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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  

 شود...  یکه ماه کامل م  یدر شب 

 ، ییآ یم تو

 من... و

 است... یینور و روشنا یکه زاده یدختر 

 ! دهمی در آغوِش گرمت قهقهه سر م مستانه

 است.  مانن ی در کم یدیپل یرویکه بدانم نآن  یب

 . دیپای را م مانیهاعاشقانه  یچشم  ریز و

 حال من ...  و

 ...یدیسپ  رومندین  یبانو  ،یتیآرم

 ... ردی عشق من و تو قرار گ انیهر آنچه م آورمی زانو در م به

 

http://www.romankade.com/
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 ⟦ کامل ماه  ⟧

اش دوختم. سارا بود؛ با همون  کندم و نگاهم رو به چهره  کمیاسمم، دل از دفتر خاطرات کوچ دنیشن  با
 قرمزش نفس زنان گفت:  یهالپ 

 کارت داره! ی. خانم مددای_زود ب 

 ام رو زمزمه کردم: لب نوشته ریشدم. ز رهی تکون دادم و دوباره به دفترم خ یسر 

رو شروع    دیجد یزندگ هی دیام گذشت و حاال باکه بدون خانواده ی_ هجده سالم شد... هجده سال
و من...  مونمی باز هم من م نی. بعد از ازنهی موج م یکسی و ب  ییکه سرتاسر اون تنها یای کنم؛ زندگ 

 که از آخرش خبر ندارم! یبه سمت سرنوشتم برم؛ سرنوشت   دیکه با یمن

حرکت   یو به سمت اتاق خانم مدد  دمیکش یق یگذاشتم. نفس عم کمی کوچ زیم  یرو بستم و رو دفتر
 یابزرگ قهوه زی به داخل رفتم. طبق معمول پشت م  د،ییبفرما دنیبه در زدم و با شن یا. تقه کردم

که از هر   اشده یچروک یبا چهره  ی. خانم مددستادمیروش او روبهرفتم   ترکیرنگش نشسته بود؛ نزد 
 یااشاره  یبه صندل یبرد، با مهربون   یپ شی زندگ یهای و سخت  اتی به تجرب شدی و چروکش م  نیچ

 هاش رو در هم گره زد و گفت: سر تکون دادم و نشستم. انگشت  نم؛یکرد تا بنش

 !هیکه امروز چه روز یدونی جان، خودت خوب م  یتی_ خب آرم

! بغض تو  گذرهی پرورشگاه م یتو یاومدنم و زندگ  ایبره؟ امروز هجده سال از به دن ادمی شدیم مگه
 د و فقط سر تکون دادم. ادامه داد:حرف زدن ندا یگلوم اجازه 

 . یبرس  ییو به مراتب باال یکن ی خودت زندگ  یوقتشه برا گهی! دیهست ی_ تو دختر خوب و باهوش

 . شدیتر مبار  هام اشکو چشم شدی تر م گلوم بزرگ و بزرگ  یبغض تو گفتیکه م یاهر کلمه با

  یبرا یبه درست  یکه بتون یرسیم یای به اون درجه سن یکم دار و کم  شهی_ امروز هجده سالت م 
باز ازت   یبا رو یکه ازدواج نکرد ی. ما تا وقت یدونیرو هم م جان یا طیشرا ،یر ی بگ میتصم  تی زندگ
 . میکنی م ییرایپذ

 انداخت.  یتک نگاه سمیخ یهامکث کرد و به چشم یالحظه 
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  یبد لیادامه تحص یبرات انجام بدم. اگه قصد دار  ادییاز دستم بر م  یتا اگه کمک جان یا یای_ گفتم ب
 . زمی سرکار، به من بگو تا کمکت کنم عز یبر  ای

  ییکردم و با صدا ینگاه زدیدرونش موج م یاز آرامش و مهربون  ییایکه در اشیاقهوه یهاچشم به
 آکنده از بغض گفتم: 

 بغلتون کنم؟  تونمی _ م

و  خودم رو در آغوش پر مهرش پرت کردم. باالخره   اوردمیطاقت ن گهیم اومد. دزد و به سمت یلبخند
 هام روونه شد. گونه یهام شکست و اشک روسد اشک

 ونیهام کنارم بود. مدو غم های شاد یام رو پر کرده بود و تومادر نداشته   یها جاسال  نیا تموم
  کردمیهام رو پاک مکه با پشت دست اشک  یاومدم و در حال  رونیبودم. از بغلش ب  هاشی مهربون

 لبم نشوندم. یرو  یلبخند تلخ

هم   ایدن نیا ی! هرجادییپشتوانه دارم؛ اون هم شما هیفقط  ایدن نیمن تو ا دی دونی م ی_ خانم مدد
 . کنمی فراموشتون نم وقتچیه د یکه باشم مطمئن باش 

اش رو با سر انگشت  چشم ینشست و نم اشک گوشه کشیبار یهالب  یسرشار از محبت رو یلبخند
لب گفتم و از اتاق خارج شدم. به    ریز  یام کرد؛ خداحافظبدرقه یو با لبخند میگرفت. از هم جدا شد

  یمدد مام به خان طبق گفته  دم؛ی زده شده بود فکر  کردم. به اتاق خودم که رس نمونیکه ب ییهاحرف 
 آماده شدم. یرفتن به هوا خور  یبرا

 یآلوده یزدم و هوا  رونیلبم بنشونم. از در پرورشگاه ب یرو  یهر چند مصنوع یکردم لبخند یسع
 کنم. یط ادهیگرفتم راه رو پ میکردم و تصم رونی رو از ذهنم ب یفرستادم. افکار منف  هامه یتهران رو به ر

  یبرا یبود و از طرف می. امروز تولد هجده سالگانی دادم افکارم تو آسمون ذهنم به پرواز در ب اجازه
که کنج دلم خونه کرده   یشگیهمون غِم هم گهید یداشتم و از طرف جانیسِن خاص ه نیبه ا دنیرس

تش سم  به یفروش  ین یریش دنیکنم. با د قیرو خالصانه به وجودم تزر یشاد نیا دادی بود اجازه نم
رو به همراه    کیرو انتخاب کردم. وارد مغازه شدم و ک  یک ی کوچ یِ شکالت  کیک ن یتریرفتم و از پشت و

 .دمیشمع عدد هجده خر
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دو نفره انتخاب  زیم کیچند سال پاتوقم شده بود رفتم و  نیکه تو ا یابه سمت کافه شهیهم مثل
جوون فضا رو   یدختر و پسرها یهاها و صبحت خنده یکردم و نشستم. کافه نسبتًا شلوغ بود و صدا 

 رو به وجود آورده بود.   یجالب ی کافه هارمون تیال کی پر کرده بود و با موز

  یلبخند تلخ ک،ی شدم به ک  رهی. خارهیبرام ب  تی کبر کیگذاشتم و از گارسون خواستم  زیم  یرو رو کیک
روز کنارم    نی. کاش پدر و مادرم هم تو اصورتم بود رو به لب آوردم یِ مدت جزء جدا نشدن نیکه ا

کنه.  خرابشده بود و قصد داشت روزم رو  دایگلوم دوباره پ  یبغض کهنه  یحضور داشتن. سر و کله
  تونهیمادر م هیقدر که چرا پدر و مادرم من رو نخواستن؟ چه کردمی فکر م  نیروزها به ا نیتموم ا
. دلم از دیگونم غلت یاشک مزاحم رو یدا ول کنه؟! قطره اش رو به امان خ دل باشه که جگر گوشهسنگ

 گرفت.  مییو تنها یکسی ب

و انگار با   خوردی پدر کنج دلم خاک م منتی مادر و آغوِش ب  یهای ها حسرت مهربون سال  نیا تموم
 .شدی م شتریتر و ب حس هم بزرگ  نیتر شدنم ابزرگ 

. من پر از  کنمی هام حس م تک سلولدرد رو با تمام وجود و تک  نیکه هجده سالم شده، ا االن
رو   امقهی یدرست تو اوج شاد یبهش توجه نکنم ول  کردمی م یکه سع  یحسرت بودم؛ حسرت

 .دیکشی م  رونیرو از اعماق وجودم ب  میو تمام شاد گرفتیم

روم  پوِش روبه ر خوش و متعجبم رو به دخت  سیاومدم و نگاه خ رونی از فکر ب  یتق کفشتق  یصدا با
 دادم.

 گفتم: اومدی که از ته چاه در م ییصدا با

 د؟ یی_ بفرما

 بهم انداخت و مودبانه گفت:  ینگاه

 نم؟یبنش  جانیا تونمی _ م

 پر شده بود.  با یتقر زهای به اطراف انداختم؛ تموم م ییگذرا نگاه

 گفتم:  یکی با لبخند کوچ نیبنابرا

 . دیی_ حتمًا، بفرما
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 روم نشست. کرد و روبه  یتشکر 

سرش رو بلند کرد و نگاه جسور   یناگهان  یلیگذشت که خ  یاقهی. چند دقمیمعذب بود یدومون کم هر
تار کرده بود. لبخند   یرو کم  دمیچشمم بود د  یکه هنوز تو یهام دوخت. اشکو جذابش رو به چشم

 نشست و گفت:  شیاقلوه یهالب  یرو  یمهربون

   ؟یبشه خانم یقشنگت اشک  یهاباعث شده چشم ی_ چ

کرد. دستش  دنیاشکم جون گرفت و شروع به جوش یحرفش انگار داغ دلم تازه شد، چشمه  نیا با
که  ییهاو با چشم گفتمی نم یچی بود حرکت داد و دستم رو گرفت. ه زیم یرو به سمت دستم که رو

 .  زدیمبهم موج م یهاش غم. عمق چشمکردمی نگاهش م دیباری مثل ابر بهار م

 ه؟یاسمت چ  ؟یزنی _ چرا باهام حرف نم

 بغض گفتم:  با

 .یت ی_ آرم

 هیها حرف زدن با وقت  یکن. بعض یجان باهام حرف بزن، خودت رو خال  یتی! آرمی_ چه اسم قشنگ
 از حرف زدن با صد تا آشنا بهتره. بهیغر

 یهادختر جذاب که عمق چشم نیبه ا تونمیم نستمدوی حرفش موافق بودم. اما نم  نیبا ا  بیعج 
  زم یبر تونستمی م نم؛ی . قرار نبود اون رو دوباره ببشدیم د یاعتماد کنم؟ شا دیغم رو د شدی م  شیجنگل

 گفتم:  یفی ضع یازدم و با صد ایدلم تلنبار شده. دلم رو به در  یرو که هجده ساله رو یدرد نیا رونیب

 _ از کجا شروع کنم؟

 زد و دستم رو فشرد:   یبخش  نانیاطم  لبخند

 _ از هر جا که الزمه.

چند سال قورت دادم و لب باز کردم و گفتم... گفتم از  نی و بغض بزرگم رو مثل ا  دمیکش یق یعم  نفس
دلم تلنبار شده   یکه رو ییاز دردها کرد،ی م تی ام رو اذها روح خسته و فرسوده سال  نیکه ا یهر چ

و از حسرت   ی زندگ نیبودنم تو ا فی ام نداشتم. ازبالتکل دخترونه یهادرد و دل ی که برا یبود و مخاطب
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 یکردم که پا به پا دایپ یهق تو آغوِش دختر گفتم که خودم رو با هق قدرنیداشتن خانواده... ا
 بود.  ختهیاشک ر م یزندگ زیانگداستان غم

که به سمتم گرفته  ی. باالخره ازش جدا شدم و با دستمالختمی گرمش اشک ر تو آغوِش  یاقهیدق چند
خودش رو نشون  شتریهاش که حاال غم درونش ببه چشم یکردم. نگاه زی بود آروم صورتم رو تم

 انداختم و گفتم:  دادیم

 .دونمی _ من هنوز اسمت رو نم

 هستم. یاسی_ 

 خانم. یاس یکردم   تتیاگه اذ دی_ ببخش

 صورتش نشست:  یرو  یمصنوع اخم

 . زمی بتونم کمکت کنم عز شمی دختر، خوشحال م هیچه حرف نی_ ا

 قلبم برداشتن.  یرو از رو  ییلویصد ک یوزنه  کیلبم نشوندم. انگار  یرو  یقدردان لبخند

 !زمی تولدت مبارک عز ،یتیآرم  ی_ راست

 دادم.  لشیکوتاه تحو یاحرف سرم رو بلند کردم و خنده  نیا با

 گلم.  یرس_ م

 زد و گفت:   یچشمک

 ناهار خوشمزه مهموِن من.  هی_ کادوتم 

 . ندازمتی_ نه گلم، تو زحمت نم 

 دختِرخوب. کننی _ حرف نباشه کادو رو که رد نم

 نگفتم. یز ی زدم و چ یلبخند



 ماه کامل 

8 
 

رو روشن کرد. بعد با لبخند   کی ک یشمع رو یاسیآورد و  تیهامون رو به همراه کبرسفارش  گارسون
 گفت:  یطونیش

 . نمی_ آرزوت رو بکن بب 

از خدا  یز یبکنم. خب االن چ  ییهام رو بستم و فکر کردم چه آرزوکردم. چشم یاهخند  تک
 که الزمش دارم!   ی وقت یکردم برا رهی پس شانس آرزوم رو ذخ خواستم،ی نم

 ازت بخوام"  که الزمش داشتم ییجا هیآرزو رو  نیا کنمی " آرزو م 

رو خاموش کردم و با ذوق  کیک  یشمع رو یهام رو باز کردم؛ با فوت محکمو چشم  دمیخند
 .یاسی یهازدن شدم به دست رهیخ یابچگونه 

 .میزد رونیو از کافه ب میخورد یاسی یمانه یصم یهای ها و شوخرو با خنده  کیک

رستوران حرکت   هیخودش به سمت  یو طبق گفته  می شد یاسیرنگ  یاو شش نقره   ستیدو سوار
کنم و   دایبخرم و کار پ خونه   خوامیم کهنی. تو طول راه موضوع مستقل شدنم رو بهش گفتم. امیکرد

 و در جواب گفت:  دادی هام گوش مبزنم. با دقت به حرف  رونیاز پرورشگاه ب 

 . گمی جا بهت م اون برات دارم که  شنهادیپ هیرستوران،  می رسی _ صبر کن االن م

 که بدجور کنجکاو شدم. زدیهام داد منزدم، اما چشم یکج کردم و حرف  یرو با کنجکاو سرم

چند  نی رو بشنوم. تو هم یاسی  شنهادیدل تو دلم نبود پ زدم؛ی ضربه م نیتند به کف ماشپام تند  با
. بغلش انگار برام  شناسمشیساله م نیکه انگار چند دمیدی بهش م  کیخودم رو نزد  یساعت جور 
حس آشنا که انگار   هیدرکش کنم.  تونستمیکه خودمم نم دادی بهم م یحس خاص هیآشنا بود، 

 از من دوره... هاستالس

. نگاهم رو به دور تا دور  میو به سمتش حرکت کرد میشد ادهیپ م؛یدیبه رستوران مورد نظر رس  باالخره
. به اطراف  شدی پخش م  یو آروم تی ال کیت. موزداش  یو قشنگ کیش یرستوران دوختم. فضا 

تنشون بود. ناخودآگاه نگاهم  یرسم یهاجا حضور داشتن لباس که اون  ییانداختم؛ اکثر کسا ینگاه
  یاسیشدن دستم توسط  دهیکجا! با کش جان یام گرفت؛ من کجا و اخودم افتاد. غصه یبه لباس ساده

نبود. با دست   دیتو د ادیکه ز ییجا  م؛یکنج رستوران رفتپوچم خارج شدم. باهم به سمت  االتیاز خ
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حس   ورانرست  دیسف یو من دوباره به اطراف نگاه کردم. فضا میهردو نشست  نم؛یتعارف کرد که بش
  یباکالس نی کجا و  رستوران به ا ی مکان نبودم. مِن پرورشگاه نیمن، مال ا یول دادی به آدم م  یخوب

 اومدم و به چهره مهربونش نگاه کردم.  رونیب امیی ای خولی از افکار مال یاسی کجا! با حرف 

 ؟ یشده خانم  یز ی_ چ

 تکون دادم.  نیرو به طرف  سرم

 مرتبه.  ی_ نه، همه چ

 ادامه دادم: یبا کنجکاو بعد

 ؟ یگی رو نم  شنهادتی_ پ

 شد و گفت:  یجد اشافهیق

 یدار  یقصد نیتو هم همچ  دمیفهم  یکنم، وقت دایو  کار پ   رمی خونه بگ هی خوامی _ راستش من هم م
هر دومون به  یو هم برا میستی هم تنها ن یجور نیا  م؟یریخونه با هم نگ هی که چرا  دیبه ذهنم رس

 ه؟یتره؛ نظرت چ صرفه 

  شنهادیپ نی رو داشتم. درسته که ا دنشیشن  یکه آرزو دمیشنی رو م  ییزایرو ابرها بودم! همون چ انگار
مشکوک خوب فکر کنم.  شنهادی پ نیکه به ا شدیم نیکه داشتم مانع ا یادیمشکوک بود اما ذوق ز 

 گفتم:  یآشکار  یصورتم رو پوشوند و با خوشحال  یالبخند گنده 

 .کنمیقبول م لیبشنوم. با کماِل م تونستمیبود که م یشنهاد یپ نیبهتر نی_ ا

 و گفت:  دیهم خند یاسی

 _ پس مبارکه!

از   تی هم به تبع یاسیها اومد. من جوجه سفارش دادم و گرفتن سفارش  یموقع گارسون برا همون
 من همون رو انتخاب کرد. 
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راه کنه و خبرش رو به کارهاش رو روبه  یاسی و قرار شد  می خونه و  کارهاش صحبت کرد یدرباره  یکم
که اون لحظه   میشد یآوردن و در سکوت مشغول خوردن جوجه کباب من بده. باالخره سفارشمون رو  

 رو برام داشت.   میطعم زندگ  ن یبهتر

 . میزد رونی از رستوران ب میبود یاسی حساب که مهمون  هیاز ناهار و  تسو بعد

شدم. خودش   ادهیپ  شیدادم و من رو رسوند. شمارم رو گرفت و از ماشن  یاسیپرورشگاه رو به   آدرس
 محو شد و رفت.   دمید یاز جلو  یوق هم با تک ب

  یکردم و با خستگ ضیهام رو تعوراست به سمت اتاق حرکت کردم. لباس  کیپرورشگاه شدم و    وارد
 تخت پرت کردم.  یخودم رو رو

رفت ازش بپرسم چرا  ادمی! یمهربون و دوست داشتن  یِ اس یسمت امروز و  دیسوق کش فکرم 
 یدادم و  به خودم قول دادم تا وقت  یکنه.  سرم رو تکون  یاش زندگجدا از خانواده  خواستیم

که   یزندگ  شدی م یعنی شد،ی سرک نکشم. باورم نم شیبده تو  مسائل شخص یح یخودش نخواد توض
ها بودم. . رو ابر شدیبهش برسم؟ ممکن بود؟ با فکر به مستقل شدنم قند تو دلم آب م مآرزوشو داشت

 . وستیپیم قت یبود و حاال به حق ای من رو یوزها برار نیا

 هام رو ربود.هام گرم شد و خواب چشمکم پلکافکارم بود که کم غرق

به  ی. کالفه دستدمیتهران کش  یکنار پنجره بلند شدم و دست از نگاه کردن به شهر شلوغ و آلوده  از
نه   یازش نبود. نه زنگ یخبر  چیه  و گذشتی م دمیرو د یاس یکه  یهفته از وقت کی. دمیموهام کش

  یاسیبا  دار یاون قول و قرارها و د یهمه کردمی انگار از اول هم وجود نداشته! احساس م ،یامک یپ
 خودم بوده.   یپوچ و دوست داشتن یایرو

 پرشور و پر سر و صدا بود.   شهی رفتم. پرورشگاه مثل هم رونیدادم و از اتاق ب رونی رو کالفه ب نفسم

مجنون نشستم. نگاهم رو به دور تا دور   دیدرخت ب یهیرسایز ی مکتین یرفتم و رو  اطیسمت ح  به
 یهاخنده  یو صدا زدنی قدم م اطی ح یسرسبز و دلباز دوختم. چند تا از دخترها تو اطیح

  مکتیچند تا ن  ی. نگاهم به سوگند افتاد. مغموم و گرفته رودیرسیسرخوششون به گوش م
 زانوهاش گذاشته بود. یبود و سرش رو رو تهتر نشسطرف اون
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اش گذاشتم. سرش رو بلند کرد و با  شونه   یشدم و به سمتش رفتم. کنارش نشستم و دستم رو رو بلند
 نگاهم کرد.  یک یلبخند کوچ 

 _ باز دِل سوگند کوچولومون گرفته؟

 نزد. یو حرف  دیکش یآه

 گفتم:  دوباره

 ؟ یباهام حرف بزن یخوای _ نم

 مکث کرد و بعد با بغض جواب داد:  یالحظه 

ام خانواده   شیها االن پبچه یهی مثل بق  دیچرا مامان و بابام من رو نخواستن؟ چرا من نبا یت ی_ آرم
 باشم؟  

. میکردی رو درک م گهیهم د ی مون مشترک بود و به خوب لبم نشست. درد همه  یرو  یتلخ  لبخند
 و گفتم:  دمیکش  شیشمیابر یموها یوار رو دستم رو نوازش 

و  مونهی مثل قبل نم زیچ چیرو بدون که ه نیو ا یبساز  طیبا شرا دیتو با ی ول  زم،ی عز دونمی _ نم
و زمان و کائنات   نی که زم ین یبیوقت ماون  ؛یگام با سرنوشتت قدم بردار هم هی . فقط کافکنهی م  رییتغ
 .دهی قشنگش رو بهت نشون م یرو یتو هستن و زندگ عیمط

هام رنگش رو به چشم  یدرشِت مشک یهانشست و چشم  فشیظر یهالب  یرو یقشنگ  لبخند
 دوخت.  

 .  یکنیحالم رو خوب م  شهیتو هم ؛یتی_ ممنونم آرم 

 .  دمیبه کتفش زدم و خند یآروم یضربه 

 یرو شهیهست که هم یاومده و االن پونزده سالش بود. چند ماه جانیبه ا  یاز پنج سالگ سوگند
بدجور آزارش   جوابی درد ب نیو ا شهی . داره بزرگ م رهیگی و زانوهاش رو بغل م نهیشی م  مکتین نیا
 .دهیم

   م؟یبدون سرپرست و خانواده بزرگ بش دیکه با هیگناِه ما چ گفتی م  یکی  کاش
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 رنگارنگ باغچه دوختم.  یهاو نگاهم رو به گل  دمیکش یآه

 .  دمیکش رونی شلوارم ب بیرو از ج  لیو موبا دمیدست از فکر کش  لمیزنگ موبا یصدا با

 پاسخ رو فشردم. یدکمه دیناشناس دوختم و با ترد یرو به شماره  نگاهم

 رو دم گوشم قرار دادم.  لیموبا

 _ بله؟

 : د یچی گوشم پ یتو ییآشنا  یدخترونه یصدا

 .امیاسیجان،  یت ی_ سالم آرم

 گفتم:  جانی لبم نشست و با ه یرو  یلبخند

 منتظر تماست بودم.   ؟یخوب   زم،ی _ سالم عز

 . دیکارها طول کش کمی شرمنده   ،ی_ مرس

 گلم. ستین  ی_ دشمنت شرمنده مشکل

 م؟ ینیهم رو بب  میتونی م یک  نمیخواستم بب  زمی_ خب عز

 رو به سمت جلو سوق دادم و گفتم:  هاملب

 _ امروز بعد از ظهر چطوره؟

 دنبالت.  امییم  شی ساعت ش ه،ی_ عال

 _ باشه، خداحافظ. 

 . زمی _ فعالً عز

شد.   یاجازه بده بادم خال یخانم مدد دیبا کهنیا یادآور یلبم نشست؛ اما با  یذوق زده رو یلبخند
 ممکن بود اجازه بده؟ از جام بلند شدم.  یعنی
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 یحرکت کردم. همهمه  یانداختم. وقت ناهار بود. به طرف غذاخور  یدستم نگاه یساعت مچ هب
بزرگ   یل یمستط یزهای رنگ و م دی فضا رو پر کرده بود. چشم چرخوندم و دور تا دوِر سالن سف  یدیشد

سِر   شکنار سارا و مهناز رفتم و بعد از سالم و خوش و ب  ی خال  ِی رو از نظر گذروندم و  به سمت صندل
 جام نشستم. 

بهم خوردن  یو فقط صدا دی سالن خواب یها بودم که ناهار رو آوردن. همهمه صحبت با بچه  گرم
 .شکستی ها سکوت رو مها به کف بشقاب قاشق و چنگال 

 استراحت وارد اتاق شدم.  یاز ناهار برا بعد

 زد و گفت:  یسوت کوتاه میورودم مر با

 ه؟ی! خبریآر  یشد دای_ چند وقته کم پ

 شدم:  رهیخ  طونشی ش یِ عسل یهاو به چشم دمیخند

 سرت گرمه. یگردی شما با از ما بهترون م کهنیمثل ا  یول جام؛ن ی_ من هم

 شده بود کردم.  یم یصم  یلیخ  میبا مر یکه تازگ نبیبه ز یابا سر اشاره و

 زد و گفت:  یرنگلبخند کم  نبیز

 .نیهست ی می با هم صم یادیز کهنی مثل ا دم،یشن  میاز مر ادیرو ز رتونی_ ذکر خ 

 مثبت تکون دادم و گفتم:  یرو به نشونه  سرم

 هرحال مواظب دوستم باش.  _ به

کردم و  میتنظ میساعت پنج و ن یرو برا لمیگفت. به سمت تختم رفتم و موبا یالب حتما  ریز
 هام رو بستم. چشم

 شدم.   زیخم یهام رو باز کردم و تو جام نچشم  لی آالرم موبا یصدا با

باز شد و از   شمین یاس یقرارم با  یادآور ی به اطراف نگاه کردم. با  جیحرکت موندم و گ یلحظه ب  چند
 جام بلند شدم.  
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 زدم.   رونی آماده شدم از اتاق ب کهن یا دوختم عوض کردم و بعد ازبلند و خوش   یرو با مانتو هاملباس 

 به در زدم.  یا حرکت کردم و تقه  یطرف اتاق خانم مدد  به

 آروم وارد شدم و سالم کردم.  دشییبفرما یصدا با

 به سر تا پام انداخت و گفت:  یابروش رو باال برد. نگاه یتا هی

 ؟ یتی_ جانم آرم

 پا و اون پا کردم و گفتم:  نیا یکم 

 یکه درموردش بهتون گفته بودم! تا با هم درباره ی دنبالم همون ادیب یاسی قراره  ،ی_ خانم مدد
 . رمی رفتن ازتون اجازه بگ یاومدم برا م،ی خونه حرف بزن  یکارها

 گفت:  یمیرو درهم گره زد و با لحن مال  کشی بار یابروها

فقط چند روزه که   ؟یدختر اعتماد دار  نیتو به ا هیاگهیارم بحث دبهت اعتماد د کهن یجان! ا یت ی_ آرم
 . شیشناس یم

 مغموم بهش نگاه کردم:  یاافه یق با

 فرصت منه! نیتنها فرصت و بهتر نیا یول نیخانم، شما حق دار دونمی _م

 اضافه کردم:  ینیری نگاه کردم. با خود ش یمتفکر خانم مدد افهیاسترس به ق با

کالً   نینبود یباز هم راض  دنش ی. اگه شما با دارمیب  شتونیرو پ یاسی دمی _خانم بهتون قول م
 !شمی م هیقض الیخی ب

 هام نگاه کرد و گفت: چشم تو

 . نمیخانم شما رو بب یاس ی نیکن تا من ا نییرو تع  یروز  هیدختر جون!  خوبی ل ی_خ

 تند تکون دادم.  باز سرم رو تند  شی با ن 

 _ چشم نوکرتون هم هستم.
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 با مزه گفت:   یتشر  با

 چه طرز حرف زدنه دختر! نی_ ا

 به سمتش برگشتم: یخانم مدد یاز اتاق خارج بشم که با صدا خواستم

 !ی_در ضمن، قبل ساعت هشت پرورشگاه هست 

 زدم.   رونیاز اتاق ب  یای . با خداحافظ دیتاسف تکون داد و خند یاز رو یگفتم. سر  ییبلند و باال چشم

 . دادی رو نشون م قهیبه ساعت انداختم که پنج و پنجاه و پنج دق ینگاه

 موندم.  یاس یدر منتظر  یزدم و جلو رونیپرورشگاه ب  از

 سالم کردم.  یپام ترمز زد. با خنده سوار شدم و پر انرژ  یساعت مقرر شده جلو راس

 هم در جواب با لبخند گفت:  اون

 .زمیت عزماه  ی_ سالم به رو

 و با ذوق گفتم: دمیهام رو به هم کوبدست کف

 قدر ذوق دارم!چه  یدونی _ نم

 نشست و گفت:  شیاقلوه یهالب  یرو  یظیغل  لبخند

 . می_ فعالً ذوقت رو نگه دار تا برس

بدنم حس   یهاتک سلول  رو با تک  جانی کرد. ذوق و ه  شتریبهم زد و سرعتش رو ب یهم چشمک بعد
  یفرصت  ن یهمچ تونستنی مثل من م یچند تا بچه پرورشگاه  دم؟یرسی به آرزوم م یعن ی. کردمیم

 ما...  یبهتر از ما داشتن؛ ول  یزندگ  شدنی ها انتخاب مکه توسط خانواده ییهاداشته باشن؟ اون 

  خواستیم  یم یبود که چرا من انتخاب نشدم؟ اون بغض قد نیا میاز سواالت حل نشده زندگ یکی
 خوامی منه! نم یبرا یاالعادهه با قورت دادن آب دهنم پسش زدم. امروز روز فوقنشون بده ک یخود

 خرابش کنم.  گهید یهاز یبا فکر کردن به چ
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 یقدر بزنه. من هم اون یهم انگار قصد نداشت حرف  یاسیو  میتو راه بود قهیپونزده دق حدوداً 
شور خون رو تو دهنم  ینمونده و مزه  یباق نوامی از لِب ب یز یچ گهیداشتم که د جانی استرس و ه

  ندساختمون نگه داشت. رو بهم کرد و با لبخ هی یکوچه و جلو هیتو  دیچ ی. باالخره پکردمی حس م
 گفت:  یحیمل

 شو دختر.  ادهی_ پ

  تِ یکامپوز یروم دوختم. نماروبه یاومدم و نگاهم رو به ساختمون حدودًا ده طبقه رونی ب  نیماش از
کنارم سرم رو به طرفش برگردوندم و نگاه   یاسی . با قرار گرفتِن کردی م ادیرو ز تشیرنگش جذاب  دیسف

 پر از سوالم رو بهش دوختم.

 صورتم گرفت.  یرو جلو یدیرو باال آورد و کل دستش

 ! یخوش اومد دمونیجد ی_ به خونه 

لبم جا گرفت   یرو یمال ماست؟ لبخند پهن  جان یا یعنی ناباور بهش نگاه کردم. زبونم بند اومده بود.  
 گفتم:  یصبر ی و با ب 

 داخل؟  میری _ نم

 هم دنبالش راه افتادم.  به ذوقم زد و به طرف ساختمون حرکت کرد و من  یلبخند یاسی

 . میو وارد شد میبه نگهبان گفت ید یو خسته نباش  سالم

. میشد  و سوارش میداخلش پارک بود. به طرف آسانسور رفت نیداشت و دو تا ماش یبزرگ   نگیپارک
 هشت رو فشرد. یطبقه یدکمه  یاسی

انگار خواب بودم. دلم  وسته،ی پ قتی که آرزوم به حق شدی. هنوز باورم نم نمیتو دلم نبود خونه رو بب  دل
قدر همه بشم. چه دار ینشده ب ری مهمونم کنه که اگه خوابم تا د یلیس هیبخوام   یاسیاز  خواستیم
 شکرت!  ای. خدادیرسی به نظر م  یعال زیچ

 نگاه کردم.   یاسیآسانسور برگشتم و گنگ به  کیکوچ یبه فضا  یافکارم بودم که با تکون آروم غرق

 باال انداخت و گفت:  یاشونه
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 شو. ادهیپ گمی دختر، دو ساعته دارم م یپرت یل ی_ خ

 .میاومد رونی کردم. از آسانسور ب یو معذرت خواه  دمیبه سرم کش یدست

بعد در   هیرو وارد قفل کرد. چند ثان دیرفت و کل  شونی کی به سمت  یاسیتا واحد تو طبقه بود که  دو
 با دست به داخل مهمونم کرد.  یاس یباز شد و  ی کی کوچ کیت  یبا صدا

داشت آدم به آرزوهاش برسه؛   ی! آخ که چه حس خوب کردم ی گوشم حس م ریضربان قلبم رو ز  یصدا
 دادم و وارد خونه شدم.   رونی . نفسم رو بکردمی لمس م  یه راحت رو ب اهامیو من داشتم رو

که به نظر گرون   یاخونه   نینگاه به فضا دهنم از تعجب باز موند. چه طور تونسته بود همچ کی با
در   یرو به راحت  ییجا  نیپول همچ تونستمی آن دلم ماتم گرفت. مطمئنًا نم کی  ره؟یبگ اومدی م  متیق
کردم افکار مزاحمم رو   یو استرس داد. سع  یکنج دلم کز کرد و جاش رو به ناراحت می. خوشحالارمیب

 به خونه بندازم.  ترقی دق یکنار بذارم و نگاه

بود.   تررهی ها تدو درجه از پارکت  یکیکه  یابزرگ بود. مبلمان قهوه  یدو نفر کم یخونه برا یفضا
  لی شده بود. آشپزخونه اپن و تمام وسا نییتز یقشنگ ینتیز یهااطراف خونه هم با تابلوها و گلدون 

  یاس ی. به سمت ودب ین یری جعبه ش  هیافتاد که روش  یگرد یچهار نفره  زیبود. نگاهم به م یاست نقره
 گفتم:  یوصف نشدن یبرگشتم و با ذوق

 خوشحالم.  ی لیبگم، خ  یچ دونمیممنونم ازت! نم  یلیخ  یل یخ  یلیخ  ،یاسی_ 

هاش رو  رفتم و محکم بغلش کردم. اون هم دست  یاسی. به سمت دیام چکگونه یاشک رو یاقطره 
 گوشم گفت:  ریدورم حلقه کرد و ز

 دلم. زِ ی نداشت عز ی _ قابل

کردم.   دای ها بود نداشته بودم رو پگمشده از وجودم که سال  یاآرامش محض بود. انگار تکه  بغلش
بود از طرف    یموهبت یاس یشه؟ به نظرم  لیتبد تیزندگ فرد نیفرد ناشناس به بهتر هی شدیمگه م

 پرورشگاه.  یوعذاب هام تو  های خدا به جبران تمام ناراحت

 گفتم:  یجدا شدم و با چشمک ازش

 .نمی ها رو بباتاق  رمی _ م
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روم اندختم، بهرو  یروبه راه  یباال رفتم. نگاه یچوب  چِ یمارپ یهانگفت. از پله یز ی تکون داد و چ یسر 
 در شروع کردم و واردش شدم.  نیسه تا در وجود داشت. از اول

 چشمم قرار گرفت.  یجلو ینینشدل  یِ ساده با ست آب  اتاقِ 

داشت و بدجور به دلم نشست.  ییرایجذاب و گ  ییِ و طال دیسِت سف   ،یسراغ اتاق بعد رفتم
اتاق رو   نیگرفتم هر جور شده ا میم ! تصکردی م یچشمم دلبر  شی بدجور پ  کشی مخصوصًا تراس کوچ
 بود. لیداشت و از همه لحاظ تکم  یکی ش یِ مشک  دیهم سِت سف یتصاحب کنم. اتاق بعد 

بود و مشغول آمادن   دهیرو تو ظرف چ های ن یری ش یاسیبرگشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.    نییپا به
 کردن قهوه بود. 

 گفتم:  طنتی زدم و با ش یلبخند

 ؟ یتو اتاقت رو انتخاب کرد یاسی_ 

 به سمتم برگرده گفت:  کهنیا بدون

 _ آره، چطور؟ 

 کدوم؟  یبگ شهی م ،یطور ن ی_ هم

بشقاب  کیدو فنجون قهوه و  یحاو  یِ نی نباشه. س خوام ی که من م یاون کردمی دلم خدا خدا م تو
 روم نشست. بهگذاشت و رو  زیم یرو رو  ینی ریش

 انتخاب کردم. تو از کدوم خوشت اومد؟  داشت رو یکه ست مشک ی_ من اتاق

 دادم و خوشحال گفتم:  رونیحبس شدم رو به شدت ب   نفس

 داشت رو دوست دارم.  ییکه ست طال یهم اون اتاق_ من

 و گفت:  دیهم مالرو به   هاشدست

 خوب. همی ل ی_ خ

 کرد و ادامه داد:  ینیبه س یااشاره  بعد
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 _ بخور تا سرد نشده.

رو   امی نیمطبوعش ب یشدم. بو رهیخ اومدی م  رونی که ازش ب یام رو برداشتم و به بخار قهوه  فنجون
 ضعف بره.   اشیداشتن طعم دوست  یدلم برا شدیو باعث م کردی نوازش م 

 سرم رو بلند کردم و گفتم:  یناگهان  یلی و خ  دمیام رو نوشجرعه از قهوه  کی

 قدر شد؟ خونه چه نی_ پوِل ا

 ازش مشخص بود انداخت و گفت:  جانیام که انگار استرس و هره به چه  ینگاه

 دادم.  شی پول پ ونیلیخونه رو رهن کردم و ده م ست،ی_ حاال اون که مهم ن 

 لب گفتم:  ریدرمونده ز ییتکون دادم و با صدا یسر 

 .ونی لیپنج م ینفر  یعنی_ 

 و گفت:  دیحرفم رو شن   یاس یکمال تعجب  در

دارم و نه   ازیپول ن نینه به ا گمیو االن هم م کنمیرو درک م   طتی من شرا  یتیآرم ی_ درسته؛ ول
 نکن.   تیدادنش هست. پس لطفًا خودت رو اذ یبرا یاعجله 

با فهم و   قدرن یا یاس یمثل  تونستی م  یکیقدر تکون دادم و قدرشناسانه نگاهش کردم. چه یسر 
شک و   یبرام جا یکم  یکاِر خوبم بود؛ ولدختر پاداِش کدوم  نیا دونمی شعور و مهربون باشه؟ نم

و   وادهخان ی رو با دختر ب  اشی راحت به من اعتماد کرده بود و زندگ قدرن یتعجب داشت که چه طور ا
 دلم و با تموِم وجود  ِکردم افکار مخربم رو پس بزنم. از ته ی. سعکردیم م یمثل من تقس ییتنها

 ! یدوست و همدم خوب  نیکردن همچ  دایپ ی برا کنمی خداروشکر م

به ساعت انداختم که هفت و ده  ی. نگاه میخورد  تیمی رو در کمال آرامش و صم مونین یری و ش قهوه
 ها بود انداختم و گفتم:که مشغول شستن فنجون ی اسی. نگاهم رو به دادی رو نشون م قهیدق

 ه؟ یوقتت خال یاسی_ 

 همون حالت جوابم رو داد:  در
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 چطور؟  زم،ی_ آره عز

 . نتتیبب خوادی پرورشگاهمون م ریه مد_ آخ

 گفت:  آوردی هاش رو در م که دستکش  یحال  در

 .می_ باشه، پس بلند شو بر

هم  یاسی.  ستادمی. سر و وضعم رو مرتب کردم و منتظر ادمیبه مانتوم کش یجام بلند شدم و دست از
 رو برداشت رو بهم کرد و گفت:  لشیوسا کهن یبعد از ا

 م؟ ی_ بر

در رو قفل کرد وارد آسانسور   یاسی کهن ی. بعد از امیدم و باهم به سمت در حرکت کردتکون دا یسر 
  قیعم یو لبخند زدی برق م   بیسبز رنگم عج یهاآسانسور دوختم. چشم ینهی. نگاهم رو به آمیشد
چشم  وآسانسور به خودم اومدم  یمنش یرنگم کاشته شده بود. با صدا  یصورت یِ اقلوه یهالب  یرو
 .میکرد ی و با نگهبان هم خداحافظ  میبرداشتم. از ساختمون خارج شد نهیاز آ

 گفت:  یاسی میکه شد  نیماش سوار

 هست، اون رو بردار.  دی کل هی_ داخل داشبورد 

 نگاهش کردم که ادامه داد: یسوال

 .شهی مونه، الزمت مخونه دی_ کل

 یاش توکم سر و کله   یلیکه خ  یدلم آب شد و با لبخند جذاب ید توخونمون قن یکلمه  دنیشن از
 گذاشتم. فمی آوردم و داخل ک رونیرو از داشبورد ب  دیدسته کل شدی م دایصورتم پ 

 ｛یاسی｝

انداختم. استرس از حرکاتش به   یت یبه آرم  ینگاه یچشم ریز  چرخوندمی که فرمون رو م طورهمون
و   کردی هاش رو مدام داخل گوشت دستش فرو مناخن  ؟ی خاطر چمشخص بود؛ اما استرس به   یخوب

 . آوردی به رقص در م   نیپاهاش رو کف ماش
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 لبم نشوندم و گفتم:  یرو یبخش انی. لبخنِد اطمن دمیچرخ  یتیپرورشگاه ترمز زدم و به طرف آرم یجلو

 .شهی درست م زیهمه چ دمی م انی بهت اطمن  ،یت ی_ نگران نباش آرم

 هاش رو آروم باز و بسته کرد. نشست و چشم باشیز یهالب  یرو  یرنگکم  لبخند

 .میپرورشگاه حرکت کرد یِ هم به سمت ورود یشونهو هم  میشد ادهیپ  نیماش از

خوش و    یکم دیباری م شیو دوست داشتن دهیچروک یاز چهره  یبا نگهباِن دم در که مهربون  یتیآرم
  نیاز دخترها مشغول قدم زدن ب ی. تعدادمیدلباِز پرورشگاه شد یبش کرد و بعد وارد محوطه

لبم   یرو یهمه سرزندگ  نیاز ا ی. لبخندبردنی سرشاِر فضا لذت م  تِ یها بودن و از طبع ها و گلدرخت 
 .  دادی تکون م ییآشنا یبه نشونه یسر  های بعض ی دوختم که برا یتینشست و نگاهم رو به آرم

چند تقه به در   یتیو آرم  میروش خورده بود رفت  ریاتاِق مد یکه تابلو یو به طرف در  میسالن شد وارد
 زد. 

 به گوش خورد:   یآروم و گرِم زن یلحظه بعد صدا چند

 . دیی_ بفرما

کرد. وارد شدم و مودبانه سالم کردم. زن به  تیدر رو باز کرد و با احترام من رو به داخل هدا یتیآرم
 کرد.  تیرنگ هدا یمشک  یِ چرم یهاجوابم رو داد و ما رو به سمت مبل  یگرم

 یکه سع یو استرس جانیکه از ه یبالفاصله با لحن ی تیو آرم مینشست یامبل دو نفره یدو رو هر
 گفت:  دیلرزینه م پنهانش ک کردیم

 خانم هستن.  یاسی شونیا ی_ خانم مدد

 گرفت و دوباره ادامه داد:  ینفس

 .دیخدمتتون تا باهاش آشنا بش  ارمشی _ قرار بود ب

صورتم نشوندم و به  یرو  لحیم یاش رو به صورتم دوخت. لبخندنگاه موشکافانه  یمدد خانم
 چشم دوختم: شیاقهوه یهاچشم
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 . زیعز یوقتم خانم مددبا شما خوش  یی_ از آشنا

 گفت:  نیرو به سمتم آورد و در همون ح دستش

 . زمیعز  طورن ی_ من هم هم

 . میبا هم دست داد یرو به سمت دستش بردم و به گرم  دستم

 گفت:  یتیرو به آرم ی جد یبا لحن  یدر سکوت گذشت که خانم مدد یاقهیدق چند

 خانم حرف دارم. یاس ی با منتظر بمون،  رونیجان لطفًا ب  یت ی_ آرم

 تو جام خوردم و صدام رو صاف کردم:  یحرف از جاش بلند شد و آروم از اتاق خارج شد. تکون  یب

 _ در خدمتم بانو. 

 گفت:  زدیموج م یکه عمقش نگران  یجد یو با لحن  دیخودش رو جلو کش یکم

و بدون  پردهی هام رو ب تماِم حرف  خوامی. ممیهست جان یاالن فقط من و تو ا زم،یعز نی_ بب 
 بهت بگم و باهات اتمام حجت کنم. یس یرودروا

 گرفت و ادامه داد: ینفس

ندارم و   نانیاعتماد داره و روت حساب باز کرده اطم یت یکه آرم یقدر من به تو اون گم،ی _ صادقانه م
هات  ب حواست باشه قدمرو برگردونم پرورشگاه. پس خو یتیازت سر بزنه تا آرم  یی فقط منتظرم خطا

 . یذار ی م یجور رو کجا و چه 

 یهاهام به سمت دست درست کنم. دست  خواستمی که م یجور اوضاع رو اون  دیبود؛ با وقتش
 هام کردم. دست  رِ یسوق دادم و اس اشده یچروک

 ذهنش گفتم:  یرو بستم و تو  هامچشم

 مجبورم!  ی_ من رو ببخش؛ ول 
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  یافتاد. دهن باز کرد حرف یو سردرگم خانم مدد جیگ یهالب زمزمه کردم. نگاهم به چشم ری رو ز ورد
هام خارج کرد و به  هاش رو از حصاِر دست هاش بسته شد. دست رفت و چشم   جیبزنه که سرش گ

 برد.   جگاهشی سمت گ

ادو تو  هاش در هم فرو رفت. با عذاب وجدان نگاهش کردم. استفاده از جرو بست و اخم هاشچشم
 رو مجبور بودم.    یکی  نیا ینبود؛ ول یها کار درست آدم  یایدن

 چیشده باشه، ه داریشد. انگار از خواب ب رهی بهم خ یهاش رو باز کرد و با گنگ لحظه بعد چشم  چند
 از  فضا و اتفاقات نداشت.   یدرک

 گفتم:  یپر کردم و به سمتش گرفتم و در همون حال با لحن نگران یآب وانِ یبود ل زی م یکه رو یپارچ  از

 هو؟ یشد  یچ ؟ی_ حالتون خوبه خانم مدد

 . دینفس سر کش کی رو ازم گرفت و  وانیل

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفِس 

 رفت.  جیسرم گ کمی _ خوبم، فقط 

 لبش نشوند و ادامه داد: یرو یلبخند بعد

 م؟ی_ خب، کجا بود

 .میزدی حرف م یت یاستقالِل من و آرم یدرباره  می_ داشت

 رو با زبون تر کرد و گفت:   لبش

  بارهنی در ا یمشکل چیمن ه  دیهست یکه شما آدِم کامالً مورد اعتماد ییجا_ اوه بله؛ خب از اون 
 !نمیبی نم

 ابروم رو باال انداختم و گفتم:  یتا کی

 . زیممنون از اعتمادتون خانِم عز یل ی_ خ

 نزد.    یداد و حرف لم یتحو  یلبخند دوباره
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 ادامه دادم:  

 . یتیدنبال آرم امیی _ پس فردا م 

 باال انداخت. یاشونه

 . دیایب دیتون ی ندارم، م ی_ مشکل

 کردم و ساکت شدم. یتشکر 

 زدم.  رونیب  از اتاق یگفتم و با خدافظ یاگفتن نداره با اجازه ی برا  یحرف دمید یوقت

 مشخص بود.  یو استرس از تمام حرکاتش به خوب  رفتی در رژه م یافتاد که جلو یتیبه آرم چشمم

قصد حرف   دید ی. وقتستادیروم ابهو رو  دیمن به سمتم دو دنیدر سرش رو بلند کرد و با د یصدا با
 : دیپرس دیجوی که ناخونش رو م  یو در حال  جانیزدن ندارم خودش با ه

 شد؟  ی_ چ

 نگاهش کردم. خونسردانه

 هاش رو بجوه! ناخن  دی خانم نبا هی. اری_ اوالً دستت رو از دهنت در ب 

 نگاهم کرد و دستش رو از دهنش در آورد. بعد هم منتظر به دهنم چشم دوخت. یحرص

 قبول کرد.  رتونی_ مد

 : دینگاهم کرد و با بهت پرس ناباور

 ؟ یتونست یطور _ چه

 گفتم:   طنتی دادم و با ش لشیتحو یژکوند  لبخند

 !گهید مینی_ ما ا
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  یها با خوشحاللبش نقش بست و مثل دختر بچه یرو ی کم لبخندنگاهم کرد. کم دیلحظه با ترد چند
لبم نقش بست و   یاز کارهاش رو ی. لبخنددیکشی م فیخف  یهاغ یو ج دیپری م نییباال و پا 

 لب نثارش کردم.  ریز یاوونهید

 گفتم:  نی و در همون ح  میحرکت کرد اطی طرف ح به

 دنبالت.  امییرو جمع کن، فردا صبح م  هاتل یوسا یت ی_ آرم

بود  یبود. مثل خواهر  نیری دختر و رفتارش برام ش نیقدر انگاهم کرد. چه یگفت و با قدردان یاباشه 
 بکشم.  هی نش رو به رکنارش باشم و عطر ت تونستمیم ی ها دور که بعد از سال

کردم و قرار فردا رو بهش گوشزد کردم و از در پرورشگاه  یخداحافظ  یتیاز آرم میدیکه رس اطیح به
 زدم.  رونیب

 ｛یت یآرم｝

  طنتیافتاد که با ش نیرو از دِر پرورشگاه گرفتم و به سمت سالن حرکت کردم. چشمم به نازن  نگاهم
 گفت:  شیشگیهم

 .  یتیآرم یچرخ ی_ باز با از ما بهترون م 

به در زدم.   یارفتم و ضربه  یراست به طرف اتاق خانم مدد  ک ینثارش کردم.   ییو برو بابا دمیخند
 نشستم.  یمبل یشد داخل شدم و رو ورود صادر یاجازه کهن یبعد از ا

 دوختم و لب باز کردم:  یمهربون خانم مدد یرو به چهره  نگاهم

 !دیقبول کرد شهی _ باورم نم

 نگاهش کرد و گفت:   یِ چاشن یلبخند

 . زمیعز کنمی راه م_ تا شب کارهات رو روبه

 ده. براش فرستادم که باعث شد بلند بخن یعادت بوس یذوق نگاهش کردم و از رو با

 _ از دست تو و کارهات دختر. 
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 زدم.   رونیکردم و از اتاقش ب یخدافظ یآسوده با خانم مدد یال یو با خ  دمیخند

بشم. به سمت اتاق رفتم و چمدوِن  دیجد یدلم نبود که فردا از راه برسه و من عازم خونه  یتو دل
هام رو با آرامش تا کردم و مرتب داخل  . دونه دونه لباس دمیکش رونیتخت ب   ریرو از ز یرنگ یانقره 

و در   ودب  دهیتخت دمر خواب  یسرم رو به طرفش چرخوندم. رو  نایجذاِب ت ی. با صدا دمیچمدون چ
 گفت:  دیجوی و با ولع آدامس م دادی که پاهاش رو تو هوا تکون م  یحال

 . یبندیمچمدون  یکه دار  یکرد  دایپ یز یچ  ینکنه گنج ،یتیآرم گمی _ م

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 . شترهیکردم ارزشش از صد تا گنج هم ب دایکه پ یز ی_ چ

 بامزه گفت:   یباال رفت و با لحن ابروهاش

 ؟ یزن ی حرف م  یتا حاال فلسف ی_ اوهوع! از ک

 و گفتم:  دمیخند

 . کردمی _ از اولش بلد بودم منتها رو نم

 ادامه دادم:  عیهم سر بعد

 _ حاال هم آدامست رو بجو مزاحم کارم نشو. 

 نزد.  یگفت و حرف  یدار کش  شیا

و به   دمیدست از کار کش ایرو  یبودم که با صدا لمی رو مشغول جمع و جور کردن وسا  یساعت دو
 انداختم:  یبا نمکش نگاه  یچهره 

 ا؟ ی_ جانم رو

 انگشتم رو داخل چالش فرو ببرم. شد و دلم ضعف رفت  انیاش نمازد که چال گونه یلبخند

 شام.  میبر  ای_ ب
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خوِش    ی. بومیحرکت کرد یغذا خور  سیگفتم و از جا بلند شدم. با هم به سمت سرو یاباشه 
 لبم جا خوش کرد.  یرو کی کوچ  یفسنجون مشامم رو نوازش کرد. تبسم

تو دفتِر  دیبود و حتمًا با یخوب  ی لیبود. امروز روز خ نی هم فتهیب  تونستی که م یاتفاق ن یبهتر
  ریبه دفترم بزنم و اتفاقات اخ  یگرفتم بعد از شام سر  می فکر تصم  نی. با اشدیثبت م  میخاطرات زندگ

 کنم.   ادداشتیرو 

و بعد   میبهش عادت کرده بودم صرف کرد یلیکه خ ی و جمع دوست داشتن یمی صم  یرو تو فضا شام
اتاق شدم و دفتر خاطرات و خودکارم رو برداشتم و دِم  از شام هر کس به سمت اتاقشون رفت. وارد
 دادی کاغذ، بهم دست م یکه موقِع نوشتن افکارم رو یپنجره نشستم و مشغول نوشتن شدم. آرامش

که مربوط به موضوع بود    یکیکوچ یهای دفتر نقاش  یهاقسمت  ی. بعض کردمی عوض نم  یچ یبا ه رو
اهم به آسمون پر ستاره و هالل ماه افتاد که تو آسمون جالبش کرده بود. نگ  یل یبودم که خ دهیکش

 کردم. یدفترم نقاش  یرو گوشه  یکی لبم نشست و ماه کوچ یرو ی. لبخندکردی م ییخودنما

 .  دمیتخت دراز کش ی. دفترم رو بستم و رودمیکش یاازه ی تموم شدن کارم خم با

قدر با تمام  . چههاشی و مهربون یاس یسمت  دیاتاق دوختم و فکرم پر کش دی رو به سقف سف  نگاهم
 خواستمی کرده بودم و نم دایپ نیزم یرو  جان یرو هم میزندگ یدختر ممنون بودم! فرشته  نیوجود از ا

 رقمه از دستش بدم. چیه

 فرو رفتم.  یخبر ی ب  یایهام رو ربود و به دنکم خواب چشمافکارم بودم که کم غرق

  یبه اطراف نگاه یج یهام به زور چشم باز کردم و با گ به پشت پلک   دینور خورش یتابش اشعه  اب
شدم.   یبهداشت  سیو وارد سرو دمیفشنگ از جام پر نیع  ه،یامروز چه روز کهنیا یادآور یانداختم. با 

  یتو رشده بود و انگا رمیگمثل دلشوره دامن بیعج  یحس  گهید یخوشحال بودم و از طرف  یاز طرف
  نیترک یرو از ذهنم پاک کنم. ش   یکردم افکار منف  یو سع  دمیکش یق ی. نفس عمشستنی دلم رخت م 

زدم و   نهیآ یبه خودم تو یصورتم نشوندم. لبخند یرو شی آرا یمانتو رو به تن کردم و کم
 هام رو برداشتم. چمدون

قرار بود    شدی . باورم نمفشردیغض گلوم رو م رو از نظر گذروندم. ب زیاتاق زدم و همه چ یتو  یچرخ
  یرفتم که رو ای و رو میکردم، ترک کنم. به سمت مر یرو داخلش سپر   میکه هجده سال از زندگ ییجا

کردم.   یلب خدافظ  ریهر دوشون کاشتم و ز یگونه یرو یاهاشون غرق خواب بودن. بوسهتخت 
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زدم و با   رونیفشرده شد. از اتاق ب  شتری! گلوم بشدی تنگ م هاشونی مسخره باز  یقدر دلم براچه
  یرو کهنیسوگند افتادم و با فکر به ا ادی کردم.  یخدافظ دمیدی سالن م یکه تو ییهاتک دختر تک
 . دمشیجا دحرکت کردم و درست همون اطینشسته به سمت ح  یشگیهم  کتِ ینم

هام و بعد  لباس دنیبرگشت و با د جا گرفتم. به سمتم مکتین یلبخند به سمتش رفتم و کنارش رو با
 چمدون کنار پام با تعجب گفت: 

 ؟یتی آرم یقراره بر  یی_ جا

 کردم و گفتم:  دیرو تمد لبخندم

 عمرم رو کنارش بگذرونم! یروزها یه یکردم که قراره بق دایفرشته پ هی_ اوهوم، 

 نگاهم کرد. ن یدرهم فرو رفت و غمگ اشچهره 

 .شهیدلم برات تنگ م ی_ تو بر 

 بغلش کردم و کنار گوشش لب زدم:  محکم

 بهت سر بزنم.  ام ی هر هفته ب دمی. قول مرمی نم  یدور  ی_ دورت بگردم من که جا

 نگفت.  یز یتر دورم حلقه کرد و چ رو محکم   هاشدست

 زدم. یکه ازش جدا شدم و لبخند میتو همون حالت بود یاقهیدق چند

 مواظب خودت باش.  زم،یبرم عز  دیبا گهی_ من د

 لب گفت:  ریز

 .طورن ی_ تو هم هم

 یباال بردم و ازش دور شدم. به سمت سالن رفتم و راه اتاِق خانم مدد یخدافظ یرو به نشونه دستم
 گرفتم. شیرو در پ 

 ورود، داخل شدم.  ی زدم و بعد از اجازه  در
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 د و گفت: باال رفته نگاهم کر یگفتم که جوابم رو داد و با ابروها یر یبخ صبح

 ؟ ی! کجا به سالمتیشال و کاله کرد نمیبی _ م

 کردم و گفتم:  زونیام رو آوو لوچه لب

 رفته؟ ادتونی دیبگ دیخوای م یعنی گه،ید دینکن  تی_ اذ

 نگاهم کرد.  یجد

 .ادیی نم ادمیهم  یز ی چ یکردن ندارم؛ ول  تی_ قصد اذ

 بهت نگاهش کردم و گفتم:  با

 . میو رفع زحمت کن دمونیجد یخونه  میبر یاس یبابا! قرار بود امروز با  ی_ ا

 کرد و گفت:  یاخم

 بهت داده باشم! یااجازه  ن یهمچ ادیی نم  ادمی_ 

 تو هم گفتم: یمبل نشستم و با چهره  یرو  حسی رفتم. ب وا

 کامالً قابل اعتماده. ی اسیو   دیندار یمشکل  چیه دیگفت روزیآخه؟ خودتون د یچ یعنی_ 

 نگاهم کرد.  دیترد با

 رو نزدم.    یحرف نی _ من همچ

 ... ی_ ول

 : دیحرفم پر ونیم

 رو هم سر جاش بذار.    هاتل ی. برگرد به اتاقت و وسامیندار ی_ ول

 هام جمع شد. چشم یتو اشک

 د؟ یکنیم یلجباز  دیچرا دار فهمم؛یمن نم  ؟یچ  یعنیحرفاتون  نیا ی_ خانم مدد
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دختره   نیرو با ا  فتی کالم گفتم برگرد به اتاقت تا تکل کیام؟ دختر؟ مگه من بچه هیچ ی_ لجباز 
 روشن کنم.

 گفتم:  تی نگاهش کردم و با عصبان یحرص

 .ادی ب یاسی زنمی . زنگ مشهی نم یطور نی_ نه، ا

 نزد.  یباال انداخت و حرف  یاشونه  یمدد خانم

 رو گرفتم. بعد از سه بوق جواب داد: یاسی یرو در آوردم و شماره  میگوش

 ؟ یتی_ جانم آرم

 گفتم: یاسالم و با لحن کالفه بدون

 افتاد؟   یتو و خانم مدد  نیب  یچه اتفاق روزی د یبگ شهی م یاسی_ 

 : د یپرس دی کرد و با استرس و ترد  ریی لحنش تغ بالفاصله

 شده مگه؟  ی _ چ

 گفتم:  یحرص

 ندادم.  یااجازه  چی ه یاسی من اصالً به تو و  گنیم شونی_ ا

 لحظه سکوت برقرار شد. با شک صداش زدم:  چند

 ؟ یشد  یچ ؟یاسی_ 

 به گوشم خورد:  جشیگ یصدا

 خوبم. یچ ی_ ها؟ ه

 جا؟ن یا یای ب یتونی _ م

 . امیی _ آ... آره آره، االن م
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 _ باشه، منتظرم. 

 دوختم. یخونسرد خانم مدد یرو قطع کردم و نگاهم رو به چهره   تماس

 ｛یاسی｝

 یجا هیبشه؟  یخنث   دیمبهوت تماس رو قطع کردم. چه طور ممکن بود؟ چرا اثر طلسم با یاچهره  با
مطمعنًا   کردم؟ی م کاری چ دیگوشت دستم فرو کردم. حاال با یهام رو با حرص تو. ناخن دیلنگی کار م

  یجاسوس یراهاش رو ب و نوچه  برهی م ییبو ها هی اریاستفاده کنم ماز  یتر یطلسم قو اگه بخوام از 
  ییمانتو نی تمرکز کنم. با عجله بلند شدم و اول تونستمی. سرم به شدت درد گرفته بود و نم فرستهیم

شدم و به سمت   نمی زدم. سوار ماش  رونی و از خونه ب دم یرو پوش دیکه از داخل کمد به دستم رس
  لیو تحل هیهام و تجزبودم که قدرت نظم دادن به فکر  یکالفه و عصب  یپرورشگاه روندم. به قدر 
 !شدی م یجور نیا دیاتفاقات رو نداشتم. نبا 

ها به راننده یهابوق و فحش  یبه صدا  یلب گفتم. توجه ری " زیو "لعنت دمیبه فرمون کوب  یمشت
. باالخره بعد از ده کردمیبا سرعت به سمت پرورشگاه حرکت م نادرستم نداشتم و یخاطر رانندگ

وارد   عیسر یهاشدم و بدون توجه به اطراف با قدم  ادهی. پدمیتر به مقصد رس داغون یبا اعصاب قهیدق
 گرفتم. شی رو در پ یمحوطه شدم. به سمت سالن رفتم و راه اتاق خانم مدد

مبل نشسته بود و  یرو  یتیب بمونم داخل شدم. آرممنتظر جوا  کهنیتقه به در زدم و بدون ا چند
 . کردی نگاهش م  یظیبا اخم غل یو خانم مدد ختیریآهسته اشک م

لرزون و  یدو قدم به جلو برداشت و با صدا یت ی. آرمستادنیورود من هر دو بلند شدن و ا با
 دارش گفت: بغض 

 چه خبره؟  جان یبهم بگو ا ،یاسی_ 

قدم  هی. نمشی بب ونیگر طورنیهمه سال ازش دور نبودم که حاال ا نیهاش رو نداشتم. اطاقت اشک  
 گوشش بردم و لب زدم:  کیبه سمتش برداشتم و بغلش کردم. سرم رو نزد

 رو به من بسپار.  یو همه چ رونی . تو برو بزمیآروم باش عز  س،ی_ ه
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  یهام رو روبگه که پلک  یز یوخت. لب باز کرد چسردرگم و براقش رو بهم د یهاجدا شد و چشم  ازم
 گذاشتم و گفتم: 

 _ بهم اعتماد کن.  

 رفت.   رونیو مظلومانه از اتاق ب  رینگفت و سر به ز  یز یچ

 گفتم:  یگر حرکاتمون بود و با کالفگکه در سکوت نظاره یسمت خانم مدد برگشتم

 ه؟یها چرفتار   نیمنظورتون از ا د؟ یکنی ما رو روشن نم ف یچرا تکل زی_ خانِم عز

 گفت:  یدار و حرص  ینشست و با لحن جد فشیظر  یابروها نیب  یاخم

رو   یتیراحت آرم  یلیخ  هیکس و کارش ک ستیمثل تو که مشخص ن یوقت به دختر  چی_ من ه
 .  سپرمی نم

  زیم  یروکه هر آن ممکن بود فوران کنه جلو رفتم و روبه  یت ی. با عصبانخورد ی خونم رو م خون
به خاطر   تونستمی نم گهینگاهش کردم. د یگذاشتم و با صورت برزخ ز یم یهام رو رو. دست ستادمیا

ام چشم  با تعجب به چهره  یسکوت کنم. مطمئن بودم صورتم از خشم سرخ شده که خانم مدد یتیآرم
 دوخته بود.

 نسبتًا بلند که از خشم دورگه شده بود گفتم:  ییصدا با

 پرورشگاه بشه؟   هی ریمد دیچرا با ستیا خودش مشخص نب  فشی که تکل ی_ کس

بلند شد. رخ به رخم   شیصندل یشد و از رو داریاش پدچهره یخشم و تعجب به سرعت تو آثار
 به خودم گفت:  هیشب  یبا لحن  دیکوب  زیم یهاش رو رو و مثل من با شدت دست  ستادیا

 .  رونی بندازنت ب جانیاز ا انی نکن زنگ بزنم ب  ی_ مواظب حرف زدنت باش دختر جون! کار 

 گفتم:  ستیانگار برام مهم ن کهیهوا تکون دادم و طور  یرو تو دستم

 . یبکن یتونی نم  یکار  چیبابا، ه انی _ بگو ب



 ماه کامل 

33 
 

  یلحن خشن به صورتم انداخت و با  ی. نگاهدیکشیشدت خشم کبود شده بود و تند تند نفس م از
 گفت: 

 دختر. یگستاخ  یل ی_ خ

شد. با   یاکنج لبم نشوندم و نگاهش کردم. به سمت تلفن رفت و مشغول گرفتن شماره یپوزخند
  یعصب  ی. به قدر زدی لب با خودش حرف م  ریو ز دادیتلفن فشار م یهادکمه ی خشم انگشتش رو رو

  کنهکارم مم  نیمتوجه باشم با ا کهن یجلو رفتم. بدون ا ت ی و کالفه بودم که بدون در نظر گرفتن موقع
 یاز همه دی نبودم نبا نیا یبودم که متوجه یقدر عصب اون لحظه اون یبرسونم. تو بیآس  یتیبه آرم

نگاه  یانم مدد به خ ختهیبرانگ  یو با صورت دمیکش یق یاستفاده کنم. نفس عم  ای دن نیا یتو رومین
رنگ   یاز نوِر آب  یالب زمزمه کردم. با خوندن ورد هاله ریهام رو به سمتش گرفتم ورد رو ز کردم. دست 

که از   ییهافرستاده شد و اون رو در بر گرفت. با چشم یرو با تمام قدرت و خشمم به طرف خانم مدد
رو نداشت.   یکار  چیانجام هشده بود و قدرت  رهیفرط تعجب و ترس گشاد شده بود به حرکاتم خ

رمق    یرفت و ب  لیتحل  رهبا  کی رومیتلفن از دستش افتاد. تمام ن  یِ رفت و گوش  جیسرش گ یالحظه 
افتاده و   یصندل  یانداختم که رو یبه خانم مدد یجونم نگاه مهین یهاپلک  یمبل افتادم. از ال یرو

 گذاشته بود. شی شون یپ یدستش رو رو

هر دو  قهی . چند دقادی حالم جا ب ی هم گذاشتم تا کم یهام رو روکنج لبم جا خوش کرد و پلک  یلبخند
هام رو باز کردم نگاهش راه شد و صدام زد. چشمبهرو یکم خانم مددکه کم میدر همون حالت بود

 کردم. 

 گفت:  دیو ترد  یجی رو با زبون تر کرد و با گ  لبش

 ندارم.   یحس خوب یول  برام افتاده؛  یچه اتفاق  فهممی _ نم

 قصد حرف زدن ندارم ادامه داد: دید یوقت

 !زم ی عز یرو با خودت ببر   یتیآرم یتونی _ تو م

شل و   یهاهماهنگ شدم از جام بلند شدم و با قدم  یبا خانم مدد کهنیرو تکون دادم و بعد از ا سرم
 آهسته از اتاق خارج شدم.
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 یحال زار و چهره  دنیو خواست دهن باز کنه که با د  دیجلوم پر یت یمحض خروجم از اتاق آرم به
 دهنش گذاشت و با تعجب گفت:  یشد و با بهت نگاهم کرد. دستش رو رو مونیام پشخسته

 افتاد؟ یاون تو چه اتفاق ؟یاسیمن! چت شده  ی_ خدا

 زدم و گفتم:   یرمقی ب  لبخند

 تا بهت بگم. م ینی بش مکتین یرو رونی ب می_ من خوبم. بر

  میرفت  اطیتر راه برم. به سمت حتکون داد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و کمکم کرد تا راحت  یسر 
  یحرف چی بلند شد و بدون ه یت یبزنم آرم یحرف  کهنی. قبل از امینشست  مکتی ن نیترک ینزد یو رو

 دوباره وارد سالن شد.  

و کنارم نشست. به سمتم گرفت و اصرار کرد    دیآب پرتقال سر رس یحاو یوان یبعد با ل  قهیدق چند
 . دمیازش رو نوش  یاکردم و جرعه  کی نزد امده یخشک یهارو به لب  وانیبخورم. ل

 تشی مظلوم یچشم دوختم. دلم برا یتیمتعجب و نگران آرم یو به چهره   دمیکش یق یعم  نفس
 هام رو تر کردم و گفتم: سوخت. لب 

 قبول کرد.  ی_ خانم مدد

 گفت:  دیاز قبل بشه. با ترد ترج یگ یتیبود تا آرم  یجمله کاف کی نیهم

 .ومدیی طور ممکنه؟ اون که کوتاه نم_ چه

 حال گفتم:  یو ب دمیخند

 . میکه با هم بر ار یرو ب  لتیکه کوتاه اومده، برو وسا ینیبی _ م

 هام دوخت و گفت: رو به چشم دشیپر از شک و ترد نگاه

 هو؟یبد شده  قدرن یبپرسم چرا حالت ا شهی _ م

 کردم و گفتم:  یمکث

 فشارم افتاده.  کمی! ختی رو بهم زد که روانم رو بهم ر  یحرف یخانم مدد  تی _ تو عصبان
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  شتریب حی و انگار منتظر توض  چرخوندی هام مها و چشملب  نیکنجکاو و سرگردونش رو ب یهاچشم
 بود.

 و از جاش بلند شد. دیکش یابگم پوف کالفه یز یقصد ندارم چ دید یوقت

 .ارمی رو ب لمیوسا رمی _ م

 کنجکاو بهم انداخت و با اجبار ازم دور شد و وارد سالن شد. ینگاه بعد

 ｛یت یآرم｝

هام ولو شده بود انداختم و به سمتشون رفتم. که چمدون یاسالن شدم و نگاهم رو به گوشه  وارد
و قبول کنه؟   ادی کوتاه ب عیسر رهیگو سخت  یجد قدرنیکه ا یبود. مگه ممکنه خانم مدد ریذهنم درگ

و وادارم   دتو وجودم رخنه کرده بو د یترس و ترد کرد؟یم ی رو داشت ازم مخف  یبود؟ چ  یک  یاسیجدًا 
 یخونه  یکه برا یو خوشحال   جانی حس ه ینرم؛ ول   یاسیرگردم و همراه دوباره به اتاقم ب کردیم

و ازش   رفتمیافتاد. اگه داخل م ی. نگاهم به دِر اتاق خانم مددشدی بود و مانع م تریداشتم قو دیجد
  یو سع دمی کش ی پوف ؟برم ممکن بود کار خراب بشه یاسیشد من همراه  یراض یطور چه دمیپرسیم

اومدم.   رونی ها رو برداشتم و خرامان خرامان از سالن ب کنم. چمدون رونی  ذهنم رو بکردم افکار مزاحمِ 
ذهنم به سمت   شتریب شدی که داشت باعث م یو مرموز  ب یعج یهارفتار  زد؟ی نم  یحرف   یاسیچرا 

هاش قصد و کار  نیا تپش یاسیاون  یممکن بود طبق گفته  یعنیبره.  یخانم مدد  یهاصحبت 
نبود چرا   طورن یابروهام نشست. اگه ا نیب  یبِد من رو بخواد؟ اخم تونستیداشته باشه؟ م یغرض

. حس  ستادمیسِر جام ا اره؟یب رونی ب جان یتا من رو از ا کرد ی م یبود و هر کار  ز یهمه چ ری گیپ قدرنیا
 . کردیبه پاهام رو ازم سلب م حرکت دادن یمثل خوره به جونم افتاده بود و اجازه  یشک و دو دل 

  نیمثبت ا دینگاه کنم. د هیمثبت به قض دیکردم از د یسع  یرو به شدت تکون دادم و با کالفگ سرم
  دی. شانهی آره، هم کردم؟ی رو شروع م یدیجد  یو زندگ شدمی من مستقل م  کهن یکجا بود؟ ا هیقض
تو   بهخودم رو    ایلب زمزمه کردم " خدا  ریو ز دمیکش یخودم رو قانع کنم. آه تونستمی م یجور نیا
اون  یرو   یاسیکه  یمکت ی حرکت دادم و به طرف ن نی زم ی. کمکم کن!" پاهام رو آروم روسپرمیم

 هاش رو بسته بود و سرش رو به سمت آسمون گرفته بود.نشسته بود رفتم. چشم

 کردم و گفتم:  یاسرفه
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 _ من اومدم. 

 هام دوخت. رو باز کرد و صاف نشست. نگاه نافذ و پر از رازش رو به چشم هاشچشم

 م؟ ی! بری_ خوش اومد

  شدیرفتارم حس م یالنرفته بود و البه نیکه هنوز از ب  یدهنم رو با صدا قورت دادم و با شک آب
 گفتم: 

 .میآره بر ،ی_ مرس

ها رو ازم گرفت و راه افتاد. پشت سرش حرکت کردم و در همون  از چمدون  یک ی . ستادیشد و ا بلند
. باالخره هجده سال از فشردیگلوم رو م ینگاهم رو به سرتاسر پرورشگاه دوختم. بغِض مزاحم نیح

و   ادمبرام سخت بود. آب دهنم رو قورت د یکردم و دل کندن ازش کم  یسپر  طی مح نیرو تو ا  میزندگ
 و ببلعم تا راه نفسم باز بشه.کردم بغضم ر یسع

بدون   ی ناگهان   یلیگلوم فشار آورد و خ یهاوارهیبه د  شتریبغض ب میشد کی که نزد یدر خروج  به
 بلند نشه.   هامهی گر ی. نفسم رو حبس کردم تا صداختیر رونیهام باجازه از چشم 

 . ستادمیاز حرکت ا میمر یکه با صدا داشتمی انداختم و آروم قدم برم نیی رو پا سرم

 ؟یر ی م یدار  یخدافظ  ی_ نامرد ب

پشت سرم به وجد اومدم و   تِ یجمع دنیزدم و به سمت صدا برگشتم. با د یهام لبخنداشک یالالبه
هام شدت گرفت و چند قدم  با من اومده بودن؟ اشک  ی خدافظ یهمشون برا  یعن ی. دمیبا صدا خند

رو به   رماز تشک زی . نگاه لبرکردنیم  یو ابراز دلتنگ  تیموفق یو آرزو زدنی م یجلو رفتم. هر کدوم حرف
کردم. به سوگند که  یها رفتم. تک تکشون رو بغل گرفتم و خدافظدوختم و به سمت بچه یخانم مدد

 گوشش زمزمه کردم:  ری تر در آغوش گرفتمش و زمحکم  دمیرس

 .  امیی م دنتی _ هر وقت بتونم به د

 !میبه مر دمیکردم و رس یفشرد. باالخره با همشون خدافظ نمی س سرش رو به  شترینگفت و ب یز یچ
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و نگاه   هاشطنت ی که از اول راه کنارم بود و دستم رو ول نکرد. چه قدر دلتنِگ ش زمیعز دوستِ 
. نگاهمون به هم دوخته شده بود. به شدت خودم رو تو بغلش پرت کردم و به  شدمی مهربونش م 

 خودم فشردمش. 

  دتریهام شداشک  شدی و باعث م شدی ذهنم مرور م  یتو میکه با هم ساخته بود یخاطرات  تمام
 هام بشن.گونه یروانه 

 ونیاب گرفتم. مهام قجدا شدم و صورتش رو با دست  شیاز بغِل دوست داشتن  یلیمی با ب باالخره
 داد و گفت:  لمیتحو یهاش لبخند اشک  لیس

 ها!مکه یحاج یحاج   ی_ مواظب خودت باش پشمک. نر 

 . دمیاش زدم و خندبه گونه  ینرم یضربه 

 فراموشتون کنم؟ شهی. مگه مزدلمی_ تو هم مواظب خودت باش عز

 م فرستاد. برا  یازم فاصله گرفت و با دستش بوس ی. چند قدممیدیبغض خند  ونیم هردو

  شناختمشونی که نم  ییهااون یجا حضور داشتن حت ها اونبچه  یدوختم. همه تی رو به جمع نگاهم
که درست   یحجم از محبت و توجه رو نداشتم. به خانم مدد نیبدرقه اومده بودن. توقع ا یهم برا

  نیا تمامتو   یبود نگاه کردم. درسته امروز رفتارش به دور از انتظار من بود؛ ول ستاده یا تیوسط جمع 
زدم و به سمتش رفتم.   یمادرم رو برام پر کرده. لبخند یپشتم بود و جا  شهیهم  ی حام هیها مثل سال

بغل   یهاش رو از هم باز کرد. توبه صورتم انداخت و دست  ینگاه  نشیدرهم و غمگ  یبا چهره 
 گفت:  ی. کنار گوشم با لحن مهربوندمیکش هیرفتم و عطر تنش رو به ر گرمش فرو

 رو من حساب کن دخترم.  یالزم داشت ی_ هر وقت کمک

  یکه دستش رو رو یو ازش جدا شدم. در حال  دمیاش رو بوس گونه  یناگهان  یلیگفتم و خ  یچشم
 و گفت: تاسف تکون داد  یمادرانه سرش رو از رو یاش گذاشته بود  با لبخندگونه

 دختر!  یستی _ تو درست بشو ن
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من رو   تیآخر رو با همه کردم و جمع  یِ . خداحافظ شدیهم تنگ م  نشیریش یتشرها  یبرا یحت دلم
ها نگاه صحنه نیکه تماِم مدت در سکوت به ا یاسیهاشون بدرقه کردن. برگشتم سمت  با محبت 

 . کردیم

تکون داد و روش رو برگردوند،   تی جمع یبرا یزد. دست یزدم که اون هم متقابالً لبخند یلبخند بهش
پرورشگاه انداختم. تک به تک با   یِ داشتندوست  یبه دخترها و فضا یزد. دوباره نگاه  رونی از در ب

  گاهیکه جا  یمکتیکه دلتنگ شدم. نگاهم به ن ییوقتا یبرا  کردمی ام ثبت م ها رو تو حافظهنگاهم اون
  گهی. دشد ی هم تنگ م مکتین  یدلم برا یحت دم؛یخند هیبغض و گر ونیبود انداختم. م امیی تنها

 زدم.   رونیعقب عقب از در ب  دادمی هام رو تکون مطور که دستبود! همون ییو جدا یوقت خداحافظ 

پرورشگاه نگاه کردم }پرورشگاه و  یبه تابلو گهیهام پاک کردم و بار د گونه یرو از رو هاماشک
 ادمهی! شدی هم تنگ م یم یقد یتابلو نیا یدلم برا ی{ حت هیحضرت رق  یدخترانه رخوارگاهیش
 نیاز ا شهی. همدمیکشی خجالت م   یتو پرورشگاهم کل کهن یبخاطر ا گشتمیمکه از مدرسه بر  ییهاروز 

رو   امی و محل زندگ تیده بود و هوزده ش میشونیپ  یرو  یچون مثل برچسب ومد؛یی تابلو بدم م
حرکت کردم. سوار شدم   یاسی نی تکون دادم و به سمت ماش ی. سر کردی م یبه همه معرف  رحمانهی ب
 استارت زد. یاسیو 

 که تو ذهنم بود رو به زبون آوردم:  یجذابش زل زدم و سوال رخمین به

 ؟ ی_ تو شاغل 

 جوابم رو داد:  نیبه سمتم انداخت و دوباره حواسش رو جمِع جاده کرد و در همون ح  ینگاهمین

 طور؟ _ آره، چه

 باال انداختم:  یاشونه

 ؟ یکن دایپ یکار  هیمن هم  یبرا یتونی . میطور ن ی_ هم

 رو با تعجب باال انداخت:  ابروش

 ؟ یدرس بخون  یخوای _ مگه تو نم

 م: گفت دیو با ترد دمیبه صورتم کش یدست
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 نگرفتم. لیادامه تحص یبرا یم یتصم چی. هدونمی _ راستش نم 

 گفت:  کردی م یکه با دقت رانندگ یدر حال  

 ه؟یات چ_ رشته 

 نگاه کردم و زمزمه کردم:  رون ی پنجره کنارم به ب از

 . ی_ انسان

 بهم انداخت و ادامه داد:  ینگاه میلب گفت و ن  ریز یهوم

 ؟ یباش لیبه فکر ادامه تحص ستی_ بهتر ن

 نگاهم رو به سمتش برگردوندم:  متفکر

 روش فکر کنم.  شتر ی_ بهتره ب

انداختم و دستم رو به سمتش بردم و   نیبه ضبط ماش یگفت و بحث رو ادامه نداد. نگاه یاباشه 
 . دیچی فضا پ  یتو یکالمی و ب میروشنش کردم. آهنگ مال

 غرق کردم.   یقیموس یدادم و خودم رو تو هیتک نی اشم  یرو بستم و سرم رو به صندل هامچشم

هماهنگ  راش یبخش و گ آرام  یهاخوب خودم رو با ُنت   یلیخ دادمی گوش م ی قیموس یوقت شهیهم
 گوش بده. کالمی هم مثل من آهنگ ب یاسی کردمی . فکر نم رفتمی خالء فرو م یو تو  کردمیم

 . میبود دهیبه اطراف انداختم. رس یهام رو باز کردم و نگاهچشم  نیحس توقف ماش با

 میکرده بود یط  شیکه چند روز پ یر ی. همون مسمیشد ادهیبرد و پ  نگیرو داخل پارک نیماش  یاسی
. با وارد شدنم به داخِل خونه میدر رو باز کرد و وارد شد یاسی. میدیو به در واحدمون رس میرو رفت 
 یشد. نگاهم رو به سرتاسر خونه انداختم و لبخند ریبه وجودم سراز یو خوش مثبت   یاز انرژ  یموج
 زدم.

 مال خودته.  یذار ی که توش پا م  یاخونه   یکه بدون هیحس خوب قدرچه

 سرم رو به طرفش چرخوندم:  یاس ی یصدا با
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 رو داخل اتاقت بذار.  لتیهات رو عوض کن و وسا_ برو لباس 

ها باال رفتم. وارد  آروم از پله  دیکشی که نگاهم به هر گوشه از خونه سرک م  یگفتم و در حال  یاباشه 
به سمت کمد رفتم و چمدون رو   ریوصف ناپذ یکه انتخاب کرده بودم شدم و با ذوق یهمون اتاق

.  دمکر  ض یتنم تعو یهاآوردم و با لباس  رونیب  یدست لباس راحت کیکنارش گذاشتم. از داخلش 
ام رو شونه زدم و با کش بستم. نگاهم رو دورتادور اتاق گردوندم و بعد درست مثل دختر  موه
و بم خونه رو در  ری ز دیزدم. سر فرصت مناسب با رونیکنان از اتاق ب  یلی ل  گوشیباز یهابچه 
  سمتاومدم و به   نییها رو خانومانه پالبم نشست. پله  یرو  یثیفکر لبخند خب  نی! با ااوردمییم
 ها نشسته بود رفتم.از مبل  یکی  یکه رو یاسی

 قدر غرق افکارش بود که متوجه اومدنم نشد. نامعلوم دوخته بود و اون یارو به نقطه نگاهش

که  دیدینگاهش کردم. انگار کالً من رو نم  یطونیصورتش قرار دادم و با لبخند ش یرو جلو  صورتم
شد و سرش رو جلو آورد که باعث    زیخم یزدم که با هول ن ی. رو هوا بشکندادینشون نم  یالعملعکس 

  میشونیپ یکه دستم رو رو  یمبل پرت شدم و در حال یشد سرهامون به شدت با هم برخورد کنه. از رو
 سر دادم. یبلند یگذاشته بودم قهقهه 

خنده زد. با    ریو بلند ز  یناگهان ی ل یگذشت که خ یا. چند لحظهکردیدرهم نگاهم م یو با صورت جیگ
  ریهر دومون سراز یهاکه اشک از چشم میدیخند قدرنی شد. ا تردیمن هم شد یحرکتش خنده  نیا

ک  یکوچ یو جاش رو به لبخند  شدی صورتش محو م  یرو  یکم خندهبود که کم یاسیشد. نگاهم به 
 مبل کنارش نشستم.   یبلند شدم و رو نی زم ی. از رودادیم

که قرار بود   یو اتفاق  ندهیآ ی. من داشتم به روزهامیگفتی نم  یچیو ه میدومون سکوت کرده بود هر
از رفتارها و کارهاش سر   چیبود. ه یو مرموز  بیقدر دختِر عج هم... چه یاسیو   کردمی فکر م  فتهیی ب

تا  دادمی م حی ترج نیهم یحتش کنه. برابپرسم که نارا  یبزنم و سوال  یحرف  دمی ترسی . م اوردمیی در نم
 بده سکوت کنم. یح یتوض خوادی خودش نم  یوقت

درست کنم. از جام بلند شدم و وارد   یز ی چ هیناهار  یگرفتم برا میبه ساعت انداختم و تصم ینگاه
  یِ آشپز  بندش ی بپزم. پ یگرفتم ماکاران میتصم تاً یو رو کردم و نها  ریها رو زآشپزخونه شدم. تمام کمد

که  یطور ن یشده بود رو برداشتم و به کمرم بستم. هم  یروش طراح موسی ک یکه طرح م یابامزه 
باعث شده بود  یام به آشپز و غرق کارم بودم. عالقه خوندمی لب با خودم آهنگ م  ریز کردمی م  یآشپز 
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هام رو  دست  هم داشته باشم. کارم که تموم شد یو دستپخت خوب  رمیبگ ادیاز غذاها رو  یلیکه خ
بود و نگاهش   ستهنش یصندل  یشدم. رو یاسیشستم و برگشتم تا از آشپزخونه خارج بشم که متوجه 

 کمرنگ به من دوخته شده بود.   یبا لبخند

 رو باال انداختم و گفتم:  ابروهام 

 ؟ی دیفرشته ند ه؟ی__ چ

 قفل کرد و گفت:  اشنهی س یرو رو  هاشدست

 . دمیکدبانو ند دم،ی_ فرشته که د

 پر از ناز باشه گفتم:  کردمیم  یکه سع ی نازک کردم و با لحن یچشم پشت

ام خوشمزه  یخوشگلم و هم از طعم غذا یافهیق دنی! االن که هستم بهتره هم از دگهید مینی_ ما ا
 . یلذت ببر 

 گفت:  یحرص  یرو کج کرد و با لحن  لبش

 . رهیگی م لیساده ازش کردم چه خودشم تحو فیتعر هی_ خب حاال خودتو خفه نکن. 

 گفت که باعث شد بلند بخندم و لپش رو بکشم. یکشدار  شیدر ادامه ا و

. میها رو با کمک هم شستو ظرف  میخورد گاهمونیگاه و ب  یهاو خنده  های رو در کنار شوخ  ناهار
رخ داد و من چه  هامید یکه درست وسط ناام یاکنم . معجزه  هیرو به معجزه تشب  یاسی تونستمیم

 معجزه رو دوست داشتم. نیقدر ا

 .مینشست  ونیزیتلو یجلو  یمبل یو رو میدو از آشپزخونه خارج شد هر

رو داشتم که بعد  یاتو دلم ذوق کردم. حس بچه  گهیبار د  کیرو دورتادور خونه چرخوندم و  نگاهم
که از  ی. لبخنددهیاش خرکه قولش رو بهش داده بود واسه یها صبر، باالخره مامانش اون آبنبات مدت 

 متعجب نگام کنه و بگه: یاس یلبم نشسته بود باعث شد  یافکارم رو نیا

 !؟یخندی که م کننیم یها باهات باز _ فرشته 
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اش گرفت. بعد از  اون هم خنده  دنمیبزنم. از خندخنده   ری ز یاش باعث شد پق متعجب و بامزه  لحن
 گفتم:  یتموم شد، نگاهش کردم و با خوشحال دنمونیخند کهنیا

 . یو توش وقت بگذرون یکه مال خودته نگاه کن یاداره به خونه  یفیچه ک  یدونی نم  یاسی ی_ وا

بگه اما رفته  یز ی و منتظر بودم چ  کردمی نگاهش م رهینگفت. خ یز ی لبش نشست و چ یرو  یلبخند
 لبخندش رو گرفت.  یِ ن یریش  یجا  یرفته تلخ

  ییتو کافه و به تنها یمنت و اجازه از خانم مدد یکه بعد کل  یی اسپرسوها یلبخندش به اندازه  
که نبود، بود؟ صورتم در هم رفت    ترش یب  میزندگ  یاون اسپرسوها از تلخ یتلخ بود اما تلخ خوردم،یم

 زمزمه کردم: و آروم 

 تلخ بشن؟  قدر ن یا نتیریش یباعث شده لبخندها ی_ چ

 گفت:  یطوالن  یمحزونش رو به صورتم دوخت و با مکث یهاچشم

 ؟ یهام رو دار حرف   دنی_ حوصله شن

 گفتم:  جانی گرفتم و با ه هامدستن یرو ب  دستش

 کن.   ی. خودت رو خالزمی_ آره عز

 اد.انداخت و آب دهنش رو قورت د نییرو پا  سرش

  نیکه تا هم  یمن یبخش باشه؛ اما برالذت  یلیکه مال خودته خ یاتو خونه   یتو زندگ یبرا دی_ شا
 .  ستین  ندیهم خوشا  چندان گذروندمی روزهام رو م  نیبدتر  روزید

 تر فشار بدم. نگاهش کنم و دستش رو محکم یباعث شد با ناراحت  نشیغمگ لحن

 و ادامه داد:  دیکش یآه

مثل تو    یمثل من حاضر شده با دختر  یدختر  یطور برات سوال شده که چه یل ی_ حتمًا تا االن خ
 برا خودش درست کنه.  یدیجد  یِ مشترک بخره و زندگ یخونه
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 نیا کهن یاما از ترس ا دنیجوی سواالت مثل خوره مغزم رو م  نیبهش چشم دوختم. ا  کنجکاو
 گرفت و ادامه داد:  یرو نداشتم. نفس  انشیخوب رو از دست بدم جرعت ب تیموقع

 زود بهش اعتماد کردم!   قدرن یکه چرا ا یهم با شک به خودت گفت  ی_ و حتمًا چند بار 

و  یموذ یبه ذهنم مسلط شده بود. فکر  یو استرس و کنجکاو ومدیی کرد. جونم داشت باال م  سکوت
بزنم که   یبهش فکر کنم. خواستم لب باز کنم و حرف یحت خواستمی . نم رفتیتو ذهنم رژه م دیپل

 ادامه داد: 

قدر  هنوز سرطان اون گفتنی خاطر سرطان خون از دست دادم. دکترها ممامانم رو به  ش ی_ دو ماه پ
 نجاتش داد.  شهی نکرده و م  شرفتیپ

 رو قورت داد و ادامه داد:  شبغض

قدر حالش  برگشت اون یرفت و وقت   رونی روز از خونه ب هی  یول شدی _ مامانم خوب بود، داشت بهتر م 
 نشد. داریب گهیبد شد و خون دماغ شد که از هوش رفت و د 

هاش پر  که چشم یدهنم گذاشتم. فکرش هم وحشتناکه! در حال یهام رو روگفتم با بهت دست  ینیه
 گفت:   دیخندی شده و بود و در همون حال م اشک

فقط جون دادنش  یکنم. مِن لعنت  یهام جون داد و من نتونستم کار _ وحشتناکه نه؟ مامانم تو دست 
که مامانم   یدر حال  یخون یهامن رو با دست  یخونه و وقت  دیرو تماشا کردم. بابام بعد دو ساعت رس

 گفت؟  یچ  یدونیم د، یرو بغل کرده بودم د

 زد و گفت:  یبهت زده و ناراحت بودم که توان حرف زدن نداشتم. پوزخند قدرونا

بابام چه آدم   دمیجا بود که فهممردم! اون گهیبار د کی جا من اون یتی_ فقط گفت تموم کرد؟ آرم
 کجا بود؟  یدونی ! شوک دوم م هیپست

 گفت:  کردیهامون نگاه مکه به دست  یسر تکون دادم و درحال  ناباور

 تا چهلمش هم صبر نکرد و دوباره ازدواج کرد.   ی_ بابام حت 

 گرد شده نگاهش کردم:  یهاگفتم و با چشم  ینیه



 ماه کامل 

44 
 

موضوع   نی ا یو به اون حال افتاد. وقت دید کهی که اون روز مامانم بابام رو با اون زن دمی_ بعدها فهم 
  گهیباشه. د یآدم  نیهمچ  یاسم پدر که رو فیاز قبل از بابام متنفر شدم. ح شتریب  دمیرو فهم

تو حسابم   که یخوب بود و با پول   مونی. وضع مال رونیرو تحمل کنم و زدم ب ینتونستم اون خونه لعنت 
 بود اومدم تهران و شروع به کار کردم.

