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 ♡بھ نام خدا ♡
 

 فصل اول بخش یک 
 :اول  قسمت
باز شدشو بھ قصد فرود  یشد و بال ھا داریمطلق پد یکیتار ونیاز م یاھ یس کالغ

 ..فرو بست نینقطھ سرزم نیبلند تر یرو
  یھا لھیبود کھ ت نید تنھا واکنشش اوپر زدن و بال زدنشم شده ب  یصدا متوجھ
پر  نی..کالغ مشکارهی تر ب نییچند درجھ باالتر پا یا ھیرو از زاو ق یو عم یمشک

 ..حرکت کرد یآھن ینرده ھا یرو یکرد و بھ صورت افق  یقار قار
 ..پشتش در ھم قالب کرده بود دستشو

 
اسارت  یچیپرا پشت انگشتش کھ با فلز ماتر شد..و ب کیبھ نرده ھا نزد یقدم
 ..کالغو نوازش داد  کیکوچ شده بود سر داده
محو بود..ھمون لحظھ با   ییصدا  نیشده بود و کالغم بدون کوچکتر رهیکالغ خ  بھ
ازش بلند   یدردناک  یپرنده رو از جا در آورد..صدا  یاز شاھپرا یکی یرحمیب

 ..دستاش گرفت و نگاھش کرد یرو تو یشد..پرمشک
 ..ھیدوست داشتن!

..روشو برگردوند..در نصفھ باز د یدر اتاق رو شن دنش دهیکوب  یصدا نیح ھمون
 ..از   محافظ ھا داخل شد..تا وسط اتاقش اومد ی کیشد و 

 ..داد بھش  نگاھشو
 ا؟ یھا یشده کھ خلوتم رو بھم زد  یزیچ
از ھمون آسمون  یخودشم جزئ یاھیتو س دنش یکرد..با د یمخصوص م ی تعظ  ایھا

کرده  جاد یا   یتضاد  شندشدرخ  یو چشما یرفب ..تنھا پوست د یپشت سرش د
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  یبرا ای..سرشو انداخت:شاھزاده..مشاور مار میبود..اجازه نداشت نگاه کنھ مستق
 ..گزارش اومدناعالم

 .کنم استراحتخوامی م ایتو ن گھی بفرستش بره.خودتم د جلو اومد: یقدم
 ..شاھزاده شبتون در آرامش  شھیسرشو بلند کرد:اطاعت م  ایھا
تو ھمون بالکن رھا کرد..بھ داخل اومد و   اھویشاھپر س شدن در اتاقشتھ سب با

شب   ی..بھ تخت خواب قرمز رنگش رفت...شمع ھا دیرو کش یمشک یھا ریحر
 ...نور ماه  چشماشو بست ریرو فوت کرد و ز کیخواب کوچ

. 

. 
و  یاھیس یکیکھ بھ قلمرو شاھزاده تار ییبزرگ ھکتوالس بود..جا نیسرزم نجایا
 ینیبود..ھکتوالس سرزم یشاھزاده سوروک معروف و نام یعنیمان شب ھھ آسلا

  دونستنیکھ م یو اشخاص دونستیطلسم رو نم نی داستان ا ی بود طلسم شده..کس
افسانھ ھا تنھا   بق..ط کردنیچال م نھیاونو در س دی محکم بھ مرگ بودن پس با

 ی اھیسم سکھ طل  بود نیا دونستنی م نایسرزم گریھکتو الس و د  یکھ اھال یزیچ
 کی..و شوم و تارخیبود و شاھزاده و حکمران اونجا بھ شاھزاده  نیسرزمر د

و خدمت گزار ھا لبخند   انیاطراف  یاز مردم ھا و حت کی چ یشناختھ شده بود..ھ
 ..بودن دهینشنو چشم  دهی زاده رو بھ گوش نشنشاھ

 
 !بھتره خوند قلمرو سوروک ا یھکتوالس  نیسرزم

سال بود کھ قلمرو   ی!سال ھایفود البتھ مخانسان ھا ب نیزمرفراتر از س یزیچ
حکومت کردن و تاج و تخت دست بھ دست  یفراوان  یمختلف با شاھزاده ھا یھا

برسھ کھ تاج و  یھکتوالس ثبت نشده بود کھ روز  خیدرتار یزمان چی شد اما ھ 
ق ااتف نیا یکنھ اما بالخره بعد از انتظار طوالن دایتخت بھ ھکتوالس کش پ

 !شخص  کیفرو آورد مقابل   می ھا و قلمرو ھا سر تعظ  م یخت تمام اقلاد!تاج و تافت
 ..شوم شخص
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 ..عاطفھ یب
 ..سرد

 ..احساس یب
 ..دل سنگ
 ..درنده
 ..یوحش

 ..باھوش
 ..قدرتمند و جاه طلب بسار

 ..موجود نیتر خطرناک
 ..کی شخص تار کی

ن مورد عالقش خو یندیگوارا و مقدس نوش یآب چشمھ ھا ی کھ جا یالھھ ا  تنھا
گفت   دی با ایخوفناک بشھ..شاھزاده سورک.. شتری ب شد یموجب م نیمتازه بود!..ھ

 ..و ماورا یمخف نیتمام سرزم نگیک
 ....کیتار سوروک

 !بود ریومپا کیاون  درستھ
..و یاھی..سیکیصاحب تار یبھ معن یباستان یسوروک در کتاب ھا یلغو یمعن

 ..آسمان شب بود
 ..شده بودن از لیتشک طراف شاھزاده ا و کیدرجھ  افراد

و   شیاز قلمرو آت ید یبریدوقلو بودن و ھا یو مبارز کھ خواھر ھانفر محافظ  دو
 ..خاک بودن

 ..نفر مشاور دو
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ھا..دست راست  ریھا و قلمرو  ومپا انوسیاز قلمرو اق یدیبریکھ ھا ایمار مشاور
 ..شاھزاده
 ..ھا ریپامرو خاک و ومقل از دیبریھا یمشاور دوم دست چپ پسر تارزان

 .. اغواگر یھا جاسوس
 ..سھ نفر بودن کھ
  ییایدر یپر

 ..بک
 رز 
 .. و ساحره و جادوگر شگویافسون گر و پ تی در نھا و

 !نور نیگر آگاتا..از سرزم افسون
 ..زدنی انسان ھا.. و رمئو صداش م  نیکھ  ساحره ھم بود  از سرزم  ییشگویپ
 ..ھا باد نی..از سرزمفایجادوگر ت و

دنده   لیخودش از ھر چھار عنصر تشک  یلاص یوک از مھره ھاورس شاھزاده
 !قدرتش بود یاز راز ھا یکی  نیداشت ا  عتیطب
 
 ده یافسانھ ھا شن یرو فقط تو ییکھ روز و روشنا ییقلمرو سوروک بود..جا نجایا

 ..بودن
 ..فقط دو فصل داشت نجایا
 ..سرد و زمستان سوز زییپا

برف و تگرگ و  ایعد و برق .. ن و ربارا ای وا داشت دو نوع آب و ھ  فقط 
 ..کوالک

 ..دو فرش داشت  فقط 
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 ..رهیخشک و ت یبرگ ھا ای
 ..و سرد د یسف یبرف ھا ای
 !بودن یا ژهیو گاهیدر جا وانیح  ۴فقط  و

 کھ خود شاھزاده بزرگش کرد یتولھ گرگ آلفا
 ..سوروک یمارکبر کیالل

 ..دیببر سف ساگوا
  اهیانگس اسب س و
کھ ھرکدوم صاحبشون چند   ی بنفش و آب یاز ساعقھ ھا ر بودالس پھکتو  مانسآ

 ..بود اهیابر س
 یو اگھ بود فقط مدت زمان مشخص یدور بود از ھر اشعھ ا  ھکتوالس

فقط شمع   بودیم  یادینور ز  دیداست..منبع نور ھا کھ بھ دستور شاھزاده نبا
ھا  ھزارکھ  ییلوستر ھا داشتھ باشن..و ینور رنگ تونستیکھ م ییبود..شمع ھا

 . چراغ ھاش بود  یشمع جا
بنا شده بود محل اقامت   ی تپھ ا یھکتو الس و رو یکھ در انتھا اهیقصر س

آسمان خراش بود و   اهیقسمت از قصر س نیشاھزاده و ھمراھانش بود...و آخر
نقطھ اون   نیتر کی..در تاردیرس یبھ نظر م نطوریا  ایسر از ابرھا در آورده بود..

 یحت  تونستی نم یکھ بدون رخصت کس یود داشت..اتاق جمرموز سوروک و اتاق 
 !بشھ  کشینزد

 
..قسمت مورد عالقھ  ی ا گھیدرنگ چی..و ھیاھیخون و س یقرمز  بیبا ترک یاتاق

باستان تا بھ امروز   یبود کھ از عھد ھا یسوروک در قصر کتاب خونھ بزرگ
  یرکتاب دا چیت و ھتازه و کھنھ قطور و نوشتھ..درش وجود داش ی کتاب ھا

 ..نداشت..!صاحبش خود شاھزاده بود
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 یو گاھ بیو عج یقو ی طلسم ھا ییسوروک رمز گشا حاتیاز تفر یکی
معتقد بودن از  یکھ گاھ داد یعالقھ نشون م نکاریبھ ا یوحشتناک بود..بھ حد 

 !..سازهیم یاھیس  ی ادرونش طلسم ھ
 !دیدیرو م ین اتفاقاتبود کھ در او ینیبلور یمورد پسندش گو یا یتنھا اش و
 !مورد نیآخر و

کھ فقط سوروک اطالع داشت از داخلش..و ھرکس   یسر یتخصص شگاهیآزما
 !بود  تیبھ دستور شاھزاده محکوم بھ ابد کرد یکار م شگاهیدر آزما گھید
 !بود نیزم ریز  لومتریک ن یچند شگاهیآزما نیا
 

 کھ یسر داستان می ..اما برگردمونھیقلم من عاجز م نیسرزم نیا فیتوص یبرا
 ..براتون باز گو کنم خوامیم

 ..ھمون شب صبح
 نیقصر پر بود از تمام اشراف زاده ھا و الھھ ھا و حاکم ھا از تمام سرزم سراسر

صاحب تاج و تخت  بستن بھ  یوفادار مانیصلح و پ یھا..ھمھ جام بھ دست برا
 ..آماده بودن دیجد

 ..اعالم شد دیورود شاه جد ۱۰ساعت  راس
قدرت تکلم   یاون عاجز مونده بودن حت ییبایشکوه و ز دنی زاده ھا با د بینج

 ..نداشتن
 ..بود دهیچیپچ پچ ھا در تمام سالن قصر پ یصدا

نگاه تابندش   یکھ تمام مرد ھا بھ آرزو ییروشنا نیاورورا از سرزم شاھدوخت
 ..کردیبودن محو و مات و مبھوت فقط بھ شاھزاده نگاه م

  یھا ب دهین رش گفت:اون از افسانھ ھا از شادرد و در گوش مسرشو جلو و ب آروم
 ..ملکھ اون بشم خوامی شده م یمت یتره..مادر من بھ ھر ق رینظ 

 ..ستیمن ن  یباالتر از اورورا کس  چیزد:البتھ ھ ثانھیخب یمادر لبخند  ملکھ
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 ..باترهیز کردمیزمزمھ کرد:از اون چھ فکر م رشیجلوتر ملکھ رکسانا با وز یکم
از   باتریبرازنده تر و ز یبانو چھ کس می ملکھ کننصوب بھ شمارو م دیما با:ریوز
 ..شما
 ..کرد:درستھ..سوروک مال منھ  یا خنده

کھ بھ دست خشک شده بود فقط   یبا جام ایستون پرنسس اند یکنار ھا گوشھ
چرا افسانھ   فھممی..حاال مبندستیگر فر...اون خود افسون نھیتونست بگھ:ھنر اغوا ا

 ..ودننوشتھ ب شییبایزھا از 
قطع شد..شاھزاده از جا بلند شد  یمخصوص پوریبا زدن ش  اھو یھ یصدا بالخره

 ..ستادیو مقابل مردمش ا
. در کتاب آساکاتو نوشتھ شده ن یش آمدخو یلیھا خ  ھمانی:درود بر ھمھ مسوروک
غلطھ.اما    نیا گم ی!من مشنیکھ تمام قلمرو ھا باھم دوست م رسھیفرام یبود روز

  نیمن ا  یناسبت تاج گذارر ھم قرار گرفتن!و امروز بھ منات و دشمن در ک دوس
 ..خورهیگره م  تیبھ ابد مانیپ

سوروک رو از  ی بی..ترکخی  یو صورت بندهیفر یو رسا..ظاھر وای ش یصدا
 !داده بود..جامش رو باالبرد  لیتشک

 ..گفتھ شد کصدای
 ..باد شاه سوروک زنده

 بر شاه اغواگر دورود
 ..وکاه سورباد ش  زنده
 ..بر شاه اغواگر درود

 ..آوازه تکرار شد نی بار ھا و بار ھا ا و
و امضا و  یشکشی خودشو با دادن پ یاومد و وفادار یقلنروز بھ نوبھ جلو م ھر

 ..شدیسوروک برخوردار م تی!و در عوض از حماکردی ماعالم یمھر سلطنت 
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تاج  یکھ روز دنکری ھدف فکر م کیکھ در جمع حضور داشتن تنھا بھ  یدشمنان
فرا   ایعضو دن نیتر فیضع  رایومپا ی! کھ روزرنیرو از سوروک بگ و تخت

 ..! گرفتن شینقشھ رو پ نینرمال بشن.. و از ھمون لحظھ راه ا
 

برپا بود بھ گفتھ شاھزاده دوست و دشمن در   اهیجشن بزرگ ھنوز در قصر س
وجود نداشت   یتکنار ھم قرار گرفتن البتھ سر قدرت و پول و تاج و تخت دوس 

و سوروک دوست  کردنیبودن کھ در قالب دوست باھم معاشرت م ییمھ دشمنا ھ
 !شناختیو دشمنو خوب م

گرم   ھا اشراف زاده ھا یدنیبزرگ پر از انواع غذا ھا و نوش یھا  زیم سر
از  یا دهیکھ شاھدخت و پرنسس و دختر برگز ییصحبت بودن..و تمام اونا

بشھ بھ سوروک!اما    یکھ منتھ دنیچی کنار ھم مداشتن نقشھ ھارو   نشونیسرزم
بود کھ  نیتھش ا رفتیم شت یاونا خبر نداشتن .. کھ تمام تقشھ ھاھم درست پ

کو بخونھ اما اون سورو یذھن ھزارتو تونستینم یباشھ! کس   یانتخاب سوروک ک
 !خوندیذھنو م یبھ راحت

 ...د بلد بو انشویبا تمام اطراف یبود کھ باز یحرفھ ا گریباز یول
وص خودش نشستھ بود و مشاور ھا و محافظ ھا کنارش..در مخص شام زیم سر

شرابش ھم کنار بشقابش   کیو پ کردیم ل یرو م یسکوت داشت استخوان دنده ا 
 ..کردیصحبت م ایبود و مار

با   یھم داشت!دختر یبیاما ظاھر عج دیبری بود کھ قبال گفتھ شد ھا یدختر ایمار
  لیمتما ی قرمز شیباآرا ییو لب ھا رهیبنفش ت  ییشمابلند و لخت چ دیسف ییموھا
بلند   یو لباس ھا یبلند مشک  ی با رگھ قرمز!ناخن ھا یاھیگفت س شھیم  ای اهیبھ س

مکان  از   نیتو سرد تر یحت  ودھاش ب نھیس ی و دنبالھ دار کھ اغلب تا باال
 !و زمان از سال نیسرزم

  تینگاھشو از جمع رسھینوبت بھ رقص م کی:بعد از صرف شام و موزایمار
 .. گرفت:شاھزاده

 ..حرفشو کامل کنھ نذاشت
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 رقصمی:من نمسوروک
 ..شا ی:ولایمار

 ..نگاھشو بھ چشماش دوخت سوروک
 سرورم امر کنن  ی:ھرچایمار

 ...دستمال دستاشو پاک کرد با
 اریکھ در گلوتھ بھ زبون ب  یزی!چی:ساکت شد سوروک

  م یصحبت کن باھاتون دیکھ باھست   ی پا اون پا کرد:مسئلھ ا نیا یکم ایمار
 ..شاھزاده
شاھزاده از لطفت   دونستنی اشاره کرد کھ زودتر بگھ ..چون م ایبھ مار تارزان

 ..اد یدادن خوشش نم
 .. نییطبق آ  گنی م نایسرزم گرید  ی:راستش سرورم بزرگاایمار

 ..تر آورد ن ییآھستھ تر کرد و تن صداشو پا حرفشو
  نیملکھ ھکتوالس رو از ب  د ی..بانیناختھ بشکھ شما شاه ش  ن یا یکھ ..برا گنیم

 ..د یاشراف زاده ھا انتخاب کن
 ..انداخت  نییحرفش سرشو پا بعد

 شد..سرانجامش لب باز کرد:و اگھ انتخاب نکنم؟  یسکوت سپر یا  قھیدق ھی
 ..خطرناکھمیایباخواستشون راه ب فعال دی:سرورم باتارزان

 ..ادهشورش دارن شاھز ییاونا اآلن توانا نھی:بلھ نظر منم ھمایمار
 ..صدا زد  یب یضرب گرفت:شورش!پوزخند زی انگشتاش رو م با

در کار  یبھ ھمھ بگو ملکھ ا نویشورش کنھ تاوانش مرگھ!ا ی:ھرکسسوروک
نگھ دارن جاسوسھ..ما با  نجایبخوان بھ لقب ملکھ برسونن و ا میھر دختر ستین

بھ ھمشون  نوی..ا  رهیمیفاده مبعد است ای  رهیمیم ای!دو کار  م؟ی کنیم کاریجاسوسا چ
 !بگو
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 ..:سرورمایمار
 نکنھ..؟  یمار یزنیساز مخالف م یاد ی:امشب زسوروک

 ..ھمونھ دیشما بخوا ی:نھ شاھزاده ھرچایمار
 گھ؟ی:خوبھ و دسوروک
 ..دارم ی:شاھزاده من نظرتارزان

 !:خب؟سوروک
خودتون  د ینتوینفرو م ھی نجایزاده ھا ھستن ا بیتمام نج گم ی:سرورم من متارزان

 ..ھا محکم تر بشھ بعدش مانیپ نیکھ ا یوتا زمان دیکن تیترب دی اب کنانتخ
 !رمیگ یو سوگ م رنیملکھ از دست م یماریب   لیحرفشو قطع کرد:بھ دل باز

 شاھزاده میکنیافتخار م شھیزد:بھ ھوش شما ھم یا ثانھیلبخند خب تارزان
 ..زد یبخش تیلبخند رضا امیمار
 !م؟ یکنیشروع م ی:سرورم از کایمار

 !باشھ کمونیدرجھ  ی بود!و بھتره از دشمنا یاھل باز شتری:ھرکدوم کھ بروکوس
 !با تعجب بھش نگاه کرد:چرا دشمن؟ تارزان

 !: سوال منم ھستایمار
 ..چرخوندش زیم یچوب یزد و رودور جام حلقھ   انگشتاشو
داشتھ اھرم فشار  ھیتر!بده   کینگھ دار دشمنارو نزد کی:دوستارو نزدسوروک

 م؟ یباش
 رنیگی گرگانم م ھی:پس در واقع شاھزاده ایرما

 گروگان قابل مصرف  ھی:اونم تارزان
 بای:و زایمار
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دشمنا انتخاب   نیشاھدخت رو از ب نیو با قدرت تر نیبا نفوذتر نیباتری :زتارزان
 .می کنیم

 ا ی.ھادیکن  نکاروی:ھمسوروک
 جلو اومد:بلھ سرورم یاز پشت صندل  محافظ 

و   دیریکھ جاسوس ھامون از مراسم گرفتن بگ یت و اطالعا د یا بر:با ھانسوروک
 .دیرقص تو اتاق جلسمون بزار نیح
 و ھانا خم شدن:اطاعت ایھا

 زد!ملکھ  یانتخاب..پوزخند یبرا ازهیرمئو وھم خبر کن بھش ن  ای:مارسوروک
 

 ..شاھزاده شھی:انجام مایمار
را کھ حومھ جادوگ یی قصر رفت جا یمراسم رو ترک کرد و بھ ضلع شرق ایمار

 ..رو اعالم کردنبود..حضورش 
  نویھمھ ترس ا شھ یو ھم زدیپروا حرف م یرمئو ب شگویجمع جادوگرا پ نیب

  قشیدق یھا  ییشگویپ  لیبھ دل یز سوروک زبون درازشو ببره..ولرو ھیداشتن کھ  
 ..بود ژهیسوروک و یافتاد و برا یاتفاق نم نیا
. 
. 
. 

