اشکام رو شوکه

جان زانو زدم که اون شخص که به جان ضربه  یشل شده به سمت جان پا تند کردم و جلو  یپاها با
 ! دمیمحو شد و با شدت از خواب پر یهمه چ  هوی یقدم جلو اومد ول هیزده بود 

تنم عرق کرده بود وبا نفس نفس زدن به اطرافم نگاه کردم که همون لحظه در اتاق با شدت باز   تموم
 .  دمیشد و جان رو د

بغلش   ینشده، منو تو میزیمطمئن شد چ نکهیمد و بعد از ااسترس بهش نگاه کردم که به سمتم او با
 !  ؟یکرد و گفت: خوب تیو موهامو پشت گوشم هدا دیکش

اوردم و اشکام صورتمو پر   ادیقلب جان فرو رفت رو به  یتو زهیکه ن یکلمه رو گفت لحظه ا نیا تا
 بغلم گرفتم.  یجان رو تو شتریکردن و ب

 ازش جدا شدم.   خواستینم دلم

که به سراغم اومده بود بهش نگاه   یبلند کردم و با دلهره ا یشونش گذاشتم و سرمو کم   یرو سرمو
 کردم.  

 ! ؟ یزد و گفتم: خوب یلبخند کمرنگ یاورد و همراه با نگران نییپا  سرشو
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 به خودش چسبوندم.    شتریلب گفتم که ب ریز  یاوهوم اروم

من واقعا اونو   یدلمو شکسته بود ول یلیه بودم.  هر چند که جان خ خواب به خودم اومد  نیبا ا انگار
 دوست داشتم و اونم منو دوست داشت.   

 ! ؟ینر   شهیجا به جا کردم و اروم گفتم: م  یکم سرمو

 _ باشه.   

 .  دیبغلش کش یداد و منو تو ه یبه تاج تخت تک جان

 سکوت الزم بود!    دی.  شامینزد  یحرف چی و ه میبغل هم بود یصبح بدون حرف تو  تا

 .  بعدشم خوابمون برد...  میشدیم رهیو فقط به رو به رو خ  میبود دار یصبح ب   4ساعت  تا

 .   کنهیو داره بهم نگاه م دارهیجان ب دمیسرمو بلند کردم که د یشدم و کم داری صبح بود ب  10  ساعت

 بهش زدم و صاف نشستم.    یمحو لبخند

 ! ؟یگفتم: خشک نشد  اروم

 ! ؟یگفت ادامه داد: تو چ ینه ا اروم

 +منم نه.  

تکون داد و اروم بلند شد که به سمت اشپزخونه رفتم که با حرف جان سر جام خشک  سرشو
 . نیبه زر میگردیبرم گهیشدم!:چند ساعت د

   امی سمتش برگشتم که با تعجب به واکنشم نگاه کرد که گفتم:من نم به

 و بعد از چند لحظه تو چشمام نگاه کرد و گفت:چرا؟! بغلش گذاشت وارید  یسرشو رو یکالفگ با

 ولشون کنم!   تونمیدارم! نم یخونه زندگ  نجایمکث گفتم:چون من ا یب

 !... یکنی _ولشون که نم

 



 آب یزاده  یدختر 

360 
 

 

 

 

 

135 : 

 

 

 کنم ؟! کاری + پس قراره چ

که  یوقت ی. خونه هم بمونه براشونینی دوستات تا بب شی پ میایبا هم م ی، هر از گاه میرفت  ی_ ما وقت
 .  یبر طرف شه و دوستات رو دعوت کن  تی دلتنگ یخواست

 برگردم ؟! تونمیم یعنی+ 

هم هنوز به  ن یسرزم  استی ! ر نجایا  یایب  یتون یروز م ۲! فوقش فقط  یمدت طوالن ینه برا ی_ اره . ول
 توعه ! یعهده 

 ؟!! من به افسانه گفته بودم ...  یگفتم : چ شوکه

 . البته به اسم تو .  کنهیاداره م  نوی سرزم ای. فقط ر میساز ازت درست کرد هیشب هی یاره . ول_ 

 ؟! هی+ منظورت چ 

که قبول کرد و منتظره   میروش کار کرد یل یچهره و صداش . البته خ شهیتو م یانگشتر کپ  هی_ با 
 که خالص شه !  یبرگرد

 جمع کن .   اتویکه گفت : کم کم چ دمیکش یپوف

 که بلند شدم . موهامو پشت گوشم دادم و لباسامو جمع کردم .  میلقمه صبحونه خورده بود چند
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 بعد خودشو رسوند .   یزنگ زدم . کم  یشدم و به مل اماده