 خنده و گفت:   ریزد ز کردی م هیکه گر ین یح در

 کجام! خنده داره نه؟!  نهیزنگ نزد بب ی_ بابام حت 

و   یعصب  یهاخنده  نیخراب بود و ا  تشی. نگران نگاهش کردم وضعدیگفت و بلندتر خند  نویا
نشون  نیو ا دیخندیپارادوکس کامل بود! تو اوج غم م هی یاسی. ترسوندی من رو م کیستریه

 بود.  شیداغون روح  تیوضع یدهنده

 شتری هاش من رو بخنده  نی و ا دیخندیحکم بغلش کردم. تو بغلم از ته دل مو م  اوردمین  طاقت
شد و اون  حالی کرد که ب ه ی! اونقدر گرهیگر ریساکت شد و بعد زد ز یاقهی. چند دق ترسوندیم
شد    تموم هاشهیباالخره گر یچقدر گذشت ول  دونمی شد. نم  لیآروم تبد یهاهقبلند به هق  یهاهیگر

از   یز یچ گهیهاش پف کرده و قرمز شده بود که دقدر چشمو ازم جدا شد. نگران بهش نگاه کردم اون 
 گفت:  یاگرفته  ینمونده بود. با صدا یسبز قشنگش باق  یهااون چشم

 کنم. می هست که بتونم دردام رو باهاش تقس یکیاالن خوشحالم که تو رو دارم، خوشحالم   ی_ ول

و به دنبال  میکردی هم نگاه م یهاهاش رو سفت فشردم. هردو تو چشمزدم و دست  یلبخند
که حسرت    ییزهایبا وجود داشتن چ یاسی . من پر از حسرت بودم اما میبود مونی رندگ یهانداشته

طعم داشتن مادر هرچند کوتاه و تلخ رو داشت اما   یاسی من بود؛ باز هم خوشبخت نبود. حداقلش 
 ...یمن چ

. با تمام  رمی جلوشون رو بگ تونستمی و نم کردنی دلم داشتن سر باز م یته شده روانباش یهاعقده
زدم.  ی اس یبه  نیغمگ یگردو بزرگ شده بود رو قورت دادم و لبخند یکه به اندازه یوجودم بغض 

 لب زمزمه کردم:   ریز  یهام دوخت. با ناراحتنگاه قدردانش رو به چشم یاسی

 !یداشت یسخت  ی_ بابت فوت مادرت متاسفم؛ زندگ

 زد و گفت:  یشخندین
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همه  یعنی ی چون خانواده ندار  یکردم تا فکر نکن  فیات تعررو واسه   زهایچ نیرمانه! ا  هیمن  ی_ زندگ 
 یخانم مدد  یبه مهربون  یهستن با داشتن خانواده باز هم تنهان؛ تو حداقل فرد های ل یتمومه. خ یچ
 پرورشگاه.  یهابچه رطون یو هم یدار 

من   یمثبت زندگ یمثبت من بود و از حاال انرژ  یانرژ  یاس ی. کردی حالم رو خوب م  یاسیزدن با  حرف
کردم   ی. سعخوردنی سواالت مثل مور و ملخ تو ذهنم وول م یاسی  یزندگ دن ی. حاال با فهمشدیم

 : دم یصاف کردم و پرس  ییذهنم رو مرتب کنم. گلو یسواالت تو

 تهران؟  ی_ از کدوم شهر اومد

 . رازی _ ش

 : دم یدوباره پرس یگفتم و با مکث کوتاه یآهان

 ه؟ ی_ االن شغلت چ

 پشت بندش اضافه کردم:  و

 ... یکرد فیکه تعر یداستان ن یو حاال با ا می. اصوالً آدم کنجکاوکنمیسوال م یلی که خ دی_ ببخش

 گفت:  یکرد و با مهربون یاادامه ندادم. تک خنده گهید 

 مهد کودکم. یهای از مرب  یکیراحت باش. من   ست،ی ن طورن یا زمی _ نه عز

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 ؟ ییهاتوهم مثل من عاشق بچه  ؟ی_ جد

 رو دوست نداشت؟! یو خوردن نیری ش یاون کوچولوها شهی_ مگه م

  دایبچه دلم ضعف رفت. اگه من هم کار پ هی یلبم نشست و با تصور صورت تپلو و بامزه یرو  یلبخند
 یگرفته و خسته ینبود. نگاهم به چهره  یاس یکارها به دوش  یهمه  یجور نی. اشدی م  یعال کردمیم
کرده  مصرف  یادیز یِ اش انرژ خاطرات تلخ گذشته یادآور یخاطر من و با افتاد. امروز واقعًا به یاسی

 یسمت کارها کشهی ناخوداگاه ذهنمون پر م اد،یی م یاسم خستگ یبود و خسته شده بود. وقت
.  ستین ی جسم یخستگ شهیاما هم کنن؛ی که جسم رو خسته م ییکارها ،یسخت، مشغله، روزمرگ 
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  یستگخ  نیا تونهی هم نم جورهچ یناتوان شده و ه ده،ی زجر کش ده،یکه درد کش ی! روحهیروح یگاه
نوع   نیروح بدتر  یرو تحمل کرده. خستگ  یخستگ تشیاز حد ظرف شیکه ب یرو جبران کنه. روح

 و مهربون گفتم:  دمیبازوش کش یرو  ی! دستم رو به نرمهیخستگ

 .یخسته شد  ی. امروز حساب زدلمیکم استراحت کن عز هی_ 

 داد و گفت:  لمیتحو دیباری ازش م یکه خستگ یلبخند

 بخوابم.   رمی من م طوره،ن ی_ هم

 ادامه داد: شدی مبل بلند م ی که از رو یدر حال بعد

 .ری _ ظهرت بخ

 باال دنبال کردم. یلب نثارش کردم و با نگاهم رفتنش رو به طبقه  ری ز ینی همچن

مقاوت   یاسطوره هیباشه. تو نگاهم اون  دهیکش شیتو زندگ  یهمه سخت نی ا یاسی شدی نم  باورم
که   یرو ادامه بده. روز اول شیاز دردهاش زندگ یاو بدون بروز ذره  یعاد قدرن یبود که تونسته بود ا

و   دنکر یکه هنوز هم بچگ طونیدختر مهربون و ش  هی تونستمی م  راشیگ یهافقط تو چشم دمشید
امروز    یاسی ا ام نم؛یرو بب کنهی م  یها زندگمونده و با همون  کشیدل کوچ یقشنگش تو یاهایرو
 کنه! یاز اون بود که بخواد بچگ ترن یتر و غمگمردهدل

 گرفتم.  شیها رفتم و راه اتاقم رو در پمبل بلند شدم. به سمت پله  یبه خودم دادم و از رو یتکون 

فشار دادم تا از   امقهیشق  ی. دستم رو روکردی تخت نشستم. سرم درد م یاتاق رو باز کردم و رو در
بود به  زونیکه پاهام از تخت آو یتخت پرت کردم. در حال یدردش کم شه. از پشت خودم رو رو

موضوع  کیبه  تونستمی قدر مشوش بود که نمشدم. ذهنم اون  رهیسقف خ یماهرانه  یهایکار گچ
هم زمان به  شهیمتمرکز نداشتم! ه  وقتچینبود؛ چون من ه یدیموضوع جد نیثابت فکر کنم. البته ا

کردم تمرکزم رو باال ببرم اما   یسع یلی. خرمی سردرد بگ  شدی باعث م  کارنیو ا کردمی فکر م  یز یهر چ
 ... غیدر

کردم   یهام رو بستم و سعآشفته چشم یبالشت گذاشتم با فکر  یو سرم رو رو دم یخودم رو باالتر کش 
 ر مغزم خوابم برد. ساعت کلنجار رفتن با افکا میبخوابم. باالخره بعد از ن
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** 

تا   دیطول کش هیاتاق دوختم. چند ثان ک یتار یهام رو باز کردم و نگاهم رو به فضاچشم  یجی گ با
  یهام روبرق گشتم. با دست  دِ یاطالعات مغزم پردازش بشه. از جام بلند شدم و کورکورانه دنبال کل

رو روشن   المپکردم و  داشیگشتن پ یکنم. باالخره بعد از کل دایرو پ زی تا پر کردم ی رو لمس م وارید
  یبه فضا هجوم آورد و باعث شد دستم رو رو  ییاز روشنا یم یکردم. با روشن شدن المپ حجم عظ

به ساعت   یهام به نور عادت کنه. نگاههام بذارم. چند لحظه تو همون حالت بودم تا چشمچشم
بودم.   دهیاب خو یادی. زدیمغزم سوت کش قهیعت نه و پنجاه دقسا دنیاتاق انداختم و با د یِ وار ید

  یق یبود و سکوِت عم  کیتار مهی و از اتاق خارج شدم. راهرو ن   دمیهام کشبه موهام و لباس یدست
به بدنم   یگرانه تکونو بالفاصله سرزنش  دمیسکوت به خودم لرز نیاز ا یاخونه رو فرا گرفته بود. لحظه 

  ییِ رایپذ یرفتم و نگاهم رو نیی ها رو با سرعت پاها حرکت کردم. پلهت پله به سم  ترع یدادم و سر
 .ختیر  نییپا ینجاتش داده بود افتاد و دلم هر  یکیاز تار کیو ساکت که چندتا چراِغ کوچ  یخال

قدر از  کنم؟ اون لحظه اون کاری من رو گذاشت و رفت؟ حاال من تک و تنها چ  یعن یکجا بود؟  یاسی
 از افکار مخرب و آزار دهنده به مغزم هجوم آوردن.   یم یبودم که حجم عظ دهیترس  یکی و تار ییتنها

 بلند گفتم:   کردمیبرم رو نگاه موو با وحشت دور   دیلرزی که صدام از ترس و بغض م یحال  در

   ؟یاسی_ 

!  ستمی کردن ن یمن... من آدم تنها زندگ. دیرسی به مغزم نم ژنیبود و اکس نیخونه سنگ یهوا
 : دیاومد و نگران پرس  رونی خواستم دهن باز کنم و دوباره صداش بزنم که با هول از آشپزخونه ب

 شده؟ ی _ جانم چ

 و بغلم کرد.  دیبا هول به سمتم دو یاس یسرد ولو شدم.  یهاپارکت  یو پاهام شل شد و رو دست

شده بودم که با   فیضع قدرن یا ی. از ک دیچرخ یو خونه دور سرم م  رفتی م یاهیس هامچشم
داد که آخرش   ادیبهم   ینبودم زندگ  فیمن ضع ی! ولفتم؟یی حال و روز ب نی اتفاق به ا نیترکوچک

خستم از تظاهر کردن  گهید یخودم رو سفت بچسبم... ول نیا دی! و بامونمیخودم م یفقط خودم برا
 ادهی دوشش پ یدلم رو رو یهایها و خستگتا عقده  خوادی م  یمی صم یشونه هی. دلم امیقو نکهیا هب

 کنم... 
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 گفت:  یهاش فشرد و با نگراندست  نیدست سردم رو ب  یاسی

 بزن.   یحرف هی هو؟یچت شد  ؟یت ی_ آرم

برام افتاده.   یکه چه اتفاق دیپرسی ام زد و در همون حال ازم م آروم به گونه یدستش چند ضربه  با
 حرف زدن نداشتم. ینا

  کیبعد با   یقیو بعد به آشپزخونه رفت و دقا نمیمبل بش یبه زور بلندم کرد و کمک کرد رو یاسی
 آب قند برگشت.  وانِ یل

 کرد و گفت:   ک یرو به لبم نزد وانیل

 _ بخور، فشارت افتاده. 

آب قند وارد دهنم بشه. چند   نِ ی ریش  اتیرو از هم باز کردم و اجازه دادم محتو امدهیخشک  یهالب
 نگران دوختم و گفتم: یِ اس یرو به  روحمی گذشت و انگار جون به تنم برگشت! نگاه ب قهیدق

 . یو رفت ی_ فکر کردم من رو تنها گذاشت

 مهربون گفت:  ینگاهم کرد و با لبخند متعجب

 ! ؟یدادی خودت رو به کشتن م یبکنم دختر؟ حواست هست داشت  یکار   نیهمچ هی دی_ چرا با

 یگونه یچشمم غل خورد و رو  یاشک از گوشه  یاقطره اری اخت یلبم نشست و ب  یکج رو یلبخند
 . کردمیاحساس ضعف م شهیاز هم شتریسردم افتاد. ب

اتفاقات   الیخ  یکردم ب  یسع رفتمی که به سمت آشپزخونه م یکه جا اومد بلند شدم و در حال  حالم
 گفتم:  یبلند و لحن شاد ییبشم و فضا رو عوض کنم. با صدا شیپ یقهیچند دق

 م؟یدار ی_ گشنمه؛ غذا چ

 با خنده گفت:  یاسی

 کتلت درست کردم. ؟ی_ چرا صدات رو پشت گوشت انداخت 
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  یو با خوشحال  دمیکش  یغیج  یاسی . از حرف کردمیرو تکرار م  نی! مدام امونهیم ...مونهی م یاسی
 گفتم: 

 من عاشق کتلتم؟   یدونستی _ از کجا م

درهم و بهت زده  دستم رو به   یکه به سرم خورد به پشت سرم نگاه کردم و با صورت  یپس گردن با
 چشم دوختم.  یاس یبشاِش  یافهیپشت گردنم رسوندم و به ق

 گفتم:  تیرو کج کردم و با مظلوم  هامچشم

   ؟ی_ چرا زد

 .  ینزن   غیتو خونه ج یر یبگ ادی_ چون 

رو در آورد وارد آشپزخونه  یاسی حرص   یکه حساب یینازک کردم و با گفتن برو بابا یچشم پشت
 زوم شد.   زدیبهم چشمک م  یکه حساب  زیم یبشقاب کتلِت رو یاهم روشدم. نگ

که با بهت و خنده به  یاسیتوجه به  یو ب   دمیرو چ ز یبرق م   نیبه سمتشون رفتم و ع  یصبر ی ب  با
 شروع به خوردن کردم. کردی من نگاه م  یکارها

طور مشغول ناخنک زدن هستم،  نمن همو  دید ی. وقتکردی در همون حالت من رو نگاه م قهیدق چند
 رو کرد که ناخودآگاه خنده  کارنیقدر بانمک ارفت. اون  یاهاش رو تو کاسه چرخوند و چشم غرهچشم

رو   امو مشغول خوردن شد. ش دی خودش از غذا کش ینشست و برا مییروروبه   یصندل یام گرفت. رو
و خنده   یها رو با شوخو ظرف  میرو جمع کرد  زیمو بعد با کمک هم  میکرد لیم  یز یانگدر سکوت دل

 . میشست  یو کف باز 

گفتم و راه اتاق رو در   ریشب بخ  ی اس ی. به نمیهام رو داخل کمد بچگرفتم به اتاقم برم و لباس  میتصم
 گرفتم.   شیپ

به بدنم   یتموم شد کش و قوس  ی اتاق بودم. وقت دنیو چ لمیرو مشغول مرتب کردن وسا  یساعت کی
 !ومدیی بودم و دوباره خوابم م دهیهمه خواب نی. ادمیکش یاازه یدادم و در کمال تعجب خم

خوابم   شدم و بعد از زدن مسواکم خرامان خرامان وارد رخت  یبهداشت  سی شدم و وارد سرو بلند
 شدم.
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 دهیم بشن و سرم به بالش نرس مختلف هم نتونستن مزاح یفکرها یکه حت ومدیی خوابم م یقدر اون
 خوابم برد. 

* 

صدام    ی جور خاص هیهام رو باز کردم. چشم اوردییکه اسمم رو به زبون م  ی اسی  نیریش  یصدا با
 مدت کم عاشق لحن صداش شده بودم. نگاهم به صورتش افتاد. نیو من تو ا زدیم

 ت: گفتم که با لبخند جوابم رو داد و گف  یر یو خواب آلود صبح بخ  جیگ

 . یبرم سرکار، بهت گفتم که بعدَا باز نگران نش  خوامی _ من م

از   شتریب یاسرمه یدوخت و ساده دست مانتو شلوار خوش  کینگاهم به ظاهرش افتاد که با  تازه
 کردم. یگفتم و خداحافظ یا. باشهدیدرخشیم شهیهم

 _ مواظب خودت باش. 

 و نگران گفت:  دیبره به سمتم چرخ  رونی از اتاق ب کهن یرو گفت و به سمت در رفت. قبل از ا نیا

 مواظب باش.  یل ی_  خ

 ابروم رو باال انداختم و مشکوک گفتم:  یتا کی

 ! فته؟یی ب یمگه قراره اتفاق   ؟ینگران قدرن ی_ چرا ا

 دست و پاش رو گم کرد و با تته پته گفت:  بالفاصله

 .  ادین  شیبرات پ ی_ نه... نه! فقط نگرانم که مشکل

 تکون دادم و گفتم:  یخاطرش سر   نانیاطم یبرا ینشد؛ ول  باورم

 ! مواظبم.یکه نگرانم ی_ مرس

 و گفت:  دیبه روم پاش  یگرم لبخند

 حتمًا بهم زنگ بزن.   یداشت ی_ اگه مشکل
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 هم با تکون دادن دستش از اتاق خارج شد. بعد

دختر مرموز و   نیدوست داشتم سر از کار ا  ی لیبود؟ خ یچ یو ترسش برا  یرانهمه نگ نیا یعنی
نباشه   یاون  یاسیبه عنوان همراه اشتباه کرده باشم و  ی اسیبا انتخاب  دمیترسی . مارمی مهربون در ب
  دی! باشهاشتباهم با نیو آخر نیتر ممکن بود بزرگ  یاشتباهم تو زندگ نیترکی! کوچدهیکه نشون م

 . کردمی دقت م یلیخ

 نهییآ یشدم و بعد از انجام کارهام جلو یبهداشت سیتکون دادم و از جام بلند شدم. وارد سرو یسر 
وقت   چ یروشن داشت نگاه کردم. ه ییو خرما ییاز طال ییهادرهمم که رگه یو به موها ستادمیا

افتاد و  میخمار سبز عسل  یها! نگاهم به چشمخورهیگره م قدرنیا میلخت نیبه ا یچرا موها دمینفهم
 زدم.  رونی ب سی فرستادم و از سرو نهیآ  یتو یخودم بوس یبرا

ام رو برداشتم و مشغول شونه زدن . شونه ستادمیا دمی سف شیآرا زیم یسمت اتاقم رفتم و جلو به
. بعد از  تمگفی لب م  ریز  یقدر گره داشت که ناخودآگاه آخجاهاش اون  یبلندم شدم. بعض یموها

  یصلمف یگرفتم. صبحونه  شی اومدم و راه آشپزخونه رو در پ  نییکنان پا یل یها لشونه زدن از پله 
نشستم و   زی پشت م  ی. بدون معطل زدی ام چشمک مشده بود که بدجور به شکم گرسنه دهیچ ز یم یرو

 با ولع مشغول خوردن شدم.

 ｛یاسی｝

ممکن بود  یعنی. فتهیی ب  یاتفاق  یت یآرم یبرا دمیترس یفکر بودم. همش م  یبه مقصد تو   دنیرس تا
رو حس کرده  یز یچ  اریاستفاده کار دستمون بده؟ اگه ماز یخانم مدد یکه رو  یقدرتمند یاون جادو

  ور  تمیعصبان یجلو تونمی . لعنت به من که نمفرستهیم  یجاسوس  یرو برا روهاشی باشه صدرصد ن
  امیاز پسشون بر ب  تونستمی کردم ترس رو کنج قلبم ُبکشم. من م یو سع دمیشک  یقی. نفس عم رمیبگ

 دارم.   مانیرو تا آخرش به اتمام برسونم. آره! من به خودم ا تمیو مامور

مهد کودک رفتم و   یشده   یپارک کردم. به سمت در نقاش یشگیهم یرو جا نی و ماش  دم یرس باالخره
رو در   تی رینبود. وارد سالن شدم و راه اتاق مد یکس اط یح  یدلباز و رنگارنگش شدم. تو اطی وارد ح

  دنیشن  بابگم. چند تقه به در زدم و   یرو به خانم غالم ی تیاالن موضوع آرم نی گرفتم. بهتره هم  شیپ
 وارد اتاق شدم.  کردیم تمیکه به داخل هدا یخانم غالم میمال یصدا
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رنگش   یمشک یِ مبل چرم  یه مهربون جوابم رو داد و ازم خواست رو گفتم ک یر ی و صبح بخ سالم
 .نمیبش

 پام حرکت دادم و گفتم:  یرو رو دستم

 د؟ یکرد دایرو پ دیخواستیکه م یدی جد یازتون بپرسم مرب خواستمی _ راستش م

 و گفت:  دیاش کشبه مقنعه یدست

 . چطور؟ مینکرد دایمورد نظر رو پ  سیهنوز ک یول م؛یداد ی_ آگه 

شدن رو    یمرب  یستگیو شا طیشرا یتیرو استخدام نکردن. من مطمئنم آرم  یکه هنوز کس  خداروشکر
دوختم  دیباری ازش م یو مهربون تی که جذاب  یو خمار خانم غالم یطوس یهاداره. نگاهم رو به چشم

 و گفتم: 

 رو سراغ دارم.   یکی _راستش من 

 لبش نشست.  یرو  یلبخند

 باشه.  جان یمصاحبه ا یًا بهش بگو فردا برا! لطفیهم عال یل ی_ خ

 از اتاق خارج شدم.  یاگفتم و با گفتن با اجازه  یچشم

 یها شدم. سر و صداشون توبه لب آوردم و وارد اتاق بچه یمشکل هم حل شد. لبخند نیا خب
به سمتم  غی ها با ج. با وارد شدنم به اتاق بچه ادیلبخند به لبم ب شدی بود و باعث م دهیچی سالن پ

بودن. با خنده   یو دوست داشتن ن یریقدر شکردن. چه یابراز خوشحال دنمیهجوم آوردن و از د
. بالفاصله ننیرو دادم و ارشون خواستم که نظم کالس رو بهم نزنن و مرتب سر جاشون بش وابشونج

بودن  ستادهیا یاردن. الهه و صدف هم گوشهخودش نشست و منتظر نگاهم ک  یصندل یهر کس رو
به من  ی ها ارادت خاصبود. بچه   نی. هر روز صبح اوضاع همکردنیمنظره نگاه م نیو با خنده به ا

  ستی"انصاف ن گفتی و م  کردیغرغر م شهی! الهه همدادنی خوب گوش م یل یو حرفم رو خ اشتند
دوست   یغرغرها  نی" و من و صدف فقط به اقبول ندارن. یاسیها حرف ما رو مثل حرف جغله نیا

 .مید یخندی الهه م یداشتن
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 یالهه تو شهیباشن و هم یم یباهاش صم یاگهیها جور دالهه باعث شده بود بچه  یبچگونه  یهیروح 
 دست داشته باشه.  هاشونطنت یش

کنج  یبرام لذت بخش تر بود؛ اما دلشوره یز یمهد کودک از هر چ  یدوست داشتن یو فضا تی م یصم
  یهام رو براو تالش  کردی م  یگرفت و مدام استرس و اضطراب بهم دهن کج  دهیناد شدی دلم رو نم

 .کردی م ثمری رفتار کردن ب  یعاد

 یبا اون لهجه  یکارن سه ساله هم متوجهش شده بود. وقت یاسترسم مشهود بود که حت قدراون
  ی. از بس که بامزه بود. با هر تالشلقمه چپش کنم  هی  خواستیدلم م دادیم  یر اش بهم دلدابامزه 

که مثل خوره به جونم   یکردم تا حواسم رو از استرس یها باز بود تا غروب سرم رو گرم کردم و با بچه 
 افتاده بود پرت کنم. 

تکون دادم و اونم  گشت،یاش برمبود که به خونه  ی نفر  نیآخر شهیکارن که مثل هم یبرا یدست
شدم. همه   های تو هوا برام فرستاد که  از کارش خندم گرفت. به داخل مهد رفتم و وارد اتاق مرب یبوس

  نی گزیانداختم، هشت شب بود و وقت رفتن. شال رو جا یبودن. به ساعت نگاه   یمشغول خداحافظ
کردم و به   یهمه خداحافظ طور که مشغول مرتب کردن شالم بودم از سرم کردم. همون یرو یمقنعه
  نیزدم و به سمت ماش  رونیاسترس و دلشوره! از در مهد ب نیپا تند کردم. لعنت به ا رونیسمت ب 

شروع    کیتراف دمیرس  یاصل ابون یاز پارک در اومدم. تا به خ یبلند کافی رفتم. سوارش شدم و با ت
فرمون ضرب گرفته بودم   یم روهالب گفتم. با انگشت  ر ی ز یفرمون زدم و لعنت  یشد. با کف دست رو

اطراف   نیا یی جا هی. شناختمی حس رو م نیانداختم، من ا یحس کردم. به اطرافم نگاه یز یچ هیکه 
  شیاصل یرو ی حق استفاده ن یچون کس شدی بشم؛ اما نم الشیخیدرحال اجرا بود. خواستم ب یطلسم

!  هیاطراف خبر نیحساب ا نیاز حد تصوره و با ا ترش یجادو ب  نیها نداشت. حس اآدم  یایرو در دن 
خونه اما تا   رسمی م ریخبر بدم که د یتیدرآوردم تا به آرم  فمی رو از تو ک میبفهمم چه خبره. گوش دیبا

  یرو رو  یت گوش ی است و خاموش شد. با عصبان فی ضع یرو روشن کردم اخطار اومد باتر  یگوش
  تریقو رو ین  نیحس ا شدمی از شهر دورتر م  یشدم. هرچ  خارج یاصل  ابونیداشبورد پرت کردم و از خ

  یتیبه آرم  روی ن نیا دیکنم. شا سکیر تونستمی نم  گهیبودم و از طرف د دهیترس ی. از طرفشدیم
 یزدهزنگ یدروازه  دنیفاصله با د نی. از ادمیکارخونه مخروبه رس هیقدر رفتم که به مرتبط باشه. اون

پارک کردم. آب دهنم  یارو گوشه نینشده. ماش  جانیوارد ا یوقته کس  یلیخ  دیفهم شدی کارخونه م
داشتم اما با  ازیرو زدم. به جادوم ن یشدم و قفل مرکز  ادهی پ نیرو با سروصدا قورت دادم و از ماش 
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به   نیدر حرکت کردم و در همون ح مت. آروم به سشدنی ها متوجه حضور من مانجام طلسم اون 
! من به چه یتر کرده بود. لعنتو سکوت شب فضا رو ترسناک  کیتار ی. هواکردمی اطراف نگاه م 

افکار از ذهنم خارج بشن. آروم   نیشدم؟ سرم رو تکون دادم تا ا  ییجا  نیوارد همچ ییبه تنها یجرعت 
رفتم. هر  روی شد. آهسته به طرف منبع ن  زبا یبد یکارخونه رو هل دادم که با صدا  یدر زنگ زده 

مسئله   نیرو حس کنه و شدت ا شهی که اطرافش استفاده م ییرویطلسم و ن تونهی م  یجادوگر 
 به نسل اون جادوگر داره.  یبستگ

اون  یجمع کنم.آب دهنم رو با صدا قورت دادم. تو شتریخش خش باعث شد حواسم رو ب  یصدا
  یفتاده بود. با ترس و لرز به سمتا یاآهن گوشه کهی مشخص نبود و فقط چندتا ت یادی ز زیچ  یکی تار
. آروم  دمیرو د یاکه شدم دِر رنگ و رو رفته ترک یحرکت کردم. نزد کردمی حس م یشتر یب  یرویکه ن

داشت و چندتا    یبزرگ   یلیخ ی. انگار انبار بود چون فضادمیکش ی در رو هل دادم و به داخل سرک
گفتم   ی. آخ آرومدیکش ری شد و قلبم ت ادیز  روی شدت ن هویانداخته شده بود.  یاقفسه و کارتون گوشه 

باال   رودست زدن سرم  یهام رو بسته بودم که با صداقلبم گذاشتم. از درد چشم یو دستم رو رو
 گفت:   شخندیباال انداخت و با ن  ییکردم. ابرو یاخم زشیسبز نفرت انگ  یهاچشم دنیآوردم. با د

 !یکنی م گرانید یخودت رو فدا شهی_ مثل هم

 : دمیلب اسمش رو غر ریز

 !ی_کسر 

 و گفت:  دیتمسخر خند با

 ادته؟ی _ عه هنوز اسمم رو 

 شده گفتم: دیکل یهاو با دندون ستادمیا اشنهیبه س نهیبلند کردم و به سمتش رفتم. س سر

 ؟یخوای از جونم م ی_ چ

 گفت:  یشخندیسبز شرورش نگاهم کرد و با ن یهاهمون چشم با

 _ جونت رو!
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زد. با ترس و خشم به  یدو قدم ازم فاصله گرفت و سوت یتو هم گره خورد. کسر  ترشیب هاماخم
به   رونی پوش دورمون حلقه زدن. ح اهیسوت زد چند مرد س کهن ی. به محض اکردمی کارهاش نگاه م

  ز. مِن تنها اداشتی کم داشت ترس برم مآشام  بودن. کم اطرافم نگاه کردم. همشون خون یهاآدم
دو تا نره غول جلوم  یبزنم که حضور ناگهان ی. خواستم دهن باز کنم و حرفومدمیی پس چند نفر بر نم

  شتریمزخرفشون رو ب  یافهیق شونه یکر یبکشم و چند قدم به عقب بردارم. لبخندها  یغیباعث شد ج
 کردم:  یکردم و ترسم رو پشت صالبت صدام مخف  ی. اخم  دیکشی به رخ م

  ؟ یلعنت یخوای م ی_ چ

 گفت:  یبه سمتم برداشت و با مسخرگ یچند قدم یکسر 

 جادوگر کوچولو! دارتهیمشتاق د اری_ ماز

ا انگشت  هاش رو باال آورد و بکنن. دست  دایرو پ  یتی . نکنه آرمختی رو گفت انگار قلبم فرو ر نیا تا
 هام دوخت و گفت: نگاهش رو به چشم  نیتو همون ح  دیکش ی هوا خطوط فرض  یرو

 م؟ یبه زور متوسل بش ای یایی _ خودت م 

 با پرخاش داد زدم:   کردمیشروع جنگ و دعوا آماده م یکه خودم رو برا یحال  در

 _ بذار اومدن رو نشونت بدم. 

رو به شدت به سمتشون پرتاب کردم که گارد گرفتن و   یرنگ و قدرتمند یاز نور آب یاهم هاله بعد
ها ملحق شدن و  هم به اون گهیاز شروع دعوا نگذشته بود که دو نفر د قهیحمله رو آغاز کردن. چند دق

 افتاده بودم!  یبد دردسر  یحاال من تو

حمله کنم.  تونستمی و نمو من فقط توان دفاع از خودم رو داشتم  شدیهر طرف به سمتم حمله م از
  یفکر  هی دی. بارفتی م لیمن رفته رفته تحل یو انرژ  شدی م  شتریشدت هجومشون هر لحظه ب

 .  ادیب  شی پ یوگرنه ممکن نبود چ  کردمیم

 . گرفتی باخبر شده باشه تمرکز رو ازم م یتیاز وجود ارم اری سوال که ممکنه ماز نیا نیب نیا تو

ها به سمتم حمله کنه  از اون یکی حواسم کامالً پرت شد و باعث شد  یاتله باشه؟ لحظه  هی نینکنه ا 
 یو ناتوان نگاه جیافتادم. گ نیزم  یو رو  دمیاز سر درد کش یغ یدستم فرو کنه. ج یو دندوناش رو تو
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ه بود و ته گرفت مالً کا می. انرژدادنی م لمیتحو  ثیخب  یهاسرم بودن و لبخند  یبهشون انداختم که باال 
هام رو با درد  جونم چشم مهیبدن ن یبکنم. با فرود اومدن مشت و لگدشون رو  یحرکت تونستمی نم

 هام رو هم نداشتم.توان باز کردن پلک  یبود و حت  دهیفا  یبکنم؛ اما تالشم ب یکردم کار  یبستم و سع

کار رو   نیاما توان انجام ا رو کنار بزنم؛ های اون عوض یو با خوندن ورد ارمیدستم رو باال ب خواستمیم
. من قسم کردمی فکر م یتیهام درحال بسته شدن بود و تو اون لحظه فقط به آرمهم نداشتم. چشم

 ...ودمدر حال جون دادن ب یمکان لعنت  نی خورده بودم ازش محافظت کنم؛ اما حاال تو ا

اومد و رو پاهاش   کمینزد ی. کسر ستادنیا یادست از زدن برداشتن و نفس زنون گوشه باالخره
اش موهام رو کنار زد. سرم رو از دستش سبابه زد و با انگشت  نمی خون یافهیبه ق  ینشست. پوزخند

 : د یلرزی دور کردم و با نفرت نگاهش کردم. صدام از زور درد م

االن فقط سِگ دست آموز   یول ؛ یبود یف یتو مرد شر ؟ی دش لیتبد یآدم پست نیطور به همچ _ چه
 !یهست ار یماز

با پشت دست زد تو دهنم که طعم شور خون رو حس کردم. از جاش بلند شد   یرو گفتم کسر  نیا تا
 گفت:  یاگرفته یو با صدا

 ! یخبر ندار   یچی _ تو از ه

هم با درد بود. گلوم  دنمینفس کش  یجام نشستم. حت یپهلوم گذاشتم و تو  یهام رو رو درد دست  با
 خون بدترش کرده بود. یخشک شده بود و شور 

 ها...چشم نیا یروز  هینگاه کردم و اون هم نگاهم کرد.  یکسر  به

. با تکون دادن سر به یکنی شده که فکر م  یز ی تر از چاون پست  یاسی تکون دادم. بهش فکر نکن  سر
و با گرفتن بازوم بلندم کردن. داشتم   ستادنیها دو طرفم اافرادش دستور داد بلندم کنن. دوتا از اون 

دادن داشتم. با  جامان یکارها برا ی ل ی. هنوز خشدمیم می تسل  دیاما من نبا کردم؛ی از زور درد ضعف م
روم  روبه   ینشد. کسر  بمینص یز یچ  شتریدرد ب که داشتم تقال کردم تا آزاد بشم؛ اما جز یهمون درد

همه جا رو   یکه خواست حرف بزنه نور  نیزد و هم ی شخندیام رو محکم گرفت. ن و چونه ستادیا
هام رو  آروم پلک دهحس کردم از شدت نور کم ش یهام رو ببندم. وقتروشن کرد که باعث شد چشم

 لب زمزمه کردم:  ریمش رو زروم نگاه کردم. بهت زده اسباز کردم و به فرد روبه 
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 _ هکاته! 

به سمتم اومد.   خوردی تو هوا تکون م اشی بلند مشک  راهن یکه پ ی همون لبخند مغرورش در حال با
و افرادش   ی. به اطراف نگاه کردم. کسر رهی هام درد بگکردم که باعث شد پهلو میناخودآگاه بهش تعظ 

 افتاده بودن.  یکنار   یزخم یهر کدوم با تن 

  ترک یو نزد  دیبود کش مهیبه تاجش که مثل ماه ن ینافذش افتاد. دست یمشک یهابه چشم نگاهم
 اومد. به خودم جرعت دادم و گفتم: 

 _ بانو... 

. االن کردمیهامون نگاه مهاش گرفت. شوکه به دست هام رو تو دست ادامه بدم و دست  نذاشت
 نبود.  یردنجادو دست من رو گرفت؟ باورک  یالهه

 هام نگاه کرد و گفت: چشم تو

 .یکه زمانش برسه مراقبش باش  یتا وقت میخوای توئه! ازت م یهادست  یما تو دی_ تنها ام

 بهش بندازم. یهام رو فشرد که باعث شد نگاهبگم. دست  یچ دونستمی شده بودم و نم جیگ

 مراقبش باش!  نهی سرزم هی دی_ اون دختر ام

 ت و ادامه داد:انداخ  یبه کسر  ینگاه

ها رو  آدم  نیها طمع بدست اوردنش رو دارن و بهترآدم ن یخطرناک بوده چون بدتر شهی_ قدرت هم 
 .کشونهی به فساد م

روز افتاده. هکاته   نیهم طمع قدرت داشت و حاال به ا یدوختم. کسر  یرو به کسر  نمینگاه غمگ 
دستم نگاه کردم. به شکل   یدستم گذاشت. به گردنبند تو یتو یهاش رو جدا کرد و گردنبنددست

 هکاته بهش نگاه کردم.  یقرار داشت. با صدا یابود که در وسط اون ماه نصفه  دیدوبال سف 

 هاست.الهه یگردنبند از طرف همه نی_ ا

 خبر داشته باشه.   یتیجود آرماز و یکس کردمیشده بودم فکر نم  جیگ
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 ن؟ یشد یت یطور متوجه وجود آرم_ شما چه 

 زد و گفت:   ینیری ش  لبخند

 .مونهی از چشم ما دور نم یز ی! چمیا_ ما الهه 

به عقب  یکدوم رو بگم. هکاته قدم دیبا دونستمی و نم  خوردنی تو ذهنم وول م یادیز سواالت
 اه کرد و گفت: هاش رو از هم باز کرد. بهم نگبرداشت و دست 

 یادیز یهامرگ  دیکشته بشن. تو با دیبا یادیعده جاودانه بشن، تعداد ز هی نکهیا یباشه برا  ادتی_ 
 وقت دست از تالشت بر ندار!  چیاما ه ؛ینی بب

رنگ تو   یآب یاکم شعلهرو بلند خوند که باعث شد کم  یبگم که هکاته اجازه نداد و ورد یز یچ خواستم
 هاش روشن بشه.دست

  یبلند شد و در حال  نیزم  یکم از رو. کمشدی ورتر م دستش شعله یتو شیآت گفت یکه م یاکلمه  هر
 هام نگاه کرد و گفت: معلق بود تو چشم ن یآسمون و زم نیکه ب

 هزاربار طلب مرگ براش کمه! یره که روز دا   یتاوان اهیس یداره! جادو یتاوان  یز ی_ هر چ

.  شدی. صداش تو گوشم اکو م کردمی که تو هوا معلق بود نگاه م یابهت زده به هکاته  طورهمون
 تاوان داره...  اهیس یجادو

هاش رو  نرم. هکاته چشم اهیس یجور تذکر بود. تذکر و اخطار که به سمت جادو  هی نیا کردمی م حس
بود   دیقدر شدهمه جا رو فرا گرفت. اون  یادیبست و بلندتر ورد رو زمزمه کرد. با تموم شدن ورد نور ز

رو   هامحس کردم شدت نور کم شد،آروم دست  یهام بذارم. وقتچشم یکه باعث شد دستم رو رو
ناراحت باشم که   دیبا دونستمی. نم و افرادش یاز کسر   طورن یاز هکاته نبود. هم یآوردم. خبر  نییپا

 یپهلوم آخ بلند یخوشحال؟ سردرگم شده بودم. با حس درد تو ای کنهی رو مجازات م یهکاته کسر 
درد رو با تموم   تمشده بود. تازه داش ی! تمام لباسم خون یپهلوم گذاشتم. لعنت یگفتم و دستم رو رو

دهنم رو   یاز درد نبود. خون تو  یودم خبر هکاته ب شی پ  ی. انگار وقتکردمیگوشت و پوستم حس م
درد خودم رو به   یو سکوت محض! لنگون لنگون و با کل   یک یتف کردم و به اطراف نگاه کردم. تار

  ادی. تازه به ستادمیای م قهیپنج دق داشتمی که بر م  یقدر درد داشتم که با هر قدمرسوندم. اون   نیماش
و     یبرام افتاده؟ با بدبخت  یوضع چه اتفاق نیبهش بدم؟بگم با ا  یچه جواب دیبا یافتادم. لعنت یتیآرم
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کلنجار در   یحس شده بود با کل  یو ب  یهام خون که دست یرسوندم و  درحال نی درد خودم رو به ماش 
  ی. با درد سرم رو به صندلزدمیم  نفسنفس رو باز کردم و نشستم. از درد و سوزش پهلوم   نیماش
  یچه اتفاق نمی به پهلوم نگاه کنم بب  دمیترسی م ینبودم؛ ول   ییهام رو بستم.آدم ترسوم دادم و چش هیتک

رو پاک   میشون یپ ی. عرق روست ین یز یدادم که چ ی . به خودم دلدار کنهیدرد م قدرنیافتاده که ا
و کبود    ی. آروم لباسم رو کنار زدم. شوکه به زخم خونردمرو روشن ک    نیسقف ماش یکردم و چراغ رو

با  تونستمیکبود هم شده بود. م یز یزخم بودن و خونر نی پهلوم نگاه کردم. وحشتناک بود! در ع
 هی نیطلسم هم  نیبا انجام ا  دمیترسی نمونده بود. م یبرام باق یانجام طلسم خوبش کنم؛ اما انرژ 

  یروز   کردمیکردم و استارت زدم. فکرشم نم  فیدرد لباسم رو رد یا کل رو هم از دست بدم. ب میذره انرژ
با   یبود که حت  کیقدر هوا تار. اونشدی م  تردیبرام وحشتناک بشه. دردم مدام شد قدرن یا  یرانندگ 

نه؛ اما به حسم    ای رمی دارم راه رو درست م دونستمی . نمدمیدی هم به زور جلوم رو م نینور چراغ ماش 
دردناکم  یپهلو  یرو امگهیفرمون بود و دست د یدستم رو هیگرفتم.  شیکردم و جاده رو در پ اداعتم

به  تونستمی هم خاموش شده بود و نم میلعنت  لیوحشتناک بود. موبا تیوضع نیبا ا یبود. رانندگ
  دتاو چن   یاصل یجاده دنی. با ددمیدی جلوم رو م  یو به سخت دیدی هام تار مخبر بدم. چشم یکس
 کردم.  شتریانگار جون گرفتم و سرعتم رو ب نیماش

 ｛یت یآرم｝

مغزم   ی. افکار مخرب و منف کردمیم  یرو ط   ییرایو طول عرض پذ دمیجوی رو با استرس م هامناخون 
نبود.   یاسیاز  یخبر  چیشب بود و ه مهی . ساعت دو ندادنی گرفته بودن و آزارم م  یرو به باز 

با    یهم خاموش بود و آدرس محل کارش رو هم نداشتم. هجوم استرس و ترس و نگران لشیموبا
من   یاسیاتفاق افتاده باشه. اگه  د یکه نبا یز یاون چ دمی ترسی . م رمیشده بود معده درد بگ  اعثهم ب

جدًا   ؟یشده باشه چ  نییتع شی از پ ینقشه هی هانیا یاگه همه ؟یرو قال گذاشته و رفته باشه چ
پر رنگ   محضورش برا قدرنیشد و ا  دایپ میاش تو زندگسر و کله  ییهویطور شد که بود؟ چه  یک یاسی

  یبغض مزاحمم رو قورت بدم از پارچ رو کردمی م یکه سع یو مهم شد؟ سرم رو تکون دادم و درحال 
در انتظارم بود! با   یچ  دونستی نفس باال رفتم. خدا م کیو   ختمیآب ر وانیل  کیآشپزخونه  زیم
  گفتیدلم م ته یحس یبود؛ ول  یاسی هیبر عل  طیها با توجه به شراها و احتمال تموم حرف  کهنیا

رو   یباعث شد به سرعت مانتو و شال   یاسیبه  قمیعم یاون حس عالقه  یافتاده و از طرف یاتفاق بد
  یواستم در رو باز کنم ضربه که خ  نی به طرف در برم. هم  سی پل ش یسرم بکشم و با قصد رفتن پ یرو
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 یادوباره تقه یوقت  یلتوهم زدم؛ و  کردمی به در خورد. ترس برم داشت و سکوت کردم. فکر م ی فیضع
 بلند شد:   یاسیو دردناک  فیضع یگفتم. چند لحظه بعد صدا یابله  دیبه در خورد با ترد

 . یتی_ آر... آرم 

زور سرپا   و غرق خون که به یلیزخم و ز  یِ اسی دنیبرم داشت و به شدت در رو باز کردم. با د  وحشت
. جلو رفتم و آروم بغلش کردم تا وارد  دمیکش یبلند نیدهنم گرفتم و ه یبود دستم رو جلو ستادهیا

.  بردارمدستم رو  عیگفت که باعث شد سر یپهلوش گذاشتم آخ بلند یدستم رو رو یخونه بشه. وقت
 : دمیازش پرس یبا استرس و نگران   نیدر همون ح

 بال رو سرت آورده؟  نیا ی برات. ک رمی بم  ی_ اله

 گفت:  دهیبر دهی زد و بر یدردناک لبخند

 _ من... خوبم! نگران... نباش. 

 گرفت.  حرصم

 خوب؟  یگی م نیرو نگران نباشم؟ تو به ا  یچ ی_ چ

. با حرص اشکم رو پاک کردم و درمونده و سردرگم دی ام چکگونه  ید قطره اشک روبندش چن پشت
   کردم؟ی م کاریچ دیدوختم. حاال با شیجمع شده از درد و ناراحت  ینگاهم رو به چهره 

 مبل نشوندمش و گفتم:  یرو  آروم

 . رمی باش تا با آمبوالنس تماس بگ جان ی_ هم

با هول   نیپهلوش گذاشت در همون ح یخورد و دستش رو رو  یتکون یاسیتموم شدن حرفم  با
 گفت: 

 _ نه نه! آمبوالنس خبر نکن. 

 گفتم:  یو عصب متعجب

 ...دیبا ستیتو حالت خوب ن یاسی  ی_ ول
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 و با خواهش گفت:  دیحرفم پر ونیم

 لطفًا به حرفم گوش کن.   یت ی_ آرم

 هم فشردم و گفتم:  یچشم رو  ینگاهش کردم و با نگران مستأصل

 . ارمیرو ب  هیاول یهاکمک  ی_ صبر کن برم جعبه

که داشتم خونه  شیکمد جعبه رو برداشتم چند روز پ  یهم با سرعت وارد آشپزخونه شدم و از تو  بعد
 برگشتم. یاسی  شیکردم. با هول و وال به پ داشیجا پاون کردمی و رو م ری رو ز

 یو کبود شده قیزخم عم دنیآوردم. با د رونینشستم و لباسش رو از تنش ب   نیزم  یپاش رو نییپا
 قدرنیبراش افتاده بود که ا یشد. چه اتفاق شتر یهام باشک  زشیو شدت ر ترن یپهلوش بغضم سنگ
  هکه همش ب خوردی طور به خودم اجازه دادم قضاوتش کنم؟ حالم از خودم بهم محالش بد بود؟ چه 
هاش رو بسته بود و  چشم  کردمیو پانسمان م یهاش رو ضدعفون موم مدت که زخم فکر خودم بودم. ت

  یلی. خکردمی و خودم رو سرزنش م ختمیری صورتش بود. من هم مثل ابر بهار اشک م یرو  یاخم
حالش خوب نبود و بهتر بود   یروز افتاده؛ ول  نیبه ا یاس یافتاده که  یکنجکاو بودم بدونم چه اتفاق

 بهش فرصت بدم. 

 رو صدا زدم و گفتم:  یاس یتموم شدن کارم  با

 ؟ یاز جات بلند ش یتونی م ؟یاسی_ 

نکرد. خوابش برده بود؟   یحرکت  چیبلندتر صداش زدم. ه یبه حرفم نشون نداد. دوباره کم   یواکنش
. آروم بازوش رو تکون دادم و شدی م داریصدا ب نیتر ک یاون که خوابش سبک بود و با کوچ  یول

کرد. با   دنی دست و پاهام شروع به لرز دهی نشون نم یواکنش  چیه دمید یصداش زدم. وقت دهیترس
فکر که ممکنه   نیشده بود؟ با ا هوشی و بدنش سرد بود. ب  زدی و وال نبضش رو گرفتم. کند م وله

سترس به اورژانس زنگ زدم و در همون . از جام بلند شدم و با ادیتنم لرز فتهیی براش ب  یاتفاق بد
 . خوامی رو از خودت م شیسالمت ا،یکردم. خدا یاسیلباس تن   هیبا گر نیح

 ｛یاسی｝
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روحم از تنم    کردمی برام افتاده. احساس م  یکجا هستم و چه اتفاق دونستمی داشتم. نم یبی عج حس
و    بیفوق العاده عج یآب شناور بودم. حس  یاز حد سبک و راحت شدم. انگار رو شی خارج شده و ب

نگاه   رافبه اط  یهام رو باز کردم و با گنگپلک  یتمامم رو در بر گرفته بود. آروم ال فیقابل توص ریغ
بودم.  یاگهیبعد د یچشمم بود. انگار تو یجلو یبعد چیبدون وجود  ه دیتمامًا سف  ییکردم. فضا

 رو فشردم و از جا بلند شدم.  امقهیشق سر درد داشتم. با انگشت اشاره و سبابه 

خونه  یو بسته شدن چشم هام تو جهیسرگ ومدییم ادم یکه  یز یبرام افتاده بود؟ تنها چ  یاتفاق چه
 مکان مرموز و ناشناخته سر در آورده بودم.  نیبود؛ اما االن از ا

به  ینه! خواستم قدممکان سرگردو نیمرده باشم و االن روحم تو ا دیبا خودم فکر کردم شا یالحظه 
 تشونیهام گرفتم تا نور اذچشم ی همه جا رو پر کرد. دستم رو جلو میعظ یجلو بردارم که ناگهان نور 

شدم.   روروبه یبه صحنه  رهی هام رو باز کردم و خاحساس کردم از شدت نور کم شد چشم ینکنه. وقت
بود و با   ستادهیروم اروبه  دی باری از نگاهش م  تیکه جذاب ییطال یشیقد بلند، با لباس و آرا یزن

اش چهره   یبه اجزا یشتر یکردم و با دقت ب زیهام رو ر. چشمکردی نگاهم م یاز مهربان  یحاک  یلبخند
رو به  نیو ا شدی ازش ساطع م  یاد یز  یروی نکردم. ن دایاش پچهره یتو یی از آشنا ینگاه کردم؛ اما آثار 

ها بود! چند قدم به از الهه یکیشک اون  ینداره و ب یرت رو هر کسنوع قد نی. اکردمی حس م   یخوب
نور ها از لباس   نیهم ا دیدرخشان احاطه کرده بودن. شا یسمتم برداشت. انگار اطرافش رو نور ها

 گفت:  ییرایگ یصدا  باو   ستادیروم ا. روبهشدیرنگ و بلندش ساطع م ییطال

 درخشش!   ی_ من تئا هستم، الهه

ادامه  راشیگ یشدم. تئا با همون صدا اشیی بای دهنم رو به زور قورت دادم و محو درخشش و ز بزاق
 داد:

که بهش تعلق داره   ییبه جا ترع یهر چه سر دیدر خطره و با یت ی_ خوب به حرفم گوش کن! جون آرم 
 برگرده. 

 بزنم که اجازه نداد و گفت:  یدهن باز کنم و حرف  خواستم

  ایرو نی که بتونه از اونجا به سرزم یبر ی م ییو به جا ی کنی شهر خارج م نیحاال اون رو از ا نی_ هم
انجام   یبزرگ سکیکارم ر نیاالنش هم با ا نینگه دارم. هم ادیز جان یتورو ا تونمی کنه.نم دایانتقال پ

 دارم دختر!  مانیباش. من بهت ا  یتیدادم. مواظب خودت و آرم
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 یشد. خواستم کار  دیبر هم زدن اون الهه ناپد یسراسر فضا رو پر کرد و در چشم میعظ  یدوباره نور  
به   یناگهان  یل یلباسم از پشت سر بهم دست داد و خ قهی دنیمثل کش یبکنم که ناگهان احساس 
به    قیعم یکرده باشم ناگهان با نفس داینجات پ ایکه انگار از غرق شدن تو در یجسمم برگشتم و جور 

ام بود و به چهره  ستادهیسرم ا یکه نگران باال   یتیبه آرم دیدی که تار م  ییهوش اومدم و با چشم ها
  یتیعالئمم رو بپرسه رو به آرم کردی م یچشم دوخته بود نگاه کردم. بدون توجه به پرستار که سع

 گفتم: یاگرفته یو با صدا کردم

 . میبر  جانیاز ا دیبا ترع ی_ هر چه سر

 گشاد نگاهم کرد و گفت:  یهابا چشم 

 م؟یبر دیکجا با ؟یگی م یدار  یحالت خوبه؟ چ یاسی_ 

 رو دادم:  یتیکردم از جام بلند بشم. سرم رو از دستم خارج کردم و در همون حال جواب آرم یسع 

 . میعجله کن دیاما االن با دم؛یم ح یراه برات توض  ی_ تو

اولم برگردونه رو به  یداشت من رو به جا یتوجه به پرستار که سع یتخت بلند شدم و ب یرو از
 کردم و گفتم:  یتیآرم

 . میبر  دیبا  _ عجله کن دختر،

تعادلم  تونستمی و نم رفتی م جیو مبهوت نگاهم کرد و با سرعت به سمتم اومد. سرم به شدت گ مات
دستم رو گرفت و کمکم کرد راه برم. بعد   د،ید یجور  نیرو ا تمیکه وضع  یتیحفظ کنم. آرم  یرو به خوب

 .میجا خارج شداز  اون م یرو حساب کرد مارستانیب ینهیهز کهنیاز ا

 دادم:  امی آوردم و به آتانار پ رونیرو ب   لمی. موبامیسوار شد دیرس  نکهیآژانس گرفت و بعد از ا یتیرمآ

 . شتیپ امی ب  دیاومده، با شیپ یاضطرار  تیوضع هی_ 

 جوابم رو داد:  دهینکش  هیثان به

 .کنمی م امکی_ آدرس رو برات پ
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افتاد که غرق   یتیتو دل برو و معصوم آرم یرو خاموش کردم. نگاهم به چهره لمیگفتم و موبا یاباشه 
  یموضوع رو بهش بگم. از واکنش د یبا یطور چه دونستمی شده بود. نم رهیخ یادر فکر بود و به گوشه

 دادم.  هیتک نیماش شه یو سرم رو به ش دمی کش ی. آهدمیترسیکه قرار بود نشون بده م

 کردم و گفتم:  یت ی. رو به آرممیخونه بود یبعد جلو قهیدق ده

. سوال نپرس چون میمسافرت آماده بش یبرا دیرو جمع کن؛ با  لتی! وسایتی _ خوب گوش کن آرم 
رو برات   زیرو بردار. بعدًا همه چ شهی الزمت م یدونیرو که م یز ی وقت جواب دادن ندارم؛ فقط هر چ

 . یساعت وقت دار  می فقط ن دم؛ی م  حیتوض

که  نیلب گفت و به سمت ساختمون حرکت کرد. دنبالش راه افتادم و به محض ا ری ز یآروم یباشه 
و از داخل کمد   دمیکش رونیتخت ب  ریپام رو داخل خونه گذاشتم به سمت اتاقم رفتم. چمدونم رو از ز

ه بود. از  وجودم رو در برگرفت یرو برداشتم و داخلش گذاشتم. استرس همه میشخص   لیوسا و هالباس 
 کرده بودن بودن به شدت خواب آلود بودم.   قیکه بهم تزر ییهابه خاطر آرام بخش یطرف

رفتم. در   ن ییها رو پااومدم و پله رونی به فضا از اتاق ب  یکل یو با نگاه  دمیساده پوش یشلوار  مانتو
  یکه آتاناز داده بود رو باز کردم و نگاه یام یآوردم و پ  رونیرو ب  لمیموبا نشستمی مبل م یکه رو  یحال

که چمدونش رو دستش گرفته  یاومد و در حال نییاز پله ها پا یتیبه آدرس انداختم. همون موقع آرم
 گفت:  یظیبود رو به من کرد و با اخم غل

 . میام، بر_ من آماده

 که نگاهم به اخم صورتش بود گفتم:  یمبل بلند شدم و در حال  یرو از

 ؟ یزنی چرا مثل طلبکارها حرف م_ حاال 

 گفت:  یتر کرد و با تلخ  ظیرو غل  اخمش

  دیبا  یگیو م یزن ی م بیغر بیعج یهاو حرف  یایی خونه و بعد به هوش م یا یی _ با اون وضعت م
 کنم؟  کاری چ ی. انتظار دار یدی هم نم  یحیتوض چیمسافرت و ه میبر

 گفتم:  دمیکشی و به سمت در م  گرفتمی که دستش رو م یو در حال دمیخند

 .کنمیم فی رو برات تعر زیغر نزن دختر، همه چ قدرنی_ ا
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 : دم یپرس  دمیپوشیکه کفش هام رو به زور و با درد م  طورهمون

 ؟ یبلد یرانندگ -

 نه، چطور؟  -

با   بردمی م  رونیکه چمدونم رو از داخل خونه لنگون لنگون ب  نیاز نهادم بلند شد و  در همون ح آه
 گفتم:  یناراحت 

با اتوبوس   میکنم. فکر کنم مجبور یرانندگ  تونمی کردن نم قیکه بهم تزر ییها_ به خاطر آرام بخش 
 . میبر

 به صورتم کرد و با تمسخر گفت:  ینگاه

 م؟ یری م میکجا دار یبگ شهیم ی_ اگه وقت جواب دادن دار 

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 .شابورین میبر میخوای _م

 متعجب و فکش که از تعجب افتاده بود انداختم.  ینگاهم رو به چهره  

 ه؟یچ -

 جا؟ اون  میبر یگرفت میتصم ییهوی_ چرا 

 نگاهش کردم و مختصر گفتم:  حوصلهی ب

 زدن باهات دارم.  یبرا یادیز یهاهام. حرف از دوست  یکی  شیپ میری _ م

با اصرار   یتی نکنه. آرم چمیسوال پ گه یکه د کنهیذهنش رو مشغول م قدرنیجمله ا  نیهم دونستمیم
خونه نگه   یجلو قای. آژانس دقمی و از خونه خارج شد میچمدونم رو گرفت و باهم سوار آسانسور شد

 حرف کنارم نشست.   ی هم ب  یتیداشته بود. با درد سوار شدم و آرم

  بیهم گذاشتم. عج یدادم و چشم هام رو رو هیتک نیماش یشه یراه افتاد. سرم رو به ش  نیماش
 جز خواب فکر کنم.   یا گهید زیبه چ تونستمی و نم ومدیی خوابم م



 ماه کامل 

66 
 

  یتیباز کردم. آرم مهی . با اجبار بلند شدم و چشم هام رو تا نمیدیرس  بردیکه داشت خوابم م نیهم
مزدحم و شلوغ   یبه فضا یبه اطرافش نداشت. نگاه  یاصالً توجه  تو افکارش غرق بود که قدرنیا

 یهاییما. با راهندمیپرس  شابورین یهااتوبوس یهاش درباره از مسئول  یکی انداختم و از  نالیترم
 هیتک  یصندل   یکه نشستم سرم رو به پشت نی. هممیو سوار شد  میمسئولش به سمت اتوبوس رفت 

 هام رو بستم.دادم و چشم

 ｛یت یآرم｝

که اتوبوس راه  شدیم یاقه یدق ستیدوختم. ب رونیاتوبوس به ب یام رو از پنجره مغموم و گرفته  نگاه
خواب  میقدر خسته بود که تا داخل اتوبوس نشستها اون به خاطر آرامبخش  یاسیافتاده بود. 

آشفته شده.   قدرنیا یاسیافتاده که  یو چه اتفاق   دور و برم چه خبره دونستمیهاش رو ربود. نم چشم
بود و  دنی. سرم از درد در حال ترکمیبر یشهر  نی همچ هیبه  دیبود که با بیبرام عج   یاز طرف
گوشت   ی هام رو مدام توکالفه شده بودم و ناخن  یحالم رو بدتر کرده بود. حساب نیماش یهاتکون 

  یکتک زدن کس  ارو ب امی حرص و کالفگ  خواستیدلم م ب یعج یچرا ول  دونمی. نم کردمی دستم فرو م
  نیبود! سرم رو به طرف دیآروم بودم، بع شهیکه هم یرفتارها از من نیکنم. ا یخال   یز یشکوندن چ ای

شده بودم؟ انگار رفتارهام دست خودم   ینطور یجام تکون خوردم. چرا ا یقرار تو یتکون دادم و ب 
  یتو یز یچ هی. کردمی گوشت دستم فرو م یو ناخون هام رو تو دادمیتکون منبود. مدام خودم رو 

  خواستی. دلم مخواستی . انگار ازم کمک مادی ب رونینشون بده و ب یخود خواستی عمق وجودم م
شد. خودش رو جمع و جور   داریب  یاسیجام وول خوردم که  یتو یبزنم. به قدر  غیج  یاز شدت کالفگ 

 یتو  یدونم چی قرارم دوخت. نم یب یهاو خمارش رو به چشم جیکرد و صاف نشست و نگاه گ
 : د یشد و با هول پرس  خیجاش س یکه وحشت زده تو دیصورتم د

 ؟ یتیحالت خوبه آرم  -

 گفتم:  ی جیرو باز کردم و با گ دهنم

  .ستیچم شده، حالم خوب ن دونمی نم -

شده  ره ی لب زمزمه کرد. با بهت به کارهاش خ ریرو ز  یز یدستش گرفت و چ یوسردم رو ت دست
بعد سرش رو بلند کرد و با   قهی. چند دقدمیدی رو تار م  یاسی یچهره  ری و تصو رفتی م جیبودم. سرم گ 

 لبخند نگاهم کرد. 
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 فرو رفتم.  یخبر  یعالم ب یهام بسته شد و تونگاهش کردم و بعد چشم جیلحظه گ چند

 ｛یاسی｝

که ملکه   یدوختم. طلسم  یتیآرم یده یمظلوم و رنگ پر یو نگاهم رو به چهره   دمیکش یکشدار  پوف
اصالً اتفاق   نی و ا کردی هاش رو آزاد مو قدرت  رفتی م نی روش اجرا کرده بود کم کم داشت اثرش از ب

 یبردورد کار هی نیهم یابر  انداخت؛ی جونش رو به خطر م   شترینبود و ب   تی موقع نیتو ا  یخوب
و از   یتیآرم یهاکردن چیسوال پ  ینگران و سردرگم بودم. از طرف  یل یخوندم تا آروم شه و بخوابه. خ

مغزم رو تحت فشار قرار داده بود و قدرت فکر کردِن  یتیتئا و در خطر بودن جون آرم  یحرف ها  یطرف
  ارِ یو ماز هدرست بش یزودتر همه چ  یهر چ خواستی کرد. چه قدر دلم م ی درست رو ازم سلب م 

  یکرده باشم و برا یزندگ خواستهی که دلم م یجور وقت اون  چیه ادیی نم  ادمیبره.  نیاز ب  یلعنت
و قسم خوردم تا   امی تیخود آرم شی بودم و االن هم پ یتیمامان آرم  شیپ یخودم بوده باشم. از بچگ

کنار گذاشتم. پلک هام رو با   میرو تو زندگ  یادیز یزهای قسم چ نیام ازش محافظت کنم و سِر ازنده
 افکار درهمم غرق شدم.  یایدر یهم فشردم و تو یرو یخستگ

 ｛یت یآرم｝

 تونستمی . نمزدی ذهنم صدام م یتو  ی. انگار کسکردمی هام بسته بود اما اطرافم رو حس م چشم 
 از خودم نشون بدم. یواکنش چیه

هام رو باز کردم و به اطرافم نگاه ُشرُشر آب چشم یشد و خوابم برد. با صدا نیچشمام سنگ دفعهنیا 
 بدم انگار ذهنم قفل کرده بود.  صیتشخ تونستمی نم  ت؟یواقع یتو  ایکردم. االن خوابم 

  دهیسرسبز د یهاچمن  کردیکه چشم کار م ییاز جام بلند شدم و اطراف رو از نظر گذروندم تا اونجا 
 .دادی به اون مکان م  یخاص یزار رو فرا گرفته بود جلوهکه سرتاسر چمن کیرمز کوچق یها. گل شدیم

آب  ی. به دنبال صداکردی تر مفضا رو دلچسب  کردنیم یها باز شاخه درخت  یها که رو پرنده  یصدا 
 به سمتش رفتم.  کردیبزرگ گذر م  یهاسنگ  نی که از ب کیکوچ یآبشار  دنیگشتم و با د

آب نگاه  یخودم تو ری. به تصوکردی م  تریی ایمه فرا گرفته بود و اون مکان رو رو اطراف آبشار رو 
 . نمیتر ببخودم رو واضح  ریکم محو شدن و تونستم تصواطراف برکه و آبشار کم یهاکردم. انگار مه 
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نشستم  نی زم  یرو از پام در آوردم. رو میمشک یهای . کتوندادی ته دلم رو قلقلک م  بیعج یحس هی 
بهم    یهام حس سرزندگانگشت  نیآب و گذرش از ب یو آروم پاهام رو درون آب فرو بردم. خنک 

 .دادیم

قدر آب زالل بود که آب نگاه کردم. اون  یهام رو بستم و پاهام رو تکون دادم. دوباره توبا لذت چشم 
آب نگاه  یام توخسته یهااصله مشخص بود. به چشمف  نیکف برکه هم از ا کیکوچ یهاسنگ  یحت

 کردم. 

  رینشستم. تصو نجا یکه ا یآِب اما نه من یمن تو ریدوباره که با دقت نگاه کردم متوجه شدم تصو 
بود و تاج گل   ختهیروشنم موج دار دورم ر ی. موهایا گه ید لیآب من بودم اما با شکل و شما یتو
 آب مشخص بود.   یاش توتنم بود که فقط باال تنه ی رنگ یاسی  ریسرم بود. لباس حر یرو یدیسف

حس    یبودم و از طرف دهیترس  یمن رو احاطه کرده بود. از طرف  یو بزرگ  دیسف یهااون باله؟ بال  اوه
 .  دادی هام، دلم رو قلقلک م انگشت  یمثل گذر آب از رو یکنجکاو

به من لبخند زد. بهت زده  ریتصو هو ی کردمی خودم تو آب نگاه م بیغر بیعج ر یکه به تصو طورهمون
 هاش رو به سمت من دراز کرد.  دست  ریآب دهنم رو قورت دادم. اون تصو

 گهیاما من مسخ شده بودم و انگار د زدی م ادیاز درونم فر یدستم رو به سمت آب بردم. کس  ناخودآگاه
نور آفتاب رو   یجلو اهیس یهارفت و ابر   نیازب یبافتا یاون هوا هویبدنم دست من نبود.   اریاخت

 گرفتن. 

خارج کرد. نفس زنان به اطرافم نگاه کردم.   یکه زد من رو از اون حالت مسخ شدگ   یرعد و برق نیاول
 سوخته بود.  ی زار نبود. انگار با اون رعد و برق همه چاز اون چمن یخبر  گهید

. به برکه نگاه ومدیی نم بارون م شده بود و نم   کیشده بودن. هوا تار دهیسوخته و خشک هادرخت 
 شده بود.   لیو راکد تبد  اهی س یکردم که اون آب زالل و خنک به مرداب

 چیبود. دلم پ دهی. حالت تهوع امونم رو بردمیرو پوش میپاهام رو از آب خارج کردم و کتون دهیترس
 .  ادیب رونیبه ب  واستخی از اعماق وجودم م یز ی انگار چ خوردیم

. حاال طوفان هم به اون رعد و برق  ادیبالها به سرم م نیو چرا ا وفتهییداره م ی چه اتفاق دونستمی نم
 هام رو دور خودم جمع کردم. . دست خوردیاضافه شده بود. سردم شده بود و دندونام بهم م
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  یب یتهوع و حس عج  یطوفان از طرف نیا ی. از طرف دمیدی رو نم  ییبود که جا  ادیقدر زباد اون  شدت
 شدم.  هوشی جا بکه داشتم من رو از پا درآورد و همون 

 ｛یاسی｝

  دیبا دونستمی ها نمسال نیا یبار بود که تو نیسرم از شدت فکر کردن در حال انفجار بود. اول 
 بود نگاه کردم.  دهیکه کنارم خواب  یتیدرسته؟ به آرم یو چه کار  کارکنمیچ

. با دیدی جمع شد انگار که کابوس م یصورتش از ناراحت هوی  کردمیطور که نگاهش مهمون 
 یوجودم رو گرفت. نکنه اون ورد ی. ترس همه شدی نم داریهام تکونش دادم اما اون از خواب ب دست

 بود؟  نیروحش سنگ یکه خوندم برا

ذهنم  یتو  یفکر موذ هی. کردیصورتش، ناله هم م  یو . حاال عالوه بر اخم ر فهی ضع یل یاون هنوز خ 
 نکنه...  خوردی وول م

و ترسون به اطرافش   دیاز جا پر یکوتاه غی با ج یتیاون فکر تو ذهنم کامل نشده بود که آرم  هنوز
 نگاه کرد. نگران دستش رو گرفتم و گفتم:  

   ؟یخوب ؟یت ی_آرم

بود  ختهیبلند و مواجش دورش ر ی. موها کردی و نفس زنون به اطرافش نگاه م دهیاون هنوز ترس  اما
 بود. دهیکه عرق کرده بود چسب شی شونیو به پ

 گفت:   یلرزون یآب دهنش رو قورت داد و با صدا 

 کنن؟ی ها ولم نمکابوس  نی _چرا؟ چرا چند وقته ا

  یآب یدم به آرامش دعوتش کنم. بطر کر یسع زد؟ی حرف م  ینگران شده بودم از چ شتریحاال از قبل ب  
 . دیلرزون ازم گرفت و سر کش یبود رو در آوردم و بهش دادم. اون هم با دستا فمیک یکه تو

 بود زمزمه کرد:   رهی تو دستش خ یطور که به بطر همون 

 نم؟یبیکه م انی چ نای_ا

 آروم باشه گفتم:  کردمی م یکه سع  یبود گذاشتم و با لحن  یدستش که بطر  یدستم رو رو 
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   ؟ین یبی م ی_چ 

 و گفت:   دیکش یق یعم  نفس

 تر شده. واضح  هار یتصو نیا هیاما چند وقت دمیدی نامفهوم م  ریتصو یسر  هی لی! اوادونمی _نم

  یز یداره باهاش ارتباط برقرار کنه؟ انگار چ یسع یکس یعن ی ؟یچ یعنیبهش نگاه کردم.   مشکوک
 اومده باشه به سمتم برگشت و گفت:  ادشی

 _بال! 

 گرد شده نگاهش کردم. بال؟ ادامه داد:  یبا چشما 

 داشتم! دیکه دوتا بال سف یآب اونم وقت یخودم رو تو ری. تصودمی_ من خودم رو د

دستاش و گرفتم و لبخند زدم.   نه؟ یبی م هارونی. چرا اون داره اشدی نم نیهام گردتر از اچشم گهید 
 بود جز لبخند! هیشب   یز یالبته به هرچ

 . بهش فکر نکن!  ینیبی ها رو مخواب  نیا یکنیکه م یادی ز یفکرها ای یبخاطر خستگ  دی_ شا 

و نشون خودش ر   یاز هر حس شتریکه غم درونش ب یسبز عسل  یهاهام نگاه کرد. اون چشمچشم تو
 مادرشه! هی شب  یلی. اون خدادیم

خواب اعتقاد  ری وقت به تعب چیمن ه دونمی . نمخوادیازم کمک م یک ی کنمی... من... حس میاسی_ 
 !  ستین  لیدل یب گهی بهم م یحس هیها... خواب نینداشتم اما ا

که خودم به   یها منحرف کنم. تا وقتخواب  نیرو از اذهنش  دیطور باچه دونمیباهوشه. نم   یلیخ اون
 . میداد  هیتک هامونی و به صندل  میکنم. هردو سکوت کرد  ریرو هم درگاون خوامی نم دمینرس یجواب

. ناخودآگاه صداش زدم. به سمت من  کردی نگاه م رونی که مشغول شده بود به ب یبا ذهن   یتیآرم 
 برگشت و منتظر نگاهم کرد.

 ؟ یدت فکر کرد_ تا حاال به خانوا 
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هاش بود  که تو مردمک چشم یکی اون برق کوچ یتر شده بود. حتحاال پژمرده  نیغمگ یهااون چشم 
مورد   نیدر ا خوادی نگفت. فکر کردم نم یز ی حرف به پنجره نگاه کرد و چ یهم خاموش شده بود. ب

 بگه. پس بحث رو ادامه ندادم. یز یچ

 گفت:   یاگرفته یبعد با صدا  قهیپنج دق 

گلوم چنبره   یبغض مثل مار تو ادشونیو با  کنمی هنوزهم فکر م  کردم؛ی بهشون فکر م   یلیها خ ً_ قبال 
رو تنها گذروندم پس اونا هر موقع برگردن؛    میزندگ  کیتار یمن تمام روزها ه؟یچ  یدونی م یول  زنهیم

 !بخشمشونی هرگز نم

ها مجبور  ر خودش اون رو ترک کردن. اونخانوادش بخاط کنهی سکوت کردم. اون داره اشتباه م 
 . یبگ  یز یچ یاما نتون یرو بدون  تیشدن. چقدر سخته که واقع

بزنم و قانعش کنم. از   یحرف  چیه  تونستمی وار حرکت دادم. نمدستش گذاشتم و نوازش  یرو رو دستم
  یجور نیا  نیهم  یو برا دونستی اش نماز گذشته و خانواده  یز ی. اون چدادمی حق رو بهش م  یطرف

 .کردی قضاوتشون م

افتاد و   نشیمعصوم و غمگ یهاراه بشه. نگاهم به چشمزودتر روبه زیهمه چ دوارمی. امدمیکش یآه 
 . میدیو اعالم کردن که به مقصد رس ستادیبزنم که اتوبوس از حرکت ا یلب باز کردم حرف 

. میشد ادهیاز اتوبوس پ  نلمویها و وساو بعد از  گرفتن چمدون میرو جمع و جور کرد خودمون
 . کردی فضا حالم رو بد م یف یو کث نالی و ازدحام ترم یشلوغ

دهنم گرفتم و رو به   یها فضا رو پر کرده بود و هوا آلوده و گرفته بود. شالم رو جلودود اتوبوس  
 گفتم:   ی بلند یبا صدا  یتیآرم

 .میبگرد  یدنبال تاکس دیبا -

  دیکه کنار پرا یرفت و با مرد  یبه طرف قهیاطراف کرد. بعد از چند دقبه  یباال انداخت و نگاه یاشونه 
 بود مشغول صحبت شد.   ستادهیا ی زوار در رفته و زرد رنگ 

  یت یآرم شی بعد به طرفم برگشت و اشاره کرد که به سمتش برم. چمدون رو برداشتم و پ قهیدق چند
 به صورتم انداخت و گفت:   یرفتم. نگاه
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 .رسونتمونی آقا م  نی_ سوار شو ا

هارو داخلش  خواستم که صندوق عقب رو برامون باز کنه تا چمدون   انسالیگفتم و از مرد م یاباشه  
  یرو که آتاناز داده بود رو برا ی رو در آوردم و آدرس لمیموبا میشد ن یار ماشسو نکهی. بعد از امیبذار

 به راه افتاد.   حرفیراننده خوندم و اونم ب 

  یاز سر درموندگ یشده بود. آه رهی خ رونیدوختم که غرق فکر بود و از پنجره به ب  یتیرو به آرم  نگاهم
بودم.   ایقضا نیا ری درگ ادیم ادمیکه  یاز وقت .دونهیاوضاع درست شه خدا م نی قرار بود ا ی. کدمیکش
 !  انهیراه خوبه  نیته ا دونستمی نم

  میترم یمعمول  یجادوگرها بود که بدنشون زودتر از آدما  تیخاص  نیپهلوم کمتر شده بود. ا درد
 . شدیم

ذهنم پر و   یهم گذاشتم و تا مقصد به افکار درهم تو یهام رو رو دادم و چشم ه یسرم رو به پنجره تک 
 .  میدیتوقف کرد و راننده گفت که رس نیگذشته بود که ماش قهیچند دق دونمی بال دادم. نم

  نیو به آتاناز زنگ زدم. با اول م یستادیا ابونی جا کنار خ. همون میشد ادهیو پ میرو حساب کرد هیکرا
 رو جواب داد:  ی بوق گوش

   ؟یس ای_ جانم 

 م؟ی ایب  دیکجا با گهید م،یهست یکه داد یو گرفته گفتم: _ آتاناز جان ما االن اون آدرس خسته

 دنبالتون.  امییاالن م دیجا بمون_ همون 

 .  ی_ باشه مرس 

 گفتم:   یتیرو قطع کردم و به آرم یگوش

 دنبالمون.   ادیتا ب  میصبر کن  دیبا قهی_ چند دق

به سمتمون  رواده یاز سمت چپ پ  یبعد دختر  قهینگفت. حدود ده دق یز یرو تکون داد و چ  سرش
 باال برد و تکون داد.  ییآشنا یکه شد دستش رو به نشونه ترک یآتاناز باشه. نزد زدمی اومد.حدس م
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د  ق پ،یجذاب و خوشت شهی. خودش بود. مثل همادیاشاره کردم دنبالم ب یتیسمتش رفتم و به آرم به
  یو با لحن مهربون و شوخ دیبه رومون پاش  حیمل ی. لبخند کردی رو چند برابر م تشیبلندش جذاب

 گفت:  

 . نیخوش اومد  ایسالم گل گل -

مشخص بود که از آتاناز خوشش   یتیآرم یلب هر دومون اومد. از چهره  یحرفش لبخند رو  نیا با
 زدم و جوابش رو دادم:  یاومده. لبخند

 _ سالم مهربونم، دلم برات تنگ شده بود.   

 گوشش آروم گفتم:  ری به خودم فشردمش و ز ی. با گرمدیگفت و به آغوشم کش ینطور یهم منم

 پشتم رو نوازش کرد و گفت:   

 گفتن دارم.  یحرف برا مییتنها  یهاسال نیا یهمه یبه اندازه -

 پشتم رو نوازش کرد و گفت:   

 تکشون. تک دنیشن  یمن آمادم برا -

 .م یزدم و از هم جدا شد اشی و همدرد  یهمه مهربون نیبه ا  یلبخند 

از هم باز   دنشیبه آغوش کش ی هاش رو براکه دست  یانداخت و در حال  یت یبه آرم  یآتاناز نگاه 
 با خنده گفت:   کردیم

 پرنسس؟  ی! چطور نجاستیا یک  نی_ به به بب 

  ینطور یآتاناز هم کردی فکر م یتی زد و آتاناز رو بغل کرد. البد آرم  یباال انداخت، لبخند ییابرو یتیآرم
 حرفش منظور داشت.  نیپشت ا دونستمی بهش گفت پرنسس اما فقط من م

 گفت:  یبا هم خوش و بش کردن و بعد آتاناز با دستپاچگ یاقهیچند دق 

 . د یخونه استراحت کن می بر دیاینگهتون داشتم، ب رونی ب ینطور یخدا مرگم بده هم یوای_ ا 
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راه افتادم. نگاهم رو به ساعت دوختم. ساعت دو بود.   یت یکردم و همراه آتاناز و آرم یاخنده  تک
 . کردی م تی هام رو اذد و چشمداغ و سوزان بو  یآفتاب دم ظهر حساب

. میتوقف کرد یمرمر  یبا نما ساختمون پنج طبقه کی  یتا باالخره جلو میراه بود یتو یاقهیدق ده
 کرد.  تمونیانداخت و در رو باز کرد و به داخل هدا دیآتاناز کل

رو نشون داد و به  ی. آتاناز با دست آسانسور میرفت  نکیو به طرف پارک مینسبتًا بزرگش رد شد  اطیح از
 پنج رو فشرد.   یطبقه یو آتاناز دکمه  میکرد. سوار آسانسور شد  تمونیاون سمت هدا

کرد و در   تمونیهدا ی. به سمت واحد سمت چپ میاومد رونیبعد آسانسور توقف کرد و ب  قهیدق چند
 داخل و بعد خودش وارد شد. میبر یت یرو باز کرد. اجازه داد اول من و آرم

بود. حال متوسط با ست کرم و   ییجمع و جور و تو دل برو یخونه انداختم. خونه  یرو به فضا نگاهم
دوتاش اتاق   زدمی که حدس م یبود و سه تا در  افیداپن که تمامش ام  یو آشپزخونه  یشکالت 

 باشه.  د یو حموم با ییهم دستشو شیک ی خواب و

 و گفت:  دیخند دنمونیافتاد که مثل من مشغول کنکاش خونه بود. آتاناز با د یتینگاهم به آرم 

 . دیهاتون رو عوض کنلباس  دیای خونه هست فعالً ب دنی_ وقت واسه د 

و واردش   میکه آتاناز نشونمون داد رفت یو به طرف اتاق  م یهر دو دست از نگاه کردن به اطراف برداشت 
به دل   بیعج  دشیو سف یآسمان  یکه ست آب   ینیبه اطراف انداختم. اتاق ساده و دلنش ی. نگاهمیشد

 داشت. یابود که تخت دونفره  نیا شی و خوب نشستی آدم م

بخش اتاق خوشش اومده بود که لبخند به لب داشت. چمدون رو  مش هم انگار از ست آرا یتیآرم 
 . میو از اتاق خارج شد میعوض کرد یهامون رو با لباس راحتو لباس میگذاشت یاگوشه

ها مبل  یجا دعوتمون کرد رو بود. از همون  ییرایپذ لیآشپزخونه مشغول آماده کردن وسا  یآتاناز تو 
 بهمون ملحق شد.   ییچا ینی س هیا بعد خودش هم ب قهی. چند دقمینیبش

ما نشست. به محض نشستن سکوت رو   یروروبه یانفرهمبل تک   یرو بهمون تعارف کرد و رو ییچا
 شکست.  

 خانوم.   ی اسی دیاز ما کرد یادی _ خب چخبر؟ 



 ماه کامل 

75 
 

 زدم و گفتم:  یکمرنگ  لبخند

 . یگل دخترما آشنا ش  نیبهت، فعالً بهتره با ا گمی م  -

 دوخت و گفت:  یتیجذاب آرم یاشاره کردم. نگاهش رو به چهره  یت یو به آرم 

 .دونمی پرنسس رو نم نیها، من هنوز اسم ا یگی _ راست م  

 کرد و گفت:  یک یکوچ یخنده   یتیآرم

 . دیآتاناز خانوم باش دیو شما هم با امی ت ی_ من آرم 

 خوشگل آتاناز نشست.  یابروها نیب  یاخم مصنوع 

 رو ادامه داد: بعد حرفش  

 بگو آتاناز، باهام راحت باش.  ه؟ی_ آتاناز خانوم چ 

 و گفت:   دیخند ی تیزد. آرم  یو چشمک  

 .دیجذاب و خوش خنده هست یل ی_ ممنون، شما هم خ

 .میدیکارش هرسه خند نیفرستاد که با ا یدرست کرد و بوس   یآتاناز با دستش قلب  

 {  ی اسی}

 فضا رو پر کرد. بالخره آتاناز سکوت رو شکوند و رو به من گفت:    یاقه یچند دق یسکوت

که   دونستی نم کسچ یکردم. ه یاتک خنده  ؟یکرد هایم یاز قد یادیها! چه عجب _ خب خانم خانم
  زیمن همراه ملکه آشا ُمردم اما داستان چ کردنی دارم. همه فکر م  یتیو چه مامور  امیدن نیا یمن تو

 بود.   یاگهید

به  ینگاه میو ن دمیکش یقیبود. نفس عم  یهمه چ  انی بود که در جر ییهاجزء معدود آدم  ازآتان
 . کردی نگاهم م یانداختم که با کنجکاو یتیآرم

 خسته شدم.   یچه که فکر کن از اون  ترش ی_ داستانش مفصله آتاناز؛ من ب  
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 یکه سع یشدم. آتاناز با لحن شاد  رهیانداختم و به دستم خ ر ینگاهم کرد. سرم رو به ز نیغمگ آتاناز
 داشت فضا رو عوض کنه گفت: 

 . نیکن  یاستراحت هیتا من برم شام رو حاظر کنم  نیاومد یادی ها شما راه زخب بچه -

. خودم رو  میرفت میرو در اون گذاشته بود  لمونیکه وسا یبه اتاق   یتیبهش زدم و به همراه آرم  یلبخند 
شده بود نگاه کردم.   نییو درشت تزئ کیکوچ یهای تخت پرت کردم و به سقف اتاق که با گچ بر  یرو

 نرفت.  شیشده بود و طبق انتظارم پ  دهیچی پ یل یخ یهمه چ

  یصندل یکه رو  یتیمثل من فاجعه بود. به آرم یمحافظ یبرا نیبعدم خبر نداشتم و ا قهیاز چند دق 
که راه  ینگاه کردم. از وقت کرد؛ی بلند و مواجش رو شونه م ینشسته بود و موها شی آرا زی م یروبرو
 کم حرف شده بود.  یلیخ میافتاد

 ؟ یت ی_ آرم

 گفت.  یآروم  یبله  کردیکه موهاش رو شونه م  یبهم انداخت و در همون حال  ینگاه نهییآ یاز تو 

   ؟ی_ چرا ساکت 

 برگشت.  دست از شونه کردن برداشت و به طرفم  بالخره

به  میو اومد میرو جمع کرد لمونیوسا  عیها سرمثل دزد مونه؟ی واسه گفتن هم م یز ی _ به نظرت چ
 . دمیکه تاحاال اسمش رو هم نشن  یشهر 

 کردم بغص کرد. آب دهنش رو قورت داد و ادامه داد:   حس

  یز یکه از شدت خونر یخونه و درحال  یاومد ریشب د هی ه؟یچ انی جر ؟یگی به من نم  یز ی_ چرا چ
 هاوانهیکه مثل د یبود ومدهیهوش نرسوندمت. هنوز به  مارستانیبه زور به ب  یشده بود هوشیب

 مونه؟ ی واسه گفتن م یز ی . به نظر خودت چمیشهر در آورد نیو سر از ا یُسرمت رو کند

  شی مادگبودم هنوز آ حی بهش توض شدی بشه. نم  جیو گ یعصب  دادمی . بهش حق مزدی نفس نفس م 
 گفتم:  کردمی که بهش نگاه م  یجام نشستم و در حال یهم من آماده نبودم! تو دیرو نداشت. شا

 .  یفهمی رو م یهمه چ ی_ به زود 
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که   یو درحال ستادیزد و کالفه از جاش بلند شد. با شدت به سمتم قدم برداشت. روبروم ا  یپوزخند
 گفت:  دیلرزی صداش م

هم دارم. من تورو   گهیخانواده د  هی یحس کردم به جز اون پرورشگاه کوفت می بار تو زندگ  هی_ واسه  
 کارات...  نیاما ا دونمیجزء خانوادم م 

  کردینگاه م  رونیکه به ب  یاتاق رفت و درحال  یبزرگ تو ی حرفش رو ادامه نداد و به سمت پنجره قد 
 گفت:  

 گرفتم؟   قرار  یچه داستان کوفت یکه تو  یاس ی_ بهم بگو 

  گمی نم یز یچ دید ی. وقتکردمی بدتر م نیموهام رو کنار زدم. حق داشت! من هم بودم از ا کالفه
 رفت.    رونیزد و از اتاق ب   یپوزخند

 نیپرت کردم. لعنت به ا واریتخت رو محکم به سمت د یاز جام بلند شدم و بالشت رو یعصبان 
 .شدی ازم دور م  یتیآرم  دینبا .شدیم ی طور  نیا دی! نبای... لعنت بهت کسر یزندگ

 { یت ی}آرم

بلنِد در متعجب شده  یصدا دن یرفتم. آتاناز که از شن  ییرای در رو بستم و به سمت پذ تی عصبان با
که   یداد درحال هیمن به ُاپن تک  دنیو با د دیکش یداشت سرک دید ییرایبود. از آشپزخونه که به پذ

موهام   تومبل نشستم و دستهام رو  یچونه زده بود کنجکاو نگاهم کرد. کالفه رو ری هاش رو زدست
 یز ی جور خاص بود. انگار چ هیدرد . اونم نه مثل دل دیچی پی فرو کردم. حالت تهوع گرفته بودم و دلم م

و با   دمیکه به شونم خورد تو جام پر یااز اعماق وجودم قصد نشون دادن خودشو داشت. با ضربه
بود نگاه کردم. نفسم   تههاش رو به نشونه آروم باش، باال نگه داشکه دست یگرد به آتاناز  یهاچشم

کنارم نشست و   اوردیرو در م  ش ییظرفشو یهاکه دستکش  یدادم آتاناز در حال  رونی رو با شدت ب
 گفت: 

 .ینبود جان یا نکهیمثل ا ی_ چندبار صدات کردم ول

 کرد و ادامه داد: یمکث

 بحثتون شده؟  ی اسیشده؟ با  یز ی_ چ
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افکار درهم  ه؟یداستان چ دونستمی خودم نم یوقت گفتمی بهش م  یدادم. چ رونی رو آه مانند ب نفسم
اشتباه   یاسی یدرباره  کردمی . حس مکردنی م دیو سردردم رو تشد دنیپریم ن ییذهنم باال و پا یتو

از  هدفشبود؟!   یک  یاسی یافکارم راجع بهش کامال غلط بوده. جدکردم! انگار درست نشناختمش و 
  نیهمچ ه ی یتو رممکنهیو غ بی عج  یلیخ کنمی بود؟ حاال که خوب فکر م  یشدن به من چ  کینزد
دختر   هیو به  ادی ب یاس ی دن،یرو چسب شونی که همه به فکر خودشونن و سفت و سخت زندگ ییایدن

و   تنشس امی شونیپ  نیب  یظیخونه بشه! اخم غلکمک کنه و باهاش هم چارهیپول و ب یب  یپرورشگاه
و مِن احمق تازه  ستیوسط درست ن  نیا یز یچ هیکردنم حرصم گرفت!  یعجول بودن و بچگ نیاز ا

  تونستمیکردم و م  دایپ یابالخره خانواده کهن یاحمق کاملم! از ذوق ا هی. من کنمی دارم بهش فکر م
.  زدمیم گولاون موقع هم شک کرده بودم اما باز خودم رو  یفکر نکردم. حت یچ یمستقل باشم به ه

و نگاه   یاس ی یپشت خستگ یافتادم. چه  داستان یاسی آتاناز و  نیب یهاصبحت  ادیاحمق!  یتیآرم
سرش مطمعنًا به من وصل بود رو ازم   هیبزرگ و مهم رو که   قتیحق هیدارن  دونستمی آتاناز بود؟ م

تو   دمیدیداشت؟ م  سازش هرا  قدرن یا یاسیبود که  ی تر از قبل شده بودم. چ جی. گکردنی پنهان م
که   یای اسیکه  کنهی م دمونیتهد  ی. چه خطر زدیچطور با ترس و استرس حرف از رفتن م مارستانیب

  انداخت؟یبه وحشت م قدرن یاده بود رو ابودن و محکم بودنش رو نشونم د یمدت کم قو نیتو هم
قراره از    دنشیکردم با فهمیاز چه قراره؟ حس م هیبفهمم قض دیفکر کردم که هر طور شده با نیبه ا
بودم! من  امنده ینگران آ یز یاز هر چ شتریمنه پرده برداشته شه! ب یکه مربوط به زندگ یادیز یرازها

  یول فته؛یی اتفاق ب  نیا ذاشتمیم  دیهم خراب بشه. نبا امندهیآ خواستمی نم دمیند یر یام خاز گذشته
 !کنمی که فکرش رو م  هیز یاز چ  تردهیچ یپ هیقض  گفتی ته دلم م یحس

 ؟ یت ی_ آرم

بود  ینیزمب یکردن س زیآشپزخونه درحال ر یکه تو یاسمم سرم رو بلند کردم و به آتاناز  دنیشن  با
 کنمی دارم بهش نگاه م دی د یرفت! آتاناز وقت شمیآتاناز از پ ینگاه کردم. اصال متوجه نشدم ک

 کردن بود گفت:  زیطور که مشغول رهمون

 هم مغزت رو مشغول کرده.  هاسوالنی پرنسس!هم یدار  یاد یسواالت ز دونمی _ م

 ادامه داد: هینگفتم اونم بعد چند ثان یز یچ

  تیو مسئول دهیکش شی زندگ یتو یادیز یهای! اون سختدمیعمرم د یکه تو  هیَفرد نیبهتر یاسی_ 
 دوشِش. لطفًا بهش زمان بده. یرو  نیکار سنگ هی
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  دونمیم کنمی رو درک م یاسیشون زده بودم نگاه کردم. من نگفتم و به دستام که بهم گره یچیه
جواب  هی خودش چقد زجر آوره اما من فقط  یهامرگ مادر اونم تو دست  دونمیم ؛ده یکش یسخت

 جواب!  هی... فقط خوامیم

 . میسرخ کن  هاروی ن یزم بی س ای ! بیانقد بهش فکر کن خوادی _ حاال نم 

شده رو شستم و بهش نمک و فلفل   زیر یهای ن یزمبیحرف از جا پاشدم و به سمت آتاناز رفتم. س یب
به جز جز    رهیکه خ  یکردم. درحال ادی و شعله گاز رو ز  ختمیر  تابهیماه یوغن رو توو زردچوبه زدم. ر

من رو با    یکار و کردم کس  نی. تا اختمیر تابهیماه یرو تو  ینی زم بیحواس س یکردن روغن بودم ب 
که مثل گدازه آتشفشان به  ی ور تر شد و روغن که شعله یش ی. بهت زده به آتدیشدت به عقب کش

هاش  که هنوز بازوم تو دستش بود نگاه کردم. آتاناز چشم ینگاه کردم. ترسون به آتاناز  ومدیم رونیب
عقب  نُ اش رو کم کرد. اگه مرفت و شعله تابهی. به سمت ماه دیکش یق یرو بست و نفس عم 

 کجاست دختر!  . به خودم تشر زدم حواستسوخت یدستم م ایمطمئنًا صورتم  دیکشی نم

با لحن    دادی هام رو ماساژ م که شونه ینشوندم و در حال  یصندل   یشوکه بودم. آتاناز رو  یکم هنوز
 گفت:  یمیحال مال نیسرزنشگر و در ع 

به خودت فشار   قدرن یا ؟یممکنه به خودت صدمه بزن یگی _ آخه حواست کجاست دختر خوب؟ نم 
 . شهی ت م درس ینشو؛ مطمئن باش همه چ رشی و درگ  ارین

. به کردمی. حال خودم رو درک نم اومدی باال م  یراه گلوم رو بند آورده بود. نفسم به سخت  یبزرگ بغض
 گفتم:  یفی ضع یلب باز کردم و با صدا یسخت

 _ آب... 

دهنم  یرو جلو وانیرو پر کرد. ل  ی وانیآورد و برام ل  رونی رو ب یپارچ آب  خچالیبالفاصله از داخل  آتاناز
همونجا نشستم   یاقهیازش خوردم. چند دق یارو گرفتم و جرعه  وانیگرفت که دستم رو جلو بردم و  ل

حالم زد و    یو ب  دهیپر نگبه صورت ر یلبخند دیچیشام رو م زی که م ی. آتاناز در حال ادیتا حالم جا ب
 گفت: 

 .  ادیتت بزن حالت جا ببه دست و صور  یآب هیرو صدا بزنم، تو هم بلند شو   یاسی رمی _ من م
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به سر و صورتم   یآتاناز آب  یرفت. بلند شدم و طبق گفته  رونی جواب من نشد و از آشپزخونه ب منتظر
هم وارد آشپزخونه شدن و در سکوت   یاسی نشستم. همون موقع آتاناز و  یصندل  یزدم و دوباره رو

 می. بعد از شام کمک آتاناز کردم تا ظرف ها رو بشورمیبود رو خورد دهیکه آتاناز تدارک د یاشام ساده 
شام مدام با غذاش   زی ذهنش مشغول بود که نه تنها سر م یبه قدر   یاسی یول  م؛یرو جمع کن   زیو م
  یرفت و رو رونیبا سر افتاده از آشپزخونه ب  یحرف و کمک  چیبلکه بعدش هم بدون ه کرد،ی م یباز 
جا خوش    شیشون یپ نی ب یاخم پررنگ  فتادیی نگاهم بهش م نشست. هر بار که  ونیزیتلو یجلو  یمبل

شده بود. کارمون که تموم شد با هم از آشپزخونه خارج    رهی خ  ونیزیتلو اهیس یکرده بود و به صفحه
 آتاناز گفت:   یناگهان یل یو خ میشد

 مهمون من؟   یبستن  هی رونی ب میبر هی_ دخترا نظرتون چ

 که خودش دوباره ادامه داد: می نزد یکدوم حرف چیه

حال و هوامون هم عوض شه،   میبزن یدور  هی میدلمون گرفت بابا بر ن،یافقط خونه نیاومد ی_ از وقت
 گه؟ید نیموافق

  یلبخند ن یهم یذوقش بزنم برا یتو زدی هاش رو مو ذوق حرف  یبا انرژ  قدرن یا یوقت ومدین دلم
 زدم و گفتم: 

 .میش آماده میبر ام،هی_ من که پا

 وارد اتاق شد.    یلب ریآماده بشِم ز رمی تکون داد و با گفتن م یاز ما سر  تیهم به تبع  یاسی

 کرد. تمیبه پشتم زد و به سمت اتاق هدا یاهم با خنده ضربه  آتاناز

سرم    یو کالهش رو رو دمی بنفشم رو پوش یهود  ی اسیاتاق شدم و بدون توجه به حضور  وارد
 گذاشتم. 

کرده و منتظر   پی خوشت  یکه حساب دمیاومدم و آتاناز رو د رونیرژ لب کم رنگ از اتاق ب   کیزدن  با
  هیآتاناز  ی. طبق گفته میزد  رونیاز خونه ب  ییاومد و سه تا رونی هم ب یاسیبعد  قهی. چند دقستادهیا

راه   نیب. میرفت   اتا اونج ادهی پ نیهم یبرا  م،ینداشت نیبه ماش یاز ی بود و ن  یکینزد نیشاپ هم  یکاف
بود.   ری. ذهنم باز هم مشغوِل اتفاقات اخ میفقط شنونده بود یاسیو من و  زدی آتاناز حرف م 

که با   شدمی بشم. دوباره داشتم تو افکارم غرق م  الیخی ب  هیبه چ یبفهمم چ  نکهیبدون ا تونستمی نم
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و   یچوب  یکافه دوختم. نما به خودم اومدم و نگاهم رو به سر درِ  میدیآتاناز که اعالم کرد رس یصدا
.  نمیکه داخل نشستن رو بب یایچند تا مشتر  تونستمیبود م  شهیداشت و چون درش تمام ش یک یش

بود و رنگ  یهم چوب هایو صندل   زی. ممیچهار نفره رفت یز یو به سمت م   میشاپ شد  یوارد کاف
  طیکه تو فضا پخش شده بود مح  یتیال کیکافه ست شده بود. موز یرونیب یهم با نما  شیانسکافه 

  ی. همون موقع گارسون اومد و سفارش گرفت. هر سه بستنکردی تر م  نیکافه رو شاعرانه تر و دلنش
و   شی پر از تشو اشی جنگل یهادوختم. چشم یاسی. نگاهم رو به میو منتظر شد میسفارش داد

هم اخم کردم  من  اخودآگاهبود. ن دهیهاش رو درهم کشفکر بود و اخم یبود و باز هم سخت تو ینگران
حواسم   نکهیا یکردم و برا یاشد. پوف کالفه دهیمجهوِل داخلش کش یهاو دوباره ذهنم سمت سوال

 کمیکافه که  یهایی هام رو بشورم به سمت دستشودست رمی پرت بشه از جام بلند شدم و با گفتن م 
 اونورتر بود حرکت کردم.

جلوم قرار گرفت. نگاهم به  ییاروپا یاافه یپسر جوون و جذاب با ق هی دمی در رس یکه جلو نیهم
معدم  یوارهیشد. دلشوره و حالت تهوع به د  ینافذش افتاد و ناگهان ته دلم خال یِ آب یهاچشم
نسبت به اون پسر نداشتم.    یحس خوب چیهام درهم بره. هآوردن و باعث شدن اخم یناگهان  یفشار 

رفت.   جیزد. از برق نگاهش لرزم گرفت و سرم گ یهاش برقلبش نشست و چشم یرو یلبخند ژکوند
  ثشیخب یافهی جونم به ق مهیسردرگم و ن یهاسرم گذاشتم و با چشم یچم شده بود؟ دستم رو رو

 شدم. دهی از پشت کش  یناگهان ی لیبزنه که خ  یکرد حرف چشم دوختم. لب باز

 《یاسی》

  یهاش که راجع به کارش بود سر آتاناز زوم کردم و در جواب حرف  یهالب یام رو روحوصله  یب نگاه
  هاییدوخته شد که در حال حرکت به سمت دستشو یت یهام به آرمچشم  یناگهان یل یتکون دادم. خ

 هاش کاز چهره  یبه قسمت یکردم و نگاه زیهام رو رد کرد. چشمراهش رو س  یبود که ناگهان کس
 لب اسمش رو زمزمه کردم:  ر ی هام از بهت و ترس گرد شد. زانداختم و ناگهان چشم شدیم دهید

 ! یکسر  -

بلند شدم که باعث شد آتاناز حرفش رو قطع کنه و   یصندل  یاز رو یی هوی یل یخودم اومدم و خ به
بودن  ستادهی ا یو کسر  یتیکه آرم  یتوجه به سمت یبزنه که ب  یمتعجب نگاهم کنه. دهن باز کرد حرف



 ماه کامل 

82 
 

  سبردم. با استر زمونی و به سمت م دمیرو از پشت کش یت یآرم یبازو ییهوی  یل یبرداشتم و خ  زیخ
 نداختم و رو به آتاناز گفتم:ا یتیدرهم و متعجب آرم  یبه چهره  ینگاه

 .گردمی باش، االن برم  یتی_ مواظب آرم

 ستادهیجا اکه همون  یفاصله گرفتم و به سمت کسر  زی ها از محرف بدون توجه به اون  نیگفتن ا با
اش دوختم. فکش از  و نگاهم رو به چهره  ستادمیروش ا بهرفتم. رو   کردیبود و با خشم نگاهم م

 زدم و گفتم:  ی. پوزخنددیسابی مهم  یهاش رو روبود و دندون منقبض شده  تیعصبان 

 ؟ یکنیم  یچه غلط نجای_ تو ا

 گفت:  یاعصاب خوردکن یِ هام دوخت و با خونسرد به چشم  میرو مستق  روحشی و ب یخی نگاه

 که بهش تعلق داره! یی_ اومدم اون فرشته کوچولو رو با خودم ببرم به جا

 کرد.   یتیبه آرم ینامحسوس یبا سرش اشاره  و

 گفتم: یاکنترل شده ی. با صدادیلرزی هام از خشم مگر گرفته بود و دست  بدنم

 . یمن رد بش ی_ مگه از رو جنازه  

 داد و گفت:  لمیتحو یامسخره  لبخند

 عروسک! کنمی کار رو م  نی_ اگه الزم باشه حتمًا هم

رو پر کردم. دستم رو به شدت باال آوردم   نمونیکوتاه ب یم و فاصلهبه جلو برداشت یحرفش قدم  نیا با
صورتش    یگوشش خوابوندم. سرش به سمت چپ کج شد و دستش رو رو ری ز یمحکم  یِ لیو س

 گذاشت.  