ھا بود سکوت کرد تا   نھیی رتباط با آل اکھ باز مشغو تو اون حالت دنشی با د ایمار
 !..تمرکزش بھم نخوره

 !دن؟یشخصا خدمت رس بایز یایکھ مار شدهی:چرمئو
 .. ھا فھموند کھ برن مھیچند قدم جلوتر رفت و با نگاھش بھ ند  ایمار
 :رمئو سوروک احضارت کردهایمار
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 !ی:چھ سعادترمئو
 ....انتخاب ملکستھیجد ھی:قضایمار

 ..در راھھ فیکث یباز ھی:پس  ئومر
 ..دیرو بھ روش پاش یرمئو تکون داد و نفس صدا دار یالیخ یاز ب یسر ایمار
 می:عجلھ دارایمار

 رمئو:چھ قدر وقت دارم؟
شاھدخت رو  نیو ...دشمن تر نیباتریز نیبا نفوذ تر نیتر ی:اونقدر کھ قوایمار

 !یکن  یمعرف
 :سخت شد رمئو
 خوادی ..جواب مسھشنا ی:شاھزاده سخت نمایمار

  شیمتر  یسانت کیو  ایزد و بلند شد از جا برگشت طرف مار یشخندین رمئو
 :منو نگاه کن ستادیا

 :خب؟ایمار
 یو سکس  تی آدم بودن!جذاب لیو استا پیت افھیظاھر و ق  نیبا ا ی:خواستم بدونرمئو

  دمیدوست شدم کھ بعد دوسال فھم یکیو استعداد تھ تھش با   ییرایبا اون ھمھ گ
 !بود سرپ

 داد:خب؟ ھیش گرفت و بھ ستون تکندخ ایمار
 یییییییچیھ یچینھ ھ  تینھ جذاب افھینھ اخالق داره نھ ق نی:اونوقت ارمئو

 .. دهییکھ ھنوز مادر نزا دهیم یدرخواست شاھدخت
 انھ؟ی  میبر یوفتیکرد:راه م یخنده کوتاھ ایمار

 تا رم نکرده م ی:معلومھ!جونمو دوست دارم بررمئو
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نظاره گر شد و نگاه   گاھشیشد و شاھزاده در جا  ایھ م را بساط رقصرس س داخل
 !گھی !نھ بھ رقصنده ھا و دخترا و زنا!بھ روابط افراد باھمد کردیم

کھ  ییزایکرد:سرورم ھمھ چ  میمحضرش حاضر شد و تعظ  ایبعد مار یکم
 ..سالن جلسات حاضره یتو نیخواست

 ..از جا بلند شد سوروک
 باشھ زیتون بھ ھمھ چجشن با شما حواس ای:تارزان مار سوروک
 :اطاعتتارزان

 ..:حتما شاھزادهایمار
 ..ھیشل تر از بق یبلند شدن  و رمئو کم  عیاومدنش داخل سالن رز و بک سر با

 ..کردن و سوروک اجازه نشستن بھشون داد می تعظ 
 :مقدمھ شروع کرد یب بک

 
اسم و رسم و   اباطالعات  ی:درود بھ شاھزاده.بھ خدمت سرورم کھ تمامبک

 ..کاغذ ھا ثبت شده  نیوسط من و رز در اکس و تمام حرفا ت ع
 ..بھ پوشھ جلو دستش انداخت ینگاھ سوروک
 جھ؟ی:خب؟نتسوروک

 ملکھ شدن اصرار دارن یبرا  شتری:شاھزاده ملکھ رکسانا و آنا برز
 ..وسط حرفش دیپر رمئو
 ..انیبھ کار نم یو آنا عوض  ونسی:رکسانا درمئو
 کن تیعاحضور شاه ادب ر رد  کم ی:بک
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نگاھش جمع نشست و لبخند   دنینگاھشو داد بھش کھ لم داده بود با د سوروک
  گم یادبم ھست بعدشم بد م انیزد:شاھزاده کھ قربونش برم خودش در جر یپھن

 ؟ی ریبگ یعمر زن روان ھیسرورم؟خوبھ 
 

  ادیازشون درب ییجرئت نکردن صدا یحرف خندشون گرفت ول نیو بک از ا رز
 دیبلند قرمز و مروار یقرمز بودن  کفش ھا شھیرز مطابق اسمش لباس ھاش ھم

 یگندم گون ھمراه تاج یو پوست ییخرما ییو چشما یفر و مشک ییبا موھا دیسف
 !قرمز یاز گل رز و ناخن کوتاه ول

 ..شاھزاده تی جد دنیتر شد با د ی جد رمئو
از   یبست خورد چھ کار بک و رز جان بھ بن جی کھ نتا نیدی :خب شاھزاده درمئو

 !من ساختس؟
 ..قرمز و از چوب گردو داد یبزرگ با پشتھ مخمل یبھ صندل شویتک سوروک
 ا؟یکرده آ  یشدم! کوتاھ  دیملتفتت کرده..نا ام ی:فکر کردم مارسوروک

 ..احساس خطر کرد رمئو
 !من پرنسس اوروراستگردم.ملتفت ملتفتم حلھ ..نظر  :نھ قربانتانرمئو

 ..بود دهیکردن چرا بھ ذھنشون نرس یھم نگاھو بک بھ  رز
 ..:اوروراسوروک

 رهیخ ییبایز نیھم ھست سرورم اما فرموده بود یدارم پرنسس جن  لی:دلرمئو
 ..بعد از ملکھ بایکننده !تقر

 ..ننیباتری پرنسس اورورا ز گھید یچینگاھش حرفشو خورد:ھ دنید با
 ن ی:مشخصات اورورا رو بھم بدسوروک

 ..سرورماآلن   نی:ھمبک
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 ..گوش فراداده بود سوروک
 ..کرد کھ در آورده بودن  یبالفاصلھ شروع بھ خوندن آمار رز
و شاه اسکات . خواھر و برادر ندارن ھم پدر ھم مادر جز  ان ی:فرزند ملکھ شرز

 .. سال دارن  و ۲۴..ییروشنا نیدرخشان بودن و از سرزم ی انسان ھا
 ؟یمشکل دار ی ریادگیتو ھنوز در..نگاھشو داد رمئو..ساحره؟ھی:کافسوروک

 سرورم  ری:خرمئو
تر   شیپ یلیھست خ ییروشنا نیاز سرزم ن؟اورورای!دشمن تریدار ی:ولسوروک

 ..دارن مانی با ما پ
 ..برده بودم ادیاز   نوی:ارمئو

 !ادیب  ادتی کنمی :کمکت مسوروک
..بھ رمئو اشاره کرد تیخاص یب یمصرف ھا یشد لحنش خشک تر شد:ب بلند

 !احمق 
 ..سھ نفر سرشونو انداختن رھ

 زیم یھارو نھی مراسم تا برگشتم گز  گردمی:برمسوروک
 

 :مگھ امتحانھ؟رمئو
 ..شاھزاده نبود زیت  یوقت حواسش بھ گوشا چیھ

آماده  تیکم کار یو اگھ جواب نبود..برا  خوامیسمتش:جوابو فقط از تو م برگشت
 ..شو
 ..سرورم ی:ولرز

 ؟ یگفت  یزی:چسوروک
 ..نبود یجسارت:نھ شاھزاده.رز
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خارج شھ تو ھوا   خواستیکھ م ش یبرگردوند..بھ طرف در رفت..قدم بعد روشو
 ..موند
 ..ای:آنالرمئو

درخواستش از   یشد و دومرتبھ داخل برگشت..نگاھش بھ رمئو بود ول منصرف
 ..بک

 ..:مشخصاتسوروک
 ..گرفتھ بود منتظر دستشو

 ..برگھ نگاه کردن دادن دستش  یاز کم  بعد
 ..برگھ رو لولھ کرد یگرفت و در عرض مطالعھ کوتاھرو  برگھ

 ....چندبارد یتو کف دست چپش کوب و
 ..گذرم یانتخاب از گناھت م نیرمئو..!بخاطر ا  نی:آفرسوروک

 ..:ممنونم سرورمرمئو
 ..ساحره باور کن ی:تو خوبسوروک
 !یبش یتا عال ی الزم دار  یچیگوش پ کمی:فقط زیگاه کرد رو م ھیتک  دستاشو

 ..ب دھنشو قورت دادآ رمئو
 یتیباور کنم خاص نکھیقبل از ا  دی:و اما شما دوتا...تو فکر جبران باشسوروک

 ..نیندار
  یداشت..پا تو سرا یقو اری حرف سالنو ترک کرد حافظھ بس نیاز گفتن ا بعد

 ..دش ینبرد د یدنبال ھدف گشت..!زمان زی ت یرقص گذاشت و با چشما
 ! یآنال یخوش اومد  ی:بھ بازسوروک
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 ی و ھمھ تو مھمان خانھ ھا دیرس انیبعد از رقص و خوش و بش بھ پا یمھمان
برگردن بالخره بعد از جلسھ  ناشونیھکتوالس مونده بودن کھ روز بعد بھ سرزم

بھ عنوان ملکھ   ایھکتوالس با ورود پرنسس آنال  یآخر شب توافق ھمھ مھره ھا
 ..بود  ھیظاھر قض نیمشخص شد البتھ فقط ا

 
. 
. 

..................................... 
مجلل و   اریانتخاب شده بود بس ایاستراحت خانواده آنال یاز قصر کھ برا یقسمت

 ..نبود یاتفاق نیباشکوه بود و ا
بود با خشم نفس سر   نھیشوم یو جلو ییرایپذ یدر حال قدم زدن تو یعصبان یک
 ..دادیم

کھ تموم مردم   یزندفر  کردیربکا با حسرت فرزند ارشدشو نگاه م ملکھ
 ..نشد کھ بشھ  یول کردی سوروک حکومت م یمنتظر بودن کھ اآلن جا نش یسرزم
 .. خودتو ناراحت نکن نقدریا زمی:پسر عزربکا

برگشت طرف مادرش:خودمو ناراحت نکنم   شییکھربا  یبا چشما یک
 ..چھ قدر با حقارت با ما رفتار کرد؟؟؟ بمیرق میدشمن خون یدیمادر؟؟؟ند

  نیتر از ا ی قو دیزد:برادر من با یبود رو مبل غلت یھ خواھر کوچکتره کک ایآنال
گفت روز آخر؟ ..گفت با آرامش جلو  یپدر چ ادتھی ی..ول  میدی حرفا باشھ ما زخم د

 ..ی ک می کنیآماده م زویھمھ چ  می..ما داردیبر
جادوگرا   لھیزد:درستھ پسرم بزار ازدواج خواھرت با جاناتا از قب یلبخند  ربکا
 ..ماست  اریدر اخت یچھ قدرت  نیبب رهیرت بگصو
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  دیتو با ایآرومتر شده بود اومد کنار خواھرش نشست:آره ل یکھ انگار کم یک
موفق  یزمان بره ول  م یتا ما قدرتمونو باال ببر یھرچھ زودتر ازدواج کن

 ..میچال بکشون اهیرو از تخت بھ س ی عوض ری..کھ اون ومپام یشیم
 ..دور و درازشون بودن..کھ در اتاقشون زده شد یھا حال پرداختن بھ نقشھ در

 ..رگشتبعد نگھبان با عجلھ ب یبھ نگھبانشون سپرد در رو باز کنھ کم ربکا
 ..میدار غامیپ اهی :ملکھ از طرف کاخ سنگھبان

 ..شوکھ بایاحساس خطر کردن و ربکا تقر ایو آنال یک
 ..:بفرستشون داخلربکا

 ن؟؟؟یکرد یطرف بچھ ھا:شما کار برگشت
 ..میساکت موند نیبعد توھ  ی:نھ مادر جان حتیک

 ..دمی:منم فقط با جاناتا رقصیآنال
 ..اومدن فرستاده ھا حرفشونو خاتمھ دادن با

 ..کردن یمی و بک تعظ  رز
 :درود بر ملکھ ولف ھارز
  :درود بر ملکھ و پرنسس و پرنسبک

 ..تشکر کرد یبا سر و لبخند تصنع ربکا
  یانداختن چون بک باالتر از رز بود از نظر مقام قدمبھ ھم  یو بک نگاھ رز

 ..جلوتر اومد
 ..:ملکھ ربکا شاه سوروک شمارو بھ محضر خود احضار نمودنبک

 فقط مادر رو؟  یچ  یعنیجلو اومد: یک بالفاصلھ
 :بلھ پرنسرز
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 ..زد یبھ دختر و پسرش با اشاره فھموند کھ خونسرد باشن دگر بار لبخند ربکا
 ودن با من چکار دارن؟اه نفرم:شربکا
 ری:خبک
 د یلطفا عجلھ کن م ی کنیم ی:ملکھ شمارو تاقصر ھمراھرز

کرد و رفت حاضر   دیینداشت..تا یچاره ا  یتعجب کرده بود ول یلیخ ربکا
ملکھ ربکا   یکھ نره..ول کردنیمداوم با مادرشون صحبت م یو آنال یبشھ..ک

سوروک تو منزل نکنن چون  یمخالفت کرد و بجاش خواست کار احمقانھ ا
 ....و با بک و رز ھمراه شدرسونھینم بی خودش بھ مھمان آس

 
نقطھ ھکتوالس بود   نیشاه بود و در آخر یکھ اقامتگاه اصل اهیرو تا قصر س ریمس
شاه با اون   کھ ممکنھ کردیکردن ملکھ ھرچھ قدر فکر م یط یمشک نیموزیبا ل
شدن دومرتبھ  ادهیو پ د یرس انیزود بھ پا ری مس دیفھمیداشتھ باشھ نم  کاریچ

 !..سوروک یسرا یکردن تا جلو  شیھمراھ
شاه و   یاونجا بھ بعد رو بعد از کسب اجازه از شاه ملکھ وارد شد..مشاور ھا از

 .کرد و اجازه نشستن خواست می تعظ  دنیکس قبل رس چیھ گھ یخودش بودن و د
 ..نھیکرد بش  دییبا سر تا ھاتن

 !.ومدیشراب م یجرعھ ھا ختنی ر یبود فقط صدا یقیعم اریبس  سکوت
 نی :ملکھ ربکا خوش آمدمشاور
 شد یطوالن دنیخدمت شاه رس یزمانتون برا ی:کمتارزان

اما محکم جواب داد:ھمون لحظھ کھ دستور فرمودن شاھزاده من   دی ترس ربکا
 ...رو کرد بھ سوروکھمراه فرستاده ھا اومدم

کھ  دوارمی شاه ام  گمی م کیرقلب تب میشمارو از صم  ینیبھ تخت نش گھی:بار د ربکا
 دیببر ش یحکومت رو بھ سالمت پ
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  خشیم  بابت حرفش نکرد نگاه یگرفت و بھ ملکھ داد تشکر زیاز م نگاھشو
 ..ترسوندیم شتری ربکارو ھر لحظھ ب

 .خوردیم زیشاھزاده بود کھ بھ م یناخن ھا یبزرگ صدا یدر اون سرا حاال
تر رو بھ عنوان ملکھ جشن دخ نیدر ا دی:بر طبق رسومات من باسوروک

 کردمیانتخاب م نمیسرزم
اما حفظ ظاھر کرد:مطمئنا  شدیم یاب دھنشو قورت داد و تھ دلش داشت خال ربکا
  سرورم  شھی شما انتخاب م  یشاھدخت تمام جھان برا نیتر بیو نج نیبھتر

 زد و بلند شد:من ھمسرمو انتخاب کردم ملکھ  یپوز خند سوروک
 ..ن بھ پشت سر رو نداشت..فقط گوش داده بودبرگشتن و نگاه کرد جرئت

  بوردیک یبزرگ انگشتشو رو انو یقدم ھارو آروم تر کرد و رفت کنار پ سوروک
 .آروم یول  دیھا کش

ملکھ ربکا شخص مورد نظر من دخترتھ پرنسس    نی:خوش شانس بودسوروک
 !ایآنال

 
بگھ..و   یزیچ  شدی..لباش از ھم باز نمدیرو تمام تنش لرز ختنی ر یآب سرد انگار

 ..سوروک ادامھ داد
  وند یپ نیفلورا و ھکتو الس بوده با ا ھیقبل  نیب یمی قد نھی:از اونجا کھ کسوروک

زد فردا بھ   میصلحو بھم گره خواھ یھا کیو ما پ شھیم یبھ دوست لیتبد  یدشمن
 .دیو آماده بش دی بر کنمیم یھا ملکمو معرف نیتمام سرزم 

 ..فلج شده بود انگار یول ا بلند بشھحاال تونست از ج ربکا
 ..شد کھ محافظ ھا با جلو اومدن بھش اخطار دادن کیبھ سوروک نزد یقدم

  ایا جا داره و باعث افتخاره اما سرورم آنالسر م یشما رو شی :سرورم..فرماربکا
 و تجربھ از ملکھ شدن نداره دهینرس یھنوز بھ سن کاف
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درخواست نکردم فقط بھت  رو ملکھ بدون من ازت  ای.ربکا آنالھی:کافسوروک
 ..کن یملکھ رو  ھمراھ ایاطالع دادم.مار

  گفتیبھ بچھ ھاش م انویجر  نیبزنھ فقط چطور ا یا  گھینتونست حرف د ربکا
داشت    لیکار سوروک حتما دل  نینقشھ...ا یبودن...برا دهی زحمت کش یاونا کل
 ...صلح برقرار بشھ خواستیم ایفکر انتقام بود  ا یداشت..  لیحتما دل

 
. 
. 
. 
 .. ستون داخل اتاق  دیمشروب رو کوب یبطر تیبا عصبان یک
 یسوروک لعنت یییییلعتن  یلعتن  ی:لعنتیک

تازه بھ خودش اومد...تمام کابوسش ھمھ عمر سوروک بود  ا یدادش آنال  یصدا از
 .. کرد یفکرشم نم  یحت
بھ   یعوض ؟؟اونیاشک در چشماش حلقھ زده بود:مادر چرا مخالفت نکرد  یک

 رو انتخاب کنھ؟؟؟ ایا تشنست از ما متنفره...بنظرت چرا آنالخون م
ش چشماشو بستھ بود کھ  دادش بلند تر شد شونھ مادرشو تکون داد..مادر یصدا

 ..نھیخورد شدن بچھ ھاشو نب
قرار بود   یمادر آنال ادیبر نم رحمیب یاز پس اون وحش ای:مادررررر آنالیک

 ..یکردیمخالفت م دیدواج کنھ...مادر بااز  میباجاناتا کھ عاشقشھ و ما عھد بست
 یعقل مگھ درباره ک یپسره ب ھیرو پس زد:کاف یشد و دست ک یعصب ربکا

تو سرشھ کھ  یکھ نقشھ ا دونمیم ؟خودمیاریکھ اسم از مخالفت م یزنیحرف م
  چیاومد ھ یوقت ازش خوشم نم چی..ھدهی خواھرتو انتخاب کرده..کار اون رمئو پل

 وقتتتتت 
 ..بشھ نطوریا کردنی فکرشم نم  یتو بھت بود...حت ھمش  ایآنال
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 ..می بد شیزود فرار یل یخ دیره آره با..آمیبد یرو فرار ایآنال دی:مادر بایک
ھکتوالسن..ما  ینگاه بھ دم در بنداز ھمھ سربازا ھی؟؟؟؟یھا چطور ی:چطورربکا

 .. می فقط دوتا محافظ دار
 ..بھ پانتا خبر بده می کن یکار  دی ..بادونمی:نمیک

جونشو ازدست   اینکن آنال ی...کاررینگ  میتصم ی:پسرم...ساده نباش احساس ربکا
 ..بده
بھتر از ملکھ سوروک شدنھ تو اون آشغالو اندازه من  رهیبم ی:مادر آنالیک
 ستی براش مھم ن یچیھ  یشناسینم

بعدشم اون قراره ملکھ بشھ سوروک  ھ یقو ایآنال یدلش سخت گرفتھ بود:ک ربکا
 ..بھش بزنھ یبیآس  تونھینم
کھ در راه  یاز فاجعھ ا دیترسی م رو آروم کنھ اما اون یک کردیم یحرفاش سع با

حرف بزنھ..فقط اون شب مثل دختر بچھ ھا سرشو  تونستی کلمھ نم ھی  ایبود آنال
بھ زور داشتن از  نکھیبخاطر ا شتری...ب کردیم ھیمادرش گذاشت و گر یرو پا

  شی کابوس تمام قبل ھیار بود وارد زندگقر  نکھی...بخاطر اکردنی جاناتا جداش م
 ...بشھ

 
. 
. 

................................................ 
کس   چیھ  دیفرا رس کردنیکھ فکرشو م ی زیاز چ عتریسر یلیاون روز خ یفردا

  بیخورده ھمھ زنا و نج کیت یاطالع نداشت کھ  در روز انتخاب ملکھ چھ کس
اسمشون از زبان  دنیتماد بھ نفس کامل منتظر شنشکل و با اع نیزاده بھ بھتر

 ایا نبود آنال یدن  نیکھ ساکت بود و اصال در ا یتنھا کس یک بودن ولسورو
کھ تو دستاش   یبی صل ای..آنالدادیاعالم از ورود شاھزاده  م پوریش یبود..صدا 

 ...فشرد شتریگرفتھ بود ب
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 ..ایدن  نیکر شده بود و اصال نبود تو ا گوشاش
 

شو بھم گره زد.و اھا و گوش ھا منتظر بودن سوروک جلو تر اومد و دستانگ ھمھ
 .خواست ساکت باشن

گفتم کھ  میدر روز تاج گذار گھی د یھا نی ھکتوالس سرزم یاھال ی:تمامسوروک
اثبات حرف خودم و جلب اعتماد شما ھا من   یبرا  ھیتمام قبال نیتنھا ھدفم صلح ب

 دم یبھ سر بردن برگز نھیو ک یدر دشمن  ی ازدر یفلورا کھ سال ھا لھیملکمو از قب
من پرنسس    ندهیبرقرار خواھد شد.ھمسر آ شھی ھم یصلح برا  وندیپ نیو با انجام ا

 ..ایآنال
کھ مادرش بھ  یاشراف زاده ھا از تعجب دھنشون باز مونده بود..با سقلمھ ا تمام
  کردینگاه مپنھان کنھ اطرافو   تونستیکھ نم یباترس دیآن بدنش لرز کی زد  ایآنال

 ..دیجاناتارو د نیو خشمگ نیغم گ افھیفقط ق نیاون ب
 ..جلو یبر د ی..شاه فراخوندت..بای:آنالربکا

 یک  شھیخورد م شتریداره ھر لحظھ ب کردی نگاه زنا و مردا احساس م ین یسنگ ریز
 مای نگاھش مستق ریو سوروک مس کردیبا نفرت چند برابر قبل بھ سوروک نگاه م

پلھ ھا کھ  کی..نزدرفتیدر نم زشینگاه ت ریبود کھ از ز ایناللرزان آ یقدم ھا 
 .. و تارزان جلو اومدن ای مار دیرس
 ..دشیاری:بایمار
بود داخل   انینما بایز اریتاج بس کیکھ درش  گاهی جا کیبا  مھیبعد دوتا ند یکم

 ..شدن کینزد ایشدن و بھ مار
قدم عقب رفت و   ھی قرار داد  ا یبرداشت و اونو رو سر آنال اط یتاج رو با احت ایمار

  کنمیشما حاضرم ملکھ..خواھش م یفرو آورد: در خدمتگذار  می جلوش سرتعظ 
 دیریکنار شاه قرار بگ
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  زدیم یبلندتر از ھروقت  نشیسرشو انداختھ بود حالش خوب نبود قلبش تو س ایآنال
 !یچھ برسھ زندگ بیعجترس  ھیاز نگاه کردن بھ سوروک.. یترس داشت حت

بھ انتخاب خودش اونجا نبود..بھ مادر و  ی..ولدید یزنارو بھ خودش مھمھ  ضیغ
تو دستش از عرق استرس   ب یبرادرش نگاه کرد دستشو مشت کرده بود  صل

 .خوردیم  زیداشت ل
 د یکن  میاعالم شد:مقابل پادشاه و ملکھ تعظ  دوباره

 اد ملکھ صدا سالن پر شد:زنده باد پادشاه زنده ب کی
  ادشاه و ملکھبھ پ  میدار کیتبر عرض
 ..یبرادر مان یوصلت و پ نیباد ا فرخنده