 ؟! یبر  یخوایغم نگام کرد و گفت : م با

 ن ؟!. مگه نه جا  شتیپ امیبار م هی یبغلش و گفتم : نگران نباش . هفته ا یتو رفتم

 اومدم و به جان نگاه کردم که سرشو تکون داد و گفت : حتما .   رونی ب  یبغل مل از

 نگاه کردم که بغض کرده بود !  یزدم و به مل یکمرنگ  لبخند

 .   زنمی! جان من بغض نکن ! به خدا بهت سر م یمل  یییییگفتم : آ ناراحت

 ! ای م ایگونه مو بوس کرد و گفت : قول داد یمل

 .   امی زدم و گفتم : اره حتما م  لبخند

 .    میبدرقه مون کنه به سمت جنگل رفت خوادیکه نم یمل  چوندنی و پ  یزد و بعد از خداحافظ یلبخند

زد که بعد از   یاروم یدستش بود ، به صفحه ش ضربه  ی. جان ساعت میسکوت تا دروازه رفت یتو
 چند لحظه دروازه باز شد . 

 ؟! یهست  یه جا کردم که جان گفت : منتظر چشونه م جا ب  یرو مو یکول فیک

تکون دادم به سمت دروازه رفتم و ازش    یچی خودم اومدم و به جان نگاه کردم و سرمو به مفهوم ه به
 بودم !  نیزر یبعد تو یا هیرد شدم که ثان 

 !   کردمیم  یبی برنگشتم . حس غر  یرو پشت سرم حس کردم ول جان

 .  ومدی که با سرعت به سمتمون م دمینفرو د هیبردارم که  یقدم خواستم

 شو داشت . تی خون اشام بود ، اخه قابل انگار

 ! سادیکه چند قدم جلو تر ما وا سادمیجام وا سر

 به شدت جا خوردم و شوکه شدم !   دنشید با

 بود !  جان
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 بود !  نجایتعجب و شوکه برگشتم ، اما جان که ا با

 تا جان بودن ! دو

 !  شعوریب کنمی پوستتو م نیکه رو به رومون بود با اخم و غضب گفت : ز ی جان

 ؟!!   نجایگفتم : چه خبره ا متعجب

 ؟! یکن ی م کاریچ  نجایبهم کرد و گفت : تو ا  یز یام ری تحق نگاه

 ! هیک ی االن بگو جان واقع نی گفتم : هم  تیتم و با عصبان . به عقبم برگشاخم بهش نگاه کردم  با

 شکل داد !  ریی که بغل دستم بود با فشار دادن دکمه کنار ساعت تغ یاون

 شد !  شتریب تمیعصبان 

 .بود    نیکه منو قانع کرده بود برگردم جان نبوده ! بلکه ز یاون

 گرفته ؟! تونیگفتم : شوخ ی نگاه کردم ، عصب نی به جان و ز یناباور  با

 ! یرو به جان گفتم : من فکر کردم جان   ناباور

 ؟یدوسش دار  ینکنه بهش گفت  هی گفت : چ هیبا کنا جان

تو اونو بغل   یبهش بگم ؟! بگم من به جا تونستمیم  یباز به جان نگاه کردم . چ یو با دهن ناباود
 کردم ؟!!

آخر با سرعت دور   یلحظه  یتو  نیز دوختم و به سمت دروازه رفتم که نیبه ز نموینگاه خشمگ فقط
 ید یمکث پسش زدم و گفتم : همون بهتر که فهم یکه منم ب دیکمرمو گرفت و منو عقب کش

 !  خوانتینم

 ! دیصورتم چک  یاشک رو یجان شکست و قطره ا  یبار هزارم از حرفا یبرا قلبم

 نشون نداد .  یعکس العمل چیه ی . ول  دی، اشکمو د دید

 باش !  شعوریاخم رو به جان گفت : جان کمتر ببا  نیلحظه ز همون
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 . گفتم  نیرو به ز ستی تر شد که با بغض مهم ن  دیاخماش شد جان

راجبش بهش نگو . مهم  یدیکه شن  ییزای. لطفا چ  ی بگه که گفتم : فکر کردم جان  یز یخواست چ نیز
 .   دیاین الممی که بدونه . دن  ستین

 ! یبرگرد گهید ستی افسانه اومد : قرار ن یلحظه صدا همون

 .   دمیعقب برگشتم که افسانه رو د به

بگو ما هم همون  یکرد کاریفوت کردم که جان گفت : چقدر خاطر خواه داره خانم ! چ رونی ب  نفسمو
 ؟! میکارو کن

شو گرفت و به درخت پشت   قهی به سمتش رفت و  ظی غل یبا اخما  یعصب نی بهم پوزخند زد که ز و
نباشه من هستم ؟!   نیز  یبهش گفت ادتهیپسر ؟!  ادتهیرو  یکه بهش داد ییزد و گفت : قوال شیسر

  شعوری؟! احمق ب یکنیرفتارا رو باهاش م نیا یتو ؟! چون عمو و زن عمو مردن دار  هیاالن دردت چ
نداشت ! چه   یدسترس یافتاده بود که به کس ریگ یی بود ؟! اون خودش جا یاون چ  ریاخه تقص