 گفتم: یلرزون یبا صدا دمیلرزی که از شدت خشم و وحشت م  یحال  در

 . یکسر  یپست یل ی_ خ

حد پست کرده  نیاون رو در ا یز یمهربونم اومده بود؟ چه چ ی به سر کسر  ییکرده بودم. چه بال بغض
هام اون بگه انجام بده. با همون بغض و اشک تو چشم یبشه و هرکار   اریبود که سگ پاسبون ماز
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ه ب توجهی . روم رو برگردوندم و باوردمی بود که ازش سر در نم یز یبهش نگاه کردم. تو نگاهش چ
برداشتم و رو به   زی م یرو از رو فمی رفتم. ک زمونی شاپ به سمت م یکاف یافراد تو یهاپچها و پچ نگاه
 گفتم:  کردنی و متعجب نگاهم م ج یو آتاناز که گ  یتیآرم

 .  میبر دیبلند ش د؟یکنی من رو نگاه م هی_ چ

 میاومد رونی ب شاپی از کاف میکه دست نخورده آب شدن رو حساب کرد ییهایپول بستن  نکهیاز ا بعد
داده بودم و با   هی. سرم رو به پنجره تک زدی نم  یحرف چکسی ه ری مس نی. بمیو تا خونه دربست گرفت 

 یبرا یفاقکه ممکن بود ات کنمیفکر م  ی. وقتکردی. سرم به شدت درد مکردمی رو نگاه م رونیاخم ب
 یشد؟ چطور کسر  ینجور ی. چرا افتادییمو بدنم به لرزه   شدیم دیدم تشدسردر فتهی ب  یتیآرم
اون لحظه دلم   دونستیلب گفتم. خدا م ری ز یو لعنت  دمیکوب نیبه در ماش یکرد؟ مشت دامونیپ
و   دمیکش یق یمحو و نابود کنم. نفس عم نیرو از زم ی خودم کسر  یهاخودم با دست   خواستیم

و سردرگم شده و به   جیاز قبل گ شتریب  یلیاالن خ  یتیآرم دونستمی کردم خشمم رو کنترل کنم. م یسع
به  یهمه اتفاق رو ندارم. دست نیا ح ی توض  ییو توانا ستی االن حالم خوب ن یشک کرده.  ول زیهمه چ

  ادهیپ ستاد ویاز حرکت ا یدرهم فرو کردم. همون موقع تاکس شتریهام رو بو اخم   دمیکش میشونیپ
ها وارد ساختمون شدم و منتظر  به اون توجهی رو حساب کنه و ب هی. صبر نکردم تا آتاناز کرامیشد

که به  نی. هممیو با هم سوار شد دنیو آتاناز هم رس یت یآسانسور شدم. تا آسانسور برسه آرم
. دمیبه سمت اتاق رفتم و در رو محکم بهم کوب  می و آتاناز در رو باز کرد مستق میدیمون رسطبقه
حرکاتم  یرو  یتخت انداختم. انگار کنترل یهام رو با شدت از تنم جدا کردم و خودم رو رولباس 

  وقتچیه  فتادیی براش م  یحساس بودم. اگه اتفاق یادی ز یت ینداشتم. دست خودم نبود، من رو آرم
باز نگه دارم. بدنم  روهام چشم تونستمی که نم  دمکری درد م  ی. سرم به قدر دمیبخشی خودم رو نم
هام رو روهم گذاشتم تا از سردردم کاسته بشه که رفته بود. چشم ل یتحل میبود و انرژ رمقی سست و ب 

 خوابم برد. دینکش یطول

 《یت یآرم》

زد   یاسیبود؟ چرا  یبود. اون ک ی اسی اون پسر و واکنش  شی مبل ولو شدم. تمام فکر و ذکرم پ یرو
 یبه قدر  کرد؟ی م یرو ازم مخف  یبود؟ چ یچ یبرا یاسی یهمه ترس و دلهره  نیتو گوشش؟ ا
در و   یهر آن ممکنه مغزم بترکه و افکار و سواالتم رو کردمی بود که احساس م   ادیسرم ز یسواالت تو
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هام رو  مبل نشست و دست  یکنارم رو دیدرهم و پر از سوالم رو د یبشه! آتاناز که چهره  دهیپاچ وارید
 دادم که گفت:  لشیتحو یجون ی ب  یهاش گرفت. لبخنددست  یبا مهر تو

  حیرو برات توض زی مطمئنم سر فرصت همه چ یدلخور نباش. حالش اصالً خوب نبود؛ ول یاسی_ از 
 به صورتش انداختم و گفتم:  ی. نگاهدهیم

بود؟ با من   یک  شاپی کاف  ی. اون پسره تویار خبر د زایچ  یلیمطمئنم که تو هم از خ ؟یگی _ چرا تو نم 
 داشت؟ چرا...  کاریچ

 گفت:  یاو با تک خنده  دیحرفم پر نیب

  یاسی که اون پسر نامزد سابق  دونمیم قدرن یخبر ندارم. هم هیقض نی_ آروم باش دختر! من از ا 
که اون  ادییخوشش نم  یاسیاز هم جدا شدن.  یلیدوست داشتن اما به دال یل ی رو خها همبوده، اون

 بد کرد.    یلیخ  یاسیدر حق   یو باهاش حرف بزنه، کسر  نهیرو بب

 و ادامه داد:  دیکش یآه

 . یخسته شد  یهم برو استراحت کن دختِر خوب، حساببرات بگه. االن یاسیرو بهتره خود  اشه ی_ بق

تر از  تر و ذهنم رو مشغولناز من رو کنجکاو آتا یهاگفت و به اتاقش رفت. حرف  یر ی هم شب بخ بعد
!  شناسهیخوب م یل یمن رو خ دیرس ی به من بزنه. به نظر م یحرف  خواستیقبل کرد. اون پسر انگار م

  دیگفت بایته دلم م یز یچ هیبود؟  یجلو روم قرار گرفت چ  یاون همه دلشوره و حال بدم وقت لیدل
 .شمی م وونهیدارم د ای هام گرفتم. خدادست ن ی ! سرم رو بل؟یبه چه دل  یازش دور باشم؛ ول

.  دیام چکگونه  یرو یاشک سمج  یبودم .قطره  دهیچه خبره؟ ترس نجایا گهی بهم نم کسچیه چرا
ام پاکش کردم. مغزم در حال انفجار بود. دلم گونه یکالفه دستم رو باال بردم و به شدت از رو

قرار   لحا یکه تو  یانه یاراده بلند شدم و به سمت آ یکنم. ب هیلتخ  یجور  هیرو  تمیعصبان  خواستیم
 یپرتاب کردم. صدا نهیرو برداشتم و به شدت به سمت آ  یستالیکنارش گلدون کر زیداشت رفتم و از م 

  یک ی. تمام بدنم به رعشه افتاده بود. انگار کارهام دست خودم نبود. دیچ یتو کل خونه پ نهی شکستن آ
زانو زدم و با   نی زم یوها ر شهیمن رو وادار به پرتاب اون گلدون کرد. بدون توجه به خورده ش  گهید

 دنیاومدن. با د رونیهراسون ب  یاسی ها به شدت باز شد و آتاناز و زدم. در اتاق خواب  هیگر ریعجز ز
 . آتاناز بلند گفت: دنیو به سمتم دو دنیکش ینیاومده ه شیپ  تیوضع
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 .  یکنی م یدست و پات رو زخم اسشه یجا پر از خورده شبلند شو، اون  یت ی_ آرم

و بغلم کرد.   هیگر ریمن زد ز یهیگر دنیبا د  یاسی. کردمی م هیهاش فقط گربه حرف  توجهی من ب  یول
همه شوک رو نداشتم. دلم   نیطاقت ا گهیدور و برم چه خبر بود؟ د ومد؟ییداشت سرم م ییچه بال

  نکهیشده بودم. از ا  مونی. از بزرگ شدنم پشخواستی پرورشگاه رو م تیم ی همون آرامش و صم
  کردی هاش رو پاک مکه اشک  یدرحال یاس ی. خوردیبهم م  زیمستقل بشم، حالم از همه چ خواستمیم

 گفت: 

 ! یِ مِن لعنت یهمش به خاطر خودخواه هانی ظبت نبودم... امنه! من موا ری _ همش تقص

 لرزون گفتم:  یبا صدا کردمی م هیکه گر طورهمون

 یمن یهم خودتو... تو مثل خانواده یدیخب به منم بگو چه خبره... چرا هم منو عذاب م ی_  لعنت
 که همه ازش با خبرن به جز من!  هیچه داستان نیبهم بگو ا

زل زده  گهیبه هم د ونی. هردو گرومدنیم  نییخوشگلش پا یهااز چشم درشت اشک  یهاقطره 
 زمزمه کرد:  یاسی. کردی و آتاناز تو سکوت نگاهمون م میبود

 متاسفم! یخطر   ی_ من قسم خوردم اما حاال تو تو

.  شدیشد. دلم داشت پاره م شتریام بهق هق یاسیبه سمت اتاق رفت. با رفتن   عیگفت و سر نویا
 !فمیهمه اتفاق انقدر دوستش دارم؟ لعنت به من که انقدر ضع نیچرا بعد ا

و   دهیرنگ پر یبه چهره  ینگاه ی بلندم کرد. آتاناز با نگران  اطیاز پشت بازوم رو گرفت و با احت یدست 
 گفت:  دادیکه به سمت مبل هلم م  یانداخت و در حال فروغمی ب

 با خودت دختر؟   یکرد کاری. چارمیآب ب وانیل هیتا برات  نیبش  _ برو اونجا 

تار شده بود. خونه دور سرم   دمیو د  رفتی م یاهیهام سهم به سمت آشپزخونه رفت. چشم بعد
. شل و وارفته کنهی م  یشرویمعدم داره به سمت دهنم پ اتیمحتو کردمی. احساس م دیچرخ یم

و   دمیشن یغی ج  یآخر صدا یسقوط کردم و لحظه نیزم  یبه سمت جلو برداشتم که ناگهان رو یقدم
 هم افتاد. یرو امهبعد چشم

 [[ یاسی]]
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طبق   ی چیشد؟ ه  دهیچی انقد پ یبود نگاه کردم. چرا همه چ  دهیتخت خواب یکه اروم رو   یتیبه آرم 
 منو دنبال کرده. ی؟ البد رد جادوکرد دامونیاز کجا پ  ی. کسر رفتی نم شیکه داشتم پ یابرنامه

از   یتیآرم نکهینداشتم. بعد از ا یکاف  یروین  یول  کردمیطلسم ضد جادو استفاده م دیلعنت به من با 
شده   هوشی ب  ادیز یبخاطر فشار عصب  نکهیاورژانس و دکتر با زدن سرم و گفتن ا میهوش رفت زنگ زد

 رفت. 

 دایبا استفاده دوباره از جادوم آدرس خونه رو هم پ دمی ترسیاما م ارمیبهوشش ب  تونستمی خودم م 
 نگاهش کردم.  نیو غمگ دمیکش یتیآرم  شمیمثل ابر  یبه موها یکنن. دست

   ؟یگینم  ویچرا بهش همه چ-

 و گفتم:   دمیکش  یداده بود نگاه کردم. آه هیتک  واریبه د نهیکه دست به س یآتاناز  به

 بگم؟  بهش  ینداره... چطور  دنشو ی_ اون طاقت شن

سرشونم گذاشت و فشار   یخارج شد و به سمتم اومد. دستش رو رو واریبه د هیاز حالت تک  آتاناز
 داد.  یآروم

دنبالش   انیکه م ییهادشمن  ین یبی هرچقدر هم سخت باشه. خودت که م یبهش بگ  دیتو با ی_ ول 
 .یا یاز پس همشون بر نم  ییو تو به تنها شنیم  شتریدارن روز به روز ب

ادامه   زنمی نم  یحرف دیدوختم. آتاناز که د یتیدوباره نگاهم رو به صورت مظلوم غرق در خواب آرم 
 داد: 

که همشون به اون  وفتهیدورو برش م  بیو غر  بیهمه اتفاق عج نیتر شده... احاال شکاک  یت ی_ آرم
  .میدست به سرش کن  نیاز ا ترش یب میتونی نم شهی وصل م 

 گفتم:   نیغمگ

 کنم؟  کاریچ یگی _ م

 تخت نشست و گفت:  یروبروم رو آتاناز

 ! ایرو ن یسرزم نیبر دی_ با 
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 زل زدم:    کرد،یمصمم نگاهم م یهاکه به چشم یاسترس به آتاناز  با

 رو نداره.  اریبا ماز ییاروی رو ی_ اون هنوز آمادگ

 تخت بلند شد و به سمتم اومد. یهم از رو آتاناز

 گرمش گرفت و گفت:   یهارو با آرامش تو دست  هامدست

هاش  بروز قدرت  یجلو یتونی . تو نمدنیهاش دارن خودشوُن نشون ماالنش هم قدرت  نی_ اون هم
  دا یبهش تسلط پ دیو فقط با روهاشهیکامل شدن ن  یبه معنا  نی. اون هجده سالش شده و ایر ی رو بگ
 کنه! 

 خواستمی با خودم رو راست باشم من نم خواستمی . اگه مکردی آتاناز دلم رو آشوب م یهارف ح
خونه  هیباهم  خواستمی ام بود و مداره. اون مثل بچه  یا فه یو چه وظ  هیبگم که ک  یتیبه آرم وقتچیه
 .  میرو بگذرون  یآروم یو زندگ  میریبگ

با سرنوشتش   دیبا یتیکه تو سرم داشتم شده بود. آرم ییهاال یاتفاقات مانع فکر و خ  نیحاال ا اما
 اش کنم. جنگ آماده یبرا   دیروبرو شه و من با

 ! اخیشاد میری _ فردا م 

 استرس نگاهش کردم.  با

 م؟ یکن کارون یا دیبا ی_ مطمئن 

 زد و با لبخند گفت:   یبا آرامش پلک 

 کار ممکنه! نیدرست تر نی_ ا

 نگاه هردومون به سمتش برگشت. یتیآرم یبزنم با ناله  یخواستم حرف تا

رو باز کرد تا نگاهش به من افتاد  شیعسل یهاتخت نشستم. آروم چشم ی به سمتش رفتم و رو 
 کرد و تو جاش نشست.  یاخم

 رو ماساژ داد و آروم گفت:   اشقهیهاش شق با انگشت  
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 . ادینم ادمی یز یچ برام افتاده؟  یچه اتفاق -

 آتاناز هم کنارم نشست و گفت:   

 .یشد  هوشی ب  یبخاطر فشار عصب -

 به آتاناز نگاه کرد و گفت:   یاومده باشه با نگران ادشی  یز ی. انگار چ

 نه؟ یی_ آ 

 زد و گفت:   یآتاناز لبخند مهربون 

 .یدیکه تو زحمتشو کش یداشتم بدمش به سمسار  می_ فدا سرت، خودمم تصم 

و مخاطب حرفاش فقط آتاناز بود. دلم   کردی انداخت. اصال نگاهم نم ری شرمنده سرش رو به ز  یتیآرم 
باهام برخورد    ینطور یوقت ا چیبه خاطر خودته ه  کنمیکه م  ییتمام کارها یتی آرم یگرفت. اگه بدون

 . یکردی نم

سرش رو بلند کرد و به چشمام زل زد.  نگاهم رو که حس کرد ینیبهش نگاه کردم. سنگ نیغمگ
 .زدی هام دودو مچشم یهاش توچشم

پرورشگاه بزرگ شده بود اما من   یدختر و دوست دارم؟ مثل بچم بود. درسته که تو  نیچرا من انقد ا 
 بهش زدم و گفتم:   ینی حواسم بهش بود. لبخند غمگ شهیهم

 . یدار  شیدر پ ی... فردا روز سختیبخواب   دیبا روقتهی_ د 

پام که  ری ز یاومدم. به سمت بالکن رفتم و به شهر چراغون  رونی توجه به اونا از اتاق ب  یگفتم و ب نویا 
 فرو رفته بود نگاه کردم.   یاهیس یتو

که تاپ و شلوار تنم بود؛ سردم شده بود.  یدرسته به شدت زمستون سرد نبود اما من زییپا یهوا
 رو دور خودم حلقه کردم.  هام دست

از   کردم؟ی م یپس واسه خودم زندگ ی. کدمیکش میزندگ یتو یادیز یهایگرفته بود؛ من سخت دلم
 که خورده بودم.   یبود و قسم ی ت یآرم ادی م ادمی یوقت



 ماه کامل 

89 
 

. رسم محافِظ قسم خورده شکوندمی هم اون قسم رو نم مردمی خون دادم و قسم خوردم. اگه م من
 ل و قسمش رو بشکنه.نبود که قو نیا

تک تک   یهجده سال تنها بوده اما من تو  نیا یتو کنهی فکر م  یتیلبم نشست. آرم  یرو  یپوزخند 
 تنها بوده من بودم.  شهیکه هم یبودم. اون ششیلحظاتش پ

 خودم بودم و خودم.   ط یشرا  نیبدتر یرو نداشتم... من بودم که تو  چکسیبودم که ه من

  یو از ب  اوردیسالش بود. دلم طاقت ن  کی  یتیها آرمگرفته بود اون موقع  یل یشب دلم خ هی ادمهی
 به پرورشگاه رفتم.  یکس

تختش نشسته  یرفتم. تو ششی پ نهی منو بب یکس کهنی طلسم کوچولو بدون ا  هیو باخوندن   یواشکی
 . کردی م یهاش باز بود و با عروسک 

 نگاهش.  یو خوشرنگش بهم زل زد. دلم غنج رفت برا گرد یهاتا حضورم رو حس کرد با اون چشم 

منو   نیهم  یبرا دمشیدی و م ومدمیم ینطور یبار نبود که ا  نیکردم. اول یبغلش کردم و باهاش باز  
 .کردی نم یبی و باهام غر شناختیم

 و حاال درمونده شده بودم.  دمیدی بچه م نیا یو آرزوهام رو تو دهایام یهمه 

که صورت مظلومش غرق در خواب بود انداختم.  یتیبه آرم یو به سمت اتاق رفتم. نگاه دمیکش یآه
 : زدمی لب باهاش حرف م ریصورتش حرکت دادم. ز یکنارش نشستم و آروم دستم رو رو

 ! یدار  شیدر پ  یخوب بخواب عروسک کوچولوم، فردا روز سخت -

نگاهم روبه   شدی م دهیکه ذهنم به سمت فردا و اتفاقات دوردست کش  نطوریو هم دمیدراز کش کنارش
 هم افتاد و خوابم برد.  یهام روپلک  یاز خستگ دی نکش یدوختم که طول  یتیجذاب آرم یچهره 

 ｛یت یآرم｝

 یاز هم باز کردم. از ال یهام رو به سختچشم زدیآتاناز که اسمم رو پشت سر هم صدا م یصدا با
 لب زمزمه کردم.  ریز یانداختم و هوم کشدار  یام به صورتش نگاهدوخته شده یهاپلک 

 صورتش نشست و با خنده گفت:  یرو  یلبخند
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 .می کار دار یخابالو، بلند شو که کل یدختره  پاشو

 نگاهش کردم که خودش جواب داد: یو سوال جیگ

هات رو  . االن هم برو دست و صورتت رو بشور و لباسمی کن  حی فرت  یخوب حساب  یجا هی می_ قراره بر
 .شهی م رمونیبپوش که د

کمد رفتم و با   یگفتم و از جام بلند شدم. بعد از شستن دست و صورتم و زدن مسواک جلو یاباشه 
آماده شدم  میرژ محو و مال کیو زدن  یمشک  یرنگ و گذاشتن کاله آفتاب  یمشک یهود هی دنیپوش

.  دنیچیصبحانه رو م   زیآشپزخونه بودن و م یو آتاناز حاضر و آماده تو یاسیزدم.  رونی و از اتاق ب
به اتفاقات   یاشاره ا نیترکوچک  کسچی. همیرفتن شد یو آماده  میخورد یمفصل یدور هم صبحانه 

بهم  یز یکنن و چ  یکار پنهون  خواستنی برام آزار دهنده بود که باز هم م نینکرده بود و ا شبید
 نگن.

و قصد  ومدنیی م شابوریو مسافرت به ن حی تفر یبود که برا یای گردشگر   یتورها یراهنما آتاناز
داشت. از   یز یانگ جانیشهر داشتن. شغل بامزه و ه نی ا یو آثار باستان یخیتار  یهااز مکان  دیبازد
  طبقو   میپر رمز و رموز داشتم. با هم از خونه خارج شد یزهایبه کشف چ یادیز یعالقه  یبچگ
جا  اون  تی از جذاب  ی. آتاناز حسابمیرفتیم اخیبه اسم شاد یای کوتاه آتاناز به مکان باستان حاتیتوض
خودتون   دی با گفتی جا وجود داره که جذابش کرده و م اون یکه چ دادی اما اصالً لو نم کردی م فیتعر
  یآورده و بود حساب جدمن رو هم به و کردیم فیه آتاناز با شور و شوق تعرک یقدر . اون دینی بب

 قهی. بعد از ده دقمیجا رفت به اون ادهی دور نبود و پ ادی. ز نمیجا رو ببکنجکاو شده بودم که زودتر اون 
و بزرگ بود که دورش رو داربست    قیعم یلیگودال خ هی شدی م دهیکه از دور د یز ی. تمام چمیدیرس
  خواستیدلم م یل یاز تابش آفتاب درست کرده بودن. خ  یر ی جلوگ یهم برا یکرده بودن و سقف یبند

بودن و مشغول  ستادهیها ادور تا دور داربست  یادی داره. افراد ز یاون گودال بزرگ چ یبدونم تو
از   هایمثل پله وجود داشت و بعض  یز یهم انگار چ  یقسمت هیبودن.  یبردار لمیفو گرفتن  عکس 
 دنشیافتاد که انگار منتظر آتاناز بودن و با د یوهو نگاهم به گر می. جلوتر رفترفتنی م نییجا پا اون

  نکیکه ع یشد به دختر قد بلند دهی. نگاهم کششدنی م یبه سمتمون اومدن. حدود پونزده نفر 
 به ما سه تا انداخت و بعد رو به آتاناز گفت:  یبود. دختر نگاه  ستادهیزده بود و جلوتر از همه ا یدود

 درسته؟ د،یهمون خانوم راهنما باش  دی_ شما با
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 داد و گفت:  لشیتحو یای گفت. دختر لبخند جد یازد و با سر آره   یحی لبخند مل آتاناز

 .  دیت حاضر شدسر وق  نکهیاز ا یو مرس تونیی_ خوشبختم از آشنا

 بلند کرد و گفت:   یجلو رفت و صداش رو کم   یچند قدم آتاناز

روز خوب   دوارمیامروزتون. ام یِ گردش یهستم. راهنما یمن آتاناز همت  ر،ی _ سالم دوستان روزتون بخ
و   دیایدنبال من ب اطیبا احت   یلیخ  نطوری . لطفًا منظم و با صف و هممیرو کنار هم داشته باش  یو جذاب
 . دینکنشلوغ 

 انداخت و گفت:  میگر ماجرا بودکه نظاره یاسیبه من و  ینگاه بعد

 دخترا. دیای_ دنبال من ب 

داخل   یو من تازه تونستم فضا میرفت  نییپا و کج و کوله   یخاک یهااز اون پله اط یبا هم با احت یهمگ
 .نمیاون گودال رو بب 

 یبود و با کاغذ  یبخش هیاز اون گودال مربوط به  یبه اطراف نگاه کردم. هر قسمت یدقت و کنجکاو با
 که در اون مکان بود، نشون داده شده بود. یل یوسا ینشون

  لیاون وسا یو آتاناز با تسلط کامل درباره  میستادیایم  یاچند لحظه  میدیرسی که م یبه هر قسمت 
 .  دادی م  حیتوض

 رو فراموش کرده بودم.  شبیبود که اتفاقات تلخ د زیانگن جایواسم جالب و ه  اونقدر

 زد. اخیشاد یبه بناها یادیز  یها بیشهر رخ داد. آس نیدر ا یهجر  ۵۴۰که در سال  یا_ زلزله 

  تی جمع یاز تو  یکی دادمی هاش گوش مو به صحبت   کردمی به آتاناز نگاه م جان ی همونطور که با ه 
 بهش اجازه صحبت داد. ییدستش رو بلند کرد. آتاناز هم با خوش رو

 داره؟  قتیحق  نیاست. اهزاران ساله یبا قدمت یی و جادو زیاسرار آم  یمحل  اخیشاد گنی_ م 

 هاش رو بهم زد. کرد و دست   یمهربون یخنده  آتاناز

 سکوت دعوت کرد و گفت: هارو به . آتاناز اون گفتیم یز ی افتاد و هرکس چ ت ی جمع  نیب یاهمهمه
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  ییجادو یانه یشیشهر پ نیکه ا گنیکه وجود داره م  ییهاو افسانه های میقد  ی_ خب طبق گفته  
 داره. 

 زد و ادامه داد:   یچشمک

که هزار ساله   یاهزارساله داره و مطمئنن افسانه یمکان قدمت نی_ همونطور که اون دوستمون گفت ا
 ! ستیدروغ ن  شهیگفته م

کردم؟ من عاشق   دایمکان پ نیبود که نسبت به ا یو خواستن جانیچه ه نی. ادیچ یدلم پ  جانیه از
 بود.  بی مکان دارم واسم عج نیا یکه تو یبودم اما حس یمیقد یهاز یچ

انداختم. درسته   کرد،ی حوصله به اطراف نگاه م  یبود و ب   ستادهیکه کنارم ا یاسی به  ینگاه  یچشم ریز
 . رمی رو بگ جانمی ه یجلو تونستمی ما نمکه باهاش قهر بودم ا

دستامو تکون   جانیسر تکون داد. با ه یبا آرنج به پهلوش زدم. اخم کرده به سمتم برگشت و سوال 
 دادم و گفتم:  

 شهر جادو وجود داره؟  نیا یداره؟ تو قتیها حقافسانه  یعنی_ 

 زد و گفت:  یشخندین 

 پشتش داره!  یداستان واقع هی یا_ هر افسانه  

  ینیآتاناز گوش دادم. با حس سنگ یهابه صحبت  یشتر یباز شد. با دقت ب شمین  جانی از شدت ه 
 کنم. دایسرم و بلند کردم و به اطراف نگاه کردم تا منبع اون نگاه رو پ  ینگاه

سرش گذاشته بود.  یبه تن داشت و کاله کاپشن رو رو  یافتاد که کاپشن چرم ینگاهم به پسر  
صورتش رو گرفته بود و   ینگاهش کردم. کالهش جلو یتر ش ی کردم و با دقت ب زی م رو رهاچشم
 .نمی واضح صورتش رو بب تونستمی نم

. میهمراه شد تی نگاهم رو از اون پسر مرموز گرفتم و با جمع یاسیشدن دستم توسط  دهیکش با
که آتاناز واسشون   یتی. بالخره جمعشدنی ناهار متفرق م  یکم براکم  تیظهر بود و جمع  کینزد
  یرفتن و آتاناز هم به سمت ما اومد. با لبخند دستش رو رو  یناهار به رستوران یبرا دادی م  حیتوض

 شونم زد و گفت: 
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 _ پرنسس ما چطوره؟ 

 باز شد و گفتم:  شمین

 !یدار  یجان ی _ آتاناز، تو شغل پر ه

 کرد و گفت:  یاخنده  تک

 . میدادی م مانجا  کارون یا ییدوتا یاس یبا   یزمان هی_ 

 لبش داشت، برگشتم و گفتم:  یرو  یح یکه لبخند مل یاس یتعجب به سمت  با

 ؟یچرا تاحاال درموردش نگفته بود ؟ی_ جد

 ادامه دادم: یتر ن یلحن غمگ با

 .یگی به من نم یچی _ البته تو ه

 زمزمه کرد  یاسیبهم نگاه کردن.  نیغمگ هردو

 ! یفهمی م ی_ به زود

کمر من و   یاالن بفهمم؟ آتاناز دست رو شدی م ی. خب چخوردی بهم م یحالم از کلمه به زود گهید
 کرد.  ییراهنما رونیگذاشت و به ب  یاسی

 .میکن  ریهامون رو سحداقل شکم م یتونی داره. م یک ینزد نیسلف کوچولو ا هی_ 

بودن و باهم  ستادهیا ید. تک و توک افرامیکه آتاناز گفت رفت یتکون دادم و هرسه به سمت محل  سر
جلوش قرار داشت.    یرنگ یکوچولو یهاهیو چهارپا  زیکه م  میدیرس یادکه هی. بالخره به زدنی حرف م

کردم و   یاس ی روبهو آتاناز رفت که سفارش بده.    مینشست هاه یرو چهارپا یاسی بودن. با  یچقد گوگول
 گفتم: 

 !هیخاک کنمی هام رو بشورم حس مدست  دیداره؟ با یبهداشت سی سرو نجای_ ا

 اشاره کرد و گفت:  یابه گوشه  یاسی
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  یگودال بزرگ اونجا حفار  هیفقط مواظب باش   ه،یبهداشت  سیسرو یمیقد یوارای_ پشت اون د
 کردن. 

داشت و    میکه بود ییبا جا یادیز یگفت رفتم. فاصله  ی اسیکه  یتکون دادم و به همون سمت یسر 
به اطراف سرک  دهی. آب دهنم رو قورت دادم و ترسشدی تر مخلوت  رفتمی م ترک ینزد یهرچ
از  یموردن یهاو ابزار  یحفار  یهاشده بود. گودال ختهیها راز اون  یم یکه ن یمیقد  یوارای. ددمیکشیم

ها رفتم. گودال هایبه ترسم غلبه کرد و به سمت اون حفار  میبود. کنجکاو واری کنار د یباستان شناس
 دهیچ  دیسف یهاکرده بودن کنارشون رو پارچه دایها پکه از درون اون  یلیبود و وسا  قینسبتا عم

نظرم رو جلب کرد. کنار   یمیقد ی نذاشته بودن. کتاب لی وسا نیا یبرا ی. تعجب کردم که نگهبانبودن
توش نوشته باشه. با دقت کتاب رو    یباحال  یزایچ دیکتاب جالب بود. با اون یم یقد یایاون همه اش

کتاب بود. آروم کتاب رو باز   یرو   یبی غر بی . اشکال عجدمیکش شیمیبه جلد قد یبرداشتم و دست
 هیبزرگ که  دیسف یهابال  ابود ب فرشته  هیاول بود زل زدم. عکس  یبرگه یکه تو یر یکردم و به تصو

چشم   یبچه هیبچه نشسته بود.  هیفرشته  یپا نییبا الماس بنفش دستش بود. پا یانقره  یعصا
بهم منتقل کرده بود و باعث   یحس خوب  ریتصو نی.   اکردی سبز  که با لبخند به اون فرشته نگاه م

 یصدا یبعد یبزنم صفحه  استمو تا خو  دمیصفحه کش  یرو  ی. دستنهیلبم بش  یرو یشده بود لبخند
قدم به  هیهمون پسر مرموز آب دهنم رو قورت دادم و   دن ی. با ترس به عقب برگشتم و با ددمیشنپا 

دستم رو  یو من از ترس خشکم زده بود. کتاب تو  شدیم  ترک یعقب برداشتم. پسر هر لحظه بهم نزد
کردم و کتاب رو به خودم  ی نیه افش یق دنیزد. کاله رو از سرش کنار داد با د یشخندیو ن دید

 چسبوندم. 

 _ت...تو! 

 گفت:  شخندیهمون ن با

 کردم کوچولو! داتی_ بالخره پ

 گفتم:  دهیترس

 ! نتتی بب خوادی نم  یاسی ؟یخوای از جون من م  ی_ چ

 کرد و گفت:  یارو گفتم تک خنده نیا تا
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 بهت گفته؟  ی_ اون جادوگر کوچولو چ

قدم به عقب   هیمن  ومدیکه به سمتم م  یبا هر قدم زنه؟ی حرف م   ینگاهش کردم. جادوگر؟ از چ جیگ
 . با لکنت گفتم: رفتمیم

 . یزنی حرف م  یاز چ ی..دونم دار ی _ نم

 گفت:  رفتمیو من عقب عقب م ومدی که جلو م همونطور

درونت رو به  یکوچولو یو اون امانت یبرگرد دیکرده! با یرو ازت مخف  زی خوب همه چ یاسی_ 
 ! یصاحبش برگردون

 کردم و گفتم:  یاخم  یج یگ از

 ... یاز چ ی_ دار 

شده پرت شدم.   یحفار  یهااز اون گودال یک یخورد و داخل   زی حرفم کامل نشده بود که پام ل هنوز
 یبعد همه چ یابرخورد کرد و لحظه نیپخش شد و سرم با شدت به زم  کیاون گودال تار یتو غمیج
 شد.  اهیس

 سبزه  دمیکه د یز ی چ نیهام اولهام رو باز کردم. به محض باز کردن چشمچشم  یر درد وحشتناک س با
که باعث شد صورتم از   دیکش یر ی شد؟ سرم ت داشونیاز کجا پ نایا دمیها کشسبزه یبود. دستم رو رو

سبز   کردیم ردشت بزرگ که تا چشم کا  هیدرد جمع شه. با درد تو جام نشستم و به اطراف نگاه کردم. 
  جانی. من کجام؟ نکنه مردم و اکردنی م ییخودنما  یاون همه سرسبز  نیقرمز ب  زیر یهابود. گل

. آب دهنم رو کردمی نگاه م به اطراف  جیدستم به سرم بود گ هیکه   یبهشته؟ از جام بلند شدم و درحال
 گفتم:  ینلرزو یقورت دادم. گلوم رو صاف کردم و با صدا

 ست؟ ین جان یا ی_ کس

کتاب افتادم. با هول و وال به دوروبرم   ادِ ی  هوی. دمینشن یاگهید زی پرنده و شر شر آب چ یجز صدا به
. به سمت کتاب رفتم و  دمیکش یدورتر از من افتاده بود نفس راحت  یکتاب که کم دنینگاه کردم. با د

  بی عج یهاروزها من حس  نیکتاب داشتم. ا نینسبت به ا یب یاون رو به خودم چسبوندم. حس عج 
درکشون کنم. بالخره به خودم جرعت دادم و به  تونستمی خودمم نم یکه حت کردمی رو تجربه م یادیز
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  جارونی فضا برام آشنا بود. انگار که قبال ا نیراه درسته حرکت کردم. چقد ا کردمی که حس م  یسمت
زار قرار  سبزه   نیا سطکه درست و دم یرس یبه سنگ تخِت بزرگ  رفتمی م شیباشم. هموتطور که پ دهید

 یبرش خورده باشه؟ دست یقشنگ  نیبه ا تونهیسنگ م ه یسنگ تعجب کردم. چطور  یداشت. از تخت 
. سرم رو جلوتر بردم تا با دقت  زنهی و با دقت که نگاه کردم متوجه شدم سنگ برق م دمیروش کش

زده   لی زد؟ انگار بهش اکلی بود که انقدر برق م یسنگ از چه نوع نی! ایبی . چه سنگ عجنمیبب یر شتیب
درست مقابل   یر یت دنیبه عقب برگشتم. برگشتن همانا و د  دهیپا ترس یصدا  دنیباشن. با شن

بود و  ستادهیو کمان به دست درست روبروم ا ریت یصورتم همانا! از ترس خشک شده بودم. پسر 
 گفت:  یبم  یکرد و با صدا یصورتم بود. پسر اخم  یروبرو  قایدق رشیت

 ؟ یکنی م کاریچ  جان یا ؟یهست ی_ ک

گرفت.   ترکی نگاهم کرد و کمانش رو نزد جیگفتم. پسر گ  یچ  دمیبودم که خودمم نفهم دهیترس اونقدر
! پسر دوباره  رمیمی از دستش رها شه من م ری اگه ت وونس؟ید هام گردتر شد. اونکارش چشم  نیبا ا
 : د یپرس

 فرستادت؟  ی_ ک

 گفتم:  لرزون

 ! یزنیحرف م  ی...دونم راجب چی ..چکس...نمی _ ه

که حبس   ی آورد و من نفس  نییو کمانش رو پا  ریکرد و به سرتاپام نگاه کرد. آروم ت  زیرو ر هاشچشم
ستبرش از   ینه یداشت و س یبهش نگاه کردم. قدبلند  یشتر یکرده بودم رو رها کردم. حاال با دقت ب 

.  کردیم گاهماون هم موشکافانه ن کردمی که باز بود مشخص بود. همونطور که من اونو نگاه م یاقهی
هاش  نش بود که دکمهت یرنگ  دی. بلوز لش و سفدادنیهام مانور ممدام تو چشم شیاقهوه یهاچشم
. دوباره نگاهم و به صورتش  دیکشی به رخ م  شتریرو ب  شیورزشکار  کلیباز بود و ه  نشیس  یتا رو

پرپشتش   یاقهوه یانه اون! موه زدم ی م ی. نه من حرفکردی دوختم. اون همچنان موشکافانه نگاهم م
به سمتم   یبود. قدم  یشکستگ هیسمت چپش  یرو شلخته به سمت باال حالت داده بود. گوشه ابرو

کم بود و   یل ی. فاصلمون خکردمیگرد شده به حرکاتش نگاه م  یها. با چشمستادیبرداشت و روبروم ا
روبروم قرار گرفت   ی وقتسرو گردن ازم بلندتر بود.  هی. کردم ی تپش قلبم رو تو گوشم حس م یصدا
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از   شتریب ییقلبم توانا گهی. ددیگوشم اورد و نامحسوس بو کش ریشد. سرشو ز  نشی صورتم مماس س
 تندتر زدن رو نداشت.  نیا

  ادمی یبودم که حت   دهی.اونقدر شوکه و ترسکردمیگرد به روبروم نگاه م یهاشده و با چشم خشک
هنوز سرش   دونستمی اسمش رو هم نم  ی! اون پسر که حتیت یکن آرم یحرکت هیرفت نفس بکشم. 

 بود. گوشم  ریز

و   دی. آروم سرش رو عقب کش شدی باعث مورمور شدنم م خوردیگوشم م یکه به الله  هاشنفس 
 صورتم نگه داشت.   یروبرو

 ی. از جون من چکردمینگاه م شیاقهوه یهاگرد تو چشم یهاطور بهت زده و با چشمهمون 
  یعنی ن یو ا فهمهی نم کسچی خودم رو هم بکشم ه  اره،ی سرم ب ییبال جانی اگه بخواد ا خواد؟یم

 فاجعه!

کردم با هل دادن اون رو از خودم   یقرار دادم. سع نشی س یهام رو روبه خودم جرعت دادم و دست  
دستش هردو دستم رو غالف کرد. قلبم مثل گنجشک تند   کیو فقط با  یدور کنم. اما اون به راحت

 کردم بدون لرزش حرفم رو بزنم:   یکردم. سع دایگرفتم وصدام رو پ ی. نفس زدیم

 ولم کن بذار برم!   ؟یخوای از جونم م ی_ چ

 زد و گفت:   یشخندیهام زل زده بود نپسر همونطور که تو چشم اون

 ! یندار  ییبو چی_ تو ه

قدم ازم  هیبگم.  یز یتا خواستم دهن باز کنم چ  دم؟یم یبد  یبو  ؟یچ یعنیردم. بو؟ ک  یاخم یجی گ با
 گفت:  شخندیصورتم گرفت با همون ن یفاصله گرفت و دستش رو جلو

 _ خداحافظ کوچولو!   

 دمینفس رو کش نیگرده مانند به طرفم اومد. تا اول  یز ی بعد داخل دستش فوت کرد و چ یاهیثان
 هام رو باز کردم.  جر و بحث چشم ی! با صدا دمینفهم  یز یشد و چ اهیهام سچشم
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داد سرجام   یخواستم بلند شم که با صدا دهیبود. سقف؟ ترس یسقف چوب دمیکه د یز ی چ نیاول
بود   یهمون شی کیبه طرف صدا نگاه کردم. دوتا پسر درحال جر و بحث بودن.  یرکیرزی خشکم زد. ز

 بودم. دهیرو تاحاال ند  یکیو اون   دمیکه تو اون باغ د

کردم   ی. سعکردمیکلبه... داشتم سکته م هیمن با دوتا پسر، تنها تو  ایآب دهنم رو قورت دادم. خدا 
 .  کننی بحث م یبزنم تا بفهمم در مورد چ  یهوش ی خودم رو به ب

 . یآورد نی سرزم نینفر رو از نا کجا آباد به ا هیو  یرو باز کرد  یماکان! پورتال اشتباه یاحمق هی_ تو 

 باغ بود اومد که گفت:  یهمون پسره که تو یصدا 

 دارن.  ییبو  هیهم  یمعمول یهاانسان  یاصال امکان نداره... حت نینداره هوداد! ا ییبو چی_ اون ه 

جالب و  . داستان داشت دمیفهمی تق تق چوب کف پاشون م یرو از صدا نی و ا زدنیقدم م کالفه
 که تو باغ بود و اون رو ماکان خطاب کرده بود، گفت:  ی. همون پسر شدی ترسناک م 

  م؟یکن کاری چ دی_ حاال با 

زدم و   یغی و ج  رمیترسم رو بگ ینتونستم جلو  گهیو خورد شدنش د یز یداد و پرت شدن چ یصدا با
 . کردمی از جا بلند شدم. ترسون به دوتا پسر روبروم نگاه م

 برخورد کردم. لرزون گفتم:   واریبودم عقب رفتم تا به د دهیکه روش خواب یتخت  یرو

  ن؟یخوای از جونم م یچ ن؟ یهست یشم...ا...ک -

زد و به سمتم اومد. خودم   یز یتمسخر آم   شخندیکه ماکان، هوداد خطابش کرده بود ن یپسر  همون
 .  دیرو جمع کردم اما اون بازوم رو به سمت خودش کش

دستش  ی. بازوم هنوز تو کردمیسبزش نگاه م یهاچشم  یتو دهیبود و ترس نشیس یرو  دستام جفت
 : دیشده غر دیکل یهابا دندون دادی که بازوم رو تکون م  یبود. درحال

 ؟ یهست یسوال رو من ازت دارم کوچولو! تو ک  نی_ هم
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رها   یک ی. بازوم رو با ُهل کوچدنیپرسی سوال رو ازم م نیکه مدام ا  گشتنی م یدنبال چ  دونستمی نم 
رو برداشت و به سمتم اومد.  یقرار داشت رفت. کتاب یچوب یکه در وسط کلبه  یز ی کرد و به سمت م

 کردم و گفتم:  یاخم

 _ اون کتاب مال منه! 

 زد و کتاب رو تو هوا تکون داد.  یهوداد پوزخند 

 شدن؟   یهاش مخفکه نوشته یروش اجرا کرد ی_ چه طلسم 

 شون نگاه کردم. طلسم؟به جیگ

 طلسم؟ اصال من کجام؟  ن؟یزنی حرف م یراجب چ نی_ دار 

آورد   ترکی. صورتش رو نزدستادیاومد و روبروم ا ترک یبهم نگاه کردن. ماکان نزد جیماکان و هوداد گ 
چرا عادت دارن تو دهن آدم حرف بزنن؟ صورتت رو بکش اون ور   نای. ادمیو من صورتم رو عقب کش

 ابروش رو باال برد و گفت:   یتا  هیک شدم. زهره تر 

 ؟ ییکجا یدونی تو االن نم  یعنی_ 

و به سمت هوداد برگشت و   د ینه تکون دادم. ماکان سرش و عقب کش یترسون سرم رو به معن  
 گفت:  

 ! ستیوسط درست ن  نیا یز یچ هی_ 

هام باال بپرن. چرا نگاهم کرد که باعث شد از ترس شونه  زی ت هویهوداد متفکر سرش رو تکون داد.  
 شه.  یته دلم خال شهینگاهش باعث م  کنه؟ی نگاهم م ینجور یا

 گفت:  کردی هام رو سوراخ ماش چشمکه با نگاه سرد و برنده  طورهمون

 . میاون رو هم همراه خودمون ببر میماکان! مجبور میاز دست داد یادی زمان ز -

گرد به هردوشون نگاه کردم. تا ماکان بازوم رو   یهان داد و به سمتم اومد. با چشمتکو یسر  ماکان
 قدرتمندش آزاد کنم. یهاکردم بازوم رو از دست یو سع دمیکش  یغیگرفت ج
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 دوستام! شیبرگردم پ خوامی ... م امینم جا چ یولم کن... من ه -

با دست به ماکان اشاره کرد که ولم کنه.  کرد. زی هاش رو ررو گفتم هوداد به سمتم اومد و چشم نیا تا
 هام زل زده بود گفت: اومد و همونطور که تو چشم کمیخودش نزد

 دوستات؟  -

نگاهش  رهی دستم رو بازوم بود خ هیکه  ی.  درحال زدمیکه کرده بودم نفس نفس م  ییتقالها بخاطر
بودن.  بی هاش عجچشم کنن؟ی منع م  یکه چشماش آدم رو از هرکار  دونستی . خودش م کردمیم

. شتمنگاه کنم رو ندا گهید یبه جا کهن یجرعت ا کرد،یهام نگاه مچشم یو برنده تو  زیطور تاون  یوقت
 . ناخودآگاه گفتم: کردی بودن رو به آدم القا م یهاش حس ته . چشمشدمی از ترس مسخ م ییجورا هی

 ن؟ یهست یشما چ  -

 کجاست! جان یکه ا نهیا یهستن؟ اونا آدمن. سوال اصل یسوال از کجا دراومد. چ نیا دونمی نم

من قرار داشت،   یکه درست روبرو یزد و از من فاصله گرفت. به سمت پنجره چوب یپوزخند هوداد
. تازه تونستم کردی نگاه م رونی کمرش قفل کرده بود به ب یکه دستاش به پشت رو یرفت و درحال

  راردر اون ق یاگهید زی چ زیو م  یتخت و صندل هیکه به جز  بود  یکلبه چوب هی. نمی کلبه رو کامل بب
. هردو مضطرب به نظر  دییجوی نداشت. نگاهم رو به سمت ماکان کشوندم. با استرس لبش رو م 

 هوداد بهش نگاه کردم.  ی. با صدااومدنیم

 ؟ یدر آورد  جان یسر از ا یچطور  -

اعتماد از کجا   نیا دونمی دادم. نم  حی کردم و به طور خالصه براشون توض یاون لحظه اخم یادآور ی با
کلبه رو دربر   یبرام ندارن. سکوت، فضا یاونا خطر  گفتیاز ته دلم م یقو ی حس هیاومده بود اما 
به سمتم  کردمی . همونطور که به قامت هوداد از پشت نگاه ممیزدی نم یحرف   کدومچیگرفته بود. ه
. همونطور  دمیترسی نگاهم کرد. جا خورده بهش نگاه کردم. دروغ چرا از نگاهش م  مرخیبرگشت و از ن

 خطاب به ماکان گفت:  کردی که با نگاه ترسناکش  رصدم م

 به قلمرو! میبرگرد دیبا -

 کرد و گفت:  یاخم ماکان
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 شه؟ی م یپس آال چ ؟یراحت  نیبه قلمرو؟ به هم میبرگرد -

من رو کالفه    نیو ا زننی حرف م  یراجب چ   دمیفهمی . نمشدی هردوشون رد و بدل م  نینگاهم ب جیگ
شونه ماکان گذاشت.  یخارج شد و دستش رو رو ستادنشیا لی. بالخره هوداد از اون استاکردیم

  گهی م یخودم رو کش دادم تا بفهمم چ یگفت. هرچ ی ز یگوش ماکان کرد و چ کیدهنش رو نزد
تکون داد و  یسرجام نشستم. ماکان سر  نهیگفت، دست به س یچ  دمینفهم  هنکینتونستم. دمغ از ا

 ترسناکش گفت:   شخند یهردو به سمتم برگشتن. هوداد سرش رو کج کرد و با همون ن

 کوچولو! یایتو هم با ما م  -

هاش دهن باز کردم حرف بزنم که هوداد چشم گه؟ید کردی م یگرد نگاهش کردم. شوخ  یهاچشم با
 هوا تکون داد و گفت:  یرو تو کاسه چرخوند و دستش رو تو

 ور ور ور...  -

 یز یهم رفت و باز خواستم چ ی. االن من رو مسخره کرد؟ اخمام تو کردمیزده به کاراش نگاه م بهت
 گفت:  رفتی بگم که هوداد همونطور که به سمِت در م

 کوچولو! ینزی حرف م یل یخ -

 دنی خند  زیر  زیر یصدا شد؟ی. االن چکردمیرفت. شوکه به در نگاه م رونیرو گفت و از در ب  نیا
کرد و خندش رو خورد اما   یاتک سرفه  دی. با اخم به سمت ماکان برگشتم. تا نگاهم رو دومدیم

 . دیخند ی چشماش هنوز م

 کنم؟ هوشتی ب  دیبا ای یایبا زبون خوش همراهمون م -

اومدم و لباسم رو تو تنم مرتب   نیی داستان از دستم در بره. از تخت پا هیکنه و بق هوشمیب خواستمی نم
 باال انداخت و به در اشاره کرد.  ییکردم. ماکان ابرو

به   نکهیجز ا یا. من چاره می. به اطراف نگاه کردم انگار تو همون دشت بودمیاز کلبه خارج شد  هردو
اگه  دونمیببرن کجاست اما م  خوانی که من رو م ییجا دونستمی حرفشون گوش کنم رو نداشتم. نم

  یکیکنم.   اعاز خودم دف تونمی بشم نم هوشی. اگه ببرنی و م کننی م هوشمی خودم نرم اونا ب  یبا پا
داشتم از طرف  و استرس  دمیترس یطرف م هیکردم. از  یاخم  ؟یتونی م  یلیتو سرم گفت نه که االن خ
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کتاب افتادم، تا خواستم  ادی هوی.  خوردی تو ذهنم وول م یمار موذ هیمثل  یلعنت یکنجکاو نیا گهید
 بهش نگاه کردم و گفتم:  یبه داخل کلبه برگردم ماکان بازوم رو گرفت و مانع شد. شاک 

 کتابم رو بردارم.  خوامی م -

 باال انداخت و گفت:  ی اشونه  الی خیب ماکان

 ! مونهینوشته شده، کتاب دست هوداد م یاون کتاب چ یتو م یدیکه نفهم یتا وقت  -

  یخنده به سمتش برگشتم. ماکان درحال یصدا  دنی. جلوتر راه افتادم. با شندمی دستم رو کش ضی غ با
 اشاره کرد و گفت:  یاگهیبه طرف د دیخندیکه م

 ولو! خانم کوچ میطرف بر نیاز ا دیبا -

از  یکه اشاره کرد رفتم. ماکان سر  یو به همون سمت  اوردمیخودم ن یشده بودم اما به رو عیضا بد
نبودم که  ی! من آدمه؟یتاسف تکون داد و همراهم اومد. واسه خودت تاسف بخور! فکر کرده ک یرو

. اما  کردمینم  گرانیارتباط با د یدر برقرار  یبودم و سع ر یگوشه گ شهیارتباط برقرار کنم. هم یبه راحت
که به زور دو کلمه با   ی. اونم منزنمی با دوتا پسر حرف م  یمن به راحت  بیمکان عج نیا یحاال و تو

بود.    یلیمن خ یحد صحبت هم برا نی اما هم دمیترس  ی. بماند که کل زدمی پرورشگاه حرف م یهابچه 
به ما کرد و   ی نگاه مین  میدیرس کشینزد یبود. وقت ستادهیچاه ا هیکه باال سر   میدیاز دور هوداد رو د

 گفت: 

 نه! ا یاز پورتال رد شه  تونهیاون هم م دونمی نم -

کردم اما بلند رو به هوداد   دایشجاعت رو از کجا پ  نیا دونمی از اون منم؟ اخم کردم و نم منظورش
 گفتم: 

 ! یِ تیمن اسم دارم...اسمم آرم -

 دن و باهم گفتن: گفتن اسمم هردو بهم نگاه کر با

 ؟ یت یآرم-
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تاحاال   ی و ممکنه کس بهی خورده عج هی. درسته که اسمم کردمیباال رفته بهشون نگاه م یابروها با
تکون داد و رو   یکه انقد باعث تعجب شه. هوداد سر   ستین بیباشدش اما اونقدر هم عج  دهینشن

 به ماکان گفت: 

 . شمیکار دارم بعدًا بهتون ملحق م  ییبه قلمرو. من جا  نیبر  یتیتو و آرم -

تکون داد و هوداد به سمت کلبه برگشت. منتظر به ماکان نگاه کردم. خب ما چرا  یسر  ماکان
 ماکان نگاهم کرد و با خنده گفت:  نجا؟یا میستادیا

 !دنهیخب خانم کوچولو حاال وقت پر -

 نگاهش کردم.  جیگ

 ه؟ یمنظورت چ -

 گفتم:  دهیقدم به عقب رفتم و ترس  هیگرد  یهاه اشاره کرد. با چشمسر به چا با

 ! میچاه بپر نیداخل ا دیکه با  ستین  نیمنظورت ا -

 باز بود سرش رو تکون داد و گفت:  ششی همونطور که ن ماکان

 . نهیمنظورم هم  قایدق -

چاه؟ ماکان با   یتو میبپر یچ یعنینبود.  یدار خنده   ی. اصال شوخشدی گردتر نم  نیهام از اچشم گهید
 ی. وقترفتمی قدم عقب م هیمن  شدی م کیکه اون نزد یبازش به سمتم اومد. هر قدم شیهمون ن

 . دمیو به سمت مخالفش دو دمی کش  یغیج شهی اوضاع داره خطرناک م دمید

و   دمیکش یغ یبلند شدم. ج نیزم ی پر سبک از رو هیمثل   هوی دمیدویو م دمیکشی م غی که ج همونطور
دوشش گذاشته بود مشت زدم. هرچقدر تقال   یرو ین یزم  بیس یگون هیبه ماکان که من رو مثل 

  نییو من رو پا ستادینداشت. زور من کجا و زور اون هرکول کجا؟ بالخره دم چاه ا یاده یکردم فا
دستم  . تا خواستم فرار کنم بازوم رو گرفت و محکم فشار داد. دلم از درد ضعف رفت. با اون ذاشتگ

 :گفتمی و م زدمی مشت م  نشیکه آزاد بود به س

 ام.برگردم خونه خوامی... مدیاوونهیولم کن... شما د -
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هام نگاه کرد. کامل تو بغل  چشم ی. تودیهردو دستم رو مهار کرد و به سمت خودش کش ماکان
تار   نی ز بچشمم رو گرفته بود ا یکه موهام جلو یاش گم شده بودم. نفس نفس زنون درحالگنده

 موهام نگاهش کردم. صورتش رو خم کرد و آروم گفت: 

 . وفتهیبرات نم یبه من اعتماد کن! اتفاق -

  یراحت  نیبه هم بهیغر هیبه   تونستمیچطور م  دونمی تر شدم. نماز اون انقباض رها شد و آروم  تنم
ب دهنم رو قورت دادم. به  آروم شدم بازوم رو رها کرد و به چاه اشاره کرد. آ دیاعتماد کنم. ماکان تا د 
 چاه اشاره کردم و گفتم: 

 رم؟ یم یاگه بپرم اون تو نم -

 و گفت:  دیخند ماکان

 نه خانم کوچولو.  -

 برگشته بهش نگاه کردم و گفتم:  یهالب  با

 به قلمروتون!  میری م ادهی تو؟ خب پ نیا میبپر  دیچرا با -

 نگاهم کرد و گفت:  نهیدست به س ماکان

 راهه کوچولو!  یلیجا ختا اون  ادهیپ یبا پا -

 نگاهم به چاه بود گفتم:  هیکه  یدرحال 

 تنها بپرم؟  دیخودم با -

 زد و گفت:   یلبخند مهربون ماکان

 هم وجود داره.  گهیراه د هیالبته  -

 گفتم:  خوشحال

 ؟ یچ -
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استفاده  خوادی م اسیفرصت مه دیو تا دبغلش اشاره کرد. اخم کردم و چشم غره رفتم. پسره پرر به
رو بده. با   بت یاالن ترت  تونهیراحت م یل یهم کنه خ یاگه اون بخواد کار  ؛یتیآرم یکنه. تو چقدر احمق
 یقلبم ُهر  کردمی فکر م کی به عمق اون چاه تار ی . نگاهم به چاه بود و وقتدیفکر بهش تنم لرز

و   دیگفت و من رو به سمت خودش کش یپا اون پا کردم که ماکان کالفه نوچ نی. انقد اختیریم
هام رو  و چشم  دمیکش  یغی. از ته دل جدیسفت بغلم کرد. تا بخوام اعتراض کنم به درون چاه پر

و از اون    یسته یآب یهاموج ن یسرزم  یموقع ولم نکنه. انگار تو هیبستم. سفت ماکان رو گرفتم تا 
. شهیم یو ته دلت خال   زهیریم ی انگار قلبت هر  ،یِ بی حِس عج هی. یخور یسر م بلندش یهاسرسره 

  گهیکه حس کردم د گرفتمیکم داشتم حالت تهوع م اما کم میچقد در حال افتادن بود دونمی نم
  زونیآو ماکان از بغل  مونیهام رو سفت بسته بودم و مثل ماطرافم ساکن شدن  اما من هنوز چشم 

 خنده داشت، گفت:  یهاکه توش رگه  یی بودم. ماکان با صدا

 کوچولو!  میدیرس -

ستبر و برنزه ماکان ناخودآگاه دستام رو از دور گردنش باز کردم   نهیس دنیرو باز کردم و با د هامچشم
 گفت:  میکه توش بود یو اشاره به مکان  اوردیبه روم ن  یز یو خجالت زده ازش جدا شدم. ماکان چ

 .یما خوش اومد یلمروبه ق -

 ییهاوهی و م  لیها و وسابازار بود چون دکه یروبروم نگاه کردم. انگار  تی رو بلند کردم و به جمع سرم
و   کیکوچ یهابودن. کلبه  دیمشغول خر  ادیکنار هم قرار داشتن و مردم با جنب و جوش ز یادیز

بهشون  یشتر یو دقت ب جانیبا ه. کردنی تر مکنار هم ساخته شده بودن و اون فضا رو قشنگ  یچوب
تنشون بود. انگار که قرار بود   یبلند و کوتاه قشنگ یهاراهنی ها اغلب آراسته بودن و پنگاه کردم. زن 

مثل لباس ماکان تنشون بود. با ذوق به   ییهالباس  شترشونیبرن. مردها هم ب  یمهمون ای یبه عروس 
 نگاه کردم و گفتم:  کرد،یکه با لبخند نگاهم م یماکان

 هاست!مثل قصه جانیا -

 با همون لبخند مهربونش گفت:  ماکان

 هم هست.  یتر قشنگ یهاز ی هنوز چ -
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دستش رو پشت کمرم گذاشت و به جلو   دینگاه کردم. ماکان که ذوقمو د تی با ذوق به جمع  دوباره
و ماکان هم   کردنی ماکان خوشحال سالم م دنیمردم با د. میهل داد. هردو وارد اون بازار شلوغ شد

افتاد با  ی. مردم تا نگاهشون به من مشناختنی . انگار همه ماکان رو مدادیجوابشون رو م یبه خوب 
 یام با اون هودشلخته  یافهی. مطمئنًا ق کردنیپچ مپچ گهیو دم گوش همد کردنی تعجب نگام م

 میتعجب هم داشت. بالخره از اون بازار رنگارنگ خارج شد یته جاآراس یهاهمه زن نیا ونیم یخاک
 : دم ی. به خودم جرعت دادم و پرس میحرکت کرد یاگه یو به سمت د

 م؟یهست  گهید یاره یس هی یکجاست؟ ما تو جانیا -

 خورده نگاهم کرد و گفت:  کهی ماکان

 اد؟ یفکرا از کجا م  نیا گه؟ید ارهیس -

 و گفتم:  دمیپرچ لب

اون آدما  دن یدر آوردم و حاال با د جان یچطور سر از ا دونمی . نمیکردی فکر و م نیهم یخودتم بود -
 شدم.  ترجیگ

 ماکان گفت:  م،یرفتی که راه م طورهمون

 ا یرو نیسرزم  -

 ؟ یچ -

 بهم کرد و گفت:  ینگاه مین ماکان

 .یآدما اومد یای! تو از دناسی رو  نی... سرزمیکه توش هست ییایاسم دن -

به سمتم برگشت و    امیهمراهش نم  د ید یماکان وقت زد؟یحرف م  ی. از چستادمی کرده سر جام ا هنگ
 تکون داد. آب دهنم و قورت دادم.  ه یچ یِ سرش رو به معن 

 ن؟ یهستیها آدمن پس شما چها؟ اگه اونآدم  نیسرزم  -

 دنشید  یبرا دیسر و گردن از من بلندتر بود و با هی. ستادیا میدو قدم یبه سمتم اومد و تو ماکان
 .گرفتمی سرم رو باال م 
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 ها.آدم  یایدن یمواز  ینی... سرزم استی رو ن یسرزم جانیا -

 سوالم رو تکرار کردم:  دوباره

 ن؟ یهست یشما چ  -

راه   که روش رو برگردوند و کردمیطور منتظر نگاهش م نگفت. همون  یز یفقط نگاهم کرد و چ ماکان
 یمواز  ده؟ی نم حیبه من کامل توض  چکسیانقد پر از ِابهامه؟ چرا ه رسهیبه من م یافتاد. چرا هرک

در حال   خوردی که توش وول م ییذهنم از فکرها ؟یی آدم فضا ن؟یها چاون یعنیها؟ آدم  یایدن
. ذهنم اونقد میرفتی برداشتم تا به ماکان برسم. هردو تو سکوت راه م ترع یهام رو سرانفجار بود. قدم 

و به اطراف    ستادمیماکان من هم کنارش ا ستادنی. با اکردم ی مشغول بود که اصال به اطرافم توجه نم
حواست کجاست؟ اگه    یتیبه ماکان نگاه کردم. لعنت بهت آرم دهیجنگل ترس دنینگاه کردم. با د

چطور از   دونمی و نم شناسمیو نم یکجام؟ کس  دونمینم  کهن یبدتر از ا ییبال  ؟یچ ارهیسرت ب  ییبال
 لرزون گفتم:  یبا صدا گرفتمی از ماکان فاصله م دهیطور که ترس خارج شم؟ همون  یمکان لعنت نیا

 ؟ ی...ن...جا...کجاس؟ منو کجا آوردیا -

 دستاش رو باال آورد و گفت:  دمیترس دید ینگاهم کرد و وقت  ماکان

 هوداِد!  یکلبه  جان ینترس... ا -

ترسم کم  زانیوسط اون همه درخت از م یچوب یکلبه دنیاشاره کرد. با د گهیبادست به طرف د و
همه دار و   نیا نیرو ول کرد و اومد ب  تی شهر به اون جمع وونس؟یهوداد؟ اون پسر د یشد. کلبه 

ها آواز پرنده یتختش کمه حتمًا! سکوت جنگل رو صدا هی کنه؟ی م  یدرخت و جک و جونور زندگ
 شکوند.  یم

 جا؟ نیا میچرا اومد -

 زد و گفت:  یشخند یبزنه نگاهش به پشت سرم افتاد. ن یتا خواست حرف  ماکان

 خودش اومد. -

  یبلند نیه میتو قدم اهی بزرگ و س یگرگ دنیاومد؟ به عقب برگشتم و با د ی: ک گفتمیکه م همزمان
حبس   امنهی . نفسم تو سشدی تر نمبزرگ  نیهام از ادهنم گرفتم. چشم یهام رو جلوو دست  دمیکش
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  تونستمی. نم کردی حرکت نگاهم م ینداشتم. اون گرگ همونطور ب دنیشده بود و جرعت نفس کش
بعد   یاون گرگ سرش و خم کرد و لحظه هویکم بود.  یل یام باهاش خنشون بدم. فاصله  یالعملعکس 

هام بسته شد وهمه جا  و چشم دیچی فقط دلم پ ه؛یاون آدم ک دمیند گهیشد. د لیانسان تبد هیبه 
 . دمینفهم ی ز یچ گهیبغلم کرد و د  یک یآخر حس کردم که  یشد. تو لحظه  اهیس

 کنن؟ی م یکلبه زندگ یهمشون تو  یعنیهام رو باز کردم. بازم تو کلبه بودم. حرف زدن چشم یصدا با

 هوداد؟ یمطمئن  -

جام نشستم و به هوداد و  یماکان تازه ذهنم اتفاقات رو پردازش کرد. با ترس تو یصدا دنیشن  با
 بودن نگاه کردم. نگاهم به هوداد افتاد. با تته پته گفتم:  ستادهی دورتر ا یماکان که کم

 تو... تو...  -

 گفت:  یز ی زد و با لحن تمسخرآم یشخندین هوداد

 رو! لطفا از حال ن  -

 گفتم:  تی کردم و با اعصبان یبرخورد؛ اخم  بهم

 نیرفتار بهتر از ا  ؛یکه به اصطالح آدمن برخورد کن یی و با آدما یار یسر از ناکجا آباد در ب یوقت -
 ؟ ی داشته باش یتونیم

. االن شدمی مسخرش نگاهم کرد. داشتم از حرص منفجر م شخندینگفت و با همون ن یز یچ هوداد
  کردینگاه م یهم خودش طور  دی . شالرزوندی بار تنم رو نم  نیمثل اول کردمیگاه مهاش نکه به چشم

. تا  دهم سن و سال من وارد ش یکه آدم ازش بترسه. تا خواستم دهن باز کنم در کلبه باز شد و دختر 
 زد و کنارم نشست. با ذوق دستم رو گرفت و رو به هوداد گفت:  ی نگاهش به من افتاد چشماش برق

 ه؟ خودش -

هاش هم رنگ  . چشم کردمیروبروم نگاه م  یتکون داد و من بهت زده به دختر چشم عسل یسر  هوداد
رو باز دور خودش   شیابلند قهوه یها. مودادینشون م باتریمن بود و اون برق درونش اون رو ز

صداش دست از   دنیبود. با شن دهیپوش  رهی سبِز ت داریل یبا دامن پ  یمشک یا بود. تاب حلقه  ختهیر
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هام جدا کرد و جلوم قرار  براقش نگاه کردم. دستش رو از دست  یهازدنش برداشتم و به چشم دید
 داد و گفت: 

 آال هستم. -

 به تبع اون باهاش دست دادم و گفتم:  منم

 . یت یآرم -

.  دهی بهم نم یاما حس بد بهیو غر بی عج کهن یبا ا نیسرزم  نی. کال ادادیبهم م  یحس خوب دستش
هاش برق زد و به  اسمم چشم دنیدارم. آال با شن یبی عج یحس راحت هیبودم.  جان یانگار قبال هم ا
 نگاه کرد و گفت:  کردن؛ی که زل زده به ما نگاه م یماکان و هوداد

 د؟ یرس انیانتظارها به پا یعنی -

 به سمت ما برداشت و رو به آال گفت:  ی. هوداد قدمبودی به آال نگاه کردم منظورش چ جیگ

 حدِس!  هیفقط  نیآال ا میست یهنوز مطمئن ن -

از جا بلند شدم و بهشون نگاه کردم. به خودم جرعت دادم  اوردمی سر از حرفاشون در نم کهنیاز ا کالفه
 و گفتم: 

  دهیهم پاشکه تو مغزمه داره از  یجا چه خبره؟ سرم از حجم فکر  نیا نیبه من بگ شهی... مشهیم -
 .شهیم

 کردم به هوداد و گفتم: رو

 .دمی! خودم دیگرگ هیتو... تو  -

  یصندل یبود برداشت. رو  زیم یکه رو  یوان یوسط اتاق رفت و ل  یچوب زی به سمت م الیخیب هوداد
 گفت:  کردی م کیرو به لبش نزد وانیکه ل یدرحال الیخ ینشست و ب

 !امنهیگرگ هیمن  -

 . دیرو سر کش   وانیگوشه لبش باال رفت و ل دیرو د  دمیبهت زده و ترس افهیق یوقت
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اما هوداد با همون نگاه سرد و خاموشش   کردنینگاهم م ی. آال و ماکان با نگراندمیخند کیستریه
 گفتم:  دمیخندی که م یبهم زل زده بود. درحال 

 ام.... برم خونهخوامی... بود ... می...خوب یشو...خ-

 ره کردم و گفتم: هوداد اشا به

 اس!... مسخرههه نه؟یگر...گ-

 یهاگرفتار شدم؟ با همون چشم یچه باز  ینشستم. من تو نیزم  یافتادم و رو هیخنده به گر از
 رو بهشون کردم و گفتم:    یاشک

 ام!برگردم خونه خوامیم ن؟یهستی شما چ  -

 فشرد و گفت:  نشیبه سمتم اومد و کنارم نشست. سرم رو به س آال

 .میدیم ح ی... آروم باش دختر... برات توض شییه -

 گفتم:  کردمیهق مکه هق طورهمون

 همه اتفاق رو نداره. نیهضم ا ییتوانا گهیمغزم د -

 موهام رو نوازش کرد و گفت:  آال

 !یینجات ما یتو فرشته -

دارم.   یچه حس دونستمیخودمم نم  زد؟ی حرف م  ینگاه کردم. از چبهش   جیجدا شدم و گ ازش
 یز یچ شهی هام خوب نبودم. همتو کنترل حس  وقتچی خوشحال؟ من ه یحت ایناراحتم؟   دم؟یترس

هام زل زد.  چشم یهضم بود. آال دستم رو گرفت و تو  رقابلی من غ یساده بود برا گرانیکه واسه د
 گفت:  کردیطور که نگاهم مهمون

 .میی هاست منتطر تو! ما مدت یت یداره آرم اجیبهت احت نی سرزم نیا -

 ام رو با زبون َتر کردم و گفتم: خشک شده  یهالب

 ؟ یزنی ... حرف م یاز... چ -
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. دوباره همون دی. بهش نگاه کردم و تنم لرزستادی کالفه از جاش بلند شد و اومد جلوم ا هوداد
 شیاقلوه یها. لب کردی م  یچاله بود؛ ته دلت رو خال اهیهاش مثل س... چشمیخیسرد و  یهاچشم
 لحن ممکن گفت:  نیترهم فشرد و با خشک  یرو رو

خرابش   هاتیکه تو با ِسرتق باز   میبردار... ما صدها سال منتظر نبود هاتیباز  یکول  نیدست از ا -
 . یکن

 یهابا دندون ومدیم ترک یکه نزد ینکرد و درحال   یتشروار اسم هوداد رو صدا زد اما هوداد توجه آال
 شده گفت:  دیکل

که قدرتش دست توعه   ین ی... سرزمیعیپر از موجودات ماورالطب  ینی ... سرزماسی رو ن یسرزم جانیا -
 اس!الف بچه هی

که هوداد بهم داده بود شوکه شده بود.  یحجم از اطالعات نیو من از ا زدی نفس نفس م هوداد
که از آب  یای شم. مثل ماه نی رفت از هوداد بابت لحن بدش خشمگ ادمی  یاونقدر شوکه که حت

خم  تماومد و به سم ترکی. هوداد نزدیااز گفتن کلمه غیاما در  شدی هام باز و بسته مافتاده لب رونیب
 تکون داد و گفت:  صورتم یجلو  دواریاش رو تهدشد. انگشت اشاره

 ! یاده یبرگز هیتو  -

آال من رو به سمت خودش   ده؟ی. برگزدمیشنی کردم نفسم به کل قطع شد. صداها رو نم حس
نشون بدم. ماکان  یواکنش تونستمی تکونم داد. اونقدر شوکه شده بودم که نم یبرگردوند و با نگران 

که درحال غرق   یمثل فرد دمیکه کش  ینفس نیبه سمت صورتم فوت کرد. اول  یاهردو رو کنار زد گرده 
و شروع به سرفه کردم. آال و ماکان  دمیکش یق یو بالخره نجاتش دادن؛ نفس عم اسیتو در شدن

 و گفت:  دیهوداد کوب نهیبه سمت هوداد رفت. با کف دستش به س یو آال عصب   دنیکش یق ینفس عم

با آرامش  کهن یا یها از اصلش دور بوده و به جامعلوم هست چه مرگته؟ اون تازه وارده... سال -
 ؟ یکنیتو اون رو زهره ترک م می رو بگ اشفه یبهش وظ 

 یو با صدا د ی. بالخره زبونم چرخکردی ترسناکش به آال نگاه م یهاو فقط با چشم  زدی نم  یحرف هوداد
 گفتم: یاگرفته

 ؟ یچ یعنی ی که گفت  ینی... اینیا -
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 آروم گفت:  یام گذاشت و با لحنشونه  یدستش رو رو ماکان

 پاک کنه. های دیو پل یاهی مارو از شر س تونهی که م ی... کسیادهیبرگذ هیتو  -

 ناخودآگاه گفتم:  ؟یِ عیموجود ماورالطب  هیاون هم   یعنیماکان نگاه کردم.  یهاچشم به

 ؟یهستی تو چ -

گرمش   یهادست  یسردم رو تو  یسکوت کرد. آال به سمتم اومد و کنار ماکان نشست. دستا ماکان
 گرفت و گفت: 

 ... منم... جادوگرم! اسنهیماکان هم گرگ -

و از جام بلند شدم. با بلند شدن من آال و ماکان هم نگران   دمیکش رونی دستم رو از دستش ب دهیترس
لرزون   یقدم عقب رفتم و دستم رو جلوشون گرفتم. با صدا  هی انیبلند شدن. تا خواستن به سمتم ب

 گفتم: 

 ...نی ای...جلو... ننی...ا ین -

 لحنش آروم باشه گفت:  کردیم  یکه سع یدرحال  آال

 ... از ما نترس..یت یآرم میندار یتو خطر  یما برا -

.  دمیلرزیبرگردم خونه. از ترس م   خوامی : م گفتمیجمله رو م هیفقط مدام  گهیمی چ دمیفهمی نم اصال
. آال و  دیشد و ماکان و آال رو کنار زد. مچ دستم رو محکم گرفت و دنبال خودش کش  یهوداد عصب هوی

  کی. هوا تاردیکشی توجه من رو همراه خودش م یاما اون ب رنی داشتن جلوش رو بگ یماکان سع
قدرتمند هوداد  یهاودم و مچم تو دست هق افتاده باز اطراف مشخص نبود. به هق یز ی شده بود و چ

بهم  ومدنیآال و ماکان پشت سرمون م  کهنیمن رو کجا ببره اما هم خوادیم دونستمی بود. نم  ریاس
هوداد داشتم.   بهنسبت  یبی خوف عج هی. دمیترسیبود من از هوداد م نیا تشی. واقعدادیم ی دلگرم

گفتم و مچ دستم رو ماساژ دادم. صورت هوداد   یو دستم رو ول کرد. آخ میستادیچاه ا هیبالخره کنار 
 کرد و گفت:  یا. به چاه اشاره زدی قرمز شده بود و نفس نفس م  تیاز اعصبان 

 بپر! -
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 قدم عقب رفتم و لرزون گفتم:  هی دهیترس

 ؟ یچ...-

 گفت:  شی همون لحن عصب  با

 ات. خونه بردتیچاه... م  یات؟ بپر توخونه یکه بر  ینکرد تی لی مگه مغزمون رو ت -

سکوت باال آورد. از ترس سکسکه گرفته بودم و   یبگه که هوداد دستش رو به معنا یز ی خواست چ آال
  یکی برم؟  خواستمی افتاده بودم. م یبد یدوراه ی. توشدی چاه و هوداد رد و بدل م نینگاهم مدام ب

  دید یت. هوداد وقستیمنتطرت ن یز یچ چیه یلعنت یایدناون  یزد: نه! تو ادیاز اعماق وجودم فر
صدا کردن اما   یبازوم رو گرفت و به سمت چاه برد. ماکان و آال هردو هوداد رو شاک کنمی نم  یکار 

 اون همونطور که بازوم تو دستش بود گفت: 

 ؟ یهست  یخونت؟ پس منتظر چ یبرگرد یخواستی مگه نم -

 جلوم گفتم:  قیو عم  اهیبه چاه س  رهیخ

 من... -

 زد:  ادیهوداد فر 

 ؟ یتو چ -

بود؟ تو    یانقد عصب ی. از چکردمی بهش نگاه م ی اشک یهام جمع شد و با چشماشونه  ادشیفر از
 گفت:  یرحم یهام زل زد و با ب چشم

 . ارزشهی همه آدم براش ب نیو جون ا کنهی که از سرنوشتش فرار م  یهست ی ! تو کسیبزدل  هیتو  -

نتونستم تحمل کنم و   گهی. ددمیشنی شکستن غرورم رو م ی. صداخوردی از شدت بغض بهم م دندونام
 با شدت هلش دادم. ازم فاصله گرفت و با بغض داد زدم: 

ش خانواده   یهستم که حت یپرورشگاه یبچه هی... من ستمین  یچیبزدل احمقم... من ه هیآره من  -
 ؟یبشنو یخواستی رو م  نیهم اون رو نخواستن. هم
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 .شدی کردم بغضم رو قورت بدم اما نم  یسع

 نجاتشون بدم؟  د یچرا من؟ چرا من با -

 زد:  ادیفر هوداد

 سرنوشت توعه! نیچون ا -

 زدم:   غیج

 .رهیگی من دامن شمارو هم م یسرنوشت من شومه... شوم -

انداختم و  ری. سرم رو زکردنینگاهمون م یاکان در سکوت و نگران. آال و ممیزدی نفس نفس م  هردو
 گفتم:  یاگرفته  یبا صدا

 .ستمین  نیکنیکه شما فکر م یمن اون -

 زد و گفت:  یپوزخند هوداد

 .  سین دهیبرگز هی قیتو ال یگانهبچه  ی... رفتارایستیمعلومه که ن -

 زدم:   ادیرو نداشت. از ته دلم فر نیهمه توه ن یغرورم تحمل ا گهید

 بس کن!  -

افتاده بودن  نی زم یها که روهارو به عقب پرت کرد.  بهت زده به اوناون یقو یانگار موج ادمی فر با
بلند شه.  نیکردم؟ با استرس به سمت آال رفتم و بهش کمک کردم تا از زم  کاریکردم. من... من چنگاه 

 گفتم:  یبا ناراحت

 افتاد.  یچه اتفاق دونمی ... نمخوامی رت م من...من معذ-

 ام گذاشت. با خنده گفت: شونه یبه سمتمون اومد و دستش رو رو ماکان

 .یداشت  یغیعجب ج یفسقل -

 بود کرد و گفت:  ستادهیتر از ما اعقب  یکه کم یزده بهش نگاه کردم. آال رو به هوداد  خجالت
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 ات جواب داد.نقشه -

 به آال نگاه کردم.  جیگ

 نقشه؟ -

 زد و گفت:   یلبخند آال

 تا خودش رو نشون بده.  میکن کی درونت رو تحر یرویکار ن  نی با ا میما مجبور بود -

 گفتم:  ناباور

 رو؟ ین -

 بازش گفت:  شی با همون ن ماکان

کوچولو  هی دیو ما با یبود چون تو خودت رو باور نداشت فیضع ی لیاما خ شدی تو حس م یروین -
 تا خودش رو نشون بده. میدادیرو قلقلک م  روتین

به خاطر من بود؟ که به  نایا یهمه یعن ینگاه کردم.  کردی نگاهمون م  بیهوداد که دست به ج به
 زدم.  یبرسم؟ ناخودآگاه لبخند یخودباور 

.  ستی وسط درست ن نیا یز یچ هی. ستادمیجا اما من همونا میاشاره کرد که به داخل کلبه بر آال
از کجا انقد مطمئن  گن؟یها مباشه که اون یادهی مثل من برگز یچطور ممکنه دختر پرورشگاه

 بودم نگاه کرد.  ستادهیجا اهستن؟ آال به عقب برگشت و به من که هنوز اون

 ؟ یتیاومده آرم شیپ  یمشکل -

 هیمثل  ن؟یطورن یا جان یموجودات ا یهمه  یعنی. اون جادوگره! رفتیجمله تو ذهنم رژه م نیا مدام
وجود   یموجودات  نیشم. چطور ممکنه همچ داریهام رو ببندم و از خواب ب! هنوز منتظرم چشملمهیف

رو خوب  یز یچ هی. اما کردمی شده بودم که حس خودم رو درک نم جیداشته باشن؟ اونقدر گ 
  شتریبه ترسم غلبه کنم و ب  کردی که داشتم من رو وادار م  یجانیو ه ی. حس کنجکاوتمدونسیم

اسمم به  دن یبود. با شن ترن ی روت  یاز هر آدم معمول نمیروت   یکه زندگ یمن یراجبشون بدونم. اونم برا
 بود نگاه کردم.   ستادهیا کمیآال که نزد



 ماه کامل 

116 
 

 ؟ یای چرا نم -

 نگاه کردم و گفتم:  بهش

و   هیواقع نی سرزم نیهستم؟ اصال از کجا باور کنم ا نیگی که م یاده یمن همون برگز یدونی از کجا م -
 س؟ ین  ایرو

 تا خواست حرف بزنه هوداد از کنارم رد شد و گفت:  آال

 کوچولو! یزنی حرف م یل یخ -

چطور باهام   وفتهیم ادمی یقتو مغروره! و  یموجود از خودراض هیکرده بهش نگاه کردم. اون  اخم
به آال  یشاک  دنیخند زی ر زیر ی. با صداادی برخورد کرد هرچند که بخاطر خودم بود؛ خونم به جوش م

 نگاه کردم و گفتم: 

 و مغرور؟  یقدر از خودراض نیهم طوره؟ن یهم شهیاون هم -

 گفت:  میرفتیکه به سمت کلبه م  یبه جلو هلم داد و درحال آال

 ! چیبه پر و پاش نپ ادی داره. ز یخاص  تیهوداد شخص -

 و دستم رو به کمر زدم.  ستادمیا یشاک

 .کنهی با من برخورد م خوادی اونه که هرطور دلش م چم؟ی من به پر و پاش نپ  -

 باال انداخت و گفت:  یاشونه آال

 ! رهیاز هوداد انتظار نم  نیاز ا ریغ -

 گفتم:  غرغرکنان

 کنن؟ ی ملش ماش چطور تح خانواده  -

 گفت:  یاگرفته یشد و با صدا نیغمگ آال

 اش رو از دست داده. خانواده یاعضا یاون همه -
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. هوداد هم مثل می. هردو در سکوت به سمت کلبه راه افتادمیگفتم و آال اشاره کرد تا به کلبه بر یاوه
ته دلم براش سوخت اما به خودم تشر زدم و   ه؟یعصب شهیکه هم نهیرو نداره؟ واسه هم یمن کس

  رتکلبه از روز قشنگ  ی . فضامیدیاون خودخواه نسوزه! بالخره به کلبه رس یگفتم دلت برا
. وارد کلبه  کردنی تر م   ییایکلبه رو رو یفضا یکی تار یکه اطراف کلبه روشن بودن، تو ییهابود.چراغ 

 و گفت:   دیکش یغ ی. آال جگرد به صحنه روبروم زل زدم یهاو با چشم  میشد

 غذا؟  یرو  یماکان! من تو اسارت بودم تو پهن شد -

 گفت:  خوردی قرار داشت؛ م یچوب  زیم یکه رو  ییغذاها یطور که دولوپهمون ماکان

 به جون تو ضعف کردم. -

 به خودش اشاره کرد و گفت:  بعد

 ! گیکنم د ر یس دیو با  کلیه نیا -

کتابم  ادیاون  دنیداشت. با د  یب یبود که جلد عج  یکتاب  هم طبق معمول خونسرد مشغولِ  هوداد
 کردم و به سمتش رفتم. نگاهم نکرد اما از رو نرفتم و گفتم:  یافتادم. اخم

 کتابم کو؟  -

 رو ورق زد و گفت:   کتابش

 . دمینوشته شده بهت پس نم ینفهمم درونش چ یتا وقت  -

ماکان بهش نگاه   یرو مخ باشه؟ با صدا تونهی پسر م نی. چقدر اکردی قل مهام قل رگ  یتو خشم
 کردم. 

 غذا بخور.  ایب -

 از غذا وجود داشت. یتر مهم یزها یتازه حس کردم چقدر گرسنمه اما چ  غذا؟

 ام؟ده یمن همون برگز نیدونی از کجا م -

 گفت:  بردی که قاشق رو به سمت دهنش م  یدرحال  آال
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 !روتین -

 تعجب گفتم:  با

 روم؟ ین -

دارم از   جان یمن ا ه؟یعاد یهمه خونسرد نیتوجه به من مشغول غذا خوردن بودن. ا یبها اون اما
 .خورنیها در آرامش دارن غذاشون رو ماون یول  شمی منفجر م تی ترس و عصبان ،یکنجکاو

  ایدن نیا یهاست دارم تو که ساعت  دهی هوا نشون م یک ی . تارکردی م کی هم اعصابم رو تحر یگرسنگ
خودمون هم قراربود با   یایدن یبار تو نی. آخرزنمیسر و کله م بیو غر بیموجودات عج  نیو با ا

فراموش    رواتفاقات بودم اون   ری دلم گرفت. از بس درگ  یاسی یادآور یو آتاناز ناهار بخورم. با  یاسی
بر   میزندگ وقت چ یه دم؛یکش یدنبالم گشته و نگرانم شده. آه یاالن درچه حاله؟ حتما کل یعنیکردم. 

هارو  فکر  ن ی. سرم رو تکون دادم تا اشدی نم خواستمیکه من م یز یاون چ وقتچیوفق مرادم نبود. ه
بفهمم داستان از  دیندارم. با یافتادم و راه برگشت ریگ بی عج  ن یسرزم نیا یکنم. فعال تو رونیاز سرم ب 

که با   یچوب  یصندل   یرو کنن؛ی به من نم  یها توجهاون دمید ی! وقتشهی م یمن چ یچه قراره و زندگ
نقوش درهم   یبدم دستم رو رو هی تک کهن یشده بود، نشستم. قبل از ا یحکاک  ی بی و غر  بینقوش عج

اما باز هم برام جالب بود. به   دهی مرو نشون   یچه طرح  شدمی متوجه نم کهنی . با ادمیبرهمش کش
 هان یها وقت صرف اساعت  دیشده بود. با  یهم از همون نقوش حکاک زیم ی. رو دادم هیتک   یصندل

که همچنان مشغول خوردن بودن چشم غره  ی. به آال و ماکانشدی م یحکاک ییبا یز نیتا به ا کردنیم
ضعف رفت. تا ماکان خواست   ی از گرسنگ دلمافتاد که دست نخورده بود.  یارفتم. نگاهم به کاسه

هاش رو چپ  دستش زدم و کاسه رو به سمت خودم آوردم. چشم  یکاسه بذاره رو یقاشقش رو تو
شده بود.  ن یی هم تز ییبای. به زومدیدستم نگاه کردم. به نظر آش م یتو ی. به کاسهدمیکرد که خند

 به ماکان نگاه کردم و گفتم: 

 بخورم؟  غذاها نیاشکال که نداره، منم از ا -

 باال انداخت و گفت:  یاشونه ماکان

 ! یمعلومه که نه... البته اگه خوراک مارمولک دوست داشته باش -



 ماه کامل 

119 
 

کج و کوله شده به قاشق نگاه   افهی رو از خودم دور کردم. با ق   بردمی که داشتم به سمت دهنم م یقاشق
 کردم و گفتم: 

 خوراک مارمولک؟  - 

 زد و گفت:  یاماکان ضربه  ید و به بازوکر یااوق بزنم که آال خنده خواستم

 نکن! تشیاذ -

معدم بودم اونوقت اون   اتیبود؟ من درحال باال آوردن محتو  یها گرد نگاشون کردم. شوخچشم با
کرد و   یا . تک خنده کنمی منزجرکننده به کاسه نگاه م یهنوز با نگاه  دید یبود! آال وقت  یشوخ گهیم

 گفت : 

 . ادیماست... فکر کنم از طعمش خوشت ب  یاون آش محل -

  رفتیضعف م یباشه! شکمم از گرسنگ یآش معمول هیبود بتونم اون غذا رو بخورم. هرچند که  محال
. رفتم یاز حال م یمجبور بودم طعمش رو بچشم وگرنه از گرسنگ یتحمل کنم. لعنت تونستمی نم گهیو د
  یحال داشت. مثل آش رشته خودمون بود. در یهمم... طعم خوب .کاسه خوردم  اتیقاشق از محتو هی

 که مشغول خوردن بودم گفتم: 

 بود؟  یچ رویمنظورت از ن  -

گفت و   یز ی لب چ رینگه داشت. ز  زی م ینگاه کرد ودستش رو باال زیتکوت داد. به م یرو به من سر  آال
  نیهام گردتر از انبود. چشم غذاها یمونده  یها و باق از ظرف  یخبر  گهیزد. پلک که زدم د یبشکن 
 اش رو بروز نده گفت: خنده  کردیم ی که سع یماکان درحال  شد؟ی. االن چشدی نم

 !ختیر -

. ماکان هم باخنده  آال و هوداد هم زمان تشروار ماکان رو صدا زدن خت؟یبه ماکان نگاه کردم. ر جیگ
به  یا. آال اشارهکردمی ها نگاه مباال آورد. من هنوز هنگ کرده به اون  میدستاش رو به عالمت تسل

بود.   ختنیر  الدرونش درح  اتیشده به قاشق نگاه کردم. کج شده بود و محتو  جیقاشق دستم کرد. گ
 از دست خودم  یکاسه گذاشتم. از طرف یبود. خجالت زده قاشق رو تو یور ماکان چمنظ  دمیتازه فهم 
 .  اوردمیرو در م های دست و پا چلفت یبودم که ادا یعصبان 
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 ؟یاون کارو کرد  یچطور  -

 اشاره کرد:  زیباال داد و به م ییابرو آال

 راحت! ی لیخ  ؟یگیم نویا -

 د شد و گفت: هوداد بلن یبم شده یخواست ادامه بده صدا تا

 !میاز بحث خارج نش -

آال به هوداد که  وبسه؟یانقد  شهیهم  شه؟یرو تو کاسه چرخوندم. حاال تو ذوق نزنه نم هامچشم
 تکون داد و رو به من گفت:  یدرست پشت سر من نشسته بود سر 

 نیوارد ا توننی نم یعاد یهاداره... انسان  ییروین کنهی م یزندگ   نیسرزم  نیا یکه تو یهرکس -
 در درونشون وجود داشته باشه.  یی روین  نیترکوچک کهنیبشن مگه ا  نیسرزم

 . ادامه داد: کردم ی هاش گوش مبه حرف و با دقت   کنجکاو

 که سالهاست خاموش شده.  یما شد نیوارد سرزم  یخودت تو از پورتال یهاطبق گفته  -

 احمق به نظر نرسم.  نیااز  شترینگفتم تا ب یز یاما چ گهیکه چه م شدمی نم متوجه

ما هم   یدارن! حت یو پاک ادیز یکه انرژ  ی... افرادشهی اون پورتال فقط واسه افراد خاص باز م -
 . مینیاون پورتال رو بب  میتونی نم

 هام نگاه کرد و گفت: به چشم آال

 ! یاده یکه تو همون برگز گنیدورت... اسمت... همشون م یاتفاقات... انرژ  نیا یهمه -

 شده گفتم: جیساکت باشم. گ تونستمینم گهید

 ؟ یچ یعنی یگیکه م یاده یبرگز نیمن هنوزم متوجه نشدم... ا -

نگاه نافذ و   یکردم نگاهش نکنم. اما به خوب یاز جاش بلند شد و کنار ماکان نشست. سع هوداد
 دستش گرفت و گفت:  یهام رو تو. آال دست کردمی خودم حس م یرو رو اشی خی
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 ی... همهمیهم داشت ی... ملکه وپادشاه مهربون و عادلمیداشت  یاروم یمازندگ شی قرن پ هیتا -
پادشاه همه  یپسر عمو ار،یماز  انتی... اما با خ کردنیم ی اشون کنار هم زندگموجودات فارغ از گونه

  زاون رو ا نیبخاطر هم  که داشت از دست داد یاون روح پاکش رو بخاطر طمع خت یبهم ر یچ
ملکه وپادشاه رو به قتل رسوند و  ار،یبه دل گرفت... ماز نهیطرد کردن و اون ک یخاندان سلطنت

  اریاز خشم ماز کسچ یبود. ه یوحشتناک  یکه باهاش مخالف بودن رو هم قتل عام کرد. روزا ییکسا
 در امان نبود. 

بودم.   دهیترس نطوریشوکه شده بودم و هم  دمیشنیکه م ی ز یافکارش غرق شد. از چ  یکرد و تو سکوت
ترس   نیداستانم و ا نیا یمن کجا دونستمی داشت. نم  ی وحشتناک یرازها شی قشنگ نیدر ع  جانیا

 . آال ادامه داد:کردی م شتریرو ب میو دو دل

  هی ی. اما نوشتهرهیرو بدست بگ   ایرو نینموند که اداره سرزم  یباق  یاز خاندان سلطنت یکس گهید -
 مارو بهم زد.  ات ی ذهن یکتاب باستان 

 هام نگاه کرد و گفت: چشم یتو

 . دهی رو نجات م  ایرو نیمونده که به وقتش سرزم  یباق   دیبال سف یهااز نسل الهه یکی -

 حبس شد. آال ادامه داد:  نهی تو س نفسم

و    هیاون الهه چه شکل دونستینم  چکسیاما ه میها منتظر اون الهه بودو سال میما خوشحال شد -
که اون   میبفهم دیچطور با میدونستی نوشته نبود. ما نم  یز یکتاب هم چ یپسر! تو   ایاصال دختره 

 ! ییجانیحاال تو ا   یول  دسیبرگز

که اون  یحس  زد؟ی حرف م  یاصال از چ گفت؟ی م ی. چفرستادم  رونیکه حبس کرده بودم رو ب   ینفس
رو باور    یچ دونستمی شده بودم و نم جیسرم پر هوا بود. گ یلحظه داشتم قابل درک نبود. انگار تو

هاست اما من حرف  نیصحت ا یمصمم نشون دهنده یهانگاه نیکنم. به هرسه نگاه کردم. ا
 ده؟ی. برگزشمیم داریب گهیفقط خوابه و من تا چند ساعت د نیهم باور کنم. ا دی م باور کنم. نباتونی نم

هام؟ موجود مثل اون هیمن هم   یعن یشه.  خیبه سرم زد که باعث شد تنم  یفکر  هی! هیشوخ هیمثل 
 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  دهیترس

 هستم؟ یمن چ -
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 به عقب فرستاد: دستم رو رها کرد و موهاش رو  آال

 هیکه تو فقط  نهیا میدونیکه م  یز ی... تنها چ یهست یاتو از چه گونه می دونی نم قیماهم دق -
 . یخودت متوجه ش  دیقدرتت در چه حده رو با کهنی. ایاده یبرگز

 گفتم:  شیبا لحن پر از استرس و تشو 

 موجود مثل شما باشم؟  هیممکنه منم  یعنی -

  یشخص مهم  نیمن همچ  یبه سادگ یممکن بود دختر  یعنی! شهیمتفکر سر تکون داد. باورم نم  آال
 باشه؟  گنیها مکه اون

که بالخره  نیداشتم. حس ا یبی حس عج هیبودم، خوشحال هم بودم.  دهیشوکه و ترس کهن یا نیع در
ماکان از فکر در اومدم و بهش   یبخورم. با صدا یدرد هیبه  تونمیمهم هستم، منم م یمنم واسه کس
 نگاه کردم. 

