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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 ✨مقدمه ✨ 

 گردم یبرم ےروز  ہ ڪدلم روشن است 

    شود  ے م خوب  ہدوبار هوا

 رد یگ  ےم  پر ہ دوبار دلم 

 شوم  ے هزار بار عاشقت م ہدوبار

 دوستت دارم  ے یگو  ے بار م ڪی  تو

    رمی م ے من از شوق هزار بار م و

 .. ہڪروشن است  دلم 

 ... ♡...میرس یبهم م ہدوبار
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 ...دمی کش  ادیفر  مزیو رو به ج دمیکوب   نیکه توو دستم بود رو محکم به زم  یجام تیعصبان با

 ... خی...حالم ازت بهم مییییازت متنفرممم لعنت_

 که توو صورتم زد نتونستم حرفمو کامل کنم...  ی ا یلیس  با

  هیکه باز تنب خواد یپس حد خودت رو بدون...دلت نم یستین ی چ یبرده االن ه هی که جز  ی: انگار باز فراموش کرد مزیج

 ...هاااا؟؟؟یش 

 ...دمییعقب گرد کردم و به طرف اتاق خودم دو ع یپر نفرت بهش انداختم و سر ی...نگاه د یلرز یم اد یبدنم از خشم ز تموم

 ... دمیتوو اتاق و در رو محکم کوب  رفتم

غصه ها و اشک ها عادت   نیبه ا گهیصورتم...د ی رو د یچک یاراحت چشمامو بستم که قطره اشکدر ُسر خوردم و نشستم....ن پشت

با   خوادیدلشون م  یو هرکار ایعوض نیا ی شدم....پنج ماهه که شدم اسباب باز ر یاس  نجایماه...پنج ماهه که ا5  نیکرده بودم توو ا

 ... کننیمن م

 کردم.... پنج ماه فکر   نیرو گذاشتم رو زانوهام و به ا سرم

قصر بزرگ بودم...فک کردم که   ه یبه هوش اومدم که توو  یرو شکستم و خودمو دست اون دود ها سپردم ،وقت ی روز که گو اون

اشتباه کردم...اون آشغال اصال به اون درخت دل نبسته بود که بخواد دل   یو حتما از اون درخت دل کنده حتما ول   مزهیقصر ج

....تعجب کرده بودم و مغزم قفل کرده بود...باورم  کننینگاه مکه با لبخند بهم  دم یرو د مز یو ج اررفتم بالداز  رونیبکنه...از اتاق که ب

سئوال ها رو    ن یا ی...وقتیحاال چجور  یرفت ول نیشتم..اون از باخه..من اونو ک شد یکه االن روبرومه بالدازار باشه...نم یاون شد ینم

ساده   یل یاومد جلو و توو گوشم زمزمه کرد که خ مزیبعدش ج قه ی...چن دق رفتبه زبون آوردم،قهقهه اون دوتا به هوا  یبا گنگ 

 رو خوردم...  مزیگول ج  ساده بودم که یلی..من خگهیدرست م دمیبعد فهم یک نکردم...ول ...منظور حرفش رو اونموقع در یا
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رو نابود   ای رو داشته باشه تا راحت دن روهامیکه من و ن خواسته یاصال قصدش نابود کردن من نبوده از اول...اون فقط م بالدازار

 رو امضا کردم..هه...  م یخودم برگه بردگ یمن بود...من خودم با دستا ی که امضا کردم،برگه بردگ ی کنه...اون برگه ا

  ییکه داشتم به تنها ی ...اون خنجرارنیراحت بدست ب ی لیرو بکنن تا بتونن منو خ نکارایکه ا دن یو بالدازار نقشه کش مزیج

من   نکه یا ینی اون نشه... یبره و باعث نابود  ن یخنجر از ب ی بهم داد باعث شد جادو مزیکه ج  یمعجون یول  کرد یبالدازار رو نابود م 
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واسم گنگ   یز یچ هی هنوز  قیحقا نیهمه ا ن یب یخورده بود...ول شیسال پ19 دش یودم که کلب یا  ی باز ه یمدت وسط  نیتمام ا

 سر از اون کتاب ها در آورد...  ی و نفرتش نسبت به بالدازار چجور مزیج نیدروغ ی اون ماجرا نکه یمونده...ا

ام که   یی ...دلتنگ روزاهی ساشا و بق یبودم...دلم تنگ شده بود برا  شونیدلتنگ و پر  یلی...خدمیو از گذشته دست کش دم یکش یآه

 ...ییییساده داشتم نه االن که...ه ی بودن و زندگ شمیهمه پ

مواظب ساشا و دوستام باشه   شهیخودم کردم و بهش سپردم که هم ژهی رو مامور و نجایا یاز خدمتکارا یکیپنج ماه  ن یتمام ا توو 

دلم طاقت   رفتم ینرفتم...چون اگه م یول  نمشون یبرم و از دور بب تونستمیو بهم برسونه...خودمم مراجب اونا بود ر ی و هر خبر

 ....بخونم  د یرو با ه یاس که هم فاتحه خودم و هم فاتحه بق عجلو و اونموق رفتم یو م   اوردینم

  نیمطمئنم که ا دمیوقت ازش دهم که چن  ی اخالق نی...بااکنهیم یبهم گفته بود اگه برم طرفشون همشون رو سالخ مزیج چون

 نبود....هووووف.. د یکار ازش بع

 ... دمیها م  یروان  نیدست خودم و ا  یکار  ه یو  شهی خراب تر م نیفکر نکنم چون اعصابم از ا نا یفعال به ا بهتره

 که در زدن...  رون یتخت برداشتم و خواستم برم از اتاق ب ی رو از رو میشدم و رفتم شنل مشک بلند 

 بله؟ _

 کارتون دارن..  ن ی:خانم سالن تمریلوس 

 االن...  رمیباش م_

تر    یاون بالدازار روان ایباهام کار داره  یروان  مزیاون ج ای ین یباهام کار دارن.. گه یبود...حاالهم که م نجایا ی از خدمتکارا ی کی یلوس 

 ...مزیاز ج
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 رفتم و به سرعت خودمو به سالن رسوندم...   رونیاتاق ب از

 شد و گفت  ره ی رفتم داخل بااخم بهم خ یاونجا بود و وقت  مزیج

 چخبره؟؟  نجا یا یبهم بگ  شهی:ممزیج
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 سردم بهش نگاه کردم و گفتم  یچشما با

 چخبره؟!!! _

 ..د یکش  یق یرو با حرص بست و نفس عم چشماش 

 بار مصرف خواسته باشم..  هی موجود  ه ی...فک نکنم من ازت شنیو بعد نابود م  ارنیروز فقط دوام م  هی  یسازیکه م ی :موجوداتمزیج

 حده... نیکنم توانم در هم  کاریخب چ_

 د یصورتم غر ی تو  یا یقدم اومد جلو و با لحن جد  چن

 ..ریبگ   ی ...اخطارمو حتما جد ینیبیاشتباهاتت تکرار بشه بد م  نی ا گه یبار د هی ..اگه دمیباره اخره بهت اخطار م نی:سومزیج

 رفت...  رونیهم به سرعت از سالن ب بعد 

ارتش از جنس   ه یبراشون  د یبود که بهم گفتن با  شیسه ماه پ بایدستام گرفتم...تقر  نینشستم و سرمو ب یصندل ه ی  یعجز رو  با

با   یبار نرفتم ول ری مخالفت کردم و ز استفاده کنن باهاشون ه یبق یاز ارتش واسه نابود  خوانیم دمیفهم ی بسازم....وقت روهامین

که   سازم یم فی اونقدر موجودات رو ضع ی که کردنم اجبار شدم تن به خواسته اونا بدم...شروع کردم به ساخت اون ارتش ول  یهیتنب

 شده... مزیشدن ج یباعث عصبان ن یو هم  رنی م نیاز ب عیسر

 ... کشنیحاال مطمئنم اگه انجام ندم ساشا رو م یزدن به ساشا اجبارم کردن ول ب یبا اس  شیپ دفعه 

  نه یرو برداشتم...دستور اولش ا  زیگذاشته بود رو م مزیکه ج ی و بلند شدم و به سمت اتاق مخصوصم رفتم.... برگه ا دم یکش یآه

 از آتش براش بسازم تا امتحانش کنه...  ک یغول کوچ ه یکه 

 ...مزیه جخدا لعنتت کن هوووف

 ساختن اون موجود....  ی کردم تمام تمرکز و حواسم رو بزارم برا یو سع دم یاز افکارم کش دست
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                              ساشا

 گفت  ی دستشو گذاشت رو شونه ام و با لحن ناراحت اریسام
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 ؟؟یایب  ی خوای:داداش واقعا نماریسام

 سردتر از نگاهم بهش گفتم  ی سردمو بهش دوختم و با لحن نگاه

 برو...  امینه نم_

و سرمو فرو کردم توو    دمیتخت دراز کش  یبلند شدم و رفتم رو  ی صندل ی رفت...از رو  رونی گفت و از اتاق ب  یآروم باشه

...قطره  کردمیبالشت بود و من حسش م نیا ی هنوزم رو  نیسو ی...عطر موها دمیبالشت رو بو کش قیبالشت...چشمام رو بستم و عم

...پنج دمیند  ی ا گه ید ی جا نمویاشکم رو درآورد...پنج ماهه که به جز خواب سو شو نبودن نی..بازم فکر سود یاز چشمم چک یاشک

شمام  از جلو چ لمیف  هی پنج ماه مثل  نیو چشمام رو بستم...تموم ا دمیکش  ی قی...آه عمنمی بیم ایماهه که چشماش رو فقط توو رو

 رد شد...

  م ید ییدو  اری...من و ساملنگهیکار م یجا ه یکه   دمیفهم دم یرو توو محاصره دود ها د نیسو ی وقت  ییاون کاخ کذا ی روز تو اون

و   میما هم باعث نشد که به موقع برس  اد یسرعت ز یبود و حت  رید  یلیخ ی ول  رونیب مشیاریطرفش تا از حصار اون دود ها ب

 شد...  بیزده ما غ  رتیح یچشما ی جلو نیسو

هم من قرار بود کجا برم دنبالش   ذاشتنیاگه م دونم یبرم...البته نم ن یها به زحمت آوردنم قصر و نذاشتن دنبال سو بچه

  رت یمثل ما مات و ح دن یرو شن نیشدن سو د یناپد   انیاوناهم جر یوقت یبگردم...همه مردم و شاه و ملکه سالم برگشته بودن ول 

 زده موندن.... 

 ... شمیو افسرده تر م  ر یمن روز به روز گوشه گ یبرگشتن ول  شون یعاد یهمه بعد از سه ماه ظاهرا به زندگ 

 منو به مرز جنون رسونده...  نیاز سو یدور 
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  یهم شده فرمانده سرباز ها اکویو د  شهیعالقمند م ایباهم ازدواج کردن...مت هم کم کم داره به ما شیماه پ هی  ی و پر اریسام

 ...یسلطنت

من   یایمنم...دن دهیکه به آرامش نرس  ی...تنها کس دنیهمه مشکالت رو رفع کردن و دوباره همه به آرامش رس  ن یو مادر سو پدر

 ناآروم شده... یل یخ نیبدون سو

 رو نگاه کردم...  رونیو ب ستادمی اومدم...بلند شدم و رفتم کنار پنجره وا رون یو از گذشته ب دم یکش ی قی...نفس عمهوووف
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 براش تولد گرفتن...  نجایو ا ست ین نیجشن گرفتن...هه..واقعا خنده داره...سو نجایو ا ن  یتولد سو امشب

 بود...   نیهم مطمئنن نبود سو لشیهمه افراد حاضر در جشن گرفته بود و دل  افهیق

 هم ناراحت شدم هم خندم گرفت... رهیجشن بگ  نیروز تولد سو خوادیپادشاه گفت م ی وقت

  ی...ما حترنیبراش تولد بگ  سین ی کس ی وقت ی چ ین یکار احمقانه....اخه  نیبخاطر نبودش و خندم گرفت بخاطر ا ناراحت

 .... ایزنده اس    نیسو میدونینم

 .... کردیم وونم یفکرش هم د ی ..حتکردم. رون یفکر مزخرف رو از ذهنم ب  نیا

 در به خودم اومدم...  یصدا با

 بله؟ _

 بهم زد و گفت  یباز شد و مت اومد داخل...لبخند  در

 ... کنمی..خواهش منییپا میبر ای:ساشا بمت

 گفتم  نیو غمگ  دم یکش یآه

 مت.. تونمی:نمساشا

 و دستشو گذاشت رو شونم و گفت   کی نزد اومد 

..من  دهیبه آخر نرس  ا ی...باور کن دنیا یچن ماهه که از همه فرار  یدونی...مننتی...همه دوس دارن ببمیبر ای:خواهش کردما...بمت

 ... می نیبیم ی روز ه یرو دوباره  نیکه سو  دمیبهت قول م

 ؟ یچ دمی:اگه ند ساشا

 ...شین یبیزود دوباره م ای ر ی:من مطمئنم که دمت

 و به طرف کمد رفتم...  دم یکش یآه

  د یچن وقت با حرفاش بهم ام نی...مت توو ادمشونیپوش  سیبرداشتم و رفتم توو سرو یمشک راهنیبا پ یکت و شلوار مشک  هی

 هس که طاقت آوردم...  ها د یام نی تا االن بخاطر ا د یو شا دادیم

 بهم انداخت و گفت  ی رفتم و موهام رو آماده کردم...مت نگاه رون یب  سیسرو از
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 اخه؟؟!!  ی:ساشا چرا مشکمت

 ... پوشمینم ینکن...من لباس رنگ  تم یمت اذ_

 ...می رفت رون یام رو مرتب کردم و همراه مت از اتاق ب ده یژول افهیق کم ینگفت...منم  ی زیچ گه یو د  د یکش یآه
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                                نیسو

  ده یفا یرفته بود ول  ل یتحل م یاومدم و به سمت اتاقم رفتم...بعد چن ساعت کار همه انرژ رون یب یخسته از اون سالن کوفت یتن با

 ... تونمینم خوام ی االن که م یبسازم ول یکه موجود قو  خواستمینداشت...قبال خودم نم یا

 رز کنارم ظاهر شد...  دفعه یجام خون گرفتم و داخل اتاقم رفتم که   ه ی ی لوس  از

   دمیحرص چشمام رو بستم و رو به رز غر با

 ظاهر نشو...  ی ا دفعه ی ی نطور یهزار بار بهت گفتم ا_

الهم  و حا دهیم  و یگزارش همه چ  ادیباشه...هرشب م ه یکه ماموره خودم کردم و بهش گفتم مراقب ساشا و بق  هیهمون خدمتکار رز

 واسه همون گزارش اومده حتما...

 بهم زد و گفت  یلبخند 

 ... یرس ی:معذرت...چخبر حاال...خسته به نظر م رز

 ..همه خوب بودن؟ ...تو بگو چخبر. سین یزیچ_

 اومد کنارم نشست و گفت  ی متفکر افه یق با

 بودم واال... دهی ند  یجشن نیهمه گرفته بود و ناراحت....همچ افه یق  ی...امشب توو قصرتون جشن بود ولبهیعج یل یواسم خ نی:سورز

 !!ه؟یجشن چ ید یجشن!!!نفهم_

 :نه... رز
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االن که نه   یبوده ول  یو پر   یسام یرز بهم گفت عروس  شیماه پ هیجشن گرفتن... یبخاطر چ  ینیشدم... ره یرز خ افهیبه ق  متفکر

 ...هیپس جشن چ.. ید کسو نه تول  هیعروس 

 ن یسو گمی:مرز

 هوم؟_

 ... هی جشن واسه چ  یبفهم د یهم که شا نشونیخودت هم بب  م یباهم بر ای:برز

 ... زارهیزندشون نم ششون یگفته اگه برم پ  مزیچرت نگو رز...ج_

 نداره...  یکه مشکل شونینیگفته خودت رو بهشون نشون نده از دور بب مزی:جرز

واقعا امشب وقتش بود که بعد پنج ماه حداقل از   د ی...آره شادمیکش یشدن و آه  ره یشدم و رفتم کنار پنجره...به آسمون خ بلند 

 و به رز گفتم   دمیکش ی ق ی...نفس عمنمشونیدور بب

 ...میباش بر_
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م توو دست رز...چشمامو بستم و که  سرم کردم و دستمو گذاشت مویاالرض رو داشت..شنل مشک یط  ییجن بود و توانا مه ین ه ی رز

 بعد رز گفت که چشمام رو باز کنم... ه یرو حس کردم و چن ثان یباد خنک

چن قدم فقط باهام  می زندگ ی آدما نی زتریاالن عز ینی...اشک توو چشمام جمع شد..میپشت قصر دم یکه باز کردم د چشمامو

 فاصله داشتن... 

 دردناک زدم به رز گفتم   یلبخند 

 نن؟یاونجا که مارو نب می بر یچجور_

 ...مینش  دهیکه د ی :خب جوررز

 دمیبه رز نگاه کردم و غر یچپ چپ

 راه ننداز لطفا..  یسئوال  ست یبده..ب حیمثل آدم توض_



 ۲دخترماه 

10 
 

 کرد و گفت   یخنده ا تک

 ..  می ش  ی که نامرئ  نهی:منظورم ارز

 ندارم...  یمشکل چی و االن هداد   اد یرو بهم  روهامیاز تمام ن ی استفاده حرفه ا مز یج شی...چن وقت پ اهااا

 پس.. م یبر ایباش ب ی گ یاوهوم درست م_

  یشدم...ما هروقت نامرئ ی منم نامرئ ینی  نی...ادمیبعد باز کردم که رز رو کنارم د یا  هیشد و منم چشمامو بستم و ثان ی نامرئ رز

 ... نمشیبب تونم یبشه،من نم یباشم و رز نامرئ  یاگه من توو حالت عاد ی ول مینی رو بب گه یهمد  میتون یم میبش

 و راه افتادم سمت باغ...  دمیکش  یق یعم نفس

 کنم...  دای...چشم چرخوندم تا بچه ها رو پزدنیبودن و باهم حرف م  ستادهیکه وا دمیآدم د  یکل  میباغ که شد  وارد

 رو اشاره کرد... نکردم که با ضربه رز بهش نگاه کردم ...با چشماش به روب داشونیگشتم پ یهرچ

 رفت....  ی ا هی ثان یساشا حس کردم نفسم برا دنی رو نگاه کردم که با د اونطرف 

 ... فیح یبه سمتش پرواز کنم ول خواستیبهش نگاه کردم....دلم م ادیز یپر اشک شد و با دلتنگ  چشمام

 

#part8 

 

 .... کردینگاه م ی به اطراف ه ی نگام رو حس کرد و با کالفگ  ی نیشدم که فک کنم سنگ  رهیچقدر بهش خ دونمینم

 که رز به پهلوم زد به خودم اومدم و چپ چپ نگاش کردم...   یضربه ا  با

 ... ی...مردم از فضول هی بدونم جشن چ خوامینگاه نکن ...خب م ی:اع اونجور رز

 ...ییلیدرد داره...خ یل ی...خننشینا نباو یراه بره ول  زاش یعز ن یبهش نگفتم و راه افتادم....چقد بده آدم ب یچیه

 ماتم برد...  دم یکه د  یز یبا چ یبودم ول  دهیوسط باغ رس   قایدق حاال

 ...دادیرو نشون م 20که عدد  یبزرگ گذاشته بودن که عکس من روش بود و شمع ک یک ه یز،یم  هی  یقسمت باغ رو  نیباالتر

 خودشون رو عذاب بدن فقط...  خوانیخدا..اخه چرا...م ی واسه من تولد گرفته بودن....وا نا یا ینی..ینی
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 ____________________________________ 

                             ساشا

..آروم  کردمینم  داش یپ کردم یهرچقدر به اطراف نگاه م  یشده بهم ول رهیخ ی کی کردم ی...حس م. کردمیبه اطرافم نگاه م ی کالفگ  با

 کنار گوش مت گفتم 

 داخل...  رمیم_

 مت مچ دستم رو گرفت و نذاشت که برم...  یکه برم ول  برگشتم

 برم...  خوامیمت ولم کن م_

 ..  ایساعته اومد  می هنوز تازه ن ی:کجا بر مت

 و گفتم  دمیموهام کش نیدستمو ب ی کالفگ  با

 نظرم داره...  ریز ی کی کنمیمت کالفه ام...همش حس م _

 ...مید ی پشت سرمون رو د میکه اومد متعجب برگشت  یغیج یبا صدا  یبگه ول یزیچ خواست

 ... رممکنهیچشمام گرد شد...غ دم یکه د  یزیچ با

 

#part9 

 

  ن یا یزل زده بودن ول واری ....همه متعجب به اون دخوامیتولد رو نم نی با رنگ قرمز نوشته شده بود که من ا د یسف واری د ه ی ی رو

 مرده....  نی..سونیبودم فقط...سو زیچ ه یکر  وسط من توو ف

 ....با افتادنم حواس ها به من جمع شد و به سمتم هجوم آوردن... نیرفت افتادم زم جیفکر سرم گ نیباا

 .. گنیم یکه چ  دم یشنیمن اصال نم یول   گفتیم  یز یچ هی  هرکس

 رو گرفت و بلندم کرد... بازوم  مت

 ؟..:حالت خوبه مت
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 داخل..  می بر شهیم_

 ... میگفت و به سمت قصر رفت  یآروم باشه

 ... شمیم  وونهی فکرم غلط باشه وگرنه من د ن یرو با درد بستم و دعا کردم ا چشمام

کنار تخت   یمبل ها ی تخت نشوندنم و خودشون هم رو  یهم دنبالمون اومده بودن و منو به سمت اتاقم بردن...رو  یو پر  یسام

 اون سکوت رو شکست... اریسام نکه یسکوت بود تا ا نمونیب یا  قهینشستن...چن دق

 باشه؟!!!  نی کار سو تونه یکه اون نوشته م  ن یکنیشما باور م ینی:اریسام

 ..بود.  نجایا ن یمطمئنم سو ...منهیپس کار ک سین ن ی:اگه کار سویپر

 سئوال هس!! نیا ی جواب برا هی ....فقط  یاخه چجور ی :ولمت

 شدم و گفتم  ره یبه مت خ ی کالفگ  با

 ...بگو  کنم ی...خواهش مهیچ_

 و گفت  د یکش  یقیرو بست و نفس عم چشماش 

 بوده...  نجایا نیروح سو نکهی:امت

 ... کنهیم  د ییمت هم فکر توو ذهنم رو تا  ینی نی..اام حبس شد  نه یتوو س  نفسم

 .بشن.. ی رو بستم و اجازه دادم اشک هام جار چشمام

 

#part10 

 

                               نیسو

شدم حواسم نبود   ی...اخه بگو دختره احمق من عصباندادمیرز احمق فحش م نیو به ا رفتم ی طول و عرض اتاق رو راه م ی کالفگ  با

 اخه.... یر یمنو بگ   یجلو د یتو نبا کنم یم ی چه غلط

 گرفتم...  جه یسرگ گهید  نیبش ایب ن ی:اه سورز
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 بهش انداختم که دهنش خود به خود بسته شد... ی نگاه تند  بااخم

 ...شد ی نم ینجور یا ی گرفتیمنو م  یکاراتو...اگه جلو  نیاخه رز بب _

 ...یکنیبزرگش م یاخه چرا الک  فتادهی ن ی:حاالهم که اتفاق رز

 تخت نشستم..  ی و رو دمیموهام کش ن یدست ب ی کالفگ  با

بفهمه که   د یمن خبر داره و شا  یروهای..مت از تموم نکننیم  یاالن اونا چه فکر  یگ یبه خودت نم چی...هکنمیرز من بزرگش نم_

ها   رویدارن که اصال حواسشون به سمت ن گه ید  الیچون مطمئنم از بس فکر و خ سیحالت ممکن ن  نیا ی من حواسم بهشونه..ول

  ره یمینفر م هی  ی ونجا بوده احمق...روح هم وقتکه روح من ا  کننی...اونا فک مگهید  حالت ه ی مونه ی...خب حاال مرهیو قدرت من نم

 من مرددمممم....   رنیگ یم  جهی ...پس نترونیب  رهیاز جسم م

 ... د یترس  کم یبلند گفتم که رز  یاخر رو با صدا کلمه

 چشمام بود..  ی بعد بالدازار جلو یا  هی خورد و ثان واریبگم بهش که در اتاق باز شد و محکم به د  ی زیچ خواستم

 کم داشتم فقط...  ط یشرا  ن یتوو ا و یکی نیهم هووووف 

 ..فرار کرد.  ع ی...اونم با ترس سررونیبه رز اشاره کرد بره ب بااخم

 .. ستادیمن وا کیدر رو بست و اومد نزد  بالدازار

 باال؟؟! ی:چرا صداتو برد بالدازار

 باال برد و گفت  کمیو منتظر بهش زل زدم..اونم صداشو  دم ینثارم کرد....اخمام رو توهم کش ییجوابشو بدم که خفه شو خواستم

 ... یز یریرو بهم م  نجایتوو قصرم آرامش باشه...پس چرا آرامش ا  خوادی:مگه بهت نگفته بودم دلم مبالدازار

 صدامو مثل خودش باال بردم و با خشم گفتم  منم

  ی ا گه یکس د  چیبکشم..به تو و ه غیاصال از ته دلم ج نجایده...اتاق خودمه و دوس دارم اکلمه بهم خور  هی آرامش قصر تو با _

 زر بزن...  ایاز اتاق سروصدا کردم بعد ب رونی هروقت اومدم ب سیمربوط ن

 اومد داخل...  مزی...همون موقع هم در باز شد و جنیزم ی که ناغافل زد توو صورتم پرت شدم رو  یضربه ا  با
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#part11 

 

کرد...از جام بلند شدم و به سمتش   وونم ی د  یبهم زد که حساب یشدم....پوزخند  رهیگرفتم و با نفرت به بالدازار خ مزیاز ج نگاهمو

 بود..   دهیفا یب  ی تا ولم کنه ول  کردمیاومد و جلوم رو گرفت...تقال م عیسر  ی لیخ مز یهجوم بردم که ج

 .... کنمیش ممن درست رون ی:برو بمزیج

 رفت...  رون یتکون داد و از اتاق ب یسر بالدازار

 گلوم رو گرفت....   دفعهیبااخم برگشت سمتم و   مزیج

 ... یتا آدم ش  امیخودم ب د یاره..حتما با یآروم بمون  یتونی:انگار نممزیج

 بود...  شتریزورش از من ب یل یخ مزیج دونم یکه هنوز نم  یل ی...به دلشد ینم یکردم دستش رو بردارم ول  یسع

 د یفشار داد و غر شتریب

به   یی بال ید ید   دفعهیداره...  ی...حواست باشه به خودت...صبر منم حد   یکرد  ی امشب چه غلط دمیفک نکن من نفهم نی:سومزیج

 ... کنهیاشغال هم حسابت نم هی  گهیساشا جونت بفهمه د   یوقت   هی سرت آوردم که اگه 

 سخت نبود...  ث ینگاه خب نیاز ا صیتشخ دمیفهمی بودم...اگه هم نم ده ی.منظورش رو خوب فهمحرفش چشمام گرد شد.. نیباا

 ...شم یو بدبخت م رمیجلوش رو بگ  تونم یاگه بخواد اونکار رو بکنه نم دونستمیم

 زد و گردنم رو ول کرد...  یتکون دادم که پوزخند  ی ترس سر با

 .... زمی:حرفامو فراموش نکن عزمزیج

 رفت...  رون ی حرفش از اتاق ب نیا بعد 

کرده بودم که حاال دارم تقاص پس   کاریتحمل ندارم...اخه من چ   گهیگلوم بشکنه...د یتخت نشستم و اجازه دادم بغض توو  کنار

 خدا.... دمیم

 

#part12 
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 ... شمیومد پرز ا  نکه یتوو اتاق موندم و به حال خودم زار زدم تاا یساعت چن

 رز؟  یخوا یم یچ_

 گذاشت رو شونه ام و گفت  سرشو

 و اومدم...  اوردم یطاقت ن گه ید  یشده...تااالن اونجا بودم ول وونهی..دی تو مرد کنه ی...فک مسیحال ساشا اصال خوب ن نی:سورز

 که از چشمم افتاد رو پاک کردم...اروم گفتم   یانداختم و با انگشتم قطره اشک ن ییپا یبا ناراحت سرمو

 بکنم اخه رز...  تونمیم کاریچ_

 خودت رو بهش نشون بده...آرومش کن..مطمئنش کن حالت خوبه...گناه داره بخدا... یواشکی ایب نی:سورز

 ... کنهیم  چارمی...بیشناس یرو نم ی روان  مزیج نیرز تو مگه ا_

 :اخه از کجا قراره بفهمه اخه...رز

 ... واریدادم به د ه یسرمو تک ی کالفگ  با

 ... فهمهیاون م خورمی...من تکون میشناس یرو نم مز یاصال ج کنم یکه حس م ی زنیحرف م  یجور یرز _

 اونا...فعال..  ش یپ رمیبگم اخه ..من م ی :هوووف چرز

 شد و رفت... بیغ ع یهم سر بعد 

داشت   یهم سع ی ...سامکردیم ه یبلند گر  ی داده بود و با صدا  هی تک واریاز ساشا جلو چشمم اومد...به د  یر یبستم که تصو چشمامو

 آرومش کنه.... 

 ...ارهیساشا و حال ناآرومش قلبم رو به درد م  ی ...اشک هانمیاون صحنه رو بب گهید  خواستمیچشمام رو باز کردم...نم عیسر

 ... شتیروز برگردم پ  ه ی  دمیمه کردم:آروم باش عشق من...قول مرو توو مشتم گرفتم و با غم زمز گردنبندش 

نشه اونموقع   ی ...اگه با حرف زدن راضزنمی حرف م مز یبا ج رمیبسه...م ه ی گر گه یگردنبند زدم و از جام بلند شدم...د  یرو  ی ا بوسه

 بکشم... ینقشه درست حساب ه ی نمیبش د یبا
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#part13 

 

                                رز

  ی ...تا حاال عاشق نشدم ولکشهیداره عذاب م ی لیمعلومه خ چارهی...بکنمیهس که توو اتاق ساشا نشستم و نگاش م یساعت مین

 ...هووووف... هیحس کنم که عشقش کامال واقع  تونم یم

مظلومانه   هیگر   نی...اکردیم  کهیت که یکه قلبمو ت ت خیریآروم اشک م یل یخ ی ول د یکشینم ادیبود آروم شده بود و فر ی ا قه ی دق  ده

 اوردن...  نایسر ا  یی بال ن یو بالدازار که همچ مز ی...لعنت به اون جکردیاش واقعا دل سنگ رو هم آب م

 و مت اومدن توو اتاق...  اریاتاق باز شد و سام در

رفت کنار ساشا نشست...سرش رو گرفت توو بغلش و اونم شروع کرد به   اریسام ی نشست رو تخت با غم زل زد به ساشا ول مت

 ...نایراه انداختن ا یلمیعجب ف ی ....واختنیاشک ر

 هراسون اومد داخل... افه یبا ق یباز شد و پر  دفعه یکه در  نیسو شی با حرص توو حدقه چرخوندم و خواستم برگردم پ چشمام

 شده...  شونیپر ینجور ی شدم تا بفهم چرا ا رهیبهش خ ی کنجکاو با

 ؟؟ یپر شدهی:چمت

 ... ستنی:ملکه و پادشاه نیپر

 با تعجب بلند شد و گفت اریسام

 ؟؟؟یپر  ستنین یچ ینی:اریسام

  گه یانگار اوناهم د ی ول  دمی...از خدمتکارا هم پرس دمشونیند  گه یداخل د  میاون که اون اتفاق توو باغ افتاد و ما اومد  ی :از وقتیپر

 ... ستنین جایه ی سربازا رو فرستاد همه جارو بگردن ول  اکو یداخل...د  انیکه ب دنیند 

 گفت  داد یگوش م یپر  یبند اومده بود و بااخم به حرفا  ش یکه حاال گر ساشا

 اخه...پس کجان؟؟!!!!  شهی:مگه مساشا

که توو دستش    ی...کاغذ داخلاومد   اکوید  ندفعهی خورد و ا واریدوباره در باز شد و محکم به د   یبه ساشا بده ول  ی خواست جواب یپر

 بود رو باال آورد و گفت 
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 ..... می:بدبخت شد اکوید

 

#part14 

 

                                نیسو

 و در زدم....  دم یکش ی قی... نفس عمستادمیوا  مزیدر اتاق ج  یجلو

 :بله؟؟ مزیج

 داخل؟  ام یب شهیم_

 مکث کرد و بعد گفت  یا  هیثان چن

 ..ای:بمزیج

 ... کردیتخت نشسته بود و بااخم به من نگاه م ی رو مزیرو باز کردم و رفتم داخل...ج در

 باهات حرف بزنم... خوامیم_

 ابروش رو باال داد و کنجکاو گفت  هی

 :راجب؟؟مزیج

بهش   که نذاشت و دستش رو باز کرد...با تعجب نم ی...خواستم روبروش بشنمیبش شش یکردم آروم باشم و راه افتادم رفتم پ یسع

 زل زدم که اشاره کرد برم بغلش...

 راحت ترم... نجایمن هم مزیج_

 نشوند و گفت  ش یشونیپ یرو   یظیغل اخم

 ...نجایا ا ی:من ناراحتم پس بمزیج

 اما.._

 .. نجایا ایب کنمایحرفمو سه بار تکرار نم نی:سومزیج
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بزرگ و   نهیس  ی توو بغلش و سرم رو گذاشت رو د یدهنمو با استرس قورت دادم و رفتم کنارش نشستم که خودش منو کش آب

 ....مزینداشتم جز عذاب وجدان و نفرت...عذاب وجدان بخاطر ساشا و نفرت از ج ی کینزد نیاز ا یحس چی....هشیعضالن

 ... شنومی:خب حرفت رو بگو ممزیج

 ...خوامیازت م ی زیچ هی_

 :حتما راجب اون پسره اس؟؟مزیج

 رز افتادم و با بغض گفتم  ی حرفا ادی

 اره.._

 

#part15 

 

 .. شنومی:خب ممزیج

رحم داشته   کم ی..مزیج کنمی...خواهش مشهیم  وونهی بار خودمو به ساشا نشون بدم...حالش بده..داره د  هی بزار فقط  کنمیخواهش م_

 باش ...

 ... کردیداشت خفم م  یبغض لعنت  نی...ازهیبستم و اجازه دادم اشکام بر چشمامو

 اونم بغض داشت اروم گفت...  یکه حاال صدا  یبعد درحال قه ی فقط منو محکم نگه داشته بود و سکوت کرده بود..چن دق مزیج

 ... شهینم نی:نه سومزیج

 ... رونیو گفت برو ب د یکش رون ی هم منو از بغلش ب بعد 

 هق هقم بلند شده بود...  ی شده بود و صدا شتریب  ید یاشکام بخاطر ناام شدت

 ... کنمیخواهش م مزیج_

 ...بلند شد و اومد طرفم  تیعصبان با

 ... رووونیبار گفتم نه...حاالهم پاشو برو ب هی:مزیج
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 ... دمییاز اونجا خارج شدم و به سمت اتاق خودم دو عیبهش انداختم و سر ی پر نفرت نگاه

 ... کنمیم کتیت  کهیخودم ت ادیسر ساشا ب یی...اگه بالمزینتت کنه جلع خدا

 جام خون برداشتم و خوردم....  ه یبار گوشه اتاق  ز یم ی رو پاک کردم و از رو اشکام

واسه    ییاز دروازه جادو ی داده بود که چجور  ادیبهم  مزیآدما...ج یایبرم دن خواستم ی....مدمیپر رون یرو برداشتم و از پنجره ب  شنلم

رو    یی...آدماکشتمیرو نم گناه یب یهم مثل گذشته آدما  گهی...دبرم االن آدم شکار کنم  خوام یها استفاده کنم...م  ایدن نیرفت و آمد ب

 .. کننیم یداشتن و هرغلط   یطانیروح ش   ایعوض ن یا لکه مث کشتمیم

 .... دمییخارج شدم و به طرف جنگل دو یپشت اطیح از

 مزخرف دور بمونم....   ط یمح ن یاز ا یبرسم و چن ساعت عتریسر خواستمیم  فقط 

 

#part16 

 

                                کیما

 .... زهیداخل و اعصابم رو بهم بر اد یرو کنار زدم و رفتم داخل اتاقمو در رو هم قفل کردم تا باز ن ا یحوصله جول یب

کرد...کارن   رمونیو موقع فرار دستگ  د یفرار کنم بابام فهم  خواستمی که م ش یبستم...پنج ماه پتخت نشستم و چشمام رو  ی رو رفتم

که توو اتاقم   یماه3باهام کردن... د ینکرد...کار بدتر از تبع  د یمنو تبع ی بخاطر مجازات...ول گه یگله د  هی فرستاد   یرو واسه مدت

اجبارم کردن با   ی ماه از زندان اتاقم آزادم کردن ول3...بعد   دمیند  ویکس  اوردیکه واسم غذا م یمتکارکردن و به جز خد  میزندان

رو   د یتبع   گهیاونا د یشدم ول یهم راض د یبه تبع یماه تموم به پدرم التماس کردم...حت هیاز وزرا ازدواج کنم.... ی کیدختر 

  سیدلم باهاش ن  یوقت   یول س ین یازدواج کردم...دختر بد  ای.به اجبار با جولنذاشتن .. یبود ول  نی...دلم هنوز دنبال سوخواستنینم

 تحملش کنم....  تونممینم

 .... گهیحتما تاحاال با ساشا ازدواج کرده د  یندارم...ول ی خبر نیسو از

 هم فشار دادم و گفتم بله؟؟؟ یهووووف با حرص چشمام رو محکم رو .در اتاق اومد. یصدا

 داخل...کارت دارم...  ام یب شهیم کی:ماایجول
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تخت    یدوباره رفتم رو  ا ی...بلند شدم و رفتم در رو باز کردم و بدون توجه به جولاخه  دارهیچرا دست از سر من برنم نی....ایییییوا

 نشستم....

 نارم نشست و دستم رو گرفت توو دستش... ک اومد 

 م؟ یراه بر رون یب م یبر ی ایم کی:ماایجول

 حرفش چشمام گرد شد و با تعجب برگشتم سمتش... نیباا

 رفتن از قصر رو ندارم؟!!! رونیمن اجازه ب ی دونیمگه تو نم یجول_

 از پدرت اجازه گرفتم...  یول   دونمی:مایجول
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که باالخره   نه یاالن مهم نبود...مهم ا یبغلش کردم...تعجبش رو حس کردم ول  دفعه ی اریاخت ینگاه کردم و ب  ایبه جول یخوشحال با

 برم....  رونی بعد پنج ماه از قصر ب تونم یم

 از جام بلند شدم و به طرف کمد رفتم...  عیسر

 زود باش... گهید م یپاشو بر یجول_

 ... میرفت  رونیو از اتاق ب  دم یپوش  نیکت چرم بلند با شلوار ج ه ی ع یسر ...منمد یو بلند شد شنلش رو پوش  د یخند 

 ...دمیکش  یق یرو داشتم که از قفس آزادش کردن....چشمامو بستم و نفس عم ی گذاشتم...حس پرنده ا  رونیکه از قصر ب پامو

 ... میکجا بر ایخب جول_

 آروم شروع به حرف زدن کرد...  میاز قصر دور شد  ی..شروع به راه رفتن کرد و کمنگفت و دستمو گرفت   یزیچ

 ....یدخترماه هست  یاز جفت ها یکیکه تو  دونم یمن م کی:ماایجول

 ...دونهیاالن م  که  نیا ی موضوع رو بفهمه...ول ن یا د ینبا ایگرد شد و با تعجب بهش نگاه کردم....اخه پدرم گفته بود که جول چشمام

 بگم که دستشو به نشونه سکوت باال آورد و خودش ادامه داد..  ی زیچ خواستم
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  ی...ول یعاشق اون دختر دونستمی...میعاشقم بش  یتونینم دونستمی...مدونستمی:من از همون اول که باهات ازدواج کردم مایجول

...االنم از  یدوسم داشته باش  کم یکنم حداقل توهم   یاومدم تا سع نیرو بکنم...بهت عالقه داشتم و بخاطر هم م یبازم اومدم تا سع

جفتشه و تو   ی کیکه اون دختر االن واسه اون   یمطمئن ش  خوامیبه دهکده خون آشاما...م می پدرت اجازه گرفتم تا باهم بر 

  ی پس وقت میری که ما کجا م  دونهیهم نم چکسیسه داشتنت...درضمن هداشته باشم وا  ی د یتا حداقل منم ام یبهش برس  یتونینم

 قصر حواست باشه...   میبرگشت
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                                  رز

 ... می:بدبخت شد اکوید

 شده؟ی:چمت

 کاغذ رو به دست مت داد و گفت   اکوید

 و اون سه تا رو بهمون برگردونه... خوادیم  یکاخش تا بگه چ میهمه ما بر د یبردتشون قلمرو خودش...نوشته با ای:سوفاکوید

 و گفت   اکوی هراسون اومد طرف د اریسام

 که....  سی ن یهمون ایسوف نی:ااریسام

 :اره همونه... اکوید

 ...کننی م  میز من قاا ویزی چ هی دارن   نایبهشون نگاه کردم...ا یتنگ کردم و با کنجکاو چشمامو

 کنن..  م یهم قا وی زیکه بخوان چ نن یبی:مگه تورو می)وج

 جون...  ی وج ایگ یراس م اع

 که گوش بده...  ه یک  گمیراس م شه ی:من همیوج

 ..( یها باز پررو شد  گمشو

 ... گهیوجدان  پررو بره...واال خل شدم د ن یمحکم زدم توو سرم تا ا  دونهیهم  بعد 
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االرض زدم به اتاق   یط  عیتازه رو بهش بگم...سر  یخبر ها نیتا ا نی سو شیگرفتم برم پ میندارن تصم ی حرف گه ید  نایا دمید

 بود....  یچشم باز کردم اتاق خال ی وقت ی ول نیسو

____________________________________ 

                                نیسو

و به طرف    ختمیمرد رو انداختم توو چاله و خون دور دهنم رو پاک کردم....رو چاله که االن پر بود از جنازه رو خاک ر جنازه

 خودمون بودم...  ی ایبعد توو دن یا  هی دروازه رفتم...چشمام رو بستم و وارد دروازه شدم و ثان

 ... ادیدر ن ی روان مز یاون ج یاکردم تا زود برسم قصر که صد  دنییشروع به دو عیسر
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 مانعم شد..  مز یمزخرف ج  یقصر ..خواستم برم داخل که صدا دمیرس 

 ؟ ی:کجا بود مزیج

 برگردم بهش نگاه کنم آروم گفتم  نکه یا بدون

 رفتم بودم اونطرف دروازه... _

 رفتم داخل....  ع یرو ندادم و سر یا  گهیحرف د چیهم بهش اجازه ه بعد 

 ... زدیاز خدمتکارا حرف م ی کیبود و داشت با  ستادهیوا یی رایپذ  یتو  رز

 رز..._

 بهم نگاه کرد و لبخند زد و گفت  برگشت

 ؟؟ ی..کجا بود ی:اع اومد رز

 ؟؟ یکنیم کاریچ نجایرفته بودم شکار..ا_

 مبل نشوند....  یهول زده اومد دستمو گرفت و بردم رو  عیاومده باشه...سر ادش ی یز یحرفم انگار چ نیباا
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 بده...  دم یخبر برات دارم از عکس العمل بچه ها فهم ه ی نی:سورز

 و منتظر بهش نگاه کردم تا حرفش رو بزنه...   دمیرو توهم کش اخمام

همه برن کاخ اون تا سه   د یکاغذ هم گذاشته که با  هیبرده کاخ خودش..  ایبه اسم سوف یشخص  هی پدرومادرت رو  گفت یم اکو ی:درز

 رو برگردونه...   رش یتا اس 

 باال دادم و کنجکاو گفتم   ابروهامو

 ه؟؟ی سه نفر؟؟!!!اون نفر سوم ک_

 هاشو باال انداخت و گفت شونه

 .. دونمی:من نمرز

 که ازش حرف زدن...   هیاون نفر سوم ک  ی نینگفتم و به فکر فرو رفتم... یز یچ گهید

 بفهم...  ی زیتونستم چ د یبرم اونجا شا ی خوایم:رز

 مانعم شد...  مزیج یبگم که صدا ی زیچ خواستم

 ...  هی اون نفر سوم ک دونم ی:من ممزیج

 نگاه کردم و گفتم  مزیتعجب برگشتم به ج با

 ؟ی چرا به حرفمون گوش داد _

 کنارم نشست و دستش رو انداخت دورم و گفت  اومد 

 ....فهممیقبل تو م  ویزیکه من هرچ  یدونی...خوبه خودت ماری در ن ی خنگ باز نی:سومزیج
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 شد...  بیغ عی کردم بهش و سر ی بهم نگاه کرد که اخم د ی.....به رز اشاره کردم بره...با تردمزی...لعنت بهت جهوووف
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معذبم   نیبند انگشت باهاش فاصله داشت و بخاطر هم  هی گرفت و برگردوند طرف خودش..صورتم صورتم رو توو دستش   مزیج

 ...کرد یم

 ...ستمیمن راحت ن  یولم کن  شهیم مزیج_

 زد و آروم گفت   یلبخند 

 ... زمیمن راحتم عز  ی:ولمزیج

  عی...چشماش بسته شد که سررسهیاحمق به هدفش م مز یج نینکنم ا یاگه کار  دونستمی...مشد ی م  کتریهرلحظه نزد صورتش

 گفتم  یهولش دادم عقب و با لحن عصبان

 وگرنه... ی کنیم ی کار ن یلطفا بار آخرت باشه که همچ مزیج_

 ؟؟!!!!  زم یعز ی :وگرنه چمزیج

مزخرفش شدم   ی کارا نیا الیخیخنده اش بلند شد...ب ینثارش کردم که صدا رلبی ز یشعور یرو با حرص ازش گرفتم و ب چشمام

 و گفتم 

 ه؟؟ ی ک ا یاون سوف ه؟؟اصال یاون نفر سوم ک یبگ  یخواینم_

 ... یمطمئنم کن  یز یچ هی از  د یاول با نی سو  ی...ولهی ک ایبگم سوف د ی:اوووممم خب بزار اول بامزیج

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم  با

 مطمئنت کنم؟؟!! د یبا یاز چ_

 اطراف نگاه کرد و بعد صورتش رو جلوتر اورد و گفت   به

 کنم...   ف یرو واست تعر ییزایچ د یهم من به تو...با ی دار  ازی.هم تو به من ناجبارم.  ی ول  گفتمیاالن بهت م  د ینبا نی:سومزیج

 ...خب درست حرف بزن منم منظورت رو بفهمم...یگ یم یچ مزیج_

 جلو و اروم توو گوشم گفت   دمیرو گرفت و کش دستم

 ... یکنیاول مطمئنم کن بهم کمک م یول  گم یبهت م  وی:همه چمزیج

 ؟؟ یکمک واسه چ_
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 تر از قبل زمزمه کرد...   اروم

 بالدازار... ه ی :واسه نابودمزیج
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 نگاه کردم و گفتم  مز یتعجب به ج با

 ده؟؟ ینقشه جد  ایانا؟؟ی!!!!!مغزت تکون خورده اح؟؟یچ_

 و در رو بست و قفل کرد...  م یاز جاش بلند شد و دستمو گرفت و منو به سمت اتاقش برد...وارد اتاقش شد  کالفه

 بود... ی اون مزخرفاتت چ ای...نجایا ی ...چرا منو آوردیکنیم کاریچ ی معلوم هس دار مزیج_

 جلو چشمام ظاهر شد... یتوو هوا زد که برگه ا  یبهم بده بشکن ی جواب نکه یا بدون

 :بخونش..مزیج

....تموم که  شد ی گرد م  شتر یچشمام ب خوندمی که م ی گرفتم و شروع به خوندن اون کاغذ کردم...با هرکلمه ا مز یچشم از ج د یترد با

 و گفتم  مزیشد با تعجب برگشتم سمت ج

 ....نیا_

 منه... ی برگه بردگ نی:اره امزیج

 رو تخت نشستم و گفتم  ی سردرگم با

 !!!!؟؟یتو هم مثل من برده بالدازار ینی_

 که مملو از غم بود گفت  یی نشست و با صدا کنارم

 رو قبول کنم...  ی بردگ  می:آره منم مثل تو اجبار شدم واسه نجات تنها آدم زندگمزیج

 !! ت؟؟یتنها آدم زندگ_

 ...رون یاالن پاشو برو ب   نیاگه نه که هم یول  کنم یم ف یبرات تعر و یهمه چ یکمکم کن   ی:اوهوم...اگه بخوامزیج
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که ضمانت تورو بکنه...تا    خوامیم ی زیچ ه ی منم  یول  کنم یاگه منظورت از کمک نابود کردن بالدازاره که معلومه حتما کمکت م_

 ..ی نکن چارم یمثل دفعه قبل ب

 :باش صبر کن... مزیج

 و چشماش رو بست... ر وایپشت تختش و دستش رو گذاشت رو د واریشد و رفت طرف د بلند 

اونو برداشت و بعد   مز یرو طاقچه بود که ج ک یکوچ ی بطر هی اومد... رونیب واری طاقچه از د هی شکافته شد و  واریبعد د قه ی دق چن

 برگشت... شیبه حالت عاد وارید

 رو به دستم دادو گفت   شهیطرفمو ش  اومد 

 ... ینابود کن نیمنو باا یتونیحرفم م ریعمرم..اگه زدم ز  شه یواسه ضمانت من..ش  نیا_
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 رنگ بود...  اهیس  ی بود که توش پودر ها ک یکوچ شه یش  ه یرو آوردم باال و نگاهش کردم... شهیش 

 پودر باشه...  ی عمرت بسته به مقدار کردمی عمرته؟؟!!فک نم شهیش  نیا_

 .. رمیمیمن م شون ی...اون پودر از وجود منه اگه بسوزونسین ی :اونا پودر معمولمزیج

 اها..._

 و گفتم    بم یرو گذاشتم توو ج شهیش 

 ... گهیکن د فیخب من قبول کردم حاال تعر_

 ...ستادی و رفت سمت پنجره و پشت به من وا د یکش  یق یعم نفس

من   ی زش کم شده بود...بالدازار خانوادمو کشت ولا یی زایچ ه ی ی ول  تهیراجب من و بالدازار واقع  یکه تو خوند   ی: اون داستانمزیج

از شانس   ی..اونو برداشتم و فرار کردم ول سالش بود 6خواهرم اونموقع همش  ی لیبدم...ام یرو فرار کمیتونستم خواهر کوچ

...گفت  نهکیشد و گفت که باهام معامله م مونیپش ی رو بکشه ول ی ل یمن و ام  خواستی...ممیدبالدازار افتا ریمزخرفمون بازم گ

زندان   هی جز قبول کردن نداشتم...اون خواهرم رو توو  ی که من برده اون بشم...چاره ا ی به شرط ی ول  زارهیخواهرم رو زنده م
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بهش کمک  دش یپل ی ...من برده اش شدم و واسه انجام نقشه هادمشیساله ند 100من   بای گذاشته که االن تقر  ییجادو

دخترماه متولد شده...بالدازار  ه یقرن دوباره   نیکه بعد چند  د یاز افرادش فهم یکیبالدازار توسط  نکهیکردم...سال ها گذشت تا ا

  تورواحمقت  ی کنه و بزاره اون دوستا ریدهکده رو اس   یکه تموم اعضا د یشد واسه به دست آوردن تو...نقشه کش ص یهم حر

رو   ش یدنبال خانوادت و بق  ی..بعد هم که اومد ی کنن و تو کامل ش  انیا قدرت هات خودشون رو نمادرکمال آرامش بزرگ کنن ت

 ... یدونیهم که خودت م

 ه؟؟یاون نفر سوم ک یتو هنوز نگفت  مز یج یمتاسفم ول یلی...واسه خانوادت خدونمیاره م_

باهم ندارن   یرابطه ا چی...اون و بالدازار از هم متنفرن و هنهیتر از ا ف یضع یول ده یخواهر بالدازاره...مثل بالدازار پل ای:سوفمزیج

پس پدرومادرت رو گرفته تا تورو   یبرادرش شد  ریکه تو اس   دونهیندارن...اون االن نم ی هم خبر گهیهمد  ی از کارا جهیپس درنت

 رتت ببلعه... قد  تونه ی اون م ی ریتو بم یبکشتت چون وقت  خواد یکه اون م   فاوتت  نیبکشونه اونجا باا
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 ه؟؟ یمن هنوزم جواب سئوالم رو نگرفتم...اون نفر سوم ک  مزیج_

  اینسبتش با پدرومادرت  دونمی...نمایخودشو انداخت توو دام سوف شیسال پ  یل یدختره که خ  هی نفر سوم  دونمی:من فقط ممزیج

 ...ه یدهکده شما چ

 چپ نگاهش کردم و گفتم   چپ

 .. هی ک دونمی م  یگفت ی پس مرض داشت_

 بهم زد و گفت  ی سمتم و لبخند  برگشت

 ..گهی دختره د  هی :خب گفتم مزیج

 گلم..  ید یزحمت کش_

 زد و اومد کنارم نشست... یحرفم قهقهه ا  نیباا

 ... میبکش رون یب ایو هم پدرومادرم رو از چنگ سوف میهم بالدازار رو بکش یما چجور ی بد  حیتوض  شهیخب م_
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  یعمرشه ول شهی....سال هاست که خوده بالدازار هم دنبال ش  اس یسوف  شیعمر داره که پ شهیش   هی بالدازار  نیسو نی:ببمزیج

 ... رتشیبگ  ایاز سوف تونهینم

 ... می کن دایپ ایرو از توو کاخ سوف شهیاون ش  میبر د یبا ما

 .. میانجامش بد  ی راحت نیبه ا م یتونی آسونه...اخه خل و چل مگه م یلیخ  نکارایهمه ا کنمیکه حس م  یزن یحرف م ی جوری مزیج_

 ...مونه یدوتا موضوع م  یحل کرد ول شهیداره...اونا رو م یسخت  ی..کل  ن یسو سین یراحت نی:معلومه که به هممزیج

 ؟؟یچ_

با   یکرده ول  دایبهم اعتماد پ کمیچن سال  نی..توو امی کن یزار رو راضبالدا د یبا نجا،ی:اول واسه چن وقت نبودنمون امزیج

 و کار دوتامون اونموقع ساخته اس...  فهمه یم  وی اشتباه همه چ نیکتریکوچ

 کردم و گفتم  یاخم

 م؟ یکن کاریچ د یخب پس با_

تو واسه نجات   م یری...من و تو همراه هم مینجاتشون بد  یدار  الیو تو خ ده یدزد ایکه پدرومادر تورو سوف  گم ی:من بهش ممزیج

 عمر بالدازار...  شهیپدرومادرت و من واسه آوردن ش 

 !!! شه؟یم  یراض ی راحت نیبه هم ینی_

 موضوع دوم...  مونه ی...مکنمینکن خودم درستش م نویا الی:تو خمزیج
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 ه؟؟ یخب اون موضوع چ_

 ... می با خودمون ببر د یتورو هم با ی ما دوستا  ینی...نیبه کاخش بر د یگفته که همه شما با ای:سوفمزیج

  ام یمحاله که بزاره ب گهید نه یاونا رو به خطر بندازم و دوما اگه ساشا منو بب گه ید  خوامیامکان نداره...اوال من نم مز ی!!!نه جیییچ_

 ... یراه نیتوو همچ

 و گفت  ستادیمن وا  یرو از جاش بلند شد و اومد روب کالفه
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  چکسی و تا خودش نخواد ه  یی..چون کاخش جادومیبش ایوارد کاخ سوف  می تونینم یواشکی وجه   چیما به ه نیسو نی:ببمزیج

  گهیاقا ساشا د ی...واسه اون حرفت که گفتمیداخل ش   می تا به واسطه اونا بتون م یاونا رو با خودمون ببر  د یداخل بشه...پس با  تونهینم

 که اونا ما رو بشناسن....  میر ینم یبگم که ما جور د ی..بایتو بر  زارهینم

 و متعجب گفتم  د یباال پر ابروهام

 ؟؟ یچ ینی_

 ... یفهمی خودت منظورم رو م ی اریفشار ب تی به اون مغز فندوق کمی:مزیج

 شدم و گفتم ی ...عصبدمینرس  یا  جهیگشتم به نت ی زیهرچقدر توو ذهنم دنبال چ ی نگفتم و به فکر فرو رفتم...ول یزیچ

 ...  گه یبگو د مزیاه ج_

 کرد و گفت   یا خنده

 و من...  ی چهره بد  رییتغ  یتون یتو م ی :مغز فندوقمزیج

 و گفتم  دمیحرفش رو ادامه بدم و ذوق زده از جا پر نذاشتم

 ...میو همراهشون بش م یبد  رییرو تغ   تمونیهو د یما با ی گ یم ینی_

 به دست زدن کرد و با خنده گفت  شروع

 ...ی :چه عجب راه افتادمزیج

 نثارش کردم و دوباره نشستم... ی کوفت

 هاش رو پاک کنم...  بی روش فکر کنم و ع کم یخودمم  د ینقصه...با ی بگم ب تونستمینم یخوب بود ول نقشش

 ف بزن... اتاقم با رز کار دارم توهم لطف کن و زودتر با بالدازار حر رم یمن م  مزیخب ج_

 رفتم...  رونیاز جام بلند شدم و از اتاق ب  ع یگفت و منم سر  یا باشه
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                               کیما

 ... می و به سمت دهکده خون آشاما راه افتاد  میاز مرز خارج شد  ایجول با

اونطرف   میاونجا...پامون رو از مرز بزار م یراحت بر میکه بخوا سین  کریدر و پ ی اونجا مثل قبل ب گهی...االن که دایجول گمایم_

 ... کننیم چارمونیبفهمن ب

 نگران بهم نگاه کرد و گفت  افه یو با ق ستادیوا

 رو نکرده بودم...  نجاش یمن فکر ا ک یما  یگ یراست م  ی:واایجول

 گرفتم و شروع به راه رفتن کردم و گفتم  دستشو

 ... میکنیم دایپ یراه ه ینداره حاال  بیع_

 .. ی:ولایولج

 و اما فک نکن... ی ..به ولسسسیه_

بهش زدم و   ی..لبخند دهیترس  دادینشون م  افشینگاه کردم ...ق ای به مرز خون آشاما..به جول مید یتا رس   میسکوت راه رفت  توو 

 آروم شه..  کمیدستش رو محکم گرفتم تا 

مرزه و الزم   ک ینزد نا ی...خداروشکر قصر انهیاطراف نباشه و ما رو بب  نیا ی ...با دقت به اطراف نگاه کردم تا کسمیمرز رد شد  از

 ... دمییو به سمت قصر دو  دمیرو کش ای ...جولمیوارد دهکده بش سین

 .. یری کجا م  ی...بدون فکر دار  یکن یم کاریچ کی:ماایجول

 پشت قصر...  مید یبعد رس  قهیادامه دادم ...چن دق دن ییرو ندادم و به دو  جوابش

 حتما نگهبان داره...  ییداخل ..در جلو  م یبر نجایاز ا د یبا ای:جولکیما

واسه ما خوب   نینبود و ا یپشت اطیتوو ح ی چکیباال بره که نذاشتمو خودم اول باال رفتم...ه واریتکون داد و خواست از د یسر

 بود... 