 ؟!   یازش داشت یتوقع

 .   وفتادمیم نی ز یحرفا  ادیهمش  یانداختم ول  نیی پا سرمو

 من که هستم .  ستین نیحرف جان که گفت ز ادی

بغلش   یدر ساکت کردن خودم داشتم . افسانه به سمتم اومد و منو تو یسع یبغضم شکست ول  هوی
 شد !   شتریم ب هی رو دارم گر  یک یکه بد تر تا حس کردم  دیکش

 اروم شدم ، ازش جدا شدم .  نکهیهم

 .   دمیدیبود و جلو نم نییپا  سرم

نگو که برگشتم .   یکه فقط افسانه بشنوه خطا به افسانه گفت : افسانه لطفا به کس  یجور  اروم
 باشم .   نجایا خوامی خودم . نم یبرگردم خونه  خوامیم

 سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم...  و
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 !  یبر   زارمی من نم یول  بخشمتینم یکه کرد  یبا اخم گفت: درسته که با کار  افسانه

 حافظه م بود.   ی هیکه کردم قض یز کار ا منظورش

 بپرونه؟!   کهی منو بهم ت  نهیب یکنم؟! برگردم قصر که جان هر جا م  کاریچ یگ یگفتم: االن تو م اروم

 صدا!   یب  ندفعهیا یول  ختیصورتم ر یاشکام رو بازم

  نجایکنم ا کاری ! بمونم چاد؟یبر ن   یازم کار  یکه همش چشم انتظارم باشن ول نجایدادم: بمونم ا ادامه
 افسانه؟! 

  ییکسا نجایچون ا نجایا یمونیقانع  کننده باشه گفت: م کردی م یکه لحنش سع یدر حال  افسانه
 هستن که دوستت دارن!  

که دوستم دارن ممظورت که   ییکسا نیزدم و ناخودآگاه نگام به جان افتاد و گفتم: از ا ی تلخ  پوزخند
 !  ست؟یبه جان ن

 همونه!  شونیکی بار گفت: اتفاقا  تاسف افسانه

! کم  الیخی گفتم: ب یتلخ یگرفتم و با تک خنده  کردیبهم نگاه م  یو خنث  رهی به جان که خ نگاهمو
 هم عاشقت بود!   ایال یمونده بگ
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 ! ؟ی کنی م سهیرو با جان مقا  ایگفت: تو آل افسانه

 کنم.   سهیاونا رو با هم مقا تونستمینگفتم.  معلومه که نم یچیه

  یتو یحس درد وحشتناک هویبگم  یز ی موهام و سرمو گذاشتم و تا اومدم چ ن یسر دردم دستمو ب از
اصال دست خودم   غمیج نی.  اوفتمیب  نیزم  یبکشم و با زانو رو  یغیشد که باعث شد ج جادیبدنم ا

 بود!   یعیا تر از حد طب فر غمینبود.  ج یعی اصال طب یزدم ول   غیچطور ج دونمینبود.  نم

 !  وفتهیم یبودم که داره چه اتفاق دهیترس

  ینداشتم.  همون لحظه چشمام بسته شد و رو یینا گهید یول  گرفتیم شی انگار داشت ات بدنم
 افتادم...   نیزم

 اتفاق کمتر از چند لحظه رخ داد! نیا دیشا

 " افسانه " 

 زد که واقعا از حد تصورم خارج بود!   یغ یشد و ج  شیزی چ هی هوی ایم

از من   ینگاه کردم.  اونا هم دست کم   نیبه جان و ز دهیافتاد! ترس  نیزم یاومدم برم سمتش رو تا
 جان بود.  دیرس  ایکه به م یکس  نیاول ینداشتن ول

  یول  زدیدستش به صورتش ضربه م ی کیاز دستاشو گرفت و با اون  یکی بغلش گرفت و  یتو سرشو
 ! دادینشون نم ی عکس العمل  چیه ایم

 شد؟!   یشکل   نیبگو!  چرا ا یز یچ هی گفت: افسانه  دهیترس

 من.  ی جان! بلندش کن و ببرش کلبه   دونمیمثل خودش گفتم: نم درست

 .  میمن رفت یبلندش کرد که با سرعت به سمت کلبه   جان

که   یتخت و نبضشو چک کنه و پا تند کردم به سمت کتاب بزرگ یجان اشاره کردم که بزارتش رو به
 .  شهیم دایپ یز یاون چ یتو زدمی حدس م



 آب یزاده  یدختر 

366 
 

رو گرفته بود و با دقت نبضشو  ایلحظه چشمم خورد به جان که کنارش نشسته بود و مچ دست م  هی
 ! کردیچک م

بهش!   یروند پ یم کهی گفت: خوب که ت یعصب دنشونیهم سرشو به سمت اونا چرخوند که با د  نیز
 پسر؟!  یض یبهش؟! مر ید یچسب  یچ یاالن برا