 .میشب گذشته! بهتره استراحت کن مهی ساعت از ن -

  دیاز ساعت نبود، پس چطور فهم  یانداختم اما خبر  یشب؟ چقدر زود گذشت! به اطراف نگاه  مهین
 شبه؟   مهین

 شبه؟  مهین یدی وجود نداره؛ از کجا فهم یساعت چیه جانیا -

 گفت:  شدی که از جاش بلند م  یدرحال  ماکان

 از آسمون  -

 آسمون؟ -

احمق بهم دست داد. درست مثل   هیجوابم رو نداد و هرکس مشغول کار خودش شد. حس  یکس اما
جا نشسته  . هنوز همون کردی و مادرش اون رو دست به سر م دیپرسیسوال م ادیبودم که ز یابچه 

 رو باز کرد و گفت:  ششیردم. نبودم. ماکان به سمتم اومد و بهش نگاه ک 

 کوچولو! نمتیب یفردا م -
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 کردم و گفتم:  یاخم

 !ستمی من کوچولو ن -

 کرد و گفت:  زیرور هاشچشم

 ! یشیم دهیفاصله کوچولو د نیاز ا یول -

 سرد هوداد بلند شد:  یگرفت تا خواستم جواب بدم صدا حرصم

 ... هردوتون! هیکاف -

 گوشم گفت:  ری دستاشو باال برد و سرش رو خم کرد. ز ماکان

 گفت! یز یچ شهی امر، امِر هوداِد بزرگه... نم -

دلقک   ییجورا هیبود.  ییپسر بانمک و خنده رو میکه داشت یبد ییگرفت. برعکس اون آشنا خندم
. اصال . اما هوداد..کردمی باهاش م  یتر ش یب  تی میو حس صم  دمیترسی مثل اول ازش نم  گهیبود. د

 هپدر بد اخالق بود ک هیهم کالم بشم. اون مثل  ادیدرکش کنم! دوست نداشتم باهاش ز تونستمی نم
 . دادیهاش تذکر ممدام به بچه 

هاش رو  بودن نگاه کردم. هوداد دست  ستادهیاز کلبه خارج شد. به آال و هوداد که کنار هم ا ماکان
از کلبه خارج شد. حاال من موندم و آال! سواالت  گردمی شلوارش گذاشت و با گفتن: برم بیج یتو
. آال بودآال  دادی جوابم رو م  جانیکه ا ی. فعال تنها کس دمیپرسی ازش م دیداشتم که با یادیز

 هاش رو بهم زد و گفت: دست

 .می دار شی در پ یوقته خوابه... فردا روز سخت گهی خب خانم کوچولو د -

 ماکان و هوداد کجا رفتن؟ -

 باال رفته نگاهم کرد و گفت:  یبا ابروها آال

 قلمرو بزنه.  یبه مرزها یاش رفت و هوداد هم رفت تا سرکماکان به کلبه  -

 جام جا به جا شدم و گفتم:  یتو
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 ن؟ یکنی م یکلبه زندگ یهمتون تو -

 آره تکون داد.  یبه معن یسر  آال

 تو کجاست؟  یکلبه  -

 ها.جادوگر  یمحله  یتو -

 : دم یزده پرس جانیه

 ن؟ ی چندتا قلمرو دار -

 رو ماساژ داد و گفت:  اشقه یشق آال

ذهنت رو مشغول کرده اما من روز سخت رو گذروندم   یادیکه سواالت ز کنمی من درک م  یت یآرم -
 . میزنی باهم حرف م  یفردا درمورد همه چ

و سر تکون دادم. به خودم تشر زدم؛ چقدر سوال  اوردمی خودم ن  یناراحت شدم اما به رو نکهیا با
 دیجد  ای دن نیا ی. من تودونستی سواالت رو حق خودش م نیاز ذهنم ا یا! اما گوشهیپرس یم

 نیا ی! آال اشاره کرد همراهش برم. از جام بلند شدم و پشت سرش راه افتادم. تودیجد یل یبودم... خ
که  میرفت  یبود. به سمت اتاق  تری هم معمول یمعمول یهااز کلبه ینبود حت   یب یعج   زیچ چیکلبه ه

و   کیکتابخونه کوچ هینبود.  یخاص   زی اتاق هم چ یداشت. تو یتر کلبه سقف کوتاه  ییراینسبت به پذ
 گرگ بود.   هیکه درست روبروم قرار داشت نگاه کردم. شکل  یی. به تابلویو صندل  زیم

 هوداده!  یاون مهر قلمرو -

 به آال که پشت سرم بود نگاه کردم و گفتم:  

 هوداد فرمانرواس؟  -

 آلفاس! هینه اون  -

  یسوال کنم. دوباره به اطراف نگاه نیاز ا شتریب خواستمی اما نم  هیمنظورش چ شدمی نم متوجه
خواب نبود. نگاهم به کتابخونه افتاد. دوباره همون طرح   یبرا یالهیوس ا یتخت   از یکردم. خبر 

 کتابخونه داشتن؟ یهر اتاق  یشده بود. تو ی روش حکاک  بیو غر  بیعج
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 ن؟یچرا انقد کتابخونه دار  -

 جواب داد: دیباری از صورتش م یکه خستگ یدرحال 

االنمون باشه   یبرا  ییراهنما تونهیته افتاده مکه در گذش ی... هر اتفاق میدار  یاهزارساله  خیما تار -
 . میازش با خبر باش میدار ازی پس ن

ذهنم  یتو یادیز یهااما هنوز سوال دمیرو فهم  زیچ هیتکون دادم. بالخره  دنی فهم یرو به معنا سرم
 انداختم.  یبراش نداشتم. دوباره به اتاق نگاه  یبود که جواب

 م؟یخب، ما قراره کجا بخواب -

گفت و همونطور که با   یز یلب چ  ری سقف گرفت. ز یبهم زد و دستش رو به سمت گوشه  یچشمک آال
سقف هست که درحال باز شدن بود.  یگوشه  کیدِر کوچ هیمتوجه شدم  کردمی تعجب بهش نگاه م

  نییبه سمت پا   بیقوش عجبا همون ن یچوب  یبگم نردبون یز یباال انداختم و تا خواستم چ ییابرو
  نیی هاش رو پاآال دست  دیرس نینردبون به زم ی. وقتشدی نم  نیهام گردتر از اچشم گی. دردحرکت ک
ها نگاهش مثل خنگ  دید ینردبون و آال در حرکت بود. آال وقت نیباز شد. نگاهم ب ششیاورد و ن

 کاسه چرخوند و گفت:  یهاش رو توچشم کنمیم

 از نردبون برو باال! -

هام جا چشماون یفضا دنینگاهش کردم و به سمت نربون رفتم. آروم ازش باال رفتم. با د مشکوک
درست وسط اتاق   یبزرگ یبود و تخت دونفره  دارب یبود. سقفش ش یروون یرشی گرد شد. مثل اتاق ز

رو   ودمپله رو باال رفتم و خ نیبود. آخر ییایگ و روقشن  یلی بود اما خ  یقرار داشت. اتاق جمع و جور 
تخت بود   یگرد با همون نقوش که درست باال یو وارد اتاق شدم. نگاهم به پنجره دمیباالتر کش

بنفش رنگ بود.  یگو هیبود که روش  کی کوچ یعسل  زی م هیافتاد. به سمت تخت رفتم. کنار تخت 
از چوب  ی درحال حرکت هستن. همه چ یداخل گو یهاکه نگاهش کردم متوجه شدم رنگ  شتریب

 واریداده به د هیکه تک  یی. با ذوق به آالکردیم  ترییا یکه بود رو یشده بود و فضا رو از اون  ختهسا
 نگاه کردم و گفتم:   کرد،ینگاهم م

 ! اسی العادس... مثل روفوق  جانیا -

 زد و گفت:   یلبخند آال
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 هم اتاق کارشه! ینییاتاق هوداده، اون اتاق پا  جانیا -

 رو جمع کردم و گفتم:  لبام

 باشه؟  وبسیواسه اون  ستین یخوشگل نیاتاق به ا فیح -

تخت پرت کرد. تا خواستم منم همون کار رو کنم نگاهم به  یکرد و خودش رو رو یاتک خنده  آال
برگشته به آال نگاه کردم و   یهابا لب  گشتم؟ی م یخاک  یلباسا نیلباسم افتاد. اوه! من تمام روز با ا

 گفتم: 

 دارم!  ازیمن به لباس و دوش گرفتن، ن -

 جاش نشست و گفت:  یتو آال

 اوه اصال حواسم نبود! -

 اشاره کرد و گفت:  نییپا به

 .یر یراحت دوش بگ الیبا خ  ی تونی . مهیبهداشت  سی کناره اتاقه... اونجا سرو کی کوچ یراهرو هی -

 و گفتم:   ستادمیتو جام ا هویها رفتم. تکون دادم و به سمت پله  سر

 ؟ یلباس پس چ -

 بهم زد و گفت:   یچشمک

 اون با من!  -

  یکی بار یآال کنار اتاق راهرو  یاومدم. طبق گفته نییها پالبم نشست و آروم از پله یرو یمحو لبخند
. وان؟  دیوان ابروهام باال پر دنیو د سی قرار داشت. با باز کردن در سرو سیبود که ته اون راهرو سرو

نداشت.   یحمام الکچر  هیکم از  جان یاما ا نمیبب یمیحمام قد هیانتظار داشتم  ن؟ی سرزم نیا یاونم تو
که کنار پنجره قرار داشت، نگاه کردم.   ییهادوش آب رو باز کردم و گذاشتم تا وان پر شه. به قفسه 

خشک شده قرار داشت. هوداد تنها   یهاهر قفسه گلبرگ  یاونجا بود و تو  یادیز  لیشامپو و وسا
باال انداختم و دوش رو بستم.  یاه ! شوندونمیم دیمرد؟ بع هیاونم  قه،یهمه سل نیا کرد؟ی م  یزندگ

رو محو  میآب خستگ یوان نشستم. بدنم کوفته شده بود و گرما یلباسام رو در اوردم و آروم تو



 ماه کامل 

127 
 

به  خواستمی هام رو بستم. نم دادم و چشم هیوان تک ی. سرم رو به لبهکردمیم  ی. حس سبککردیم
 استراحت بود.  یلحظه فقط برا نیفکر کنم. ا یز یچ

خودم رو شستم و  عیآب سرد شده. سر دمیلحظه به خودم اومدم که د هیاز دستم در رفته بود؛  زمان
شده بودن نگاه  زونیآو واریبه دکه  ییهااز حمام خارج شدم. وارد رختکن شدم و به حوله و لباس 

با   دیسف راهنیبه پ  کردم،یکه خودم رو خشک م یبرام آورده بود. درحال  هارو ن یکردم. حتما آال ا
 ینهی. به آختمیو موهام رو آزاد دورم ر دمیرو پوش  راهنی بود؛ نگاه کردم. پ زونیکه آو اهیس یهاخال 

دور، دوِر خودم   هیتنم دوخته شده بود.  یتنم بود و انگار تو تی ف راهنی بخار گرفته حمام نگاه کردم. پ
. دادینشون م ترک یرو بار کمرمکه داشت  ینازک یو کمربند مشک ومدی بهم م یل یخ راهنی . پدمیچرخ

 مونیماه افتاد پشاز حمام خارج شدم و خواستم به سمت اتاق برم اما تا نگاهم از پنجره به هالل 
اون لحظه بود نگاه کردم.   یکلبه رفتم. در رو باز کردم و به ماه که تنها روشن رونیشدم و به سمت ب 

. شدی نم  دهیشن یز یچ هارک یرج ی ج یدافرو رفته بود و به جز ص یک یسکوت و تار یجنگل تو
 یاونم تو یکی تار یووحشت داشتم حاال ت  یکی که از تار  یناخودآگاه به سمت جلو قدم برداشتم. من

. به دوروبرم نگاه کردم اما  ستادمی چقدر راه رفتم با حس ذوق ذوق پام ا دونمی . نم زدمی جنگل قدم م
بلد نبودم! حاال   جارونیمن که ا یبودم؟ لعنت  کجا. من دمی دور خودم چرخ  دهی. ترسدمیند  ییآشنا زیچ

 . کردمی حس م  یسرما و ترس رو به خوب 

 یصدا  دنی. با شنشدی م شترمیگرفته بود و باعث لرز ب یرو بغل کردم. باد موهام رو به باز  خودم
  ی. چه غلطخوردی خش به طرفش برگشتم. درحال سکته کردن بودم و دندونام از ترس بهم مخش 

.  دمکر ریِگل گ یکنم اما حاال مثل خر تو یابافیجنگل رو یوها برم ت داستان نی کردما خواستم مثل ا
 یبرا یز یبه اطراف نگاه کردم تا چ  دهی. ترسشدی م ترش یخش ب خش  ی! صدایاپرداز یمن و چه به رو
  یبرداشتمش و محکم گرفتمش. صدا نی از رو زم عیسر  یچوب کهی ت دنیکنم. با د دایدفاع از خودم پ

شد    ادتریخش زاون پشت نباشه. خش  یترسناک زیچ کردمی. فقط دعا مدمیشنی خودم رو م یهانفس 
خودم   یو چوب رو جلو  دمیاز ترس کش یغ ی. جدیو بزرگ به طرفم پر اهیگرگ س هیها بوته  نی و از ب

  یگذشت اما اتفاق  هیرفت. چند ثان جیهم بستم که سرم گ یهام رو محکم رونگه داشتم. اونقدر چشم
. بالخره به  دمیشنی خودم و گرگه رو م یهانفس  یهام رو نداشتم. صدان چشم. جرعت باز کرد افتادین

براقش بود. اونقدر بهم  یهاچشم دمیکه د یز یچ نیهام رو باز کردم. اول خودم جرعت دادم و چشم
 دنیکنم. نفس کش ی. جرعت نداشتم کار کردمی صورتم حس م  یهاش رو روبود که نفس  کینزد
بود که   یچ  هشتو نگا دونمی تر رفت و همونطور فقط نگاهم کرد. نمقدم عقب   هیرفته بود. گرگ  ادمی
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بودم اما به سمتش قدم برداشتم. اون  دهیترس کهن یخارج شد. با ا  یناخودآگاه بدنم از اون جمع شدگ
دنش  گر ینرم و مشک  یموها یداد دستم رو تو یشتر یکارش بهم جرعت ب  نیاز جاش تکون نخورد. ا

 هام رو بستم.کرد و چشم  دایپ انی هام جررگ  یحس خوب تو هیفرو بردم. 

سرش رو به سمت دستم کج کرد. حاال   کردی هام نگاه مچشم یکه تو یرو باز کردم. درحال  هامچشم
باور    یرو نوازش کن یروز قراره گرگ هی گفتنی. اگه قبال بهم مدمیترس یمثل قبل ازش نم  گهید
  هشبودم و ب ستادهیجا احرکت کرد. من هنوز اون یاگهیفاصله گرفت و به سمت د. ازم کردمی نم

 و نگاهم کرد. بهش اشاره کردم و گفتم:  ستادیا رمیراه نم دی. تا دکردمی نگاه م

 ام؟ یمنم همراهت ب  نهیمنظورت ا -

همراهش    کردی من رو وادار م یحس هیبودمش.  دهینگاهم کرد. نگاهش آشنا بود انگار قبال د فقط
. ومدیفقط همراهم راه م  کردی نم یکار  چی. همیراه افتاد رفتیکه اون م یبرم. باهم به سمت

و  مداو کمی بهش نگاه کردم. نزد  ستادیا هویناراحتم نبودم.  هیقض نیو از ا می ری کجا م دونستمی نم
موهاش فرو   نینوازشش کنم. دستم رو ب خوادیسرش رو به سمت دستم گرفت. حس کردم دلش م

  رهیخ یاازم فاصله گرفت و به نقطه هوی اومد  یخشخش یبغلم گرفتم. صدا یبردم و سرش رو تو
محو شد.   دمیقدر نگاهش کردم که از د. اون دیدوباره نگاهم کنه به اون سمت دو نکهیشد. بدون ا

منو   هیشوال  هیمن... مثل  اهیلبم نشست. گرگ س یکلبه ابروهام باال رفت. لبخند رو دنیو با د گشتمبر 
باال انداختم و به سمت کلبه رفتم.  ی اشونه  گردم؟ی من دنبال کلبه م دونستیبه کلبه رسوند. از کجا م

رفتم. آال   یروونی ش ری حرف به سمت اتاق ز ی. ب سوختی هام مو چشم ومدیخوابم م  یلیحاال خ 
 و مهربونم به خواب رفتم.  اهی. با فکر به گرگ سدمیبود و منم کنارش دراز کش  دهیخواب

بود. هنوز منِگ خواب  ستادهیسرم ا یلبخند بزرگ باال هیهام رو باز کردم. آال با  اسمم چشم دنیشن  با
 بازش گفت:   شیبودم. آال با همون ن نکرده هیبودم و دوروبرم رو تجز 

 . میکار دار  یآلو! پاشو که کلخواب  ری صبح بخ -

تخت بلندم کرد. به  یو از رو دی. آال دستم رو کشدمیهام کشبه چشم یجام نشستم و دست یتو
. مثل حمام به  دیخواب از سرم پر  س،یسرو دنی. وارد شدم و با دمیرفت یبهداشت   سیسمت سرو

 یدم و دستگاه نیهمچ کننیم  یکلبه زندگ یکه تو یی کسا شودی شده بود. باورم نم   نیتزئ ییبایز
  لیخارج شدم. آال تند و فرز وسا  سیدرست کنن. دست و صورتم رو شستم و از سرو ودشونخ یبرا
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دم. آال دستش رو  شده نگاه کر دهی چ نِ یو به سفره رنگ  ستادمی. کنارش ادیچیم  زی م یصبحونه رو رو
. اغلب غذاهاشون میو مشغول خوردن شد می. باهم نشستنمیپشت کمرم گذاشت و اشاره کرد که بش

رو به سمت دهنم  مرومین یکه لقممه  یتفاوت که اسمشون فرق داشت. درحال  نیما بود با ا هیشب
 گفتم:  بردمیم

 م؟یکن  کاری چ دیامروز با -

 !نی تمر -

 . دیباال پر ابروهام 

 ه؟ی چ ن یمنظورت از تمر -

 به غذام اشاره کرد و گفت:  آال

 .یداشته باش  یکاف یفعال غذاتو بخور تا انرژ  -

کار   نیا ریآال بود و حاال اونم از ز دادیکه به سواالتم جواب م یکارش چشم چرخوندم. تنها کس  نیا به
قبال  کهن یرو جمع کرد. با ا زیاشاره دستش م هیو آال با  میصبحونمون رو خورد حرفی . ب رفتی در م
که آال  میکلبه رفت  رونی تعجب داشت. باهم به سمت ب ی بودم اما بازم برام جا دهیحرکتشو د نیهم ا

 بهش نگاه کردم که گفت:  ی. سوالستادیا هوی

 .یلباستو عوض کن  دیبا -

 تعجب به لباسم نگاه کردم و گفتم:  با

 داره؟ یرادیچرا؟ مگه لباسم چه ا -

 .میپوش ی رو دوبار نم  یلباس نیسرزم نیا یما تو -

. به لباسش نگاه کردم؛  شدی رد م  میشونیمطمئنا از پ  رفتی که اگه م رفتی باال نم نیاز ا شتریب ابروهام 
روشن تنش بود.   یه بود به همراه شلوارل دوخته شد دی سف دیبازوهاش با مروار یکت چرم که رو هی

حاله   درچه افمیق دونستمی صورتش بود. نم یرو یمیمال شیبود و آرا ختهیموهاش هم باز دورش ر
بود.   یت یچه وضع یبه موهام فکر کنم. معلوم نبود تو خواستمی نم  یبودم. حت دهیمطمئنًا رنگ پر
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 نی. خواستم به سمت کلبه برم تا کمتر از ادمیکشیخجالت م   کردمیآال نگاه م یبه آراستگ یوقت
 نگاهش کردم.  ی. سوالستادمیآال ا یخجالت بکشم که با صدا

 ؟ یتیآرم یر ی کجا م  -

 کلبه اشاره کردم و گفتم:  به

 لباسام رو عوض کنم.  رمی م -

 کالفه موهاش رو به عقب هل داد و گفت:  آال

 .م یندار یادیما وقت ز -

که  یاگفت و دستش رو به سمتم گرفت. با هرکلمه یز یلب چ  ری بگم. آال ز یز یخواستم چ  کردم تا اخم
منو در بر گرفته بودن. دستش رو   لیعالمه اکل هی. انگار شدیم شتر یدورم ب ینوران یهاگرده  گفتیم
 هامچشم تنم یتو دیلباس جد  دنیها محو شدن. به خودم نگاه کردم و با دآورد و اون گرده نییپا

به  یرو گرفته بود. دست راهنیاون پ  یلگ چسبون جا هیبه همراه   دیبلند سف نیگرد شد. بلوز آست
 کرده بود. با ذوق به آال نگاه کردم و گفتم:  تی موهام رو به سمت باال هدا یاتل پارچه دمیموهام کش

 کنم؟ کارانیاز ا تونمی منم م -

 و گفت:  دیخند آال

 . یانجام بد کارونیبهتر از من ا یتونی م ی! حت یتونی البته که م -

من   یبود اما برا یها عاداون یبرا  دیشا زهایچ نی. امیو راه افتاد دیشل شد و آال دستم رو کش شمین
 گفت:  رمیبا لباسم درگ دی. آال که دکردیبود. لباس تنم جذب بود و معذبم م  ای مثل رو

 پس نگران نباش.   هیو واسشون عاد پوشنی لباس م  یمدل نیا  جانیا یاهال یهمه -

 تر شده بودم. خورده آروم  هی

 بود؟  ی... منظورت چ امدهیبرگز هیکه من  دهیاسمم نشون م یگفته بود -

 ؟یاسمت فکر کرد یتاحاال به معن -
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 گفتم:  ناراحت

 نوشته نشده. ییجاچی ه یاسمم تو یمعن -

 بهم کرد و گفت:  ینگاه مین

 خب؟  -

 نگاهش کردم.   جیگ

 . یکن دایرو پ  شیمعن ینتونست نیهم یآدما نداره برا نیبه سرزم یچون اسمت تعلق  -

 گفت:  کنمی نگاهش م جیهنوز گ دید یوقت

آدمه  هی تی شخص یدهنده  لیاسم تشک میمهمن چون ما اعتقاد دار یل یها خما اسم ن یسرزم  یتو -
 مهمن.  یل یما خ یها برا اسم  نیهم یبرا

 گفتم:  کنجکاو

 ؟ یچ یعنیاسمم  یخب معن  -

 !یپاک -

 ن؟ یفقط هم -

 و گفت:  دیخند

 ! هایاسمت بود یوقته دنبال معن یل یخ  نکهیمثل ا -

 و گفتم:  دمیکش یآه

 !کردنیها مسخرم مبچه ینداره... همه یمعن چیچرا اسم من ه خوردمیحسرت م شهیچون هم -

 روشکوند و گفت:  ننمویاون روزها اخمام تو هم رفت. آال سکوت ب یادآور ی با

 یو خاصه که هرکس یقدر اسمت پر معن... اون استیرو   نیسرزم یهااسم نی باتریاز ز یکیاسم تو  -
 .ذارهی بچش نم یرو
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 حرفش کنجکاو تر بهش نگاه کردم. ادامه داد: نیا با

 !هیو مهربون یفروتن  ،یبردبار  ی... نشون دهندهییِ اسم َاِوستا هی... نی الهه زم یعنی یت یآرم -

مثل قبل از اسمم متنفر   گهیخوب داشت؟ د یهای اسمم انقد معن یعنیاز حرفاش برق زد.  هامچشم
چقد اسمم رو دوست دارم.  کردمی متنفر نبودم... حاال حس م ستمین هی مثل بق  نکهینبودم. از ا

 و گفت:  ستادیآالا

 نگهبانه!  یو فرشته  نیمادر زم یو البته اسمت به معنا  -

  ییاون روزها ادی. شد  ریخوب به قلبم سراز یهاآال تمام حس  یهاناخوداگاه باز شد. از حرف  شمین
هم که برات   یاسم یکه حت یبود  یتو انقد اضاف گفتنیو م  کردنی ها مسخرم مبچه یافتادم که همه
  دمیپرس یم دماز خو شهیکردم که از حال رفتم. هم هیاونقدر گر ادمهینداره.  یمعن  چیانتخاب کردن ه

تلخ   یهابراش نداشتم! سرم و تکون دادم... گذشته یجواب  چیچرا خانوادم من رو نخواستن؟ اما ه
 من گذشته... مهم االِن!

 دنیهمه رو نجات بده! روم رو برگردوندم و با د تونهیکه م یفرد هیفرد مهمم...  هیکه من  یاالن 
 . دمیبار ماکان و هوداد رو د نی اول یبود که برا  ییجا همون  جانی. ادی ابروهام باال پرزار سبزه 

 گفتم:   میرفتی که کنار هم راه م ی. درحال میزار بشاشاره کرد که وارد سبزه  آال

 .شناسمیم جارونیمن ا -

 بهم کرد و گفت:  ینگاه مین آال

 دشِت مادره! جانیا -

 گفتم:  جیگ

 ؟ یچ یعن یدشت مادر؟  -

  نیدر ا یطلسم چیمکان بوجود اومدن... ه نیدر ا یعیموجودات ماوراطب نیما اول یهاطبق افسانه  -
 واردش بشن. توننی دارن نم یک یکه ذات تار ییو کسا کنهی مکان کار نم 
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رد و  اشاره ک یجالب بود. آال به تخت سنگ بزرگ  جانی ا یلب گفتم. جالب بود... همه چ ریز یهوم
 گفت: 

 سنگ.  یبرو باال -

تخت بودنش تعجب کردم. مردد به آال نگاه کردم و   دن یبار از د نیبود که اول  بیسنگ عج همون
 گفتم: 

 ؟ی کن کاریچ یخوای م -

 چرخوند و گفت:  یچشم آال

 ؟ ی زنی حرف م  یلیبهت گفته خ  یتاحاال کس -

 خودخواه مغرور... هوداد! هیحرُف بهم زده...  نینفر ا هیدلم گفتم آره  یکردم و تو یهوف

 هاش رو بهم زد و گفت: سنگ نشستم و منتظر نگاهش کردم. دست  یکمک آال رو با

 ! یجادوگر باش هیکه تو  زنمی حدس م یکه زده بود یطبق اون حرکت انتحار  -

قب پرت  ها به عکه باعث شد اون  غمیهم شوکه شدم. خجالت بابت ج دمیحرفش هم خجالت کش از
 خبر... جادوگر؟ من؟ تنم مور مور شد.  نیا دنیشن. شوکه هم بابت شن

 هام نگاه کرد و گفت: چشم یسنگ و روبروم نشست. تو یداشتم. آال هم اومد رو یب یعج  احساس

 . یهست یتو چ میفهم ی کامل آزاد نشه نم روتی که ن یتا وقت  -

 تکون دادم و گفتم:  سر

 کنم؟  کاری چ دیبا -

 جا شد و گفت: به جاش جا  یتو آال

از قدرت و   یبه خوب   یتونی نم یاگه تمرکز نداشته باش  ی که باش یادرس اول... تمرکز! تو از هر گونه  -
 .  یاستفاده کن روتین
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فکر   یز یکامل به چ تونستمی نم  وقتچ ی. هستمیکه من اصال توش خوب ن یز ی خوب! تمرکز! چ چقدر
 .گهیسراغ فکر د رفت یمو  موندی فکرهام ناتموم م شهیکنم هم

 یجلو  ی. با تکون دستدیپریم گهیبه شاخه د یاذهنم بود که مدام از شاخه یتو مونیم هیانگار  
 هام به خودم اومدم و به آال نگاه کردم.  چشم

 داشت! میخواه یادیشد! معلومه داستان ز یعال  -

 تمرکز افتضاحم!  یچقدر تو دیاول راه آال فهم نیشدم که هم یخودم عصبان  از

 زانوهاش گذاشت و گفت:  یهاش رو روهاش رو بست. دست گفت و چشم  یاآال هوف خسته  

 !یتیهات رو ببند آرم چشم -

 گفت:  یآروم یکار رو کردم و منتظر موندم. با صداهمون  قایدق منم

از  یاکهی تجدا از توئه، بلکه اون هم  یز یکه در درون توئه... فکر نکن اون چ هیزی تو چ یروین -
 کنترلش کنه جز خودت.  تونهیهم نم  یوجودته... کس

 .  دیرسی آبشار هرچند کم به گوش م یفضارو پر کرد. صدا یاه یچند ثان یسکوت

  یو ذهنت رو از هر فکر  یهات رو ببندچشم خوامیتمرکزه... االن ازت م  روی شرط اوِل تسلط به ن -
 . یبذار   یخال

هارو  موفق بودم. هجوم فکر  هیکنم. اما فقط چند ثان یهنم رو خالکردم ذ یحرفش عمل کردم و سع به
تمرکز   یکی  یرو تونستمی و نم رفتی سرم رژه م یمدت تو نی. تمام اتفاقات اکردمی به ذهنم حس م 

 کنم. 

گرداب  نیکردم از ا ی. سعدنیبلعی شده بودن که من رو در درون خودشون م یمثل گرداب  افکارم
 . گرفتمی م جهی کمتر نت کردم،ی تالش م  ترش ی ب یخارج شم اما هرچ یلعنت

حسرت، تمام وجودم رو در بر گرفته بود. دست از تالش برداشتم و منتظر موندم    ،یمونیغم، پش حس
 تونستمی اما نم دمیشنی. مکردی صدام م  یتا گرداب افکارم من رو در درون خودش محو کنه. کس

 کنم.  یکار 



 ماه کامل 

135 
 

 《هوداد》

تر عمل  محتاط  شدیباعث م  یتیاما حضور آرم  دمیند  یمشکوک  زی قلمرو سر زدم. چ یهاام مرز تم به
  یتیباشه اما آال مصره که آرم دهیبود! شک دارم همون برگز  ی دختر سر به هوا و احساسات هیکنم. اون 

همه فکر سرم درد   نینبود. از ا  یخوب زی اصال چ ار یطرف سکوت ماز هی. از اسدهیهمون دختر برگز
  کیشدم و به سمت دشت مادر حرکت کردم. نزد لیهمه مشکل نداشتم. تبد  نیگرفته بود. تا حاال ا
 یهمه ی تیرفته بود به آال بگم که نذاره آرم  ادمی یرو حس کردم. لعنت یادیز  یرویکه شدم هجوم ن 

اونم  یاز انرژ  جمه نی. اهشیدرست م یآزاد بشه مشکل بزرگ  رویهمه ن نیا یرو آزاد کنه. وقت  روشین
. آال دمیشدم و به سمتشون دو لی با خبر بشه. تبد یتیاز وجود آرم اریماز شهیدشت مادر باعث م یتو

 . دادیرو گرفته بود و تکونش م  یت یآرم ینگران بازو

 آال! -

 پاچه به سمتم اومد و بازوم رو گرفت. و نگران، بهم نگاه کرد. دست  یاشک  یهابا چشم آال

 . ادی... اون.... اون بهوش نمیتیهوداد... آرم -

بود. تکونش دادم اما   خی. بازوش رو گرفتم. تنش میرفت یت یلب گفتم و باهم به سمت آرم ری ز یلعنت
 نداشت.  دهیفا

 اتفاق افتاد؟ نیا یچطور  -

 دستپاچه گفت:  آال

 نشد. داریکردم ب یهاش رو بست و هرکار چشم یش گفتم تمرکز کنه ولبه  -

 و گفتم:  دمیکش یاکالفه  پوف

آزاد رو   یحجم از انرژ  نیاالن ا ؟یکرد کاریچ  یدونیرو نداره... م یحجم از انرژ  نیآال اون تحمل ا -
 م؟یکن  کاریچ

از دستش  اد ی ودتر بهوش ناگه ز شدینم یطور  نیگفت. ا یلب متاسفم ری شدت گرفت. ز اشهیگر آال
 گذاشتم. مجبور بودم...  نشی قفسه س یسنگ گذاشتمش و کف دستم رو رو ی. رومیدیم
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  یقیکنه نفس عم دایکه از غرق شدن نجات پ ی. مثل کسدمیکوب  نشیآلفام به قفسه س یروی با ن 
آزاد شد و باعث شد هم من و هم آال به  یشتر یب یهاش رو باز کرد. تا نفس گرفت انرژ و چشم دیکش

 اومد که گفت:  یتینگران آرم ی. صدامیعقب پرت شد

 افتاده؟  یچه اتفاق -

 : دیرفت. نگران پرس یت یآرم شی جام نشستم و لباسام رو تکوندم. آال هم از جاش بلند شد و پ  یتو

 .یکه نصفه عمرمون کرد  حالت خوبه دختر؟ تو  -

 سر تکون داد و گفت:  جیگ  یتیآرم

 .شدی چ دونمی خودمم نم -

دستشو گذاشت   هویسرتق!  یکرد که  متقابال اخم کردم. دختره  یبه سمت من افتاد. اخم نگاهش
 و بهت زده به من نگاه کرد و گفت:  نشی قفسه س یرو

 !ی تو... تو... من رو زد -

دوران  ی. هنوز توبردی دختر حوصلم رو سر م نیخودم رو گرفتم چشم نچرخونم. ا یجلو  یلیخ
 .کردی م ری س شی بچگ

 آال به حرف اومد:  

 ... هوداد فقط نجاتت داد!یت یآرم -

  نییسنگ پا یشد و از رو شتری نگاهش کردم. اخماش ب  شخند یفرو بردم و با ن بمی ج  یرو تو دستام
 . دیپر

 شه؟ی م  یحاال چ -

 فه موهاش رو به عقب فرستاد و گفت: کال آال

 .میرو چطور کنترل کن  تیانرژ دونمی خودم هم نم -

 به سمتشون برداشتم و گفتم:  یقدم
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 ! ستین  دهیکار اشتباه بوده... اون برگز نیاز اولش ا -

که   یکتاب بود. هر احساس هیدختر مثل  نی. اکردیشوکه نگاهم م یتیاخم کرده بهم نگاه کرد و آرم  آال
شد اما شک    روشی منکر ن شدی . درسته نمشدی کتاب مشخص م یهاصورتش مثل نوشته  یداشت رو

  وبزنه نفسش قفل شد  یتا خواست حرف یتی! آرمهیجادوگر عاد هی دیباشه! شا  دهیدارم اون برگز
. وفتهیکنم تا ناز هوش رفت و مجبور شدم بغلش  امی گذاشت تا به خودم ب  نش یس یدستش رو رو

 اس!بجنگه؟ مسخره اریبا ماز  خوادی من رو نداره اون وقت م یرویتحمل ن  ی... اون حتیلعنت

  یحت  ایبشه  کمی نزد ی. دوست نداشتم دختر کردمی حس م یرو به خوب  نیکالفه بود. ا گرگم
داشت خط   یت یحاال آرم یتختمه! ول یرو  موندمیدختر تنها م  هیکه با   ییمجبورشم بغلش کنم. تنها جا

 . رو به آال کردم و گفتم: کردی قرمزهارو رد م

 کلبه ماکان. میبر دیبا -

. ماکان  میکلبه ماکان بود یبعد تو یخوند و لحظه  یتکون داد و دستم رو گرفت. ورد یاسترس سر  با
بغلم  یتو  هوشیب  یتیآرم دنی درحال خوندن کتاب بود با حس حضور ما سرش رو باال آورد و با د

 و گفت:  ستادیاتاق گذاشتم. ماکان کنارم ا یتخت گوشه یرو رو یتیابروهاش رو باال داد. آرم

 افتاده؟  یچه اتفاق -

گذاشت.   یتیآرم ینهیقفسه س یکرد. ماکان سر تکون داد و دستش رو رو  فیرو تعر زیهمه چ آال
... از نجام یا کهن یراحته از انا دونستمی شم. م لیگرگم اون قدر کالفه بود که هرآن ممکن بود تبد

  یتیرمآ  نهیقفسه س یوار رورو بغل کردم اما مجبور بودم. ماکان دستش رو نوازش   یتیآرم کهنیا
. ماکان و آال با تعجب نگاهم دمیبخونه که ناخودآگاه مچ دستش رو کش یو خواست ورد دیکش

 کردن. خودمم متعجب بودم. کالفه دست ماکان رو رها کردم و گفتم: 

 کن. اطیمارو نداره... احت یروی اون تحمل ن -

نگاه   رونی توجه به اونا به سمت پنجره رفتم و به ب  یاما ب کردمی نگاهشون رو حس م ین یسنگ هنوز
 یتو خواستمی وجود داره. نم  ای رو نی کل سرزم یکه تو ییِ هاب یطب  نیتراز حاذق  یک یکردم. ماکان 

 بود گفتم:  رونیکه هنوز نگاهم به ب یکارش دخالت کنم اما اون کار دست من نبود. درحال 

 تموم شد؟  -
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 که گفت:  دمیماکان و از کنارم شن یصدا

ه که دار ی به خودش بستگ گهید شیکنم. بق  هیکرده رو تخل افتیکه در یادیز یکردم انرژ  یسع -
 نه!  ای ادیبخواد بهوش ب 

جادوگر تازه کار که   هی یوقتمون رو رو شدی . نم شدیم دهیچ یداشت پ  یسر تکون دادم. همه چ فقط
 .میتلف کن  دونهیخودشم نم  تیهو  یحت

  ستین یاونقدر قو  یهست! حت یامتعلق به گونه میدوارباشیام ینداره که حت  ییبو  چیاون دختر ه -
ممکنه جونش رو   میروبرو کن اریبا ماز دهی... اگه ما اون رو به عنوان برگزستهیبا  اریکه بخواد دربرابر ماز

 !شهینابود م نمونیاز دست بده... نه تنها اون بلکه کل سرزم 

هنوز شروع نشده   یباز  نیبودن. ا دهیو آال هردو سکوت کرده بودن ،انگار اوناهم با من هم عق ماکان
 برسه! انی به پا دیبا میشروعش کن کهن یبود... پس تا قبل ا تهش باخت

 《یت یآرم》

 یحرف بزنم. حس خستگ ایخودم رو تکون بدم   تونستمی شناور بودم. نم ی رنگ  دیسف یفضا یتو
به   رمی گنگ بود. انگار تا بهش فکر کردم مس یل ی. صداها خدمیحرف زدن شن یکم صداداشتم. کم

 دمیکه د یز ی چ نیهام رو باز کردم. اول تر شد و چشمکم صداها واضح کرد. کم ریی سمت صداها تغ
 که گفت:  دمیهوداد رو شن یشده بود. صدا  یحکاک یوبسقف چ

  ستین یقو  اونقدر یهست! حت یامتعلق به گونه میدوارباشیام ینداره که حت ییبو چیاون دختره -
ممکنه جونش رو   میروبرو کن اریبا ماز دهی... اگه ما اون رو به عنوان برگزستهیبا  اریکه بخواد دربرابر ماز

 !شهینابود م نمونیاز دست بده... نه تنها اون بلکه کل سرزم 

 فیشدم اما من ضع هوشیچندبار ب ف؟درستهیزدن؟ضعی حرف م  یطور ن یدرمورد من ا داشتن
تک سلول هام حس  تک  یبودم! بهم برخورده بود. خشم رو تو بهی اغریدن نیا ی! من فقط توستمین
به سمت هوداد که    یباور نکردن  یاز جام بلند شدم. با سرعت یو جرعت  رویبا چه ن  دونمی.نم کردمیم

بودم.  ستادهیبعد پشت هوداد ا یاهیرفتم. ثان کردی نگاه م رونیپشت به من از پنجره به ب
. دمیدی رو م  یهاش بهت و ناباور چشم ی. توواریندمش و گلوش رو گرفتم و چسبودنمش به دچرخو
 . با همون پوزخند گفتم: زدمیپوزخند م یمجسمه خودخواه نیمن بودم که به ا نیحاال ا
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 بزرگ؟  یآلفا  فهی ضع یحاال ک  -

بودم. از خودم، هوداد،   ی. هنوز اعصبانکردی نگاهم م شخندی شده بود و با ن  ترلکسی ر یحاال کم هوداد
 ....یزندگ  نیاز ا

... هرچند  دمی... بهشون نشون مفمیرفتار کردم که اونا فکر کنن ضع  یمن بودم... من طور  مقصر
 ! ترسمی... هرچند ته دلم مدونمینم ای دن نیاز ا یز یچ

صاف   یی. ماکان گلومیکردی و نگاه م  گریهوداد بود و هردو گستاخانه همد یگلو یدستم رو همچنان
هوداد بود رو گرفت و از هم جدامون کرد. همچنان   یگلو یکرد و به سمتمون اومد. مچ دستم که رو

 و گفت:  دی. ماکان تو گلو خندکردمیبا خشم به هوداد نگاه م

 !ه ینطوریجادوگر کوچولومون ا  تیپس عصبان  -

شونم گذاشت. تا   یو دستش رو رو ستادیخندمو خوردم. آال هم کنارم ا یحرف خندم گرفت ول  نیا با
. میوارد کلبه شد. هرچهارتا بهش نگاه کرد یبزنه در کلبه با شدت باز شد و پسر  یهوداد خواست حرف 

 پسر نفس زنان گفت: 

 . میها داشتبا خون آشام   یدیشد یر یدرگ یضلع غرب  ی... تویتو -

 رفت.  کرد و به سمت پسر یاخم هوداد

 م؟ یتلفات داشت یل یخ -

 گفت:  کردیرو پاک م  شیشونیپ یکه عرق رو  یدرحال  پسر

 قربان!  ن ینی بهتره خودتون بب -

 یتو کهنی . از گفتن اکردیو با تعجب نگاهم م  رهیسر تکون داد و نگاه اون پسر بهم افتاد. خ هوداد
تو تنم افتاد.  ی. لرز بدشدیآشام؟ باورم نمآشام وجود داره شوکه شده بودم. خون خون   نیسرزم نیا

نگاهم  یطور ن یا. معذب شده بودم چرا کردی هم سن و سال من بود هنوز نگاهم م بایاون پسر که تقر
 بم هودادنگاهش رو ازم گرفت:  یبا صدا کنه؟یم

 !یبر  یتونی م -
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از اون   یو ماکان هم دست کم  دیکشی سر تکون داد و رفت. هوداد کالفه تو موهاش دست م  پسر
لب   رینگاه کردم. آروم ز رونینداشت. آال ساکت بود و منم از ترس زبونم قفل شده بود. از پنجره به ب

 گوشم نجوا کرد:  ر یز ییآشام؟ صداگفتم خون

 !دهیجادوگر برگز هیخوشمزه باشه!خون   یلیفکرکنم خون تو واسشون خ -

باز بود نگاه کردم. اون... اون که راستشو  ششیکه ن  یبه ماکان دهیو ترس  دمیحرف از جا پر نیا با
 زمان گفتن: آال و هوداد هم گفت؟ی نم

 نکن ماکان! تشیاذ-

 . دمی کش  یبود! نفس راحت ی شونه باال انداخت و نگاهم کرد. اوه... پس شوخ طونیهم ش ماکان

 ملکه آروشا!  شیرم پب  دیمن با -

و فعال   هیک  گنیکه م یی ملکه آروشا نیا دونستمی . نمکردینگاه کردم. مصمم به هوداد نگاه م  بهش
 . هوداد سر تکون داد و آال رو به من کرد و گفت: گشتیآشام ممغزم هول محور خون 

 . گردمیمواظب خودت باش... زود برم  -

 تکون دادم و اون از کلبه خارج شد. حاال من موندم و اون دوتا! سر

افتادم.  یاسی ادی هویتر بودم تا ماکان و هوداد! . با اون راحت کردمی م یبیرفتن آال احساس غر  با
هوداد   یبهش خبر بدم حالم خوبه! با صدا شدی م ی االن کجاست؟ دلم واسش تنگ شده. کاشک یعنی

 از فکر در اومدم. 

 اش داشته باشه!واسه حمله  یخوب  لی هومن دل دوارمی ماکان... ام میبر دیاب -

 رفتن شدن. یسر تکون داد و هردو آماده  ماکان

 تنها بزارن؟   جان یمن و ا خوانی که نم نای... انمی کن بب صبر

 ؟ ی پس من چ -
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جفت چشم دو  ... دویخینگاه هوداد سرد و  ینگاهم کردن. نگاه ماکان گرم و مهربون بود ول هردو
 جفت احساس مختلف!

 ابرو باال انداخت و گفت:  طونی کردم به هوداد نگاه نکنم. ماکان ش یسع

 ها روبرو شه؟آشام کوچولومون جرئت داره با خون -

به خودم گرفتم  و  یجد افهیتپش قلبم باال رفته بود اما ق کهن یشد... با ا خیاز ترس تنم  کهن یا با
 گفتم: 

 ماجراهام... بهتره باهاشون روبرو شم. ن یمن وسط ا -

 زد و گفت:  یشخندین هوداد

 کوچولو؟! یکرد دای پس بالخره جرئت پ -

صورتم   تی االن از شدت عصبان دونستمی حرف از کلبه خارج شد. م یبگم که ب یز یحرص خواستم چ با
کمرم گذاشت. به جلو هلم  یو دستش رو رو دیکان تو گلو خندآدم رو مخ بود! ما  هیقرمز شده. هوداد 

 داد و گفت: 

 باهاش کلکل نکن! ادیز -

 گفتم:  نگاهش کردم و  یحرص

 من؟ اونه که کلکل دوست داره! -

نگاهم رو ازش   عیهاش گرم بود و گرمم شده بود. سرچشم یهام زل زد. قهوه چشم  یو تو دیخند
هام تند شده بود و کف دست   تمشیاز هوداد نبود. قلبم ر یو خبر  میزدیگرفتم. هردو آروم قدم م

ذهنم  کهنیا یجنبه نباش دختر! برا  یشدم؟ به خودم تشر زدم و گفتم: ب ینطور یعرق کرده بود. چرا ا
 موضوع منحرف کنم گفتم:  نیرو از ا

 وجود دارن؟ ییهاچه گونه گهید -

 که نگاهش به روبرو بود گفت:  یدرحال  ماکان
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 ممکنه!  جان یا یکه فکرش رو کن یز ی... هرچاسی رو ن یسرزم جانیا -

 . خوردنیذهنم وول م یتو یگر یپس از د یک یحرفش سرتکون دادم. سواالت  به

 ن؟ی برق دار جان یشما ا -

 کرد و گفت:  یاتک خنده  ماکان

 !میندار ازیدست بشر ن یهابه ساخته جان یبرق؟ ما ا -

جنگل بزرگ بود.اون قدر   هی. روبرومون ستمیو باعث شد منم با ستادیدوباره سوال بپرسم که ا خواستم
 یشد و جلو کمونی! هوداد هم نزدینیدرونش رو بب   یتونستی بودن که نم دهیها در هم تندرخت 

حبس شد. با   نمی س یموضوع عادت نکرده بودم ونفس تو نیشد. هنوزم به ا  لی چشمم به گرگ تبد
 هاش ناخودآگا به سمتش رفتم.و برق چشم اهیگرگ س دنید

 ؟ی ت یآرم یکنی م  کاریچ -

 گردن گرگ فرو بردم. یموها ینکردم و دستم رو تو یماکان توجه  به

 یاهکرد. به چشم دایپ  انیوجودم جر یموهاش فرو رفت همون حس خوب تو یدستم تو یوقت
که اون شب من رو به کلبه برد؛ پس اون   یبراقش نگاه کردم. خودش بود... همون گرگ بود! همون

اون هوداد  شدی داشتم. باورم نم بیحس عج هیکه اون شب نجاتم داد هوداد بود؟  اهیگرگ س
بهم کمک کرده باشه. هوداد سرش رو از دستم دور کرد و به سمت جنگل رفت. اما من   یازخودراض

 و گفت:   دیکش ینگاهمون کرد. ماکان کالفه پوف میایدنبالش نم دیبودم. تا د ستادهینان اونجا اهمچ

 رفته هوداد؟ ادتی  یز ی چ یکنی حس نم -

 گفت:  ینسبتا عصب یشد و با صدا لی تبد بارنیا هوداد

 . میبر  دزودتریماکان؟ با  هیمشکل چ -

 موهاش فرو برد.  یلب گفت و دستش رو تو ریز   یبا ابرو به من اشاره کرد. هوداد لعنت ماکان

 هوداد.  نهیپشت من بش تونهی م -
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شد. بهت زده بهش   لی. خودش هم تبدنمیهوداد قاطع گفت نه و به من اشاره کرد پشتش بش یول
نما شم؟ اونم هوداد؟ گ آدم گر  اینما گرگ آدم  هیاالن من سوار  یعنی گفت؟ی م  ینگاه کردم. جد

گرگ   هیبازم سوار  یتر بود ول بزرگ   یگرگ عاد هی! درسته که اون از شمیتر نم شوکه نیاز ا گهیمطمئنم د
 گوشم گفت:  ری شدن ترسناک بود. ماکان به زور به سمت هوداد هلم داد و در همون حال آروم ز

 ! دهی نکن بچه! کار دستت م یآلفامون رو عصب  -

 عیبگم. با کمک ماکان پشت هوداد نشستم. هنوز کامل ننشسته بودم که اون سر  یز ینکردم چ جرعت
نرم و   یموها یو گردنش رو سفت بغل کردم. سرم رو تو دمیکش یاخفه   غیکرد. ج دنیشروع به دو

ها در همون حال دوست داشتم ساعت  کهی. طور دادی م یخوب  یفرو کردم. هممم.... بو شیمشک
و اون هم   امیب  نیی. مجبور شدم پا ستادیموهاش فرو بردم از حرکت ا یتو شتری. تا سرم رو بمیباش
روبروم افتاد مغزم قفل کرد و معدم توهم  ی. تا چشمم به صحنه ستادیشد و کنارم ا لی تبد عیسر
آغوشش   ی چشمم گذاشت. من رو به سمت خودش برگردوند وتو ینفر دستش و رو هی هوی. دیچ یپ

هم  دیسبز شا یهاچشم  یعطر... سرم رو از آغوشش بلند کردم و تو نیا .دمیکش یقی . نفس عمدیکش
نگاهم   رهیسر و گردن ازم بلندتر بود. اونم خ  هیبودم و اون   نشیس  یتا رو قا ی نگاه کردم. دق  شیآب
هاش نبود. درسته که گرم نبودن اما سرد هم نبودن. به  چشم یتو یاز اون سرما یخبر  گهی. دکردیم

وحشتناک  یآروم به سمت همون صحنه  بارنیاومد و من رو آروم از خودش جدا کرد. ا خودش
شونم نشست. فکر   یرو یبود که دست ومدهیو عق زدم. هنوز حالم جا ن دیچی برگشتم. دوباره دلم پ

 نگران ماکان روبرو شدم. افه یبا قکردم بازم هوداده اما تا نگاهش کردم 

 !ستی تو ن یجا جانیدختر خوب... گفته بودم ا -

بود...   یوحشتناک  یو من رو به خودش چسبوند. صحنه  دیچ یهام پدور شونه  چکی مثل پ دستش
  یحالت ممکن کشته شده بودن. حت نیترع ی افتاده بودن که با فج نیزم  یرو یادیز یهاانسان
هوداد هردو بهش نگاه   یصداشده بود. با  هیاشون تخلمثل دل و روده شونیدرون یهااندام های بعض
 .میکرد

 داره ماکان!  ازیبه کمکت ن  ترش یب  یکی  جانیا -

انداخت.   کهیرو گفت و سرش رو باال گرفت و با اخم از باال بهم نگاه کرد. حس کردم بهم ت  نیا
 . کردیان همونطور نگران بهم نگاه مناخودآگاه از ماکان فاصله گرفتم. ماک



 ماه کامل 

144 
 

 سر بزن.  هیخوبم ماکان... برو به بق -

 نکنم.  دایبه اطراف نگاه نکنم تا باز حالت تهوع پ ادیکردم ز یهوداد رفت. سع  شیتکون داد و پ سر

 ؟یتازه وارد -

 ی. وقتکه به کلبه اومده بود ابروهام رو باال انداختم یهمون پسر  دنیسمت صدا برگشتم و با د به
 گفت:  دمی جواب نم دید

 ؟ یانه ی... گرگدمتیند نجاهایتاحالت ا -

 یمواقع چ جورنیا یتو دادنیم  حی قبلش بهم توض یجوابش رو بدم. کاشک   یچ دونستمی نم واقعا
 .کردمیمگرد به کارهاش نگاه   یهاشد و بازوم رو گرفت. با چشم کمیقدم نزد هیبگم. پسر  دیبا

 هام نگاه کرد. چشم یو تو دیرو به سمت خودش کش من

 ؟ یهست نهیتو اصال گرگ  نمی بذار بب -

 تر گرفت. اما محکم  ارمی و شوکه نگاش کردم. خواستم بازوم رو از دستش در ب دهیترس

 ولم کن... گفتم دستم رو ول کن!!  -

دن. به سمتش برگشتم و رو بهم دا ایهوداد انگار دن یصدا  دنیتر دستم رو گرفت با شناون سمج اما
  یهام نگاه کرد. نگاهش رو ازم جدا کرد و با اخم به سرتا پاچشم یملتمس نگاهش کردم. اونم تو

 پسره نگاه کرد

 ؟ یکنی م یچه غلط یمعلوم هست دار  -

 بازوم رو ول کرد و با ِمن ِمن گفت:  دهیترس پسر

 من... من فکر کردم جاسوسه! -

 شلوارش فرو برد.  بیج یو دستش رو تو زد زی تمسخر آم یپوزخند هوداد

جا حضور  که من و ماکان در اون یاونم درحال  کنه؟یم کار ی کلبه ماکان چ یجاسوس تو هیبه نظرت  -
 م؟یدار
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از ما جدا شد. من موندم و هوداد... شرمنده نگاهش کردم.   عیگفت و سر ید یدستپاچه ببخش پسر
بود   یمن مقصرم... حس بد کردمی کردم. حس م یدستم باز  یهاو با انگشت   نیی سرم رو انداختم پا

 کنم.  کاری چ دیبا دونستمی و نم

چطور خودم رو   دیبا  نیجوابش رو بدم... شما... شما به من نگفت یچ دیبا دونستمیمن... من نم -
 کنم.  یمعرف

 .یکردیبودن م  فیکه احساس ضع کردینگاهت م  یسرش رو باال برد و از باال نگاهم کرد. طور  هوداد

 ! ایدنبالم ب -

 خورده گفتم:  کهی

 ؟ یچ -

 گفت:  یخشدار  یگوشم آورد و با صدا ر ی به سمتم و بازوم رو گرفت. سرش رو ز اومد

 ؟ یدیفهم یشیهم ازم جدا نم هیثان هیواسه  ی... حتیایدنبالم م  رمی که من م ییهرجا -

  یو دنبالش راه افتادم. فشار دستش رو دیگرد نگاهش کردم. دستم رو کش یخورده و با چشما  کهی 
رو   یو از ک یبود از چ  یبود و دردم گرفته بود اما جرعت مخالفت نداشتم. انگار عصبان   ادیبازوم ز

 یکردی داشت که تو جرعت نم یابهت هی. کردمی نم ترس و استرس از هودا رو درک  نی. ادونمی نم
 دهی. منم به اجبار دنبالش کشکردی هارو چک م و اون شدی ها رد مجنازه  نی. هوداد از ب یبزن یحرف 
به سمت ما اومد و   ی. سرباز اوردمیها نگاه نکنم چون مطمئنًا باال مبه جنازه کردم یم  ی. سعشدمیم

.   کردیرو نگاه م بودکه اون سرباز بهش داده  یپشت به من  کاغذ هوداد بالخره دستم رو رها کرد و
خودخواه! دستم رو کبود کرد.   یبازوم گذاشتم و مالشش دادم تا دردش کمتر شه. پسره یدستم رو رو

که  ییهاو فقط به سرباز  وفتهی ها ننگاهم به جنازه کردمی م  ی. سعکردمیبه اطراف نگاه م الی خیب
نگاه   یتر ش یخورد. با دقت ب  کونها تاز جنازه  یکیدرحال جنب و جوش بودن نگاه کنم. حس کردم 

. انگار صحنه آهسته شد و اون جنازه که کردمیجنازه بلند شد. بهت زده نگاهش م  هویکردم که 
 اطرافم یحواسش نبود و انگار صداها  کسچیداشت به سمت هوداد اومد. ه یاده یصورت رنگ پر

هوداد که پشتش به  یبود که جلو  نیاون لحظه انجام بدم ا یکه تونستم تو یقطع شده بود. تنها کار 
فرو کردم و   نشیقفسه س یاون آدم روبروم قرار گرفت. ناخودآگاه دستم رو تو  ی. وقتستمیمن بود با
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من... من  دستم نگاه کردم. یتو یهوا پخش شد. بهت زده به قلِب خون یبعد خاکسترش تو یاهیثان
شوکه شده بود. فقط تونستم  افشی. قمنفر رو کشتم! به سمت هوداد برگشت هیاون رو کشتم! من 

 . دمیند یز یمطلق چ یاهیجز س گهیاسمش رو صدا کنم و د

 《هوداد》

  ن یزنده بودن طرف رو تضم  گهید دمیدی م  یاز کس یاشتباه نیترکیبودم که اگه کوچ یعصب  یحد به
 کردم.  ینگاه مین  ومدیکه با اخم دنبالم م یتی. به آرم کردمی نم

  دیشا نیو مورد اعتماد تر  ن یاز وفادارتر یکینبود. ماکان  یخوب زِ ی شدن اون و ماکان اصال چ کینزد
دختر از    نیبهش تمرکزش بهم بخوره. ا  یتیشدن آرم  کیبا نزد خوامیهم تنها دوست من بود! نم

  تهمه وق نیکه ا یادهیبرگز دیراش شروع شد. اصال چرا باما اومد دردس نیکه به سرزم یروز 
جنگل  یاون وقت شب تو ی دقت یبا چه ب  ومدیم ادم ی  یدختر بچه باشه؟ وقت هی میدنبالش بود

  یمعلوم نبود چه اتفاق دمیرسی . اگر من نمکردی قل مهام قلرگ  یتو  تیعصبان   ،ییاونم تنها گشتیم
 ی. آفشردمتر رو محکم   یتیشد و ناخودآگاه دست آرم  شتر یب تمیعصبان  زهایچنی. با فکر به اافتادیم

توجه به تقالهاش به اطراف نگاه کردم   ی. ب تونستیگفت و تقال کرد دستشو آزاد کنه اما نم یآروم
قانع   لی هومن دل  خواستیاز مرز نابود شده بود. واقعا دلم م یقسمت  یو حت میداشت یادی تلفات ز
مراعاتش    یلیخ گهی! دکشمشیکنار و م  ذارمیرو م یداشته باشه وگرنه برادر  حمله نیا یبرا یاکننده

  هیکه ته  یرو رها کردم و پشت بهش به گزارش   یتیبه سمتم اومد و دست آرم  یرو کرده بودم. سرباز 
 کرده بود، نگاه کردم. 

 یبو نیبود اما ا فیکردم، هرچند ضع خون آشام رو حس یبو  هویکه  خوندمی هارو م دقت نوشته با
بوش از اون  کردمی که حس م یسخت بود! به سمت   نهیگرگ هی یمنزجر کننده تحملش برا یسوخت

 اونبعد تنها خاکستر  یاه یو ثان ستادیجلوم ا یباور نکردن   یبا سرعت  دمیرو د یت یطرفه برگشتم که آرم
دختر نگاه    نیموند.  شوکه به ا یت یدست آرم یکه تو یهوا پخش شد و قلب  یخون آشام بود، که تو 

لرزون به سمتم  یت یکنم. آرم یصورتم رو مخف  یشوِک تو تونستمی کرد؟ نم کاری. اون االن چکردمیم
هاش بسته شد و  بگه که چشم یز یدستش رو نشونم داد. خواست چ یتو  ،یبرگشت و قلِب خون 

بغلمه! حضور   یتو کردمی د که اصال حس نم بغلش کردم. انقدر سبک بو عیدرحال افتادن بود که سر
 نگرانش زل زدم.   افهیماکان رو کنارم حس کردم. به ق
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  یپاهام گذاشتم. ماکان هم کنارمون رو یرو رو  یتینشستم و سر آرم نیزم یرو ازش گرفتم. رو نگاهم
  خوند. هرچند خودِ  یلب ورد ریهاش رو بست و زرو گرفت. چشم یتیزانوهاش نشست و دست آرم 

 مصرف کرده بود.  یادیز یبود و انرژ  دهینداشت؛ رنگش پر یماکان هم حال خوب 

که خوب بود و جونم رو نجات داد اما دردسرساز    یحال  نیدر ع  یت یحرکت آرم  نیبود؛ ا ریذهنم درگ 
دردسر بود و   دادی .ها رونمنهیگرگ یبو کهن یجلب توجه کرده بود. هم  یلیکارش خ  نیهم بود! اون با ا

 االن هم.... 

که باعث شد ماکان دستش رو رها کنه و به عقب  دیاز جا پر  یهاش رو باز کرد و طور چشم  یتیآرم
هاش اشک جمع شده بود و با  چشم ی. به سمت من برگشت.،توکردی بره. با شوک به اطرافش نگاه م

 از بغض گفت:  زی لبر ییصدا

 آدم کشتم!   هیکشتم... من  -

رو آب   یهر دل سنگ ش،یعسل ییآهو یهاچشم ی شد. اون حجم از اشک تو یطور  هیدلم  هوی
 .  کردیم

! ناخودآگاه دستام صورتش رو در برگرفتن و مماس  یل یبچه بود... خ  یلیبراش سوخت. اون خ دلم
 صورتش آروم گفتم: 

 !یموجود بد رو کشت  هی هشششش... دخترخوب! ناراحت نباش تو  -

. آروم با  دیهاش چکگونه یچشمش رو  یسمج از گوشه ی. اشک کردیاهم مبا بغض نگ همچنان
هام رو از صورتش  . دستدیلرز ی بود و نم  ترشدهلکسیر  یانگشت شصتم پاکش کردم. حاال کم

 ها ازشون جدا شدم. توجه به اون یبرداشتم و ب 

. من دادمی نشون م یواکنش نی همچ دیافرادم نبا ی... جلوی. لعنتدمیتو موهام دست کش کالفه
 حاال... ینبودم نتونم خودم رو کنترل کنم ول  یآدم

بودم که ناخودآگاه   یفاصله گرفتم. اونقدر عصب یل یها خاز اون دونمی چقد راه رفتم. فقط م دونمی نم
شدن  ک ی. هوا درحال تاردمیو دو دمیکش یاتر بود. زوزه احساساتم شفاف  گه یشدم. حاال د لیتبد

تا بالخره مغزم آروم شد. نوک تپه   دمی. اونقدر دودادی ها بهم آرامش م درخت  نیب دنیدوبود. 
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. با یدیدی که انتهاش رو نم  اهی بود. اون قدر س اهیس  قِ یدره عم  هیپام  ریشدم. ز لی و تبد ستادمیا
 زدم.  یلبخند کج  ییآشنا یحس جادو

 شد.  رهی خ و مثل من به دوردست  ستادیکنارم ا آال

 افتاد. یچه اتفاق  دمیشن -

 بودن.  گهیدتضاد هم قا یگفت دق شدی! میتیبود. برعکس آرم   ینگفتم. آال دختر عاقل یز یچ

 . میرو تموم کن  یباز   نیزودتر ا دیبا -

 نگاه کرد و گفت:  مرخمین به

 . دمیفهم یتیراجب آرم یز یچ هیمن  -

 م. سمتش برگشتم و نگاهش کرد به

 ! شهینابود م  نیداره هوداد... اگه کنترل نشه کل سرزم یادیز یرویاون ن -

بمب متحرک   هی. علنًا ما االن شدی... اوضاع داشت بد میموهام فرو کردم. لعنت  یدستم رو تو کالفه
 منفجر شه! یکه معلوم نبود ک میداشت

 !کنهیم دایبه قدرتش تسلط پ  ی تیامشب آرم  نیهم -

 شوکه گفت:  آال

 ممکنه هوداد! ریغ نیا -

 ادامه ندادن باال گرفتم. یرو به معن دستم

 .میکرد ریاالنشم د نیآال... هم هیکاف -

 .میشد رهی نگفت. دوباره هردو به روبرو خ ی ز یسکوت کرد و چ  آال

 

 《کل یدانا》
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به   کردندیفکر م ها زد. آن  شخندی ن  شانینظر داشت. به تقالها ریهرکدامشان را ز نیبجهان  یگو از
نقشه خودش بود. صبر   اناتیجر  نیآن دختر بچه را پرورش دهند. تمام ا توانندی دور از چشم او م

آن   یادآور ی طرفه!  با  کی یها عاشق بود... عشقداشت. همان طور که سال  اریبود که او بس  یز یچ
 لب زمزمه کرد:   ریچنگ زد. ز اشنهی در  س یم یقد یخشم

 !یر ی تو ِقِسر در نم یمادرت رو نتونستم مال خودم کنم ول  -

 

   《یت یآرم》

  یاحساسات   بی. عج کردمی نگاه م د یماکان نشسته بودم و به غروب خورش یخونه یچوب یهاپله  یرو 
نبود اما عذاب وجدان ولم   یآشام موجود خوب شده بودم. درسته که هوداد گفته بود اون خون

هم خانواده داشت! به   دیآدم بود... جون داشت... شا هیبوده باشه  ید بد. هرچقدر موجوکردی نم
  رم؟ینفر رو بگ هیچطور تونستم جوِن  ارم؟یدر ب نشینگاه کردم. چطور تونستم قلبش رو از س دستام
 صورتم گذاشتم.   یگفتم و دستام رو رو یهوف

 ؟ یغش  یدختره  یچطور  -

. شونه باال  پله نشست. به روبرو نگاه کرد  یآوردم و به ماکان چشم غره رفتم. کنارم رو نییرو پا دستام
 انداخت و گفت: 

 ! یکردی غش م یتو زرت  شدیکه م یز یهرچ ادمه،یکه  ییمن تا جا گم؟یمگه دروغ م -

 شکمش گذاشت.   یگفت و دستش رو رو یحرص به شکم سفتش مشت زدم. آخ با

 ن؟ یدختر هم انقد دستش سنگ -

ذهنم رو   اش یبا لوده باز کردیم یداده بود. سع میباهام حرف زده و دلدار ی. ماکان کلمیدیخند هردو
 موفق بود. یمنحرف کنه و تا حدود 

 و گفتم: دمیکش ی. آهمیکردی نگاه م دیدر سکوت به غروب خورش  هردو
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 هانیهمه ا دونمی غلط... اصال نم یدرسته چ یچ دونمی نم  نجامیشدم ماکان... االن که ا جیگ -
 ! برمیبه سر م اهامی رو یباز من دارم تو ای ته؟یواقع

و   گفتی نم یز ی . ماکان همچنان ساکت بود و من چقد ازش ممنون بودم که چدمیکش یق یعم  نفس
 .کردی قضاوتم نم 

 یقو تونمی که نم نی... از اادیاز خودم بدم م نمیبیهام رو که م ضعف کنم،یبه گذشته که نگاه م -
  یاون هیشب  خوامی باشم؛ م یقو خوامی... من مادیبدم م می دست و پا چلفت کهنی ... از اادیباشم بدم م 
 ...زیبه همه چ زنمیگند م شهی! بازم مثل همشهینم یبشم ول   نیگیکه شما م

کردم اون بغض   یو سع نییادامه بدم. سرم و انداختم پا  نیاز ا شتریگلوم اجازه نداد ب یتو بغض
 بزرگ رو قورت بدم.  

  از ین داً یآغوش شد نیگرم فرو رفتم. به ا یجا هیشد و محکم تو  دهیحال خودم بودم که بازوم کش یتو
 یز ینگفتم اونم چ یچی و محکم بغلش کردم. ه  دمیچی پ شیاهام رو دور شکم عضله داشتم. دست

  وششاز آغ یاقه یآغوش... چقد االن الزم داشتمش! بعد از گذشت چند دق نیوت... اسک نینگفت... ا
هاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با  به صورت مهربونش زدم. ماکان دست  ین ی جدا شدم. لبخند غمگ

  یهاکه چشم یشده بود، پاک کرد. درحال   ریسراز یک دونمی گونم رو که نم یانگشت شصتش اشک رو
 گفت:  زدی هام دو دو مچشم یتو شیاقهوه

 ! ری! خودت رو دست کم نگیخودت هی... تو شب یست ین چکسی ه هی... تو شبیت یآرم -

 !ری ... خودت رو دست کم نگشدیهاش گم شدم. حرفاش تو ذهنم اکو مچشم ینگفتم و فقط تو  یز یچ

 اون رو درستش کرد.  شهیم یول یهست  یغش کمیدرسته که  -

شکمش گذاشت و چشم غره رفت. از   یهاش رو روبه شکمش زدم. دست  یو دوباره مشت دمیخند
 .  دیکارش خندم گرفت و اونم خند نیا

 ماکان، ممنونم! -

 بهم نگاه کرد.  یسوال

 ! یکه بهم داد یازه ی بابت انگ -
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 باز شد و گفت:  ششین

 ! گهید مینیما ا میچه کن -

. آال و هوداد از جام بلند شدم  دنی. دوباره به روبرو نگاه کردم که با ددمینثارش کردم و خند ییپررو
آال خندون به سمتم اومد و  یماکان هم متاقبالً از جاش بلند شد. هوداد طبق معمول اخم کرده بود ول

و    بیهرچند عج شدن،یمن م یِ که وارد زندگ  ییهادختر رو دوست داشتم. آدم نیبغلم کرد. چقدر ا
از هم جدا  یقلبم محکم کرده بودن. وقت یجاشون رو تو  بیموز، هرچند کوتاه اما عجو مر بیغر
 . آال رو به اون دوتا گفت: میشد

 . ستی اوضاع اصال خوب ن  -

 بهش نگاه کردم. آال نگاهم کرد و گفت:  نگران

 ! یبرس روتیهرچه زودتر به ن  دیبا -

 تر نگاهش کردم. نگران

 امشب!  نی هرچه زودتر نه... هم -

  یاز حسش خبر از جد ی! اما صورت خشک و خال گفت؟یکه نم ی. جدخورده به هوداد نگاه کردم  هکی
مختلف به سرم هجوم آورده بودن.  ی. آب دهنم رو قورت دادم. دوباره فکر هادادی بودِن حرفش م

 ! یخودت رو قبول داشته باش  دی... فقط بایای بکش... آروم باش! تو قو  قینفس عم

ذهنم رو کنار زدم. سه جفت چشم، منتظر بهم زل زده بودن.  یمضخرف تو یشده بودم. فکرها ترآروم 
 و گفتم:   دمیکش یق ینفس عم

 کنم؟  کاری چ دیمن با -

 دستپاچه به سمتم اومد و گفت:  آال

 . یمسلط ش  تی درون  یرویبه ن  دیبا -

 .نگاش کردم  یسوال
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 ؟ یچطور  -

 ! یدونیخودت بهتر م -

بزنم  یکالفه خواستم حرف دونستم؟ی م  دیمن از کجا با کرد؟ی که نم یخورده نگاش کردم. شوخ کهی
 که ماکان گفت: 

 . میکنیمن و آال بهت کمک م -

 کردم و بهش لبخند زدم. چقدر قدردانش بودم.  نگاهش

 ماکان!  یدار  یتر مهم یتو کارا -

با من داشت؟ مشخص بود    یچه مشکل قایدق رو از ماکان گرفتم و با اخم به هوداد نگاه کردم. نگاهم
 به هوداد نگاه کرد و گفت:  یچرا؟ ماکان جد یول  هیناراض جان یاز وجوِد من در ا

 ! یِ تیکه االن وجود داره، کمک به آرم یکار   نیترمهم -

  یکنم ول  جادی تنش ا خواستمی. نم کردنی هم نگاه کردن. انگار باهم دوئل م یهاچشم یتو هردو
ماکان و هوداد شده بودم. کالفه موهام رو به عقب فرستادم.   نیب  یر یجبهه گ  نیناخودآگاه مسبب ا

 هقدم ب هی که باعث شد  دیهردو کوب نهی. با کف دست به سستادیا نشونیآال به سمتشون رفت و ب
 گفت:  ینسبتا بلند یعقب برن. با صدا

  نی! بس کنمیدل خطر هست  یِ نه؟ ما االن توکمک ک  یت یبه آرم یکه ک نه؟یواقعا االن مشکلمون ا -
 هردوتون!

  نی. بکردنی که بخاطر من بحث م  دمیبرقرار شد. خجالت کش  نمونیب  ینیحرف آال سکوت سنگ نیا با
  ییسوال مدام خودنما هیذهنم به عقب فرستاده بودمشون  یکه تو یاون همه سوال درهم برهم

 . کردیم

 اگه... -

 و بهشون نگاه کردم.  دمیکش  یبهم نگاه کردن. نفس هرسه

 داشته باشن؟  یخاص  یرویام هم نباشم پس ممکنه خانواده دیگیکه شما م یاگه من اون -
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از حد معمول  تری طوالن هاهی. انگار ثانشدی مغزم اکو م یضربان قلبم تو یسکوت کردن. صدا هرسه
اطرافم رو  یحباب بودم. صداها هی یر توانگا گفتن؟ینم یز یچ کدومشونچ ی. چرا هشدنیم
و   دیمغزم ترک یآال انگار اون حباب تو ی. با صداکردمی . فقط به سه نفر روبروم نگاه مدمیشنینم

 تونستم صداشون رو بشنوم.

شناخته    یع یالطبداشته باشه؛ ماوراء  یانسان عاد هیاز   شتریب  ییروین  اد،یم ایکه به دن  یابچه  یوقت -
نسلش   یممکنه تو نیب نی. تو ابرهی رو از پدر و مادرش به ارث م   روشی... اون بچه قدرت و ن شهیم
 .ارهد هینسبت به بق  ی شتر ینفر قدرت ب  هیشه. از هر صد نفر  دهیهم د یشتر یب یروهاین

نبود.   یخوب  زیچ  دمیشنی م دیکه با یز یبود و چ ینیهمه مقدمه چ هان یا کردمی . حس مکرد  سکوت
 دامه داد: ماکان ا

تو   میزنی. فقط حدس ممیتو ندار یرویاز ن  ی. ما اطالعادیقراره ب  دهیبرگز هیکتاب نوشته شده  یتو -
 . یجادوگر باش  هی

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 من... یخانواده یعن یپس  -

 آال گفت:  شد؟ی باورش م  ی! کشدی ام رو کامل کنم. باورم نمجمله  تونستمی نم

 ... خانوادت هم از نسل جادوگرها هستن!یاگه تو جادوگر باش  -

 و منگ بودم. آال گفت:  جیبودن. گ دهیسرم کوب یپتک تو هی. انگار با دستام صورتم رو پوشوندم  با

   ؟یکردی م کاریها چانسان  نیسرزم یتو، تو نهیا یسوال اصل -

 رو نداشتم.  تی حجم از واقع نیدرد گرفته بود. تحمل ا سرم

 ؟ یدونی نم  یز ی ها رفتن، پس چرا تو چانسان  یایباشن که به دن ییهااگه خانواده تو جزء فرقه -

 یجمله از مردن برام بدتر بود. اما لبها  نیو از ته دل زار بزنم. گفتن ا نمیاون وسط بش خواستیم دلم
 رو از هم باز کردم و گفتم:  دمیخشک

 پرورشگاه بزرگ شدم!  یندارم... من تو یامن خانواده -
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 . شدمیهمه فشار له م نیا ریبود که داشتم ز  نیشد. اونقدر سکوتش سنگ  سکوت

سکوت رو    نیها هم قصد شکوندن انفس کم آورده بودم. زانوهام تحمل وزنم رو نداشت. اون  گهید
 یبهش دوختم. ماکان بود... با لبخند  ام روبازوم نشست. نگاه خسته و مرده یرو ینداشتن. دست

  یندو بازوم رو گرفت. بغض گلوم رو گرفت. لبخ ستادیا امگهی. آال هم سمِت دکردی نگاهم م نیغمگ
نشون نداده بود.  یدرد قلبم کمتر شده. هوداد اما واکنش  کردمی بغض آلود به هردو زدم. حاال حس م

 داشت؟ شهیآدم خودخواه م هیاز  یچه انتظار 

 رو به آال کرد و گفت:   کانما 

 .نیبهتره برگرد -

نفس تو   عی نقل مکان سر نی. از امیکلبه هوداد بود یچشم بهم زدن تو هی یهم سر تکون داد و تو آال
وا رفته   بای عادت نکرده بودم. تقر ب یو غر بی عج یزهای چ نیحبس شد. دروغ چرا هنوز به ا نمیس
 رو فشردم. آال روبروم نشست و گفت:  امقه ینشستم و شق یچوب یصندل یرو

 .کنمی از دست دادن خانواده سخته... درکت م دونمی م -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ام رو از دست ندادم... من از همون اولش هم نداشتمشون! من خانواده -

و  بود. علت ترک شدنم ر نیسکوت کرد اما من زخم قلبم سرباز کرده بود. تنها نقطه ضعف من هم آال
 کردنش داشتم گفتم:  یدر مخف  یکه سع یبود. با بغض ای درد دن نیبدتر نیو ا دونستمی نم

 ۱۸ نیا یروزها من تو نیمنه. نه تنها ا یزندگ یروز ها  نیاحساس ا نیتر د یشد  ییاحساس تنها-
  میزندگ یپشتوانه تو هیوقت  چیه کهنی. اکنمی م یپناه  یتنها بودم. احساس ب شهیهم  میسال زندگ

 ندارم و نخواهم داشت.

شده بود. آال از جاش   یاحساساتم قاط بیهقم بلند شد. عجنتونستم بغضم رو قورت بدم و هق گهید
شدم.   دهیدر آغوش کش میزندگ یاز تموم روزها  شتریروزها ب نیبلند شد و سرم رو در آغوش گرفت. ا

  کردم؛یفکر م  نیبه ا شهیهم دلم دارم. یمن چقدر تشنه محبتم... چقدر حسرت تو دمیفهم ی حاال م
فکر کنن   نی به ا نکهیبچشون رو پشت سرشون رها کنن و برن. بدون ا  توننیپدر و مادر م  هیچطور 
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کردم. با   هیکردم... چقدر احساساتم رو تخل هیچقدر گر دونمی . نم ادیبه سر اون بچه م یبعدها چ
. خجالت  ودنکرده ب سیبلوز آال رو خ   یهام جلواومدم. اشک رونیبسته شدن در از بغل آال ب  یصدا

 .  ستیو گفت که مهم ن  دیخند الیخ یزده بهشون نگاه کردم. آال ب

 ! یز یری مثل ابر بهار اشک م یتو که هنوز دار  -

که با  نهی. از جام بلند شدم تا صورتم رو بشورم. به آدمیبه حرف ماکان خند  یاشک یهاهمون چشم با
 یانرژ  ه یتخل نی... به ادیارزیهام قرمز شده بود اما م شده بود نگاه کردم. چشم  نیتزئ هاچک یپ
هم   ماکاندستش بود.  یمیقد  ینشسته بود و کتاب   نیزم یها برگشتم. آال روبچه  شی. پ دیارزیم
. نمی که متوجه حضورم شد به روبروش اشاره کرد و گفت که بشبود. آال وهیمشغول خوردن م الی خیب

 دنی و با د  دمیکش یروبروش نشستم و کنجکاو نگاهش کردم. مشغول خوندن کتاب بود. سرک
 نینوشته شده بودن. ا یبی ها به زبان عج خورده به عقب برگشتم. نوشته  کهیکتاب  یهانوشته
بود که هرلحظه انتظار   یمیقد یکتاب در حال حرکت بودن. کتاب اونقدر  یهابود که نوشته یدرحال 

 !گرفتمی حتما پسش م  دیکتاِب خودم افتادم که دست هوداد بود. با ادیداشتم پاره بشه. 

هم نگه داشت  یگذاشت. دستش رو روبرو یآورد و کتاب رو کنار  رونی آال بالخره سرش رو از کتاب ب 
تر  بزرگ و بزرگ  یآب  ییو گو زد ی هاش جرقه مدست  نیاش انگار بمهگفت. با گفتن هرکل یز یو چ
دستش،  یتو  یکامل آب یگو هیخوندن وردش تموم شد   ی. وقتشدینم  نیهام گردتر از ا. چشمشدیم
 و درحال حرکت بود.  زدیرعد و برق م یهوا معلق بود. انگار درون گو یتو

 منه... ساعقه!  یروین نیا -

 خورده گفتم:  کهی

 اعقه؟ س -

. انگار که از اول دیحباب، ترک دنیمثل ترک یبعد گو یانگاه کرد. لحظه  یتکون داد و به گو یسر  آال
 وجود نداشت. 

  زی همه چ نجایممکن بود؟ به خودم پوزخند زدم، ا یز یچ ن ی. چطور همچ کردمیشوکه نگاهش م  هنوز
 با دهن پر گفت:  خوردی م بیس یممکنه! ماکان همون طور که دولپ 

 ! دیبچه هنگ -



 ماه کامل 

156 
 

هام چشم یو تو دیکش یق یبه آال نگاه کردم. آال نفس عم یبهش رفتم و منتظر و سوال  یاغره چشم
 شد.   رهیخ

منحصر به فرد خودش رو داره. نسل من از جادوگران صاعقه بود و من   ی درون یروین  یهر جادوگر  -
 مانده از نسلمون هستم. یباق   نیآخر

 : زده گفتم بهت

 دارم؟!  ی درون یروی ن هیمنم  یعنی -

ممکن بود من هم مثل  یعنی. شدی جلوم گذاشت. داستان داشت جالب م یسر تکون داد و شمع آال
کرده بود.   دایپ  انیپوستم جر ریز جانینبودم؟ ه  فیضع گهید یعن یخفن بکنم؟  یها بتونم کارهااون
خوند و بشکن زد. با بشکن زدنش شمع روشن شد. ذوق زده به شمع نگاه کردم و   یلب ورد ریآال ز

 گفتم: 

 ؟یکرد کارون یچطور ا -

 گفت:  یبا لبخند کج آال

 قدرتمندن! یاز اون چه که فکرش رو کن  شتریجادوگرها ب  -

 گفتم:  جانی ه با

 کدوم گونه از همه قدرتمندتره؟  نیسرزم  نیا یتو -

زده بودم؟ ماکان بالخره   یآال و ماکان در رفت و آمد بود. حرف بد نیشد. مشکوک نگاهم ب  سکوت
 سکوت و شکوند و گفت: 

دارن قدرت   یک ی تار یاومده اهال شی هستن اما با وضع پ  نیسرزم نیا یهاگونه نیها قدرتمندترالهه -
 . رنیگی رو بدست م

 لب زمزمه کردم:   ری. زدیچیپ دلم

 ؟ یکی تار یاهال -
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 سر تکون دادن. آال کف دستاش رو بهم زد و گفت:  هردو

 . میوجود داره تا بهش توجه کن یتر فعال موضوع مهم  -

 نگاهش کردم. آال به شمع اشاره کرد و گفت:  مصمم

 روشنش کن.  -

 به آال نگاه کردم.  جیمصمم وا رفت و گ افهیق اون

 ؟ یچجور  -

 چرخوند و گفت:  یچشم آال

 بلده انقد سخت باشه! یاکه هر بچه  یجادوگر  هیل اولدادن اصو ادی  کردمی فکر نم -

 .  اوردمیخودم ن یشدم اما به رو  ناراحت

 تکرار کن.  گمیمن م  یهرچ -

آال ساکت شد منم  یرو تکرار کردم. وقت گفتیکه آال م یب یو غر بیتکون دادم و کلمات عج سر
  یز یاز چ یخبر   ،یجز دود کمزدم. منتظر به شمع نگاه کردم تا روشن شه اما   یسکوت کردم و بشکن

. به شمع  ادی م یسوختگ ی. حس کردم بودیبه آال نگاه کردم. آال کالفه چشمهاش رو مال  دینبود. نا ام
و با صورت جمع شده  دیبو از کجا بود؟ آال نفسش رو باال کش نینگاه کردم اما خاموش بود پس ا

 گفت: 

 اد؟ یم  یسوختگ یبو -

. بعد از چند میخوردن بود نگاه کرد  وهیکه همچنان درحال م الیخیدادم و هردو به ماکان ب سرتکون
 متوجه نگاه ما شد و ابرو باال انداخت.  قهیدق

 اومده؟  شیپ  یمشکل -

آروم ازش بلند شده بود. با بهت به موهاش اشاره   یشلخته و روشنش افتاد که دود یبه موها نگاهم
 کردم. 
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 مو...هات!  -

 .دادیو شروع کرد به داد و ب دیمثل ترقه از جا پر هو ی . دیبه موهاش کش ی با تعجب دست ماکان

 ُمردم... آخ از دست شما جادوگرا!  یسوختم... آ یآ -

لحظه انگار سطل    نیهم یخوند و دستش رو به سمت ماکان گرفت. تو یلب ورد ری . زدیخند  زیر آال
هاش گرد شده که چشم  یشده، درحال  سیخ دهیموش آب کش هیباشن، شب   ختهیماکان ر یرو  یآب

و  میخنده دار شده بود که من و آال قهقه زد افشیهاش باز بود نگاهمون کرد. اونقدر قبود و دست 
 . ماکان از اون حالت خارج شد و با اخم نگاهمون کرد. غرغر کنان گفت: میولو شد نی زم یرو

 !اوردمی در ن وونهی د یشما جادوگرها یسر از کارها  وقتچیه -

لبمون  یازش رو یدر خندمون قطع شد و فقط رد کمرنگ دنیزد. با کوب  رونی گفت و از کلبه ب نویا
 موند.

 گفت:  زدی صداش خنده موج م یکه تو یدرحال  آال

 ! یمنفجرمون نکن  ندفعهیدوباره امتحان کن... مواظب باش ا -

! ُبغ کرده کیجرقه کوچ  هیاز  غیشمع تمرکز کردم. بارها بارها تکرار کردم اما در   یو رو میدیخند هردو
 نگاه کردم.  دیباری از صورتش م  یبه آال که کالفگ

 !لنگهیکار م یجا هی -

 عمیو ضا یشدی روشن م شدیم  یبه شمع نگاه کردم. چ  دیکتاب فرو برد. ناام یسرش رو تو دوباره
  ی کار و خوب انجام بدم؟ خشم و ناراحت  هی تونمی چرا نم ام؟ی چرا من انقد دست و پا چلفت ؟یکردی نم

رو   مبودم از درون خود  رهیکنم. همونطور که به شمع خ یاز درون خودخور  شدی از خودم باعث م
فکر بودم و   یشمع روشن شد. هنوز تو  هویجمله  نیگفتن ا . از خودم متنفرم! باکردمی سرزنش م

  یَابله دست و پا چلفت  هیمتوجه روشن شدن شمع نبودم. همچنان درحال سرزنش خودم بودم. تو 
 که دمیدی . میایکار ساده هم بر نم هیتوعه اما تو از پس  یدستا یتو نیسرزم هی... جون یهست
نشون  تونستمینم یالعملاما عکس  شهیورتر مو شعله  شهی مداره خارج  شیشمع از حالت عاد یشعله
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 ی! به خودم اومدم و بهت زده به آالهیبدم. همچنان تو افکار خودم غرق بودم. با داد آال که گفت: کاف
 زمزمه کردم:  هنمونده بود. بهت زد یازش باق یچی نگران نگاه کردم. نگاهم به شمع افتاد که ه

 افتاد؟  یچه اتفاق -

 دستم رو گرفت و نگران گفت:  آال

 ... تیدرون یروی نه با ن یول یتو شمع و روشن کرد  -

 نگاهش کردم.  جیگ

  شیکلبه رو به آت آوردمت،ینم  رونی احساساتت قدرتت رو به دست گرفته بود. اگه من از فکر ب -
 .یدیکشیم

کلمه رو بلند گفتم. آال دستم رو فشرد و   نیبه آال نگاه کردم. لعنت به من... لعنت! ناخودآگاه ا دهیترس
 گفت: 

 !رهی رو به دست بگ روت یاحساساتت ن  شهیباعث م  نکارتی! خودت رو سرزنش نکن... ایت ینه آرم -

 کردم؟ ی م کاریسر تکون دادم. من داشتم چ دهیترس  همونطور

 !یت یبه من نگاه کن آرم -

 ترسون و نگرانم رو بهش دوختم.  نگاه

 جواب بده.  دوارمیکردم... ام دایراه حل پ  هیمن  -

 دادم.  سرتکون

 .یانجامش بد  یکه از ته دل دوست دار  یز یفکر کن... به چ زیچ هیبه   یتمرکز کن  نکهیا یبرا -

.  نمیمامانم رو بب  خواستمی فکر کردم... مادرم! اون لحظه فقط م زی چ هیرو بستم و تنها به  هامچشم
  یکم محو شد و سبزه زار موضوع اون مه کم هی یته بود و با تمرکز من روگرف یظ یانگار ذهنم رو مه غل

و   دیسف ی. نگاهم به بالهاخوندیم  ییها نشسته بود و الالسبزه  یزِن بچه به بغل رو هیمشخص شد. 
اون مادرمه؟ اون بال داشت؟ خواستم  یعنیصحنه بغض کرده بودم.  نیا  دنیبزرگش افتاد. از د
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اون زن بلند   یانگار به پاهام چسب زده باشن، نتونستم از جام تکون بخورم. صدابرم اما  ترک ینزد
 بود.  فیشد. چقدر صداش نرم و لط 

 من!  یِ تیمن... آرم یدخترک من... قشنِگ من... پاکزاده -

دهنم گذاشتم. اون... اون مامانم بود. من و در آغوش گرفته بود. دوستم داشت.  یدستم رو رو ناباور
  نیزم ی داشت که رو یبزرگ دی سف  یکه اون هم بالها  دمید یپس... پس چرا ترکم کرد؟ از دور مرد

و   شدنها جمع هاش دور اون و هردو رو در آغوش گرفت. بال  وستیها پ. به جمع اونشدیم دهیکش
 گفت:  کردیکه با عشق نگاهشون م  ی. مرد درحال کردنیمحافظت مانگار ازشون 

 ! نیهست یزندگ  نیشما تنها سهِم من از ا  -

 زدم و به زمان حال برگشتم. آال نگران گفت:  پلک

 ؟ یدید یچ شد؟یچ -

 رو فرو خوردم و گفتم:  بغضم

 !دمی... من خانوادم رو دمن -

 زد و گفت:   یلبخند آال

 !یدیازشون د یر یخوشحالم که بالخره تصو -

 نگاهش کردم و زمزمه کردم:  دمیکه د یاصحنه  یآور  ادی با

 ! دیبزرگ سف یهااونا بال داشتن... بال  -

 خورده گفت:  کهی آال

 !؟یچ -

 .کردنی ما نگاه م یهاافهی لحظه ماکان و هوداد وارد کلبه شدن و با تعجب به ق نیهم تو

 هاش رو تو هم کرد و گفت: اخم هوداد



 ماه کامل 

161 
 

 افتاده؟ یاتفاق  -

 با بهت رو بهشون کرد و گفت:  آال

 ... گفته که...اونا.... اونا... بال داشتن! دهیخانوادش رو د یت یآرم -

  یبود ول  یباورنکردن یحت  بیعج  زیشد. درسته که داشتن بال چهردو شوکه  افهیق هیاز ثان  یکسر  یتو
. ماکان گنیوسط بهم نم  نیرو ا یز ی چ هی کردمی ها انقد تعجب کنن. حس ماون کردمی فکرش رو نم 

 نشستن. بالخره زبونم باز شد و گفتم:  نیزم یو هوداد هم مثل ما رو 

 ها بال داشتن؟چرا اون  -

خانوادم    ریتصو قهیکمتر از ده دق ی! توشدمیکلمه داشتم ُخل م یواقع یسکوت کردن. به معن هرسه
 یکه تو یبزرگ داشتن.... اونم وقت دیکه دوتا بال سف  ی... درحالدمیکه سالها آرزوشون رو داشتم د

 رو ماساژ دادم و گفتم:  امقه ی. شقدیکشی مغزم نم گهی. درافتادمی گ یلعنت نیسرزم نیا

 چه خبره؟  نیبه منم بگ شهیم -

رو از   یز یچ خوانی مشخص بود م کردنی هرسه سکوت م یطور  نیا یهرسه سکوت کردن. وقت بازم
 بگم که آال گفت:  یز یکنن. کالفه خواستم چ  یمن مخف

 . میاز بانو آروشا بپرس دی... بایتیآرم م یستی ماهم مطمئن ن -

 گفتم:  جیگ

 ه؟یبانو آروشا ک  -

 . اون ملکه ماست  -

بلد بود در بزنه! هوداد به سمت در رفت و   یلحظه دِر کلبه به صدا در اومد. چه عجب کس  نیهم یتو
 : دیبه سمت ما برگشت. ماکان کنجکاو پرس  یبا کاغذ قهیبعد از چند دق

 هوداد؟ هیاون چ -

 گفت:  کردی که نامه رو باز م یدرحال هوداد
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 . از طرف هومن. ..اس نامهدعوت  -

 زمان گفتن:  و ماکان با بهت هم  آال

 هومن؟ -

 زد وگفت:   یپوزخند ماکان

 اون عقلش رو از دست داده؟ -

تو مثل   ی ول دوننیم یکه همه چ یباش  ییآدما نیبده ب یل ی. خشدیرد و بدل م نشونینگاهم ب جیگ
 . آال گفت: یزنی دست و پا م  یاحمقا اون وسط دار 

 حاال به چه مناسبته؟ -

 بلند متن نامه رو خوند:  هوداد

مناسبت از هوداد،   نی. به هممیابرپا کرده یسالگرد سلطنت هومن شاه جشن   نیبه مناسبت صدم -
 . هومن شاه!میآوری بزرگ به همراه سه تن از دوستانش دعوت به عمل م یآلفا

 سال؟ صدسال پادشاه بوده؟   نیمن تو شوک جمله اول هوداد بودم. صدم یول م ینزد یحرف کدومچیه

 صدسال؟  -

 تفاوت گفت:  یب ماکان

 آره اون هنوز تازه کاره!  -

 گرد شد. هامچشم

 تازه کار؟ اون صد سال پادشاهه! گه؟ید یکنی م یشوخ  -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین ماکان

 . میما سلطنت هزارساله هم داشت -

 تو گلو خفه شد.  صدام
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 نفر پادشاه بوده؟  هیهز...ار سال؟ هزار سال  -

 هضم کنم.   تونستمیمورد و نم هی نیا گهی. دشدیو ماکان سر تکون دادن. باورم نم آال

 شما چند سالتونه؟  -

 گفت:  آال

 و حدودًا صد سالمونه! میهم سن  باً یما تقر -

 ! ماکان ادامه داد: شهی... باورم نم نای... امن... االن یگره خورد. خدا نمیتو س نفس

 ما فرق داره.  یای دن ین توزما -

 جملش رو کامل کرد. آال

 سال ماست.   ۱ساعت شما  هیهر  -

 هم رد شد. هوداد بالخره لب باز کرد و گفت:  میشونیکردم ابروهام از پ  حس

 ما متفاوته!  نیسرزم یهم تو رشد بچه  -

نداشتم. هوداد کالفه نامه رو وسطمون انداخت و   لیو تحل هیرسما هنگ کرده بودم. قدرت تجز گهید
 گفت: 

 داره.  یانقشه هیلعنت به هومن... مطمئنم  -

 دست هوداد گذاشت و گفت:  یدستش رو رو آال

 ...میاگه ما به اون جشن نر -

 ادامه داد.  ماکان

 . میکرد ین یعقب نش یعنی -

 . کردمیو نگران نگاهشون م جیسر تکون داد. من اما گ هوداد
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 ه؟ یهومن ک -

 هرسه سکوت کردن. گفته بودم از سکوتشون متنفرم؟  دوباره

 به هرسه نگاه کردم. هوداد بالخره سکوت رو شکوند و گفت:  کالفه

 هاست. هومن... پادشاه خون آشام  -

 خورده گفتم:  کهی

 تتون کردن؟ها بهتون حمله نکردن؟ االن به جشن دعوها؟ مگه اونخون آشام  -

 گفت:  ماکان

در صلح هستن اما در   ییجورا هی... همه در روبرو جنگهی علنًا باهم نم چکسی ما ه نیسرزم  یتو -
 !گنیهمد یپشت دشمن خون 

ها در دورو بودن اون  ؟یدر ظاهر دوستش باش یکه متنفر   یاز کس شدیتهش بود! چطور م  گهید نیا
 حرف نداشتن! آال رو به هوداد گفت: 

 ه؟یجشن مال کِ  خی تار -

 فرداشب! -

با   شه یها هماون یعنیشده بود.  دهیچ یپ  یبی به طرز عج زیهرسه سکوت کردن. همه چ دوباره
  یبرا ی! پس ک انتی ... همش خیسر و کار داشتن؟ همش مرگ ...همش دشمن ییزهایچ  نیهمچ

نگرانش شدم.  چرا  دونمی از کلبه خارج شد. نم گردمیهوداد با گفتن: برم  کردن؟ی م یخودشون زندگ
بروز بده. ماکان هم پشت سرش از کلبه خارج شد. آال کتاب رو    خواستیاما نم  ودب یانگار عصب 

 .ستادمیبرداشت و از جاش بلند شد. منم متقابال ا

 ؟یز ی ...خون و خون خورانتیجنگ... خ ن؟یی زهایچ نی گرفتار ا شهیشما هم  -

 گذاشت.  زیم یو کتاب رو رو دیکش یآه آال

 ... اریماز یول میهم داشت یخوب  ینبود... روزا  نیما همش ا یزندگ  -
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 ار؟ یماز -

 !یشکستش بد دیکه با یهمون -

که  یآدم بکشم؟ من؟ من دیدارم. نکنه منم با یافهیچه وظ  دمیتو گلو خفه شد. انگار تازه فهم  صدام
اومدم. آال  رونیاز فکر ب  اسم خودم دنیانجام بدم؟ ترسناک بود. با شن تونمیساده رو نم  یجادو هی
 بود.  یپر از خوراک زی م ینشسته بود و رو یصندل یرو

 .می داشته باش  یانرژ  دی... بامیبهتره شام بخور -

نداشتم و به زور   یل ینگاه کردم. م  زی م یرنگارنگ رو ینشستم. به غذاها  یصندل  یتکون دادم و رو سر
که غذامون رو   یکه به شکل گل درست شده بودن رو خوردم. وقت یک یکوچ یهاچ یچند لقمه از ساندو

 جمع شد. هیاز ثان  یتو کسر   زیم یرو یزد و غذاها  یآال بشکن میخورد

 خانوادت کجان؟  -

 هاش گفت: به دست  رهی هم گره زد و خ  یهاش رو تودست آال

... بعد اون دمید ینامه لعنت هیشدم و  داریروز صبح ب  هی... کردمی م  یزندگمحله جادوگرها  یمن تو -
 نشد.  یاز خانوادم خبر  گهید

 زد و گفت:  ی لبخند نیدستش گذاشتم و فشردم. اال غمگ  یدستم رو رو ناراحت

  سیبرات مهم ن  یرو ندار  زیچ هی ی. وقت استیدرد دن نیداشتن و از دست دادن بدتر ،یدون یم -
مثل قبل    یتونینم گهید یدیو از دستش م یرو دار  زی چ هی یوقت  یبهش ول ی نداشتنش، عادت دار 

 . یکن  یزندگ

بار   کیواسه  زدیاما دلم له له م دمیام رو ند. من خانواده کردمی پوست و استخون حرفش رو درک م  با
ون داده چقد واسش  از دستش هوی کرده و  یهمه مدت باهاشون زندگ  نیکه ا یی. حاال آالدنشونید

هردو به   وزدم    غیج  دهیدر کلبه با شتاب باز شد. ترس هویکه  میخودمون بود یحال و هوا  یسخته. تو
  نشیقفسه س  یبه زور در رو گرفته بود و دستش رو رو  یو زخم  ی. ماکان خونمیسمت در برگشت

مبل   یماکان رو رو یخت. با بدب میو دو طرف دستاش رو گرفت میگذاشته بود. هردو به سمت ماکان رفت 
 . آال نبض ماکان رو گرفت و گفت: مینشوند
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 ! اهیس یجادو  یلعنت -

 تته پته گفتم:  با

 ه؟ی چ اهی... سیجا...دو -

 : د ینال ماکان

 ... اون ... خبرداره!اریماز -

 . ومدیدر م میداشت گر گهیهاش رو بست. با ترس صداش زدم. دگفت و چشم نویا

 ماکان. ری ...ر....نمینم -

 صورتش گذاشتم و گفتم:  یرو رو دستم

 ! یشی... تو خوب میش یتو خوب م -

 مدت کم بد به دلم نشسته بودن. نی. تو ادادمی خانوادم رو از دست م یاز اعضا یکیداشتم  انگار

صورتش برداشتم.  یبود. آروم دستم رو از رو میدستم درحال ترم ریکردم زخم صورت ماکان ز حس
 از من نداشت.  یشدن بودن. شوکه به آال نگاه کردم. اونم دست کم  م یترم هاش درحالزخم 

 وفته؟یم  یداره چه اتفاق -

 صورت ماکان رو چک کرد و گفت:  آال

 ؟یکرد کاری... تو چدونمی خودمم نم -

 !یشینکردم... فقط گفتم تو خوب م  یمن؟ من کار  -

 ماکان اشاره کرد و گفت:   نهیمتفکر سر تکون داد. به قفسه س آال

 و به خوب شدنش فکر کن.  نجایدستت رو بذار ا -

که به  یدستم گرم شد. انرژ  ریکارو کردم و از ته دل خواستم زخمش خوب شه. حس کردم ز  همون
داشتم.   یبیعج  . حسکردمی رو حس م  رومی بار بود که ن  نی. اول کردمی حس م شدی بدن ماکان وارد م



 ماه کامل 

167 
 

  اهمباز نگ شینبود. آال نبض ماکان رو گرفت و با ن  قیاز اون زخم عم  یخبر  گهیدستم رو برداشتم. د
 سر تکون دادم. یکرد. سوال

