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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 و مهربان زیبه نام خداوند عز               

 رمان: ماورائ من تو عشق نام

 )ترگل( یسعد ی: فاطمه حسنسندهینو

 یلی: تخژانر

 : خلاصه

 روهایخودشون، از اون ن لیخلاف م دیداستان دارن، و با یاصل تیماورائ، که دو شخص یروهاین

 استفاده کنن ...  نیزم ینابود یبرا

 :مقدمه

 .ونددیبپ تیامکان وجود دارد که به واقع نیا یاست، و گاه لاتیتمام انسان ها پر از تخ یزندگ

 باشد. اهایدر رو ایداشته باشد، و  تیکنم، واقع یرا که تصور م یزیهر چ دیشا

               

 افتخار ماست یسینو پاک

 حرمت دارد، نه شهرت نوشتن

 

http://www.romankade./
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 السا

 شه! یم ریزود باش، الان کلاس د ،یوا_

 دختر ... مواظب باش! ی: السا چه قدر تو عجولهانا

 ه؟یک نینه،نه ا ه؟یچ نیا یوا

 و جمع کنم. لمی! هانا کمکم کن وسادیببخش یوا_

 کنم. ی...: خودم کمکتون م

 نه ممنون._

 دانشگاه. نیا دیدانشجو جد اشار،ی انینکردم، من ت یکه خودم رو معرف دی...:ببخش

 شده! رمیشه من برم؟ د ی! مدیخوشبختم، ببخش_

 !دی: بله بفرمااشاری یآقا

 گاه.دانش کیکافه نزد میبود؛ بعد از کلاس با هانا رفت ومدهیسر کلاس استاد هنوز ن دمیرس یوقت

 پسره آشنا نبود؟ نیهانا، به نظرت ا_

 اشار؟ی ی؟آقای: کهانا

 آره._

 :نه چطور مگه؟هانا

 نکردم. فیو برات تعر شبیخواب د یباشمش، راست دهید یکنم جا یحس م یدونم ول ینم_

 یم یعال یلیداستان درست کنن خ ای لمیف هیتو  یالسا اگه از خوابا یکن، ول فیبا ذوق: تعر هانا

 .یلیتخ لمیف هیشه  یشه، م
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خواست من  یم یلینفر خ هینفر هستم، اون  هیتحت آموزش  دمیآره، حالا گوش کن، خواب د_

 گهید دایدارم، اخه جد یکنم واقعا قدرت یوقتا فکر م یبعض یدون یبدم، م شیقدرتم رو افزا

 و سرما داشتم. خیهم که علاقه به باد، بارون،  یشه، از بچه گ یسرمام نم

 یم یآخرش چ نمیخوابه، حالا ادامه شو بگو، بب شهیخواب، هم هیرفت،  ی: وا! السا خل شدهانا

 شه.

کنم و همون  دایتسلط پ روهامیکرد، و من تونستم بر تمام ن دایپ شیخب کم،کم قدرتم افزا_

 .دمیفهم دم،یهانا! فهم یاومد ... وا گهینفر د هیموقع 

 ؟یدیفهم ی: چهانا

 نم.آره همونه من مطمئ دم،یخوابام د یرو تو اشاری یهانا من آقا_

 بود؟ ی: خب اون کهانا

به  سمونیکه رئ میاون گرما و آتش بود، و ما هر دو آماده بود یداشت، قدرت ها یاونم قدرت ها_

 .میما دستور بده چکار کن

 د؟یچکار کن دی: خب باهانا

 تو خوب من بود؟ ارشاری یشدم؛ هانا، به نظرت چرا آقا داریاز خواب ب گهیدونم، د ینم_

 .مینرس ریخونه که د میدونم، بر ی: نمهانا

 

 انیت

 د؟یبا من ندار یکار گهیانجام شد، د تیبا موفق تیمامور_

 من. شیب یآر یو السا رو م یر یامشب م ان،ی...:کارت خوب بود، ت

 ( .طانی)دختر شولیف عیبله بانو سا_
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آد،  یدوست من به حساب م ردالیش ردال،یش شیاومدم، رفتم پ ولیف عیسا شیاز پ یوقت

 یها نهیکه محافظ گنج ن،یشاه یسر عقاب، گوش اسب و بال ها ر،یبا تن ش یموجود ردالیش

 .ولیف عیسا

 

 ؟یچکار کن دیبار با نیشده؟ ا ی: چرا چشمات ناراحته؟ باز چردالیش

 .ولیف عیسا یبرا ارمش،یبرم ب دیامشب با_

 داره؟ یبیچه ع نی: خب اردالیش

 یمن، اون دختره و قدرت ها یخواد، با قدرت ها یم لویف عیسا ؟یدون یمگه نم ردالیش_

 و نابود کنه، و قلمرو خودش رو پهناورتر کنه! نیخودش زم

 !یگه چکار کن یاون م ریکمک بگ یزنگ ری:از پردالیش

 .نیآره هم_

: اومد رونیب یزنگ رینور پ هیآوردم و تکونش دادم، همون موقع از داخل  رونیزنگوله رو ب بمیچ از

 تونم بهت بکنم؟ یم یچه کمک انیت

 .ارمینداره، امشب قراره برم و السا رو ب یخوب یفکرا ولیف عیسا_

 پونده،ین قتیبه حق ولیف عیسا یکنم،و که فکرا یمن از امروز کمکت م ارش،ی: خب برو بیزنگ ریپ

 الان فقط به فکر امشب باش.

 بشم؟ ولیف عیسا فیتونم حر یتونم، به نظرت م ینم_

 هی یدون یتونه، مگه نم یبارم م نیبار تونسته من و مهار کنه، ا هی ولیف عیتونم، چون سا ینم نه،

 یدارم، ول یچه قدرت ها دمیفهم یبار حافظه قدرتم زو ازم گرفت، چرا؟ چون، تو سن هفده سالگ
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 مقدرتا یچیکرده،ه ینتونستم ازش استفاده کنم، چرا؟ چون قدرتام کامل نبود، الان چه فرق

 بوده. یسالگ 71س، که تو سن همونا

 !یمن شک دار ی: ناراحت نباش، من هستم، تو انگار به قدرت هایزنگ ریپ

 !یشکست خورد ولیف عیدر نبرد با سا یتو که گفت ینه،نه ول_

الان نه من تنها  یبشه، ول روزیتونست پ یگر لهی: آره شکست خوردم، چون اون با حیزنگ ریپ

 !یتوهست ستم،ین

 

 یم یقو یلیهمراه بشه، خ ولیف عیمن از اون دختره کمتره، اون اگه با سا یروهایمن؟ هه! ن_

 .میجلودار اونا باش م،یتون یشن، نه من و نه تو نم

 یزنگ ریاز پ ردالیبه صدا در اومد، و من همراه ش ولیف عیزنگ امارت سا یموقع صدا همون

 .میرفت ولیف عیسا شیکردم، و به پ یحافظ

 

 الان داره ،یآر یو دختره رو م یر یالان وقتشه، فقط م ارشیبرو و ب ردالی! با شنای: تولیف عیسا

 .ارشیدنبالش، برو و تو خواب ب یکه رفت نهیب یخواب م

 

 درخواست؟ هیبله بانو، فقط _

 :بگو؟ولیف عیسا

 نمشون؟یتونم برم بب یم_

 برو! انی:نه،تیجد ولیف عیسا

 کنم! یخواهش م _
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 زود، اول السا بعد اونا. یلی:باشه فقط خولیف عیسا

 باشه، ممنونم، ممنون._

تونم  یخوشحال بودم که م یلیخ م؛یآماده رفتن شد ردالیاومدم، و با ش ولیف عیسا شیپ از

 نیبار رفتم زم هی دمشون،یکه اومدم زحل، فقط دوبار د یگم، از وقت یخانوادم رو م نمشون،یبب

 .ولیف عیسا یگو یبارم تو هی دمید

 

 باشه. نیتونه زم یکه م هیدونه، بار آخر یقدر بد که نم خودشه،چه

 .میبه سمت خونمون رفت ردالیپرنده رو به پشت کمرش وصل کردم، و با ش یها بال

 ردالیدانم چه قدر گذاشت که ش یتنگ شده است، نم شانیداند که چه قدر دلم برا یم خدا

 !یهست تیمامور یتو! الان تو م،یبر انیبسه ت گهیگفت: د

 .میباشه بر_

 

 .دیالسا رو ببر به امارت جد ردالیبرو استراحت کن؛ ش انیبود، ت یکارت عال ن،ی:افرولیف عیسا

 : بله بانو.ردالیش

 

 السا

 

که چشمام بسته بود، داشتم دنبال  یجور نیبه هانا بگم، هم دیبود ها، با ی! عجب خوابیوا

 یم مینبود، چشمام رو باز کردم و متوجه اطرافم نبودم، فقط دنبال گوش یگشتم، ول یم میگوش
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نبود، دوباره چشمام رو بستم و باز کردم، درست به اطرافم نگاه کردم، تازه متوجه  یگشتم، ول

 من کجام؟ ست،یجا اصلا اتاق من ن نیشدم، ا فماطرا

بود،  ید، رنگشون نارنجبو یجور هیزن وارد شد، رنگ چشماش  هیموقع در باز شد و  همون

 چشماش ترسناک بود. یصورتش ترس نداشت، ول

 !میموقع گفت: السا؟ آماده شو که بر همون

 ن؟یهست یکنم؟ شما ک یجا چکار م نیجا کجاست؟ من ا نیکجا؟ اصلا ا_

 کنم. یتو رو به همه معرف م،ی...: آماده شو که بر

اتاق به  زیمشغول آماده شدن شدم، همه چ خواستم، زودتر بفهمم یرفت؛ چون م رونیاز اتاق ب و

رو باز کردم،  یعلاقه داشتم، در کمد یبود، چون من به رنگ آب یعال یلیخ نیبود، و ا یرنگ آب

 دم،شیلباس دنباله دار انتخاب کردم و پو هی ،یهستن، تمام لباس ها به رنگ آب بای! چه قدر زیوا

 سرم یرو بافتم و به صورت تاج رو میاستخوان ،ییطلا یداشت، موها یجالب یبا چشمانم همخوان

 هیبودن،  یبود، که همه به رنگ آب یبلور یبایز یرو باز کردم، پر از کفش ها یگریبستم، کمد د

نگاه کردم،  نهیآ یو به خودم تو دم،یانتخاب کردم و پوش یپاشنه ده سانت ،یجفت کفش بلور

 ی! خدایو به سمت در رفتم و بازش کردم، وا دمیدر د هیشده بودم، به اطرافم نگاه کردم، و  یعال

اتاق ، اومد سمتم و  یکه اومده بود تو یجا برام آشناست، همون موقع، همون زن نیمن! چه قدر ا

 جاست. نیتو ا یجواب سوال ها ا،یگفت: السا ب

 

 نام داره و ردالیموجود ش نی: اریکه سرش مثل عقاب و بدنش مثل ش یموجود هیکرد به  اشاره

 باارزش منه. یها نهیمحافظ گنج

شکل و بدن اون ها  رهیاشاره کرد که سراشون دا یتکون دادم، به موجودات کوچک تر یسر فقط

ها دراکو هستن و قراره به ما  نیبنفش بود چشمان درشت و بنفش پر تر از بدنشان داشتند: ا

 کمک کنن.
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 م؟یکن یقراره چکار_

تمرکز داشته  ناتیتمر یرو دیتو الان با ،یش یصبر داشته باش، کم، کم متوجه م زم،ی...: اوه عز

دم، پس از امروز فقط  یهم خودم بهت آموزش م یده، گاه یبه تو آموزش م انیاز امروز ت ،یباش

 .یزود آماده ش یلیدوست دارم که خ نات،یتمر یتمرکز کن رو

 ن؟یهست یشما ک دی: ببخشدمیرفت که پرس یم داشت

 ک،ینزد ندهیتمام زحل و در آ یهستم، بانو ولیف عیرفت، من بانو سا یم ادمی! داشت ی...:وا

 شم.  یهم م نیتمام زم یبانو

 .میوقت ندار د،یو آموزش ها رو شروع کن ان،یت شیپ دیبا السا بر ردالی:شردالیکرد به ش رو

 حرف رفت و من فقط سکوت کرده بودم. نیگفتن ا بعداز

 

 دنبالم. ای: السا بردالیش

 ؟یچ یعنیگفت؟  یم یچ نیا ردالیش_

و ت ،یکن یم یجا زندگ نیزحل، تو از امروز در ا ارهیجا س نیالسا! ا نیو گفت: بب ستادیا ردالیش

 که ...  یدار یروهاین

 ؟یکه چ_

 یتو از امروز شد ،ینیپدر و مادر، دوستان و خانوادت رو بب یتون ینم گهی! تو دیچی:هردالیش

شه رو  یم نیکه مربوط به زم یزیاست، پس از امروز هر چ یو قدرت ها روین یکه دار ،یالسا

 فراموش کن.