 رو مهمون صورتم کرد.  یفقط لبخند چند لحظه ا ایحال م  ینگران یحرفش خندم گرفت ول از

 جان اومد:افسانه.  یوحشت زده  یکتاب بود که صدا یتو سرم

 ! لرزهیترس به سمتش برگشتم که گفت: داره م با

هوا اصال   ی.  ول دیلرزی.  داشت مگفتیرفتم.  جان درست م  ایسرعت کتابو ول کردم و به سمت م با
 هم گرم بود!  یسرد نبود.  بلکه کم 

 دست زدم، تب کرده بود.   شیشنویپ به

صدام کرد.  نگاهمو بهش دوختم که همراه کتاب به سمتم اومد و جلوم گرفت و گفت: ممکنه   نیز
 باشه؟!  نیا یبرا

 کتاب چشم دوختم.   یکتابو ازش گرفتم و به مطالب تو دیترد با

 لب گفتم.    ریز  یکم لبخندم بزرگ تر شد و خداروشکر  کم

 شده؟!  ینجور یا یچ یگفت: برا یبا نگران جان

 .رهی گیم نیراحت گفتم: داره قدرت هاشو از سرزم  الیخ  با

 نگفت و بلند شد!  یچی ه  یشوکه شد ول یکم

 !  د؟یقت ته کشپروند: عش کهی ت نیز

 بود!  یجد  نیز یلبمو گاز گرفتم ول  یخنده ول ریدفعه زدم ز نیا

 ! نیکرد و گفت: دخالت نکن ز یاخم  جان
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 .   رونی از کلبه زد ب و

 کاراش اشتباهه.    فهمهی و م ادینده.  اونم به خودش م ر ی برگشتم و گفتم: انقدر بهش گ نی سمت ز به

 ایاونو دوست داره هم اون م ایبچگانه س!  هم م  یلی! رفتاراش خارهیحرص گفت: حرص ادمو در م با
 رو.   

 عشق؟!  ای قی ! رفکنه؟ی نگاه م یاونو به چه چشم ایسمتش برگشتم و گفتم: م به

 دوستش اعتراف کرد عاشقش شده!   شینگام کرد و گفت: پ نیز

 گفتم:  واقعا؟!   یو خوشحال  رتیح  با

 ! اره؟یدر م یجان سرتق باز   یوقت دهیچه فا یبا اخم گفت:  اره ول نیز

 .   رسمیمحو شد و گفت: بعدا خودم حسابشو م لبخند

 ! م؟ یکن کاری چ دینگاه کرد و گفت: االن با ایم به

  داری.  تا صبح بمیکن  یکار  دیکردم و گفتم: نبا تینگاه کردم و موهاشو پشت گوشش هدا ایبه م منم
 . شهیم

 ! ا؟ی نشست.  بهش نگاه کردم، رو به روش نشستم و گفتم:  هنوزم ر یتکون داد و کنار  سرشو

 بلند کرد و گفت:  هان؟!  سرشو

 ! ؟ییایگسترش دادم: هنوزم تو فکر ر حرفمو

 گفت:  نه.   اروم

 !  ؟ی+ مطمئن

 دختره هست.  هی ی_ اره ـ ول

 !  ه؟یگفتم: ک مشتاق

 خاک!   نی_ شاهدخت سرزم
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 !  یکن یمنت کش  ی حساب دی! باگهید یچی و گفتم:  ه  دمیکش ییخنده هو با

 !  ش؟یدیکرد که گفتم: از کجا د یخنده ا تک

 بابا بزرگ.  شی اومده بود پ  زایچ نی مشورت و ا یارنجش گذاشت و گفت: برا ی شد و دستاشو رو خم

 . ی+ اها. اوک

 تا عاشقت بشه؟! یبهت بدم بخوردش بد یز یچ هی یخوایادامه دادم:  م یشوخ با

 زمزمه کرد... یو نه ا دیخند
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 صحبت بلند شد و به سمت در رفت.     یاز کم بعد

  یکه خطر  نجایا فرستمیاستراحت کنم.  چنتا نگهبان م  کمی قصر  رمیسمتم برگشت و گفت: من م  به
 نکنه.   دتونیتهد

 از کلبه خارج شد.   یتکون دادم که بعد از خداحافظ سرمو

 نگاه کردم.  با لبخند نگاهش کردم و به سمتش رفتم و کنارش نشستم.  ایو به م  دمیکش یق یعم  نفس
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 موهاش کردم و مرتبشون کردم.   یلبخند دست تو با

 دلم براش تنگ شده بود!...  چقدر

  نی"ز

افسانه و بعدش رفتم داخل اتاقم و   یبه چنتا تا نگهبان دستور دادم برن کلبه  دم یبه قصر رس نکهیهم
 خوابم برد...  ده ینکش 3تخت پرت کردم که به  یخودمو رو

 .  دمیاز خواب پر وانیا یبا صدا صبح

 ناک نگاهش کردم که گفت: دختره اومده.  غضب

 : کدوم دختره؟! دمیگفت و پرس   یچ  دمیلحظه نفهم هی

 دم تکرار کردم:  دختره! با خو بعد

 رفت.   رونیبا خنده از اتاق ب  وانی که ا دمیاون دختره افتادم!  از جام پر ادی هوی

  یلیخ  دمیرفتم که د  یو به سمت سالن اصل رونیخودم مرتب کردم با غرور رفتم ب نکهیاز ا بعد
 محترمانه نشسته.  