 !یدرمانش کن  یدختر... تونست یاالعادهتو فوق  -

 باز شد.  شمیهام گرد شد بعد نچشم اول

 !شهیباورم نم -

 به بازوم زد و گفت:  آال

 !هیشدن  زیهمه چ -

 شد و گفت:  یجد هوی

 براش افتاده. یچه اتفاق سیبرم دنبال هوداد... معلوم ن دیبا -

  یعنیرو نگاه کردم.  شی از کلبه خارج شد. کنار ماکان نشستم و صورت خون عیسرتکون دادم و آال سر  
به خونه برگشت. درست   یزخم یاس یافتادم که  یاون روز  ادیروز انداخته؟  نی اون رو به ا یچه اتفاق

  یخون رو و ارمی از جام بلند شدم تا ظرف آب ب ریدرگ  یهارو داشت. با ذهنزخم  نیمثل ماکان هم
لب   ریکردم. ز  زیآب گذاشتم و چلوندمش. آروم صورتش رو تم  یصورتش رو پاک کنم. دستمال رو تو

 لبش کردم.  کیگفت که متوجه نشدم. گوشم رو نزد یز ی کرد و چ یاناله

 نرو...!  -

آال و هوداد باشن به سمت در   که ن یدر بلند شد با فکر به ا یبود؟ دوباره صدا یمنظورش به ک  نرو؟
به تن داشت    یو بلند اهی هم سن خودم مکث کردم. شنل س یدختر  دنیرفتم و درو باز کردم. اما با د

 سرش گذاشته بود.    یو کاله بزرگش رو رو

 ؟ یهست یتو... ک -

 !یایبا من ب  دیبا -
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نسبت بهش   ی. به حس بدکردیم  یدلم رو خال  یشد. صداش تو خیصداش مو به تنم س دنیشن  با
  جیسرم گ دمینفس رو که کش ن یبه سمت صورتم فوت کرد. اول یداشتم. تا خواستم در و ببندم گرد

 شد. اهی رفت و همه جا س

 《هوداد》

 شدی تو حالت گرگ باعث م دنی . دودمیتوانم دو شدم. با تمام لیزدم و تبد رونیاز کلبه ب  یکالفگ با
! چطور ممکنه بعد از  ستین لیدل ی دعوت هومن ب  نیوسط درست نبود. ا نیا ز ی چ چیبهتر فکر کنم. ه

 نیداره! ب یا قشه ن هیمرز من رو نابود کرد، حاال دعوتم کنه به جشنش؟ مطمئنم   بایکه تقر یااون حمله
اون   یتو سی که من باهاش دشمنم.... اگه برم معلوم ن  کنهی بهونه جور م هیموندم... اگه نرم  یدوراه

. ستادمی ا یز یت  ی. با حس بودمیبه وسط قلمروم رس  بای ! تقروفتهیقراره ب یچه اتفاق  یجشن لعنت
غلظت؟ خواستم برگردم که   نیا بهمن؟ اونم   یقلمرو ی! تواهیس  یبو... جادو نی... ادمیبو کش  ترق یعم

  عیتر شم. سرکه هست نگران ینی نگرانش باعث شد از ا یتاحدود دهیترس  افهیرخ شدم. ق با آال رخ به  
 نگاهش کردم. یبازوهاش گذاشتم. سوال یشدم و دستم رو رو لیتبد

 ... یبرگشت کلبه...اونم نه زخم عاد یهوداد... ماکان... ماکان زخم  -

 : میباهم گفت  هردو

 ! اهیس یبا جادو -

 خورده نگاهم کرد و گفت:  کهی آال

 ؟ یدیتو هم فهم -

 اومد. ادمی یز ی چ هوی موهام فرو بردم.  یدستم رو تو کالفه

 کجاست؟  یت یآرم -

 هانیا ی! همهی.... لعنتیحرفش رو خورد و شوکه نگاهم کرد. لعنت هویتا خواست دهن باز کنه  آال
و  خواستنی رو م  یتی. اونا آرمدمیدوشدم و بدون توجه به آال به سمت کلبه  ل یتبد عینقشه بود. سر

قلبم  یتو  بیحس عج نی. امی حالت ممکنش تنهاش گذاشت  نیترتجربه  یو ب  نیتردفاع  ی ما در ب
که  نمیرو مخ رو بب  یاون دختره  خواستمی . فقط اون لحظه مگرفتیاز کجا نشئت م دونمی نم
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سرعتم   یتر قدرتمند  یکلبه بودم. با حس جادو کیمخم باشه! نزد ینشده و بازم مثل قبل رو شیزیچ
 بغل یشده تو  هوشی ب یتی که آرم یاونم درحال دمیرو د ای که شدم. آ ترک یکردم. نزد شتریرو ب 

 کدومشونچیاز ه  یبعد خبر  یاخوند و لحظه یورد عیتا متوجه حضور من شد سر ایمحافظش بود. آ
 یطور ن یا دی. نباکردمی آال رو کنارم حس م. حضور دمیزنان از ته دل زوزه کشنبود. نفس نفس 

رو به   مدکه دستم او یز ی چ نیاول یشدم و وارد کلبه شدم. بدون توجه به کس  ل ی !  تبددی.... نباشدیم
اما  شدمی م یحد عصب  نیتا ا  دیبودم که حد نداشت. نبا یپرت کردم. اون قدر عصب  واریسمت د

کنترل خودم   ییاالن توانا یول بودمی مراقب خودم م دیبا   یدست من نبود.... بخاطر اون طلسم لعنت
مسئول بودم. اگه نبود االن انقد دردسر   یلعنت یرو نداشتم. من مسئول بودم.... من بابت اون دختره 

نبود. تا   نمیسرزم نیاسه او دتیسرم گفت اگه اون نبود االن تنها ام  ینفر تو ه یانگار  هوینداشتم اما 
از  نمیبازوم نشست. قفسه س یرو   یپرت کنم، دست گرم واریرو به سمت د زی م یخواستم گلدون رو

. آال  زدیهام دو دو مچشم ینگرانش تو یها. به آال نگاه کردم که چشمشدیم  نییباال پا  تیعصبان 
 : د ینال

 شه؟یم یاالن چ -

.فکر کن هوداد... فکر...  دمیکش  یهام رو بستم و نفسچشمگذاشتم.  زیم یدستم رو رو یتو گلدون
  یهاش کردم و درحالچشم کیهام رو باز کردم. دستم رو دوطرف بازوش گذاشتم و سرم رو نزدچشم

 هامون کم بود، گفتم: که فاصله صورت 

 باشه!  شتیپ  یتیآخِر امروز آرم دمی بهت قول م -

به ماکان  ی نگاه میآوردم و ازش فاصله گرفتم. ن نییسر تکون داد. دستم رو پا دهیهمونطور ترس آال
 بود انداختم و گفتم:   هوشیکه کماکان ب

 تو حواست به ماکان باشه! -

 نی . درست نبود بعد آخردم یشدم و به سمت کلبه ثنا دو  لیزدم. تبد رونی گفتم و از کلبه ب نویا
 کمکم کنه! ت یوضع  نیا یتو تونستی بود که م یا تنها کس برم ام دنشیمن به د میکه داشت یبرخورد

 《یت یآرم》
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چشمم رد شد.   یهام رو باز کردم. اول همه جا تار بود، چندبار پلک زدم تا تار چشم دیسردرد شد با
خواستم با دستم، سرم رو که از درد درحال انفجار بود فشار بدم اما نتونستم. به خودم نگاه کردم که  

آال و در آخر    رفتن. ماکان... شدیبا طناب بسته شده بودم. تازه مغزم داشت لود م یچوب یصندل یرو
از   وارهایسقف و د یبودم که تمام یچوب یکلبه  هی! به اطراف نگاه کردم. داخل بیعج یاون دختره 
و    بیعج یهاشهیکلبه بود که روش پر از محلول و ش  یگوشه  یبزرگ یچوب  زیشده بود. م دهیخزه پوش 

کردم طناب رو از دستم باز کنم اما انگار   یمختلف بود. سع یهابه رنگ  ییهاهی که درونشون ما بیغر
 دیگفتم. حاال با  ی. از درد آخ آرومشدنیتر مها دورم محکم طناب  کردمی تقال م  ترش یب  یهرچ
به رنگ   ر یبلنِد حر راهنیمن بود باز شد و همون دختر حاال با پ  یدر کلبه که درست روبرو کارکنم؟یچ

که  یالهیت اهیس یهاکردم. چشم گاهداشت، وارد شد. به صورتش ن یبلند یهان یکه آست یمشک
و   شدیم ی ته دلت خال  یکردیهاش نگاه مبه چشم ی. انگار وقتین یمرگ رو بب  یتونستی درونشون م
 . بالخره به خودم جرعت دادم و گفتم: یکردی حس سرما م

 جا؟ ن یا یمن رو آورد یچ یبرا ؟یهست  یتو ک -

.  ختیر ی اگه یرو داخل ظرف د ی رنگ  یرفت و محلول صورت  زی اون بدون توجه به من به سمت م اما
هام رو بستم و لبم رو گاز گرفتم تا تر شد. از درد چشمدورم محکم  یهادوباره تقال کردم اما طناب

 . ادیم در ن صدا

 !یبه نفع خودته تقال نکن -

 ؟ یخوای م یاز من چ -

بود که ترس رو   ی. نگاهش طور کردی شدم، کاش نگاه نم   مونیهام نگاه کرد. اما پشچشم یتو  بالخره
وارد شد.   یچشم رنگ  یپسر   بارنی. در کلبه دوباره باز شد و ادادیبدنم انتقال م یهاتک سلولبه تک 

شد. اون...  دهام گرچشم هویباشمش.  دهید ییاش آشنا بود؛ انگار جانگاهش کردم. به نظرم چهره 
و با نفرت   دم ییهم سا یاون چاله پرت شم. دندونام رو رو یکه باعث شد تو یاون خودش بود. همون 
 شخندی و با همون ن  ستادیا میدو قدم یزد و به سمتم اومد. تو یشخندینگاهش کردم. اما اون ن

 . رمی بگسرم رو باال  دنشید یبود که مجبور بودم برا ستادهیا یمضخرفش نگاهم کرد. طور 

 کوچولو! دهیبرگز  جان یا یمضخرفتون دنبالت گشتم اما تو اومد یایدن  یتو یکل -

 : دمیغر
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 ؟ی خوایاز جونم م یچ -

تم سرم رو از دستش دور کنم اما  . خواسدیکش نییگذاشتو آروم به سمت پا  امقهیشق یرو رو انگشتش
قلبم نگه داشت.   یو رو دی ام عبور کرد و آروم آروم به قلبم رسگونه  ی. دستش از روتونستمی نم
 تر شد و گفت: پررنگ  شخندشین

 !خوامیتوعه م  نیکه ا یز یچ -

پاش   نی کردم اما زانوم رو باال آوردم و با تمام توانم ب دایجرعت و از کجا پ  نیاون لحظه ا دونمینم
 : دیغر دیچیپی که از درد به خودش م یگفت و خم شد. همونجور   یضربه زدم. از درد آخ 

 که با عطوفت باهات رفتار نکنم! یسرتق... خودت خواست یدختره  -

  یترسوتر باش  یهرچ نی سرزم نیا یبودم. تو دهیرو خوب فهم یز یچ هیمثل خودش پوزخند زدم.  منم
که اون  ی ز ی. تنها چشیکه دار ی وانمود کن دیبا یهم ندار  ییروی اگه ن ی. حتی نیبی م بی آس ترش یب

تا االن  هاگ وفتهیب  یاونا اتفاق یبرا  خواستمی آال، ماکان و هوداد بودن. نم کردمی لحظه بهش فکر م 
پوش اشاره کرد. اونم سر تکون   اهیس یبود به دختره یچ دونمی باشه! اون پسر که اسمش نم  وفتادهین

. دادنیرو لو م  یهام همه چکردم ترسم رو بروز ندم اما مطمئنم چشم یداد و به سمتم اومد. سع
 زد و گفت:  یشخندیسرم گذاشت و ن  یدستش رو رو

 د! کر ی... اسم من رو هرگز فراموش نخواه امیمن آ -

.  شدیم  شتریهر لحظه دردش ب  دیچی تو سرم پ یز یکرد. درد ر یو گفت و شروع به خوندن ورد نیا
مغزم بهم متصل بودن رو از   یکه تو ییها. انگار رگ دمیکش غ ینتونستم تحمل کنم و از ته دل ج گهید

  یمتالششت کنم. توان تکون خوردنم نداشتم. مغزم دا کاری چ تونستمی . اون لحظه نمکردیهم جدا م
 . دمینفهم  یز یچ گهیزدم و د غی لحظه از درد اسم هوداد رو ج نیآخر ی. توشدیم

 《هوداد》

 ینقطه هی  یتو یچوب یکلبه هیبود.   نیسنگ جانیا یشدم. هوا  ل یو تبد ستادمیثنا ا یکلبه  یجلو
  یپات رو هم به سخت یجلو یحت  کهیوجو داشتن؛ طور  یظیغل یهاکلبه مه نی دور افتاده... اطراف ا

جادوگر طرد شده بود.  هی. اون شدمی م کیاغواگر نزد هیبه   دی... نباجانیا ومدمی م دی. من نبایدیدیم
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از فرقه جادوگرها طرد شده بود. من مجبور بودم. در کلبه   اهی س یاز جادو و استفاده یبخاطر اغواگر 
 داد و گفت:  هیکه تنش بود به در تک   ییباز شد و ثنا با همون لبخند اغواگرش و لباس بدن نما

 سعادت شده؟ نیباعث ا یز ی! چه چریمِن حق یهوداد بزرگ... دِم کلبه -

بود خام کارها و حرفاش   یمکار بود. کافروباه  هیبود. اون  یحرکات و حرف زدنش پر از لوند  تمام
  ی. دستم رو توفروختی م  یکی تار ی به اهال شتریقدرت ب یو برا کردی روحت رو تصاحب م یشدیم
 گفتم:  شخندیشلوارم فرو کردم و با ن  بیج

 ! یکن داینفر و برام پ هی خوامیم -

  یکلبه که ب رونی کس بسرش وارد کلبه شدم. بر ع شد و وارد کلبه شد. منم پشت  ترق یعم  لبخندش
. ثنا به سمتم اومد و ستادمیسرزنده بود. وسط کلبه ا یهاو رنگ  روح و سرد بود، درونش پر از گل 

 ام به سمت بازوم حرکت داد و گفت: سرشونه ی. دستاش رو از روستادیمماس بدنم ا

 من اومده؟ ش یکردنش پ دایپ یکه هوداد بزرگ برا هیاون شخص ک -

 نکنم. محکم گفتم:  کردم به حرکات دستش توجه  یسع

 کن.  داشیفقط برام پ -

 هام زل زد.چشم یتو  ستادوی. روبروم ادیکرد و دورم چرخ یمکث 

 رسه؟ یبه من م  یدر مقابل چ -

 .خوادیم یز یکمک حتما چ  یدر ازا دونستمیم

 ؟ یخوای م یتو چ -

 لب زد: دستاش رو دور گردنم حلقه کرد مماس لبم  دویخند  زیر

 با من باش! -
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اما االن  کردمی م یدور  یکی از تار د یمن بود با یکه رو ی. بخاطر طلسم خوادیازم م رون یبودم ا مطمئن
قلبم   ی. ثنا رو هل دادم تا ازم جدا شه. دستم رو رودیکش   یبد ری خطر بود. قلبم ت یتو یت یجوِن آرم

 هم فشرده گفتم: یرو ی. با دندوناکشهی داره درد م یتیآرم کردم ی گذاشتم. حس م

 کن! داش یپ ترع یهرچه سر -

  یهاش کتاب تکون داد و از قفسه کتاب   ی. ثنا سر فشردیدستش گرفته بود و م  ی قلبم رو تو یکس انگار
کرد. ورد که  یآورد. به سمتم اومد و دستم رو گرفت. بلند بلند شروع به خوندن ورد رونی ب یمیقد

. دستاش رو دور گردنم حلقه کرد. مجبور بودم! در کلبه با شدت باز شد اما ثنا  ستادیتموم شد روبروم ا
 . دیاما همون لحظه ثنا من رو بوس  دمیداد آال رو شن  یازم جدا نشد. صدا

 نه هوداد!  -

  ازین یتر ش ی ب یرویبه ن  ایمقابله با آ ی. براکردمی هام حس مدر رگ  یشتر یاش قدرت ب بوسههر   با
 دمشیبا اون وضع د ی. وقتشد دار یذهنم پد یدر اونجا بود تو یتیکه آرم  ییجا ریکم تصوداشتم. کم

ظاهر   نسرشوها بودن تله پورت کردم. درست پشت که اون  ییصبر نکردم و به جا  نیاز ا ترش یب
از دست دادن نداشتن. گردن  یبرا یداشتن؟ فرصت گهیباهم د یها چه ارتباط اون ا؟یو آ یشدم. کسر 

شکستن   ی. صداچوندمی هام گرفتم و پدست  یبود رو تو ستادهیکه پشت به من ا یکسر 
به   نیبا زم   یبرخورد کسر  یصدا دنیبا شن  ایآافتاد و  نیزم  ی. رودمیگردنش رو شن یهااستخون

چشمش خون   یوولو شد و از گوشه یصندل یجون رو یب  یت یرو رها کرد. آرم یت یبرگشت و آرم مسمت
 به سرتاپام نگاه کرد و پوزخند زد.  ای. آزدمی بودم و نفس نفس م  یشد. در حِد مرگ عصب   ریسراز

 ! یکنیطلسم کوچولوت رو فعال م یکه بالخره دار  نمیب یم -

 : دمیغر

 بذار بره! -

 انداخت و گفت:  یتیبه آرم ینگاه مین

 کوچولوم رو بهت بدم.  یاسباب باز  تونمی اوه... نم -
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ور شدم اما اون دستش رو به سمتم گرفت و با جادوش من رو به شدت به عقب سمتش حمله  به
ندارم   یبود. مطئمن بودم در مقابلش شانس یدرتمندجادوگر ق  ایبرخورد کردم. آ واریپرت کرد و به د

 ور شدم. کم آوردن نبود. دوباره به سمتش حمله  یجا  نجایاما ا

 《یت یآرم》

جون به روبروم    یرو درک نکرده بودم. ب تمیو موقع دمیدیبهوش اومدم. هنوز تار م  یقیعم یسرفه  با
  کاریچ  نجایافتاده بود به خودم اومدم. هوداد ا نیزم  یرو یکه زخم یهوداد دنینگاه کردم با د

بودن  گهیمبارزه با همد ریها اونقدر درگ. اون دیچی پ جانی اومده تا نجاتم بده؟ دلم از ه یعن ی کرد؟یم
دهنش رو ُتف کرد و   یبلند شد و خون تو نی زم یکه متوجه به هوش اومدن من نشدن. هوداد از رو

 هی. تو اورد یاما هوداد کم نم شترهیب  ایشدن. مشخص بود زور آ ریحمله کرد. باهم درگ  ایبه سمت آ
هوداد   یگلوش رو گرفته بود که پاها یکوبوند. طور  واریهوداد رو گرفت و اون رو به د یگلو ایلحظه آ

داشت گلوش رو آزاد کنه  ی. هوداد سعزدی نبض م امقهیفاصله داشت. از استرس شق  نیاز زم بایتقر
 اومد که گفت:  ایآ ی. صداتونستی اما نم

 تو به سر اومده هوداد!  یدوره گهید -

ورد خوند.    یبلندتر  یکه آزاد بود رو باال آورد و با صدا یکرد. دست یحرف شروع به خوندن ورد نیا با
به   یبه سمت هوداد رفتن و مثل طناب  یرنگ اهیس یهاصداش بلندتر شد از گوشه کنار کلبه گرده یوقت

وفته. اون بخاطر من  یواسه هوداد ب  یبزارم اتفاق  دی. نباارمیدارم باال م  کردمی. حس مدنیدورش چرخ 
 . جاستنیا

 مغرور! یخداحافظ آلفا -

تر شدن.  هوداد از  شده بودن جمع   میضخ یدورش که مثل طناب  یهادستش رو مشت کرد و گرده  ایآ
 زدم.  غی اون صحنه رو نداشتم. از ته دل ج دنیتحمل د گهی. دزد ادیدرد فر

 نه! -

دور  اهی س یپرت کرد و اون جادوها یارو به گوشه  ا یبا شدت آ ییروی من مثل دفعه قبل، ن غیج  با
زجر   یهااز اون طناب یافتاد. به دست خودم نگاه کردم خبر  نیزم  یجون رو ی هوداد محو شدن و ب

 : فتمگ ه یوقُت تلف نکردم و به سمت هوداد رفتم. سرش رو در آغوش گرفتم و با گر گهیاور نبود. د
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 ! ریهوداد... بخاطر من نم  ری ... نمری نم -

 خانوادم رو داشتم. یاز اعضا یکی. اون لحظه واقعا حس از دست دادن کردمیهق مهق گهید

 کته!اشکت هم دم مش ،یرو مخ  ی لیخ کهن یاز ا یجدا -

نگاه کردم. تا نگاهش به   شدیهام رو باز کردم و بهش که از بغلم بلند مهوداد چشم یصدا دنیشن  با
بغلش پرت کردم و دستم رو  یدست خودم نبود. محکم خودم رو تو گهیزد. د یمن افتاد لبخند محو

  کردمی نم رفک نیکه برام مهم بودن زنده بودن هوداد بود... به ا یز ی. اون لحظه تنها چدمیچی دورش پ 
فکر   نیو رو شده... اون لحظه فقط و فقط به ا ریدلم ز کردمی فکر نم نی.... به اکنمی چرا من بغلش م 

  هیهوداد تو جاش تکون خورد. بعد چند ثان م،ییهویکه هوداد بخاطر من نمرده.با جهش  کردمیم
صدام بود  یوکه ت یگوشش با همون بغض ریو محکم بغلم کرد. ز دیچ یگرمش دورم پ یهادست
 گفتم: 

 . دمیبخشی وگرنه هرگز خودم رو نم  یخوشحالم به خاطر من نمرد -

دلم رو لرزوند. به خودم   کشیکار کوچ نیکه با هم  دونستی . نمدیوار پشتم کشرو نوازش  دستش
. با  کنمی م هیو گر افتاد دوساعته تو بغلش لم دادم ادمیتازه  کردم؟ی م  کاریاومدم... من داشتم چ

  ترش یو ب دمیتو گلوش رو شن  یخنده یانداختم. صدا ریخجالت ازش جدا شدم و سرم رو به ز
  میاشک یهاام رو گرفت و سرم رو باال آورد. به چشم. با انگشت اشاره و شصتش چونهدمیخجالت کش 

هام دو دو چشم  یوهام رو گرفت. همونطور که نگاه نافذش تنگاه کرد و با شصتش آروم نم چشم 
 گفت:  زدیم

 هات رو نداره! ارزش اشک  زیچ چیه -

 گهید کردمی شدم. حس م  یخیهام سرد و . محو اون چشمدمیشنی سرم م یتپش قلبم رو تو  یصدا
از جا   یدست زدن کس ی. با صداکردمی اون سرما رو حس نم  گهیمن د دمی. شاستیمثل قبل سرد ن

 و گفت:  ستادیروبرومون ا زدی که دست م یدرحال  ایو ترسون نگاهم رو برگردوندم. آ دمیپر

 ! یاعاشقانه  یچه صحنه  -

 که من به پشتش رفتم. ستادیجلوم ا ی. طور میستادیدستم رو گرفت و باهم ا هوداد
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 بالخره دست زدنش رو متوقف کرد و گفت:  ایآ

 !یخارج ش  جانی... اون دختر رو بهم بده تا بزارم زنده از اهیکاف ایمسخره باز نیا گهیخب د -

 خونسرد بهش نگاه کرد و گفت:  هوداد

 ؟ یدیشن گنیمن م یکه درباره   ییزایچ -

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  هی ایآ

 خودخواه که باعث مرگ خانوادش شد!  هیمغرور...  ینهی هوداد بزرگ... گرگ -

نگاهم به دست هوداد افتاد که از  ؟یچ  یعنیگفت؟  یو هوداد رد و بدل شد. چ ای آ نینگاهم ب شوکه
شده بودن. با استرس دستم رو  د یدستش سف  یکه تمام بندها یشدت خشم مشتش کرده بود طور 

کم باز کرد.  و مشت دستش رو کم  بهم انداخت ینگاه  میدادم. ن یبازوش گذاشتم و فشار آروم یرو
 نگاه کرد و گفت:  ایبه آ  ارهدوب

 وسط جا موند!  نیا یز یچ هیآاا...  -

  کاریچ خواستی. استرس تمام وجودم رو گرفته بود. مرفتی م  ترک یقدم نزد هی گفتیکه م یاهرکلمه  با
هوداد   دونستمینسبت به هوداد داشتم. انگار م یاعتماد خاص  هینگران بودم اما ته دلم  نکهیکنه؟ با ا

 گفت:  شدیم  کی . هوداد همونطور که قدم به قدم به آال نزدکنهی نم یکار اشتباه

 سنگ؟!  کهیت هی یهوداِد متعلق به هوداِد حت یقلمرو یکه تو یز ی چ گنیکه م یدینشن -

هوداد اما دوباره فاصله رو کم  قدم به عقب رفت.  هی ای. آدید ایآ یهاچشم یتو  شدی و م دیترد حاال
 کرد و گفت: 

 !ارمی م رونیکه به تعلقات هوداد چشم داشته باشه اون چشم رو از کاسه ب یکس -

 کرد و گفت:   ایسرش رو مماس صورت آ هوداد

 ه؟ی... به نظرت جزات چ یرسوند بیاز تعلقات من آس یک یتو به  -
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داشتم.  ی بی حس عج  هی. دیچیهوداد دلم پ  یها. از حرف شدی م نییباال و پا   جانی از ه نمیس قفسه
بود. از   یام کافدل وامونده دنِ یمن رو نگفت اما همونش هم واسه لرز  یدرسته که جمع بست و تک 

  یردتر . هوداد با لحن خونسدمیدی رو نم  ایآ افهی و ق استیآ یهوداد روبرو دمیدی فاصله فقط م نیا
 گفت: 

 نداره!  یهوداد با تعلقاتش شوخ کن که  فیهمه جا تعر نویا -

.  دمیجام پر  یکه از صداش تو دیمحکم کوب  ی. طور دیکوب ایآ نهیگفت و با کف دست به قفسه س نویا
 : د یافتاد با نفرت به هوداد نگاه کرد و نال نی زم یکرد و با زانو رو یاناله  ایآ

 !ستیقصه ن انیپا نیا -

 گفت:  ومدیکه به سمت من م یدرحال هوداد

 ! ترسهینم یز یهوداد از چ -

 دوختم. آروم گفت:  شیالهیت یهارو به چشمدستش گرفت. نگاهم یو بازوم رو تو  ستادیا روبروم

 ؟ یخوب  -

دستش رو به سمت هوداد گرفته بود و   ایسر هوداد افتاد. آخواستم جوابش رو بدم نگاهم به پشت  تا
ورد خوند منم دستم   کهنی. همزمان استادمیوبروش ابخونه، هوداد رو کنار زدم و ر یتا خواست ورد

 زدم:   غیرو به سمتش گرفتم و ج

 ! زارمی نم -

بلند   یبد ی و بنفش به هم برخورد کردن و مثل انفجار صدا اهیس یرویلحظه هم زمان دو ن نیا تو
هام روباز  از درد گفتم. آروم چشم  ییبرخورد کردم و آ واری. محکم به دمیشد و هردو به عقب پرت شد

و اون   ای آ دنمونده بود. جس یازش باق  یز ینابود شده بود و چ بایکردم و به روبروم نگاه کردم؛ تقر
 کردم؟ کاری افتاده بود. با بهت به دستم نگاه کردم. من چ یاپسره گوشه 

 نگاه کردم و گفتم:  شدی که از جاش بلند م  یبه هوداد ناباور

 تونستم! من بالخره تونستم! من... من -
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 به سمتم اومد و دستم رو گرفت. بلندم کرد و گفت:  هوداد

 .میترک کن  نجاروی ... حاالهم بهتره زودتر ایتونیم دونستمی م -

. میبود یاگهید یکلبه  یشد و پلک که زدم تو اهیهمه جا س هیچند ثان یبعد برا یاگفت و لحظه نویا
 .نگاه کردم  کردیم  یکه نگران طول و عرض کلبه رو ط ییهوداد ازم فاصله گرفت. به آال

 آال؟ -

بغل   نیما گل از گلش شکفت. به سمتم اومد و محکم بغلم کرد. به ا دنیسرش باال اومد و با د عیسر
بهش زدم. هوداد اما فقط نگاهم کرد. آال   یداشتم. در همون حال به هوداد نگاه کردم و لبخند ازین

 گفت:  یبالخره ازم جداشد و سرتا پام رو نگاه کرد. با نگران

 که نشد؟ تیزی چ ؟یخوب  -

 زدم و گفتم:  یآرامش پلک با

 خوبم!  -

. تا خواستم بگم من تونستم ستادی. به سمت هوداد برگشت و روبروش ادیکش یاز سر آسودگ ینفس
خورده بهشون نگاه کردم.   کهیآال به هوداد حرف تو گلوم خشک شد.  یلیبا س  داکنم،یهام رو پقدرت 

 گفت:  ی لرزون یآال به صدا

 ! شهیهوداد... هم یخودخواه بود  شهیهم -

افتاد که با لباس   ی. تازه نگاهم به دختر کردیبود و به آال نگاه م ستادهیاما ساکت و صامت ا هوداد
نسبت بهش    یگذاشته بود. حس خوب شیگرید یپا یرو رو لم داده بود و پاش   یصندل یرو یه یفج

 هوداد بهش نگاه کردم.  ینداشتم و ناخودآگاه اخم کردم. با صدا

 !میبر جان یبهتره از ا -

 گفت:  یاون دختر بلند شد که با لحن لوند یحرف به سمت در کلبه حرکت کرد. صدا نیا با

 نره هوداد!  ادتی قولت  -
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به سمت دختر هجوم برد و گلوش رو گرفت.   یزد. آال عصبان  رونینگفت و از کلبه ب  یز یچ هوداد
بودم و به کارهاشون  ستادهیاون وسط ا یشب باز  مهیچه خبر بود؟ درست مثل عروسک خ جانیا

 گفت:  تی . آال با عصبانکردمی نگاه م

 کن! رونیفکر هوداد رو از سرت ب -

 گفت:  یرو مخ  یِ لکسیدختر با ر اون

 !مونهی فرمانده سر قولش م  -

 زد و گفت:   یپوزخند آال

 !یکورخوند -

نفس رو   نی. تا اول می. با هم از کلبه خارج شددیرو رها کرد و به سمتم اومد و دستم رو کش گلوش
 شد.  نیسنگ نمیانگار س  دمیکش

 نه؟یانقد سنگ نجایا یچرا هوا -

 گفت:  یاگرفته  یبا صدا آال

 !هیدیچون پر از پل  -

 . میشده بود، رفت رهی خ یاکه به نقطه یدو به سمت هوداد هر

...  رهیذهنش درگ دونستمیحرف به سمتمون اومد. م  یبهمون انداخت و ب ی صداش کرد. نگاه آال
 یابهش داده بود؟ آال دست هردومون رو گرفت و لحظه  یبود؟ هوداد چه قول یاون دختر ک یعنی

با پاهاش ضرب گرفته بود با    نیزم یکه از استرس رو یل. ماکان درحامیکلبه هوداد بود یبعد تو
هوا من رو در آغوش گرفت. نگاهم به   یخورد اما بعد به سمتم اومد و ب  کهیما روبروش  ییهوی  رحضو

شده؟ ماکان ازم جدا شد و دستش رو   ینطور ی. چرا اکردی هوداد افتاد سرد و خاموش نگاهم م
 کرد و گفت:  هام نگاه چشم یدوطرف صورتم گذاشت. تو

 ؟ یخوب  -

 گفتم:  اوردمی م  نییصورتم پا  یکه دستش رو از رو یدرحال 
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 خوبم... زخمات چطورن؟ -

 : میآال هرسه به سمتش برگشت یخوبم تکون داد. با صدا یبه معن یفقط سر  ماکان

 !میدِل ماجرا هست یحاال تو یول  ارهی رو بدست ب روشین  یبه دور از حواش  ،یتیآرم میما خواست -

 و ادامه داد: دیکش  ینفس

که بدست آورده  یهر اطالعات ی... حاال هرک میجشن بر  نیبه ا میامشب جشِن هومِن... ما مجبور -
 . مینش ریامشب افتاد غافل گ یبگه تا حداقل اگه اتفاق 

  یرو ییتاچهار شد؟ی م یامشب چ یعنی. دیچی و ماکان سر تکون دادن اما من دلم از استرس پ هوداد
پناه   یو ب  دهینشستم. چقدر ترس های صندل نیا یافتادم که رو یبار  نیاول ادِ ی. مینشست های صندل

 . آال شروع کرد: ستمیاما االن تنها ن دمیترسیبودم. درسته االن هم م

 !دونمی هنوز نم لیبه چه دل  یِ تیبه دنبال آرم  ایکه آ میدیما فهم  -

 ادامه داد:  ماکان

 !یت یخودش اومده باشه دنبال آرم  اینکرده پس ممکنه آ یهنوز خودش رو وارد باز  اریماز -

 همه اتفاق بخاطر من افتاد. هوداد گفت:  نیا نکهیداشتم از ا یهمه سرتکون دادن. حس بد بازم

 کنه!  دایتسلط پ روشیتونست به ن  یت یآرم -

 و آال بهت زده گفتن:  ماکان

 ؟ یچ -

 صدام نلرزه. کردم   ینوبت من بود. سع حاال

 !نهیبب   بیهوداد بخاطر من آس خواستمی چطور تونستم اما اون لحظه فقط نم دونمی نم -

 بود که با حرف آال نگاهش کردم.  نیی . سرم پاکردمی نگاهشون رو حس م ینیسکوت کردن. سنگ همه

 ه؟یجادوت چه رنگ  -
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 : میو هوداد همزمان گفت من

 بنفش!  -

... مثل رهیگی ندارم. دلم م یحس خوب کنه؟ی م ینطور یهودا نگاه کردم اما اون نگاهم نکرد. چرا ا به
 که بچش خطا کرده و اون توجهش رو از بچش گرفته باشه.  یپدر 

بود و ازم دفاع   شمیماکان پ نکهیچه برسه به هوداد... قبال از ا کردمی خودم رو هم درک نم احساسات
واقعا االن  ؟یتیآرم  یزد: االن چ  ادیتو سرم فر ییاالن... االن... صدا یم ولداشت یحس خوب کردیم
تو فکر در اومدم   ازآال که اسمم رو صدا زد  ی! با صدادونمی االن فرق کرده؟ خودمم نم  یز یچه چ ؟یچ

 و بهش نگاه کردم.  

 ؟یجادوت رو به ما نشون بد یتونی م -

که آال قبالً خونده بود رو تکرار کردم انگار از قبل اون   ییا ورده تونستم؟یبه دستام انداختم. م ینگاه
بنفش که   یگو هی. شدی تر مدرون دستم بزرگ  یگو گفتمیکه م یاوردهارو حفظ بودم. با هر کلمه 

که متحرک   مدست یبنفش تو یداشت. دست از خوندن ورد برداشتم و به گو یصورت  یهادرونش رگه 
 بود نگاه کردم. آال شوکه گفت: 

 !روین نی... انیا -

هام زل زد  چشم ینگاهش کردن. آال تو جیبهش نگاه کردم. نه تنها من، ماکان و هوداد هم گ یسوال
 و گفت: 

 بوده!  شیشده.... هزارسال پ دهید  نیسرزم  نیا یتو  روین  نیکه ا یبار  نیآخر -

داشته باشم؟ آب دهنم رو قورت دادم   یقدرت  نیه من همچحبس شد. ممکن بود؟ ک نمیس یتو نفس
 و گفتم: 

 بد؟  ایخوبه  نی... انیحاال... ا -

 سرش رو تکون داد و گفت:  آال

 داره! یادیخواهان ز   ،یمیو قد لی اص  یروی ن هیمسلمًا  -
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 یدوشمه. با صدا یرو  یبزرگ  تی چه مسئول کردمیشد. انگار حاال تازه داشتم باور م ادیقلبم ز تپش
 هوداد بهش نگاه کردم.

 که افتاد... یاتفاقات بد یبه دور از همه  -

 هام زل زد و ادامه داد: چشم یتو

 کنه! دایتونست قدرتش رو پ یت یآرم -

رنگ  هیرنگ خاص بود...  هی یهاش نه سبز کامل بود نه آب غرق شدم. چشم   شیآب یهاچشم یتو
 مخصوِص هوداد!  یخاص... رنگ 

 ! می جشن حاضر ش یبرا د ی... باشهیم ریره ددا -

 حرِف آال، پل نگاهمون شکست. هوداد و ماکان از جا بلند شدن و ماکان گفت:  نیا با

 . زنمی سر به اونجا م هیام دور بودم وقته از کلبه یل یخ -

 بهش سر تکون داد و گفت:  هوداد

 .زنمیها مسر به مرز  هی -

 .کردی محو نگاهم م یکه با لبخند  یین موندم و آالبدون حرف از کلبه خارج شدن. م هردو

 من باعث دردسرتون شدم؟  -

 آال جون گرفت و گفت:  لبخند

 ... شهی... هممیدردسرا رو داشت نیا شهی ... ما همیت ینه آرم -

. از  میرفت دمیبار خواب   نیکه اول یجاش بلند شد و دستم رو گرفت و بلندم کرد. به سمت همون اتاق  از
  کنمیمدت کم حس م  نینگذشته باشه اما تو هم ی ادیمدت زمان ز دیشا  جان یکه اومدم ا یوقت
  ری به سمتم برگشت و دستش رو ز هوی. ستادیگوشه اتاق ا یقد نهیآ یکردم. آال جلو ریی تغ  یلیخ

گرد به کارهاش نگاه   یهاکرد و سرتا پام رو نگاه کرد. با چشم زیهاش و رچونش گذاشت. چشم 
 دایپ یز ی نگام کنه اما چ یطور ن یباعث شده آال ا یز یچه چ نمی. به خودم نگاه کردم تا بب کردمیم
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  کاری. داره چکردمی گرد نگاهش م یهاتو هوا زد. هنوز با چشم   یباز شد و بشکن  ششین  هوینکردم. آال 
 دستم رو گرفت و گفت:  کنه؟یم

 درستت کنم که همه کف کنن! یجور  هی -

 ؟ یکن  کاریچ یخوای م -

 زد و گفت:   یچشمک

 ! ینیب یم -

 یهااش گردهخوند. با هر کلمه  یو همزمان ورد دیهام رو رها کرد. دورم چرخرو گفت و دست  نیا
بودم. آال   ستاده یا بای ز یرنگها یباز  نیوسط ا جی. گشدنی م ترش ی ب دن،یچرخیکه دورم م یاقره ن

  کهی خودم دنی. با دستادمیا نهیآ  یو با ذوق نگاهم کرد. به خودم جرعت دادم و جلو  ستادیبالخره ا
کرم رنگ داشت   یساتن  ری حر ر یکه ز ری از جنس حر یآسمون  یبلنِد آب  راهنیمن بودم؟ پ نیخوردم. ا

 مییبلند و خرما  ی. موهازدی شده بود و برق م یز یر یهای موج، منجوق دوز  هی شب ری حر  یتنم بود. رو
حالت داده   یقشنگموهام هم به صورت  نییبسته بود. پا نیی شل پا یفرق گرفته شده بود و دم اسب

باز نگاهم  شیکه با ن صورتم نشسته بود. با ذوق به طرف آال   یرو  یساده و مات شیشده بود. آرا
 برگشتم. کرد،یم

 منم؟ نی... اشهیباورم نم -

 ذوق زده گفت:  آال

 ! یشد یز یعجب چ  -

 کرد و گفت:  یمرموز  یخنده

 !یاز جات تکون بخور  زارنی امشب نم -

 تعجب گفتم:  با

 ؟ یک -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو
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 !یفهم یخودت م  -

  یلباس  نی همچ یخودم اونم تو دن ی. دروغ چرا از دستادمیا نهیآ یباال انداختم و دوباره جلو یاشونه
نرفته بودم.... البته  ازهین ییهالباس  نیکه به همچ ییهای ذوق زده بودم. من تاحاال به مهمون 

بار   نیاول یاو االن بر   دمینپوش یمجلس لباس  وقتچینرفتم! ه یکه من اصال مهمون نهیترش ادرست 
. دمیکه آال رو حاضر و آماده د یپوشیم یدارم. به سمت آال برگشتم تا بهش بگم تو چ  یزدگحس ذوق 

  یابه رنگ نسکافه  یکوتاه  دارِ یآست  راهنیاسکنش کردم. پ  نییو قشنگ از باال تا پا دیابروهام باال پر
دار هم فرق گرفته بود و حالت  ششده بود. موها  نیتزئ یقشنگ یهایبا َزر  راهنی پ یتنش بود که رو

 داشت. ذوق زده گفتم:  یم یمال شیدورش باز بود. مثل من آرا

 ! یچقدر خوشگل شد -

 و گفت:  د یذوق من اونم خند از

 بگذرونه.   ریخدا امشب و بخ  -

با جشن   شدی من مصادف م یمهمون نی. اولشدمی داشتم منفجر م  جانی تکون دادم. از شدت ه سر
ها دردسر درست نشه. آال دستم رو گرفت و با کمکش از پله دوارمیها! استرس نداشت؟ امآشام خون
  بانفر  نی شد. منم پشت سرش وارد که شدم، اول ییرای. آال دستم و رها کرد و وارد پذمیرفت  نییپا

اما  دمی ند یادیز یهامرد میزندگ ی. من تومیبود گهی هوداد چشم تو چشم شدم. هردو محو همد
  دیسف ونی با پاپ  دیسف راهنی جذب و پ یشده بود. کت مشک پی اقرار کنم هوداد واقعا خوشت تونمیم

  یصداروشنش رو به سمت باال حالت داده بود. با  یشلخته یاون رو به شدت جذاب کرده بود. موها
هم مثل هوداد نگاه کردم. ماکان  کرد،ی باز نگاهم م شی که به ن  یسرفه چشم ازش گرفتم و به ماکان

 نهی باز بود و س اشقهی یرو یتفاوت که دکمه  نی بود با ا دهیپوش  دیسف راهنی با پ یکت مشک 
  یرو مو بلندش هم به سمت باال حالت داده بود اما چندتار  ی. موهاکردیم ییاش خودنماهبرنز 

 باال انداخت و گفت:  ییصورتش افتاده بود. ماکان ابرو

 .میدوتا خانم خوشگل بردار  نیچشم از ا دیهوداد به نظرم امشب نبا -

ماکان   یبه بازو  یو مشت آروم دیخند   لکسیانداختم. آال اما ر ریو من با خجالت سرم رو به ز دیخند
ماکان رو گرفت و منتظر به من نگاه کرد.   یهستن. آال بازو یمی صم گهیباهمد ی ل یزد. مشخص بود خ

به هوداد بودم اون هم نگاهم  رهی تپش قلبم تند شده بود. خ گرفتم؟ی هوداد رو م یبازو دیاالن با
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  یعنیهاش شده بودم. من چم شده؟ . محو چشمستادی. به سمتم آروم قدم برداشت و روبروم اکردیم
هاش انقد قشنگ افتاد. پسر هم لب شی و صورت یاقلوه یهاجنبه شدم؟ نگاهم به لب یانقد ب

 یهادستبازوش سر خورد.   یصورتش به رو یهوداد بازوش رو به سمتم گرفت. نگاهم از رو شه؟یم
 ی. تودیمون هم به صفر رس کم  یهمون فاصله  کارنیبازوش گذاشتم. با ا یزده از استرسم رو رو خی

بودن. نگاهم رو به   ستادهیا یدر ورود یا نگهبان جلوت. چندمیکاخ بود هی یورود یچشم بهم زدن تو
.  کردیم  ترسناکاون رو  شیورود بیو غر  بیعج یهاکاخ پر زرق و برق روبروم انداختم. مجسمه 

  یبهم انداخت و درحال  ینگاه میبه هوداد بچسبم. هوداد ن  ترش یباعث شد ب نی استرس داشتم و هم
 گفت:  میرفتیم  یکه به سمت ورود

 من تکون نخور کوچولو! شیکه افتاد از پ یهر اتفاق -

ها هم اون نگاه کردم. از چهره  ومدنیحرفش سر تکون دادم. به ماکان و آال که کنارمون راه م به
 نیو ا وفتهیب  یاون کاخ قراره چه اتفاق یتو میدونستی کدوممون نم چیاسترس مشخص بود. ه

کردن و در کاخ رو باز کردن. با باز   یمیهوداد تعظ دنیا دها ب. سرباز کردیم  ترش یاسترسمون رو ب 
 ی نگاهم کرد. نگران تو ی. هوداد سوالستادمیاون هجم از آدم ناخودآگاه ا دنیشدن در و د

 کرد و آروم گفت:  رییرنگ نگاهش تغ  دیرو د میهاش نگاه کردم. هوداد تا نگرانچشم

 بزنه! ب یبهت آس  یکس  ذارمی نم  یمن  شیپ  یوقت -

 . خوردی گوشم م یهاش به اللهنفس  کهی گوشم آورد طور  کیرو نزد  سرش

 حق نداره به تعلقات هوداد چشم داشته باشه!  یکس -

نه تنها بدنم بلکه قلبم هم خودش رو وا داده  دیحرفش لرز  نیرو گفت و ازم فاصله گرفت. تنم از ا نیا
 .میو باهم وارد شد دمی کش یقی بود. نفس عم

گرد  یزهای! مدنی ها هم آهنگ گوش ماون دونستمی . نمشدی پخش م یمینگ مالآه یصدا
 یاز افراد  یبودن. بعض ستادهیشده بود که دور هر کدومشون چند نفر ا دهیدورتادور سالن چ ستادهیا

آشام هستن. دوباره به داد که خون صی تشخ شدیبودن و م دهیجشن حضور داشتن رنگ پر یکه تو
  یمدت طوالن نیا یچطور تو کردمی فکر م  نینبود و به ا  ی از صندل یکردم خبر  اهنگ تی جمع
به اطراف نگاه کردم.   یشتر ی. با دقت بمیستادیو دورش ا میرفت  یز ی! هرچهارتا به سمت مستن؟یایم

کاخ ترسناک و داشتم   هیها انتظار شام آگفتن قصر خون ی . وقتزدی بود و برق م  ییقصر طال یهمه جا
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آروم درحال رقص در وسط   یبود! چند نفر   یزنید یهاشنیم یان یتو یدرست مثل قصرها جانیاما ا
رو بهمون تعارف کرد.    یسرخ رنگ یهابه دست به سمتمون اومد و جام  ینیس یسالن بودن. خدمتکار 

  ورکرد و از ما د یمیرو برداشتم. خدمتکار تعظ   یها جامهارو برداشتن و منم به تبع از اون هرسه جام 
هوداد رو نگاه کردم.   یمچ دستم نشست. سوال یرو یجام رو بنوشم دست اتیشد. تا خواستم محتو

 معروفش رو زد و گفت:  شخندین

 مناسب سنت باشه کوچولو!  های دنینوش  نیا کنمی فکر نم -

 شدیمیخودخواه... چ یگذاشتم. پسره  زی م یکردم و جام رو رو یاما من اخم دنیخند  زیو آال ر ماکان
با ناز و نوازش بهت بگه   یسرم گفت: انتظار که نداشت  یتو ییصدا داد؟یبدون تمسخر بهم تذکر م

اما قلبم   دونستمی رو م نایا ینره! همه  ادتی نویخودخواه ا ینهینخور؟ اون هوداده... همون گرگ
. چقد اومدی پوش افتاد که با لبخند به سمتمون م اهیس یگاهم به مردباورش کنه! ن خواستی نم

  یاگهیهاش از هر زمان دنفر بود! نگاهم به هوداد افتاد. چشم هی هیاش آشنا بود... انگار شبچهره 
  ینجور یا  نایبود که ا  ی. اون مرد ککردنی به اون مرد نگاه م یسردتر شده بودن. آال و ماکان هم جد

  ترق یهوداد گذاشت. لبخندش رو عم  یشونه یو دستش رو رو دیما رس زیشدن؟ بالخره اون مرد به م
 کرد و گفت: 

 ! یدعوتم رو قبول کن کردمی به به.... هوداد بزرگ... فکر نم -

 طبق معمول سرد نگاهش کرد و گفت:  هوداد

 هومن! ستیدرست ن  یکنیکه تو فکر م  یز یهرچ -

 نبود؟  دهیرنگ پر هیها بود؟ پس چرا اون هم مثل بقآشام نخو س یرئ  نی! پس اهومن

رو به من   زشی هوداد بود چند ضربه زد و نگاه ت یشونه  یکه رو یو با همون دست دیخند هومن
 هاش رو باز و بسته کرد و لب زد: آروم باش! دوخت. دستپاچه به آال نگاه کردم. چشم

 کردش گفت:  یمرد که هوداد، هومن معرف اون

 هوداد؟ یکنی نم  یهمونمون رو معرفم -

 آال جواب داد:  بارنیا
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 مدت مهمون ماست! هیمنه...  یآِسنا دخترخاله -

باال  ییکرد؟ هومن ابرو یاسم معرف نیگرد شده به آال نگاه کردم. آسنا؟ چرا من رو به ا یهاچشم با
 یکه تو  یدستش گذاشتم. هومن درحال یدستم رو تو دی انداخت و دستش رو به سمتم گرفت. با ترد

ز اشاره  یبه م  دی. هومن خنددمیدستم رو عقب کش عی. سردیبوس هام زل زده بود دستم رو آروم چشم
 کرد و گفت: 

 !نیکن ییرای از خودتون پذ -

 . دیآسوده کش ی رفت. آال نفس  شمونی تکون داد و از پ  یسر 

 ؟ یرو نگفت امی چرا اسم واقع -

 گفت:  کردی م کیکه جام رو به دهنش نزد یدرحال  آال

 !یلو بر  شهی اسم تو باعث م -

 . رفتینم  نیباالتر از ا ابروهام 

 ؟ یچ یعنی -

 بار ماکان گفت:  نیا

 !ذارهی بچش نم یاسم رو رو نیا ی... هرکس یتیآرم سین یاسم عاد هیاسم تو  -

 بار هودادگفت:  نیخواستم سوال بپرسم که ا  بازم

 کوچولو! یزنی حرف م یل یخ -

 و نگاهم رو ازش گرفتم.  دمیلب برچ دلخور

 ...  ینبوده؟ بوده ول یمدل نیا شه یمگه هوداد هم ؟یت یآرم یشیدلخور م  چرا

سکو رفته بود نگاه کردم.   یبه باال که یاومدم و به هومن رونیاز فکر ب  تیدست زدن جمع یصدا با
بود و با لبخند به  ستادهیاون ا یبود که هومن رو ن یباالتر از سطح زم ییما سکو  یدرست روبرو

 : ت هاش رو از هم باز کرد و گفزد. دست  یشخندیبه ما افتاد ن  زشی. نگاه تکردی نگاه م تی جمع
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دادم تا   بیترت  ی روز جشن  نیها هستم... به افتخار اآشام که من پادشاه خون  هی سال  نیامشب صدم -
 باشن! کی من شر یدر شاد نیسرزم  نیسران ا یهمه

. هومن با دست به  شدی نم  دهیشن یز ی چ یقیموس میمال یو جز صدا گفتی نم یز یچ کسچیه
 هوداد اشاره کرد و گفت: 

 جشن رو نداشتم.  نیا یضورش توکه انتظار ح میدار یمهمون افتخار  هیامشب  -

  نکار؟یداره از ا یدوختم. هومن چه منظور  زی ها به سمت ما اومد. دستپاچه نگاهم رو به منگاه همه
  یمتعجبن؟ نکنه هوداد اونقدر آدم خشن و بد کنهیم دایجمع حضور پ  یهوداد تو کهنیچرا همه از ا

داستان   یرفتم؟ نکنه آدم بده  یدو دل شدم. نکنه من راه اشتباه  هوی ترسن؟ی باشه که همه ازش م 
داشتم از درون   ؟یخواستن کمکم کنن چ  دنیکه من و دزد ییهاباشن که کنارمن؟ اگه اون  یینایهم

 یبد یرو، هوداد خودخواه اما خوش قلب آدمامهربون، ماکان خنده  یآال کهنی. فکر به ا شدمی نابود م
 . آوردید م باشن قلبم رو به در

 ادامه داد:  هومن

 ! زی شب و حضور هوداد عز  نیبه افتخار ا -

هم به تبع اون جام رو باال گرفتن و  هیدستش رو باال گرفت. بق  یرو گفت و جام سرخ رنگ تو نیا
 ! یگفتن: به سالمت

ر  بودم. چطو رهی نقطه خ هیهاشون رو باالگرفتن اما من خشک شده به و ماکان و آال هم جام  هوداد
 بفهمم؟ چطور؟  

 ما اومد و رو به من کرد و گفت:  ز یبلند شد. هومن دوباره سمت م ی قیموس یصدا  دوباره

 با؟ یز یبانو نیدی افتخار رقص رو به من م -

بود که به اطراف توجه نداشتم. به هومن که همچنان منتظر جوابم بود نگاه کردم.   ری فکرم درگ قدراون
 یهادست  ادی... دیدست سرد هومن گذاشتم. تنم از سرماش لرز یزدم و دستم رو تو یبه زور لبخند

هم   یم و روبرویبس کن... همش هوداد... هوداد! باهم وسط سن رفت  یتیگرم هوداد افتادم! اه... آرم
 . گرفتمی سرم رو باال م دیبا دنشید یسر و گردن ازم بلندتر بود و برا هی. میادستیا
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  ی. صورت ب دیچی پ کمی سردش رو دور کمر بار یهردو دستم رو دور گردن هومن گذاشتم و اون دستا 
و من رو   دیرقصی... در واقع هومن ممیدیرقصی. با آهنگ مدادی بهم م یرنگ و روحش حس بد

نگاه   کرد،ینگاهم م  یها؟ به هومن که با لبخند بزرگرقص نی. من رو چه به اشوندکی همراه خودش م 
 شد و گفت:  ترق یکردم. لبخندش عم 

 ؟یا... مال کدوم فرقهدمتیند نجاهایتاحاال ا -

 شد.  شتری ب  یکمرم کم یفشار دستش رو گفتم؟ی م یچ  دیفکر نکرده بودم. حاال با نجاشی... به ااوه

 درسته؟  یآسنا بود -

 رو تکون دادم که ادامه داد:  سرم

 ؟ یبا هوداده که انقد عنق و ناخون خشک ین یاثر همنش -

 کردم و گفتم:  یاخم

 قضاوتش نکن!  خودیپس ب  یدونیاز هوداد نم  یز یتو چ -

 کرد؟ یجور ن یخورده بهش نگاه کردم. چرا ا کهیشد.  لی سرش به عقب متما کهی قهقه زد طور  هومن

.  شدمیخندش نم  لِ یدل ی. اصال متوجهکردمی هومن نگاه م واروانهید یخورده به خنده کهیو  جیگ
کرد و خندش رو خورد.   یاتک سرفه دیرو د جمیگ افه یق یدار بود؟ هومن وقتحرفم خنده  یکجا

 بود، گفت:  یمتر ی ل یصورتهامون م یکه فاصله یکرد و درحال ترک یخودش رو بهم نزد

 . شناسمی هوداد رو م یچه که فکرش رو کناز اون  ترش ی من ب -

  یاون دو برابر تو سن داره و تو ی ت یآرم یحرفش اخم کردم. بهم برخورده بود... چقد تو احمق  نیا با
گرفت   فکر بودم که هومن دستم رو  ی. توشناسهیم شتریکرده. معلومه هوداد رو ب یدگ زن  نیسرزم نیا

گرفتم.   قرارو دوباره روبروش  دمی دور، دور خودم بچرخم. چرخ  هینگه داشت که مجبور شدم  یو طور 
. برگشتم و با  دیکش رونی بازوم رو گرفت و من رو  از بغل هومن ب یقو یبگم دست یز یتا خواستم چ

روبرو   فشرد،ی م شیقو یهادست  یو بازوم رو تو کردی هومن رو نگاه م تی که با عصبان یهوداد
 : د یغر باً یشده تقر دیکل یهادلم نشست. با دندون  یترس تو  شیعصب افهی ق دنیشدم. با د
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  بهی دختر غر هیبا  کهن یرو با روئسا بگذرونه نه ا یشتر یوقت ب  دیها باپادشاه خون آشام  کنمی فکر م -
 برقصه!

 هام دوخته بود گفت: چشم یرو تو زشیکه نگاه ت  یکرد و درحال یاتک خنده  هومن

 لذت بردم.  بهی دختر غر  نیبا ا  ینی نشیاز هم -

 شد و ادامه داد:   ترق یعم شخندشین

 نباشه! یباهاش آشنا بشم... اگه واسه هوداد بزرگ مشکل  شتریمشتاقم ب -

اما   رمی آخ گفتنم رو بگ یکردم جلو یسع یل یهوداد فشرده شد. خ دست یحرفش بازوم تو  نیا با
 یمرموز  یخنده افمیق دنی. هومن با ددادیرو خوب نشون م  زیجمع شدم همه چ یافهی مطمئنن ق

  دیشنگاهم کنه بازوم رو ک نکهی! بدون ایکرد و از ما فاصله گرفت. حاال من مونده بودم و هوداِد عصب
. ماکان کردنی نگاهمون م یبرد. نگاهم به ماکان و آال افتاد که با نگران یو من رو به سمت در ورود

اما هوداد با دست اشاره کرد از جاش تکون نخوره و من رو کشون کشون به سمت   ادی خواست جلو ب
  یعصب یطور کردم بازوم رو رها کنم اما هوداد  ی. سعشکوندی برد. رسما داشت دستم رو م رونیب

ما در رو باز کردن و ما با همون  دنیبا د یورود یهابرگشت به سمتم که خشک شدم. نگهبان 
باغ نسبتا بزرگ بود، برد.   هی. هوداد من رو به سمت پشِت قصر که میاز قصر خارج شد تیوضع

هوداد   به  یبازوم گذاشتم و عصب یُهلم داد. دستم رو رو بایو هوداد تقر میستادیبالخره وسط باغ ا
 : دم یتوپ

 دستم رو...   ، یوحش -

  یبه صورت برافروخته از خشمش نگاه کردم. عصب دهی رفت. ترس  ادمیام جمله یداد هوداد ادامه با
 گفت:  زدیکه نفس نفس م یدرحال 

 شه؟ هان؟  تی بهت بگن تا حال دی حرف رو چندبار با هی -

 بلندش گفت:  یشد و با همون صدا کیقدم بهم نزد هیعربده زد.  بایآخرش رو که تقر هانِ 

 مگه نگفتم؟ ؟یخور ی شد از کنارم تکون نم یمگه نگفتم هرچ -
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بگم. اومد جلو و هردو   دیبا یچ دونستمی بودم که جرعت نداشتم حرف بزنم. اصال نم  دهیترس اونقدر
 دستاش گرفت. تکونم داد و گفت:  یبازوم رو تو

 ؟ ی گرفت یچرا اللمون  -

 باشه. دهیشن  کردمی ونستم اسمش رو صدا بزنم. اونم انقد آروم گفتم که فکر نمت فقط

 هوداد!  -

 تر شده بود گفت: که آروم  ییهام نگاه کرد. با صداچشم  ینفس زنون تو نفس

 ! نمیبب کشیتورو انقد نزد تونمی .... نمهیهومن آدم خطرناک -

 شدیم دهی قرمز د یهاهاش رگهمردمک چشم یهاش نگاه کردم. توچشم یجرعت کردم و تو  بالخره
 تر بود.اما از قبل آروم 

 چرا؟  -

وار دستش رو جدا کرد. حاال که ازم  کم آزاد شد و نوازش که بازوهام رو سفت گرفته بود کم هاشدست
به  خواستمی مدوست داشتم. من چم شده؟ ن شتریرو ب   مونیفاصله گرفته بود متوجه شدم حالت قبل

 فرار کرد! تیاز واقع شدیکه نم شهیسرمه فکر کنم اما واسه هم یکه تو یز یاون چ

 گفتم:  دی لرزی که م  ییرفتم. با صدا ترک یقدم نزد هیخودم جرعت دادم و  به

...  ادیکه انگار از من بدت م یرفتار کرد یطور  یدیبار منو د  نیواسه اول یوقت ؟ یکنی کارو م نیچرا ا -
   ؟ی... چرا... چرا االن مواظبیباشم... همش مخالفم بود نجایا خواستی دلت نم 

بود که من از درکش    یز یهاش چچشم یو سرش رو به سمتم برگردوند. تو دیکش یقینفس عم  هوداد
 عاجز بودم. حرف بزن هوداد... 

 ... نپرس!یتینپرس آرم -

 برداشتم. گهید یقدم

 اش رو بفهمم...شم و نقشه کیبه هومن نزد تونمی کرده؟ من م رییاالن تغ یچرا نپرسم؟ چ -
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در  دستش گرفت. اونق یبه سمتم اومد و بازوم رو تو یام کامل نشده بود که هوداد عصبجمله  هنوز
 : دیهم فشرده غر یرو یگفتم. با دندونا یکارو کرد که از درد آخ   نیمحکم ا

  یک ی... نه تنها هومن، حق نزدیبه هومن رو ندار   یکیکن... تو حق نزد  رونیفکر رو از ذهنت ب  نیا -
 ! یرو ندار   یچکیبه ه

. من داشتم آرامش لذت بخش... من..  هیاما قلبم آروم بود.  شکستی داشت از فشار دستش م بازوم
 هیاون  کنم؟ی م کاری ... من چم شده؟ متوجهم دارم چاهم ی. به گرگ سشدمیبه هوداد عالقه مند م

ازش   دیباباشه که  یاهوداد آدم بده دی... شاهیداستان ک نیا یآدم خوبه  دونستمی نم یگرِگ! من حت
که   یصورتش گذاشتم و با تموم حس یرو رو امگهی. دست دشدیحرفا سرش نم نیفرار کنم اما قلبم ا

 داشت، بهش نگاه کردم. آروم گفتم:  انینسبت به هوداد درونم جر

 چرا هوداد؟ چرا؟  -

 تر از من گفت: تر شده بود. آروم هاش آروم چشم حاال

 !دونمی ... نمدونمی نم -

اسش مهم  و زای چ نیاما قلبم ا یپسر گرگ  دونمی ازت نم   یچی. من همیهم بود  یهامحو چشم  هردو
آغوش گرمت بمونم... بذار حاال   یبهش بگم نرو... بذار تو  خواستمی ازم فاصله گرفت. م ی! قدمستین

 بغلت کنم.   یشیواسم مهم م یدار  دمیکه فهم

از پشت   یز یت  زیچ هویبگم اما  یز ی کرد. لب باز کردم چ  شتریبگم و اون فاصله رو ب   ناروینتونستم ا اما
شده   ی. به شکمم نگاه کردم... لباسم خوندیچ یتنم پ یتو  یقیکمرم فرو رفت و درد و سوزش عم  یتو

 : دمیبود. نال

 هوداد...  -

نگه داشتن   ییپاهام توانا گهیخورده نگاهم کرد. د کهی  تمیوضع دنیبه سمتم برگشت و با د هوداد
  یدر آغوش گرفت. سرم روکه هوداد به خودش اومد و من رو  افتادمیبدنم رو نداشت. داشتم م

 یلبخند محو زنه؟ی قلب بخاطر من انقدر تند م  نیا یعن ی. دمیشنی بود و تپش قلبش رو م  نشیس
 لبم نشست و به صورت نگرانش نگاه کردم. با استرس گفت:  یرو
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 نخواب... نخواب کوچولو -

 گفتم:  د،یچیپی بدنم م یتو  شتریکه درد هر لحظه ب  یکردم و درحال سرفه

 واسم افتاد... یاتفاق اگه  -

 دهنم گذاشت.   یحرف بزنم و دستش رو رو نذاشت

 ! افتهی واسه تو نم ی... تا من هستم اتفاقششیه -

 . دمینفهم  یز یچ گهیهوداد تار شد و د ریتصو کمکم

 《هوداد》

 ! ی... لعنت یلعنت -

من بود... من که  ری . همش تقصومدیازم برنم  یکار چی بغلم بود و ه  یتو یو خون  هوشی ب  یتیآرم
 !دی... بابودمی مراقبش م  دی. من با اوردمشیخلوت م یبه جا دیخطره... نبا یاون تو دونستمیم

آغوشم گرفته بودم به سمت کاخ حرکت کردم. به   یرو تو  یتیکه آرم یاز جام بلند شدم و درحال کالفه
رو   نیسنگ  تی مسئول نیداشت که ا یناهمعصومش نگاه کردم. قلبم به درد اومد... اون چه گ افهیق
به قدرت    یوسط درست نبود... چطور کس نیا یز یچ هی کردمی دوشش گذاشتن! هرطور فکر م  یرو

بودن از  ی روشن که پر ترس و نگران  یهاخبر نداره؟ دوباره نگاهش کردم... اون چشم یز یاون از چ
 دختر بود؟  نیتو وجود ا  ی. چرفتنیهام کنار نم چشم یجلو

رو درون کالسکه گذاشتم و به سمت کلبه   یتیکالسکه گرفتم. آرم هیو از نگهبان  دمیبه کاخ رس  بالخره
از   دمی... ترسدمیترس میزندگ یبار تو نی اول یحرکت کردم. وقت نداشتم به ماکان و آال خبر بدم. برا

 بشه.  شیزی چ یت یآرم نکهیا

. بالخره به کلبه  کردمی رصت مناسب با خودم خلوت مف  هیتو  دیخودم حالم خوب نبود... با من
 آوردم و درون کلبه رفتم.   رونی رو از کالسکه ب یت یآرم ع یو سر میدیرس

 رنگش گذاشتم. یصورت ب  یتخت گذاشتم. دستم رو رو یرو رو  یتیسمت تختم رفتم و آرم به

 !ری بچه... نم ری نم -
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  ین یه یتیآرم  ی خون  تیوضع دنی وارد شدن. آال با د مهی اتاق به شدت باز شد و ماکان و آال سراس در
 و ماکان با بهت گفت:  دیکش

 افتاده؟  یچه اتفاق -

 و گفتم:   دمیموهام دست کش یتو کالفه

 اتفاق افتاد.  نی... من حواسم بهش نبود که ادونمی نم -

 

 داد زد:  یعصب رو گرفت.  امقهیبه خودش اومد و  ماکان

 ؟ یفهم ی ... میبود ازش مواظبت کن  اتفهیوظ  شیبردی م رونی ب یاز اون جشن لعنت یوقت -

.  دمیترسی که من ازش م  زدنیم  ادی رو فر  یماکان حس یها. چشممیبود  رهینفس زنون بهم خ نفس
 شد و با بغض گفت:  کمونیآال نزد

 تره!مهم  زیاز همه چ  یت یها... االن جوِن آرمبچه  هیکاف -

 گفت:  یبم یرو چک کرد. با صدا  یتیتخت نشست. نبض آرم یرو با هل رها کرد و رو امقهی ماکان

 !زنهی کم م یلی نبضش خ -

 ... نه بخاطر خودت... بخاطر من! نیسرزم نیکوچولو.... نه بخاطر ا یزنده بمون  دی... نه! بانه

 نگاه کردم.  یتیقلبم گذاشتم و به آرم ی. دستم رو رودیکش ری ت قلبم

 . ارمیلباسشو در ب دیبا -

 خورده گفتم:  کهی

 ؟ یچ -

اش کنه که دستم رو گذاشت و خواست پاره  یتیآرم راهنی پ یبدون توجه به من دستش رو رو ماکان
 کردم خودم رو کنترل کنم. ی. سعرفتیسرم رژه م یدستش گذاشتم. گرگم نا آروم تو یرو
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 کنه.  نکارویبذار آال ا -

بدون حرف از جاش   کنمی منم مصمم بهش نگاه م دید  یهام نگاه کرد. وقتچشم یجسور تو ماکان
هوداد؟ معلوم هست   یکنی م کاری چ ی. دار ستادمی. منم کنارش استادیا یتیبلند شد و پشت به آرم 

 !دونمی ... خودمم نمدونمی نم ؟یچند چند

 تموم شد.  -

  ختهیمواجش باز دورش ر یعوض شده بود و موها یت ی. لباس آرم میآال به سمتش برگشت یصدا با
تا   کردمی رو نوازش م شمشی مثل ابر ینبود و اونقدر موها جانیکس ا چی ه خواستیبود. دلم م
 ! کنمیفکر م  ینجور یمنم که دارم ا نیا شدی. بهت زده سر تکون دادم. باورم نمادی بهوش ب

شکمش بود. دستش  یرو یو وحشتناک قیرو باال زد. زخم عم   یتیتخت نشست و بلوز آرم یرو ماکان
 یورد داد،ی شکمش حرکت م  یوار روگذاشت و همونطور که دستش رو نوازش  یت یشکم آرم یرو رو

. داشتمم رو ش لیاالن تبد نکهیا  یی. گرگم اونقدر کالفه بود که توانارفتمی اتاق راه م یخوند. کالفه تو
 گفت:  یتیبه آرم رهی بالخره ماکان دستش رو برداشت و خ

 !س ی ن یزخم عاد هی نیزخمش رو بستم اما ا  -

 گفتم: کالفه

 درست حرف بزن ماکان. -

 نگاه کرد و گفت:  بهم

 جادوگر قدرتمنده. هیزخم کاِر  نیا -

 : م یهم زمان گفت هردو

 !ایآ -

 !ذارمی پست...زندش نم جادوگره

 《یت یآرم》
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جام    یمن رو با چوب زدن. با درد تو تونستنیسرم و تا م ختنی. انگار چند نفر رکردی درد م بدنم
  جهیمشخص نبود. من کجام؟ با سرگ یز ی و چ بود اهیرو ماساژ دادم. اطرافم س امقه ینشستم و شق

 زدم:  ادی. بلند فرستادمیجام ا یتو

 ست؟ ین  نجایا یکس -

 سرم گفت: از پشت  ییصدا

 ؟ی بهوش اومد بالخره -

  ثی خب یافهی قدم به عقب رفتم. ق هیو به پشت سرم برگشتم و با ترس  دمیکش  یفی خف غی ترس ج از
 نیو بزرگش افتاد. بازم بال؟ داستان ا اهیس یهابال ی. نگاهم رو کردی م  یمرِد روبروم ته دلم رو خال

 اون رو داشتن؟ با لکنت گفتم:  های بود که فقط بعض یبال چ

 ؟ یهست  یتو... تو ک -

 فرو برد. بشیج  یزد و دستش رو تو  یپوزخند

 !یباش  هانیاز ا تری قو کردمی فکر م -

  یتظاهر به قو دیبا  نیسرزم نیا  ی... تویتیرفت آرم ادتی. ستمیکردم محکم با یکردم و سع  یاخم
 تاپام رو نگاه کرد و گفت: ! سرش رو کج کرد و از سریفیاگه ضع یحت  یبودن کن

 ! یهست یتو ک یفهمیاالن م  نهیهستم... مهم ا یمن ک سی مهم ن -

 نگاهش کردم.  گنگ

 ه؟ یمنظورت چ -

از درون   یو تکون نخوردم ول ستادم یرو صاف کرد و به سمتم قدم برداشت. محکم سرجام ا  سرش
 و صورتش رو مماس صورتم کرد.  ستادی. روبروم ادمی لرزیم دیداشتم مثل ب

 ؟ یهست یک  یبدون  یدوست ندار  -

 اعتماد به نفس گفتم:  با
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 ؟ یهست یهستم... تو ک یک دونمی من م -

 و قهقه زد.  ستادیرو گفتم اون مرد صاف ا نیا تا

 !ستن؟ین شمیها پمن کجام؟ چرا بچه  ی. لعنت شدمی واقعًا داشتم زهره ترک م گهید

 اره خم شد و گفت: دوب  دیکه خوب خند یوقت

 ؟ ین یخانوادت رو بب یخوای نم  یمطمئن  -

 خواستمی ازش خارج نشد. خانوادم؟ م ییافتاده از آب باز و بسته شد اما صدا رونی ب یمثل ماه دهنم
  یتضاد جالب اشره ینسبتًا ت  یو موها یآب یهااون مرد نگاه کردم. چشم یهاچشم یتو نمشون؟ی بب

هم   ناما زبونم انگار با م کردمی بهش اعتماد م دیاش مشخص بود. نبا چهره یتو یدیداشت. پل
 و آروم گفتم:  دمیکش یقی نبود. نفس عم دهیعق

 !نمشونییب خوامی م -

دهنش رو   چرخوند،ی که من رو م  یشونم گذاشت. درحال یشد و دستش رو رو  ترق یعم شخندشین
 گوشم آورد و زمزمه کرد:  کینزد

 !یهست یدختِر باهوش  -

بغلش بودم. با استرس بزاق دهنم رو قورت دادم.   یکه انگار تو یبود طور  دهیپشت کامال بهم چسب از
توجه بهش، به روبروم که جز    یب ؟یت یآرم یکنیم کار ی چ یزد: دار  ادیاز اعماق وجودم فر ییصدا
 مهاچشم یدستش رو رو دونستمی اسمش رو نم  ینبود، نگاه کردم. اون مرد که حت  یز ی چ یاهیس

چشمم  ی تو میمستق یبعد دستش رو برداشت که نور  هیگوشم خوند. چند ثان  ریز یگذاشت و ورد
خدمتکارها با جنب و    یقصر بودم... تمام هیام رو آروم باز کردم. وسط جمع شده یهاخورد. چشم

حواسم رو به اون سمت پرت کرد. به دور و برم نگاه کردم    یزن  غیج یودن. صداجوش درحال حرکت ب
  یرفتم. از راهرو اومد،ی که م ییهاو ناله غی ج یبه سمت صدا هیتوجه به بق یاز اون مرد نبود. ب یخبر 

زن بلند    غی ج ی. دوباره صداستادمیفرق داشت ا هیدر که رنگش با بق هی یعبور کردم و جلو یطوالن
  یاز درد رو ی. زن دبو یرنگ و بزرگ  ییلرزونم در رو باز کردم و وارد شدم. اتاق طال یهاشد. با دست 

 بود با استرس گفت:  ستادهیکه کنارش ا یرزنی. پ دیچیپی اتاق به خودش م  یتو ییتخت طال
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 ! شنیها خفه موگرنه بچه نیزور بزن  شتر یمن لطفا ب  یبانو -

که دم  یبدون توجه به من  رزنی. پشدیم شتریتپش قلبم ب  دیکشی که م یغ یهر جزن بلندتر شد. با    غیج
بودم. دوباره به زن نگاه کردم و به خودم   یو نامرئ  دیدیاز اتاق خارج شد. انگار من رو نم  ستادمیدر ا

نگاه کردم.   اشده و عرق کر دهیرنگ پر  افهیو به ق ستادمیبرم. کنار تختش ا ترک یجرعت دادم نزد
 دهن زن گذاشت. با استرس گفت:  یرو تو یدیدوباره وارد اتاق شد و دستمال سف رزنیپ همون

 زور بزن خانم... زور بزن!  -

که مصادف شد با   دیاز ته دل کش یغیج  زد،یتخت رو از درد چنگ م یرو یکه ملحفه  یدرحال  زن
نگاه کردم   رزن ی داشتم. به پ یبی شد... حس عج یجور  هیشد. دلم   هوشیبچه و اون زن ب هیگر یصدا

 من اونا دوتا بودن... دوتا دختر دوقلو!   یها بود. خدابچه یکردن خون از رو زیمشغول تم

  ییو طال دیبه دست که درونش پارچه سف ینیس یلبم نشست. خدمتکار  ی رو یلبخند ناخودآگاه
 رفت.   نروی از اتاق ب  یداد و بدون حرف رزنی هارو به پبود، وارد شد. لباس یرنگ

هاش رو  چشم یاها کرد و قربون صدقشون رفت. زن با نالههارو تن بچه با صبر و حوصله لباس   رزنیپ
 باز کرد و آروم گفت: 

 آماندا... -

تخت   ی رو یها رو بغل کرد و با ذوق به سمت زن برد. زن به سخت اسمش، بچه دنیبا شن  رزنیپ
مثل برفشون   دیصورِت سف دنیها نگاه کردم...با دنشست و هردو بچه رو در آغوشش گرفت. به بچه

ها که به بچه  یکه آماندا صداش کرده بود، درحال رزنیکوچولوشون دلم ضعف رفت. پ یصورت  یو لبا
 گفت:  کردی م گاهن

 هردوشون سالمن خانم!  -

 بودن، انداخت و گفت:  دهیببغلش خوا یها که آروم توبه بچه  ینگاه زن

 هردو رو نگه دارم. تونمی نم -

  یفکر  نم؟یبی هارو م صحنه نیاصال چرا من دارم ا ه؟یگرد شده نگاهش کردم. منظورش چ یهاچشم با
 زد یم  شیبه ذهنم ن یموذ
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  شدیفکرها باعث م نی... همدمشونیدی م نیربط به من نبودن واسه هم یها بصحنه  نیا مطمئنم
اش نگاه کنه اون رو به دست آماندا سپرد و به بچه  کهن یدنم بلرزه! اون زن بدون اچهارستون ب

 گفت:   کرد،ی بغلش نگاه م یکه به نوزاد تو  یدرحال 

 ببرش آماندا! جان یزودتر از ا -

بغلش انداخت و   یبه نوزاد تو ینگاه  ی. آماندا با ناراحتشدیتر مقلبم مچاله  زدی که م یهر حرف  با
 گفت: 

 ن؟ یبراش اسم بذار نیخوای نم -

 گفت:  شد،یجاش جا به جا م یکه تو یکرد و درحال   یمکث زن

 داره؟  یادهیاسم گذاشتن براش چه فا   رهیقراره بم  یوقت -

حرف   ینطور یآورده ا ایکه تازه بدن  یاراجب بچه   تونستی . چطور م ستادیلحظه قلبم ا هیکردم  حس
  تونهیچطور م هاشون نبودن؟ پس نبودن؟ مگه پناه بچه  نیزم یرو یهاها فرشتهن بزنه؟ مگه ماما

 رحم باشه؟   یانقد ب

هام راه افتاده بودن... قلبم اش رفت. اشکنوزاد در آغوشش رو سفت بغل کرد و قربون صدقه زن،
 ! خواستمی داشته باشم... نم ایقضا  نیبه ا یربط  خواستمی هارو نداشت. نم صحنه نیا دنیتحمل د

 به اون طفل معصوم نگاه کردم.    یاشک یهانگاه کرد. منم با چشم  به بچه  نیغمگ آماندا

 ...ی که داره رو حس کرد ی حتما توهم روح پاک -

 سرتکون داد. زن بالخره به نوزاد در آغوِش آماندا نگاه کرد. لبش رو تر کرد و گفت:  آماندا

 که داره! یروح پاک ی... هم معنیتیآرم   ذارمیاسمش رو م -

گفت؟ اون بچه... اون بچه من بودم؟  ی. چ دیتپینم گهیقلبمم د یهمه جا ساکت شد... حت  یالحظه 
رحمم نگاه کردم. چطور   یمادر ب  یافهی قلبم مشت کردم و به ق ی. دستم رو رودیکش یبد ری قلبم ت
قلبم خنجر فرو کرده بودن...  یود. انگار تو اومدنم گذشته ب ایدناز به قهیمن فقط چند دق ؟یتونست

 .سوختیم
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 صورت نوزاد در آغوشش رو نوازش کرد و گفت:  زن

 آال!  ذارمیدل مادر... اسم تورو هم م زی عز -

 آال... آال... آال! ذارمی سرم اکو شد... اسم تورو هم م یتو صداش

به   هامهی... گرشهینمامکان نداره! باورم  نیگرفتم... نه اهامدست  یشد. سرم رو تو  شتریقلبم ب سوزش
 چینبود... من ه نیحق من ا اینشستم. از ته دل زار زدم... خدا نیزم  یشد وبا زانو رو لیهق تبدهق
 !یچ ینداشتم... ه یگناه

 .میبود اهیهمون مکان س یبعد دوباره تو  یاو لحظه دیچ یپهم یگردباد تو هیاطرافم مثل  هوی

 از درِد قلبم، ِسر شده بودم. گهید کردمی م حس

 که گفت:  دمیهمون مرد رو شن یهام هم خشک شده بودن. صدا اشک  یحت

 ؟یهست یک  یدیحاال فهم -

 گفتم: یاگرفته ی. با صدا ستادمیجام بلند شدم و روبروش ا از

 ؟ یرو بهم نشون داد  نایچرا ا -

 باال انداخت و گفت:  یاشونه  مرد

 . یو راه درست و انتخاب کن  یرو بشناس   انتیخواستم اطراف -

 روح بهش نگاه کردم. یب

 ؟ یهست  یتو ک -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 دوست! هی -

 و گفتم:  دمیکش یآه مانند نفس

 ؟ یخوای م یاز من چ -
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 گفت: کرد و  ترک یشونم گذاشت. صورتش  و نزد یزد و دستش رو رو یشخندین

 ! ری رو به کامت تلخ کردن پس بگ  یکه زندگ یی برو حقت رو از اونا -

 اما فقط نگاهش کردم. هنوز نتونسته بودم اتفاقات رو هضم کنم. من

که منم  یسالها زندگ نیاون وقت اون تموم ا دونستمی دوست خوب م هی... اون...من اون رو آال
 ازش داشتم رو گرفته بود.  یسهم

رفاه بوده... تمام خانواده   یاون تو دمیخوابی من از غم نداشتن خانواده تا صبح نم  که ییروزا  تمام
 بودن.  ششیپ

کرد. اون مرد تا نگاهم رو   دایپ انی هام جرتک سلولتک  ی ! خشم تویچینداشتم... ه یگناه چیه من
 شد و گفت:  ترق یعم  شخندشین دید

 دختر!  ری برو حقت رو پس بگ -

 《هوداد》

  یتیبود که آرم ی. االن چند ساعتکرد ی م ییشب نگاه کردم که ماه در اون خودنما یاه یپنجره به س از
سرم رژه رفته بود که کالفم کرده   ی. گرگ درونم اونقدر توشدمی کم داشتم نگران مبود و کم  هوشیب

سرم انداختم. پشت  هب ینگاهمیانقدر کالفه باشه. با حس جادو ن زیچ هیبودم واسه  دهیبود. تاحاال ند
 گفت:  کرد،ی نگاه م رونی. همونطور که به بستادیاومد و کنارم ا ترک یآال نزد

 .دمی من ملکه آروشا رو د -

 ادامه داد: ینگفتم و اون بعد مکث یز یچ

 .ترسونتشیم نیآرومه و ا یل یخ  اری ماز گفتیم -

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 . میمسلط بشه ازش مواظبت کن روش ی کامل به ن یتیکه آرم یتا وقت  میآال... مجبور میندار یاما چاره  -
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. من و آال  زدی رو صدا م  یتیماکان از اتاق بلند شد که با استرس اسم آرم یبگه صدا  یز یخواست چ تا
بود که  ادیو اونقدر لرزشش ز دیلرز یتخت م یرو  یتی. آرممیبه سمت اتاق رفت ع یو سر میبهم نگاه کرد

رو به ماکان   یو دست سردش رو سفت فشردم. عصب ستادم یانگار تشنج کرده باشه. نگران کنارش ا
 گفتم: 

 افتاده؟  یچه اتفاق -

 نگران گفت:  ماکان

 کردم لرزشش متوقف نشد.  یکرد و هرکار  دنیتنش شروع به لرز هوی کردی بود و ناله م  هوشی ب -

چشماش   هو ی. دیلرزی اما اون به شدت م  میرو سفت نگه داشته بود  یتیآرم یمن هم ماکان دستا هم
 هیو من و ماکان شوکه   دیکش ینیمعلوم نبود. آال از ترس ه یز یهاش چچشم ید یرو باز کرد و جز سف 
افتاده   وزش. قلبم به س دمیدیم یز یچ  نیبار بود که همچ  نی... اولشدی . باورم نممیقدم به عقب اومد

 یهانی که آست یماکان و کنار زد و درحال هوی. آال دینلرز گهیهاش رو بست و دچشم یت یبود. آرم
 گفت:  زدی رو باال م  یتیآرم

 .شنیدارن بهش وصل م  یکی تار یزود باش هوداد... اهال -

.  یتیدست پاچه شده بودم اونم باز بخاطر آرم میزندگ  یبار دوم تو ی... براکارکنمیچ دونستمی نم
 ماکان گفت: 

 آال؟  یکن کاری چ یخوایم -

 دارم.  ازین ی قو یروین هیکنم اما به  جادی مانع ا هی دیبا -

بود اما قلبم مانع   یبزرگ سکیکار واسم ر نی... درسته اهیمنظورش چ  دونستمیبه من افتاد. م نگاهش
گرفتم و سر تکون دادم. آال دستم رو فشرد و شروع به خوندن   که قبول نکنم. دست آال رو شدیم نیا

قدم به عقب  هیهاش رو باز کرد. همه مشکوک چشم  یت یآرم  هویجمله رو گفت   نیورد کرد. تا دوم
  یتخت نشست و ب   یرو یتیدر انتظارمونه. آرم یافتاده و چ یچه اتفاق دونستمی. واقعا نممیبرداشت

روشن و گرم نبود.  یهالهیاز اون ت  یخبر  گهی... دد یروح به هممون نگاه کرد. از نگاهش تنم لرز
به خودش اومد و   آال. میبه کارهاش بود رهی اومد و ما همچنان خ نیینگاهش به آال افتاد. از تخت پا

 رفت و گفت:  یتیخوشحال به سمت آرم 
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 خوشحالم که...  -

 شد؟  یزد. شوکه بهش نگاه کردم... چ یلی با شدت به آال س یتیه آرماش کامل نشده بود کجمله  هنوز

صورتش    ی. آال دستش رو رومی رو نداشت یت یاز آرم اکشنی ر  نی. انتظار امیشوکه شده بود  هممون
بزنه که به خودم  یلی باز دستش رو باال برد تا دوباره س یت ینگاه کرد. آرم یتیگذاشت و نا باور به آرم 
 : دمیغر یرو گرفتم. عصبان اومدم و مچ دستش

 ؟ یکنی م کاریچ  یمعلوم هست دار  -

 نگاهم کرد و داد زد:  یعصبان  یتیآرم

 ولم کن! -

اتاق   واری. محکم به دمیپرت شد  واریسرم بود به سمت دپشت  بایدادش هم من هم ماکان که تقر با
با    یتی. تا خواستم بلند شم آرمکنهیکه م هیچه کار نیا دمیفهمی. نممیافتاد نیزم  یو رو میبرخورد کرد

  یدست نامرئ  هیاما انگار  میفاصله داشت نکهیبلند کرد. با ا نیدستش هم من و هم ماکان رو از زم 
داشت خودش رو رها کنه،   یکه سع یبلندمون کرده بود. ماکان درحال  نیزم یگلومون بود و از رو یرو

 داد زد:

 ! یتیآرم  ای به خودت ب -

  بارنیا یت یمهربون اومده؟ آرم یتیسر اون آرم ییو خشم تو نگاهش تنم رو لرزوند. چه بال نفرت
آال رو گرفت. اون قدر   یگلو اشگهیچسبونده بود، با دست د واریدستش مارو به د هیهمونطور که با 
  ادیصورت آال فر یبلند شد که تو یت یآرم ی. صدامیدیشن ی خس آال رو مخس   یصدا  یمحکم که حت

 زد: 

 چرا؟ فقط بهم بگو چرا؟ -

  ییشده بود که آال توانا یقدر قواون یتیرو از دور گردنش باز کنه اما آرم   یتیداشت دست آرم یسع آال
 مقابله باهاش رو نداشت. 
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خودش رو نشون بده و  روشی. خشمش باعث شده بود که نمیکردی حس م یرو به خوب  یتیآرم خشم
داره.   یکه با احساسات فعال بشه تاوان بد ییرویبود. چون ن ن  یخوب زیچ  نیبه سطح برسه اما ا

 زد:   ادیدوباره فر یتیآرم

 تازه متولد شده بودم؟ چرا تو؟ چرا من نه؟ یبچه  هیچرا؟ من فقط  ؟یچرا لعنت -

  یآورد که باعث شد هرسه رو نییرهاش کرد. هردو دستش رو پا  یتیکه آرم  رفتی داشت از حال م آال
 .می. هرسه شروع به سرفه کردمیوفتیب  نیزم

 گفتم: یاگرفته ی. با صدا کردیبهمون نگاه م  یعصبان  یتیآرم 

 ؟ یت یتو چت شده آرم -

هنوز  قمیکه  یکوبوند. درحال واریرو گرفت و من رو به د امقهیاز کوره در رفت و به سمتم اومد.  هوی
 لرزون از بغض گفت:  یصورتامون کم بود، با صدا یدستش بود و فاصله یتو

 ... ی... همتون... من به شما اعتماد کردم ولنییگوهمتون دروغ  -

 هیو آال  ستادنیآال و ماکان ا ه؟یچ لشیبغض...دل نیحجم از خشم... ا نینداد و رهام کرد. ا ادامه
 رفت.   یتیقدم به سمت آرم

 خشم توعه؟ اقتمونیکه ل میکرد کار ی ! ما چیتیدرست حرف بزن آرم  -

آال  ینهی س یرو  گفتیکه م یا . با هر کلمه دیکوب نشی س یبا خشم به سمت آال رفت و رو  یتیآرم
 . زدیم

  یزنده بمونه... مامانم حت  یکی دی ... گفتن فقط بارهی بم دی... گفتن اون بارمیبخاطر تو گفتن من بم -
نخواست واسم اسم بذاره... اما تو... تورو بغل کرد... قربون صدقت رفت... چرا؟   ید... حت نگاهم نکر

 کرده بودم؟  یچرا تو؟ مگه من چه گناه

.  مینشست و از ته دل زار زد. هرسه شوکه شده بود  نیزم  یبه هق هق افتاده بود. با زانو رو گهید
به درد اومده بود. دوست    یتیحال آرم نیا دنی.  قلبم با دزنهی حرف م  یراجب چ یت یآرم میدیفهم ینم

 زانوش نشست و گفت:  ی. آال  رونمشیحال بب نیا ینداشتم تو
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 ؟یدیمادرت رو د -

 با خشم سر بلند کرد و گفت:   یتیآرم

 ندارم.  ینسبت چی... من با اون قاتل هستیاون مامان من ن -

 ست آال رو پس زد. آال کالفه گفت: د  یت یرو آروم کنه اما آرم  یتیکرد آرم یسع آال

 ام؟کاره ی وسط چ نیمن ا -

 زد و گفت:  یپوزخند یتیآرم

 ؟ یدونینم یبگ یخوایم یعنی ؟یاکاره یچ -

واسه گفتن   یچون واقعا حرف  میسکوت نگاهش کرد. من و ماکان هم سکوت کرد یفقط تو آال
 و گفت:   دیخند کیستریه یت ی. آرممینداشت

کرده  ی... منو! مگه من چه گناهگفتی... منو مکاریچ خوادیاسم م رهی بم دی گفت... گفت اون با -
 بودم؟ 

 خشم آال رو نگاه کرد و گفت:  با

 ... خواهر دوقلو! میمن و تو خواهر -

قدم  هیخورده از جاش بلند شد و   کهی... خواهر دوقلو؟ امکان نداره! آال شدیاکو م یتیآرم یصدا انگار
 و گفت:  دیخند کی ستریب رفت. هبه عق

بچه دار نشد. من تک قلو   گهیاومدن من د ایخواهر؟ اونم دوقلو؟ امکان نداره... مادر من بعد به دن -
 بودم.

 بلند شد و گفت:  یعصب   یتیآرم

 گم؟یمن دروغ م  یبگ یخوای م یعنی -

 هاش اشاره کرد و گفت: چشم به
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 !دمیخودم د  یبا جفت چشما -

اصال خوب نبود.   نیو ا مینبود. هممون سردرگم شده بود ی. اوضاع خوبدیدور خودش چرخ جیگ آال
 رفت و گفت:  یتیآال به سمت آرم  هوی

 .میدیرو انجام م   یخون  وندیطلسم پ -

 که کرده بود گرفته بود، گفت:   ییو دادها  غیکه از شدت ج ییبه آال نگاه کرد و با صدا جیگ  یتیآرم

 ه؟ یچه طلسم -

 نه! ای میدار یکه واقعا باهم نسبت  گهی طلسم بهمون م نیا -

روز افتاده. آال به سمت   نیکه به ا دهید یچ  یتیبود. معلوم نبود آرم ینی. جو سنگمیسکوت کرد همه
نشستم.  نیزم  یوا رفت. به سمتش رفتم و کنارش رو نیزم  یرو  بای تقر یت یآشپزخونه رفت و آرم

 هگرفت یقرمز  یخوشرنگش رو هاله یهاگذاشتم. بهم نگاه کرد. چشم فشینح یشونه  یدستم رو رو
که از شدت بغض   ییبا صدا یت یدختر؟ آرم یکرد  کاری . با من چآوردنیبود و قلبم رو به درد م 

 گفت:  د،یلرزیم

 داشتم؟ یچرا من رو نخواستن؟ مگه من چه گناه -

  یهقش بلند شد و انگار توکردم. هقرو نوازش  شمشیمثل ابر  یگذاشتم و موها نمیس یرو رو  سرش
گفت: اما تو خودت  سرم  یتو یکیهاش رو نداشتم. اشک  دنی. واقعا تحمل دکردنی قلبم خنجر فرو م 
 ! یشد اشهیبارها باعث گر

هاش رو پاک کرد.  ازم جدا شد و اشک  یتیاومد. آرم شمون یدستش پ یتو یهالهیآال با وس  بالخره
. آال ظرف نمک رو گرفت و با  ستادمیبود، ا ستادهی ا یاحرف گوشه  یبلند شدم و کنار ماکان که ب

گذاشت و روشنشون کرد. در   رهی. چهارتا شمع رو دور دادی کش  یبزرگ یرهیدا ن،ی زم  ینمک رو ختنیر
نشست. آال ظرف   رهیآال، درون دا ی هم روبرو یت یاشاره کرد. آرم یتینشست و به آرم رهیآخر درون دا

دستش رو درون ظرف   یکرد. خوِن تو جادیدستش ا یرو  یآب رو وسطشون گذاشت و با چاقو خراش 
 داد و گفت:  یتی . چاقو رو به آرم ختیر

 . زی دستت رو ببر و خونت رو درون ظرف بر -
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رو    یتی. آال هر دو دست آرمختیظرف ر  یو خونش رو تو دیبا صورت درهم رفته دستش رو بر  یتیآرم
ها شمع  یشعله خوندیکه م یاهاش گرفت و بلند بلند شروع به خوندن ورد کرد. با هر کلمهدست  یتو
ورد   ادیبا فر  بای تر فشرد و تقررو محکم  یت یآرم یها. آال دستدیوزی . انگار دورشون باد مشدی م شتریب

 ورتر شدن. ماکان با استرس گفت: بزرگ شعله  شیآت  هیشمع مثل  یها. شعله خوندی رو م

 !سیباهم هم اندازه ن  روهاشونیرو نداره... اونا ن یت یآرم یسطح از انرژ  نیآال تحمل ا -

. خواستم کنهیداره طلسم رو َادا م  ی. مشخص بود که آال به سخت کردمی روبرو نگاه م یبه صحنه  کالفه
  یو همراه اون انگار طوفان دیسقف زبونه کش یتا رو شی آت هویطلسم رو تموم کنم که  نیبرم جلو و ا

  ست،ین شی از آت یحس کردم خبر   یصورتم گذاشتم. وقت  یو آال شکل گرفت. دستم رو رو یتیدور آرم 
. میافتاده بود. با سرعت به سمتشون رفت نیزم یرو هوشی هر دو ب یت یآوردم. آال و آرم نییدستم رو پا

 گذاشتم، گرم بود.  یت یصورت آرم  یرو در آغوش گرفتم؛ ماکان هم آال رو! دستم رو رو  یتیمن آرم

 هوداد! نیبب جارونیا -

ها به شکل دوتا ستاره که درهم قفل که ماکان اشاره کرده بود نگاه کردم. خون درون ظرف  یظرف به
 ودن. شده بودن، در اومده ب 

 ... یعنی نیا -

 رو باز کرد و گفت:  ششین ماکان

 اونا دوقلو هستن!  -

 《یت یآرم》

تخت بودم.   یاتاق، رو یبه اطرافم نگاه کردم. تو جیهام رو باز کردم و سرجام نشستم. گدرد چشم با
افتاد؟ تازه مغزم شروع به پردازش کرد. خوابم... اون مرد  یرو ماساژ دادم. چه اتفاق امقه یشق
 ... مامانم... آال... طلسم! بیعج

که برام افتاد؛ دلم  یاتفاقات دنیبا د نکهیبا ا شد؟ی اون طلسم چ جهیمن! آال کجاست؟ نت یخدا
آال واقعا   خواستی ... م خواستیاما ته دلم، اون تِه ته... دلم م  نمیکدومشون رو بب  چیه خواستی نم

اتاق   وارد. ماکان رمی بگ دهیخوابم رو ند شدیدلم باعث م ی خواهرم باشه! حس خوب خواهر داشتن تو
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بازه... انگار    ششیخدا ن یشهیپسر هم نیچرخوندم... ا  یرو باز کرد. چشم ششیمن ن  دنیشد و با د
 گفت:  داد،ی تخت لم م   یکنارم رو الی خیکه ب ی چفت و بست نداره ! به سمتم اومد و درحال 

 ؟ یغش  یدختره  یچطور  -

جاش نشست. با بهت به کاراش نگاه    یشد و تو یجد هو یخنده و  ری . زد زدمیمشت به بازوش کوب  با
 هام نگاه کرد و گفت:  چشم یتو ی. جدکردمیم

 اون طلسم... -

داشته باشه   قتیاون خواب حق نکهی. اخوامیم یچ دونستمی حبس شد. خودمم نم نمیس یتو نفس
 مثل قبل بشه!  زی دروغ باشه و همه چ نکهیا ایخواهر، اونم دوقلو داشته باشم   هیطرد شدنم  یو جدا

 !یت یآرم -

هاش ُپِر  فرستادم و به آال که صدام کرده بود نگاه کردم. چشم  رونی که حبس کرده بودم و ب  ینفس
 اشک شد و به سمتم اومد. سفت منو بغل کرد و گفت: 

 ! اونم دوقلو! می ا واقعا خواهرما... م -

آغوشش حل شدم. خواهر داشتن  یو تو دمیچ یهام رو دور آال پجمع شده باشه، دست  المیخ  انگار
نگاهم به هوداد افتاد   کنن؟ی داره رو همه حس م انیکه درونم جر  یحس خوب  نیا یعنی ه؟یطورنیا

  طمئناً و م زدی هاش برق م . چشممیکرد . از آال جدا شدم و بهم نگاهکردینگاهم م یکه با لبخند محو
 شرمنده نگاشون کردم و گفتم:  هو یاز اون نداشت.  یمنم دست کم یهاچشم

 بودم!  ی... عصبیلی... خخوامی من... من واقعا بخاطر رفتارم معذرت م -

 زد و گفت:   یشونم و لبخند مهربون یزد رو ماکان

 .میکنی کوچولو... درکت م الیخ یب -

 باشن؟   یبد یهامهربون آدم   یهاچشم ن یصاحب ا شهیبه همشون نگاه کردم. مگه م ی قدردان با
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انداختم.  نییشکمم گذاشتم  و سرم رو پا   یکرد. با خجالت دستم رو رو یشکمم قار و قور بد  هوی
ونم  ا یسرم رو بلند کردم. به هوداد نگاه کردم... حت شتری ها بلند شد. با خجالت ببچه یخنده  یصدا
 بزرگ! چال گونه هیمن اون... اون چال داشت! اونم  ی. خدادیخندیم

 به بازوم زد و گفت:  یدست آال

 ازت رفته! یاد یز یواست غذا حاظر کنم... انرژ  رمیمن م -

رفتن. حاال من مونده بودم و هوداد!   رونی نگاهش کردم. آال و ماکان بلند شدن و از اتاق ب قدردان
ام نگاه کردم. حضور  گره کرده  یهاانداختم و به دست  نیی چرا استرس گرفتم. سرم رو پا دونمی نم

و سرم   شستام نچونه  ی. دست گرمش رواوردمی اما بازم سرم رو باال ن کردمیهوداد رو کنارم حس م 
م  آرو شدم،ی نگاهش داشتم ذوب م یکه از گرما یبود. درحال  ستادهیرو آروم باال آورد. درست کنارم ا

 : د یپرس

 ؟ یخوب  -

 لبم نشست.   ی رو یلبخند ناخودآگاه

 خوبم!  -

 زد.   یلبخند محو اونم

 ؟ یبخند شهیم -

 باز گفتم:  شیتعجب نگاهم کرد. با همون ن با

 ام!و منم عاشق چاِل گونه یبزرگ دار  یچاِل گونه هیتو  -

خت بلند شدم؛   ت یلحنم خندش گرفت و با خندش اون چاِل بزرگش معلوم شد. با ذوق از رو از
 صورتش گذاشتم.  یو دستم رو رو ستادمیروبروش ا

 خشک؟ قدرن ی هم ؟ینجور یا شهی! همیچال دار   دمیمدت نفهم نیا یتو  یخندی از بس نم -

صورتش   یها شده بودم. دستم هنوز رو ! محو اون چشمکردمی هاش نگاه کردم که کاش نم چشم یتو
خواستم  کنم؟ی م  کاری... من دارم واقعا چدمی. خجالت کش کردی نگاه م  یبی بود و هوداد با لبخند عج
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نگاهش   ر ی دستم گذاشت و مانع شد. همونطور که ز یدستم رو از صورتش بردارم که دستش رو رو 
 گفت:  شدم،یذوب م داشتم

 ! ارهی لبم ب یخاطرش لبخند رونداشتم که ب یز یچ  یزندگ  ی... توخندمیهاست که نم من سال -

 چطور انقد جسور شده بودم.  دونمی نم

 ارم؟ ی لبت ب یلبخند رو تونمی من م یعنی -

 ابروش رو باال داد. یشد و تا ترق یعم  لبخندش

 کوچولو؟  یکنی فکر م  یخودت چ  -

حس کردم دارم خفه   قا؟یدق کردمی م  کاریمن... داشتم چ ی. خدامیاز هم فاصله گرفت هویآال  یصدا با
 اتاق گرم شده بود! ی. چقدر فضاشمیم

شدم   ییرایصورتم رو با دستم باد زدم تا از التهابش کمتر شه. وارد پذ کمیاتاق نبود. منم  یتو هوداد
شروع به خوردن    اقیرنگارنگ! با اشت یپر بود  از غذاها  زیم یها نشستم. روکنار بچه  یصندل  یو رو

ها افتاد که با لبخند نگاهم چقدر گرسنه بودم و ضعف کردم. نگاهم به بچه  دمیفهم یکردم. حاال م
 که دهنم پر بود گفتم:  ی . درحالکردنیم

 خب ضعف کردم!  -

 به در خورد.  یاکه تقه میغذاشون رو خوردن. همه مشغول بود یخندشون بلند شد و ادامه یصدا

 . ماکان گفت: مینگاه کرد گهیتعجب به هم د با

   ن؟یبود یکس  منتظر -

 پشت دره.  یک  قایدق میدیدیاز جاش بلند شد و به سمت در رفت. در رو کامل باز نکرد و ما نم هوداد

 توهم در رو بست و رو به ماکان گفت:  یها. هوداد با اخم میکردیکنجکاو به هوداد نگاه م هرسه

 ماکان! میمهمون ناخونده دار هی -

 به ما بزنن، رفتن. با تعجب به آال نگاه کردم و گفتم:  یحرف  نکهیهم از جاش بلند شد و بدون ا ماکان
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 ه؟ یمهمون ناخونده ک -

 گفت:  خورد،ی که غذا م یدرحال  آال

اجازه داشته باشه وگرنه جونش رو   نکهیوارد بشه مگه ا تونهی موجود اون قلمرو نم ری غ یهر موجود -
 !دهیاز دست م

 گفتم:  یکنجکاو با

 االن هوداد پادشاهه؟ یعنی -

 زد و گفت:   یلبخند آال

 ! نِ یسرزم نیا یآلفا  نیتریهوداد قو -

 :  دمیکرده بود ازش پرس   ریکه ذهنم رو درگ یهرچ داد؛یجواب م  یکه آال داشت به سواالتم به خوب حاال

 وجود داره؟  توننیسرزم یچندتا قلمرو تو -

 کرد و گفت:  یمکث آال

ما که قصر  تختیها، و پاقلمرو ِالف ها،نهیها، قلمرو گرگ ها، قلمرو خون آشام و جادوگر تا... قلمر۵ -
 در اون وجود داره. ار یماز

 تعجب گفتم:  با

 ها؟ِالف -

 بهم زد و گفت:   یچشمک

 ! ینش کیکاه نزد رِ ی کن به اون موجودات بداخالق و آب ز یسع -

 باز گفت:  شینبود. با ن   زیم یرو یاز غذاها یخبر  گهید کارشن یزد و با ا یبشکن 

 بدم؟ ادتی یجادوگر  یتا حقهچند  خوادی دلت م -
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 نهیآ  ی. روبرومیرفت  یروونیش   ریذوق سر تکون دادم. دستم رو گرفت و باهم به همون اتاق ز با
 و آال گفت:  میستادیا

ترفند و بلد   نیا یخاص  یاکار رو کنه فقط جادوگر نیا تونهی نم یلباس... هرکس ضیاول تعو یحقه  -
 هستن.