 ه؟یو قدرت ها چ روین نیاصلا ا ؟یچ یعنیحرفا  نیا ؟یگ یم یدار یچ_

 سرما، بارون و ابره. خ،ی روهاتین ،یدل بکن یاز همه چ ،یعنیحرفا  نی...:ا
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 یک یعنیبرام آشنا بود،  دم،یصدا رو  کجا شن نیکردم که ا یسمت صدا، داشتم فکر م برگشتم

 که نیعه ا دم،یبرگشتم د یتونه باشه، وقت یم

 

 اشار؟ی یگفتم: آقا اشار،ی یکه اقا نیا

من تو رو آوردم  ،یدید یشبانه ات م یخواب ها یکه تو، تو می: آره، خودمم و من هموناشاری یاقا

 جا. نیا

 چرا؟_

روع رو ش نایتمر میکه به سوالات تو جواب بدم، بر م،ی:چون من، دستور داشتم، اصلا وقت ندارانیت

 .میکن

 پرسم. یازش م دمیبانو رو د ینگفتم، گذاشتم وقت یزیحرف و زد، منم چ نیا یجد یلیخ

 

 

 انیت

 

 یبانو، با گو یشه کرد، تا وقت یخب چه م یداشته باشم، ول ینداشتم با السا رفتار بد دوست

ط چکار کنه، فق روهاشیبهش بگم که قراره با ن دیتونم باهاش حرف بزنم، با ینظاره گر ماست، نم

ر یز پا دیتونه با یشکسته بشه، فقط السا، که م ولیف عیسا یکه گو نهیراه است، اونم فقط ا هی

 .رمیکمک بگ یزنگ

 

 استفاده کنه. روهاشیاز نهفته، تونستم به السا آموزش بدم، که بتونه  هیطول  در
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و زنگوله ر بمیبگم، از ج یزنگ ریبه پ دیبا ه،یچه کار یآموزش ها، برا نیدونه، که ا یهنوز نم اون

 یم ی! چه کمکانیاومد: ت رونیب یزنگ رینور، پ هیدر آوردم و تکونش دادم، همون موقع از داخل 

 تونم بکنم؟

 یازت م من نه،یتو رو بب ولیف عیکه سا نیبدون ا یبا السا حرف بزن یتون یفقط تو م ،یزنگ ریپ_

 .یخوام که با السا حرف بزن

 بهش بگم؟ دیبا ی: چیزنگ ریپ

 و بشکنه. ولیف عیسا یبگو که گو_

کارو دراکو ها  نیکنه، ا یم یاون و مجازات سخت طان،یکارو بکنه، دختر ش نی: اون اگه ایزنگ ریپ

 انجام بدن. دیبا

 

 امارت بانو برن. یتونن به همه جا یفقط اونا م نه،یدراکوها! آره هم_

 عیسا یدوست دارن، وقت یلیرو خ یبا تلاف ینگاه کردم و ادامه دادم: دراکو ها باز یزنگ ریپ به

 . میکن یم یره، با قدراتامون با دراکو ها باز یم یبه کره مشتر ولیف

 چکار کنم. دی! من باهی: آره، فکر خوبیزنگ ریپ

طرف  از یرویدراکو ها ن یباشه، وقت ولیف عیامارت سا کیهمش نزد یتو فقط به السا بگو: تو باز_

برخورد کنه، و  یبا امارت و گو روهایبره کنار، که ن دیخودشون، به طرف السا فرستادن، السا با

 بشه. یباعث شکستن گو

 .نیآماده باش ردالیگم، تو باهم با ش ی: باشه من بهش میزنگ ریپ

 و دمیرو کش یکه نقشه ا ردال،یش شیکه اومده بود، رفت، منم رفتم پ یاز همون نور یزنگ ریپ

 کنم. فیتعر شیبرا
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 السا

 

هم تکون دادم،  یشه، دوباره امتحان کردم، دستام و رو یبار امتحان کردم، اما نم نیچندم یبرا

ابرم رو رها کنم، که  یرویهفته، فقط تونستم ن هی نیا یشه، من تو یدستام و باز کردم، اه! نم

 راحته. یلیخ

کنم و به  یکنم و ها م یدم، به دستام ها م یهم تکون م یاول شروع کنم: اول دستمام و رو از

شه، شد،  یدم، باورم نم یکنم، ابر درست شد، همون جا انگشتام و تکون م یسمت آسمون باز م

دستام رو به سمت  د،یسطح زحل بار یبارون، رو ی، وقتآره شد، من تونستم بارون درست کنم

و  روهامیشد، خوشحال بودم که تونستم، ن لیتبد خیشده به  سیشده، سطح خ جادیکه ا یسیخ

زنم، همه جا رو مه گرفت و سرد شد، ناخوداگاه از  یچرخ م هیکنم و  یرها کنم، دستام رو باز م

 من تونستم. وهویزدم: تونستم،  غیج یخوشحال

 !یبش یادامه بده تا قو یجور نی...: خوبه، هم

 .دمیرو ند یکس برگشتم

 نمتون؟یب یچرا نم ؟یهست یشما ک_

 ...: برگرد!

 دیشد: سلام السا! با انینما دیسف یبا لباس ها و موها ،یمرد رینور، پ هیاز وسط  دم،یو د برگشتم

 باهات حرف بزنم.

 

 ن؟یهست یاصلا شما ک ؟یحرف؟ چه حرف_

 نیخواد زم یاون م ن،یدشمن زم طان،یالسا! دختر ش نیو دوست تو هستم، بب یزنگ ری...: من، پ

ما ش طانیتونست، چون دختر ش ینم یبه تو بگه، ول نارویخواست هم یهم م انیرو نابود کنه، ت
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زنم و  یکه دارم حرف م یتونه من و با کس یشم، نم یمن ظاهر م یاما، وقت نه،یب یم یگو یرو تو

 .نهیبب

 و نابود کنه؟ نیخواد زم یچرا م ه؟یک طانیدختر ش_

خودش رو  یقلمرو ن،یخواد با نابود کردن زم یکه م طان،یهمون دختر ش ولیف عی: سایزنگ ریپ

 پهناور تر کنه.

 جا؟ نیخب چرا من و آورده ا_

آد،  یم ایبه دن انیت یهم هست، وقت انیجا، بلکه ت نیکه آورده ا یستی: السا! تنها تو نیزنگ ریپ

که پسرش رو از دست داده، به  نیناراحت از ا یلیخ ولیف عیره، سا یم ایاز دن ولیف عیپسر سا

 وهاش ر رویپسرش در حال مرگ بوده تمام ن یمتولد شده، وقت انیآد، که همون روز ت یم نیزم

داشته،  یها رویهم چون خودش ن ولیف عیره، سا یم ایده و از دن یم ولیف عیبه مادرش، سا

که از پسرش گرفته  یروهایدونسته به مرور زمان، ن یپسرش رو نداشته، چون م یروهاین تیظرف

متولد  انیکه ت نهیب یآد و م یم نیکه به زم یشه، و وقت یشه و باعث مرگ خودش هم م یم ادیز

 اروهین ان،یگرده، با بزرگ شدن ت یده و به زحل بر م یم انیپسرش رو به ت یها روین تمامشده، 

آتش و گرما داره،  یروهایشه که ن یمتوجه م یتو سن هفده سالگ انیروز ت هیشدن،  یکامل تر م

د آ یم نیانسان به زم هیفهمه، و با چهره  یبوده م انیخودش نظاره گر ت یکه با گو طانیدختر ش

کنه، چون  یرو، پاک م دهیهاش فهم رویدر مورد ن انیکه ت یها زیخودش تمام چ یقدرت ها باو 

 هاش رویدر مورد ن یچیه یو سه سالگ ستیتا سن ب انیآماده نبوده، ت انیها و بدن ت رویهنوز ن

 نیبه زم ردالیشب با ش هیکامل شدن،  روهاشیو ن انیبود ت دهیکه فهم ولیف عیآد، سا ینم ادشی

 نیسال، که ا کی انیگذره و ت یسال م کیآرن به زحل، از اون تا الان  یرو م انیرن و ت یم

 .ستین لشیکدوم از کاراش باب م چیه یکنه، ول یرو م ولیف عیجاست، و داره خدمت سا

 باهم نداره؟ یخوب یجا؟ چرا رفتار نیخب، چرا من و آورده ا_

 نهینداره ا یکه باهات رفتار خوب نیجا، و ا نیتو رو آورده ا ولیف عیبه دستور سا انی: تیزنگ ریپ

 .نهیب یم یشما رو از گو یتمام کارا ول،یف عیکه، سا
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 کردم. یفکر م یزنگ ریپ یبه سکوت گذشت و من داشتم به حرف ها یقیدقا

 ها رو از کجا آوردم؟ روین نیمن! ا_

هم  لویف عیره، و سا یم ایاز دن ولیف عیدختر سا ،یمتولد شد یوقت ان،ی: تو هم مثل تیزنگ ریپ

که  یتا وقت ،یجنب و جوش نداشت یلیخ انیده، و چون تو مثل ت یتو م دخترش رو به یروهاین

 عیشن، سا یکامل م روهاتین یو وقت ،یدینفهم روهاتیدر مورد ن یچیکامل بشن، ه روهاتین

 جا. نیا ارهیو تو رو ب نیده، که بره به زم یدستور م انیبه ت ولیف

 

 جا؟ نیخب چرا من و آوردن ا_

 یرو نابود، و قلمرو نیخواد زم یم ان،یخودش، تو وت یروهایبا ن ول،یف عی: چون سایزنگ ریپ

 خودش رو پهناورتر کنه.

 چکار کنم؟ دی! خب بایوا یا_

 به امارت دختر یاونا رو بکشون یجور هیو  یکن یکه، با دراکو ها باز نهیکارت ا نی: اولیزنگ ریپ

از خودشون که باعث سوراخ شدن  یرویدراکو ها ن یوقت د،یکن یم یباز نیکه دار یو وقت طان،یش

نه، ک خوردبر واریاونا با د یرویکنار که، ن یبر دیشه رو به سمت تو زدن، تو با یم واریو شکستن د

 بخوره و بشکنه. ،یو به گو

 سکوت کردم، و درحال فکر بودم. دوباره

 شروع کنم؟ دیبا یکنم؛ و یرو م نیکه شما گفت یکار نیهوم، باشه من ا_

 ده. یبهت خبر م ردالی: شیزنگ ریپ

و به ر نیا ،یخواست یکمک ایو  یباهام داشت یو هر وقت، کار ریرو بگ نیزنگوله گرفت سمتم: ا هی

 کنم. یآم و کمکت م یمن م ار،یصدا در ب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ترگل - من تو عشق یماورا

telegram.me/romanhayeasheghane 16 

شد، و من تنها موندم و به  دینور اومده بود، از وسط همون نور، ناپد هیطور که از وسط  همون

  نم؟یخانوادم رو بب گهیتونم د یشه؟ من، نم ینابود م نیواقعا زم ایحرفاش فکر کردم، آ

بود، ن هیاشکام رو پاک کردم، الان وقت گر عیسر یلیخ یفکر اشک به چشمانم نشست، ول نیا با

 کنم. شتریکه هست ب ینیهام رو از ا رویکنم، تا ن نیتمر دیالان با

 

 ،یگرفت ادیخوبه السا، خوب  ن،یاومد و گفت: افر ولیف عیبودم، سا نیروز کامل در حال تمر هی

رو  اتروهین گریو د خیسرما،  یبتون دیتو با ،یرو آشکار کن روهاتیکه ن یگرفت ادیتو فقط  یول

 بده. ادیرو هم بهت  یبعد یها نیگم که تمر یم اتیبه ت ،یدوباره جذب کن

 دایپ ولیف عینسبت به بانو سا یحس بد هی یزنگ ریپ یحرفا رفت، با حرف ها نیاز گفتن ا بعد

 بهش داشته باشم. یتونم حس خوب ینم گهیکردم، د

 به اتاقم رفتم و استراحت کردم. ن،یبعد از تمر 

 

به  هفته برم هیکردم، که باز بانو اومد: السا! من قراره به مدت  نیاز استراحت باز شروع به تمر بعد

رو بهشون  یبزنم و آموزش ها یدر حال آموزش سر یخوام به دراکو ها یچون م ،یمشتر ارهیس

ده رو  یبهت آموزش م انیرو که ت یدیجد یگردم، آموزش ها یبرم یخوام که وقت یبدم، و م

و  میبر نیهر سه باهم به زم ،یمشتر ارهیخوام بعد از برگشتن از س یچون م ،یبلد باش املک

 .میکارمون رو شروع کن

 م؟یشروع کن دیکه با ه،یکارمون چ_

 یتو فقط رو ه،یکه کارمون چ ستیمهم ن زم،یلبخند بهم زد و گفت: اوه! عز هیشد و  کمینزد

 تمرکز کن. ناتیتمر

 کردن.  نیحرف رفت، و من دوباره شروع کردم به تمر نیاز گفتن ا بعد
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 انیت