 .. گره زدندستوشو بھ ھم یھا جام
 !اعالم شد وصلتشون 
 ..بود نیا  سوروک

اون با  دیفقط چندساعت طول کش یمھم ن یبھ ا یدستورش تا عمل اونم کار فاصلھ
برگشتن بھ فلورا سر  یقطعا جا  کردیربکا مخالفت م نداشت اگھ یشوخ  چکسیھ

 !در انتظارش بود..؟ یزیچھ چ ای..و پرنسس آنالگشتیبرم دشیبر
 

تک تک مھمان ھا   دیرس انیجشن ازدواج برپاشد و ھمان شب بھ پا یبرا یمراسم
با عجز دل کندن و از  ایخودشون شدن خانواده آنال نیحکومت و سرزم یراھ

فرستاد کھ   غامیکردن..بھ محض برگشت سوروک براشون پ یدخترشون خداحافظ 
استارت  یبرا رھشدا  ھیفقط   نی..و ا ان یزمان اجازه ندارن بھ ھکتوالس ب چیھ

 کی قصر خوفناک..با   ھیموند و   ایکرد..آنال رییتغ زی ..با رفتن مھمان ھا ھمھ چبود
 یزی حاال کھ چ  نینتظار نشستھ بود..خستھ بود از ھم..داخل اتاق اوانھیشاه د

ورود شاھو  مھی بعد ند یو کم..کردیقدم ھاشو حس م  یشروع نشده بود..صدا
 ..اعالم کرد 
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 ..بلند شد زیاز سر م ناچار
...آره اون دادیم یمادرش بھش دلگرم  ی..حرفاکرد یم میتعظ   کردیم کار یچ دیبا

 .....بعد خودشودیسوروکو  مقابلش د  ھی ملکھ بود ملکھ شدن کھ ترس نداشت..سا 
 ..بار سرشو بلند کرد نی اول یبرا

 !یچالھ ا اهیس یپوست برف و چشما ید با لباس مشکمرد چھارشونھ قد بلن ھی
 ..لبش  یپوزخند ترسناک رو ھی و

..براتون د ینیبش کنم ی سرورم خواھش م فرستمیظاھرشو حفظ کرد:درود م ایآنال
 ..زمیبر یدنینوش
 ..سوروک ازجاش تکون نخورد اما

م تولھ گرگ؟نھ نھ اشتباه نکن اس ی ملکھ شد التیخشکش در اومد:بھ خ یصدا  فقط 
 ..نیملکھ روتھ فقط ھم 

 ..کھ دستش بود افتاد شکست ی کیکرد و پ خی  بدنش
 ای:ھانا ھاسوروک

 ..جلوش حاضر شدن ھیاز ثان ی کسر در
 :بلھ شاھزادهھانا

 ارنیرو ب رایزنج دی:بھ نگھبانا بگسوروک
 ..:اطاعتایھا
و   رفتیم نیی باال و پا  نشیقفسھ س اد یقرار بود سرش ب یترس برش داشت چ ایآنال
 !بود وار ید یبھ عقب رفت ول یقدم

 ..کردیبود و نگاھش م ستادهی خونسرد مقابلش وا  سوروک
و قفل گوشھ اتاق   ریمتر زنج نیو چند یآھن  یھا وارد شدن  با قفس نگھبان

 ..گذاشتنش
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 سر زده؟  یی؟؟از من خطا ھ یچ یھا برا نی:سرورم..اایآنال
 ..جلوتر رفت یباال انداخت و قدم شونشو

 .. کنم یم  ییرایولھ گرگ فقط دارم از ملکم پذ:نھ تسوروک
 ..اتاقش  دیکن  ییملکھ رو راھنما دی :چرا معطلسوروک

 ..ترسان یاون چشما بازم
 ..رپوزخند ترسان ت  اون

 ..فقط خواب باشھ نایا خواستی کھ تھ دلش از خدا م ییایآنال و
 ..نداشت یبراش نوشتھ شده بود..!کھ خالص یخبر نداشت کھ بخت شوم یول
 

  بھ پادشاه و ملکھ میدار کیتبر
 ..یبرادر مان یوصلت و پ نیباد ا فرخنده

 .. گره زدندستوشو بھ ھم یھا جام
 !اعالم شد وصلتشون 
 ..بود نیا  سوروک

اون با  دیفقط چندساعت طول کش یمھم ن یبھ ا یدستورش تا عمل اونم کار فاصلھ
لورا سر ن بھ فبرگشت یقطعا جا  کردینداشت اگھ ربکا مخالفت م یشوخ  چکسیھ

 !در انتظارش بود..؟ یزیچھ چ ای..و پرنسس آنالگشتیبرم دشیبر
 

تک تک مھمان ھا   دیرس انیجشن ازدواج برپاشد و ھمان شب بھ پا یبرا یمراسم
با عجز دل کندن و از  ایخودشون شدن خانواده آنال نیحکومت و سرزم یراھ

فرستاد کھ   غامیپکردن..بھ محض برگشت سوروک براشون  یدخترشون خداحافظ 
استارت  یبرا رھشدا  ھیفقط   نی..و ا ان یزمان اجازه ندارن بھ ھکتوالس ب چیھ

 کی قصر خوفناک..با   ھیموند و   اید..آنالکر رییتغ زی ..با رفتن مھمان ھا ھمھ چبود
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 یزی حاال کھ چ  نی..داخل اتاق انتظار نشستھ بود..خستھ بود از ھموانھیشاه د
ورود شاھو  مھی بعد ند ی..و کمکردیو حس م ھاش قدم یشروع نشده بود..صدا

 ..اعالم کرد 
 ..بلند شد زیاز سر م ناچار

...آره اون دادیم یدلگرم  مادرش بھش ی..حرفاکرد یم میتعظ   کردیم کار یچ دیبا
 .....بعد خودشودیسوروکو  مقابلش د  ھی ملکھ بود ملکھ شدن کھ ترس نداشت..سا 

 ..بار سرشو بلند کرد نی اول یبرا
 !یچالھ ا اهیس یپوست برف و چشما یرشونھ قد بلند با لباس مشکچھا مرد ھی
 ..لبش  یپوزخند ترسناک رو ھی و

..براتون د ینیبش کنم ی سرورم خواھش م فرستمیظاھرشو حفظ کرد:درود م ایآنال
 ..زمیبر یدنینوش
 ..سوروک ازجاش تکون نخورد اما

اسم  نھ اشتباه نکنتولھ گرگ؟نھ  ی ملکھ شد التیخشکش در اومد:بھ خ یصدا  فقط 
 ..نیملکھ روتھ فقط ھم 

 ..کھ دستش بود افتاد شکست ی کیکرد و پ خی  بدنش
 ای:ھانا ھاسوروک

 ..جلوش حاضر شدن ھیاز ثان ی کسر در
 :بلھ شاھزادهھانا

 ارنیرو ب رایزنج دی:بھ نگھبانا بگسوروک
 ..:اطاعتایھا
و   رفتیم نیی و پاباال   نشیقفسھ س اد یقرار بود سرش ب یترس برش داشت چ ایآنال
 !بود وار ید یبھ عقب رفت ول یقدم

 ..کردیبود و نگاھش م ستادهی خونسرد مقابلش وا  سوروک
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و قفل گوشھ اتاق   ریمتر زنج نیو چند یآھن  یھا وارد شدن  با قفس نگھبان
 ..گذاشتنش

 سر زده؟  یی؟؟از من خطا ھ یچ یھا برا نی:سرورم..اایآنال
 ..رفتجلوتر  یباال انداخت و قدم شونشو

 .. کنم یم  ییرای:نھ تولھ گرگ فقط دارم از ملکم پذسوروک
 ..اتاقش  دیکن  ییملکھ رو راھنما دی :چرا معطلسوروک

 ..ترسان یاون چشما بازم
 ..پوزخند ترسان تر اون

 ..فقط خواب باشھ نایا خواستی کھ تھ دلش از خدا م ییایآنال و
 ..نداشت یخالص  براش نوشتھ شده بود..!کھ یخبر نداشت کھ بخت شوم یول
 
 

از   یھو مانند یشاخھ قطور درخت چنار بود و صدا  نیبلند تر یکور رو بوف
و درختا بھ لرزه افتاده بودن   دیوزیم ید ی شد ی..باد ھاختیریم رونیخودش بھ ب

 !..بود ایکھ در داخل دل پرنسس آنال ینھ بھ اندازه لرزه ا یول
 
سارو بھ نگھبان ھا و پرنسس  وجود آسانسور اما زحمت باال رفتن طاقت فر با

 ..داده بود ایآنال
از سنگ    وارهینگھبانا فرستاده بود جنس د یرو جلوتر از خودش با ھمراھ ایآنال
با عرض  یچیمارپ یبلند و طوالن تینھا یب یو پلھ ھا یمیبود و قد یقھوه ا یھا

 ..کم و پا گرد بھ تعداد اندک
و سوروک   رفتیدو نگھبان م نیصدا ب یبچھ گربھ دست آموز ب ھی مثل   ایآنال

پلھ ھا از  یحت ذاشتیپلھ ھا م یکھ رو  یدستاشو پشتش گره زده بود و با ھر قدم
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..و   ھیسا بودن ییمشعل ھا وارید ی..در فاصلھ ھر چند متردادنی ترسش صدا نم
 ..یچیھ

 ..ومدیھا م ریزنج نگیج نگیج یقصر تنھا صدا کیاون نقطھ بلند و تار در
 

از شب بھ اتاق مد نظر شاھزاده  یو گذشت پاس یتا طوالن زمان نسببعد از  بالخره
 ..دنیرس

 عتری:بازش کن سرسوروک
دروازه بود در رو باز  یکھ باال یم یقد  دیگفت و با دستھ کل یچشم نگھبان

 ..احساسش انداخت یبھ چھره ب یبرگشت و نگاھ ا یکرد..آنال
 د؟؟ یکن یمنو زندان دی خوای:سرورم مایآنال

 ملکھ رو  دیاریجلو جلو رفت داخل:بد و ندا یجواب
 ھینشون دادن و اون بالخره داخل اتاق شد..  ایبا دست دومرتبھ راھو بھ آنال  نگھبانا

شمع دار رو برپا  یھ با اشاره سوروک لوستر ھاو سرد..ک کی اتاق تار
داشت اونم ارتفاعش  یسنگ واری پنجره از دل د ھیتنھا  یکردن..اتاق روشن شد ول

اضافھ  یاون باال باال رو دهاما سا یتخت تک نفره سلطنت   ھیبود و  دایز یلیخ
 !..پرنده بود ھیستون لونھ 

اجازه صحبت   یساتاق بود..سکوت بود و ک  یھم پر گوشھ کنارا یکم
 د ی دست کش نھیشوم ییباال وارهیگرد و خاک د ینداشت..سوروک رفت جلو و رو

 ..کرد  زیو بعد دستشو با فوت تم
 ..جمع کرد نھیتو س دستاشو

 ؟  ی:اتاقتو دوست دارسوروک
 ھ؟یتنب نیکردم؟ا یشده من اشتباھ ی طور فھممی:من..واقعا نمایآنال

 دوخت:قانون ایسرد گرفت و بھ آنال نینگاھشو از زم سوروک
 ..ترسونھینفسشو رھا کرد:اما کاراتون منو م ایآنال
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قب ب ععق یشد..آنال کی !قدم قدم نزدیبترس یچیاز ھ ست ی:الزم نسوروک
و با پشت   ستاد یا ش یقدم کی روح قرارش داد   یب  وارید یتنگنا  یرفت.....وقت
و آورد رو گونھ تا  د یتر کش نیی و بعد انگشتو پا شیشونیموھا رو پ یانگشتش جلو

 ..لبش..ادامھ حرفشو زد یکینزد
حضور    یبود دهیچون احتماال در افسانھ ھا شن  یبترس  دیاز من با ی:ولسوروک

 ..یترسیم م ی..نخوایبترس  دی..از من بایاز من نداشت  یو حضور یذھن
 آره؟  یترسیزل زد:م  شیسبز زمرد یداخل چشما بھ
 ...آب دھنشو قورت داد ایآنال

 دم یباال انداخت:نشن ییآبرو
 ..:بل..ه شاھزا..ده ایآنال
 ...در تنش بود یرحم رعشھ ا یو موجود ب یوحش ینگاه کردن بھ اون چشما از

 ...:خوبھسوروک
ھوا خور کرد و دستشو آروم پشت سرش برد و لبشو چسبوند   یب  لشوفاص

 !..بوسھ نبود نی ..اما اسم اش یشونیپ
طرف باال  ھی..تا بافتش از ھم باز شد... دیشونشو کش یبند رو زشیت   یناخنا با

 ..شیخفھ گر یاشکش در اومد و صدا اریاخت یب  ایتنش برھنھ شد..آنال
 ..دبون چس شی شونیبھ پ شویشونیمرتبھ پ  دو

 ..باشھ نای از ا شتریب  د ی...ملکھ ھکتوالس باششششی ...ھشی:ھسوروک
 ....سرورمکنمی و بھ زور:خو..اھش..م زدیعاجزانھ حرف ن ایآنال

 ...سسسسسی..ھ سی:ھسوروک
 .. دی دست کش انشیشونھ عر یدستش رو با

 !ھوم؟؟؟زم؟یعز یسرد نقدری:چرا اسوروک
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 ..:سر..ور..رمایآنال
 ..دمیبھت م  گھی فرصت د  ھی یول.. لطھ :آ آ ...غسوروک

 ..بھش گره زد شو یاشک یچشما  ایآنال
 !داشتھ باش  نوی:فعال اسوروک
رو   زدی م یکھ بھ قرمز ییگر و برانشو با چشما یوحش ی دندون ھا بالفاصلھ

  ھیزد و مثل  یبلند  غیج ایگوشھ گردن و مرز شونشھ فرو آورد و فرو کرد..آنال
سوروک شد ..تند تند نفس   می تسل  تاینھا خوردیکون مروباره بھ تلھ افتاده تکون ت

دور گردنش گرفت بھ   شویوداد..دست ق تیطول برد رضا ی..چند لحظھ ا دی کشیم
 ..کرد کش یحالت خفھ کردن..بھ خودش نزد

 تولھ گرگ ستیخونت بد مزه ن وک؛اومسور
پشت سرش و رھاش کرد..دور لبشو پاک کرد و  وار ید دشیزد و کوب  یپوزخند
جمع   واریکھ خودشو گوشھ د دی شنیھق ھق خفشو م یاصلھ گرفت..صداازش ف

 ..گردنش بود یآغشتھ با خون رو یدندون ھا یکرده بود و جا
بھ اون تخت   شنی:ملکھ تولھ گرگھ.گرگا اگھ آزادانھ بگردن خطر ناک م سوروک

 .از گردن دی کن ریزنج
 ..:اطاعت سرورمنگھبان
 ..اینالفرو برد و برگشت طرف ا بشیتو ج دستشو

 ..بھ نشان صحبت باال برد  انگشتشو
حساسم تولھ گرگ ..آروم تر  ھیگر یبشنوم!بھ صدا  خوامی:دفعھ بعد نم سوروک

 ؟ید یدارم..فھم  ی..بھ گرگا آلرژزمزمھ کرد 
 ..رفت رونیجواب نموند و ب منتظر

 !نھ ملکھ اوردنیموند و دوتا نگھبان کھ فقط خواستھ شاه رو بھ جا م ایآنال
. 
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. 

. 
از  کردیم یامروز احساس خستگ  یمھمان ی طرف اتاق خودش حرکت کرد برا بھ

 نویکھ انجام ندن..ا  شدینم یجشن و سرور متنفر بود چھ بسا رقص در کار باشھ!ول
رو تا انتھا رفت   یطوالن ینبودن..راھرو نطوریقانون کنھ چون مردم ا  تونستینم

 کردن  می تعظ  ایھانا و ھا دی اتاقش کھ رس یجلو
 مسرور ون خوشبت:شایھا
 ..و ھانا فورا در اتاقو براش باز کرد 

 مزاحمم بشھ  یکس  خوامیبھ داخل رفت:تا زمان صبحانھ نم
 تالطم  یشاھزاده شب ب دی امر کن ی:ھرچھانا

 
کرده بودن رو از داخل  ا یکھ از قبل براش مھ یدنیشد و در رو بست ..نوش داخل

با دست آزادش دوتا دوتا باز   رھنشویپ یاز جنس طال برداشت.. و دکمھ ھا ینیس
رو بھ ھم   یپرده مشک یھا  ریکرد و خودشو بھ بالکن بلند اتاق رسوند..باد حر

 کی جرعھ جرعھ ازپ و..قامت بلندشو با فاصلھ از نرده نگھ داشت زدیم
کھ فکر  یزیاز چ شتریب یوقت ذھنش آروم نبود عاشق قدرت بود ول چی ..ھ دینوش

 ..کار دشوار بود ن یا کردیم
 !یشکار  نیدورب ھیبود اندازه  زی ت شماشچ

بوف کور رو   یشکارگر حواس برتر داشت...صدا  واناتیتر..مثل ح زی ت گوشاش
حغد شوم سرنوشتش بود مثل خودش..چشماشو   قایدوست داشت!بنظرش اون دق

 ..بست
رو حاکم فرما کن..از   یکی:بخون جغد شوم..بخون و باخودت ترس و تارسوروک

 ..متنفرم ییروشنا
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 ..دی جرعھ آخرم نوش یکیگوشاشو بھش سپرد و در ھمون تار و
. 
. 
. 
. 

و  ششونیپ ومدیم  یبودن داخل اتاق رمئو ھم گاھ داریو تارزان ھنوز ب ایمار
 ..گاه ھا بودامشب از ھمون

 اآلن کنھی خفتش م چارهیکردم ب  نییتع  یآنال یبرا ی:چھ سرنوشت شومرمئو
 یشیآرا زیم  یپا ا یتابش دستش بود..ماربود و ک دهیدر سکوت دراز کش تارزان

 ..زدیمموھاشو شونھ 
 جاسوسا گفتن خودش قرار بوده ازدواج کنھ سوزهیم ایآنال ی:منم دلم برلایمار
 ..ی:آخورمئ

 گرفت  مویتصم  نیانتخابو کرد و شاه بھتر  نی:رمئو بھترتارزان
  ومد یش مملکھ انگ خود  ھیاون!فکر کن  یجدا ی:البتھ معلومھ من باھوشم ولرمئو
 !زاشتمیم ابونیکھ سر بھ ب  منمیگرفتیدستورم م  دیما با

 
 ..کردن  یو تارزان خنده ا ایمار
 دارم مانیشاھزاده ا استیمن بھ س ی:ولایمار

اون اون فقط احمقھ   استیس گھیمخصوصشو زد:بھ خانمو تازه م  یشخنداین رمئو
 شناخت؟؟یم ایلوگرنھ اون آنا کنھیمن معتقدم ھمش داره از فکر من استفاده م

 تھش یرسونیممارم بھ اشد مجازات یچی:سر خودت کھ ھایمار
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  نیا الیخی شاه رو باور دارم ب  است یخب آره منم س یول ستی ن  نیتھش ا رمئو؛نھ
باغ   ستیقصر کھ ن ارنیتولھ گرگ م نای ا رم یبگ دی پرستار گرگ ھم با گم یحرفا م
 وحشھ 

 بامزن؟ نقدریآدم ھا ا :دیشد و چشماشو مال  زیخ میاز رو تخت ن تارزان
 بامزه شدم نجای:نھ غلط بکنن من ارمئو

:اوال کھ شاھزاده قصد بچھ دار شدن ندارن ملکھ محض بستن دھن مردمھ تارزان
 یچیو ھ
 :و بھ رسم و رسومات احترام گذاشتنایمار

 !:چھ قدرم کھ رسومات مھمھرمئو
 

 نھ یشوم شی شعلھ آترمئو کھ بھ   ش یاومد پ ایبھش رفتن دوتاشون..مار یغره ا چشم
  رشیت رهیت یآب  یاتو چشم ش ی..انعکاس آتزدیزل م سوختیکھ م ییو چوبا

 ..مشخص بود
 :رمئوایمار

 ای:بگو بانو ماررمئو
 

 ..و پاھاشو دراز کرد واریداد بھ د ھیتک ایمار
 ؟ یچونی پیھربار م  یگیوقت طالعمو برام نم  چی:چرا ھایمار

 بانوجان   یزد:چون بچھ ا یلبخند  رمئو
 تلخھ؟ نقدری:اایمار

 !روشنھ م یلیخ د ی:شارمئو
 بدونم؟ یزاری:چرا نمایمار
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 ..من یبانو  ستیقشنگ ن ندهیآ دنی:درمئو
 نھ؟ یبھ شاھزاده گفت ی:ولایمار

  گھید ینھ بگم بعدم اون من نباشم کل تونمیکھ نم یدون ی :اون شاھزادست...مرمئو
 .!داره شگویپ

 ..شد رهی خ شیگردنشو کج کرد و اونم بھ آت ایمار
 ..:سرنوشت منم شومھایمار

 ..گم ی م یجد نویمشاور ا ی:تو خاصرمئو
گفت و  ریشب رو بخ ایو مار دنیخرو و پف تارزان ھردو خند   یبلند شدن صدا با

 ...د یرفت تختش رمئو ھم ھمونجا دراز کش
 .شد  وممحک یھکتو بھ خاموش و
 
 
 یروشن و دی سف ینبود ابرھا ینبود آسمان آب یدیاشعھ خورش یزمان چیھ

 !نبود...روز نبود
  یکیشب...قلمرو تار یبود...قلمرو الھھ آسمان ھا یکیفقط قلمرو تار  ھکتوالس

 !بھ دل شب دادنیمھا...و فقط ساعقھ ھا بودن کھ رنگ بنفش 
آدم ھا فرق داشت..اونا   نیاما زمان با زمان سرزم  شدیھکتوالس ساعت گفتھ م در
 کی ساعت تا  نیا شدی اشتن!فقط گفتھ مو دو شب ند ست یبھ اسم ده صبح و ب یزیچ

صبحانھ و نھار شام بھ طور   ییغذا یاسم وعده ھا ن یھم ی..براگھیربع ساعت د
 !ما بود  امدادب3:01در ھکتوالس ساعت  یداری نبود...ساعت ب قیدق
قصر  یصبحانھ برا  ھیشب یدار گفت اما زمان نانی بھ طرز اطم شھیحاال کھ نم و
 .زاده سوروککاشانھ شاھ یعنی بود  اهیس
بود کھ شکار تازه بود و ھمزمان  ییصدا مشغول خوردن گوشت بره آھو یب

 وانیچنگال و ل یاسفناج!تنھا صدا یو مقدار یدنی نوش یخوردن خون تازش جا
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و فقط   کردنیم لیحاکم بود مشاور ھا در کنار شاھزاده صبحانھ رو م زیسر م
 محض صحبت و مالقات با سوروک 