گفت و بشکن زد. به لباسم نگاه  ب یغر بیجمله عج   یسر  هیدادم و منتظر نگاش کردم.  سرتکون
 تنم بود.   یطوس وریپل هیکوتاه با  یمشک  راهنی پ هیکردم 

 ؟ یگیهستن که م یچه جمالت  نایا -

 .یر ی گیم ادی خوب همش رو  یهستن... به زود نیبه زبون الت نایا -

که آال گفت و تکرار کردم و بشکن زدم. انگار از قبل بلد بودم. به آال   ییزهایدادم و همون چ سرتکون
وجود   یز ی ر یهااش گلبلند سبز که درون پارچه  نیآست  راهنی پ هیکرده بود.  ریی نگاه کردم لباسش تغ

 داشت، تنش بود. با ذوق گفتم: 

 تونستم! -

 هم با ذوق گفت:  آال

 .کنمی بهت افتخار م -

 : دز یداد م بایکالفه هوداد که تقر یدر اومد و بعد از اون صدا دن یبهم کوب یصدا هوی

 ! یممکن بود جونت رو از دست بد  ؟یکن ی م کاریچ  یمعلوم هست دار  -

بودم. با آال به   دهیکجا شن  ومدینم ادمی اومد که به شدت برام آشنا بود اما  یدختر  یاز اون صدا بعد
من بود بحث   یکه نسبتا قد و قواره  ی. ماکان و هوداد پشت به ما با دختر میرفت ییرایسمت پذ

 دختر بلند شد که کالفه گفت:  ی. صداکردنیم

 ... اهِ یس یروین ی مکان لعنت  نیا ی... تونیشیچرا متوجه نم  -

از اون   یش زد. منم دست کمما خشک دنیبه سمت ما برگشت و با د زدی که داشت حرف م همونطور
 ! با بهت لب زدم: نمشی بب تیوضع نیا یاونم تو نجایا شدینداشتم. باورم نم 
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 ! یاسی -

 قدم به سمتم اومد و گفت:  هیبهت زده  یاسی

 !شهیباورم نم ؟یخودت  ؟یت یآرم -

و سفت فشرد. خشک   دیبغلش کش یمن رو تو هویبهت بودم.  یو من همچنان تو  ستادیا روبروم
. بالخره ازم جداشد و دونستمی نم  نیسرزم نیرو به ا  یاسیبودم. ربط  ستاده یجام ا یشده تو
 . با بغض گفت: شدیم دهیهاش دچشم یصورتم گذاشت. نم اشک تو یهاش رو رودست

تو   یمدت... وجب به وجب اون شهر و گشتم ول نیا ی تو دختر؟ مردم و زنده شدم تو یکجا بود -
 . نیزم یتو یرفته بود یگار آب شده بودان

 بودن اشاره کرد و گفت:  ستادهیها که کنار هم اازم فاصله گرفت و به بچه  هوی

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایاصال... اصال تو ا -

 از بهت در اومدم و گفتم:  بالخره

 ؟ یاسی یکنی م کاری چ نجایتو ا -

 جلو اومد و گفت:  ی. هوداد قدمشدمیم وانهیکرد. داشتم د سکوت

   ن؟یشناسیو م گریشما همد -

 منه!  یخونهدوست و هم  یاسی -

 گفت:  نهیهم رفت و دست به س  یهاش تواخم هوداد

 ؟ یخبر داشت  یتیمدت تو از آرم نیتمام ا -

 گفت:   یاگرفته یبا صدا  یاسی. شدیرد و بدل م نشونینگاهم ب جیگ

 من متاسفم! -

 رفت و داد زد:  از کوره در هوداد
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و تو  میعذاب بود یهمه سال تو نیما ا کنه؟یاز ما درمان م  یتاسِف تو چه درد ؟ یمتاسف -
 ؟ یدونستیم

 زدم:   غیج کالفه

جز   دوننیرو م  زیچه خبره؟ خسته شدم از بس همه درموردم همه چ نجای ا نیبه منم بگ شهیم -
 خودم!

 شد. با بغض گفتم:   سکوت

 ؟ یاسی  یهست یتو چ -

 نگاهم کرد و گفت:  نیغمگ یاسی

 محافظ!   هیجادوگرم و  هیمن  -

 . جادوگر... جادوگر...شدیسرم اکو م یتو صداش

به عقب رفتم.  یمن چه خبر بود؟ دستم رو به سرم گرفتم و قدم یکوفت یزندگ  یمن.... تو یخدا
 نگران نگاهم کرد و گفت:  یاسی

 بدم. حی بذار واست توض -

 نگاهش کردم و گفتم:  ناباور

 هی... تو یشد کمیبا نقشه نزد نیمگه نه؟ واسه هم ،یدونستی م  میرو راجب زندگ  زیتو همه چ -
 ... یکن  یپرورشگاه و راض  ریبا جادوهات مد ی... تونستیجادوگر 

 و گفتم:  میشونی به پ  دمیدست کوب با

 ... دونستمتیام... من باورت کردم... دوست خودم م اخ که چقدر من ساده -

 نشستم و ادامه دادم:   نیزم یرو هیگر با

 بهشون دادم؟  یمگه من جز صداقت چ اره؟یبالها رو سرم م نیا کنمیاعتماد م یچرا به هرک -
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 زدم:  غی که ج ادیخواست به سمتم ب یاسی

خواهر   هی   یام اما بهم نگفتاز نبود خانواده کشمیدارم زجر م یدیو د... تنمتیبب  خوامی ... نم ایجلو ن  -
 چطور؟  ؟یاسی یدارم. چطور تونست 

که دوستشون داشتم به  ییکسا  شدی. باورم نم کردمیهق منشست. هق  نیزم یکنان رو هیگر یاسی
 گفتم: یاگرفته ی! با صداتی شکل ممکن بهم ضربه زدن. ادنم با نگفتن واقع  نیبدتر

 !کنمی تنها باشم... خواهش م خوامیم -

 دنی. با شنشدنیکه از من دور م  دمیهاشون رو شنقدم  یلحظه سکوت شد. بعد از اون صدا چند
 نیقلبم گذاشتم. ا یدر از جام بلند شدم و از پنجره به دور شدنشون نگاه کردم. دستم رو رو یصدا

 .شدیمثل سابق نم گهیقلب د

  غیکردم... ج هیگر هاوونهیهزار بار راه رفتم... مثل د ی کلبه باال یتو حال خودم بودم. تو هاساعت 
ها برگشتن  بچه   نکهیبه در خورد و با فکر ا یاذره از درد قلبم کمتر شه. تقه  هی دی .... شادیتا شا دمیکش

  یف ی خف  غی بود. شوکه ج دهافتا هوشیب  نیکه وسط زم دمیبه سمت در رفتم. با باز کردن در آال رو د
 بود. با بغض صداش زدم:  ی. سرش رو درآغوش گرفتم. صورتش خوندمیو به سمتش دو دمیکش

 .کنمی هات رو باز کن.... خواهش مآال؟ آال چشم -

که دورمون حلقه زده بودن و  ییهاخورده به خون آشام  کهی دم. سرم رو بلند کر یحس حضور کس  با
نگاه کردم. هوداد نبود... ماکان   دهیرنگ پر یهامحاصرمون کردن، نگاه کردم. با ترس به اون صورت 

 نبود... فقط خودم بودم و خودم! 

ها آشام نتا خواستم از جام بلند بشم خو ومد؟یازم برم  یچه کار  یزخم یدست تنها اونم با آال من
...  یتی. با ترس بزاق دهنم رو قورت دادم. آروم باش آرمستادنیگرفتن و آماده باش ا یحالت تهاجم 

 یکنم. حلقه مرکزهام تقدرت  یرو  تونستمی بودم که نم  دهی! اما اونقدر ترسیینایا یاز همه  تریتو قو
هاش  . دستستادیا کمی نزدباز شد و هومن با همون لبخند مضخرفش جلو اومد و   یها کمخون آشام 

 رو بهم زد و گفت: 

 دختر کوچولوعه؟ هیفقط  گفتنیکه م یبه به... پس اون جادوگر افسانه ا-
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به خودم  شتریرو ب هوشیب یخنده و من با نفرت بهش نگاه کردم. آال ریحرفش همه زدن ز نیا با
 زد و گفت:   یشخندیفشردم. ن

 ... درسته؟ یتیآرم میما باهم قبالً آشنا شد  -

 فکر کردن در اورد و گفت:  یادا

 گه؟ ید یعه اشتباه شد... آسنا بود -

تکون   ی . با سر به افرادش اشاره کرد و اونا هم سر کردمی همچنان با خشم و نفرت نگاهش م من
 دنیپرت کردن. با د بایبعد سه نفر رو کشون کشون به سمت ما آوردن و کنارم تقر یادادن. لحظه

 : دم ی. غرستادمینتونستم تحمل کنم و ا گهید یاسیهوداد، ماکان و  یخون  یهالباس 

 ؟یخوای م یچ -

 زد و گفت:  یح یکر لبخند

  یواسه گرفتنت چه پاداش ار یماز یدونیخانوم کوچولو! م خوامی ازت م یادی ز یزایخب من چ - -
 !شهیاون م نی بده جانش لیتورو تحو یهرک نکهیگذاشته؟ ا

داستان من تموم   یراحت  نیبه هم  یعنیراه من باشه!  انیپا تونهینم نیبهش نگاه کردم. نه... ا شوکه
 روز افتادن... نیها بخاطر من به ا. اونها نگاه کردم به بچه  شه؟یم

ب کرد اما  رو مشت کردم و قدرتم رو جمع کردم. به سمت هومن قدم برداشتم. اول از کارم تعج دستم
دادم. مثل خودش   لشیتحو یو پوزخند  ستادمیهومن ا ینه یبه س نهیبعد با تمسخر نگاهم کرد. س

 ابروم رو باال دادم و گفتم:  یتا

 ام؟ دهیکه من همون دختره برگز یدونستی م -

 مشکوک نگاهم کرد و ادامه دادم: هومن

 اکسترکنه؟دختر کوچولو بتونه تورو خ نیا یفکرنکرد نیوقت به ااون - -

 اما جسور گفت:  دمیهاش دچشم  یرو تو  ترس
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 نبودن! ریتودستم اس قاتیکوچولو... واگرنه رف نجام یکه ا دونستمی م -

.  تونستیکرد من رو از خودش جدا کنه اما نم یچشم بهم زدن دستم دورگردنش بود. شوکه سع هی تو
 زدم و گفتم:  یشخندین

 ! یکرد دیجون دوستام رو تهد یکرد  یاشتباه بزرگ-

به پهلوم خورد که    یضربه محکم ارم؛یرو درب  اهشیکنم و قلب س اشنهیخواستم دستم رو وارد س تا
  یازجام بلند بشم. هومن پوزخند تونستمی دردش وحشتناک بود. نم پرت بشم  نی زم یباعث شد رو

 بهم زد و به سمت هوداد رفت. 

 !یاآشام، بچهخون هیبا   دنیهنوز واسه جنگ -

هوداد رفت و خواست قلبش   ینهیس یهوداد رو گرفت و بلندش کرد. دستش به سمت قفسه گردن
 . ارهیرو در ب

قلبم حس کردم و   یرو تو یدی شد یکل بدنم داغ شد و گرما هوی! وفتهیاتفاق ب نیذارم ا ی... نمنه
. از جام بلند شدم و به دمیدیتر مرو شفاف   زی. حاال انگار همه چشدیم شتریکه لحظه به لحظه ب یقدرت

بود.   هانگار وحشت کرد دنمی. هومن از دکردمی درد پهلوم رو حس نم گهی. دسمت هومن رفتم 
ور شدن اما من تنها با تکون دادن  ها به سمتم حمله آشام ! خون یبزن بیهام آسبه دوست   ذارمینم

و   زیچ چی. هموندی نم  یازشون باق یز یو جز خاکسترشون در هوا چ  ردمکیهارو نابود م دستم اون
  ستین خوباوضاع اصال  دیهومن رو نابود کنم. هومن که د خواستمیفقط م  دم؛یدیرو نم کسچیه

بهم نگاه کرد. گردنش رو گرفتم و در همون حال از   دهی خواست فرار کنه که روبروش ظاهر شدم. ترس 
 کبود شدش نگاه کردم و گفتم:  افهی به ق شخندین  بلندش کردم. با نی زم یرو

 نکن!  د یرو تهد دهیبرگز هی یهادوست  وقتچیه -

دستم،   یمشتم گرفتم. حِس تپش قلبش تو یفرو کردم و قلبش رو تو نشیقفسه س  یرو تو دستم
دستم  یرو  یبکشم که دسِت گرم  رون ی ب نشیرو از س اهشی. خواستم قلب سدادی حس قدرت بهم م

 بهم زل زده بود، نگاه کردم.  ینشست. به هوداد که جد

 !یت یولش کن آرم -
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  نیاون گرما از ب یهمه  هوی. دمیکش رونی ب  نشیولش کنم اما ناخودآگاه دستم رو از س خواستمی نم
. چند نفر  دی چ یافتاد و از درد دور خودش پ  نیزم  یبرگشت. هومن رو یبه حالت عاد یرفت و همه چ

  شدهشکافته  نشیکه قفسه س یآخر درحال یلحظه  یکمکش کردن تا از جاش بلند بشه. تواز افرادش 
 بود، رو به هوداد گفت:  یهاش خون بود و لباس 

 ببره، داداش!  نیمن رو از ب  ینذاشت یاشتباه کرد -

 آشام شد. داداش؟ نکنه.... از خون  یدورمون خال یبعد فضا یارو گفت و لحظه  نیا

 ...زه یپر از سوپرا  نیسرزم  نیراجبش فکر نکن! ا ی مطمئن نشد یز یرو تکون دادم. تا از چ سرم

هوداد سالم بود، درونم   نکهیزل زدم. از ا کرد،ی بود و به دوردست نگاه م ستادهی هوداد که روبروم ا به
دستم رو دور کمر هوداد  هوای خوشحال بودم. ب دنیند بیها آسبخاطر من بچه  کهن یآروم بود. از ا

رو دور   شیقو یهابعد دست  یابود اما لحظه  ستادهیحلقه کردم و سفت بغلش کردم. هوداد شوکه ا
من... من دوست   یول  ادیخودخواه... درسته که تو از من خوشت نم یِ خودم حس کردم. پسر گرگ

جام نگهم  یصورتم تو یهاش روگذاشتن دستو خواستم برگردم که با  میدارم! از هم جدا شد
حس کردم. حس  میشونی پ یبوسش رو رو یبعد گرما هیهام نگاه کرد و ثان چشم یداشت. تو

  نیهم  یها توهام نفوذ کرد. دوست داشتم سالتک سلولتک  یتو ی... حس داشتن حامتینام
باز   شی و با ن نهیها که دست به سو با خجالت به سمت بچه  می. بالخره از هم جداشدمیوضع باش

 گفت:  طنتی . ماکان با شبرگشتم. لبم رو گاز گرفتم و خجالت زده نگاهشون کردم  کردن،ینگاهمون م

 ماهم حالمون خوبه!  -

ماکان هم که دهنش چفت و بست نداره! به سمت آال رفتم و  نیفرو رفت. ا قمی یتو شتریب  سرم
 . خواهر... خواهرم! دم یردم. عطرش رو نفس کشمحکم بغلش ک

انداختم. دلم براش سوخت...   کرد،ی نگاهم م نیکه غمگ یاسیبه  ینگاه می بغلش جدا شدم و ن از
. محکم بغلم کرد و  شد. اون رو هم بغل کردم  شیمنکر مهربون  شدیدرسته که دلم ازش پر بود اما نم

 گوشم گفت:  یتو

 .  دمی م حیرو واست توض زیهمه چ -

 گفت:  یکه ماکان شاک میبه سمت کلبه بر میدادم و ازش جدا شدم. خواست سرتکون
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 ؟ ی پس من چ -

و به سمتش رفتم  دمیهاش رو باز کرد و به بغلش اشاره کرد. خندنگاهش کردم. دست یسوال
ها  شد. هوداد با اخم من رو به سمت کلبه برد و خطاب به بچه دهیخواستم بغلش کنم که بازوم کش

 گفت: 

 ! میکار دار یکل  نیای زودتر ب -

 بود. ریهوداد اس یهاپنجه  یآال اومد. بازوم هنوز تو دنیخند  زیر یصدا

 بغلش کنم... گناه داشت.  یذاشتیم -

 نگاهم کنه گفت:  نکهیا بدون

 دور و بر ماکان نپلک! ادیز -

 چرا؟  -

 کوچولو! یزنی حرف م دایز -

 گفتم:  یشاک

 !ستمی من کوچولو ن -

 به قد و باالم انداخت.  ی. هوداد در رو باز کرد و نگاهمیدیدم کلبه رس به

 ! ی... هم بغلییهم کوچولو -

 ؟ یپسر گرگ یکن ی م کاریبا من چ  یلبم نشست. دار  یپر رو یبه سبک  لبخند

. همه سکوت کرده مینشست ز ی ها هم پشت سرمون وارد شدن. همه دور مو بچه  میکلبه شد وارد
 بود؟  ی. برادر؟ منظورش چشدی سرم اکو م  ی. حرف هومن تومیشوک بود ی. درواقع تومیبود

 چرا هومن بهت گفت برادر؟  -

 نزد اما من منتظر نگاهش کردم. بالخره سکوتش رو شکست و گفت:  یحرف هوداد
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 منه! چون هومن برادر -

 خورده گفتم:  کهی

 ؟ یچ -

 : دم یپرس یج یاز جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت. با گ  هوداد

 ن؟ یستین  یتن ست؟ ین  نهیاگه هومن برادرته پس چرا گرگ -

 .شدنی م ادیذهنم ز یتو  یکی  یکیها سکوت.... سوال بازهم

هاش خاطر خواستهحاظر بود به   ی. حتخواستیم یشتر یب یزایچ شهیخواهه... هم ادهیهومن ز -
 کنه... یهمه رو قربان 

 تیاذ خواستمی ها واسش سخت بود. نمحرف  نی. انگار گفتن ادمیهاش رو دشدن دست  مشت
 گفت:  ه،یکاف گهیشه... تا خواستم بگم د

 از خانوادمون هم نگذشت.... از ... خواهرمون! یاون حت -

انداختم. همه  هیبه بق  ی. نگاهدمیجام پر  ی. از شدت صداش تودیکنار پنجره کوب واریمشت به د با
خبر نداشتم. هوداد به سمتمون برگشت.   یز یهاشون گرفته بود. انگار فقط من بودم که از چصورت 

گلوم نشست.   ی. ناخواسته بغض تودمیدیهاش رو م چشم یتو یخون یهااز اون فاصله هم رگه یحت
 گفت:  یدار خش  یهوداد با صدا

 یکرد... همه رو فدا یک یتار شکشی... روح پاک خواهرم... مادرم... پدرم... همه رو پیون عوضا -
 پستش کرد.  یخواسته

 بغضش رو قورت بده.  خواستی . انگار مخوردیگلوش تکون م  بکیس

 ...ری د یلی... خدم یرس ری د یمِن لعنت -

 موهاش فرو برد و ادامه داد: یرو تو  هاشدست
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اما اون گوش نداد... باعث شد خانوادم رو   ستیراهش ن نیالتماسش کردم دست برداره... گفتم ا -
 نه...  ایاونا آرامش دارن  دونمی نم  یاز دست بدم. حت شهیواسه هم

 زد و گفت:  ی. پوزخنددمیدی هاش مچشم یاشک رو تو رد

 کرد که تا آخر عمر زجر بکشم.  یاما اون کار  مری بهش گفتم منم بکش... بزار بم -

 زد. ناراحت گفتم:  رونیحرف از کلبه ب  بدون

 ناراحتش کنم. خواستمی نم -

 لخند زد و گفت:  نیغمگ ماکان

 هوداد تازه بوده. ی برا شهیدرد هم نیا -

 و شونم رو فشردن. ستادنیدو طرفم ا یاسیو  آال

 که...  نهیاالن ا یمشکل اصل -

 و اون ادامه داد: میکان نگاه کردبه ما  هرسه

زود   ای ری... دستیما خوب ن  یاصال برا نیقلمرو ماست و ا یتو یتیکه ارم دونهیم نی االن کل سرزم -
 فاجعه... یعنی نیو ا  ادیم نجایبه ا ار یماز

 ادامه داد:  آال

 . ستیمسلط ن  روشی کامل به ن یتیکه آرم نهیا یو مشکل اصل -

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

 من که تونستم... یول -

 و گفت:  دیحرفم پر وسط

 که احساساتت بهت دستور بدن.   یتنها زمان یول  یاستفاده کن روتی از ن یچطور  یدیآره... تو فهم -
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استفاده کنم بلکه احساساتم من رو به  رومیکردم. حق با آال بود. من خودم نخواستم از ن سکوت
جا  که جسمم هنوز همون دمید یانگار روحم از جسمم جدا شد. م  هوی. دادنیهل م  ومری استفاده از ن

. همه جا مقرار گرفت یاگهید یفضا یکرد و من تو ریینشسته اما روحم در حال دورشدنه. انگار زمان تغ
که به  ییهافضا پر شده بود. اطرافم پر بود از آدم  یتو  یخون و سوختگ یبود و بو  یو دود اهیس

روبروم   دنیکردم به اطراف نگاه نکنم اما با د یگذر کردم. سع نشونیمرده بودن. آروم از ب عیشکل فج
 اون من بودم؟ من؟  شدی . باورم نمستادمیخورده ا کهی

 بودم و دورو برم پر بود از جنازه... ستادهیاون مکان دود گرفته ا وسط

جلوم   یها که زخم بچه دنیرفتم. با د ترک یتنم بود. به خودم جرعت دادم نزد یو بلند اهیس لباس 
 افتاده بودن، نفسم رفت.  نی زم یرو

. دستم رو کردم ی ها نگاه مبه اون  یرحم  یشده بودن. با ب ی خیهام سرد و خودم نگاه کردم. چشم به
 رو به اونا گفتم:  یباال آوردم و با پوزخند 

 !هیت خداحافظوق -

بستن.   شهیهاشون رو واسه همچشم هیو بعد چند ثان دمیناله همشون رو شن یبعد صدا یالحظه 
ته قدرت من   یعنیبودم!  یدیمن... من چه موجود پل یدهنم گذاشتم. خدا  یبغض کرده دستم رو رو 

 !خوامیرو نم یقدرت لعنت نی! من اخوامیکه دوستام رو بکشم؟ نه... نه من نم نه؟یا

. با  دمید یقبل  یجاکلبه، همون ی. پلک زدم و خودم رو تو دیچیهم پ یمثل گرداب تو یهمه چ دوباره
 گفت:  یها نگاه کردم. ماکان با نگران بغض به بچه 

 ؟ یتیحالت خوبه آرم  -

 ...  هیگر ریز شکست و زدم  بغضم

 پاچه دورم جمع شدن. آال گفت: دست هابچه 

 ؟ یتیآرم  کنهیدرد م تیی جا -

 پر بغض گفتم:  ینه تکون دادم. با همون صدا یبه معن ینگاهش کردم و سر  یاشک یچشما با
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 بزنم! بیبهتون آس خوامی من... من نم -

 رنگ ترحم گرفت و بغلم کرد.  نگاهش

 دختر خوب! یزن ی نم بیبه ما آس  وقتچ یتو ه -

 کردم.   هیگر یها  یبغل گرمش ها یتو

 آماندا!  شیپ  نیبر دیبا -

 آغوشش خارج شدم و گفتم:  از

 آماندا؟  -

 بود سر تکون داد و گفت:  ستاده یکه کنارم ا یاسی

 !دونهی رو م  زیماست... اون همه چ نیجادوگر سرزم نیترر ی آماندا پ -

 م زد.تو ذهن یاجرقه  هوی اسمش برام آشنا بود. چقد

 جا بود! آورد... اون اون ایبودم... آماندا من و آال رو به دن دهیکه د یاون خواب  یتو -

 باال رفته نگاهم کرد و گفت :  یبا ابروها آال

 جادوگرها!  یمحله  میبر دیپس با -

 و ماکان از جاش بلند شد. میسرتکون داد هرچهارنفر

 به هوداد سر بزنم! رمیمن م -

 

 《هوداد 》

 من عذاب بود. اگه من... ی اون روزها برا یآور  ادی شهیدرخت زدم. هم یبه تنه   یمشت یعصب
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  لیخودم رو کنترل کنم. تبد تونستمی بودم که نم   ی. اون قدر عصبدمیدوم رو هم به درخت کوب  مشت
. به سمت دهکده حرکت  کردی ر محالت گرگ حالم رو بهت   ی. مطمئنا بودن تودمی جنگل دو  یشدم و تو
شدم. تمام مردم دهکده طلسم شده بودن و مثل   لی دهکده، شوکه تبد تی وضع  دنیکردم. با د

سرشون رفتم و نبضشون رو چک کردم. نبض داشتن اما رنگ   یافتاده بودن. باال نیزم  یرو هامرده
 ناباور ماکان بلند شد.  یها بود. صداصورتشون مثل مرده 

 خبره هوداد؟ چه جانیا -

 و گفتم:  ستادمیا

 ! کنهی اش مداره کمک  یک یفقط کار هومن باشه...  تونهی نم نیا -

  نیزم ی ها روکه مثل مرده  ی. به مردمدمیموهام دست کش یمتفکر سر تکون داد. کالفه تو ماکان
به من بود و حاال من  دشونیها تمام اممردم مثل خانوادم بودن. اون نیافتاده بودن نگاه کردم. ا

 کردم.  ی نتونستم ازشون مراقبت کنم. پوف

صلح و   یقلمروم تو شهیکه هم یبلبشو واسه من نیو ا افتادیسرهم مبودم؛ اتفاقات پشت  جیگ
  ار،یزان یروها یکل ن یه آرامش بود اصال قابل قبول نبود... من هوداد بودم؛ پسِر سردار آرکان، فرماند

 . امیب  رونیب  شچطور از  دونستمیکه نم  یکرده بودم. منجالب ریمنجالب گ هی ی... حاال تو یپادشاه قبل 

  شمینم نیکه اومد مشکالتمون دوبرابر شد. منکر ا یبود... از وقت  یتیاتفاقات آرم نیا یهمه مسبب
  یاگهیاومده بود که مارو نجات بده اما جز دردسر کار د ی تی. آرممیکه قبل از اون هم مشکل داشت

ها سال بعد تورو ذوب کرده... باعث شده  یخ یزد: اون دختر قلب  ادی سرم فر  یتو ینکرده بود. کس
  نکهیلحظه به ا هیدردسر ساز باشه اما  ری .... شانجاستیا نکهیبه ا میقلبت گرم شه! دروغ چرا...راض

 ...کنمیاون نباشه فکرم 

. میبود ستاده یاز من نداشت و هردو خسته کنار هم ا ی. ماکان هم دست کمدمیکش یاکالفه  پوف
بهوش    یجیکم همشون با گافتاده بودن شروع به سرفه کردن. کم نیزم یکه رو  یمردم یناگهان همه

 اومدن. با تعجب به سمتشون رفتم. ماکان نبضشون رو گرفت و گفت: 

 نگه داشته بود.  هوشی رو بهااون یطلسم فقط مدت  نیا -

 و گفت:  ستادیها ااز اون  یکیشد.   ادی مردم ز نیب همهمه
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 شده؟  دایپ ییشگویپ یده یداره که برگز قتیفرمانده.... حق  -

 هارو ساکت کنم.شد. دستم رو باال آوردم تا اون  شتریمردم ب  نیب همهمه

 داره! ازیقواش ن تیتقو یشده فقط... فقط زمان برا  دایما پ یده یبرگز -

 و گفت:   ستادی. ماکان کنارم اکردنی صحبت م   اری حکومت ماز یبا شور و شوق از تموم مردم

 ... یعن یحرفت  نیا -

 رو کامل کردم:  حرفش

 شروع جنگ!  یعنی -

سکوت   ی. تو میتبه سمت کلبه رف  زیدوباره به روال قبلشون برگشتن و بعد از چک کردن همه چ مردم
 .  میرفتی کنار هم راه م

 اد؟ یازش خوشت م -

 به ماکان انداختم و گفتم:  ینگاه میخورده ن  کهی

 ؟ یکنی فکر م ینطور یچرا ا -

 زد و گفت:   یپوزخند ماکان

حاال از صد    یهوداد... برق نگاهت بعد از فوت هورناز خاموش شد ول شناسمتیوقته م یل یمن خ -
 !دشید شهیهم م یفرسق

 گفتم: کالفه

 ماکان!  یکنی اشتباه م -

 اون دست بردار نبود. اما

 . موننینم یمخف شهیهوداد؟ احساسات واسه هم یکنی پنهونش م  یچرا دار  -
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. اما... دیگرگ درونم زوزه کش خواستم؟ی و مر  یتی. من ارمدونستمیرو نم یپنهون کار  نیا لیدل خودمم
 ! ی!اون طلسم لعنتهیهام چ یدودل  نیا لیدل دونمیم

 رو داشته باشم!  یتیارم  تونمیمن نم-

 ؟ یگ یبخاطر طلسم م-

 . میهردو سکوت کرد یا تکون دادم. لحظه  سر

 وجود داشته باشه هوداد!  یراه هی دیبا -

 کنم! دایپ یراه هی دیبا ماکاِن! با حق

 

 《یت یآرم》

 .  کردمینگاه م  یاسیاما من زل زده به  میآماندا بر شی ماکان رفت. آال حاظر شد تا پ کهن یاز ا بعد

 . میآماندا بر  شیهرچه زودتر پ دی... با یتیحاظر شو آرم -

 زل زده بودم گفتم:  یاسیهمون حال که به  در

 !کنهی م یرو از ما مخف  زهای چ یل یکه داره خ نجاستیا یک ی... میآماندا بر شی پ ستین یاز ین -

 نظر گرفت.  ری رو ز یاسی یدستپاچه به اطراف نگاه کرد. آال موشکافانه رفتارها یاسیحرفم  نیا با

 گه؟یراست م یت یآرم -

 گفتم:  یبلند یسکوت کرد. کالفه از سکوتش با صدا یاسی

 ؟ یکنی سکوت م یدار  یواسه چ -

 کالفه از جاش بلند شد و خواست از کلبه خارج بشه که بازوش رو گرفتم.  یاسی

 رو بگو!   یدونیم یبوده؛ به حرمت همون رفاقت هرچ  نمونیب  یاگه رفاقت -
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 نشست.   یصندل ی و رو  دیکش یمستاصل نگاهم کرد. آه یاسی

 از کجا بگم؟  -

 نشستم و گفتم:  یصندل  یرو روبروش

   ؟یشناس یمن و از کجا م -

 هام زل زد و گفت: چشم یتو

 ! یاومد ایکه به دن  یاز وقت -

 گفتم:  شوکه

 ها تا من رو نکشن؟آدم ی ایدن یتو من رو برد -

 کالفه موهاش رو به عقب فرستاد و گفت:  یاسی

 و کردم.  کارنیمن به دستور مادرت ا -

 : دمیغر

 گذاشت. براش  شهیکه مرگ بچش رو بخواد اسم مادر رو نم ی! کسستیاون مادر من ن  -

 ناراحت نگاهم کرد و گفت:  یاسی

 بود. نی سرزم نیزِن ا نی... مادرت مهربونتر یتیآرم  یکنی تو اشتباه م -

 بلند شدم و گفتم:  میصندل یاز رو کالفه

 ده؟یزن، دستور مرگ بچش رو م نی مهربونتر -

 نگفت که آال از کوره در رفت و گفت:  یز ی چ یاسیّ  

خبر   مونیواقع  تیما از هو م؟یهست  یطیچه شرا یتو  یستین متوجه  ؟یزنی حرف م  یچرا تلگراف  -
 ! یگیو نم یدون یاما تو م میندار
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 تر گفت: کالفه  یاسی

 نجات بده. ار یو کرد تا تورو از دست ماز  کارنیمادرت دستور مرگ تورو نداد... اون ا -

 کرده بهش نگاه کردم.  هنگ

 گفت:  یاگرفته یکنم. آال با صدا هیحرفش رو تجز تونستمی نم

 ه؟ یمنظورت چ -

 کالفه از جاش بلند شد و گفت:  یاسی

 ... دنتونید یبرا کردنی م  یمادرتون عاشقتون بود... پدر و مادرتون لحظه شمار  -

از من نداشت.   ی. آال هم دست کمادیم  رونیقلبم داره از دهنم ب کردمیکرد. احساس م  یمکث
رو   قتیحق  خوامیکه م دونستمیخوب م نویاما ا شمی م یچه حال قتیقبعد گفتن ح دونستمی نم

 بدونم. 

خطر بود. پدرتون خودش رو فدا   ی... چوِن شما دوتا توختی هاشون رو بهم رتمام نقشه  اریاما ماز -
 حرفا شده بود.  نی از ا تریاما اون قو رهیرو بگ  اری ماز یکرد تا جلو

 گفت:  جیگ آال

 جادوگر بود؟ هی یهادنبال بچه  یچ یبرا ار ی... مازفهممی من نم -

 حرف بزنه.  دیترس یما در گردش بود. انگار م  نینگاهش ب یاسی

 ! نیملکه آشا هست یهاشما بچه  -

. ملکه؟ مادر من ملکه بود؟ کردمی ذهنم اکو شد. خشک شده ففط به روبرو نگاه م یتو صداش
 م و گفتم: موهام فرو برد ی. دستم رو تودمیخند کیستریه

 امکان نداره... نه... نه!  نیا -

نبود. آال با   یبود و هضم کردنش مطمئنًا کار آسون ی تلخ تِ ی ولو شد. واقع  یصندل یرو بای تقر آال
 گفت:  یناباور 
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 ؟ یکه من باهاشون بزرگ شدم چ  یاپس... پس خانواده  -

 گفت:  نیغمگ یاسی

  قیخانواده سپرد و خواست بدون گفتن حقا هیتورو به  ارهیسرت ن  ییبال اری ماز نکهیا یآماندا برا -
 ازت محافظت کنن.  

با قورت دادن بذاق دهنم از شرش خالص   کردمیم یگردو شده بود. مدام سع یگلوم اندازه یتو بغض
 نداشت.  یادهیشم اما فا

 محروم کرد؟  تمی... از هونی سرزم نیپس چرا من... چرا من رو از ا -

 گفت:  نیمن و آال گذاشت. غمگ یشونه ی هاش رو روو دست  ادستیا کمونی نزد یاسی

اون قدرت   ار یها بود. اون قدرت خاِص نسلش رو به ارث برده بود. مازالهه  نیتری از قو یکی مادر شما  -
 . دیهاش به ارث رس از بچه   یک یفقط به  روشیکرد ن مانیمادرتون زا کهی. اما زمان خواستی رو م

 لرزونم به خودم اشاره کردم و گفتم: یهادست  با

 که اون هم من بودم! -

.  کردمیها بهشون نگاه مسخت! مثل مسخ شده  یلیآروم سر تکون داد. باورش سخت بود... خ یاسی
 .دمیکه من د یز یپس اون چ

 بود؟  یچ دمیکه من د یز ی پس اون چ -

 متفکر سرتکون داد و گفت:  یاسی

 رو داشت.  تتیقصد خراب کردن ذهن یتو انگار کس یهااما با گفته  ید ید یتو چ دونمینم -

 گفتم:  ناخودآگاه

 !اهیس ینشونم داد بال داشت... بالها ارویکه اون رو   یبال... اون -

 و آال شوکه نگاهم کردن و همزمان گفتن:  یاسی
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 !اریماز -

 ؟ یچ -

 کلبه رژه رفت وگفت:  یتو یعصب یاسی

 کنه!  ترک یوجه مارو جلوت خراب کنه و خودش رو بهت نزد خواستی کار م نیپست! با ا اریماز -

 نشستم. یصندل  یرو نداشت. وا رفته رو تی حجم از واقع نیتنم تحمل ا گهید

و   زدینبض م امقهیواقعا ارزشش رو داشت؟ شق  د؟یرس نجایمن به ا یساده ی که زندگ شدیچ ایخدا
 رفته گفت: سرم درحال انفجار بود. آال گ

 م؟ یها از هم دور بودسال  ار یما بخاطر ماز یکه تو کرد  ییفای تعر نیپس با ا -

 مغموم سر تکون داد و گفت:  یاسی

 کرد.  هیآغوشش گرفتتون و گر یآخر تو یمادرتون تا لحظه  -

کردم. آال هم دست  هیگر یها یدر قورت دادنش داشتم شکست و ها یکه سع یحرفش بغض نیا با
در کلبه که به  یصدا دنی. با شن م یزدیزار م گهیبغل همد یاز من نداشت. محکم بغلم کرد و تو یکم

. هوداد و ماکان هراسون به سمتمون اومدن. ماکان میبر نداشت   هیشدت باز شد هم دست از گر
 گفت:  دهزهول

 کردن؟  تتونیاذ نجا؟یاومد ا  یکس شده؟یچ -

 ناراحت گفت:  یاسی.  میجواب ماکان رو بد م یتونستی و نم میبود هی ال گرچنان در حهم ما

 .دنی رو فهم  شونیتلخ زندگ یهاقت یها حقفقط... اون وفتادهین یاتفاق  -

 و گفت:  دیموهاش کش یتو یکالفه دست هوداد

 افتاده.  یچه اتفاق قایبده دق حی توض -
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 یهاهیبود. گر یدنیهردو د یافهی کرد. ق فیکه به ما گفت رو براشون تعر  ییمختصر حرفا یاسی
نگاه  رون یو به ماکان و هوداِد ح میهق شده بودن. از هم فاصله گرفتبه هق  لیبلندمون حاال تبد

 . ماکان شوکه گفت: میکرد

 اس؟الهه هی ی تیحساب آرم  نیبا ا -

 سر تکون داد. یاسی

 ؟ یپس آال چ -

اون حال ناراحت شدم.   یتو دنشیانداخته بود. با د ن یی. مغموم سرش رو پامیاه کردبه آال نگ همه
 گفت:  یاسیشونش گذاشتم و  یاز اون نداشتم. دستم رو رو یاگرچه خودمم دست کم

 نداره.  یت یاز آرم  یاما قدرت اون هم دست کم  ستیآال الهه ن -

االن  دی. باکردنینگاه م گهیبه همد  ری درگ یگفتن نداشت. همه با ذهن یبرا یحرف   یشد. کس  سکوت
   دمش؟یند وقتچ یه نکهیناراحت باشم از ا ایخوشحال باشم که مادرم طردم نکرد؟ 

 ! یتیمال توئه آرم  نیا -

و   کیدستم گذاشت. پالک کوچ  یبود نگاه کردم. گردنبند رو تو یکه درونش گردنبند یاسیدست  به
 گفت:  یاسینگاه کردم.  یاسیبه  ی داشت. سوال  دیبه شکل دوتا بال سف  یفیظر

گردنبند رو بهم داد...  نیها به خوابم اومد و ااز الهه  یکی بودم  هوشیب  مارستانیب  یاون زمان که تو -
 کرد که حتما بهت بدم.  دیتاک

 دستم دوختم.  یرو به گردنبند تو  نگاهم

رو دور گردنم انداختم و بستمش. آال به سمتم اومد و دستش رو به سمت گردنم آورد. تا دستش  اون
 . با تعجب گفتم: دیدستش رو عقب کش عیگفت و سر یگردنبند رو لمس کرد آخ

 ؟یشدیچ -

 گفت:  کردی که به دستش نگاه م یدرحال  آال
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 انگار گردنبندت برق داره... دستم رو سوزوند!  -

 خورده گفتم:  کهی

 ؟ یچ -

کرد امتحان کنه اما نتونست به   یهم سع یاسی. وفتاد ین  یبه گردنبند دست زدم اما اتفاق عیسر
 بهشون نگاه کردم.  دهیگردنبند دست بزنه و دستش سوخت. ترس

 شه؟یم ینطور یچرا ا نی... انیا -

 آرومم کنه گفت:  کردی م یکه سع  یدرحال هوداد

 .... به من نگاه کن!یتیآرم  ستین  ینگران یجا -

 خوشرنگ دوختم. یلهیرو به اون دوتا ت  نگاهم

 تو اون رو لمس کنه!  ریغ یکس دهیاون گردنبند چون متعلق به توئه اجازه نم -

  ازیشت. ن مغزم کشش ندا گهیحرفش دستم رو به سمت گردنبند بردم و لمسش کردم. واقعا د نیا با
 داشتم. ییبه تنها

 رون؟ ی برم ب تونمی م -

ها اون  یبرم. اما تا ک یینبودن تنها جا یراض کدومشونچ یحرف نگاهم کردن. انگار ه یب همه
 بهشون زدم و گفتم:  یا! لبخند دلگرم کننده امیاز پس خودم بر ب دیهستن؟ با

 ! رمی نم یدور   ی... جادینگران نباش -

بشکن   هیرفتم تا لباسم رو عوض کنم. درسته که فقط با   یروونیش  ری حرف به سمت اتاق ز نیا با
 ها معذب بودم. اون  یرو کنم اما جلو کارن یا تونستمیم

بنفش   یهاآال ورد مخصوص رو خوندم. با زدن بشکن، گرده  یهاو طبق گفته  ستادمیا نهیآ یجلو
خودم در   ر یقرمز رنگ عوض شد. با لبخند به تصو یرهنی ا پلباسم ب  هیدورم رو فرا گرفتن و در صدم ثان 

 . دصورتم نشسته بو  یرو ی م یمال شیبود و آرا ختهیبلندم لخت دورم ر ی نگاه کردم. موها نهیآ
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رو    ینگران شدیتکشون منگاه تک یکردم. تو یها خداحافظ رفتم و از بچه  نیی حرف به سمت پا یب
اما دل رو   دمیترسیم کهن یدودل بودم... با ا کهن یزدم و به سمت جنگل رفتم. با ا رونی . از کلبه بدید

هم رخ داده  سربه فکر کردن داشتم. اتفاقات به سرعت پشت   ازی زدم و به جلو حرکت کردم. ن ایبه در
  ی. حالت تدافعستادمیجام ا یخش برگ توخش  یبود و توان فکر کردن رو از من گرفته بود. با صدا

 هیخورده  کهی  ایآ دنیسرم نگاه کردم و با دبه پشت  یز ی ت یفتم و به اطراف نگاه کردم. با حس بوگر
 . کردیترسناک نگاهم م یشخندیبا ن  ایقدم به عقب رفتم. آ

 کوچولو؟ دهیبرگز  یچطور  -

 زدم وگفتم:  شخندیکردم خونسرد باشم. مثل خودش ن  یکردم و سع  یاخم

 اون مبارزه خوب بهت ساخته که دلت دوباره هوسش رو کرده! کهن یمثل ا -

 به جلو اومد اما من از جام تکون نخوردم.  یزد و قدم  یپوزخند

 دارم رو ببرم.  شتیکه پ یاتفاقا اومدم امانت  -

 بهش نگاه کردم.  جیگ

 ؟ یزنی حرف م یاز چ -

 شد و دستش رو به سمتم گرفت.  ترق یعم پوزخندش

 خداحافظ کوچولو!  -

  یلحظه تونستم جاخال  نیآخر یبه سمتم فرستاد. تو یمشک یاخوند و هاله  یلب ورد ری حرف ز نیا با
و   کردیبود که اون حمله م نیترش ا. درست میشد ریدرگ گهیکردم و گارد گرفتم. با همد یبدم. اخم 

 ایآکردم از خودم دفاع کنم.   یاما بازم سع شدمیسته م داشتم خ گهی. دکردم ی من فقط دفاع م
. با  دیکوب نی زم یخم شد و دستش رو رو نیزم یخوند. در همون حال رو  یزد و ورد یشخندین
 به سمتم اومدن و من رو به شدت به عقب پرت کردن.  یمشک یهاهاله  کارنیا

 .دمیرو باال سرم د ایو خواستم بلند شم که آ دی چ یکل بدنم پ  یتو درد

 بدرود! -
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 شد.  اهیبه سرم زد و همه جا س یاضربه 

جام   یبود. با درد تو ییسقف طال دمیکه د یز یچ نی هام رو باز کردم. اول با درد تنم و سرم چشم 
و مبارزمون   ا یآ یادآور یو مجلل بود. من کجام؟ با  یینشستم و به اطراف نگاه کردم. اتاق سرتاسر طال

 یهابال دنی به داخل اومد. با د یتخت بلند شم؛ در اتاق باز شد و مرد  یکردم. تا خواستم از رو یاخم
 شرورش بهت زده لب زدم:  یهاو چشم اهیس

 تو؟  -

و از باال بهم نگاه   ستادیخودمم جمع شدم. کنار تخت ا یزد و به سمتم اومد. ناخودآگاه تو یشخندین
 . رمی مجبور بودم سرم رو باال بگ دنشید یکرد. برا

 هستم؟ یمن ک  یدیبالخره فهم  -

 بودم اما خودم و نباختم و گفتم:  دهیترس

 ؟ یخوای م یاز من چ -

 هاش رو درشت کرد و گفت: رو خم کرد وچشم  سرش

 قدرتت رو! -

 گفتم:  جیگ

 قدرتم رو؟  -

 و گفت:  ستادیا صاف

 مراسم مخصوص و بعد انتقال قدرت!  هیآره خانم کوچولو...  -

 و گفتم:  دمیهم ساب یرو  تی هام رو با عصبانپست! دندون  آدم

  یدار  یعذابن؟ بخاطر ک یمردمت تو یداره وقت یادهی چه فا کار؟یچ یخوایهمه قدرت رو م  نیا- -
 ؟ یکنی قدرت رو جمع م نیا
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 ستادهیه بودم و اون ادستش بود. من هنوز رو تخت نشست یچشم به هم زدن گردنم تو هی یتو
کردم از دور گردنم  یگذاشتم و سع شیقو یهادست  ی. دستم رو رودمیکش ی بود.به زور نفس م

 جداش کنم.  

... قدرت بهت  یتو اوج هست یقدرت داشته باش  ی! تا وقتیزن ی احمقم رو م یتوهم حرف پسرعمو  -
 . یهمه تسلط داشته باش  یرو دهیاجازه م

 یگردنم رو ول کرد که به نفس نفس افتادم تو بگم چون درحال خفه شدن بودنم یز یچ تونستمی نم 
  اریرو شکست بدم؟ ماز نیا خواستمیبود. من م ادیز یل یزورش خ  یشد. لعنت بیچشم بهم زدن غ هی
 !ی ل یبود... خ  یقو یلیخ

ل . مثتنش بود  یبلند  یها نیبا است یوارد اتاق شد. لباس بلند مشک ایلحظه آ نیهم یتو
 زدم و گفتم آخه اون جادوگره! ی. پوزخندهابودشنی م یان یتو یجادوگرها

 خشک گفت:   ؟یبه سمتم گرفت. چرا همش مشک یدست لباس مشک هیبه سمتم اومد و  

 بپوشش! عیسر -

.  کردمیو با اخم نگاش م  نهی! دست به سدهیبه من دستور م تهیافر یتکون نخوردم. دختره   ازجام
تخت، تنم   یرو یها. به خودم نگاه کردم که لباس خوند یکرد و ورد یپوف کنم؛ی نم یکار  دید یوقت

آورد . تقال کردم دستام رو از دستش باز کنم   نییتخت پا یومن رو از رو دیبود. به زور دستم رو کش
 اما اون محکم مچ دستم رو گرفته بود. 

 نداشت.   دهیولم کنه اما فا. کالفه تقال کردم تا بردی در همون حال من رو به سمت در م ایآ

گرفتم.  یشتر یحرف  اعتماد به نفس ب   نی. با ایتر یجادوگر قو هی! مطمئنًا از ی اده یبرگز هی... تو یه
دستم رو رها   هوی ای گوشم گفته باشه همون رو تکرار کردم. با تموم شدن وردم آ ری ز یورد  یانگار کس

 مچاله شده از دردش نگاه کردم و گفتم:  یافه یکرد و مچ دستش رو گرفت. با غرور به ق

 گفته بودم ولم کن!  -

 با نفرت نگاهم کرد و گفت:  ایآ

 ؟یاجرا کرد  یچه طلسم -
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رنگ کنار اتاق افتاد. ناخودآگاه به   دیسف یقد ینهیزدم. نگاهم به آ شخندیباال انداختم و ن یاشونه
به زور تنم   نکهینگاه کردم. لباسم رو با ا نهیآ یخودم تو ر ی . به تصوستادمیسمتش رفتم و روبروش ا

خودم   ریتصو نهیآ یولحظه حس کردم ت هیبود.  ختهی. موهام هم باز دورم رومدیبهم م یکرده بود، ول 
ود! واقعا بال  خم کردم. درست ب  نهیبه سمت آ شتریخورده سرم رو ب کهی. دمی د دیسف یهارو با بال 
خودم به    ری قدم به عقب برگشتم. چطور ممکنه؟ تصو  هیبهم لبخند زد؛ شوکه  نهی آ یتو ریبود. تصو

 نکردم؟   یکه من حرکت یخودم لبخند بزنه اونم درحال 

بودم. دستم با  دهیاومد... من خوابش رو د ادمی! دمیجا د هیرو   ریتصاو نی... انیمن... من ا یخدا
بود   یر یتصو  شیمن رو از اتاق خارج کرد. من اما ذهنم پ یعصبان  ایشد و آ دهی خشونت از پشت کش 

 دن؟یم یها چه معن. اون بالدمیکه د

اتاق وجود داشت و کنار هر در نگهبان غول  هیاومدم و به اطراف نگاه کردم. هر دوقدم  رونی فکر ب از
هم  اهیتکه تکه رنگ س ییاون همه رنِگ طال نیرنگ بود و ب  ییطال بود. قصر تماماً  ستادهیا یکر یپ
 اتاق پرت کرد.  ونمن رو به در باً ی تقر ای. البته آمیشد یو وارد اتاق  میستادی . بالخره اشدیم دهید

گوشه اتاق بود   یبزرگ زی روبرو شدم. م  ایبا آ بارن یبود که اول  یبه اتاق انداختم. مثل همون اتاق ینگاه
  ایبه عقب اومدم. آ  یکردم و قدم  یمختلف بود. اخم  یهامعجون در رنگ  یادیاون هم تعداد ز  یو رو

زد و به سمتم اومد. به زور   ی. پوزخندختی رو داخل ظرف ر یرنگ اهیرفت و معجون س زی به سمت م
.  دمیچسب یبه صندلخوند که انگار  ینشوند. تا خواستم بلند شم اما اون ورد یصندل یمن رو رو

دستم آزاد بود فرار   یوقت دی... من بایبدنم رو نداشتم. لعنت  یاز اعضا کدومچیقدرت تکون دادن ه
 . کردمیم

. کردمی گرد به کارهاش نگاه م یهاو هم زد و بعد اون رو خورد. با چشم  اهی اون معجون س ایآ
به سمتش رفتن و    یرنگ اهیس یهااتاق گرده  یبعد از گوشه کنارها یاکنه؟ لحظه  کاریچ  خواستیم

 .  دنیمثل گردباد دورش چرخ

از اون  یاثر  گهیبود. بعد چند لحظه د دهیفا یهام ببلند شم اما تالش  یصندل یکردم تا از رو تقال
 سرم  یتش رو روو دس ستادیبه سمتم اومد. روبروم ا لرزوندی که تنم رو م یها نبود. آال با لبخندگرده

به خوندن ورد   عتر سرم رو گرفت و شروگذاشت. خواستم سرم رو از دستش جدا کنم اما اون محکم 
  یبلند  غیشد که من ج ادیکم درد زمغزم شروع شد. کم ی کرد. درد مثل برخورد سوزن به انگشت، تو
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هم   یهام روو چشم فرسا بود. از درد خون باال آوردمتحمل کنم؛ دردش طاقت  تونستمی . نمدمیکش
 افتاد.

 《هوداد》

ازش نبود. رو به آال  یکه رفته بود و هنوز خبر  شدیدوساعت م  یتی. آرمشدمیداشتم کالفه م گهید
 : دمیغر

 ؟ ینکرد داشیهنوز پ -

 طلسم بود کالفه به سمتم برگشت و گفت:  یکه مشغول اجرا آال

 !کنمی م داشیپ  یبار حواسم رو پرت نکن هی هیو هر دوثان یاگه اجازه بد -

کردم و به   یآروم باش گذاشت و فشرد. پوف یشونم به معن یو دستش رو رو ستادیا کمینزد ماکان
خونش   ختن یگذاشته بود و آال با ر نیزم  یرو  نیسرزم  یمی بزرگ و قد یآال نگاه کردم. نقشه یکارها
  حدسکنه. چون اونا دوقلو بودن  دایست رو پ االن در اونجا یت یکه آرم یداشت محل  ینقشه سع یرو
  یکه رو ی طلسم خوندن آال تموم شد؛ خون یکرد. وقت دا یرو پ  یکیقل اون  هیبا خون   شهیکه م میزد

که کنار قصر، خون راه افتاده  یرفت. وقت اریبود، به حرکت در اومد و به سمت قصر ماز ختهینقشه ر
 آال بهت زده سر بلند کرد و گفت:   ستاد،یشده از حرکت ا

 کنه؟ی م کاری چ اری قصر ماز یتو یت یآرم -

هلش دادم   ی شد. عصب دهیلب گفتم و خواستم به سمت در برم که بازوم توسط ماکان کش ری ز یلعنت
 یو مشتش بود که تو دیمن رو کش یشتر یبار با شدت ب نیو خواستم دوباره به سمت در برم که ا

 فکم فرود اومد. 

 بهش نگاه کردم و گفتم:  خوردهکهی. افتمی ب نی زم یباعث شد رو هواشیب یبه ضر

 ماکان؟  یکنی م یچه غلط یدار   -

 داد زد: باً ی از من تقر تری عصب

 اونم تنها؟   ؟ی روبرو ش ار یبا ماز یخوای احمق؟ م یعقلت رو از دست داد  -
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 و رخ به رخش گفتم:  ستادمیا

 ببره؟ نیرو از ب دمونیتنها ام اریماز میو بذار میسیوا م؟ی کن کاری چ یگ یپس م -

 زد و گفت:  ی. ماکان پوزخندمیزدی نفس م هم از شدت خشم نفس  یروبرو

و     یِ که از خاندان سلطنت یبا کس  ؟یتن به تن بجنگ اریبا ماز  یخوایعشق عقلت رو پرونده احمق! م -
 مارو نابود کنه؟ نیسرزم تونهی انگشتش م هیبا 

 یز یرو گرفتم و خواستم چ اشقهی.  ختیری آب م یهام رو روپته داشت همه  یشد. لعنت آال بلند  نیه
 به جلو اومد و گفت:  یبگم که آال قدم

 . میریبفهمه به قصر م  یکس  نکهیبدون ا یواشک ی -

 ماکان رو ول کردم و گفتم:  قهی

 راه حل جلوم بذاره. هیثنا تا   شیپ  رمی پس من م -

 و گفت:  دیدستم رو کش آال

 . یرو صاف نکرد  تیقبل یفکرش رو هم نکن هوداد! تو هنوز بده -

  یرو داشت و االن از هر زمان  دهی جادوگر برگز  اریماز م؟ی کردی م کاری چ دی. بادمیبه صورتم کش یدست
 بود.  تریقو

 .میکن  دایدست پ یکاف یروی به ن میتونی باهم م  یاسیمن و  -

  ری بزنم قلبم ت یه در سکوت شاهد حرفامون بود، نگاه کردم. تا خواستم حرف ک  یاسیحرف به  نیا با
. از درد خم  شدیم شتریقلبم گذاشتم. هر لحظه سوزش قلبم ب  یگفتم و دستم رو رو ی. آخ دیکش یبد

کشه. درد، ی داره زجر م یت یآرم کردمی بودن. انگار حس م  ستادهیها نگران باال سرم اشده بودم. بچه
 هم افتاد. یهام رودوروبرم رو حس نکردم و چشم گهیکه د یشد و تا حد ادی شدتش ز

و به اطراف نگاه    ستادمیجام ا یباغ سرسبز بودم. با تعجب تو هی یهام رو باز کردم توچشم یوقت
 کردم. فضا آشنا نبود. 
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 هوداد؟ -

 شه؟ خود یعنی. د یُتِن صدا تنم لرز نیاسمم اونم با ا دنیشن  با

 اسمم رو گفت.  فینرم و لط  یبرگردم و فقط با توهم حضورش روبرو بشم. دوباره اون صدا دمیترسیم

 هوداد؟ -

خودم جرعت دادم و به سمت صدا برگشتم. خودش بود... همون صورت معصوم... همون نگاه  به
 شفاف...  

ذاشتم کنار و اون رو  و گ دی. تردکردی نگاهم م نشیری به سمتش برداشتم و اون با لبخند ش یقدم
دور کمرم   فشینرم و ظر یهاآغوشم فشردم. آخ که چقدر دلم تنگ بود براش! دست  یسفت تو

 نرمش فرو کردم و زمزمه کردم:  یخرمن موها  ی. سرم رو تودیچ یپ

 آخ که چقدر دلتنگ عطرت بودم هورناز!  -

  یتک اجزاتک  یوصف ناشدن یبالخره ازش دل کندم و بهش نگاه کردم. با دلتنگ قهیچند دق بعد
 قشنگش کرد و گفت:  یها. هورناز از اون خنده کردمی صورتش رو نگاه م

 ؟ یی نجایچرا ا یبپرس یخوای نم -

 گفتم:  آروم

 . نمیب یبعد مدتها تورو م نهی... مهم انجامیچرا ا ستیمهم ن -

 نگاهم کرد و گفت:  نیغمگ

 هوداد. یستیتو مقصر ن  -

 گفتم:  عیسر

 ...دمیرسی منه... اگه زود م ری نه همش تقص -

ام شونه یو دستش رو رو ستادیا کمی انداختم. هورناز نزد نیی ادامه ندادم وشرمنده سرم رو پا 
 گذاشت. 
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 رو نجات بده.   یتی... جوِن آرم یاگه به فکر نجات دادن  -

 حرف سرم و باال آوردم و گفتم:  نیا با

 شدم.   داریب  نجایو ا دی کش ری قلبم ت هویکه  می ما دنبال راه حل بود -

 همون لبخند خونسردش گفت:  با

 ملکه آشاست!  نیسرزم  نجایا -

 خورده گفتم:  کهی

 اس؟افسانه هی فقط  نیسرزم نیمگه... مگه نگفتن ا ؟یچ -

 شد و گفت:  ترق یعم  خندش

 ! شین یتا بب یبهش باور داشته باش دیافسانه ها وجود دارن هوداد... فقط با یهمه  -

. از هورناز فاصله  کردی م  ینیقلبم سنگ یوزنه رو هی. انگار مثل کردمی قلبم حس م یرو تو یب یعج غم
 قلبم گذاشتم.  یگرفتم و دستم رو رو

 تحملش کنم! تونمی نم  ه؟یدرد از چ نیا -

 نگاهم کرد و گفت:  نگران

 .کشهیخطره داداش... اون داره درد م یتو یت یآرم -

 رو از درد بستم و خم شدم.  هامچشم

 کنم؟ یرو حس م  یدرد لعنت نی پس چرا من دارم ا -

 گفت:  نی. هورناز غمگستمیسکوت کرد. بالخره شدت درد کم شد و تونستم با هورناز

 رو به تو سپرده؛ مراقبش باش.  یتیداره هوداد... اون آرم مان یملکه آشا به تو ا -
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و  د یچی هم پ یمثل گردباد تو یبزنم، همه چ یبه عقب برداشت. تا خواستم حرف یقدم  هورناز
جام   یتو  عی. سردمیسرم د یهام سه جفت چشم نگران رو باالهام بسته شد. با باز کردن چشمچشم

 نشستم و گفتم: 

 . میکن داشیپ دیزودتر با ی... ما هرچشهک ی داره درد م یت یآرم -

که چقدر  گمیبهت م ندفعهیو ا  دمیکوچولو....  نجاتت م دمیمصمم سر تکون دادن. نجاتت م  همه
 .یقلبم رسوخ کرد یتو

 《یت یآرم》

دردناکم را از   یحدقه بچرخونم. به زور پلکها یهام رو توچشم تونمی نم کردمیشدت سردرد حس م  از
. به اطراف نگاه کردم  کردمی حلقم حس م یهم باز کردم. گلوم خشک شده بود و طعم شور خون رو تو

 بودم.  یهمون اتاق لعنت یتو

 ؟یبالخره به هوش اومد  -

 دهنم رو تف کردم و گفتم: یتو یکه وارد اتاق شد نگاه کردم. با نفرت خوِن جمع شده  ایآ به

 . نیبرس دتونیپل یهابه نقشه  ذارمینم -

 زد و گفت:  یاقهقه  ایآ

 . دمیرس خواستمیکه م یز یبچه جون.... من به اون چ یگفت  رید -

  اهشیس یهابا اون بال  ار یماز  بتیه بارن ینگفتم. دوباره در باز شد و ا یز ینگاهش کردم و چ  چیگ
 کرد و گفت:  ایبه جلو اومد. رو به آ یشد. در و بست و قدم داریچارچوب در پد یتو

 اس؟انجام مراسم آماده یبرا -

  اریسر تکون داد. ماز اینداشت. آ یادهیهام رو باز کنم اما فاکردم دست  یحرف سع نیا دنیشن  با
 اره؟ یسرم ب   ییچه بال خواستیزد. با استرس نگاهش کردم. م  یدیپل شخندیبهم انداخت و ن  ینگاه

 گفت:  شخندشیسرم گذاشت. با همون ن یستش رو روو د  ستادیا روبروم



 ماه کامل 

242 
 

 تمومه کوچولو! یباز  -

 هی کن! تو  یکار  هی ی... لعنتیتیهام رو بستم. آرمگفت و مشغول خوندن ورد شد. چشم  نویا
دستش   اریهام رو باز کردم. مازبه سرعت چشم  اری! هنوز فکرم کامل نشده بود که با داد مازیاده یبرگز

 .کردی جمع شده به دستش نگاه م یرو گرفته بود و با صورت 

 نگاه کرد و گفت:   ایبه آ تی . با عصبانشدیم دهیروش د یسوختگ یهادستش نگاه کردم. لکه به

 ه؟ یچ نیکار تمومه... پس ا ی تو گفت -

دور   اریماز دیزدم که از د یقدرت من! پوزخند نهینشست. ا دمیخشک یهالب یرد لبخند رو کمکم
 و با غرور نگاهش کردم.   اوردمی قدرتمندش گرفت. کم ن یهادست  ینموند. جلو اومد و گلوم رو تو

 ؟ یشومت برس یهابه نقشه  یراحت  نیبه هم  یتونی م یفکر کرد -

 : دیشده غر دیکل یهانشون ندادم. با دندون  یفشرد اما واکنش  شتریرو ب گلوم

 کوچولو! رسمیبه حسابت م  -

 گفت:  ای رو به آ رفتیکه به سمت در م  یگفت و گلوم رو رها کرد. درحال  نویا

 ؟یحواست هست که کارت رو درست انجام نداد -

 با استرس گفت:  ایآ

چرا  دونم ینم  یاون هم انجام دادم ول  یملکه آروشا انجام دادم برا یکه برا ییکارها یمن همه -
 جواب نداد!

 باال انداخت و گفت:  یاشونه  ار یماز

دورگه کوچولوت رو   گهید ؛یطلسم رو بساز  ی... اگه نتونهیچ ای هیکه اون ک ستیواسم مهم ن -
 ! ینیب ینم

چولو؟ دورگه کو گفت؟ی در به خودم اومدم. اون چ دنیکوب یرو گفت و از اتاق خارج شد. با صدا نیا
 بود؟ یمنظورش چ
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به سمتم  یهاش مشخص بود. نگاهش به من افتاد؛ عصب چشم یانداختم. رد اشک تو ایبه ا ینگاه
 : دمیکش  غیلب خوند و درد دوباره به سراغم اومد. ج ری ز یقلبم گذاشت. ورد ی اومد و دستش رو رو

 بسه! -

قدرت رو دارم!  از شدت خشم  نیرفته بود ا ادمیچند قدم به عقب هل داده شد.  ایکارم، آ نیا با
 . با درد گفتم: زدی نفس نفس م

 چرا؟  -

 .دمیدی صورتش م ینگاهم کرد. حاال واضح رد اشک رو رو  یعصبان 

  د،یفهم اریکه ماز یاز وقت دمت؛ید  ندهیا یکه تو ی! از وقتیدون ینم ی... توئه لعنتیدونی نم  یچ یتو ه -
 جهنم شد.  یهمه چ

 کردم لحنم آروم باشه:  ی. سعاوردمیسر در م  یاز همه چ  دیگرفته بودم. با جون

 ا؟یآ  یکنی چرا کمکش م  -

 اش رو پس زد و گفت: گونه  یرو اشک

 بخاطر ارنواز.  -

 خورده گفتم:  کهی

 ؟یدورگه دار  یبچه هیارنواز؟ اون بچته؟ تو   -

 به سمتم اومد.   عیبه خودش اومد و سر هوی

 !گفتمیبهت م دیمِن احمق نبا -

 گفتم:  هویبخونه که  یسرم گذاشت و خواست ورد  یرو رو دستش

 برگرده. شتیو سالم پ حیدخترت صح  دمیقول م  یاگه به ما کمک کن- -

 :  دی. مشکوک پرسدمیهاش دچشم یرو تو دیترد
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 چطور حرفت رو باور کنم؟-

 بخش باشه:   نانیباشه که اطم ی کردم لحنم طور  یسع

 ... اونم به روش شما! خورمیقسم م -

 و گفت:   دی کش  یقیراحت شد و دستش رو برداشت. نفس عم   الشیخ  انگار

 انسان، جادوگره!   یدورگه  هیارنواز  -

 تعجب گفتم:   با

 دورگه باشن؟  توننیمگه جادوگرها م  -

 و گفت:   دیموهاش کش یتو یدست

 کنم و بچم رو حفظ کنم.   نکارویتونستم ا اهیس ینه...اما من با کمک از جادو -

   اه؟ی س یجادو-

 تکون داد و گفت:  یسر 

  یکه َاَبر جادوگرها اونجا زندگ یی... جابرهی م نیبخش زم نیترک یکه تورو به تار ییاره...جادو- -
 از وجودشون خبر نداره.   یو کس  کننیم

 بود.ابر جادوگر؟   یبزرگ شوک

 خورده گفتم:  کهی

 ؟ یِ چه کوفت گهیابر  جادوگر د -

 نگران و کنجکاوم دوخت.  یهاروحش رو به چشم یسرد و ب  نگاه

تمام وجودش پر   دونهی اما اون احمق نم سته،یها بااون یکه جلو خوادیقدرت م  نیا یواسه  اریماز -
... اون محکومه که به اونجا بره و تا  نهیاز اون سرزم ی! اون خودش بخشسی اتش پاک نو ذ هیکی از تار

 ابد عذاب بکشه.  
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 چطور ممکنه؟   یچ یعن یحجم اطالعات مغزم درد گرفته بود.  نیا از

 طلسمه! نیهوداد هم گرفتار ا-

... دمیمن... چطور ممکنه؟ من قلب مهربونش رو د یبرام نمونده بود. هوداد؟ پسر گرگ یتوان گهید
 رو تر کردم و گفتم:  دمیخشک  یهالب  اه؟یس یدرسته خودخواه و خشنه اما... جادو

  اهه؟یهوداد روحش س -

 و گفت:   دیخند ایا

 ... بهتره هوداد بهت بگه! یدونینم  یچیه ی جد یجد  نکهیمثل ا-

 چه خبره؟ با همون لحن بهت زده گفتم:  یعنتل نیسرزم نیا یواقعا ارور داده بود. تو مغزم

 برم.   نجایمن از ا یکمک کن  دیبا ایآ-

 کالفه گفت:   ایآ

رو    یطلسم مثلث تجل یتا بعد از اتمام مهمون  خوادیم ی تو رو واسه مهمون اری! ماز تونمی ... نمشهینم-
 اجرا کنه. 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:   بزاق

   ؟یچ یعنی نیا -

 روح نگاهم کرد و گفت:   یب

که جز   یی... جانیری م  یکی به قعر تار شهیهم یو تو، اروشا و آال برا رسهی م اری قدرت تو به ماز یعنی-
 در اون وجود نداره!  یز یچ یپوچ

 ! سین یز ی چ یکه جز پوچ  ییبه جا  میری... مرمی از حال م کردمیحس م  هرآن

مشکوک   اری و با استرس بهش نگاه کرد. ماز دیجاش پر یتو اری ماز دنیبا د ای در اتاق باز شد و آ هوی
 دوتامون رد و بدل شد و گفت:  نی نگاهش ب
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 طلسم آماده شد؟  -

 دستپاچه نگاهش کرد و گفت:  ایا

 بشم...اونجا خطرناکه!   کی نزد اهی س یبه جادو ادیز تونمی من نم  اریماز -

 زدو گفت:   یپوزخند ار یماز

 واسم مهمه؟  یفکرکرد-

 گفت:  یتر بلند  یبا صدا و

 ! نشونیاریب -

داشت، رو   یو بزرگ دیسف یهابود و بال  بای که به شدت ز گهیزن د هیآال و  ،یحرف سرباز   نیگفتن ا با
از اون نداشتم. بهت   یمن شوکه شد. من هم دست کم تی وضع دنیبه داخل اتاق هل داد. آال با د

 زده اسمش رو تلفظ کردم: 

 آال؟ -

و حاال   خوردی سرم وول م یبهم زده بود تو ایکه ا ییهاسرم پر هوا بود. حرف  یچه خبر بود؟ تو  نجایا
 شده بودم. پس هوداد و ماکان کجا بودن؟  جیگ شتریب ار یقصر ماز یبا حضور آال تو

رو شکست بدم.    اریماز تونستمیبود که م یشده بودم که نا نداشتم. اما من تنها کس فیضع انقدر
 !یت یهام رو بستم... تمرکز... تمرکز کن ارمچشم

 《هوداد》

ها رفته جادوگر  یبه محله یگرفتن طلسم یوقت بود برا  یلی خ یاسی. آال و رفتمی کلبه راه م یتو کالفه
شده و  دیناپد هیهامون هم خبر آورد که ملکه آروشا مدتاز جاسوس  یکیبودن و هنوز برنگشته بودن. 

 نشده.  دهیصر دق یتو

بود که   یقدر واقعبهش دامن بزنم اما اون  خواستمیو نم  خوردی ذهنم وول م یمضخرف تو یفکر 
 .کردمی بهش فکر م  شتریناخودآگاه ب
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 !نیبش قهیگرفتم هوداد... دو دق جهیسرگ -

بود، نگاه کردم و    بشیلم داده بود و درحال گاز زدن به س یصندل  یکه خونسرد رو یبه ماکان کالفه
 گفتم: 

  نایشده به نظرت ا دیرو بدونم؟ آال هنوز برنگشته، ملکه هم ناپد  تی همه خونسرد نیا لیدل شهیم -
 ه؟ یچ ینشون دهنده

 گفت و صاف نشست.  ینوچ ماکان

 ؟ یکنی فکر م   کنم،ی که من فکر م یز یتوهم به همون چ -

  یذهن وندیکه صاحب پ  یز نسلشونه، نسلفرد ا نی دادم و به سمت پنجره رفتم. آال اخر سرتکون
  واریبه د یبخواد... مشت اریبود و روح پاک اون... اگه ماز  یبودن... ملکه اروشا که جزء خاندان سلطنت

از   یمبا بهت به سمت ماکان برگشتم. اونم دست ک یز یت  ی. با حس بودمینفس کش یو عصب   دمیکوب
بود. اگه  دهیماهم رس  یکه تا قلمرو یود، به حددرحال استفاده ب یادیز اهیس  یمن نداشت. جادو
و   انیم نیبه زم   یکی از حد معمول بشه موجودات قعر تار شی ب  ییدر هر قلمرو اه ی س یاستفاده ازجادو

  یز یچ ننکه همه سرگردو ییو جز خرابه ها  مکنیرو م  نیاونجا و سرزم  یو سرشت خوب اهال یپاک
خونه  یدرحال رژه رفتن تو  ی! هم من هم ماکان عصباری .... لعنت بهت مازی... لعنتزارنی نم یباق
 . وفتهیجا داره اتفاق م باشه مطمئنًا اون ی. هرچمیبر  اریبه قصر ماز دیبا شهینم  یجور نی. امیبود

 

 《یت یآرم》

که  با یبه روبروم نگاه کردم. به اون زن ز  ارمی تمرکز کنم تا قدرتم رو به دست ب کردمی م یکه سع یدرحال 
به    اری. مازاز اون نداشتم  یو منم دست کم   دیباریم یآال نگران یافه ی. از ق کردینگاهم م یب ی به طرز عج

 گفت:  یاک ترسن شخندیو به سمت من آورد. با ن دیسمت اون زن رفت و بازوش رو کش

 ه؟ یاون ک یدون یم -

نگاه  اریبه ماز یکردم صورتم ترسم رو نشون نده و با همون خونسرد یبودم اما سع دهیترس کهن یا با
 داد:  اری . مازستادیمن ا یدو قدم یاون زن رو گرفت و به سمتم هل داد. زن تو یبازو  اری کردم. ماز
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 اون همسر منه... ملکه آروشا  -

مک خواست. اون  بودم. بارها آال از اون ک دهیخورده به اون زن نگاه کردم. بارها اسمش رو شن  کهی
 اعتماد کرد؟ اری چطور آال به همسر ماز اره؟ی همسر ماز

زن برد و    دیسف یها. دستش رو به سمت بالستادیا کرد،ی کنار اون زن که در سکوت نگاهم م ار یماز
 اون رو لمس کرد. 

تا مانع تماس    دی! زن خودش رو عقب کشهی... بازم بال! اگه اون بال داره پس از خاندان سلطنتبال
  کهیملکه رو گرفت. به طور یتر بازومحکم  بارن یکرد و ا  یاخم اریهاش بشه. مازبا بال  اریدست ماز

 نگاه کردم.   اریصورت ملکه از درد جمع شد. با نفرت به ماز

به همسر    یپست باشه که حت تونهی موجود م هی. چقدز بردی لذت م  دنشی انگار از درد کش ار یماز
 زد و گفت:  یپوزخند ار یخودش هم رحم نکنه. ماز

اما سخت در   رسمینم  خوامیکه م یز یمن به چ نجایبا دور کردن تو از ا  کردی مادر احمقت فکر م -
 اشتباه بود. 

 : دمیام غرشده  دیکل یها دوندن نینشست و از ب میشنیپ یرو یآوردن اسم مادرم اخم با

 ! ارین  فتیاسم مادرم رو به زبون کث -

 هم کنارش بود، برگشت و گفت:  ای بود و آ ستادهیدر ا کی زد و به سمت آال که هنوز نزد یاقهقه  ار یماز

 .  کندمی کلک اون محافظ کوچولو رو م  هان یزودتر از ا دیشد... با فیح ن؟یدیرو فهم  هات یواقع -

 زدم:  ادیفر بای . تقردمیلرزی شدت خشم م از

من رو   یروی پس چرا ن یهست یتو خودت از خاندان سلطنت ؟یخوای ام ماز جوِن خانواده  یچ -
 ؟ یخوایم

 گفت:  تی کرد و با عصبان  یظ یاخم غل ار یماز

 طرد شدم!  ی بخاطر مادر احمِق تو من از خاندان سلطنت -
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. هممون از دیکوب  نشیس یتو یبرگشت و مشت اریحرفش ملکه آروشا با حرص به سمت ماز نیبا ا 
 گفت:  دیلرزی که از بغض م یی. با صدامیشوکه شده بود کارشنیا

 تو باعث طرد شدنت شد. تو... یخواه ادهیبسه! ز ی دروغ گفت یهرچ گهی... داریماز هیکاف گهید -

 اومد و ادامه داد:  نییپا شیآب یهااز چشم یاشک قطره

 ! رهیام بمخواهِر تازه فارغ شده ی... تو باعث شد یتو باعث مرگ خانوادم شد -

داشت   یک ی یک یمبهم ذهنم  یها. پازل دیسرم کوب  یبا پتک تو  یحرف ملکه آروشا انگار کس  نیا با
 .گرفتنی چشمم رنگ م شیپ هاقت یو حق شدیم دهیکنار هم چ

 یرو هاله شی خوشرنگ آب یهاصورتم گذاشت. چشم  یآروشا به سمتم اومد و دستش رو رو ملکه
 احاطه کرده بودن. بغضش رو قورت داد و گفت:  یقرمز رنگ

 .نمتی ها ببلحظه بودم که بعد سال  نیچقدر منتظر ا -

من   یگزند  یهات ی. واقع کردمینشسته که نه حبس شده، نگاهش م یصندل یاما خشک شده رو  من
 بودن. صورتم رو نوازش کرد و گفت:  نیسنگ یلیخ

 آشا عاشقتون بود... هم تو هم آال!  -

 گلوم چنبره زد.  یتو یآوردن اسم مادرم بغض مثل مار  با

 تو... تو...  -

 سرتکون داد و گفت:  هی. آروشا با گرشدیحرفم م یمانع ادامه بغض

 اتونم... خواهر آشا مادرتون!آره... من خاله -

موهام خفه کرد. بغضم شکست و   یرو تو اشهیهق گرو هق  دیحرف سرم رو در آغوش کش نیا با
  کرد،یما نگاه م دنیکه با لذت به درد کش  اریرو به ماز سم یام نشست. نگاه خگونه  یرو  یقطره اشک

با تکون دادن دستش اجازه   اریخواست مانعش بشه که ماز  ایبه سمتم برداشت. آ یدوختم. آال قدم
 داد آال هم به ما ملحق بشه.
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 به هم وصل شده بودن.  یر ی هاش افتاد که با زنجبه سمتم اومد و نگاهم به دست آال

ال و ملکه  نشسته بودم و آ  یصندل  یشد. من رو تردیشد امهیگر کارشنیسفت من رو بغل کرد. با ا آال
گلومون تلنبار   یها توکه سال ییهاترش خاله آروشا بغلم کرده بودن. هرسه بغض درست  ایآروشا 

 .میکردیم هیباز مانده از خانوادمون گر نیو در آغوش آخر میشده بود رو شکوند

. آال  کردیشکست خورده که بعد سالها دور هم جمع شده بودن نگاه م یخانواده  نیبا لذت به ا ار یماز
به سمتمون اومد و آال و آروشا رو ازم    اری چقد گذشت که ماز دونمی اما نگاهش سرشار از ترحم بود.  نم

 جدا کرد.  

 بسه.   نیدر آورد یباز  یهند یهرچ گهید -

 بهم زد و گفت:  یشخندین

 منه! ینوبت باز  گهید -

 یفکر نکردم. همون حس آشنا تو یچیهام رو بستم به هور شد. چشموجودم شعله  یتو نفرت
هام رو باز کردم و به . چشمکردمی هام حس م تک سلولکرد. قدرت رو با تک  دایپ  انیهام جررگ 
از شوک و   یق یهم تلف هیبق افهیشوکه به سمتم برگشت. ق  اری بلند شدم. ماز یصندل   یاز رو یراحت

بود. به خودش اومد و دستش رو به  دهیند  کیتاحاال قدرتم رو از نزد  اریبود. ماز یان و نگر  یلخوشحا
و    اهیبنفش و س یرویو همزمان دو ن  میخوند یسمتم گرفت. منم دستم رو مقابلش گرفتم. هردو ورد

ا ام شدمی م روزی. داشتم پاوردمیمن کم نم  ی! ول ادیز یلی بود... خ  ادیز  اری بهم برخورد کردن. قدرت ماز
عاج   ییشکمم حس کردم. به شکمم نگاه کردم که چاقو ی رو تو یلب گفت که درد بد ریز  زیچ ار یماز

که آروشا به سمت   اوردمی. داشتم کم مدیکیمی و جادوم رو م   روی مانند داخلش بود. انگار اون چاقو ن
 .میجا نبوداون گهیزدن د همچشم ب  هی یرو گرفت. توو بازوم  ستادیکنارم ا عیحمله کرد و آال سر ار یماز

نفر سرم رو با درد باال آوردم و با   هی. با حس حضور دمیچی پیافتادم و به خودم م  نیزم یدرد رو با
. به  دیچ یتنم پ یتو شتریدرد ب  کارمن یبا ترس به عقب رفتم. با ا  کمینزد یفاصله یتو یرمردیپ دنید

 کجاست؟ . پس ستیهوداد ن یکه کلبه جانی دوروبرم پر از درخت بود. ا اطراف نگاه کردم.

داشت نگاه کردم.   یب یعج  یو عصا دیرسی م نی زم یتا رو دشیبلند و سف شی که ر رمردیترس به پ  با
 زد و گفت:   یلبخند مهربون



 ماه کامل 

251 
 

 از من نترس دختر جون. -

 خودم جرعت دادم و گفتم:  به

 من کجام؟  -

 راه افتاد و گفت:  یاگهیبه سمت د رمردیپ

هوداد اما چون من خواستم   یتله پورت کنه به کلبه  اری اون جادوگر کوچولو خواست از قصرماز -
 .نجا یآوردمت ا نمت،ی بب

 خبر داشت؟  زیبود که از همه چ یبهت نگاهش کردم. اون ک با

 ؟ یهست  یتو ک -

 و به سمتم برگشت.   ستادیا رمردیپ

 . ایبا من ب -

 شکمم گذاشتم و گفتم:  یرو رو تمدس

 .کنهی... شکمم درد متونمی نم -

 خندش صدادار شد و گفت:  رمردیپ  بارنیا

 .کنهی درد نم گهید -

جام   یاز اون زخم بزرگ نبود. با تعجب تو یاثر  گهیرو گفت و راه افتاد. به شکمم نگاه کردم که د نیا
 نبود. یاز اون درد وحشتناک هم خبر  گهی. دستادمیا

  یحس هیخبر داشت؟   یبود که از همه چ ینگاه کردم. اون ک  شدیکه آروم آروم ازم دور م رمردیپ به
و اون   شناسمینم  نجارویبهش اعتماد کنم و دنبالش برم. به اطرافم نگاه کردم. من ا  گفتی بهم م

 ! امده یبرگز هی مناز خودم دفاع کنم...  تونمی افتاد م یتنها راه نجاتم باشه. اگر هم اتفاق دیشا رمردیپ
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تر کردم تا بهش  هام رو تند مرد راه افتادم. قدم ریدادم و به دنبال پ یها به خودم دلدار حرف  نیا با
به اطراف نگاه  یزد. با کنجکاو ینی لبخند دلنش رفتمی من که کنارش راه م دنیبا د رمردی برسم. پ

 افتاد.   یانگاهم به خرابه  هوی . کردمیم

هام رو  هام چشمو با دست   ستادمیجام ا یتو نم؟یبی گرد شده نگاه کردم. درست م یهاچشم با
 باشم. اما اشتباه نبود.   دهیاشتباه د دیتا شا دمیمال

که رفتم متوجه شدم اونا   ترک یجا بود و با مه احاطه شده بود. نزداون  دیمثل تخت جمش ییها خرابه
بود.  هالم ی... اونا... اونا روح ادما هستن. تنم مورمور شده بود. روح؟ درست مثل ف ستنیمه ن
 یبود؟ فضا دهش یشکل  نیچرا ا نجا ی. اکردنی و انگار ناله م گشتنیها مسرگردون دور خرابه  یهاروح 

به   یک دونمی سرگردان در عذاب بودن. نم ی. انگار اون روح هاکردیرو به ادم منتقل م  یقیاونجا غم عم 
 . دمیوسط اون خرابه رس

سوزناک و   کی جا موزاون یفضا ینداشتم. انگار تو ی و من اصال حس خوب زدنی دورم چرخ م اونا
 که من دارم؟  هیچه حس نیهام تندتر شد. ا. نفس شدیپخش م  یگوش خراش

 کنار دختر جون.   ایجا باز اون-

. به حرفش  کردی داده بود به عصاش و من رو نگاه م هیتک رمردیوبه سمت صدا برگشتم. پ دمیپر ازجا
  یق یو نفس عم ستادمیجا فاصله گرفتم، اکه از اون  یخارج شدم. وقت از اون خرابه  عیگوش دادم و سر

  کرد و شارهنگاه کردم. با دست بهم ا  رمردی. به پی ز یچ نی همچ دنیداشت د ی. چقدر حس بد دم یکش
 گفت: 

 . ایدنبالم ب -

. با  میدیغار رس هیبه  میاکه راه رفته  یحرف دوباره راه افتاد. منم سرگردون به دنبالش رفتم. کم نیا با
 العاده بود.اش فوق داخل غار شدم. منظره ی و قشنگ یچوب یکه نگاه کردم متوجه کلبه یشتر یدقت ب

  یساخته شده بود که انگار کلبه و غار دو عضو جدانشدن یطور  هیدل غار!  یتو یچوب یکلبه هی
 .می . باهم وارد کلبه شدکردی م تریی ایبود و فضا رو رو چکی هستن. اطراف کلبه پر از خزه و پ

 اوه! -
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بود.   یاگهید یایاما درونش دن ومدیم کیکوچ یکلبه هیبه نظر   رونیکالم محشر بود! از ب کی یتو
  یکتابخونه رو رو یاتا خود سقف پر از کتاب بود. به طرز ماهرانه نی از زم ارهاو ید یدورتادور کلبه، رو

 ساخته بودن.  هاوارید

به وجد اومده  ییبایحجم از ز ن یا دنیبود. از د یبه همراه دوتا صندل یچوب  زی وسط اتاق م درست
 . روبروش نشستم و اون با لبخند گفت: نمینشست و بهم اشاره کرد تا بش  یصندل یرو  رمردی بودم. پ

 !یکنجکاو  یلیمشخصه که خ افتیاز ق -

نسبت بهش نداشتم. درست مثل هوداد و  ینشست. حس بد امده یخشک یهالب  یلبخند رو بالخره
 . کردمی اما کنارشون احساس خطر نم مینداشت ی جالب ییآشنا  نکهیماکان که با ا

 رو تر کردم و گفتم:  امدهیخشک  یهالب

 ام؟ گهید یا یدن هی یاالن من تو -

 . دمیبودم خجالت کش  دهیکه پرس ی. از سوالدیبلند خند رمردیپ

 !یهست  ایرو  نیسرزم ینه دخترم... تو هنوز تو -

 کردم و گفتم:  یِمنِمن

 ...رون ی ب یهااون خرابه -

 یدستش رو تکون داد و تو رمردی. پ کردی صحبت راجبشون حالم رو بد م یادامه ندادم چون حت گهید
گرد  یها. با چشمختنیر ییبه سمتمون اومدن و واسمون چا یبا قور  کیلحظه دوتا فنجون کوچ نیا

 و گفت:   دیکش یآه رمردیها نگاه کردم. چه باحال بود! پشده به اون

 نفره!   هی یاون خرابه ها همش بخاطر خودخواه-

 زد و گفت:   ینگاهش کردم تا ادامه حرفش رو بگه. دوباره لبخند مهربون یکنجکاو اب

 نوه منه!  هیرفتارات شب-

 داد و ادامه داد: هیتک یحرفش منم متقابال لبخند زدم. به صندل نیا با
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  لتیافراد قب دیبا یعنی! یدرمقابلشون مسئول یعنی یهست  سشونیرئ ی... وقتیدار  لهیقب  هی یوقت-
 فروخت.   اهیس یاش رو به جادوانسان دهکده هیهات باشن اما اون فرد بخاطر مثل بچه 

نگاهم کرد و  ینی هاش گوش دادم. با لبخند غمگ. منم در سکوت به حرف کردیرمی خاطراتش س انگارتو
 گفت:  

  رهی گیکه درمقابلش ازت م یز ی! هرچقدرم که بهت کمک کنه چیتیارم  ستین یزخوب یچ اهی س یجادو-
 نداره! یز یچ یجز نابود

 خورده گفتم:   کهی

   ن؟یدون یاوه...شما اسم من رو از کجا م-

 گفت:   دویخند  دوباره

 ! دونمیم ویمن همه چ-

 گفتم:   عیسر

 !  دونمیازتون نم یز یمن چ  یول-

  چوقتیبود. من ه هاشنی میان یها. چقدر لبخنداش مهربون بود. مثل پدربزرگ دیخند  دوباره
 پدربزرگ نداشتم و اون انگار... 

 پدربزرگت باشم   تونمیمن م-

 بهش نگاه کردم.  شوکه

 ن؟یشم...شما ذهنم رو خوند-

 و گفت:  دیخند  بازم

 !یاونارو کنترل کن دی... تو باشمیو ناخوداگاه من متوجه م شهینه اما تفکراتت همه جا پخش م-

 گفتم:   نیغمگ
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 ؟ یچطور -

 م نگاه کرد و گفت:  هاچشم یتو

 !یکن یم  دایراهش رو خودت پ-

 چرخوندم و گفتم:   چشم

 !نیزن ی مثل هوداد حرف م-

 خنده گفت:   با

 اوه...اون پسر کل شق مغرور؟ -

 تعجب گفتم:   با

 نش؟ ی شناسیم-

 باال داد وگفت:   ییابرو یتا

 هست هوداد بزرگ رو نشناسه؟  یمگه کس-

 د.  کجا بو گهیباز د ش ی ن نیباز شد.ا شمین

   ن؟یهست یشما ک -

 من مارسلوس هستم. -

 مارسلوس؟ -

 تکون داد و گفت:   یسر 

 نشده!   لیکه تا حاال فس یجادوگر   نیتریم یو قد نیتریاره...قو-

 و منم از لحنش خندم گرفت.  دیخند بعدش

 مگه چند سالتونه؟ -
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 و گفت:  دیبلندش کش  شیبه ر یدست

 هزار سال!  -

 کرد و به سرفه افتادم. هزار سال؟   ریگلوم گ یدهنم تو آب

 نگرانته  یل یهوداد خ نکهیمثل ا-

 صاف کردم و گفتم:  ییگلو

   ن؟ی دونیازکجا م -

 .کنمی رو حس م شی نگران-

 تعجب گفتم:   با

 ستن؟ ین نیتریقو  یک یمگه اهل تار نیدار  یادیز یرویشما ن  -

 کرد و گفت:   یاخم

 اطالعات ناقص رو بهت داده؟  نیا یک-

 . ایآ-

 شد و گفت:   ترظ ی غل مشاخ

 . ره یبگ  ادیرو کامل  ینخواست همه چ چوقتیاون دختر سربه هوا ه-

   ن؟ی شناسیاونم م-

 اش رو نشناسه؟ که نوه هیک-

 که ناخوداگاه بلند شده بود گفتم:   یی. با صداشدینم نی چشمام گردتراز ا گهید

 تونه؟اما... اون..اون...نوه-

 ام رو کامل کرد:  اما مارسلوس جمله  دمیام خجالت کشجمله یگفتن ادامه از
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 اما چرا انقدر بدجنسه؟ -

 گفتم:   ریو سر به ز دمیکش  خجالت

 من... -

 دهکده رو نابود کرد. شیدختر جون... اون دختر با خودخواه خوادی نم-

 گفتم:   ناراحت

 واقعا متاسفم.  -

 زد و سر تکون داد:  یلبخند

  انیمثل تو م ییها دهیو برگز شهیم  ادیز ایدن یتو یبد  یوجود داره... زمان یخوب  یدر مقابل هر بد-
 مصرفم گذشته. خیتا تعادل رو برقرارکنن... منم مثل تو بودم اما تار

 : دمیهوا پرس  یب

 د؟ یشناسیشما خانوادم رو م -

 تکون داد وگفت:  سر

 من اونجا بودم.  یاومد ایتو بدن کهی اره...زمان-

 ها محروم بودم. و تنها من از داشتن اون دنیخانوادم رو د  نیسرزم نیا یزدم. همه تو  ینیغمگ  لبخند

  کننیم  یسع یک ی تار ی... اهالست یاصال خوب ن  نیو ا رهی م یک یداره به سمت تار روتی... ن یتیارم-
 .یو بهشون بداجازه ر  نیا د یقدرتتو بمکن وتو نبا

 استرس گفتم:   با

 استفاده کنم... من... من...  رومیاز ن  یچطور   دیبا دونمی ... من نمکارکنم؟من ی چ دیمن با-

کنم.   انیسر هم بپشت  گمیم ی بفهمم چ نکهیکلمات رو بدون ا شدیکه داشتم باعث م یاسترس
 کرد آرومم کنه.  یمارسلوس سع 
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 کرده.  جادی اتصال ا یکیتار  یتو و اهال   نیب ایاروم باش دخترجون... آ-

 بهش نگاه کردم.  شوکه

 ... منم بهش قول دادم که از بچش مواظبت کنم.  کنهیاون... اون... گفت که بهم کمک م -

 کرد وگفت:   یاخم مارسلوس

  کنه؟یم ینفهم هنوز از اون بچه نگهدار  یبچش؟اون دختره-

 . هی به چ  یچ دونستمیو واقعا نم شده بودم جیگ

 .  نیزن یحرف م  یدرمورد چ فهممی من نم-

 تونهینم یکس گهیبرسه د یسالگ18درست شده... اگه اون بچه به سن یکیتار  یاون بچه از جادو-
 کنترلش کنه!