 

ه که اومد و ب اد،یالسا ب شیبره، منتظر بودم که از پ یمشتر ارهیبه س ولیف عیقراره، که سا امروز

 ؟یچکار کن دیکه با یدون یرم، م یمن دارم م ان،یمن گفت: ت

 دونم. یبله بانو م_

 .یباشه که خودتم آماده باش ادتی: خوبه پس، ولیف عیسا

 شم. یچشم بانو، آماده م_

ه به دراکو ها بگ ردالیشد که، ش نیرفتم، قرار بر ا ردالیش شیمن به پ ول،یف عیاز رفتن سا بعد

 .میکن یکه با السا باز ،یباز انیکه ب

قبول کردن، و خودشون به السا  عیسر یلیاونا خ م،یکن یبه دراکو ها گفت که باز ردالیش یوقت

 با السا صحبت کرده. یزنگ ریکه پ دمیبا قبول کردن السا، فهم ،یباز ادیگفتن که ب

 

 باهم. ردالیو دراکو ها باهم، السا و ش من

 

امارت  ردال،یکرد، السا و ش یرو، به عنوان قلمرو انتخاب م یجا هیخودش  یبرا دیگروه با هر

رو به عنوان قلمرو انتخاب کردن، و ماهم خونه دراکو ها رو به عنوان قلمرو انتخاب  ولیف عیسا

 شروع شد. یو باز میکرد

 ه ما.هم ب ردالیو السا و ش م،یزد یضربه م روهامونیبا ن ردال،یو دراکو ها به السا و ش من
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زدن، السا  یاز خودشون به طرف السا م رو،یفقط السا رو هدف گرفته بودن و تند تند ن دراکوها،

که دراکو ها،  یبود، و وقت یکه گو یکرد و کم کم خودش رو رسوند، به جا یهم همه رو رد م

کرد و برخورد  واریدراکو ها با د ،یرویاز خودشون به سمت السا زدن، السا کنار رفت و ن یروین

 شد. یباعث شکسته شدن گو رویو ن خت،یامارت بانو فرو ر وار،ید

زد، چهره دراکو ها پر از ترس بود،  ینم یحرف یکس چیهمه جا سکوت بود، ه قهیدق کی حدود

 یلیبرامون داره، اون خ ینیسنگ یلیبانو مجازات خ م،یاز دراکو ها با ترس گفت: بدبخت شد یکی

 شه. یم یاعصبان

 .میماند ردالیپنهان شدن، و فقط من، السا و ش یدراکو ها متفرق شدن و به جا همه

 م،یراحت حرف بزن یلیخ میتون ینابود شد، ما م یبود، گو یکارت عال نیسمت السا رفتم: افر به

 م،یبه اون کمک کن دیو نابود کنه، ما نبا نیخواد زم یدشمن ماست، اون م ول،یف عیالسا! سا نیبب

 رو بهت گفته باشه! زیهمه چ یزنگ ریکنم، پ یفکر م

 چکار کنم الان؟ دیرو بهم گفته، من با یزایچ هی:آره السا

 یلیرو خ روهاتین یکه تونست دمید ،یخودت رو جذب کن یروهاین یکه بتون نهیکارت، ا نیاول_

چون بلافاصله بعد از  ،یرو هم جذب کن روهاتین یبتون عیسر یلیخ دیبا یول ،یخوب آزاده کن

 .میو کارمون رو شروع کن نیزم میبر دیبا ادیب ،یمشتر ارهیاز س ولیف عیکه سا نیا

 ه؟ی: کارمون چالسا

 مهمه انگار. یلیهست خ یهرچ یدونم، ول یمنم نم_

 م؟یکن یو امروز شروع م نیدم؛ تمر یبتونم انجام م یمن هر کار اشار،ی ی: باشه اقاالسا

 .میاطراف بزن نیا یبه دور میبر میخوا یدوما امروز نه، امروز م ان،ینه و ت اشاری یاولا اقا_

از  نم،یجا ها رو بب نیدوست داشتم ا یلیممنونم، خ یزد و گفت: وا یاز خوشحال یبرق چشاش

 بزنم. یدور هیکنم، وقت نکردم برم  یم نیجا همش دارم تمر نیکه اومدم ا یوقت
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 ها! یمواظب باش م،یزن یم یدور هی میر یکنم، خب پس الان م یخواهش م_

 : باشه، مراقبم.السا

 

 

 .میکرد یعالم نگاه م یها یبایو به ز میزد یسکوت قدم م یتو اره،یس اطراف

 م؟یرو شکست بد ولیف عیسا د،یبا یالسا برگشت سمتم: ما چه جور هوی

 نابود؟ ایشکست _

 کنه؟ یچه فرق م ؟یچ ی: بعنالسا

 میوااگه بخ یول م،یرو به سمتش بفرست روهامونین دیبا میشکستش بد م،یفرق داره، اگه بخوا_

 تره! یکار منطق نیکه ا م،یریکمک بگ یزنگ ریاز پ دیبا مینابودش کن

 .میریگ یکمک م یزنگ ریبا حال متفکر: آره، از پ السا

 

شاخ وجود  کیاش،  یشانیپ یرو یبه اسب بود، ول هیکه شب یگریموجود د کیو  ردالیش یصدا

 شدند. ینبرد آماده م یداشت و دو بال پرنده داشت؛ انگار داشتند برا

 .میسمتشون رفت به

 

رنگ مقابل  دیبرگشت سمت من، و اومد کنارم، به موجود سف ردالیرو صدا زدم، ش ردالیش

 و دیکش ههیشدم، مثل اسب ش کشیکه نزد نیانداختم و آروم، آروم به سمتش رفتم، هم ینگاه

جلوش رو بالا برد، نگاهش به السا بود، خواستم دوباره به طرفش برم، که متوجه شد و به  یهر دوپا

عقب رفت،  یوکم دیبعدش ترس یالسا اول شکه شد، ول ستاد،یرفت، و پشت سرش ا اسمت الس
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تو به تو ندارم، من به دست  یاون موجود شروع کرد به حرف زدن: نترس، از من نترس، من کار

 برات باشم. یتونم دوست خوب یشم و م یرام م

اون موجود  یبایز یها الی ،یبه رو یتعلل کرد و به سمت اون موجود رفت و دست یکم السا

 ردالیو ش انیها دوستان من، ت نیکرد: و ا ردالیبه من و ش ی: من السا هستم، اشاره ادیکش

 ه؟یبه تو ندارن، ازشون نترس، اسم تو چ یهستن، کار

انتخاب کن، تو از الان، مالک  یندارم! تو برام اسم یبه ما کرد و گفت: من اسم یموجود، نگاه ونا

 !یمن هست

 در کلام: مالک نه! دوست و همراه هم! دیبا تاک السا

 برام انتخاب کن! یزد: باشه، الان اسم یموجود لبخند اون

 آد ها! یفکر کرد: تک شاخ! قشنگه؟ بهت م یبه تک شاخ انداخت و کم ینگاه السا

 به خودش کرد: آره، قشنگه!ممنون. ینگاه هیموجود  اون

 کنم! یبا لبخند : خواهش م السا

 .میبه امارت برگشت یخوب و خسته کننده بود، همگ یلیقدم زدن، که خ یکم بعد

 

 السا

 

و با تک  دمیهم خوب بود و خوش گذشت، به امارت رس یلیکه خ اره،یاز برگشتن از اطراف س بعد

 ها رفتن که استراحت کنند. هیهم به اتاق گنج ردالیو ش انیو ت میشاخ به سمت اتاق من رفت

 

 .میاتاق، به خواب رفت رونیبه داخل اتاق رفتم و تک شاخ ب من
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رفتم، تک شاخ نبود،  رونیتخت بلند شدم، آماده شدم و از اتاقم ب یرو باز کردم و از رو چشمام

 و به دمیرو د انیساکت بود، ت ارهیس یلیکردم رفتم، امروز خ یم نیکه هر روز تمر یبه سمت جا

 سمتش رفتم: سلام!

 : سلام!انیت

 امروز ساکته؟ ارهیچرا س_

 شدن. میشکستن، قا ولیف عیسا یکه گو روزید ست،ازیاز دراکو ها ن ی: خبرانیت

 شدم نبود! داریب ؟یدیهوم، تک شاخ رو ند_

 دوست شده، باهمن. ردالی: با شانیت

 کردم: چه جالب که دوست شدن! یخنده ا تک

 : آره.انیت

 ه؟یچ دمیجد یها نیخب، تمر_

 رو آزاد کن! روهاتی: اول تمام نانیت

 کردم به برف درست کردن و ... شروع

 

ذهنت، تصور کن که  یوو ت ر،یبگ یکه درست کرد یخیخوبه! حالا دستات و، رو به  ن،ی: افرانیت

 یارکه د یشن، حالت دستات وقت یبه بلور برف م لیها تبد خیکم کم  ،یکن یجذب بدنت م یدار

ها رو  خی یکنن، وقت یریتغ چیه دیجمع تر بشن، بعد از اون نبا دیبا کمی ،یکن یتو ذهنت تصور م

 .یکن یو اونا رو هم جذب م یریگ یم یکه درست کرد یدستات و، رو به ابر ها ،یکرد جذب
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 اهان باشه متوجه شدم._

 

 یم یعال نیبا تمر یبودم، ول فیضع کمیخوب تونستم،  یلیرو که گفت انجام دادم، خ ،یکارا تمام

 شدم.

 

د و سر نیچون قراره به گرم تر م،یباش یقو یلیخ دیکن، ما با نیهر روز تمر ن،ی: خوبه! افرانیت

 !میبر نینقطه زم نیتر

 !؟ چرا!؟نیو سرد تر نیتعجب: گرم تر با

 یها یبه نام شهداد قرار داره، من انرژ یکه در شهر یریدر کو ن،ینقطه زم نی: در گرم ترانیت

نقطه  نیسرد تر یکارو تو نیهم ،یسرد و آزاد کن یها یانرژ دیکنم، و تو با یگرم رو جذب م

 .مید یبرعکس انجام م گا،یتا یدر چنگل ها ن،یزم

 نداره؟ یرویاون ن ؟یچ ولیف عیما؟ پس سا یروهایاوهوم! فقط ن_

درست  روهاش،یکنه، ن یاستفاده م روهاشی: آره فقط ما، چرا اونم داره، در صورت لزوم از نانیت

 با کمک تو انجام بده! دیکن رد و برق و طوفانه! که رد و برق رو با

 !؟یتعجب: کمک من!؟ چه جور با

 یشه، ول یده و باعث رد و برق م یو اون به ابر ها برق م یکن ی: آره، کمک تو، تو ابر درست مانیت

 کنه. یدرست م یطوفان رو به تنها

 چه جالب!_
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تخت دراز  یخسته شدم، بعد از عوض کردن لباسام، رو یلیبه اتاقم رفتم، امروز خ نیاز تمر بعد

 دمیکش

 

ونم به ت ینم گهی! واقعا من دستمیواقعا من خواب ن یعنیکرد،  یکه افتاده بود فکر م یاتفاق ها به

 کنم!  یبرگردم و زندگ نیزم

خودم، با  یقبل یدوست دارم برگردم به زندگ یلیهانا تنگ شده، خ یکه چه قدر دلم برا یوا

 فکرا به خواب رفتم. نیهم

 

روم آ یلیخ ارهیهفته س کی نیکردم، تو طول ا نیتمر یلیکه گذشت، خ یهفته ا کی نیطول ا تو

و تک شاخ  ردالیش ان،یبرگرده، من، ت یمشتر ارهیاز س ول،یف عیشده بود، امروز قراره که سا

 بودن. ومدهیدراکوها از ترس ن م،یبود ولیف عیمنتظر اومدن سا

 

 د؟یآماد نیرفتن به زم یبرا ،ی: اوه چه سکوتانیرو به من و ت ولیف عیسا

 

 

 : بله بانو!انیت

 ن؟یزم میر یم یکبانو، _

 :امروز!ولیف عیسا

 ستن؟یتعجب: امروز؟! خسته ن با

 نگاه بهم انداخت: نه! هی
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 ه؟یک نیبه تک شاخ کرد: ا یا اشاره

 دوست منه، من اسمش رو تک شاخ گذاشتم. ن،یلبخند گفتم: ا با

 !یستیتنها ن گهیطور د نیتکون داد: خوبه، ا یسر

 

هستن، که قراره در  ینینورو یها دراکوها نیدراکوها بودن اشاره کرد: ا هیکه شب یموجودات به

 یشتریجا ندارن، فقط از قدرت ب نیا یبا دراکوها یفرق چیدراکو ها ه نیبه ما کمک کنند، ا نیزم

 برخوردار هستن؛ اوه گفتم دراکوها، دراکوها کجا هستن؟

 تر گفت: گفتم دارکوها کجا هستن؟ یبلند تر و جد یلیبار خ نیجواب نداد، ا یکس

 !ستین داشونیاونا هم پ ن،یکه شما رفت ی: از روزانیت

 افتاده!  یمگه اتفاق ؟یچ یعنیتفاوت:  یب ولیف عیسا

از  تیبا اعصبان قهیکه منتظر جواب بمونه به سمت عمارتش رفت و بعد از چند دق نیا بدون

 عمارتش خارج شد، و به طرف سمت خونه دراکوها رفت.