 گرد شد...  ایجول  دن یچشمام با د ی رو صدا بزنم ول یبرگردوندم تا جول  سر

 نشستم ...  یو رفتم کنار جول  نییپا دم یشده بود...پر هوش ی ..انگار ب نیزم یبود رو  افتاده
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 ...فرو رفتم.  یکیشدم و با ضربه دوم به تار جیکه ناغافل به سرم خورد گ ی به محض نشستنم با ضربه ا ی ول
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                              نیسو

 مبل بلند شدم و دوباره صدامو باال بردم و داد زدم...  ی از رو ی کالفگ  با

 گههههههههید ایرز ب_

 و برگشتم..   دم یاز پشت سرم شن صداشو

 ...یزن یچقدر غر م ی :وارز

 ...دمی چپ نگاهش کردم و غر چپ

   یساعته عالفم کرد  هی رز فقط خفه شو..._

سر به قصر   هی  می تا باهم بر ادیساعته منتظرم که ب  هی دادم... لشیباز کرد که بازم چشم غره تحو ی به حالت احمقانه ا ششوین

 ...میبزن

 در بلند شد....  یگرفتم و خواستم چشمام رو ببندم که صدا دستشو

 در رو باز کرد و اومد داخل...  ز میگفتم که ج ی بله ا ت یرو با حرص باز کردم و با عصبان چشمام

 مز؟یج شدهیچ_

 کنار تخت نشست و گفت   یصندل ی رو

 کار دارم...  نیبا سو رونی:رز برو بمزیج

 ...  می به قصر بزن ی سر ه ی می رفتیم  میما داشت مز یج یول_

 بگو... ایبعد ب ی د ید  ی...رز تو برو هرچیبر خواد ی: تو نممزیج

 ..شدم. ره ینشستم و منتظر بهش خ مزیاشاره کردم بره...رز که رفت منم رفتم کنار ج یبهم نگاه کرد که با کالفگ  رز
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 : با بالدازار حرف زدم... مزیج

 .....واقعا.زییچ_

 فکر کنه...  د یبهم نداد...گفت با ی االن جواب ی:اره ولمزیج

 فکر کنه... خوادیم  یاخه به چ_

 باال انداخت و گفت   ی ا شونه

 ...دونمی:نممزیج

 سئوالم به ذهنم اومد و به زبون آوردمش.. نکه یشد تا ا نجادیسکوت ا نمون یب ی ا قه ی دق چن
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 که...  شناسنمونیخب اونا از صدامون م می چهره بد  رییما اگه تغ مزیج_

 .. دهیم  ریی..صدامون رو تغمیخوریهس م یمعجون  هی :فکر اونجارو کردم...مزیج

باهاشون   م یخوایو چرا م  م یا یکه ما ک   گنی...اصال اونا نممیبا بچه ها همراه ش  د یبا ی ما چجور یاصال فک کرد  مزیاها...بعد ج_

 ...میبر

 خاروند و گفت  کمی سرشو

 فکر نکرده بودم...  ن ی...اصال به ا دونمی:نممزیج

  نم یکه من سو  کننیکه بهمون شک نکنن...مطمئنن اگه شک کنن فکر نم  می کن دایپ ی راه هی د ی...بامزیموضوعه ج نیمهمتر نیا_

 ... می قصد شوم دار  هی  ای میجاسوس  کننی...فک م مزیتو ج ای

 بگو بهم...  د یبه ذهنت رس  یز یتوهم فک کن اگه چ گردم یم  یراه ه ی ...دنبال دونمی:اوهوم ممزیج

 باش..._

 چشمام گرد شد و با تعجب گفتم  یگوش   دنیآورد....با د  رونیب ی گوش  ه یو  بشی نگفت و دست کرد ج یزیچ
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 مز؟؟یج ی از کجا آورد ویگوش _

 ...  دمی:خرمزیج

 داره؟؟   یفروش  یگوش  نجایا ؟؟مگهید یهاااا؟!!خر_

 حرص بهم نگاه کرد و گفت  با

 ..دمی آدما خر یایخنگ نباش ...خب از دن نقدریا نی:سومزیج

 .... دهیانتن م یاصال گوش  نجایمگه ا گهید زیچ هیآهاااا..._

 ...دم یاوقات آهنگ گوش م یبعض نی...من بااکاریچ خوام ی آنتنش رو م ن یسو یییی:وامزیج

بهش   ادیو آهنگ...ز  مزی...جبهیواقعا از عجا گه ید  نیدادم ساکت بمونم....ا ح یشدم و ترج ره یشده فقط بهش خ گردیچشما با

 ..ادینم

کمکم    یروز  ه ی خوب باشه و  تونهیم مزیج  کردم یممکنه....مثال من اصال فکرش رو هم نم ی زیهرچ ا یدن  نی..توو اادیب  دمیشا البته

 خب....  یکنه ول 

 هوا بخورم... کم یشدم و بلند شدم رفتم توو تراس تا  شیو گوش   مزیج ال یخی...بهووووف
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                              کیما

چشمامو باز کردم   دنی...اونا که تا دکردنیبودن و بهم نگاه م  ستادهیسرم وا یجفت چشم باال6  دمیدرد چشمامو باز کردم که د با

 سراشون رو بردن عقب ....بلند شدم و توو جام نشستم و به اونا نگاه کردم... 

 ....م ی ما توو قصر  ینیو دوستاشن...پس   یسام نکه یا اع

 گفت  ی با کالفگ  یبلند شدم که سام خواستم

 ؟؟ یکنیم  کاریچ نجایتو ا کی:مااریسام
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 رو...  اینه جول  دم یرو د نینه سو یبهش ندادم و اطراف رو با چشم گردوندم ول  یجواب

 باتواما!! کی:مااریسام

 و گفتم   م یشونینشوندم رو پ یاخم

 کجاست؟؟  ایجول_

 ه؟؟ ی ک ای:جولمت

 ون دختره که باهام بود...هم_

 اش کنه... نهیحالش بد بود دکتر فرستادم معا ی :باالس به هوش اومد ولمت

 اها باش_

 ؟؟ یکن یم کاریچ نجایحاال جواب سئوال ما رو بده..ا ی:جواب سئوالت رو گرفت اریسام

 شدم و گفتم  رهی ساشا که تا االن ساکت بود خ یتوو چشما  لکسیر یلیخ

 ... نمیرو بب نیاومدم سو_

 د یغر  یا ی توهم و با لحن عصب د یحرفم ساشا اخماشو کش نیباا

 ؟؟ی دار کاریچ نی:تو با سوساشا

  ی لیخ افشیشدم...ق ره ی...پس فقط توو سکوت بهش خکنهیام م  کهیت  کهیساشا نباشه ت  لیبزنم که به م یاالن اگه حرف  دونستمیم

 ... داغون شده  یلیمعلومه خ ی ول  دونمیحالش رو نم ن یا لیبود ...دل یغم ه یشکسته شده بود و توو چشماش 

 ؟؟ ییییدار  کاریچ نیتو با سو کی...مای:زبون ندارساشا

 حفظ کنم  مویکردم خونسرد  یخودم اومدم و سع به

 ... دمینشن ن یاز سو ی خبر گهی د م یاز قصر فرار کرد نکهی...اخه بعد اانهیسالمه  نم یبب خواستمی ندارم فقط م ی:کارکیما

 مبل نشست... ینگفت و رفت رو  یزیچ ساشا
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 نگاه کردم و آروم گفتم  اریسام به

 ساشا چشه؟؟_

 اومد سمتم و دستمو گرفت و گفت  یحرف چیه یب اریسام

 باال... میبر ای:باریسام

مبل نشست و منم روبروش    یرفت رو  یسام م ید ینگفتم و دنبالش رفتم....به طبقه باال که رس  یزیچ  ی کردم از کاراشون ول تعجب

 شدم...  رهینشستم و منتظر بهش خ

 و گفت    د یکش ی قینفس عم 

 شد... د یتوو کاخ اون ناپد   میبالدازار رو نابود کن  میاز همون روز که ما تونست ی نیزده... بش یماهه که غ ۶کینزد نی:سواریسام

 گفتم   رتیاز تعجب باال رفت و با ح امابروه

 ...شهیزده...مگه م  بش یغ یچ ینی_

 ..شد. بیاونا غ  نیب ن یاومد و سو رون یعالم دود ب  هی  یرو شکست...از اون گو  یگو  ه ی بالدازار رو کشت  ی...وقت گهی:شده داریسام

با نابود شدن   میاز وجود بالدازار نبوده که بگ  ی که جزئ  نیاخه...سو شه ینگاه کردم....مگه م اریو ساکت به سام  دمیتوهم کش اخمامو

 نکنه...  ی که خودش فرار کرده باشه...ول  دهیبع  دمید نیهم که من از سو یی ها یقرار ی....با برفته  نیهم از ب ن یاون سو

 با تعجب از جام بلند شدم و گفتم  عیسر

 داد؟؟؟  مزیبه ج ویواسه معامله چ نیسو_

 و گفت  د یاخماش توهم کش اریسام

 رو خواسته بود...چطور مگه؟  روهاش ین مزی:جاریسام

 بخواد؟؟  یزیچ نی که همچ  ید یشن ؟؟خودت یکرد توهم اونجا بود  یدرخواست ن یازش همچ مز یج یوقت_
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خواست واسه   روین مز یگفت ج رونیاومد ب نیهم سو یتنها باهاش حرف بزنه...وقت خواد ی اونو برد توو اتاق و گفت م مزی:جاریسام

 معامله... 

 شروع به راه رفتن کردم و گفتم  ی کالفگ  با

 مز؟؟ یج شیپ  نینرفت نیبرگشت نکهیبعد ا_

 :نه..اریسام

احمق هم خودش رو در   نیرو خواسته و اون سو ن یخوده سو یعوض مز ی...اون جنیخنگ باش  نقدریا ومد یبهتون نم اریاه سام_

 بالدازار معامله کرده.... یبرابر جا
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 ؟؟ یمطمئن  کی!!!!مایییی:چچچاریسام

 احتمال درسته... نیدرصد ا۹۰ ی ول  ستمیمطمئن ن_

 ......خاک توسر من ی:وااریسام

 ... سیسابقش ن ی جا گهی...مطمئنن اون دمیکن دایرو پ مز یج می تا بتون  میکن  یفکر هی  د یولش کن حاال االن با_

 بدون توجه به حرف من گفت  اریسام

منه   یاتفاق واسه سهل انگار ن یشده...بفهمه ا وونهیشد..داغون شد...د  ر یمدت پ ن یاون توو ا کی...ماکشهیساشا منو م  ی:وااریسام

 ... کنهیم چارمیب

 طرفش و شونه هاش رو گرفتم و گفتم  رفتم

 ...میموضوع بکن ن یبه حال ا د یبا یفکر  ه ی یی ...فقط دوتامیگ ی...به ساشا نم اریاروم باش سام_

 و گفت   د یکش  ینفس

 ...بخشمیخودمو نم  چوقتیسالم باشه وگرنه ه نی:خداکنه سواریسام
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 .. کننیشک م ننیبب  ینجور یرو ا افتی..ق نییپا م یاالن آروم باش بر_

مبل نشسته بود و    یکه رو   دمیو رفتم سمت راه پله ها...از باال ساشا رو د  دمیکش  یقی ...منم نفس عمنییتکون داد و رفت پا یسر

چن   نی...معلومه واقعا عاشقه...من توو اکشهیداره عذاب م  ی لیخ چارهیدستاش گرفته بود...دلم به حالش سوخت...ب ن یصورتش رو ب

مثل ساشا عاشق  تونمی...من نمیشدم بخاطر حبس بودنم توو قصر و ازدواج اجبار تی...اذنیسو ه یورنه واسه د  ی شدم ول ت یماه اذ

و    دمید یرو توو چشماش م  یقرار یب دمیکه ساشا رو د   یمثل اون عاشق باشه...از همون بار اول  تونه ینم چکس یه ینیباشم... نیسو

کمکشون کنم و در   خوام یقبول کنم...من م  د یبا قبول کنم....اما االن  خواستمینم ی ما دوتا اونه ول ن یب یعاشق واقع دونستمیم

ما سه تاس رفتم    نیکه ب  یمثلث  نیکه از ا  گمیرو از بابت خودم راحت کنم...بهش م الشیاالن خ د یباشم...با ششونیپ د یبا جه ینت

 ... نیاون و سو هیواسه عاشق شم ینم یو مانع رون یب

 رفتم و به سمت ساشا رفتم و کنارش نشستم ....  نییکه گرفتم مصمم از پله ها پا  یمیتصم با
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                                ساشا

افتاده ناراحت شده...خودش بهم گفت توو اون   ن یسو ادی  نکهیبخاطر ا د یگرفته بود ...حدس زدم شا  افشیاز باال که اومد ق  یسام

از باال اومد و    کیکه ما ششیبهش وابسته شده بود و مثل خواهر دوسش داره...خواستم بلند شم برم پ ی لیمدت که باهم بودن خ

 من نشسته ...   شیاالن اومده پ نیاونوقت ا می زنیم ر یهمو با ت هیسا نیکردم...معموال من و ا  اهکنار من نشست...با تعجب بهش نگ 

دوست    هی به بعد مثل   نیاز ا خوام ی م یندارم ول  اتش یبه جزئ یفت..حاال کاربهم گ  ویهمه چ ارینگام نکن...سام ی:ساشا اونجورکیما

 باشم....  هی تو و بق شیپ

 گرد شده رو بهش گفتم  یچشما با

 ...من؟تو؟ دوست؟؟!!! یگ یم ی چ یفهمیم چیه_

شدم ...بعدا که به هوش اومدم خواستم فرار کنم از قصر و   هوش یفرار کردن ب  نیو سو ی ساشا من همون موقع که سام نی:ببکیما

 کردن...بعد هم به اجبار برام زن گرفتن....   مینکردن و توو اتاقم زندان یکنن ول  دم یتبع خواستنی...مد ی بابام فهم ی برم دنبالشون ول

 گم که نذاشت و گفت ب یزی ازدواج کرده...خواستم چ کیچشمام اندازه توپ شد...ما ی واقع ی حرفش به معنا نیباا
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  رونیچن ماه اجازه ب ن یحرفمو تموم کنم...اره من االن زن دارم...اون دختر که االن باالس زن منه...توو ا نیبزار نینگ  یچی:هکیما

که   ییبودنم،واسه اجبارا ینه...من واسه زندان دم یاالن فهم ی ...ولنهیهام از نبودن سو ی قراریب کردم یرفتن از قصر رو نداشتم...فک م

که خراب کنم   ومدم ینه من...نگران من نباش...من ن  ییتو هی که عاشق واقع ی ما دوتا اون نیبودم....ساشا ب قراری ب شد یم ل یبهم تحم

 ...می کن  دایرو پ نیسو کنم یو کمک م رون ی ب رمیمثلث م نینه...من از ا ای نیشما ها سالم نمی...امروز فقط اومدم بب ویزیچ
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 ...دستمو گذاشتم رو دستش و گفتم سیتوو کارش ن یحس کنم که کلک  تونستمی...مدادیم  قتی حق ی بو حرفاش 

 از االن... سین نی تنها مشکل ما نبودن سو ی...ول یبه جمع ما خوش اومد _

 ه؟؟ ی چ گهی:دکیما

شم ..بلند شدم و   ال یخیرو ب ان یدادم فعال اون جر حیملکه و پادشاه رو بگم که دکتر از طبقه باال اومد ...ترج ان یباز کردم جر دهن

 به سمت دکتر رفتم...

 حالش چطوره ؟؟ _

 اشاره کرد و گفت  کیزد و به ما  یلبخند 

 همسر اون خانومه؟؟  شون ی:ادکتر

 رفت و گفت  کیتکون دادم که به طرف ما یسر

 مردجوان...همسرت بارداره..   گمیم  کی:تبردکتر

به اون دختر نداره اونوقت االن   ی حس گهیم نکهی...امیبلکه همه ما از تعجب فک کنم شاخ در آورد کی حرف دکتر نه تنها ما نیباا

 اون... 

 کرد و رفت.. ی خدافظ م،آرومیما همه توو حال خودمون د یکه د دکتر 

 ؟ یندار یبهش حس  ی تو مطمئن کیما_

 و گفت   شیشونینشوند رو پ یاخم
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 !!! ؟یچ ینی:کیما

 من جواب داد...   یبه جا مت

 حامله اس؟!!!!!!!  ی بعد االن چجور ی به اون دختر حس ندار یگ ی:داداش تو م مت

 به هممون نگاه کرد و گفت  یچپ چپ

 :خب حاال دست خودم که نبوده... کیما

 داشتم االن...  ازیاستراحت ن کمیم توو اتاقم....کردم و منم رفت  یرفت طبقه باال...خنده ا د ییدو ع یهم سر بعد 
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                            نیسو

 تخت نشستم و منتظر به رز که تازه برگشته بود نگاه کردم...  ی رو

 بود اونجا؟؟  ؟؟چخبریبزن ی حرف ی خوایرز نم_

 بود فک کنم...  کیما  نهی....اسم گرگدنیوارد دهکده شده بودن و اوناهم فهم  یواشکی نه ینبود ...فقط انگار دوتا گرگ ی خبر چی:هرز

 !! کرد؟؟یم  کاریاونجا چ کی!!!ماک؟؟یما_

 فک کنم... نه ی:اومده بود تورو ببرز

 رز رو بشنوم.... یخبر ها هی ...حوصله نداشتم بقرونیگفتم و از جام بلند شدم و رفتم از اتاق ب ییاها

 ... دونستمیرو نم لشیدلحوصله بودم و   ی ب یلیخ

واسه خودم    افهیق ه ی خوام ی....مو چشمام رو بستم   ستادم یکه اونجا بود وا  یبزرگ نه یآ  یو در رو بستم...جلو  نیسالن تمر رفتم

 رو توو ذهنم تجسم کردم...  خواستمیکه م ی ا افهیاونجا آماده باشم...چشمام رو بستم و ق میرفت  ی انتخاب کنم که وقت

درد    نیقدرته...چن وقت که ازش استفاده کنم ا  نیعالئم بخاطر استفاده از ا ن یرو حس کردم...ا  جهیو سرگ  د یچ یتوو سرم پ ی درد

 ... رهیم  نیهاهم از ب



 ۲دخترماه 

40 
 

 ...خواستمی که م  یز یشدم...خوبه همون چ ره یخ نه ییکه تموم شد چشمام رو باز کردم و به آ  درد 

بود   ینگاه کردم...عال دم یجد  افهیو به ق  دمیبه موهام کش یرنگ...دست  یگندم ..پوست یمعمول  ی..لبایقلم  ینی..بیمشک یچشما

توو   اد یکه ز زارم یو کاله م بندم یچشم گرفتم و رفتم توو فکر......اها خب موهامو م نهیبکنم..از آ یفکر  ه یواسه موهامم  د یبا ی ول

 .... افهیاز ق نمی نباشه...خب پس خوبه...ا د ید

 رفتم....  رون یهم ب نیکردم و از سالن تمر  یخودم برگشتم..هوف  یاصل  افهیبستم و به ق چشمامو

 ..بمونم   تونمی جا نم هیچه مرگمه اخه..  من
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 در اتاق بلند شدم و نشستم رو تخت... ی چم شده بود اصال....با صدا دونمی...نماستراحت کردم تا حالم بهتر شد  یساعت چن

 بله؟؟ _

 اومد داخل.. مز یباز شد و ج در

 خانوم... ی:چطورمزیج

 !! ؟یا ی...سرحال به نظر میخوبم تو چطور _

 کنارم نشست و گفت  اومد 

 ؟ ی :اماده امزیج

 رو باال دادم و گفتم   ابروهام

 ؟؟ یچ یبرا_

 زد و گفت    یلبخند 

 ..... :باالخره بالدازار موافقت کردمزیج

 زده گفتم  جانیو ه دم یتعجب از جام پر با
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 جون من؟؟ _

 :اوهوم... مزیج

 هم به خنده افتاد...  مزیکه ج دمیو باال پر دمیکش  ادیفر  یخوشحال با

 ...گهی د م ینخند پاشو جمع کن بر_

 ... میکمکشون کن  میخوایم میو بگ  ششون یپ می بر د یبا یاول بگو چجور نیبش ای:بمزیج

 ام جمع شد و آروم نشستم کنارش و گفتم  خنده

 م؟ یکن کاریچ د ی...خب باایگ یراس م_

 ..می و واسه کمک اومد  م ینیسو ی از دوستا می بگ  ه ینظرت چ گمایم_:مزیج

 ... سین ینه اصال فکر خوب _

 گفت و ساکت به فکر فرو رفت...  ی آروم باش 

 اومد... ادمی یز یچ هی به مغزم فشار آوردم که  کمی

 م یباهاشون بر م یخوای و واسه انتقام م می دار  نه یک  ایماهم از سوف میبگ  هی ...نظرت چدمیفهم مزیج_

 م؟؟ یبگ  یچ  میدار  نهیک  یواسه چ دنیاگه پرس  ی ول  هی :فکر خوبمزیج

 ... میگ یخواهرت رو م ه یقض_
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 تکون داد و بلند شد.. ی ساکت موند و بعد آروم سر ی ا قه ی دق چن

 ؟؟ یانتخاب کرد  ی زی چ افتیواسه ق ی...راستمعجون ها رو آماده کنم  رمی :خوبه...آماده شو من م مزیج

 اره..._
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 با خودمون...  مشیبری:باش پس اماده باش اون رز روهم خبر کن ممزیج

 ... رونیرفت ب مز یتکون دادم که ج یسر

 روبرو شدم...  دمیجد  افه یبعد با ق یا ه یتم ....بازم همون درد و ثانچشمام رو بس  نه یآ یشدم و رفتم جلو  بلند 

 زدم به خودم و به سمت کمد رفتم...  یلبخند 

کاله   تونستمیسرم بستم...چون نم یپام کردم ..کت کوتاه چرمم رو هم تنم کردم و موهام رو محکم باال یشلوار تنگ مشک هی

 ... ردمکیواسه موهام م گه یفکر د ه ی  د یبزارم االن با

 رنگ مو افتاد...  ی اسپر ه یکنم که چشمم به  دایپ ی زیچ ه یتا  کردم یباز م ی کی ی کیکمد رو  ی ها کشو

 رنگ کردم...  یی طال ی برداشتمش و اون قسمت موهام رو که بسته بودم رو با اسپر ع یبود ...سر ییطال رنگش

 خوشگل شدم... ی لیرژ مات قرمز رنگ هم به لبام زدم که خ  هی االن بهتر شده بود.. اوهوم

 دل کندم...   نهیفرستادم و از ا  نهیواسه خودم توو آ یبوس 

 نشه.... دهیساشا که گردنم انداخته بودم رو فرستادم توو لباسم تا د گردنبند 

 توو اتاق ظاهر شد...  دفعهیکنم که خودش  دایتا رز رو پ رونیاز اتاق برم ب خواستم
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 ... این یا  دفعهیرز خدا خفت کنه...هزار بار بهت گفتم _

 و گفت  د یخند 

 باش... افه یق  نیبا هم شهیشو و هم  الیخی خودتو ب افهیاون ق ای..بیشد  یگر یچه ج نیسو گمایحاال...م د ی:ببخشرز

 خنده...  رینگاش کردم که باز زد ز یچپ چپ

 ؟؟ ینخند...اماده ا  نقدریکوفت ا_

 درخدمتم...  شهی:اوهوم مثل همرز
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 تا من اون معجون رو هم بخورم صدام درست شه..  مزی ج شیپ م یبر ا یخوبه پس ب_

 ... می:باش بررز

 اتاق نرسه... نیپام دوباره به ا چوقتی ه گهید دوارمینگاهم رو بهش انداختم...ام نیاومدم و اخر رون یاون اتاق مزخرف ب  از

 ...میرو زدم و وارد شد  مزیاتاق ج در

 گرم بود...  ی زیبود و سرش با چ ستاده یبه ما وا پشت

 ..یاماده کرد  شد یچ مزیج یه_

 :اوهوم مزیج

 رو... افه یداده ق  رییتغ  نمیباو ا ول یسمتمون که دهنم باز موند...ا برگشت

 ... یدرشت و قلوه ا  ی...لبایقلم ینیپهن...ب ی...ابروهایمشک یو لخت...چشما  یپرپشت مشک یشده بود...موها کتر یکوچ کلشیه

 زدم و گفتم  یسوت

 ؟؟ ی داد  رییو موهات رو هم تغ کلت یتو ه یچجور  مزیج  ی ..ولبابا خوشم اومد  ولیا_

 ...دهیم ر ییتغ ویواسه معجونه همه چ نی:امزیج

 اها..._

هم   ی تحمل رقابلیکه گلوم شروع به سوختن کرد....درد غ  دمیبه دستم داد و خودش هم از همون خورد...منم اونو سر کش ی معجون

 افتادم... ن یو زم اوردم یکه طاقت ن د یچیتوو سرم پ

 رفت... نیطاقت فرسا گذاشت که درد از ب  قهی دستام گرفتم و محکم فشار دادم....چن دق  نیرو ب سرم

 و بلند شدم... مد یکش  یق یعم نفس

 ... یا  مزیج یوا_

بازم خوب   ینازکتر شده بود تن صدام ول کمیصدام رفت...خخخ صدام هم عوض شد... رییادامه ندادم و توجهم به سمت تغ  حرفمو

 بود... 
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 چه صدام باحال شده...  مزیخخخ ج_

 و گفت  د یخند 

 :اره خوب شده... مزیج

 اونم عوض شده بود...  یصدا خخخخخ

  ه ی...من سایو تو آن  نی...من اسمم ک وشهیاز حاال به بعد اسم هامون هم عوض م نیسو نی:کوفت به صدام نخند...خب ببمزیج

 حواست باشه پس... یآتش رو دار  ی رویفقط ن ی نی ی آتش افراز ه ی و تو فقط   می جادوگر معمول

 ندم... یوقت سوت ه یقشنگ به ذهنم بسپرم که  د ی...باسایو آن ن یباشه تکون دادم...کو ی به معنا یسر

 کنه؟ ینم ریی تغ م یزی:من چرز

 پس خودت باش... شناسنی:نه تورو که نممزیج

 :باش..رز

 م؟ی بر نیآماده ا  گهی:خب دمزیج

 ... میاره بر_

 و برگشت...  می ر یم م یگفت که ما دار  یرفت به اون بالدازار روان  عیسر مزی ...جمیرفت  رون یاز اتاق ب  باهم

 از قفس آزاد شده بودم...  گه ی...انگار دمیاومد  رونیکه ب  یاون کاخ لعنت  از

 و االن واسه خودمم...  ستمیبرده ن گهید  کردمیم حس

 رسوندم.... مز یچشمامو باز کردم و خودمو به ج ع یاومد سر ادمی که   یز یبا چ یول  دم یکش یق یبستم و نفس عم چشمامو

 آتش افراز باشم؟   هی د یط بامن فق  ی تو گفت گمیم مزیج_

 :اره...مزیج
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اونا اخه...اگه خون نخورمم که   شیخون بخورم پ یاتش افراز باشم پس چجور  هی ...اگه من فقط یفک نکرد  یز یچ هی تو به _

 ... رمیمیم

 دوباره راه افتاد و گفت   ه یبعد چن ثان ی...ول  ستاد یکرد و وا یاخم

 بهمون...  کننیشک م ی خوری ...چون اگه بفهمن خون میکن  هی و دور از چشم اونا تغذ  یواشکی د ی:بامزیج

 گفتم  ی حالت زار با

 پس؟  ارم یاخه خون از کجا ب_

 ... کنمیم  فشی :نگران اون نباش خودم برات با جادو ردمزیج
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 بهتر بود...  یچیبازم از ه  ینبود ول ی خوب دهیا

 ...میتوو دست رز و چشمامون رو بست  میدستمون رو گذاشت مزی...من و جستادمیوا مز یو جنگفتم و رفتم کنار رز   یز یچ گهید

 .... میبعد رز گفت چشمامون رو باز کن قه ی رو حس کردم و چن دق ی خنک یباد

االن چن قدم همش با ساشا فاصله  نکهیرفت...ا ی ا هی و اونطرف درخت ها قصر معلوم بود...نفسم واسه ثان م یچن تا درخت بود نیب

 کاش...  ی..ا ششونیبرگردم پ م یواقع تی با هو شد یو هم ناراحتم...کاش م کرد یهم خوشحالم م نمشونیبب ی دارم و قراره به زود

 ...نی:سومزیج

 رفش رو بزنه...نگاه کردم تا ح مز یو با غم به ج  برگشتم

 ... یحواست باشه خرابش نکن  کنم یها...خواهش م یند  یداخل سوت م یرو درس کن...رفت  افتیق  کنمی:خواهش ممزیج

 راحت... الت یهوووف...باش خ_

چن تا نگهبان جلومون رو   م ید یکه رس  ی ....به در ورود می و راه افتاد دمیکش ی قیزد و دستم رو محکم گرفت...نفس عم  یلبخند 

 ... مینیقصر رو بب نیتا ساکن م یخونسرد بهشون گفت که اومد  ی لیخ مز یگرفتن ...ج
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 .... رهیتا بره داخل اجازه بگ  م یستیاز سربازا گفت وا یکی

 به خودم اومدم... مزیخودم بودم که با فشار دست ج ی ...توو حال و هوادمیکشیقصر رو سرک م اط یح یشوق و دلتنگ  با

 ج...  هیچ_

 رو بدم...   یسوت نی و اول  مزی..کم مونده بود بگم جدستمو محکم فشار داد که حواسم سرجاش اومد  دوباره 

 ....کنمیرو م تونییمن راهنما د یی:بفرماسرباز

 داخل...  دمون یدست من و رز رو گرفت و کش مزیج

 .... ومدنیو دوتا سرباز پشت سرمون م  م یرفتیجلو م  ما

 سخت تر...   دنیو نفس کش   شه یتر م نیهرلحظه هوا برام سنگ  کردمی ...حس ممی رفت ییرایو به سمت پذ  میسالن قصر شد  وارد

 مزی...جنییسرمو انداختم پا عی..سرشناسنیلحظه حس کردم منو م ه یهمه سرا برگشت طرفمون... مید یکه رس   ییرایپذ  به

ساشا...ساشا  یشدن...همشون بودن ول  رهیهمه کنجکاو به ما خ دمی تمو فشار داد که دوباره سرمو آوردم باال و دنامحسوس دس 

 کجاس...
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....با  رونی اتاق باز شد و ساشا اومد ب هی ...دهن باز کردم بگم ساشا کجاس که در میینجایلحظه فراموش کرده بودم که چرا ا هی

دستمو محکم گرفته   مز یکه ج ی جور یاالن خودمو پرت کنم توو بغلش ول  تونستمیمع شد...کاش ماشک توو چشمام ج دنشید

 ... ممنوعه  یکه هر حرکت اضافه ا فهموند ی بود بهم م

 اون اخم کردنات... یو با اخم به ما زل زد...اخ من به فدا ستادیوا اریرفت کنار سام ساشا

 بسته شد... مزیناخودآگاه باز شده بود که با سقلمه ج شمین

 ن؟؟ی با ما کار دار ن ی:گفته بودمت

 خونسرد گفت   یلی صداشو صاف کرد و خ مزیج

 ... شتونیپ م یصحبت و کمک اومد  ی :اره برامزیج
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   د یابروهاشو باال انداخت و کنجکاو پرس  مت

 !! ؟ی:کمک!!چه کمکمت

 انداخت و گفت  یطراف نگاهبهش بده به ا یجواب نکهیبدون ا مزیج

 !!! ن؟یکنیاستقبال م ی نجوری از مهموناتون ا شهی:هممزیج

 به مبل ها اشاره کرد و گفت   یناراحت افه یبا ق  یپر

 ...نینیبش  د یی..بفرمامیرو فراموش کرد  ییرایآداب پذ  میمهمون ندار  ادی...ما چون زد ی:ببخشیپر

 مبل نشست و ماهم کنارش...  هی  ی و رفت رو د ی،دست من و رز رو کش س ین ی با گفتن مشکل مزیج

 شده بود باالخره سکوتش رو شکست و گفت  رهیهم اومدن و نشستن ...ساشا که تا اونموقع ساکت بود و فقط با اخم به ما خ ه یبق

 ن؟ یدار کار یچ نیبگ  شهی:خب مساشا

 نبود غش کنم....  د یمن بع ت یوضع ن یوگرنه با ا مایصداش حس کردم قلبم اومد توو دهنم...خوب شد نشست  با

 زد رو شونه ام و گفت  مزیج

 ... کنهیم  فی :دوستم براتون تعرمزیج

 رو برام باز کرد...  ششین ینگاه کردم و آروم زمزمه کردم لعنت بهت که عوض  مز یگرد شده به ج یچشما با
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 آروم شم....سرمو بلند کردم و بهشون نگاه کردم و گفتم  کمیتا   دمیکش  یق یعم نفس

 ....ایواسه رفتن به قصر سوف میباهاتون همراه ش  م یخوایما م_

 شدن...  رهیحرفم همشون ابروهاشون از تعجب باال رفت و متعجب فقط بهم خ نیباا

 شناسن ... هر لحظه ممکنه منو ب کردمیچرا همش حس م دونم یمعذب بودم....نم ی لینگاهشون خ ریز
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 ...می نگفت چکسی ...ما هنوز به هایسوف  ش یپ می بر می خوایکه ما م ن یدونیاز کجا م نیبگ  شهی:سئوال اول رو من دارم...م ایما

  مز یبه ج ی...با حالت زار میاز قبل هماهنگ نکرده بود نویبدم ...ا یرو چجور نای...حاال من جواب امز یخدا خفت کنه ج ییییوااا

 ... د یو به دادم رس  د ینگاه کردم که خودش عقلش کش

 .... میفهمیم  زویهمه چ ی :ما زودتر از هرکسمزیج

 ؟؟؟  ی :چجورمت

  م یدار ایکه از سوف ی ا نه ی...خب ما واسه ک میایباهاتون ب می خوای...چرا مدمی:حاال بماند...سئوال دومتون رو خودم جواب ممزیج

 ...می رس یم  میکه دار ی ماهم به هدف نید ی...شما ملکه و پادشاهتون رو نجات ممیایب م یخوایم

 مگه؟؟  نیدار  ایاز سوف ی ا نهی:چه کاریسام

 ...نیرس یبا کمک ما به هدفتون م  نی مطمئن باش  ی ....ولکردم  فیروز براتون تعر  هی د ی:شامزیج

 بااخم از جاش بلند شد و گفت مت

 ...می ریبگ  میتا ما تصم نیبمون نجایکنه ...ا  تیباال هدا یخدمتکار تا اتاق ها گم یرو م ..شمامی باهم مشورت کن  د ی:ما بامت

 گفت  ی بازم با خونسرد مزیج

 ...میر یقبوله...پس ما م  ی:اوکمزیج

 به ما نگاه کنه با تحکم گفت نکه یهم بدون ا بعد 

 ... م یبر نیو رز پاش   ی: آنمزیج

 ... ی...روانکردمیمشت محکم نثارش م ه یواقعا اعصاب خوردکنه...اگه جا داشت   مزیج ی رفتارا ن یا��یآن
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 دوستام بمونم...هووووف... شیپ خوام ی...مبرم  خوام یمن نم اخه

 ...گهیپاشو د ی:آنمزیج
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 نگاش کردم و آروم گفتم  یچپ چپ

 ... یکوفت و آن _

چشمم به در اتاق خودم افتاد و   مید ی...باال که رس می که تازه اومده بود به طبقه باال رفت یهم بلند شدم و همراه خدمتکار بعد 

 گذشته شده...هوووف...   یاز قبل دلتنگ روزا شتر یب ی لیخ دفعهی

 بعد هم رفت.... م یصداش کن میالزم داشت ی زیکه سه تا تخت داشت رو به ما داد و گفت اگه چ  ییاز اتاق ها یکی خدمتکار

 آسونتر بود واقعا... کردم یکه فکر م ی زیخودمو انداختم رو تخت و چشمام رو بستم...از اون چ هوووف

 ...نی:سومزیج

نشستم و زمزمه   مز یج شیه بلند شدم رفتم پچشمام گرد شد و هول بلند شدم نشستم رو تخت....هول زد مز یگفتن ج نیسو با

 کردم... 

 ... شنونیم..زهیخون آشاما گوششون ت یدونی...مگه نمنیسو یگ یچرا م_

 و گفت   د یحرفام خند  نیباا

 صدامون رو بشنون....  تونن ی:نگران نباش حفاظ گذاشتم واسه اتاق نممزیج

 گفتم...  یو خوبه ا دمیکش  یق یعم نفس

 کنن؟؟ی:بچه ها بنظرتون قبول م رز

 مجبورا قبول کنن...  ینی...کننی:معلومه که قبول ممزیج

 چرا مجبورا؟؟؟ _

حتما کمکمون رو قبول   میدار یخاص  ی ندارن...اگه بفهمن ما قدرت ها یخاص ی :چون اونا فقط خون آشامن و قدرت هامزیج

 ...کننیم

 و مت هم جادوگرن... ایما  یول_

 که...   رسنیمن نم یکم تجربه ان...به پا ی ن دوتا جادوگرااو نی:اهههه سومزیج
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 ها... یجادوگر ساده باش  هی تو مثال قرار بود _

 توو بغلش و گفت  د یخنده منو کش با

 جوجه...  گهی:ول کن دمزیج

 و زدم توو شکمش...  دمیکش  یغیکه ج د ی رو محکم کش می نیهم ب بعد 

 ...وووونهید_

 گفتنات... وونه ی:جووون قربون دمزیج

 سرش رو برداشتم و زدم توو سرش و گفتم  ریز بالشت

 کنم...  زت یخاک توو سر ه_

  ی ...برگشتم به اون چپ چپ نگاه کردم تا ساکت شه ولد یخند یخل و چل داشت م نینگفت...رز همراه ا یز یچ گهیو د د یخند 

 خنده اش شدت گرفت...

 ... برهیدختره هم ازم حساب نم نیا گه ی...دنیاز ا نمیا ایب

 به ساشا و خاطره هامون فک کردم تا خوابم برد...  نقدر ی....ادمیتخت دراز کش ی شدم و رفتم رو  الشونیخیب

________________________________ 

                        ساشا

 ...همه ساکت بودن و توو فکر....میود نشستب نییپا نیتوو اتاق مت که هم م یاون سه تا رفتن باال،ماهم رفت نکه یاز ا بعد 

  ی حت می شده بود جی...هوووف از بس گشناسمیبود بهش رو م دهیکه پسره دائم چسب  یاون دختر  کردمیچرا حس م دونمینم

آرامش   دمشید  یچرا وقت دونمیبهم دست داد...نم یبی ...چشمم که به چشم اون دختر افتاد حس عجدمیاسمشون هم نپرس 

 گرفتم... 

 مت رشته افکارم پاره شد و حواسم رو دادم به مت... یصدا با
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 راجبشون بچه ها؟؟  هی :نظرتون چمت

 ... دنیرو فهم ان یجر نیا ع یسر نقدریا یبهمون نگفتن که چجور  ی...حتمیشناس ی:ما اونا رو نماکوید
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بدون فکر و   د یبهمون کمک کنن پس نبا خوان یشدن و م  دایسه نفر پ...حاال که  میدار  اجیراه به کمک احت ی ما توو ا نینی:ببمت

  د یبا خبر شدن بعد با هی از قض ی چجور نا یا میبفهم د یبا نکهی...اول امی رو رد کن شنهادشونیپ مشونیشناس ینم نکه یفقط بخاطر ا

 جاسوس و دشمن نباشن.... نکه یو مهم تر از همه ا  می....قدرت هاشون رو بفهمهیبخاطر چ رندا  ایکه از سوف ی ا نه یک  میبفهم

 گفتم  یکردم و با حالت کالفه ا یاخم

 ... میبفهم  یچجور  د یرو با نایا ی بگ  شهیخب م_

 ... میزنی راحته...باهاشون حرف م یلی:خمت

 زدم و گفتم  یشخند ین

 کف دستمون....  زارنیم ویهمه چ عی سر یلی اره اوناهم خ_

 راحت... الت یخ کننیم  فی:تعرمت

 نگفتم...  یزیچ  گهیو د دمیکش  یق یحرص چشمام رو بستم و نفس عم با

 گفت  جانی با ه یبا لحن کنجکاوانه ا  ی سام نکهیسکوت بود تا ا نمون یب ی ا قه ی دق چن

 نش؟ یشناس یکه م نی حس نکرد نید یبود رو د ییاون دختره که نصف موهاش طال ی :بچه ها شما وقتیسام

 حسو داشتم.... ن ی:اع من هماکوید

 ..:اوهوم منم ایما

.اععع اون پسره بهش گفت  .. میکاش اسمش رو زودتر بفهم ی ...واهی اون دختر ک ینی  بینظر رو داشت...چه عج ن یهم هم مت

 ....یآن
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 ... دمینرس  ی ا جهیبه نت یگشتم ول ی با اسم آن یتوو ذهنم دنبال فرد  کمی

 ...سیبراتون آشنا ن ی اسم آن نی نیبب ن یفک کن کم ی...یبچه ها اون پسره بهش گفت آن_

که تااونموقع با    یساعت گذشت و همچنان همه توو فکر بودن...پر  م ی ها درهم به فکر فرو رفتن....حدود ن افهیها همه با ق بچه

 درهم ساکت بود گفت   افهیق

  یصدا نیگ یکه م یدختره آن  نی....همنیفک نکنم اصال دقت کرده باش  یز یچ ه یبه  یول ن یکنیفک م  ی :شما ها راجب همه چیپر

 اونم مثل ما خون آشامه؟؟ ینی...نهیا  میسئوال اصل ی قلبش مثل ما خاموشه..ول  ین یبشنوم... تونستمیضربان قلبش رو من نم
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                        نیسو

 و گفتم  دم ی...بلند شدم نشستم و چشمامو مالدمیرو باال سرم د مز یچشمامو باز کردم که ج ی دست کس  یتکون ها  با

 مز؟؟ یچته ج_

 باهامون حرف بزنن...  خوان یم نای:پاشو امزیج

 و موهاش رو مرتب کرد...رز هم ساکت رو مبل نشسته بود و منتظر ما بود ...   نهیآ ی رفت جلو خودش 

 من تشنمه..  مزیج_

 بخور...  :خب پاشو آبمزیج

 ..دمیبستم و غر ی با کالفگ  چشمامو

 ..شمیم وونه یعطش دارم د ی که وقت ی دونیسر به سرم نزار م_

 جام بزرگ پر از خون جلو صورتم ظاهر شد...  هی  دفعهیبشکن زد که  هی و  د یخند 

 .... دمیرو گرفتم توو دستم و همشو سر کش جام

 ...دمیبه لباسام کش ی شدم و دست بلند 
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 م؟؟ یخب بر_

 :اوهومم... مزیج

 ... میرفت رونیاز اتاق ب ییهم اومدن و سه تا  مزیو ج رز

 شده بودن... رهیخ  میشد یم  کشونیبه ما که نزد ی ا ی جد  افهیطبقه نشسته بودن و با ق نیها توو هم بچه

 ...نین یبش نیی:بفرمامت

 ...فهمنیم  عی و سر  زنیت ی لیبه ساشا نگاه نکنم...چون خ اد یهم ز یچشم ریز  یکردم حت ی...سع میو نشست  مینگفت  یزیچ

 ... ویهمه چ کنمی م  د ی...تاکنیبد  حیبرامون توض ویاول همه چ م یخوای م یول  م یرو گرفت ممون ی:ما تصممت

 :جوابتون مثبته؟؟ مزیج

 ..نیکن   فی برامون تعر ویهمه چ خوامی:فک کنم گفتم اول ممت

 .. یچیکه هوگرنه    کنمیم  ف یتعر ن ی:اگه قبول کنمزیج

 نگاه کرد.... هیبه بق  ی رفت و با کالفگ  مزیبه ج یبا حرص چشم غره ا  مت

هم اعصاب خوردکن بود و هم خنده   مزیج  ی خونسرد نیا ییببندمش...خدا تونستمینم کردمیباز شده بود و هرکار م شمین من

 دار...

 ساشا به زور لبخندمو جمع کردم و سرمو باال آوردم...  یصدا با

 ...نیاالن بگ  نیهم ویهمچ د یبا  ی ول  میکن ی:اره قبول مساشا
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بود که بگه   ن ی...لبخندش واسه امید یرو ما فقط فهم ش یزد که معن یلبخند  ه یتکون داد و برگشت سمت من و رز   یسر مزیج

 قبول کردن...  نای و ا نید یبه حرفم رس  نید ید
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از   شتریب د یشا ای ی جادوگر معمول ه یام و   ن ی..من کو می کن ی اول خودمون رو معرف نی..خب بزارنی:چه خوب که قبول کرد مزیج

 هستم... یمعمول

 ... میکن ی و خودمون رو معرف  می خودمون دهن باز کن ین یهم به ما نگاه کرد که  بعد 

 جن... مه ین ه ی :من رز ام و رز

 کردم به خودم مسلط باشم... ی و سع  دمیکش  یقیشدن....نفس عم ره ین دادن و به من ختکو  یسر همشون

 و آتش افروز...  سامیآن _

 حرفو بزنم...  نیجون دادما تا هم هووووف 

 ماهم م..  م ی:خب خوشبختمت

 نذاشت حرفش رو ادامه بده و گفت  مزیج

 ...د ییبفرما  م یشمارو جواب بدم...خب منتظر یو من زودتر سئواال میکن  یی توو وقت صرفه جو نی..پس بزارمتونیشناس ی:ممزیج

 ن؟؟ید یشدن پادشاه و ملکه رو فهم دهی موضوع دزد  نی:از کجا ااکوید

 ...مید یفهم  میاون دار شیکه پ ییجاسوس ها  ق یو از طر م ینظر دار  ریرو ز ایسوف  یکارا  شهی:ما هممزیج

 ها... ه ییعجب دروغگو مزیج نی...ااوووه

 ن؟؟ ی...چرا خودتون سه تا نرفت نیهمراه ما بر نیخوای..چرا می:سئوال بعد اریسام

 ... نیبکن یکار  نیتون ینم ییشما هاهم به تنها ن یو همچن م یتونینم یی:چون ما سه تا به تنهامزیج

 ه؟؟ یبخاطر چ نی دار  ایکه از سوف ی ا نه ی:کمت

سخته واسش دوباره اون   دمیفهمی..مسی ن ی الک گه ید نیا دمی..فهمد ی کش  یقی سئوال چشماش رو بست و نفس عم نیبا ا مزیج

 بگه و خودم رو به رز گفتم...  ی زیچ مزیرو بازگو کنه.. نذاشتم ج انیجر

 رو ببر توو اتاق... نیرز لطفا کو_

رو گرفت و بلندش کرد و   مزیدست ج  عیگفت و سر  یداشت بهم بگه چرا که چپ چپ نگاش کردم...باشه ا  یچشماش سع با

 بردش...
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 اونا برن؟؟  ی:چرا گفتمت

دلتنگ   یل یخ ی لیخ نکهیخراب کنه...باا  ویاحساساتم همه چ ذاشتمی م د یحفظ کردم...نبا مویدهنمو قورت دادم و خونسرد اب

 ... کردمیراب م خ وی زیچ د ینبا ی همشون بودم ول

 

#part46 

 

 ...دمی..من به سئواالتون جواب م نمی رو بب شیناراحت خواستمینم_

 ...می:خب پس ما منتظر اریسام

قبول   نیبرده اش بشه تا خواهرش رو بهش برگردونه...کو ن یو خواسته که کو ده یرو به دزد ن یخواهر کو ش یسال پ یلیخ ایسوف_

  کنه یم ی سع نی...کوکنه یم یزندان نی دور از کو  ییجا ه یرو  ن یقولش خواهر کو ری ز زنهیم ایسوف  ی ول  شهیو برده اون م   کنهیم

جمع کردن قدرت واسه  دور پنهان شد و شروع کرد به  ی جا هی فرار کرد و  اینتونسته...از قصر سوف  ی کنه ول دایخواهرش رو پ

 انتقام از اون...و حاال هم اون قدرت رو داره و هم وقت انتقامه... 

 سکوت کردن و بعد ساشا گفت یا  هیثان چن

 :پس اونم مثل ما گم شده داره... ساشا

 شد..  کهیت که یت شی بار هزارم از ناراحت یو قلب من برا گه ید  مید یخب ما شن یزمزمه کرد ول  نوی ا البته

 به ساشا انداختن و بعد مت برگشت سمت من و گفت ی نینگاه غمگ  هی  همه

 ازش؟؟  نیدار  یا  نهیتو و رز چه ک یبگ  شه یم  یمتاسفم ول نی:واسه خواهر کومت

 ...نایبگم به ا یحاال من چ ییی...وامیاز قبل هماهنگ نکرده بود نویا اوه

 :سئوالم جواب نداره؟!!! مت

 خودم اومدم و گفتم  به

 ....میدوستمون رو تنها بزار  میخوای...پس نممیوقته باهم دوست یلی...چون خ میکمک کن  نیبه کو  میخوایط مخب من و رز فق_

 :اها...مت
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 بلند شد و اومد کنار من نشست.. یپر  نکهیتا ا  میساکت بود ی ا قه ی دق چن

 ؟؟ یتو فقط آتش افراز  ی مطمئن گمی:میپر

 برگشتم بهش نگاه کردم و گفتم  ده یباال پر یابروها با

 !!!  شمیمنظورت رو متوجه نم_

 ...ییبرامون آشنا یل یو خ  دمیتورو قبال د می کنیهمه ما حس م نکهیا  ک ی...بهیواسمون دوتا موضوع عج  یلی اخه خ ی دونی:میپر

 کامل گفتم  ی خونسرد با

 . ..نییآشنا کمیاتفاقا شماهم واسه من  م یداشت ی قبال باهم مالقات  د یخب شا_

 نگفتن...  ی زیخب چ یول دمیرو د د یچشماشون ترد توو 
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 .... ؟یموضوع دوم ...تو خون آشام مونه یم  یول میکنی قبول م نو ی:هه باش ما ایپر

 بگم...  ی گرد شد...به تته پته افتادم و موندم چ  یواقع  یچشمام به معنا ی حرف پر نیباا

 ... نیبگ  یزیچ  نیخوایخانوم نم سای:آنیپر

 نجاتم داد...  مزیبگم که ج یز یباز کردم چ دهن

 خون آشامه؟؟ ی آن نیگ ی:چرا ممزیج

 ...کردینگاه م نایبود و با اخم به ا ستادهیوا مزیکه ج  دمیپشت سرمو د برگشتم

 زد و گفت  یپوزخند  ایما

 خانوم شما مثل خون اشاما ضربان قلب نداره... ی :چون آنایما

دستمو محکم   مز یج ی....بلندشدم و خواستم بگم اره خون آشامم ول گهید  م یلو رفت  ییییموضوع نبود...وا نی...اصال حواسم به ایوا

 سمت خودش و گفت  د یگرفت و کش
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ندارن...اطالعاتتون رو   یضربان چیو ه انیمرده به حساب م  ه یضربان قلب نداره چون آتش افروز هاهم مثل شما  سای:آره آن مزیج

 باال بنظرم...  نیببر مکی

 هم پشتش رو کرد سمت بچه ها و گفت  بعد 

 حرفامون بمونه واسه بعد... ه ی:بقمزیج

 و رفت سمت اتاق.... د یدست منو کش بعدهم

 و همون پشت در نشستم...   دمیکش ی از سر آسودگ ینفس میاتاق که شد  داخل

 ... یمن هماهنگ نکرده بود ...اخه چرا از قبل بادادمیلو م و یهمه چ ی ومد یاگه نم مزیج یوا_

 جواب داد..  مز یج یبه جا رز

 مرده متحرکن...   هیآتش افروز هام مثل شما  یدونستیتو نم ی نی...یخنگ باش  نقدریا کردم یفک نم نی:سورز

 بهش رفتم و گفتم  یغره ا  چشم

 خل و چل... ایمرده متحرک خودت _

 نگفت... یز یچ گهیو د د یخند 

 ...نیدست و پاتون رو گم نکن   یمن نبودم اونجور یی که اگه جا ن یحواستون رو جمع کن کمیکل کل کردن   ی :به جامزیج

...چقد امروز استرس دارما...خل شدم  دمیبهش ندادم و بلند شدم و رفتم رو تخت دراز کش یمن جواب یگفت ول   یباشه ا  رز

 روزا ...   ن یبگذره ا ی ...هوووف کگهید
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                         ساشا

 بلند شد و شروع به راه رفتن کرد...  یبا کالفگ  اکویدونفر د رفتن اون  بعد 

 ...حاضرم قسم بخورم...کننیازمون پنهون م و یزیچ ه یدارن  نا ی:بچه ها من مطمئنم ااکوید
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اعتماد   کنمیچرا حس م دونم ینم ی ول کننی ازمون پنهون م ی زی لطفا آروم باش..قبول دارم حرفت رو که چ  نیبش ایب اکوی:داریسام

 .... کنهینم مونمونیبهشون پش

 د ینگاه کرد و غر یبه سام تیبا عصبان اکوید

دختره    یکیبرامون آشناس من مطمئنم اون  سای..اصال جدا از اون که آننی...شماها واقعا ساده امیبهشون اعتماد کن یچ ی نی:اکوید

 ... دمی...بخدا قسم مطمئنم ددمیاطراف قصر د ی رز رو چن بار ینی

 بلند گفتم...  ی نذاشتم و کالفه با صدا ی دهن باز کرد که جوابش رو بده ول اریسام

 ...نیحرفتون نزن ریو ز  نیپس آدم باش  نی...حاال که قبول کردگهید  نیخفه ش _

 و همسرش اونجا بودن....  کیما  یهم بلند شدم و رفتم سمت اتاق بعد 

 شده بود...  رهیمبل نشسته بود و ناراحت به اون دختره خ ه ی ی رو  ک یزدم و رفتم داخل...ما در

 کنارش نشستم و آروم گفتم   رفتم

 .. یومد ین  رونیاتاق ب نیاچن ساعته از   ی دونی...اصال مایخوشحال باش  د یچته...االن با کیما یه_

 ... شهیدرست م  یکالفه ام ول کمی:کیما

 کمکمون کنن...  ایتوو رفتن به قصر سوف خوان یچن نفر اومدن م_

 گرد شده برگشت سمتم و گفت  یچشما با

 .. هیک  ای...اصال سوفیبرا چ  ای:قصر سوفکیما

 کردم....   ف یبراش تعر و یو به طور خالصه همه چ  دمیکش ی قی...نفس عممیبگ  ک یرو برا ما  هیقض  نیا می فراموش کرده بود  اوه

 گفت  یتموم شدن حرفام با کالفگ  بعد 

 اخه ...  اد یمشکل پشت مشکل م  نقدری:چرا اکیما

 و با هراس گفت  د یاز جاش پر دفعهیبگم که که  ی زیچ خواستم

 که...   هیهمون ایسوف نی:ساشا اکیما

 :اره خودشه..ساشا
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                         نیسو

  م یهمه ن یول   میدر مورد نقشمون حرف بزن نیای...گفتن بهمون که ب کننیو همه بهم نگاه صم مینشست گهیساعته دور همد  مین

 ... کننیساعته فقط ساکت نشستن و بهم نگاه م

حالم که حداقل اون دست از سر  کرد...خوش   یمعرف  ک یهمسر ما ایافتاد....مت اون دختر رو جول شیو دختر کنار کیبه ما چشمم

و محبتش رو   ی کیاون همه نزد لیو منم همون موقع دل  کهیجفتم ما  ی کیبهم گفت که اون  مزیج  ش یمن برداشت...چن وقت پ

رو قبول کنم...حاالهم خوشحالم که ازدواج کرده و   ک یما تونستمینم گفتیم امن که قلبم و عقلم فقط ساش  ی خب...ول دمیفهم

 که زنش رو دوست داشته باشه...   دوارمیام

 ..نینقشتون رو بگ  شه ی:خب ممت

 چهارتا شد... ی واقع  یتوو بغلش که چشمام به معنا د یمنو کش مزیج

 ... میرس یم م یکه دار یو ماهم به هدف  نیریگ یکاخش...شما ملکه و پادشاهتون رو پس م  می ری:ساده اس ممزیج

کارا تف هم توو   ن یکه بخاطر ا  نمیروز بفهمه من سو  هیاگه ساشا  مزیکنه جخدا خفت  ی...اد یهم برگشت و گونه منو بوس  بعد 

 ... ندازهیصورتم نم

  د یمنو به ساشا د ی چشم ریکه نگاه ز  اری...سامکردیپوزخند رو لباش بود و به ما نگاه م ه ی به ساشا نگاه کردم که  یچشم ریز

 گفت  ی زد و با لحن مسخره ا یشخند ین

 واسه خلوتتون...  ن یرو بزار اتونیعشق باز سی:بهتر ناریسام

برداشتم و بلند شدم و بدون   تیرو از دور کمرم با عصبان مزی...دست جمزیحرفش از خجالت سرخ شدم ...خدا لعنتت کنه ج نیباا

 .... رونی توجه به جمع از سالن زدم ب 

 االن بکنم...  ی چون ممکن بود هرکار رونیدادم از قصر برم ب حیترج

 کردم و خودمو به اون دشت پر گل رسوندم....  دنییدوبه  شروع

 ....دمید ن یسرزم نیبود که توو ا یی جا نیاول نجایا ر یبخ ادش ی
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 دم یکش ادیو به چن تا گل لگد زدم و با خشم فر ستادم یوا تیعصبان با

 ... مزززززیلعنت بهت ج_

 ... رونی زد ب شیاز تموم بدنم آت اد یز تیعصبان بخاطر
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بازم خجالت   ی انجام ندادم ول ی من کار نکهی...بااشناسنیاونا منو نم نکه یتوو صورت بچه ها نگاه کنم..باا گه ید  کشمیم خجالت

 خدا...  ی...وامید یکشیم

 نشستم و سرمو گذاشتم رو زانوهامو چشمام رو بستم ..  نیزم یرو  ی کالفگ  با

_______________________________ 

                           مزیج

   دمیکش  ادیو فر  ستادمیرز وا یرفتم روبرو  تیعصبان با

 برنگرددددد...  ینکرد  داش یرز برو تا پ_

 شد...  بیگفت و غ  یهول و ترس باشه ا  با

 ...شهیم داش یکه هرجا باشه باالخره پ رونیب خورنشی:لطفا آروم باش...نممت

بلند شد رفت ...فک کردم   ن یانداخت و سو کهیبهمون ت یاونجور  اریسام نکه ی...بعد ادمیکش  یقیبه مت ندادم و نفس عم یجواب

ما تموم شد    ی گفتم...چن ساعت گذشت و حرفا نایراحت نشستم و از نقشه هام واسه ا الیبخوره...با خ یی هوا ه ی اط یرفته توو ح

 داش یپنج ساعت گذشته و هنوز پ کی نبود...االن هم که نزد یهمه جا رو گشتم ول  و  اط یبود...رفتم توو ح ومدهین نیسو ی ول

 ...سین

 ... زهیبهم بر  یبده و همه چ  یا  یسوت هی از خودم دور باشه...چون ممکنه  اد یز خواستممی خب نم یول  اد یسرش نم ییبال دونستمیم

  یول  نه یسو دونه ینم نکهیباا ده یرو د نی سو یاز وقت  دمی....فهمنمیعکس العمل ساشا رو بب خواستمیاونکار رو کردم فقط م من

 ... رهیقرار بگ  ط یتوو اون شرا ی وقت  شهیم ی چجور نم یبب خواستمیم نیآرومتر شده نسبت به قبل...بخاطر هم
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 رابطه داشته....  با من  نیمدت سو ن یتوو ا کننیمبفهمن فک  و یروز همه چ ه یرفتار کردم چون اگه  احمقانه

 ... کنمیآوردم رو براش جبران م ن یکه سر سو ییهمه بال ها خورم ی روزا قسم م ن ی..تموم بشن اهووووف
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                         ساشا

 کجا رفته همه رو دربه در کرده...  سی دختره معلوم ن   نیا هوووف

 .. رونیب رمیمن م یسام_

  رمیچن وقته هرموقع حال و حوصله ندارم م نیرفتم اون دشت پر گل...ا دم ییرفتم...دو  رونیاز قصر ب عی تکون داد و منم سر یسر

 ... نمیشیاونجا و م

 افتاده...  یکیاونطرف بوته ها  دم یکه د  نمی...خواستم کنار بوته بش یرز آب یاونجا رفتم طرف گل ها دمیرس 

و    دهیخواب نجای..انگار خواب بود...خانوم اومده ادمیرو د  سای.بلند شدم رفتم اونطرف که اون دختره آن..اد ینم نجایا ادیز ی کس معموال

 کرده....   وونهی رو د ه یبق

 خانوم... سایآن_

 نشون نداد که نشستم کنارش و تکونش دادم... یالعمل عکس

 دختره پاشو... یه_

 با ترس نشست و گفت    عیشدم و محکم تکونش دادم که بلند شد سر ی..عصب یچیه بازم

 ..شدددهی:چسایآن

 هول زده اش خندم گرفت و گفتم  افه یق از

 کرده...   وونهیهمه رو د  نیاونوقت اونجا پسره کو ید یخواب نجایا ی بابا...دختر تو اومد  یچیه_

 دور کرد و آروم گفت  کم یو خودش رو از من  د یکش  یق یعم نفس
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 ...دمی:خوابم برد از قصد که نخوابسایآن

ازم   نقدریکه ا  کروبمیبه بوته گل...وا رفتارش واقعا تعجب آور بود..مگه من م د یحرفش بازم دورتر رفت که قشنگ چسب نیا بعد 

 ... ترسهیم

 که آروم گفتم    میساکت بود ی ا قه ی دق چن

 ؟؟ یدوسش دار  یلیخ_

 و؟؟ ی:کسایآن
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 !! گهید  رونیکو_

 زد و آروم گفت یپوزخند 

 دوسش دارم؟؟   یکن ی:چرا فک مسایآن

 باال انداختم و گفتم  ی ا شونه

 خب رفتار اون.._

 حرفمو ادامه بدم و گفت نذاشت

بارش   نیبارش بود که اون غلط رو کرد و حتما هم اخر نی...اون هم اول م ی ستین گهید  یچ یه ی :من و اون به جز دوست معمولسایآن

 رو دوس دارم... گهید ی کیبوده...من خودم 

توش   ی ادیاونم موقع گفتن اون حرف غم ز ی...ناراحت شدم...صداد یچیتوو قلبم پ  ی درد ه ی جمله آخرش حس کردم  نیگفتن ا با

 بود... 