 ریو ز برداشت یان یبر یدنده بره آھو  ھیکھ از ناح یگوشت  کھیت نیاز آخر بعد
 .داد یبھ صندل شوی دندون ھاش خورد کرد دستشو با دستمال پاک کرد و تک

 ی:سوال داخل ذھنتو بپرس مارسوروک
 

  شد کینزد یاحترام قدم  ت یگرفت و با نھا نینگاھشو از زم ایمار
 :سرورم راجع بھ ملکست ایمار

 شنوم ی:م سوروک
 .جور اجازه صحبت بود  ھیز جانب سوروک ا شنومیم

 .. تمرکزشو جمع کرد ایمار
اما بھ عنوان  کنمینم یمگھ ملکھ ما نشدن..جسارت  ای:سرورم پرنسس آنالایمار

خودمونم کھ شده  استیکنم بخاطر حفظ س  یادآوریکھ  دونم یم فھیمشاور اولتون وظ 
 .. اهیداخل قصر س میاریملکھ رو ب یحداقل مدت 
 شد ین:طوالسوروک

 سفم قربان:متاایمار
 

 ایراحت نی بھ ا یبرنامھ ھا دارم مار زمونیملکھ عز  ی.برامی:تاسف ندارسوروک
 یشب گذشتھ من خستھ بودم مقدار شھی تموم نم

 چی نبود ھ انیصورت شاھزاده نما یرو یدرست و حساب ینوع حالت چیکھ ھ نیا با
 !..داشتن  یاه شرورلحن طنز ازش خوند...پادش ھیخباثتو با  ایوقت اما مار

 
 ...شھیسرورم بخوان و امر کنن مو بھ مو اجرا م ی:ھرچایمار
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 میدار یقلب مانیزد:قربان ما بھ ذکاوت و ھوش باالتون ا ی لبخند
 ا؟یھم مونده مار ی ا گھید زی:خوبھ.چسوروک

 شاھزاده ریعقب رفت:خ یقدم  ایمار
 ی :مرخصسوروک

 کنم ی:اطاعت مایمار
...!از   ایآنال یبرنامھ ھا داشت برا یلیآره خ دیکش  یقیمنفس ع ایاز رفتن مار بعد

بود ...اما تر و خشک باھم   دهی بھ اون نرس ایاز آنال یآزار یگرگ ھا متنفر بود ول
  یو اونم از خون گرگ ھا...!و در حال حاضر اھرم فشار پر منفعت  سوختیم

 !سوروک یبرا
 

  یشدنش بھ در ھا  کیزدغذا پاشد و بھ طرف تراس راه افتاد..با ن زی پشت م از
از اونا  یک یشدن و   دهیتوسط دو تا نگھبان کش اهیس  یمخمل یبالکن بزرگ پرده ھا

عقب رفت..با غرور تمام از  یکوتاھ  میبھ سرعت در رو باز کرد بھ روش و تعظ 
و  اهیدر اواسط قصر س یعلقم  یکھ بھ سرا ییدر خارج شد و تا نرده انتھا نیب

رفت...دستاش رو پشت گره   شدیمحوطھ و مردم ختم م دنیبھ د ق ی تسلط کامل و دق
رو  شی بھ منظره پ یشروع بھ نظاره گر دهیسپر شده با قامت کش نھیزد و س
 انداخت 

 
 ...شدیدور نم یزی نافذش چ ی چشما از
  یھا گاهیدر جا یمشک  یسلطنت یھا و بنز ھا نیموزیل یکی تار نیتھ و دل ا در

برق انداختنشون بودن از کالسکھ  مخصوصشون پارک شده و چند نفر مشغول 
کھ در تمام فصل   ینی..و کف زم یتنومد مشک یبا اسب ھا یو مشک  ییطال  یھا

 ینارنج یبرگ ھا واز خزان بود  یفرش ا ید ...بو خیاز برق و  دهیپوش ا یھا فقط 
..و   یھمراه باد تند و طوفان نی پوشش زم  ای...!دیاز باران شد یو قرمز و تر شدگ

 !..شدی جا بھ جا م یرکوالک چند مت
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بھ داخل چشمانش زل بزنھ و  یھا درباره سوروک نوشتھ بودن کھ اگھ کس افسانھ

  ویکس خواستی...!نگاه تا نگاه سوروک اگھ ملنگھیکار م یجا ھینشھ حتما  وونھید
...افسانھ ھا دادیبھش دست م  یحالت جنون زدگ نیقینگاه کنھ نافذ...!قطع بھ 

  یپر از نفرت ھا و جادو ھا میاقال یاھیکھ پادشاه س نین اھم گفتھ بود گھی د یزایچ
پر از   یوجود نداره..!موجود یکھ قدرتمند تر از اون موجود ھیکیو تار اهیس
  یو قشر بعد   یواقع یوفادار ھا  نطوریاون ..و ھم ھیبر عل ییھا سھیشمن و دسد

در  نشیمحکوم بھ مرگ م دونستنیاز زن ھا و دختر ھا کھ م یادیز یل یعشاق خ
 !..شدنیتلخ خودشون م انیعشق شاھد پا د ی شا ایھوس  یانتھا...!اما باز ھم از رو

 
رو دوست نداشت از زن ھا و دخترا  یدختر و زن چیھ یزمان  چیسوروک ھ و

از  بردیاستفاده رو م تیخودش نھا ازیو رفع ن کطرفھی یخوشگذران  ی فقط برا
بود   نیدر ا  گھید م یاقال  یران ھامرد ھا و حکم  یھا!تنھا فرق اون با باق نیبھتر

 ! کھ دو قانون داشت...بچھ و زن
  یبود ارتباط  یجنسرابطھ   ی دارا ایکھ خودش خانواده داشت  یوقت با زن چیھ

نھ   کردینم یاستفاده جنس  یبچھ ا چی از ھ شتری لذت ب یو برا  کردی برقرار نم
  ھین شده بود قانو نی و ا داد یخودش م نیاجازه رو بھ مردم سرزم نیخودش و نھ ا

رو  تیامن  نیا توالسھک نیو چون سرزم شد یم انیزنگولھ کھ تو گوش ھمھ نما
 !بردنیسوروک پناه م یو مھاجر بھ سرا  یداشت تموم افراد فرار

شاه سوروک بودن نھ مھر عاطفھ و  ی فقط از رو قانون و ذائقھ شخص  نایاما ا
 !نداشت یوجدان...بلھ شاه سوروک عاطفھ ا

 
حرمسرا ھا پر  ھیکھ داشت و برخالف بق ییحرمسرا یسوروک تو یدقانون بع از

رابطھ و بعد از اون از قصر   ک ی یدختر برا کیاز دختر و زن نبود ھربار فقط 
 ییاستثنا ط ی ...مگھ در شرا شدی ھمبستر نم  شتریب کباری یدختر  چیبا ھ شدیخارج م

 ز یخترا غم انگھمھ اون د تفقط چند بار بود...سرنوش دنش یطول کش نی شتریکھ ب
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بود!چون دست شاه تنشونو لمس کرده بود طبق قانون ھکتو الس فقط خاک اجازه  
 نی نداشت بنابر ا یکنھ...قدرت توان مقابل مقاربت رو ھرکس ھیداشت اون تنو تجز

 یط   موندنیاگھ زنده م ایو   مردنیھمون رابطھ م انیاز اون افراد در پا یلیخ
  دنیجز نوش یکننده نبودن ھم راھ یھ راضک ی..!و عده ا مردن یم یروابط بعد 

 !زھر رو نداشتن!در ھر صورت تھش مرگ بود
 

قدما  یشدن صدا کی کوتاه و قبل از نزد ھیچند ثان  یرو ھم گذاشت برا چشماشو
موندن تارزان مشاور دوم   کیھا خودش برگشت بھ طرف پشت و منتظر نزد

 .رزان اجازه حرف زدن دادکوتاه سر بھ تا یلیو با اشاره خ دی کش  ینیشد.نفس سنگ
ساعت قبلو  کیاز  یگزارش کوتاھ ییزد و بعد از سالم خوشرو یلبخند تارزان

 .شد جھی شاھزاده خوند و منتظرنت یوار برا تریت
 !کج شد یلبخند موز  ھیلبش بھ نشان  اتنھ

 !:مستر کولسوروک
رن جان قصد دا یآقا ھیتجارت بزرگ جشی معاملھ کھ نت نیا ی:سرورم براتارزان

داشتھ باشند و بھ شدت مشتاقند کھ با تاجر خوشنام مستر   یشخصا باھاتون مالقات
 !رو امضا کنن یکول قرارداد

 .مین یب ین احمقم مکن جا  ای:خوشم اومد ازش تارزان!مھسوروک
 !کرد زیاز جان ھم آو یافکار شلوغش پد  شھیر ھیاز رفتن تارزان  بعد
انسان ھا بود    یایدن نیتجارت ب  یبرا شاھزاده قرار گرفتن بی عج گھید  یکارا از

بود!اما از   یریبا اسم مستعار مستر کول !کھ تاجر سرشناس و جا افتاده و مرد خ
 ..بود نیمستر کول ا یھا  تیجذاب

 !...معاملھ تمام بود  انیو بعد پا ستیبیقرار داد م کباریتاجر فقط  کی با
 ...بودن داشت کباریشاه ھکتوالس قانون  یبرا زیچ ھمھ
 بخشش   کباری  فقط 
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 یھمخواب  کباری  فقط 
 معاملھ  کباری  فقط 
 خواستن  کباری  فقط 
 ...دستور  کباری  فقط 

 ... و
 .زبل خان نمتیبی ..مھیتوسط جان !عال  د ی:منافع جدسوروک

 
ترک کرد..داخل آسانسور  اهیقصر س ییافکار بالکنو بھ مقصد طبقھ انتھا نیھم در

کھ  ی..!زمانکردیشتن بھ خودش نگاه مکھ کامال طرح شکستھ دا ییھا نھ ییاز تو آ
نشون داد در باز شد و سوروک بھ  توینھا یبا عالمت ب یطبقھ ا بیآسانسور عج

و خم شب گذشتھ رو نگاه کرد   چ یپپر  یرفت..درست مقابل ِسانسور پلھ ھا رونیب
 رو ازش باال برده بود قرار داشت ایکھ دونھ دونھ پرنسس آنال

 
  یط  شدی مونده رو کھ بھ در اتاق ختم م یچند پلھ باق از پلھ ھا گرفت و گاھشون

 ..کرد یفور می کرد ..ربکا تعظ 
 :درود بھ شاھزادهربکا

 :حال ملکھ چطوره؟ سوروک
.براش  می باھاش نداد چکسویاجازه مالقات ھ دی:سرورم ھمونطور کھ خواستربکا

 .کردند  یقرار یب یادیز یول  میغذا برد
 .برو.تا من صدات نکردم برنگرد نجایاز ا:خوبھ.در رو باز کن.و خودتم سوروک

 .شاھزاده د یشما امر کن ی:ھرچربکا
 لی تحو دویکنار کل دیکھ داشت در رو باز کرد و خودش کش یدی دستھ کل  با

  ایباعث شد پرنسس آنال یدر آھن  ریج  ریج یرفت..صدا  نییسوروک داد و پا
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..دستاشو تو خیکرد کنار م زیاو دویسرشو بلند کنھ..شاھزاده در رو بست و کل
 ...دیپریقبل م ھیاز ثان شتریرنگش ب ایشد و آنال کیبرد و آروم آروم نزد بشیج
 

بھ  ری دور گردنش با زنج  ی محکم فوالد ھیال ھ یکھ دستور داده بود  ھمونطور
عرق سوز و  یجا  کردیم ییکھ خود نما یزیجوش زده شده بود..اول چ وارید

تند تند و  یکرده بود...و نفس ھا   جادیردنش ادور ک  ی بود کھ گردنبند فوالد یالتھاب
 ...یچھره مضطرب و عصب

 دونست یم یبھ خوب ای زانو نشست..و با دستش چونشو باال آورد...آنال یرو کنارش
ط تحت فرمان فق یعروسک کوک ھیپس مثل  شھی ھرچھ قدر لجاجت کنھ بدتر م

 شد..!و چھ قدر زود رام شد 
 

فوت کرد و با دست کنار  شویشونیبھ پ دهیب چس یصورتش نگاه انداخت و موھا بھ
 ..زد

 !من؟  ی بانو ی:خوب استراحت کردسوروک
 ..زدیحرف م  نطوریسرشو  و ھم  یموھا دادیمرتبھ حالت م دو

 زمیعز یآنال  یرقص  نیا ی..تو بانودهی:آخ آخ نگاه کن...چھ قدر رنگت پرسوروک
 ...یباش فیضع نقدری ا دینبا
 

کار  نیبھ ا یادیبا لب لمس کرد عالقھ ز شویشونیپشت گوشش داد و پ  موھاشو
 ...تر آورد و حلقھ گردنشو لمس کرد نیی داشت..!دستشو پا

 ..پر تالطم و باتمنا نگاھش کرد یتنھا با چشما  ایآنال و
اشکال   کردنیم نطوری ا دیسفت بستن..ناراحت  شدم..!نبا نوی:چھ قدر اسوروک

 .. نداره بزار بازش کنم 
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پشت گرونشو باز کرد و ھمزمان با رھا شدن گردنش   یھا یحرکت دست قفل با
 ..رونیکرد و بلند بلند نفسشو داد ب ق یچند سرفھ عم

 
 !...زمی:اوه عزسوروک

 ..سرفھ صداش خارج شد  نیب یآنال
 .....نکردم ...و دوباره سرفھ کردی.چرا..من..کھ..کار:سر..ورم..چ.یآنال

لکھ شدن خرج داره..!تو از م یول یبکن ستی..قرار نینکرد ی:آره..کارسوروک
 زایچ یلیھا الزمھ..خ  ط یشرا یلی شدن خ ریومپا ھیملکھ  یو برا ییجامعھ گرگ ھا

 ..یریبگ  اد ی دیبا
   داد یم حاتیکھ توض ھمونطور

 ..کردیو موھاشو صاف م کردیھم تنش مرتب م ایآنال یھمزمان لباس ھا
 !...ملکھزمیعز ی:تو ملکھ شد سوروک

 .. اول رو بھت گفتم قانون
داره دونھ دونھ بھت آموزش بدم بالخره  م یبندھاست کھ تصم یسر ھی شامل  اما

  انیصلح م مانیپ  ی..!بحث برقراریریبگ  تیمن رو بھ مسئول یقراره ھمسر
 قلمروھاست مگھ نھ؟

تھ دلش    دیرسیشاھزاده بھ باور م رینظ  یکردن ب یکھ داشت از نقش باز ایآنال
بده و   رییتغ  زیزاده رو نسبت بھ ھمھ چار شاھواقعا بتونھ افک  دیشا کردی احساس م

با  یروان  یفقط باز  نایا دونستیخانوادش داشتھ باشھ..!اما نم  یبرا یسود و منفعت
سوپر  کی نقص تر از  یبود ب دخوب بل یلیسوروکھ...!اون نقاب زدن رو خ

 !یاستار حت
 ..رو گرفت و آروم بلندش کرد  ی آنال دست

 ی وزش توسط شاه قدرتمند آمادم..و آماده خدمتگذارآم یزد:من برا یلبخند  ایآنال
 ملکھ نی:ممنونم ازت..راھو با دست نشون داد:افتخار بدسوروک



44 
 

نگاه کرد و با حرکت دستش قدم برداشت ھنوز  نانیبا اکره و سپس با اطم یآنال
 ..تنش بود..باھم از در اتاق خارج شدن یمھمون  یلباس گران بھا

کردش کھ کجا برھو خودش مثل   ییکرد و راھنمافل در رو دو مرتبھ ق سوروک
کوتاه...در کھ باز شد   یلیخ یدنبالش..بالخره بعد از باال رفتن از آسانسور ول ھیسا

 یقدمت دار و دکور خاس یتابلو نقاش یشده با کل یو طال کار   یدر مشک ھیمقابل 
 ..قرار گرفتند

بود فقط  دهی ند کیز نزدرو ا ییزایچ نیبھ عمرش ھمچ کردینگاه م رتی با ح ایآنال
 ..ثروت منده یل یبود کھ شاه ھکتوالس خ دهیشن

 راحت باش  کنمی :خواھش مسوروک
 ..و ھانا بالفاصلھ جلو اومدن بھ استقبال  ایھا
 و ھانا:درود بر شاھزاده درود بر ملکھ ایھا

ھستن و دو خواھر  کیدرجھ   یاز محافظ ھا ایھانا و ھا زمیعز ی:آنالسوروک
 !دوقلواند

از  ی.بھ خوبدنتونیکرد:خوشحالم از دخم یزد و براشون سر یلبخند  ایلآنا
 دی شاھزاده مراقبت کن

 ..دو اطاعت کردن و در رو براشون باز کردن اون
کف  واریقدم ھاش آروم تر شد و فقط مات و مبھوت در رو د یباز شدن در آنال با

  ی..و طالکاریلمخم یبا دکور کامال مشک یکیتار ...اتاق پر ازکردی رو نگاه م
 ونی...کلکسمتیگران ق  یھا قھیو عت ی فرش کامل از جنس خرس قطب ھیشده 

پشت   بیو سوروک دست در ج زدی الماس و جواھر و زمرد!چشماش برق م
 !ومدیسرش آھستھ راه م

 ..تو شکفت نمونھ...برگشت طرفش  نیاز ا شتریرو دھنش گذاشتھ بود کھ ب دستشو
 ...عادست...خارق النای:شاھزاده ایآنال

 !جالبھ مگھ نھ؟ی:بھ منزل من خوش آمدسوروک
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 ...زهیانگ رتی:حیآنال
  زیم کی  یرفت طرفش رو ع ینظرشو جلب کرد...سر یزیرفت و چ جلوتر

 ..ییطال
در  یابر ھا ...کھ انگار داخلش پر از بخار بود وبالیتوپ وال کیاندازه  یگو ھی

 ..حال حرکت
 ..نی:اایآنال

 !قطع کرد حرفشو
 انتخابت کردم  نی!باھمنیبلور یو:گ سوروک

 ...ھیخدامن ...باور نکردن  ی:واایآنال
 !:ھاهسوروک

لحظھ فقط  با دھن باز نگاه  نیچند زوی..و ھرچدیچرخیم نطوریھم ایآنال
دست خط    ای..!دیچرخیاون پاد ساعتگرد م یکھ عقربھ ھا ی..مثال ساعکت کردیم

 نی .و شکلک ھا...ذره ب.واناتیاز جنس پوست ح ییو کاغذ ھا بیغر بی عج یھا
مطالعھ...بعد از تموم شدن  زیم یرو  یخورده سنگ و کان یو کم

 .....سوروک جلو تر اومدکردیکھ داشت اعتماد م ی...زمانیکنجکاو
 آموزش؟ یبرا  میبر ھی:نظرت چسوروک

 سرور من د یشما امر کن ی:ھرچایآنال
 طرف نی:از اسوروک

راه افتاد..پشت رختکن با زدن دکمھ   اون و با اشاره دست  یدومرتبھ جلو ایآنال
از پشت  یباز شد و نور قرمز  واریاز د  یا  کھیکھ دست سوروک بود ت یموتیر

 ..مشخص شد
 نطورم یو ھمداخل بره..  دیبا دی برگشت سوال بپرسھ اما از طرز نگاھش فھم  ایآنال
 ..شد



46 
 

با   کردی...اما ھرگز تصور نموفتھ یاتفاق م نیا دونستیم یول  دیآن تنش لرز کی
 تی کھ عاشقش بود در نھا یخودش بود مرد اریو کجا!در ذھنش فقط  یک

 !....لب ساحل یکیرمانت
بخاطر   بودیم یقو  دیاومد...با رونیب االتیخ از

و   شدیقدرت مال اون م نیا دیبا یمادرش..برادرش...خانوادش..مردمش..روز
اش..کفششو ھ تی...با فکر کردن بھ ھرکدوم از نکردیعشقو فراموش م د یبچش..با 

  دی..بایآنال یبتون دی:باشد یخودش اکو م یدر آورد و رفت رو تخت..تو ذھنش صدا 
 ی...اگھ بتونمھیمرد تمام اقال  نیو بھتر  نیتر یاون قو یمرد بسپار نیبھ ا وخودت

...تو  ستیبد ن نقدرامی...اون اشھیمال تو م زیھمھ چ شیریبگ  مثل موم تو دست
 ...!یتونیم

 ..داد بھ تخت ھیتک
 

قرار بدم   ارتونیلحظھ روح و جسممو در اخت  نی:من...من حاضرم از ایآنال
 سرورم 

 ..:خوبھسوروک
 ..نور قرمز ریز یک یاومد تو تار جلوتر

 :دستتسوروک
 ..دستش رو داد بھش  یآنال

حرف   یط  نطوری..و ھم ید ی :نرمھ...ناخن ھاتم بلنده دوست دارم..!سفسوروک
 ..رار دادکھ از سقف بود ق زی آو یزدن دستشو تو

 ..بیترت نیدستشو بھ ھم یکیاون  و
 .. استرس گرفت یکم یآنال
 ..میالزمھ؟..من کھ گفتم تسل  نای:سرورم..ایآنال

 :الزمھ.روش منھ سوروک
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 ...من..ترس دارم یل:ویآنال
  یبھش زد و رفت سراغ پاھاش..مچ ھا یباشھ..چشمک یقو  دی:ملکھ باسوروک

 ..عقب رفت  کمی ار داد...تخت تو حلقھ قر نیی پاشم بھ دو طرف پا
  :خوبھسوروک

پاره  یدوباره جلو اومد و اروم اروم شروع بھ باز کردن دوخت لباسش کرد..صدا
 ...ھم شد ختھیمضطربش آم  ینفس ھا یشدن لباسش با صدا 

شده  انیاز تنش جدا کرد...حاال پرنسس عر ریکامال لباس ھاشو با لباس ز بالخره
 !و در بند شاه سوروک بود

 
 ..تنشو بر انداز کرد الکام

 لمھیکھ باب م  یزی!چیھ اجث زی:رسوروک
شکم   یجاخوش کرد..جلو تر رفت..دستشو رو ایلب آنال یرو یلبخند کمرنگ تنھا

حس کرد...دستشو باال تر    ش یقو یدستا ریتنشو  ز دنی ..لرزدیو نافش کش
  ستبیچشماشو م یو گاھ  کردی نگاه م ی...آنال نشیرو س ریآروم خز یل یبرد...خ

 ...ساکت باشھ کردیم یسع
 ست یبرجستھ ن یاندازه کاف:بھ سوروک

 ...دیگرفت اروم مال نشویدو انگشتش نوک س با
 ..ستیکننده ن ی:نچ نچ ...راضسوروک

باز بستھ شدن چند   یتنھا صدا  یاتاق..آنال گھیرو تخت بلند شد و رفت طرف د از
 ...دی شنیکشو و در رو م