 کردم:  زمزمه

 کنه... خودش قول داد بهم کمک کنه.  یهمکار  اریبا ماز خوادی نم  ای آ یول -

 تکون داد و گفت:   یسر  مارسلوس

تو و   نی همش نقشه بود. اون چاقو که وارد شکمت شد اتصال ب نایدختر جون! ا یاچقدر ساده  -
  شنیم تریقو یک یتار  یاهال یکن  دایبه قدرتت تسلط پ  شتر یکرد. تو هرچقدر ب  تر یرو قو یک یتار یاهال

 . رنی م نی و دراخر همه از ب

 ومد؟یبه سرمون م ییمن....داشت چه بال ینکشم. خدا  غیدهنم گرفتم تا ج یزده دستم رو جلو  بهت
 گفتم:  رفتم،ی که عقب عقب م یاز جام بلند شدم و درحال

 من... من... واسه همه خطرناکم بهتره که نباشم! -

 برگشتم. و به سمتش  ستادمیرو اونور کردم تا برم اما با حرف مارسلوس ا  روم

 دارن.  ازیاشتباه نکن دخترم... همه به تو ن-
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  یبهش نگاه کردم با همون لبخند ارومش به سمتم اومد دستش رو گذاشت رو  میاشک یهاباچشم
 قلبم و گفت:  

... مثل اسمت... مثل مامان و بابات... هروقت قدرتت داره به سمت خشم  یتیارم  یدار  یتو ذات پاک-
  یبه حرف قلبت گوش کن یتو قلبتن... تا وقت یکه دوستشون دار  ییبه قلبت گوش کن. کسا رهیم

 افته.   ینم  یاتفاق

 شده بودم... بهش لبخند زدم.  اروم

 غلط. یدرسته چ یچ دونمی ام... نمشده  جی... گبمیغر یل یخ  ایدن نیا یمن تو -

 ام زد و گفت: شونه  یشونم گذاشت و چندبار آروم رو یدستش رو رو مارسلوس

 .دهیبه حرف دلت گوش کن. مطمئن باش اون راه درست رو نشونت م  یهر موقع گمراه شد -

 .گرفته بودم  یشتر یشد. حاال اعتماد به نفس ب   ترق یعم لبخندم

 ها.بچه  شیزودتر برگردم پ  دیمن با -

 داد هیازم فاصله گرفت و به عصاش تک  لوسمارس

 . یشیهوداد ظاهر م یکلبه  یجلو قایدق رونی ب یاز در که بر  -

 گذاشتم. به مارسلوِس مهربون نگاه کردم و گفتم:  رهی دستگ یسمت در رفتم و دستم رو رو به

 .  هیچ انیبه هوداد بگم جر  دی. بانیکمک کرد یلی واقعا ازتون ممنونم... شما بهم خ -

 و گفت:   دیخند

 !یدیکه منو د کنهی باور نم یکس-

 :  دمیپرس یسوال

 چرا؟  -

 نشدم.  دهی چون من هزارساله د-
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 من.  یاوه...خدا-

 بود.  زیمن پر از سوپرا  یبرا  ایدن نی. اشدمینم نیشوکه تر از ا واقعا

 نکنه. یکله شق بگو انقدر لجباز  یبه اون پسره -

اما سرتکون دادم و در رو باز کردم. جنگل سبز روبروم قرار   هیچ قایمنظورش دق  دونستمینم نکهیا با
هوداد رو   اهیبار گرگ س نیاول یبودم که برا   ییهمون جا قایرفتم و در رو بستم. دق  رونی داشت. به ب

 مارسلوس نبود.  یاز کلبه  یبودم. به عقب برگشتم اما خبر  دهید

 ؟ یت یآرم -

 یاسمم به سمتش برگشتم. هوداد نگران به سمتم اومد. تا خواستم بگم حالم خوبه تو دنیشن  با
 من!   ی. پسر گرگدمیکش یق یهام رو بستم و نفس عمآغوش گرمش فرو رفتم. چشم

هاش رو دو طرف  انقد دوستش داشته باشم؟ ازم جدا شد و دست  تونمی چطور م  دونستمی نم خودمم
 .زدی هش موج منگا یتو ی صورتم گذاشت. نگران 

 آال بدون تو برگشت... یکوچولو؟ وقت یکجا بود -

... ای. خدادمیکش یق یگردنش بود. نفس عم یگود یرو ادامه نداد و دوباره بغلم کرد. سرم تو حرفش
  یک یهمه آدمت فقط  نیا نیاون مال من باشه؟ از ب شهیم  یرو نداشتم ول یکس  میزندگ یمن که تو

 ! یکیمال من باشه... فقط  خوامی رو م

حس    یکارش کل نیبود. با هم  میشونیپ یهاش رواومدم. لب  رونی از فکر ب میشونیداغ شدن پ  با
 کرد. ر یخوب رو به قلبم سراز

 گفت:  کرد،یهام نگاه مچشم یکه تو یفاصله گرفت و درحال ازم

 از من جدات کنه. یکس ذارمی نم گهید -

که براش مهم   نینکرده باشه اما هم یهوداد کار خاص  دیرو نداشتم. شا  یحجم از مهربون نیا انتظار
 رو داشت.   یبودم، حکم زندگ دهیکه رنگ محبت ند یمن یبودم، برا

 هوداد؟ -
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 جانم؟  -

 با قلب من؟ بازوهام رو گرفت و گفت:  یکنی م کاری چ ی. دار دیکه گفت لرز یاز جانم تنم

  خوامیقرار نگرفتم... فقط م تیموقع  نیا یبگم چون تاحاال تو یچ دونمی . نماز کجا بگم.. دونمی نم -
 ... خوده من!ی... فقط مال منیاز تعلقات هوداد یک ی گهیتو د  یبدون نویا

و  ستادهی از تعلقاتشم اما حاال جلوم ا یک یمن  نکهی. قبالً هم اشاره کرده بود به ادیاز حرفاش لرز قلبم
 . اما من و اون...گهیرو م نیواضح ا

 .میفرق دار یلی... ما خ میشیمن و تو... هوداد ما نم -

 لبم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 !ی اشتباه من نیاشتباهه اما تو درست تر نیا دونمی... مشهیو جادوگر نم نهیگرگ هی دونمیم -

واقعا آرزوم رو   یعن ی ای. خدانمی صورت هوداد رو تار بب شدیو باعث م  زدیم شی هام نبه چشم اشک
 اون مال منه؟ تا ابد؟  ؟یبرآورده کرد

 پسر رو دوست دارم.  نیآغوش گرم و امنش فرو رفتم. چقدر من ا یتو دوباره

 ؟ یت یمن... آرم یخدا -

  از هوداد جدا بشم اما اون مانع شد و آروم ازم فاصله گرفت.  عیاسمم خواستم سر دنیشن  با

. با تعجب  دیچی ام پدوان دوان به سمتمون اومدن. هوداد دستش رو دور شونه یاسیو ماکان و  آال
 .  کردیروبرو رو نگاه م میاون مستق یبهش نگاه کردم ول

 یهابه عقب رفتم و دست یکارش قدم نیآغوشم پرت کرد. با ا یخودش رو تو  عیسر دیآال بهم رس تا
 هوداد مانع از افتادنم شد.

 تو دختر، نصفه عمر شدم.  یکجا بود -
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و ماکان هم   یاسی . آال ازم جدا شد و ادی تکشون بسر تک   ییاگه بال رمی میبغلش کردم. من م ترمحکم 
صورت هوداد رو تحمل کنه.  یاخم رو لویک  لویبغلم کردن. بماند که ماکان مجبور شد ک بیبه ترت 

 گفتم:  هویو همه سخت مشغول حرف زدن بودن.  میبود ستادهیجا اهمچنان اون 

 .دمیمن مارسلوس رو د -

 بود! ماکان گفت:  یدنید هاشونافهیخورده به سمتم برگشتن. ق کهی همه

 مارسلوس؟همون مارسلوس معروف؟  - -

 ادامه داد: یاسی

 شده؟ ن لیهمون جادوگره که هنوز فس -

 یکه سع یخنده. هرسه با اخم نگاهم کردن. درحال   ریزدم ز یو پق  رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم
 گفتم:  رم،ی ام رو بگخنده  یجلو  کردمیم

 بود. یدنید هاتونافه یق -

 گفت:  یشاک ماکان

 ؟یدینخند بچه... بگو مارسلوس رو کجا د -

 کردم و گفتم:  یمصلحت یسرفه

 اش برد.و من رو به کلبه  نهیاون خواست من رو بب -

 ؟ یچطور  -

 نگاهشون کردم و گفتم:  هیاندر سف عاقل

 ن؟ یازم بپرس نجایهمه سواالرو ا نیخوای م -

و وارد   می باهم به سمت کلبه رفت ی. همگمیبود ستادهی ا جانیهاست اافتاد مدت  ادشونیتازه  انگار
 . به آال نگاه کردم و بغض گلوم رو گرفت. میولو شد  یصندل هی ی. هرکدوم رومیشد
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 .یدردسر افتاد ی بخاطر من توهم تو -

 بغلش گرفت.  یو سرم رو تو ستادیکنارم ا آال

 با خنده گفت:  ماکان

 .  کنهیم ه یگر ای شهیم  هوشی ب ای  خورهیم یبه توق  یجادوگر مارو باش تا تق- -

اش زد. بدتر از من نگاهش کرد و محکم به پس کله . هودادرفتم یااخم نگاهش کردم و چشم غره با
مدت   نیا یتو کهنی. حساب اگفتی ام گفته بود هم حرصم گرفته بود؛ چون داشت راست مهم خنده
 گفت:  یشدم از دستم در رفته بود. هوداد جد  هوشی چندبار ب

 ؟یدیمارسلوس رو از کجا د یخب نگفت -

. نگران فکر فرو رفته بودن یکردم. هرسه تو  فیکه واسم افتاده بود رو براشون تعر  یاتفاقات کل
 بهشون نگاه کردم و گفتم:

 م؟ یکارکنیچ دی با شه؟یم یحاال چ - -

 متفکر گفت:   هوداد

 . میاریدرب اریاونجا و سر از کار ماز میبر دی... بااسانه یجشن سال  گهیدوروز د-

 گفت:   یجد ماکان

   ؟یچ اگه جنگ بشه-

 . با استرس گفتم:  دیچیدلم پ دمیکه د  یر ی فکر به اون تصو با

 بجنگم.   تونمیمن...من نم-

 باال رفته نگام کردن و ماکان گفت:    یبا ابروها یهمگ

   ؟یغش کن یترس یچرا؟ چون م-



 ماه کامل 

264 
 

و ماکان گردنش رو گرفت   دمیگلو خند یتر زد پس کله ماکان. توبگم که هوداد محکم یز یچ خواستم
 شروع به غرغر کردن کرد.    هارزن ی و مثل پ

  بیآس یخودم رو کنترل کنم اگه به کس  تونمینم  جنگمیکه م  یمتصل شدم... وقت یک یمن به اهل تار-
 بزنم... 

دهن باز کرد و   یاسی داد. بالخره  یدستم رو فشرد. نگاهش کردم و اون با نگاهش بهم دلگرم  آال
 گفت: 

 . یچطور بجنگ دمیم ادی... بهت یت یمحافظم آرم  هیمن  -

 سرتکون داد. دوباره سکوت شد و همه غرق افکارشون شدن. هوداد

کنه تا من بتونم خودم رو کنترل   دایپ   یشد که آال طلسم نیبرا میبحث و کلنجارتصم  یبعد از کل   بالخره
نم تا بتونم قدرتم رو کنترل کنم.  ک نی و ماکان هم تمر یاسی. با کردمی خودم هم تالش م دیکنم البته با

 کارها برسه.  هیهوداد هم به بق

 رفتن تا به کارهاشون برسن.  رونی هر کدوم از کلبه ب یر یگمیتصم  نیا با

 شد. هوداد به سمت اتاقش رفت و گفت:   شتریتپش قلبم ب یبسته شدن در صدا  با

 . یر یبهتره دوش بگ -

قلبم مشت کردم. آروم   یو دستم رو رو  ستادمیوارد حمام شدم. پشت در ا عی تکون دادم و سر یسر 
 جنبه؟  یآدم انقدر ب  ؟یباش دختر... چرا آخه انقد هول

با تعجب نگاهشون  وارید یشده رو زونیآو یهالباس  دنیاومدم. با د رونیدوش گرفتم و ب هی عیسر
 کار هوداد بود؟!  یعنیکردم. 

و   شدیکمر تنگ م یداشت و رو یسیانگل یقهی. دمیرو پوش  یگلگل  هنرایباال انداختم و پ یاشونه
  رونی ب سیو از سرو  ختمیخوب خودش رو نشون بده. موهام رو هم باز دورم ر کمی کنر بار شدیباعث م

اتاق   یوبه ت  یسرک یواشکیاومدم. سکوت کلبه رو فرا گرفته بود. به سمت اتاق هوداد راه افتادم. 
 ییسر و صدا کهنیبود. بدون ا روبروش پر از برگه  ز ینشسته بود و م  یصندل ی. هوداد رودمیکش
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ور انقد به  که سخت مشغول کار بود، نگاه کردم. چط یدادم و به هوداد هیکنم به چارچوب در تک  جادیا
   م؟یشد کیانقد به هم نزد میانقد باهم مشکل داشت یدلم نشست؟ چطور وقت

 جا خونده بودم. هیافتادم که  اون جمله ادی االن

 گهیمشترکه عاشق همد اتشونیو خصوص انگهیهمد هیوقت دوتا آدم که کامال شب   چی: ه گفتیم
 بشن اما عاشق نه...  یخوب  یبتونن دوستا دیشا شنی نم

  شهیتضادها باعث م نیمخالف خودشونه چون هم ینقطه  قایکه دق شنیم  ییهاعاشق اون  هاآدم
 کامل شه. تشونیشخص

 بود اما هوداد مقتدر بود.  ی. من دست و پاچلفتمیبود گهیو هوداد هم تضاد همد من

 کنه.  کاریو چ خوادی م  یچ دونستیسردرگم بودم اما هوداد م شهیهم من

 منم مثل اون باشم.  خواستی انقدر قدرتمنده، دلم مهوداد  دمیدیم یوقت

 ؟ یگرگ زل بزن  هیبه  یاون طور  دینبا  یکنی فکر نم -

 یکه همچنان سرش تو یگرفتم. با تعجب به هوداد واریرو از د امهیگفتم و تک  ین یخورده ه کهی
 هاش بود نگاه کردم و گفتم: برگه

 نجام؟یا یدیچطور فهم  -

  یگرگش جا یها. انگار اون لحظه چشمزدی هاش برق مسرش رو باال آورد و نگاهم کرد. چشم  بالخره
 کج گفت:  یابروش رو باال انداخت و با لبخند یخودش بود. تا یهاچشم

  میو ن کی طعمشون رو از   یبو تونن ی دارن و م ییایسلول بو ونیل یم ستیها دوگرگ  یدونستی نم -
 حس کنن؟  یمتر 

 رد شده گفتم: گ یهاچشم با

 اتم؟من طعمه -
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به سمتم اومد. من اما  ره،یاش مگرگ که به سمت طعمه هی هیکه واقعا شب  یجاش بلند شد و درحال از
 .کردمی نگاهش م  رهی بودم و خ ستادهیهمونجا ا

 گفت:  تریواقع یبا لبخند   بارن یبازوم نشست و ا یرو دستش

 خوشمزه!  یطعمه هیآره...  -

توش   طنتی که رد ش ییهاهزار رفت. بذاق دهنم رو به زور قورت دادم و به چشم یقلبم رو ضربان
داغ هوداد به پشت لبم   یهاو نفس شدی هامون داشت کم منگاه کردم. فاصله صورت  کرد،ی غوغا م

بسته  یصدا  دنیبودم اما با شن  دنشیهام ناخودآگاه بسته شد. هرآن منتظر بوس . چشم خوردیم
نشسته  شی صندل  یرو  لکسیهام رو باز کردم. هوداد رچشم عیرفت؛ سر  نیرما از باون گ  هویدر  نشد

انقدر خونسرد باشه؟ پس چرا   تونستی. چطور مدمیبوسی قبل داشت م هیبود و انگار نه انگار چند ثان
 دهنم؟ یتو ومدی من قلبم داشت م

 هوداد؟ ؟یت یآرم -

 بلند گفتم:   یو با صدا  دمیکش یقی آال نفس عم یصدا با

 آال. میینجا یا -

 زد. مشکوک نگاهش کردم و گفتم:  یابه سمتمون اومد و لبخند دستپاچه آال

 شده آال؟  یز یچ -

 نگاهم کرد و گفت:  یاسترس آال

 .انیو ماکان هم ب  یاسیکردم... بذار  دایحل پ راه هیمن  -

  ستیقرار ن گفتی بهم م یحس هی. کردی مضطرب آال نگاه م یو به رفتارها ستادیهم کنارمون ا هوداد
 بشنوم. یخوب  یخبرا

و ماکان که وارد شدن نگاه  یاسیو به  میرفت  ییرایدر هر سه به سمت پذ یصدا یدوباره  دنیشن  با
 گفت:  کرد،ی پرت م یصندل یکه خودش رو رو  ی. ماکان درحال میکرد

 بود اون خبرت آال؟ یچ -
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 به ما اشاره کرد و گفت:  آال

 .گمیبهتون م نین یبش -

تک کارهاش مشخص بود. نگاهش مدام با  . استرس از تک میو منتظر نگاهش کرد مینشست همه
 . بالخره زبون باز کرد و گفت: شدیمن و هوداد رد و بدل م نیب  ینگران

 نیا یبه هزار ساله که کس کینه چون نزد ای دهیجواب م  دونمیکردم... نم  دایراه حل پ هیخب... من  -
 اهیطلسم س نیکه ملکه آروشا بهم داد، نوشته بود که اگه بخوا  یکتاب یطلسم رو اجرا نکرده.... اما تو

 پاکه....  شنفر که روح  هیبا   دیبا نیشده رو بشکن  جادیا اهیکه با موجودات س یوندیپ ای

 حرفش رو خورد. با ذوق گفتم:   یاز جاش بلند شد و آال ادامه یعصب هوداد

 خوبه! یل یکه خ نیا -

که   ی. با ترس به هوداددیهام از شدت ترس باال پرشونه کهی به سمتم برگشت به طور  یعصب هوداد
 : د ینگاه کردم. غر زد،ی نفس نفس م تی از شدت عصبان

 پس درموردش حرف نزن.  یتیآرم یدون ینم  یچ یتو ه-

اش گذاشت و اون رو به آرامش  شونه  یازجاش بلند شد و به سمت هوداد رفت. دستش رو رو ماکان
 دعوت کرد.

نداده بود. بدون توجه به  یبد شنهادی. آال که پ دمیفهمی هوداد رو نم تی همه عصبان نیا لیدل واقعا
 هوداد روبه آال کردم و گفتم:  

 کنه؟   کاریاون فرد چ دیبا-

  ادیقدر شدت ضربه زپرت کرد. اون  واریسالن رو به سمت د یرفت و کمد گوشههوداد از کوره در  هوی
که رگ   یبه هوداد دهی. ترسمیدیکش یف یخف   غیج یاسیبود که کمد خورد شد. هم من هم آال و 

زده بود و گردنش از شدت خشم سرخ شده بود نگاه کردم. تا نگاهش به من افتاد  رونی ب ش یشونیپ
شد. اون قدر  کهی پرت کرد. گلدون هزار ت واریرو به سمت د زی م یگلدون رو شد و شتریخشمش ب نگارا

  یدر چه حالن من فقط به هوداد هیبق دونستمیگوشام گذاشتم. نم یصداش بد بود که دستم رو رو
  دهیند روهوداد  یرو  نی. تاحاال اکردمی نگاه م شکوندیاتاق رو م  یتو لیتمام وسا هاوونهیکه مثل د
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نداشت. با ترس و لرز به سمتش رفتم. ماکان با   یادهی داشت آرومش کنه اما فا یبودم. ماکان سع
شد.   ینگاهش ته دلم خال دنیو هوداد نگاه غرق خونش رو بهم دوخت. با د   دیمن کنار کش دنید

. خورد ی که گرماش به صورتم م  دیکشینفس م   یقدر عصب. اونستادمی جلوتر رفتم و جلوش ا
 تر گفتم: لرزون ییصورت سرخ از خشمش گذاشتم. با صدا  یلرزونم رو باال آوردم و رو یهادست

 ؟ یروز انداخت  نیگفت که خودت رو به ا یهو...داد؟ مگه آال چ  -

 چسبوند و گفت:  میشونی داغش رو به پ یشونیدستش رو دوطرف صورتم گذاشت و پ  هوداد

 ... گهیاون وقت آال م سهیکنارت وا کینزد  یتو فاصله  یکیتحمل کنم  تونمی من نم -

آغوشش فشرد. منم دستهام رو دور بدنش حلقه کردم.   ی سرش رو بلند کرد و من رو سفت تو یعصب
 کردی م دایهام نفوذ پ روز انداخت؟ تازه داشت حس خوب حرفش به رگ  نیمن رو به ا یپسر گرگ  یچ

 لند شد: آال ب یشرمنده  یلبهام نشست. صدا  یپر رو   یو لبخند به سبک

 بود.  شنهادیپ هیفقط   نینداشتم ا یهوداد من... من منظور  -

 ازم فاصله گرفت و با اخم به آال نگاه کرد. هوداد

 باش.  یاگهیکن آال... دنبال راه حل د رونی فکر و از سرت ب نیا -

  یز با  وونهیبود و با اون د یمنظور آال چ  دونستمیسرتکون داد و سکوت کلبه رو فرا گرفت. نم آال
 هم نداشتم.  دنیهوداد جرعت پرس 

  چیه ی. همه بدیغذاهارو چ  زیم  یرو مثل اولش کرد و رو ختهیاون اتاق بهم ر عیبشکن سر هیبا  آال
ما  یهابحث  یکال ساکت بود و تو  یاسی. میو مشغول غذا خوردن شد مینشست های صندل   یرو یحرف 

  هشام گذاشت. ب شونه ی. ماکان و هوداد از جاشون بلند شدن و هوداد دستش رو روکردی دخالت نم
 نگاه کردم و گفت: 

 . گردمی زود برم -

 رفتن.  رونی بهش زدم و هردو به سمت ب  یلبخند 

 هوداد؟ -
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 سمتم برگشت.  به

 مواظب خودت باش.  -

 زد و گفت:  یشخندین

 نه من کوچولو. ییمراقب خودش باشه تو دیکه با یاون -

 بود.  یبود از آال بپرسم منظورش از راه حل چ یو اونا رفتن. حاال وقت خوب  دمیخند

 . رمیبه خودم بگ یمظلوم یکردم چهره  یسع

 آال؟ -

 مظلومم از جاش بلند شد و گفت:  یافهیق دنیکرد و با د نگاهم

 اگه بفهمه بهت گفتم. کشهی ... هوداد من و میتیاصال حرفشم نزن آرم  -

ام رو کامل کنم. نذاشت جمله ی رفتنش رو نگاه کردم. حت دیحرف به سمت اتاق رفت. ناام نیا با
 که روبروم نشسته بود نگاه کردم.   یاسیمغموم به 

 ؟ یاسیحالت خوبه  -

 تم: تر گف. نگراندینگاهش د یتو  شدیحرف من سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. برق اشک رو م با

 حالت بده؟ ؟یدید بیآس -

 نه تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر  یاسی

 من نتونستم سر قولم بمونم.  -

 نگاهش کردم و اون ادامه داد:   کنجکاو

  ریکه به مامانت دادم بمونم... نتونستم ازت محافظت کنم و حاال تو درگ ی من نتونستم سر قول  -
 . یاه یس یجادو

 هام گرفتم و گفتم: دست یهاش رو تو نشستم. دست  یاسینار ک  یصندل ی جام بلند شدم و رو از
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اون شب  دونمیداشته باشه. من م تونهی م یکه هر کس  یهست  یدوست و محافظ نیتو بهتر یاسی -
 . یشد یبه خاطر من اونطور زخم

 سر بلند کرد و گفت:  شوکه

 ؟ یدیاز کجا فهم  -

 .  یرو داشت که اون شب تو داشت ییهمون زخما قایبرگشت کلبه دق ی ماکان زخم یوقت -

 رو فشردم و گفتم: دستش

و عمرت رو    یاما ازت ممنونم که زندگ یرو بهم نگفت می زندگ قتیازت دلخورم که حق یل یخ نکهیبا ا -
 .یمحافظت از من گذاشت یبرا

 هاش جمع شد و محکم بغلم کرد. غرق آغوشش شدم.  چشم ی حرفم اشک تو نیا با

 ! ماایُقلمون رو تنها بذار میتونی نم قهیاهم... دو دق اهم... -

دستش بود   یم یکتاب بزرگ و قد هیجدا شدم و به آال که   یاسیآال با خنده از  ی شاک یصدا دنیشن  با
 نگاه کردم. به کتاب اشاره کردم و گفتم: 

 ه؟یچ نیا -

 هوا تکون داد و گفت:  یآال کتاب رو تو 

 . یکتاب نوشته چطور قدرتت رو کنترل کن نیداخل ا -

 و گفتم:  ستادمیذوق ا با

 ؟ یجد -

  یرو گرفت و ورد  یاسی. آال دست من و میستادیبه جلو هلم داد و کنار آال ا ی اسیسر تکون داد.  آال
 . دشت مادر! میهمون دشت دلباز بود یبعد تو یاه یخوند. ثان

.  کتاب رو باز کرد و بعد  میبه سمت همون تخت سنگ معروف رفت و بهمون اشاره کرد تا ماهم بر آال
 رو به من کرد و گفت:   یز یخوندن چ
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 ! یبا من بجنگ دیبا -

 گرد شده نگاهش کردم.  یهاچشم با

 نکن! یشوخ  -

 پوکر نگاهم کرد. با استرس گفتم:  آال

 بهت بزنم؟ یب یاگه آس -

 گفت:  یبلند یسپرد و به وسط دشت رفت. با صدا یاسیکتاب رو به دست  آال

 با من بجنگ.  روتیپس با تمام ن   ،یتیآرم ستم ین فیضع  یکنی من اونقدرا هم که فکر م -

 ! یتیآرم  یتونی ... تو مدمیکش یق یعم  نفس

 .  ستادمیا یادیفاصله نسبتا ز یسمت آال رفتم و روبروش تو به

 کنم؟  کاری چ دیحاال با -

 . یر ی به خودت بگ یو حالت تهاجم  یکه تو در خطر باش  شه یآزاد م روتی ن یکتاب وقت یهاطبق گفته  -

گرد شده به   یهابه سمتم پرتاب شدن. با چشم  یرنگ یآب  یهاحرفش کامل نشده بود که گرده هنوز
 نگاه کردم. شدنیم ترکیها که هرلحظه نزد گرده

  یلیها با فاصله مبدم. گرده   یبود که جا خال  نیبدم ا  که تونستم انجام یاون لحظه تنها کار  یتو
 خورده به سمت آال برگشتم و گفتم: کهی ازم رد شدن.  یمتر 

 .یدادیم ی حداقل قبلش آمادگ -

 باال انداخت و گفت:  یاشونه آال

 بعد حمله کنه. یتو آماده بش کنهی دشمن که صبر نم -
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  یق یهام رو بستم و نفس عمتر بودم. چشممسلط  بارنی هنوز حرفش تموم نشده حمله کرد. ا دوباره
که با سرعت به   ییهاصحنه آهسته شده بود. گرده  زیهام رو که باز کردم انگار همه چ . چشمدمیکش

 قدرت من!  نهیزدم. ا  یشخندیدور کند گذاشته بودنشون. ن یحاال انگار رو ومدنیسمتم م

ها رو  برخورد کردن و اون یآب یهابنفش با شدت به اون گرده  یهاو باال بردم و بعد گرده ر  هامدست
به حالت قبل برگشت و از حالت اسلوموشن خارج   یها همه چبردن. با منفجر شدن اون گرده  نیاز ب

 باز نگاهم کرد و گفت:  شیشد. آال با ن 

 !یتو تونست  -

 بلند گفت:  یاس ی غرور بهش نگاه کردم. آره من تونستم! با

 دختر!  کنمی بهت افتخار م -

  ی... جادوکنه ی من چطور کار م یجادو  دونستمی بهش زدم و دوباره به آال نگاه کردم. حاال م  یچشمک
 یاستفاده کنم. با غرور لبخند تونمیکه من تمرکزم رو از دست بدم از جادوم نم  یوقت  اد،یمن از ذهنم م

بود.   ترع ی سر یل یخحمالتش    نباریزد و دوباره بهم حمله کرد. ا یشخندیزدم و گارد گرفتم. آال هم ن
صحنه اهسته شده بود. دستم رو به سمت اال گرفتم و به    یتمرکز کردم و پلک زدم. حاال دوباره همه چ

اال رو به سمت   ینامرئ  یفکر رو کردم انگار دست نیبلند کنم. تا ا نیزم  یفکر کردم که اون رو از رو نیا
 به سمت راست رفت.  هم. دستم رو به سمت راست تکون دادم که آال دیکشی باال م

که  ییهمه کارها  نیبود. از ا دهیمن گلوش رو چسب  ی و هوا معلق بود و دست نامرئ نیزم یتو آال
  یاسید تا خودش رو ازاد کنه، نتونست. کر ی. آال هر کار کردمی انجام بدم احساس غرور م تونستمیم

 به سمتم اومد و گفت:  

 !  یتیآرم  هیکاف-

. دستم رو که مشت کردم بدن  دمی شنی رو نم  یاسی یو حرفا بردمی من تازه داشتم از قدرتم لذت م  اما
برام لذت    نیو ا دمیشن یکه از درد بود رو م دنشیخس نفس کشخس  یآال هم منقبض شد. صدا

 بازوم رو گرفت و تکونم داد.   یاسیبخش بود. 

 !  ای... به خودت ب هی... کافیتیارم-
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.  کردمیافتاد و ناله کرد. بهت زده به آال نگاه م نیزم یشدم. آال با شدت رو داری ب یق یخواِب عم انگاراز
...به دمی که د یز یاون چ یعنی  کشتم؟یداشتم دوست خودم رو م  کردم؟یم کار یمن...من داشتم چ

 .زدی تو چشماش موج م ی؛ نگران نگاه کردم یاسی

و هر وقت من   کنهی من رو کنترل م اهیس  ی. جادودمیرسی مارسلوس م یهاتازه داشتم به حرف  حاال
 . رهیگیبخوام به قدرتم برسم اون کنترلم رو به دست م

بودن  ختهیر یاهام برداشته شده بود. انگار تا االن چسب قطره چشم یپرده از رو هیمثل  تیواقع
ها حاال بعد مدت  یبودن. بعد انگار بهم گفتن تو کور  ده یچسب گهیهام بهم دهام و  پلک چشم یتو
 . دادیهم نور آزارم م ومد،یهم خون م سوختی. هم مدنشیها و برچسب  ریز دن یکش زی ت  غیت هی هوی

  هی ارهیهم خونت رو به جوش م کنهیهم کورت م  سوزهی هم م قتی... حقنهیمن هم ا یزندگ قتیحق
 دارم.  یحال   نیچهم

انداخت و به سمت آال رفت. من اما همچنان بهت زده    نیزم یدستش رو رو ی کتاب تو عیسر یاسی
دستم رو به سِر   اوردم؟یسرش م ییاگه بال ؟یچ کشتمشیبودم. اگه م ستادهیخودم ا یجا یتو

به عقب برداشتم. آال نگاهم کرد و با   یکمک کرد تا آال از جاش بلند شه. قدم یاسیدردناکم گرفتم. 
 گفت:  یجون مهی ن یبا صدا دنمید

 .یتی آرم یستیتو مقصر ن  -

 گفتم:  رفتمی که قدم به قدم عقب م یمن درحال اما

 . نین یشما آزار بب شمی... من باعث مزدمیم بی من داشتم بهت آس -

هارو اون  ی. صدادمیها دوو اون طرف کردم و خالف جهت اون بگه روم ر   یز یتا خواست چ آال
 ها به سمت کلبه ماکان حرکت کردم. توجه به اون یاما ب  گفتنیکه مدام اسمم رو م دمیشنیم

نفس زنون سرعتم رو  هارو بلد بودم. نفس خوب راه   یلیاما من خ گهید زیچ هی ای بود  یضیغر دونمی نم
 کم کردم و وارد اون بازار شلوغ شدم. 

 نی. مدام ارهی تورو تحت قدرتش بگ  شتریب  یکی ... نزار تاریت ی. آروم باش آرمدمیکش یق یعم  نفس
 قیآرامشم مدام نفس عم  یکه برا یتر بشم. درحال آروم  شدیو باعث م  کردمی هارو تکرار م جمله



 ماه کامل 

274 
 

  یبو آشنا بود... با حس حضور کس  نیجام مکث کردم. ا یتو یز ی ت یبا حس بو  بارن یا دمیکشیم
فرو رفت و قلبش   نشیقفسه س یدستم بود که تو دنشیبه سمتش برگشتم و با د  عیسرم، سر تپش
دستم   یتو  یهوا پخش شد و من بهت زده به قلب خون  یرنگش تو اهی. خاکستر سدیکش رونیرو ب 

اتفاق افتاد. همهمه مردم قطع شده بود و همه با   هیصدم ثان  یتو اناتیجر  نیا ینگاه کردم. تمام
که دورم حلقه زده بودن نگاه کردم. من کشتم...  ی. به مردمکردنی و استرس نگاهم م  ستعجب، تر

 من اون خون آشام رو کشتم. 

 . شدیم ن ییکه بهم وارد شده بود مدام باال پا  یاز شدت استرس امنه یس قفسه

  نیاز ب عیانداختم و سر نیزم  یدستم رو رو ینگاه کردم. با انزجار قلِب تو  میبه دست خون  دوباره
 ماکان برسم.  یبه کلبه  خواستمی رد شدم. اون لحظه فقط م تی جمع

 هام تندتر. دلم گرم شد و قدم  دم،یماکان رو د یاز دور کلبه  یوقت

حالم   دنیخورده به سمتم برگشتن. هوداد با د کهیشدت در کلبه رو باز کردم. ماکان و هوداد  اب
آغوشش انداختم و عطر   یاومد خودم رو تو کمی گرفت و به سمتم اومد. تا نزد ینگاهش رنگ نگران
 سفت در آغوشم گرفت.   ی . هوداد هم بدون حرفدمیبدنش رو بو کش 

 ... گاههی . حس داشتن تکدادیم  تی منهوداد... آغوشش بهم حس ا بودن

هام  شونه  یکه هردو دستش رو  ی هوداد آروم من رو از بغلش جدا کرد و درحال یاز گذشت مدت  بعد
 هام زل زد و گفت: چشم یبود تو

 ؟ یش شونیباعث شده انقد پر یک -

... بزار دوباره  گهیبار د هیبگو هوداد...  گهیبار د هی. زدی خوشرنگش دودو م یهاه یقرن یتو هامچشم
 داره. یمهم بودن چه حس یحس کنم واسه کس 

 یهادست  یدستم رو تو عیبود افتاد. سر  یکه خون یبهم داد و نگاهش به دست یتکون آروم  هوداد
 بزرگ و قدرتمندش گرفت و با اخم گفت: 

 ؟ یشد یزخم  -

 کردم:  زمزمه
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 کشتم. -

 گنگ نگاهم کرد. هوداد

 ... خون آشام رو کشتم. هیمن...  -

 اومد و گفت:  کمونینگاهش رنگ تعجب و بهت رو گرفت. ماکان نزد هیصدم ثان  یتو

 قلمرو ما؟ محاله! یآشام؟ توخون  -

 ماکان نگاه کردم و گفتم:  به

 بردمش... مردم... مردم شاهدن.   نی... خودم ازبدمشیخودم د -

 گفت:   یدیبا اخم شد ماکان

 م؟یوارد قلمرو شه... چطور وجودش رو حس نکرد تونهی ما نم یخون اشام بدون اجازه  هی -

  یستال یهاش سرد و کرخوردم. دوباره چشم کهی صورتش   دنیهوداد که ساکت بود نگاه کردم. با د به
 شده بود. من رو رها کرد و به سمت در رفت. ماکان گفت: 

 فراتر گذاشته؟ مشیکه هومن پا از حر یکنی توهم فکر م  -

 گفت:  کرد،ی که در کلبه رو باز م  یدرحال هوداد

سکوت   یبسه هرچ گهی... درمی بگ دهیحمالت رو ناد نیا تونمینم گهیهومن...د شی پ رمی من م- -
 کردم. 

 گفت:   یجد ماکان

 ام یمنم م-

 به سمت ما برگشت و گفت:   هوداد

 باش.   یتیب ارم خودم برم، تو مواظ  دینه ماکان با-

 نتونستم ساکت بمونم و با استرس گفتم:   گهید
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 اوندفعه...   ام؟یمن همراهت ب-

 ام رو کامل کنم و به سمتم اومد. دستاش رو دوطرف صورتم گذاشت اروم گفت:  نذاشت جمله  هوداد

 .  رمی می نم هایزود نیکردم، مطمئن باش به ا  داینگرانم نباش بچه جون... من تازه تورو پ-

 شدم.  شهیرفت. با رفتنش انگار تنهاتر از هم رونی زد و از کلبه ب  یچشمک

 حال و هوام رو عوض کنه، گفت:    کردیم یکه سع یبا لحن شوخ  ماکان

 که وقت مبارزس.   ای خب خانوم شجاع...ب-

 

 《هوداد》

آورده  شورش رو در گهیشدم. به سمت قلمرو هومن حرکت کردم. اون د لیزدم و تبد   رونی کلبه ب از
 که به بابا دادم عمل کنم.  یبه قول تونمینم گهیساکت باشم... د تونمینم گهیبود. د

راه رو باز کردن و من با   دنمی. سربازها با دستادمیشدم و منتظر ا لی تبد دمیقلمروها رس  نیمرز ب  به
 دهید قصر قدرتمندتر نیبا ا کنهی احمق... فکر م یبه سمت قصر هومن حرکت کردم. پسره  تیعصبان 

 به سمتم اومد و گفت:    یسرباز  شه؟یم

 هومن منتظرشما هستن. جنابی عال-

  یاتاق لعنت  نیا یوارد قصر شدم و به سمت اتاق هومن حرکت کردم. فضا جناب؟یزدم. عال   یپوزخند
 من خفه کننده بود.  یبرا شهیهم

 .  کردی رو نگاه م رونی پشت به من ازپنجره ب هومن

 داداش کوچولو.  یاومد -

 نگام کرد. سرد نگاهش کردم و گفتم:  نهیسمتم برگشت و دست به س به

 هومن.  یزار یپا از حد خودت فراتر م  یدار  گهید -
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 . ستادیا میدو قدم یسمتم اومدو تو به

 اون دختر رو به من بده!  -

 یوندم. توپشت سرم چسب وار یهومن رو گرفتم و به د قهی. دیبه اوج خودش رس گهید تمیعصبان 
 صورتش داد زدم: 

 شه؟یم  نشیبده جانش لیرو تحو یت یکه هرکس آرم  یباور کرد ؟یباور کرد ارو یواقعا قول پوچ ماز-

 نگاهش کردم و گفتم:  ری تحق با

 .یصدبرابر بدتر از خودت رو باور کرد یکیهومن که قول  یچقد بدبخت  -

 اما خونسرد نگاهم کرد و گفت:  هومن

 ! یخوا یتو اون دخترو م -

 زد و گفت:  یشخندینگفتم. هومن ن  یز ینگاهش کردم و چ یعصب

 اون دختر برات ممنوعه باشه؟  یکن ی پس بالخره هوداد بزرگ هم دم به تله داد...اما فکر نم -

 واریمحکم به د  و دمیهومن رو به سمت خودم کش یقه ینتونستم خودم رو کنترل کنم و  گهید
درحال انفجار   کردمی که بهشون وارد م یکه از شدت فشار  ییدندونا نی. از بدمیسرش کوب پشت 

 بودن، گفتم: 

 ! یشیهم رد نم شی دو فرسخ یباشه... تو تو  یباشه، هرک یاون دختر هرچ - 

 زد و گفت:    یپوزخند هومن

   خواد؟یاون دختر رو م اریچرا ماز یفکرکرد-

 . زدی نبض م تی از شدت عصبان امقهیسر تکون دادم. شق جیگ

 راه هست که...  هی. فقط شهیمضخرفات منتقل نم نیو ا  یبا مثلث تجل  روشیاون دختر ن -
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پرت شه.   نی زم یکه باعث شد رو ی به صورتش زدم طور  یبگه. مشت محکم ی چ خوادیم دونستمیم
مطمئنن   شدمیم لیبشم. اگه تبد  لید تبددستم باال اومده بودن و هرآن ممکن بو یهارگ  یتمام
 .  رفتی م رونی ب  نجای سالم از ا مونی کیفقط 

 واریمن رو به د شی . با سرعت خون آشامکردیلبش رو پاک م یکه خون گوشه یدرحال  هومن
 چسبوند.  

چرا؟  یدونی. میکنی نابود م یعشق بچگونه دار  هیپسرجون...  اون هوداد با ابهت رو با  یتو احمق  -
 رو ازت ميگيرن. یکه دوست دار  یكه بخوان اذيتت كنن؛ چيز  یچون وقت

 نفس زنون گفتم:  نفس

زرق و برق    یتو که خودت رو تو  ؟یهستن که من رو دوست داشته باشن اما تو چ ییحداقل کسا -
 ! یچیهومن... ه یست ین یچ یکه قدرتمندم اما ه یبگ یخوای و م یدورت خفه کرد

خشم   شی برخورد کردم اما همچنان ات  واریپرت کرد. محکم به د یاگهید واریدمن رو به سمت   محکم
 .کردیقل مدرونم قل 

 به سمتم اومد و داد زد: هومن

فروختم  یک ی من روحم رو به اهل تار ؟یبندیپا یکه به بابات داد یاحمق... هنوز به اون قول یپسره -
 ؟یو اون دختر رو نجات بد  یجفت انتخاب کن  یتونیم یکردم... فکر کرد  شکشیروح توروهم پ 

 !کهی داداش کوچ یسخت دراشتباه 

 زدم و گفتم:    یپوزخند

کرد، دوست داشت... توعه  انتیرو که بهش خ  کهیبابا دوست داشت... اون هم تورو هم اون زن -
 بود.   اهیروحت س یروحت رو بفروش  نکهی... توقبل ازاشیبرد نی ازب اهتیاحمق با اون قلب س 

 زد:    ادیو فر د یکوب امنه یکف دستش رو به س یعصب هومن

احساسات مضخرفتون   نی... من به ادهیبه خودش د  خیکه تار یخون آشام  ن یتریمن هومنم... قو-
 . ارمیو بدستش م خوامیهوداد... من اون دختر رو م  کنهی م فیندارم....ا حساسات ادم رو ضع یاز ین
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 زدم و گفتم:    یپوزخند

  یهستن... فقط بخاطر قول ی فیضع یادما نی که ازش فرار یی... اوناکنهی نم فیات آدم رو ضع احساس-
 نکردم.   یچکار ی که به بابا دادم ه

 ضربه زدم و گفتم:   نشی. با انگشت اشارم به سستادمیا شیدوقدم  یسمتش رفتم و تو به

سالح هستن...احساسات   نیتریاحساسات قو  دمیو بهت نشون م شکنمیرو م  یطلسم لعنت نیمن ا-
 و حاال دارمش!   خواستمیتلنگر م هی...زهیانگ هی درست بشن هومن...من  یخرج آدما دیبا

 گوشش بردم و گفتم:   کیرو نزد  صورتم

 !  یمن مرد یبه اسم هومن ندارم...تو همراه مامان برا یبرادر  گهیمن د-

 زنهیم یاحساس  یدم از ب دونستمی. بهش پوزخند زدم و از اتاقش خارج شدم. مکردینگاهم م شوکه
بمونم...اما اون احمق   ششیطلسمم کرد که پ نیمنو از دست بده واسه هم دیترس یم شهیاما اون هم

 خراب کرد. و یکاراش همه چ نیبا ا

 《یت یآرم》

 خستم کرده بود. یولو شدم. ماکان حساب  نیزم یرو  حالی و ب خسته

 .  کردیبود! تمام بدنم از ضرباتش درد م وانهیپسر د نیا 

 وردل هوداد جونت!  یبر   دی... پاشو که بایغش ی... دختره یه-

و در   ستادمی به سمتش رفتم. روبروش ا کردمی که حاال به وضوح حسش م یبا قدرت عیکردم و سر اخم
واسش  رو  شمیبه شکمش زدم. از درد خم شد و منم ن  یاش مشت محکم گرد شده یهامقابل چشم 
 پا به فرار گذاشتم دمید یسرش رو بلند کرد و من تا اوضاع رو خطر  هویباز کردم. 

و دست راسِت هوداد   دهینبود تا دختر برگز یحوال نی ا یحاال من بدو ماکان بدو! خدارو شکر کس 
 . نهی حال بب نیا یبزرگ رو تو

 ! سایوا یدختر...اگه مرد  سایوا-
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 برگشتم به سمتش و زبونم رو واسش در آوردم و گفتم:   دمیدو یم  عیکه سر یدرحال 

 .  کنمی نامردم و فرار م-

 نفر! هیآغوش  یروم رو اون طرف کردم با سر رفتم تو تا

لبم نشست. اما اون با اخم   یپر رو یبه سبک   یهوداد اونم سالم، لبخند دنیرو باال اوردم و با د سرم
 زنان گفت:  فس نفس و ن ستادیبهم زل زده بود. ماکان کنارمون ا

  ؟ی به سالمت  یعه سالم-

به ماکان  کردی چشمام نگاه م یتو رهی که خ  یآغوِش هوداد بودم. هوداد درحال ی من اما همچنان تو و
 گفت:  

 واسه امشب امادس؟ یهمه چ-

 مگه امشب چه خبره؟   امشب؟

 شد و گفت:   یجد ماکان

 فقط....  میداد شیرو هم افزا یمرز   تیحاظره؛ امن یآره... طبق رسومات همه چ-

به حرفش ادامه نداد. بالخره هوداد پل نگاهمون رو شکست و با همون اخم رو کرد به ماکان و  گهید
 گفت:  

 شدن!  یمیقد گهید نیاون قوان-

 هوداد...  یول-

شه اما نشد و  ل ی. منتظر بودم تبدمیو باهم از کلبه خارج شد دیادامه بده و دست من رو کش نزاشت
بود تندتند راه   ری هاش اسدست یهام تو. همونطور که دست میحرکت کرد گهیدوش به دوش همد

 و گفتم:  دم یهوداد رو کش ی. بازوشدمیم دهیدنبالش کش بای و من تقر رفتیم

 کرده؟ تی انقد عصبان یشده؟ چ یز یهوداد؟ چ -

 به سمتم برگشت و گفت:  کالفه
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 !ری ا ماکان گرم نگب  ادیز -

 زده بودن، گفتم:  رونی که از حدقه ب ییهابودن و چشم میشون یکه در حال رد شدن از پ  ییابروها با

 چرا؟  -

 هم فرو برد و گفت:  یتو شتری هاش رو ب اخم هوداد

 ؟ ینی بی واقعا نم ای دنی به ند یخودت رو زد -

 گفتم:  یهم رفت. شاک یتو هاماخم

 !یبا من حرف بزن  خوادی هرطور دلت م  دمیبهت اجازه نم  -

 جلو اومد... جلو... جلوتر...  هوداد

 . صورتش رو مماس صورتم کرد و گفت: دیبهم چسب بایتقر

 ...کنهیماکان نگاهت م یوقت -

 هام رو لمس کرد و گفت: هاش چشمدست  با

 ... کنهیمهات نگاه  چشم یتو اقیاونطور با اشت  یوقت -

 . دیهام کشلب یاومد و رو نییپا دستش

 ... دنیصورتت مانور م یاجزا  نیهاش مدام باون چشم یزن ی حرف م یدار  یوقت -

 رو دو طرف صورتم گذاشت و ادامه داد:   هاشدست

نگاه   مشی به حر گهیگرگ د هی یوقت  خورهی ... گرگم بهش برمیتیآرم کنهیم وونهیمن رو د نایا یهمه -
 .کنهیم

پس   زد؟ی. قلبم... قلبم اصال مکردی گرم و خوشرنگش نگاه م یهاچشم یاما خشک شده فقط تو من
 کردم؟ی چرا من حسش نم
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 دمیدی م  یگم شده بود نگاه کردم. وقت بایو بزرگ هوداد تقر یقو یهادست  یهام که تودست  به
. به هوداد نگاه کردنیهام رو گرفته و حواسش به من هست ته دلم قند آب ماونطور محکم دست 

 جوجه بودم.   هیمثل  قایسر و گردن ازم بلندتر بود و من در مقابلش دق  هیکردم. 

 صورت غرق در فکرش نگاه کردم.  به

 هوداد؟ -

 جانم؟  -

 ...شهیدل مثل قبل نم  نی ا  گهینگم از دلم! د آخ

 رفته بود. ادمونیو زمان و مکان  میشده بود گهیمحو همد هردو

 به من وصل شدن.  یکی تار ی رفته بود اهال ادمونی

 .رهی رو ازم بگ  رومی فرصته تا ن هیمنتظره  ار یرفته بود ماز ادمونی

 مشکالت پشت سرمونه... یرفته بود کل ادمونی

 رفته بود. ادمونی نارویا یهمه

 خوشرنگش... یهاچشم ی. غرق شده بودم تومیاون لحظه فقط خودمون مهم بود یتو

 ؟ی پسر گرگ یکرد دایبه قلبم راه پ نطوریا چطور

 زمزمه کرد:  رسوندی هامون رو به صفر مصورت  یکه فاصله یدرحال هوداد

تفاوت بودم اما تو...  ی ب زیکوچولو ... من بعد مرگ هورناز نسبت به همه چ ستمین  یمن آدم حسود -
برق   نیا نکهیهمه... به ا شیپ یخند ی دلبرانه م نطوریا نکهیدوست داشتن تو من رو حسود کرد... به ا

 . کنمی حسادت م ننی بی هات رو همه مچشم

 لبم لب زد:  مماس

 .شمیم  ایآدم دن نیحسودتر رسمیبه تو م یمن وقت -
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بعد  یابودم. لحظه ستادهیشده بود و مسخ شده سرجام ا شی آت ی. بدنم کوره دیاتمام من رو بوس با
 نفس زنون ازم فاصله گرفت و گفت: هوداد نفس 

 رو که به تعلقات هوداد چشم داشته باشه.  یدست کس  کنمیقلم م -

  دی. پر از حس خوب شده بودم. هوداد دستم رو کشکردنی پروانه حرکت م  یهاشکمم دسته یتو انگار
 سوال داشتم.  یمن کل  که به من منتقل کرد، یهمه حس خوب  نیا ی. جدامیو به راهمون ادامه داد 

 زد؟ی حرف م  یماکان درباره چ -

 کرد و گفت:   یمکث

 . ستیمهم ن-

 گفتم:   مغموم

 منه؟   یدرباره -

 ... بازم مشکل منم! دونستمینگفت. م یز یچ

 بدونم.  دیکه به من مربوطه منم با یز یهوداد... چ-

 کرد و کالفه گفت:   یپوف هوداد

 جشن شرکت کنن.  یتو هانه یجز گونه گرگ یا گونه  چیه دیماه کامل نبا یتو گنیم نیقوان-

 شدم اما گفتم:  ناراحت

 . کنمی اوه..خب...خب من شرکت نم -

 اخم کرد و گفت:   هوداد

 . یتو طول جشن تنها باش ذارمیو نم گمیچون من م یشرکت کن دیبا-

هوداد دردسر  یممکن بود برا کردمی جشن شرکت م نیا ینگفتم. اگه من تو یز یچ گهید دمیبرچ  لب
و به کلبه    دیرس  انیراه پر از اتفاق به پا نی. بالخره اکردمی هرطور شده هوداد رو منصرف م دیشه. با
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 متمونسخت مشغول انجام طلسم بودن به س نیزم یکه رو  یاسیو آال و  می. هردو وارد شدمیدیرس
 بعد از اون کارم بهش نگاه کنم. شدیبرگشتن. با خجالت به آال نگاه کردم. واقعو روم نم

 رو به آال کرد و گفت:  هوداد

 .نی جشن حضور داشته باش نیا یهرسه تو  خوامیامشب جشن ماه کامله... م -

 گفت:  یشاک آال

 ....نیقوان یهوداد تو دار  -

 حرفش رو قطع کرد و گفت:  هوداد

 بدم.  رشییتغ تونمیمپس من  شهیمال هزارسال پ ی گیکه م  ینیقوان نیا -

 .ستادیکه با حرف آال ا رونیخواست از کلبه بره ب  هوداد

قانون  ریی و اونوقت دم از تغ یحساب نکرد هیمحضه! تو هنوز با ثنا تسو یکارت بچه باز  نیا -
 . ادی از دستش برم ییکه ثنا چه کارها  یدون یم ؟خودتی زنیم

خوب چند لحظه   یها. ثنا؟ چقد اسمش آشنا بود. تمام حس دمیهوداد رو د یاهشدن دست  مشت
 .دادنیقلبم جوالن م یتو یموذ یهاقبل دود شده بود و به جاش حس 

 از کلبه خارج شد.   یبدون حرف هوداد

 باهاش حرف بزنم. رمیمن م -

  کشیبره.... دوست نداشتم نزد  ششیحرف از کلبه خارج شد. دوست نداشتم پ نیبا گفتن ا یاسی
 که دارم.  هیچه حس نیمن ا یبشه... خدا

 داشته باشه.... ت ی که اگه واقع دمیفهم  یز یچ هیمن  یت یآرم -

 به آال نگاه کردم.  کنجکاو
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 《یاسی》

ها من اتفاق  نیا یمام . بابت تستم یکه دادم با ینبودم... من نتونستم سر قول  یمحافظ خوب من
باشم و   کی نزد یت ینتونم خوب به آرم شدیعذاب وجدان باعث م نیو هم دونستمیخودم رو مقصر م

 کمکش کنم. 

 بود، صداش زدم. لیتبد یهوداد که آماده دنید با

 آلود به سمتم برگشت.  اخم

 و گفتم:  ستادمی. روبروش اکردمی باهاش اتمام حجت م دیبا

 ...یدوستش دار  دونمیم -

 ابروش باال رفت و ادامه دادم:  یتا

 دوست داره.... دونمیم -

 هاش نگاه کردم و گفتم: چشم  یتو زیت

 . یبزن  بیبهش آس ذارمیاما... من نم -

 زد و گفت:   یپوزخند

 ... دهیتپ یقلب من بعد مدتها واسه کس -

 و ادامه داد: دیکوب نشیبه س 

 !رسهیاز جانب من بهش نم یب یآس  چیگرگم رو به وجد آورده... مطمئن باش ه یز یبعد مدتها چ -

 .میقصد کوتاه اومدن نداشت چکدوممونیو ه میکردینگاه م گهیهمد یها چشم یتو زی ت هردو

 .ستادم یرفتم و رخ به رخش ا  جلوتر

 ؟یچ ی عن یکه با خون خورده بشه  یکه قسم  یدونیخون دادم... م  یتیمن سر محافظت از آرم -

 نکردم و ادامه دادم.  یتو هم رفت اما من توجه  اخماش 
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 ... اما... جونم رو دمیجونم رو م   یتیآرم یاگه الزم باشه من بخاطر خوشحال -

 زدم و ادامه دادم: یشخندین

 که یاگه کس  ی. حتکنمیاشک اون بشه نابودش م یقطره نیترباعث کوچک  یکس نمی اگه بب -
 عاشقشه باشه.

  دونستیبود و م   یبا هوداد تموم شده بود. اون مرد عاقل گهی. کار من دمیکردی سکوت بهم نگاه م در
 .  کنمی نم یتوخال  دیمن تهد

 

 《یت یآرم》

و سردرگمم رو به آال دوختم. اون هم    جی. نگاه گشدی. باورم نمکردمی خورده به کتاب روبروم نگاه م کهی
 از من نداشت.  یدست کم

 ! هی چطور ممکنه اما واقع  نیا دونمی خودمم نم -

 باشم؟   نهیگرگ ه یمن ممکن بود  یعنی

 جادوگرم؟  هیباشم پس چطور  نهیاگه من گرگ -

 کالفه موهاش رو کنار زد و گفت:  آال

خون آشام هم باشه اما طبق   ای نهین گرگهمزما تونهینم  وقتچ یجادوگر ه هیکه  دوننیهمه م -
مورد به  هی اجدادش داشت و ممکنه همون  یتو نهیرگ گرگ هیکه من انجام دادم پدرمون  یقاتیتحق

 باشه.  دهیتو ارث رس 

 کردم:  زمزمه

 چرا همش من؟  -

 بود. دایصورتش هو  یرو بروز نده اما کامال تو  شیکرد ناراحت ی. سعدمیآال رو د یشدن چهره  درهم

 باشه. دهیموضوع هم به تو به ارث رس نیا یچون قدرت مامانمون رو تو به ارث برد زنمیحدس م  -
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که افتاده بود خودم رو وفق بدم اما باز با اتفاق   یبا اتفاقات  ومدمی. چرا تا مشدی داشت منفجر م سرم
 .شدمیم ری غافلگ یدتر یجد

 آروم به من بده. از جام بلند شدم. آال نگران نگاهم کرد و گفت:  یزندگ هیقرار نبود  ایدن نیا

 ؟ یبر  یخوای کجا م  -

 رو فشردم و گفتم:  امقه یشق

 با خودم خلوت کنم. کمیدارم   ازی... نالی از فکر و خ ترکهی سرم داره م -

لو  و حسم من رو به سمت ج  رمی کجا م دونستمیزدم. خودمم نم رونیتکون داد و من از کلبه ب  یسر 
 . بردیم

  لیشم؟ اگه بتونم تبد لیتبد تونمی چطور نم  امنهیذهنم شناور بودن. اگه من گرگ یتو یادیز  یفکرها
 گفتم و مشتم رو به درخت کنارم زدم.  یاوف بلند دم؟یشم جادوم رو از دست م

 د؟ ینوبت به درخت رس  یشکم مِن بدبخت و ول کرد -

هوداد لبخندم   یحرفا ادآوردنیماکان لبخند زدم. اما با به  دنیبه سمت صدا برگشتم و با د عیسر
اون حس خوب رو   گهیکارها از قصد نبود انگار د نیمحو شد و ناخودآگاه خودم رو جمع کردم. تمام ا

 نسبت به ماکان نداشتم.

 : دیلبش بود پرس یکه لبخند رو ی و درحال  ستادیا کنارم

 ؟یغش یدختره  یدار  کاری چ جانیا -

 زدم و گفتم:  یلبخند چهمین

 هوا بخورم و فکر کنم.  کمیاومدم  -

. جسمم کنار  میشروع به راه رفتن کرد گهیتکون داد و به جلو اشاره کرد. هردو کنار همد یسر  ماکان
  یلعملاچه عکس کرد؟ی م کاریبود چ نجایهوداد بود. اگه اون االن ا شی اما روحم پ رفتیماکان راه م

 ماکان به زمان حال برگشتم.  ی با صدا داد؟ینشون م
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 ؟ یواقعا دوستش دار  -

 یخوای جا خونده بودم، گفته بود اگه م هی ادمهیکردم. من واقعا هوداد رو دوست داشتم؟  سکوت
فکر کردم که  نیلحظه به نبودش فکر کن. منم اون لحظه به ا هینه  ای یرو دوست دار  یکس  ینی بب

 نبود و من بودم و پرورشگاه...   یچیاز ه یشدم خبر  داریب یخوابم بود و وقت نایا یهمه

! کدومشونچیها خواب باشن... هاتفاق  نیا خوامی ... من نم. نهختیر  نییپا  یفکر بهش قلبم هر  با
و   دمی کش  یقیبمونم! نفس عم   جان یهم خوامیاالن م یبوده ول نیتنها خواستم ا لیدرسته که اوا

 گفتم: 

و اخالقش ازش    شیبخاطر خودخواه قهیدق هیکنندس...   جیگ یلیاحساسات من نسبت با اون خ  -
رو   ییزای چ شهی.... اون باعث مزهی ریم نیی پا یقلبم ُهر  رهیگ یاما بعدش که ازم فاصله م شمیمتنفر م 

اون  نایاز همه ا شتریب  یکه وجود دارن و بتونم تجربش کنم. ول دونستمینم چوقت ی حس کنم که ه
 .امی نفر آدم دوست داشتن هی یحس کنم واسه شهیباعث م

هارو تجربه حس  نیهوداد ا شی دلم بود. من واقعا پ  ییحرفا هانیا یدادم. همه رونی رو ب نفسم
 . کردمیم

 سکوت رو بشکنم. نینکردم ا یسع گهینم دسکوت کرده بود. م ماکان

 . یدیرو ند اهشی س یهوداد خطرناکه؟ تو هنوز خو یدون یم -

 تو هم رفت.  اخمام

 .زنهینم  بیکه دوستش داره آس ییهوداد هرچقدرم بد باشه به کسا -

 زد. ناراحت گفتم:   یپوزخند ماکان

 ؟ی کن یازش طرفدار  نکهیا یبه جا ؟یکنی من خرابش م شیپ یچرا دار  یتو که دوستش -

 فرو برد و گفت:  بشیج یهاش رو تودست ماکان

 که االن هست برسه.  ینیتا به ا دهیکش یادیز یهای... اون سختدمیهوداد رو د کی تار یمن روزا -

 نگاه کرد و ادامه داد: بهم
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 .نین یبب   بیآس خوامی نم نی بخاطر هم  نیزی من عز یشما هردوتون برا -

 .میکردی در سکوت بهم نگاه م هردو

 من از هوداد متنفر بشم؟ یخوایکه انگار تو م کنمی حس م  یپس چرا من طور  -

خورده از    کهیهاش رو دوطرف شونم گذاشت. شد و دست  کمی نزد هوی. دیکش یاپوف کالفه  ماکان
 یم بود. توهامون کصورت  یفاصله  کنه؟ی م کاری. داره چکردمی گرد بهش نگاه م یهاکارش با چشم 

 هام زل زد و گفت: چشم

  هیکه  یکنترل گرگ آلفا چقدر سخته؟ اونم درحال یدونی قدرتمند... م یآلفا هیآلفاست...   هیهوداد  -
 همراهت باشه؟ اهیطلسم س

 .  شدیم نییتند تند باال و پا  شدیکه بهم وارد م یو استرس جانیاز شدت ه نمیس یقفسه

 ام آورد و ادامه داد: به شونه  یفشار  ماکان

 تونهی باشه نم یجفت انتخاب کنه... چون اگه با کس تونست ی عاشق شه... نم تونستی هوداد نم -
 خودش رو کنترل کنه.

 داد و گفت:  تکونم

 گم؟ یم یچ  یفهمیم -

 کرده گفتم:  بغض

 . یمن خراب کن  شیهوداد رو پ یخوا ی ... تو میگیم یچ  فهممینه... نه من نم -

 کالفه دوباره تکونم داد و گفت:  کانما 

  نیعشق اشتباهه... ا نیهوداد عاشقته اما ا شمینم نی... من منکر ا ستیبردار ن یشوخ نیا یت یآرم -
 . کنهیعشق هردوتون رو نابود م

هام گونه یکه پاره شده، تند تند رو یح یتسب یهاهام نداشتم و مثل دونهاشک  یرو یکنترل گهید
 .  ختنیریم



 ماه کامل 

290 
 

 رو هل دادم و ازش فاصله گرفتم. داد زدم:  ماکان

حسادت   نمونیکه به دوست داشتن ب  یگیم زارویچ ن یا ن،ی... تو بخاطر ایگیدروغ م یتو دار  -
 . یکن یم

 . یگیم نارویاالن ا ن یبخاطر هم یهوداد باش یجا  یخواستیم تو

خودم   یافهیش بگم؟ قبه ینطور یکردم؟ چطور تونستم ا کاری. من چکردیبهت زده نگاهم م ماکان
به  یمن قدم ومدیکه م یزد و به سمتم اومد. هر قدم ی از ماکان نداشت. ماکان پوزخند یدست کم
نداشتم. ماکان اونقدر   یراه فرار  گهیسرم برخورد کردم و دبه درخت پشت  نکه ی. تا ارفتمی عقب م

 .  دیبهم چسب بایشد که تقر کینزد

برداشت   ی اگه ید زیمن رو چ یدوستانه تی حما ی... تو حتخورهی کوچولو بهت برم گمیبهت م یوقت -
 برام.! یدوست با ارزش  هی... تو فقط یتیآرم ستمی . من عاشق تو نیکرد

کنم. واقعا با چه   کاریچ دونستمینگاهم رو ازش گرفتم. اونقدر خجالت زده بودم که نم شرمنده
 گفتم. نارویبهش ا یازهیانگ

 زد و گفت:   یبخند تلخل ماکان

 .نهیب یهم برادر م  دیدوست شا هیهستم که من رو به عنوان  یهاست عاشق کسمن سال -

. بالخره اون دهن دمیدیهاش غم رو معمق چشم یحرفش سرم و باال اوردم نگاهش کردم. تو نیا با
 ام رو باز کردم و گفتم: وامونده

 ؟ یتاحاال بهش گفت  -

 تکون داد و گفت:  یسر 

 کوتاه کنارش هم از دست بدم.  یهابودن  ن یهم ترسمی... منه -

 ه؟ یاون ک -

 نگفت. انگار مردد بود. لبش رو تر کرد و گفت:  یز یهام زل زد و چچشم یتو
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 آال. -

شد. با    دهینگاهمون به اون سمت کش یگرگ یزوزه   یگرد شد. آال؟ خواهر من؟ با صدا هامچشم
ماکان رو هل دادم و ازش فاصله گرفتم. اون هوداد بود... اون مارو   دهیترس  یو بزرگ  اهیگرگ س دنید
شد و به سمتمون اومد.  لینداشت. هوداد تبد  یخوب ری بود که مطمئنًا تصو دهید یتیوضع یتو

 و به پشت سرش هل داد.  دیبگم دستم رو کش یز یو تا خواستم چ ستادم یا جلوش

 هو... -

دهنم  ینطفه خفه شد. بهت زده دستم رو رو یتودهن ماکان نشست  ی که رو یبا مشت حرفم
 گذاشتم. 

دست و   یبرجشته  یهااز رگ  تش یماکان رو گرفت و به درخت کوبوند. عصبان یقهی یعصب هوداد
 گردنش مشخص بود. داد زد:

 مگه بهت اخطار ندادم ازش دور باش... مگه نگفتم؟ هان؟ -

. به کشتشیاالن م یتیکن آرم یکار  هیکه گفت دوباره ماکان رو به درخت کوبوند.  یاهان  با
تر شده بود رو گرفتم. هوداد نگاه خون هوداد که انگار از قبل هم بزرگ  یسمتشون رفتم و بازو

 بودم اما به خودم جرعت دادم و گفتم:   دهیترس نکهیاش رو به من دوخت. با اگرفته

 . ستین یکن یکه تو فکر م یاون طور  -

 زد: داد

 ؟ یکن ی کارو با من م نیچرا ا یدارم؟ ِد لعنت یمن بهت نگفتم چه حس  ه؟یپس چطور -

 کرده گفتم:  بغض

 هوداد، ماکان خواست کمکم کنه... من ازش کمک خواستم. -

 گفت:  یشاک

 ؟ یچرا به من نگفت یخواستی اگه کمک م  -
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 نداره!  یر یسرش داد نزن هوداد... اون تقص -

 اون رو هل داد. یحرف ماکان، هوداد عصبان نیا با

 و گفتم:  دمیکش غی ج شه،یم یاوضاع داره خطر  دمید یوقت

 ماکان عاشق آالست نه من! ،یعنتل -

  نیدهنش رو تف کرد و غمگ ی . ماکان خون توستادی حرفم هوداد خشک شده سرجاش ا نیا با
 ! ادی ز یل یبهمون لبخند زد. شرمنده بودم اونم خ

  یمیدوتا دوست قد نیدوست رو بد برداشت کردم. باعث شدم ب هی یرخواهانهیخ یهات ی حما من
 گفتم: نیدعوا بشه. من چرا انقد شومم؟ شرمگ

 !ادی ز یلی اونم خ خوامی ماکان من معذرت م  -

 انداختم. نییزده سرم رو پا   خجالت

 هوداد گذاشت و گفت:  یشونه  یاومد و دستش رو رو ترک ینزد ماکان

 . نیاریاما کم ن نیدار  شی در پ یسخت  ی... عاشقستیو گذرا ن  یکه عشقتون الک دمیفهم -

 شد و رفت. ماکان مهربون! چطور تونستم بهش تهمت بزنم؟  لیتبد یاگه یحرف د بدون

 هوداد؟ -

ازش   تونستمی آغوش گرمش فرو رفتم. چطور م یبعد تو  یاصداش کردم، نگاهم کرد و لحظه تا
 آغوش گرمش رو از دست بدم.  نیا تونمیهم بشه من نم یدست بکشم؟ هرچ

 نگفت. یز ی سرم گذاشت و چ یرو رو اشچونه

 . میاومده بود شیاتفاقات پ  ل یو درحال تحل می سکوت کرده بود هردو

 .  میاز هم فاصله گرفت یبعد از مدت  بالخره

 . یجشن اماده ش یبرا دیبا -
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 گفتم:  یجد

 کنم.  جادیدردسر ا نیاز ا شتریب  خوامیهوداد... نم امی من نم -

 لبش گذاشتم و گفتم:  یبگه که دستم رو رو یز یاخم نگاهم کرد و خواست چ با

 ..نطوری خودم دارم و هم  شیرو پ   یاسیبهم اعتماد کن هوداد... من آال و  -

 زدم و گفتم:   یچشمک

 !امده یبرگز هیخودمم  -

به عقب  یاورد و قدم  نییلبش بود، پا  یهاش نشست. دستم رو که رولب  یرو یمحو لبخند
  یبه سمتش رفتم و پشتش نشستم. سرم رو تو یشد و منتظر نگاهم کرد. با خوشحال  لی برداشت. تبد

 نرم گردنش فرو بردم.  یموها

 !یخوب ی... چه بوهووومم

توجه به همه  ی. من اما بدیاطراف رو د شدیکه نم عیقدر سر کرد. اون دنیشروع به دو عیسر هوداد
 تنش بودم.  یمحو عطر خوشبو و گرما هام رو بسته بودم وچشم زیچ

آوردم و به اطراف نگاه  رونی نرمش ب یموها نیسرم رو از ب  لیم یب ستاد؛یحس کردم هوداد ا یوقت
  دمیورچ یهاشد. تا لب  لیتبد عیاومدم و هوداد سر نییپا  ی. ناراضمیهوداد بود یکلبه  یکردم. روبرو

 ام گذاشت.گونه یاومد و کف دستش رو رو کمینزد دیو د

 کار دارم.  یکه کل فیموهام حس کنم؟ ح یهات رو تونفس  خوادیمن دلم نم  یفکر کرد -

 نبود که آب نشده باشه اغراق که نبود، بود؟ یبگم تو دلم قند اگه

باز کرد. با  آال شتابان در رو   می دی. تا به کلبه رسمیدستم رو گرفت و باهم به سمت کلبه رفت هوداد
گرم هوداد  یها. دستم رو از دست دیکش  ینفس راحت م یسالم دیبه هردومون نگاه کرد و تا د ینگران

 آوردم و به سمت آال رفتم.  رونیب

 با اخم به هوداد نگاه کرد و گفت:  آال
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 .یگرد و خاک کرد دمیشن -

 هم در مقابل اخم کرد و گفت:  هوداد

 بود!  ازین -

انداختم. بازم   نیی . خجالت زده سرم رو پاکننی هوداد و ماکان صحبت م یادارن راجب دعو دمیفهم
 من باعث دردسر شده بود.

  نجایاز ا  وجهچیو به ه نیمونیداخل کلبه م یاسیتو و   ،یتیتاتون، آرمامشب ماه کامِل... هرسه -
 ! نیشیخارج نم

 حرف هوداد بهش نگاه کردم. چرا انقدر نگران بود؟ آال سرتکون داد و گفت:  نیا با

 بزرگ.  یراحت آزاد باش آلفا  الینگران نباش حواسمون هست... با خ  -

 م؛ یباهم تنها باش میخوای بار به من نگاه کرد. آال تا حس کرد م نیتکون داد و ا یسر  هوداد
 گفت و وارد کلبه شد.  یلب ری ز یخداحافظ 

 صورتم گذاشت.  یاومد و دستش رو رو کمینزد ادهود

 کوچولو.  ذارمیتنهات م   نجایام دارم ابرخالف خواسته -

 هام دودو زد و گفت: مردمک چشم یتو هاشچشم

 مواظب خودت باش کوچولو. -

 زدم و گفتم: یمحو لبخند

 من مراقبمم هوداد... نگران نباش! جشن بهت خوش بگذره. -

 ت: به من گف رهی خ همونطور

 کم دارم. یز ی چ هیاما حاال انگار  گذرونمیمراسم رو م  نیصدها ساله دارم ا-
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شدنش   لیزد. با لبخند به تبد   ی. ازم فاصله گرفت و چشمکدیبوس  یرو طوالن می شونیو پ  دیکش  ینفس
 من! اهی نگاه کردم و اون رفت. خداحافظ گرگ س

باال رفته   ی ولو شده بودن. با ابروها های صندل  یهردو رو یاسی و وارد کلبه شدم. آال و  میکشد  ینفس
 نگاهشون کردم. 

 ن؟ی که دار هیچه حال نیا -

 گفت:  یطون ی با لحن ش آال

 دلشون گرم باشه. نیعشق آتش هیبه  ستنیخب همه که مثل تو ن -

سرخ  یهاخنده و گونه ریزدن ز  یاسیصداش کردم. آال و  یحرف آال صورتم سرخ شد و شاک  نیا با
عشق به هوداد رو به روم   ینبودم و مسلما وقت تیموقع نیا ی. تاحاال توکردنی شدم رو مسخره م 

 ؟ی خب تا ک  ی. ولدمیکشیخجالت م   اوردنیم

و مصمم  یخودت رو قو دیبا ، یباش  فیضع دینبا نیسرزم  نیا یبود؟ تو یچ کی یشماره  قانون
 !یلرز یاز ترس م یاگه دار  یحت ینشون بد

 نشستم و گفتم: کنارشون

 ن؟ یشما تاحاال عشق رو تجربه نکرد ن ی بگ نیخوای م یعنی -

 موند. یفقط رد کمرنگ قشونیعم یهاحرفم هردو ساکت شدن و از خنده  نیا با

 ها هم عاشق شدن؟ اون یعنیتعجب بهشون نگاه کردم.  با

 .میباهم بزرگ شده بود یاز بچگ -

و ادامه  دیکش  ینفس یاسی. مینگاه کرد کردی م فیکه داشت داستان خودش رو تعر یاسی به و آال من
 داد:

پسر   هیمادرتون بود... اون هم اونجا بود...  مهیقصر بزرگ شدم. مادرم ند  یتو یمن از بچگ -
 ! طونیو ش  گوشیباز
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 لبش نشست.  یرو یحرف لبخند محو نیا با

... می... بزرگ شدشدیم هیو تنب  گرفی اون گردن م کردمیکه م ی... هر خرابکار می باهم بود شهیما هم -
زدم و بهش گفتم... اونم  ایدارم... دلم رو به در یدوست معمول هیفراتر از  یمن بهش حس  دمیفهم

 حس رو به من داشت.   نیمتقابالً هم

 ذوق گفتم:  با

 ! هیکه عال نیا -

 زد و گفت:   یلبخند تلخ یاسی

... امیها بآدم  یایاومد من مجبور شدم همراه تو به دن ار ی ... بعد که مازنجاشی اما تا هم  هیآره... عال  -
دلم براش تنگ شده بود برگشتم   یلیبار که خ  هی... اما من هنوز دوستش داشتم... میما جدا شد

ار شده بود... اونم یماز ینوچهنبود...  شناختمیکه من م یپسر  گهیاما اون د دمشی... دای رو  نیسرزم
  نیبهم نداره... من سرخورده برگشتم سرزم یحس گهیو بهم گفت که برم... گفت که د دیمن رو د
... اومده بود تورو  دمشیها دانسان نیسرزم یبازم تو نکهیها.... سالها ازش خبر نداشتم تا اانسان
 ببره...

بازم من؟   ایبزرگ شده بود. خدا بیس هی یوم اندازهگل یبهم نگاه کرد. بغض تو  نی حرفش غمگ نیا با
 ها جداشن؟ بازم من باعث شدم اون

 گفت:  نیغمگ آال

 ه؟ یاون ک -

 آروم زمزمه کرد:  یاسی

 ! یکسر  -

 . با بهت گفتم: ستادمیخورده ا کهی

 ؟ یعاشق اون باش  یتونی من رو بکشه؟ تو چطور م خواستی که م یهمون  ؟یکسر  -

 نگاهم کرد و گفت:  نیغمگ یاسی
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 انقدر بد نبوده! شهیاون هم  یول -

 موهام فرو بردم.  یدستم رو تو ناباور

 اس؟که ممنوعه دیشیم یطلسم داره... چرا همتون عاشق کس نی سرزم نیا -

 گفت:  یاسی

 رو زدم.  یکسر  دیوقته ق یل ی... من خیتیآروم باش آرم -

 کردم:  زمزمه

 !شهیباورم نم -

 بودن... زهای چ نیتربود. همه دنبال ممنوعه یبی عج نیسرزم نجای. امیسکوت کرده بود  هرسه

 بهم داده بود گذاشتم.  یاسیکه  یگردنبند یدستم رو رو  ناخودآگاه

 گردنبند رو بهت داد؟ نیا یک -

 بهم انداخت و گفت:  ینگاهم ین یاسی

 ها.از الهه  یکی -

 م؟یما چندتا الهه دار -

 زمان گفتن: هم  یاسیو  آال

 !یل یخ -

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 نم؟ یعکس مادرم رو بب  شهیم -

 نگاهم کرد و گفت:  نیغمگ یاسی

 همه رو سوزوند.  ارینمونده... ماز یها باقاز اون  ینقاش  چیه -
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 کرده گفتم:  بغض

 نم؟ یرو بب رشونیتصو یحت تونمی نم  یعنی -

 عکس هم نبود؟ هیسهم من از داشتن خانواده   یعن یاز من نداشت.  یهم دست کم آال

کردم   یاسیرو به   ،یز یغم قرار نبود حاال حاالها ولمون کنه. با فکر به چ نی. انگار امیبود نیغمگ هرسه
 و گفتم: 

 دونست؟ ی من م تیآتاتاز... اون هم راجب هو -

 سرتکون داد و من زمزمه کردم:  یاسی

 .کردی سس صدام م پرن   نیپس واسه هم -

 . میسکوت شد و هرکدوممون غرق افکار خودمون شد دوباره

 دارم.  یراه هیمن  -

 گفت:  ی. با خوشحالم یمن و آال بهش نگاه کرد یاس ی یصدا با

 !نین یکنم مادرتون رو بب یکار  تونمی من م -

 ذوق به آال نگاه کردم. اون هم با ذوق دستم رو فشرد و گفت:  با

 ؟ یاجرا کن  ی چه طلسم یخوای م -

 زد و گفت:  یلبخند یاسی

 . نیپدر و مادرتون تمرکز کن دنید ی... رونیبه اون کار نداشته باش -

 خطر بندازه. ینداشتم. چون ممکن بود بخاطر ما خودش رو تو یحرفش حس خوب نیا به

 حرفا بود! نیتر از ادنده  هیچه کنم که اون  اما

. ماهم به مینیبش  نیزم  یآورد و بهمون اشاره کرو تا رو رونیب  یکه کنارش بود شمع سبز رنگ یف یک از
 . ستادیا  زی و پشت م دیکش رهیبا نمک دورمون دا یاسی. مینشست نی زم یو رو میحرفش گوش داد
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 شمع گرفت. شروع به خوندن ورد کرد.    یگذاشت و دستش رو رو زیم  یرو رو شمع

 . به پدر و مادرم تمرکز کردم.میهامون رو بستو چشم میرو گرفت گهیو آال هم دست همد من

 شد.  انیزار نماسبزه هی ری ها کنار رفت و تصوکم اون مه.. کم. شدینم دهید یز یچ ظیغل یهاجز مه  اول

ازم   یکم یآال که تو فاصله  دنیبود که حس کردم تو بهشتم! به اطرافم نگاه کردم. با د بایقدر ز اون
 . دمیکش یبود نفس راحت  ستادهیا

 کجاست؟  نجایا -

 تکون دادم. دونمی نم  یبه معنا یسر 

 آال؟ -

دختر روبرومون گل از گلش شکف و ناباور   دنی. آال با دمی به عقب برگشت یارونهدخت  یصدا دنیشن  با
 گفت: 

 . نمتیتونستم بب شهیباورم نم ؟یهورناز خودت  -

 رو بغل کردن. گریحرف سفت همد نیا با

  بیعح شدی مظلومش باعث م  یخواهر هوداده! با دقت بهش نگاه کردم. چهره   نکهی... انکهیا هورناز؟
 .نهی به دلت بش

 به من افتاد و با شک گفت:  نگاهش

 ؟ یت یآرم -

 گوشم گفت:   ری کردم لبخند بزنم. هورناز با ذوق به سمتم اومد و بغلم کرد. ز یسع

 !ییکه تونست دل سنِگ خان داداشم رو آب کنه تو یپس اون  -

 و گفت:  دیو اون ازم فاصله گرفت. با خجالت نگاهش کردم که خند دمیش ک خجالت

 .دهیکه اون وا م ینگاه خان داداشمون کن ینجور یدوبار ا -
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 : دیو رو به آال پرس   دیحرف خند نیا با

 ن؟یکنی م کاری چ نحایا -

 شد و گفت:  کمونینزد آال

 .مین یپدر و مادرمون رو بب میما اومد -

 کرد و گفت:  یاخم هورناز

 ن؟ یوصل ش نجایبه ا نی چطور تونست -

 ... یاسی -

 نذاشت حرفم تموم شه و گفت:    هورناز

 .دهیاون دختره احمق آخر خودش رو به کشتن م  -

 : میو هم زمان گفت میو آال نگران بهم نگاه کرد من

 چرا؟  -

 گفت:  یبا ناراحت   هورناز

 . ستیجادوگر خوب ن  هی یبرا نیو ا کنهیاستفاده م شیدرون  یرویچون اون االن داره از ن -

 گفتم:  نگران

 پس مارو برگردون!  -

 گفت:  آال

 .مین یمامانمون رو بب دیاما ما با -

بخاطر من به خودش   نیاز ا شتریب  یاسی ومدیاما دلم نم نمیام رو بب خانواده  خواست ی دلم م نکهیا با
 .بزنه بیآس
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 . نینیملکه رو بب  نیتون یشما نم -

 . میبه هورناز نگاه کرد هردو

 چرا؟  -

 . نی... االن بهتره برگردنی فمی بعدها م -

نگاهمون کرد و   ی. با لبخند مهربون میآال رو گرفتم و هردو مغموم و منتظر به هورناز نگاه کرد دست
 گفت: 

 . نیکنی مالقاتشون م یبزود -

 به من گفت:  رو

 کله شقه! یل یمواظب هوداد باش اون خ -

 .میکلبه بود  یچشم بهم زدن دوباره تو هی یبغض سرتکون دادم و تو با

 زل زدم.   کردینگاهمون م دهیپر یکه با رنگ و رو یاسیدادم. به  رون یب  نیرو سنگ نفسم

 ن؟ی ن یاونارو بب نیتونست -

 و گفت:  ستادیا آال

 !میاش رو نداشتنه... ما اجازه  -

قدرتمند   یو به صدا میها بلند شد. هرسه سکوت کردگرگ  یزوزه  یبگه صدا یز یخواست چ   یاسی تا
 . میها گوش دادگرگ 

 یتو یز یچ هیدلم گرفت. انگار  هویبه ماه افتاد که از پنجره مشخص بود. کامل شده بود...  نگاهم
 بود.  یقلبم گذاشتم. چه حس بد یگوشه کز کرده بود و ناراحت بود. دستم رو رو هیقلبم 

 گفت:  آال

 جشن شروع شده! -
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 و آال با تعجب گفتن:   یاسیها تموم شد. گرگ  یزوزه هوی

 تموم شد؟  ی زود نیبه هم  یعنی -

 ان گفتم:مشخص نبود. نگر  یز یچ  یک ینگاه کردم. جز تار رونی استرس به سمت پنجره رفتم و به ب با

 . ادیندارم... دلم داره از جاش در م یها من حس خوب بچه  -

 از من نداشت.  یها هم دست کم اون یافهیسمتشون برگشتم. ق به

 جا. برم اون  دیمن با -

در گذاشت و مانع رفتنم   یخودش رو بهم رسوند و دستش رو رد عیخواستم به سمت در برم آال سر تا
 شد.

 .می خونه بمون یتو یط یهر شرا یهودا گفت تو -

صبر نکردم و آال رو کنار زدم. به صدا  گهیبلند شد. د یاسوزناک زوزه  یبگم صدا یز یخواستم چ تا
پام   یبود و به زور جلو  کیجا تار. همه دمیشهر دو دونی نکردم و  به سمت م ی هاش هم توجهکردن
 . دمیدیرو م

 یصحنه   دنی. با درمیبگ  یه رفتم، تا خواستم نفس. جلوتر کدمیرو از دور د دونیزنون م نفسنفس 
! نانهیجنگ وحش هیبود.  دنیدرحال جنگ هانه یها و گرگآشامگره خورد. خون  امنهیس یروبروم نفس تو

شده بود.  دهیصورتم پاش یپاره کرد و خون بود که رو  کهیآشام رو ت خون هی نهیگرگ هیچشمم  یجلو
آشام قرمز شده بود. . به دستم نگاه کردم که از خون اون خون دمیصورتم کش یدست لرزونم رو رو

 چه خبره؟  جانیا

رحم   گهیبه هم د کدومچیکرد؟ ه داشیپ شدیدنبال هوداد گشتم اما مگه م  یر یو یر یاون ه یتو
که از خون قرمز   ییفتاد. دندوناآشام بهم اخون هی. نگاه زدنی رو م گهیو تا قصد کشت همد کردنی نم

. دمیآشام رو روبرم دبه عقب رفتم. پلک که زدم اون خون   یشده بود رو نشونم داد. با ترس قدم
! اون خون آشام تا خواست بهم یاز اون تری... تو قویاده یبرگز هینترس! تو  یت یزد. آرم یح یلبخند کر

. نگاه شوکه و ناباورش قبل از  دمیکش ونری فرو رفت و قبلش رو ب نشیس یحمله کنه، دستم تو
 .دادی خاکستر شدن بهم حس قدرت م
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 کمکشون کنم!  دیروبروم نگاه کردم. من با ن یبه جنگ خون  مصمم

 یاش کرده بودن رفتم. دستم رو به سمتشون گرفتم و وردآشام دوره که چندتا خون  یانهی سمت گرگ به
 خوندم.  

که  نهیبعد خاکستر شدن. به اون گرگ یاهیها خون باال آوردن و ثان آشام تموم شدن وردم اون خون با
ها  خمکم زهاش گذاشتم. کمزخم یولو شد نگاه کردم. به سمتش رفتم و دستم رو رو  نیزم  یرو یزخم 
 شدن.   میدستم ترم ریز

بود رو با تکون دست نابود  کمیکه نزد یآشامرفتم. هر خون   هیو به سمت بق دمیبه سرش کش  یدست
زدم و   یشدن. پوزخند هانهیجنگ با گرگ الیخ یها متوجه من شده بودن و بآشام کم خون. کم کردمیم

 گفتم: 

 ن؟ یهست یمنتظر چ  -

 حمله بودن. یبودن و آماده دهستایها روبروم اآشام خون  تمام

که سالم بودن  ییبودن و چه اونا  یکه زخم ییچه اونا هانهیسرم انداختم. گرگبه پشت  ینگاه مین
شد و   شتری. اعتماد به نفسم ب کردنی ها نگاه مآشام  بودن و با خشم به خون ستادهیهمه پشت سرم ا

 ... ترقیپوزخندم عم 

دلم  یتو یذوق  یاسیآال و  دنیآشام رو وسط پرت کرد. نگاهش کردم که با دخون هینفر قلب  هی هوی
 .ستادنیها هم دو طرفم انشست. اون 

 !یر ی اگه بم  یحت یکمکشون کن  دی... باییاونا یقدرت تو! تو ملکه  نهی... ایت یآرم نهیهم

کار   ن یادم و با احمله کنن. دستم رو آروم تکون د  خوانیم دمیبهم نگاه کردن، فهم هااشام خون
پس از   یک ی هارو اشامها حمله کردن و راند دوم جنگ شروع شد. خون آشام به سمت خون هانهیگرگ
 بزنن  هانه یبه گرگ  یبی آس ادینزارم ز کردمی م یو سع کردمی تار و مار م  یگر ید

هام رو باز کردم و شروع به خوندن  ضربه زدن. دست  یبس بود هرچ گهیجنگ نگاه کردم. د دونیم به
دستم  یتو یهایگو یتر شدن. وقتو بزرگ دستم بزرگ    یتو ،یگو هیبنفش مثل  یهاورد کردم. گرده 

  سمتزدم و اون رو به  یشخندیخوندن ورد رو متوقف کردم. ن دن،یرس خواستمیکه م یابه اندازه
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انفجار بلند رخ   هیها به اون  رومی ودن پرت کردم. با برخورد نها که درحال حمله باشاماز خون  یگروه
ها نگاه کردم و با تکون  آشام خون یموندهی همه جارو سکوت فرا گرفت. با غرور به باق  کهیداد. طور
 ساختم. یاگهید یدستم گو

 زد؟  یحرف   یکس -

 مکث کردم. ییصدا دنیرو به طرفشون پرت کنم با شن یخواستم گو تا

 برسه؟   یبی که به عشقت آس یخوای آاا... نم -

هوداد   ینهیس یقفسه  یکه دست هومن تو یهومن و هوداد، درحال  دنیبه عقب برگشتم و با د  آروم
کنارم   ی اس یآوردم. اال و  نییهوداد از درد جمع شده بود؛ شوکه دستم رو پا  نیخون یافه یبود و ق

 سرش آورده؟ ییو من نگاهم قفل هوداد شده بود. چه بال ستادنیا

 سرم انداخت گفت: به پشت  ینگاه هومن

 . رنیاز افرادم بم یادیتعداد ز یتو باعث شد -

 خشم دستم رو به سمتش گرفتم و گفتم:  با

 . برمی م نی و االنم تورو از ب -

دردناکش   یفرو رفت و ناله هوداد ینهیس یداخل قفسه   شتریخواستم ورد رو بخونم دست هومن ب تا
هام جمع شده  چشم یآوردم. اشک تو نیی هوداد دست سست شدم  رو پا یناله  دنیبلند شد. با شن 
 سرت آوردن؟  ییمن چه بال اهی بود. گرگ س

 نفرت به هومن نگاه کردم و گفتم:  با

 ؟یخوای م یچ -

 زد و گفت:  یشخندین

 حاالحاالها باهات کار داره.  اری باهات ندارم اما ماز یادیمن که کار ز -
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  یکنم؟ چجور  کاری چ ای. خدادمیهم ساب یزد. با حرص و نفرت دندونام رو رو یاتمام حرفش چشمک  با
 نجاتش بدم؟ 

 با درد گفت:  هوداد

 !یتی نابودش کن آرم  یبه من فکر کن نکهیبدون ا -

افتاد و هومن همچنان   نیزم یفرو برد. هوداد از درد با زانو رو  شتریقهقه زد و دستش رو ب هومن
 هوداد بود. ینهیس  یقفسه  یدستش تو

 به من نگاه کرد و گفت:  هومن

 ؟ یبه حرفش گوش کن  یخوایم -

هومن رو نابود کنم اما نگران  تونستمیحرکت م هیهوداد و هومن در گردش بود. من با  نیب نگاهم
 انداختم و گفتم:  ن ییسرم رو پا دی. ناامبرهی م نیهوداد بودم. مطمئن بودم اون رو از ب

 قبوله! -

گلوم   یزد اما بهش نگاه نکردم. جرعت نگاه کردن بهش رو هم نداشتم. بغض تو ادیاسمم رو فر هوداد
بود؟  هوداد  خودیها بتالش  نیا یهمه  یعنیشکستن بود.  یتلنگر برا هیچنبره زده بود و منتظر  

لبخند   ومنزده بود. ه رونی ب شی شونیپ یهابار بهش نگاه کردم. رگ  نیزد. ا ادی دوباره اسمم رو فر
 زد و گفت:   یترسناک

 . یهست یبرعکس داداش احمقم، دختر عاقل  -

. من رو ببخش  کردمیهوداد نگاه م یگفتن نداشتم. فقط به تقالها یهم برا یز ینگفتم. چ یچیه
 من، من مجبورم!  اهِ یگرگ س

و  ستادنیها دو طرفم اآشام ها به سمت ما اومدن. دوتا از خونبه افرادش اشاره کرد و اون  هومن
. دوباره به  دمیشنی و آال رو م یاسیبحث و جدل  یهام بستن. صداکلفت به دست  ریبا زنج  یدستبند

 باختم.  و ر امه یباشم اما روح یکردم قو  یهوداد نگاه کردم. چشماش پر خون بود. من باختم... سع
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افتاد.  یو چه اتفاقات  میچطور به قصر هومن رفت ستی ن ادمی گهیبودم که د م یغرق افکار منف اونقدر
اتاق پر زرق و   هی ی. توسرم رو باال آوردم که آفتاب درحال طلوع بود. به اطرافم نگاه کردم  یتنها وقت

کردم؟ اگه    یدرست رنرسه؟ من کا  ب یها در چه حالن؟ بخاطر من بهشون آساالن بچه یعنیبرق بودم. 
 . کشتیاون هوداد رو م کردمیکار رو نم  نیا

زانوهام گذاشتم. با  یدادم و سرم رو رو هی. به تاج تخت تک شدمیم وانهید الیاز شدت فکر و خ داشتم
  یز یچ  نکهیکه وارد شد نگاه کردم. بدون ا  یباز شدن در سرم رو باال آوردم و به دختر کم سن و سال

غذا دلم   دنیرفت. با د رونیحرف از اتاق ب  یکنسول گذاشت و ب  یغذا رو رو ین یبزنه س یحرف  ایبگه 
غم  یمثل احمقا زانو تونمیجمع کنم نم یانرژ  دیچقدر گرسنمه. من با دمیفهمیرفت. حاال م  فیضع

تخت    یغذا رو رو ین یفکرها س نی. با اوفتهیواسه دوستام ب  یو منتظر باشم اتفاق بد رمی بغل بگ
بودن، خوردن کار   ستهکه به دستم ب یب یعج  یگذاشتم و شروع به خوردن کردم. البته با اون دستبندها

 نیسر جادوم اومد؟ نکنه ا یی. چه بالوفتادین  یکردم با جادو بازش کنم اما اتفاق یبود. سع یسخت
. به اطراف  کردمی دستبندهارو باز م نیهرطور شده ا دی ! بایلعنت  کنن؟ی م یها جادوم رو خنثدستبند

جام نشستم. نگاهم به  یتو ردهنبود. بغ ک   یچیکنم اما ه دایشکستنش پ یبرا   یز ینگاه کردم تا چ
تالش کردم و   یلی. خدم یکش  ریزنج  یکارد بزرگ بود. کارد رو گرفتم و رو هیافتاد که درونش  ینیس
 !کی ترک کوچ هیاز  غیاما در دمیدستم رو بر یچندبار  یحت

که   یبه اطراف نگاه کردم. تخت ی شتر ی... فکر کن! دوباره با دقت بیت یکردم. فکر کن آرم یپوف کالفه
بود. از تخت   زهین هیبود که مثل  یطور  ناتشییتخت تز  یبود و لبه  یروش نشسته بودم سلطنت

  رو. سوزش  دمیتخت گذاشتم. با تموم قدرت کش یهانرده نیدستم رو ب یتو ری اومدم و زنج نییپا
شکستن اومد و من به عقب پرت   کی ت یصدا هویاما بازم زور زدم.  کردمیمچ دستم حس م یتو

 شدم.