 زمزمه کردم..  یناراحت با

 اون؟کجاس؟ هیک_
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 ..وقته ازش جدا موندم  یلی..خاس یکینزد نی:همسایآن

 و با غم گفتم  دمیکش  یق یعم نفس

 .. ید یچن ماهه عشقت رو ند  ی مثل منپس توهم _

 گفت   نکه یتاا می ساکت بود ی ا قهی ...پونزده دقگهید  دونهیما رو م ه ینگفت..حتما قض ی زیکرد و چ سکوت

ازش   یندار  ی خبر چیتو ه  ی..حواسم بهش از دور هس...ولنمیبیم  ی واشکی...من عشقم رو میدارباهم  یفرق  ه ی:من و تو  سایآن

 درسته؟؟ 

 سر تکون دادم...  یناراحت با

 ...یدونی اون هم از دور حواسش به تو هست و تو نم د ی..شایدونی:ناراحت نباش...از کجا م سایآن

  نیو حس مزخرف از ب   د یاون ام دم یبرگشتم و صورتش رو د ی وقت  یکنارمه ول  نیحس کردم سو دفعهیچرا  دونم یحرفش نم نیباا

 رفت...

حاال باشه   خوامیکنارم باشه...من احمق نتونستم قبال مواظبش باشم..م خوام ی...مخوامی...من بودنش رو مخوامیمن مراقبتش رو نم_

 کجاس...  دونمینه...نم ایسالمه  دونمینم ی...حتستین  یتا من مراقبش باشم...ول

 کردم آروم باشم...  یحرف بزنم...ساکت شدم و سع  گه یگلوم نذاشت دتوو   بغض

 بلند شد که بهش نگاه کردم...  سایآن

 و رز نگرانن... نیکو ی گفت گه ید می:پاشو برسایآن

 ...  می حرف راه افتاد یتکون دادم و از جام بلند شدم و ب  یسر
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                          نیسو

 ..واقعا   ی...خسته نشد یزنیحرف م یکه برگشتم تا االن کال دار  شیساعت پ ه ی...از یزنیچقدر غر م گهیبسه د مزیاه ج_
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 بهم رفت و با حرص گفت  یغره ا  چشم

 ... یاخه...مردم از نگران ی ا ی:اخه دختره کله خراب.. چن ساعته معلومه کدوم گورمزیج

 هقهه من و رز همزمان باهم باال رفت... حرفش ق نیباا

 خنده گفتم  با

 واسه من..برو بابا.. یتوروخدا چرت نگو...تو و نگران_

 نگفت...  ی زیچ گهیو د  د یانگار از حرفش خنده اش گرفت و آروم خند  خودشم

 ... نییضربه محکم بهم زد که از تخت افتادم پا هی رز   دفعهیکه  میساکت شد  دنیخند  قه ی پنج دق بعد 

 ... یض یرز مگه مر_

 ..حاال بگذر بزار حرفمو بگم..د ی:اخ اخ ببخشرز

 نگاش کردم و گفتم یچپ چپ

 بگو..._

 گفت  ی طونیرو انداخت باال و با لحن ش  ابروهاش 

 قصر...  یتو چرا با ساشا همزمان برگشت_

 و اومد طرفم و گفت  د یاز جاش پر مزیحرفش ج نیباا

 .. ی.. بیلو داد و ینکنه همچ نیسو یییی ...وایچرا بااون برگشت گهی:اره اره راس م مزیج

باز   نوی...مرض داره اهم به رز رفتم  یبا دستم گرفتم و نذاشتم چرت و پرتاش رو ادامه بده...چشم غره ا  ع یدهنش رو سر جلو

 به جون من... ندازهیم

...من رفتم دشت گلها اونجا خوابم برد ...ساشا هم قبال بهم گفته بود هروقت ناآرومه  کنمیخفت م یبزن کلمه حرف  ه یبخدا  مزیج_

 لو ندادم...  و یزیمن چ نی...هممیمن اونجام و باهم برگشت د یاونجا ...امشب هم اومد اونجا...د ره یم

 از رو دهنش برداشت و گفت  دستمو

 ..ی منو حرص ند  نقدر یخفت کنم تا ا تونستم ی:کاش ممزیج
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 و گفتم  دمیخند 

 برادر...  یجذبه داشت کمیقبال  ایجلف شد  ی لیخ دتیجد  افهیق نیباا_

 ... یاز قبل رو اعصابم شتریب  افه یق  نی:خفه..توهم باامزیج

 بزنه نابودم کنه االن... رهینبود بگ  د یبع ن یبحث رو ادامه ندادم...واال از ا گه یو د دمیخند 
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 ... رونیهم همزمان با ما از اتاقشون اومدن ب  یو پر اریکه سام میرفت رون ی و رز از اتاق ب مزیج با

 :سالم .. مزیج

 چشم غره بهمون رفت که خندم گرفت...  هی  یپر ی جوابمون رو داد ول اریکه سام م یو رز هم سالم کرد من

 مخش رو بزنم...خخخخ... خوامیم  کنهی...فک مهی با ساشا اومدم عصبان شبیمن د  نکهیبخاطر ا حتما

  یو مت و ما سه تا صبحونه گذاشتن و جلو  ایما ه ی...خدمتکارا اومدن وامیکه توو آشپزخونه بود نشست ی زی و دور م  نییپا میرفت

 خون رو گذاشتن... ی جام ها ه یبق

خون که به مشامم   ی خاک توو سرم...بو ینکردم...وا  هی تا حاال تغذ  زرو یلحظه نفسم رفت...من از د ه ی خون حس کردم  دنید با

 رو حس کردم...  شمین ی خورد،رشد کردن دندون ها

 ... شد ینم یول رم یرو بگ  یعطش لعنت نیا ی کردم جلو یرو با ترس بستم و سع چشمام

و    د یخودش موضوع رو فهم د یام رو د افهیق  ی...برگشت بهم نگاه کرد و وقتگرفتم و محکم فشار دادم  ز یم  ریرو از ز مزیج دست

 تحملم رو از دست دادم...  گهید  دن یکه جامش رو برداشت و شروع کرد به نوش   اکویحاال نگاه اونم رنگ ترس گرفت...د

 ... دادیلو م و یرنگ چشمام همه چ ر ییتغ  موندمیاونجا م گه ید  هی ثان هی ...اگه رونیب دمییدو  عی جام بلند شدم و سر از

 ..شد یم  رهیت یلی اجازه فعال بودن رو دادم موقع خوردن خون چشمام خ کمیتار یروهایکه به ن  یوقت  از

 ...خواستمیبه جز خون االن نم یچ ی...هزدمی..نفس نفس م دمیتخت دراز کش   یبه باال رسوندم و رفتم توو اتاق...رو  خودمو 
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 با هراس اومد داخل... مزیاتاق باز شد و ج در

 حالت خوبه؟؟  نی:سومزیج

 خون ظاهر شد... سهیک ه یصورتم  ی بشکن توو هوا زد و جلو ه ی بهش ندادم که  یجواب

 فرو کردم..  سه یرو داخل ک شم ین یو دندونا دمیهوا قاپ ی رو از تو  سهیاون ک عیسر
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 ...دمیتخت دراز کش  یخوردن خون آروم شدم و راحت رو  بعد 

 و گفت  د یکش ی قیحالتام نرمال شده نفس عم د یکه د مزیج

اول   رون یب  یپات رو بزار  نکهیهرروز قبل ا گهیباشه د ادت یشد تجربه که  ن ی..ارونی ب یرفت عیتو سر مای:واقعا شانس آوردمزیج

 ... یخودتو روبراه کن

 باش ...شک کردن؟؟ _

...بزار حداقل رونیب  یایب خواد ینم نجایخوب نبوده..حاال هم دراز بکش هم ادیگفتم حالت ز   عیسر  ی:شک که کردن ول مزیج

 باورشون شه حالت بده... 

لو رفته   یاالن همه چ دادمی...اگه کنترلم رو از دست ممایرفت...واقعا شانس آورد رون ی بلند شد از اتاق ب مزیتکون دادم و ج یسر

 بود... 

_______________________________ 

                         ساشا

...چن د یتعجب کرد و بعد ترس  ی از چ دونمیاول نم دنیرو که چ زیدختره رو در نظر گرفته بودم...م  نیا ی صبحونه رفتارا زیسرم

بلند شد و از آشپزخونه فرار   دفعهیبعد هم که  داد یشد و چشماش رو بسته بود و محکم فشار م سیبعد صورتش از عرق خ  قه یدق

 کرد... 

 ... سیدرست ن  نجایا یز ی چ هی  دونستمیمن م  ی..بچه ها به ظاهر باور کردن ول سی گفت حالش خوب ن  نیکو
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 رفتم باال و اتاقشون... اماده کنن رو برداشتم و   ایو جول  کیما ی که گفته بودم برا یا  ینیصبحونه،س  بعد 

 بودن و ساکت نشسته بودن...  داریب دوتاشون 

 ...نییپا نی ومد یو ن  نیداریشما ب کیما_

 ...میشد  داری:االن بکیما

 اشاره کردم و گفتم   ک یرو گذاشتم رو تخت و به ما ینیس 

 بشه...  تی تقو د یپاشو برو صبحونتو بخور به خانومت هم بده...اون االن حامله اس و اون بچه با_

 زد و گفت    یلبخند 

 .. میخوری باش م ی:مرس کیما

 .. نینیاتاق نش ن یتوو ا نقدری...انیایب نیشماهم خورد  نییپا رم یخوبه...پس من م_

 کرد.... صدام  کیکه ما  رونیکردم و خواستم از اتاق برم ب پشتمو
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 :ساشا؟؟کیما

 طرفش و گفتم  برگشتم

 بله؟؟ _

توو اون قصر   می حبس بش د یبازم با می ..اگه برگردهیعصبان یو حساب  نجایا م یکه ما اومد  دهی:مطمئنن پدرم تااالن فهمکیما

 ... میهمراهتون باش  نی بر  نیخوای که م ی و البته توو راه م یبمون نجایا یما چن وقت  شه یاگه م خواستمی...میلعنت

 نشوندم و گفتم  م یشونیپ ی رو یاخم

تو همسرت   ک ینه...ما نیایبا ما ب نکه یا ی ول  نیبمون نیتونینداره...تا هروقت که دلتون بخواد م  یرادیاصال ا ن یبمون نجایا نکهیا_

 ... نیایب یخوایکه چقدر خطرناکه...پس کجا م ی دونیراه خودت خوب م نیحامله اس..ا
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 ... امیدهکده خودمون و من باهاتون م فرستمشی قبول کنه م ایاگه جول یخطرناکه ول  دونمی:من مکیما

 کرد و گفت   ی...اخم ستادیما وا شیاز جاش بلند شد و اومد پ ایجول

 مراقب خودم باشم... تونم ی...مامیمنم م  ادیب کی:نه اگه ماایجول

 باال انداختم و گفتم  ی ا شونه

اونموقع درموردش حرف   می بر می...هروقت خواستمیباش و آماده  م یکن نی تمر  د ی...بامیکار دار نجای..فعال ما انیحاال االن بحث نکن_

 ...  نییپا نیایو ب  نی..حاال هم صبحونتون رو بخورمیزنیم

 ... رونیرو بهشون ندادم و از اتاق رفتم ب یا گه یحرف د چیاجازه ه بعدهم

چرا   دونمیداد و منم به اجبار لبخند زدم...نم لم یتحو ی من لبخند مزخرف دنی...با درونیهم از اتاقشون اومد ب ن یبا من کو همزمان

 شدم... مون یوسط راه پش ی ...منم رفتم طرف اتاق خودم ول نیی رفت پا یحرف چی...بدون هاد یپسره خوشم نم ن یاز ا ادیز

خداکنه اون    رفتم طرف اتاق اونا...فقط  عی از قصر...اره خودشه...سر رونی و رز با مت رفتن ب  ن یکو دمیکه د  دمیبه پله ها کش یسرک

  ده یتخت دراز کش  یرو  سای...آندمی...در اتاق رو آروم باز کردم و سرک کشارمیب د یبا ی چه بهونه ا دونمی دختره خواب باشه وگرنه نم

نشون   یعکس العمل ی ...آروم وارد اتاق شدم و رفتم طرفش...چن بار دستمو جلو چشماش تکون دادم..وقتدبود و چشماش بسته بو

روش تا راحت بخوابه و منم به کارم برسم...موهاش  دم یتخت بود رو کش نییکه پا  ییو پتو زدم  یخوابه...لبخند  نداد مطمئن شدم 

باال   ی...شونه اندازهیچرا گردنبد پسرونه م  نیبه گردنش افتاد...وا ا  نگامافتاده بود توو صورتش...آروم با دستم کنارش زدم که 

 گردنبند منه...   نکهی..انیبرگشتم طرفش..ا ع یکه به ذهنم اومد سر  یزی با چ ی انداختم و برگشتم ول
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 ... رونیب  دمیتعجب دست دراز کردم و گردنبند رو از گردنش کش با

 تاد... شد ...اول با تعجب به من نگاه کرد و بعد چشمش به دستم و گردنبند اف داری که ب دم یمحکم کش ی اونقدر

 ... کنهیم کاریچ ن یدست ا یخودم بود...ول  گردنبند ن ینگفتم و گردنبند رو آوردم باال...خوب نگاش کردم...اره ا یزیچ

 برگشتم طرفش و گفتم   بااخم

 کنه؟؟یم کاریدست تو چ نیا_
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   دم یکش اد یبگه که با خشم فر ی زیتته پته خواست چ با

 من...  لیاجازه دست به وسا یچرا ب_

  ی نی... ینیاونو برداشته.. ن یگفت که سو اریوقته ندارم..سام ی لیگردنبند رو من خ نیکه به ذهنم اومد دهنم بسته شد...ا  یزیچ با

 ... نیا

 گردنبند رو انداختم رو تخت و آروم زمزمه کردم..  رتیح با

 ؟؟؟ یمن  نیتو سو_

. . سین یشکل ن یکه ا نی...سوسیمن ن  نیسو ن ی.نه امن هنگ کرده بودم.. ی ...ولدونمیترس ...نم دمیرنگ تعجب گرفت...شا افشیق

 .. شهههی...نمشهینه نم

 ... شهیکه نه نم دمیکشیم   ادیو فر  دادمیتکون م  سرمو

 ... دمیکش ادیبردم و فر ورش ی سمتش  به

 ... یعوض یکرد  کارش ی...بگو چیستین  نیمن کجاس...تو سو نیبگو سو یلعنت_

 از پشت محکم دستمو گرفت... یکیلباسش رو گرفتم توو دستم و خواستم مشتمو بزنم توو صورتش که  قه ی

 .. نی:ساشا آروم باش...اونو بزار زماریسام

 آوردن...  نیسر سو یی بال هی  نایتوو ذهنم بود.. ا ی چ ه ی...فقط دمیفهمیرو نم  یسام ی...حرفادمیفهمینم

 ... نیبا تموم قدرتم کوبوندم توو صورت اون دختر که پرت شد رو زمو   رونیب دمیکش اریاز دست سام مشتمو

 محکم گرفتنم...  یی اومد و دوتا اریهم به کمک سام اکو ید  ندفعهیخواستم سمتش حمله کنم که ا دوباره 
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رو صورتم و   ختیافکار آزار دهنده باالخره شکست...اشکام ر نی...بغض توو گلوم از هجوم اشد ینم ی کردم خودمو آزاد کنم ول یسع

 زدم  ادیفر
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 کجاسسسس..  نی...توروخدا بگو سوییییییکرد کاریچ نیبگو با سو_

 و به هق هق افتادم....   نیزم ی و زانوهام سست شد..افتادم رو اوردم ین طاقت

_______________________________ 

                       نیسو

 ...کردیم  هی بلند گر یو با صدا  نیزم ی ...افتاد روشد ینم شیحال یچ یشده بود و ه وونهی...داوردیساشا قلبمو به درد م  یرفتارا

که بگم   گفتیو با التماس م  کردیم ه ی...گرشدمیم  وونهی ...من که داشتم داوردیهق هق مردونه اش سنگ رو هم به رحم م یصدا

 کجاس... نیسو

 عذاب برام بود...  نیحال بدتر نیتوو ا دنشی...دگهیمنم در اومد د اشک

 نذاشت و با اخم هلم داد عقب و گفت  اکو یکه د  نم یشدم و آروم رفتم طرفش...خواستم کنارش بش بلند 

 ؟؟ یخبر دار نیاز سو گه؟تو یم ی:ساشا چاکوید

 گفت   اکویبا تعجب رو به د تخت برداشت و   یگردنبد رو از رو  اریرو بدم که سام  اکویجواب د  خواستم

 خودش....  یبرداشتش برا یواشکی نیسو م یبر م یخواستیکه م  یروز آخر  نویگردنبند ساشاس..ا نی:ااریسام

 تر شد... ظ یغل اکو ید اخم

 !!! ؟؟یچ ی نی:اکوید

 هم برگشت به من نگاه کرد... بعد 

 ؟؟ یخبر دار نی:توو..تو از سواریسام

ساشا...دستاشو که   ش یبگم ...اشکامو پاک کردم و بدون توجه به اون دوتا نشستم پ د یاالن با ین یاالن وقتش بود... ینی ایخدا

 گرفتم توو دستم و آروم گفتم  د یلرزیم

 ...من..من خو _
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  ن یاک اومد داخل و رو به افوق العاده وحشتن  یبا اخم مزیج دم یباز شدن در حرفم نصفه موند...برگشتم به در نگاه کردم که د با

 سه تا گفت 

 ... نیکنیم ییرایاز مهمونتون پذ  ی نجوری...ا نیکنیم کاریچ نی:دارمزیج

 کجاس؟؟  نی سو نیفقط بهمون بگ  میبه شما ندار ی ما کار نی:بباریسام

 گفت اریباخشم رو به سام مزیج

 کجاس...  ن یسو م ی:ما از کجا بدونمزیج

 گرفت و گفت  اری...گردنبند رو از دست سام مزیو بلند شد و رفت طرف ج رون یب د یدستشو از دست من کش ساشا

خانوم شما   سایگردنبند دست آن نیپس ا نیبوده....اگه شما ازش خبر ندار نیگردنبند منه...دست سو نی...اهیچ نی:پس اساشا

 کنه؟؟؟ یم کاریچ

 سکوت کرد و بعد گفت  ی ا ه یچن ثان مزیج

 نگهش داره....  نی ..منم دادم سوجادوگر داد به من  رزن یپ ه ی نجا یا میومد یم   ی:اون گردنبند رو وقت مزیج

 د یکش  ادیزد و بعد فر یحرف پوزخند  نیباا ساشا

 ...یگ ی..بخدا دروغ میییییی گ ی.....دروغ میگ یدروغ م ی:دارساشا

 بلند گفت ی داو اون هم با ص د ی دوباره اخماش رو کش مزیج

 ... ترسمیدروغ بگم مثال...مگه ازت م د ی:چرا بامزیج

 بود... ستادهیدر وا ی برگشت سمت مت که ساکت جلو بعدهم

 و همه قرار هامون هم کنسله... میر یوگرنه ما م  نجایاز ا رونی:مت لطفا دوستات رو ببر بمزیج

 گفت   رونیب بردش یکه م ینی و درح د یو رفت دست ساشا کش  د یکش ی قینفس عم مت

 ... کنمی...آرومشون هم مبرمشونی...م  ی :اوکمت

 ... رونیهم ساشا و اون دوتا رو برد ب بعد 
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 برگشت طرف من... تی که از رفتن اونا مطمئن شد در رو بست و با عصبان مزیج

بزنه االن همه    نجایسر به ا هی با ما تو...اگه رز رو نفرستاده بودم که  یکنیم  کاریچ ی تو اخه...بگو دار یکن یم  یچه غلط  نی:سومزیج

 احمق....  یلو داده بود  ویچ

 و آروم گفتم   نییانداختم پا سرمو

 خواب بودم اومده بود توو اتاق.. یوقت_
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 ..هااااا.. ده یگردنبند که توو گردن تو بوده رو د ن یا ی...اومده بود توو اتاق بعد چجور.اریمنو باال ن ی اون رو نی:سومزیج

صورتش گرفتم و مثل خودش صدامو بردم   ی...انگشت اشاره ام رو جلو ستادمیوا  مزیج ی شدم و از جام بلند شدم روبرو یعصب

 ...باال

...اگه االن  ی....تو منو از عشقم و دوستام دور کرد یرو بامن کرد  نکاریتوعه...تو ا ر یو اومده تقص اد یکه سرم داره م  ییهر بال نیبب_

هم برده تو   ی...توو اون قصر لعنتستمی....من برده تو ن یدخالت کن ینداره و حق ندار  ی هم بهشون بگم به تو ربط و یبرم همه چ

  نیبه ا یاجیاحت نم یمن اگه بخوام بهشون بفهمونم که خوده سوار.....پس سربه سرم نذ بودم نه تو اشغال.  لدازارنبودم...برده اون با

 بهشون...پس خفه شو و زر نزنننن.....  گم یم رم یمزخرف ندارم و مثل آدم م یکارا

 ...دور شدم.  یاز او قصر و همه چ کردم..   دنییو شروع به دو اطیتوو ح دم یهم رفتم طرف پنجره و از اونجا پر بعد 

 اشکام رو دادم....  دنی...اجازه بار.دمی کش غیج.. دمیکش  ادیو فر  ستادمیکوه بلند وا هی  ی رو رفتم

کارم که همه با من سر جنگ   ر یاتفاقا منم....مگه من تقص نی باهام.....مگه مقصر همه ا یکن یم ی نجوریچرا ا اااااایخدا_

 خسته شدم.....  یفهمیدارن.....خسته شدممممم....خدا م

 کردم....  هی بلند گر یو با صدا ن یزم ی رو افتادم

 ... اددددیز  یلیبود...خ ادیز  یلیهمه درد واسم خ نی...تحمل اشد یسبک م د یبا دلم 

 خاتمه بدم.... ینکبت یزندگ  نیبه ا  شد یقرص م  ای غی ت ه یخودمو بکشم و راحت شم....کاش هنوز آدم بودم تا با شد یم کاش 
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 ....به همتوووونننننن  لعنت
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                       اریسام

 ... گهیساشا توروخدا بسه د_

 پر بغضش گفت   یصدا با

 ....چررراااا...شمیپ اد ی...چرا نمخوامی رو م نمیمن سو ی...سامتونمی:نمساشا

 ... یهمه چ شهیآروم باش...درست م  سسیه_

 که خوابش برد...  ختیشک ر نگفت و از بس ا یزیچ

ساشا مشتشو زد به صورت اون   یچرا وقت  دونمی....حال خودمم بهتر از ساشا نبود...نمرونیروش و از اتاق رفتم ب دم یرو کش پتو

 اون مشت رو خورد...  نیلحظه حس کردم سو  هی دختر 

 گردنبند همون گردنبنده ساشاس... نیآوردم و نگاش کردم....منم مثل ساشا مطمئن بودم که ا  رونیب بم یرو از ج  گردنبند 

 ....نییو رفتم پا  بمیتوو ج گذاشتمش

 شد؟؟  شد؟؟آرومی:چمت

 و گفتم   یکنار پر  نشستم

 آره خوابش برد... _

 آروم بهم گفت  یکه پر م یساکت بود قه ی دق چن

 نم؟ یگردنبند رو بب شه یم اری:سامیپر

 درش آوردم و گفتم   بمیج از

 ... زمیچرا که نه عز_
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 شد... رهی رو گرفت و بهش خ  گردنبند 

 واسه خوده ساشاس... ن ی:اره ...ایپر

 اوهوم... _

 ن؟؟ یرو باور کرد نیپسره کو ن یشما حرف ا ی نی:اکوید

 گفت   یمتفکر   افهیبا ق کیما

االن در   ادیباهاشون ز د یکه حرفشون دروغه...نبا میمطمئن هم باش  م یتونیما نم یول  سی قابل باور ن اد ی:حرفش زکیما

نظر   ری...همه کاراشون رو زنیجمع کن  شتریب  یلیحواستون رو خ یبرن ول  م یبزار د ی...چون کمکمشون واقعا الزمه...نبامیوفتیب

 .... لنگهیناجور م هی قض  نیا یجا ه یکاراشون رو...چون مطمئنن   نیتر  زیر ی...حتنیریبگ 

فقط تو حواست به ساشا باشه باز مثل قبال   اری...ساممیحواسمون رو جمع کن شتر یب یلیخ د ی...با گهیدرست م ک ی:اره مامت

 سراغش...  ادین ی افسردگ

 باش حواسم هس..._

 و هرکس توو افکار خودش غرق شد...  میساکت شد  همه
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                         نیسو

 رو نداشتم... هی همون تپه نشستم و بعد برگشتم قصر...از همون پنجره اتاق رفتم باال...حوصله روبرو شدن با بق یرو یدوساعت

 ... خوند یکتاب م ه یهم داخل اتاق بود و داشت  رز

 رز...  یه_

 زد و گفت  ی لبخند   دنمیمن برگشت سمتم و با د یباصدا

 ؟؟ یبود:سالم ...کجا رز
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 از پام درآوردم و نشستم رو تخت و گفتم  کفشامو

 کجاس؟؟ مزیتنها باشم...چخبرا..ج خواستم یم کم ی یچیه_

 ... خورهیشام م  نیی:رفته پارز

 ؟؟ یتو چرا نرفت_

 سکوت کرد و بعد آروم گفت   ی ا قه ی دق چن

 نداشتم..  لی:مرز

 ...رمیحوصله نداشتم دنباله موضوع رو بگ  یول گه یدروغ م دمیفهم

 رو تخت و چشمام رو بستم...  دمیکش  دراز

 ...نی:سورز

 چشمام رو باز کنم گفتم  نکه یا بدون

 هوم؟؟ _

 ...  گه یم  ونیکه ساشا باز حالش بد شده...انگار همش داره هذ   گفتیداشت م اریبودم...سام نییکه پا  شیساعت پ هی:رز

منه...کاش    ر یتقص ی گرفت....لعنت به من ...همه چ ش یبه بدنم افتاد...حس کردم سوختم...قلبم آت ی افکر حال بد ساشا رعشه  با

 نبودم اصن...

 کردن...  ه یبود واسه دوباره گر  یاز چشمم افتاد و اون شروع یاشک

 اومد کنارم نشست و دستمو گرفت و گفت  رز

 بکنم...  ی درخواست ه ی..فقط بهت گفتم تا ازت .یکن  هی نکن...من نگفتم که تو گر هی گر  کنمیخواهش م نی:سورز

 شدم نشستم و اشکام رو پاک کردم و گفتم   بلند 

 ؟ یچه درخواست_

 



 ۲دخترماه 

76 
 

#part63 

 

 آروم بشه...  کمیبشه تا ساشا  ی کمک ه ی د یفک کردم شا ی نه ول ایخوبه  شنهادمیپ ن یا دونمینم نیسو نی:ببرز

 رز؟؟   ه یچ شنهادت یپ یبگ  شهیم_

همش خوابه...مت با معجون   یتو رفت  ی ...االنم از وقتسیو حالش اصال نرمال ن  گهیم  ونیاالن ساشا همش هذ  گهیم  یسام نی:ببرز

 نکنه...  ی قرار یب  ادیکه ز خوابونتش ی م یی جادو یها

 رو بگو... تیخب رز حرف اصل_

کن باهاش حرف بزن..آرومش کن...بعد که    دارش یبرو اتاقش ...ب تی واقع  افهیتو با ق دن ینصفه شب که همه خواب گم ی:من مرز

 ... گهیم ونیحتما باز داره هذ  کننیبگه همه فک م یشه به هرک  داریبرگرد اتاق خودمون...صبح هم که ب د یخواب

 نه...  ایدرسته  دونستم یهم نبود...نم ی عال یبد نبود ول  شنهادش ینگفتم...پ یز یکردم و چ یاخم

 نقشه لو نره...  ن یکه چقدر براش مهمه که ا ی دونی...مکنهیبفهمه من و تو رو خفه م مز یاگه ج  ی...ولسیبد ن شنهادتیرز پ_

 ..برو منم حواسم هس .   د یکه خواب مزی:جرز

که    هیتنها کار نیا د یحالشو خوب کنم...شا د یبا ی توو روش نگاه کنم...ول دمیکشیتکون دادم و سکوت کردم...خجالت م یسر

 براش بکنم...  تونم یم

 ... خوامیم  ی زیچ ه ی  یول رم یباش رز م_

 زده گفت  ذوق 

 بگو خودم برات جورش کنم...  ی خوای م ی:چرز

 زدم و گفتم    یلبخند 

از اون معجون رو   ی ادیهمه بخوابن برو به ساشا مقدار ز نکه ی...درضمن قبل اخوامیم دهیکه مت به ساشا م ی از اون معجون_

 شد خودش هم فک کنه خواب و توهم بوده...  داریصبح ب  یحالش گنگ باشه که وقت  گمیبده...م

 تکون داد و گفت یسر تیجد  با

 ... دمیانجام م قی راحت همه دستورات رو دق التی:خرز
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 یمرس _

 اس قربان...  فهی:وظرز

 نگفتم...  یزیچ  گهیزدم و د ی جون ی ب لبخند 
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تخت خودش دراز   یکرد و ساکت رفت رو   یظ یاومد توو اتاق...چشمش که به من افتاد اخم غل مزیکه ج دم یدراز کش یساعت مین

 ...د یکش

 هم کم کم بخوابن...  ه یشب بود و فک کنم بق  ازدهی ساعت

 ... میرفت رونیشدم و دست رز رو گرفتم و از اتاق ب بلند 

 .. رونیب م ی:چرا اومد رز

 اق مت.. ات می شو بر ینامرئ_

 سمت اتاق مت.... میشد و رفت  یشدم...رز هم نامرئ   یخودم نامرئ ع یهم سر بعد 

_______________________________ 

                         مت

 نگرانشم... یلیساشا بمونم...خ شیپ  خوامی:مت من امشب ماکوید

 باال انداختم و گفتم   ی ا شونه

 ... خوابهیمطمئنن راحت م  دمیکه من بهش م  یی..فقط بااون داروهایهرجور دوس دار _

 راحتتره..  المیخ ی نجوری:به هرحال ااکوید

 ..پس شب خوش.. گهیاتاق خودم د  رمیباش...من م_

 ... ری:شب بخاکوید
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 اومدن...  رونیو رز ب سایرفتم...همزمان با من در اتاق اون سه نفر هم باز شد و آن  رونیب اکو یشدم و از اتاق د بلند 

 کردم و بهشون نگاه کردم...  م یقا وار یمو پشت دخود عیسر

 .. رون؟یب م ی:چرا اومد رز

 اتاق مت... می شو بر ی:نامرئسایآن

 شد و بعد هم رز...  بیغ سایمتعجب من آن یچشما ی دارن...هنوز شوک تعجب اولو داشتم که جلو کاریاتاق من چ نای...اییییچ

 ... سایآن یول  ه یو ظاهر شدنش عاد ب یغ نیجنه و ا مه ین رز

 ..ییان ی به ما دروغ گفته باشن...ول نایا نکه یشدن ندارن...مگر ا  ینامرئ  ییافروز ها توانا اتش
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 مدت برام زنده شد... ن یا یها ر یهمه تصو دفعهی

...اون  نجایاومدن ا ی ش استفاده کرده...وقتشونده ا ی ...حدس زدم از قدرت نامرئنهیروز تولد که اون اتفاق افتاد...ساشا گفت که سو 

به   یچکیکرده...ه داش ی...دشت گل ها که ساشا گفت پکردیبه ساشا نگاه م یچشم ر یدرهم تر بود و دائم ز  افشیو رز ق ن یاز کو

خون فرار کرد...امروز و گردنبند ساشا و حاالهم   ی جام ها دن یصبحونه با د زی...سر مشناسنیرو نم اونجا دهکده  نیا ی از اهال ریغ

 شدنش... بیدوباره غ

 ... نهی...سوی...اون سو گفتی رو بهم م یز یچ هی  نایا همه

 :مت... اکوید

 بودم...  اکو یاصال حواسم نبود از اونموقع تاحاال هنوز جلو در اتاق د ی ترس برگشتم پشت سرمو نگاه کردم...وا با

 ...یینجایا:مت چته...چرا هنوز اکوید

 اتاق من...  نیایبگو ب  یو پر   اریازش مطمئن بشم...برو به سام د یبا دمیفهم  و یزیچ ه یفقط   سین میزیچ_

 باال...پس کارشون توو اتاق من تموم شده...  انی اون دوتا دارن م دم یرفتم طرف پله ها که د ع یهم سر بعد 
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 باشم و هول نشم... شهیکردم مثل هم یسع

 گفتم   یو با لبخند کمرنگ   ستادمیوا

 ن؟؟ یالزم دار یزیچ_

 ... میبخواب میریم  می االن هم دار م یهوا بخور کم ی اطیتوو ح  می:نه ما رفت رز

 تکون دادم و گفتم  یسر

 .. ریباش پس شب بخ_

 جوابمو آروم دادن و رفتن... اوناهم

 ... دمییو به سمت اتاق خودم دو  نییرفتم پا عیسر

  ی زیگم نشده...رفتم طرف کمد کتاب و مدارک ها...اونجاهم چ ی زیدور اتاق رو گشتم...به ظاهر که چ  هی توو اتاق و با چشم   رفتم

 سرجاش بود...  ی از معجون ها و داروهام ...همه چ نیکم نشده بود...همچن 

 اومدن داخل.... اکویو د ی و پر  ی اتاق زده شد و بعد سام در

 موقع شب مت؟؟  نیشده ا ی:چیسام

 تا براتون بگ..  نینیبش_

 ...د یساشا حرف توو دهنم ماس  ی داروها  دنید با
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 به داروها زل زدم...  ه یکردم و چن ثان یاخم..بود...دوتاشون کم شده بود  زمی که رو م ییها  شهیرفتم طرف اون ش  عیسر

_______________________________ 

                        نیسو



 ۲دخترماه 

80 
 

باز شدن در    ی...صداداریب ایخوابه  مزیج نه یشد تا بره بب ی ...رز نامرئمیستاد یباال و پشت در اتاق وا می با رز رفت عیسر که رفت  مت

با مت   ایا ...حتمنییو رفتن پا رون ی اومدن ب نایا یاز اتاق پر  اکویو د   یو سام  یشدم ...پر  میرفتم عقب تر و قا ع یاتاق اومد که سر

 ...الشونیخی...ب  گه یدارن د یکار  ه ی خودشون  ایکار دارن 

 ...د یخند  ز یر زی کنارم ظاهر شد که برگشتم باز بهش اخم کردم و که ر رز

 خواب بود؟؟  شد یزهرمار...چ_

 بود...  دهی:اره خوابرز

 خوبه..._

 رو درآوردم...  شهیو اون دوتا ش  بم یکردم توو ج دست

 ...نتتینشه بب داریتوو دهنش...رز حواست باشه ب ز ی..ببر هردوتاشون رو هم بر ریبگ  ایخب ب_

 ... یمونیم  نجایهم ایتوو اتاق  ی ر ی..تو م:باش حواسم هس رز

 اونجا... ایقصر ...کارت تموم شد ب یپشت اط یح رمیم_

 :باش...رز

 شد... بیهم دوباره غ بعد 

 ...نییپا دمی رفتم طرف پنجره و ازش پر  عی از رز....سر نمیا گه ید خب

 .... ادیتا رز ب  نیزم ی و نشستم رو  یپشت اط یح رفتم

عطشمو   تونستم یبودم و نم یناش  یلی...اونموقع خ مونمیپش ی لیاون خدمتکارا رو کشتم خ نکه یبودما...واقعا از ا ی ..عجب آدمهه

 کنترل کنم... 

  یبه ادم ها گهیبود که د نیحداقلش ا ی خوب نبودم ول ادیبودم...االن هم ز ی ...ادم بد کردمیپاره م که یاونارو ت شدمیم  یعصب تا

 نداشتم... ی کار گناهیب
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 رز باالخره اومد... نکهینشستم تا ا ی ا قه ی دق ستیب

 که نشد؟؟  داریشد؟؟بیچ_

 تا راحت بخوابه..  مز یتوو حلق ج ختمی ر کممیراحت... الت ی:نه خرز

 ...د یخند  ز یر ز یهم ر بعد 

 ... کنهیاگه بفهمه که خفت م وونهید_

 :ول کن حاال اونو...رز

 ...میباش پس پاشو بر_

چشمام رو   قه یخودم تمرکز کردم و بعد چن دق  ی اصل افهیشدم که رز هم بلند شد...لباسامو تکوندم و چشمام رو بستم...رو ق بلند 

 باز کردم... 

 تنگ شده بودا...   افتیق ن ی:دلم برا ارز

 نگفتم...  ی زیبهش وچزدم   یلبخند 

 سمت پنجره اتاق ساشا... م یافتادم و رفت راه

 حتما ... گه ید دن یخواب ه یباشه...بق مزیرز برو توو اتاق تو فقط حواست به اون ج نیخب بب_

 تکون داد و رفت...  یسر

باال رفتم   واری ...از دلرزهیدستام از استرس م کردم یداشتم و حس م جانی ه ی لی...خدمیبه لباسام کش ی و دست دمیکش  یق یعم نفس

 و پنجره رو باز کردم و رفتم داخل....

 امشب توو اتاق خودش بود....  یشبا تو اتاق من ول رفتیم دمید یوقت بود که م  چن

 و کنارش رو تخت نشستم...  کش یلرزون رفتم نزد یپاها با

رو گذاشتم رو صورتش و آروم   زدم و دستم  ی رده بود...لبخند تخس توو خواب اخم ک ی بود...مثل پسربچه ها دهیخواب آروم 

 چشماش رو باز کرد...  واش ینوازشش کردم...اونقدر نوازشش کردم که حضورم رو حس کرد و 

 ... نهیبی زد و دوباره چشماش رو بست...خخخخ حتما فک کرده داره خواب م ی لبخند   دنمید با
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زدم...با بوسه ام چشماش رو   شیشونیپ یکوتاه رو   یو جلو بردم و بوسه ا ر  ست،صورتم یبهش بفهمونم خواب ن  نکهیا بخاطر

 متعجب باز کرد... 

 لرزون گفتم  یبهش زدم وبا صدا یمهربون  لبخند 

 سالم عشق من... _
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 و بهت آروم دستشو گذاشت رو صورتم و نوازش کرد... باتعجب

 ..یینجایتو ..تو ا نی:سو..سوساشا

 هم از چشمم افتاد رو دستش...  یزدم که قطره اشک  یلبخند 

 .. زمیاره عز_

 از چشمش افتاد و با غم گفت  یشد و اروم نشست..اونم اشک بلند 

 برو...  نمتی فقط تو خواب بب خوام ی...برو ...من نمنمیبیها..اره من دارم باز خواب م ی من ن یباور کنم سو ی:چجورساشا

 دستش درست کردم...  ی رو  یخی قلب  ه ی گرفتم توو دستم و  دستشو

رفت که ساشا به خودش اومد و   ن یبود...قلب از ب رهیتفاوت که االن رنگش ت  نیکه توو اون دشت بهش دادم فقط باا  یاون قلب مثل

 توو بغلش... د یمنو کش دفعهی

 ...بگو توروخدا بگو...ی ا  ی...بگو تو واقعسیخواب ن  نیتوروخدا بگو ا نی:سوساشا

همه مدت...توو آغوش ساشا  نی...بعد ادم یلرزیو م فتاد ی ...منم اشکام دونه دونه از چشمام مزدیحرف ها رو م نیو ا  کردیم ه یگر

 ...لرزوند یم اد یز جان یوجودم رو بخاطر ه  یک یهمه نزد نیبودم و ا

 دستامو آوردم باال و دور کمرش حلقه کردم و گفتم   منم
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 باور کنم...  تونمی...خودمم نمیهم واقع د یخوابه..شا د یساشا...شا دونمینم_

 آورد و اشکام رو پاک کرد...  رون ی از بغلش ب منو

 ازم جدات کنه...  چکسی ه زارمی...نمگهید  یمن شی...پی کنیم ه یچرا گر  نمی:سوساشا

 بهم جواب داد..  ی بهش زدم که اون با لبخند پرجون تر ی جون ی ب لبخند 

 ساشا _

 ...:جون دلم ساشا

 ... گردمیروز برم  ه ی...باور کن ینکن ی قراری ب نقدریا شهیم_

 لباش رفت و گفت یاز رو  لبخند 

 ...یبر  ییجا گه ید س یتو که قرار ن ی !!!ول؟؟یگردی:برمساشا

 آروم گفتم  باغم

 نرم...  گهیو د ام یزود ب یلیخ  دمیقول م یبرم..ول  د یچرا با_

 توهم و با خشم گفت د یرو کش اخماش 

  ی جون دادم..االن که اومد  تیشش ماهه از دور کی ...نزدیبر  گهید زارمیرو خراب نکن....من نم یقشنگ  ن یشب به ا نی:سوساشا

 ... یازم دور بش گهید زارمینم
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 محکم فشردم و گفتم  دستشو

 رو تموم کنم....  یکار هی د یساشا...من با شهینم_

 وار بهم گفت  د یخشم از جاش بلند شد و تهد  با
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...چرا به  یکنیبه خودت فکر نم ذرهی...چرا یا گهیو افراد د گه ید یبه فکر کارها شه ینکن...چرا هم یبا اعصاب من باز  نی:سوساشا

 ... یکنیخودمون فکر نم

 شد و بغلش کردم و گفتم بلند 

 راحت بتونم برگردم.... الیانجام بدم تا با خ د یرو انجام بدم...با نکاریا د ی...من باکنمیا به خودم و خودت فکر مساشا بخد _

 باال برد و گفت  کمی صداشو

  نوی ...ایبر گه ید زارم ی...من نمهمه مدت ن یزد ا بتیاصال...کجا غ ی....کجا بود ینکن لعنت  ی گفتم با من باز نی:سوساشا

 بفهممممم...

 ... شنونیصدات رو م هی ساشا جون من آروم باش...االن بق_

 دوست دارما...چرا اخه...   یفهمیچرا نم یکمکم کنن...لعنت  انی....اصال بزار بشنون اونا بشنونی:به درک مساشا

 و گفتم  دم یکش ی قیبستم و نفس عم ی رو با کالفگ  چشمام

 برم...  د یبا گهی تموم شه...من د ی نکن تا همه چ یقرار ی ب یمت کنم...اگه دوسم دار و آرو  نمتیساشا من فقط اومده بودم بب نیبب_

 نشد....  یکردم ول  ینشد...دوباره سع ی شم..ول بیکردم غ  یبستم و سع چشمامو

 باز کردم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم...  چشمامو

 ساشا با اخم زل زده بهم... دمید

 ... ینخواست ی :خواستم با زبون خوش نگهت دارم ولساشا

 اومدن داخل...  ایو ما ک یو ما ی و پر  یهم در باز شد و مت و سام بعد 

 لعنت بهتون...لو رفتم...   یوا

 قدم عقب رفتم که ساشا اومد جلوتر و گفت  چن

 ...ویباز  نیتمومش کن ا نی:سوساشا

 ... تونمیتکون دادم و لب زدم:نم یبهت سر با

 کردم....   دنییو شروع به دو  نییپا دمیسمت پنجره و ازش پر دم ییدو ع یسر هم بعد 
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 ..و از حال رفتم  د یچیتوو تنم پ ی ...درد بد نیخوردم و افتادم زم ینامرئ وارید  هی انگار محکم به  رونی قصر که پامو گذاشتم ب از

________________________________ 

 ساعت قبل  ه یبک به  فلش

 مت

 موقع شب؟؟  نی:چته ااریسام

 زده رفتم طرفشون و گفتم  رتیح

 ..نجاس یا نیسو_

 یییییی :چیپر

که اونا    یگفتم بره باال و طور اریدادم و به سام  حیبراشون توض و ی...به طور خالصه همه چسیهمشون شده بود توپ تن یچشما

 ... ادیبده و ب حیبراش توض عی کنه سر دار یمتوجهش نشن ساشا رو ب

زودتر   یاول تعجب کرد ول  هی دادم...اونم مثل بق ح یتوض و یاونم همه چ  ی کردم و آوردمش توو اتاق...برا دار یرو ب ایرفتم ما مم خود

حفاظ بزاره رو اتاق ساشا و خودمم رفتم و دور قصر رو   ه ی  نجایگفتم از ا ای...به ماسیدرک کرد که االن وقت متعجب موندن ن

 فرار کنه نتونه...  تواس اگه خ نیحفاظ گذاشتم که سو

کاراش داشته    نیقانع کننده واسه همه ا ل یدل  هی  دوارم یام ی رو راه انداخته ول  ایباز نیچرا ا نیسو دونمیتوو قصر...نم  برگشتم

 وسط راه منصرف شدم... ی باشه...به طرف اتاقم رفتم ول

 دارن...   کاریچ نجایان و ا کارهیاوناهم چ میبفهم د یفرار کنن..با نیبزارم رز و کو د ینبا

 رو برداشتم...   مییجادو یتوو اتاق و دوتا از طناب ها  رفتم

 ...می پاشو بر اکوید_

 :کجا؟؟ اکوید
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 .. نیسراغ رز و کو_

 ...ادیهم بلند شد و گفت که باهامون م  یگفت و بلند شد...پر ییاها

 ... رونی د بهول زده اوم ک یباز شد و ما ک یدر اتاق ما دفعه یطبقه باال که  میرفت

 ک؟؟ یچته ما_

 جلو و آروم گفت  اومد 

 چخبره.. نجایچتونه...امشب ا نی:من چمه!!!شما بگ کیما

 بده... حیتوض  نیواسه ا ی حاال ک هوووف

 ... میشو بزار ما به کارمون برس  ال یخیاالن ب کیما_

 ...گهیمنم بدونم د  نی:خب بگ کیما
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 ...  م یو ما بر  دهیم  حیگفت اون توض یبهش بگم که فقط ولمون کنه که پر ی الک ی زیچ ه ی خواستم

 ... میجلو در اتاق اونا و بدون در زدن رفت میرفت اکویتکون دادم و با د یسر

هم توو   نی همون سو ای سایما هول زده از جاش بلند شد...آن ی ا دفعهی مبل نشسته بود و با اومدن   یرز رو  ی خواب بود ول مزیج

 که تموم حدسام درسته...  فهموند ی بهم م نیاتاق نبود و ا

 چخبره...  نجای بدونم ا شه ی:مرز

 بهش کردم و گفتم   یاخم

 .. یفهمی م ی به زود_

دختره    نکهیب خوندم...هم بخاطر ال ری ز ی بره...چشمام رو بستم و ورد ع یو اشاره کرده سر  اکویطناب دادم دست د هی هم  بعد 

 نتونه از جادوهاش استفاده کنه... نیکو  نکهیفرارنکنه و هم ا
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با طناب به تخت بستش و اومد طرف من...اون   عی حرکت رفت پشت رز و بازوش رو گرفت و پرتش کرد رو تخت ...سر ه یبا  اکوید

 طناب رو هم بهش دادم و گفتم  یکی

 ... می رو هم ببند بر نیکو_

 و اونم بست... نیطرف کو ترف

 ها...  دهیاش رو بهتون نشون م وونهی د ی شه اون رو داریب  نی..بخدا کونیکنیم  یچه غلط  نی:مت بگو داررز

 صورتش گفتم  ی طرفش و آروم جلو رفتم

 ...نجایاومده ا گهید  افه یق هی با  ن یکه نفهمم چرا سو ی ...حداقل نه تا وقتترسمی نم وونشید ی من از اون رو_

 کرد و با لکنت گفت  سی...لباشو با زبونش خد یرو که آوردم به وضوح رنگ از روش پر نیسو اسم

 ... هی..ک گی..دنی:سو..سورز

 وگرنه مجبورم دهنتم ببندم...  ی ..به نفعته فعال سروصدا نکنفهممی م و یانکار نکن...خودم همه چ گهیاها د_

 ... رونیرفتم ب از اتاق عی بزارم باز حرف بزنه سر نکه یهم بدون ا بعد 
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جلو در   ه یو بق  یاالن اونجا بود..سام نی...پس سود یبلند ساشا از اتاقش به گوشم رس  ی نرفته بودم که صدا رونیکامل از اتاق ب هنوز

 و رفتم طرفشون..   دمیکش ی قیبودن...نفس عم ستادهیاتاق منتظر وا

 داخل...  میبر_

 سمتمون... د یبا ورود ما چرخ نی داخل اتاق...نگاه مات سو می رو باز کردم و هممون رفت در

 لب زمزمه کرد و بعد چن قدم عقب رفت... ر یز یزیچ

 نگهش داره..  ی کرد با لحن آروم  یهم چن قدم جلو رفت و سع ساشا

 ...ویباز  نیتمومش کن ا نی:سوساشا
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اشاره کردم برن دنبالش و خودم رفتم   یو پر ی ...به سامنییپا د یبعد هم از پنجره پر...تونمیتکون داد و زمزمه کرد نم  یسر نیسو

 سمت ساشا...

________________________________ 

                       نیسو

 کنار گوشمه،چشمام رو باز کردم..  کردم یکه حس م یی ها ادیفر یباصدا

 ها رو اعصابم بود...  اد یفر ی صدا نیا یو از طرف کرد یبدنم درد م تموم

  دمی...اونطرفم رو نگاه کردم که دکنهیم د یتهد  و یبسته شده به تخت و داره کس مز یج دمیطرف منبع صدا سرمو چرخوندم که د به

  ی...منم مثل اونا بسته بودنم رو دادیفحش م  مزیلب به ج ر یو ز دادیرز هم به تخت بسته شده و چشماش رو محکم فشار م 

 ... دمیاز درد کش ی غیفشار وارد کردم تموم بدنم سوخت که ج کم ی نکهیبه محض ا ی ولناب ها رو پاره کنم... کردم ط یتخت...سع

 گفت   دوارانهیو تهد   د یبازم اخماش رو توهم کش یچشما دن یساکت شد و برگشت طرفم...با د مز یج غمیج یصدا با

 احمقققق... زارمی...زندت نمنایببندن ا ی نجوریبرو دعا کن تا ابد منو هم نی:سومزیج

 لبخندم جمع شد...   ادش یبهش زدم که با فر  یدلم بزارم االن...به زور لبخند  ی رو کجا مز یج نیاخ ا اخ

 ... شتووی:ببند نمزیج

 .گفت... ید ی لب ببخش ری...زد ینگاه منو د  ی ...وقتکنهینگام م یاون با ناراحت دمیها...بر گشتم سمت رز که د ه یعصبان ی لیخ معلومه 

 ...دنیاز کجا فهم نایاخه ا اینشون ندادم و فقط چشمام رو بستم...لعنت یالعمل عکس
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 جرات حرف زدن نداشتم...  مز یتوو اتاق...از ترس ج ومدن ین  چکدومشونیه  یساعت گذشته بود ول  مین

بدجور توو خودشه...فک کنم عذاب وجدان  دمیخراب کرده بودم...برگشتم سمت رز که د  ویگند زده بودم و همه چ بدجور

 ... شهیداره..وللش حاال خودش درست م

 گرفته و اخمو اومدن داخل...  ی ها افهیبه در زل زدم که همون موقع در باز شد...همه با ق  برگشتم
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 مبل ها نشستن و زل زدن به ما...  ی رو

 .. نیگرفت  ری...مگه اس نیتبس نجای:چرا مارو امزیج

 زد و گفت  یپوزخند  دمیبه ساشا نگاه کردم که د یچشم ریز

 ...نیریبوده..اره اس  ی کاراتون واسه چ  نیا نینگ  ی:تا وقتساشا

 گفت د یکالفه چشماش رو بست و بعد برگشت طرف منو با تهد  مزیج

 ... کنمی..خودم خفت منی:اخ سومزیج

 ساشا با خشم رو بهش گفت  ی نگفتم ول یز یساکت موندم و چ من

 ...یگ یم  خوادیدلت م  یکه هرچ  س ی:خفه شو..برده ات نساشا

 تخت من نشست و توو چشمام زل زد و گفت  ی..مت بلند شد و اومد رو .نگفت  یز یبهش نگاه کرد و چ یچپ چپ مزیج

 مدت...  نیتوو ا د یکش  یساشا چ یدونیهمه چقدر دل تنگت بودن..م یدونی:ممت

 ... کردیساشا اصال نگام نم ی کردن،ولیو البته غم نگام م  یرو نگاه کردم که با دلخور  ه ی ندادم و فقط بق یبجوا

سخت   یلیاالن خ  ی ..ولزنهیکردم باهام اصال حرف نم  یخودمو مخف  یبودم ول  ششیاگه ساشا بفهمه که پ دونستمیگرفت...م دلم 

 بود برام... 