 !رونیب انیزد: دراکوها ب ادیفر

 

 شد و آروم کیبه دراکوها نزد ولیف عیاومدن، سا رونیکه دراکوها، به صف از خونه ب دینکش یطول

و  زد ادیکنم، دوباره بلندتر فر یبار نابودتون م نیا یکردم، ول یبار چشم پوش نیگفت: چند

 ولیف عیپرتاب شدن، سا یرو به دور دراکوها درست کرد و هر کدوم از دراکوها به سمت یطوفان

 .دمیترس یکه منم ازش م یترسناک شده بود، به طور اقعاو

 .میبه عمارتش رفت، و ماهم به اتاق مون رفت تشیهمون اعصبان با
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 انیت

 

درست کرد، و  یشد، و طوفان یاعصبان یلیرو شکستن خ یدراکوها گو دیفهم ولیف عیسا یوقت

 .میها رفت نهیگنچ شیهم به پ ردالیبعد به عمارتش رفت، من و ش

 

به سمتشون رفتم، و  دم،یرو د ولیف عیرفتم که السا و سا رونینشد، به ب یگذشت و خبر یمدت

 متوجه من شدن.

 

 میخوا یصدات کنن، اخه الان م انیخواستم بگم ب یم ،یخوب شد که اومد ان،ی: اوه تولیف عیسا

 .میبش نیاماده رفتن به زم

 الان؟_

 ن؟یما: آره، آماده که هست یرو به هر دو ولیف عیسا

 

 و السا با هم: بله بانو! من

 یمورد مشکل نیپس در ا د،یدار نیرفتن به زم یبرا ی: هر کدوم از شماها موجودولیف عیسا

 آم. یمنم با دراکوها م ن،یش یمتوجه م نیزم یکارتون هم تو د،یندار

 

 .میتکون داد دن،ینه نشونه فهم یسر هردوتامون
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 .میحرکت کرد ردال،یسوار بر دراکوها، السا سوار بر تک شاخ و من سوار بر ش ولیف عیسا

 یریکو یو منطقه  ن،یکردن، بعد از صرف نصف روز، به زم یبا دراکوها جلو حرکت م ولیف عیسا

 یو منطقه ا ولیو ف عیمن و السا با تعجب به سا م،یشد ادهیپ ولیف عیمن، السا و سا م،یدیرس

 .مینگاه کرد میبود

 

 گهیبه ظاهر آدم شده بود، فقط چشماش با هم د هیکرده بود، ظاهرش شب ریتغ یلیخ ولیف عیسا 

 .یآب یکیسبز بود،  یکینداشتن،  یهمخون

 .میکن یطور باشه، خب کارمون رو شروع م نیا دیم با افهیق د،ی: تعجب نکنولیف عیسا

گذشت و کار دراکوها تموم شد، و کار ما  یرو داد، مدت نیبه دراکو ها دستور، سوارخ کردن زم اول

 کردم. یجذب م یفرستاد و من انرژ یم یشروع شد، السا انرژ

 

 که السا نتونست ادامه بده. م،یگذشت و ما هم چنان مشغول بود یساعت پنچ

 

 قطب. یکیدر نزد گایتا یبه چنگل ها میر یم ه،یکاف گهیجا د نیا ی: براولیف عیسا

 شدم. ردالیالسا کمک کردم که سوار بر تک شاخ بشه، خودمم سوار ش به

 

 السا
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ا و من ب ه،یجا کاف نیگفت واسه ا دید یهم وقت ولیف عیتونستم ادامه بدم، سا ینم گهید واقعا

 .میسوار تک شاخ شدم، و به سمت قطب حرکت کرد انیکمک ت

 قطب. یکیدر نزد گایتا یبه چنگل ها میدیکه رس میراه بود یتو یساعت هفت

اطراف  نیرم ا یمن م د،یاستراحت کن دیتون ی: تا تموم شدن کار دارکوها شما مولیف عیسا

 بزنم. یگشت

 .میتکون داد دنیبه نشونه بله فهم یدوتامون سر هر

 

 ان؟یت_

 : بله؟انیت

 م؟یبش ریدرگ ولیف عیبا سا دیبا یک_

 .میریگ یو از اون کمک م یزنگ ریپ شیپ میر یزحل، م میبرگشت یدونم، وقت ی:نمانیت

 من و هم خبر کن. ،یزنگ ریپ شیپ یبر یهر وقت خواست_

 : باشه!انیت

 

توجه مو جلب کرد، درست که  یزیکردم، که چ ینکردم و داشتم به اطرافم نگاه م یسوال گهید

گفتم، هر کدوم از  انیبه دراکوها و ت عیسمتمون، سر ادیطوفان داره م هیکه  دمیدقت کردم فهم

 .میرفت یهم به پشت تخته سنگ انیپناه بردن، منو ت یدراکوها به جا

شدن رو  یم کیکه داشتن به ما نزد ،یقطب یاز آدم ها ،یسرمون رد شد و عده ا یاز رو طوفان

 .دیاومد: دراکوها زود باش ولیف عیدر خودش گرفت و اونا رو از ما دور کرد، همون موقع سا

 شده؟ یزیچ _
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 شماها حالتون خوبه! زانم،یما: اوه، عز یرو به هر دو ولیف عیسا

 : چطور مگه؟انیت

درست  یشدن، که من طوفان یم کیجا نزد نیاونا داشتن به ا ن؟یدی: اون آدما رو دولیف عیسا

 کردم که راهشون رو گم کنن.

کردم،  یجذب م یتفاوت که من انرژ نیبا ا م،یدراکوها تموم شد و ما کارمون رو شروع کرد کار

 فرستاد. یم یانرژ انیت

 

 بشه. الردینتونست ادامه بده، کمکش کردم که سوار ش گهید انیبار ت نیگذشت، که ا یساعت پنچ

 

استراحت به اتاقامون  یخسته بودم و هر کدوم برا یهمگ دم،یصرف نصف روز به زحل رس با

 .میرفت

 

 .رونیشدم، و آماده از اتاقم اومدم ب داریتک شاخ از خواب ب ههیش با

 شده تک شاخ؟ یچ_

 ؟یبر یخوا یکجا م د،یبر یگفت قراره جا ردالیش ان؟یت شیپ میکه بر یشاخ: آماده ا تک

 !ارهیبه اطراف س میبر میخوا یم_

 

 بود. رونیب ردالیو ش انیرفتم، ت ولیف عیسا یها نهیسمت گنچ به
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 سلام!_

  م؟ی: سلام، برانیت

 .میبر_

 

نور  هیاز وسط  یزنگ ریزنگوله رو به صدا در آورد، بازم پ انیو ت میرفت ارهیباهم به اطراف س یهمگ

 شد. انینما

من و  یروهاین طان،یدختر ش یبود، شماها با شکستن گو یکارتون عال ن،ی: افریزنگ ریپ

 .دیبرگردوند

 چطور مگه؟_

 ریپ یتمام قدرت ها ولیف عیخوره، و سا یشکست م ولیف عیچنگ با سا هیدر  یزنگ ری: پانیت

 .رهیگ یرو م یزنگ

م قدرت هامو به ،یشماها با شکستن گو یکارو کرد، ول نیا یگر لهیبا ح طانی: دختر شیزنگ ریپ

 و من از بابت از تون ممنونم. د،یبرگردون

 .میاستفاده کرد روهامونیاز ن م،یرفت نیبه زم ولیف عی: من و السا، به همراه ساانیت

 نیتمر به میکن یباشه، بعد شروع م وفتادهین نیزم یبرا یاتفاق نمیبب دی: خب اول بایزنگ ریپ

 کردن.

 !؟ینی! چه تمرن؟ی: تمردمیتعجب پرس با

 دیاکار ب نیا یکه برا د،یرو نابود کن ولیف عیسا دیاول با ان،یلسا، تو و ترو به من: ا یزنگ ریپ

 .نیآماده بش نیرفتن به زم یبعد برا د،یکن نیتمر
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ار به ک نیا یمن و تو باهم به کار برده بشن، که برا یروهاین دیبا ول،یف عیسا ینابود ی: براانیت

 .میدار ارین نیتمر

 م؟یو شروع کن نیتمر دیبا یخب از ک_

 باشه! وفتادهین نیزم یبرا یاتفاق دید دی: اول بایرزنگیپ

 د؟یفهم دیبا یباهم: چطور انیو ت من

 یو منطقه ا نیاز، زم یکه همراهش بود، به آسمون اشاره کرد که هاله ا یبا چوب دست یزنگ ریپ

از  یخیقطب نه، کوه  یمنطقه ا ینکرده، ول یریبه همون شکل بود و تغ ریشد، کو انینما یریکو

 رفت. یم انوسیقطب جدا و شناور شده بود، و داشت کم، کم به سمت اق

 چکار کرد؟ دی! نه! الان بایگفتم: وا ینگران با

 کرد. یکار دیتر با عیمربع ست، هر چه سر ومتریحدود شش هزار کل خ،یکو  نی: ایزنگ ریپ

 وفتاده؟ین یاتفاق چیه ریکو ی: چرا براانیت

 دیاقطب، نه! شماها ب یول دیکه فکرشو بکن یزیاز چ شتریب ،یلیگرما خ یروی: اون جا نیزنگ ریپ

 .نیتر آماده بش عیهرچه سر

ر رو پ خیکوه  نیب یشکستگ روهات،یو با ن یبه قطب بر دیبه من کرد و ادامه داد: السا، تو با رو

 .یکن

 برم؟ دیبا یک _

 دم. یون آموزش مخودم بهت ،یر ی: بعد از آموزش کامل میزنگ ریپ

 .میکن یو شروع م نیکرد به هر دومون: از الان تمر رو

 دیشروع کرد به گفتن و آموزش دادن: چشماتون رو ببند یزنگ ریو پ میگفت یدوتامون باشه ا هر

 .دیو بعد چشماتون رو باز کن د،یکن یرو رها م روهاتونین یچطور نیا د،یفکر کن روهاتونیو به ن
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 رو که گفت انجام دادم و چشمام رو باز کردم. یکار هر

طور کارمون راحت تر  نیا ن،یخوبه با هم هماهنگ هست نیو لبخند، آفر یبا خوشحال یزنگ ریپ

ار و ک نیا نیخوا یکه م ینکنه وقت هیو  د،یشد، خب با باز کردن چشماتون دستاتون رو هم باز کن

ن؛ ش یزود تر رها م ایتر و  رید روهایباشه، چون ن یفاصله ا دینبا ن،یحتما در کنار هم باش د،یکن

 .نیرو که گفتم رو انجام بد یکارا نیخب دوباره هم

فکر کردم و هم زمان با باز کردن چشمام، دستام رو باز کردم،  روهامیرو بستم و به ن چشمام

من رها شد، و باهم برخورد کردند،  یروهایهم هم زمان با ن انیت یروهایاز دستام رها شد، ن یروین

 مبه وجود اومد، کم، ک یبنفش و قهوه ا یبه رنگ ها یباهم، نور ها روهامونیکه از برخورد ن

 شد. کیهمه جا تار هوی د،یچرخ یدور سرم م یچشمام تار شد، همه چ

 

م، رفت ونریکرد، بلند شدم و به ب یدرد م یلیاتاقم بودم، سرم خ یچشمام رو باز کردم، تو یوقت

، رفتم یم ولیف عیسا یها نهیسرم بود و به سمت گنج یجور که دستم رو نیتک شاخ نبود، هم

بودن، سلام دادم  رونیب ردالیتک شاخ و ش دمیکنه، رس یشده که سرم درد م یکردم چ یفکر م

 کجاست؟ انیدم: تیو پرس

 ؟یباهام دار یجام، کار نیکنار گوشم گفت: سلام من ا یپر انرژ یسلام رو دادن، صدا جواب

دونم چرا دوست ندارم که  یکردم، نم دایپ انیبه ت یوابستگ هیجا بودم،  نیکه ا یمدت نیا یتو

 امکان داره ازش دور بمونم! یعنیازش دور باشم، 

 .ستیفکرا ن نیوقت ا الان

 

 کنه! یبرگشتم سمتش: سلام، سرم درد م بالبخند

 .میطور شد نیکه ا روهامونهیرها کردن نکنه، به خاطر  ی: منم سرم درد مانیت
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 م؟یشروع کن دیبا یک_

 گفت، امشب! یم یزنگ ریطور که پ نی: اانیت

 : امشب!؟یتعجب و سوال با

 : آره، چطور مگه؟انیت

 م؟یتون یبه نظرت م_

 دونم. ی: نمانیت

 شه؟ یم یچ میاگه نتون_

 باهامون داره. یکار یانگار ول،یف عیسا شیپ میبر ایدونم، الان ب یلبخند گفت: بازم نم با