 .  نیهم جوابمو دادن که بابا بزرگ گفت: ز هیگفتم و نشستم.  بق یر ی و صبح بخ سالم

.  ازش نگاه گرفتم و به بابا بزرگ نگاه کردم که  دمیخودم د یبلند کردم که نگاه اون دخترو رو سرمو
 افسانه ببر.  یرو تا کلبه   یز ی گفت: ل

 !  ؟یز یتعجب کردم و گفتم: ل یکم

گفتم که اونم  یگفتم و بلند شدم چشم ینتازه افتاد و اها میبزرگ به دختره اشاره کرد که دو هزار  بابا
 بلند شد.   

ـه به سمت کلبه افسانه   یز ی بودم اسمش ل دهیکه فهم یکردم و بدون نگاه کردن به دختر  یخداحافظ 
 راه افتادم. 

 آتو بدم دستش.  خواستمینم
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 افسانه؟!  شی پ دیقراره بر یچ یگفتم: برا یلحن سرد با

 . ای _ به خاطر م

خطابش    ایباهاش که م دیهست  یمیانقدر صم  یعنیم و گفتم: اون ملکه س.  بهش کرد ینگاه تک
 ؟!  دیکن یم

 نگفت.    ی چی کرد و ه یز یر اخم

 خشنود بودم.   یکرده بودم حساب  عشیضا نکهیا از

توجه به   یافسانه درو باز کرد بازم ب نکهیو من بعد از ا سادیپشت سرم وا می دیبه کلبه رس نکهیهم
 وارد شدم.   یز یل

 .  یز یبا تعجب نگام کرد. بعد به ل یکم افسانه

کرد به   ش یی .  افسانه به خودش اومد و راهنماکردیزده بود و به افسانه نگاه م یلبخند کمرنگ  یز یل
 داخل. 

 بود.   یتخت نگاه کردم، خال به

 کجاست؟!   ایبه افسانه گفتم: م رو

 نگران به باال اشاره کرد.  یکم

 شده؟!   یعجله به دست پله ها رفتم و گفتم: چ ای زدم و   یکمرنگ اخم

 که باز شد.   دمیکش نییرو پا   رهیدستگ ومدیکه صدا ن یا هی.  اروم در زدم و بعد از ثاندمیدر رس به

 .  خوردینم  یبود، تکون  دهیدراز کش یباز کردم و نگران به داخل نگاه کردم.  گوشه ا درو

مبل خوابوندمش و موهاشو کنار زدم   یبه سمتش رفتم و بازوهاشو گرفتم و بلندش کردم و رو نگران
 و افسانه رو صدا زدم.  

 ! ن؟ی حد سنگ نیباشه! خواب در ا  بردی به خواب نم  یخواب بود ول انگار
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شد،   داریصبح ب 4 یشده!  ساعتا یطوالن یلیوارد اتاق شد و ناراحت گفت: خواب هاش خ  هافسان
 خوابهی که م یوقت  ی. چند بار بلند شد ولدیشد.  بعدش دوباره خواب رهی خ وارینشست و به د یکم

 کنه.   دارشیب  تونهینم  یو کس شهیم  نیسنگ یادیخوابش ز

گذشته دارن  ی... الهه هانکهیا ی عنی.  هیعیاومد: طب  یز یاروم ل  ینگاه کردم که صدا ایبه م نگران
 .  دیکن دارشیب دیتونینم  نی.  براد همکننی باهاش ارتباط برقرار م

ـ  ایم یدست من که دستا یکردم که نگاهش رو ینگاه  یز یل به  رو گرفته بود، بود 

و بازم با لحن    سادمیرو کنارش گذاشتم و صاف وا  ایدست م یع یو طب یعاد یل ینگاه کردم و خ ایم به
 ! م؟یکن  کاری چ میتونیتر گفتم: خب ما م  یعیطب

 .  هینجوری دادن: حداقل تا شب هم حیبازم شروع کرد به توض یز یل

 صبح بود.    9نگاه کردم، ساعت تازه  میساعت مچ به

 کنم!   داشیرو پ  شعوریاون جان ب  رمی حرص گفتم: من م با

 اونم هست و بهش نگاه کردم.  دمیآن فهم هیافتاد!  یز یبا سرعت و اشاره نگاهش به ل  افسانه

کردم و به سمت در رفتم و بعد از    یتوجه فقط خداحافظ   ینداشت.  بازم ب یعکس العمل خاص چیه
 پله ها از کلبه خارج شدم.    نیکر یط