 ...گرفتیآرامشو م شتریقرمز بو نور   دیدی نم  یزیچ یکیتار تو
چرخ دار جلوشو  تا   زیکرد و م یچوب رخت زیخز دور گردنشو آو شاھزاده

 ...تخت برد کینزد
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شکنجھ  ھیشب یلینگاه کرد...انگار وسا زیم یسرشو چرخوند و بھ رو ایآنال
 ..بود...و تنھا شالق دستھ قرمز رعشھ بھ تنش انداخت

 ...د یکن کاریچ خوادی:شاھزاده..میآنال
 باال انداخت:آموزش یچشم برانداز کرد شونھ ا یتو دستش گرفت و جل شالقو

 از من سر زده؟ یی:خطایآنال
...!از لحن آروم...کم کم داشت  یبدون یباشھ..تا خطارو چ ی:تا خطا چسوروک

 ..خودشو جمع کرد یتر اومد آنال  کیبھ لحن شب گذشتھ...نزد  گشتیبرم
 ھی...فقط... م یبست مانی ما جلو ملت ھا پ  یسر منھم ؟تویدیترس زمی:اوه عزسوروک

 ..روشن بشھ دیھا با زیچ یسر
 ..زدیو حرف م  دیچرخیتخت م دور

  رهیصورت بگ ییکھ خطا نی!اما قبل ا بخشمیخطا...من خطا رو نم ی:گفتسوروک
 ...فکر نکنھ یتجربھ بشھ کھ بھ خطا حت د یبا انمیمزه درد تاز

 ی آنال غیج ی تش ضربشو فرو آورد...صدا ران راس ی حرف محکم رو نی گفتن ا با
 ..بلند شد

 ادیدر نم گتی :قانون اول تا من اجازه ندم جسوروک
 ..ترش نییپا یکسانت یدوم بھ اختالف  ضربھ

 ...غی ج یدوباره صدا و
 ...سوم...چھارم..پنجم  ضربھ

 ...ادیبالخره لبشو گاز گرفت کھ صداش در ن و
 !:سر قانون اول طول بردسوروک

من   یرو تو پھلوش فرو آورد کھ فورا جا انداخت:قانون دوم برا  یبعد ربھض
 کرد یو اظھار نظر نخواھ فی تکل نییتع

 ..یبعد ضربھ
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 بھ قلمرو تیخانوادت!و وفادار انی:قانون چھارم..پاسوروک
 فرو اومد:فکر فرار بھ سرت نزنھ تولھ گرگ  نشیبعد کھ رو قفسھ س ضربھ
...با انگشت اشکاشو کنار دی اره چرخفت و دوبوقفھ انداخت و دست گر شالقو

 !...دی زد...و فقط ترس د
 

 ..گرفت چونشو
چپش..بدون اجازه من  یپھلو ی :قانون پنجم...ھمزمان با ضربھ محکم روسوروک

 ..متنفرم ھیاز گر  شھینم  سیچشمات خ
 ..نشھیقانون اخر کھ مھمتر و

 ..تر رفت نییقدم پا چند
  ادیتو درساتو  زنمیمنوالھ من م نیمھ ی:ھردوم از قانون ھارو تقض کن سوروک

کھ پا رو  یبھ حال لحظھ ا یوا یول کنھینم ر ییما تغ نی ثابتھ ب نی ا  یریگیم
  یخوشگلت کف سنگ یناخنا  نیاون زمانھ کھ با ھم زمیملکھ عز یاعصابم بزار

 ..یتا خودتو زنده بھ چال کن یبکن نجارویا
 ..اما و
 جادی خط قرمز ا ھیلگنش   یرو یقبل  یاز ضربھ ھا یشتر یب یلی شدت خ با

 ...دیشن  شدیرو م ایخفھ آنال  غیو ج ھیگر  یکرد...کھ صدا
 یلیانتظاره خ یلیتن خ نیاز ا ی!درست و حسابیبد  سیخوب سرو دی:باسوروک

 ی جونتو از دست بد دیپس نبا ادیز
کھ ضربھ زده و  ییجاھا  دیگذاشت و اومد کنار سرش..دست کش زیرو م شالقو

 ...خوردیتکون م  ایبدن آنال
 ..زمیگانھ من..ھمسر عز شی ش نیبا قوان ییپارت اول بود و آشنا نی:ا سوروک
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تو بارتھ!چھ قدر  یچ  نم یشب کھ سرحال ترم بب  یبرا زارمیداره کھ م میدوم مرحلھ
صدا تو گوشش   نی..و اگھ خوش نگذره بھم...سرشو حلو تر برد و با خفھ تریبلد

 شھی خوند:بد م 
افتاده باشھ  ادشی یزیسرشو جدا کرد...و انگار چگرفت و  یگاز کوتاھ لبشو

 ..برگشت
 !ستی برجستھ ن یبھ اندازه کاف نتی:گفت نوک سسوروک

توش گرفت و  شون یدر اورد و با دقت نوک س یفلز  رهیحرف ھا دوتا گ نیھم با
از  یکھ ناش یآنال  د یشد غیو ج ھیو گر  دیتخت..بنداشو کش لھیکرد بھ م زیبند آو

 ...ھ بود بھ ھوا رفتصحن نی ا یدردناک
 :صدات گوش خراشھ...اه سوروک

دھنش کارشو تموم کرد و از اتاق خارج شد...صداش   یرو  یبا زدن جسب نباریا
 !برام یخاطره بساز  دیبا زمیعز باش ھمسر مونیای:منتظر شب رودیچی تو اتاق پ 

 ...در بستھ شد و
 !در حال نجوا بود ایتنھا سرنوشت سخت پرنسس آنال و
 

 ..کرد دییو سر خدمتکار اومد و تا  د یرو با وسواس دستمال کش ین یخدمھ س
  دیشاھزاده رو حاضر کن کیقھوه و ک+
  کردیکار ھا نظارت کنھ..سر آشپز از غذا مزه م ھی حرف رفت رو بق نی با گفتن ا 

 ..ھا بھ مقدار باشھ ھیکھ ھمھ ادو
اختھ بود و  پارو پا اند خوندیکھ روزنامھ م یقصر شاھزاده در حال یسرا داخل

و تارزان  ایو ھانا پشت سر و کنارش و مار ایخونش دستش بود...رمئو و ھا کیپ
 .روبروش نشستھ بودن

سالھ مال جد  ۶۰۰کردم قدمت  دایکتاب پ ھی کتاب ھا   نیب گم ی:قربانتان گردم مرمئو
 کردم  دایاز چھره شما پ ریتصو ھیدتونھ اونجا ج
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 شد  دهیاز رو روزنامھ باال چرخ نگاھشو
 ؟ینکرده بود دای:چطور تا بحال پسوروک

ھم   ایمشاور مار دونمیاز قھوه دستش خورد  و دور لبشو پاک کرد:نم  یقلوپ رمئو
 بود یکتاب جالب یلیبرامون خ یبوده ول دهی تا بحال ند

 ..داد  ریینگاھشو تغ ریادامھ حرفش کھ از زبون تارزان بود مس با
از خود شما   یئو موافقم سرورم نقاشبا رم یول ھی:کتاب بھ زبون باستانتارزان

 ..بود
 شباھت داشت  یلیبھتره بگم خ  ای:ایمار
و چند ساحره  دیاری تکون داد چندبار:قبل از ساعات خواب کتابو تو اتاقم ب یسر

 .دیاریب ییارمز گش یرو برا
 .سرورمون بخواد ی:ھرچرمئو

رو  ھیشت تکگذا ین یگذاشت و روزنامھ رو لولھ کرد و کنار س زیخونو رو م کیپ
 .داد یاشراف یبھ صندل
 نم یب ی:لورکس رو نمسوروک

و  یخدمت لورکس طبق دستور شما در تدارکات آماده ساز ش ی:سرورم پایھا 
 ملکھ ھستن نتیز

 چھ خبر؟ ایاز خانواده آنال ای:خوبھ.مارسوروک
شمارو  نیبرگردونده شدن و اجازه ورود بھ مرز سرزم نشونی:بھ سرزمایمار
 رنابد ندا یبرا

  :دورادور حواستون باشھسوروک
 :جاسوس ھامون کارشونو بلدن سرورمن ایمار

 
 تمومھ؟ ایمونده  ی.صحبترهیانتظار نم  ن ی:کمتر از اسوروک
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 سرورم می شی:ما از خدمتتون مرخص متارزان
 ھمھ دی:مرخصسوروک

سرا رفت ھانا و  گھیبلند شد و بھ طرف د یحرف خودش از رو صندل نی گفتن ا با
ن باھم دنبال کارا رفتن رمئو ھم  و تارزا ایو مار رفتنیفاصلھ ازش راه مبا  ایھا

 ..یکاف یبا اشتھا خوردیم زیرو م کیداشت از ک
رعد و برق خبر از  یصدا  کردی نگاه م رونویبود و پشت پنجره ب کیدور پ  دستش

 ....دادیم دی باران شد
. 
. 
. 

شاھزاده بود   یدخترا برا نتیو ز شیخدمت حرمسرا و آرا ش یکھ پ لورکس
نشونده بودن  شیآرا زیاونو پشت م  ایداشت..بعد از استحمام آنال یتند  بایاخالق تقر 

و   بایشاھزاده ز  یکھ برا  دادنیرو صورتش انجام م یکاپی و چند نفر داشتن م
 شتر ی ب یبال نکھیو ازترس ا ودباختھ ب  شیکامال خودشو با روح ایبود...آنال  ریدلپذ

ربات   ھیو حرفشو مثل  دادیمرات لورکس رو انجاممو بھ مو دستو اد یسرش ن
از دخترا با وسواس و دقت تمام با قلم خط چشمش رو تموم   یکی..کردیگوش م

 ..شد یکار ھیمشغول سا ی کرد و نفر بعد
کھ  یمونده و اگھ سر وقت یزمان کم  د ینکن ھیگر  کنم ی :ملکھ خواھش ملورکس

 شاھزاده کننی م ھیحتما ھممونو تنب می خواستھ شده کارو انجام ند
تر شده بود و رژ لب قرمز  رایگ  ظ یغل یمشک شیآرا  ریز شیرنگ یچشما
 ..یمخمل
از  ییکردن..با گردنبند ھا دی کھ تمد یکھ براش حالت داده بودن..و الک  ییموھا

.کامال اندام نما...و  ...لباس باز..یو مخمل یمشک پور ی...و لباس گیجنس پر مشک
 ..مو بند کرد ریگ نیوھاشو با اخرم ونیزانو...شن یباز تا رو

 دیاریملکھ رو ب ی:گوشواره ھا لورکس
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قرمز کھ ست   اقوتیآورد و از داخلش دو جفت  ی از دخترا جعبھ بلو  گھید یکی
 ...گردنبند بود داخل گوشش انداخت

 
 ر ینظ  ی.شما بشند یھزاده داخل مشا گھید  ی:ملکھ کار ما تموم شده و تا مدتلورکس

 د ینکن یاشھ کھ بد خلقب ادتونی اما   نیشد
 ...خدمھ ھا گفت کھ خارج بشن ھیزد و با اشاره سر بھ بق  یپوزخند

ھزار   شیبا یبھ خودش نداشت ز یبھ خودش نگاه کرد...شباھت  نھییرفتن اونا تو آ با
  نیکھ رو سرش بود ھم بھ ھم ی...تاجکرد ی م تشی اذ ن یسنگ ش یبرابر شده بود آرا

 ...کردی م  خیت قبل متحمل شده بود تنش کھ ساعا ی درد یآور ادیصورت...با 
کنن کھ  شیتا فقط منو آرا  ومدن یعالمھ آدم ن ھی ستم؟مگھی:من مگھ ملکھ ن یآنال
  نطوری...با ھمھ ملکھ ھا اشھیرفتار م نطوریباشم؟پس چرا باھام ا بایشاه ز یبرا

 ......؟شھیرفتار م
شو خود یجلو  شیاز ترس خراب شدن آرا یپرشده بود از آب ول جشماش

 ...گرفت
 ..کھ از بلند شد سرشو برگردوند یتق تق با
 م؟یملکھ اجازه ورود دار+
 ..جا بلند شد از
 تو ای؟بیھست ی:کیآنال
پشت  یداشت وارد شد و دختر ی با لباس خدمتکارا کھ چھره آروم یباز شد زن در

کتاب داخل  کی معجون و جوشانده و پودر بود با  یکھ حاو ینیسرش با س 
 ..اومدن

 ..کردنمیزن و دختر مقابلش تعظ  کردیبا دقت بھشون نگاه م یلآنا
 داشت میملکھ رو خواھ  نیباتریشک ما ز ی:ب خدمتکار

 ..زد یتنھا لبخند کمرنگ یآنال
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بھ عنوان سر خدمتکار ھا کار  نجایتم سالھاست ا ھس ی:ملکھ من ادناخدمتکار
کھ بھ زفاف شاه  دمید یشما تدارکات یکردم برا  تیرو ترب ی ادیو خدمھ ز کنم یم

 جلوتر  ایب  یل  یھا ..ل ھیتوص یسر کیو  دیحاضر بش
گذاشت و  زیرو م ینی رنگ داشت جلو اومد  و س یآب  یکھ چشما یمو چتر دختر

 سرشو انداخت.. 
  زادیپر نیھستش  از سرزم یل  یشروع کرد:ملکھ خدمھ مخصوص شما ل یادنا

 رهیگیملحظھ قرار  نیجنگلھ در خدمت شما از ا یھا ھستن و پر
 ی ل ی:سالم ..لیآنال
از عصاره   کننیم  شتریھستن کھ مقاومت شمارو ب یمعجون نایا نطوری:و ھمادنا

  یپودر ھم برا نیدارن و ا میگرفتھ شدن و بو و طعم خوب ییدارو یھا اهیگ
 ..کتاب نی..و اما اکنھیم ی ریجلو گ  ادیز ق یتنتونھ از تعر یخشک

 ھیچ گھی:اون دایآنال
 .کرد داشیپ ید و بعد از گشتن دنبال صفحاتجلو تر اوم ادنا
از   دیملکھ شدن الزمھ رو نوشتھ شده شما با یکھ برا یزیکتاب ھرچ ن ی:تو اادنا
 .. دی کتابو شروع کن نیامشب مطالعھ ا نیھم
 ...ھم بود ریشامل تصاو کردیروبروش نگاه م یبا تعجب بھ ورق ھا یآنال
 ..نی:ایآنال
و  ستیھستن و شما از جنس ولف..بدنتون برابر ن  ری:شاھزاده از جنس ومپاادنا

و با نحوه رابطھ  دی نیبب رویتصاو نیباشما نخواھند داشت..الزمھ ا یارتباط عاد 
رابطھ شاھزاده از شما و خون  ن ی...در حد یبریوگرنھ جون سالم بھ در نم  دی آشنا بش
 ..کننیم ھیشما تغذ 

رو   یادنا یو حرفا  زدیمداشت آروم ورق  یفیش خفکھ لرز ییبا دست ھا یآنال
 ...گوش داده بود
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 ..دادیم حیو شمرده شمرده توض دادیادامھ م یادنا
شما   شتریھست نھ کمتر نھ ب  قی:زمان ارضا شدن شاھزاده ھشت ساعت دقیادنا
 ..دیایروابط بر ب  نیکھ از پس ا د یکن تینکاتو رعا  نیا دیبا

 ھیادیزمان ز  یلی:ھشت...خیآنال
 ..طورننیھا ا ری:ومپا یادنا
گوش بده و ھمش حواس   تونستیکھ گرفتھ بود ناقص م  یبا استرس حاتویتوض ھیبق

 ..ساکت شد  یبالخره ادنا گرفتیم یپرت
 ..یبھ خودش اومد و کتاب رو آروم بست و داد دستش:ادنا  ایآنال
 :بلھ ملکھادنا
 ..ترسمیقصر م نی..من از ا ترسمی کنم..من م کاریچ  دی :من ...من بایآنال
 د یزد:سرورم شما ملکھ ا یبخندل  یادنا
 ..با من ی:ولیآنال
 ...:با شما؟یادنا
بزنھ و بعدا براش درد سر بھ وجود  یحرف  دیترسی گفتن حرفش منصرف شد م از
کمکمش   یلیخ  تونستیزن م نیداشت..بنظرش ا یبھ ادنا یاما حس خوب ارهیب

 ..نداشت یاحساس خوب یل یکنھ..و برعکس بھ ل 
 ؟یبمون شتر یب یکم  شھیم  ای..؟ یایم  شمی...بازم پ یچی:ھیآنال
فقط   امیم  شتونی...بلھ معلومھ کھ پدیمضطرب و نگران نقدری:سرورم چرا ایادنا
بمونم   کوتاهتونمیموندن م شتریتا در خدمتتون باشم..و درباره ب د یصدام بزن ھیکاف

 .اجازه رو ندارم نیچون ا
 ..نشست و اونو بھ کنارش دعوت کرد یآنال
از   شتریبشم کھ بتونم شاھو ب ی ملکھ ا  خوامیم یادنا یبھم کمک کن مخوای:میآنال

 ..یینجایکھ ا ھیادیز انیسال  ی..گفتاد یرگ شاه دستم ب خوامیقبل کمک کنم ..م
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 چیھ ینقطھ کور چیھ یرگ چیشاھزاده ھ  ای:بلھ...گفتم..اما ملکھ آنالیادنا
 نیتخاب خودشون بودچون بھ ان  نا یقیخودشون بخوان اما  دی...نداره..فقط بایضعف

 ..کنن یم تونیزود شانھ بھ شانھ خودشون ھمراھ یلیخ
خوشحال بودن از  یجا دونستیآورد و نم یسر در نم ایآنال یاز حرف ھا یادنا

از  نیبترسھ!و ا  دینگران و ناراحت باشھ چرا با تقدریا دی گرفتن چرا با قدرت
 یبا ھرکس تخواسیسوروک بود کھ در خفقان اونطور کھ م گھید اتیخصوص
کھ خود  یجز افراد  یروبراه بود..!کس زیھمھ چ ھی و در ظاھر قض کردیرفتار م

اصل   دونستیسوروک انتخاب کرده بود تا بدونن ملکھ فقط اسما ملکھ ھست نم
 ...و چالشو بزرگتر  کردیسخت تر م یآنال  یکارو برا نیماجرا از چھ قراره..!ا

بالخره با دادن چندتا حرف دلگرم   دینفھم یزیچ  ایسر بستھ آنال یاز حرفا یوقت
  نیدو مرتبھ تنھا شد و ا ایرج شدن..آنالاز اتاق خا یل یکننده بلند شد و ھمراه ل

احساس ضعف   شتریب رفتیجلوتر م یرو دوست نداشت..زمان ھرچ ییتنھا
 ریجمالت داشت..تصاو ندر خوند ی..کتابو با اکراه باز کرده بود و سع کردیم

تمام   دی...اون در ناز و نعمت بود و حاال...شاکردیم  تشیذا  شتریداخل کتاب ب
اونو  یکیخوش شاتس کھ شاھزاده تار یآنال  گفتنیھا اآلن بھش م نیسرزم یاھال

نبود...جز خود   دنیقابل د  یکس یباز ھم ھستھ داستان برا یانتخاب کرده...ول
 ..یآنال

 ..گوشھ کیبستو و انداخت  کتابو
 ..خودت کمکم کن ای:خدایآنال

کھ حاضر کرده بودن نشستھ بود..و بھ جوشونده ھا نگاه   یدو نفره ا  زیم پشت
  یمزش بد نبود..کم  دیدز فنجان ھا نوش  یکیاز  کمی ی...با دودلکردیم
معجون  نی...با اشد یزده م خیداشت چون مداوم از سر استرس  یخوب ی...دما گھید

 باز  شدیتنش گرم م
 ...تر شونیھ پرھر لحظ   ی...و آنالرفتیجلوتر م زمان
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شاھزاده رو  انھیضربات تاز  یپنجره صدا یھا شھیضربات باران بھ ش یصدا
تک تک اون ضربھ ھا با ھم سوخت..دستشو  یکرد...ناخوداگاه جا یبراش تداع 

 ...جمع کرد نشیتو س شتریب
خواستھ آستانھ  کنھینم یکنھ ..کار ھتیفقط خواست توج  گھی:تموم شد د یآنال

 ریمن ملکم..اون منو تحق ستی از شکنجھ ن یخبر  گھینجھ..دتحملتو بس
 .. گھیراست م ی..ادناکنھینم
 
 

  یباعث شد چندتا از شمع ھا دیوه داخل وز یرعد و برق ...و باد تند  یداص
آن ھول شد   کی  ای..آنالرنی لوستر خاموش بشن..و چندتا از ظرف ھا لرزش بگ

و لباس ھاش باز و    ودب نییاتاق بھ شدت پا  ینداشت..دمارو دوست  ی کی...تار
 ...روح یب کیسرد...و تار اتاق ...نازک...نامناسب

اونا کامال سرما دوست بودن در  کردنیوقت از گرما استفاده نم چیھا ھ ریومپا
  یبرا ییجا  ی...ولدادنیم حیگرمو ترج یمتعادل و حت  یکھ گرگ ھا فقط دما  یخال

 سوروک بودمنزلگاه   نجاینبود..!چون ا یعدالتنا نیاعتراض از ا
و دومرتبھ دور  زدیورق م کرد ی...باز و بستھ مخوند یمرتب کتابو م می تا نیا در
...بالخره  کردیم تی اذ شتریداخل اتاق اونو ب یکار ھنیی کامال آ ی...فضانداختیم

  ایچندبار پژواک  شد..!و بھ آنال نگیو د نگید ی ناقوس مانند بلند یصدا
 ...روبرو شھ دی...کھ باھموندفیم

طبق   ایکرد...آنالدر ورود شاھزاده رو اعالم ینگذشت کھ ربکا حلو یادیز زمان
گرفتھ بود..شاه  نییآور کرده بود از جا بلند شد و سرشو پا ادی کھ ادنا بھش  یزیچ

 ...کردی نگاھشو حس م ین یاما سنگ   دیدیرو نم
 نی:بشسوروک

 ..شست و بھ زحمت نگاھشو بھ باال دادن یصندل  یگرش رو یصدا  دنیشن با
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:نھ !کار کردینگاھش م ا یحس دن نیحس تر یجمع کرده بود و با ب نھیتو س دستاشو
 !یشد یه خواستنلورکس خوب بود

 براش پر کرد..:نوش جان سرورم کشویفورا ظرف شراب رو برداشت و پ یآنال
 ..تر کردلبشو با شراب قرمز تازه  یازش گرفت:ممنون با ولع خاص کویپ