 

 ریکو یبرا یبود، دراکوها برام خبر آوردن که، اتفاق یمن، کارتون عال زانی: اوه عزولیف عیسا

 یداره حرکت م انوسیبزرگ از قطب رها شده و به سمت اق خیکوه  هیقطب چرا،  یول وفتاده،ین

 عوبه قطب و کارمون رو شر میر یده، فردا باز م یقطب بهتر جواب م یکار ما تو ،یعنی نیکنه، و ا

 .نیفردا آماده بش یبرا دیالان بر م،یکن یم

 نابود بشه؟ نیزم یخوا ی: چرا مدمیپرس تیبرگشت که بره، با مظلوم 

 انیمن! السا، تو ت ی: اوه! دختر کوچولدیبه صورتم کش یشد، دست کیسمتم و بهم نزد برگشت

نابود بشه و اون طور  نیزم دیخب با د،یو حکومت کن نیداشته باش یخودتون قلمروها یبرا دیبا

 خوام درست بشه. یکه من م

 

 شن؟ یم یلرزون: پس خانواده هامون چ یپر اشک شد و با صدا چشمام

 فقط من! ن،یمن هست یبچه ها انیگفت: تو و ت یو جد یبه شدت درهم شد و عصب اخماش
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 شد: اخه چرا؟ ریبار اشک از چشام سراز نیا

 .رونیالسا رو ببرش ب ان،ی: تانیبلند تر رو به ت یتر از قبل و با صدا یعصب

 اورد. رونیدستم رو گرفت و همراه خودش من و ب انیت

 ینم یالسا، ناراحت نباش، اتفاق زم،یکرد: عز یجور که با انگشتش اشکام رو پاک م نیهم انیت

 دختر گل. نیافر گه،ینکن د هیافته، گر

 .یخوب و عال یجا هیخوام ببرمت  یگفت: م یبار با شاد نیا

 یجلو تر حرکت کردن و بعد از مدت انیو ت ردالیو ش میو صدا کرد، سوار شد ردالیشاخ و ش تک

نگ قش اچهیدر هیباشه،  بایقدر ز نیشد که ا یاصلا باورم نم ،یقشنگ و عال یلیخ یبه جا دمیرس

 بود. یقشنگ یواقعا که جا دن،یدرخش یکه م یو تخته سنگ ها یبه رنگ آب

 

 

 جا قشنگه! نیچه قدر ا ان،یت یوا_

 تخته سنگ کنار خودش نشوند. هی یو رو گرفت و رو دستم

 دیباشه، شا نیبهتر م،یکه باهم هست یدم آخر نیدوست داشتم ا یدون ی: آره قشنگه، مانیت

من  یبرا یم، تو دوست خوبدوست ندارم ازت جدا بش یگم خنده دار باشه، ول یرو که م یزیچ

 !یهست

 

بهش داشته  یحس دیدونم شا یجدا بشم، نم انیراستش منم دوست ندارم از ت ،یبایز یحرفا چه

 باشم.
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 یوبخ یو دوستا م،ینیباز هم و بب میتونست دیمنم باشه، خب شا یحرفات، حرفا دیدونم شا ینم_

 !میهم باش یبرا

 !دی: شاانیت

که  میرب دیبا ن،یبه زم میبلند شد و گفت: السا بلند و شو بر انیدر سکوت گذشت که ت یقیدقا

 !یرو پر کن یشکستگ نیب

 .میباشه بر ،یگ یراست م_

 

شهاب سنگ بزرگ  هیپشت  عیگشتن، سر یبر م نیکه داشتن از زم میدیراه، دراکوها رو د یتو

در اون جا متوجه  م،یدراکو ها رد شدن و رفتن و ما هم به قطب رفت نن،یکه مارو نب میپناه برد

ها رو به هم وصل کردم و به  یشکستگ روهامیبا ن عیهم رها شده، سر گهیکوه د کیکه   میشد

 .میزحل بر گشت

 

 انیت

د ز یرو دم در، کنار دراکوها که داشت با اعصبانت باهاشون حرف م ولیف عیسا م،یبرگشت یوقت 

دراکوها رو کنار زد و اومد  شیچوب دست متوجه ما شد، با ولیف عیسا م،یبه سمتشون رفت م،یدید

 شماها؟ نی: تا حالا کجا بودتیما با اعصبان کینزد

 

بوده، دوباره خبر اوردن که  یدر چشماش گفت: کارتون عال یاز رو به اون رو شد، با خوشحال هوی

 هم رها شده. گهید خیکوه  هی

 کن. تیخودت رو تقو شتره،یبه السا کرد و گفت: دخترم تو کارت ب رو

 زنم! یمن نیبه زم یبیهم آس گهیو د ستم،یتمام گفت: من دختر تو ن تیکه بره السا با جد برگشت
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 ؟یستی: دختر من نیخاص و سوال یسمت السا و با حالت برگشت

 یخود م یهان؟ بعدش تو ب ؟یرو از کجا آورد یکه دار یروهاین نیبه خودش گرفت: ا یجد حالت

 بهش بفهمون! انیمگه دست خودته! ت ،یبزن بیآس نیبه زم یکه نخوا یکن

 

 ادیازش  دیدونه، تازه منم با یاز من م شتریرو به السا بفهمونم، خودش ب یگفتم: من چ تیجد با

 زنم. ینم یبیآس نیو به زم رمیگ یم ادیکه  رم،یبگ

 

 یچیاز دستورات من سرپ نیزد: شماها دار ادیدرست کرد و فر یکه داشت طوفان یچوب دست با

 ... دیکن یم

 

 السا! الان وقتشه شروع کن!_

 

ن م یروهایفکر کردم، با باز کردن چشمام دستام رو هم باز کردم، ن روهامیرو بستم و به ن چشمام

ه رو ک یبه لبام اومد، طوفان ینابود شد، لبخند ولیف عیبرخورد کرد و سا ولیف عیو السا به سا

 ریافتاد و پ بمیو زنگوله از ج م،یما به عقب پرت شددرست کرده بود به ما برخورد و  ولیف عیسا

هوش افتاده بود نگاه کردم، خواستم به طرفش برم  یشد، به السا که ب انینور نما هیاز وسط  یزنگ

 شد. کیکه، چشمام بسته، و همه جا تار

 

 یزنگ ریپ
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السا و  یروهایهم با ن طانیاز هوش رفتن، دختر ش روهاشونیبه خاطر رها کردن ن ان،یو ت السا

 نابود شد. انیت

 

 خودشون برگردونم. یعاد یو زندگ نیرو به زم انیالسا و ت دیمن با حالا

 

 بره؟ دیبا شهیهم یشاخ: السا برا تک

اون  یبودند ول یشما دوستان خوب یهر دو یبرا انیگفتم: السا و ت ردالیکردم به تک شاخ و ش رو

 یبرا دیشون رو ادامه بدن، شماها هم با یخودشون، و زندگ یعاد یبرگردن به زندگ دیها با

 .دیبرگردونن اونا کمک کن

 

 .میآشکار: باشه، ما آدماده ا یبا ناراحت ردالیشاخ و ش تک

 

از من گرفته بود و تمام  یگر لهیبا ح طانیکه دختر ش یروهاین طان،یاز نابود شدن دختر ش بعد

 به من برگشت، و دراکوها هم به خدمت من در آمدند. انیالسا و ت یروهاین

 

 ردالیدرست کردم و به تک شاخ و ش انیبزرگ که همانند حباب بود، به دور السا و ت یگو هی

 یبا ناراحت ردالیگفتم که اون ها رو به خونه هاشون برگردونن و به زحل برگردن؛ تک شاخ و ش

 قبول کردند.
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 السا

 

تخت نشستم و به اطرافم نگاه کردم، چشمام  یشدم، رو داریاز خواب ب یدیشد یلیسردرد خ با

بوده،  یخواب طولان هیها فقط  نیاتاق خودم بودم، انگار همه ا یرو بستم و دوباره باز کردم، تو

 آماده به آشپز خونه رفتم و مامان و صدا زدم: مامان؟ مامان؟ 

 

 : بله؟مامان

 ه؟یسلام! امروز چه روز_

 جب: سلام، جمعه چطور مگه؟با تع مامان

 .دمیپرس یطور نی! همیچیه_

 صبحانت رو بخور. ایبگم، ب ی: چمامان

 

 کنم. فیخوام خوابم رو براش تعر یجا، م نیا ادیاز خوردن صبحانه به هانا زنگ زدم که ب بعد

 

که داره، همش  یآب زلال داره، از چشمان به رنگ قهوه ا یبه پاک یدختر مهربونه، قلب هانا

 دوستش دارم. یلیمونه برام، خ یباره؛ مثل خواهر م یم یمهربون
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از  خوابم بود، یکه تو یکردم، از موجودات فیهانا تعر یمن کل خوابم رو برا م،یهانا به اتاقم رفت با

 کردم. فیهمه و همه رو براش تعر ان،یت دنیکه کردم، و د یکارا

 

تو  یگم، اگه از خوابا یبارم م نیتو، چندبار بهت گفتم ا ینیب یم یگم السا، عجب خوابا ی: مهانا

 شه! یم یداستان درست کنن عال ایو  لمیف هی

 کنم الان خوابم. یبود، همس فکر م یهانا! چه قدر خوابم واقع یدون یکه نم یوا_

 !یستیزد تو صورتم، بلند شدم که دنبالش کنم گفت: نه انگار خواب ن یکی هانا

 یتو خوابم به چ انیت دنید یکن یبهش دارم، فکر م یکنم حس یهمش فکر م ال،یخ یرو ب نیا_

 شه؟ یم ریتعب

 

به  دیشا ن،یخوابت عاشق هم بود یبه نظر من، اگه تو ،یدون ی: خب میبا حالت جد هانا

 ،یبهش داشت یدون یحس که اسمش نم هیفقط  یگ یتو که م یشد، ول یم ریتعب تونیعروس

 دونم. یو نم نیا ریتعب

 

 گم! یم یمن دارم جد ،یمزه ا یب یلیخ_

 مزه ام؟ یب یدیکه فهم یتستم کرد ی: واقعا! کهانا

 شه!  یم یچ رشیدونم مگه من، خواب گزارم که بدونم تعب یم یمن چ خب

 هانا من چکار کنم؟_

رو بزن و باهاش دوست بشو، بلکه عقلش رو از  انیاقا ت نیو مخ ا ایکن، ب یکار هی ایگم ب ی: مهانا

 .رتتیبگ ادیدست بده و ب
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 چشم غره: هانا! با

 

و بعدش هاناورفت و منم تا شب خودم رو مشغول  میبود و باهم ناهار خورد شمیتا ظهر پ هانا

 .دمیدانشگام کردم، بعد از شامم خواب یکارا

 

 نه رفتم؛ صبحانه م رو کامل خوردم.و آماده شدم و به آشپزخو داریب میگوش یبا صدا صبح

 

 م؟یبر ی: آماده اارسلان

 .میبر_

 

 زنگ میکه وارد دانشگاه شدم، گوش نیمن و رسوند به دانشگاه، خودشم رفت شرکت؛ هم ارسلان

 ؟یکجا زم،ینگاه کردم، هانا بود جواب دادم: سلام عز میخورد، به صفحه گوش

 .یشگیهم یجا ای: سلام گلم، بهانا

 

سرم رو که با  ،یزیهانا، خوردم به چ شیدرخت بود، برگشتم که برم پ هی ریما ز یشگیهم یجا

 که. نهیعه باز ا دمیاوردم، د

 ...: عه چه جالب!

 

 جالبه؟! یتعجب: چ با
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 .دیببخش یچیالبته من ... ه م،یدیو همو د میکه بازم بهم برخورد نی...: ا

 بره. خواست

 ؟یالبته شما چ_

 م؟یجا که حرف بزن میشه بر ی...: م

هانا تکون دادم، هر  یبرا یقبول کردم و دست نیخواد بگه، واسه هم یم یداشتم بدونم چ دوست

 .میدانشگاه رفت کیسه باهم به کافه نزد

 

 !دیبفرما اشاری یخب، آقا_

 هی دم،یخواب د هیمن  ت،یواقع یخوام بگم خنده دار باشه، ول یرو که م یزیچ دی: شااشاری یآقا

 و سم،یو بنو دمیرو که د یخواب نیخوام ا یباشه، من م یلیتخ ایلیاز نظر خ دیخواب عجب و شا

 .دیخواب بهم کمک کن نینوشتن ا یخوام که تو یم

 چرا من؟_

 نیخوام ا یعلاقه دارم، م یسندگیمن چون به نو ن،یخواب من بود ی: چون شما تواشاری یآقا

 نیمن در اول گه،ید زیچ هیو  د،یکار کمک کن نیخوام که به در ا یو از شما م سمیخواب رو بنو

استاد  یبه جا ،یمدت یدانشگاه بودم، و الان برا نیا یبرخوردم به شما دروغ گفتم، من دانشجو

من هول شدم و گفتم دانشجو  ن،یدانشگاه هستم، اون روز چون شما عجله داشت نیعاد استاد ایم

 هستم.