 ..نی:سومت

 نگاهش کردم..  چرخوندم سمت مت و منتظر سرمو

 ... یرو عوض کرد تت یهو ی ول  نجایا ی...چرا اومد ی:بگو کجا بود مت

حرف بزنم..اگه مخالف بود حتما با نگاهش   د یکه باالخره با دمیفهم دمی ازش ند  ی عکس العمل ی نگاه کردم...وقت مز یبه ج برگشتم

 ... کردیم دمیتهد 
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 موقع حرف زدن نگاهشون نکنم...  دادم یم حی...ترجنیی...سرمو انداختم پادمیکش  یق یکردم و نفس عم سیبا زبونم خ لبامو

 ...)...( یمعامله کردم..بعد شکستن گو   مزیمن اونروز خودمو با ج_

 ... ایو قصدمون واسه رفتن به کاخ سوف  نجایگفتم از زنده بودن بالدازار و برده شدن من تا اومدنمون به ا و یچ همه

 ناراحت زل زده بودن بهم... یحرفام تموم شد..سرمو آروم باال ..همه با اخم و چشما ی توق

 ...چرا اخه... یچرا همون موقع بهم نگفت نی:سواریسام

 زد توو دهنش و گفت ی ...مشت محکممزیهم بلند شد و رفت طرف ج بعد 

 .... ییییدونیبا ما...م ی کرد کاریچ یدونی:ماریسام

 زدم و گفتم  یغی دوباره بزنتش که ج خواست

 اون بالدازار احمق شده بود...  ی ..اونم خودش قربانسی نزنش...اونم مقصر ن اریسام_

 دنبالش رفت...  ع یبلند شد و سر ی ...پررونیبا خشم ولش کرد و رفت از اتاق ب اریسام

 ...یخوب مزیج_

 آروم بشه..  کمی بزنه  یذاشتی:خوبم...ممزیج

 دور بدنم باز شد...  یام رو بستم که حس کردم طناب هانگفتم و چشم یزیچ

 ...کنهیساشا داره طناب هارو باز م  دم یباز کردم که د چشمامو

 ....رون یاز اتاق رفت ب ع یسر ه یکارش تموم شد دستمو گرفت و بدون توجه به بق  نکهیا بعد 

 ساشا کج.._

 نگو... یچی..هسی:هساشا

 تخت... یکه ماله من بود و در رو بست..دستمو ول کرد و رفت نشست رو   یتوو اون اتاق رفت

 داغون شده بودم...   ید ی...توکه د کشمیعذاب م ی چجور ید ی...تو که دیرو با من بکن نکارایدلت اومد ا ی چجور نی:سوساشا

 لحن ناراحت و دلخورش غم عالم رو نشوند توو دلم،اصال دروغ نگفتم...  نیبگم ا اگه
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 کنارش نشستم و دستش رو گرفتم توو دستم...   رفتم

 .. کشتیبالدازار همتون رو م ومدم ی...اگه مامیب تونستمینم یول  دم یمنم عذاب کش_

 ..نی:سوساشا

 لرزونم گفتم  یصدا با

 جانم.._

 با دستش آورد باال و زل زد تووچشمام و گفت  سرمو

 دوست دارم...  یلی:خساشا

 توو بغلش و گفت  د یمنو کش ع یم افتاد که سراز چشم یحرفش قطره اشک نیباا

 ...میخوشحال باش  خوامی...بعد چن ماه دوباره به دست آوردمت...االن ممیناراحت باش  خوام ینکن..االن نم هی:گرساشا

 و آروم گفتم    کشیدور کمرش حلقه کردم...سرمو بردم نزد دستامو

 منم دوست دارم... _

 زد.... ی موهام بوسه ا یمنو به خودش فشرد و رو  محکم

 ...ی:چرا موهاتو رنگ کرد ساشا

 ... رهیم ه یس،اسپریرنگ ن_

 خودت رو دوس دارم... ی :حتما بشورش ها...من رنگ موهاساشا

 ....دمشینگفت،دوباره بوس  یزی حلقه دستش تنگ تر شد و چ دم ید ی ...وقتدمیبوس  ز یگفتم و صورتش رو ر ی آروم باش 

 نکن...  یطونیش  نیسو:ساشا
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 گفتم  یطون یزدم و با لحن ش   یلبخند 

 چرا؟؟_

 گفت  ی ابروش رو باال داد و با لحن بامزه ا هی از خودش جدا کرد و  منو

 چرا؟؟  ی دونیتو نم ینی:ساشا

 نه.._

 من..   نکهی:باش پس بزار بگم برات..بخاطر اساشا

 ...د یرو دستم زد و خند  ی خنده...اونم بوسه ا ر یدستمو گذاشتم رو دهنش و زدم ز عیسر

 بودم...  ده یاز ته دل نخند  ی نجوریوقت بود که ا  ی لیخنده ها تنگ شده بود...خ نیواسه ا دلم 
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 ... د یانداختم توو بغلش که ترس  دفعه یهامون که تموم شد،خودمو   خنده

 ..یکنی م ینجور یچرا ا وونهی:دساشا

 گفتم  ی زدم و با لحن بچگونه ا  یلبخند 

 خب دلم تنگ شده بود... _

 چشماش تنگ شده بود...  ی ایدر  نیا یاخ من چقدر دلم براشد.. رهیچونه ام و توو چشمام خ رینگفت و دستشو گذاشت ز یزیچ

خب من دلم   ی کنه...ول  کاریچ خوادیم دمی...فهمطووونیش  یچشماش بسته شد و صورتش جلو اومد...ا  دمیشدم بودم که د محوش 

صورتمو و خواست ببوسمتم که من هجوم بردم سمت صورتش   ک یصورتشو کامل آورد نزد ستادمی...واکنم   تشیاالن اذ خواستیم

 ... کنهیکه گفت خفم م دم یصداش رو شن ی ...ولرونی م باز اتاق رفت  ع یو سر ده خن ریگاز از صورتش گرفتم بعد هم زدم ز  هی و 

  شیاصل افهیداده بود و حاال با ق رییتغ افشو یتوو اتاق بود...ق مزیو رز بودن...در باز بود و فقط ج مز یطرف اون اتاق که ج رفتم

 نشسته بود رو تخت و چشماش رو بسته بود... 
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 ..مزیج_

 رشو تکون داد...رفتم کنارش رو تخت نشستم..بهم انداخت و بعد س  یباز کرد و نگاه چشماشو

 چته.._

 ..نی:سومزیج

 جانم؟؟_

 گه یتموم شد د  یهمه چ ینی:مزیج

 تموم شد؟؟ یچ_

 ..کمکت واسه کشتن بالدازار حساب کنم  ی رو تونمینم گهی:دمزیج

 و هم بچه ها...لطفا ناراحت نباش...  امی...مطمئن باش هم من مگذرمی...مگه من از مامان و بابام ممزیچرت و پرت نگو ج_

 برات مهمه..!!!  می:ناراحتمزیج

 زدم.. ی گرفتم و لبخند  دستشو

از   ی کی...تو االن گهید  دمیدوستام د  هیمن توروهم مثل بق  ی بهم کمک کن یکه حاضر شد   یمعلومه که مهمه...از همون موقع_

 ...یناراحت باش  خوامی...نمیمن  یدوستا

 گفتم   یا ی گفت...بلندشدم و بااخم الک ی ا یزد و آروم مرس   یلبخند 

 .. دنیفهم و یهمه چ یها چجور  وونهید  نیبفهمم ا د ی...بامیحاالهم پاشو بر_

 بلند شد و گفت  اونم

 ...می:باش برمزیج

نگرفتم...صورتش   ییهم گاز کوچولو ادیو بااخم بهم زل زده...اخ اخ...انگار ز   ستادهیساشا جلو در وا  دم یسمت در که د میبرگشت

 قرمز شده بود... 

 و اروم کنار گوشش گفتم  مز یبچه ها رفتم پشت ج مثل

 ... خورهی...منو م ایتنها نزار  نیمن و باا_
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 و بردم سمت ساشا...دستمو گذاشت توو دست ساشا و گفت   د یو دستمو کش د یخند 

 ...نیشما راحت باش  نیی پا رمیتو...من مبرا  ای:بمزیج

 زد و گفت یطونیلبخند ش  ساشا

 ..میای:اره برو ماهم االن مساشا

 نامرد من و گذاشت رفت... یبهم زد و رفت...ا یچشمک مزیج
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 گفتم   یبه ساشا زدم و با لحن لوس  ی زورک لبخند 

 خو.. د یساشا..ببخش_

 اتاق رو بست و گفت   در

 ..بخشمی:نمساشا

  یطونیش  افه یجلو پنجره...با ق  ستادیو وا   د یساشا زودتر از من رس  ی سمت پنجره ول دم ییکه رفتم عقب و بعد دو  کی نزد اومد 

  بایسمت خودش که تقر د یساشا مچ دستمو گرفت و کش ی زدم و برگشتم که برم سمت در ..ول یابروهاش رو باال انداخت...لبخند 

 شدم. اش یطونیش  ن یا وونهیاز قبل د  شتری پرت شدم توو بغلش...**...ب

 ...**... 

 ... نییافتادم پا ک ینفره بود و کوچ ه یتخت  نکه یساشا محکم پرتم کرد رو تخت و بخاطر ا دفعه یخودم بودم که  ی حال و هوا توو 

 خنده...  ر یبه ساشا نگاه کردم که زد ز  تعجب چشمامو باز کردم و  با

.*. 

  دم یکش یغیاون بوسه وبغل همش نقشه بوده،ج دمیمات مونده بودم...به خودم که اومدم و فهم ی ا قهی...چن دقد یباز هم خند  بعد 

 ... کشمتیو گفتم م
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 از اتاق فرار کرد....  عیو سر   د یکش ی آروم غی منو در آورد و ج  یهم مثال ادا ساشا

 ...خندهیهم م وار ی...حاال به ترک دد یخند ینم کشتمیخودمم م  شیساعت پ ه یو چل...تا  خل

 از کاراش خندم گرفت... یبودم ول ی از دستش حرص نکهیباا

 بشم... اش یباز وونهی د ن یا یفدا من

 ...رونیموهام رو مرتب کردم و از اتاق رفتم ب نه ییشدم و جلو آ  بلند 

 ... ومد یم نییکه از پا  دمیشنیتوو سالن باال نبود صداشون رو م یچکیه

 ... خندنیهرهر م ییو دوتا  گهیم  یچ ه ینشسته و توو گوشش  اریساشا کنار سام دم یکه د  نییپا رفتم

  یکردن منو واسه سام ع یداره ضا شوری.بساشا گرد شد.  ی حرفا دنیکردم و به حرفاشون گوش دادم...چشمام با شن   زی ت گوشامو

 که ...  میرس ی..دارم برات اقا ساشا...باز بهم مکنه یم  فیتعر
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رو لبشون بود و بهم نگاه   ینشوندم رو لبم و رفتم داخل سالن...با ورودم همه سرا به سمتم برگشت..لبخند  یلبخند 

دادم و رفتم کنار    لی بهشون تحو ی...منم لبخند سین فرد سالم دور و بر من  ه ی  ینی...گهیخل شدن د ناهم ی...خداروشکر اکردنیم

 نشستم و دستمو انداختم دور گردنش...  یپر

  اکویبرام...چشمم به رز و د شد یمشکل م هی باز  نم یکنار اومدن وگرنه ا مزیها دوباره مشغول حرف زدن شدن...خداروشکر با ج بچه

که   گمی...مشنی....خخخ ملت چه زود عاشق مشدنیهم داشتن حل م  ی افتاد که مشغول صحبت باهم بودن و قشنگ توو چشما

 ....گهیخونه اس د وونهید

 بهش زدم   که خندش گرفت..  ی...لبخند کنهیبا لبخند بهم نگاه م  دم یکه د یسمت پر  برگشتم

 :دلم برات تنگ شده بود خل و چل... یپر

 بود...  دهیبرا همتون تنگ  ی لیخمنم...دلم _

 منو بغل کرد و گفت  اونم
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 ...یاز ما جدا ش  زارم ینم گه ی:دیپر

شدن   رهیخ  یساشا و سام دمیرو حس کردم..سرمو باال آوردم که د ینگاه  ینی...سنگ میرو بغل کرد  گهیو فقط همد  میشد  ساکت

 ...نای هستنا ا ییکردن...عجب پررو ها  دنیشروع به خند  ز یر زینثارشون کردم...ر  یتوهمو چشم غره ا  دمیبهم...اخمامو کش

 ...دمشونید یبار م ه یکاش مامان و بابامم االن بودن و حداقل  ی ا ی دارم ول یآرامش خاص ه یاالن   کردمیم حس

 ... شنومیضربان قلب م ی که حس کردم صدا کردم ینگاه م هی لبخند به بق با

 واسه اوناهم نبود... ی هم تمرکز کردم ول ایو همسرش و مت و ما کی ما ی ...رودمیشنیم کتر ینبود..چون از نزد مزیرز و ج واسه

 بود... ی ...پس واسه کمینداشت  یپنج تاهم که ضربان ما
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 ... دمیند  ویبه جز چن تا خدمتکار که اوناهم خوناشام بودن،کس ی اطراف نگاه کردم ول به

ضربان رو واضح   یبا گرفتن دستش حس کردم اون صدا یموضوع رو بهش بگم ول  ن یو خواستم ا یگذاشتم رو دست پر  دستمو

 ... شنومیتر م

 قلب اون مثل من خاموش بود... ی کردم ول  زی نگاه کردم و گوشامو ت یتعجب به پر  با

 ... ییییی...نکنه..وایرکه اومد توو ذهنم چشمام چهارتا شد...سرم آروم آروم رفت طرف شکم پ  یزیچ با

 باال... د یاز ترس دومتر پر چارهیکه ب  یگذاشتم رو شکم پر ع یسر سرمو

 رو لبم شکل گرفت... یبود...لبخند بزرگ  ی ضربانه از شکم پر آره

 !!! یچ  ینیکارا   نی!!!ایخل شد  نی:سویپر

 بغلش کردم....  دفعهیآوردم باال و  سرمو

 ؟؟؟ ید ینفهم یاخه تو خودت چجور _

 آورد و با تعجب گفت   رونیبه زور از بغلم ب خودشو



 ۲دخترماه 

97 
 

 ... نیسو دمینفهم وی:چیپر

 و گفت مز یبرگشت سمت ج بعدهم

 ...نینکرد وونه ید نو یا ی :مطمئنیپر

 زدم و گفتم   یبه شونه پر یبگه...خندم گرفت...ضربه آروم یخودش هم مونده بود چ مزیج

 ... یشیبچه دار م یدارخره  _

 همه افراد توو سالن مات موند... افهیزدم که ق  یهم لبخند  بعد 

 ... نیسو ی گفت ی:چاریسام

 ...نیشیمامان و بابا م نیدار_

 گفت مبارککککه....  یزد و بعد با خوشحال یغ یاز شوک دراومد و ج ایحرفم ما نیباا

 گفتن...  یز یچ هی هرکدوم  یهم به خودشون اومدن و با خوشحال ه یبق

 ... یشکم پر ی نشست و سرش رو گذاشت رو ی با بهت اومد کنار پر اریسام

 ...د یرو بوس  یپر  یشونینشست رو لبش و بعد پ یکه لبخند  د یضربان رو شن یاونم صدا انگار

به صورتم    یواشکیبوسه  س یحواسش به ما ن یکس  د ید  یبهم زد و وقت ی اومد کنارم و دستمو گرفت و بلندم کرد...لبخند  ساشا

 زد... 

 با لبخند برگشت طرفم و گفت  یسام

 ؟؟ ید یفهم ی:تو چجور اریسام

 دهن باز کردم و گفتم  یخوشحال با

 ... یضربان قلبش رو شن_

باهم   ییدوتا دفعه یتوهم رفت و  دفعه یهم   یسام افهی!!!!..قدمیوسط حرف زدن دهنم همونجور باز موند...ضربان قلبش رو شن ی ول

 م یگفت

 ضربان قلبببب!!! _
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 که لبخند از صورتشون رفت و اخم جاش رو گرفت...  دنیهم موضوع رو فهم ه یبق انگار
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زل زده   یاخه...هممون بااخم به شکم پر  ی چ ین یدوتاشون خوناشام..اونوقت بچشون ضربان داره... ی و سام  یاخه...پر شهیم مگه

 ... میتو فکر بود قایو عم م یبود

 .. هیچ ه یکه قض نیفهمی م ن ی..انگار به شکم من زل بزن.نیارمن برد  ی:اع توروخدا نگاهتون رو از رو یپر

 گوشم زمزمه وار گفت  ری توو بغلش و ز   د ی...ساشا منو کشدمیتوو موهام کش ی گرفتم و کالفه دست  یاز پر نگاهمو

 نکن... وونمی:دساشا

 باال و متعجب بهش نگاه کردم و مثل خودش آروم گفتم  د یپر ابروهام

 کردم!!!!!  کارتیمگه چ_

 نگاهم کنه گفت  نکه یا بدون

 ...یشیجذابتر م یکالفه ا  ی:وقتساشا

 ...هوووف... یجذاب ی کالفه ا گه یبگه کالفه نباش...م نکه یچن ماه..به جا ا  ن یساشا ناجور عوض شده توو ا نیگرد شد..عجبا ا چشمام

 بهش نگفتم و رفتم طرف راه پله ها.. یز یچ گهید

 ؟؟ ی ریکجا م نی:سومت

 ... نیشیالزم م نیایهم ب مز یکتابخونه..تو و ج  رمیم_

 تکون دادن و اومدن طرفم...   یسر دوتاشون 

 اومد طرفم... زون یآو  افهیساشا با ق دم یپله که گذاشتم د ن یرو اول پامو

 !!!ام؟ی:من نساشا
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موهاشو همه رو    یهوا دستمو بردم ال ی...ب اش یتخس باز  نینشست رو لبم بخاطر ا ی بزرگ  با تعجب نگاش کردم بعد لبخند  اول

 و با خنده گفتم  ختم یبهم ر

 خل و چل من...  میبر ایب_

 باال...  میرفت ییبهم رفت و دستمو گرفت و چهارتا یغره ا  چشم

 ن؟؟ یسو می بگرد یدنبال چ  د ی:توو کتابخونه بامزیج

 کتاب درباره تولد خوناشام ها داره... نجای...ساشا ادونمینم_

به بچه دار شدن   م یکه گونه ما تصم اد یم ش یکم پ  یل ی...االن خشهیقرن پ نیدوتا باشه...البته واسه چند  ای ی کی:اره فک کنم ساشا

 ..کننیم  لیرو تبد   یعاد ی انسان ها شتر ی...همه برهیبگ 

 اونا به دردمون بخورن...  د ی:خوبه شامزیج

 اومد داخل... اریکه در باز شد و سام د ینکش ه یبه ثان یو مت در رو بست ول  میکتابخونه شد   وارد
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 گفت  ی و با لحن قاطعانه ا  کمونینزد اومد 

 باشم...  خوامی:منم ماریسام

 ... یو دستشو گذاشت رو شونه سام  کشیرفت نزد ساشا

 اره... د  اج ی..بهت احت؟نگرانهیباش  یپر  ش یاالن پ سی:بهتر نساشا

 ..راحته.  المیهستن خ  شش یبچه ها پ..نجای ا امی:خودش خواست باریسام

 .. یشونه باال انداخت و گفت :باشه هرجور راحت ساشا

 برگشت سمت منو و گفت بعد 

 م؟؟یبکن د یبا کاری:چساشا
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 ...نیدون ینم یچیشما ه ی نی مزیلطفا...مت،ج  اریکه ازت خواستم رو برام ب یی اون کتابا_

 گفت  مز یبه نشونه نه تکون داد و ج ی سر مت

 ..م ی بدون و یکه همه چ میست ین ی می...اونقدراهم قد میجادوگر هی ما فقط  نی:سومزیج

 که ساشا رفته بود...  ی تکون دادم...رفتم سمت ینگفتم و فقط سر  یزیچ

:گونه  یبند  دسته 》قفسه نگاه کردم... به باالس .. کردیکتاب ها رو نگاه م ن یکه اونجا بود باال رفته بود و داشت ب  یا هیچهارپا از

 《خوناشام یها

 ؟؟ ینکرد دایساشا پ_

 برد تو قفسه...   بایگرفت سمتم و سرشو تقر س یبه نشونه ه دستشو

 و دوتا کتاب رو گذاشت توو بغلم و گفت   نییپا د یپر دفعهی شدم که  ره یبهش خ منتظر

 دوتا بود فقط...  نی:همساشا

 ...《خوناشام  ن یجن》،《یمثل خوناشام د یتول》رو آوردم باال  کتابا

 ...مشونیبخون می ...برزمیعز ی خوبه مرس _

 و خواستم برم که ساشا مچ دستم رو گرفت و منو به طرف خودش برگردوند...  برگشتم

که   ییتنها...همه حرفا ی ...تنهامیاالن فقط من و تو باش  خوام یدرکم کن...دلتنگتم...م  ی...ول هیبد  ط ی االن شرا دونمیم نی:سوساشا

  دونمیکمتر بشه..م ی دلتنگ  نیا د ینگاهت کنم تا شا تونمیو تا م میبعداز چن ماه خلوت کن خوامیتوو دلم مونده رو بهت بگم...م 

  خوام یم  ز یچ ه ی...فقط می ریبگ  دهیمن به خودت رو ناد  ازین ایدارم...اصال ب  ازیواقعا منم بهت ن ی ول  یتنگران دوستامون و خانواد 

 به خودت فکر کن...  کممی کنم یازت،خواهش م

  کشیهمه فکرم شده حل کردن مشکالت...رفتم نزد تیوضع ن ی...من توو اکردمی...درکش منییهم ناراحت سرش رو انداخت پا بعد 

 و سرش رو گرفتم باال..

و بهشون    میباش  ششون یمواقع پ  نجوریا  د یمنو...واقعا نگرانم..دوستامونن با خش ی..ب.کنمیم  یدارم درحقت کوتاه ی لیخ دونمیم_

تنها   یی جا هی  می ریم ی ...تا هروقت بخوایتو بگ   یهرچ گه یو بعدش د م یکتاب ها رو بخون نیا  ع یسر دم ی..قول ممیکمک کن 

 ... مینیشیم
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 زد   و گفت  یلبخند 

 ؟؟ ید ی:قول مساشا

 .. دمیاره قول م_

 ... میتر اونا رو بخون ع یکه سر می:باش پس برساشا
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 تکون دادم و منم رفتم.... یرفتاراش...سر ن ی...خندم گرفت از اعی گفت و خودش سر نویا

مثل    د ی...رفتم منم کنار ساشا نشستم...کتاب تولزدیحرف م اریوسط کتابخونه نشسته بود و داشت با سام زیپشت م ساشا

 خوناشام رو انتخاب کردم.. نیو مت که بخوننش و خودمم جن   مزیبود رو دادم به ج شتریچون حجمش ب یخوناشام

 ... یو کنار گوشمم ساشا و سام زدن ی باهم درمورد کتاب حرف م مزیبخونمش...مت و ج نجایتمرکز نداشتم ا ی رو باز کردم ول کتاب

 گوشه کتابخونه کنار پنجره بود...  ی صندل  هی با  کی کوچ ز یم ه ی دم یاطرافم نگاه کردم که د به

 مطالب کتاب رو بفهمم...  تونمیبهتر م نجایو اونجا نشستم...خوبه ا زیشدم و رفتم طرف اون م  بلند 

_______________________________ 

  ی..ساشا و سامبه دردم نخورد. ی زیچ ی ول  خونمیکتاب رو م ن یدوساعته دارم ا  بایو به ساعت نگاه کردم....تقر  دمیکش  یا ازهیخم

 هم مثل من مشغول گشتن توو اون کتاب بودن... مز یمت و ج ی ول  نییرفتن پا شیساعت پ مین

...چن تا صفحه رو بدون نگاه کردن به مطالبش رد کردم که  خورنیبه درد نم نایسرمو چرخوندم سمت مطالب کتاب...نه ا دوباره 

 《خوناشام مه ین یها  نیجن》صفحه خورد...  یبزرگ باال تر یت ه ی چشمم به 

قرار داشت که ضربان قلب و نبض   یدر رحم خوناشام ی نیدر قرن دهم؛جن ل یاص یاز خون آشام ها  ی کی)به گفته درک سمپتون 

و  انسان  کی  ای شهیخون آشام م ه ی نیجن  نیکه ا  دونستنیمثل انسان ها بود...در اون زمان نم نیدر اون جن اتیداشت...عالئم ح

دستور داد که اون زن   ی لی...چون پدر و مادر هردو از گونه خون آشام ها بودن..پادشاه ودبو  یوحشتناک د یو شا  بیالبته اتفاق عج

اون ها از انسان   ی باردار ،زمانیبدن میباال و قدرت ترم ی ...خون آشام ها بخاطر قدرت بدنادیب ایکنن تا فرزندش به دن  نهیرو قرنط

به   ع یسر یل یکامل شد و اجبار شدن که خ ی به بچه ا لیسه هفته تبد   ردر اث  نیجن نیدو ماه...اما ا ا ی کی د یکمتره...شا یلیها خ
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  شیتمام ضربان ها یبعد چن ساعت به طور ناگهان  ی...اون بچه در زمان تولدش هم تا چن ساعت ضربان داشت ولارنشیب ایدن

و پادشاه اونارو ازادشون    ارهند  ی خطر گهیراحت بود که اون بچه د الشونید..همه خبو ی خون آشام واقع ه یقطع شدن و حاال مثل 

 ...د یبچه دوساله شده بود به قتل رس  هی اون بچه بعد دوماه که حاال مثل  یکرد...ول

ن به قتل  دوماه بعد تولدشو قای و دق شنی بار متولد م هیگونه فقط هرصدسال  ن یچند قرن انجام شده...ا ن یکه درا  یقاتی تحق یط

پاک و البته   ی لیخ ی لیکه اون بچه ها روح خ نه یقتل بخاطر ا  لی...فقط دلدونهیرو نم ش یاصل تیهو ی ...قاتل اون ها رو کسرسنیم

به   ریچند قرن اخ نیا ی قاتل ط نیبراش...ا مونن یغذا م هی و مثل   کنهیم  یدن روح اون ها زندگی دارن...قاتل با بلع یقدرتمند 

 شده...(  دهیمار درخشان سرخ رنگ د ک یصورت 

هس که توو کتاب راجبش   ی گونه ا نیهم از هم یو پر   اریبچه سام ی نیها تموم شد...با تعجب و بهت کتاب رو بستم... نوشته

 ..گفته 

 ... فتهی براش ب  یاتفاق  می بزار د یاگه از اون گونه باشه ما نبا ی ...نه،نه حتسین ند ینه فکرش هم اصال خوشا ییوا
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 بلند خودمو به اون دوتا رسوندم...  یشدم و با قدم ها بلند 

 من اخماشون رفت توهم...  شون یپر افه یق  دنیکردم...سرشون رو باال آوردن و با د دایپ ی زیچ ه ی..مت مزیج_

 ؟؟ی:چمزیج

 .. زیصفحه کتاب رو باز کردم و گذاشتم رو م همون

 ...نیبخون_

 سرشون رو باال آوردن...  یشون یبعد اوناهم با بهت و پر قه ی جلو و مشغول خوندن شدن...چن دق دن یرو کش کتاب

 ...نیا نی:سومت

 افتاد....  یحرفش رو بگه..بلند شد و با پاش محکم زد صندل هی بق نتونست

 .. انیهمه مشکل باهم م ن ی:اخه چرا امت
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نقطه زل زده بود...مت دوباره   ه یتوهم بود و به  یردم...اخماش حسابنگاه ک مزینداشتم که بگم...به ج یز ینگفتم..درواقع چ یزیچ

 ..برگشت ما و خواست حرف بزنه که در باز شد...نی ها رو محکم انداخت زم یاز صندل گه ید  یکی تیبا عصبان

  دنیبا د یول  دنیخند یبرداشتم و پشت سرم گرفتم...بچه ها همشون بودن که اومدن داخل..داشتن م ز یم ی کتاب رو از رو عیسر

 ما سه تا لبخند از رو لبشون رفت...  یها  افهیق

و    یبزارم سام  خوامی نم میاالن بفهمن...حداقل تا از موضوع مطمئن نشد  د یکنم نبا ی دوتا حال نیبه ا یخدا حاال من چجور  یوا

 بفهمن... یپر

 .. هینجوریهاتون ا  افه یشده..چرا ق ی زی:چاکوید

 گفتم  عیبرگشت و خواست حرف بزنه که نذاشتم و سر یبا کالفگ  مت

 بحثمون شد.. کمیبابا  یچیه_

 ابروش رو انداخت باال و گفت  یتا ه ی  اکوید

 !!! ؟ی:مطمئن اکوید

 نگفت... ی زیچ گه یبه نشونه نه تکون داد و د ی ..سریشک دار_

 و اروم گفت  کمیاومد نزد ساشا

 شده؟ ی..چ یشونیپر نی:سوساشا

   یچیه_

 بهم؟؟  یگ ی:چرا دروغ م ساشا

 و گفتم   نییانداختم پا سرمو

 ... ینپرس  شهیم_

 دستش سرمو باال آورد و با اخم گفت  با

 ...بگو چته... شهی:نه نمساشا

 اومد کنارمون و گفت  اریبگم که سام ی زیچ خواستم
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 ن؟؟ یسو یکرد  میپشتت قا ی:چاریسام

 حرفش...با لکنت گفتم  نیبا ا د یکردم رنگ از روم پر حس

 ..یچی..هیه_

 ...ی کرد م یقا ی چ هی:چرا یسام

کتاب رو   یهمون صفحه بود..سام یانگشتم ال قایرفت پشت سرم و کتاب رو از دستم گرفت...از شانس مزخرفمم دق  ع یهم سر بعد 

 باز کرد و با لبخند گفت 

 ... یکرد میقا  یز یچ هی گفتم  ید ی:دیسام
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 هم کتاب رو گرفت جلو صورتش و گفت   بعد 

 .. یکرد مشیکه قا یخوند ی م ی چ نمی:بزار بباریسام

  واری و بااخم به د  هکن یاصال نگاهم نم دمی شروع به خوندن مطالب کرد و منم اخمام رفت توهم...به ساشا نگاه کردم که د اریسام

 حواسم دوباره سمت اون رفت...  یشده...باافتادن کتاب از دست سام رهیخ

 و بهت گفت   یناباور با

 ؟؟  نیواقع نای:ااریسام

 بلند گفت  ی و با صدا  مزیبرگشت طرف مت و ج ینگفتم...سام ی ز یو چ  نییانداختم پا سرمو

 ...ه یواقع نا یا نی:جواب منو بد اریسام

 رو گرفت و گفت  یاومد جلو و دست سام ی با نگران ینگفتن...پر  ی زیدوتاهم چ  اون

 .. یا ی..چرا عصباناریبود توو اون کتاب سام ی:چیپر

 ... رونیرفت ب ع یو سر  رونیب د یکش  ی..بعد هم دستش رو از دست پر د یکش ی قیچشمش رو بست و نفس عم یسام
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 ...کتاب کامل بسته شده بود و اون صفحه گم شده بود  ی موضوع ول  هی چ نهیخم شد کتاب رو برداشت که بب ساشا

 شد و گفت   ره یمن خ یو با خشم توو چشما زی رو گذاشت رو م کتاب

 چخبره.. نجایبگو ا نی:سوساشا

 سخت بود برام...  یپر  شیسکوتم ادامه دادم...گفتنش حداقل پ به

 ... رونیاز کتابخونه بردم ب عیگرفت و سر  ره،دستمویگ ینم یسه تا جواب  از ما د یکه د ساشا

 و با خشم گفت  رفتیکه راه م  همونجور

 ... یکن  میعصب ادیخوشت م یل یجوابمو بده ...خ زنم یحرف م ی:وقتساشا

 شد...منو برد توو اتاق و در رو قفل کرد...  یعصب  شترینگفتم که ب یزیچ

 :خب منتظرم... ساشا

 دهنمو قورت دادم و آروم گفتم  آب

 ؟؟ یمنتظر چ_

 ... نننی:سووووساشا

 که توو کتاب نوشته بود رو براش گفتم...  یی زایو همه چ دمیکش  یق ی...نفس عمدمیلحظه ترس  هی بلندش  اد یفر از

 کرد و گفت   یتموم شدن حرفام اخم بعد 

 ..ی:چرا همونجا نگفتساشا

 بگم...  نارو یا یپر  شیپ تونستمینم_

 ..حتما تا حاال هم مت بهش گفته... فهمهی :اون که باالخره مساشا

 و گفتم  شدم بلند 

 به بچشون برسه...  ی بیآس  زارم یوجه نم  چی...من به هششونیپ میبر ایپس ب_

 گفت  یاز کنارش رد شم که کمرم رو گرفت و با لحن آروم  اومدم
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 :کجا؟؟ساشا
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 ... گهید یو سام  یپر  شیپ میوا ساشا بر_

 زانوم و بغلم کرد و گفت   ریدستشو انداخت ز ی کی اون

 ...ششونیپ میریتنها باشن...بعدا ما م  یی:بزار االن دوتاساشا

 ... یول_

 گذاشت رو لبم و گفت دستشو

...پس شهیم...ن شهیدرست م ی زیمگه چ می ..االن ما نگران باش میهم باش  ش یپ ینگران چ یبدون ه خوامی ...چن ساعت رو مسی:هساشا

 ...باشه؟میاالن آرامش داشته باش  کمیبزار 

  ی تکون دادم که لبخند  ی ...پس بهتره االن از کنارش بودن لذت ببرم..سرشهیدرست نم  یز یمن چ ی باهاش بود..االن با نگران حق

 زد...گذاشتم رو تخت و خودش هم کنارم نشست... 

  نی:سوساشا

 جانم.._

 گه؟ ید میینجا یمن بخوام ا ی:تا وقتساشا

 ... زمیاره عز_

   نی..با لحن آروم  گفت سو

 و گفت  د یکنار صورتم آروم کش  دستشو

 ؟؟ ی:دوسم دارساشا

 چشماش زل زده بودم و توو همون حالت آروم گفتم   توو 
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 ...یلیخ_

 گفت   یآروم و جذاب  یلیبا لحن خ 

 ؟؟ی کنی:پس بامن ازدواج م ساشا

 ..حرفش چشمام گرد شد...ماتم برد  نیباا

________________________________ 

                        اریسام

 رو گرفتم توو بغلم و اشک هاش رو پاک کردم....  یپر

 نکن... ه یقربونت برم گر_

  ی لیخ کنمیبسته ام...حس مبچه وا نیبه ا  ی لیخ کنم یحس م یکه باردارم ول دمیتازه دوساعته فهم نکه ی...باایسام تونمی:نمیپر

 ...خوامشیم شتر یوقته دارمش و از جونم ب

توو   قای و دق ی قراره بچه دار ش  ی بده که تازه بفهم ی لیحس رو داشتم...خ نیهم قا یشد...منم دق سی چشمام خ ی حرف پر نیباا

 کننده اس...  وونه یس،د ی...بد نرهیمیکه بچت سر دو ماه م یبفهم ی اوج خوش 

 بخش باشه گفتم  نانیاطم کردم یم یکه سع  ی و با لحن دمیکشیم  یسر پر  یبه حالت نوازش رو  دستمو

به   ی کس زارنیهم نم هی و بق نی...نه تنها من،مطمئن باش سوفتهی واسه بچمون ب  یاتفاق زارم ینم دمی..قول میاروم باش خانوم_

 برسونه...  ی بیبچمون آس 

 کرد تا باالخره توو بغلم خوابش برد... ه یگر  یساعت می...نختیری نگفت و فقط اشک م یزیچ

راه   ه ی  میتونیم   هی حرف بزنم..مطمئنن با کمک بق نیبا سو د یسرش رو گذاشتم رو بالشت و بلند شدم لباسامو مرتب کردم...با آروم 

 ...می کن دایپ یحل
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 نداشتم... ط یشرا ن یتوو ا ینیرو ازش نداشتم... ی حرف نیانتظار همچشده بودم بهش...اصال  رهیگرد شده خ یچشما با

 زمزمه کرد  ی لحن آروم با

 بزارم... یچ ی :سکوتت رو پاساشا

 تعجب کنم و ماتم ببره... سین ن یکردم متعجب بودن رو االن کنار بزارم...االن وقت ا یسع

 ...ی...ولوونشمی ...دخوامی از جونم م شتریپسر رو ب نیشدم...من ا رهیبه من دوخته شده بود خ اقیچشماش که بااشت به

 منتظرما..  نی:سوساشا

 زل زدم توو چشماش و محکم گفتم تی..با قاطعدمیکش یق یبستم و نفس عم چشمامو

 نه..._

 و گفت   د یبعد خند  یلحظه تعجب کرد ول  هی

 ...گهید  یکنیم  تمیاذ ی:دارساشا

 به ازدواج فکر کنم... تونمی..جوابمو گفتم...من االن نمکنمینم تت ی.اذنه. _

 رفت توهم و بلند شد نشست.. اخماش 

 ..پس چرا نه... م ی...مگه من و تو همو دوس ندارهیچ  ایمسخره باز نیا نی:سوساشا

 د ی...اونا بادمیبار هم خانوادمو ند  ه یبه کنار..من هنوز واسه   نینگفتم...من واقعا آماده ازدواج نبودم...ا ی ز یو چ  نییانداختم پا سرمو

 کار...  نیباشن واسه ا

 زد...  یبرگشت طرفم و پوزخند  دفعهی....د یکشیموهاش م  یکالفه دستش رو ال ی شد و شروع به راه رفتن توو اتاق کرد...ه بلند 

 ؟؟یشد   گهید یکی:نکنه عاشق ساشا

 توهم و گفتم   دمی...اخمامو کشگهیم نیکه ا ه ی مزخرفات چ نی...ایییچ

 چرت ک پرت نگ.. _

 ...  گهی الل شدم د با یتقر ادش یفر با
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...باش با یکنی فکر نم یعشق لعنت  ن یبه من و ا کم ی...یگرانی...همش به فکر دیلعنت  ینی بینم چوقتی:خفه شووووو....چرا منو هساشا

به   ن یتوو قلبم از ا  یکه گذاشت  یعشق نیبه کارت ندارم...کنار ا  یکار  گهیبکن...د خوادیکه دلت م یمن ازدواج نکن و برو هر غلط 

  یچیو ه   یکن  تم ی...چقدر اذید ید ی هامو م یقرار یب کم ی...کاش  ی د ید یقلب عاشق منو م نیکم ایبعد تنفر هم هس...کاش 

 ...اخه... نیسو یکنیبهم محبت نم ذره ی..یکنیبا من م ی دار  خواد ی نگم..هرکار دلت م

 لب گفت لعنت بهت.. ری بگه و فقط ز ی زیچ نتونست

 .. د یکش اد یو بعد فر ختیازچشماش ر یاشک قطره 

 ..:ازت متنفرممممم..ساشا

ساشا مونده بودم و   یشده...مات حرفا کهیهزار ت  کردم یکه حس م   ی...حاال من مونده بودم و قلبرونیو از اتاق رفت ب   د ییهم دو بعد 

 .. فتنیاز چشمم م  یکی یک یکه اشک هام  دمیفهمینم
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..ساشا حق انتی...همه فکرت شده اطراف ید یم تیتوو ذهنم بهم گفت مگه اهم ییبهش...صدا دمینم تیاهم کنه یچرا فک م  اخه

کلمه در عرض چن   نیتکرار کردم...حقم بوده...ا  یلب ه ر یرفتار و حرفا حقت بوده...سرمو توو دستام گرفتم و ز نیداره...ا

 بار توو ذهنم گفته شد..  ه،هزاریثان

 ذهنم فاصله گرفتم...   یایطرف صورتمبه خودم اومدم و از دن ه یسوختن  با

 ... کنهینگام م ی روبروم نشسته و با نگران اریسام  دمیباال آوردم که د سرمو

 بود... ی...ساشا چرا اونقدر عصبانیکنیم  هیتو چته...چرا گر  نی:سواریسام

 لرزونم گفتم  یو با صدا ار یاسم ساشا اوج گرفت...خودمو پرت کردم بغل سام دنیهقم با شن هق

تموم فکرم رو گذاشتم   ی بهم گفت حق داره...ازم متنفره بازم حق داره...منه لعنت ی بدم...ساشا حق داره ..هرچ ی لیمن خ یسام_

 ...دمینم ت یبهش اهم گهیاسه مشکالت...حق داره که مو

 لب گفت ر یمنو محکم توو بغلش نگه داشت و ز  یام اوج گرفت و نتونستم حرفمو ادامه بدم...سام ه یگر

 ...االن حرف نزن.. میزنی:آروم باش...بعدا حرف ماریسام
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 به من... ید یغصه اس رو م  یکردم که هرچ کاری...چگهیتحمل ندارم د ای...خداکردمیو توو دلم خودمو لعنت م  کردمیم ه یگر

 کردم آروم باشم... ی کنار...اشکامو پاک کردم و سع دم یتوو بغلش موندم و بعد خودمو کش ی ا قه ی دق چن

 شده؟؟یچ نی:سواریسام

 ... یچی انداختم و زمزمه کردم:ه نییپا سرمو

 ... نیکنیباهم دعوا م ینجور ی،ای بعد چن ماه دور نیباش  خوشحال نکهیا ی نشد حرف...بگو چتونه شما دوتا...به جا یچی:هاریسام

 گفتم...  یرو به سام انیتوو گلمو قورت دادم و جر بغض

 گفت  ی تکون داد و با ناراحت  یتموم شدن حرفام سر بعد 

تو و ساشا عوض   ی فکر کن اگه جا  کمی..خودت ...ساشا حق داره که اون رفتار رو بکنه نیبهت بگم سو ی چ دونمی:واقعا نماریسام

 ... دادیبهت دست م یچه حال کرد یباهات م ییرفتارا نیو ساشا همچ شد یم

 ...مونه ی هم نم یحرف گهیخودمم د ی مقصر همه چ ی داشتم بگم اخه...وقت  ینگفتم...چ یزیچ

 شد و گفت  بلند 

 ..نگران نباش...خشتتی...چون دوست داره میاری...از دلش در بی کن با ساشا حرف بزن  ی...توهم سعنییپا رمی: من ماریسام

 هم رفت...  بعد 
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 پس...  شهیتموم م ی همه مشکل و غصه خسته شدم...ک نیخسته بودم...ازا ی لیبغل کردم و سرمو گذاشتم رو پام...خ زانوهامو

 سرد روش رو برگردوند و گفت  یل یاشا بود که اومد توو اتاق..چشمش که به من افتاد خدر سرمو باال آوردم...س  یباصدا

 استراحت کنم...   خوام یم  رونی:پاشو برو بساشا

و بلند شدم و رفتم طرفش...داشت موهاش رو مرتب   دم یکش یقیکنه تا بترکه...نفس عم دایکرد راه خودشو پ ی دوباره سع بغض

 و آروم گفتم   ستادمی..پشت سرش واکردیم
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 ساشا.._

 :بله؟؟ساشا

 ...اوردم یخودم ن یبه رو  یبله گفتنش ناراحت شدم ول  با

 برات تو..  د یمن با نیبب_

 گفت  ی سرد ی لیتوو حرفم و بالحن خ د یحرفمو کامل بزنم و پر نذاشت

  یستیعشق من ن  گه یبه بعد د نی...تو از امیک ش ش ند   نیاز ا شتری...منم حرفامو گفتم...پس بهتره ب یگفت تو جوابتو   نی:ببساشا

  رونیدوست ساده...حاال هم برو ب  هی...یفقط و فقط دوستم ایو ما  ی...از حاال به بعد شما مثل پرزنمیخانوم...از قلبم خطت م  نیسو

 لطفا خسته ام.. 

...حس کردم روح از  زنهیگفت از قلبش خطم م ی حرفاش حس کردم قلبم و غرورم خورد شدن...کمرم شکست وقت نیا دنیشن با

 دوست ساده ام براش...    هی  گهیگفت حاال د ی تنم رفت وقت

همه   از د ی گه،ناامید  دمی...آره من ناامهید ینشونه ناام گنیهمزمان از دوتا چشمم افتاد..افتادن اشک از دوتا چشم م یاشک قطره 

 بود...  ی ادیز ی لیخ گه یحرفا د نیحرفا...ا ن یحقم نبود ا ی...آره کم گذاشتم براش ول یچ

 ... دمیپوزخندش رو شن یفقط زمزمه کردم دوست دارم که صدا رلب یز ی افتاده برگشتم و با لحن پربغض ی شونه ها با

  یوقت یسمت پله ها ول  رفت یرز مواجه شدم...داشت مکه با  رون یخورد نشم...از اتاق رفتم ب نیاز ا شتر ینموندم اونجا تا ب گهید

 چشمش به من افتاد لبخند زد و اومد طرفم... 

 ... هیبق  شیپ نییپا م یبر ا یتو..ب ی :کجا بودرز

 ...موفق نشدم ی کنم ول ی کردم بغض توو صدام رو مخف یسع

 تو برو...  امیمن نم_

 لحن صدام،لبخند از رو لبش رفت و آروم گفت  دنیشن با

 چت شده...  نی:سورز

  یوقت   یفقط بهش گفتم که بره..چن بار صدام کرد ول ی رو ندادم و رفتم توو اتاق خودم و در رو قفل کردم...اومد در زد ول جوابش

 ...به چشمام رو دادم  دنیپشت در نشستم و اجازه بارشد و رفت.. ال یخیب د ینشن یجواب
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 روز خوش باشم...اخه چرااااا.... ه ی تونم یاخه....چرا من نم چرا

 ....کردمیلب زمزمه م  ریرو ز نایو ا  کردم یم  هی بلند گر یباصدا

 واقعا بسه... ...بسمه  گه یشدم د وونه ید ایخدا
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 نداشتم... و یزانوهام برداشتم و به در زل زدم...خوبه حداقل قفلش کردم چون واقعا حوصله کس ی در سرمو از رو یصدا با

 ... نی:سومزیج

 نگفتم..  یزیچ

 منتظرتم...  ایدارم باهات...زود ب یکار مهم نییپا ایب نی:سومزیج

 به من... شهیراشون وصل مهمه کا یه نامیتو...حوصله ندارم ا  ی دار کارمی هم رفت...هوووف اخه چ بعد 

  کنمیم هی پف داشت..هروقت هم گر کممی...صورتم ناجور داغون شده بود...چشمام سرخ شده بود و نهیآ یشدم رفتم جلو  بلند 

 ... شهیصورتمم قرمز م

از   یک یهنوز مشخص بود... ی صورتم کم شده بود ول یاز سرخ کمی..نهییو صورتمو شستم..دوباره برگشتم جلو آ س یتوو سرو  رفتم

مداد هم داخل   ه یبه صورتم زدم و گذاشتمش کنار... کم ی...کرم پودر رو برداشتم...لمیکشو ها رو باز کردم...هنوزم مثل قبل بود وسا

 و رفتم طرف در...   دمیچشمم کش

 ...شنیم ی همه اشکام جار شی تکرار کنه،پ دوباره اون حرفا رو   هی بق شیو مطمئنن اگه ساشا پ  سیاصال خوب ن حالم

از اتاقش...چشمش که به من افتاد   رونیکه همزمان ساشا هم با من اومدن ب رون ی ...رفتم بدمیکش یق ی رو باز کردم و نفس عم در

 تعجب داره..داغونم  افه یق نیا گه ی...آره دد یابروهاش باال پر

 ...یییی...هنییرفت پا عی ازمن گرفت و سر چشم

 نبود...  ییرایو رز توو پذ  اکو یبه جز د ی...کسنییو رفتم پا دم یشک یآه

 کجان؟؟   هی رز بق_
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 سمتم و گفت  برگشت

 ...ساشا هم االن رفت طرف آشپزخونه... اطیرفتن توو ح مزیخوابه...مت و ج اهمیکه توو اتاقشونن..ما  یو پر   ی...سامی:اع اومد رز

  ی صندل هی...رفتم طرفشون و  زدنی نشسته بودن و حرف م قیتوو االچ  مز ی....مت و جیتکون دادم و رفتم طرف در خروج یسر

 نشستم..  رونیب دمیکش

...همون  خوردمیکه سرما م   هیی حالم مثل وقتا قا یدقبرام سخت بود..  ستادنیشدم....سر پا وا نیسنگ  کنم یچرا حس م دونمینم

 مرده... ه ی بودم...مثل  خیخب من  یداغم ول ش یگوله آت ه یمثل  کردم یشده و حس م نیسنگ رو داشتم...بدنم  جه یسرگ

 اومدم...  رونیفکرم ب ی ایکه به بازوم خورد به خودم اومدم و از دن  یضربه ا  با

 .... زنمی ساعته صدات م هی ..نیسو یی:کجامزیج

 ؟؟یداشت  کارم ی...خب چ یچیه_
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رو   یهم پر ادیو اگه اون ب  ادیحتما باهامون ب خواد یگفت که م اری...ساممی فتی راه ب د یبا گهیما حداقل تا دو روز د نی:سومزیج

 تنها گذاشت که....  نجایا شهینم

 کردن و گفتم  یاخم

 ...میبه حرفش گوش بد  د ی...ما که نباادیبگه م اریخب سام_

 ...زل زد توو چشمامو گفت ستادهیپشت سرم وا تیبا جد  اریسام  دمیاز پشت سر رو شونه ام نشست...برگشتم که د  یدست

بچه   یشما ها جا ش یپ اد،حداقلیب ایبچه به دن مویخودمونه...اگه با شما باش  م یتصم  نی...ایو هم پر  امیهم من م نی:سواریسام

 امن تره... 

 .. یول_

 ...شهی ما عوض نم م ی..تصمنینگ  یچ ی..هگهیبسه د  سی:هاریسام

 هوووف...باش... _
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که به ذهنم اومد از جام    یکه با سئوال می ساکت بود یا قه ی و نشست..چن دق  د یکش رون یکنار من رو ب یزد و اومد صندل   یلبخند 

 گرد شده نگام کرد و گفت   یبا چشما مزی...جدمیپر

 :چته...مزیج

 ه؟؟ یاونجا تا سه نفرمون رو بهمون برگردونه ...اون نفر سوم ک م یگفته بود که بر  ای..سوفار،متی...سام یچیه_

 زد و گفت  ش یشونیپ ی ضربه ا اریسام

خب حتما زمانش   ی ول  میگفت یقبل تر بهت م  یلیخ د یموضوع رو با نیا د یشا نیسو ن ینبود..بب ادمونی موضوعو   نی:اخ اصال ااریسام

 ...  ه یتو  ن ی...ببمینشده که بگ  اینبوده 

و   بلند شدم ی...با نگرانزدیمنو صدا م  ادیو فر  غی بلند شد که داشت با ج ایما  ادیفر  یحرفش رو ادامه بده..چون صدا نتونست

 سمت خونه...  دم ییدو

 چته؟؟؟  ایما_

سمتم و دستمو   د ییدو  د یمنو د ی اومد..وقت رونیب نایا ی از اتاق پر ایما دم ی...رفتم باال که دومد ینبود و صداش از باال م ییرایپذ  توو 

 و بردم طرف اتاق...  د یکش

 .. ادیخون م ی ...از دهن پرنی:سوایما

 !!!! ؟یچ یخون!!!خون برا _

 ... هینجوریا دم یمن اومدم بهش سر بزنم که د دونمی:نمایما

...قفل کرده  رونیب اد یخون از دهنش م ی لخته بزرگ ه یخم شده و هرچن ثان یی توو روشو ی پر دمیکه د  سیطرف سرو میرفت

داشت که   یسع  یو با نگران  یرفت طرف پر  یمنم به خودم اومدم...سام اریکنم...بااومدن سام کاریچ د یبا دونستم یبودم...واقعا نم

م  تمو  شیزیبعد خونر ی و چشماش رو بست...لحظه ا ی سر پر ی منو کنار زد و رفت دستشو گذاشت رو مزی...جهی بفهمه موضوع چ

 دور لباش رو پاک کرد...  سی برد گذاشتش رو تخت و نشست با دستمال خ اری...سامیافتاد توو بغل سام حال یشد و ب

 بود؟؟  شدهیچ مزیج_

  ییاتفاق ها  ن یرو نداره ممکنه هرچن وقت همچ  یهمه پاک نیتحمل ا  یاتفاق افتاده...چون بدن پر  ن ی:بخاطر قدرت بچه امزیج

 .... فتهیب

 اها..._
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االن برم توو اتاقم،حال و   خواستینشستم...اصال دلم نم یی رایاومدم و رفتم توو پذ  رون ی دادم فعال تنهاشون بزارم...از اتاق ب حیترج

مبل    ی...مت اومد کنارم رو ارهیجام خون ب  هی ...به خدمتکار گفتم برام گه یکردم د ه ینداشتم...جونم دراومد از بس گر ه یحوصله گر

 رو پاش... اشتکتاب گذ   هی نشست و 

 مت؟؟  یکنیم کاریچ_

 ...شروع به ورق زدن کتاب کرد و گفت ارهیسرش رو باال ب نکه یا بدون

 ام...  یدرمان ی ها اهیدنبال گ  یچی:همت

 ؟؟ یدرمان کن ی خوای م ویک_

 تو و ساشا رو...  ی وونگ ی:دمت

 هااا؟!!_

 رو بست و بااخم گفت  کتاب

 هاتون گرفته اس...   افه یخوشحال بودن هردوتاتون هم ق یبه جا یتا چتونه...روز اولبدونم شما دو شهی:ممت

 و گفتم   دم یکش یآه

 االن حال ندارم...  گمیبهت م گهید کم یمت بزار _

 .. یگ ی:مطمئن باشم که ممت

 راحت...  التیاره خ_

 ....دمی نفس همشو سر کش ه ید  دمی ..از دستش قاپگفت و دوباره سرش رو کرد توو کتاب...خدمتکار جامم رو آورد.   یا باشه

 ..مت. گمایم_

 :هوم؟؟ مت



 ۲دخترماه 

116 
 

 .... هینشد...تو بگو اون نفر سوم ک گفتیداشت م یاونموقع سام_

 تم و گفت ...برگشت سمزیم ی مکث کرد و بعد کتاب رو بست و گذاشت رو یا  هی حرفم ثان نیباا

 بشه...  یکه چ ی بدون ی خوای:حاال ممت

 .. هی...حق دارم بدونم اون نفر سوم کامیراه م نی وا مت...خب منم دارم توو ا_

 ... نی:خب ببمت

 گفتم  تیکرد که با جد  مکث

 ..بگو مت_

 نثارم کرد....  رلبیز  یبهم رفت و سرتق یغره ا  چشم

 هم دارن....  گهیبچه د ه یپدر و مادر تو  نیسو نی:ببمت

 من چشمام گرد شده بود و با تعجب گفتم    ی....ولد یکش  یق یحرفش نفس عم نیبعدا

 ...ییییچ_

  بای...تقرایلی خ ین ی یلیخ گمی..م. شیسال پ یلیاون همسن ما هس...خ بای..تقریخواهر دار ه یتو   نی سو ن ی:اه بچه داد نزن...ببمت

رو   نکاریکه از پدرت داره ا ی ا نه یبخاطر ک د یشا گفتی...ملکه م سیمی ...آرتد یخواهرت رو دزد ایسوف ش یسال پ90  کینزد د یشا

تا پادشاه   میما بر  خواد یزده بود و حاال برگشته...م  بش یغ ایمتاسفانه سوف یکنن..ول   دایرو پ سیمیآرتکردن گه   ی سع یل یکرده...خ

 ...میری و ملکه و خواهرت رو پس بگ 

 اصال قابل باور نبود برام...باهمون لحن متعجبم گفتم  ی خواهر داشتم...وا ه یمن   ینی مونده بودم... متعجب

 ده؟؟ یخوا..خواهرم رو دزد ی نیاز پدرم داشته که دخت.. یا  نهیمگه چه ک_
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 باال انداخت و گفت  ی ا شونه
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 داره... ی ا نه یک  هی که  گفتنیفقط م م یدونی:ما نممت

 بودمش... اورده یبه زبون ن چوقتیبود که ه ییاز آرزو ها یکی نیا د یخواهر بزرگتر از خودم داشتم...شا ه یمات مونده بودم... واقعا

 شدم... ره یخ رون یاز مبل ها نشستم و به منظره ب  یکی ی بلند شدم و رفتم باال...کنار پنجره رو یحرف  بدون

  طان یش  هی  ر یخواهرت سال هاس گ یکه بفهم شه یخراب م ییوب اونجاحس خ  یخواهر داره ول  ه ی آدم بفهمه که  ه یخوب حس

 افتاده.... 

  ن یخانواده داشتم که تاحاال به لطف ا ه ی...من وونشیاون خواهر د نیاز بالدازار شده و همچن شتریب ی لینفرتم خ کنم یحس م االن

 ...دمشونی ند  وونهیدوتا خواهر و برادر د

 نشسته بود...  نجایبود که اومده بود ا ای...مادمیگرفتم و به سمت اون شخص چرخ رون یروبروم،چشم از ب ینشستن کس با

 ؟؟ ینشست نجای:چرا تنها اایما

 .. کردمیفکر م یچیه_

 ؟؟ ی:به چایما

 و گفتم  دم یکش یآه

 ..پدرومادرم..خواهرم....میخودم...زندگ_

 ... کردیم فیکه مت داشت برات تعر  دمیدارم...شنن ی ا گهیبگم متاسفم واقعا حرف د نکهی:به جز اایما

 مگه نه؟!...  اد ی...از مت خوشت میکنی م کاریاالن...تو چ الشیخیب_

 زد و روش رو برگردوند سمت پنجره...   یلبخند 

عالقه توو وجودش   ایهنوز حس عشق    ی ول  ادی...اون گفت ازم خوشش مدونهیگفت دوسش دارم...خودش هم م  شهی:خب مایما

 بهش فرصت بدم.... د ی...گفت بانهیبینم

 ؟؟ یناراحت یل یاوه ..االن خ_

رو   خوادیکه م  یرو گفت اصال ناراحتم نکرده...منم بهش فرصت دادم تا حس  شیباهام صادق بود و حس واقع نکه ی:نه اصال...اایما

 کنه....  دایپ
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  حینه گفتنم رو توض ل یفرصت نداد من واسش دل ی...ساشا حتهی منطق نقدریا اینگفتم...چه خوبه که ما یز یچ گهیزدم و د  یلبخند 

 بدم....قضاوتم کرد و تهمت دوست نداشتن بهم زد.... 

 ... کردیطرفه قضاوت نم هی منطق داشت و   کمیاونم  کاش 

 ...  می ...حداقل بخوابگهیانواع مشکالت برامون اومده د شبیپاشو برو بخواب ...از د نی:سوایما

 ..اتاقم..  رمیباش تو برو...منم االن م_

 :باش پس شب خوش...ایما

 ...ریشب بخ_

 دنیساشا...فهم  ی ...حرفایروز گذشت...لو رفتنم...مشکل پر  یچجور  دمیکه نفهم  م یامروز مشکل داشت نقدر یبلند شد و رفت...ا ایما

 خواهر دارم...  نکهیا

 بشه!!....  ی نشم ک وونهی ...واقعا من دهوووووف
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 د ینکش  قه ی خسته بودم که به دق ی...اونقدردم ی..لباسام رو عوض کردم و رفتم توو تخت و دراز کش.شدم و رفتم توو اتاقم  بلند 

 خوابم برد.... 

________________________________ 

                          ساشا

بهش فک   یاون تورو پس زد چرا دار  یشدم...لعنت رهیخ نهییخودم توو آ به تیو با عصبان ختم یموهامو بهم ر ی کالفگ  با

 ... یقرارش ی ...چرا بیکنیم

 دادم...  لش یبود که من تحو ی...اخه اون مزخرفات چنیبودم تا سو  یعصبان شتریب یلی ...از دست خودم خیییییییوا

 ....یراهرو گرد  ادیم  یموقع شب ک  نیبگه احمق ا س ین یکینبود...اخه  ی کس دم یسمت در و باز کردم...توو راهرو سرک کش رفتم

 در رو باز کردم...   واش ی ی لیرفتم و خ ن یو در رو آروم بستم...اروم به سمت اتاق سو رون یب اومدم
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 بود... دهیآروم رو تخت خواب نیداخل و در رو بستم...سو  رفتم

 ... نیسو یصورت آرومش اشک توو چشمام جمع شد...اخه چرا ...چرا قبول نکرد دن یسمتش رفتم و کنار تختش نشستم..با د به

...آروم لبامو گذاشتم رو موهاش و   فهمهی گذاشتم رو صورتش و آروم نوازشش کردم...صورتمو جلو بردم..حاال که خوابه نم دستمو

از اتاق رفتم   عی ..هول زده بلند شدم و سرخورهی شدم...حس کردم داره تکون م ره یو بهش خ دمینشوندم...عقب کش یز یبوسه ر

 .... رونیب

 ... ....لعنت به منیاعتنا باش  ی که بهش ب  ی بود به خودت قول داد شیچند ساعت پ نی...همیکنیم  ی چه غلط یاحمق دار ساشا

 نشه....  ایشه   داریب ی اگه کس گهی...مهم نبود ددمیرفتم توو اتاقم و در رو محکم بهم کوب تیعصبان با

 انداختم رو تخت....  خودمو 

 کردم بخوابم..   یبستم و سع چشمامو
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                         نیسو

حس   وینگاه کس ینیهمش سنگ  شبی چرا د دونم ی..نم.نییبه بدنم دادم و اومدم پا ی شدم...کش و قوس  داریبود که ب ۹ ساعت

 اونقدر خسته بودم که حس نداشتم چشمام رو باز کنم..  یول  کردم یم

 دست لباس اسپورت هم از توو کمد برداشتم و تنم کردم...   هی و بافتم... دمی..موهامو شونه کشنهییآ یآب زدم و رفتم جلو  صورتمو

 ...نیی باال انداختم و از پله ها رفتم پا یتوو سالن باال نبود...شونه ا   ی...کسرونی اتاق رفتم ب از

 نقشه اس...   دمیبرگه...رفتم جلوتر که د ه ی ی توو سالن نشسته بود و سرش رو کرده بود تو ی مبل ها یفقط رو  مزیج

 سالم.._

 رو باال آورد و گفت   سرش 

 ..یشد   داری:سالم..چه عجب بمزیج
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 بهش رفتم و گفتم  یکنارش و چشم غره ا  نشستم

 انگار ده ساله خوابم...  یشد  داریچه عجب ب ی گ یم یجور_

 و گفت  د یخند 

 جمع کن.. یخوایم ی...پاشو برو هرچالیخی:حاال بمزیج

 چرا؟؟!!_

 ... ایسمت کاخ سوف م یفتی ..صبح راه ممیمونی...شبو توو جنگل ممنوعه مرونیب می ری:بعدازظهر از بُعد خودمون ممزیج

 کاخ اون؟؟.. س ین نجایمگه هم_

 فرانسه..  میبر د ی...باسین  کایکاخ اون توو امر م یکرد دای که پ  ی:نه طبق اطالعاتمزیج

 ... اد یم رمون ی گ ط یاوه..مگه بل_

 هاتو جمع کن ...  له ی...فقط وس رینگ  :تو کار به اون مزیج

 باش..._

و مت   مزیبخوام ج ی...هرچ خورهی و رفتم توو آشپزخونه..صبحونمو خوردم و برگشتم توو اتاقم...خب لباس که به دردم نم بلندشدم

 جمع کنم!!!!!  د یبا و یبهمون...پس چ دهی م  مزیهستن...خون هم که ج

به ذهنم زد برم اتاق مامان و بابام...همون اتاق   دفعهیکه  کنه یم کاریداره چ  نمیبب یپر  شیبرم پ خواستمی...مرونی اتاق رفتم ب از

 باز الزممون شد...  د یبردارم از اونجا شا یز ی...چیمخف

  و یبود که رو تخت ن یتفاوتش ا نجا،تنهای اون سمت و رفتم داخل اتاق...مثل دفعه قبل بود ا دمییدو  عی توو سالن نبود..سر یکس

 وض کرده بودن... ع

تاج بزرگتر و با   ه یاونطرف تخت هم  ی...پاتختگهیبرگشته بود د ی خب ملکه اصل یرو سرم ول زاشتمیبود که من م ی تاج ی پاتخت رو

 شکوه تر بود که حدس زدم حتما واسه پدرمه...