 تنتھ؟ :احساس لذت ھنوز توسوروک
 سرورم دی..نگران نباش رمیگیم  ادی:من درس ھامو خوب یآنال

 ...خوبھستمی..نھ نگران نیوونی..!حی:آخسوروک
گذاشت و دستاشو بھ نشون تعارف ازش باز کرد:نوش جان از  زیرو م  کویپ

 کن ییرای خودت پذ
 وغذاتون  دی کن لی:ممنونم سرورم..شما ھم میآنال

 تولھ گرگ  رم یبعد غذا!تو بخور جون بگ ھکشیم ی ا گھید زی چ  لمی:من مسوروک
  ا یچاک شده آنال یھا  نھیس یگذاشت و نگاھش رو  شیلبش بھ نما یرو  یپوزخند

 ...مونده بود
لرزش  یرفتار کنھ و استرس از خودش نشون نده...ول  یعاد کردیم یسع یآنال

 ..سوروکاز چشم  موندیدستاش موقع خوردن غذا دور نم
  شی!آرایمشک  ی!مویشکز!حواھر قرمز!لباس م:رژ لب قرمز!الک قرمسوروک

 نقدری گرگ ھام ا  دونستمیبھ سلول ھام داده نم  ی..تکوندتی!و پوست سفیچشم مشک 
 داشتھ باشن تیجذاب توننیم

 بدنم  ی:من متعلق بھ شمام سرورم...تک تک اجزایآنال
 !نی:آفرسوروک
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 ...بھم خوردن چنگال قاشق یصدا
 ..بارون
 بخور  شراب شتری شکست:ب سکوتو

 ...شراب دوست ندارم ادی:من زیآنال
 ..بنوش شتری!فقط گفتم ب؟ یرندا ای ی دوست دار دمی:پرسسوروک

 ..کنمی:اطاعت میآنال
کرد و بلند شد..تو اتاق قدم رو تا کنار پنجره رفت:شب   ھیتک  زیاز رو م دستشو

 اد ی!باران رو خوشم مھیخوب ھیباران
 نیدار یحساس خوب کھ اآلن اشد:خوبھ   کش یز جا بلند شد و نزدا یآنال

بست و برگشت   ھیچشماشو چند ثان د یکھ گرفتو فقط خودش د یچھره ا حالت
 !؟یدونی م یطرفش:درباره احساس خوب من چ

 ...کرد رییچشماش تغ حالت
 ...عقب رفت یبرداشت کھ اون قدم  ایبھ سمت آنال یقدم

 ...؟یدونیم ین چاز احساس خوب م دمی:پرسسوروک
 ... تقصد جسار :سرورم منیآنال

جلو    د ی بازش و کش قھیچنگ انداخت بھ گردنبند و تموم نشده بود کھ  حرفش
 !...نفس کششی سانت کیاوردش تو 

 ..یجسارت کرد ی:ولسوروک
سوروک گرفت تا جداش   یدستا  یآب دھنشو قورت داد..و دستش رو رو یآنال
 ..کنھ

 ...کرد چندبار سرفھ
 ....نگفتم یزی:سرورم..من...خواھش..من کھ..چیلآنا
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...درباره احساس  یگفت  زایچ ی لی:چرا چرا...چشماشو رو ھم گذاشت..خسوروک
 ...یخوب من گفت

حرکت  ھیگرفت...تو   ایوحشتزده آنال یاز دستاش رو جدا کرد و مقابل چشما یکی
 ...زد  رونیاز نوک انگشتاش ب یبلند یناخنا

 !...بود یچ گھیبود...سوروک د  دهیند یزیچ نیتا بھ حال ھمچ یآنال
 

صورت   فیح ی...ولزمیعز  ارمیاز حدقھ درب نی چشماتو با ھم تونمی:م سوروک
 ..باتھیز

 ...فشرد ی شتریرو لبش و گردنشو با شدت ب دیکش ناخنشو
 دارم؟ یمن حس خوب  یکنیفکر م ی!وحقتایرو کیساختن  یبرا ی:آماده اسوروک

 
 ...رو با دست بھش نشون داد سیھر ھم یبزن یخواست حرف یآنال

 ...حبس کرد نشیتو س  نفسو
  نھی...قفسھ سدیلباسشو باھمون پنجھ ھا از ھم در پوریرھا کرد گ کم یدستاشو  فشار

لباس رو شونشو با دندون کند   کھی...تدیکش ی و نفس م رفتیم نییتند تند باال پا یآنال
 ...و انداخت کنار

 ...نیزم کرد روپرتش  بایرھا کرد و تقر دستاشو
  یبراش نداشت..انداختش رو تخت و دوتا تو دھن ی...وزنش کردبلند نیرو زم از

 ...بھ صورتش مھمان کرد
 رم یگی:صداتو ببر دارم سردرد مسوروک

 ..:تورو..مقدسا..تتیآنال
 نکن دمی :فقط...خفھ شو..نا ام سوروک

 ..دخودشم از تنش شروع بھ باز کردن کر یمشک رھنیحرف پ نیزدن ا با
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  لباسشو در آورد...تن ونھ دونھ باز کرد وآرامش دکمھ ھاشو د تینھا با
  یچند لحظھ چشما یاز حد پوستش...برا شی ب  یدیخاصش...و سف لی..استدشیورز
 ..کرد رهیرو خشک و خ یآنال

لباش شکل گرفتھ بود و  یرو یا  ثانھیخوب بھ چنگ گرفتھ بود...لبخند خب طعمشو
ند  نداخت کمربکھ کنار ا رھنوی..پکرد یرو ذوب م یبا نگاھش داشت تن آنال

 ...شلوارشو باز کرد
 

لحظات  ھینامعلوم...و   یری..و تصو  بود.. ھیکرد.....فقط سا کیجا رو تار ھمھ
 ...دلخراش

  یراه فرار چ یدست و پا و جثھ سوروک قرار گرفتھ بود...ھ ری بره آھو...ز ھی مثل
و ھات باھاش ور  انھیش...و شاه سوروک وحشد ینبود...صداھاش خفھ م

کھ رو بدنش    ی...پنجھ ھاشدیم لی تبد ق یکھ بھ زخم عم ییااز ھ...گ رفتیم
 !کھ کامال پاره شد از فشار دندونا...و درد یی...لبادی کشیم

چند   یبرا  شدیرد م یدل ھمھ رو لرزه انداختھ بود و ھرکس ایآنال  ینالھ ھا یصدا
 ...!لحظھ خوشحال بود کھ ملکھ نشده بود

 بازم االی :کسورو
...و  شد یم ده یتر...تمام تنش بھ بتفش داشت کش فیو ضع شدیم فیضع ای تنھا آنال و

  ھی  ایو سرما... خی با قطعات   ای.. زدیکھ بھش م یش ی بھ محض از حال رفتن..با ن
...فقط  ینداشت حت ادیفر یبرا یتوان  گھی..دگرفتی...باز از سر جونشو مد یدرد شد
بھ صورت و ھ ک یمتعدد  یھا  یلیزنده بمونھ...س..کردی ...و تالش مکردیتحمل م

...تموم استخوناش خورد و گرفتھ شده بود...و  کردی ترش م ج یتنش خورده بود..گ
 کرد ی سوروک ھمچنان ولش نم

 
  یانیپا قی دقا دیشا  کردی نمونده بود احساس م  دنشمی کش یبرا ینفس گھید

از   ی..ولشدیو نصف روشن سوروک مقابلش تار و تار م کی..چھره تارشھیزندگ
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 یشدن خون از بدنشو کھ خال یخون و خال ی..رگھ ھاشد ینمکم  دی کشیکھ م یدرد
...و قدرت  دیلرزی...تمام تنش م کردیاحساس ضعف م شتریو ب کردیحس م شدیم

اآلن تموم شھ...و اون لحظھ فقط بھ  نیھم  کردیتکلمشو از دست داده بود...آرزو م
زن شده...و اون و یخال یدنش از حجممرگ فکر کرد...کھ بالخره احساس کرد ب

بود کھ تنھا سوروک لباس ھاشو برداشت  ن یحس ا نی بدنش کنار رفت...بدتر یرو
صورتش حس کرد...و با تمام   یرو یاشک تازه ا یو اتاقو ترک کرد...داِ 

جونشو از دست    دمی بدنش...چشماش رو ھم افتاد...شا یرونیو ب یسوزش درون
 داد...! 

رفت و  ی.صدا.دیرسیصورت ناخوانا بھ گوشش مھ ب یشلوغ یھا  یصدا
از  ی..و بھ سختدیمردونھ..پلکاش لرز یزنونھ و دخترونھ گاھ  یآمد..ھمھمھ..صدا

شده   زیبود کھ از سقف آو یلوستر سلطنت دی کھ د یریھم بازشون کرد..اول تصو
  دایپ  وردنشتکون خ یرگھ اعصابشو برا تونستیبود..بدنش انگار لمس بود..نم 

 ..کنھ
 ...نیمن بھ ھوش اومد یبانو+
بود...صداش آشنا بود..فشار اورد بھ مغزش..چشماشو حرکت  یک ی صدا نیا

 ...بده  ص یتشخ تو یچھرش تازه تونست موقع دنیبود..با د   یداد..ادنا
 ..زمزمھ کرد من کجام فیضع یلیخ

 ..گذاشت شیشونیدست رو پ یادنا
 ..افتاد؟ یفاقات چھ ستین ادتونی ..دیمن..تو اتاقتون ی:بانویادنا

تو   یدرد ی..ولقشی..دستشو بلند کرد ببره طرف شقکشھیم ریت  کرد سرش احساس
 ..وفتھیمچش باعث شد اخ بگھ و دستش ب

من مچ دستتون ضرب  یھول شد و اروم دستشو رو تخت گذاشت:بانو  یادنا
 ..دی کن اط ی..احت دهید

 ..رو ییشب کذا وفتادیم   ادشیکم داشت  کم
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..بدنشو اصال  دیدیرو م زه فاجعھداد بھ تاج تخت..و تا   ھیتک یکمک ادنا بھ
 .. پانسمان جراحت و خون لیظرف پر از وسا یتکون بده..کل  تونستینم
 ..:من..چطور زندم ادنایآنال
  نطوریچرا باھاتون ا  میدونی با حالت دلسوزانھ چشماشو روھم گذاشت:ماھم نم ادنا

موش  واراید نجایمن ..ا  ی وانب دیبھتره ساکت باش یرفتار کرده شاھزاده..ول
 ..ندار
خدمھ ھا مشغول  ھی..و بقت یبا حرفاش آرامش بده بھ موقع کردیم یسع  یادنا
بود صورتش  رهیخ یھنوزم شوک بود و بھ نقزه نامعلوم یبودن آنال  یزکاریتم

بود و پانسمان کرده  یھا رو داشت گردنش کبود و زخم یلیس یھنوز سرخ
و   وردهرک خو ت یباش زخم..لیبھ راستده بود خورد ش  فش یبودن..اندام ظر

ھنوز خشکش نکرده   سی..خشونیو پر ختھ یخشک شده بود..موھاش کامال بھم ر
 ..دی لرزیبودن..بدنش م

 ..من حالت خوبھ؟  ی :بانوادنا
 ..تنھا باشم خوامیبفرست برن..م ناروی:ایآنال
 :چشم سرورم ادنا

کرد و ھمھ رو  یاتاقو خال شی شگ یرو رھا کرد و رفت و دستورات ھم ی آنال دست
کھ تنھا شد سر مچ و پنجھ ھاشو با وحشت نگاه کرد..رنگ  اید برن..آنالفرستا

کبود   یدست بند چند سانت ھی ن یکرده بود و دور مچ ھاش ع  رییتغ  دشی پوست سف
 ..شده بود
خورده  چی تو دستاش پ ورنط یافتاد چقدر مچش ا ادشی ی..وقتدیتنش لرز دوباره

 ...بود
کھ داخلش آب   ینی س  ھیبا  ید کرد ادنا و بستھ شدن در اومد سرشو بلن از ب یصدا

 ..و غذا بود و انگار دارو برگشت کنارش وهیم
 فعال مزاحمتون نشھ  ی کس ؟گفتمی من بھتر  ی :بانوادنا
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 ...ی:ممنونم ادنایآنال
زد و   ینشست لبخند مھربونو کنارش   دیرو کش یمن..صندل یبانو فمھی:وظ ادنا

 ..رو براش ھم زد  وهیآب ن  وانیل
 نییسالمتتون خوبھ بفرما یبرا ھیکوھ:تمشک یادنا
 خورهی..حالم بھم م خورمی:نمیآنال
 یلی..بدنتون خشھیحالت تھوعتون برطرف م کمی بانو فقط  کنم ی :خواھش میادنا
 ..شده فیضع
  ی با اکراه تو دساش گرفت سرشو انداخت و فقط نگاه کرد..انگشتا وانویل یآنال
 ..دادیحرکت م وانیلدور  فشویظر

 ..اومد نییقطره اشکش پا نیلبالخره او و
 ..رو شونش دیکش یدست  یادنا
 ..برگردم خونمون خوامی:میآنال
جا دستور شاه بوده..و   نیکھ اومدنتون بھ ا د یدونیمن...م ی:اوه بانویادنا

 ..ستین یراه برگشترفتنتون..
 

 ...قورت داد بغضشو
 ..کنھ  دایمھ پادا نطوری ا دی..بای:تا ک یآنال
مقابلتون   م یو تمام اقال دیعزت و احترام ی نداره شما دار یادامھ من ا ی:بانویادنا

کم   انا کنھ یرفتار م نطوریروابط گذشتش ا یشاھزاده ھنوز بھ ھوا کنندیمسر خم
بودنتون و دوستتون خواھد داشت من باور دارم کھ  یشگیبھ ھم کنھیکم عادت م
رو  ییھا یسخت ھیھا  ھمھ ملکھ ی..ولننک ادیازتون  خیکھ تار دیش یم یشما ملکھ ا 

 ..ستیآسون ن زیچ  چیتحمل کنن ھ دیبا
 ..کامال گوش داده بود یآنال
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برس رو از تو کشو برداشت و موھاشو شروع کرد شونھ زدن..و با دست بھ   ادنا
 ..کردیدنبالش صاف م

کھ  یینھ بھ ھدف ھابگذره تا بتو د یاز بچش با ینلکھ از خانوادش و گاھ  ھی:یادنا
کھ   د ینیبیم  رهیکھ شاھزاده باھاش بخوابھ و بعد بم د ی ستین ییا دختراداره برسھ.شم

اآلن مالک  اهیقصر س نی کنھ ا یدگیکھ بھتون رس تونھاریکامل در اخت میت ھی
 یول گمیبھت م  دینبا نارویا ومدی از ولف ھا بدش م شھی..شاھزاده ھم دییدومش شما

 ..لیدل کی فقط بھ   گمی بھت م
 

 ..فش سرشو برگردوند طر یآنال
 ..؟یلی:بھ چھ دلیآنال
 ..کرد یمکث  یادنا
پدرتون کورتون بودم..من از خون خود شما ھستم..و  لھی:چون من..از قبیادنا

خودم ملکھ ھست..من بھتون   لھیولف از نژاد و قب کیخوشحالم کھ  تا یاآلن نھا
 ..بھ شما و مادر و برادرتون مونمیوفادار م

 ..زد یاش برقگرفتھ باشھ چشم یانگار دلگرم یلآنا
 ..یینجایالم کھ ا..خوشحیولف حرف بزن ھیچطور با  یدونی م نیھم ی :برایآنال
 د یباش یقو  د یکن یو سع د یکن لیغذا م  یبانو..حاال لطفا کم تونمی :در خدمتگذاریادنا

 نیاز بھتر دیآراستھ باش شھیھم دیکن یبودن  متنفرن..سع فیشاھزاده از ضع
اول   یاستراتژ نی..اد یده رو خلوت نکندور شاھزاو مداوم   دی حواھرات استفاده کن

تماما   دیدوم..!با  ی..و استراتژشھن تیملکست..ھرچھ قدر از جانب شاه حما کی
 . د یاز شاھزاده بچھ دار بش د یتالش کن

 ..کنھ تیرو تثب ندتونیکھ ا یپسر قو ھی
 شھ؟ ی:پسرم...شاه م یآنال



66 
 

 یسر رو نداشتھ ھمزمان..ولدتا ھمکھ چن نھی..قانون شاھزاده ا شھ یشاه م نا ی قی:یادنا
با   تونی روابط جتس دیبا ن یھم ی..براعتریآوردن بچست ھرچھ سر نیالزنھ ا

 ..کبارهیباشھ.. .قانون شاھزاده فقط  ادیشاھزاده ز
 ..؟یچ یعنی:یآنال
 ..کردرو اعالم ایحضور مار بزنھ کھ ربکا یخواست حرف یادنا
افراد بھ   نیو وفادار تر نیتر کیدنز از ای:سرورم حواستون باشھ بانو ماریادنا

 خودمون بمونھ ن یصحبتا ب  نی..و ادینزن یحرف  ششونیشاھزادن..م
 ..دمی:فھمیآنال
 ..کرد یخودشو سرگرم غذا دادن بھ آنال  یادنا ایاومدن مار با

زد و  یلبخند جذاب ش ی شگیبا وقار ھم ه جلو اومد ومحکم و شمرد یبا قدم ھ ایمار
  یکھ داشت با لب ھا یبنفش ی و چشما خیبھ رنگ  یھاخم کرد..مو یسرشو کم

کھ   یند خاص و بل یو لباس ھا کردی جدا م شھیزنا ھم ھیسرخ...اونو از بق
 ..یپر مانند مشک ی..با گوشواره ھادیپوشیم

 ما  یبای:درود بر ملکھ زایمار
 مشاور ن یمد:خوش اویآنال
 من ی:احوال و اوضاعتون خوبھ بانوایمار
  :بلھ خوبمیآنال
در قصر  یافتینھار ض یبرا  دیحاضر بش عتریمن سر ی.بانویعال اری:بسایرام

 ن یمجاور ھست نیسرزم یحاکم و بانو زبانیداده شده و شما م بیترت
 ..کرد بھ ادنا رو
چھره  نیکنھ ا میو گر نتیز و یدگیملکھ رو رس تونھی:اد بھ لورکس بگو تا مایمار

نچرخ بانو  نجای ا ادیبشھ.خودتم زبھ عنوان ملکھ ھکتوالس ظاھر  د ینبا حالیب
 ھست یل یل  شیخدمتکار شخص

 طاعت:بلھ مشاور اادنا
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 خب برو لھی:خایمار
 ایدوباره داد بھ آنال نگاھشو

مونده  یباق یفرصت کم د یاز تخت خارج بش عتریمن شما ھرچھ سر ی:بانوایمار
 من مرخص بشم؟ ستی ن یزمان حساسند.دستور یواھزاده رش

 یرب یتونی :نھ میآنال
با لطافت گذاشت و راه برگشتو   تشیکرد و دستشو مقابل سخم یدوباره سر ایمار

 ..گرفت شیپ
 تازه شروعھ  نی...ا امی :از عھدش برمیآنال

. 

. 

. 
سوروک  قصر بودن  یرو بھ اتمام رسوندن در حال آراستھ کردن سرا ی کار زیتم

بھ  ایمار  عدب یکم د یشنیتارزانو م یو حرفا رفتیفرش قرمز وسط سرا راه م یرو
در حال تبادل اطالعات   ییا یدر یو پرجمعشون اضافھ شد..رمئو با رز و بک 

 ..بودن یجاسوس
ساعت  ۲۴ یداره کھ ھنوز شناختھ نشده من و رز ط  یمعادن  یشمال نی:سرزمبک

 ..استخراج کرد متیگرون ق  یھا یکان شھی م کھ داخل اون معدنا  میدیگذشتھ فھم 
 اد یم :بھ مزاج شاھزادمون خوشرمئو

کھ از در  میافرادمونو بفرست میبتون یاگھ از کوھستان پشت  نکھی:و اییایدر یپر
 شھیھم تابلو نم میدیھم زمانو از دست نم  ارنیبدزدن و ب ییمعدن سنگ ھا یمشت

 نوشت وی سر تکون داد و باز نکات رمئو
شاھزاده جمع کن ھنر خالصھ  یبھ نظر من خودت حرفارو برا ونیھ:بک رز
  کمھما  ییگو
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 کنن ی .؟؟چھ قدر دارن شلوغش مھیکیبرا  افتیض نی .اکنم یکارو م نیھم ی:اوکبک
 ..اآلن ھیدنیبا ملکھ و شاھھ!چھ قدرم کھ ملکھ د دارید ی:برارمئو

 ..ساکت شد ھی نگاه بق با
 :مواظب حرف زدنت باش  بک

 !مراقبم نی ھم یبرا  ترسمیم:از تو رمئو
 ..بگھ کھ رز جلوشو گرفت  یزیخواست چ بک

 نیدار یخوب  یخبرا نی بود تھگف+
 ..بلند و بھ صف شدن یشاھزاده ھمگ  یصدا  دنیشن با

 یگردم کھ حال کن:خبر دارن برات قربانتونرمئو
 شنومی.م دی:جالب شد!بشنسوروک

:سرورم ستادیا د و مقابلبرگھ اور یسر ھ یداد و منتظر شد بک  یبھ صندل شویتک
 کنم یروع مبا اجازتون من ش

  یجمع آور یبرا م یسفر کرد یشمال نیبھ سرزم یرز و پرکھ من و   ی:زمانبک
استراحت بھ چشمھ آب گرم کنار کوھستان چاو  یبرا وھای لھیاطالعات از قب

 .میرفت
 ھیناخالص  یدارا م یدیدقت بھ سنگ ھا فھم با

 !:از جنس جواھررز
 ی:و کان یپر

 ! پول یزد:و کل یپوزخند رمئو
معدن ختم   کی..سرورم اونجا بھ م ینک دایسر چشمھ رو پ می:بعد گشتن تونست بک

 شد یم
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 ..:معدنسوروک
 معدن کھ ھنوز شناختھ نشده  کی:بلھ بلھ سرورم معدن..بک

 متروکھ  دی:و شاسوروک
 .دلحظھ دود ش  کیتو  قاتشونینگاه انداختن انگار حاصل تحقو بک بھم یو پر رز

 یراھدنبال  دیرد نخور!معدن صاحب داره..بر:اطالعاتتون سوختس.و بدسوروک
 !ھکتوالس کرد..و در ضمن ی برا یکھ بشھ اونو بدون از دست دادن منفعت دیباش
مصرف بھ   یبا خبر بھ درد نخور و اطالعات ب گھی بک:د یقدم  ھیشد و اومد  بلند

 !قصر برنگرد.باھمتونم
 ..رگشت رفتحرف راھشو ب نی گفتن ا  بعد

 ..و بک زد  یبھ رز و پر یپوزخند رمئو
 اغواگر! یجاسوس ھا  شدیم  :من مطمئنم موفق رمئو

. 