شد  یعال ده،ید یبیگفت: اتفاقا السا هم خواب عج یهانا با خوشحال راشای یآقا یحرف ها با

 شه! یم یداستان خوب

 باشه؟ یکی انیبه هانا کردم و گفتم: هانا، از کجا معلوم که خواب من با خواب ت ینگاه

 د؟یدون یاسم منو از کجا م ان؟ی: تاشاری یآقا
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 بود! انیخواب من اسم شما ت یخب تو_

 السا باشه، درسته؟ دی: پس اسم شما هم بااشاری یآقا

 تونم کمکتون کنم. یم نمیبب دیکن فیدرسته، خب شما تعر_

چطوره که هر دو داستان رو  ن،یدیگن شماهم خواب د یطور که دوستون م نی: ااشاری یآقا

 .میسیبنو

 شه! یم یچ نمیدونم، بب ینم_

 شد با تعجب گفتم:  تموم یکردن خوابش، وقت فیشروع کرد به تعر اشاری یآقا

خواب شما با خواب  یماجراها شتریب یاز خودم رو وا یول دم،یخواب و د نیدرست منم هم یوا

 نوشتن آمادم. یمن برا ه،یکیمن 

 من استاد شماهم هستم! داستیطور که پ نی: اوه چه خوب، ااشاری یآقا

ماه هستن،  کیبه مدت  عاد،یاستاد م یجا شونیگن ا ینگاش کردم، هانا گفت: عه راست م یسوال

 رفت. ادمیخواستم بهت بگم  یامروز م

 به نوشتن. میجا و شروع کن نیا امی: خب از فردا، قبل و بعد کلاسا باشاری یآقا

 باشه._

 : فعلا خداحافظ.اشاری یآقا

 و هانا: خدانگهدارتون. من

 

ان به عنو اشاری یلاس ها، آقااز ک یکیو سر  میمن و هانا هم به کلاس رفت اشار،ی یاز رفتن آقا بعد

 حاضر شد. عادیاستاد م یاستاد و جا
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و هر روز داستان  م،یدانشگاه برو کیشد که هر روز قبل و بعد از کلاس ها به کافه نزد نیبر ا قرار

 .میسیرو بنو

 

 ؟یالسا جونم؟ خواهر ؟یی: السایبا لحن پر عشوه ا هانا

 ازم؟ یخوا یم یباز چ_

 من و برسونه خونمون؟ یگ یهمون لحن: به ارسلان م با

 گم، اون که از خداشه! یباشه م_

 ؟ی: چهانا

 !یچیه_

 میترم بر انیم یها یلیتعط یدادم ها، اخه ارسلان عاشق هاناس، و قراره تو یعجب سوت یوا

 هانا. یخواستگار

 

 هیشد و به سمت  ادهیان پرو باز کنم که، ارسل نیکه اومد، خواستم در ماش میارسلان بود منتظر

ارسلان با  اشاره،ی یکه اقا نیشده بود نگاه کردم، عه ا ادهیکه پ نیرفت، به صاحب ماش نیماش

 اون چکار داره؟

 هم خوشحال بودن! دنیرو بغل کردن و از د گهیهم د اشاری یو اقا ارسلان

 جا کجا؟ نیتو کجا ا ؟ی: ارسلان داداش خوباشاری یاقا

 اومدم دنبال خواهرم! ؟یکرد به ما: خوبم داداش تو خوب یاشاره ا ارسلان

 خواهرته؟! شونی: ادیانگار تازه متوجه ما شده بود، با تعجب پرس اشاری یاقا
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 : آره، چطور؟!ارسلان

 من هستن! یدانشجو شونی: ااشاری یاقا

 : چه جالب!ارسلان

 

ارسلان؛ بعد از  نیماش یتو میو رفت میگفت یشروع کردن باهم حرف زدن، ما هم با اجازه ا  بعد

 ربع اومد و سوار شد. کی

 خونه شون! میهانا رو هم برسون دیارسلان با_

 به چشم. یجواب داد: ا یکه داشت برق زد و با لحن خاص یبه رنگ قهوه ا یچشما

 نشست. یبایلبان هانا هم لبخند ز یرو

 

 .میاز رسوندن هانا به خونه رفت بعد

 

 وارد خونه شد: سلام به اهل خونه! یبا خوشحال ارسلان

 ماهت! ی: سلام به رومامان

 یازش خبر یچند وقت هیبود،  انیدانشگاه داشتم، اسمش ت یتو یدوست هی ادتهی: مامان ارسلان

 نداشتم.

 : خب؟مامان

خوشحال  یلیاتفاقا استاد السا هم هست، خ دمش،ی: امروز که رفته بودم دنبال السا، دارسلان

 شدم ...
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 .دمیقدر خسته بودم که به اتاقم رفتم و خواب نیا

 

 

 انیت

 

 یکه تو یدوست داشتم، بدونم اون یلیالسا خواهر ارسلانه، خ شحال شدم، خ دم،یفهم یوقت

خب ازش خوشم  یول یخواب ازش خوشم اومده، حرف مسخره ا یاخه تو ه؟یک دمیخواب د

 شه؟ یم یداستان چ نیاخر ا م،یدادم که، خوابمون رو داستان کن شنهادیدونم چرا پ یاومده، نم

 

دوست دارم؛  امیخوشحال شدم، اخه اونم مثل ت یلیخ دم،یارسلان رو بعد از چند سال د یوقت

 یاه کیلاست ریرفت ز لمیروز اخر موبا ادمهی م،یکه به خاطر کار بابا به فرانسه رفت نیبعد از ا

 سهداخله، از اون روز تا الان  نمیکه تمام مخاطب نیغال، غافل از امن انداختمش سطل آش ن،یماش

استاد دانشگاه، بابا بهم گفته فقط تا تموم  حیتفر یمهندس و برا کیگذره و من حالا  یسال م

 یقتدانشگاه، و یر یشرکته، تو چرا م سیبابات رئ یگه وقت یتونم دانشگاه باشم، م یشدن ترم م

 ؟یآ یچرا نم یمهندس باش شرکت بابات یتو یتون یم

 داره. یکه بهتراز استاد دانشگاه، هم پولش بهتره و هم کلاس بهتر یگه مهندس یم شهیهم

ه تموم بش ست،یکه ن شتریماه ب هیدوست دارم، حالا  شتریرو ب یشما چه پنهون خودمم مهندس از

 کنم. یو بابا کار م امیت شیرم شرکت بابا، پ یم

 آشپزخونه بودن. یاومدم رفتم آشپزخونه، همه تو رونیمامان از فکر ب یصدا با

 

 ن؟ی: به به سلام، خان داداش، خوب هستترانه
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 گذره؟ یترانه خانم؟ آموزشگاه خوش م یزدم: خوب یلبخند

 لبخند گفت: چه جورم! با

 گذره؟ یبا خنده: سلام استاد! دانشگاه خوش م امیت

 دس! دانشگاه هم سلام داره خدمتون.زدم: سلام اقا مهن یکردم و چشمک امیبه ت ینگاه

 !یکردم به بابا و مامان: سلام بر پدر و مادر گرام رو

 ماهت! ی: سلام به رومامان

 : سلام پسرم.بابا

 و مشغول خوردن شدم. زیپشت م نشستم

 ؟یمهندس باش امیخودت، مثل ت یو برا یشرکت و کار کن یایب یخوا یم یجان! ک انی: تبابا

ترم  نیا نینکرده، باشه بزار دایهنوز شرکت رونق پ ران،یا میما که تازه اومد زمیلبخند: پدر عز با

 شما، خوبه! شیآم شرکت پ یتموم بشه،  منم م

 گفته شرکت ما رونق نداره؟ ی: کبابا

شمال  یپروژه تو هی یشراکت تو یبرا گهیشرکت د هیادامه داد: امروز شرکتمون با  امیت

 هیاون شرکت  سیشه برامون؛ تازه رئ یخوب م یلیخ م،یقبول بشقراردادبست، اگه مناقصه رو 

 جوون مثل تو!

 !هیکارش عال یجوونه، ول یلیکه خ نی: با ابابا

 شه و منم یترم تموم م گهیماه د هیدانشگاه هستم،  یتو گهیاستاد د هی یباشه، من چون به جا_

 شماها! شیشرکت پ امیم

 !؟یراست_
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 !میدیدوستم رو د نیبه من نگاه کردن، ادامه دادم: امروز بهتر همه

 : کدوم دوستت؟مامان

من، امروز اومده بود دنبال خواهرش، هم  یخواهرش دانشجو م،یدانشگاه با هم دوست بود یتو_

 .میدیرو د گهید

روز اول  که همون اممیت ده،یآموزشگاه د ی: چه جالب! اتفاقا، ترانه هم امروز دوستش رو تومامان

 .دیفروگاه د یدوستش رو تو

از طرف ارسلان شدم، بازش کردم  یامیرو چک کردم، متوجه پ میاز شام، به اتاقم رفتم و گوش بعد

 کوه. میبر ایب ،یندار ینوشته بود: سلام! فردا جمعه ست، اگه کار

 

 ام؟یساعت چند و کجا ب ام،یندارم، م یمن کار ه،یدادم: سلام! فکر خوب جواب

 اونجا! ایب ،یداد: ساعت پنچ اماده باش، خونمون رو که بلد جواب

 !نمتیب یدونم کجاست، فردا م یفرستادم: آره م براش

 ،یاریرو همراهت ب یکس یتون یم ی! اگه خواستیفرستاد: راست امیدوباره پ قهیاز چند دق بعد

 همراهت؟ یاریکه ب یرو ندار یتو کس ان،یخواهرم و دوستش م

 کنم! یخبرت م ادیم یکس نمیباشه بب دادم: جواب

 کارشون دارم. نییپا انیگفتم ب امیرفتم به ترانه و ت امیاز ارسال پ بعد

 مبل نشستن. یاومدن و کنار من رو قهیاز چند دق بعد

کردن، منم به ارسلان خبر دادم و  یرفتن به کوه رو براشوم گفتم اونا هم اعلام  آمادگ یماجرا

 فردا آماده بشم. یرفتم برا
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 السا

 

کوه، از تخت  میاومدم قراره بر ادمیشدم، خواستم باز بخوابم، که  داریاز خواب ب میگوش یصدا با

 وانیل هیمن فقط  ن،ییهم زمان با من ارسلان هم اومد پا ن،ییاومدم و آماده شدم و رفتم پا نییپا

ارسلان  باهاناس،  دمیاومد، رفتم د فونیآ یخورد و که صدا یچا وانیل هیخوردم و ارسلانم  ریش

 .ارهیرو ب نیمن رفتم سمت در و ارسلان رفت ماش اطیح میرفت

 ؟یاومد یسلام به هانا جون خودم! با چ_

 اومدم. رادی! با هزمی: سلام عزهانا

ما پارک کرد، در  یخونه  یجلو ،یمشک یسونوتا هی رون،یرو زد ب نشیکه ارسلان ماش نیهم

بعد از اون دوتا دختر و  اشاره،ی یکه اقا نیشد ... عه ا ادهیپ نیطرف راننده باز شد و راننده ماش

 شدن و اومدن طرف ما. ادهیاستاد بودن پ هیپسر که شب

جواب دادن، ارسلان هم اومد و مشغول سلام و  ییو اونا هم با خوش رو میو هانا سلام داد من

 اشار؟ی یاقا نیکه همراه استاد بود و گفت: خوب هست یرو کرد به پسر شد؛ یاحوال پرس

 ؟یشناس یرو از کجا م امیبا تعجب: ارسلان، تو ت استاد

 امی: شرکت ما با شرکت پدر شما قرارداد بسته، من همون روز اول متوجه شدم که اقا تارسلان

 برادر شماس.

 .ستین یعرفبه م ازین گهیکرد و گفت: خب د یتک خندهوا استاد

 .میشد نایمن، هانا و ترانه همه سوار ماش یاز معرف بعد

 

بعد  میاستاد؛ حدود ن نیارسلان و استاد و خواهر و برادرش با ماش نیهانا و ارسلان با ماش من،

 .میکرد دیخر یراه کل یتو میدیرس
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و  میرو گذاشت لیوسا م،یرفت یبه سمت درخت م،یشد لیو مشغول اوردن وسا میشد ادهیپ همه

 .میصبحانه شد یو سفره برا راندازیمشغول پهن کردن ز

 ان؟یم ای! کمیمون برس یبه کوه نورد میگفتم: خب بر جانیاز صبحانه من بلند شدم و با ه بعد

ترانه جون  ام،یگفتم: هانا جونم، داداش ارسلان، استاد، اقا ت نیغمگ یجواب نداد، با صدا یکس

 کوه؟ میبر

 .دنیشروع کردن به خند همه

 .میر یهوا روشن بشه همه باهم م دی: السا خانم، الان که هنوز هوا روشن نشده، صبر کنامیت اقا

 .ادیبلند شه همراه من ب یکی نیبد یلینه بعدش، خ یکوه نورد یالان خوبه برا ام،یعه اقا ت_

 .امیبلند شد: باشه من م استاد

 .میشماها؛ با استاد به سمت کوه رفت دیلچقد تنب یوا ی: واهیکردم به بق رو

 د؟یرو دوست دار یبه استاد گفتم: استاد کوه نورد میرفت یاز کوه بالا م میکه داشت یجور نیهم

 یدوما استاد فقط برا ان،یسمتم و با لبخند گفت: اولا استاد نه! من اسم دارم ت برگشت

 ؟یدوست دارم، تو چ یلیدانشگاست، سوما آره خ

زارن من همراه  یخانودم نم یرو دوست دارم، ول یکوه و کوه نورد یلیبله من خ ان،یچشم اقا ت_

 کوه نوردا برم کوه.