  ادش یمثل همون موقع،همون اتفاق ها افتاد... قای ...دقواریبه د دمیو مال دم ی...دستمو برواریاتاق شدم و رفتم سمت اون د الیخیب

 ... میبود ستادهی وا  نجایا ی بود که با سام شیچند روز پ نیانگار هم ریبخ

 زدم و وارد شدم...  ی کنار رفت..لبخند   وارید
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رو  مثل همون موقع بود...کتاب که فک نکنم الزممون بشه..رفتم طرف معجون ها..شفابخش،کشنده،فلج کننده  اتاق

  ی بردارم..خواستم برم که چشمم به اون صندوق جواهرات افتاد..اوندفعه به دردمون خورد ول له یوس  اد یبرداشتم...حوصله نداشتم ز

 فک نکنم...  ندفعهیا

  یچرا لبخند  دونمیبرگشت و اون اتاق پنهان شد...نم شیبه حالت قبل وار یرفتم...د رون یاز اتاق ب ع یسر ی لینرفتم و خ طرفش

 لبم...فک کنم خُل شدم... نشست رو

گوشه و از پنجره رفتم توو   ه یواسه انجام دادن نداشتم..کوله رو گذاشتم   یکار  گهیاتاق خودم و اونا رو انداختم داخل کوله...د رفتم

 ...اطیح

 تنها نشسته....فک کنم االن بتونم باهاش حرف بزنم...  ق یساشا توو االچ دمیکه د یپشت  اطیبرم سمت ح خواستم

  یا  هینشستم...چن ثان رون ی ب دمیکنارش رو کش ی و چشماش بسته بود...صندل ز یم ی رفتم طرفش...سرشو گذاشته بود رو آروم 

 چشماش رو باز کنه گفت   نکهیشدم که بدون ا رهیبهش خ

 ؟؟ یخوایم ی:چساشا

 باهات حرف بزنم... خوامیم_

 ...پس پاشو برو..می:فک کنم حرفامون رو قبال زد ساشا

 دوستتم..پس حق دارم با دوستم درد و دل کنم...مگه نه؟!  ی منم حرفامو بگم..بعدشم مگه نگفت ی،نذاشت ینه تو فقط حرف زد_

 گفت   یشد و با لحن سرد   رهیو درست نشست...بهم خ ز یم ی رو برداشت از رو سرش 

 ...یس من منتظرم که درد و دل کن :خب پساشا

 ...رو بستم و چشمام ز یساشا سرمو گذاشتم رو م یو حاال من به جا دمیکش  یق یعم نفس

بگه دوسش ندارم...واقعا   د یازدواجش رو رد کردم با شنهاد یپ نکهیمن دوسش ندارم...فقط بخاطر ا کنهیبنظرت چرا عشقم حس م_

  یکنه که توو وجود من عشق ن یبه خودش تلق خواد یچرا م دونمینم  ی وار عاشقشم ول وانه یها د دونهیکه مسخره اس...خودش م

 ...سین
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  ی ...از وقتسوزهیخواستنت م ش یساله داره توو آت ۲۰که اون پسر  یکنیتو..فکر م  یکن ی...اصال بهش فکر میکنیم تشیاذ د ی:شاساشا

 ... یزنیتو راحت پسش م  یدوست داشته..ول  یگذاشت ا یدن نیپا به ا که 
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مشکالت تموم    خوامیباشن..گناهه که م شمیخانوادمم توو اون روز پ خوادیمن پسش نزدم..فقط گفتم نه..گناهه؟..گناهه که دلم م_

واقعا دوسش دارم...بندبند وجودم خواستنش   ی ...ولخواسته ها گناهه باشه من گناهکارم ن یشن تا راحت بتونم بهش بله بگم...اگه ا

 ... خوادیرو م 

 زل زدم بهش...  سمیخ ی بلند کردم و با چشما سرمو

 دوست دارم...  یلیساشا بخدا خ_

 و اجازه دادم اشکام راحت ببارن...   نییانداختم پا سرمو

 گفت  یبرگشت و کالفگ  دفعه ی ی دور شد ول  قیکالفه از جاش بلند شد و چن قدم از االچ ساشا

 ...نی:لعنت بهت سوساشا

 کردم...   هی هم محکم بغلم کرد...منم دستامو دورش حلقه کردم و توو بغلش گر بعد 

 ...نی:سوساشا

 جونم.._

 ..ینکن  تمیاذ گه ی:قول بده دساشا

 لرزونم گفتم..  یبه خودش فشردمش و با صدا محکمتر

 کنم...  تتی اذ گهید کنمی ...اصال من غلط مدمیقول م_

 ...می که توو اتاقم بود د ینکش قهیسمت خونه و به دق د ییبلندم کرد....بعد هم دو ی صندل یپاهام و از رو  ریانداخت ز دستشو

 کنه..  یرو خال  روزش ید تیداشت عصبان  یشده بود و انگار سع خشن
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 خمارش زل زد توو چشمام....   یباال آورد و با چشما سرشو

 طاقتم تموم شده... نی:سوساشا

به خودش و عشقش اعتماد   ی ...وقترمیپس چرا جلوش رو بگ  خواستمشی..منم مکردمی...درکش مدمیرو خوب فهم  منظورش 

 .. موند یواسه مخالفت نم ی لیدل  گهیداشتم د

 زد و با لبخند گفت ی..چشماش برقد یموافقتم رو اعالم کردم و اونم فهم ی نجوریصورتش زدم...ا یرو  ی بردم جلو و بوسه ا سرمو

 دوست دارم خانومم... یلی:خساشا
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                           یپر

 گفتم  گشتیکه داشت توو کمد دنبال لباسش م ی ...آروم بلند شدم و رو به سامدمیکش ی به شکمم انداختم و آه ینگاه باغم

 ...نیسو ش یپ رمیمن م یسام_

 گفت  ارهیب  رون ی سرش رو ب نکه یا بدون

 برو... زمی:باشه عزاریسام

  دمیکه شن ییو خواستم در رو باز کنم باصدا  رهیگذاشتم رو دستگ  ن،دستموی...رفتم طرف اتاق سورونینگفتم از اتاق زدم ب یچیه

 چخبره!!!!!  نجایچشمام گرد شد....ا

  ی که رو نییبرم پا دم ییو دو  دمیکش  یآروم غ یچقدر هولن...ج نای...ایییییییبه ذهنم اومد چشمام شد قد توپ فوتبال...ه یبافکر

 پله اول خوردم به رز... 

 ... ییدویوضعت چرا م نیچته...باا ی :وا پررز

 رز ...  یوا_

 !!! ه؟؟ی:چرز
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 و ساشا... نیسو_

 شد و گفت  هول

 اده براشون؟؟ افت ی ؟؟اتفاقیو ساشا چ نی:سورز

سمت اتاق..زمزمه   دمش یبهش رفتم بعد هم کش ی باال که دستمو گذاشتم رو دهنش و چشم غره توپ رفت یکم کم داشت م صداش 

 وار گفتم 

 گوش بده... _

 اونم گرد شد... ی بعد چشما یا  هیتعجب گوشش رو چسبوند به در و ثان با

 ... میاخر سالن نشست ی رو مبل ها م یو رفت  د یدر فاصله گرفت و دست منو کش از

 هولن؟؟ نقدر یچرا ا نایا ی:پررز

 ازدواج داده...  شنهادیپ نیساشا به سو گفتیم یفکر کردم...سام نیبه هم قا یمنم دق_

 گفت   جانیوسط حرفمو با ه د یپر

 قبول کرده...  نی:پس سورز

  ی نیگفته...  نیبه ذهنش اومده رو به سو ی شده و هرچ ی قبول نکرده و ساشا هم عصبان  نیت سوگف یاع بزار حرفمو بزنم...سام_

 .... بهی...واقعا عجانیجر نی االن و ا ی باهم قهر کردن...ول

 به بازوم زد و گفت  ی ا ضربه

 ... گهیکردن د ی خب حتما باهم آشت بهیعج ی:چرز

 واال...  دونمینم_

 ... میبگ  ه یبه بق می...پاشو پاشو بریدونینم وی:چرز

 از بازوش گرفتم و گفتم   ی شگونیچشمام از کاسه دراومد...اومد بلند شه که ن ی واقع ی به معنا گهیحرف رز د نیباا

 ... یبه پسرا بگ  یبر  یخوا ی...م یکشیتو خجالت نم_

 بسته شد و گفت  ششین
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 ... یگ یتو م گم ی:خب من نمرز

 رزززز..._

 د و گفت وبلند ش  د یخند  سرخوش 

 :جوووون... رز

 و رفت توو اتاق خودش...   د ییهم دو بعد 

 ...گهید وونس ی....دیتو چرا خوشحال  دنیبهم رس  گهیدختر...اخه بگو دونفر د نیا یها یباز وونه یگرفت از د خندم

 بگم...خخخخ خوبه خودم از اون فضول ترم..   یرو به سام انیجر  نیشدم تا برم ا بلند 

 

#part98 

 

                         نیسو

...رفتم سمت  رونیدوش گرفتم و اومدم ب  هی  ع یزحمت دست ساشا رو از دور گردنم برداشتم و بلند شدم رفتم توو حموم...سر به

باهات   یش  داری...اره لبخند بزن،بزار بزدیاب لبخند م...چشمم به ساشا افتاد که توو خودمشونیبرداشتم و پوش  دست لباس  ه یکمد 

 ... کردمینداره وگرنه ساشا رو خفه م  ییمعنا م...خوبه درد واس یکار دارم وحش

 هم شونه کردم و بستم و رفتم طرف ساشا...دستمو گذاشتم رو بازوش و آروم تکونش دادم..  موهامو

 ...میفتی اه بر د یبا گه ی...فک کنم کم کم دنییپا میساشا پاشو بر_

 چشماش رو باز کنه گفت  نکه یا بدون

 االن... زمی:باش عزساشا

 بهم زد و رفت توو حموم... ی منتظر موندم و خواستم دوباره صداش کنم که خودش بلند شد...لبخند   هیثان چن

 ... رونی رفتم از اتاق خودش براش لباس آوردم و گذاشتم رو تخت...بعد مرتب کردن اتاق رفتم ب منم

 سالم دادم...  یبا سرخوش  وکشون ی...رفتم نزدزدنینشسته بودن و باهم حرف م  نییتوو سالن پا همه
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 سالاااااممم_

  نایکردن..وا ا  دنیشروع به خند  زی ر  زیر بعد همشون آروم جوابمو دادن و  ی کله ها برگشت سمتم...اول مات بودن ول همه

 نشد... رمیدستگ   یچی ه یشده بهشون نگاه کردم ول ز یر یچشونه...با چشما

منو   یچشم  ری ز یهرازگاه یاز مبال نشستم...اوناهم به صحبت کردنشون ادامه دادن ول یکی ی باال انداختم و رو ی شونه ا الیخیب

 ...دنیخند ی و م کردن ینگاه م

 بود...  یهمونجور  قایاومد و کنارم نشست...واکنش بچه ها نسبت به ساشا هم دق یربع بعد ساشا هم با خوش  هی

 ..نگفتم  ی خُل شدن الک  نایا گم یم من

 گوشم گفت  ر یزد و ز  ی آروم به پهلوم ضربه ا ساشا

 ... نیچشونه سو نای:اساشا

 واال...خُل شدن...  دونمینم_

 رو به اونا بااخم گفت  ساشا

 ... میماهم شاد ش   نیهس خب بگ  یخنده دار ز ی:چتونه؟؟اگه چاساش 

 ابروهاش باال انداخت و گفت   یطون یبا ش  یپر

 :خوش گذشت؟؟ یپر

 ابروم رو باال دادم و گفتم  هی

 کجا؟؟_

 :اتاق  و ساشا و ... یپر

 تم دادم به مبل و گف   هی تک یالیخیگفته باشم...با ب ی زیکه هنوز خوب نگرفته بودم خواستم فقط چ من

 ... یاره خوب بود جاتون خال_

 

#part99 
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  یچ دمیکه ساشا به پهلوم زد انگار تازه به خودم اومدم و فهم یحرفم توو جمع حاکم شد...با ضربه ا  نیباا ینیسنگ  سکوت

حس کردم هرلحظه ممکنه از   دم یخودم د ی رو رو هی بق رهینگاه خ یرو دهنم...وقت دمیگفتم و دستمو محکم کوب  یییییگفتم....ه

 ... دمیرو شن دنشونیبلند خند  یفقط لحظه اخر صدا  رونی از سالن زدم ب  واز جام بلند شدم   عی خجالت آب بشم...سر

محکم زدم توو   دونه یو   دمیکش  یکوتاه غیآبروم رفت...ج امیباز جیگ نیبودم..باا ی توو اتاقم و رو تخت نشستم...از خودم حرص  رفتم

 سرم...

خورد به   قی کفشمو درآوردم و پرت کردم سمتش که دق عی برگرده سمت من سر نکه یاق باز شد و ساشا اومد داخل...قبل اات در

 ... یر ینشونه گ ولیسرش...ا

 ...چته...نی:اخ سوساشا

 گفتم   غی ج غیچپ بهش نگاه کردم و با ح چپ

 ساشااااا... یآبروم رو برد _

 موهاش کردم....  دن یرفتم سمتش و شروع به کش ع یهم سر بعد 

 زد و منو از خودش جدا کرد...   قهقهه

 ... گهید ی داد کیکوچ  یسوت  ه ی...حاال هیچ نکارتی:خانومم آروم باش..اساشا

 بهش رفتم و برگشتم رو تخت نشستم...  ی...چشم غره ا د یخند  ز یر ز یهم ر بعد 

 عشقم... ی:االن قهرساشا

 نه.._

 ... میبعد بر ارمی اول از دلت درب ی...اگه هم که قهرمیبر م یخوایبردار م  لتویپاشو وسا  یستی:اگه قهرنساشا

 نگاهم کرد... طونیش  بعد 

خنده اش به هوا   ک یکه شل دم یکش یغیداد...ج ی گرفت و بالشت کنارم رو برداشتم و محکم پرت کردم سمتش که جا خال حرصم

 از اتاق فرار کرد... ع یرفت و سر

 واال...خل و چل...  ده یساشا همون قهر باشه بهتره....مغرور بودنش کمتر حرصم م نیا
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 رفتم....   رونیشدم کوله ام رو انداختم پشتم و موهامو مرتب کردم بعد هم از اتاق ب بلند 

 ....نییپا رفتن یکوله به دست داشتن م  مزیتوو اتاقاشون بودن و فقط رز و ج همه

 ضربه نسبتا محکم زدم توو سر رز که با ترس برگشت سمتم...  هی رفتم پشت سرشون  عیسر

 رفت و گفت   ی چشم غره ا د یمنو د ی وقت

 .. ی:مرض دار رز

 باز کردم و خودم وسط قرار گرفتم..  نشونیب جا

 توو اتاق... ی ومد ین ی ...رز تو که واسه فضول د یشا_

 حرفم چشماش گرد شده و گفت  نیباا

 راحت... التیخ  ستمیپررو ن گه ی:اونقدرا درز

 راحت شد... الم یخوبه پس خ_

 ...انیب ه یتا بق نییپا م یدوتاشون رو گرفتم و رفت  یهم بازو  بعد 

 

#part100 

 

گونه ام زد که با   ی رو یاومدن...ساشا اومد دستمو گرفت و بوسه ا  هی کل کل کردم تا باالخره بق  مزیربع نشستم با رز و ج به

 لبخند جوابش رو دادم... 

 ن؟یبرداشت و ی:خب بچه ها همه چمت

 گفت... ی گفتن اره و مت خوبه ا  همه

 بهش گفت   یا یمرد و با لحن جد  یاز خدمتکار ها ی کینشوند و رفت سمت  ش یشونیپ یرو  ی اخم اکوید
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مدت   ن یکه توو ا  ادیبازم خوشم نم ی ول  شهیوجه باز نم چیملکه و پادشاه قفله و به ه ن یمخصوص ما و همچن  ی: در اتاق هااکوید

به   میسپری رو م نجایبکنه...رابرت حواست رو جمع کن..ا خوادیدلش م  یبشه و هرکس هرکار یبه هرک یهرک  نجایا میستیکه ن

 داشت... ی هم خواه یو مطمئن باش مجازات بزرگ نمیبی رو از چشم تو م همه افتاده  یاتفاق م ینیبب م یتو...برگرد

ازش   ی نجوریا چاره یب ن یمدت که ا  نیترسناک بوده توو ا  نقدری...ااکویجذبه د  ول یگفت...ا  یتکون داد و چشم  یتند تند سر  مرد

 ... ترسهیم

ت دادن...حاال نه که من  هم که خجالتو قور  اکو یرز و د ن یبا جفت خودش شروع به حرف زدن کرد...ا ی و هرک م یزد رونیقصر ب از

دلم   ی چرا ول  دونمی...نمرفتیافتاد...اون فقط داشت تنها راه م مز ی...خخخخ خل شدم رفت...چشمم به جمییایباح یلیو ساشا خ

 براش سوخت...

 ساشا.._

 :جانم..ساشا

 ما دخترا هم باهم...  نیهمتون باهم باش  یپسرا رو جمع کن  یبر  شهیم_

 :چرا؟؟!!ساشا

 ..گناه داره... تنهاس  مزیج_

 :اها از اون لحاظ..باش عشقم... ساشا

 کردن....  دنیو شروع به گفتن و خند   مزیج ش یهمشون رفتن پ د یول کرد و رفت گوش اون چهارتا رو کش دستمو

من    یول ..کردنیو ذوق م  زدنیحرف م کی و ما ایو رز داشتن درمورد بچه جول ایو ما ا ی...جولمیرفتیبا دخترا پشت سرشون م  منم

 ...د یکشیبود که با ذوق کردن اونا اه م ی تمام مدت حواسم با پر

 چقدر ناراحته.... دونم یم  ینتونم حسش رو درک کنم ول د یشا

 رو گرفتم و با لبخند بهش گفتم  دستاش 

 غصه نخور..._

روز گذشته و   ه یبچه از االن بدجور منو وابسته خودش کرده...فقط   نیا ی دوباره بچه دار بشم ول  تونمی م  دونمیاخه...م ی :چجوریپر

 ...شمیم  وونشید  یچجور دونم ینم اد یب ایبه دن یوقت گهی،ددوسش دارم  ی نجوریا
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بهت   دمیبکنم....قول م  تونم یم  یکار  هی  یول  ستم یتو ن ت یدرک کنم...چون توو موقع تونم یمن حستو نم تش یواقع  یپر نیبب_

  ی اتفاق چی ه دمی...قول مادیسرش ب ییبال  زارمیدوست منه مگه م نی بهتر یاون فسقل مراقبت کنم...اون بچه  شده از  یهرجور

 ... فتهیواسش نم

 زد و گفت  یکم جون  لبخند 

 منم دلم به شماها خوشه...  ی:مرس یپر

 دستاش و گفتم  ی زدم رو ی آوردم باال بوسه ا دستشو

 ... چوقتینباش ه د یناام_

گوشش اونقدر چرت و    ریدستشو انداخت دور گردنم و بغلم کرد...منم بغلش کردم و ز  م یرفتینگفت و همونجور که راه م یزیچ

 part101#... د یپرت گفتم تا باالخره خند 

 

و   میشونی نشوندم رو پ ی...اخم دمید ی...همون جنگل که همش توو خواب م میشد  ییو وارد اون جنگل کذا میدروازه رد شد  از

به دوستام  ویبشه و همه چ داش یپ  رمرد یاون پ دمیترس یچرا م  دونمیرسوندم به ساشا و دستش رو محکم گرفتم...نم خودمو 

 .... کنمیم ت یرو تقو کم یتار یروها یو ن   کشمیکه من آدم م  دونستنیم ک یو ما ی و سام مز یجمع فقط ج نیبگه...توو ا

  چوقت یرو کاش ه  شیواقع  لیدل  ی ول د یمتوجه ترسم شد و دستشو انداخت دور کمرم و منو به خودش فشرد...ترسمو فهم ساشا

 نفهمه... 

 که از پشت سرمون اومد،حس کردم جون از تنم رفت...  ییکه با صدا  می جنگل بود ی خروج یکاینزد گهید

از   شتریرنگم ب کردم ی...حس مییکذا رمرد ی خودش بود...همون پ خدا یهم برگشتن...وا  ه یبرگشتم اون سمت و بق د یترس و ترد با

 ... کردنیم کاریچ دن یفهمیاگه بچه ها موضوع رو م دونم یزده...نم خی شتر یو بدنم ب ده یقبل پر

 ...سین داتون یوقته پ یلی...خنمیبیرو م ا یک ن ی:اوه ببرمردیپ

 برگشت سمت من و گفت  ی لبخند مزخرف با

 .. یکوالک کرد  اتیبا گند کار  دمیماه....شن ی:اوه بانو رمردیپ

 بهش بدم...  یرو صورتم نشوندم و نتونستم جواب  یزد...اخم یهم قهقهه ا  بعد 
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 .. خوادیکه دلت نم  د ی...تبعی:بهتره خفه ش کیما

 .. .شهیم ی چه حال یخوناشام ها همراه شد  نی..به نظرت پدرت بفهمه با ایشد   ی توهم که فرار  ی:اخرمردیپ

 کرد و خواست به طرفش حمله کنه که بچه ها گرفتنش...  یغرش  کیما

 زد و گفت  ی قهقهه ا  رمردیپ

 بگم بهتون... یجالب ی زایچ ه یدرباره اون بانو  ن یبعد فقط اومدم خوش آمد بگم بهتون و همچن ی برا م ی:دعوا رو بزاررمردیپ

  کهیت نجایفقط خفه شه وگرنه هم  کردمیشدم و توو دلم دعا م ره یبه خون نشسته بهش خ یدستش به من اشاره کرد...با چشما با

 ... کردمیاش م کهیت

 ؟؟ یبگ  یخوا یم  یچ نی:درباره سوساشا

 به من انداخت و با تامل گفت  یثی نگاه مرموز و خب رمردیپ

 برگ برنده داشته باشه...  ه ی  د یبا شهی..آدم همگهی وقت د  هی  ی:بمونه برا رمردیپ

 شد... بیسر داد و غ ی ا یطانی هم قهقهه ش  بعد 

 

#part102 

 

 ساشا برگشت سمت منو گفت  ع یسر ی همه مات بودن ول قهیرفتنش چن دق  با

 بگه درمورد تو؟؟  خواس یم ی:اون چساشا

 لو ندم...  ویزیکردم خونسرد باشم تا چ یسع

 ...دونمینم_

 شد... الیخی ب د یخونسرد منو د افهیق یوقت  یبهم نگاه کرد ول د یترد با

 .. میبر نیای..بالشیخی:بمزیج

 ... گهید م ی:اره براریسام
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 ...بودن  دهیدوتا خوب ترس منو فهم  نیهم خودشون دوتا زودتر از همه راه افتادن...انگار ا بعد 

 ... دادیلو م و یهمه چ  افم یمطمئنن ق موندمیساشا م شی...اگه پیپر  شیرفتم پ ع یو سر دمیکش  یق یعم نفس

 ... مینزد یحرف چکدومیبه جنگل ممنوعه ه دنیتا رس   گهید

 ...نجایا هیزده شدم از خوشگل جان یبار ه نی مثل همون اول مید یرس  ی وقت

 ..یچ  ...مثل همون موقع بود همه دمیرس  ی ا هی ....چن ثانایسمت کلبه ما دمییذوق زودتر از همه وارد جنگل شدم و دو با

 ...نجایداشتم ا  ی...واقعا حس خوبدمیکش ی قیزدم و چشمامو بستم و نفس عم  یلبخند 

 بعد دستاش دور کمرم حلقه شد...  یا  هیبود حس کردم و ثان کمیساشا رو که نزد یبو

 ....نجایا ی ایم یی دوی:بدون من مساشا

 گفتم   جانی باز کردم و برگشتم سمتش و با ه چشمامو

 مثل قبل...قشنگ و ارامش بخش....  ی دارم ساشا...همه چ  جانیه یلیخ_

 ... میگردیهارو م نجایا یکل  م یریبعد م  م یاستراحت کن کم ی...بزار زمیعز دونمی:مساشا

 و گفتم باش... دم یذوق دستامو بهم کوب با

 بود....  لیهمه وسا یخاک رو  هی ال هی تفاوت که  نیمثل قبل بود فقط باا قای دق  نجاهمیداخل کلبه...ا می رفت  یهم اومدن و همگ  ه یبق

 داده بود بهم که ساشا هم دنبالم اومد....  ا یکه ما  یسمت اون اتاق رفتم

 ساشااااا_

 :جون ساشا....ساشا

 ... کمیبخوابم   خوام ی ...من مگه یاتاق د هی برو  یبکن  طنتیش  ی خوایاگه م _

 و گفت  د یخند 

 ...کنمینم طنتیش  زمی:نه عزساشا

 و گفت د یهم بغلم کرد و انداختم رو تخت ...خودشم اومد کنارم دراز کش بعد 
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 ...می:بخوابساشا

 خوابم برد...  د ینکش  قهیاش و به دق نه یزدم و سرمو گذاشتم رو س   یلبخند 

 

#part103 

 

 ... دمیباال سرم د یاشک یرو با چشما ی ..گنگ به اطرافم نگاه کردم که پردمیاز خواب پر ی دست کس  یتکون ها  با

  د یبزنم که دستشو گذاشت رو دهنم و اشاره کرد ساکت باشم...بعد هم دستمو کش ی بلند شدم و خواستم حرف عی شدم و سر هول

 ... می رفت رون یو از کلبه ب

 ... هیگر  ریبلند زد ز یو با صدا ستادی وا  میکه از کلبه دور شد  کمی

 دعوات شده.. ی چته...با سام یپر_

شکمش چشمام از حدقه زد   دنیآوردم که با د نییبود رو باز کرد....سرمو پا ده یچیکه دور خودش پ  ینگفت و شنل گشاد یزیچ

 .... رونیب

 ... هینجور ی..ایچرا..ا نیا یپر....پر_

 ارداره... ماهه ب5انگار  نکه یبزرگ شده بود....مثل ا ی به تته پته افتاده بودم..شکم پر ادیشدت تعجب ز از

 رو پاک کرد و با بغض گفت  اشکاش 

 شده...  ی نجوریشکمم ا دمیسرمو باال آوردم د یوقت   یحالم بهم خورد رفتم صورتمو آب زدم ول دفعه ی..دونمی:نمیپر

 ؟؟ یکنیم ه یحاال چرا گر_

 ... مونهیحاال مطمئن شدم که بچم زنده نم ی داشته باشم...ول  یبچه معمول  هی داشتم که  د یام کمی:تااالن یپر

 باشه...  یبچه معمول نیا د یداشتم که شا د یام کمی...رفتم جلو و بغلش کردم...دروغ چرا،خودمم هی گر ر یزد ز دوباره 

 نکن من بهت قول دادم تا جون دارم مواظب بچتم...  هی گر یپر_

 گفتم  یو شونه هاش رو محکم گرفتم و جد  رون یب دمشیبغلم کش از
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  یز یالزم باشه واسه خوب موندن حالت چ د ی..شانتتیبب ادی بگم ب مزیداخل...برم به ج می حاال هم اشکاتو پاک کن بر_

 تحمل کنه...   تونهیپاک،بدن تو نم ی لیبچه خ نیچون ا گفتی..میبخور

 داخل...  م ینگفت...اشکاشو پاک کردم و دستشو گرفتم و رفت یز یتکون داد و چ یسر

 کدوم اتاق رفت؟  مزیج_

 هم خواب بود...  مزیبا دستش به اتاق کناره اتاق من اشاره کرد...رفتم داخل اون اتاق...ج یپر

 دادم و گفتم  تکونش

 پاشو...پاشو کارت دارم..  مزیج یه_

 گفت   یباز کرد و با بدخلق کمی چشماشو

 ... نیسو یگ یم ی:چمزیج

 کارت دارم...  میپاشو بر_

 ؟؟ یدار کاری:چمزیج

 پاشو بگم...._

 غر غر بلند شد نشست و گفت با

 :خب بگو...مزیج

 

#part104 

 

 .... رونیب  میدادم و بعد از اتاق رفت  یپر تیاز وضع یمختصر  حیتوض بهش

 شکمش... ینشست و دستشو گذاشت رو  ی کنار پر رفت

 ... شهیم دایجنگل پ نیدارم که توو هم  ازین اه ی...فقط به چن تا گارمیبرات م  کنم یمعجون هس درست م هی:مزیج

 ...ارمیخب اسمشون رو بگو برم ب_
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 باش...  ی..تو مراقب پررمی:نه خودم ممزیج

 .... رونیبلند شد و از کلبه رفت ب  مزیتکون دادم و ج یسر

 .. نشستم و دستمو انداختم دور گردنش. ی پر کنار

 ... گهیناراحت نباش د_

 ... تونمی:نمیپر

 اومد...  اریسام یکه صدا میساکت نشست ی ا قهی...چن دق هوووووف

 :سالم...اریسام

 سمتش و با لبخند گفتم  برگشتم

 سالم.._

 برداشت و اومد جلو و گفت قدم

 ...عشق من چرا نخوا... نی:چطوراریسام

 حرفش رو ادامه نداد و دهنش مثل دروازه باز موند.... یشکم پر دنید با

 ....ی:پ..پر..پراریسام

 ...ی...چته به تته پته افتادیاه سام_

 .... گهیمثل بلبل حرف زدم...خخخخ...پرروام د دمیرو د  یپر  ینه که خودم وقت حاال

 اشاره کرد و گفت  ی به شکم پر یسام

 ه؟؟؟ ی:اون چاریسام

 گفتم  ی م و با لحن مسخره اتوو حدقه چرخوند  چشمامو

 اونجا....  م یکرد مشیتوپه..قا_

 :بانمک...اریسام
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 ..نشست و دستش رو گذاشت رو شکمش. ی کنار پر اومد 

 بزرگ شده....  نقدریا دفعهیچرا  نی:ااریسام

 ....هی گر  ر یداد و بعد تموم شدن حرفش زد ز حیهم توض یبا بغض واسه سام و یهمه چ یپر

آرومش کنه...بلند شدم و رفتم توو اتاق...ساشا هنوز خواب  تونهیبهتر م اریدوتا رو تنها بزارم....سام نیدادم فعال ا حیترج

 برس از توو کشو برداشتم و شروع کردم شونه زدن موهام....  هی نشستم و  نه ییاون شدم و رفتم جلو آ ال یخیبود...ب

  ی هس و چجور یاون قاتل چ دونم ینم یکه دادم عمل کنم...من حت  یبه قول  یر چجو د یبا دونستمیهنگ کرده بود..واقعا نم مغزم

 باهاش مقابله کنم....  د یبا

 ...شنیسر آدم نازل م یکه...هزار تا هزار تا رو  ستنیدوتا ن ی کیمشکل ها  هووووف 

 خُل شدم رفت...  گهی...ددمیزدم و موهامو کش ی آروم غیج

 ...یکش یم غ یچرا ج ی:خانومساشا

 بهش رفتم....  یو برگشتم چشم غره ا  دم یبشه با ترس از جام پر داریانتظار نداشتم ساشا ب چون

 بکشم... غ یدوس داشتم ج ی نطوریهم یچیه_

 

#part105 

 

 نشست و گفت  می...ساشا اومد پشت صندلهم دوباره مشغول شونه زدن موهام شدم  بعد 

 ...دنتی کش غ یداره ج  یل یدل  هی...شهی که نم ی نطوری:خب همساشا

 ...زنمتایساشا م_

  دمیفهمی...نممن اصال حواسم به حرفاش نبود.   یول  زد یو برس رو از دستم گرفت و خودش موهام رو شونه زد...حرف هم م  د یخند 

 توو ذهنم..  گشتمیمشکالت م نیا ی ...حواسم به مشکالتمون بود...دنبال راه حل براگهیم یچ

 ....ننننننی:سووووووساشا
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 که کنار گوشم زد به خودم اومدم و بهش نگاه کردم... ی داد با

 چته..._

 چت شده...  ی بگ  شهی...مسیاصال حواست به من ن  یول زنمی:دوساعته دارم حرف م ساشا

 کالفه ام...  کم یساشا فقط  یچیه_

 :خب چرا؟؟ساشا

 کنم...  کاریدادم و حاال موندم چ یکه به پر  یقول   نیکردم و همچن  فیرو براش تعر ی پر موضوع 

 سکوت کرد و بعد گفت  یز یچ یا قه ی...چن دقشیشونیپ ی نشست رو  یتموم شدن حرفام اخم بعد 

 .....یقولت بمون  یکه پا کنم ی:نگران نباش...خودم همه جوره بهت کمک مساشا

 ... زمیعز ی و گفتم مرس   دمیاش رو بوس  زدم و گونه  ی ناراحتش نکنم لبخند  نکه یبخاطر ا یول  ادی برنم یاز اونم کار  دونستمیم

 ... کننیم کاریخل و چال چ نی ا می نیبب می:خب پاشو برساشا

 ...میباش بر_

تنها باشنا...چشم  کم ی نای...مثال من رفتم توو اتاق ایو پر   یسام شیشدن و نشستن پ داریهم ب ه یبق  دم یکه د م یرفت  رونیاتاق ب از

 پسره...  نیا  دهیبود...چقدر طولش م ومدهیهنوز ن مز یج یچرخوندم ول 

 ... مینشست ه یبق  شیپ م یشدم و رفت الشیخیب

_______________________________ 

                        مزیج

 نبود که نبود...  ی ول  گشتمیم سیر  اه یساعت داشتم دنبال گ مین

 ... ستادمیبلند شدم و وا ع یاز پشت سرم سر یشخص ی با صدا ی ول نی شدم و نشستم رو زم خسته

 سمتش...اره خودش بود...  برگشتم

 سالم_

 با لبخند چن قدم جلو اومد و گفت  بالدازار
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 ..مزی:سالم جبالدازار

 

#part106 

 

 سرمو به نشونه احترام خم کردم...  کمیجلوتر و   رفتم

 مرتبه؟؟  ی:همه چبالدازار

 ه؟؟ ی ماله ک  نیکه بهم داد  یعمر شهیباور کرده...فقط اون ش  و یتااالن همه چ نیبله..سو_

 لبش نشست و گفت   یرو  ی ا یطانی ش  یلبخند 

  یکه مثال ماله تو هس ول   شهیسراغ اون ش  ره یخورده م ی بفهمه که دوباره باز ن یسو ی:ماله اون جوجه جادوگر مت ..وقتبالدازار

 ... رهیم  نیوست خودش از باونو بشکنه د  ی وقت

 احمق باشه..  نقدر یکه الهه ماه ا  کردمیفکر نم  چوقتیلبم نشست.....ه ی رو یسر داد...منم لبخند  یهم قهقهه ا  بعد 

..درضمن اون بچه رو هم  طاقتش تموم شده  گهیرو هرچه زودتر برسون اونجا...خواهرم د نی...سوایکاخ سوف رم یم گه ی:من دبالدازار

 گشنه و مشتاقه...  یلیخ  انیسالم نگه دار...فک کنم را

 ...می کنیو خواهرتون رو از اون کاخ آزاد م م یکنیم ی رو قربان نیهم راحت سو التونی....خنینگران نباش  ارنیم  ایبه رو سالم به دن_

 .... اهیکردن اون گ داینقصمون زدم و رفتم سراغ پ ینقشه ب  نیبخاطر ا یشد...منم لبخند  بیبه نشون خوبه تکون داد و غ یسر

________________________________ 

                          نیسو

هرچن   ی...شکم پر یکه گفته بود رو درست کرد و داد به پر  ی ا یدنیبرگشت و اون نوش  مز یساعت گذشته بود که ج ه ی  بایتقر

 ... شد یم هی باعث ترس بق  تشریب  نیو ا شد یبزرگتر م گه ید کمیساعت 

 .... یهمون روز حامله نشد  قای تو که دق ی ول مید ی..ما اون روز فهمیبه نظر خودت چن وقته حامله شد  یپر_

 ... دونهینم  ی نیباال انداخت که  ی ا شونه
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 روزه...  ۸  بای:تقرمزیج

 ؟؟ یدونیتو از کجا م _

 ..د یفهم  شهیرو م زایچ ی لی:با جادو خمزیج

روز فک کنم کار ما   ۱۳...تا گهیروز د ۱۳شهیم  ادیب ایبچه بخواد سر سه هفته به دن  نیاگه ا ینینگفتم... ی زیتکون دادم و چ یسر

 ...گهیتموم شده باشه د ایبا سوف

 م؟؟ یفتی راه ب د یبا یک_

 ... گهی:تا چن ساعته دمزیج

 گفتم و بلند شدم...  یا باشه

 ن؟؟ یسو یری:کجا مساشا

 ؟ یایراه برم م م کی رمیم_

 شد و اومد دستمو گرفت و با لبخند گفت  بلند 

 تنهات بزارم... شهی:مگه مساشا

 

#part107 

 

 ... دمی...ساشا خواست بره سمت مرکز جنگل که دستشو کشرونیب م یکلبه رفت از

 شهر؟؟  می بر شهیساشا م_

 :شهر!!!!چرا؟؟ساشا

 .. ینطوریهم_

 ...می:باش برساشا

 زدم و دستمو دور بازوش حلقه کردم..   یلبخند 
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 ؟ ید یساشا تو خواهرم رو د_

 از دوستامون بود... یکی:اره اونم ساشا

 .. یازش برام بگ  شهیم_

که اون دختر   شه یاصال باورت نم شینیبچگونه اس و البته مظلوم نما...بب ی لیاش خ افه ی...ق طونهیش  ی لیخ سیمی:خب آرتساشا

 بزنه... بتونه چهارساعت بدون مکث حرف 

 واقعا!!!!!_

 ...دمشیوقته ند  یلیعوض شده باشه...خ د یشا ی مظلومش رو نخور ول  افهیپرحرفه...اصال گول ق یلیخ یلی:اره خساشا

 نبوده... ی...زمان کم د یاوهوم شا_

 ...می نگفت...از مرز جنگل خارج شد  یز یتکون داد و چ یسر

 م؟؟ یبر ادهی:خب پساشا

 !! م؟؟یپول دار_

 ..میقدرت که دار ی ول می:ندارساشا

 باال انداخت... طنتیهم ابروهاش رو با ش  بعد 

با مرده صحبت کرد که فک کنم داشت از همون موضوع قدرتش استفاده   کم یگرفت... نیماش   ه یو  ستاد یکنار جاده وا رفت

 ... کردیم

 ... نمیلبخند سرشو باال آورد و بهم اشاره کرد برم بش با

 عقب نشستم و ساشا هم کنارم نشست... ی و رفتم صندلنثارش کردم  یا  وونهید  رلبیز

  انه یخون تازه در جر تر یاالن توو بدنشون چن ل نکه ی...حس اشد یتشنه ام م دم ید ی...آدما رو که ممی به شهر ساکت بود دنیرس  تا

 ساشا خودم رو کنترل کنم... ش یپ کردمیم  یسع ی ول  کردیمستم م

که خون توو    دونستنیو نم شدنیتفاوت از کنارمون رد م   ی...مردم ب میرو شروع به قدم زدن کرد ادهیو توو پ  میشد  اده یپ نیماش  از

 ...کنهیم وونه یبدنشون داره منو د
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 ...نی:سوساشا

 جانم_

 ؟؟ی:تشنه شد ساشا

 نه_

 ...می خون بردار سهیدوتا ک مارستانیب م یبر ایمن...ب  فهممی :دروغ نگو بهم..حالتات رو مساشا

از   تونستیم  کمیخب  یول  کرد ینم می سرد راض ی ...اون خون هامی کج کرد مارستانیو راهمون رو به طرف بتکون دادم  یسر

 عطشم کم کنه تا خودمو لو ندم..

  یلیخ نیخون برگشت...توو همون پنج م  سه یبعد با دوتا ک  نی...ساشا رفت داخل و پنج ممید یرس  مارستان یب هی بعد به  ن یم 15

 حمله نکنم...  شدنیکه از کنارم رد م  یی آدما نیخودمو کنترل کردم تا به ا

 

#part108 

 

 ... رونیب م یرفت مارستان یو از ب م یکرد ز یخوردن خون،صورتمون رو تم بعد 

 م؟؟ یخانوم کجا بر نی:خب سوساشا

 فک کردم و بعد با ذوق گفتم  کمی

 م؟یریلباس بگ  یواسه بچه پر  میبر_

 ... کنهیاون لباس هارو آماده م گهیپسر...بعد هم مت هس د ایبچه دختره  می دونیما که نم نی:سوساشا

 ...د ی...دوس دارم برم خرگهیاع نه د_

 ... گهیبا قدرتمون د یدای:از اون خرساشا

 ذوق داشتم که برام مهم نبود...  نقدر یا ی ...ولمیکن ن یپول بهشون تلق یبه جا د یبازم با نکهیا ینی...دمیرو فهم  منظورش 

 ... گهید م یاره اره از همونا...بر_
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 ...می:باش برساشا

 که ساشا به خنده افتاد...  دم یکش یکوتاه  غی باال و ج دمیذوق پر با

سمت   می سبد برداشتم و با ذوق اول رفت هی داخل... م یو رفت  میکرد  دایبچه ها بود پ لیفروشگاه بزرگ که مخصوص وسا هی

  تیساده بردارم..چون جنس یکردم همه رو با طرح ها ی...سعداشتمی برم ومد یهم خوشگل م ذرهیکه به نظرم   یلباسا...هر لباس 

  یمعمول یساله برداشتم...چون بچه اونا زودتر از بچه ها ۶نوزاد تا بچه  زیسا ی ها لباس تنش کرد...از  نایبشه از ا دونمیبچه رو نم

 و کفش....   الزمه....سبد پر شد از لباس  نای ا شهیبزرگ م

 ها ضرر نزن... چارهی ب نیبه ا گه ید نقدرم یچخبرته...ا نی:سوساشا

 ...اریب  گهیسبد د هی ...برو نایتوو به ا ر یاع کار نگ _

 ... یباز لیآورد و اونو پر کردم از عروسک و وسا  گهیسبد د هی غر غر رفت  با

 بگم که ساشا با اخم گفت ی زیآورد...اون سبد هم پر شد...دهن باز کردم چ  گهیسبد د هی ساشا رو فرستادم  ی هزار بدبخت با

 ... میهارو ورشکست کرد چاره ی..بکنمیرو نم نکاریا ارم،عمرا یب گه یسبد د ه ی ی بگ  یخوا یاگه م نی:سوساشا

  د یردن خرسمت مسئول حساب ک می و رفت  گهینگفتم د یزیسوخت...چ نجایدلم واسه صاحب ا  کم ی..خودمم دمیخند  ز یر زیر

از   نایرو لبش اومد...خخخخ فک کرده االن چقدر بابت ا یلبخند  ه یبعد چن ثان یول  کرد یبا دهن باز به ما و سبدا نگاه م چارهیها...ب

 .... رهیما پول بگ 

 اون دختر زل زد... یبه من رفت و زل زد توو چشما یچشم غره ا ساشا

 بهمون بده...درسته؟؟  ه یما رو به عنوان هد   یها د یخر نیا خوادی:فروشگاه شما امروز مساشا

 ..مبارکتون باشه... . نهیما امروز به شما ا ه یگفت:بله بله هد   یچن لحظه مات بود بعد با لحن خندون  دختره 

  سه ی...کسهیرو بزارن داخل ک  د یتا اون همه خر  د یساعت طول کش هی بای...تقرزیهارو گذاشت رو م  د یگفت و بعد خر  یمچکر ساشا

از   عیبزرگ گذاشت و با لبخند به دستمون داد...دوتا رو ساشا برداشت و دوتا رو من و سر کیهارو داخل چهارتا پالست د یخر

 ....م یزد  رونیفروشگاه ب
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رو   یو سام یبه ساشا گفتم بره پر  می کلبه بود  کیساشا نذاشت به زور برگردوندم جنگل...نزد ی ول  د یبازم برم خر خواستمیم

  نو ی...ادمیکش رونیبزرگ رو ب  بایاسب تک شاخ تقر ه ی ایاسباب باز لونی...اونم به ناچار قبول کرد و رفت...از ناامیسرگرم کنه تا من ب

از   عی..سراومد خودم بدم بهش. ایبچشون به دن  یازش خوشم اومد و برداشتمش تا وقت  ی لیخ دمید  اههمون موقع که توو فروشگ 

 توو پنجره اتاقم اونو پرت کردم داخل اتاق و رفتم داخل کلبه... 

 ... ومد یصداشون از توو آشپزخونه م ینبودن ول یو سام  یو پر ساشا

درآوردم و   لون یهارو از داخل نا سهیک  عی رو براشون باز کردم و سر شمیکه ن  کردنیپرم نگاه م یها با تعجب به من و دستا بچه

  ی ها سهیک  ی آوردم و گذاشتم جلو رونیها ب سهیاز ک یکیرو از داخل  ی دست لباس نوزاد  هیمبل... ه ی شتم رو همشون رو گذا

 ....ایاسباب باز شیآوردم و گذاشتم پ  رون ی خرس کوچولو رو هم ب هیلباس ها..

 نگفتم... ی زیمن چ ی بگم ول یز ی و انتظار داشتن چ  کردنیها با تعجب به من نگاه م  بچه

 توو آشپزخونه و با لبخند به اونا سالم دادم ...   رفتم

 رو..  ی فک کنم بچه ها کارتون دارن..تو و پر یسام_

 کار؟؟ی:چاریسام

 .. دونمیمن نم_

از جام   یپر غ ی ...با لبخند رفتم کنار ساشا نشستم که با جرونیرو گرفت و از آشپزخونه رفتن ب یگفت و دست پر ی باشه ا یسام

 ...دمیپر

 ...کنهیها نگاه م لهیمبل و با ذوق به وس   ینشسته جلو  یپر دم یوو هال که درفتم ت عیسر

 ...نی چرا منو نبرد  نننننی:سویپر

 به ذهنم اومد... دفعهیشهر  میرفت_

 سمت منو بغلم کرد...  د ی....تموم که شد با ذوق پرکردیو با ذوق نگاه م   کردیها رو باز م سهیدونه ک  دونه

 جونم...  ن یسو ی:مرس یپر

 ... کنمیخواهش م_

 با خنده بلند شد و گفت  مت
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 ...گه ید م یکه حرکت کن نیرو بردار  لتونیوسا  نیبعد...بر یبرا ن یرو بزار اتونی:لوس بازمت

 جدا شدم و رفتم کوله ام رو از گوشه اتاق برداشتم... یپر از

 ..نی:سوساشا

 ... کنهیمرتب م ساشا هم اومده توو اتاق و داره موهاش رو  دم یکه د  برگشتم

 جانم.._
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 :تو حالت خوبه؟؟ ساشا

 اره چطور؟!! _

 دارم...  یحس بد  هی چرا  دونمی:نمساشا

 توش سراسر خطره...  میکه پا گذاشت ی راه نیکه...ا میر ینم یخطر  ی حالت..راه ب نیا  هی عی..طبزمینگران نباش عز_

 گفتم  یبخش  نان یو دستش رو گرفتم و با لحن اطم  کشینزد رفتم

 ... ادیسرمون نم ییبال چیمطمئن باش ه_

 نبود...  اری..بچه ها همه اماده منتظر ما بودن فقط ساممی رفت رون ینگفت...از اتاق ب یز یو چ  د یرو بوس  میشونیپ

 کجاس؟ یسام_

 توو اتاق...  زاره یرو م  نیکه شما گرفت یی الی:داره وسایپر

 اها..._

 ...می رفت رونیهم اومد و هممون از کلبه ب ی سام نیپنج م بعد 

 سمت شهر؟؟ میبر د یبا مزیخب ج_
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 ...میفرودگاه باش  گه یساعت د هی حداقل تا  د ی...بامیپرواز دار ۸و ما ساعت  ۶:اره االن ساعت مزیج

 درآورد و داد بهمون...  ط یچن تا پاسپورت و بل فش یاز توو ک بعد 

 نبود...  میپاسپورت اصل  نیا ی رو باز کردم،مشخصاتم بود ول پاسپورت

 ...ستنیما ن یاصل ی که پاسپورت ها نایا مزیج_

 ... هی که تقلب فهمنی..خودم ساختمشون..نگران نباش اصال نمدونمی:ممزیج

 اها باش..._

و   اینشستن...مت و ما نیماش  هی و رز   اکویو د ی و سام  یبود که پر  نیگرفت...سه تا ماش  نیرفت ماش   اکویود م ینگفت یز یچ گهید

 .... گهید نیو ما سه تاهم ماش  نیماش  ه ی  ایو جول کیما

و منم کل راه چشمامو بسته   د یطول کش م یساعت و ن ه ی  بایگذاشتم رو شونه ساشا و چشمام رو بستم...تا فرودگاه تقر سرمو

 بودم.... 

 االن وقت خواب و استراحت نبود....  ی وابم ولبخ  خواستی بودم و دلم م خسته

 جان.. نی:سوساشا

 جانم..._

 ...مید ی:پاشو رس ساشا

 ..م یسالن فرودگاه یورود  ی روبرو  دمیباز کردم و د چشمامو
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 ..میتوو سالن انتظار نشست  میرفت لمونی داخل سالن...اوه چقدر شلوغ بود..بعد از چک کردن وسا می و رفت  میشد  اده یپ نیماش  از

 ... شنیچقدر حرف دارن...خسته نم  نایمشغول حرف زدنن...واقعا ا دم یبچه ها نگاه کردم که د به
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م مثل ما نشسته بودن تا شماره  ه  یدرحال رفت و آمد بودن و عده ا شتر یکه ب ی باال انداختم و چشم دوختم به مردم ی ا شونه

 پروازشون رو اعالم کنن...

تکون دادم و اون رفت...منم مشغول حرف زدن با ساشا شدم که حس کردم   ی ...سرییدستشو ره ی بلند شد و اروم گفت که م مزیج

 .. ادیم  ییبو  هی

 ....ومد یبود و از زخمش خون م دهیبچه دستش بر ه ی...می پشت سرمون رو نگاه کرد می خون بود...من و ساشا باهم برگشت یبو

 ....ام  چاره یعمق فاجعه...اگه کنترلم رو از دست بدم ب ی ن ی نیو ا کردم یرو حس م شمین  یکم کم دندون ها رشد 

شده بود   یبعد چشماش رو باز کرد...حالتاش عاد قه ی روش رو برگردونده و چشماش رو بسته...چن دق  دمیساشا نگاه کردم که د  به

 ... شدمیم وونه ی من داشتم د  یتونسته خودش رو کنترل کنه،ول  ین ی نیو ا

 ...فرار کنم نجایاز ا خواستمیمن م  یبه اون بچه حمله کنم ول  خوامیجام بلند شدم که ساشا دستمو گرفت...فک کرد م از

 اب بزنم...   ه یصورتمو  رمیساشا م_

 نگاهم کرد و گفت  د یترد با

 باهات؟ امی:بساشا

 ... گردمی..زود برمنینه بش_

 رفتم...  ییاز اونجا دور شدم و به سمت دستشو عی تکون داد و دستم رو ول کرد...با قدم بلند و سر یسر

  ینگه داشتم که حس کردم کم کم حالم بهتر شد...آدما خیاب  ر یدستامو ز  یا  قهیرو باز کردم و به صورتم زدم...چن دق خی آب

نگه داره از درد هالک   خیاب  ن یا ریز ه یثان  هی اگه دستش رو  ی ا ی...حق هم داشتن هر آدم عاد کردن یاطرافم با تعجب نگاه م

 ... کردمیبودن اب رو اصال حس نم خینبودم و  یادم عاد ه یخب من  ی ول  شهیم

اومدم و   رونیب یی از دستشو ه یبق یکه اونجا بود دستام رو خشک کردم...بدون توجه به نگاه ها یاب رو بستم و با دستمال  ریش 

 هنگ کردم کال...  دم یکه د  یز یبچه ها که با چ شیخواستم برگردم پ

که معلوم    یا افه یهم با ق مزین جشد...بعد او ب یخلوته غ د ید  یو اومد چن قدم برداشت و وقت  رون یمردونه ب  یی از دستشو بالدازار

 و رفت سمت سالن... رونیاومد ب ییبود هول شده از دستشو

 داشته...  کاریچ مزی...اصال با جکنهیم  کاریچ نجایتکون بخورم...بالدازار ا تونستمیمن هنگ کرده بودم و نم ی ول
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  مزیدنبال ج ع یعمرش رو به من داد...به خودم اومدم و سر شه یامکان نداره...اون ش  ن یگولم زده...نه،نه ا  مزی..نکنه دوباره ج نکنه

 ... مزی...فقط خداکنه دروغ باشه جدمییدو
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 ...مممزززیج_

 خودش رو جمع کرد...  ع یسر ی من حس کردم هول شد ول دن یو برگشت با د ستاد یبلند  من وا یصدا با

 ....کردی م تم یو سرم بدجور اذتو یتوهم بود و فکرا یحساب اخمام

 شدت؟؟ی:چمزیج

 تو ارررره...   یدوباره گولم زد مزی...جکردیم کاریچ نجایبالدازار ا_

زل زده   مز یبرام مهم نبودن و من فقط بااخم به ج ی اطرافمون با تعجب بهمون نگاه کردن..ول یبردم باال که آدما  کمی صدامو

 بودم... 