از جام بلند شدم و   عینگاه کردم. من تونستم! درسته که درد داشت اما شد! سر میزخم یهادست  به
آدم اونجا   هیگذاشتم که انگار  یتخت رو طور  یکنسول گذاشتم. بالشت رو  یغذا رو رو ینیس

.زود باش  دمیپتو خواب ریمن ز کرد ی فکر م ومدیاز در م ی . هرکدمیبعد پتو رو هم روش کش  ده؛یخواب
 !یفرصت رو از دست بد دی... نبایتیآرم
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از نگهبان نبود. در رو بدون سر و صدا   ی. خبر دمیدر سرک کش یبه سمت در رفتم و آروم از ال عیسر 
بود. به سمت راست رفتم. از استرس و   اری مثل قصر ماز لیطو یراهرو هیرفتم.  رونی باز کردم و ب

 قلبم درحال انفجار بود.  جانیه

 《هوداد》

  یبودم. به خودم نگاه کردم. رو یلعنت چالاهیهمون س یپردردم رو به زور باز کردم. هنوز تو  یهاچشم
بسته شده بودم. اونقدر به بدنم زهر وارد کرده بودن که  دن،یمکیرو م   رومیکه ن ییرهایبا زنج   یدلصن
 هام رو هم به زور داشتم.رفته بود و قدرت باز کردن چشم   لیتحل  رومین

  ی. دختره کردیذوق ممغزم ذوق  ی مثل برخورد سوزن با دست تو دمیرو د یتیکه آرم  یبار   نیاخر ادی
استفاده کرد.   یت ینقطه ضعف درمقابل آرم هیاما از من به عنوان  کشتی! هومن من رو نم یاحساسات 
واسه  یاون دختر هرکار  دونستیو حساسه... م یچقدر احساسات  یتیآرم  دونستیم یاون عوض

رو   یت یها اومده. آرمسر بچه  ییچه بال دونمی... االن نمشهیم  یچ دونمی. حاال نمکنهیم تکمونتک
 نه؟  ایدادن  ار یماز لیحوت

  ی. وقتستی ن یعاد یحمله هی نی ا دونستمی ها حمله کردن ماشام وسط مراسم ماه کامل خون  یوقت
محافظ دور قلمروم   واریشد. اون جادوگر خائن د لیتبد  نیق یشکم به  دمیکه ثنا رو هم کنار هومن د

 که چرا به حرف آال درمورد ثنا گوش نکردم.  خوردمیبرد. افسوس م نیرو از ب 

 برسه! خوادیکه م یز یهرطور شده به چ خواستیکجا فقط م ای یک  کردی نم یخائن بود... فرق  هی اون

ام رو  فشرده شدن و ناله  شتریدورم ب یهار یزنج   کارمنیکردم خودم رو تکون بدم اما با ا یسع یعصبان 
 رو نجات بدم. یت یآرم دیکنم... با دایپ یراه هی دی گلو خفه کردم. با یتو

 

 《یت یآرم》

شدن  دهی. استرس ددمیرسی نم ی ز ی به چ رفتمیجلوتر م   یبود که هرچ  یو طوالن  لیراهرو طو اونقدر
 دهیکه تا االن د ییدرها یهی که با بق  دمیدر بزرگ د هی. بالخره از دور اوردیداشت من رو از پا در م 

بردم و به درون   اخلدر د یکردم و در رو آروم باز کردم. سرم رو از ال ادیبودم، فرق داشت. سرعتم رو ز
 اتاق نگاه کردم.
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  ستیاتاق ن  یتو  یمطمئن شدم کس یتر! وقتتر و پر زرق و برق اتاق کاِر هوداد بود فقط بزرگ  مثل
 . دمیچرخ یفه دور خودم مکنم؟ کجا برم؟ کال کاری آروم وارد شدم و در رو بستم. حاال چ

 یو به گو ستادمیا زی م یبود. به سمتش رفتم. روبرو ز ی م یرو یمشک یگو هی افتاد.  زیم یرو نگاهم
بود که   یکتاب بود. با دقت که نگاه کردم همون کتاب  هیرنگ روش نگاه کردم. کنارش    اهیو س  بیعج
اولش عکس همون  یشدم هوداد ازم گرفت. کتاب رو گرفتم و باز کردم. صفحه ای دن نیوارد ا یوقت

 شدیگرد نگاه کردم. چ یهاعکس ظاهر شد. با چشم  ریز یابود. نوشته کیکوچ یبچه  هیفرشته با 
 نوشته گذاشتم و آروم زمزمه کردم:  یاالن؟ شستم رو رو

 ... به جز جادوگر! هییجادو  زی همه چ ایدن نیتو ا-

دوم هم با لمس دستم  یصفحه   یاول رو ورق زدم... تو یصفحه  ه؟یمنظورش چ ؟یچ یعنی نیا
بهتر بگم   ایکتاب  نی. اشدمی از قبل م ترج یگ خوندمیکه م یا. با هر کلمهشدن یها ظاهر منوشته

من و مادرمه... پس آال   ریاول هم تصو یدفترچه... دفترچه خاطرات مادرم بود! اون عکس صفحه 
گلوم لونه  یتو  ی. بغض سرکشدمیمادرم کش ری تصو یاول رفتم و دستم رو رو یدوباره به صفحه  ؟یچ

از   ترع ین افتاد، سرکه وارد شد نگاه کردم. تا نگاهش به م یخورده به سرباز  کهی کرد. با باز شدن در 
 هوا پخش شد.  یبعد خاکسترش تو یاهیخوندم و ثان  یاون،ورد

بغلم  یوارد اتاق شدن. کتاب رو سفت تو یگر یبعد از،د یکیها آشام خون  رم،ی بگ یخواستم نفس  تا
افتاده بودم. دستم رو به سمتشون گرفتم و شروع به   ریآشام گ مشت خون  هیفشردم. عمالً من وسط 

  وبخ تونستم ی دست نم هینموندن و به سمتم حمله کردن. با  کاریها هم بد کردم. اون خوندن ور
.  کردمیرو پرتاب م رومیانداختم و با هر دو دستم به سمتشون ن یامبارزه کنم. به ناچار کتاب رو گوشه 

 . اوردمیکم م دمی اما من آدم کم آوردن نبودم... نبا رفتی م لیتحل میکم داشت انرژکم

 یهومن که با خونسرد دنی نگاه کردم. با د ی. نفس زنون به در وروددنیهمشون عقب کش  هوی
دستم بود. با   یهومن تو یچشم بهم زدن گلو هی یقل کرد و توهام قلرگ  یحرص تو  کرد،ینگاهم م

مچ   ی. دستش رو باال آورد و روکردی اما اون همونطور خونسرد نگاهم م فشردمی حرص گلوش رو م
دستشم   ی. به دستش نگاه کردم، تودمیاز ته دل کش ی غ یج ،یق ی. با حس سوزش عمشتگذادستم 

.  کردیتا مغز استخونم رو ذوب م کرد،یکه به دستم وارد م یبود که انگار با هر فشار  یدستکش فلز  هی
 زد و گفت:  یبه هومن نگاه کردم. پوزخند یاشک یهارفته بودم. با بغض و چشم  لیاز درد تحل گهید



 ماه کامل 

309 
 

از   شتریام بمن ده برابر تو سن دارم پس تجربه  ؟یش یمن م فیحر یادهی چون برگز یر کردفک  -
 !خورهیم  واریبه درد جرز د یازش استفاده کن یبلد نباش  یوقت  روتیتوعه... ن

دست دردناکم   یهام رو بستم. دستم رو روولو شدم و چشم  نیزم یرو گفت و هلم داد. با درد رو نیا
 گذاشتم. دردش وحشتناک بود!

 .چالاه یبه س نشیاریب -

حالت تهوع   دنشیرو باز کردم و به دستم نگاه کردم. اونقدر افتضاح سوخته بود که از د هامچشم
 دن.ها دوطرف بازوم رو گرفتن و من رو کشون کشون برآشامگرفتم. دوتا از خون

 

 《هوداد》

بودم باز شد و هومن  یکه توش زندان  یخالص شدم. در سلول   نجایاز ا یبودم که چجور  نیفکر ا تو
 لبش بود.  یرو یوارد شد. سرد نگاهش کردم اما اون لبخند ترسناک

 که؟یاز معشوق سخته داداش کوچ یدور  -

 هم رفت و گفتم:  یتو هاماخم

 ده؟یو بهت م ر  گاهیاون جا ار یماز یواقعا فکر کرد -

 زد و گفت:  قهقه

 بچه جون اما... رسمی م خوامی که م یمن به قدرت  -

 اش رو به سمتم گرفت و ادامه داد:اشاره  انگشت

 با کمک تو!  -

 هم رفت:  یتو شتریب هاماخم

 ه؟ یمنظورت چ -
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 شاهرگم گذاشت.  یو دستش رو رو ستادیشد. روبروم ا ترک یو نزد کینزد

 رو از دستش دور کردم و اون ادامه داد. سرم

 !یشیمن م یبرده  ،یزنده هست یدرونت رو فعال کنم تو تا وقت  یکوچولو اهی س یاون جادو یوقت -

  یشخندیکردم خودم رو آزاد کنم. اما اون به تقالهام ن یخشکم زد اما بعد به خودم اومدم و سع  اول
 گفت:  یبلند یزد و ازم فاصله گرفت. با صدا

 . نشیاریب -

 جون بود به داخل آورد.  یحال و ب  یکه ب  یرو درحال  یتیآرم یسلول باز شد و سرباز  در

با   یتیسرش آوردن؟ آرم  ییاز من نداشت. چه بال یمات صورتش شده بود. اونم دست کم  نگاهم
 اسمم رو صدا کرد. یاشک یهالرزون و چشم یصدا

 ؟ ییتو نی.. انیهو...داد؟ ا -

انداختن. نگاهم  یمن رو به چه روز  ی. عشق کوچولوداشتی دلم ترک بر م  گفتیکه م یاهر کلمه با
 زدم:  ادیبه دستش افتاد که سوخته بود. با خشم رو به هومن فر

 ! یزنینم  بیبهش آس  یگفت یتوعه عوض  -

  از درد جمع شد. هومن شصتش ی تیکار صورت آرم نیرو گرفت و با ا  یمچ همون دسِت زخم هومن
 و گفت:   دیکش یتیدست آرم  یوار رورو نوازش 

 به سرش نزنه!   الیبود تا خ  اموندهیکوچولو واسه برگز هیتنب هی نیا ؟یگ یرو م نیا -

کرد   یسع  یت یگذاشت. آرم یتیو دستش رو دور گردن آرم ستادیا یت یسر آرماتمام حرفش پشت  با
کرد و   یت یگردن آرم  کیدست هومن رو از دور گردنش آزاد کنه اما موفق نبود. هومن سرش رو نزد

 شاهرگش مکث کرد. یرو

 رو داشت، گفت:   یقبل  گوریکه همون ف  ی. هومن درحالکردیقل مهام قلرگ  یتو  تیعصبان 

 ات؟الهه یبهتر از معشوقه ی. چمیخوِن هست ازمندین  لتیتبد یواسه -



 ماه کامل 

311 
 

اما مهم نبود.   دیچی دورم مانع شدن. درد تو کل بدنم پ یهابرداشتم اما طناب  زی شم به سمتش خخ با
 .دی لرزیبود و م دهیترس  یتیام نبود. آرم پاره شده  که ی تر از درد قلِب تمهم

 : دمیغر

 رو بهش نزن.  فتی دست کث -

رو   ششین یهاکرد و ناگهان دندون  کردم،ی از خشم جلز و ولز م یصندل  یکه رو یبه من  ینگاه مین
چشمام   یجلو یت یمن گم شد. آرم یعربده  یتو یت یآرم غیج  یفرو کرد. صدا یت یگردن آرم یتو

افتاد. هومن خون دور لبش رو پاک کرد و   نیزم  یرو هوشیب  بای و تقر حالی شد و ب دیکم سفرنگش کم 
 گردنم گذاشت و گفت:  یسمتم اومد. دستش رو رو به

 ت توعه!حاال نوب -

که  ی گردن من رو هدف گرفتن. با هر مک شش،ین یهادندون  نباریحرفش تموم نشده بود که ا هنوز
ولوتر شدم.  یصندل  یجون رو ی و تکرار کرد که ب کار ن ی. اونقدر اشدمیم ی انگار از درون ته زدیم

. متکون خوردن نداشت یرفت و بلندش کرد. نا  یتیکه هومن به سمت آرم  دمی. د دیدیهام تار مچشم
 بود. دهیجونم رو مک یره یتمام ش  یک یانگار 

گردن   یلبم آورد. خون سرخش رو کیجون رو به سمتم آورد و گردنش رو نزد  یب  یتیآرم هومن،
. به زور بذاق دهنم رو قورت دادم و به هومن نگاه دیدرخشی آسمون م یستاره تو هیمثل  دش یسف

 و گفت:  دیکش  یتیگردن آرم یروم روکردم. هومن بدجنسانه شصتش رو آ

 ؟ یبش  لیات تبدبا خون معشوقه یخوای نم -

خودم رو کنترل کنم.  تونستمی... نم ی. لعنتزدمیچشم دوخته بودم و نفس نفس م یت یگردن آرم به
  گهیرهاش کنم. بذاق دهنم رو قورت دادم. د تونمی نم گهیاگه طعم خونش رو بچشم د دونستمیم

بلند شد اما  یتیآرم یشد. ناله   یت یمن بود که وارد گردن آرم یدندونا بارنیو ا  نتونستم تحمل کنم
رو در آغوش   یتیآرم  یدستام آزاد شد، ک یک دونمی خونش بودم. نم  دنیمن همچنان درحال مک 

  یخون یهابغلم بود. شوکه به لباس   یتو نیخون  یتیدفعه که به خودم اومدم آرم کیگرفتم. فقط 
 روحش گذاشتم. لرزون صداش زدم.   یصورت ب یکردم؟ دست رو کارینگاه کردم. من... من چ یتیآرم

 شو! دار ی...بداری... بیت یآرم -
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که   یتینشون نداد. دستپاچه از جام بلند شدم و با آرم  یالعملخون ازش رفته بود که عکس  قدراون
 . ستادمیجام ا یهومن تو یحرکت کردم. با صدا  رونی بود به سمت ب  هوشی بغلم ب یتو

 ؟یرو فراموش کرد  یز یچ  هی یکنی آاا... فکر نم -

 خشم به سمتش برگشتم و گفتم: با

 ؟یخوایمیچ گهید یدیتو که به خواستت رس  -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو هومن

 . یکنی چون و چرا قبول م یبهت بگم تو ب یکه نرفته من االن هرچ ادتی -

 ییکذا چالاهیاز اون س یاگهی. بدون حرف ددمیسابی هم م یهام رو رودندون تی شدت عصبان از
 رفتم.  رونیب

 

 《یت یآرم》

  ادمی یگردنم همه چ یرو گردنم گذاشتم و با حس بانداژ یشدم. دستم رو رو  داریسوزش گردنم ب  با
  ییچه بال شد؟یتخت نشستم چ یاش به من، هوداد... هوداد! شوکه روحمله  چال،اهیاومد. هومن، س

کرد   حملهها به گردنم هوداد مثل خون آشام  شدمیبودم اما متوجه م  اریهوش مهینسر هوداد آورد؟ من 
شده بود.  ییشده بود و مردمکش طال  اهیهاش سچشم  یدیهاش... سف. چشمدیو خونم رو مک 

بود.  والیه هی. انگار... انگار کردی هاش صورتش رو ترسناک م چشم یاهیاون س یخون تو یهارگه
 یچپسش بزنم. االن  تونستمی قدر شوکه بودم که نم اون... اون هوداد من نبود. اون لحظه اون 

هام عوض شده  لباس  ه خودم که نگاه کردم بودم. ب یهمون اتاق قبل یبه اطراف نگاه کردم تو شه؟یم
 تنم بود. یمشک یساده راهنی پ هیبود و به جاش 

بپرم و بغلش کنم اما ازش   زدیله مدلم له نکهیبهم کرد. با ا ینگاه میاتاق باز شد و هوداد ن در
. هوداد دمی تخت خودم رو عقب کش ی! ناخودآگاه روکشتی . اون.. اون داشت من رو مدمیترسیم
 نگاهم کنه، گفت:  نکهیاتاق رفت. بدون ا یقد ینگاهم کرد و به سمت پنجره نیغمگ حرفی ب

 ؟ یخوب  -
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 گلوم نشست. فقط تونستم بگم:  یاش بغض توکلمه  هی نیهم با

 چرا؟  -

 داد و گفت:  رونی نفسش رو ب هوداد

 اما... کننی رو کامل م گهیخوب و بد همد شهیخوب و بد وجود داره... هم ای دن یجاهمه یتو  -

و   شی شونیگردن و پ یورم کرده یهااز رگ  نیتا حرفش رو بزنه. ا کنهیداره جون م  دمیفهمیم
 ادامه داد: یتر گرفته یاش مشخص بود. با صدامشت شده  یهادست

که من و تو  نهیواسه هم ادتره، یز  یلیوجوِد تو خ یتو یهای وجوِد من، از خوب  یِ تو یهایبد -
 مکمل تو باشم.  تونمی که نم نهیهم ی...برامیآرامش کنار هم بمون یتو میونتی نم

متوجه شده که  دونستمیاما م کردیمسابقه گذاشته بودن. هوداد نگاهم نم گهیباهم د هاماشک
حرف بزنم، سرش داد بزنم. اصال... اصال   تونستمیقدر بغض داشتم که نم . اونکنمی م هیگردارم

  مرو از  یتوان هرکار  یو ازش گله کنم. بغض لعنت  وفتمیستپرش ب  ینه یبزنمش... با مشت به جون س
 نگاهم کنه به سمت در رفت.  نکهیگرفته بود. هوداد بدون ا

 صداش زدم. به سمتم دیبری که نفسم رو م یبا همون بغض ؟یراحت  نیبره؟ به هم  خواستیم
صدام بلرزه  شدی که باعث م یدر بود، مکث کرد. با بغض  یره یگدست  یبرنگشت و  دستش که رو

 گفتم: 

... تو ذاتت خوبه... من... من حسش  یمثل هومن بد باش  یتونی ... نمیانقدر بد باش  یتونی تو نم  -
 .کنمیم

 زمزمه کرد:  هوداد

 خانم کوچولو. یکنی فکرش رو هم نم  یبشم که تو حت  یبدتر از اون تونمی من م -

 هیبه حال خودم گر یهایرفت. با رفتنش سد بغضم شکست و ها رونی از در ب عیرو گفت و سر نیا
  هیکه  دهیبرگز هیام... الهه هی رفته بود که من  ادمی... میرفته بود که من ک  ادمیکردم. اون لحظه 

هارو  نیا یخطرن... همه یتام بخاطر من تورفته بود دوس ادمیچشم به راه من هستن...  نیسرزم
شده بودم.    کسی تنها و ب شهیکه بازم مثل هم کردمیرفته بود. اون لحظه فقط به خودم فکر م ادمی
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جون    یبرام نموند؛ ب  یاشک گهید ی. وقت کردمی م هیتخت گر یهمون حال رو یچه مدت تو  دونمی نم
جا پر از  همه د،یمه سف یشب باشه... نه، انگار به جا نکهیبود. نه ا اهیجا سبه سمت پنجره رفتم. همه

هام کرده بودم که چشم هی. اونقدر گردمیدی پنجره م یشهیش یخودم رو تو ریشده بود. تصو اهیمه س
بودم.  ستادهیجا اتوجه همون یخون شده بود و پف کرده بود. در اتاق دوباره باز شد و من ب یکاسه

 ه سمتم اومدن و گفتن: ب  کلی ه یدوتا سرباز قو

 . میکن یشاه دستور داده شمارو همراههومن -

دلم درحال تلنبار شدن بود که  ی تو نهیقدر کزدم. اونقدر از هوداد دل شکسته بودم... اون  یپوزخند
به سمتشون  عیسر رن،یکردم. تا خواستن بازوم رو بگ یرو سر اون دوتا سرباز خال تمیتمام عصبان 

بود که  یز ی چ نیاشون آخرشوکه یافه یفرو کردم. ق نشونیس یقفسه یتم رو توبرگشتم و هردو دس
 یسرخ از خونشون تو یهاروح به قلب  یهردو خاکستر شدن. سرد و ب  هیثان هی یچون تو دمید

وارد اتاق شدن.  یشتر یب یهابودن چون سرباز  دهیزد و خورد رو شن یدستم نگاه کردم. انگار صدا
.  رهی بگ بدستاحساساتم قدرتم رو   دیرفته بود نبا ادمیرفته بود....  ادمیمارسلوس  یهانفرت... حرف 

  نیهمشون رو از ب  یرحم  چیقلبم جوونه زده بود بدون ه یکه تو یسربازها حمله کردن و من با نفرت 
. شدنیم شتر یو هر لحظه ب شدیم نم آشام کشته بودم اما انگار تعدادشون کخون  یکل نکهی. با ابردمیم

به سمتم   تی جمع نیب ازاز هم فاصله گرفت و هوداد  تی جمع  هویکه  کردمیزنون بهشون نگاه منفس 
بودم... اما هوداد   ری ازش دلگ یل یخ نکهیدلم روشن شد. با ا یتو یدینوِر ام دمیاومد. تا هوداد رو د

ام هم هوام رو داشت. حاال که اومده، حتما کمک  ومدیکه به ظاهر از من بدش م ییهااون موقع یتو
  کمیخارج شدم و هوداد نزد یتهاجم   ت. از حالکنهیول نم  هان یا ونی. من رو تک و تنها مکنهیم
بزنم که هوداد بازوم رو    یهاش خواستم حرفتوجه به اخم یهم بود اما من ب ی هاش تو. اخمستادیا
 .  کردمیکرد. شوکه نگاهش م ریاس شیقو یهادست  یتو

 هوداد؟  یکنیم  کاریچ ی... دار یدار  -

نداشت. با مشت   یادهیتا رهام کنه اما فا کردمی. تقال مدیبهم نکرد و بازوم رو کش  یاما توجه هوداد
 : گفتمیم  غیو با ج زدمیبه دستش م

 ولم کن... گفتم ولم کن.   ؟یکنی م نکارویا یهوداد چرا... چرا دار  -
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زده بودم   غ یمن رو از اتاق خارج کرد. اونقدر ج  رحمانهینداشت و هوداد ب  یادهیمن فا یهاغ ی ج  غیج
 یو هوداد هم ب دمیکش غی من ج میقصر برس ی. تا به وروددادمیاما بازم ادامه م سوختیکه گلوم م
  کشینزدبود و تا ما  ستادهیصرش اق اطیمن بازوم رو سفت گرفته بود. هومن وسط ح  یغایتوجه ج

 و گفت:  دیخند میشد

 عشق از نوع خشن.  -

به هوداد نگاه نکردم.   گهیشده بودم. د حالی . اونقدر تقال کرده بود که بسوختیو گلوم م هامچشم
. دوتا جادوگر که شنل  کردمی حسش نم گهیکرده بود... د یز یدلم رو شکونده بود... انگار قلبم خونر

رو باز کردن. هومن با همون لبخند مضخرفش به   یخوندن و پورتال  یبه تن داشتن ورد یهای بلند وس
 من اشاره کرد و گفت: 

 ها! اول خانوم  -

و مانع لمسش شدم. خودم وارد پورتال    دمیدستم رو کش ره،ی تا خواست دوباره بازوم رو بگ هوداد
. هومن و میبود  اری قصر ماز یکه پلک زدم تو نباریشد و ا اهیس یپلک زدن همه چ هی یشدم. اندازه
نگاه   هموننشسته بود و از باال ب شیی طال یاون تخت سلطنت  یرو اریبودن و ماز ستادهیهوداد کنارم ا

 یهاو نفرت بهش نگاه کردم. چشم نهیبا ک. اون تخت... اون تخت سهم پدرم بود. کردیم
 . زدیما برق م دنیبا د شیستال یکر

 .نجانیا ییچه کسا نیبه... بب به -

 رو به من دوخت و ادامه داد: نگاهش

 و هوداِد بزرگ.  مونیفرار  یکوچولو دهیبرگز -

 : دم یخشم غر از

مگه  ؟یمگه بخاطرش پدر و مادرم رو نکشت ؟یخواستینبود که م  یز ی مگه سلطنت چ ؟یخوایم  یچ -
 ؟ یخوایم یچ گهید ؟یعمر جدا نکرد هیمن و خواهرم رو 
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دلم رو   یو بزرگ تو اهیس یهااون بال  نکهیهم رفت و از جاش بلند شد. با ا یهاش تواخم  ار یماز
 میو قدمد  یتو  اریهاش نگاه کردم. مازچشم یاما از جام تکون نخوردم و با جسارت تو کردی م  یخال
 و گفت:  ستادیا

 ! ییپروا یدرست مثل مادرت جسور و ب  -

شد.   کمیدوباره نزد اریو نگاهش کردم. ماز ختمیهام رچشم یکه ازش داشتم رو تو یو نفرت نهیک  تمام
 بغلش بودم.   یکامال تو  ومدیخورده جلوتر م هیکه اگه  کهیطور

 کرد. انت یمادرت با انتخاب پدرت به عشقمون خ -

 . کردمی خورده به صورت مصممش نگاه م کهی

 ؟ یزنی حرف م یاز چ یدار  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 مونیی پدرت باعث جدا م؟یکرده نگفته من و مادرت عاشق هم بود  فیکه واست داستان رو تعر یاون -
 شد.

 .زدی نم یحرف یبودم... کس جیسرم زده بود. گ ینفر با پتک تو  هی انگار

 و ادامه داد: ازم فاصله گرفت  ار یماز

 خانم کوچولو.  ستی کردن ن فیکه برات تعر یاونطور  زیهمه چ -

هم  ار یرو نداشتم. ماز  یالعملعکس چینشون دادن ه یی . تواناکردمی نگاه م اری مسخ شده به ماز من
 دست بردار نبود. 

 رو نتونستم با مادرت تجربه کنم...  خواستمیکه م  یز یمن اون چ -

صورتم اومده بود رو کنار زد و   یکه رو یی. با دستش موهاستادیا کمیزدسمتم اومد و دوباره ن به
 گفت: 

 هارو باتو تجربه کنم.تک اون لحظهتک تونمی... میاما تو هست -
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هوا گرفت. به هوداد که از  یاون رو تو  یاگهیدست د اد،یکه خواست به سمت لبم ب اریماز دست
 گفت:  یاگرفته یخشم سرخ شده بود، نگاه کردم. هوداد با صدا

 . یبهش دست بزن یحق ندار  -

اما   یشیاز خشم منفجر م یسرت آوردن که دار  ییمن! چه بال اهِ ی به هوداد نگاه کرد. گرگ س نیغمگ
 ...ینگاهشون کن   یتونیفقط م یپاره کن  کهی همشون رو ت نکهیا یبه جا

 زد و دست هوداد رو از دستش جدا کرد .   یشخندین اریماز 

 زد.  یحرف هیکه هوداد بزرگ بالخره  نمیب یبه مبه -

ازش گرفته بود اما با   ایدن هیدلم قِد  نکهیمن رو پشتش استتار کرد. با ا کهی. طورستادیجلوم ا هوداد
 هاش رو ازهم باز کرد و گفت: دست  اری باعث شد دلم گرم شه. ماز  نکارشیا

 گه؟ ید هیچ  یمثلث تجل  یدون یم -

 :دیغر هوداد

 .وفتهی اتفاق نم گذرهیتو م فیکه تو ذهن کث یز یاون چ -

 یدرسته چ یچ دونستمیو سردرگم بودم که نم جی. اونقدر گزننیحرف م  یدرمورد چ  دونستمینم
 . کنهی م شی داره مخف یو ک گهیمرو  قتیداره حق  یغلط... ک

 هومن محکم صداش کرد و گفت:  ار،ی ور شه به مازتا خواست حمله هوداد

 هوداد... برگرد سرجات. هیکاف گهید -

زده . بهت ستادیبزنه سرجاش، کنار هومن ا  یحرف نکهیابدون  یکرد و در کمال ناباور  یمکث هوداد
 شد؟ی. پس چکردی االن داشت از من دفاع م نیبهش نگاه کردم. اون که هم

 نشست و گفت:   شیتخت سلطنت یدوباره رو ار یماز

 !ی... عالوه بر قدرتت... خودت خوامیکه من ازت م  یز یچ -

 تر گفتم: خورده  کهی
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 من؟ چرا؟  -

... اون یش یا به جاش تو مال من م... مادرت مال من نشد امافتی هم رفتارت هم ق یمادرت یتو کپ  -
 خونشون. گردنیو سالم برم حی دوستات هم صح

شد. اون ازم  ی چرا هوداد اونقدر شاک دمی. حاال فهم خوادی م یچ  اریجا افتاد که ماز میدوهزار تازه
 که باهاش... باهاش...  خواستیم

 کون دادن و رفتن. به سربازها اشاره کرد و اونها سرت اریفکرش هم عذاب آور بود. ماز یحت

از چشمام   می تموم دلخور ؟یاون کن میتقد  یمن رو دو دست یتونی به هوداد نگاه کردم. چطور م  دوباره
 انداخت. نیی نگاهم کرد و سرش رو پا نیمشخص بود. هوداد غمگ

 حد بود؟ هوداد بزرگ؟  نیداشتنت در هم  دوست

 نی... هی وضع افتضاح  یو ماکان اونم تو یاسیآال و  دن یپا به عقب برگشتم. با د یصدا دنیشن  با
 گفتم.  یبلند

 :گفتمیانداختن. با بغض به سمتشون رفتم و تند تند و پشت سر هم م نیزم  یهرسه رو رو سربازها

 . عرضه بودم که نتونستم ازتون محافظت کنم یمن بود... من ب ری ... همش تقصدی...ببخشدیببخش -

باز کردن   ینا یقدر کتکشون زده بودن که حتگذاشتم. اون شونیو زخم  یصورت خون یرو رو دستم
ها باعث  بچه   تیوضع نیا دنیدست خودم سوخته بود اما د  نکهیهاشون رو هم نداشتن. با اچشم

 یدرد هیزخماشون گذاشتم تا بتونم حداقل به  یدرد خودم رو فراموش کنم. دستم رو رو  شدیم
کارم تموم شد هرسه  یدستم گرم شدن و شروع به خوب شدن کردن. وقت ریها ززخم  کمکم. بخورم

  یبهت زده اسمم رو صدا کردن و هرسه باهم بغلم کردن. طور   دنمیهاشون رو باز کردن. با دآروم چشم 
  یکردم. صدا از کس هیگر یها. بغضم شکست و هاوفتمی بود از پشت ب  کیبا شدت بغلم کردن که نزد

و  میبالخره جدا شد م،یکه در آغوش هم بود یقی. بعد از دقاگفتینم یچیه  چکسیو ه  ومدیمدرن
 هوداد اونم کنار هومن شوکه اسمش رو صدا زد.  دنیماکان سرش رو بلند کرد. با د

 چه خبره؟ نجایهوداد؟ ا -

 زد و گفت:  یز یپوزخند تمسخرآم هومن
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 از افراد منه. یکیاز االن به بعد هوداد  -

 خورده زمزمه کرد:  کهی ماکان

 رو فعال کرده! اهشیاون طلسم س ؟یطلسم بردگ -

بود؟ تا هرسه خواستن از جاشون بلند بشن سربازها   یبه ماکان نگاه کردم. منظورش چ  یسوال
 رفتم.   اری از جام بلند شدم و به سمت ماز تی مانعشون شدن. با اعصبان

 دوستام در امان بمونن؟ یوجود داره که بعد از مثلث تجل  ین یچه تضم -

 که گفت:   دم یرو شن  یاسی ادیفر

 محضه!  یوونگیکار د نیا یت ینه آرم -

باز به سربازها اشاره کرد و ازجاش بلند شد. به   ارینگاه کردم. ماز اری تخس به ماز یاسیتوجه به  یب
 سمتم اومد و گفت: 

 حرفه! اریحرِف ماز -

 زد:  غیج  یاسی

 مادرت.  یحت  یکن یرحم نم  چکسیکه به ه  یهست  یعوض هیتو  -

 نگاه کرد و بلند گفت:   یاس یبه  یعصب  ار یماز

 !یدون یم زیهم راجب همه چ یادی.. زجادوگر کوچولو. چرخهیزبونت م  یادیز -

افتاد.  یبه کسر  یاسی گنیوارد قصر شدن. نگاه غم یو کسر   ایسربازها به همراه ملکه آروشا، آ بارنیا
احوالشون قلبم درد گرفت. ملکه آروشا بازوش رو   نیا دنیاز اون نداشت. با د  یهم دست کم یکسر 

آغوشش حل شدم. اون...  یبگم تو  یز یاز دست سربازها رها کرد و به سمتمون اومد.  تا خواستم چ
. االن من خواهِر مادرم رو بغل  بود یب یآرزوش رو داشتم. حس عج  شهیکه هم یااون خالم بود... خاله

 گرم...  یلیگرم بود... خ ... آغوششدادی اون رو م یکردم... بو
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هاش گرفت و  دست  نی از اشک صورتم رو ب سیخ یهاو ملکه آروشا با چشم میهم فاصله گرفت از
 گفت: 

 !یآشا هست هیلحظه بود... چقدر شب  نیچقدر منتظر ا -

 دنیکش  یبا نمک اشکال مختلف  نیزم ی. سربازها روشدیتر م بزرگ و بزرگ  قهی گلوم هر دق یتو بغض
 به اون اشکال اشاره کرد و گفت:   اری. مازدنیم کارشون کنار کشو بعد اتما 

 وقت پس دادن امانتته!  گهید -

 و گفت:  دیآروشا من رو عقب کش ملکه

 .یبزن   ب یبهش آس ذارمینم -

 ی. طور دیملکه آروشا کوب  ینهی شد. با کف دست محکم به قفسه س ترکیزد و نزد یپوزخند ار یماز
  اریکه از پشت گرفتمش. ماز وفتهی بود ب کینزد حالی قصر اکو شد. ملکه ب یکه صداش تو دیبلند کوب 

 گفت:  ید یبا انگشت اشاره تهد

 . یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن  یباشه تو کار   ادتی رو زدم تا  نیا -

اون اشکال بردن. با دقت که نگاه کردم شکل مثلث بود.   شیملکه رو کشون کشون به پ سربازها
بهم اشاره کرد تا    اریهاش گذاشتن. مازاز ضلع  یک ی یبودن. ملکه رو رو گهیتا مثلث که درون همدچند

 نکه اونجا حضور داشتن نگاه کردم. چقد م ییتک آدمهامن هم به اون ملحق بشم. با غم به تک
لرزون به سمت مثلث   یکه دوستشون دارم محافظت کنم. با پاها یی... من نتونستم از کسافمیضع

 بلند شد:   یاسی ادیرفتم. فر

سختت فکر کن... به ما فکر کن... به مردم   یروزا ی... به همهیتیآرم یکارو کن نیا یتون ینه.. تو نم -
 . نتیسرزم

.  ادیحرفش مکث کردم و به سمتش برگشتم. دوتا سرباز اون رو محکم نگه داشته بودن تا جلو ن  نیا با
 گفت:  یعصب  ار یماز

 ببرش! نی... هوداد ازبیآورد رونی ب  متیاز گل شتریپات رو ب  گهیتو د -
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  بود و از شدت  نییرو انجام بده؟ هوداد سرش پا نکاریا خوادی به هوداد نگاه کردم. واقعا م ناباور
 هومن گفت:  بارنینشون نداده بود. ا یاگهیالعمل دهاش رو مشت کرده بود اما عکسخشم دست 

 بکشش هوداد! -

 شده بود. یخیهاش دوباره سرد و هوداد آروم باز شد. سرش رو باال آورد. چشم مشت

رفت. انگار مسخ   یاس ینگاه نکرد و به سمت  یبه کس  گهی. هوداد دکنهی رو نم کارنی... نه... اون انه
درون هوداد رو فعال کرده بود.   اهی. هومن طلسم سدمیفهمی حرف ماکان رو م یشده بود. حاال معن 

  گفتیهومن م یو هرچ  کردیرفتار و کارهاش نداشت. هومن اون رو کنترل م ی رو یار یاخت گهیاون د
  ادیز ار یبازوم رو گرفت. زور ماز اری عش بشم اما ماز. خواستم به سمت هوداد برم و ماندادیرو انجام م
  میداشت گر گهی. درفتی م یاس ی شد و آروم آروم به سمت  لی ! هوداد به گرگ تبدادیز یل یبود... خ

 ی. همه سعدمنگاه کر هیدوستم رو بکشه؟ به بق نیبهتر  خواستیچشمم م  ی. عشقم جلوگرفتیم
 گفتم:  یودن. با ناله رو به کسر ها هم گرفتار بکنن اما اون یکار  هیداشتم 

 ؟ی شاهد مرگش باش یتونیعشقت بود چطور م  یزمان هیاون  یلعنت -

 افتاد. نیزم  یرو هیو با گر  دیترک یکسر  بغض

 کنم.   یکار  تونمی نم ی ... منه لعنتتونمی نم -

گردو بزرگ شده بود رو قورت دادم.  هی یگلوم که به اندازه یطلسمه. بغص تو  هی ریاونم درگ دمیفهم
 ... رییتغ هیاز  غیافتادم اما در هیمشت زدم که ولم کنه. آخر به گر اری به دست ماز

 زد و گفت:  یپوزخند ار یماز

 ؟ ینیقشنگ رو بب  شی نما نیا یخوای نم -

  ترکیاش نزدبه طعمه  یشکارچ هی. گرگ هوداد مثل ختیریهام مگونه یگوله گوله رو  هاماشک
 اما با لبخند منتظرش بود. نگاهم کرد و گفت:  یاسینکرد.    یصداش زدم اما توجه هی. با گرشدیم

 که اگه ازت خوب مراقبت نکردم.  د ی...ببخشیت یدوستت داشتم و دارم آرم شهیمن هم -
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ِسر شده  گهی ودم که دب دهی. بازوم رو از بس کششدیم کهی تکهی افتادم. قلبم داشت ت  نیزم یرو هیگر با
هوداد پاره   یهاآرواره  نیبود که ب یاس یو گردن  دیپر یاسی یحرکت گرگ هوداد رو هی یبود.تو

از من نداشتن. اون... اون داشت   یهم دست کم ی. از ته دل ضجه زدم. آال و ماکان و کسر شدیم
گوشم اکو  یهوداد تو ی. جملهشدیم ختهی ر نیزم  ی. خون بود که روکردی پاره م کهی رو ت یاسی
 . والستیه هی. آره... اون... اون کنمیکه فکرش رو م هیزی ... اون گفت بدتر از اون چشدیم

 . دمیکوب نی رو به زم  میضجه و ناله همون دسِت زخم با

از اشکم رو باال آوردم و به  سیبنفش همه جارو گرفت. نگاه خ ینور  نی دستم به زم دنیکوب  با
نگاه   یاس یشده بود نگاه کردم. هوداد ناباور به جسد غرق خون   لیال به انسان تبدکه حا یهوداد

 ده؟یرفته بود و به خودش برگشته بود اما چه فا نیمن طلسم اون هم از ب ی . انگار با جادوکردیم

مرد... کشتنش... بخاطر من   یاسیتکون خوردن نداشتم.  یدستم رو ول کرد اما من نا اریبالخره ماز 
 د. هوداد کشتتش... هوداد... مر

بهش، از زور درد  دهیشده بود که هنوز نرس  یلرزون به سمتش رفتم. اونقدر بد زخم  ییدست و پا با
فرو رفتم. سرم رو باال آوردم و به   یآغوش کس یهقم بلند شد. توافتادم. هق نیزم  یقلبم دوباره رو

. نگاهم رو به هوداد دوختم. وا رفته به میزدیزار م گهیبغل همد ینگاه کردم. هردو تو ونیگر یآال
قلبم پر شده بود. آال رو کنار زدم و از جام بلند شدم. به  یداده بود. خشم و نفرت تو هیتک  وارید

  غ،یو ج هی. با گرومدنیستپرش فرود م ینه یس یرو ی گر یبعد از د یک یهام سمتش رفتم و مشت 
 تم: گف زدم،ی که بهش م ییهاهمگام با مشت 

هوداد... هوداد بزرگ... ازت    ادی... ازت بدم میدوستم رو کشت نیبهتر ی... توعه لعنت شیکشت -
 متنفرم! 

که با لبخند تمسخر    اریانداخته بود. با نفرت به سمت ماز نییو سرش رو پا  گفتینم یز یچ هوداد
 پربغض و نفرت گفتم:  یرفتم. دستم رو به سمتش گرفتم و با صدا  کرد،ی نگاهم م یز یآم

 .یسر همه آورد ییهر بال هیکاف گهی... دهیکاف گهید -

  نیچون انتظار ا اری پرتاب شد و ماز اری بنفِش من بود که به سمت ماز یجادو  بارن یخوندم و ا یورد
برخورد کردن و باعث شدن    اریزبنفش به ما  یها. گردهکردی حرکت رو از من نداشت؛ شوکه نگاهم م
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 ابپرت اریرو به سمت ماز  رومی و با هر قدمم ن ومدمی اون به عقب پرت شه. قدم به قدم جلو م
 . کردیتوان مقابله نداشت و فقط از خودش دفاع م  اری. مازکردمیم

رحم وجود نداره.    نیسرزم نیا یو تو نجای. ایرو فراموش کرد کی...قانون شماره یتیآرم یکرد اشتباه
خودم رو دست کم    دی. نباکردمی اعتماد م اریبه ماز دی . نبازنهیو دورو بودن حرف اول رو م یبدجنس 

تف کرد و   ودهنش ر  یخوِن تو  اری . ماززدمی نفس م. از خشم نفسستادمیا ار یماز ی. روبروگرفتمیم
. اون لحظه فقط ومدیمم نمبه چش زهایچ نیبلندتر از من بود اما اون لحظه ا یل یبلند شد. قدش خ

 چشمم بود. یجلو یاسیپاره شدن  کهیت یصحنه 

 زد. یلبش رو پاک کرد و پوزخند یخوِن گوشه  ار یماز

 به خودش داد.   یتکون هی امونده یکه برگز نمیب یم -

 نفرت نگاهش کردم و گفتم:  با

 .ییبه تمام معنا  یعوض هیمن اشتباه کردم که به تو اعتماد کردم... تو   -

حصار دورش رو گرفتن. به خودش   هیو بزرگش رو بلند کرد. بالهاش مثل  اهی س یزد و بالها یاهقهق
 کرد و گفت:  یااشاره 

 کوچولو؟  یمن بش فیحر  یتون یم یفکر کرد -

گرد شده  یهاشوکه و با چشم  اریکردم. ماز  ریدستام اس یمکث نکردم. جلو رفتم و گردنش رو تو گهید
واسه از دست دادن ندارم... اگه به  یز یچ گهیاون دختر ترسو مرد... من د گهی. آره... دکردینگاهم م

 .نهی نب بیآس گهید یتا کس  رمیخودم بم  دیمردنه که با

 نیاون حالت ا ی... تواون لحظه یدستم رو از دور گردنش باز کنه اما من تو کردی م یسع ار یماز
  یخودیمن ب شد،یمن نم فی. از اولش هم حرشهیمن نم فیحر اریکه ماز دمید یقدرت رو در خودم م

 : گفتمبهش زدم و   یبلند کردم. پوزخند نیو فرار کردم. دستم رو بلند کردم و اون رو از زم   دمیترس

 خائن! دهیرس  انیسلطنت تو به پا گهی... دنینکن دیمن رو تهد یگفته بودم دوستا فه؟ی ضع یحاال ک  -

چشماش زل زدم. ترس و وحشت رو از   یو تو دمیکوب نشیرو به قفسه س امگهیدست د کِف 
 یهاش نبود. همونطور که توچشم  یاز اون همه غرور و تکبر تو یخبر  گهی هاش خوندم. دچشم



 ماه کامل 

324 
 

هم  یورد رو نخونده بودم و کس  نیرو شروع به خوندن کردم. تاحاال ا یهاش زل زده بودم وردچشم
و انگار    شدیتر مکف دستم گرم خوندمیکه م یاما انگار حفظش بودم. با هر کلمها دبهم نگفته بو

کتفم   یتو ی . حس سوزش شدیتر ممن روشن و روشن  یالمپ روشن کرده بودن. با هر کلمه  هی رشیز
کارش   دونست یم گهی. انگار دکردی تقال هم نم  یحت گه ید اریبهش نکردم. ماز  یداشتم اما توجه

  یجابه همون دمیدستم رو برداشتم و دوباره کوب  خوندمیکلمات ورد رو م نیداشتم آخر یتمومه. وقت
 . یقبل

 ینعره یهام رو بستم. صدااز شدتش چشم کهیاومد. طور  رونیاز کِف دستم ب یادی کارم نور ز نیا با
حس کردم از    یو باز کنم. وقتهام ر چشم تونستمیبود که نم  دیاما اونقدر نور شد دمیشنیرو م  ار یماز

و   اهیس یها. گردهبودن اریاز ماز یروبروم خبر  گهیهام رو باز کردم. دشدت نور کم شد، آروم آروم چشم 
افتاده بودن. به  نیزم یرو اری ماز اهیس یهانگاه کردم. لباس  نیی. به پازدنی هوا برق م یتو دیسف

تموم شده بود؟ به عقب برگشتم. همه شوکه  زیهمه چ یعن یهام نگاه کردم. من... من تونستم؟ دست
رو نداشتن.   یالعملعکس چیه دادن. اونقدر شوکه شده بودن که تدان نشون کردنی و ناباور نگاهم م

جا بود. با  همچنان همون یسایاز سربازها نبود و جسد  ی ها نداشتم. خبر از اون یخودم هم دست کم 
کنم.  دایپ نهیآ هیبه دوروبر نگاه کردم تا  ه؟یچ نی... انیحس سوزش کتفم دستم رو روش گذاشتم. ا

بال بودن!   نای... انای. ادمیدرونش د  وو عکس خودم ر دمیبه سمتش دو  یقد یپنجره  دنیبا د
استفاده ازشون رو بلد   اخودآگاهمرن ی ضم یو بزرگ! با بهت تکونشون دادم. انگار تو  دیسف یهابال

نمناک   یهاو ماکان هم با چشم کردیم هیها برگشتم. آال گربه سمت بچه  یاشک  یهابودم. با چشم 
اون مقصر نبود اما دلم ازش گرفته بود.   دونستمی. ممبه هوداد نگاه کن  خواستی. دلم نم کردینگاهم م

 زدن: ادیبگم؛ آال و ماکان و هوداد همزمان فر یز یها پا تند کردم و تا خواستم چبه سمت بچه 

 مواظب باش!  -

از   یکمرم فرو رفت. از درد صورتم جمع شد و به شکمم نگاه کردم. طور  یتو زیت  یز یچ امیبه خودم ب تا
دهنم   یزده بود. طعم خون رو تو   رونیبود، که چاقو از شکمم هم ب بدنم فرو کرده   یپشت چاقو تو

نگاه  قبافتاد. به ع نیاون چند قدم چندبار زم یتو ی حس کردم. هوداد لرزون به سمتم اومد. حت
باال   یشتر یبالرو به سرم آورد. هومن با نفرت نگاهم کرد. سرفه کردم و خون ب   نیا یک نمیکردم تا بب 

گردنش رو گاز گرفت که   یو طور  دیهومن پر یکه گرگ هوداد رو دمی. ددیدی مهام تار آوردم. چشم
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هام . چشمبرگشت شد و به سمتم  لینداشتم. هوداد تبد ستادنیتوان ا گهیسرش از تنش جدا شد. د
 حس نکردم..  یز یچ گهیتار و تارتر شد و د

 《هوداد》

به دست    اریبه دست من... کشتن ماز یاسیاتفاق افتاد. کشته شدن  هی ثان صدم  یتو یچهمه
 اهِ یس یرو ی... محو شدن ن یسلطنت یهاو ظاهر شدن بال  یت یآرم  یدرون یروی ... آزادشدن نیتیآرم
 ....یتیهومن به آرم یقصر و در آخر حمله یتو

از   ایخوشحال باشم   اری رفتن ماز  نیواسه کدوم اتفاق واکنش نشون بدم. واسه ازب دونستمینم واقعا
  یاسی. مرگ میرو نداشت   یتیحجم از خشم آرم نیتوقع ا چکدوممونیناراحت باشم؟! ه یاسیکشتن 

رو   یتیدوست آرم  نی رو کشتم... من بهتر یاسیمهم نباشه. من  یز یبراش چ گهیباعث شد اون د
 نگاه کردن بهش رو نداشتم.  یهاش کشتم و االن روچشم یوجل

... خوِد میرو در بر گرفته بودن. همه خوشحال شد فش یظر کلی ه یتیو بزرگ آرم  دیسف یهابال
فقط   هایخوشحال  نیا ینشون بده اما همه یچه واکنش دونستیهم اونقدر شوکه بود که نم یتیآرم

  یتیآگاه کردن آرم یبرا ادهامونی حمله کرد و فر  یتیدووم داشت. هومن به آرم هی... چندثانهیچندثان
رد شد و از کمرش وارد بدنش شد. اونقدر   یتیآرم  یبالها  نیاز ب اهیکه خنجر س دمینداشت. د دهیفا

قلب من فرو کردن. به  یاومد. انگار اون خنجر رو تو رونی بود که خنجر از شکمش ب دیضربه شد
  لهو شدم و به هومن حم لی خوردم و درآخر تبد نی . تابرسم بهش چندبار زمدمیدو یتیسمت آرم

قولم رو شکستم و کشتمش...  کهی کرد. طور  ترمیلبش جر  یرو زی کردم. اون لبخند تمسخر آم
شدم و لرزون به  لیبشه. تبد بش ی نس تونستیبود که م یزجر   نیجداکردن سرش از بدنش کمتر

. هردو رو کنار زدم و  زدی کنارش نشسته بودن و آال از ته دل زار مبرگشتم. ماکان و آال  یتیسمت آرم
روحش نگاه کردم. ذهنم قفل   یو ب   دیبغلم گرفتم و به صورت سف یوا رفتم. سرش رو تو نی زم یرو

 یها. لب دیصورتش تنم لرز یصورتش گذاشتم. از سرد  یلرزونم رو رو یهاکرده بود... دست 
 صداش زدم. رو به زور باز کردم و   دمیخشک

 تموم شد.  یهمه چ نی ... ببنی... ببدارشویب یت ی... آرمیت یآرم -

 یتو شتری رو ب  یتی. سِر آرم دیشد و ماکان اون رو به آغوش کش دتریشد اشه یحرفم آال گر نیا با
 آغوشم فشردم و گفتم: 
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 .یر ی بم ی... تو حق ندار رنیبم  دی... نبارنیمی ها نم... قهرمان دارشوی کوچولو... ب  دارشویب -

 شی زیهمون حالت بود. نه... اون چ یصداش زدم... بارها تکونش دادم اما اون هنوز تو  بارها
به نبودنش فکر کنم.  خواستمیبراش افتاده... نم   یباور کنم اتفاق خواستمی نشده... اون خوبه... نم

که  موقع وناز ا  شتریب  ی... حت سوختی . قلبم مشدیقصر اکو م یهام بود که توو عربده دیکش ری قلبم ت
جدا کنه اما محال بود اون رو از خودم   یت یداشت من رو از آرم یهورناز رو از دست دادم. ماکان سع

 : دیاون گذاشت. نال  یدستش گرفت و سرش رو رو یرو تو  یتیآرم یها. آال دست کردمی جدا م

   ش؟ی و حاال بازم ازم گرفت یها اون رو بهم رسوندبعد سال ه؟ ییچه بال نیا ایخدا -

 : دمیغر

 رفته! لی تحل شیاون نمرده... اون فقط انرژ -

نوع نگاه متنفرم...   نینگاهم نکن... من از ا ینطور یغرق اشکش با ترحم نگاهم کرد. ا یهابا چشم آال
 ندادمش.... من هنوز از دست ی رو از دست داد یکه کس هینگاه مال وقت نیا

نداشت.    یفی داشت من و آال رو آروم کنه اما موفق نبود. گرچه حاِل خودش هم تعر یسع ماکان
 گفت:  یخشدار  یاومد و با صدا کمونی نزد یکسر 

 .کشهیعذاب م ینطور یبمونه... ا نیزم  یرو ادیجادوگر ز هی یجنازه  ستیخوب ن -

مثل   زانمونی جهان دوروبرمون هم ساکت شد. مرگ عز  یحرف کسر  نی. انگار با امیساکت شد همه
 گفت:  یآروم  ی. آال با صداشدیم دهی سرمون کوب  یپتک تو

 هم... یتیدفن بشه... آرمنداشت؛ حداقل با آرامش  یمرگ آروم  یاسی... گهیدرست م یکسر  -

 .شدن بود. لعنت به من.. ی رو بهش نداد. قلبم درحال متالش  شتریحرف زدن ب یاجازه  بغضش

 گذاشت و گفت:  یتیآرم ینه یس یسرش رو رو آال

 ...تپهی نم گهیقلب مهربونش د -

 تر ادامه داد:گرفته  یکسر 



 ماه کامل 

327 
 

 دفن... یاسی  شیرو هم پ  یت یآرم -

 یهام داغ و سوزان رو . اشکمینسبت بد یتیمرگ رو به آرم میتونستینم  چکدوممونیه انگار
  کنه؟ی م هیمهم بود هوداِد بزرگ گر گهی . دافتادنی هام مگونه

 !کنمی من زندس... اون نمرده... حسش م  یِ تیآرم

نگاهم کرد و همگام با من   رونیرد کردم و بلندش کردم. آال ح  یتیپاها و گردن آرم ری رو از ز هامدست
 .ستادیا

 ش؟ یبریم یکجا دار  -

 گفتم:  رفتم،ی م رونی که به سمت ب یدرحال 

 من نمرده... اون فقط خستس!  یِ ت یآرم -

 و گفت:  ستادیجلوم ا ماکان

 نکن هوداد... بذار به آرامش برسه!  یوانگید -

 نگاهش کردم و گفتم:  یشاک

 . دیدفنش کن دیخوا ی اون نمرده که م -

راه    یلیمن خ یزدم. تا قلمرو رونی اما بدون توجه بهشون از قصر ب رنیکردن جلوم رو بگ یسع  یلیخ
از خودم دورش کنم. به صورت   خواستمی . نمرفتمیبغلم بود راه م یتو  یتیبود و من همونطور که آرم

 رو باز کن.  تی جنگل  یهاهات رو باز کن کوچولو... اون چشمنگاه کردم. چشم شی مهتاب

ختم ت  یرو رو  یتی. وارد کلبه شدم و آرمدمیام رسکردم و به کلبه یرو ط  یطوالن  ریاون مس  بالخره
مهم   گهی... دهیگر ری هوا زدم ز یدستم گرفتم و سرم رو روش گذاشتم. ب یهاش رو توگذاشتم. دست

مهم بود که  الن... فقط انهی رو بب امهیگر یمهم نبود کس گهی... دکنهی م هینبود هوداِد بزرگ داره گر
کردم. با   هیهمون حال بودم و گر یچند ساعت بود که تو دونمی بودم. نم  ایآدم دن نیتردرمونده

بود.   یهمه چ یایقرمز و ورم کرده گو یهاهام رو پاک کردم. گرچه اون چشماومدن آال و ماکان اشک
 گرفته گفت:  یآال با صدا
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 هم به آرامش برسه.  یت ی... بهتره آرممیری مراسم بگ یاسیامشب قراره واسه  -

 با پرخاش گفتم:  از جام بلند شدم و یشاک

  یراحت  نیخواهر؟ به هم یذار یتو اسمت رو م کنن؟ی آدم زنده رو دفن م  هیمگه  ؟یدفنش کن  -
 ؟ یخواهرت رو به سمت مرگ بفرست یخوایم

به  یمشت  گفتیکه م یازد. از جام تکون نخوردم و آال با هرکلمه نمیبه س یبه سمتم اومد و مشت آال
 . دیکوبی م نمیس

 ه من راحته؟ که با خواهر مثل دسِت گلم وداع کنم؟ نه... نه... واس یفکر کرد -

 تمسخر ادامه داد: با

دوستش رو با   نیچشمش بهتر ی... جلویزن یم نهیکه االن سنگش رو به س یی نه هوداد بزرگ! تو -
راه واسه زنده موندنش وجو داره...  هی دونستمی... اگه مادیاز دستم برنم ی... من کار یکشت یسنگدل
 .کردمی نم  غی راه... مطمئن باش ازش در هیفقط 

 موهام فرو بردم و گفتم:  یدستم رو تو کالفه

 .خواستمی بکشمش... نم  خواستمی رو رفتارم نداشتم... نم  یکنترل  یمِن لعنت-

 پس حاال بذار خواهرم به آرامش برسه! -

 گفتم:  قاطع

 نه! -

 و گفت:   دیآال رو به سمت خودش کش ین ساکت بود؛ بازوکه تا اال ماکان

 .میزمان بد کمی ... بهتره میندار یو حال خوب  میاالن هممون تحت فشار -

 و گفت:  دیکش رونیبازوش رو از دسِت ماکان ب آال

 بمونه.  نیزم  یبعد مرگش جسدش رو  ستی حقش ن یجادوگر  چی... هکشهیخواهرم داره عذاب م -
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 آال رو گرفت و گفت:  یمحتاطانه دوباره بازو ماکان

 . میواسه برگردوندن آال باشه... بذار فکر کن یراه  دیشا -

 گفتم:  آروم 

 بتونه کمکمون کنه.  دیملکه آروشا شا -

 به سمتم برگشت و پوزخند زد.  آال

 . کشهیآخرش رو م ی... خاله... داره نفساای ملکه آروشا  -

 نگاهش کردم.  شوکه

 اتفاق افتاد؟ نیچطور ا -

 به سمتم برداشت و گفت:  یقدم ماکان

رفته بود اما  نیازب  اریماز اهِ ی. طلسم سمیو به اطراف نگاه کرد میما تازه به خودمون اومد یتو که رفت -
ون . ما بد ختی زهر خودش رو ر نی ملکه زده بود آخر نهیس  یکه به قفسه یاقبِل مرگش با ضربه  ار یماز
 . ادیبرنم  ونازم یکار  گهیوجود ملکه وارد شد و االن د یزهر ذره ذره تو میبفهم  نکهیا

 گفت:  نیغمگ آال

 بدم تا کمتر زجر بکشه.  نیدردش رو تسک  یفقط تونستم کم  -

رو   یادیز یها... آدم میرو از سر گذرونده بود یادی روز اتفاقات ز هی ی. تومیوارفته و داغون بود هرسه
 .میاز دست داده بود

 یشونم گذاشت. بهش نگاه کردم... موها یرفت. ماکان دستش رو رو رونی حرف از اتاق ب یب آال
 کرده بود.  هیاونم مثل من گر دادیقرمزش نشون م یهاشلخته و چشم

 دارن.  ازیمردم بهت ن  نیپسر... ا ایزودتر به خودت ب  -

 ت. رف  رونی نگفتم و ماکان هم از کلبه ب یز یچ
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 """ 

 

باور   تونستمی . نمکردمی رو نوازش م شی شمیابر ینشسته بودم و موها یتیبود که کنار آرم هاساعت 
آرامگاه  یتو دیچقدر دردناکه و با  نیزم یجادوگر تو هیکه بودن جسد  دونمیندارمش. م گهیکنم که د
  دستازش  توستمی.. اما من نمبشه.  بشونینص یبه خاک سپرده بشن تا آرامش ابد شونیاجداد
 بکشم. 

 زدم.  رونیو از کلبه ب  دمیسردش رو بوس یشونیمرتب کردم. پ یتیآرم یجا بلند شدم و پتو رو رو از

از  دیجادوگر نبا  هی نیموقع تدف گفتی. قانون مدمی جادوگرها دو یشدم و به سمت محله لیتبد
 که مهم نبود، بود؟  ازیچ  نیا گهیباشن اما االن د یاگهید یهاگونه

. افتادمیم  کرد،ی نوازشم م یوقت یت یگرم آرم یهادست  ادی و من  دیچ یپیگردنم م یموها ونیباد م 
انگار من   شه؟یحالِت ممکن از من گرفته م نیکه دوستش دارم به بدتر یشد؟ چرا هرک ینجور یچرا ا

. گرگم دمی . از ته دل زوزه کشکنمی هم گرفتارش م  گرانی که د کیو تار اهیطلسم س هیطلسم شدم... 
 مند شدم و حاال....عالقه ی ها به کساز من ناراحت بود. بعد سال شتریب

شدم. همه جا خلوت و ساکت بود. آروم قدم برداشتم و به  لیو تبد ستادمیمحله ا یورود یجلو
 یجنازه  ع یشته بودن. دارم به تشبار گذا لویهام صدها ک شونه  یسمت قبرستون راه افتادم. انگار رو

 داره نه؟که خودم باعث مرگش شدم. خنده رمی م یکس

اونجا دعا   ع یغسل و تش  یوسط قبرستون قرار داشت که برا ی. محراب بزرگ دمیقبرستون رس  یورود به
  ینیسنگ یفضا  نیسرزم نیا ی. قبرستون جادوگرها از هرجاکردنی و بعد جنازه رو دفن م خوندنیم
... آال شونبدرقه نوادگان یحضور دارن برا  نجایاجداد جادوگران ا یاونا داره. تمام ریگونه غ هی یبرا

و   دمیکش یق یبود. نفس عم ستادهیا هیتر کنار بقعقب یبود و ماکان هم کم ستادهیجلوتر از همه ا
  ریدوشم بود و من ز یرو ادیز یهانگاه  ین ی. سنگکردنیوارد شدم. انگار هزارنفر داشتن من رو نگاه م 

 همه فشار درحال له شدن بودم. نیبار ا
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جا حضور داشتن  که اون  یجادوگران یکارش تما نیحضورم شد و به سمتم برگشت. با ا یمتوجه آال
جادوگران نبود. سکوت بود   یهااز زمزمه یخبر  گهیحبس شد. د امنه یس یبه سمتم برگشتن. نفس تو

 جارو دربر گرفته بود.اون یکه فضا

 رمق گفت:  یب آال

 . ادیب  نیبذار -

  رونیب قی و عم نیحرفش جادوگرها از هم فاصله گرفتن و راه عبور رو باز کردن. نفسم رو سنگ نیا با
  یز یم اگه آال چ. مطمئن بود ستادمیعبور کردم و کنار آال ا نیسنگ یو اون نگاها تی جمع نیدادم. از ب

 نیا  از یراحت نیهستن. به هم یی. جادوگرها موجودات انتقام جومردمی م جان یمن ا گفتینم
  یصندل  یملکه آشا بود. آماندا که رو کیاز افراد نزد یاسیکه  ی. اونم وقتکردنی موضوع گذر نم 

 دارش نشسته بود؛ سرد و خاموش نگاهم کرد.چرخ

که   یاسی یصد چه بدون قرض من اون رو کشته بودم. به جنازه گفتن نداشتم. چه از ق یبرا یز یچ
شده بود و دورش پر از   دهیکش دی سف یپارچه  هیگذاشته شده بود، نگاه کردم. روش  یتخت بزرگ یرو

هاش رو به سمت آسمون گرفت. همه و آماندا دست  ختیر  یاسیها رو دور جسد شمع بود. آال نمک 
 بلند شروع به خوندن دعا کرد:  یو آماندا با صدا میقدم عقب اومد هی

را در    یمرده اند... ما جادوگر  دیکردی که فکر م ی... جادوگران میما از خون جادوگران هست-
 انی شکارچ  یخواند... وقت یکه جادو  در درون سرمان م  ی.... در حالمیکن یحمل م مانیهااستخوان

به   دیبا یکردند جادو را به آتش بسپارند... شخص  یکه سع یکردند... وقت  یجادوگر، اجداد ما را زندان
...  دیرا بسوزان  یاز هست یبخش  دیتوانینابود کرد... شما نم توانی که جادو را نم دادی آنها هشدار م 

 بوده! شهیهم که یز یچ

که داشتم   ی ها عذاب وجدانحرف   نیدعا و ا نیاتمام حرفش بهم نگاه کرد. انگار خشک شده بودم. ا با
 یهاجادوگران هم با گرفتن دست  هیبق  بارن ی. آماندا دوباره شروع به خوندن کرد و اکردی رو بدتر م

  گفتندیها مونکه ا یاروشن شده بودن و با هر کلمه  یاسیدور  یهابا اون همراه شدن. شمع  گهیهمد
دادن قدرتشون بود.  شی جور نما  هیمراسمات  نی. اشدی ورتر م اطراف قبرستون شعله یهامشعل

  نیآخر ی. برا ذارنیاجدادش تورو راحت نم یجادوگر رو داشته باش هیهرچقدر جرعت کشتن  کهنیا
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خاموش   ونستروشن شده در قبر یهاش یآت یها رو تکرار کردن و با اتمامش تمامبار همون حرف 
 شدن.

بودن   یاسی یهای دسته از جادوگران که از هم نسل هیو   دیپاش یاسی یجنازه  ی آال آب مقدس رو رو 
و در سکوت تماشاگر کارهاشون  می فاصله گرفت هیجلو اومدن و جنازه رو بلند کردن. من و ماکان از بق

به  شهیهم یرو برا یاسیجسد؛  یخاک رو  ختی و با ر  ختنی. جادوگرها جسد رو داخل قبر رمیبود
. جادوگرها هرکدوم گل شدیتر م گلوم هر لحظه بزرگ و بزرگ  یفرستادن. بغض تو شیآرامگاه ابد

اونجا نموند. به  یقبر گذاشت و قبرستون رو ترک کردن. به جز من و آال و ماکان کس یرو  یسرخ
 زمزمه کردم: . بغضم رو فرو خوردم و دمیسنگش کش یسمت قبر رفتم و دستم رو رو

 رقم بخوره.  ینطور یا انتیپا  خواستمی شه. نم ینطور یا خواستمی ... نمیاس ی خوامی معذرت م -

اش  سرخ و ورم کرده یهاچشم تو چشم شدم. چشم یسرم رو باال آوردم و با کسر  یحس نگاِه کس  با
 حضور داشته. جانیاز اول مراسم ا دادینشون م

  یاسی بار با  نی آخر یبرا یتا کسر  می قبرستون رفت رونیسه به بام گذاشت و هرشونه یدست رو ماکان
. آال با  میاز محل خارج شد م یرفتی و همونطور که راه م مینشد  لیوداع کنه. نه من نه ماکان تبد

 گفت:  یاگرفته یصدا

 نه؟ی خواهرم رنِگ آرامش رو بب یخوای هنوزم نم -

 : دمی و بهش توپ دمیموهام کش یتو یدست کالفه

 اس.بس کن آال... اون نمرده... اون هنوز زنده  -

 ماکان گفت:  بارنیا

... االن اجدادش... پدر و یدیرو عذاب م  یتیآرم یدار  تیهوداد... تو با خودخواه ایکوتاه ب  -
 .یمادرش... همه منتظرش هستن و تو اون رو بخاطر خودت معلق در هوا نگه داشت

 برگشتم. دوقدم جلوتر رفتم و به سمتشون  یعصب

 .کنمیاون نمرده... من حسش م نیست یچرا متوجه ن -
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 جلو اومد و گفت:  یو ماکان هردو محزون نگاهم کردن. آال قدم آال

 خوامیمن نم  ه؟یاز تو اما چاره چ شتریب یقبولش برات سخته... واسه منم سخته... حت دونمیم -
 عذاب باشه. یخواهرم تو

 زدم:  ادیگوشام گذاشتم و فر یرو رو دستم

 . نیمسخرتون رو تمومش کن یحرفا  نی... انیکنبس  -

 

 《یت یآرم》

. انگار اون  اد یهام رو باز کنم... اما من خوابم مچشم خوادی داره ازم م  دمیشنی... مکردی صدام م  یکی
 که دوباره گفت:  دیمغزم رو شن یفرد، صدا

 .یدار  یدایز ی... تو هنوز کارهایبخواب دیتو نبا -

. به همون دنیکشی صورتم م یمخمل رو رو یپارچه هیانگار   زدیحرف م  ینرم و رسا بود. وقت صداش
هام رو باز کردم. همون دشت  ناخودآگاه چشم گهی! اون قدر صدام کرد که دفیشدت نرم و لط 
 من رو عوض کرد! یزندگ ریکه مس ییجاسرسبز... همون

 لبهام نشست. یپر رو  ینگاه کردم. لبخند به سبک دمیسف  یجام بلند شدم. به بالها از

 ؟ یت یآرم -

 ام؟ها! من مردهبود... مثل فرشته  باینرم... به سمتش برگشتم. چقدر... چقدر ز یصدا همون

به سمتم برداشت و دوتا   یداشتم. اون زن، قدم یبی حس عج هیاومدم بهشت؟ تنم مورمور شد.  االن
  یها... چشمباشی هاش گرم بود. لبخند زگرمش گرفت. چقدر دست  یهادست  یسِت سردم رو تود

مهربون   یفرشته  هیو بزرگش از اون   دیسف یها... بالشیاحالت قهوه خوش   یسبِز براقش... موها
 گفت:  فشینرم و لط  یساخت. ناخودآگاه بهش لبخند زدم. با همون صدایم

 . نمتیبیحالم که ماما خوش  آمد بگمبهت خوش  تونمی نم -
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هام مانور  چشم یهاش توهام نشست. چشمگونه یرو   بارن یهاش اشد و دست ترق یعم  لبخندش
 بود؟  ی. با تعجب نگاهش کردم. اون کدمیهاش دچشم ی. رد اشک رو تو دادیم

 ! یچقدر... چقدر بزرگ و خانم شد -

 

 《هوداد 》

قبول کنم...  تونستمی قلمروم رفتم. نم یکه با ماکان و آال داشتم به سمت مرزها یاز بحث بعد
رو دفن کنن؟ اون  یت یآرم یراحت نیبه هم ومدیکنم. چطور دلشون م یخودم رو راض تونستمی نم

عقل از سرم   دمیجارو داون یاوضاع آشفته یو وقت دمی. بالخره به مرزها رسکنمی نمرده من حس م
  لی با دل ل،ی دل یبودم که ب  ختهیو بهم ر یعصب  یبودن اما من به حد دهیترس دنمیزهام با د. سربادیپر

 یندارم؛ سع یحال خوب  ادیز دن یها هم که د. اونزدمی و سرشون داد م کردمی با همشون دعوا م
. دیکش  ریت  بمکه قل دادمیاز سربازها گوش م یکی یها. داشتم به حرف چنی به پرو پام نپ  ادیز کردنیم

  یبود؟ سرباز ب  یچه درد نیقلبم مشت کردم. ا یکه از درد خم شدم. دستم رو رو دیکش ری ت یطور 
بود که توان حرف زدن نداشتم. سرباِز   دینه اما اونقدر درم شد ایکه خوبم  دی پرسی چاره مدام ازم م

 وارد اتاق شد و با تته پتته گفت:  یاگهید

 .کننی رو دفن م  یتیبانو آرم ...ربان... دارن... دارن جسدق  -

 کردن؟ ی م کاری. داشتن چزنهیقلبم نم گهی لحظه حس کردم د هی

رو کنار زدم و به سرعت از مقر خارج شدم.   دنیپرس یمدام حالم رو م یکه با دستپاچگ یسرباز  دوتا
 . زوزه پشت زوزه... دیدوی م یتیپروا به سمت آرم  یگرگم بود که ب ن یشدم و ا لیتبد

 یدکمه کارشونن یبه قلبم بسته بودن و حاال با ا تی نامید هیشدن بود. انگار  یدرحال متالش قلبم
  یتیشده بود. چطور تونستن؟ بهشون گفتم آرم لیتبد کهیانفجارش رو فعال کردن. قلبم به هزار ت 

 .. چطور تونستن... چطور.... نیبهش زمان بد  دیاس... گفتم بازنده

. دمیشدم و به سمت قبرستون دو  لیجادوگرا برسم. تبد یتا به محله  دیچقدر طول کش دونمینم
بودن. تا   ستادهیقبرستون ا یورود ی. چندتا جادوگر جلوومدیم رونیب نم ینفسم سوزناک از س

بهشون نکردم و خواستم پسشون بزنم و وارد   یگرفتن. توجه  ینگاهشون به من افتاد حالت تدافع
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من رو به شدت به عقب پرت   یدسته جمع  یها مانعم شدن و با خوندن وردبشم. اما اون  قبرستون
  یخورد شدن و رو  هاششهیش  یبرخورد کردم و تمام ی اه یگ یداروها یبه مغازه کهی کردن. به طور

هام  توجه به درد  یاما من ب دیچ ی تنم پ  یو سوزشش تو دنیتنم رو بر هاشهی . خرده شختنی سرم ر
 خواستمی هارو به دندون گرفتم. نماز اون  یکیشدم ک به سمتشون حمله کردم. گردن  لیتبد

پرتش کردم. دوتا جادوگر   یابشه دندونام رو فشار دادم و به گوشه هوشیکه ب یبکشمش؛ فقط تا حد 
 یشتر یدرد ب  بارن یخوندن و به سمتم پرتاب کردن. دوباره به عقب پرت شدم و ا یدوباره ورد گهید
برام مهم نبود.   یچیور شدم. االن هدوباره حمله  اوردمیکم ن هان یا یبدنم حس کردم. با تمام یتو

اس... حسش من زنده ی. جادوگر کوچولورمیرو بگ ی تیآرم نیتدف یزودتر جلو خواستمی فقط م
 !کنمیم

  یهامکث کردم. چشم دنشیپشتشون ظاهر شد. با د ی کسر  دم؛یاون دوتا جادوگر که رس یک ینزد به
وارد قبرستون  یها هم بدون حرفدوتا کرد و اونبه اون یاسبزش غرق خون بود. با سرش اشاره 

 . ستادمیا یکسر  یشدم و روبرو  لیشدن. دوباره به حالت انسان تبد

 ؟یکه مانعم بش یخوای نم -

 نگاهم کرد. نگفت و فقط سرد و خاموش  یز یچ

  ینگاه میو ن ستادمیزدم و خواستم وارد قبرستون بشم که بازوم رو گرفت و مانع شد. سرجام ا ارشکن
 گفت:  یاگرفته یبهش کردم. با صدا

 بخاطر اون مرد... بذار به آرامش برسه. یاسی -

 زدم و گفتم:  یدستش از دور بازوم باز شد. پوزخند کار ن یدادم و با ا هلش

 موضوع رو؟   نیا نی فهمیمنمرده... چرا ن  یت یآرم -

کارش گوشام شروع به سوت   نیکرد. با ا یشروع به خوندن ورد یحرکت کنم که کسر  خواستم
 گوشام گذاشتم. دردش طاقت فرسا بود. یهام رو روکردن. از درد خم شده بودم و دست  دنیکش

 ... خودخواه نباش هوداد!رسهیم  یبه آرامش ابد یتیآرم  یصبر کن کمیاگه  -
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دستش الماس بود   هی ینگاه کردم. تو یو نفس زنون به کسر  ستادمیتوانم ا نی ! با آخرذارمی ... نمنه
. به کردمیها و گردنم حس م گوش  یخون رو رو  یسیرو به سمت من گرفته بود.خ اشگهیو دست د

 .قدم برداشتم  یزور به سمت کسر 

 نکن هوداد! یونگید -

دهنم حس   یطعم خون رو تو بار نیبه سمتم اومد و ا  یشتر یب  یرویرو برداشتم موج ن یبعدقدم  تا
 .  شدیم ختهی ر نی زم یبود که رو کردم. سرفه کردم و خون

 

 《یت یآرم》

نه اون... انگار   زدمی . نه من حرف ممیزدیزار قدم م سبزه یمهربون تو یتو دست اون فرشته دست
اسمش   یببرم. حت نیآرامش رو از ب  نیبا حرف زدن ا خواستمی داشتم و نم  یآرامش خاص هی ششیپ

 ...میاز زندگ  یاتر از هر لحظهاما آروم بودم... آروم  دونستمیرو نم 

هوداد   نجام؟یها اومد؟ من چرا اسر بچه ییچه بال کهنی. به ا کردمی فکر نم یچی اون لحظه به ه یتو 
 ... یاسی شد؟یچ

  یمثبت و مهربون یزن قدم بزنم. انرژ   نیدست ا یها دست توساعت  خواستیلحظه فقط دلم م  اون
. به روبروم  ستادمیو منم به طبع اون ا ستادیحسش کرد. زن ا  شدیم یو به راحت شدیازش ساتع م

  یکلیه یرنگارنگ احاطه شده بود. دِر کلبه باز شد و مرد یهاکه تمامًا با گل  یچوب  ینگاه کردم. کلبه
به عقب رفت. با تعجب نگاهش   یخورده قدم کهی اومد. تا نگاهش با ما افتاد  رونیو قد بلند ب 

 یهاو بال   کلی . در مقابل قد و هستادیا کمیبرداشتو  نزد ی. به خودش اومد و به سمتم قدمکردمیم
 : فتگ یلرزون  یمشخص بود. با صدا شی آب یچشما  یفنچ بودم. رد اشک تو هیمن  کرشیغول پ

 من چقدر بزرگ شده!  یدختر کوچولو ؟یودتخ -

 ... دختر کوچولو....شدیسرم اکو م یتو صداش

غرق   یهاو هردو با چشم ستادیبه عقب اومدم.  اون زن کنارش ا  یقدم ه؟ی... منظورش چمنظورش
 . اونا... اونا.. کردنی اشک نگاهم م
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 مامان... بابا!  -

  دهیکه حاال فهم ی. من و زن دنیبه سمتم اومدن و من رو در آغوش کش  عیهردو شکست و سر بغض
بود.  دهیچ ی دورمون پ یدفاع وارید هی. مثل میبزرگ پدرم استتار شده بود یهابال یبودم مادرمه تو

 نشونیس ی کردم. سرم رو از رو هی آغوش گرمشون گر یتو   یهقم بلند شد. مدتبغضم شکست و هق 
 یهام تواما همچنان دست  میاز هم فاصله گرفت یمهربونشون نگاه کردم. کم یها کردم و به چشم دبلن

 بود. بغضم رو فرو خوردم و گفتم:  ریگرمشون اس یهادست

 !نمتونی بار بب هی... فقط باره ی یلحظه بودم که فقط برا نیچقدر منتظر ا دیدونی نم -

 زد و گفت:  یلبخند مادرم

 .میداشتی ... تو.... آال... ما چشم ازتون بر نمزمیعز می تک لحظاتتون بودتک من و پدرت شاهد -

 هام جمع شد و گفتم: چشم یتو اشک

 !شهی... باورم نمشهیباورم نم -

تا   دمیکش  یق یآغوشم بودن. نفس عم یرایها هم با جون و دل پذآغوششون رفتم و اون یتو دوباره
!  یِ بهشت یبو  هیبو رو دارن؟ انگار   نیپدر و مادرها ا یبکشم. همه هیهردوشون رو به ر یعطر خوشبو
 ازشون فاصله گرفتم و گفتم:  یبود! کم  جان یاونم ا یآال... کاشک 

 . نهیشمارو بب خواستیدلش م یلی ... اونم خادیب می به آال هم بگ دیبا  نجا؟یاومدم ا یمن چطور  -

صورتم اومده  یکه رو یینگاهشون کردم. بابا، موها یو با نگران صورتشون نشست یرو  یناراحت گرد
 گفت:  نی بودن رو کنار زد و غمگ

 دختر قشنگم. یبمون  نجایا ادیز یتونی تو نم  -

 خورده گفتم:  کهی

 ! من محاله دوباره شمارو از دست بدم! ؟یچ -

 بازوم گذاشت و گفت:   یدستش رو رو مامان
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 ! یاچون هنوز زنده یباش جان یا یتونی ماست... تو نم  یآرامگاه اجداد جا نیدِل من... ا زی عز -

 رو تکون دادم و گفتم:  سرم

 زنده باشم! خوامی .. نمشما باشم.  شی پ  جانیا خوامی ... من مخوامی رو نم  ینه... نه... من اون زندگ -

 گفت:  بابا

ها رو رها  اون  یتون یداره... تو نم ازی نبهت   نی... اون سرزمیکار واسه انجام دادن دار  یتو هنوز کل  -
 . یکن

 و گفتم:  دیترک بغضم

 اونجارو اداره کنن.  توننی... آال هست... هوداد.... ماکان.... اونا مخوامی نه... نم -

...  بارکی.  دیموهام رو بوس  یهاش رو دورم حلقه زد. روو محکم دست  دیبغلش کش یمن رو تو بابا
 دوبار...صدبار.... 

 باشم.   نجایا خوامی دوباره از دستتون بدم... م خوامی من نم -

بهم زد و مامان هم بهمون اضافه شد. با   یبابا نگاه کردم. لبخند یآب یهارو بلند کردم و به چشم سرم
ها بود و  . بابا مثل سوپر مدلمیداشت اما در مقابل بابا هردو فنچ بود یمامان هم قد بلند نکهیا

  نی. مامان... بابا... چقدر منتظر ادیدرخشی اما مهربونش م  یجد یافهیاون ق یتو شیآب یهاچشم
صورتم   یهام پر شد. مامان دستش رو رو روز بودم که صداشون بزنم. نگاهشون کردم و دوباره چشم 

 گذاشت و گفت: 

 شدن؟   یخوشگلت چرا ابر  یچشما -

 گفتم:  یزونلر یصدا با

 دوباره از دستتون بدم.  خوامی من... من نم -

 و گفت:  دیهمون لبخند گرم و مهربونش رو به روم پاش بابا

 دختر خوشگلم. یدی ما رو از دست نم وقتچ یتو ه -
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 قلبم گذاشت و ادامه داد: یو مامان دستش رو رو میاز هم فاصله گرفت  یکم

 ! میقلبت یتو  جان یا شهیما هم -

 قلبم بود گذاشتم و گفتم:  یدستش که رو یرو رو دستم

 شما رو کنارم داشته باشم. خوام ی هست... من م ادتون یفقط  نجایاما ا -

 ادامه دادم: ونیآورد و من گر نیی دستش رو پا مامان

 . میدار اجیما بهتون احت  ن؟یچرا... چرا مارو تنها گذاشت -

 و گفت:  دیتلخ خند مامان

  میتونستیاز نبود ما براتون بود. ما نم  شتریبخاطر شما بود... درِد نداشتن شما ب میکه کرد یما هرکار  -
 .میاز دستتون بد

 و گفتم:   دمیکش یانداختم وآه نیی رو پا سرم

 رو اداره کنم.  نیاون سرزم تونمی من نم -

 ام رو باال آورد و گفت: اش چونهبا انگشت شست و اشاره   بابا

 مانیکنه... من و مادرت بهت ا یرانحکم   نیبه اون سرزم تونهی که م یهست یکس  نیترقیتو ال -
 .میدار

 ن؟ یکنارم بود شدیم ی مهربون... چ یهاصورت  نیهر دوشون نگاه کردم. به ا به

بهم داده بود  یاس یکه  یسرش رو عقب برد و به گردنبند ی. کم دیرو بوس میشونیبغلم کرد و پ مامان
 اشاره کرد.

 نگاهش کردم.  یگردنبند گذاشتم و سوال یرو رو دستم

خودشون رو   یرویاز ن  یگردنبند رو برات ساختن و هرکدومشون کم نیا گهیها باهم دالهه یهمه -
 . دنیدرونش دم
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 ادامه داد:  بابا

مارو   ی... بخوا یتیقعهر مو یکه هرموقع دلت خواست... تو  دهیاجازه رو بهت م  نیاون گردنبند ا -
 .یو صدامون بزن   یلمسش کن هیفقط کاف ینی بب

 گفتم:  جانی باز شد و با ه  یلبام به لبخند کمکم

 ارم؟ ی ب تونمیهرموقع؟ آال رو هم م -

 و مامان گفت:  دنیو مامان هر دو خند  بابا

  جانیگردنبند شما رو به ا نیاونوقته که ا یصدامون بزن هی... فقط کافادیب تونهیمعلومه که اونم م -
 . ارهیم

 آغوششون و سفت بغلشون کردم.  یرو پرت کردم تو  خودم

 !ادیدوستون دارم... دوستون دارم ز -

 شدن. دهیدر هم تن کیک هی یهاه یهاشون رو دورم حلقه کردن و بالهامون مثل الهم دست هااون

 با گفت: به اجبار ازشون جدا شدم و با   یاز مدت بعد

 ... هوداد منتظرته!یوقتشه بر  گهید -

 من! یِ . هوداد... پسر گرگدی حرفش دلم لرز نیا با

 سرم اشاره کرد و گفت: به پشت  مامان

 تا روحت به بدنت برگرده.   یبر   رونیدر ب  نیفقط الزمه از ا -

 . شد یساطع م یادی زار ظاهر شده بود و ازش نور زدر بزرگ وسط سبزه هیعقب نگاه کردم.  به

. بلند رفتمی ها بود عقب عقب م که روم به اون  ی. درحالدمشونیهردو رو بغل کردم و بوس دوباره
 گفتم: 

 با آال!  بارنی... اگردمی بر م  -
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هاشون رو برام تکون دادم. دستم رو باال بردم و ازشون  و هردو دست  دیمامان رو در آغوشش کش بابا، 
 منن... من!  یها خانوادهبودن. اون ییبا یز یهاکردم. از دور مثل مجسمه  یخداحافظ 

همه  یاو آروم پام رو درون در گذاشتم. لحظه  دمیکش  یقی . نفس عمستادمیو ا  دمیبه در رس   بالخره
 محض! یاهی هام رو بستم بعدش سشد و ناخودآگاه چشم یجا نوران

 《هوداد》

و    کردمیخودم حس م  یرو رو روش ی نگاه کردم. همچنان ن یدهنم رو تف کردم و به کسر  یتو خون
  شتریقدرتش رو از من ب یبودم اما اون الماس لعنت یاز کسر  تری. من قوومدمی کم داشتم از پا در مکم
  یکسر . تا خواستم به طرف  دادمی رو از دست م یتی آرم شهیهم یبرا اوردمی. من اگه کم مکردیم

  نیزم ی حرکت رو نداشت رو ن یچون انتظار ا یو کسر  دیروش پر  یرنگ یحمله کنم گرِگ خاکستر 
که روم بود هم برداشته شد. به سرفه  یافتاد و الماسش از دستش افتاد. تا الماس افتاد انگار فشار 

و زوزه   نداختبهم ا یماکاِن نگاه کردم. گرگ ماکان نگاه دونستمی و اون گرگ که م یافتادم و به کسر 
  یتیو واردش شدم. همه دور جسد آرم دمیواسش تکون دادم و به سمت قبرستون دو ی. سر دیکش

  لی. تبدشدی تموم م  یهمه چ دیرسیبه اتمام م  ورد نیحلقه زده بودن و درحال خوندن ورد بودن. اگه ا
واسم مهم   یچیه گهیپرت کردم. د یاشدم و به سمتشون حمله کردم. هرکدوم از جادوگرا رو به گوشه 

 کارم بکشمشون! نینبود. مهم نبود ممکنه با ا

. آال دمی سرش پر یو به آال که روبروم بود نگاه کردم. آال تا خواست ورد رو کامل کنه رو  دمیکش زوزه
 زدم:  ادیشدم و فر لی همون حال تبد ی. توشدم یتقال کرد تا بلند شه اما با وزنم مانعش م 

 تمومش کن آال! -

 زد:  غیهم ج آال

 تو تمومش کن هوداد... بذار بره!  -

. می. خشک شده بودمیکردیشروع به سرفه کرد. هردو شوکه بهش نگاه م یتیخواستم داد بزنم آرم تا
  کردیکه سرفه م یدرحال یتیبلند شدم و به سمتش رفتم. آرم عی! سردونستمیاس! ماون... اون زنده

  ینگاهم کرد و با صدا یتیکنم. آرم کاری چ دونستمیزده بودم که نم جانیسرجاش نشست. اونقدر ه
 گفت:  یاگرفته
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 هوداد...  -

اس... .. نبود... اون اون زندهاز درد گفت. مهم نبود. یآخ  یتیآرم کهیبغلش کردم. طور   سفت
از کجا   دونستمی. نم کردمیازش فاصله گرفتم و جز به جزء صورتش رو نگاه م ی ! کمنجاسیسالمه... ا

  طوافو  دمیبوسی صورتش رو م   یتک اجزا... تک ینیها... ب... گونه یشونیها... پشروع کنم. چشم
 گفتم: چسبوندم و  شی شون یرو به پ میشونی. نفس زنون پ کردمیم

 آرامش... آرامش من! -

 《یت یآرم》

هام رو باز کردم. هجوم هوا به و چشم دمیکش یق یبود. نفس عم  قیخواِب عم  هیشدن از   داریب مثل
هوداد اسمش رو زمزمه   دنینفر سرم رو باال آوردم و با د هیام شد. با حس حضور باعث سرفه امهیر

 کردم: 

 هوداد؟ -

 من! یآغوش گرم بود. پسر گرگ نیآغوشش فشرده شدم. آخ که چقدر دلم تنِگ ا یبعد تو یاهیثان

رو    شیشونیاجبار! پ نیبودم از ا ی و من راض دادی هاش طواف مصورتم رو با بوسه  یبه تک اجزا تک
 چسبوند و زمزمه کرد:  میشونیبه پ

 آرامش... آرامش من!  -

 .میاز هم فاصله گرفت  یکم

 ؟ یت یآرم -

آغوشم انداخت و   یخودش رو تو هی. با گرکردیطرف صدا کشوندم. آال لرزون نگاهم م رو به نگاهم
 گفت: 

 کشتم؟ی من... من داشتم خواهرم رو م کردم؟ی م کاریمن داشتم چ -

 رو نوازش کردم و گفتم:  پشتش
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 نداره! یرادیا -

و ماکان هم به جمعمون اضافه شدن و با    ی. کسر شدیرد و بدل م نشونیفاصله گرفت و نگاهم ب ازم
تکشون تنگ  تک  یخورده نگاهم کردن و بعد که به خودشون اومدن بغلم کردن. دلم برا کهیمن  دنید

  یو کسر  . آالمیهوداد رفت یشده بود. هوداد کمکم کرد تا به کلبه خودش برگردم. همه باهم به کابه
نابود شد و    اریکرد که ماز فیفنم کنن. آال واسم تعرزنده زنده د خواستنیهردو شرمنده بودن که م

نبود و مردم دوست داشتن   نیسرزم یتو اهیس یرویاز ن یخبر  گهیبرگشته. د یبه حالت عاد یهمه چ
  میتونیم یبه راحت  گهیو د دمیکردم که مامان و بابا رو د  فی. منم واسش تعرننیهرچه زودتر من رو بب 

. هوداد، آال و ماکان، مثل دیبوسیکرد و من رو م  هیبغلم گر یها توعت حرفم سا  نی. آال با امشونینی بب
روز استراحت سرپا شده بودم. قرار بود امشب  هی. بعد کردنی و ازم مراقبت م گشتنیپروانه دورم م
  یام کرده بود و من براجشن آماده   یبرا البشم. آ یمن رو برگزار کنن و به همه معرف یجشن تاجگذار 

 داشتم.  جانی با مردم ه  ییارویرو

لباسم بود که با   یرو یتنم بود. شنل بلند یارنِگ ساده  یمشک  راهنی نگاه کردم. پ نه یآ یخودم تو به
  ختهیشده بود. موهام رو فرق گرفته بود وحالت دار و باز دورم ر نییتز   یرنگ ییطال یها و نوارهاگل

دور کمرم   تش. دسدمید نهیآ  یسرم توهوداد رو پشت  ریصورتم بود. تصو  یرو  یمات شیبود. آرا
 و گفت:  دیچ یپ

 !ننیاشون رو بب زودتر ملکه  خوادی مردم دلشون م-

 زدم و گفتم:  یدستش گذاشتم و لبخند پر استرس یرو رو دستم

 !رمیمی دارم از استرس م -

 . دیخوشگلش رو به رخ کش یو اون چاِل گونه دیخند هوداد

 گردنم فرو برد و گفت:  یرو تو  سرش

 ... ملکه و استرس؟ یتوبا مرگ دست و پنجه نرم کرد -

 یاگرفته یشاهرگم زد. تنم مور مور شد. هوداد با صدا یرو یالحنش خندم گرفت و اون بوسه از
 گفت: 
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 .رهی نم ادمی رو  یاسی یافه ی... هرگز قیت یعذاب وجدان دارم آرم شهیمن هم -

 رو فرو خوردم و گفتم:  بغضم

 کرد.  یهممون فداکار  یبرا یاسیهوداد...  یتو مقصر نبود -

امون خبر داشتن اما همه از رابطه نکهیاز هوداد فاصله گرفتم. با ا عیهراسون صدام کرد و من سر آال
 بازم معذب بودم. آال در اتاق رو باز کرد و گفت: 

 دختر؟ همه منتظرن!تو  ییکجا -

کلبه  ی. ورودمی. هوداد دستم رو گرفت و هرسه از کلبه خارج شددیچ یوجودم پ یاسترس تو دوباره
 نرمش فرو بردم.  یهاالی یبود. با ذوق به سمتش رفتم و دستم رو تو ستادهیا یرنگ  دیاسِب سف

 . یایاسب به مراسم ب نیبا ا دیبا -

 با تعجب نگاهشون کردم.   

 ! ستمیمن که بلد ن  ؟یچ -

که افسار اسب رو به   یبه سمتم اومد. کمرم رو گرفت و کمکم کرد تا سواِر اسب بشم. آال درحال  هوداد
 گفت:  داد،یدستم م

 . برهیاون خودش تورو به مراسم م یبکن یاگهیکاِر د ستی... الزم نر یفقط افسارش رو بگ  -

 دنیشهر بود. با د دونیم یکنارم راه افتاد. مراسم تو ی اگهیآال هم سوار اسِب دشد و  لیتبد هوداد
 ...من!نجانی. اونا همشون بخاطر من ادیچ یدلم پ تی اون همه جمع

  دنمیگذاشته بودن رفتم. مردم با د  یسلطنت یکه روش صندل   ییاومدم و به سمت سکو نییاز اسب پا 
  نیمن انقدر ذوق دارن. دستم رو باال گرفتم و با ا دنی . خوشحال بودم که از دزدنیدست و سوت م

  ی. آال و هوداد و ماکان با کم دیرسیبه گوش م  یمیمال کی موز ی. فقط صدادیکم همهمه خواب کارم کم 
 . رو به مردم کردم و گفتم: دادیبود و حضورشون بهم قوِت قلب م ستادهیفاصله کنارم ا

 ها رو به ارث برده.الهه لیو اص یم یکه قدرت قد ی. دختِر ملکه آشا... کس ..امی ت یمن آرم -
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 و ادامه دادم: دمیکش  ینفس

. بالخره تونستم نی سرزم نیا ی... تونجاستیمن ا یشهیها بزرگ شدم اما رآدم  یایدن یمن تو -
از جونشون  های لیکردن... خ یفداکار  های ل یراه خ  نیا یببرم. تو  نیرو از ب  اریحکومت ظالِم ماز

 یرو ید یام. اما ارزشش رو داشت! از امشب سلطنت جدخوِد من از مرگ برگشته  یگذشتن و حت
 .میگرد ی خوبمون برم یو ما دوباره به روزها شهیفرما م حکم نمونیسرزم

طبل از   یصدا  بارن یکرد و ا رییو من از ذوق اونا به وجد اومده بودم. آهنگ تغ  دنیمردم هورا کش 
روش بود به سمتم اومد و مقابلم    یو براق یاکه تاج نقره  یبا بالشت  یتیبلند شد. آرم دونیر مسرتاس 

برداشت و   ببه عق  یسرم گذاشت. با گذاشتن تاج قدم ی. هوداد تاج رو برداشت و آروم روستادیا
 و گفت:  دیقلبش کوب یزانو زد. دستش رو مشت کرد و رو

 !یت یدرود بر ملکه آرم -

 رو تکرار کردن.  اون یسرش زانو زدن و کارها و ماکان هم پشت  آال

 زدن. ادی فر صداک یکه در اونجا حضور داشتن هم زانو زدن و  یمردم یهمه

 ! یتیدرود بر ملکه آرم-

کردن. اشک  یشب رو نوران  یاهیبه سمت آسمون پرتاب شدن و س ییهااتمام حرفشون فشفشه با
  یپرورشگاه! همون ریگ... همون دختر ساده و گوشهیتی منم... آرم نیهام جمع شده بود. اچشم یتو

 ناو یکه به قدرتمند  ی... کسن یسرزم هی ی... ملکهنجامی... اما حاال من اکردنیم تشیکه همه اذ
ِد  به خو یخودش رو از فرش به عرش برسونه... همش بستگ تونهی. آدم اگه بخواد مستین کسچیه

 کنه!  رییتغ خوادی چقدر م نکهیطرف داره... به ا

 دن؟ یاجازه رقص م بایز  یبانو نیا -

دستش گذاشتم.   یو دستم رو تو دمینگاه کردم. خند کرد،ی نگاهم م  طونیش یافهیهوداد که با ق به
و هردو محو  میزدی نم یحرف   چکدومی. همیکرد دن یو شروع به رقص میرفت  دونیهردو وسط م

آهنگ کم شد. هوداد ازم فاصله گرفت و جلوم زانو زد. با   یصدا ی. وقتمیبود  گهیهمد یهاچشم
آورد. در جعبه که با   رونیب یاکتش برد و جعبه بیج یتعجب به کارهاش نگاه کردم. دستش رو تو 

 شده بود رو باز کرد و گفت:  نییتز  ییکوچولو  چکیپ یهاگل
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 ؟ی کنی با من ازدواج م -

هام پِر  . چشمکردمی جعبه نگاه م یتو یدهنم گذاشتم و با تعجب به هوداد و حلقه یرو رو دستم
 آوردم و گفتم:  نییاشک شده بود. دستم رو آروم پا

 جادوگرم!  هیاما من... من  -

 و گفت:  دیخند هوداد

 بشه!  داریتلنگره تا ب  هیگرگ نشسته که منتظِر  هیوجودت  یتو -

  یاشک یهاو هم جادوگرم! با چشم نهی! من هم گرگامنهیگرگ هیم زنگ زد. من... من گوش یآال تو حرِف 
 و بلند گفتم:  دمیخند

 بله! -

 یانگشتم فرو برد. تو  یو هوداد از جا بلند شد و حلقه رو تو  دنیکش غ یحرفم مردم ج نیا با
 هاش نگاه کردم کردم و هوداد دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و گفت: چشم

بوده و  خواستمیکه م یز یاون چ یبه همه  دنیو رس  ییبا ی من مظهر کمال، ز یماه کامل برا  شهیهم -
 . دمیرس خواستمیکه م ییزایاون چ یتورو دارم انگار به همه ی! وقتیحاال تو ماه کامل من

  یکه رو ی. هوداد اشکدیهمه مغرور بود؛ اشکم چک  نیکه ا یساسات اونم از هودادهمه ابراز اح نیا از
 و گفت:  دیام افتاده بود رو بوسگونه

 باشه! یخوشگلت اشک یچشما نمی نب -

 و گفتم:  دمیخند

 اشک شوقه! -

 هام نگاه کرد و گفت: چشم یتو هوداد

 آرامش... آرامش من! -
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... میبود  گهیور شدن و ما هردو محو همدشعله  هاشی .  دوروبرمون آتدیاتمام حرفش من رو بوس با
 هم! یمحو ابا

 . میزمان و مکان رو فراموش کرده بود 

  یرو نخور... تو  ومدهیکه ن یروز  ی... پس هرگز غصهزنهی برات رقم م  یچ یزندگ یفهم یوقت نم  چیه 
 ورژن خودت باش!  نیبهتر شهیروزته... و هم نیرکه انگار آخ  یکن... جور  ی امروز زندگ
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