. 

. 
  نیسنگ  میبعد گر د یبود کھ با یبلند عذاب دوم یپاھاش با کفشا  یراه رفتن رو

د و کارشو ذره تافت حالت دا ھ ی دنیموھاشو با پاش  یلورکس جلو کردیتحمل م
  رهیکھ براش انتخاب کرده بودن از جنس پولک مار بود و سبز ت ید..لباستموم کر

از  یآثار چی ...ھومدیر مدمختلف بھ ھفت رنگ یس ھاانعکا یکھ جلو  یا
فقط از ظاھر!از درون تمام بدنش ناکار بود..و فقط  ینمونده بود..ول یجراحت باق

دنبالھ  ھی دنبالھ دار با  یباس مدل ناھچھ قدر حالش نا مساعده..ل دونستیخودش م
 نیو آست ینتھ گرد قھیزانو..و   ی سبز دور کمرش..چاک بلند لباسش تا باال ریحر

بھ ظرافتش اضافھ کرده بود...موھاشو کامال جمع کرده  یر یکامال بلند تھ شمش
ملکھ  ھیکردن..حاال واقعا شب کسیسرش ف یرو رو یبودن و تاج زمرد سبز رنگ

 !د ھا شده بو
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 ..کردنش دنبالش راه افتاد یو ھمراھ یل یاومدن ل  با
ت و شلوار اونم ک دنرکیم یدگیاون طرف شاھزاده رو چند نفر داشتن رس از

بھ ھمون   بشیو دستمال داخل ج  اهیاز پوست مار س یبا کراوات رنگ یمشک
 گھی ...شده بود!ھمھ درینظ یکھ بھ باال حالت دادن..اون ب یی..موھابیترت

 !سوروک زبانزد بود ییبایز  ستندونیم
اول ..سر پاگرد  ایآنال گھیاومد و از طرف د نییاز پلھ ھا پا ش ی شگیغرور ھم با

 !مرد نیشده بود..چھ قدر افسون داشت ا رهیخ  دنشیبا د   ای..آنالدن یبھم رس
 

 ..کرد و جلو اومد:درود بر شاه با عظمت من خم یسر
 !زمیعز یای:سالم آنال سوروک

 سرورم نتمونیبیال ملم سرح:خوشحاایآنال
لورکس..سرشو   نیشده!آفر یدگ یخوب بھت رس ی مھمون ی:مچکرم.برا سوروک

 ..جلوتر برد
 !درستت کنم  دی!بایفینباشھ!تو ضع دایبدنت پ  ی:تا مارک و مھرھام روسوروک

مھمھ  یمھمون نی!ازمیبازوشو گرفت:عز ی شیسرشو عقب برد..و با حالت نما بعد
 !یدار زهیجا ی کرد ی!نقشتو خوب بازیکنیر مرفتا ملکھ کیمثل   یتونیتا م
 یحرف ھا یاور ادیا زده بود اما ب شھیتو دلش ر گھیکھ د یبا وجود ترس یآنال

چشماش نگاه   یادنا..بازوشو لوندانھ تر دور دستش گرفت سرشو جلو برد و تو
 !چون شاھھ   شم ی..براش ملکھ مکنم ینم یسرورم نقش باز یکرد:من برا

 !ملکھ دییبود!..فعال بفرما ھرکانی:زسوروک
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مجاور   نیسکوت برقرار شده با اعالم ورود شاه و ملکھ شکست حاکم سرزم
وفادار  ی ھا ریشاه سوروک بود و از ومپا ھیاز دوستان زمان پدرتوالس کھ ھک

 چیھ ایکتوریو وبلند شدن حاکم استفن و بانظار انت یھمراه ھمسرش از رو صندل
نکرد اونا اآلن  یا  گھیوجود حاکم ازدواج د نیوقت صاحب فرزند نشدن اما با ا

شرکت   ی مراسم تاج گذار پا بھ سن گذاشتھ بودن و بخاطر کسالت حاکم در گھید
 اومده بودن ایو ھدا  یشکشیو دادن پ کی عرض تبر ینکرده بودن و حاال برا

تفاوت کھ لباس ھاشون  نیھا بود با ا موی اسک ھیشب  شتریب ایکتوریم و واکح ظاھر
  یخاکستر یکامال لخت سوزن ییموھا ایکتوریبود و واناتیح  یعیکامال از خز طب

بلند بافت    شیو ر بلی ن داشت و استفن سپوست روشروشن و   یقھوه ا ییبا چشما
از  یکھ از دوران نوجون شیشان یزخم کنار پ ھیموج دار بلند و  د یسف یشده با مو 

 ..ارزات بھ ارث برده بودمب
 ..شاه و ملکھ لبخند مھمون لب ھاشون کردن دنید با

 ..زد یدستاشو بھ نشان استقبال باز کرد و لبخند باز سوروک
 بایز یایکتوریبانو و نطوریما ھم  ریاستفن پ  ی مدخوش او:ھاھا سوروک

 از سوروک  ت یھم بھ تبع ایآنال
 ..دراز کرد ایکتوریجلو اومد..و دستشو بھ طرف واش کرد و مھمان لب ی لبخند
و برداشت:ھاھاھا اخر بار  دیسوروک کوب یشانھ ھا یدستاشو چندبار رو استفن
!ھمسر یکھ شاه شد نمت یبب  یتوق کردمی !فکر نمیھنوز نوجون بود  دمتیکھ د
 ..یدار

 ..چشماشو رو ھم گذاشت و باز کرد  سوروک
 ؟یگرفتار ایبھت پندارم  ی:از کم لطف سوروک

مدت منو  یطوالن بتیسرورم غ کنمینم یوقت بھ شما کم لطف چی:من ھاستفن
 !دیریدر نظر بگ یشمال نیبخاطر گرفتار بودن امور سرزم

 ..ن یخوش آمدحال !بھرنطورهیزد:قاعدتا کھ ا یچشمک



72 
 

و با گذاشتن دست پشت کمرش اونو جلو آورد و ھمراھش   ایطرف آنال برگشت
بھ   یادیخدمات ز ایکتوریحاکم استفن و ھمسرش بانو و زمیعز ی ا ینالشد:آ

محافظت    مونویشمال یکھ از قصر رفتن کامال مرز ھا میھکتوالس کردن...و زمان
 .و حکومت کردن

 ..احترام خم کرد نشانبھ  یزد و سر یلبخند  ایآنال
 لی کھ بھ دل خوام یو ادب دارم خدمتتون پوزش م کی من عرض تبر ی:بانواستفن

 ..می من در مراسم شما شرف حضور نداشت یماریب
  کنھیم فی با لبخند از شما تعر نطوریسرورم ا یحرفو وقت  نیا  دی:نھ نھ نزنیآنال

 ..ممنونم یلیو خ  دییھا نیاز ا شتریب یلیخ یعنی
بھ سوروک انداخت کھ اونم فورا متوجھ شد و نگاھش کرد..دست   یب یعج نگاه

م ھم بھ شما خوش آمد  و تو دستش گرفت:من و ھمسر دیراستشو کش
 د یکن یسپر ویدر قصرمون اوقات خوب دوارمی ..امگم یم
ما   نیاگھ اجازه بد زیمن شاه عز یاستفن قرار گرفت:بانو یدر راستا ایکتوریو
 .میکن  مشی ..کھ تقدمیوردآ بانو ی برا یناقابل یشکشیپ

 .نیدی:زحمت کش سوروک
 ممنونم  یلی:خیآنال

 لطفا ای:جورجاستفن
مخمل   نھیکھ زم ییطال  ینیس ک یاز با  ایکتوریانو وخومھ جوان ب دستور استفن با

 ..داخلش بود جلو اومد یجعبھ نقره ا ک یداشت و  یقرمز
گردنبند از   نیا بایلکھ زمن م ی:بانو ایجعبھ رو برداشت و رفت مقابل آنال ایکتوریو

 ؟اجازه دارم کنمی شما م میتقد  نویھفت رنگھ با جون و دل ا  ابیکامال کم   نینگ
 ممنونم  یلی:بلھ خ ایآنال
 ..خودش گردنبند رو بھ گردنش انداخت  ایکتوریو ایاجازه از جانب آنال با

 زمی عز یآنا ی شد  بایممنونم!چھ قدر ز یلی:خسوروک
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 ممنونم  با یز ھیھد نیما ھم بابت ا :ممنونم شاه من..از شیآنال
 من یبرازندتونھ بانو یل ی:خاستفن

 ..ه ھستن:بلھ چون ملکھ ھم برازندایکتوریو
 ..دنیخند  یھمگ

 نیقطعا طول سفر خستھ شد  میکن ییرایکھ ازتون پذ می:برسوروک
 خون تازه  کیپ  ھی:استفن

 ...طرف  نی.از ادمی م بشوی:ترتسوروک
 زیراھرو بھ طرف م ایو آنال ایکتوریاز و پشت استفن گذاشت جلوتر دستشو

غذا ھا و کباب ھا  شده بود و انواع  دهیبا دقت خاص چ زیگرفتن م ش یبزرگ غذا پ
و استفن و  ای..سوروک و آنالکردیمن ییخودنما  نشیھا کھ خون تازه ب یدنینوش

تونستھ بود   ایآنال روککامال مشغول خوش و بش بودن و طبق گفتھ سو ایکتوریو
.درست مثل  . دی خندیم زدیکنھ بھ اندازه حرف م یباز یبشھ و نقش خوبموفق 

 !ملکھ ھا
و   دیبازد یموندن و بعد از کم بعد از صرف غذا ھم  یساعتو استفن چند  ایکتوریو

 یگرفتن..با رفتن اونا آنال   شیخودشون پ نیگشت و گذار راھشونو بھ طرف سرزم
اگھ واقعا سوروک اونو ملکھ   ود اماخوب ب یلیدوباره بھ فکر رفت...ملکھ بودن خ

 .دونستیم
. 
. 
. 
. 
. 
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بھ خودش و لباس   نھییشد..تو آ استھ ھا استحمام کرد و دومرتبھ آر مھیبھ کمک ند.
موھاشو   شد یروشن تر م نییبھ طرف پا رهیت یآب کرد ینگاه م دیجد یشکشیپ یھا

...گن هدیخط چشم نازک اما کش  دی بست و کامال از طرف ابروھاش کش  یدم اسب
 ..انگشتشو الک زدن نیلباسشو محکم کردن و آخر

 ندارن؟  ی:دخترا کار ما تمومھ.بانو امرلورکس
 یبر یتونیانداخت:نھ م یبھ خودش نگاھ  ایالآن

 :بلھ بانولورکس
اومد   یخوشش نم ای گرفت..لورکس از آنال شیبراش نازک کرد و راھو پ یچشم

اومد بعد مرگ  یکس خوشش نم چی..اما درکل از ھدونستیم  میخود آنال نویا
 کرد یھمسرش تا ابد تنھا زندگ

جذاب   دیافتاد..با  یادنا  یتک تک حرفا  ادی نھییاز برانداز کردن خودش تو آ بعد
بشھ  ی..تا بتونھ ملکھ ااوردیدل شاھزاده رو بھ دست م  دیبا کردیم ییدلربا !بودیم

 ..مرز و بوم پسرش باشھ نیکھ وارث تمام ا
 ..خودشون بود ھیقبل  یبا ینداشت زکم ھافیق ییدلربا از
اومدن   نییموقع پا یل  یبشھ..ل ھیشام ھمراه بق یکھ برا نییرفت پا یل یاومدن ل  با

نھار  لفتیاز ض یشام دست کم  زینکنھ..م  ریکھ لباسش گ کردی کمکش م
  نیمشروبش دستش بود..جونگ م کینداشت..سوروک خونسرد کامال خونسرد پ

از جا بلند  ا یآنالبودن..با اومدن  زیدو طرف م یبک و پر و تارزان رز و ایو مار
 ...ھش خوش آمد گفتنشدن و ب
 یشی از لحظھ قبل م باتریھر لحظھ ز زمی:عزسوروک
  دنی:داوردیاما بھ روش ن  دیفھم  ایدارشو فقط خود آنال شیرو لبشو و لحن ن پوزخند

 شاه من ارهیبھ وجد م شتریھر لحظتون منو ب
 ادنا زیبر یدنینوشملکھ   ی:براروکسو
 .:بلھ سرورمیادنا
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داد ممنونم اجازه  ادیبھ من  زارویچ یلیامروز خ یمان :ممنونم ادنا.سرورم مھیآنال
 نیداد یھمراھ

اما   دیمنو ببخش یادب یملکھ ب د ی کسب کن  دیمونده کھ با یادی:ھنوز آموزش زایمار
 دوست دارم باھاتون صادقانھ رفتار کنم 

 ایمشاور ماراستفاده کنم اتتونیتجرباز  شمی :خوش حال میآنال
 :درخدمتتونم ایمار

نظر   ریز  شتریاجازه حرف زدن نداشتن رمئو ھم ب  ادیساکت بود و ز ر شتیب ھیبق
 .تر بشھ قیبھ شاه دق شیشگوی تا بعدا تو پ گرفتیم

 ھ یخوشمزه ا یدنی:نوشیآنال
 ..کردن دشییتا یو پر رز
مشغول کار خودشون شدن  ومکھ تموم شد سوروک بھ اتاقش رفت و ھرکد شام
تا خودش بتونھ   یرو فرستاد دنبال کار یل  یل یھم بھ اتاقش برگشت و ادنا یآنال

 ...حرف بزنن شتریخلوت کنھ و ب ایبا آنال
. 
. 
. 

مژه  یبرف رو یبستھ بود و سرشو بھ طرف آسمون گرفتھ بود دونھ ھا چشماشو
از  یزوزه آلفا حت  یدا ..صشدیفورا ذوب م یو گاھ موندیم یپرش گاھ یو موھا

 ی..گاھکردی م جادیداشت سردرد ا اومد...بازم افکار شلوغ براش یاون فاصلھ م
بشھ...چشماش  ایدن ییزایاز ھمھ چ یکوتاه ذھنش خال قھیدق کی شده  کردیآرزو م

..و شدیآسمون توش منعکس م یلیثابت ن ی ھاش گردباد ھا لھیباز کرد از داخل ت
 !دمکشداخل مربنفشھ   شیرگھ آت ھیانگار 

گفت سوروک ناراحتھ  شد ی..نمشدی خونده نم یحس چیوقت ھ چیداخل صورتش ھ از
فقط و فقط بھ خواست خودش و   شدیخونده م  میزیگفت خوشحالھ اگھ چ  شدینھ م
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پر زدن کرکسو از آسمون ھکتوالس   ی گذاشتن نقابش بود..صدا شی نما یبرا
 ..بردیو لذت م د یشنیم

  یکھ ...ول نی..با ا ختم یکھ زھرمم ر نی ..با اایم مارازت متنفر نکھی:با اسوروک
 ..یداشتم بھ حضورت..گاھ ازین  من کیحس م یگاھ

..برگشت داخل تخت و کنھی م فشیضع کردی م حرفشو قطع کرد...چون حس ادامھ
  نیا ییکھ پر از طلسم بود رو باز کرد و دوباره شروع کرد رمز گشا ییکتاب ھا
کنھ خود جادوگرا  ییرمز گشا تونستیم یوروقتا ج یلیبود..و خ ششیکار ھم

 ...تونستنینم
و باز از سر  کردیکاغذو مچالھ م یھا پشت سر ھم بود گاھ ن وردنوشت مشغول

..از  ارهیدرب یز یاز داخلش چ شھیم نھی بب کردیلب زمزمھ م ریو ز نوشتیم
  ب یکھ داشت و فقط طب یناشناختھ ا یمار یبخاطر ب یول کردیاستفاده م روشمین

ه تا چاکرا تمنع شده بود...سوروک ھف دونستن یم کشیافراد درجھ  وص ومخص
ھا اونو بھ  نی بود...ا  اهیو طلسم س  عالمھ جادو ھیشده داشت بھ عالوه  تیقوباز و ت

فکرشو خوند و فکر ھمھ رو مثل آب   شد یقدرت رسونده بود...چون نم تینھا
 خوندیخوردن م

موخوف و   ینیزم ریز شگاهیآزما ھیسوروک   یداشتھ ھا  گر یاز د نای وجود ا با
و ژن   یادیو ھر آنچھ مربوط بھ سلول بن  یرتکادس  ی بود کھ فقط برا شرفتھیفوق پ
 .. بود کیو ژنت
اما  کردیحوضع مختلف مطالعھ م یو رو رفتیم شگاهیبھ آزما یادیز یھا زمان

  یا نھیزم  چیخواه بود و تو ھ ادهی..سوروک زدونستینم یراز بود و کس نمیا
  باال ییشاه با قدرت ماورا ھیفقط   ھیبق یبرا  یعقب ننداختھ بود  ول دشوخو

کھ داشت..بعد از    بود ییباال اریاز ھمون قدرت ھام از ھوش بس یلیبود..اما خ 
 ..سھیکردن بالخره دو کلمھ رو تونست بنو سیچند بار چرک نو

 ..یساللوس ا نکاتای:ا سوروک
 ..در اتاق زده شد دیکھ رس نجایا بھ

 داخل  ای:ب وکسور
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 ..مقابلش ظاھر شد ایھا
 متمرکز بودم مھم باشھ چون دوارمی:امسوروک

  ستی:سرورم حال بانو مساعد ن کردمی تعظ  ایھا
 :و؟سوروک

 کنن ینبضشون کنده و ھمش آه و نالھ م می:سرورم پزشک رو بردایھا
 یبر یتون یگذاشت:م قلمشو

 :بلھ سرورم ایھا
 یحاال زوده چون الزم یول ی ریبم دی.بالخره بافی:دختره احمق ضعسوروک

 قراره  یاز چ ھیقض نھی ا ببجا بلند شد و اتاقو ترک کرد ت از
رو اعصابش اما  رفتیم شتری ھمھمھ ھا ب یصدا  ا یشدنش بھ اتاق آنال  کینزد با

  ایآنال فیھمراه نالھ خف ینفس ھا یداخل شد سکوت مطلق بود تنھا صدا یوقت
 ..ترد قدم برداشگذاشت و خنس  بشی..دستاشو تو جومدیم

 افتاده؟ ی:چھ اتفاقسوروک
 ..بدنشون سرده دم یکھ د ارمیملکھ معجون ب یبرا یل یمدم با ل سرورم او دونمی :نمادنا

  کینزد ایکھ نگاھش کنھ بھ تخت آنال  نیبھ نشون سکوت باال برد و بدون ا دستشو
د فاصلھ باز کرگذاشت و چشماشو بست بال شیشونیرو پ ھیشد کف دستشو چند ثان

 نمونھ نجای کس ا چی داشت:ھو دستشو بر
 

 ..سرورم ی:ولادنا
 ؟ی:ولسوروک

 فرمودن یشاه چ نیدیمگھ نفھم دیکن یاتاقو خال دی..زود بایچی:ھادنا
 ..زد  یشدن اتاق پوزخند یخال با
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 آخھ؟  یچ یچھ قدر حالت بده..برا زمی:اوه عزسوروک
 ...و پتو رو تو خودش مچالھ کرده بود دیلرزیم ایآنال

..لب  کردیخودشو جمع م  شتریھر لحظھ ب  یرفت..آنال کینزدآروم آروم وکسور
 ....رو گونش دی تختش نشست و با پشت دوتا از انگشتاش کش

 ..ست ین  یبد  نیحالت بھ ا میدونی:ھردومون مسوروک
 ..چشم نگاھشو داد بھش  ریاز ز یآنال

سر گ کگر  یارن؟برایدر مروباھم یموھاشو نوازش داد:تولھ گرگا ادا سوروک
 ..شان نداره ؟

 ....سرورم..من واقعا ..حالم بدهنھ :نھیآنال
 ..ی :آخسوروک

  یو محکم ترش کرد..آنال دیچی دور انگشتش پ  دادیکھ موھاشو نوازش م ھمونطور
 ..اخمش رفت تو ھم

 ..ایدست رھاش با نوک انگشت چندبار زد تو سر آنال با
بھ  کننیما رو اغفال مردکھ ھمھ خیدر طول تار نییگرا ھی:زنا حلسوروک

 ..یراحت
تولھ   دهیکرد بھ خودش:اما رو من جواب نم کینزد شویشونی و م  دیتر کش محکم

خودتو جمع و   یری بم یکھ واقعا آرزو کن اوردمی سرت ن ییبال  ؟تایدی گرگ فھم
 جور کن عشقم

 
 ..گفت..بعد تو چشماش زل زد یزی برد جلو و تو گوشش چ لبشو

 ؟ یدی:فھمسوروک
 ...سرشو تند تند تکون داد کھ چند لحظھ قبل نبود فقط  یشتبا وح یآنال

 !:خوبھسوروک



79 
 

 ی.انالدر اورد. شھیمحکم از موھاش رھا کرد کھ چند تارو از ر یجور دستشو
 ....اخ گفت موھارو از رو دستش فوت کرددیکش یکوتاھ  غیج

 دم یم زهیخوبت بھت جا یباز  ی:و در ضمن..گفتھ بودم براسوروک
 قھیتش شقنار اشارش با ھر دو دسو با انگشت اشاره و ک ستاد ی ا شد مقابلش بلند
 کنھ یم کاری چ دونستینم یرو گرفت و فشار داد..چشماشو بست و..کس  یآنال یھا

فقط وحشت  یکھ داشت چون آنال ییروھاین لھیبود بھ وس ینوع شکنجھ روح ھیاما 
داد..و   تیخودش رضا الخرهتمومش کنھ...تا ب  کردی و التماس م زدیم  غیناک ج

 ..پرتش کرد رو تخت
گول  رویومپا ھ ی تونھیگرگ نمتولھ  ھیوقت  چی ..!ھمیدار  دی:درس جدسوروک

 !بزنھ.شبت خوش ملکھ من
 ...رونی بھ صورتش پاشوند و رفت ب ی خند شین

فقط سرشو گرفتھ بود و  یبود مشخص نبود اما تا ساعت ھا آنال  ینوع عذاب چھ
 !کردیم ھیگر  زدیم غیج
 
 

شده  ینارنج یصبحگاھ دیو مثل اشعھ خورش سوختیم نھیل شوم داخ ھا  زغال
  یو چشماشو بستھ بود با ناخن ھا خوردیمتاب  شیگھواره ا یصندل یبود رو

 ..دستھ ضرب گرفتھ بود یبلندش رو
 ھ؟ یجلو اومد:سرورم کاف ایھا

 فقط تکون داد  د ییبھ نشونھ تا یسر
 ست؟ین  یا گھی :امر دایھا
و   ایکرد و از اتاق خارج شد..بعد رفتن ھا یمیتعظ  ای.ھادست اشاره کرد بره با