 توهم و گفت  د یاخماش رو کش مزیج

دوستتم که   یگفت   ینجور یمن تورو گول زدم اره؟؟هم ی عنیبوده  نجایباز...چون بالدازار ا ی...توهم زد یگ ی:چرا مزخرف ممزیج

 ؟؟ یزنیتهمت م  یل یدل چ یدوستات هم بدون ه  هی ...به بقیزن یتهمت م  یدار

 اومد...  رونیب ییستشوکه قبل تو از د دم ید و یخودم اون عوض یتهمت نزدم...با چشما ل یمن بدون دل_

  المون یخیب ی ...فک کرد می موقع دورش نزن  هی که من دروغ گفتم؟!!! اون دائم حواسش به ما هس که  ین ی ید ی:چون اونو دمزیج

  مونیاصل  یها افه یبا ق نکهیجلوم ظاهر شد...بخاطر ا دفعهی ییشده و راحت حرفمون رو باور کرده...االنم که من اومدم دستشو

  شی واسمون پ ی که مشکل  کردمی مزخرف قانعش م یها  لیشد...داشتم با دل یهم تعجب کرد هم عصبان م یگردیم  میدار

 قضاوت نکن...   ید ینفهم ویهمه چ ی بود پس تا وقت نی...ماجرا همادینم

 حرفش رو باور کردم...  دم یرو توو چشماش د تیو قاطع  یناراحت  یوقت ی توو چشماش نگاه کردم ول  د یترد با

 گفتم   یو با لحن شرمنده ا  دمیکش  یق یعم نفس
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  دفعه یندارم.. ی قبل ی از ماجرا یخاطره خوب  ی دونیکردم حرفام دست خودم نبود...اخه م  یلحظه قاط ه ی...مزیج خوام یمعذرت م_

 کردم...  دایپ یحس بد 

االن   م یمرگ و زندگ  ینی ...سین یز یعمر کم چ شه یعمرمو بهت دادم...ش  شهیمن ش  نیسو ی ..ولدمینداره..بهت حق م  یبی:عمزیج

 کنم و خودمو نابود کنم... انتیبهت خ  تونمیوجود مطمئن باش نم نیدست توعه...پس باا

 ... میبر ای..بخوامی ..معذرت میگ یاره..درست م_

 ... میتکون داد و به سمت بچه ها رفت یسر

 باز بهت شک کنن..  یالک خوام ینگو ..نم یزیماجرا چ  ن یاز ا ی لطفا به کس یراست_

 :باش...مزیج

 بودن و منتظر ما بودن...  ستادهیبه بچه ها که همشون وا مید یرس 

 ...شما..شماره پروازمون رو اعالم کردن  نیی:کجاساشا

 ..م یبر  د یشلوغ بود ببخش کمی_

 مای و داخل هواپ  میها باالخره رفت  ط یرفت طرف مت و منم دست ساشا رو گرفتم...بعد چک کردن پاسپورت و بل مزیج

 ...اریسام شیمن نشسته بود و ساشا پ شیپ ایپکرم کرد...جول  یساشا کنارم نبود و حساب ی..صندلمینشست
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از ذهنم   کردم یم ی..سعتوو وجودم بود  ی تم...هنوزم حس بد و چشمام رو بس ی دادم به صندل  هیرو بستم و سرمو تک  کمربندم

بهش محل   یول  گه یاعتماد نکن د مزیبه ج  گفتیتوو وجودم م ی زیچ ه ی...شد ینم یکنم ول   رونیمزخرف رو ب یفکرا

دادن مسائل   حی ...مهماندارا شروع کردن به توضکردمیدعوا م مزید باز با جینه،نبا  ایدرسته  دونستمیحس که نم ه ی...بخاطر دادمینم

گذشت که    نیو بخوابم...پنج م رمیبگ   ده یکردم صداشون رو ناد یاونا رو نداشتم پس سع ی..حوصله گوش دادن به حرفایمنیا

 شد و خوابم برد.... نیچشمام سنگ 

_______________________________ 

 نننیییبابا سووووو  ی...انی:سوووساشا
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 مامو باز کردم... چش آروم 

 هوم..._

 ...یخوابیچقدر م گهی:پاشو دساشا

 درست بشه...برگشتم کنارم نگاه کردم و به ساشا گفتم   دمیفشار دادم تا د کمینشستم و چشمامو  درست

 کجاس پس؟؟  ایجول_

 تو که نذاشتم و خودم اومدم...   شیپ اد یب خواستینشست مت م  کیما شی:رفت پساشا

 اها باش..._

 گفت  یگذاشتم رو شونه اش و چشمام رو بستم که ساشا با لحن پر حرص  سرمو

 حوصلم سررفت... گهیو تو...نخواب د دونمیمن م  یبخواب نی:سوساشا

 سرجام نشستم و به روبروم زل زدم...  درست

 ...ایچته...اعصاب ندار نی:سوساشا

 ... ستین یزیفکرم مشغوله چ  کم ی یچیه_

 ؟؟؟ یکنیفکر م ی:به چساشا

 ولش کن االن...چقدر خواب بودم؟؟  یچیه_

 ساعت..5:ساشا

 خواب بودم... قه ی فقط ده دق کنمی...حس مدمیخواب ادی...پنج ساعت!!!!چقدر زییییچچچ_

 خانوم... ری:نخساشا

 ..میرس ی م گهیساعت د 3پس _

 :اوهوم...ساشا

 اون متمرکز نبود...  یفکرم اصال رو  ی مجله بود ول ی مجله برداشتم و خودمو بااون مشغول کردم...نگاهم رو ه ینگفتم و   یز یچ گهید
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  مز یج یداشت بهم بفهمونه که حرفا یسع یحس ه ی ی چرا ول دونمیذهنمو مشغول کرده بود...نم یو فرودگاه حساب  مزیج موضوع 

 دروغ بوده... 
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  یول  سیپار امیروز ب  هی عاشق فرانسه بودم و آرزوم بود  شهی...همسیفرودگاه پار  م ید یبود گذشت و رس  ی رسه ساعت هرجو اون

 کنم...  یتموم شه و برگردم قصر و باارامش زندگ ی همه چ خوادی..فقط دلم ماصال شوق و ذوق ندارم   دمیاالن که به اون آرزوم رس 

 ... میون شد   هی و سوار   می رفت رون یبرداشتن کوله هامون از فرودگاه ب بعد 

 م؟؟ یری:االن کجا ممت

 ... ادهیز ی لیخ ایو راهمون تا قصر سوف م یکار دار ی ...کلمیبکن  د یبا کاریچ دمیم  حیهتل اونجا بهتون توض میری:ممزیج

 پول راننده رو داد که نه تنها من بلکه همه تعجب کردن...   مزیج م ید یرس  ی..وقت میتا هتل هممون ساکت موند   گهید

 ؟؟ یول از کجا آورد تو پ_

 :با جادو...مزیج

 اها.._

هارو داد بهمون و   د یهتل رو گرفت...کل  ی اتاق ها نیما چن تا از بهتر  ه یذهن  یرو یبا ن  اکویبه کمک د مزیداخل هتل و ج  میرفت

 رستوران هتل...  می همه بر گه یساعت د م یگفت که ن

 رز مارمولک....  یشدنا...ا ی ک یچه زود باهم  نایرفت اتاق اون ...واقعا ا اکو یهمراه د رز

وسط اتاق بود   ی تخت بزرگ سلطنت هیاتاق ها بود حتما... ن یاز بهتر یکی داخل اتاقمون...واقعا هم که   م یو رفت د یدستمو کش ساشا

بار هم که انواع مشروب ها   زیم  هی بود... فل ی رج اتمام قد که رو به ب یبزرگ روبروش...کف پارکت بود و پنجره ها  ونیزیتلو هی و 

 بود...  یداخلش پر خوراک ک یکوچ  خچالی  هی بودن گوشه اتاق بود و  ده یروش چ

  یر یتاث ی ول  ی خوشگل بود همه چ یلیپامه...خ ریز کردم یحس م نجای که از ا  یشدم به شهر ره یو خ ستادم یپشت پنجره وا رفتم

 توو حال مزخرف من نداشت...
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 و دستشو دور حلقه کرد...  ستاد یاومد پشت سرم وا ساشا

 خوشگله مگه نه؟؟ یلی:خساشا

خوب   تیموقع هی توو   شد ی..کاش مسیحالم خوب ن تیموقع ن یحاال که اومدم توو ا یول سیپار امیدوست داشتم ب  شهیاره...هم_

 خوش بگذرونم...  نجایا یو حساب سیپار امیب

 ... رسونمتیآرزوت م نیروز به ا  هی:مطمئن باش ساشا

 سمتش و دستامو دور گردنش حلقه کردم و گفتم  برگشتم

 دوست دارم...  یلیخ_

 ....زمی:منم دوست دارم عزساشا
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 کنار و گفتم   دمیببوستم که خودمو کش خواست

 ..نییپا م یبر ایاالن نه...ب_

 ... می:هوووف باش برساشا

  می سمت رستوران...رفت رفتن یهم توو سالن بودن و داشتن م ی و پر اری...سامنییپا م یو رفت رون یب میگرفتم باهم از اتاق رفت دستشو

 ...میو بااونا وارد رستوران شد  ششونیپ

...همه واسه  رهیون اومد سفارش بگ که گارس   مینشست ششون یپ مینشسته بودن ...رفت زیم  هی زودتر از ما اومده بودن و دور  ه یبق

 نداشتم...  یزی ..حوصله خوردن چیچیمن ه ی سفارش دادن ول یدنینوش  هی  تمون ینشدن موقع عیضا

 وگفت  زی خم شد رو م مز یرفتن گارسون ج بعد 

 ...می دار از ی:ما به سه تا سنگ واسه رفتن به اونجا نمزیج

 ؟؟ ییچه سنگ ها_
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 ... زی ها رو گذاشت رو م یدنیجوابمو بده که گارسون اومد و نوش  خواست

  میبر د ی...از فردا با سنیپار نی...همشون توو هممیبش ایوارد  قصر سوف انه یمخف م یتونی اونا ما م لهی :سه تا سنگ که به وس مزیج

  دمیکه من بهت م   سهیک ه یو داخل  اونا رو  یداریبرم  یر یبره اونا رو برداره...م تونهیفقط م نی بگم که سو نمیدنبالشون و ا

 .. شونیزاریم

 ن؟ی:چرا فقط سوساشا

 ... می:ما قدرت دست زدن به اون سنگ ها رو ندارمزیج

 س؟؟ ی:خطرناک که نساشا

 ... ادیاز پسش برن نیباشه که سو ی فک نکنم خطرش جور  یداره ول  یخطر هی باالخره  ی زی:هر چمزیج

 ..می زنیدستش و زمزمه کردم بعدا حرف م  یکرد و خواست مخالفت کنه که دستمو گذاشتم رو  یاخم ساشا

 خب اونا کجان؟ _

 رو نشون داد و گفت  فلی ...با دستش برج ازیم  یکاغذ در اورد و گذاشت رو   هی  بشی از توو ج مزیج

مردم   شتریهس که ب سیجشن فردا شب توو پار ه ی...نجایا میبر د یبرجه...ما فردا شب با نیا یباال قایاز سنگ ها دق  یکی:مزیج

باال   یمتوجه نشه بر  یکه کس ی جور د یتو با نیشهر هم هستن اونجاس...سو نیا ی ها سییکه ر شونی...جشن اصلفلیبرج ا رنیم

 ... یو دنبال سنگ بگرد

 م؟؟ ی :خب چرا روز نرمت

 ...شنیم ده یوو شب دسنگ ها فقط ت ن یممکنه..ا ر یکردن اون سنگ توو روز غ دای..پشهی:نممزیج

  یرو ی با ن میتونیوارد برج بشه...اون همه آدم رو هم که نم  ینطور یهم نیسو  زارنیسخته که...اونا نم یل یکارمون خ  ینجوری:ااریسام

 ... میذهنمون کنترل کن 

 نشه... دهیوارد اونجا بشه که اصال د  یجور تونهیم نی ...سوسیالزم ن نکارای:امزیج

 نگاه کردم...با لبخند نگاهم کرد و گفت  مز یبه ج ینشست و سئوال می شونیرو پ یاخم

 فک کن... روهات یبه ن کمی:مزیج
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 فک کردم و بعد گفتم  کمی

 .. کنمیاستفاده م مینامرئ یرو ی...از ندمیفهم  یاوک_

 .. قای:دقمزیج

 جام بلند شدم و گفتم   از

 تنها باشم... کم ی خوامی باش پس تا فرداشب..م_

 هتل که ساشا هم بلند شد و دنبالم اومد...   یهم رفتم سمت خروج بعد 

 تنها باشم... کم ی خوامی ...مکنمیساشا خواهش م_

 :چرا؟؟ساشا

 فکر کنم..   کمیدارم  اجیاحت_

 ..برو توو اتاق تنها باش..یری:کجا مساشا

 زود برگردم...  دمی...قول مزمیعز کنمیخواهش م_

 گفت   سی ن  یراض اد یکه معلوم بود ز یو با لحن  د یکش  یق یعم نفس

 برگرد ها... گهیساعت د هی:باش تا ساشا

 ...زمیباش عز_

شدم...از   ینجوریآزاد حالمو بهتر کرد..شروع کردم به قدم زدن...اخه چرا ا ی رفتم...هوا رونیصورتش زدم و از هتل ب یرو  ی ا بوسه

شدم..نفس    ره ی...سرمو گرفتم باال و به آسمون خکنهیم تم یمزخرف اذ  ی ..فکراتوو وجودمه.  یبد  یفرودگاه تا االن پکرم...حس ها

شدن و بارون شروع   ادتریقطره ها ز  یوقت ی رو صورتم...حس کردم توهمه ول ختیقطره اب ر   نکه حس کرده چ دم یکش یقیعم

 ... سیتوهم ن دمیشد فهم
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  س یجا که خ ه یتا خودشون رو برسونن    دنییشد که همه مردم شروع کردن به دو ادیاول ز یها  هی ثان نیبارون توو هم شدت

بارون با تموم   نیا ری ها شلوغ..کاش تنها بودم و ز ابونیصبح بود و خ10به راه رفتنم ادامه دادم...ساعت  ال یخیمن ب ینشن...ول

 ...هوووف... دمییدویسرعتم م

  ه ی دم یشد و رفتم داخل کوچه...هنگ بودم و به خودم اومدم که د ده یکش دستم دفعهیکه  شدمی کوچه داشتم رد م  ه ی کنار  از

نداشتم   یز یچ نی...چون انتظار همچ کنه یلبخند ترسناک نگاهم م ه ی و با  ستادم یجلو روم وا یا ده یزشت و ژول افه یبا ق رزنیپ

 قدم عقب رفتم...  هی و  دمیکش  یکوتاه یغیج

 از دوستات بهت اخطار بدم...  یکی:از من نترس دخترجون...فقط اومدم راجب رزنیپ

 تو؟؟  ی هست یک_

 الهه ماه باشه...  هی دوست واقع  تونهینم یباشه هرکس  ادتیفقط   سیمهم ن نی:ارزنیپ

 ... نیا هی ...اصال کدونهیاز کجا م نیا یییچ

 ... شد یسئوالم رو بپرسم که چن قدم عقب رفت و داشت اروم آروم محو م خواستم

 بهت اعتماد کنم... ی نرو...اصال کدوم دوستم...چجور ستایوا_

 دقت کن..  شتر یب کمیخودته...درمورد دوستات هم  م ینه تصم ای  یبهم اعتماد کن نکهی:ارزنیپ

 ... گهیکال محو شده بود د یو دنبالش رفتم ول  دم یکش یغیهم کامال محو شد...ج بعد 
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 بدترش کرد... ن یبود ا ختهی...اعصابم کم بهم راحمق رزن یپ یزن یشده بودم وسط کوچه...اه اخه چرا مبهم حرف م خشک

 برگشتم پشت سرمو نگاه کردم..  گفتن یم  یزیچن تا پسر که داشتن چ یصدا با

  د یفهم شد یاز نگاهاشون م ی ول  کننیزر زر م ی چ دمیفهمیکه من نم گفتنیم  یز یچ یبه فرانسو بودن و  ستادهیوا م یچن قدم توو 

 دستمو گرفتم... شون یکیاومدم از کنارشون رد شم که  یحرف  چیبهشون رفتم و بدون ه یهستن..چشم غره ا ی دنبال چ

 ... کردنیم وونم یرو اعصابم بودن و بدتر د نایا یول ی بودم به اندازه کاف یعصبان
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 .. شمیمنفجر م  تیهرلحظه از عصبان کردمیم حس

و    واریو دستم رو ول کرد...گلوش رو گرفتم و چسبوندمش به د د یکش  یاد یکه فر  چوندمیدستم،دستش رو گرفتم و پ ی کی بااون

 قطره خونش رو خوردم...  نیدندونامو فرو کردم داخل گردنش و تا اخر عیسر

 رفتم جلو اونا...  ع یحرکت سر هی رو ول کردم و با  نیجون ا ی و خواستن فرار کنن که جنازه ب دنیکش ی ادیفر گه یپسر د دوتا

 آوردم...  رون یاش ب نهیرو هم قلبش رو از س  ی کیرو شکستم و اون  شون یکی گردن 

  مونی پش یلیکارم خ ن یکه آروم شم از ا کم یمطمئنن  ینبودم ول  مونیهم بدترم کردن...االن پش نایبودم و ا یعصبان واقعا

 ...دمیرس   عیسر ی لیاز هتل دور نشده بودم و خ اد ی...زرونیکردم و از کوچه رفتم ب ز ی...دستامو تمشدمیم

چن نفر داخلش هستن...منم االن خطرناک بودم پس بهتر بود بااونا داخل اسانسور   دمیبرم سمت آسانسور که د خواستم

 رفتم طرف پله ها و رفتم باال...  عینباشم...سر

 ... هی بق  شیساشا داخلش نبود...حتما رفته پ  یباز بود ول مهیاتاقمون ن در

  چوقت ی ه یبه آرامش داشتم ول اجیکردم و چشمام رو بستم...احت  یزیاز هرچ یرفتم و خودمو انداختم رو تخت...فکرمو خال الیخیب

 ... ارمیبه دستش ب  تونم یتموم نشه نم انایجر نی...حداقل تا ا ارمیبه دستش نم

 ...  کنهی و با لبخند نگاهم م ده یساشا دراز کش دم یتکون خوردن تخت چشمامو باز کردم که د با

 ؟ یاومد  ی:کساشا

 االن... نیهم_

 چته... یگ ی...چرا به من نمیآشفته ا یلی...خنی:چته سوساشا

 ... فهممیو نمر لشیتوو وجودمه که دل ی بد  یساشا فقط حس ها  دونمینم_

 توو بغلش و گفت  دمیکش

 ..شهی حالت بهتر م ی هم فکر نکن..بخواب یچی:بخواب..به هساشا

 راحت بشم... االیفکر و خ ن یاز ا کم یواقعا با خواب  د ی...شانگفتم و خودمو توو بغلش مچاله کردم  یزیچ
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 ... گهید دمیفهم  یسرمو برد مزیاه ج_

 ... گهید  می:باش پس برمزیج

  م ی...االن داشتیوقت گند نزن  هی حواست باشه  گهیتا االن مخمو خورده...همش م  شبی...از د میبچه هاهم اومدن و راه افتاد ه یبق

که...ساشا دستمو محکم گرفت و با لحن    سیاز افتادن توو آتشفشان ترسناکتر ن گه ینداشتم..د ی...ترس فلی سمت برج ا م یرفتیم

 ت گف ینگران

 مراقب خودت باش..  کنمی:خواهش مساشا

 راحت مراقبم...  التیخ_

 ...شد یم ادتریو تعداد مردم اطرافمون هرلحظه ز م یبرج بود یکاینزد

 ... یش  ی ...پس بهتره االن نامرئیش  بیجلو چشم اون همه آدم غ دفعه ی یتون یاونجا که نم نی:سومزیج

 جشن برم...  ی وسطا م ینشده..بهتره بزار ک یتار ادینه از االن نه..االن هنوز هوا ز _

که    یبلند  ک ی موز ی به برج..صدا دمی.. رس رفتیداشت رو اعصبام م یل یخ گهیاز کنارش رد شدم...د  عی بگه که سر یزیچ خواست

 ها... ی دنیاز انواع نوش برج گذاشته بودن و روش پر بود  یها ی کینزد  یزیو م ومد یم  خوند یم  یسیبه انگل

...همه  زدنی بودن و حرف م ستادهیگوشه وا  هی هم آروم  ی و عده ا دنیخند یبودن و بلند بلند م یدنی درحال خوردن نوش   یا عده

  عیضا ی لیش،خیو آرا ی مجلس ی همه آدم با لباس ها نیکرده بودن ...ما واقعا وسط ا کیبودن و ش  دهیلباس شب پوش 

 ..م یاسپورت اومده بود ی ..هممون با لباس هامیبود

 ...د یپوش ینفرتون لباس شب م  ه ی...حداقل میا ع یضا ی لیواقعا که خ_

 ؟؟ی د یپوش ی:خب خودت م اکوید

 ... ادیچشمات در ب زدم یم  ی پیت  هی ببرم داخل برج وگرنه  فی تشر خوامیجناب من م_

 گفت  یو با لحن خندون   د یخند  اکوید

 ... کمیمارو داشته باش  یچشما یهوا  ید ی:اوه ل اکوید
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 نثارش کردم...  ی گرفت و کوفت خندم

 و گفتم   زیجام هم برداشت و داد دست من که گذاشتم رو م  هیبرداشتن..ساشا  یدنیو بچه ها نوش   زیطرف م رفتم

 .. خورمیمشروب نم_

  ک یعوض شد و به جاش موز ک یموز فعهد یشده بود که  ک یکامل تار  گهی...هوا دمیفاصله گرفت زیبرداشتم و از م شربت وان یل  هی

  کردم یبودن نشستن...با تعجب داشتم نگاهشون م دهیکه چ  ییها یصندل ی پخش شد...همه ساکت شدن و رو یکالم   یو ب   میمال

 ... نمیو اجبارم کرد بش د یکه ساشا دستمو کش

 همه ساکت شدن... دفعهیچرا _

 وزرا اومدن...   ریجمهور فرانسه و وز س یی:فک کنم رساشا

 ترورش کنه...چه نترس...  یکی ترسهی...نمادیم  ییجشن ها نیجمهور همچ س ییعجب...ر اوه

 ..بعد چن تا مرد اومدن که همه از جاشون بلند شدن و شروع کردن به دست زدن  قه ی دق چن
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بهم اشاره کرد که برم...حواسمو به اطراف   س یحواسش به ما ن یکس د ید  یبه اطراف نگاه کرد و وقت مز ی...ج میبلند شد  ماهم

 شدم..  یو نامرئ ز یم ر یحواسش به ما نبود..رفتم ز یدادم..خوبه حداقل کس

 .. کنهیبه اطراف نگاه م   ی ساشا داره با نگران دم یاومدم که د رون یب زی م ر یاز ز آروم 

 کجا رفت...  نی:سوساشا

 با خنده به من اشاره کرد و گفت  رز

 :کنارته... رز

 گفت  تیبرگشت به کنارش که من بودم نگاه کرد و بعد با عصبان ساشا

 ...نی...کو سونی:مسخره ام کردساشا
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 ... نهیمنو بب تونست یفقط رز م خخخخ

 شده... ی:حرص نخور بابا نامرئرز

 و بعد آروم گفت  د یکش  یقینفس عم ساشا

 ..خواهشا مواظب خودت باش  ی ول نمتی بیمن که نم نیسو:ساشا

 زدم و ازشون فاصله گرفتم...   یلبخند 

  ی زیو من چ  گفتیم  ی..بازم فرانسوزدیدستش بود و داشت حرف م  کروفونیجمهور بود م سییاز اون مردا که احتماال ر  یکی

 ...بدمیفهمینم

نقطه برج و   نیاونجا رد شدم و وارد برج شدم...خودمو به زحمت رسوندم باالتر ینگهبان ها  نیراحت از ب ی لیرفتم طرف برج و خ 

 که اونجا بود شدم... ی وارد تنها اتاق

وسط اتاق بود    شه یکمد از جنس ش  ه یشده بود  ی کار نه ییاتاق آ  یوارهای ...کل دنجایاتاق مات موندم...چقدر خوشگل بود ا دنید با

که    هیمطمئنن همون سنگ  نی...اکردیم  رهی و چشم رو به خودش خ  زدیمثل الماس برق م   رنگ بود که ی سنگ نقره ا ه یکه روش  

 .. گفتیم مزیج

اتاق رو لمس کرد درد   نیکه پام زم نی زدم و وارد اتاق شدم...هم یدر اتاق بودم و وارد اتاق نشده بودم...لبخند  ی هنوز جلو من

نتونستم و از ته   ینزنم ول  غ ی ج کردمیم ی...سعشهیون هام داره خرد م استخ کردمی...حس منیو افتادم رو زم  د یچیتوو بدنم پ یبد 

 رفت...  ن یبعد از ب ی ا ه یاون درد به سرم منتقل شد و ثان ههم  دفعه ی...دمیکش  یغیدلم ج
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 شم...  دهید  نه ییتوو آ  د یبودم پس نبا یمن که نامرئ ی چ ی نی...نهییخودم توو آ ر یدرد از جام بلند شدم که چشمم افتاد به تصو با

..االن  میشونی نشست رو پ ی...اخمیچ ینینشد..  یکردم ول  ینشد...چن بار سع ی شم ول ی کردم دوباره نامرئ  یبستم و سع چشمامو

 ... کنمیموضوع فکر م  نی..سنگ رو بردارم برم بعدا به اوقت فک کردن نبود 

اون نور قطع   ی زدم و اومدم عقب ول غ یاومد و بدنم شروع به سوختن کرد...ج رونیب ی ها نور نه یی قدم برداشتم که از آ هی

  دهیفا یهم رفتم ول  رونیاز اتاق ب یو حت  سوختمینور آفتاب...داشتم م ریبود که انگار بدون اون جادو رفتم ز ی...جورشد ینم
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  یال یخیخانوادم رو نجات بدم نذاشت که ب تونمیم  نیباا نکهیفکر ا  یسنگ بشم ول الیخ ینداشت...کم کم اشکم دراومد و خواستم ب

 رو انتخاب کنم... 

شدن و کم کم طاقت   شتریسنگ که شدم اون نور ها ب کیسمت سنگ...نزد دم ییو دو رم یبگ  دهیکردم ناد  یسوختن رو سع درد 

 .. کردمیحس م  یسوختن گوشت تنم رو به خوب  ی و بو سوخت ی...تموم بدنم داشت مشد یمن داشت تموم م

رو گذاشتم    سهی...ک سهیآوردم و سنگ رو برداشتم و انداختم توو ک رونیب بمیبهم داده بود رو به زحمت از ج مزیکه ج  یا  سهیک

وجودم رو فرا گرفت و بدون   ی بعد موج دردناک ی ا هی و ثان د یکتم و خواستم عقب گرد کنم و فرار کنم که کتم درخش  بیداخل ج

که حس کردم محکم خوردنم به    یزیچ نی سقوط کردم...آخر نییپرت شدم و به سمت پا رون یاز پنجره به ب شد یبفهمم چ نکهیا

 .... د یچیکه توو تنم پ ییبود و درد طاقت فرسا نیزم

________________________________ 

                        ساشا

جام از دستم افتاد   دمیکه د ی زی تم و بردم سمت دهنم که با چجامم رو برداش  ی ...با اعصاب خورددهی دختر چقدر طولش م  نیا اه

  د یپرس یم یز یو ازم چ  دادیتکونم م اریمن خشک شده بودم...سام ی ول  کردنیشد...همه با تعجب داشتن بهم نگاه م که یو هزار ت

  کرد یداغون سقوط م  یبا تن نیکه داشت به سمت زم   د یرو د نیسو یرو گرفت و وقت نگاهم...رد دمیشن یمن صداش رو هم نم ی ول

 اون سمت...  د ییو دو  د یکش ی ادیفر

  دمییبه صورتم زد...به خودم اومدم و هول زده بلند شدم و دو یمحکم  یلیمت اومد سمت منو س   یهاهم دنبالش رفتن ول بچه

 سمت برج.. 

 حس کردم جون از تنم رفت...  نیجسم سو دنید با

 ...کردینم یبرخورد کرده بود و حرکت ن یسوخته بود و حاال محکم به زم ی تنش به طرز بد   تموم

 

#part121 

 

 توو بغلم...  دمشیکش  هی لرزون رفتم طرفش و بدون توجه به بق یپاها با

بهشون ندادم و   ی تیاهم ی والنس برسه ولتا آمب   نیداشتن که قانعم کنن بزارمش زم یکه دورمون جمع شده بودن سع ی مردم

 خالص شم...  تیجمع ن یاز شر ا خواستمیفقط م 
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 برم هتل...  عی خودش رو بهم رسوند و اروم توو گوشم گفت که سر مت

تا جلب توجه نکنم و   دم ییکردم...اولش آروم دو  دنییشروع به دو رونیب دمیکش  تیتکون دادم وبه زحمت خودمو از جمع یسر

 کردم..   دنییبرم با سرعت خودم شروع به دو عتریبهم اشاره کرد سر مزیج دم ید ی وقت

 ...کردینگرانم م دونستمیرو نم لشیها که دل یسوختگ  نیا یول  شه ینم شیچی بخاطر افتادنش از برج ه ن یسو دونستمیم

 رسوندم...  متوجهم بشه خودمو به اتاقمون یکس  نکهیبدون ا دم یهتل که رس  به

 ... رشهیدست پذ  د یافتاد کل ادمیدر رو باز کنم که  خواستم

برم که بچه ها اومدن داخل   رون یرو گذاشتم رو تخت و خواستم از اتاق ب نیخورد شد و در رو شکوندم و رفتم داخل...سو اعصابم

 باهاشون نبودن... ایمت و ما ی ول

ها اصال از   یسوختگ  یول  شدن یم می صورتش داشتن ترم ی...زخم هاشی شونیو دستش رو گذاشت رو پ  نیسمت سو د ییدو مزیج

 ... هی عاد ریغ گه ید ی لیخ نی...ارفتینم نیب

 ...ارهیب بره کوله منو از اتاقم  یکی:مزیج

 ... ارمی:من ماکوید

 و گفتم   مزی...رفتم طرف جرونیاز اتاق رفت ب اکوید

 شن؟؟ ینم م ی...چرا ترمهیها واسه چ یسوختگ  نیا_

 ...  اد یکه به هوش ب دم یمعجون م هی فقط از هوش رفته...االن بهش  نیواسه خودمم سئواله...سو  نیا دونمی:نممزیج

 باش.._

 ... میاریلباساش رو در ب د ی:اووم ساشا بامزیج

 تعجب برگشتم سمتش و گفتم  با

 ... یچ یبرا_

 رفت...  نیها از ب  یسوختگ  نی ا د یبه بدنش شا میبمال د یپماد خاص هس که با هی:مزیج

 گفت   اریلباسش که سام یو کتش رو از تنش درآوردم...دستمو بردم سمت دکمه ها ن یطرف سو رفتم
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 .. رونیب م ی:بهتره ما براریسام

 ... مزیرو داد به ج ف یهم اومد داخل و ک اکویموقع د همون

 .. میمونی..من و رز منیبر اکویتو با د اری:سامیپر

 ... میبر ایب اکوی:باش..داریسام

 ... رونیو بعد هم رفتن ب دهیم حیگفت بهش توض یمتعجب گفت چرا که سام  اکوید
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 ... اوردیقلبمو به درد م دنشی...بدنش کامال سوخته بود و دمیرو درآورد ن یکمک رز لباس ها سو  به

 پماد داد دستم و گفت ه ی نگاه کنه  نیبرگرده به سو نکهیبدون ا مزیج

 بکش... زیملحفه تم  هی بمال به بدنش و بعد روش  نوی:امزیج

بدنش و   یرو   د یکش د یملحفه سف هی  ی...کارم که تموم شد پر دمیبدنش مال یرو  واش یلرزونم پماد رو   ینگفتم و با دستا یزیچ

 ... نیتوو دهن سو خت یرو که آماده کرده بود ر ی هم بلند شد و معجون  مزیج

 اد؟؟ یاالن به هوش م_

 فک کنم طول بکشه..سنگ توو لباساش نبود؟؟  قه یچن دق دونمی:نممزیج

 نداشت شلوار و کتش هم خودت بگرد من حوصله ندارم...  ب یلباسش که ج دونمینم_

 ترسوندم... اینگران ما یخودم غرق بودم که صدا ی اشدم...توو فکر ره ینشستم و بهش خ نیحوصله رفتم رو تخت کنار سو یب

 حالش خوبه..  نی...سوشد ی:چایما

 مت کجاس؟؟  میدونی:نمیپر

 پسراس... ش یپ رونی:بایما

 .. نیروهم درست کن درن یداخل ...ا ان ی:برو بگو بیپر
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 رفت پسرا رو آورد داخل اتاق و مت هم با جادو در رو مثل روز اولش کرد...  ایما

 م؟؟ یستین ی که فرانسو یبهشون؟؟نگفت یگفت ی:چمزیج

 ..می فرار کرد  ایگفتم و با ما یز ی چ هی  عی که سر خواستی :نه بابا شهردار اسممون رو ممت

 دردسر نشن واسمون...   گهی:خوبه حداقل اونا دمزیج

 ؟؟ مگه ن یکجا بود_

...شک کردن بهمون  میرو بد  نجایجمهور ا س ییتا جواب اون شهردار و ر  میستادیوا  ای.. من و مانیفرار کرد  نی:شما که با سومت

 ناجور...

 .. سیمهم ن_

 .. دهینجاتمون نم شه ی..قدرتمون هممیکن  هی به قدرتمون تک نقدریا د یساشا...نبا سی:واقعا مهم نمت

 بلند شدم و گفتم  تیعصبان با

 .... سیبرام مهم ن ن یجز سو ی چیندارم...االن ه حت یمت حوصله نص_

 ... نیبه دوتامون گفت خفه ش  یبا کالفگ  مزیخواست جوابمو بده که ج مت

 و گفت   نیسمت سو د ییدو جان یبگم که رز با ه یزیچ  ه یباز کردم که به اونم  دهن

 ... خورهی :چشماش تکون مرز

 گفتم   یطرفش که آروم چشماش رو باز کرد...با خوشحال دم ییدو

 حالت خوبه؟؟  نمیسو_
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                        نیسو
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رو به   اد یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییشده بودن نگاه کردم..با صدا رهی که بهم خ ینگران ی ها افه یدرد چشمامو باز کردم و به ق با

 ساشا گفتم 

 خوبم.._

 نه..  ایهاش خوب شده  یسوختگ  نیملحفه رو بده باال بب:ساشا مزیج

 که روم بود رو کنار زد و با اخم به بدنم نگاه کرد و گفت  ی از ملحفه ا یکم ساشا

 کم کم..   شنیم م ی:دارن ترمساشا

 :خوبه.. مزیج

 شه...  یهر لحظه ممکنه مغزم متالش  کردمیفقط سرم درحال انفجار بود...حس م کرد یاصال درد نم بدنم

 ... دادمیتوجه فقط سر تکون م  یو منم ب دنی پرس ی ها همه حالم رو م بچه

 بدنت چرا سوخته؟؟  نی:سوساشا

 گفت مزی...حرفام که تموم شد جدادنیگوش م تیرو براشون گفتم و اوناهم بااخم و جد  انات یهمه جر یحوصلگ  یب با

...بدنت به  یای از پسش برب یداره که تونست  نیتحس ی که پرتت کرد محافظ سنگ بودن...واقعا جا یها و اون موج  نه یی:اون آمزیج

 داغون شده بود...  یواقع  یمعنا

 .. دمینال ی حالیاز چشمم افتاد و با ب اریاخت ی ب یاشک قطره 

 درد داشت.. یلیخ_

 دنبال اون سنگ ها.. یبر  زارمینم گهیبغلم کرد و گفت د  ساشا

 راه... نیتوو ا  رمیمی...باور کن نمکنمیتحمل م و یسه نجات خانوادم همه چنه ساشا من وا_

 من.. نی:اما سوساشا

 ...شمیمنصرف نم   یدونیتوروخدا مانعم نشو ...کمکم کن..چون م _

 نگفت...  یچی و ه  د یکش یآه

 توو بدنم...   کردمیرو حس نم یدرد   گهیرفت و د ن یسرم کم کم از ب درد 
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 ساشا نذاشت و اجبارم کرد دوباره دراز بکشم..  یول نمی شدم که درست بش ز یخ مین

 وا ساشا چته.._

 و گفت   هی کرد و جوابمو نداد...رو کرد سمت بق یاخم

 ... رونیب نیبر شهی:مساشا

 ...یرتی:بابا غاریسام

 ..دنیهم همشون خند  بعد 

 هم استراحت کنه..  نیسو ن یبزار گهید می بر نیای..بنی:کوفت نخند یپر

 ... متونینیب یهم رو کرد به ما وگفت:فردا م بعد 

 که گفتم   رونیب رفتیداشت از اتاق م مزی کردن و رفتن..ج ی خدافظ یک ی یکیهم   ه ی..بقرونیو گرفت از اتاق رفتن ب اریسام دست

 ؟؟ یسنگ رو برداشت مزیج_

 م توو کوله ات.. گذاشت سهی ..با همون کمی بهش دست بزن م یتونی:گفتم که ما نممزیج

 باش خدافظ_

 :خدافظمزیج

 و در رو بست...  رونیب رفت

 نم؟؟ یبش یساشا چرا نذاشت_

 ... نیکنار و با خنده گفت:بخاطر ا  د یملحفه رو از روم کش دفعه یزد و   یلبخند 

 بدنم نگاه کردم که چشمام گرد شد... به

 .. کنمیساشااااااااا....شلوارم کو..خفت م_

 فقط لباسم رو دراوردن...  کردم یم فک
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 ...دمیو رفتم لباسامو پوش   دمیچ یملحفه رو دور خودم پ تیعصبان با

 ...د یخند ی نشستم رو تخت و با اخم به ساشا زل زدم که داشت بهم م برگشتم

 نکن...  میساشا عصب_

 خنده گفت چشم...  با

 که خوابم برد..  د ینکش ه ق ی...خسته بودم و به دقدمیبهش نگفتم و دراز کش یچی ه گهید

________________________________ 

 ... نننییی:سووووو ساشا

 کنه... دارم یداره ب یساعته سع  م یچشمامو باز کردم و به ساشا نگاه کردم که ن ی کالفگ  با

 دنبال سنگ دوم...  ی بر د یکارمون داره..انگار امشب با مزیج  می:چه عجب ..پاشو برساشا

 سرصبح حرفشو بگه... د یظهر بگه...حتما با تونستیاه حاال نم_

 پاشو.. گه ید دونمی:نمساشا

 ... میرفت رونیغرغر از جام بلند شدم و بعد از عوض کردن لباسام از اتاق ب با

 رستوران؟  میبر د یبا_

 ..مز ی:نه همه رفتن اتاق جساشا

جام از   هی مبل نشستم...ساشا هم اومد کنارم نشست و  ی ..به همه بچه ها سالم دادم و روداخل  می و رفت  می اتاقش رو باز کرد در

 برداشت و طرفم گرفت.. ز یم ی رو

 ... شهیحالت خراب م ی خون نخورد روز ی...از د:بخورساشا

 ... دمشیسرکش ی حرف چ یدستش گرفتم و بدون ه از

 سنگ...  نیدنبال دوم  یبر د ی:خب..امشب بامزیج
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 ؟کجاس؟_

 ...ایقسمت در نیقتری:عممزیج

 تا اونجا برم؟؟  تونم ی !!!!!مگه من ما؟یدر_

 :اره چرا نشه.. مزیج

نگهبان  هی که معلومه هر سنگ  نجور ی...اکنهیسرعت کارش کم م ژن یو اون دستگاه اکس ی...لباس غواص مزیج شهی:نممت

 سخته...  ی لیداره...بااون لباسا مقابله با نگهبان سنگ خ

 ... نکاریواقعا احمقانه اس ا  گهی:اره مت درست مساشا

 اب بتونه راحت نفس بکشه...  ریکه ز دمیمعجون بهش م هی بپوشه..من  یلباس غواص س یحرفمو بگم...قرار ن هی بق نی:بزارمزیج

 ندارم که بتونم راحت خودمو به عمق اب برسونم..  اد ی ین اونقدر شنا حرفه ا ...مشهیحل م دنمیمشکل نفس کش  مزیخب ج_

 ... شهیحل م  ی :نگران اون نباش معجون رو که بهت دادم همه چمزیج

 ..زد و از جاش بلند شد. ی بخش نانینگاهش کردم که لبخند اطم د یترد با

 منم باهاش برم؟  شهینم مزی:جساشا

  ی بشن ول ای تونستن وارد در ایلیبشن...خ ا یکه وارد در  دهیخالص دارن رو بهشون اجازه م یروهایکه ن  یی:نه سنگ فقط اونامزیج

و نگهبان    شهیاستفاده از سنگ رو م یبرا  دشونیشدن افکار پل کتریبه سنگ نزد ینتونستن سنگ رو بردارن..چون وقت چکدومیه

 .... کشهیسنگ اونا رو م

 اد؟؟ یب نیسر سو ییه بالممکن یعنی:ساشا

 ...سین د ی پل تش یپس ن خواد ی اونا رو واسه نجات خانوادش م نیکمه...سو ی لی:نه احتمالش خمزیج
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 استراحت کنم تا شب...  رمی خب پس من م_
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 ...م یفتی راه ب د یبا گه یساعت د هیظهره..۱۲ساعت نی:سومزیج

 ؟؟ یچ ی برا گه یساعت د هی_

 فاصله داره... نجایاس که سه ساعت باا گه یشهر د ه ی...سین س ی:توو پارمزیج

 ... مونهیوقت م  یل یاونجا..بازم تا شب خ میرس یساعت چهار م م یفتی هم راه ب گهیساعت د ک یسه ساعت..ما اگه  یگ یم  یخب دار_

 ... میفتی راه م ۳تو...باشه ساعت  ی ندازیچقدر بامن کل م نیخدا سو ی:امزیج

 بهش محل ندادم...  یبهم چشم غره رفت ول  مزیزدم که ج ی حرص درار لبخند 

 کم کم...  میآماده ش   می:خب پس ما بریپر

 ..هی کاف  میری ..پنج نفرمون منی :بچه ها شما هتل بمونمزیج

 :وا چرا؟؟ یپر

 ... میگردیکه تا اخرشب برم  م یاونجا بمون م یخوای..بعد هم نمرمیاز هتل بگ  نیماش  هیفقط تونستم   نکه ی:اول امزیج

 نگفت و نشست سرجاش... یز یچ گهید یپر

 هستن؟  ای:خب اون پنج نفر کاریسام

 ..اون سه ت... نی:خب دوتاش که معلومه من و سومزیج

 گفتم وسط حرفش و  دمیپر

 گفته باشم... امایمن بدون ساشا نم_

 بهم نگاه کرد و با حرص گفت   ی چپ چپ مزیج  ی بهم زد ول یلبخند  ساشا

 ..میجا دار گهی...دو نفر د.و ساشا سه تا  نی:باش من و سومزیج

 که صددرصد منم... شیکی:مت

 بره باال... ه؟؟دستشی ک ی:خب بعد مزیج

 ... رهیبچه ها باهم دستاشون رو بردن باال که باعث شد هممون خندمون بگ  همه
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 داشته باشن.. از ی..ممکنه بهتون ننیبمون یو پر   ایجول شی بهتره پ ی..تو و سامکیما_

 با حرص گفت   اریخواست اعتراض کنه که سام کیما

 .. امی:نه من ماریسام

 ما...  میبری رو م اکو یخانوماتون بهتره...د  ش یپ نیبمون ک یتو و ما گهی درست م نی..سوی:سامساشا

 ... ی:اع پس ما چرز

 ببرتون بازار...  ده یقول م  اریسام می:دخترا بمونن هتل بهتره...ما رفت مزیج

 کوسن مبل رو زد توو سرش..  تیرز باز کرد که رز با عصبان ی رو برا  ششیهم ن بعد 

 ... یکنی:بچه خر م رز

 ... ییجورای:مزیج

 دوست عاقل ندارم من...   ه یخل و چل ها خندم گرفت...واقعاکه  نیا ه یباز وونه ید از

 جام بلند شدم و گفتم   از

 اتاقم تا ساعت سه... رم یمن م_

 ...ومد یبچه ها و ن شی...ساشا نشست پرونی گفتن و از اتاق رفتم ب  یباشه ا  همه

 ...ستادمیبپوشم،پابرهنه رفتم توو تراس وا  ییدمپا نکه یداخل اتاق و کفشام رو در آوردم و پرت کردم گوشه اتاق...بدون ا  رفتم
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 شونه ام نشست.. ی رو یکه دست دم یکش یق یبستم و نفس عم چشمامو

 زدم...  ی کوتاه  غی و دو قدم رفتم جلو و ج دمیرو نداشت ترس  ی انتظار حضور کس چون

 تعجب چشمام گرد شد... از  رزنه یاون پ دنیباز کردم و برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم که با د چشمامو
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 بود؟؟ یزد؟؟منظورت از اون حرفا چ بتیروز کجا غ ؟؟اون یکن یم کاریچ نجایت..تو..تو ا_

تاوان   یکن یم  یکه دار   یی...کاراینداد صی و دشمنت رو از دوستات تشخ  یدخترجون....به حرفم توجه نکرد  ی کی یکی:رزنیپ

 نشده باشه.. ر ید اد یز ی د یکه فهم ی وقت  دوارمیبرات داره...ام ینیسنگ 

 مگه...  کنمیم کاریچخبره...من دارم چ  یگ ی...چرا درست بهم نمیلعنت ه یحرفا چ نیمنظورت از ا_

 ... یریبگ  ی بهت اخطار بدم که تو اخطارمو فک نکنم جد  تونمی:اجازه گفتنشون رو بهت ندارم...فقط مرزنیپ

 م یکشد  اد یشدم و فر یشد....عصبان بیهم غ بعد 

 ... یییییرفتکجا   یییییی لعنت_

 کنارم زدم و رفتم داخل...   یو صندل ز یبه م یلگد  ی...با کالفگ گهیرفته بود د ی ول

________________________________ 

                         مزیج

 ها که رفتن،خودمو انداختم رو تخت و چشمام رو بستم.. بچه

 ...مزی:جبالدازار

 جب به بالدازار که روبروم بود گفتم و با تع  ستادمی بلند شدم و درست وا عیسر

 ... یکنیم کاریچ نجایا_

 ازت... رمی:اومدم گزارش بگ بالدازار

 مبل و منتظر بهم زل زد...   ینشست رو  رفت

ها کامال بدنش رو سوزونده بودن...با پماد    نهییاون آ یهمونطور که احتمال داده بود  یسنگ رو آورد ول  نیرفت اول  نیسو شبید_

 دنبال سنگ دوم..  می ری حالش بهتر شد و امشب م

 که شک نکردن؟؟   یز ی:خوبه...به چبالدازار

 ... یجور  هی  چوندمش یپ ی ول  مید یم شی باز می بودت...شک کرده بود که باز دار دهیتو رو توو فرودگاه د نینه..فقط اون شب سو_

 ... شهیخراب م ی حواست رو جمع کن...اگه بفهمن همه چ شتر ی:باشه فقط ببالدازار
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 راحت حواسم هست.. التیخ_

 ن؟؟ یخوایم ی سنگ ها رو واسه چ ی:گفتبالدازار

 گفتم واسه ورود به قصر و نجاتشون..._

  ی رو به شک بندازن...اگه آدم مشکوک نی...ممکنه سونینره سراغ سو یانجمن ماه کس ی :خوبه فقط حواست باشه از اعضابالدازار

 بکشش... عی سر ید یدور و برش د 

 باشه.._

 و رفت...  د یبه لباساش کش یشد و دست بلند 

 .. دمیباال انداختم و دوباره رو تخت دراز کش ی ا شونه

 ...نی دوباره شروع شده سو یباز_
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                         نیسو

 ساشا پاشووووو... _

 ماش رو باز کرد و نگام کرد... چش ی جیگ با

 ... میفتی راه ب میخوایشده م  ۳ساعت  زمیپاشو عز_

 ..:باش ساشا

 ... کنهیم چارمی ب مز یبرداره ج ی سنگ رو کس نیطرف کوله ام و برداشتمش و انداختمش توو کمد و درش رو قفل کردم..اگه ا رفتم

اون   رزنه ی...از اون موقع که پدادمیپاهام رو تکون م یبل و با کالفگ م ی ..منم خودمو انداختم روییبلند شد و رفت توو دستشو ساشا

 اون به خودمم شک کردم...  ی شده که بخاطر حرفا یجور  گهی...دقرارمیو ب خته یحرفا رو بهم گفت اعصابم کال بهم ر

 اومد..  اکو ید یافکار خودم غرق بودم که دو تا تقه به در خورد و بعد صدا توو 
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 ن؟؟ یای:بچه ها نماکوید

 و رفت سمت لباساش...  رونیاومد ب ییموقع ساشا از دستشو همون

 شدم و رفتم در رو باز کردم...  بلند 

 ساشا آماده شه... ستایوا میایم_

 ..نییمت رفتن پا و  مزی..ج. میباهم بر مونمی:باش پس من ماکوید

 توو...  ایباش ب_

 همون موقع ساشا حاضر و آماده اومد جلو در...  ی داخل اتاق ول اد یب اکویکنار که د  رفتم

 چه عجب اقا ساشا..._

 و باخنده گفت   د یکش لپمو

 عشقم..  گهی:غر نزن دساشا

 ...ن ییپا میبهش رفتم و در اتاق رو بستم و رفت  یغره ا  چشم

 ..سمت م یو رفت  رش یرو دادم به پذ  د یبود...کل ستاده یمنتظرمون وا یدر خروج  ی جلو مت

 کجاس؟؟  مزیج_

 .. ارهیرو ب نی:رفت ماش مت

 اها..._

 .. شد. ادهیازش پ مز یو ج  ستادیجگوار قرمز رنگ جلو پامون وا ه یکه همون موقع   رونیب م یهتل رفت از

 زدم و گفتم  یسوت

 ... میبود یهم راض کانیپ ه یهمه راهو...بابا ما به   نیا ره یم  یاوه ک _

 خنده و بعد بهم گفت ریزد ز  اکوید

 دارن...  کانیپ  نجای:اخه خنگول مگه ااکوید
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 خاروندم و گفتم   ی جیبا حالت گ سرمو

 ...ایگ یراس م_

 رو گرفت سمتم و گفت  چییسو مزیج

 عشق کن...  نیبرو پشت فرمون بش  ای:بمزیج

 گرفت و گفت   مزیکه ساشا نذاشت و خودش از ج رمی رو بگ  چ ییذوق خواستم سو با

 باال... نی بپر  کنمیم ی:من رانندگساشا

 کنم..  یرانندگ خواستم یاع ساشا من م_

 ..یکن  ی رانندگ س یالزم ن نی شما کنار من بش ری:نخساشا

 ...نیاصال بهم محل نداد و رفت نشست توو ماش  ی رو ول چییبده سو د یمظلوم کردم تا شا افمویق

 نثارشون کردم بعد هم در رو باز کردم و نشستم..  یبهشون رفتم و کوفت ی خنده که چشم غره ا ر یسه تا با حرکت ساشا زدن ز نیا
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دادم به   ه یدادم بخوابم...سرمو تک  حیحوصلم سررفت و ترج می..از شهر که خارج شد میسه تا خل و چل هم نشستن و راه افتاد اون

 شدم تا خوابم برد...  رهیخ  رونیبه ب قه ی و ده دق یصندل

________________________________ 

 جان... نی:سوساشا

 چشمام رو باز کردم و به ساشا نگاه کردم..  یخستگ  با

 ..مید ی..رس زمی:پاشو عزساشا

 !!چه زود!!! م؟؟ید یرس _

 ... یشما چهارساعته خواب مید یرس  رتر ی ساعت هم د ه یخانوم ... سیود ن:زساشا
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 .. دمیساعته خواب می کال ن  کنمیاوه واقعا...فک م_

 ..رونیرفت ب  نیو از ماش  د یخند 

 بود و پشت سر جاده...  ای...روبروم در می ...داخل شهر نبودرو نگاه کردم  رون یو ب  ینشستم رو صندل  درست

 ... زدنیبودن و حرف م ستاده یوا  ایهمه کنار در ه یبق

 شدم...  ادهیپ نیرو مرتب کردم و از ماش  لباسام

  دوستم یکه نم  ییاز آب ها شهیبهشون بگم...هم خواستم ینم ی ول دمیترس ی م ایشدم...از در رهیخ ایو به در ستادم یوا ه ی بق ش یپ رفتم

  کمی مزیاون معجون ج دوارم یام ینکردم و االن استرس دارم ولشنا   ایتوو در  چوقتی...هدمیترس یتوش هستن م  ی چه موجودات

 شجاعت هم بهم بده... 

 بود و واسه من ترسناکتر شده بود...  ی طوفان یحساب ایدر

 ن؟ی:سومزیج

 هوم_

 گرفت سمتم و گفت  ک یکوچ ی بطر هی

 بخورش..همون معجونه اس...  ای:بمزیج

 نداشت و مثل آب بود...  ی...طعمدمشیسر کش  ی حرف چ یو بدون ه  گرفتمش

 توو آب..  ی بر  یتونی:خب حاال ممزیج

 اب برم و شنا کنم...  ری ز تونمی راحت م ن یبا خوردن ا ینی_

 .. یندار ی اب مشکل ری:اره سرعتت باال رفته و زمزیج

...کفشامو در  ناینداشتن ا یچسب و شلوار چرم پام بود که مشکل راهنیپ ه ی سرم بستم.. ی تکون دادم و موهام رو محکم باال یسر

 و پرت شدم توو بغلش...   دمیآوردم و خواستم برم که ساشا دستمو کش

 گوشم گفت مواظب خودت باش... ر یمنو به خودش فشار داد و ز محکم

 نگاه کنم رفتم داخل آب...  هی به بق نکهیزدم و از بغلش جدا شدم و بدون ا  یلبخند 
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 آب... ر یز شد و کامل رفتم  یپام خال ر یجلو رفتم که ز اونقدر

 ... کردیم  شتریهوا و ترس منو ب ی کیتار ن یآب ترسناکتر بود توو ا  ریباز کردم و اطرافم رو نگاه کردم...ز چشمامو

 ... نجایا میا یشب ب د یکه با  یچ ی نی اخه

 ترسناکتر...  یو همه چ شد یم  شتریعمق آب ب  رفتمیجلوتر م یغر زدن شدم و رفتم جلوتر...هرچ الیخیب

 قسمت آب...  نیقتریعم نجایگفت ا شد یبودم و م ده یرس  ایدر  یبه وسطا گهید

 ... ستادمیو وا  نییسطح آب فاصله گرفتم و رفتم پا از

 نبود...  یاز سنگ و موجود  ی خبر ی دقت اطرافم رو نگاه کردم ول با

 اطرافم بودن...  ک یکوچ  یها ی ماه فقط 
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 از من فاصله داشت...  کم یگودال که  ه ی خواستم برم باال که چشمم افتاد به  ی کالفگ  با

  ه ی ی نه ول ا یداشتم که برم داخلش  د یمحض بود...ترد  ی کیو تار شد ی نم ده ید  یچی ه یطرفش و داخلش رو نگاه کردم ول رفتم

 گوداله...  نیسنگ داخل ا گفتیبهم م یحس

 رو گذاشتم کنار و رفتم داخل...  د یترد

 ... نیزم یپرت شدم رو  ع ینبود و سر اد یز ارتفاعش

چطور اون آب    ی گودال رو نگاه کردم..اونجا آب بود ول  ی...باالسیآب ن نجایتعجب از جام بلند شدم و به اطرافم نگاه کردم...چرا ا با

 ...نییپا ادیها نم

 ...ی خوا یم  یچ نجای+ا

که دوباره   گشتمی...باترس دنبال منبع صدا مدمیرو ند  یز یچ ای ی کس یول  که اومد با ترس برگشتم اطرافم رو نگاه کردم  ییصدا با

 زمخت و ترسناک گفت  یهمون صدا
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 دنبال سنگ... ی +نگو که اومد 

 موجود جلو روم حس کردم روح از تنم رفت...  دن ی...برگشتم کنارم رو نگاه کردم که با دندفعهیاز کنارم اومد ا صدا

 نه دهن داشت و نه چشم...   ی ..ولزدیبود و حرف م  ستادهی بود جلوم وا ی چ ه یبش  دونمی نم یموجود بزرگ که حت هی

 گستاخ...  ید ی+چرا جوابم رو نم

بود...با برخوردم ستون شکست و افتادم   نجایکه ا  ییاز ستون ها یکیبهم زد که پرت شدم و محکم خوردم به  ی ا ضربه

 برخورد کردم... وار یمحکم به د ندفعهیبهم زد و ا گهید  یبودم که ضربه ا   ومدهی...هنوز به خودم ننیزم

 ... کردمیاطرافم برخورد م یها وار یبهم و من با درد به ستون و د زدی ضربه م ی درپ ی بهم بده پ یاجازه عکس العمل  نکه یا بدون

  نیا یتونی م  یچون الهه ماه ی .تو فک کرد..تا حاال نتونسته اونو برداره  چکس یو ه کنم ی+هزاران ساله که از سنگ محافظت م

 ... دمی...من اجازه نمیازش استفاده کن  دتیپل یو بخاطر کارها  یسنگ رو بردار 

 ... دمیکش  ادیاز جام بلند شدم و فر ع یدوباره ضربه بهم بزنه که با درد سر خواست

..من طمع استفاده از اون سنگ  به کمک اون خانوادم رو نجات بدم  خوامی ...فقط مخوامینم د یپل یصبرکنننن...من اونو واسه کارها_

 ...نجامیرو ندارم فقط بخاطر مشکلم ا 

 زد و گفت  ی چرخ دورم 

نتونسته اون سنگ رو از دست صاحبش برداره...و اگه   چکسیتاحاال ه ی اون سنگ ول کینزد یبر یتون یم س ی+حرفات دروغ ن

 ازاد بشم...  ادیمبدم ن گهی...منم دیشیکشته م ی توهم نتون

نشسته بود و سنگ   ی صندل یمرد که رو   هی زد و اون ستون کنار رفت و به جاش مجسمه  یستون چرخ ه یدور  ع یهم سر بعد 

 دستش بود ظاهر شد.. یدرخشان

به مجسمه شد و اون سنگ توو دستش موند و من شدم   لیمرد،جنازه اش تبد  ی سنگ ارزشمنده...وقت نی+اون مرد سازنده ا

 نش...نگهبا

 ..دمیشنیضربانش رو م ی..اوت سنگ انگار ضربان داشت چون به وضوح صداکشینزد رفتم

 رو جلو بردم و گذاشتم رو اون سنگ و از دست مرد جداش کردم...  دستم

 رفت..  نیو مجسمه مرد از ب د یتوو دستم درخش سنگ
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 پاک بود...  تتی...انگار واقعا نگمیم ک ی+تبر

 ... بمیو گذاشتمش توو ج سه یزدم و سنگ رو گذاشتم توو ک  یلبخند 

 نبود...  گه ید ی بگم ول ی زیسمت اون موجود که چ برگشتم

 محکم بود...   یلیبگم لعنت بهت...ضربه هات خ خواستمیم ی ول  یستین نکهیباا_

 باال و به سمت جاده شنا کردم..  دمیرفتم و خودمو کش رونیاز گودال ب ع یحرف سر نیگفتن ا بعد 
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 حس نداشتم تکون بخورم....  گهی...بدنم بدجور کوفته شده بود و ددمیو دراز کش  نیخودمو پرت کردم رو زم دمیکه رس   یخشک به

 در اومد...  غمیخودشو انداخت کنارم و محکم بغلم کرد که ج ی کی دفعه یبستم که  چشمامو

 ... کنهیبهم نگاه م یو با نگران  دهیکنارم دراز کش دمیباز کردم که ساشا رو د چشمامو

 ..یکشیم   غی چرا ج یخوب نی:سوساشا

 درد گرفت...  یفشارم داد   کمیخوبم بدنم کوفته اس _

 :چرا بدنت کوفته اس؟ ساشا

 گفتم   یحالی از جام بلند شدم و با ب آروم 

 ..گمیبعدا م_

 ...دنیو حالم رو پرس   شمونیموقع بچه هاهم اومدن پ همون

  ح یتوض نایبه ا ی نشستن منتظر به من زل زدن..هووووف حاال ک یو در رو باز کردم و نشستم اوناهم اومدن وقت نیسمت ماش  تمرف

 بده...

...بعد تموم شدن  کردیچپ چپ نگاه م مزیبه ج ی غر زد و ه یکردم...ساشا هم کل ف یرو براشون تعر ان یهمه جر یحوصلگ  یب با

 موندن..   رهیبه من خ ینطوریهنوز هم نایا دم یحرفام د
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 .. گهید وفت یچتونه...ساشا راه ب_

 ..مز یدرآوردم و دادمش به ج  بمیگفت...سنگ رو از توو ج ی رو روشن کرد و باشه ا نیماش  ساشا

 ... کردیم  وونمیزل زدم...واقعا بدن درد داشت د  رون ی به ب یحرف  چیه یو ب ی دادم به صندل  هی تک سرمو

 ..نی:سومزیج

 م؟؟ هو_

 رو گرفت سمتم و گفت یزینگفت و بعد چ ی زی چ هیثان چن

 ..رهیم ن یبخور بدن دردت از ب نویا ای:بمزیج

 باال انداختم و خوردمش... ی شونه ا الیخی قرص بود...ب هیشب  ی زیچ ه یدستش گرفتم... از

 شدم... ره یبه ساشا خ ندفعه یو ا یدادم به صندل ه یسرمو تک دوباره 

 جوابش رو دادم...  ی جون یداد...منم با لبخند ب  لمیتحو ینگاهمو حس کرد و برگشت سمتم و لبخند خوشگل ینیسنگ 

 شد... ره یرو گرفت توو دستش و به جاده خ دستم

 کجاس؟؟ ی :سنگ بعد اکوید

 :توو هتل...مزیج

 ؟؟ یسنگ سوم رو خودت دار  ی عنی ییی:چمت

حدود   سایاون کل  ر یکه ز  گفتیبوده...بالدازار م سایکل ه ی ش یسال پ 150حدود  م یکه ما االن رفت یهتل  نی:معلومه که نه...امزیج

کم جون    یل یخ یلیخ گه یهنوز زنده ان...فقط د یوقته خون نخوردن ول ی لیخ نکهیشدن...باا یتا خون آشام زندان100

 ...لومترهیک  ان قدم هم براشون مثل هزار کی که  یشدن...جور

 کردن؟؟  شونیچرا زندان_

  هی همه اونا رو توو  شونی...بخاطر ترس و مراقبت از زندگکننیم یخون آشام ها زندگ  نشون یکه ب  فهمنیمردم م ی :وقتمزیج

 .. کننیم شونیزندان سایاون کل ریو ز  کننیم فی با گل شاه پسند ضع یمهمون

 به سنگ دارن؟؟   ی االن چه ربط نای:خب اساشا
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 :سنگ دست اوناس... مزیج

 زدم و گفتم  یشخند ین

  یل یخ جهی قدم راه برن رو ندارن پس در نت ه ی ی حت نکه یاونا جون ا ی گ یآسونه...چون م یلیبه دست آوردنش خ یکی نیپس ا_

 ... شهیراحت م

مثل   شنیشه اونا م...اگه موضوع برداشتن سنگ بهینجوریا یدر مواقع عاد  ی از همه سخت تره...اون جون راه رفتن ول نی:نه امزیج

جنگ بااونا    ی موضوع اصل ی تا از سنگ محافظت کنن..ول کنن یم ی...هرکارعی و سر  یشده...همونقدر قو  لیخون اشام تازه تبد  هی

نتونه   یخون آشام چیگذاشته شده که ه  یی جادو ه یاونا از زندانشون فرار کنن...اونجا  میبزار د یاکه ما نب  نهیا ی...موضوع اصلسین

که فرار    میحواسمون رو جمع کن  ی لیخ د یبا ی ول  نیریاون جادو رو بردارم تا شما سنگ رو بگ  تونمی...من مادیب رون یازش ب

 .. میشیم ه ینکنن...چون اگه فرار کنن از طرف انجمن ماوراء به شدت تنب

 ه؟؟ ی چ گه یانجمن ماوراء!!!اون د_

  نیتر لیجادوگر...اص نی...قدرتمند ترنهی گرگ نیتر لیخون آشام...اص  نیتر  لیص...اکننیانجمن که پنج نفر اداره اش م ه ی:اکوید

به   م یفتی و دستشون ب م یکن یی اگه خطا ینیما ها هستن..   نیموجودات ب  نیپنج نفر قدرتمند تر نی پرست و الهه اول...ا طانیش 

 ... کشنمونینحو م نیبدتر

 بودم تاحاال... ده ینشن یزیاها چ_

 جرات حرف زدن راجب اونا رو نداره....  یچکی:چون هساشا

 که اوناهم خون آشامن پس چرا انجمن مخالفه که اونا آزاد بشن...   یگ یتو م مزی...جال یخی حاال فعال اونا رو ب_

منتظر قتل عام مردم   سیتوو پار د یدارن...اگه آزاد بشن مطمئنن با   نهیکه انسان ها باهاشون کردن ک ی:اونا بخاطر کار مزیج

 ...میبمون

 ... امیشن،بربیتا خون آشام که به قول تو واسه سنگ قدرتمند م ۱۰۰از پس   ییتنها  تونمیخب من که نم_

 کمکت کنن... تونن یاگه خودشون بخوان م هی مرحله بق نی:امزیج
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 و هستم...  خوامی:من که مساشا

 :منم هستم... اکوید

 بتونم با جادو کمکتون کنم...  د یهستم شا ی:من که توان مبارزه با خون اشام رو ندارم ول مت

...من  نیفتی شما توو خطر ب خوام ی...من نمنیکنیموافقت م عی سر ومدهی ن رونیب مز یبچه ها چتونه شماها...هنوز حرف از دهن ج_

 ...نیایشماها ب دم یکه اجازه نم

...بعدشم اجازه ما دست شما میزاریتنهات نم  چوقتیپس ه کنه یم د یکنه پس توروهم تهد  د یاگه مارو تهد  ی :اوال که خطرساشا

 ...پس بحث نکن با من... سین

 ساشا... یول_

 بحث نکن با من..  گهید سی:هساشا

 کردم و ساکت نشستم سرجام... یاخم

 هس...  ی زیچ ه ی رش یز دنیرو خراب کردن نفهم سایاون کل  یوقت  مزی:خب جساشا

 کنن...   دایپ توننیاونجا رو نم ی عاد ی :نه انسان هامزیج

 اونجا؟؟  می بر د یبا ی:االن ما چجور اکوید

 ... دمیهتل توو نقشه بهتون نشون م می:برمزیج

 که دلم لک زده برا جنگ و دعوا...   ری:باش پس ساشا گازش رو بگ اکوید

 که بااخم به روبرو زل زده بودم گفتم   همونجور

 ... میفتی در ب یبا صدتا خون اشام وحش د یگه...بام  هی ابونیجنگ و دعوا خ_

 کنم..  کارش یچ گه یکه هستن...دل من لک زده د  ی:حاال هرچاکوید
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 جنگ حاال ول کن...  میریباش بابا م_

و   م یکرد یشب بود..با بچه ها خدافظ 2ساعت مید یرس   یکل کل کردم...وقت  مزیو ج اکو ینگفت...تا هتل با د یز یچ گهیو د د یخند 

خوابم   یاز خستگ  ی معطل  چیو رفتم رو تخت بدون ه  یکیاون   شیگرفته بودم گذاشتم پ  مزیتوو اتاقمون...سنگ رو که از ج  میرفت

 برد... 