 مگه داره؟ یبی: عه خب چرا؟ چه عانیت اقا

کار  یزاره رو یم بیخانواده هم ع یهم نداره، ول یبیع چیشم، ه یگن از کوه پرت م یچون م_

 .یکوه نورد

بلد  یآشپز دیخوره، دخترا با یبه درد دخترا نم یگن، کوه نورد یه راست مکرد: خب آر یا خنده

 .یخوره، نه کوه نورد یبه درد دخترا م نایبلد باشن، ا یباشن، خونه دار
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 مگه دخترا ؟یو خونه دار یدخترا فقط آشپز یچ یعنی د،ی! از شما بعیبرگشتم سمتش: وا کامل

 ندارن؟ یحق و حقوق ستن؟یآدم ن

 خودش زو رسوند به من. عیسر یلیجوابش نموندم و به سرعت به راهم ادامه دادم؛ خ منتظر

 کنن، خوب شد؟ یتونن کوه نورد یکردم، دخترا حق و حقوق دارن و م ی: باشه بابا، شوخانیت اقا

 .میکردم و با هم، هم قدم شد دییلبخند تا با

 یروز به دردشون م هیبلد باشن،  یو آشپز یخونه دار دیگم السا، دخترا با یم ی: ولانیت اقا

 گفتم. یک نیخوره، حالا بب

 شیپ میبرگشت م؛یکوه لذت برد عتیهم از طب یو کل میمختلف کرد یبحث ها انیبا اقا ت یکل

 بودن. امیفقط ترانه جون و اقا ت ه،یبق

 : هانا و ارسلان کجا رفتن؟!دمیتعجب پرس با

 !ی: مثل شماها رفتن کوه نوردترانه

 ربع بعد از شما رفتن. هی: امیت آقا

بود، همون موقع هانا و ارسلان هم اومدن و  میو هنوز تازه ساعت هفت و ن مینشست انیاقا ت با

 .میآماده رفتن شد

 دنیتا رس م؛یحرکت کرد یو به سمت پارک چنگل میگذاشت نایماش یها رو تو لیکمک هم وسا با

ول و مشغ میبرداشت نایها رو از ماش لیاهم وسابازم همه ب د،یطول کش یساعت هی یبه پارک چنگل

 .میپهن کردن شد

 

جاها هم  هیشده بود بق یسنگ کار یدرختا راه نیبود، دور تا دورمون درخت بود، ب یقشنگ یجا

 .یکن یباز یداد وسط یبود که حال م یباز یجاهم برا هیچمن بود، 
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 م؟یکن یباز یذوق برگشتم سمت همه: وسط با

 به جز ارسلان قبول کردن. همه

 السا؟ ی: بچه شدارسلان

 منم تابع جمع. م،یاخم نگاش کردم، دستاش رو برد بالا: باشه تسل با

و هانا باهم، ترانه،  امیمن، آقا ت ،یکش اریبه  میو توپ اوردم، شروع کرد نیرفتم سمت ماش بدو

 باهم. انیارسلان و آقا ت

 ن،رویرفت ب یطرفشون، اول ترانه خورد و از باز میکرد یم اونا وسط بودن، تند تند توپ پرت اول

 ،میکرد یربع تند تند پشت سر هم توپ پرت م هیخوردن، حدود  یم انیحالا مگه ارسلان و آقا ت

 .انیکم کم خسته شدن، اول ارسلان خورد و بعدش اقا ت

 نوبت ما بود. خنده، حالا ریهم زدن ز هیزدن، بق غیبه ج میبا هانا شروع کرد یخوشحال از

 .میرفت یدر کردن، به ادامه باز یخستگ یاز کم بعد

ه لحظ هی م،یحال بازم ما نخورد نیبودن، با ا یقو یلیکردن، خ یتوپ پرت م انیارسلان و ت فقط

 با لبخند جواب داد: انیکرد، آقا ت انیبه آقا ت ثینگاه خب هی ستاد،یارسلان از توپ پرت کردن وا

اه نگ هیخورد، باز ارسلان  امیشروع کردن به تند تند توپ پرت کردن، اول هانا و بعدش اقا ت هوی

 نیا اکردن، ب یتوپ پرت م عیسر یلیکرد و شروع کردن به پرت کردن توپ، واقعا خ انیبه ت دیپل

که اومدم  نیدادم، هم یم یبودم و همه رو جا خال یحرفه ا یلیخوردم اخه خ یحال من بازم نم

بد  یلیتوپ خ رمش،یبود که نتونستم بگ ادیقدر ز نیسرعت تو ا رم،یصورتم رو بگ یتوپ، جلو

ز حس کردم داره ا ن،یرفت، نتونستم خودم رو کنترل کنم، افتادم زم جیسرم گ م،ینیب یخورد تو

 دستم پر از خون شد، همه شون دورم رو گرفتن. دم،یکش مینیدستم رو به ب اد،یخون م مینیب

سرم رو بلند  زه،یر یسرم اب م یداره رو یکیکردن،حس کردم  هیشروع کردم به گر اریاخت یب

 .انیاقا ت دمیکردم د

 شه. یره به مغرت و لخته م یخون م ر،ی: سرت رو بالا نگارسلان
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 خونش رو پاک کن. نیرو که دستش بود رو داد بهم: با ا یدستمال

 نه؟ک یدرد م یلیخ نتی: السا جونم، بیبا نگران هانا

 تونستم درست حرف بزنم، با سر گفتم آره. ینم

 .میریعکس بگ شینیو از ب مارستانیب مشیببر دی: باترانه

 خواد. یزور گفتم: نه نه نم به

 به ترانه و هانا کردم که کمکم کنن. یا اشاره

تونستم درست راه برم،  یرفت نم یم جیپارک، سرم گ یها ییسمت دستشو میکردن رفت کمکم

 هانا و ترانه بهم کمک کردن.

 نه اون قدر که نشه تحملش کرد. یکرد ول یدرد م مینیرو شستم، ب صورتم

 .رونیب میرفت ییهام رو مرتب کردم و باهم از دستشو لباس

 : السا جون الان حالت خوبه؟هانا

 خوبم نگران نباش! زمیاره عز_

 ارستان؟میب میبر ستین ازین یعنی: ترانه

 خواد. ینه گلم نم_

 پسرا. شیپ میدیرس

 : السا الان حالت خوبه؟ارسلان

 آره خوبم نگران نباش._

 ؟یکه خوب ی: مطمئن هستانیت آقا
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 .رمیمیم یکه دارم از گشنگ میناهار رو آماده کن میآره خوبم، بر_

 .میو مشغول درست کردن ناهار شد دنیخند همه

 ساعت غذا حاضر شد. میاز ن بعد

از  م،یها شد نیو سوار ماش میها رو جمع کرد لیهمه وسا م،یاز خوردن ناهار آماده رفتن شد بعد

 خونشون. میو هانا رو رسوند میکرد یو خواهر و برادرش خداحافظ انیآقا ت

 

 انیت

 

نوشتن داستان؛  یبرا میرفت یماه، هر روز قبل و بعد کلاس ها با السا و دوستش م کی نیا یتو

که با شرکت ارسلان باهم مشارکت  یپروژه ا یمناقصه که برا یشمال برا میبود همه بر امروز قرار

 .میدار

شرکت  نیشمال به عنوان مهندس یو قراره که تو میشرکت هست نیجزء مهندس امیو ت من

 .میخودمون شرکت کن

 

 ارسلان هم هستن، قرار شده هم گردش باشه هم کار. خانواده

 .رنیبگ یهفته بعد از مناقصه عروس هیو هانا دوست السا باهم نامزد شدن و قراره  ارسلان

، کنه یشمال از السا خواستگار یخوام به مامان بگم که تو یکردم، م ندمیآ یبرا یفکرا هی منم

 بهش بگم. دیفکر کردم، واقعا دوستش دارم، هر جور شده با یماه کل کی نیا یتو

 آشپزخونه بود. یمامان که تو شیپ رفتم

 مامان؟_
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 : بله؟مامان

 شست. یها رو م وهیداشت م مامان

 باهاتون دارم. یکار مهم د،ینیشه بش یم_

 ه؟افتاد یشده؟ اتفاق یزی: چدیپرس یکارش رو ول کرد و نشست کنار من و با نگران عیسر مامان

 ... زهی... هوم ... چ زهیفقط ... چ وفتاده،یهم ن ینشده اتفاق یزینه مادر من، چ_

 تونستم درست حرف دلم رو بزنم. ینم

 کنه! یم زهیچ زهیچ ی: عه درست حرفت رو بزن همامان

 ... هوم ... گهید زهیخب ... چ_

 .یخواد بگ ی: اه درست بگو! اصلا نممامان

 شد و به کارش ادامه داد. بلند

 ؟یخواستگار یر یگفتم: مامان برام م هوی 

 یاقا پسرمون زن م ،یکرد یمِن مِن م ی: خب پس بگو چرا هیحالت خاص سمتم و با برگشتم

 دختر که دلت رو برده؟  نیهست ا یحالا ک نمیخواد، خب بگو بب

کنم! بزار اول با خودش حرف بزنم، بعدا شما  یخواهش م ،ینگ یزیچ یمامان قول بده به کس _

 .نیبه خانوادش بگ دیبر

 ؟ی: وا چرا؟ مگه با خودش حرف نزدمامان

 !نینه! من فقط در مورد درس باهاش حرف زدم، هم_

 : پس دانشجوته؟مامان
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 آره هم دانشجومه و هم ..._

 ؟ی: هم چمامان

 خواهر دوستم ارسلان، همون که با شرکت بابا قرار داد بسته._

 به دختره بگو.تر  عیتو هرچه سر یگم ول ینم یبه کس یزی: چه خوب، باشه من چمامان

 باشه!_

 

 .میحرکت کن میخوا یکه م نیگفت: آماده بش عیوارد خونه شدن، بابا سر امیموقع بابا و ت همون

 : کجا؟مامان

 شمال. می: مامان قراره که برامیت

 ؟یکرد به من: مگه به مامان نگفت رو

 رفته بود. ادمی کاملا

 رفته بود. ادمی د،یببخش یوا یا_

 بود. ادشی گهید زیچ هیگفت: بله  یلحن خاص هیبا  مامان

 متوجه نشدن. امیت بابا

 ملیشدم و آماده شدم و با تمام نقشه هام و وسا لمیبه اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وسا عیسر

 .نمیماش یو گذاشتمشون تو نییرو برداشتم رفتم پا

 و ترانه باهم، مامان و باباهم باهم. امیشد من و ت قرار
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رو که  یخودم رفتم به مامان و بابا هم کمک کردم و بعدش رفتم اتاقم و لباس ها یکارااز  بعد

خونه رو بست و سوار بر  یرفتم، همه آماده بودن و بابا درا اطیو به ح دمیآماده کرده بودم رو پوش

 .رونیب میها از خونه اومد نیماش

 میدیساعت پنچ عصر رس م؛یده بشجا یکه باهم راه انیکه خانواده ارسلان ب میقرار گذاشت یجا

 .میکه قرار گذاشته بود یبه جا

ارسلان، بابا و  نیارسلان و نامزدش و السا از ماش د،یارسلان و باباش هم رس نیموقع ماش همون

و با هم سلام و  میشد ادهیخودمون پ نیشدن؛ ماهم از ماش ادهیپدرش پ نیمامانش هم از ماش

 ازدهیساعت  یتوقف طولان چیبدون ه م؛یو حرکت کرد میو دوباره سوار شد میکرد یاحوال پرس

 .میدیخواب عیسر م،یهسته بود یلیخ یما، همگ یلایو میدیرس

 

 السا

 

 داد، یرو نشون م میکردم، ساعت هفت و ن یشدم، به ساعت نگاه داریاز خواب ب م،یگوش یصدا با

 شدم. داریب رید کمی میدیرس رید شبیبلند شدم چون د

 .رمیدوش بگ هیبشن، خودمم رفتم  داریمن خواب بودن، گفتم که ب شیهانا و ارسلان که پ به