 جا نبود.  چیه یرو چک کردم ول رهیم کردمی کجا که فکرشو م هر

 واردش شدم.    دمیرس  ی.  اروم اروم به سمت کلبه حرکت کردم و وقتدیکلبه م رو کش یهوا هوی دلم

 جلوم زنده شد. اون واقعا مظلوم و ساده بود.   ایلحظه تموم خاطراتم با م هی

 بدم؟!   شی چطور تونستم باز اخه

و از سر عذاب وجدان بود که  یبلکه بخاطر دوست  ینه واسه عشق و عاشق کنم،ی که بهش توجه م االن
 داده بودم.  شی باز

 !  دهیهم که از من دلسرد شده جان بهش محل نم حاال
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 شده.  رهی مبل نشسته و رو به روش خ یجان رو دمی سمت اتاق باال رفتم و درشو باز کردم که د به

 واقعا شوکه شده بودم!   نجایاونم ا دنشید از

 ! ؟یکن ی م کاری چ نجای+ تو ا

 . نیبا هم داشت  ییکه چه خاطره ها کردی م فیسمتم برگشت و گفت: برام تعر یخنث

 کردم که گفت: هنوزم تو رو دوست داره!   یاخم

 + نه نداره. 

 !  ؟یدونیاز جاش بلند شد و گفت: تو از کجا م تی عصبان با

 عاشق تو شده!...  دمیکردم و گفتم: چون از زبون خودش شن بامی ج یتو دستمو
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 .   ستیواسم مهم ن گهی شد و گفت: د یبعد عاد  یشوکه شد ول یکم

 ! رونیگمشو ب ش ی زدم: خب از زندگ ادیسرش فر تی عصبان با

 وقته رفتم.   یلیاخم بهم نگاه کرد و گفت: خ  با
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 !  یپرونی م کهیبهش و بهش ت  ی دیچسب ی.  االن مثل چیگفتم:  نه نرفت تی با همون عصبان   بازم

 تر شد و گفت: به تو چه اصال؟!  دیشد اخماش 

 ایهستم شاهد بودم!  االنم  شهیمن هم یگفت یبلند تر شد و گفتم:  به منه! چون قولتو وقت صدام
!  نه! فقط از چشمش کنه؟یمبهت توجه   یمزخرفتو بکن  یکارا نیو ا یناز کن  یگمشو! فکر کرد  ای باش 

 بدبخت!   یوفتیم

 رو انجام بدم!   یگ یکه م ییکه بخوام کارا دمینم تی کنارم رد شد و گفت: بهت اهم از

ندارم   یشوخ گهیندارم جان! د یکوبوندم و گفتم: باهات شوخ  واریشو گرفتم و محکم به د قهی یعصب
  نیی اشک از چشماش پا هیشو وگرنه اگه بفهمم بخاطر تو  ایم الی خیکن و ب  تویباهات! مثل ادم زندگ

 ! کنمی ت م  کهیت  کهیخودم ت  ادیم

 شو با ضرب ول کردم و منتظر رفتنش شدم...  قهیکرد و  میعصب  یزد که حساب یپوزخند بهم

 !  شدینم ی کنترل کنم ول تمویعصبان  کردمیم یساعت بود که سع چند

 ذهنم بود.   یتو یعالمت سوال  ایمه تعصب سر مه نیبه حال خوبم و ا زدی پسر گند م نیا

 انقدر روش متعصب شده بودم؟!  یچ بخاطر

 چون دختر عممه؟!  ای مونمیدادم و االن پش یاونو باز  چون

 موهام کردم...   یشدم و دستامو تو  خم

 " ای" م

از اون حال بد چند ساعتم  یخبر   چیاتاق افسانه بودم.  حالم خوب بود و ه یشدم، تو  داریب  نکهیهم
 نبود.  

 موهامو با دستام مرتب کردم...    ینشستم و کم  سرجام

  نیسرزم ی.  با کمک شاهزاده و شاهدخت هادیکشی طول م نیبود که از برگشتم به زر یماه کی
 دم. ش یمی باهاشون صم  یمسلط شدم و حساب  روهامیبه ن گهید یها
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 برام انجام دادن.   یکار مهم یلیخ چون

 .  کردی از کنارم عبور م دهیمنو ند یعن یاصال  نکهیدر حد ا ی. ول دمید یاز اون جان رو چند بار  بعد

هم که دوستش داشتم بازم    یپسر  نیدوم یهنوزم سختم بود که وقت یعادت کرده بودم ول کمی
 دوستم نداره. 