________________________________ 

 کنم...  ف یچن بار تعر گهیولم کن د ی اه پر_

 ... یکن  فی تعر د یبگم با:اع خب هرچن بار که من یپر

 رو برام باز کرد...  ششیبهش رفتم که ن  یغره ا  چشم

 کنم...  فی براشون تعر وی دادن همه چ  ری و گ شدم اومدن روبروم نشستن داریصبح ب  یوقت  از

 کالفه ام کرده بودن خل و چل ها... گه یکن د فیتعر گفتنیم ی ه یکردم ول  فی براشون تعر و یبار همه چ سه

 شدم و موهام رو مرتب کردم..  بلند 

 ن؟؟ یایپسرا م شیبرم پ خوام ی بچه ها من م_

 شدن و گفتن اره.. بلند 

 کرده بودن و االن اونجا بودن...  ه ی...پسرا استخر هتل رو چن ساعت واسه خودشون کرانییپا م یاتاق رو بستم و رفت در

 ... زدنیو مت هم کنار استخر نشسته بودن و حرف م   مزیو ج کی...ما کردنیتوو آب بودو داشتن شنا م یو سام اکو یو د ساشا

 شده بود... شهیجذابتر از هم  یل ی...چشم دوخته بودم به ساشا که االن خمیهم کنار استخر نشست ی صندل یرو   میرفت

 ... ششیبهم زد و اشاره کرد برم پ یکنار استخر نشست...لبخند  ی پله ها یو اومد باال و رو  د یکشت  شنا کردن دس  از

 شدم و رفتم طرفش و کنارش نشستم... بلند 

 جونم..._

 توو آب؟؟  یای:نمساشا

 بشم... سینه حوصله ندارم خ_
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 گفت  طنتیتوو آب و با ش  د یپر

 ... ینجوریکه ا شهی:نمساشا

روش   زمیبه خودم که اومدم دستمو بردم توو اب و خواستم منم اب بر یروم...اول خشکم زده بود ول د یمشت آب پاش  هی هم  بعد 

 و کال افتادم توو اب...  د یکه دستمو کش

 سااااااااشااااااا_

 :جون ساشا..ساشا

 ... مونیم کشمتیم_

کنار استخر بود رو برداشتم و پرت کردم   یی ها ییدمپاشد.... میپشت اونا قا اریو سام اکو یخودش رو رسوند به د ع یو سر د یخند 

 ... اکویهم خورد توو صورت د ییدمپا ن ی...دوماریطرفشون که خورد توو سر سام

 شده خانومم..  ف یضع تیر ی:نشونه گساشا

 گفتم   یز یآم د یتند رفتم طرفش و با لحن تهد  تند 

 ...یبهت نشون بدم حال کن  ی رینشونه گ هی_

  ی شدشروع جنگ آب ن یتوو آب و اومدن کمک من و ا دن یهم پر ایرو من...رز و ما دنیسه تاشون و شروع کردن آب پاش  دنیخند 

 ما...
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جام خون   هیبده..  حینقشه رو توض مزیتا ج دور هم   میونشست می لباسامون رو عوض کرد م یرفت  میکرد ی آب باز  یحساب نکهیا بعد 

 م....برداشتم و خورد زی م یاز رو 

 بره... خواد یم  یک  گه ید  ایو جول ی برن...به جز پر نیبا سو خوانی و مت م  اکوی..ساشا و د میری:شب ممزیج

 ... امی:منم ماریسام

 :منم هستم.. کیما
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 رو گرفت و گفت ایدست ما رز

 ... می:ماهم هسترز

 م؟؟ یباش  د ی:چرا ما نبایپر

بشه   تونیز یاگه چ نیستیشما که تنها ن  ی ول  می شیدرمان م ع یسر می نی بب یبیشما دوتا باما فرق داره...ما اگه آس  ت یوضع یپر_

 ...ننیبب  ب یممکنه بچه هاتون هم آس 

 نگفت...  یز یچ گهیبا حرفم قانع شد که د انگار

 هتل و محوطه هاش بود...پشت هتل رو با دستش نشون داد و گفت  ی ...نقشه کلزی نقشه گذاشت رو م ه ی مزیج

کنده شده و    نیاز زم  که یت  هی ...اونجا قبال ن یزم ریرفت ز   شهیکه نم  ینطوریهم ی هتل ول ر یز م یبر می تونیقسمت م نی:ما از امزیج

داخل ...اونا    ن یبر کنم یمن کمکتون م میکه شد   ری...وارد اون زمیکن دای پ م یاون قسمت رو بر د ی...ما باکردنیاز اونجا رفت و آمد م

  نیتونی که م یی...تا جانیپس حواستون رو جمع کن کننیحتما بهتون حمله م نیسنگ اومد  یبرا مابفهمن ش  نکهیبه محض ا

سمت   انیب د یوجه نبا چ ینره که به ه ادتونیهم  نو یطرف سنگ تا کارتون راحت بشه...ا نیبدون متوجه شدن اونا بر  ن یکن یسع

 ...یخروج

 گفت  جان یبه هم و با ه د یبا ذوق دستاشو کوب اکوید

 دارم...  جانی من از االن ه ووول ی:ااکوید

 ... ایدار جانیعشق ه_

 :اره ناجورررر... اکوید

 ... وونهی...دنداختمیبه خنده م اکو ید ی ذوق زدگ نیا

 .. میایباهاتون ب نیی حداقل تا پا میتونی:ما میپر

 ...نی بمون نجای:نه بهتره هممزیج

 :هووووف باش...یپر

 گرفت سمتم و گفت  سه یک ه ی مزیج

 واسه سنگ سوم.. نمیا ای:بمزیج
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 شلوارم...به ساعت نگاه کردم...ساعت چهار بعدازظهر بود.. بی گرفتم و گذاشتم توو ج ازش 

 ... می کنیساعت چند شروع م_

 .... گهیسرعت د کی:تا مزیج

 ساشا؟؟ ی ایعوض کنم..م  م ریباش پس من لباسامو م_

 ...نمیشیم نجایمن هم ایبرو زود ب  زمی:نه عزساشا

 ...باش _

 شدم و رفتم اتاق خودمون... بلند 
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شلواره   نیچرم که ست ا شرتی...تبشیرو هم گذاشتم توو ج سه ی..کدمیرو برداشتم و پوش  میسمت کمد و شلوار چرم مشک رفتم

 و موهام رو محکم از باال بستم...   دمیبود رو هم پوش 

که چشمم افتاد به رژ    رونیکوتاه چرمم رو هم پام کردم...خواستم از اتاق برم ب ی ...بوت هاارهیلباسا رو برام ب نیا مز یگفتم ج  خوبه

 بود...  زی که رو م ییها

 سمتشون و رژ سرخ رنگ رو برداشتم و به لبام زدم..حاال خوب شد... رفتم

صورتم و رفتم کنار ساشا  ی نشوندم رو ی ..لبخند هنوز در حال حرف زدن بودن  هی بق ش ی...برگشتم پرونیزدم و رفتم ب  یلبخند 

 نشستم...

 ؟؟یعروس  ی بر یخوایم نی:سورز

 ...د یشا_

 ... خوامی منم رژ م شعوری:برز

 بزن به من چه... خب پاشو برو_
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 ...میبلند شد و گفت بر مزیج نکه یگوش دادم تاا نا یا یساعت نشستم به چرت و پرتا مین

 ... نییپا می و ماهم رفت  ی رفتن اتاق پر ا یو جول یپر

 هتل نذاشتن... یکارکنا ی اونجا ول م یبر م یخواستیم  میما از بازار برگشت روزیرفتن به پشت هتل ممنوعه...د مزی:جاریسام

 ...سیممنوع ن  یچ یه چوقتیواسه ما که ه ی ممنوعه..ول  دونمی:ممزیج

 :بله بله... اریسام

 ... میرفت رونیو از هتل ب رش ی پذ  م یاتاقامون رو داد یدایکل

 نفر جلومون رو گرفت...نگهبان هتل بود...  هی پشت هتل که  میکرد و رفت  رفعالیاطراف هتل رو غ یت یامن ی ها نیدورب مت

 مموعه قربان... نجای:ورود به انگهبان

نگهبان  یو رفتم جلو...زل زدم توو چشما دم یچشماش رو توو حدقه چرخوند و برگشت به من نگاه کرد ...منظورش رو فهم مزیج

 و گفتم 

  یق یبه هر طر چکس یه ید یو اجازه نم  ی ستیمیوا نجایت ااونجا و خود می ما بر ی زاری..تو مسیواسه ما رفتن به اونجا ممنوع ن_

 که ما رفتم پشت محوطه..   یگ یهم نم یوارد بشه...درضمن به کس

که    یا ی زدم و همه از در آهن یتموم حرفام رو تکرار کرد و بعد از جلو راهمون کنار رفت...لبخند  یبا حالت مسخ شده ا  نگهبان

 ... پشت هتل م ی و رفت م یاونجا بود عبور کرد

  ی پا نذاشته...بو نجایا ی وقته کس یلیپر خاک بود...معلوم بود که خ   نیبود...درختا خشک شده بودن و زم ابونیب ه ی مثل  نجایا

 بود..  ازیامت ه ی واسه ما  نیاصال پنجره نداشت و ا نطرفیحس کرد....ساختمون هتل ا نجایا یتوو هوا شد یمرگ رو م

 توو هوا حس کرد... شهیشوم مرگ رو واقعا م ی :بچه ها بورز

 ... نجایا دهیبهم م ی ...حس بد کردمیفکر م  نیاوهوم منم االن داشتم به هم_

 اومد کنارم دستمو گرفت و اروم گفت  ساشا

 ؟؟یترس ی:مساشا

 ... نجاس یا یدارم..اونم بخاطر شوم  یمن و ترس؟؟!!نه بابا فقط حس بد _
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 ...شه یهم کنه یبهتر کرد...واقعا لبخندش معجزه م کمیداد که حالمو   لیبهم تحو یلبخند 

خل و چل   اکوی د نیا دم ید ی ول کردم ینگاه م وارا یو چن قدم جلو رفتم...به ظاهر داشتم به د دم یکش رونیاز دستش ساشا ب دستمو

  دمیخنده از رو پاش پر ر یزد ز اکو یلحظه آخر که د  یکرده ول  ر ی...وانمود کردم پام به پاش گفتمی پاش رو گذاشت جلو پام تا ب 

 ...نییشد و پرت شدم پا یپام خال  ریز بگم که  یز یاونطرف و خواستم چ

 بود...  یدر سنگ  ه یگودال بزرگ بودم و روبروم  ه یتعجب بلند شدم و به اطرافم نگاه کردم توو  با

 حالت خوبه؟؟  نی:سوووساشا

 بار به درد خورد...   هی  اکوید یایزخل با  ن یا نییپا نیایاره خوبم...ب_
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رفت طرف اون در و دستش رو گذاشت رو در..چشماش رو بست و چن   مز ی..جستادنیو کنارم وا نیی اومدن پا ی کی یکیها  بچه

 موند و بعد چشماش رو باز کرد و گفت خودشه...  ی همونجور هیثان

..در  شد یبلندتر م مز یج یصدا گذشتیکه م ه یلب خوندن....هرثان ر یز یعقب و دستاش رو گرفت سمت در و شروع کرد ورد  اومد 

 ساکت شد... مزیکنار رفت و ج

 نره...  ادتونی..فقط حرفامو نیداخل..موفق باش  نی:بچه ها برمزیج

  هی و وارد  می راهرو کوتاه بود که از اون گذشت هی ومدن...هم پشت سرم ا  ه یو اول از همه من از در عبور کردم و بق  میگفت   یا باشه

روشن شد...چن قدم جلو رفتم که کم کم   وارید  یرو  یی ها شیمت آت نیبود بخاطر هم ک ی...همه جا تارمیشد  ی سالن بزرگ سنگ 

واضح نبود آروم    ادیکه ز  ییما همشون با صدا دن یگوشه...با د ه ی مرده افتادن  ه یکه مثل   ییدهااطرافمون پر شد از زن و مر  دمید

 ... خوانی خون م گفتنیم

 دهنمو قورت دادم و آروم گفتم  آب

 قا؟؟ ینگفت کجاس دق مز یبچه ها ج_

 ... گهید  ناس یاز ا یک یحتما دست  ی:نه ولاکوید

 ... نیباش پس توو دست همشون رو با دقت نگاه کن_
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 به راه رفتن کردن...  شروع  اطیتکون دادن و با احت ی ها همشون سر بچه

هم   ه یبودم و بق  ده ی..من که واقعا ترس شدنیم  ییتا ۱۱۵بود و فک کنم   شتریب کم ی گفتیم مزیکه ج  ییاز اون صدتا تعدادشون

 ... اوردنیخودشون نم یبه رو  یول   دنیمعلوم بود ترس 

 ... کردیرفت آخر سالن و توو دست اونا رو نگاه م ساشا

 ..نی:سومت

 نگاش کردم که و اشاره کرد برم سمتش... برگشتم

رفتم سمت   ع یدرست کردم و سر  خیمحکم از  وار ید  هی سالن  یخروج  ی جلو رون یب رهینم یراحت باشه کس المیخ نکهیا بخاطر

 مت..

 ... ی:اونو چرا گذاشتمت

 .. هی واسه محکم کار_

سنگ توو دست اونه...بر دور و برمون   دمی نگاه کردم که دپامون افتاده بود اشاره کرد...بهش  نییکه پا ی و گفت و به مرد  یا باشه

  یبهش نگاه کردم ول  د یآروم خم شدم و سنگ رو از دست مرد برداشتم...با ترد س یحواسش به ما ن ی کس دم ید ی نگاه کردم و وقت

گوش   غی ج یصدا دفعهی م یکه بر  می...عقب گرد کردبمیو سنگ رو گذاشتم توو ج  ستادمیوا تدرس  اطی...بااحتکردینم یحرکت

 سنگ رو برداشتن... د یکش ادیفر  ی مانند  غ یج ی ...بلند شد و با صداد یکشیم غ یاومد...اون مرد بود که داشت ج یخراش 

 ... د یتامون پر۸همه اونا خون اشاما تک تک بلند شد قشنگ حس کردم رنگ از صورت هر  ی وقت

 .. ستادنیها آروم آروم ازشون فاصله گرفتن و اومدن پشت من و مت وا بچه

 گفتم  ی رفته ا لیتحل یدهنمو با ترس قورت دادم و باصدا آب

 ...میبدبخت شد _
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باهاشون...واقعا سخت بود مقابله   دنیبه جنگ  م یون حمله ور شد...ماهم شروع کردو به سمتم دن یکش اد یهمشون فر دفعهی

تند تند و به    کردمیدرست م  یخ ی یها غ ی... ت شنیشده م لیخون آشام تازه تبد  هی که مثل  گفتیدرست م مزیباهاشون...ج

توو قلبشون...رز تند تند   کردن یو فرو م کردنیدرست م ی چوب ی گلوله ها  تند هم با جادو تند  ای...مت و ماکردمیسمتشون پرت م

 .. رونیب دنیکشیقلبشون رو م  ای شکستنیگردنشون رو م ا یهم  ی و سام  اکوی..ساشا و د زدیو ضربه م شد یم بیغ

از پشت بهش   ی کیبود که  ریدرگ   یکیبا  ی...سامدمیکش  رونیاش و قلبش رو ب نه یدست کردم توو س   عی اومد سمتم که سر یکی

 ...رونیب د یرفت طرفش و قلبش رو کش عی سمت سرش پرت کردم و ساشا هم سر ی زیت خی  دمیکش  یاد یحمله کرد...فر

داره   یگرفتتش و سع  ی کی دمیبرگشتم سمتش که د  ع یو سر دمیرز رو شن  اد یفر یکشته شده بودن...صدا  شترشونیب  بایتقر

 ... دمیکش رون یاش ب نه یرفتم سمتش قلبش رو از س  ع یگردنش رو بشکنه...سر

 و مت هم وضعشون از رز خوبتر نبود...  ایشد و جون نداشت دوباره بلند شه...نه تنها رز بلکه ما یزخم رز

 و خودم رفتم کمک اون سه تا...  وار یاونا رو کشوندم کنار د ی کالفگ  با

 ... میبردی م نیاز ب م یودن و اونا رو تند تند داشتنمونده ب شتریتاشون ب 15

و برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم که با   دمیکش  رونیقلب زن روبروم رو ب ع یسر دم یرو شن یاد یفر ی بودم که صدا ر یدرگ یکی با

 رفت...  ی واقع  یجون از تنم به معنا دم یکه د یزیچ

 رفت...  نی هم از ب ی خی  واریو که اون د  نیافتادم رو زم ی جون یب با
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 ...می ماهممون مات صحنه روبرومون بود ی خوناشاما کشته شده بودن به جز دو نفر ول همه

  یاز اون خون آشام ها یکیاش نبود توو دست  نهیتوو س  گه یو قلبش که حاال د  نیبا جسم خشک شده افتاده بود زم اکوید

 بود...  یعوض

از جلو چشمم رد   تاش یو عصبان اکو ید یها یلحظه تموم شوخ هیکشته شد... اکو یکه د شد یمکردن..باورم ن س یصورتمو خ اشکام

 شد...

 که بلند شه...  خوادینشسته بود و با التماس ازش م اکو یسر د یرز نگاه کردم که ناباور باال به
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 دنبالشون رفتن..  اریکه ساشا و سام دنیی دو  یبه سمت خروج  عیسر دادن سر ی دوتا قهقهه ا  اون

  دهیشده بود و همه رگ هاش واضح د  ره ی...چشماش هنوز باز مونده بود ...پوستش ت اکویاز جام بلند شدم و رفتم طرف د آروم 

 ..شدنیم

زدم...اشکام  ش یشونیپ یرو  ی لرزون سرش رو بلند کردم و بوسه ا  یگذاشتم رو چشماش و بستمشون...با دست ها دستمو

 ...انیبچه ها باهام ب ذاشتمیلعنت به من..کاش نمصورتش...  ی رو ختیریم

 ....می کردیم  هی بلند گر یمن و رز با صدا  یول ختن یریما...اون دوتا آروم اشک م ش یهم حاال اومده بودن پ کیما  اویو ما مت

 من بود...   ری..همش تقص کردیداشت خفه ام م بغض

 ما... شی داغون برگشتن داخل پ ییها افه یهم با ق یو سام ساشا

 برسونه...  اکویخودش رو باز به د کردیم ی و سع  زدیم  غی رز ج یجدا کرد ول اکویبلند شد و رفت رز رو از د مت

 رفتن... رونیرو از من جدا کرد و بغلش کرد و به سمت ب اکویسر  د ساشا

 پاشو... نی:سوکیما

 فت و بلندم کرد.... نگاهش کردم که خودش اومد دستم رو گر یحس یب با

 تکون بخورم..   تونستمیاصال نم گرفتم ینم کیراه رفتن نداشتم و اگه ما جون

 ... اکویجنازه د دنیهم مثل ما مات و مبهوت مونده بود با د مزیج

آروم به ساشا  ی پربغض یاومد سمتم بغلم کرد...با صدا عی...ساشا سرنیلحظه ولم کرد که نتونستم بمونم و افتادم زم  ه ی کیما

 گفتم  

 اخه.. ی..لعنت به من..ساشا تو چرا جلوشون رو نگرفت شد ینم ینجور یا اد یب ذاشتمیمنه؛مگه نه...اگه من نم ر یساشا تقص_

 گفت  سی حال اونم خوب ن داد یکه نشون م  یرفته ا  ل یتحل یهق هقم اوج گرفت...ساشا منو به خودش فشرد و با صدا دوباره 

 ... سیتو ن  ریپس تقص ادیبوده...اون خودش دوست داشت ب نیخودتو سرزنش نکن...حتما سرنوشتش ا نمی:سوساشا

 .. یمن بود..همه چ  ریقصت ی ...وگرنه همه چگهیحرفا رو واسه آروم کردن من م  ن یا دونستمیم
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 ..میهتل شد  یداغون راه یها  افه یو هممون با ق  میزد شیپشت آت ن یرو هم اکوید جنازه

 داخل هتل؟؟ ن یها بر افه یق نیباا نیخوای :بچه ها شما ممزیج

چشمامون پف کرده   هی بود و بخاطر گر ی...دستامون و لباسامون خونشد ی که بد م م یرفتیم  ینجور یبه خودمون کردم...اگه ا ینگاه

 بود... 

 االن... م یکن کاری:خب چساشا

 ...کنمیم  یاب بده بهشون منم لباساتون رو اوک نی:سومزیج

  یا  ازش استفاده ی و کس اد یازش نم ی..معلوم بود آبیمیقد  رآب یش  هیکنم که چشمم افتاد به   دایمنبع آب پ هی گردوندم تا  چشم

 ...دمی آب رو شن ی بعد صدا یا  هیتمرکز کردم و ثان  رآب ینکرده...چشمام رو بستم و رو اون ش 

 رو باز کردم و اول خودم رفتم طرفش و دست و صورتمو شستم...  چشمام

...دلم  کردی نگاه م م یرو سوزوند   اکویکه د یی بود و به جا ستادهیرز وا  ی کردن ول  زیرفتن و خودشون رو تم یکی  یکیهاهم  بچه

از اب رو دنبال خودم   ی ا که یآب بردم و بار  انی...دستمو به طرف جرشدنیم  گهیها تازه داشتن عاشق همد  چاره ی..بسوختیبراش م

بهم انداخت و بعد دست و صورتش رو   یحس و سردش نگاه یب یگرفتم سمتش...با چشما  وروونه کردم...رفتم طرف رز و اب ر

 شست...

 بشه..به جون ساشا اصال مخالف اومدن شماها بودم... ی نجوریا  خواستمین من نمرز...باور ک_

 کردن...  دایدوباره شکست و اشکام راه خودشون رو پ  بغضم

 کرد...   شهینم شی..کارگهید  رهی..تقد سیتو ن  ری:تقص رز

 پاک کرد و با بغض گفت اشکامو

 ...نهیدوست نداره دوستاش رو ناراحت بب اکوینکن...د ه ی:گررز

گوشه لباسش رو عوض کرد...منم    هیرفت   ی به هممون لباس داد و هرک مز یتکون دادم...ج یبگم و فقط سر یز یچ نتونستم

 ... مزیو اونا رو دادم به ج دم یرو پوش  زیتم یلباسا
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 بلند شدن اومدن طرف ما... ی خوشحال با ع یما سر دنی نشسته بودن که با د ی توو الب ایو جول  یهتل..پر  میبرگشت

 ...نیسنگ رو برداشت شد ی:بچه ها چیپر

 ... می فقط ساکت بهشون نگاه کرد هممون

 گفت  ی بهمون انداخت و با نگران ی نگاه کل هی  یپر

 کجا رفته..  اکویشده بچه ها...د یزی:چیپر

 شدن.. ی بغضم رو ترکوند و اشکام جار اکویاسم د  بازم

 .. شدهیچ نیتوروخدا بگ  ی کنیم ه یچرا گر نی:سویپر

 مرد...  اکوی:داریسام

 خشکشون زد... ا یو جول یپر

 ..یسام ی گ ی..میم  ی:چ..چیپر

 هتل.. رونیب دم ییدو  هی و بدون توجه به بق  اوردمیطاقت ن گهید

 .. نی:سووووساشا

داغون شم   ی نجور یدوست ا ه یواسه   کردمیفک نم  چوقتی...هختمیریو اشک م دم ییدویندادم و فقط م تیصدا زدن ساشا اهم به

 بود... ی برادر دوست داشتن ه یمثل   اکوی...د زنیبرام عز یلیکه دوستام خ  نمیب یاالن م ی ول

 ...نیکه بهم خورد پرت شدم زم یبه خودم آوردم و بعد ضربه محکم ینیبوق بلند ماش  یصدا

که االن اومده بودن اطرافم بلند   ی حرف زدن...بدون توجه به اون و مردم ی شد و تند تند شروع کرد به فرانسو  اده یبا ترس پ راننده

 کردم...  دن ییشدم و باز شروع به دو
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ادامه   دنمییبهش محل ندادم و به دو یول  زد یاون راننده دنبالم اومد و صدام م  ن یبخاطر هم دمییدویانسان ها م  ی سرعت معمول با

 دادم... 

 دنبالم اومده..   نجایساشا هست و تا ا دمیتنش فهم ی ...از بویشد و پرت شدم توو بغل کس ده یدستم کشحال خودم بودم که   توو 

 ... کردیمحکم گرفته بودم و ولم نم یخودم رو ازش جدا کنم ول  کردمیم  یسع ه یگر با

 ... کنهیتحمل کنم...ساشا بغض داره خفم م  تونمیبخاطر هدف من مرد...نم اکویولم کن...د کنم یساشا خواهش م_

 ... میبد  رش ییتغ  میتونیما نم ن یکه شده سو  هیزی...چکنمیولت نم  ی:تا آروم نشساشا

 دنبال خانوادم...   ومدمی م  ییخودم تنها کردمینم یباز ن یشما رو وارد ا چوقتیبرگشت به عقب...ه شد یکاش م_

 گفت  ی ا یعصبان ی فشارم داد و باصدا محکمتر

 چرت و پرتات رو..  نیرو زنده کرد پس بس کن ا اکو ید شه یبرگشت به عقب و نه م شهیبس کن...نه م نیسو:ساشا

 ... ختمی نگفتم و فقط اشک ر یزیچ

زانوم و بغلم   ریآرومتر شده بودم...ساشا متوجه آروم بودنم شد و دستشو انداخت ز کمیو  میموند   یهمونجور  ی ا قه ی دق پنج

 اش و چشمام رو بستم...  نهیدادم به س   هی کرد...سرمو تک

 شد و کم کم خوابم برد... نیکه چشمام سنگ   رفتی اونقدر آروم راه م ساشا

________________________________ 

                          ساشا

و همه صورتش تپل تر نشون داده    کردیپف م ی لیچشماش خ ریز کرد یم ه ینگاه کردم ...هروقت گر ن یصورت پف کرده سو به

 ... رونی زدم و از اتاق رفتم ب  شیشونی پ یرو  ی روش...بوسه ا دمی...وارد اتاق شدم و آروم گذاشتمش رو تخت و پتو کش شد یم

اجازه   یکنه ول  دایداشت راه خودشو واسه شکستن پ یکه کنار اتاق ما بود افتاد...بغض توو گلوم سع  اکویبه در اتاق د چشمم

 بهش... دادمینم

 گذاشته رو دلم...   یبزرگ شدم و نبودنش االن داغ بزرگ اریو سام اکو یبا د یبچگ  از

 ... هی بق ش یفتم و رفتم پگر اکو یپاکش کردم و چشم از اتاق د ع یاز چشمم افتاد که سر یقطره اشک اریاخت یب

 ... میکه مقصر مرگش م یکنیو فک نم مید یخودمون رو عذاب نم نیحداقل ما مثل سو ینبود ول نی اوناهم بهتر از من و سو حال
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 رو به من گفت  ه یبا گر یپر

 کجا رفت...خوبه؟؟  نی:سویپر

 ...  اکو یاونه که د ری تقص  گهی..دائم مسی آوردمش هتل...خوب که ن_

 ...ارم یبغض توو گلوم اجازه نداد که اون کلمه رو به زبون ب ین یمرد رو نتونستم بگم...  کلمه
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                        نیسو

  یچشمام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم..توو اتاق خودمون تنها بودم..بلند شدم و رفتم صورتمو آب زدم و لباسا ی جیگ با

 کردم..  یپام نگاه ر یو تراس نشستم و به شهر ز...رفتم تو دمیپوش  یمشک

شکل نابودشون کنم...تورو   نیبه بدتر دمی ...بهت قول م رمیبگ  شیانتقامت رو از اون بالدازار و خواهر عوض دم یبهت قول م اکوید

 برگردونمت.. شد یبودم...کاش م  دهینفهم  نو یا ی که بود ی برادر دوست داشتم و تا موقع هی مثل 

و   دمینداشتم ترس  و ینشست رو شونه ام...چون انتظار حضور کس یکه دست   زدمیحرف م اکو یشده بودم و با د ره یآسمون خ به

برگشتم رو   ی الیخیدادم و با ب رون ی...نفسمو بکردیاز جام بلند شدم...پشت سرمو نگاه کردم که ساشا بود و با تعجب نگام م عیسر

 نشستم...  یصندل

 ...میترسوند _

 کنارم نشست و گفت  اومد 

 .. ید ی..توو اتاق صدات زدم فک کردم شند ی:ببخشساشا

 نه توو فکر بودم... _

 ؟؟ی:فکر چساشا

 ... اکوید_
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  یکه کس یستی اصال مقصر ن ینی ..دونهینم اکویتورو مقصر مرگ د چکسی ...هیکه کمتر خودت رو عذاب بد   سیبهتر ن نی:سوساشا

 ... گردهیرفته...با عذاب دادن خودمون اون برنم گهید اکو ید نیبخواد ازت ناراحت هم بشه...بب

 ... هی بق شی که برم پ  دمیکشیخجالت م  ی رو قبول داشتم ول حرفش

 ساشا.._

 :جانم؟؟ساشا

 ستن؟؟یبچه ها واقعا از من ناراحت ن _

 ...یمن نذاشتم گفتم بهتره استراحت کن  شتیپ انیب خواستنی..االن مزمی:نه عزساشا

 باش..._

  یلی..خرمیزود انتقامت رو بگ  ی لیخ دمی...قول مکنهیداره نگاهمون م   اکوید کردم ی..حس مزدم  یآسمون نگاه کردم و لبخند  به

 زود..  یلیخ

 ناراحت بودن...  اکویودن دنه از من..بخاطر نب  ی ...همشون ناراحت بودن ولهیبق شیپ م یساشا رو گرفتم و بلندش کردم رفت دست

 نشستم... مزی به خودم گرفتم و رفتم کنار ج یا  یجد  افه یکردم االن غم رو بزارم کنارم پس ق یسع

 م؟؟ یفتی راه م یک_

 تا حالتون بهتر شه...  میصبر کن ی :بهتره چن روزمزیج

 ...م یریبگ  ی که انتقاممون رو از اون خواهر و برادر عوض میشیخوبتر م  ی ..وقتحال ما خوبه _

 دو روز صبر کن..  یکینکن.. ی لجباز نی:سومزیج

 ... میفتی راه م ۸شب..فردا صبح ساعت   ۸رو اعصابم نرو لطفا...االن ساعت _

 .. میموافقم...ما استراحت الزم ندار  نی:منم با سواریسام

 تکون داد و گفت   یسر  یگ حوصلیبا ب  د یرو توو چشمام د تیکه جد  مزیج

 ..م یری:باش فردا صبح ممزیج
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 گفتم و بلند شدم...  یا  خوبه

 راهه تا قصرش؟؟  یلیخ_

 ...ایبه قصر سوف  م یرس یم م ی...اون جنگل رو که رد کنمیبش ییجنگل جادو هی وارد  د ی:بامزیج

 باش پس فعال تا صبح.._

 اومدم... رونیگفتم و از اتاق ب نویا

 ...نی:سویپر

 جانم.._

 ؟ یبخواب یبر  یخوا ی:میپر

 قدم بزنم..  کم ی رمینه م_

 ... امی:پس منم میپر

که    یماهشه..پر ۸االن    کردیفکر م دونستینم یبزرگش شده بود و هرک  یلی...شکمش خنییپا م یاومد کنارم و باهم رفت یپر

 گفت  یروش و با لبخند کم جون  د یکش  ینگام رو شکمشه دست د ید

 ... ادیب ایبه دن گهیهفته د هی :فک کنم تا یپر

 ... ادین ایسفر به دن  ن یاوهوم..فقط خداکنه توو ا_

 ... شهیمراقبت ازش سخت م اد یب ایبه دن نجاینگرانم...اگه ا نی:آره منم واسه همیپر

 پسر؟؟  اینگران نباش حاال...به نظر خودت دختره _

 پسر... ی سام خوامیمن دختر م  ی ول  دونمی:نمیپر

 ن؟؟ یاسم انتخاب کرد _

 اگه پسر آروند... نای:اوهوم اگه دختر بود الیپر
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 خوبه..قشنگن.._

 .. ی:مرس یپر

 .. مینکشون اکو یبحثمون رو به سمت د  کردمیم ی...دوتامونم سعمی و حرف زد میتوو محوطه هتل قدم زد  کمی

 اتاقامون...  م یو بعد برگشت م یساعت قدم زد هی  حدود

 ..کردیم ی کار  هی برگه داشت  هیمداد دستش بود و رو   هی تنها توو اتاق نشسته بود و  ساشا

 ؟؟ یچرا تنها نشست_

 زد و گفت   یلبخند کمرنگ   دنمیبلند کرد و با د سرشو

 :خوش گذشت؟؟ساشا

 .. میزدیتوو محوطه قدم م م یمگه کجا رفته بودم...داشت_

 .. زمیعز دمتونی:دساشا

 ؟ ی کنیم کاریچ ی هوم...دار_

 ..کشمیم ی:نقاش ساشا

 ..برگه چشمام چهار تا شد  ی رو یطرح ها  دن یکنارش نشستم و برگه رو برداشتم...با د  رفتم

 !!!!؟؟یدار  ادی ی ساشا تو طراح_

 ...ی فک کرد  ی:بله..پس چساشا

 خوشگله..  یلیخ_

 انداخت دور گردنم   و گفت  دستشو

 ...کشمیتوروهم م  یروز نقاش  هی:ساشا

 ... یزدم و گفتم مرس   یلبخند 
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سرجاشون بود...سنگ   یرو چک کردم..همه چ لمیرو پس دادم بهش و بلند شدم رفتم طرف کمد...کوله رو برداشتم و وسا برگه 

 و کوله ام رو گذاشتم کنار تخت...  لیوسا  هی بق شیهارو هم گذاشتم پ

 ؟ی تو چ  ادیساشا من خوابم م_

 بخواب... ا ی...تو ببرهی:نه خوابم نمساشا

 باش.._

 از بس غلت زدم تا که خوابم برد...  قه یعوض کردم و رفتم توو تخت...ده دق ی رو با لباس راحت لباسام
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 ساشا.. یه_

 :هوم..ساشا

 گفتم  تیتکونش دادم و با عصبان محکمتر

 ... کنمیساعته دارم صدات م م ین گهیساشا بلند شو د_

 گفت  یرو باز کرد و با کالفگ  چشماش 

 .. گهید یشدم..راحت شد  داری:بفرما بساشا

 ... میبر د یبله...زود باش پاشو لباس بپوش با_

 :چشم..ساشا

 شد و رفت صورتش رو شست و اومد...  بلند 

  نییبودن و با رفتن ما همه به طرف پا ستادهیوا رون ی...بچه ها همه برونی ب می و از اتاق رفت د یپوش  یکال مشک  یمثل من لباسا اونم

 ... می راه افتاد

 .. میاومد  رونیو از هتل ب م یداد رش یپذ   ل یاتاقمون رو تحو یها د یکل
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 جنگله کجاس؟؟ _

 اده؟؟ یپ ا ی میبر نی...با ماش سیپار ی لومتریک کی:مزیج

 ..نیماش _

با راننده حرف زد و بعد اشاره کرد   کمیگه داشت...ون جلو پاش ن ه ی قه ی ...بعد پنج دقستادیوا ابونیتکون داد و رفت کنار خ یسر

 ...می سوار ش  میبر

 راه افتاد... نیو ماش  میشد  سوار

 سنگ هارو بده به من..  نی:سومزیج

 چرا؟؟_

 ... دارمی:بده من نگه ممزیج

 چرا دست خودم نباشه.. _

 ... گهید مز یبده به ج یکن یچرا لج م نی:سوساشا

 سنگ هارو گرفتم سمتش... سهیانداختم و بعد ک  مزیبه ج ینگاه د یترد با

 ..زنه یمشکوک م  مزیج کنمیحس م دایچرا جد  دونمینم

اگه جونمم بدم تورو از   ندفعه یتوو کارت نباشه وگرنه ا ی که کلک  مزیج کنمیشدم...برات دعا م ره یخ رونیشدم و به ب الشیخی ب فعال

 ... کنمیمحو م نیزم

 کنترل ذهن پرداخت شد...  ه یاز همون قض  ه ی ...بازم کرامیشد  ادهینگه داشت و پ نیماش 

 .. میتا واردش بش میداشتیقدم برم  هی  د یجنگل بزرگ و سرسبز جلو رومون بود که ما فقط با هی

 ه؟؟ ییهمون جنگل جادو نیا مزیج_

 ..می شیم یی وارد جنگل جادو می ه بپر..داخل اون ک ننشیبب توننینم ی گودال هس که افراد عاد هی  نجای:نه وسط امزیج

 اها.._

 از پشت سرمون مانع شد... یکی ی صدا یقدم برداشتم که وارد جنگل بشم ول هی و  دمیکش  یق یعم نفس
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 ..دم ید ی عصبان افهیرو با ق  رزن یکه اون پ  برگشتم

 .. ی:دختر چرا به اخطارام توجه نکردرزنیپ

 ه؟؟ یک نیا نی:سوساشا

 ...دونمینم_

 

#part143 

 

 چن قدم اومد جلو و گفت رزنیپ

 با پ...  یو دار   ینداد  تیتو به حرفم اهم  ی:چن بار بهت اخطار دادم که چشماتو باز کن ول رزنیپ

فرو    یسمتش و خنجر د ییدو مز ی...با تعجب بهش نگاه کردم که جنیبا درد افتاد زم د یکش ی ادیحرفش رو نتونست بگه و فر  ادامه 

 کرد داخل شکمش.. 

 گفتم  مز یزدم و با تعجب به ج ی غیصحنه ج ن یا دنید با

 ... ییییکنیم کاریچ_

 :اون دشمنت بود.. مزیج

 ..به من اخطار بده خواستیچرت و پرت نگو اون فقط م  مزیج_

 تورو نسبت به ما خراب کنه...   تیذهن  خواستی :اون ممزیج

 اون در مورد شما بهم اخطار داد...  ید ی...اصال تو از کجا فهمیگ یمزخرف م  نیهه بب_

 حرفم هول کرد و به تته پته افتاد..  نیباا

 ...گهید  دمی:من...من فهممزیج

 بگو... نو یا ی د یاز کجا فهم_
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تو همش بهم    یفقط واسه محافظت از تو احمق  ول کنم یم ی پس دست از سرم بردار من هرکار نی سو سی:به تو مربوط نمزیج

 .. یشک دار

 بهم زد و از کنارم رد شد.. یهم تنه ا بعد 

 ... میفتی :بهتره راه بمزیج

و خودمم رفتم داخل    دمیم  حیبهم نگاه کردن که گفتم بعدا توض یزودتر از همه وارد جنگل شد...بچه ها برگشتن سئوال خودش 

 جنگل...ساشا خودش رو به من رسوند و دستمو محکم گرفت...

 االن...  نیهم خوامیم ح یمن توض نی:سوساشا

 کرد و گفت  ی کردم...بعد تموم شدن حرفام اخم  فیبراش تعر ویو همه چ دمیکش  یق یعم نفس

 ... یگفتیرو زودتر به من م نایا د ی:نباساشا

 ... کردمیاومد که فراموش م شیپاونقدر مشکل  خوام یمعذرت م_

 گفت؟ ینظرت راس م هی..الشیخی:حاال بساشا

 .. دادیم قت یحق یچرا حرفاش بو  دونمینم ی باشه...ول یکه آدم بد  خورد یاش م افهیبه ق_

 ؟؟ یبه بهمون شک دار  ینی:ساشا

 بهتون نه..بهش شک دارم.. _

 ؟ ی:به کساشا

 تر اورد و گفت  نییپا یاشاره کردم...ساشا صداش رو کم  مزیسرم به ج با

 ...جون اون   ی نیعمر  شه ی،ش  ستاین یعمرش رو به تو داده...شوخ شهی ..اون ش یمطمئن نی:سوساشا

  مز یداره بهم بفهمونه که به ج یسع ی قو یل یحس خ ه یغلط...فقط  ی درسته چ ی چ دونمیساشا...خودمم هنگم..نم دونمینم_

 اعتماد نکنم...

...تو چند وقت  سین ی ریگ  می...االن وقت تصمیهمون موقع بهش اعتماد کرد  نکهیا ینی  یبااون همسفر شد  ی تو وقت نی:سوساشا

 ..یرو گرفت  تیاصل م یتصم شیپ
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 ...شمونیاومد پ اریبگم سام ی زیچ خواستم

 ...د یرس یبه گوشم م ز یو ز یفقط و  ی...خودمو کشتم تا صداتون رو بشنوم ولباهم  ن یکنیپچ پچ م یساعته چ  ه ی:شما دوتا اریسام

 .. میما مگس ی گ یم ینی_

 ... ییجورای ی:ااریسام

 زد..  یبه سام یمحکم ی حرص لبمو به دندون گرفتم که ساشا پس گردن با

 ... دمیحرفاتون رو شن یمگه...حاال وللش جدا از شوخ یضی:مراریسام

 :فضول..ساشا

 ...زنی ت  یل یگوش ها خ  نیکه ا سی خودم ن ری:داداش تقصاریسام

 ...یگ ی:بله بله تو راست مساشا
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 ن؟؟ یسو یکن  کاریچ یخوای:حاال ماریسام

 همه فقط حدس و گمان .. نای..اکنم ینم ی..تا مطمئن نشم کار دونمینم_

 ..فته ی باهامون لج م مزیبشه اونوقت ج یهمش الک د ینکن...شا ی:اوهوم کار اریسام

 ... می نگفتن و در سکوت به راه رفتنمون ادامه داد ی زیچ گه ینگفتم...اون دوتا هم د ی زیتکون دادم و چ یسر

 ...گفتیم مزیکه ج ی به اون گودال  مید یتا رس  م یوقفه راه رفت یساعت ب پنج

 داخل؟؟  نیا میبر د ی:باساشا

 ... هییجنگل جادو  ری ز نی:اره امزیج

 م؟؟ یبرگرد د یبا ی:کارمون تموم بشه چجور مت
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 ... نجایهم میگردیو برم  ره یم  نیکشته بشه جنگل هم از ب ایسوف ی :وقتمزیج

 ... گهید م یبعدا...بر یبرا  م یحرفا رو بزار گهیخب د_

 :اول خودت برو... مزیج

 وا چرا من؟؟!!!! _

 :بحث نکن برو...مزیج

 گودال بود..  رون ی...سرم هنوز برفتمینم نییتنگ بود و اصال پا یل یداخل گودال...جا خ دم یباال انداختم و پر ی ا شونه

 ... ییبرم پا شهیتنگه..اصال نم  ی لیخ نجایوا ا_

 خوردم... ن یو محکم به زم دم یکش یغی ...جنییپا دمیکش دفعه ی ییروی کامل نشده بود که ن  حرفم

سرسبز و   ی جنگل بودم و اطرافم پر بود از درخت ها  ه یافم نگاه کردم...وسط آخ و اوخ بلند شدم و لباسام رو تکوندم...به اطر با

 خوشگل...

 .. ییییی..خوببنی:سووووو ساشا

 ...نیا ی...اره خوبم بیزنیچرا داد م_

 ...نیزم  شدنیو مثل من پرت م ومدنی م نییپا ی کی یکیها  بچه

 که...  میچه وضعشه...داغون شد  نی:اساشا

 :اره واال تموم بدنم کوفته شد..کیما

 ... نیشماها داغون شد  هیثان ه ی توو  ی نیاوه شماهم که..._

 :اره خب... کیما

 ... نایا ستنیول کن ن هووووف 

 م؟؟ ی بر د یکدوم طرف با_

 ... میری:از راست ممزیج
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شدم  نجایهمون اول که وارد ااز  نویشوم بود...ا یبود ول  یبه راه رفتن...جنگل خوشگل م یو دوباره شروع کرد  هی شدن بق بلند 

 ...جنگل شومه  نیا دمیفهم

  ی سر کس یی بال نجایدعا کنم که ا د یفقط با م یرو از دست داد اکو یشوم د یسای....توو اون کلدمیترس یم گه یشوم د ی مکان ها از

 ...ادین
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 ... می همچنان توو جنگل بود ی ول  می شب راه رفت تا

  بیآس  ایو جول  ی..ممکنه پر میکال راه رفت  رونیب  میکه اومد  ی تا صبح...از وقت م یاستراحت کن نجای:بچه ها بنظرم بهتره هماریسام

 ..ننیبب

 اوهوم منم موافقم... _

  ه ی دوتا چادر بزرگ با جادو کنار  ای...مت و مامیبمون ستین ی راض ادیمعلوم بود که ز  افشیاز ق  مزیج ی موافقت کردن ول همه

 روشن کردن...  شیدرخت گذاشتن و آت

 از چادر ها و گفت  ی کیکوله اش رو انداخت توو  مزیج

 بکشم...  یسرک  هی اطراف  ن یا رمی :بچه ها من ممزیج

 باش برو..._

به سرم زد....از پنجره   ی که فکر کوله ساشا شی نشستن...رفتم داخل چادر پسرا تا کوله ام رو بزارم پ شی که رفت همه دور آت مزیج

چادر نشست بود که   ک یحواسش به من نبود....فقط رز نزد یرو نگاه کردم...همه گرم صحبت کردن بودن و کس رون یچادر،ب ی تور

 ... سین نجای اونم کال معلوم بود حواسش ا

 رو باز کردم...  پشیو ز  مزیراحت شد،رفتم سمت کوله ج  المیخ ی وقت

نبود...خواستم   ی زیداخل اونم چ ی رو هم باز کردم ول  ییجلو پیبزرگه نبود...ز پیتوو ز ی زیو اون سنگ ها چجز دو تا کتاب   به

نبود...کوله رو برگردوندم و دستمو   ی چیه یسمت راست  ب یکنار کوله افتاد...توو ج  یها ب یکوله رو بزارم سرجاش که چشمم به ج

که توو دستم بود    یز یچ دنی...با د رونیب دمش یکش بیخورد...از توو ج  کیکوچ شه یش  هی  بهکه دستم  ب یج یکیکردم توو اون 
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هم   شه یش  ریرنگ بود و ز اه یس  یکی نیبهم داده بود فقط ا مز یکه ج یعمر  شهیاون ش  ه یشب قا یبود دق شه یش  ه یچشمام گرد شد...

 نوشته شده بود... مز یاسم ج زیر

 .. هی که دست من بود واسه ک یاون  مز ؛پسیعمره ج شهیش  نی مونده بودم واقعا...اگه ا مات

_______________________________ 

                        مزیج

 ..اااایبه کاخ سوف ی زودتر اونا رو برسون د یتو با مممززززی:جبالدازار

 گفتم   یاروم ی به اطرافمون نگاه کردم و با صدا ینگران با

 ... رهیلو م یاطراف همه چ  نیا ان یآرومتر...اگه ب کمی کنمیخواهش م_

 گفت  ی آرومتر یو با صدا د یکش  یقی نفس عم هی

 و تو...  دونمیاگه اونا تا فردا ظهر به کاخ نرسن من م مزی:جبالدازار

 ...ارمشونیچشم ...حتما تا ظهر م_

 ... دمییبه سمت چادر ها دو عی دادم و سر رونیب ی شد...نفسمو با راحت بی غ ع یو بعد سرگفت   یا  خوبه
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                       نیسو

 که به من داده بود... ی ا شهیرو گذاشتم سرجاش و رفتم سراغ اون ش  مزیعمر ج شهیش 

رو   یز یچ هیکه توو نور   نیرو محکم بزنم زم شه ینکردم...دستمو بردم باال و خواستم ش  دایروش پ یاسم  یدقت نگاش کردم ول با

 شد... ده ید شهیش 

رو گذاشتم   شه ی...ش نجای...چخبره ایچ ین یعمره مت !!!!!!!  شهیش  نی...اییییجلو نور و با دقت بهش نگاه کردم...مت...چ گرفتمش

بود...مت کنار رز نشسته بود و   یو سام  ک یسرش گرم صحبت با ما ی بود ول اومده  مزیبردم...ج رونیسرجاش و سرمو از چادر ب

 گفتم   ی آروم  ی...با صدازدیباهاش حرف م
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 مت...  یه_

 داخل...  اد یو اشاره کردم ب  می نیبگه که دستمو گذاشتم رو ب ی زی سمتم و با تعجب نگام کرد و خواست چ برگشت

 شد اومد داخل چادر و گفت بلند 

 ؟؟یزن ی:چته چرا آروم حرف م مت

 چشماش گرد شد و گفت  شهیش  دنی آوردم و گرفتم جلو صورتش...با د درفم ی رو از توو ک شهیش 

 کنه؟؟؟ یم  کاریدست تو چ نی:امت

 ...دمیم  ح یبرات توض رونیب م یباهات دارم انجامش بده بعد از چادر بر یکار  هی بدم... حیکه توض  میمت االن وقت ندار نیبب_

 کنم؟؟  کاری:چمت

 آوردم...  رون یرو ب شه یهنوز مشغوله رفتم سراغ کوله اش و ش  مزیراحت شد ج  المیخ یو وقت  دم یکش رون یبه ب یسرک

 خودت...  شهیهم مثل ش  ی کیبا جادو برام درست کن و  نویمثل ا  یکی عیسر_

 مثل اونا رو دستش ظاهر شدن...  قای دق  شهیها زل زد و بعد دستش رو آورد باال و دوتا ش  شه یبااخم به ش  کمی

 خوب بود...  نم یاسم روشون نبود...هم یبودن ول  ایهارو برداشتم...مثل اصل شهیرو دستش ش  از

 رو گذاشتم داخل کوله ام...  یمت رو دادم به خودش و قالب  یاصل شهیش 

 ..فقط خداکنه نفهمه... رو گذاشتم توو کوله اش  هیشلوارم و قالب بیرو گذاشتم توو ج مزیج ه یعمر اصل شهیش 

  ی کیداخل اون  م یو رفت میاومد  رونیمتوجهمون نشد از چادر ب ی که کس  یچادر رو مرتب کردم،آروم جور  نکهیا بعد 

 شک کنه...  یز ی توو چادر اونا بودم و به چ نهیبب  مزیج خواستمیچادر...نم

 ... یبد  ح یحاال توض شه یم نی:سومت

  نیکرد که توو ا  ی..با همون من رو راضبهم داد و گفت واسه خودشه  مزیعمر تو که دست من بود رو ج شه یمت اون ش  نیبب_

رو   شهیش  یکیاون  فش ی فتم داخل کاالن که ر  یرو بشکنم...ول شهی اون ش  تونم یکرد م  ی انتیکنم...گفت اگه خ  شیسفر همراه

  ی لیچند وقته هم خ نی...اکنهیم ییغلطا هی داره   مزیو ج لنگهیکار م  یجا ه ی ه ک  دمیفهم دم ید یک ی نیا ی و اسم تورو رو  دمید

 مشکوک شده...  یلیخ
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 گفت ت یو با عصبان  شیشونیپ ی نشونده بود رو یظ یاخم غل مت

 ندارن بهم..  ی..ربطاس یو اون برده برادر  سوف  ایسراغ سوف م یریم  می که دار  کنه؟؟مایرو م  نکار ی:اخه چرا؟؟چرا امت

 ...میفهمی م ی به زود ی ول  جم ی من خودمم گ دونمینم_

  ی لعنت مزیج  نیا ه ی...اگه همش بازمیرو از دست داد اکویراه د نینشده باشه..ما توو ا ر یکه د میفهمی م  یحداقل وقت دوارمی:اممت

 ... ارمیسرش م یی باشه بد بال
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به   ی زیچ کنمی ...فقط مت خواهش مکنمیاش م چارهیتوو کارشه خودم ب  ی کلک ندفعه یمت حرص نخور مطمئن باش اگه بفهمم ا_

 نگو...  ه یبق

 :چرا؟؟مت

 ..خواهشا نگو...شک کنه  مزیکنن که ج ی بچه ها کار خوامینم_

 گمی:باش نممت

 ... رونیب م یپاشو بر یمرس _

...اوه ساشا االن وقت  کنهیساشا با اخم داره نگاهمون م  دمیکه د  رون یب  م یاد و بلند شد رفت...منم پشت سرش رفتتکون د یسر

 ... سیشک کردن ن

 و بردم پشت چادر...  د ی...ساشا بااخم بلند شد اومد طرفم و دستمو کشستادمینشست و منم همونجا وا ه یبق شیرفت پ مت

 ... نیکردیم  ی:تو و مت توو چادر چه غلطساشا

 ... میزد یفقط حرف م  میکردینم  یغلط چیساشا ما ه نیبب_

 .. نیدوتاتون هم قرمز شده بود رون یب  نیاومد  ی که وقت  نیزدیحرف م ی:اها بعد راجب چساشا

 ؟؟ یساشا  تو االن به من شک کرد_
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 زدم و گفتم  ی نگام کرد...پوزخند  ینگفت و فقط با کالفگ  یزیچ

 بکنم...مگه من هر...  یغلط  هی  د یپسر تنهام با هیمن هروقت با   ی کنیکه فک م  ی اعتماد یبهم ب  نقدر یهه ا_

 که زد توو صورتم،دهنم بسته شد.. یلیس  با

 ... یو انتظار داشتم درست جوابمو بد  دمیسئوال پرس  هی چرت و پرتا رو به خودت نسبت نده...من فقط ازت  نی:خفه شو و اساشا

 و بغلم کرد...  د ینگفتم و خواستم از کنارش رد بشم که دستمو کش یزیچ

 .. خوامیمعذرت م نی:سوساشا

 نداره ولم کن...  یبیع_

 عمرا ولت کنم... ی:تا نخند ساشا

 ..قهرم باهات. خوامینم_

 .. یکن   ی که آشت ی بمون تا وقت نجای:پس اساشا

 با خنده گفتم کنه یحرفش هست و ولم نم یپا دم ید ی وقت  ی نگفتم ول ی چیه قه ی دق چن

 حاال ول کن... ستم یگفتم قهر ن یالک_

 و گفت  د یکرد و لپمو آروم کش ولم 

 :فداتشم..ساشا

 .. میخدانکنه بر_

 ... میفتی گفت که صبح زود راه م  مزی...جمیحرف زد کمیو  ه ی بق ش یپ میبرگشت

 ... گهید  میبخواب میپس بر_

 چادر..  ه یچادر،ماهم   ه ی..دخترا  نی:اره براریسام

 ...نیباش پس دخترا پاش _

 ...مید یتوو چادر و خواب م یرفت  ریو بعد گفتن شب بخ میپاشد  همه
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 ..شدم داری ب خوردم یکه م یی تکون ها با

 ...که یکه هنوز هوا تار دم ی...از پنجره چادر د...چشمامو باز کردم و اطرافم رو نگاه کردم میفتیراه ب می خوای م گه یپاشو د نی:سویپر

 صبح نشده که هنوز... _

 صبحه پاشو... ک ی:نزدیپر

شلوارم   بیافتادم...دستمو به ج  شه یش  ادی مزیج دن یمنتظر ما بودن..با د رون ی...پسرا همه بدمیبه موهام کش ی شدم و دست بلند 

 راحت شد...  المیسرجاشه خ دمیفهم  یو وقت دمیکش

 ..ساشا کوله امو بده _

 ... زمیعز دارمی:من برمساشا

 نه بده خودم... _

 ....می بردن و بعد راه افتاد نیمثل اول کردن و چادر ها رو از ب وی همه چ ایگفت و کوله رو گرفت سمتم...مت و ما  یا باشه

 نمه بدجور...من تش_

 .. مینخورد ی چ یه روزیمنم از د ی :وایپر

 ..جام خون داد  هی واسه هممون  ی حرف چ یبدون ه مزیج

 ...  م یصبحونمون رو هم خورد م یرفتیکه راه م  نطوریهم

 مز؟؟ یچقدر راهه تااونجا ج_

 ساعت... هی د ی:کم...شامزیج

 م؟؟ یزود راه افتاد   نقدریپس چرا ا_

 ...یل ی:به دالمزیج
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 ...میرو ما هم بدون  لت یدال شهیم_

 بهتره... میتر باش  ک ینزد  یسنگ هارو تا قبل عصر آماده کنم و هرچ د یبهتره.. بعد با میزودتر برس  ی هرچ نکهی:خب امزیج

 ؟؟ یسنگ ها رو آماده کن یچ یعنی_

 .. یاز من سئوال نپرس  نقدریا شهی:ممزیج

 ... یبه همه سئوال ها جواب بد  د یاونجا پس با ی بریما رو م ی :تو دارمت

 ..دم ی:دلم نخواد جواب نممزیج

 تو ...  یبرده ها میانگار ما شد  یکنیرفتار م یجور  هی..یچ یعنی:ساشا

 شد و گفت ره یبه ما خ یسرد  اقه یو با ق  ستادیوا مزیج

 ...نی:هه ارزش برده بودن رو هم فک نکنم داشته باش مزیج

  ی که گلوله چوب  ییکه دور و اطرافمون پر شد از آدم که همه مسلح بودن به تفنگ ها می حرفش رو درک نکرده بود یمعن  هنوز

 داشتن...