آشپزخونه همه بودن، با  یتو ن،ییاتاق نبود، آماده شدم رفتم پا یتو یاز حمام اومدم کس یوقت

و مشغول خوردن صبحانه شدم، همه  زیگفتم نشستم پشت م ریسلام و صبح بخ ییخوشرو

 یبرا انیخودشون برسن، تازه متوجه شدم که آقا ت یصبحانه شون تموم شد رفتن  به کارا

سلام و صبح  ییبا خوشرو ز،یموقع وارد آشپزخونه شد و نشست پشت م ونصبحانه نبود، که هم

 .مین صبحانه شدو مشغول خورد مینگفت یزیچ گهیجواب داد، د یگفتم اونم با مهربون ریبخ

 تموم شدن صبحانه من، صبحانه اونم تموم شد؛ با

 کردم که صدام زد: السا؟ یرو جمع م زیم داشتم
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 نگاهش کردم. یرو بالا گرفتم و سوال سرم

 شه امروز باهاتون حرف بزنم؟ ی: امروز ... مانیت اقا

 شده؟ یزی: چدمیپرس ینگران با

 موضوعه که دوست دارم به شما بگم. هی: نه نه اصلا انیت آقا

 .ایکنار در میکنم بر یرو جمع م زیباشه، م_

 .ایو رفتم لب در دمیپوش یبافت خاکستر هی ز،یمنم بعد از جمع کردن م رون،یآشپزخونه رفت ب از

سردم  یشد کم یاومد و باعث م یبود که م یبود، سوز صبح گاه دهیپوش یبافت مشک هی اونم

 م؟ینیصخره ها بش یرو میشدم که متوجه حضورم شد و برگشت سمتم: بر شکیبشه؛ رفتم نزد

 آره چرا که نه؟_

به سکوت گذشت، که خودش سکوت رو شکست: عصر ساعت  یقیو دقا میصخره ها نشست یرو

 شه! یبرامون خوب م یلیخ میاگه برنده بش م،یچهار مناقصه دار

 !نیش یانشاالله که قبول م_

 یخوا یدونم که م یجا، بابا خودمم م نیخوان برن مناقصه منو آورده ا یکه م نیبه خاطر ا اخه

 کرده. دایپ کاریب نمیمناقصه، ا یبر

 : السا؟انیت آقا

 بله!_

گم، خب مثلا دارم مقدمه  یبهت م نارویچرا دارم ا یکن یبا خودت فکر م ی: حتما دارانیت اقا

 کنم که انگار خوب نبوده! یم ینیچ

 ... زهیالسا ... هوم ... چداد: عه ...  ادامه
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 ؟یکن یگفت: با من ازدواج م جانیکردم که با ه یداشتم نگاهش م یسوال

 گفت؟ یالان چ نیا هن؟

 ؟یکن ینگاهش کردم که گفت: من دوستت دارم! باهام ازدواج م متعجب

هول شده بودم، دروغ چرا خودمم دوستش  لا،یبزنم بلند شدم رفتم سمت و یکه حرف نیا بدون

کردم، واقعا خوشحال بودم،  یکه بخواد ازم درخواست ازدواج کنه رو اصلا نم نیفکر ا یداشتم، ول

گفتم بهش،  یم یچ گه،یاومدم داخل! خب معلومه د یعکس العمل چیدونم چرا بدون ه ینم یول

 کنه. یدرست خواستگار دیابعدش ب

 میاومد یوقت م؛یکرد دیخر یپاساژ و کل میرفتن، من و هانا و ترانه هم رفتمناقصه  یمردا برا همه

و چشم ت انیبا ت یمن چطور یوا یمردا از مناقصه برگشتن، ا یعنی نیارسلان بود، و ا نیماش لایو

 چشم بشم.

 .رمیرم دوش بگ یرو به هانا: هانا من م م،یو به اتاقامون رفت میشد لایو وارد

 : باشه.هانا

و شال  د،یو شلوار سف ،یو روپوش طوس دیساده سف کیتون هی رون،یاز حمام اومدم ب میاز ن بعد

زدم که هانا اومد داخل اتاق و با ذوق گفت: السا  یداشتم کرم مرطوب کننده م دم،یپوش یطوس

 !تهیخواستگار

 هانا؟ یگ یم یهن؟ چ_

 امیکرد، من و هم فرستادن که ب یارتو رو از بابات خواستگ انیالان مامان ت نی: باور کن، همهانا

 .میدنبال تو، زود باش بر

 شه! یهانا! من خجالتم م_

 : خجالت نکش من همراهتم!هانا
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خند بود که با لب انینفر که متوجه ما شد ت نیاول م،یشد یرایو وارد پذ رونیب میهانا از اتاق رفت با

همه متوجه حضور من شدن، همه لبخند به لب داشتن به  ن،ییکرد، سرم رو انداختم پا ینگاهم م

 که کنار ترانه بود. میکردن، با هانا کنار ارسلان نشست یمن نگاه م

رد و ک انیبه من و ت یسر اصل مطلب، اشاره ا میشروع کرد: خب آقا اردلان بهتره که بر انیت یبابا

 میکه ما متوجه شد طور نیما و دختر گل شما السا جان، ا انیادامه داد: اقا ت

 یرسم دیدونم با یخودش انتخاب کرده، بله م یهمسر یپسر ما، دختر خانم شما رو برا اقا

 یمرس یخواستگار یبرا  میکه برگشت نیحتما بعد از ا م،یخدمت شما و خانواده محترمتون برس

به  یره ااشا ،یرسم یکه تا وقت خواستگار میموضوع رو مطرح کرد نیما الان ا م،یرس یخدمت م

رو داشته باشه، الان اگه اجازه  ندشیو آ یالسا جان، وقت فکر کردن به زندگ خترممن کرد، د

 برن حرف هاشون رو بزنن. نیبد

 میتصم دیدخترمه که با نیا یندارم، ول یشما کاملا درست، من حرف یحرف ها رداد،ی: آقا تبابا

 .دیحرفاتون رو بزن دیبر انیاشاره کرد بهم، السا جان با اقا ت ره،یبگ

 پالتوم یچوب لباس یهم همراه من بلند شد، به سمت در رفتم از رو انیزده بلند شدم و ت خجالت

 رونیو به ب دیپوش یشد، اونم بافت مشک یچون تازه از حمام اومده بودم سردم م دم،یرو پوش

 .میرفت

ا که دور ت یها یاغ زنبورشب چر یکیاون تار یتو م،یداشت رفت یو صندل زیکنار استخر که م به

و باز  مینشست زیدادن، با هم پشت م یبه اون مکان م ییباینصب شده بودن، جلوه ز اطیدور ح

 در سکوت گذشت. یقیدقا

 یبد یلیروز صبح با سردرد خ هی ته،یواقع یول اد،یو مسخره ب یها، فانتز یلیبه نظر خ دی: شاانیت

دختر  هیخوابم  یبود، تو یواقع یاومد، انگار همه چ ینم ادمی یزیشدم و درست چ داریاز خواب ب

دوست داشتم  یلیبودمش، خ دهید یاتفاق یلیبار خ هیبودم که ازش خوشم اومده بود،  دهید

و ازش کمک خواستم، اونم  دمید یشده که بهش گفتم خواب یدونم چ یباهاش حرف بزنم، نم

 میکرد یداستان نوشتن کار م یرو میکه داشت یمدت یبود، اونم قبول کرد، تو دهیخواب د
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اونم  ایآ ه؟یدوست دارم که بدونم احساس اون نصب به من چ یلیکه دوستش دارم، خ دمیفهم

 منو دوست داره؟

شما رو بدم،  یمن دوست دارم اول فکر کنم بعد جواب سوال ها ان،یخجالت شروع کردم: اقا ت با

 .نیبهم بد یقول دیبا یول

 ؟ی: چه قولانیت

 .میکه اگه جوابم مثبت بود بهم وفادار باش نیا_

 باشم که جوابت مثبته؟ دواریتونم ام یدم، م یقول رو بهت م نی: من اانیت

 !دیدونم، شا ینم_

 یرمجلس خواستگا یفکر کنم، جوابم رو تو دیگفتم: با یو من با هزار بدبخت میشد لایوارد و باهم

 گم. یم

هفته بعد از برگشتن از  کی تم،یو برگش میشمال موندهم  گهیقبول کردن، و ما دو روز د همه

 اطیزدن حرفامون به ح یبرا انیاومدن، و باز من و ت یرسم یخواستگار یبرا انیشمال، خانواده ت

 .میرفت

 ه؟یزد: خب جوابت چ یتو صداش موج م یکه نگران انیت

 گم. یجوابم رو م یگم بعد که قبول کرد یاول شرط هام رو م_

اگه ناراحت  یرو ازم پنهون نکن، حت زیچ چیه ،یگ یوقت بهم دروغ نم چیه ن،یو مهمتر نیاول_

! میکن یهم رو ترک نم یطیشرا چیه یوقت تو چیو ه میکن یبشم، همه مشکلات رو باهم حل م

 باشه؟

 !یکارا رو نکن نیکدوم از ا چیکه ه یقول بد دیتو هم با یدم و ول ی: باشه من قول مانیت

 دم. یمن قول م_
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 ه؟یکه ذوق داشت گفت: حالا جوابت چ یصدا با

 لبخند خجول زدم: جوابم مثبته! هیخجالت  با

 دم. یکنم، قول م یممنونم، ممنونم، مطمئن باش خوشبختت م یخوشحال شد: وا یلیخ

بعد از تعارف  ارم،یب یو من با لبخند جواب مثبتم رو اعلام کردم و رفت چا میوارد خونه شد باهم

قرمز در آورد و داد دست ترانه که بزاره انگشت  نیانگشتر نگ هی فشیاز ک انیمادر ت ،یکردن چا

 دوم دست چپم.

رو گذاشتن،  یکه ترانه انگشتر رو به دستم کرد، همه دست زدن و قراره عقد و عروس نیاز ا بعد

 تاده بود،من عقب اف یارسلان، که به خاطر خواستگار یهفته بعد از عروس هیشد که  نیقرار بر ا

 .یو هفته بعدش عروس میعقد کن

و بعد منو رسوند خونه،  میو حلقه سفارش داد شیآزما میرفت انیبا ت یبعد از خواستگار روز

 خودش هم رفت.

 .میعقد کرد انیگذشت و هفته بعدش من و ت یعال یلیارسلان و هانا خ یعروس

 .میعروسمون انجام شد و ما هر روز گردش بود یتمام کارا یعقد و عروس نیهفته ب یتو 

قلب دوستش دارم و خواهم  میرو از صم یواقعا خوشحال بود و مرد زندگ م،یوارو تالار شد انیت با

 داشت.

 

 

 سال گذشت کی
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 انیت

 

السا  یوقت مارستان؛یب انیتلفن زدم که ب نایبه مامان ا مارستان،یکه السا رو رسوندم ب نیاز ا بعد

که چقدر  یاومد، بچه ها رو آوردن، دخترا رو دادن بغل من و پسرا رو دادن بغل السا، وا به هوش

 دوست دارم. یلیرو خ میزندگ یپنچ اعضا نیخوشحالم و ا

 

 السا

 

 که چقدر ناز بودن. یخوشحال بودم، وا یلیبچه ها رو آوردن، خ یوقت

 ه؟یعمه چ یها زیعز نی: حالا اسم اترانه

 !وانایک انا،یک وان،یک ان،یباهم: ک انیو ت من

 به شماها! نیخنده: افر هانا

 

رو بغل  ایخوشحال نگاه کردم و لبخند زدم: به هانا و ارسلان که پسرشون ارش یصورت ها به

 دوست ایو در امیشن، به ت یپدر و مادر م گهیبرادر هانا که تا چند وقت د رادیداشتن، به ترانه و ه

و  مادرجونشن، به چهره بابا و مامان، پدرجون و  یپدر و مادر م گهید تراته که اونا هم تا چند ماه

 !انمیبه ت گمیبه مرد زند م،یفرد زندگ نیتر یدر آخر به دوست داشت

 .نیهم یعنی یخوشبخت
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 انشیمون پا یزندگ یو به خوشبخت میبودم رو ادامه داد دهیرو که خواب د یداستان انیو ت من

 .میو اسم رو، ماورائ من ت  عشق گذاشت میداد

 

 

 !میبا پنچ گل باغ زندگ ن،یخوشبخت تر نم،یمن خوشبخت تر واقعا

 

 

 ماست ... ریآن نقص یزشت باست،یز یزندگ         

 

 ماست ... ریآن تقد باست،یهرچه ناز رشیدر مس       

 

 گذرد ... یآب روان است، روان م یزندگ         

 

 گذرد ... یماست، همان م ریانچه تقد           

 

     

 

                                                                                                                                                              

 انیپا
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 )ترگل(یسعد ی: فاطمه حسنسندهینو                                                

 

 

 

 7931/5/93:انیپا خیتار                

 

 7931/1/22:شیرایو خیتار              

 

        Targol i 

 

 

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 
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