 ـ  کردمی م  یحس سردرگم کمیو به سمت اتاقم رفتم.   دمیکش یق یعم  نفس

 که در اتاق زده شد.    دم یتخت دراز کش یرو

 وارد شد.   ای گفتم که ر ییتو ایب

 . کردیخوشحالم م  نیرو دوست داشت و ا ای ر یحسب  وانیکرده بودن و ا یمدت اونا نامزد نیا یتو

 بود...   فهی اشاره کرد.  بلند شدم،  انگار بازم وقت انجام وظ  رونیبهش زدم که به ب یلبخند

 جان.  یخوب بود جز رفتارا یکه قدرت هامو بدست اوردم و همه چ یاز وقت  گذشتیماه م 9

 با سرعت در کلبه رو باز کرد و صدام زد.   نیافسانه بودم که ز  شیپ

 بلند شدم و همراهش رفتم.   دم،یترس یکم

 نفسم بند اومده بود.  رفتیبس تند م از

 شده؟!  یچ یبگ شهی م نیعجله گفتم: ز با

 سمت قصر قدم برداشت.   یشتر یدستمو گرفت و با سرعت ب نیز

 ! نیگفتم: ز دهیو ترس   یعصب

حمله    بهت یشده و ک  یبهش گفتم چ یکرد و بعدش با عجله گفت: به جان حمله کردن! هر چ نگام
 .  یبا قدرتت زخمش رو خوب کن ی تون یکرده نگفت! تو م

 ! سادیاز تپش ا قلبم

 !  ؟یچ یعنی
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 بهش حمله بشه؟!   دیجان با چرا

 قصر و به سمت اتاقش رفتم.   متی دمیرو ول کردم و دو  نیز دست

جلو خودمو گرفتم و  یبخورم ول   نیبود زم  کیداخل و نزد دمیبا سرعت دو  دمیکه رس  یدر اصل به
 کردم.   شتریسرعتمو ب 

 ! ختی ریصورتم م یرو یاراده ا چیبدون ه  اشکام

 شده بود رو به رو شدم.   دیجتن که مثل گچ سف دیاتاقشو باز کردم و رفتم داخل که با صورت سف در

 خدا!  ای یگفتم: وا هیو با گر دهیترس

 ! ن؟ یکنم ز کاریتم: من االن چبرگشتم و گف نینشستم و دستشو گرفتم و به سمت ز  جلوش

 !  کردیداشت به جان نگاه م یبا ناباور  نیز

 ! دهیو خشک ومدیدر م یترس سرمو برگردوندم.  صورت جان داشت به رنگ خاکستر  با

 ! ن؟یشده ز  یخدا! چ  ایشد و گفتم:  شتریب  میگر دهیترس

ـ  یچ یصورتشو برگردوند و ه نیز  نگفت 

 ! وفته؟یم  یشده؟! داره چه اتفاق  ینجور یشده؟! چرا ا یکنار جان بلند شدم و گفتم: جان... جان چ  از

 !  ایم  دمیرس  ریداشت بغضش نشکنه گفت: د  یکه سع یدر حال  اروم

قفل کردم و   نشیبه سمت جان رفتم و دستامو روب س هی و گر یبودن! با ناباور  ب یغر یها حساب کلمه
 شفا دهنده رو خوندم و چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم.   چشمامو بستم و اون ورد

 نکرد!   یر ییتغ چیه

 . شدیاز قبل م شتریم ب  هینداشت. فقط گر دهیفا یکارمو تکرار کردم ول گهیبار د  هیشدت گرفت،  میگر

 و هق زدم!  دمیجانو چسب شتری دستشو دور کمرم حلقه کرد و خواست منو از جان جدا کنه که ب نیز

 .  هیشوخ دونمیبخوابه.  م ینجور یا دینجاتش بدم! جان من نبا تونمیزدم:  نه!  نه! من م ادیفر
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 زجه زدم که از هوش رفتم...   انقدر

 "  نی" ز

 بود!  دهی فا یکردم از جان دورش کنم ب  یسع یچ هر

 چشماش بسته س...  دمیبرگردوندمش که د دهیقطع شد! ترس یصداش به کل هوی

 

 

 

 

 

139 : 

 

 

 پاشو گرفتم و بلندش کردم و به سمت اتاقش بردم.   ریز

 کردم.   ین یتخت گذاشتمش و بهش نگاه غمگ  یپام در اتاقو باز کردم و به سمت تختش رفتم و رو با

 بابا بزرگ رفتم.  شی رفتم و پ رونیاتاق ب  از

 شد؟!   یبهم نگاه کرد و گفت: چ  یبا نگران  

 اومد!   ینم هیاز بق  ییصدا چیداختم.  هان نیی سرمو پا  عیکه سر ختیصورتم ر  یرو  یاشک

شد و همه   ییهوی یعمه ها بلند شد و با شتاب به سمت اتاق جان رفتن.  همه چ ادی فر یصدا هوی
 بد!  یدچار حسا
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 نبود.  گهیجان د شدی کردن بودن.  باورم نم هیخوب نبود و همه در حال گر چکسیه حال

 بود باورش!   سخت

 ...  خوردمیقسم م نویشکل اونو بکشم! ا نیکنم و به بدتر دا یخودم قول داده بودم که قاتل جان رو پ به