 تعجب به اطرافم نگاه کردم و گفتم  با

 تو..تو با..بازم به من.. _

 .. ی:اره بازم گول خوردمزیج

اون درد تموم نشد...اونقدر دردش ادامه داشت که   ی ول  نیافتادم زم غیو با ج  د یچیتوو بدنم پ ی لب خوند که درد بد  ری ز یورد  بعد 

 نتونستم تحمل کنم و از حال رفتم... 
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 کنارم افتادن...   هوش یبچه هاهم ب هی اتاق سرد و سلول مانند بودم و بق هیدرد از جام بلند شدم و گنگ به اطرافم نگاه کردم...توو   با
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  شه یاز بودن ش  یکه وقت  دمیکش  بمیدست به ج  عیبخدا...سر کشمتیم مز یاومد...ج ادم یبه مغزم فشار آوردم که همه اتفاقات  کمی

 راحت شد...کوله هامون هم افتاده بود کنارمون....  الم یمطمئن شدم خ

 هامون رو برداره...  له یوس   د یبه ظاهر زرنگ به عقلش نرس  یآقا پس

 نور آفتاب بهم خورد سوختم...  نکه یبه محض ا ی ...ولنمیببرو  رون یکه داخل اتاق بود تا ب  یکیشدم و رفتم سمت پنجره کوچ بلند 

 اومدم عقب...به دستام نگاه کردم..پس انگشترم کوووو...  ع یو سر دم یکش یغیج

 آشغال انگشترمو برداشته بود...  مزیاون سه تا انگشترشون دستشون بود....ج یبه طرف بچه ها رفتم ول عیسر

بعد   یبودن ول جی...اوناهم مثل من اول گ شدنیم  داریب یکی  یکیبعد بچه هاهم  قهیگوشه...ده دق ه ی رفتم نشستم  یحوصلگ یب با

 ... بستنیرو به فحش م مزیج

 ... شمیپ ایب ؟؟پاشویچرا اونجا نشست  نی:سوساشا

 آفتاب افتاده بود..  قایکه ساشا نشسته بود،دق  ییجا

 ...تونمینم_

 :وا چرا؟؟ساشا

 باال..بچه ها با تعجب بهم نگاه کردن..  نگفتم و دستامو آوردم  یزیچ

 !!!!!یبخاطر اونا بر  یتون یکه نم شده یدستات چ ن ی:وا سویپر

 ...سیانگشترم ن_

 کجاس مگه؟؟  یییی:چساشا

 برداشته...  یعوض مز یفک کنم اون ج_

 :پس چرا ماله مارو برنداشته...اریسام

 ...دونمینم_

 بلند شد و اومد کنارم نشست...  یحرف چیه یب ساشا

 اونو هم برداشته؟؟  نی:سومت
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 ..گفتیرو م شهیرو گرفتم...ش   منظورش 

 نه هس.. _

 و؟؟ی:چساشا

 بهم نگاه کرد و گفت  تیکرد...بعد تموم شدن حرفاش،ساشا با عصبان  فیبراشون تعر ویهمه چ مت

 .. ییییییکرد م یاز من قا و یزیتو بازم چ نی:سوساشا

 ... ید یتو هم االن فهم شبه یواسه د  هی قض ن ی..اگهینشو د یساشا عصبان_

 پسر اومد داخل...  ه یبگه که در باز شد و  یزینگام کرد و خواست چ ضیغ با

 ... می بر د یبا نیگفت:بلند ش  یزمخت  ی روحش نگامون کرد و با صدا ی سرد و ب یچشما با
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 م؟؟؟ یکجا بر_

  یسالن طوالن ه ی..می رفت رون یو بلندم کرد و هممون از اتاق ب د یشد...ساشا دستمو کش ره یبهم نداد و فقط بهمون خ یجواب

 بود..  ک یسالن بزرگ...اونجاهم تار ه یبه   مید یتا رس   میبود..دنبال اون پسر رفت کیروبرومون بود که کال تار

 ...نیبمون نجای:همپسر

  یبعد از در  یا  هی اومد و ثان یکفش ی پاشنه ها یبعد صدا قه ی ...چن دقم یو با تعجب به اطرافمون نگاه کرد م یستادیسالن وا وسط 

 که ته سالن بود چن نفر اومدن داخل... 

 بود...با پوزخند بهشون نگاه کردم..حدسش سخت نبود که همه اتفاقا نقشه بالدازار باشه.... ایزن که حتما سوف  هی و  مزیبالدازار،ج

 ما بود نشستن... یکه روبرو  یی ها یصندل ی رو رفتن

 ... نیبا دوستات درخدمت من هست گهیبار د هی:بالدازار

 واسه گرفتن جون تو و ...   ندفعهینه واسه خدمت به تو...ا یول   میاره هست_
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 انداختم و بعد گفتم  مزیبه ج یز یآم ریادامه ندادم و نگاه تحق  حرفمو

 تو و برده ات.. _

 ... یتو هم فراموش نکن که هنوز برده من یبرده منه ول  زمی:اره جبالدازار

 ... یکه تو قراره به دست برده ات کشته بش  نهی...مهم استیمهم ن نیا_

 ... گهی:خفه شو دمزیج

 رم؟؟ یمیم  ایآسون نیبه نظر تو من به هم نیبزار از آرزو هاش برامون بگه...سو مزی:نه جبالدازار

 ...دمیازت فهم یی زایچ هی بودم  شتیتوو همون چن وقت که پ ی ول  سیآسونم ن ادیز_

 دادم...   لشیتحو  یشخند ینگام کرد که ن  یاز ابرو هاش رو باال داد و سئوال یکی

بود   نیا دمیکه فهم   یز یچ نیتر  یاصل یبودم ول  دهیبالدازار رو فهم یبودم چن تا از نقطه ضعف ها  ششون یتوو اون پنج ماه که پ 

و چقدر احمق بودم که همون موقع   که من دارم یی روهاین ن یاز خالص تر ی کی...خ ی کنهیبالدازار رو نابود م که ی زیکه تنها چ

بره   تونستی م ی خالصم انتخاب شدم وگرنه هرکس ی روهایبخاطر ن نکهی ا یعن یمن واسه کشتن اون انتخاب شدم  ی ...وقتدمینفهم

 دنبال خنجر... 

 نگاه کردم و گفتم  مز یج به

 منه...  یجونت توو دستا نکهیاز ا ید ی؟؟؟نترس یرو کرد  نکاریچرا ا_

 گفت  مزی نفرشون قهقهه زدن و ج سه

  مید ی...ما پدر و مادرت دزدهی واسه الهه ماه ضعف بزرگ  نی...انیسو یاحمق و ساده ا  یلی...خید یو نفهم  یخورد  ی:تو بازم بازمزیج

بود که   یدر حال  یاونا رو برده ول  ایسوف میشده بود...نامه گذاشت ریاس  ای توسط سوف شیها پ خواهرت که سال شیپ مشون یو آورد

  میتونستیکردن تو بود...نم ی شده و تنها راه آزاد شدنش قربان یزندان نجایاشتباه ا  ه یخارج بشه...بخاطر   نجا یاز ا تونه یاصال نم ایسوف

کنه   دایاونا رو پ تونستیکه م  یو تنها کس م یداشت اج یکردنت به اون سنگ ها احت یچون واسه قربان نجایا م یاریتورو با زور ب

 ...مید ینقشه رو کش نی..پس ای خودت بود
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  ایدن نیاحمق بودم....لعنت به من...احمقتر از من توو ا نقدر ی...من اد یلرزیم  تیکردن...بدنم از اعصبان  دنیشروع به خند  دوباره 

 وجود نداره... 

به دست خودت   زتیدوست عز ی از دوستاته و اونو بشکن یک یکه دستته واسه  شه ی...اون ش زمیهم بهت بگم عز نوی:درضمن امزیج

 ... رهیمیم

 ... کهیکوچ  یلیخ ی چاقو ه ی  دمیردم که د.نامحسوس به دستم نگاه ک گذاشت توو دستم.   یز یچ هی که پشت سرم بود آروم  مت

 گوشم گفت  ر یبه مت نگاه کردم که آروم ز یو حواسشون به ما نبود...سئوال دنیخند ی سه تا احمق داشتن م اون

راحت   یل یخ یرو بشکن  شهیش  دفعه یبرن..اگه  نیکال از ب شه یو اون ش  مز یتا ج شه یضربه بزن به اون ش  نقدریچاقو ا نی:با امت

 ... شیکشیبا عذاب م ی نجوریا ی ول  رهیمیم

 نگاه کردم...  مزیبه ج ی تکون دادم و با لبخند مرموز یسر

 ...مزیج یه_

 بهم نگاه کردن..  یشدن و برگشتن سئوال  ساکت

رو به خطر    زام یتو بازم جون عز  یخوردم...احمقم که بخاطر دروغا یمن احمقم...احمقم که دوباره باز نیگ یاره شما راست م_

بهم   رزنیاون پ ی ..از وقتاز همون روز توو فرودگاه بهت شک کردم.  یدون ی..م.نه ی ب زیر  یلیاحمق از شانس تو خ نیا ی..ولانداختم.

 ... یچهار برابر شد شک ام ول یرو کشت  چارهی ب رزنیکه اون پ ی ...وقتد ش  شتریاخطار داد شک ام ب

 آوردم...گرفتمش باال و حرفم رو ادامه دادم...  رونیرو ب شه یو ش  بم یزدم و دستمو کردم توو ج یا ی طانیش  لبخند 

 ... یکنیم ی غلط ه ی ی بهت شک نداشتم...مطمئن شدم که دار گهید دم ید نو یا ی وقت  یول_

 گفت   یتوو دستم زل زد و با لحن آروم   شهیبه ش  ناباور

 ...یکنی م کاری:اون دست تو چمزیج

 ... زمیکردم عز دایتوو کوله ات پ نو یا یاطراف رو بگرد  یکه مثال رفت  شبی...دنمی ب ز یر ی لیخ ی لیگفتم که خ_

   د یکش اد یتر شد و فر  یرو مثل خودش تلفظ کردم که جر  زمیعز

 ....کنم یات م کهیت که یکه ت خورم یقسم م یاالن ند  ن ی:اگه اونو هممزیج

 زدم...  شهیبه ش  یقدم برداشت سمتم که چاقو رو باال آوردم و ضربه ا  هی
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 و دستش رو به قلبش گرفت.. د ی کش یاد یفر  مزیضربه ام ج با

 به قلبت خورد...  ق یاخ اخ انگار ضربه ام دق_

  اد یدوباره فرزدم که  شه یبه ش  ی ا گهیو ضربه د دم یکش ی ادیطرفم که فر اد یبا اخم وحشتناکش بلند شد و خواست ب بالدازار

 بلند شد.. مزیدردناک ج

 رو...  ت یبعد خودت و خواهر عوض کنم یاول برده وفادارت رو نابود م ی ایب کمینزد_
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 شد... ره یخ مزی برگشت سرجاش نشست و بااخم به ج تیبا عصبان بالدازار

 من...  کیبا درد از جاش بلند شد و اومد نزد مزیج

 :اونو بده من... مزیج

 !؟ ی خواینم گه ید  ز یهه چ_

 نگام کرد...  شخند یسرجاش و باز ن ستادیوا

 .. یشد  ی فیچه آدم کث دونهی:عشقت ممزیج

 اعصاب خورد کنش گفت  شخند یتعجب بهش نگاه کردم که دوباره با همون ن با

 واسه رفع عطشش... کشهیرو م گناه یب یعشقت انسان ها یدونی:اووم ساشا ممزیج

 کردم خونسرد باشم... ی سع یول  دمی ترس  ه یظه از واکنش بقلح هی

 بنظرت...  ره یرو بگ  ت ینابود ی جلو تونه یگفتنت م  نی...اشد یاالن چ ی خب گفت_

 بودن... طان یتوو ش   ی:نه فقط گفتم که بدونن تو هم کم ندارمزیج

 ...میدونستی:ما مساشا

 زل زده بود...   مز یاون بااخم به ج ی تعجب برگشتم بهش نگاه کردم ول با
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 :هه واقعا؟؟ مزیج

 .. می دونستی:آره ماریسام

به قلبش زدم و بعد هم بدون تعلل   می رفتم پشتش و ضربه با چاقو مستق عی سر تیبگه که با عصبان یز یخواست بازم چ مزیج

 زدم...  شه یبه ش  ی ضربه ا

 و سربازا رو صدا زد...  د یکش  یادیه فر صحن  ن یا دنیبا د بالدازار

 ... یچوب یکه مسلح بودن به تفنگ ها  ییچشم بهم زدن سالن پرشد از سرباز ها ه ی توو 

خورد   میبودم نور مستق ستاده یپنجره وا یجلو  قای شد و چون دق دهیتوو سالن کش ی بودم که پرده ها ومده ی از بهت اونا در ن هنوز

 بهم...

 گرفتم و همونجا نگهم داشت...  عیاز سربازا سر یکی  یکردم فرار کنم ول یو سع دم یکش یغیج

 ... کردنیولم نم  یدرد عذاب دهنده فرار کنم ول ن یداشتم از ا  یو سع دم یکشیم غیج

 شد شروع جنگ...  ن یحمله ور شدن سمتشون و ا نایا ی کارا دن یها با د بچه

 ... هیو برد سمت سا د یدم زد و دست منو کشکه گرفته بو یبه سر سرباز  یسمتم و ضربه ا  د ییدو یسام

 بشه...  کم ینزد یکس ذاشتیبود و نم ستادهیکنار و خودش جلوم وا  هی  افتادم

  یق یبهشون نکنم...به زحمت بلند شدم و نفس عم ی تنها بزارم و کمک ت یوضع نیبچه هارو توو ا تونستمینم ی داشتم ول  یبد  درد 

 نداشتم...  یچاره ا  یول  داد ینور عذابم م ی دوباره برم جلو  نکهی...فکر ادمیکش

 رو کنار زدم و رفتم وسط... اریرو محکم توو دستم گرفتم و سام ی عمر اون عوض شهیش 

 نزنم...  غ یکردم ج ی با گاز گرفتن لبام سع یتحمل کردم..حت ی جون شدم ول یکه نور بهم خورد حس کردم ب  دوباره 
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 ... کردمی فرار م یچوب  یگلوله ها ریو با سرعت از مس  کردمیو سمت سربازا پرت م کردم یدرست م  شیآت  ی تند گلوله ها تند 



 ۲دخترماه 

215 
 

 ...که داشتم سرعتم رو کم کرده بود  ی نور و درد شدت

 ...ننینب  بیآس   کردنیم ی و سع کشتنیها تند تند سربازا رو م بچه

 دمینور کش ی از جلو عی سر یکه کس ن یپرت کردم و بعد حس کردم جون از پاهام رفت...افتادم زم یکیبه  شیگلوله آت  هی

 ... کردمیگوشت تنم رو به وضوح حس م ی ...تموم بدنم سوخته بود و بورونیب

 ... هیبود کنار دوباره رفت کمک بق دهیشد...ساشا که منو کش یاشک از چشمام جار ادمیدرد ز بخاطر

 بلندم کرد... ی کیشد و  دهیبلند شد...موهام کش ادمیبه کمرم خورد وفر ی ه بلند شم که ضربه محکمداشتم دوبار  یسع

 .... یاریاسمم رو به زبون ب ی حت یکه جرات نکن  ارم یبه سرت م یی:بالمزیج

که اگه حنجره   دمیاز ته دل کش یغی...جدنیتمام زخم هام نمک پاش  یلب خوند که حس کردم رو  ر یز ی و ورد ن یزدم زم محکم

 ... کردمی اصال تعجب نم شد یام پاره م

 هم از دستم افتاد...  شهیشدت درد دستامو باز کردم و به سمت سرم بردم که اون ش  از

 رفت و من تازه عمق فاجعه رو درک کردم... ن یدرد از ب  دفعهی

 برداشته بودش...  مزیاز دستم افتاده بود و حاال ج شهیش 

همه   کردمیاومده بود سراغم و حس م  ید یشدن..ناام بیهمه سربازا غ  دفعهیزد که  ی داد و بشکن لمیتحو  یا روزمندانه یپ لبخند 

 ....بازم من بودم  یباز  نیباختم...بازنده ا ویچ

از جام بلند شم و شاهد نابود شدن   خواستیدلم نم ی ول شد یم م یشد...بدنم داشت ترم ک یو دوباره همه جا تار د یهارو کش پرده

 دوستام و خانوادم باشم... 

 ...شهیم دایزرنگتر از توهم پ هی  شهی...چون همزمی عز یزرنگ  یل ی فک نکن خ  چوقتی:همزیج

 اومد سمتم و دستم رو گرفت و بلندم کرد...  ساشا

 ....گهید می شده بود د یانگار واقعا ناام می زدینم ی حرف چکدوممونیه

سنگ   یرو رو  ی آورد...چشماش رو بست و ورد رون یب سهیدر آورد و سنگ هارو دونه دونه از ک بشی گ هارو از جسن سه یک مزیج

 ها خوند و اونا رو پرت کرد باال....
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و شروع کردن به   مز یبهم...بالدازار و خواهر احمقش بلند شدن رفتن کنار ج دنیسه تاشون چسب دفعهیخوردن و  ی تاب یها سنگ

 ...دنیخند 

 ... مزی:کارت درسته جبالدازار

 من افتادن...  یپا ی و جلو نیتوو هوا تاب خوردن بعد آروم اومدن زم  هی ها چن ثان سنگ

 دستش رو گرفت سمتشون شروع کرد به ورد خوندن... مزیج

 موم وجودم رو فرا گرفت...ت  یقابل تحمل ر یدرد غ  دفعهیبشه که  خوادیم ی چ نمیتا بب کردم ینگاش م یحس یب با

 ... دنیکر کننده کش ی ها غی کردم به ج  شروع

  تونستم یهم نم  ذرهی ینداشت..حت ی ا دهیفا  ی ول  رمیتا از اون سنگ ها فاصله بگ  شد یم  دهیو ساشا کش  یاز پشت توسط سام دستام

 تکون بخورم... 
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 ... شهیم  دهیکش  رونیکه روحم داره از جسمم ب کردم یو طاقتم کمتر...کم کم حس م شد یم  شتریلحظه دردم ب  هر

 ....دنیکش اد یانجام بدم به جز فر تونستمینم ی کار چ یکرده بودن و من ه س یصورتم رو خ اشکام

و   مزیج  دردناک ساشا و نه گفتن ناباورانه  ادیفر یپرت شدم کنار بعدش صدا دفعهیآخرمه که   ی نفس ها کردم یفک م  گهید

 ....ایبالدازار و سوف 

 بست...  خیحس کردم خون توو رگام  دمیکه د ی زیدرد چشمام رو باز کردم.. با چ با

  یساشا ب یاون سنگ ها...سنگ ها شکسته بودن ول  یرو ین  یبود که منو پرت کرده بود کنار و خودش رو انداخته بود جلو  ساشا

 ... نیبسته افتاده بود زم یحرکت با چشما

تر شده بود و    خی شه ینکرد.. از هم یحرکت  یسمت ساشا و کنارش نشستم...تکونش دادم ول  دمییتوجه به دردم دو ی و ب عیسر

 شد.... یرنگ تر.....چشمام سوخت و اشکام جار یب  شهیصورتش از هم

 سااااااشاااااا توروخدا بلند شو...جون من پاشوووو... _
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 ... کردینم یحرکت  چیه ی ول  که بلند شه  کردمیو التماسش م   دادمیم تکونش

رو   تیکه حس نفرت و عصبان یی روی...نرونیب اد یداره ب  یناشناس توو وجودم سع یرو ین ه ی اشکام بند اومد و حس کردم  دفعهی

 ....کردیداشت توو وجودم پخش م

 ... از تنم خارج شد  یرو نگرفتم و اجازه دادم که فوران بکنه...چشمام رو بستم و حس کردم موج بزرگ  جلوش 

 و بالدازار...   مزیبود...کشتن ج ز یچ ه یسرم فقط االن  توو 

 شدم....  رهیخ  یرو باز کردم و با نگاه سردم به اون سه تا عوض چشمام

رو گرفتم و محکم پرتش کردم طرف   مزیبه سمتشون حمله کردم....سر ج دمیکش  یاد ی....فردمیوضوح ترس رو از حالتشون فهم  به

بلند شد دوباره اومد سمتم که با پام زدم   مزیبه شکمش...ج یتوو صورتش زدم و لگد   ی...بالدازار اومد سمتم که مشت محکموارید

 به صورتش زدم ... ی حکملگد م ن یافتاد زم یتوو سرش و وقت

 کردم...  دستم خوردش   یبرداشتمش و تو  ع یعمرش از دستش افتاد که سر شهیش 

 صورتش و چند تا لگد محکم به شکمش زدم.... ی ها رو پرت کردم رو شه یدردناکش بلند شد...خرده ش   یها اد یفر یصدا

....همش   دادمیوبهش فحش م زدمیاش رو گرفتم و بلندش کردم...مشت و لگد م قهی..ول کردم و دوباره رفتم طرف بالدازار   اونو

که   ا یو رفتم سراغ سوف  نیزم  یجون شده ولش کردم رو  ی ب دم ید ی...وقت نیا رهیمشت از حال م ه یادعا بود همه زر زدناش...با 

 بود...  رفتهسنگر گ  ش یحاال از ترس پشت صندل
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 که ترس کامال توش مشهود بود گفت ی که با لحن  کشینزد رفتم

 همه نقشه ها بالداز.. نایخراب شده ازاد بشم..ا  نیاز ا خوام ی..فقط مندارم انتیبه تو و اطراف  یمن کار نی:ببایسوف

 ..به صورتش زدم   یمحکم  دهیحرفش رو ادامه بده و کش نذاشتم

 رو گرفتم و بلندش کردم...توو چشماش با نفرت زل زدم و زمزمه کردم.. قشی

 ..شتیپ فرستم ی برادرت رو هم م یبرو به درک..بزود _
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بود مهم   یهرجور  یرو کردم االن ول  نکاریا ی چجور دونمیگرفت...نم ش یبدنش آت  تموم  دفعهینگاهش کردم که  ره ی خ هیثان چن

 ...شمیم کی بود که من دارم به هدفم نزد نینبود...مهم ا

بهش   یرو خاموش کنه....پوزخند  ش یداشت با تکون دادن خودش آت ی بود سع ر یو همونطور که توو چنگ من اس  د یکشیم  ادیفر

 تا جنازه اش کامال بسوزه...  ن یو انداختمش زم دم یکش رونیاش ب نهیقلبش رو از س  یو رحم  د یترد  چ یه یزدم و ب 

 سمت بالدازار که جون نداشت تکون بخوره...  برگشتم

  ی منو قربان ی خواستیم  تتیوضع نی...اونوقت باهمیواسه نجات خودت تالش کن  یحت  یفک کنم...جون ندار ی شد  ریهه پ_

 ...واقعا باعث تاسفه.. یکن

زدم و خواستم که بازم بهش ضربه بزنم که   شیناتوان نیبه ا یبهش زدم...پوزخند  ی محکم ی لیطرفش و بلندش کردم و س  رفتم

 ام زد که پرت شدم عقب... نه یبه قفسه س  یلگد محکم یناگهان یلیخ

سمتمون که    انیمن بودن خواستن ب شیکه تااون لحظه شاهد نما  هی از قبل شد...بق شتر یب یلیحس کردم خشمم خ نکارش یباا

 .... دمیدورشون کش ش یاز آت ی بزرگ وارید  عی نذاشتم و سر

روبروم رو فقط    طانیش  نینبود...ا میحال  یچی من ه ی ببرم ول نیرو از ب واری د ن یکه ا خواستنی بلند شد و ازم م ادشون یفر یصدا

 ببرم...  نیاز ب د یخودم با

چوب خشک    کهیت ه یکه حاال مثل  مزیجنازه ج ی از رو لکسیر یلیمسخره اش زدم و از جام بلند شدم...خ  افهیق به  یپوزخند 

 شده بود،رد شدم... 

 خودم رو به پشتش رسوندم.... عیسر ی لیدادم و خ  یبه سمتم پرت کرد که جا خال یاهیسمتش اشعه س  رمیدارم م  د ید ی وقت

 بلند شد... ادش یرو فرو کردم داخل رگش که فر شم ین یرو توو دستم گرفتم و دندونا گردنش 

 پاره کنم....  که یداشتم گلوش رو ت  یبخورم فقط سع تونستم یرو نم فش یکث  خون

 درست کردم و از پشت فرو کردم توو کمرش... ی زیت  خی کهی و ت دم یکش رون ی رو ب دندونام

 ...نیو افتاد زم د یکش یدردناک   ادیفر

مثل    یفی کث طان یبزارم ش  تونمینم ینگهت دارم و عذابت بدم ول  خواد یبرات..دلم م هی تالف  نی...مردن کمتریرو خراب کرد  میزندگ_

 کنه...  د یرو با بودنش تهد   هی بق ه ی تو زندگ
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کم شدن   تونستمی راحت م ی لیبدنش فرو رفت و خ ی جا یدرست کردم و همش رو پرت کردم سمتش...توو جا  یخ ی ز یر یها غ یت

 ...جونش رو بفهم 
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 درست کردم و به سمتش رفتم...   یز یمانند ت زه ین خی

 گفتم    یز یدو زانوم نشستم و با لحن تمسخر آم  یرو  روبروش 

 ...اس یحس دن نیکه االن دارم بخاطر نابود کردنت بهتر  یحس ی ود ولها سخت ب کمی کم،فقط ی د ینابود کردنت شا_

 ..ی..م..منو بکشیتونی:ت..تو نمبالدازار

 ... تونمیم_

 بلند محکم توو قلبش فرو کردم...  اد یتوو دستم رو باال بردم و با فر  خیهم  بعد 

 از دهنش...   رونیب خت یر دفعه یخون  یبگه که کل ی زیتوو قلبش انداخت...دهن باز کرد چ خیبه من و  یناباورش نگاه یباچشما

کار رو ادامه دادم که   ن یو دوباره توو قلبش فرو کردم....اونقدر ا دمیکش  رون یرو ب خیبکشه...  ادیبخاطر دردش فر تونستینم یحت

 جنازه خشک شده نمونده بود....  هی جز  یز یچ گهید

 رفت...  ن یدور بچه ها از ب ش یکه اون آت نیحال افتادم زم  ی و ب دمیکش  یق یعم نفس

 زدن...  ی جنازه بالدازار لبخند  دنی اومدن طرفم که با د دن ییدو

 ...یخوب نی:سواریسام

 نه_

 شده؟؟  تیزی:چرا چیپر

 بغض گفتم  با

 ساشا هم رفت... _
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 اومد بغلم کرد و با خنده گفت   یحرف اشکام روونه شد که سام نیا بعد 

 شده... هوش یساشا فقط ب وونه ی:داریسام

 نگاش کردم...  م یاشک یتعجب و چشما با

 ...یگ یراس م_

 :اره خل و چل... اریسام

 بودم....  ده یو من خنگ نفهم د یکشیساشا..اره نفس م شیو رفتم پ  دمیکش  رونی ب یخودمو از بغل سام عیسر

 ... خورهی حس کردم پلک هاش داره تکون م  نکهیبوسه زدم تا ا نقدریصورتش رو ا ینه هام و با شاد گو  روخت یاز سر شوقم ر یاشکا

 ...و با ذوق نگاش کردم تا که چشماش رو باز کرد  دم یکش عقب

 سااااشاااا.._

 از تعجب خشکش زده بود...  چارهیو خودمو پرت کردم بغلش....ب دم یکش یغیج

 ... یرو له کرد چارهیب نی:سواریسام

 ...نهیپشت لباسم رو گرفت و به زور از ساشا جدام کرد و آروم به ساشا کمک کرد بش یسام

 !!!نیسو هی چ ایباز وونهید نی:اساشا

 خوشحالم خب..._

 :چررا؟؟ساشا

رو لبش   ید بزرگ اونا لبخن دنیکه جنازه اون سه تا عجوزه افتاده بود اشاره کرد...ساشا سرش رو چرخوند و با د ییبه جا یسام

 گفت   یتوو بغلش و خوشحال  د یمنو کش دفعهینشست..

 .. یانجامش بد  ی تونیکه م دونستمی:مساشا
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 اوهوم تونستم... _

خوشحال   یجور خاص ه یزد...هممون  ی کرد و لبخند  ینگاه ه یصورتم زد و منو از خودش جدا کرد...ساشا به بق یرو  ی ا بوسه

 ... میبود

 بچه ها... _

 نگاه کردن...  یبهم سئوال همه

 اوممم مامان  و بابام کجان پس..._

 کجان...  مینی دنبالشون...بب  میبر نی ها..بلند ش  گه ی:اع راس میپر

 از پشت سرمون متوقفمون کرد...  ییکه صدا رونیب م یاز سالن بر میو خواست میموافقت کردن و بلند شد  همه

 دور سرش بود...   ییهاله طال ه یفرشته ها   ه یشب قای پشت سرمون بود...دق یکل یمرد قد بلند و ه ه ی دم یکه د  برگشتم

 اومد طرفمون...  ییبای ز یلی که با لبخند خ کردم یتعجب نگاش م با

 ....کردمیهمچنان با تعجب نگاش م ی سر خم کردن ول کم یها به احترامش  بچه

 :سالم... مرد

 بودم زد و گفت  رهین که متعجب بهش خبه م یجوابش رو دادن...لبخند  همه

 و الهه ها... انیخدا  ی :من زئوس هستم...خدامرد

 اجبارم کرد بهش احترام بزارم...  ی حس هی  هی ک دمیفهم  یوقت ی چرا ول دونمینم

 گفتم خوشبختم..  ی سرم رو خم کردم و به آروم یکم

 تو بودن...  داریمشتاق د یلیخ انیالهه ماه...خدا یکرد ی :تو کار بزرگزئوس 

 بگم پس فقط سکوت کردم...  د یبا یچ دونستمینم

 ...نیتنها بزار لیمنو با آر  شه ی:اگه مزئوس 

 خم کردن و رفتن...   یسر  یحرف چیبدون ه همه
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 ... یتو   لی:خب آرزئوس 

 وسط حرفش و بااحترام گفتم   دمیحرفش رو ادامه بده و پر نذاشتم

 اسم راحت ترم..  نی..باانمی..من سونینگ  ل یبهم آر کنمیخواهش م_

 کرد و گفت یکوتاه خنده

 ... کنمیصدات م ی ...هرجور خودت راحتنی:باشه سوزئوس 

 ممنون...  یلیخ_

 ... هی واسه تشکر ازت و دادن هد  نجام ی...من ایبرد  نیها رو از ب  طانی ش  نیتر ثیتو دوتا از خب نی:خب سوزئوس 

 !!!ه؟؟یهد _

 ... دمیو من برات انجامش م  یواازم بخ  زیچ کی فقط   یتونی:بله...تو مزئوس 
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...سالم  اکوینسبت به درز و عشقش  یمرگش...کمک ها  اکو،صحنهید یایبگم.. ذهنم اومد...شوخ یچ  دونستمیفک کردم،نم یکم

 و بچش...واقعا انتخاب سخت بود.. ی موندن پر

  ی...من خودم از پس مراقبت از بچه پر یانتخاب کن ی که بخوا  یندار نه ی ..تو چن تا گزنی...نه سومیشونیپ ی نشست رو یاخم

 رو بکنم...  نکاریا د یبخاطر من و هدفم جونش رو داد پس با اکو یرو بخوام...اره د اکویبرگشتن د د یپس با امیبرم

 و مصمم گفتم   دمیکش  یق یعم نفس

 ... نیدوستم رو برگردون_

 س؟؟ی ن اکو ی:منظورت که دزئوس 

 چرا منظورم خودشه... _

 امکان نداره..  ن یبرد نیشما جسم اونو از ب  ی :ولزئوس 
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 !!!ن؟؟ یکار رو بکن  نیا نیتونیباور کنم که شما نم د یبا یعنی_

 صورتش و گفت  ینشوند رو  یکمرنگ  اخم

 ... یبرامون انجام بد  گهیکار د  هی د ی...پس باه ی ادیخواسته ز ی لیخ ی:برگردوندش ممکن هس ول زئوس 

 کار؟؟یچ_

 ...یدونیم نو یو حتما ا فته ی توو خطر م اد یب ایبه دن ی و بچه اش وقت :دوستت بارداره زئوس 

 ... دونمیبله م_

 ...رهیمی دوباره م اکو ید  یرو انجام بد   نکاریا ی...اگه نتون یببر  نیاون قاتل رو از ب خوام یم  یول گردونمیرو برم اکوی:من دزئوس 

 شد.. ب یغ عی بهم بده سر یاجازه حرف نکه ین اهم بدو بعد 

من نتونم از پس اون قاتل   د یکه...شا سی انصاف ن نی....اخه اکردمینگاه م ش یخال یمونده بودم اون وسط و با تعجب به جا من

 ...ومدهیبه من ن ینفس راحت بکشما...انگار خوش  ه ی خواستم یاخه...هووووف...تازه م یدار  کاریچ اکویبه د  ری...جون خودمو بگ امیبرب

 حوصله دستش رو پس زدم و گفتم    یساشاس،ب نکهیشونه ام قرار گرفت...بافکر ا ی رو یدست

 ساشا حال ندارم.._

 گفت:چرا دختر من حال نداره...   ینازک یبرخالف تصورم صدا ی ول

  ستاده یمن بودن پشت سرم وا ه یشب یمرد که کم  ه یجوون و  دختر   ه یزن و  ه یتعجب آروم برگشتم پشت سرمو نگاه کردم... با

 ..کردنیبودن و با لبخند نگام م

از کجا   دونمیکه نم  یسخت نبود...ناخودآگاه اشک توو چشمام جمع شد...حس دلتنگ  نم یبیباالخره دارم خانوادم رو م نکهیا حدس 

 اومده بود باعث شد بغض کنم....

کردم و همون موقع قطره   س یخشک شده ام رو با زبونم خ ی ..انگار که سردم بود...لباد یلرزیجلو برداشتم...بدنم م یقدم  اریاخت یب

 ...د یاز چشمم چک یاشک

 بغض آروم زمزمه کردم..  با

 مامان..._
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 فرو رفتم...  ی کیتار ی ایشد و به دن یپام خال ری هم حس کردم ز بعد 
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 بعد  دوماه 

که حس کردم دهنم پاره شد...به ساعت نگاه کردم که   دم یکش یا  ازهیتخت نشستم....خم ی رو  عی رو باز کردم و سر چشمام

 ...گهید  ادهیز جانی اثرات ه ناهمیشدم...هووووف ا  داریزود ب نقدریچشمام گرد شد...من چرا ا

زدم...عجب دوماه   ی بود لبخند  یپاتخت ی...به عکس ساشا که رودمی دوباره خودمو پرت کردم رو تخت و به پهلو خواب  یحالیب با

 ...مایرو پشت سر گذاشت ی سخت د یو شا نیریش 

  شیمیکردم...آرت ه یلوس گر  یدختربچه ها ن یتوو بغل مامان و بابام مثل ا  ی...حسابمیبهوش اومدم کنار جاده بود یروز وقت  اون

 ... طونیبرخالف من ش  ی ول  یبنظرم...مهربون و خاک اس یخواهر دن نیخواهرم؛بهتر

بود   نیرو کامل کرد ا مونیکه اونموقع شاد  یز ی...چمیو به قصر خودمون پناه آورد کایآمر می برگشت یمعطل   چیشب بدون ه همون

 که وسط سالن نشسته بود و هنوز توو بهت و شوک برگشتش بود...   مید یرو د اکویم،دیوارد قصر شد   یکه وقت 

رو از دست   یکم مونده بود پر  مانشیاومد....بماند که سر زا ایبه دن ی و سام ی هفته بعد برگشتمون بود که بچه پر ه ی قا یدق

با معجون ها و معجزات   می ستتون ی شده بود..ول ف یضع یهم حساب یبود و بدن پر ی درشت تر از بچه معمول  یل ی...چون بچه خمیبد 

 ... میجادو نجاتش بد 

  ی لیدو ماه خ نی بود که من توو ا ی...اونقدر خواستننایگذاشتن ال  یدختر ناز و خوشگل و البته تپل که اسمش رو به خواست پر  هی

تازه دو   نکهی...باانهکیبه زور از من جداش م یوقتا پر   یکه بعض ی دوست داره جور  یل یناجور وابسته اش شدم و البته اونم منو خ

 بچه سه چهار ساله بزرگ شده و زبون دراز...  ه یاالن مثل  یاومده ول  ایماهه که به دن

 ازدواج کردن... ع یخشک و سر مون ییعرق سفر و ماجراجو کمیو رز هم که نذاشتن   اکوید

عاشقانه رو   یزندگ یخوشبخت باشه و معن ایکنار جول   تونهیو به گفته خودش م شهیعالقمند م ایکم کم داره به جول کیما

 بفهمه... 

 هستن... گهی کنار هم د ی هم که هنوز توو همون مرحله عالقمند شدن مت موندن و همچنان مثل دوتا دوست معمول ایو ما مت



 ۲دخترماه 

225 
 

 از دست من...  د یکش  یدو ماه چ  نیساشا توو ا چارهیمن و ساشا...ب ی ول

چون من بدجور دلم   یکردن ول مشیمنو تقد  ی کرد که اوناهم دو دست ی دم خواستگاراز خانوا ؛منویاومدن بچه پر ایبه دن بعد 

 من و عشقمه...  ی رو عقب انداختم و تا امروز که باالخره روز عروس   یمختلف عروس  ی بهونه ها خواست،بهیکردنش رو م تیاذ
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صبح بود که درست خوابم برد...االنم   یکای و نزد  شدمیم داریساعت ب می دارم و نتونستم درست بخوابم...هرن  جانیه  یکل  شبید از

 خب هنوز ساعت هفت صبحه...  ی ول د یو ذوق زده شدم که باالخره موقعش رس  دم یاز خواب پر دفعهی

 .. .گهیتقه د ک یبعدش  یا  هیبه در خورد و ثان  ی شدم نشستم که همون موقع تقه ا بلند 

 ... شهینم داریموقع صبح ب ن یهم ا طونیش  نیبه جز ا ی...البته کسسی ن نایجز ال یکه کس د یفهم شد یطرز در زدنش راحت م از

از   ی زد که دلم براش ضعف رفت و گاز ی...قهقهه ا توو بغلم  دمشیدر رو باز کردم و کش  دفعهیبلند شدم و رفتم طرف در و  آروم 

 ...صورت تپلش گرفتم 

 ..که  ی...خاله باز گاز گرفتیییی:اااااانیال

 دوس دالم خو.._

 (...رهیگ ی)ملهیگ ی:خب دلد منایال

 .. رمیگ یگاز نم گهیباش د_

 ...ی:ملسنایال

ها رو توو باغ   ی و صندل ز ی...خدمتکارا داشتن مرو نگاه کردم.  رون یبهش زدم و گذاشتمش رو تخت...رفتم سمت پنجره و ب یلبخند 

 ...ذاشتنیم

 :خاله..نایال

 جونم.._

 توو اتاق؟؟   ی:چال لباس علوست رو آوردنایال
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 .. ینطوریهم_

 ..خولدش ی:ساشا منایال

 کردم و گفتم    یا خنده

 مگه ساشا لباس خوره..بعدشم من نگفتم بگو عمو ساشا..._

 واسه لباسام بود...   یکیو رفتم توو اتاق کوچ دمی نگفت...آروم لپش رو کش یز یرو برام باز کرد و چ ششین

رفتم که   رونیباال انداختم واز اتاق ب  ی جقله...شونه ا نی...کجا رفت اسی ن  نایال دم یکه د  رونیعوض کردم و از اتاق اومدم ب لباس 

 .... رهی توو سالن راه م  یساشا داره با کالفگ  دمید

بابام مثل   دنیاومد...ساشا با د رون یطرفم که همون موقع بابام هم از اتاقشون ب اد یکه به من افتاد ذوق کرد و خواست ب چشمش

من   ک یبابام امروز ساشا حق نداشت نزد هی...طبق توص میبه بابا گذاشت یو احترام کوتاه  دم یخند  زیر ز یشد...ر یبادکنک بادش خال

 ...دونمیدروغ نم  ای قته ی حق ی رسم ول نی ا گهیتا موقع مراسم....م ادیب

 ... مینشست هی صبحونه و منتظر بق زیسر م  م ینگهبانا هم پشت سرمون راه افتادن...رفت نیی...از سالن پانییپا م یهمراه بابا رفت آروم 

 ..نی:سوبابا

 جانم بابا؟؟_

 آماده اس؟  یهمونجور که خواست ی:همه چبابا

 گفت و سکوت کرد...   یگفتم...باباهم خوبه ا  ی زدم و بله ا  یلبخند 

نشسته بود و لب و   س یمیکنار من ...ساشا هم کنار آرت س یمینشستن...مامان کنار بابا و آرت زیو سرم  نییکم همه اومدن پا  کم

 ..بود.  زون ی لوچه اش آو

 ... زیبودن اومدن و بعد سالم دادن به همه نشستن سرم  یو پر  ی نفرات که سام نیآخر

 کجاس پس؟؟  نایال نی:سویپر

 خودتون؟!!! ش یپ ومدهیمگه ن_

 ...شدم نبود   داریب ی :نه از وقتیپر
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 بودنش...  دهیاوناهم ند  یاونا نرفته ول  شی پ نم ینگاه کردم تا بب ه یبق به
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دو ماه از به    قای که مطمئن توو سر هممون هس رو نداشت...دق یزیجرات گفتن اون چ چکسیو ه  م ی بهم بود ره یبا ترس خ همه

 گذشته و حاال....  نایاومدن ال ایدن

 کننده اس... وونه ینه...فکرش هم د یوا

 نبود...  نایاز ال یخبر  ی عجله بلند شدم و رفتم باال...تک تک اتاقا رو گشتم ول با

 سمت جنگل...  کشوند یممنو  ی حس هی زدم...  رونیاز قصر ب هی بدون توجه به بق عیسر

 نبود...  ی خبر یول   دمییساعت توو جنگل دو م ین بای...تقرزدمیرو صدا م نایسمت جنگل و اسم ال  دم ییدو

 ...دم یخنده شن یبکشم که حس کردم صدا اد یاطرافم رو نگاه کردم...خواستم دوباره فر ی و با کالفگ   ستادمیوا

 ...نایال  یخنده ها ی خنده بود...اونم صدا یگوش دادم...اره صدا   یشتریکردم و با دقت ب زی رو ت گوشام

 که منبع صدا بود....   یاون سمت دم ییدو عیسر

 ...شد یخنده ها واضح تر م  یصدا شدم یم کترینزد یهرچ

 ...کننیم  ین بازهمسن خودش اونجاس و دار بای پسر بچه تقر ه یبا  نایال دم یآروم رفتم اون سمت که د ی قدم ها با

 در آورده....  نجا یسر از ا یجقله چجور  نی..اخه ادمی کش  یقی راحت شد و نفس عم المیاون پسربچه خ دنید با

 به جلو گذاشتم و با لبخند گفتم   یقدم

 ...یکنیم کاریچ نجایتوو ا یال_

 سمتم که اون پسربچه محکم دستش رو گرفت... ادیخواست ب جان یذوق کرد و با ه  دنمیبا د  نایصدام برگشتن سمتم...ال دنیشن با

  نا یتوو صورت ال ی محکم ی لیداد و بعد س  لمیتحو  ینگاش کردم که اخم  ی حرکتش ابرو هام از تعجب رفت باال و سئوال ن یا دنید با

 زد... 
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 کرد...   رییرو ازش جدا کنم که شروع به تغ نایسمتش و خواستم ال دم ییتعجب دو با

 جلو روم بود...  ف یبا سر و صورت کث یکلیمرد ه  هی ون بچه ا  یبعد به جا هیثان چن

داشت که سرشون   ی زی ت ی....دندونانایکردم چه برسه به ال   یدندوناش قالب ته دن یزد  که من با د یکرد و قهقهه ا باز   دهنشو

 خشک شده بود..  ی خون ها

 توو صورتش زد...  یلیکه اون مرد دوباره س   هی گر ر یزد ز نایال

 به شکمش زدم که پرت شد عقب... یواقعا کنترلم رو از دست دادم و لگد محکم نکارش یباا
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و مشت و لگد    دمیچرخی...رفتم طرف اون مرد و با سرعت دورش مستهیو هولش دادم تا عقب وا  دمیرو کش نایدست ال عیسر

 بهش... زدم یم

اون بلند شد و حاال اون بود که داشت منو   ع ی...تا بخوام خودمو جمع کنم سرنیم زملحظه پامو گرفت و محکم زد  ه ی توو 

گوش خراشم بلند   اد یکه واقعا دردناک بودن و با هر برخوردشون فر  زدیبه بدنم م ییپاش...اشعه ها ای..اونم نه با دست زدیم

 ....شد یم

 ....نایبرگشت سمت ال یثیو اونم با لبخند خب   نیزم ی جون افتادم رو یب

دنبالش...سرعت   دنیی..مرد هم با سرعت شروع کرد به دو دنییو شروع کرد به دو  د یکش ی غیکه انگار خطر رو حس کرد ج نایال

 از خودش دفاع کنه....  تونستیخب مثل ما نم  یبود ول اد یهم مثل ما ز نایال

 ... رهیبم نا یتا ال نم یبش تونستمینم یدرد داشتم ول  نکهیزور بلند شدم،باا به

  هی لباسش رو از پشت گرفتم ومحکم پرتش کردم به عقب که به  قه ی رسوندم و  ی کردم...خودمو به اون عوض  دنییبه دو شروع

 درخت برخورد کرد... 

 خبر بده...   هی بدو برو قصر و به بق نایال_

  دنییباره شروع به دو..دوی...اه لعنتستین دم یرفت...سر برگردوندم طرف اون مرد که د د ییبا ترس تکون داد و دو یسر

 ....نایباز افتاده بود دنبال ال ی کردم...عوض
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چوب که جلو پام   ه ی به  ریکه پام گ  رمیاش رو بگ  قهیکردم و کم مونده بود برسم بهش،دستمو دراز کردم تا دوباره  شتریب سرعتمو

 .... نیبود و افتادم زم

رو گرفته بود و با خباثت   نایاون مرد،ال دمی منو به خودم...با ترس سرمو بلند کردم که د نا یال غ یج یبا درد بستم که صدا  چشمامو

 ... کردیبهش نگاه م

اونجا بود و به محض برخوردم باهاش محکم پرت شدم   ینامرئ  وار ید ه یانگار  ی طرفشون ول دمییبلند شدم و دو  عیسر

 مون اتفاق افتاد... اون سمت که بازم ه دم ییو دوباره دو دم یکش ی ادیعقب....فر

 ناااااااااای+ال

بود و اجازه جلو   ینامرئ وارید  هی انگار اوناهم مثل من جلوشون  ی به اون سمت نگاه کردم...بچه هاهم اومده بودن ول  یپر یصدا با

 رفتن نداشتن...

 ... کردیم  هی افتاده بود و گر ر یگ یاون عوض ی نگاه کردم مثل عروسک توو دستا نایبه ال ینگران با

  ی لیخ یمثل هاله ا   ینامرئ وار ید نیدرخت...ا ی کنم که چشمم افتاد به باال دایپ ی راه هی اطرافم رو نگاه کردم تا  یدرموندگ  با

درخت بپرم وسط   یاز باال تونستمیمن م  یعن ی نیکامل نگرفته بودش و ا  یدرخت رفته بود باال ول   یکمرنگ بود که تا وسط ها

 ... هکرد  که اون مرد درست یزندان نیا
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  یکه زخم  واریو از بس خودشو زده بود به اون د کرد یم  هی داشت گر  یشروع به باال رفتن از درخت کردم...پر  ی تعلل  چیه بدون

 اونطرف...  دم یموهام رو محکم بستم و پر ع یشده بود...سر

 نبود... یز یخب خوشبختانه چ  یپرتم کنه عقب ول  یز یچ هی  همنجایا د یشا زدم یم حدس 

  یو از پشت مشت محکم  کهیسمت اون مرت دم یی...دونطرفی ا دنیاوناهم از درخت باال رفتن و پر دنیو ساشا که کار منو د یسام

 زدم به سرش..

و ساشا هم باهاش  یبهم زد که پرت شدم عقب..سام یرو ول کرد و اومد طرف من..لگد محکم نا یکه جمع ما شد ال حواسش

 شدن... ر یرگد
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 و مت به زور نگهش داشته بودن...   اکوید یول  نطرف یباال و بپره ا ادیداشت اونم از درخت ب  یسع یپر

  می شد و محکم خورد ده یاز پشت کش ام  قه ی ...بغلش کردم و خواستم برم طرف درخت که نایبلند شدم و رفتم سمت ال عیسر

 ...نیزم

  ن یبراش اندازه گاز مورچه هم درد نداشت و ا یحت گه ید  زدمیبهش م یضربه ا  من بااون شروع شد...هر ی ریشدم و درگ بلند 

 کرده بود....  می کفر یحساب

طرف اون مرد...خنجر رو باال بردم و محکم زدم به   دم ییکه توو دستش بود رو گرفتم ازش و دو ی طرف ساشا و خنجر رفتم

 خنجر داخل بدنش نرفت...انگار که بدنش از سنگ بود...  ی زیت  یکمرش ول 

از پاهاش رو   یکیهم  ی ...اون عوضنیبه سرم خورد و افتادم زم یموندم که ضربه محکم  رهیو به بدن اون خ  ستادمیتعجب وا با

 زدن....  شکمم و شروع کرد به قهقهه ی گذاشت رو

 زده بود...  گه یحفاظ د هی نایدور من و ال ی حفاظ خوردن...عوض هی انگار بازم به  یطرفمون ول دنییدو  یو سام ساشا

 طرف خودش... دش ی و کش  نایدستش رو برد سمت ال د یخند یکه م  همونطور

 .... دادیهم عذابم م اریدردناک سام  یها اد یکر کننده شده بودن و فر ی پر ی ها غیج

 ... سوختیم یعیدار بود که شکمم به طرز فج  خیکفشش فک کنم م یعوض

 سر داد... یشاهرگش خنده مستانه ا دنیو با د  نایمن..خم شد طرف گردن ال ی پاش رو برداره از رو نکه یا بدون
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  خیاشتم رو ساق پاش و دستمو گذ  عیتوو دلم روشن..سر ی د یگلوش ام ری ز  یدگیبر هی  دنیشده بودم که با د  ره یترس بهشون خ با

 رو ساق پاش به وجود آوردم و بعد محکم پرتش کردم اونطرف...  یمحکم

و اون مرد   رون یفواره زد ب  یاهیگلوش...خون س  ر یبلند شدم و خنجر رو فرو کردم ز ع یبهش بدم سر یاجازه عکس العمل  نکه یا قبل

 ...دادمیاجازه رو بهش نم نیمن ا یول  رون یچاقو رو بکشه ب ی قی داشت که به هر طر یسع

 من نبود... یتوو دستا ی زیمشت پودر چ  هی بعد به جز  هیدست و پا زد که باالخره چشماش بسته شد و چن ثان  اونقدر
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من...با   شیو ساشا اومد پ  نایرفتن سمت ال  ی و سام  یسمتمون....پر دنیی دو ع یرفتن و بچه ها سر نی ها هم از ب وار یمردن اون،د با

رفت و   یاهیجونم کرده بود...چشمام س  ی...درد شکمم ب دمیفهمیمن نم  یول گفت یم یی زایو چ شد یاش باز و بسته م لب ه ینگران

 سقوط کردم...  نیبه سمت زم 

________________________________ 

بلند شدم که سرم خورد به سر اونا و آخ هممون در   دفعه یو  دمی..ترس دمیتا کله باال سرم د7چشمام رو باز کردم که  ی جیگ با

 ...اومد 

 تعجب داشت...  ی واقعا جا نی و ا  می وسط جنگل بود هنوز

 !!! م؟یینجایما چرا هنوز ا_

 قصر..  متیبردیم  ع یسر ی خوایم ایشد  هوش یب  سین شتر یب قهی :پنج دقیپر

 ... قهیواقعا!!!همش پنج دق _

 :اوهوم... یپر

 گونه اش زدم و با لبخند گفتم   یرو  ی گرفتم...بوسه ا یرو از بغل سام  نایرو تکوندم و ال م یخاک یشدم و لباسا بلند 

 عشقم..  یخوب_

 .. ی:خوبم خاله تو خوبنایال

 ... زمیاره عز_

 :خاله...نایال

 جونم؟_

 ن؟؟یریگ ینم یعروس  گه ی:تو و ساشا دنایال

 ...می شیقصر و واسه جشن آماده م  میگردیخاله...االن برم میریچرا نگ _

 ... میزنیرو بهم م ی بخاطر اتفاق االن عروس  کردیفک م چارهی ...خخخ بد یکش ی حرفم حس کردم ساشا نفس راحت نیباا

 و با خنده گفت  د یزودتر دستم رو کش  اکویساشا که د  شیو خواستم برم پ  نیرو گذاشتم زم نایال
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 کنم...   یر یار هم قرار گرفتن شما دوتا جلوگمن مسئولم از کن ی ....ول:شرمنده هااکوید

 رو برا ساشا باز کرد... ششینگاه کرد که اونم ن  اکویساشا با اخم به د یگرفت ول خندم

 سمت قصر...  میو با بگو و بخند راه افتاد  میبحث رو ادامه نداد گهید
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ذوق زده ام   ی بیتوو تنم به طرز عج م یعروس  د یزدم...لباس سف تیرضا یاز رو  یبه خودم انداختم و لبخند  ینگاه

بود و تاج   خته یزده بود و آزاد رو شونه هام ر زیکه به دستور مامان واسه آماده کردنم اومد بود،موهام رو فر ر یشگری....آراکرد یم

واسم    یل کرده بود...خط چشم کلفتموهام گذاشته بود و تور لباس عروسم رو وص ی روداشت  نیرو که کامال نگ  ی وخوشگل فیظر

رژگونه   هی پشت پلکام زده بود و با  ی رنگ  یکمرنگ دود   یل یخ هیاستفاده کرد بود و سا یاز مژه مصنوع ملیر ی بود و به جا دهیکش

ر داشت...بخاط  ی ادیدوخته شده و پف نه چندان ز  ردا  نیرو کامل کرده بود...لباسم به خواست خودم آست شمیو رژ سرخ رنگ آرا

 رو انتخاب کردم...  ید یپاشنه تخت سف یکفش پاشنه بلند شدم و کفش ها  الیخی قد بلندم ب

 اومدن داخل...  سیم یگفتم که در باز شد و مامان و آرت ی خودم دل کندم و بله ا دن یدر اتاق از د یصدا با

 آروم مامان رو بغل کردم...   یلیبهشون زدم و رفتم جلو و خ یلبخند 

 ...زمیعز یخوب شد  یلی:خمامان

 ممنون..._

 زد که با لبخند جوابش رو دادم.... یهم برام چشمک سیمیآرت

 تاجم بود رو گردنم انداخت... ه یکه شب  یفیکه توو دستش بود رو باز کرد و گردنبند ظر ی جعبه ا مامان

 تاجمه... ه یچقدر شب نیمامان ا_

 رو انداختم... نایا میدوتا باهم بودن...منم واسه عروس   نیخودشه...ا:اره ست مامان

 خوشگلن... یلیخ_

 ... رونیرفت ب  بنمتیتوو مراسم م   نکهیگونه ام زد و بعد گفتن ا  یبوسه رو  مامان



 ۲دخترماه 

233 
 

 ...ایخوشگل شد  طون ی:ش سیآرتم

 ... ینیبب یخوشگل بودم چشم نداشت_

 ...یگ ی :بله بله تو راست م سیمیآرت

 کوفت...مراسم شروع شده؟؟ _

 ... یکه توهم با بابا بر نییپا م یبر ای...بستادنی :اره همه توو باغ واسیمیآرت

 ... میرفت رون یاز اتاق ب  سی میو همراه آرت  دمیبه لباسم کش یگفتم و دست  یا باشه

 تا کال به فنا برم...  فتمیرفتم و چن بار کم مونده ب نییاز پله ها پا سیمیکمک آرت با

 به ما دو تا بود...  ره یبود و با لبخند خ ستادهیپله ها وا نییپا اباب

 طاقت طرفم اومد و آروم بغلم کرد...  یبهش که ب مید یرس  باالخره

 ....نم یبی رو م تیخوشحالم که حداقل عروس  یلی خ یدخترم ول نم ی:نشد بزرگ شدنتو بببابا

 دستش زدم...   یرو  ی زدم و آروم بوسه ا ی پر بغض لبخند 

 ... می رفت یبعد بابا دست منو گرفت و باهم به سمت در خروج  قه یو چن دق رون یرفت ب سیمیآرت

 

#part166 

 

بود و مشتاقانه   ستاده یکه اونجا وا ییبه ساشا  دمیرس یجلو پامون پهن بود که آخرش م یفرش قرمز طوالن  هی  میدر که خارج شد  از

 ... کردیبهم نگاه م

 ...شناختمینم ویکس گه یبودن که من به جز دوستا و خانوادم د ستاده یوا  یادیافراد ز ی نراه طوال نیا کنار

 ... می و دست بابا رو فشردم و راه افتاد دمیکش  یق یعم نفس

 ....ومد یما م ک یو ساشا هم آروم آروم نزد  می رفتیآروم م ی قدم ها با

 ....بابام با لبخند دست منو گذاشت توو دست ساشا و گفت مید یکه به ساشا رس  م یراه بود  یوسط ها  بایتقر
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 ..نی:خوشبخت بشبابا

 :ممنون پ..ساشا

 گفت   یکننده ا  رهیبابا مواجه شد با لبخند خ  د ییبا تا  ی به بابا نگاه کرد و وقت د ی رو قطع کرد و با ترد حرفش

 :ممنون پدر جون...ساشا

 ه مخصوص خودش بود... ک  ی ا یشونه ساشا زد و رفت طرف صندل  یرو  یدست بابا

 ....گاهیسمت جا می و رفت  می با لبخند برگشت سمت منو و بعد راه افتاد ساشا

  گهیهمد  ی بهم،روبرو رهیتوو دستش بود...من و ساشا خ یبود و کتاب  ستادهیاونجا وا یکه مرد  گاهیبه جا مید یرس  باالخره

 ... میستادیوا

 رو زد،بااجازه از پدرم شروع کرد...  یمقدمات ی حرفا نکه یمرد بعد ا اون

 ... یو دوستش داشته باش   یمرد بمون  نیکنار ا شه ی...همیو خوش  ی...در سختیکه در تمام مراحل زندگ ی کنیقبول م  ایآ ل ی:آرمرد

 و تاابد دوستش خواهم داشت...  کنم یبودم با لبخند گفتم:قبول م   رهیساشا خ یکه توو چشما  همونجور

 ... کنمیرو به ساشا هم زد و بعد قبول کردن ساشا،گفت:من شما رو زن و شوهر اعالم ممرد همون حرفا  اون

    

 فصل دوم(...  انی)پا

 ..یاما فصل سوم دخترماه بزود  و
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