 " ای" م

به    روزی.  جان رو دستین گهید می روبه روم زل زدم. باورش از ذهنم خارج شده بود که عشق زندگ به
 .  تس یکه در شان ملکه بودنم ن کنمیم  یکار  دونستمیخاک سپردن.  نرفتم، چون م

 .  دیاراده م به اسمون رش یب  یها غیسه روز ج  نیا ی مثل هر دفعه تو بازم

 . خوامیجان رو م  گفتیکه م ییها غی. ج کشمینم  گفتیکه م ییها غیج

 ...دی شن ینم شدیبالشت گم م یهامو که تو غیج یصدا  چکسی ه یول

 "   ای سال بعد _ ر 1" 

روز از   هی یبه شدت حالش بد بود. ول  ایاول م ی.  ماه هاگذشتیکننده جان م  ریسال از مرگ غافلگ 1
 خواب بلند شد.  

 احساس و سرد!   یخوب بود.  با همه سرد شد. ب  یبگ شدینم

همراه جان  یقبل یای م ی. به صورت میدیشن یم ییمشغول شد.  کم ازش صدا  نیقصر و زر یبه کارا 
 ُمرد. 

که مثل خواهر خودش دوستش داشت   یافسانه ا یبا من، حت  یاز حد، ول شی خواهرم بودم. ب  نگران
 ! کردیهم صحبت نم 

 هی یازدواج کردم. دوستم داشت ول  وانیبود که با ا یهفته ا هیبه رفتاراش.  میکم عادت کرد کم
 وجودم بود.  یتو ی کمبود حس خوشحال

ف اونو  خواسته بودم که اگه حر  ن یبود. چند بار از ز ا یمدت م یطوالن یحس خوشحال دنیپر نم،یا
 .  دادیسرد جوابشو م  یل یخ  ایم یصحبت کنه، ول   ایبا م  دهیگوش م
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 و موفق هم بود.  شدی از همه دور م تونستیکه م ییو تا جا کردینگاه نم  یپسر  چیه به

 شناسمی رو نم ایبگم م تونستمی که خوبه.  واقعا م  گفتیم  لکسیاون ر یول میشدت نگرانش بود به
 !...  گهید

 "  ای" م

 دوستش داره!   یل یخ  گفتیم شهیکه هم یی. همون جانیرفتم بام زر شهیهم مثل

 .  دمیکش یق یبودم و چشمامو بستم و با تمام وجود نفس عم نشسته

 بود.    لیتخ هیهمش  نایا ی. ول رهیگ یدستم قرار م یکه رو  کردمیکنارمه.  دستاشو حس م  کردمی م حس

 نبود...  یجان گهید

 دم و به سمت قصر رفتم. از ساعت ها که نشستم بلند ش بعد

  ینگرانم شده بود، منم فقط تو یل یخ  دیحالمو د ی.  وقتنا یمل  شیسال چند بار رفته بودم پ  1 نیا یتو
 دو کلمه گفتم: جان ُمرد. 

 .  کردی در خوب کردن حالم م یو سع  دیازم نپرس یسوال چیه گهید

 س!...  دهیفا ی ب یول کننیسال م 1 نیا یکه همه تو  یکار  همون

 ! یدختر قو هیملکه موفق شدم.  هی خواستیم شهی که جان هم نطوریهم

 لذت بخش بود.   نبرامیجان داشتم و ا  قیدر انجام عال یسع

 نداشته باشم.   یرابطه ا  یکس چیبا ه گهیخودم قول داده بودم به جان وفادار باشم و د به

اتفاق   نیا یبودم اگر بچه م الهه نباشه ) در صورت ده یکه خونده بودم فهم  ییتوجه به کتاب ها با
  نی از زر المی و خ رهیکه من ازدواج نکنم و بچه دار نشم (، روحم بعد از مرگ تو جسم الهه بعد م وفتهیم

 راحت بود.  

 بود!  شای شد، آل دایجان پ قاتل
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گرفته بود جان رو که قاتل اون   می شده بود و تصم مونیاز مدت ها از کشتن مادر و داداشش پش  بعد
 دوتا بود به قتل برسونه. 

 شکل کشتمش!  نیسرش اوردم و به بد تر یبد یناگفته نماند که چه بال و

نکنم با   رو ناراحت یکس  کردمیم یباهاش کنار اومده بودم و سع  یاز دست دادن جان تلخ بود، ول درد
 رفتار سردم... 

 "  نی" ز

 رو بزنم!    یز یتازه تونستم مخ ل وانیو ا ا یماه بعد از ازدواج ر 1

 بود.   یدختر تخس و لجباز  یلیبود، اخه خ یشدت کار سخت  به

 . میازدواج کن گهیو قرار بود که چند ماه د می کرده بود ینامزد تازه

 دل بستم...  یز ی ال ها به لرو فراموش کردم و بعد از س ای بودم که ر خوشحال

 

 

 ~   انی~ پا

 

 اب  یزاده  یرمان دختر  انیپا

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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