 ..شد  رهیخ شی بھ شعلھ آتدر چشماشو باز کرد و  یبستھ شدن صدا
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  ی..و باز فکر و فور و فکر حادادینشون نم یزیچ یبود ول  ختھیبھم ر اعصابش
خودشم براش سردرد ھمراه  یجلو و عقب رفتن و تاب خوردن صندل یصدا

 ..شده بود یشیزغال خودشم آت  ی بود..ظرف سرب ادیز نھیمداشت..فاصلش با شو
 یی:ھانا اونجاسوروک

:در خدمتم  کشیاومد نزد مھیر باز شد و ھانا سراس فاصلھ دصداش بال   دنیشن با
 شاھزاده
 اریب خی ظرف پر از ھی:برو از آشپزخانھ سوروک

 :سرورم سردردتون؟ ھانا
 ..انجام بده بھ ھانا انداخت و ھانا فقط رفت تا دستورو ینگاھ

با دست فشار داد..و بھ طرف تراس بزرگ  قشویشق  یبلند شد و کم یرو صندل از
 !چیھ  گریبود و د یاھیرفت..کھ تنھا تا عمق جنگل س کش یرو تا

 ..زل زد یکیجمع کرد و باز بھ دل تار نھیتو س دستاشو
 ھستم  ایمار سرورم
  شدی اعالم نمبود کھ حضورش  یکس ایبھ طرف عقب کج کرد..مار یکم سرشو

 ...داشتھ باشن داریاتاقش و باھاش د  انیب  تونستنیمثل رمئو و تارزان م
 دشو ی کش یخاص خودش انگشتا   یوقار مشخصش و  دلبر یشگیخند ھملب  با ایمار

 ..کردخم یگذاشت و سر نش یس ریز
 :شبتون خوش شاھزادهایمار

 یمار  شنومی:م سوروک
حالتون مساعده پزشکو خبر    نمیبب  ایبنگران شدم گفتم  نیسر درد دار دمی:شنایمار

 نکنم؟ 
 ستی :خوبم.بھ اون شدت نسوروک

 :باشھ سرورمایمار
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 داخل  می:برکروسو
 شاھزاده دییبفرما لی:با کمال مایمار

 لیبرگشت و تحو خیبا ظرف  ایبھ داخل اتاق برگشتن..ھمون لحظھ ھا ایمار با
 ..دی راز کشکرد..سوروک بھ طرف تختش رفت و دداد و اتاقو ترک ایمار

 :بده منسوروک
 ..و نشست  دیرو کش یظرفو بھش داد و صندل ایمار

 :خبسوروک
 نم شاھزادهانتو:نگرایمار

 ی بزن یخوایکھ م می.منتظر حرفستین ی:الزم بھ نگرانسوروک
 ..کرد و بعد بھش زل زد یمکث  ایمار
  نیبھ ا ستم ی ن نیخوش ب یدقت کن شتری تو رفتارت با ملکھ ب دی:سوروک..باایمار

 ی دیزجر م یرو دار ایبفھمھ چھ قدر آنال دینبا یرفتار کس
 ..کرد یسکوت  سوروک

 ...شاھزاده:متاسفم.ایمار
از کادر خارجش کنم چون اصال   دیزودتر با یول تیی :نھ ممنون از راھنماسوروک
 ..کھ؟ یفھمیکارا رو ندارم م  نیحوصلھ ا

ماه بعد کار کنھ..بعد   ییوگ شیرو م شتری کھ رمئو و ب می:کامال..اما اجازه بدایمار
 م یریگی م  میتصم

 .:باشھسوروک
 ..چشماشو باز بست رده بود وھا فرو ب خیکامل بھ عقب تو ظرف   سرشو

 ..کردینگران نگاھش م ایمار
 مونده؟ ی:حرفسوروک
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 :بلھایمار
 تنھا باشم  خوامی:بزن و برو مسوروک

 :سرورم..حواسمون بھ ادنا باشھ فقطایمار
 ..ند کرداز توظرف بلزد و سرشو   یپوزخند

 نی:اونجارو ببسوروک
 ..انداختنگاه  ایکھ اشاره اشاره کرد مار یطرف بھ

 ..چھ داغ شده؟ نی:ظرفھ رو ببسوروک
 ؟ یادنا  یبرگشت طرفش:برا ایمار

 !:آرهسوروک
 ..نیمتوجھ نشد دی :فکر کردم شاایمار

 ی کھ من متوجھ نشم مار ستین  زیچ چی:ھسوروک
 وکورس شناسمتی م دونمی:مایمار

تو قصر   ییجا زادیکھ دل ببنده بھ آدم  ییایدل بستھ نشو!مار  زادی:بھ آدمسوروک
 هندار اهیس

 ...انگار بھش برق وصل شد ایمار
 ..:سرورمایمار

 ..نگاھش کرد ھھیباال انداخت و عاقل اندر سف ییابرو سوروک
 احساساتمو کنترل کنم  کنمی:تالشمو مایمار

 ی کشت.مرخص دی:احساساتو باسوروک
 یحرف سوروک دلسوز  نیالل شد فقط اتاقو ترک کرد ا نکھیبعد از ا ایمار

از خودش نشون   ی زیبود..اما اون کھ چ یاخطار جد کیدوستانھ نبود...بلکھ 
 ..حرکت ..سرشو بھ شدت تکون داد ایرفتار  چینداده بود ھ
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 حالت خوبھ؟  ای:مارھانا
 ..:خوبمایمار

و رفت داخل  و بازوش بود پس زد نشد دست ھانا رو کھ ر ی سوال بعد منتظر
 ...د...و عالمت کتاب خونھ رو فشار دازدیآسانسور..قلبش تند تند م

. 

. 

. 
کھ سوروک بھ  ی...خاطرات وحشتناکدیکشی م ریت قایھنوزم سرش عم یآنال

  شی رفتن قبل  نیبود و مرگ پدرش و از ب ختھیحافظش برگردونده بود پاک بھش ر
محو  رایکھ تصو دادی رو ھم فشار م یو ھر چ..چشماشرفتیچشماش رژه م یجلو

  یبود و دردا تھا رفمسکن ھ ..اثرات کردیم ھیبلند گر ینداشت..با صدا  دهیبشن فا
 ...داده بود یزی از زخماش باز خونر یکی یتنش برگشتھ بود..جا 

. 

. 
 ..و زمان خاموش باش دیزمان برد کھ ساعت مورد نظرش رس یکم
اب شده رو  یھا خیدردشو..  کردیحس متر کم یول دردش بھتر نشده بود سر

ود..از اتاقش خارج ا ب صد یروح آروم و ب کیگذاشت کنار از تخت بلند شد..مثل 
شمع ھا  زاشتیکھ قدم م  یرفت..ھر پلھ ا  نییآرومتر پا یطوالن یشد..و از پلھ ھا

 !..یرنگ یبانور ھا یی..شمع ھاشدنیروشن م
گرفت..بھ   شیرو پ یاتاق ادنا  ری..مسدونھ دونھ پلھ ھا شی مایبعد از پ بالخره

  شتریلحظھ بکھ تو سرش بود رو ھر  یصورت خواب آلودش نگاه کرد...فکر
 !..کنھ یعمل  خواستیم

 ..از صورتش گرفت یبست و دوتا از انگشتاشو با فاصلھ کم چشماشو
 بعد  یچشماشو باز کرد..اول عاد  ادنا
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 ..مقابلش نگاه کرد اهیس ھیوحشت و لنکت بھ سا با

 ..:سرور..مادنا
 ا ی..دنبالم بسی:ھسوروک

 ..:سرورادنا
 سر و صدا ی ب ای:دنبالم ب سوروک

صدا  یزده فقط اطاعت کرد و اونطور ازش خواستھ شد آروم و ب شت وح ادنا
اغ وقت شاھزاده سر چ یداشت ھ  یبد یلی..احساس خرفتیپشت سر سوروک راه م

 !.....مگھ مسئلھ مجازات بودرفتیشخصا نم یکس
 ..رفت ینداشت فقط رام شده دنبالش م دنیزه سوال پرسجاا چون

 ی..با ھمون بستادنیر مقابل اتاق سوروک وابعد از اتمام باال رفتن آسانسو بالخره
بھ داخل اتاق رفت در رو بست و   یکھ خارج شد دوباره ھمراه ادانا ییسر و صدا

بود   زشیکھ رو م  یمتیسنگ ق کھیت ھی  زشیکرد..رفت کنار م  بشیدستاشو تو ج
 ..رو تو مشت گرفت

 اد  ی:خوش اومدسوروک
 ..بود ومدهیخل اتاقش ن..تا حاال داکردیبا ترس اطرافو نگاه م یادنا
کھ اتاقشونو نشونم  ارنینکردن و بھ اتاق ب داریساعت منو ب نی:قطعا شاھزاده اادنا

 افتاده سرورم؟  یبدن...استفاق
تھ کرد بعد تو ھوا انداخت و چندبار مشتشو کھ سنگ داخلش بود باز و بس سورو

 ..بھ طرفش قدم گذاشتگرفتش..اروم 
 .لطفا نی اومد اد..بنش  یخوشم م شھی:از ھوشت ھمسوروک

 ..اشاره دستش و برخورد گرمش نشست و دستاشو رو پاش حلقھ کرد با
 .. دیرس ی ا  ھیبھ چند ثان نشونیب سکوت
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 برات بگم  یم یداستان قد ھی خوامی:م سوروک
 سرورم   دم یدل گوش م:با جون و ادنا

خودش..فنجانو  یو برا ختیر یعسل یزد..براش قھوه رو یکرد و لبخند  نگاھش
 ..رو پاش انداختاد دستش و پاشو د

 :نوش جانسوروک
 :ممنونم شاه بزرگادنا

حبس   شھیھم یبرا نتیدر س یکن  یسع دیبگم..با  خوامیکھ م ی:خب داستان سوروک
 گم یقصھ نم یھرکس  یکھ برا یدونیو م یکن

 نگھ دارم  نھیتا ابد درس خورمی :قسم مادنا
اومد گفتھ شد   ا یدن یبچھ ا ایبھ اسم گلور یا  ھیدر قبل ی:روز و روزگارسوروک

 !خطاست کیاون بچھ از سر 
 ..کرد مکث
زمان شب   وفتھیراه ن یزیطرد نشھ و آبرو ر  لھیاز قب نکھیاون بچھ..بخاطر ا مادر

 کنھ یش مو اونجا رھا برهیاونو بھ رودخانھ ماه م
 ..ساکت شد ادنا

ھ اون اطراف کھ کلب یاز قھوه خورد:مرد گھی د یادامھ داد جرعھ ا سوروک
 ...کرد..باخودش برد و بزرگش کرد داشیبود پ  ریگیداشت و ماھ  یجنگل
 ..شد ییبایھا گذشت دختر نوجوان ز سال
 ..پدرشھ کرد یکھ فکر م شستی رو م یکھ دختر داشت رخت و لباس مرد یروز
 ..در:پادنا

..اما از  خوندیآواز م شھیداشت و وقت رخت شستن ھم ییبایز ی:صداسوروک
..دختر رو گذروندنیلب رودخانھ ماه خوش م شھیف کھ ھمعده ول ھیبخت بدش 

 ..باھاش خوش گذروندن یکردنو...جمع دایپ
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 ..اومد نییاز چشمش پا  یقطره اشک یادنا
بھ پدرش نوشت کھ  یمھ ادخترک افتاد...نا یاون اتفاق وحشتناک کھ برا بعد

چون از خودشو داخل رودخانھ غرق کنھ..اما!نکرد.. ییآبرو  یب نیا یبرا  خوادیم
 ...دیترسیمردن م
 ..نبود  ایتو دن گھید  یسکوت کرد..ادنا دوباره

 ..م ینکن یطوالن  ادی:زسوروک
کن..اسم اون  ..ادنا کمکمدیناشناختھ رس نیسرزم کی کرد رفت و رفت تا بھ  کوچ

 ..اگھ اشتباه نکنم ھکتوالس بود نیسرزم
 ..بگھ کھ سوروک باز اشاره کرد ساکت باشھ  یزیخواست چ ادنا
 ش یبود کھ دشمن قسم خورده قبل یپا بھ ھکتوالس گذاشت جامعھ ا ی:وقتروکوس

داد..اجازه ازدواج داد..مگھ نھ؟داستانم تموم   یبود..اما بھش پناه داد جا داد زندگ
 ..شد
 ...چشماش برگشت یکابوس جلو گذشتھ مثل تمام یادنا
 ..دیبھ من بخش یسرورم زندگ رهینم  ادم یوقت  چ ی:ھیادنا

 ...رهیم  ادتیداره   کنم ی دودل شدم..احساس م کمی من .. ی:ولسوروک
 کنن یفکرو م  نی :چرا سرورم ایادنا

 ..باال انداخت و بلند شد از جا یا شونھ
 ...گھی :احساسھ دسوروک

 ...بره ادمی  شھیگھ ممن بھ شما وفادارم..م  ی:ولادنا
 ..لبش گذاشت  یرفت و فنجانو رو نھیبھ طرف شوم سوروک
 ؟یکن ثابت یتونی:م سوروک

 ..زنم یاثباتش م یرگ گردنمو برا نی:ھرجور کھ سرورم بخوان..بخواادنا
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 ..دی بود و ادنا ند یکیزد کھ تو تار  یپوزخند
 ...تر  کینزد ای:ب سوروک

ھ و جلو رفتار کن  یکرد عاد یرسش سعو با تمام ت زیفنجانو گذاشت رو م ادنا
 ..رفت
 :بلھ شاھزادهادنا

 ...کتری...نزدکتری:نزدسوروک
 ..دیرس نھیتر شد..تا بھ کنار شوم کی نزد اادن

ساده  شیآزما ھیبھم ثابت کنن چھ قدر بھم وفادارن  نکھیا ی:من براسوروک
 ..دمیمانجام
 ..یشی:چھ آزماادنا

بھ من دادن کھ  زیزغال اسرار ام یسر  ھیمن  ی:سادست..جادوگراسوروک
ز زغالھ..اگھ ر ا..پ ؟ینی بیشخصو ثابت کنھ..اون ظرفو م ھی وفادار بودن  تونھیم

داخل   زارهیدونھ از اون زغاال رو م ھینکرده باشھ  انتیواقعا بھ من خ یشخص
 ..کنھیدھنش و بادندون خوردش م

 ..دھنش وا موند ادنا
 ...نباشھ ھ و اگ سوزهی:اگھ وفادار باشھ نمسوروک

  ترفند از ھی نیکھ براتون قائلم..اما ممکنھ ا یاحترام تیسرورم...با نھا ی:ولادنا
 ..ببرن نی از ب کتونویباشھ تا افراد درجھ جادوگرا 
 کنم یم نینباشھ من سالمتتو تضمو تارزان انجام شده...نگران ای:رو مارسوروک

 ..با ترس بھ ظرف نگاه کرد ادنا
 :برش دارسوروک

ظرف  نھیداخل شوم   یگرما یشعلھ ھا کرد..ول  کی کرد و دستشو نزد یم یعظ ت ادنا
 ..مقابلش زانو زد ھیگر ریو زد ز دی کش غیش شد...ج نقره داغ شده..باعث وحشت
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 ...بگذر راتمیاز تقص کنمیشاھزاده...خواھش م خوامیپوزش م خوامی:پوزش مادنا
 

 ..خونسردانھ نگاھش کرد  سوروک
 ..د...بد شد کھ:پس احساسم درست بوسوروک

 ...کردی ندامت..طلب بخشش م تیبا نھا کردیم  ھیگر ادنا
کنھ..و از  یخودشو خال تونھی ادنا تا م دادیجازه ما و کردی نگاھش م  ھمونطور

 ...اعتماد نکنھ  شتریب گرفتی م ادی..و شدیتر م یدرون خودش خال
 ..بھ حرف اومد یمیشدن تا یاز سپر بعد

 نکن ھی اد.گر ھی:کافسوروک
 یلی...اون خسوختی م ایبانو آنال ی ..از تھ دل..فقط دلم برامانمی :سرورم..من پشاادن

 ..د یاتم ش..گفدهیزجر د
 .ک؟یزھر الل ای:زھر مارگتا سوروک

 ...بھش نگاه کرد یبا ناباور ادنا
از قصر  ی..حتکنمیسرورم..التماستون م  کنمی ...خواھش مد یمن بگذر :ازادنا

 ...رمیم
 روحت یل...ویری :از قصر مسوروک

 ..کنمی:التماس مادنا
تا از  معجون ھاش..با دقت دو یچشماش رفت کنار طبقھ ھا یاز جلو سوروک

 ....بلند شوکش یھارو در اورد و اومد نزد شھیش
 ..:سرورمادنا

 ..اخرت با آرامش نباشھ ی:نزار لحظھ ھاسوروک
 ...ناچار بلند شد ادنا
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 ..ختیدو سھ قطره ر وانیداخل دو تا ل سوروک
..بعد تموم شھ یپاره بشھ..کور بش تیعصب یرگ ھا  شھی..باعث مکی:اللکروسو

 ت یزندگ
 ۱۵..ھردو فقط ندازهی ..بعد قلبتو از کار مکنھ یا..فلجت ماشت:مارگتدومو برد وانیل

 ؟یخوای..کدومو م.قھیدق
 ...سرشو انداختھ بود ادنا

 :خودم انتخاب کنم؟ سوروک
 ..:ادنا

 ..زمیعز کی :بخاطر عالقم بھ الل سوروک
 ..داد دستش وانویتر رفت و ل جلو

 !وجودت ی:گواراسوروک
 ...تزھرو رو لرزون تو دستش گرف ادنا
انداخت و پا بھ   وانای..کھ ل دیزھر و بھ سوروک نگاه کرد...اما اونقدر ترس وانیل بھ

بھ   شھیو کمک خواست...سوروک ھمون ش دیفرار گذاشت..تند تند در اتاقو کوب
 ..عجلھ ی.بدون ذره ا.ومدیدست آروم جلو م

 ..یکن ی :ادنا چرا سختش مسوروک
ھانا درو باز  ای ...ھاوهنشی منو م  یصدا ی:کمکککککک کمممممک کسادنا
 ... دددددیکن

  ی مونده...اگھ زمانو از دست بد ۱۲...از زمانت ستین ی...کس سی:ھسوروک
 ....دست بھ کار شمدیخودم با

 ...شد و از در سر خورد  د یامتا اخر نا  دیحونشو بھ در کوب یب ی مشتا  ادنا
 ۱۰: سوروک

 ..سرورم رمی.نزار بمفلج کن. نمویی...از کمر بھ پاترسمی:من از مردن مادنا
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 ۸: سوروک
 ...کنم یم   دی...ھرکار بگترسمی:من م ادنا

 ..۷: سوروک
 ...کنم ی :خواھش مادنا

 ۴: سوروک
 ..کنم یم توی:شاھزاده...کلفت ادنا

 ..۲: سوروک
 ...یرحم باش یب نقدریا یتونی:شاھزاده سوروک...تو نم ادنا

 ۰: سوروک
 ..نشست...دستشو گرفت و بلند کرد  نیرو زم کنارش

 ...بالکن دیدنبال خودش کش اروم
 ؟یدار ی:جملھ اسوروک

 ...خورهیبھ دردت م  ای:آنالادنا
 ..خدمات سالھات.و سفر خوش ی:ممنون براسوروک

و   ختیش ر و زھرو تا قطره اخر تو دھن د یحرکت خرخرشو چسب کی   یط  بعد
  ی..بعد کلرونیب دیادنا خون پاش یدھنشو گرفت تا کامال از چشما یجلو محکم

داد و از بالکن فاصلھ  نیجون افتاد تو بغلش..جثشو از رو زم  یدن...بتکون خور
 ..نییپرتش کرد پا

 ..از غذا نمی:آلفا اسوروک
 ..پاک کرد بشیزد و دستشو با دستمال تو ج  یپوزخند

 !..کبار ی طا فقط بود قانونش..خ نیا



91 
 

سوال  دنیاجازه پرس ایمحکم رفت طرف در در رو باز کرد ھانا و ھا ی قدما با
 ..داشتنن

 .ایھا  خوامیرو م نیمنو حاضر کن.حواست باشھ بھتر ی:حرمسراسوروک
باشن کھ قراره جونش ذره ذره گرفتھ  یاطاعت کردن..و رفتن دنبال بدبخت  ھردو

 ..بشھ
 
 

  کید ملکھ فقط در قالب ھکتوالس در حال گذر بوروز ھا و شب ھا در قلمرو 
  یل کردیرفتن ادنا تنھا تر شد و اگھ دست از پا خطا م نی..با از بچیملکھ بود و ھ

  کیفقط فقط مثل   ای..ملکھ آنالشد یبھ شاھزاده و مجازات م دادیگزارش م  یل
و بعد اون   گرفتیم رارشاه ق یشانھ ھا یمراسم ھا در راستا یعروسک برا

باز بھ  شی.سوروک مثل قبل از تاج گذارشدی م یش زندانرتبھ داخل اتاقدوم
مھم نبود فصل   یزیخاص خودش رو آورده بود و براش چ یھا یخوشگذرون
نداشت چون اونجا  یقلمرو ھکتوالس فرق یاما برا رفتی گرما م سرما رو بھ

 !..بوران و کوالک بود شھیھم
. 
. 
. 

تو پستش   ینگارکھ بخاطر سھل ا  یبانگھن ادیداد و فر یچال صدا  اهیتھ س از
 ..دیرسیبھ گوش م شدیم ھی داشت تنب

بود فقط   یو راھش مخف اهیکاخ س ریبود درست ز نیزم ریچال چند طبقھ ز اهیس
ھا مجازات ھا  ھی..انواع شکنجھ ھا قتل ھا تنبدونستنیسوروک اونو م انیدربار

قسمتش  حوض بزرگ   نیردفن ھمشون..اما بدت یبرا یچالھ ا  اهیھمونجا بود و س
 ..مرحلھ بود نیبود ..کھ آخر دیسا
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گار داره خونسرد بود ان یداده و طور ھیتک  یآھن یکھ رو صندل یدر حال شاھزاده
 ..کردیفقط بھ شالق خوردن نگھبانھ نگاه م  کنھی اکشن نگاه م یونیتلوز  لمیف ھی

 ..شد  ھوشیسرورم بازم ب+
 کن  دارشی:ب سوروک

 
رو پسر نگھبان باز با وحشت   نختیرو درستھ از باال ر خیدستورش دو سطل  با
ادامھ   و دی چیبود طناب شالقو باز دور دستش پ  ایشد و مامور شکنجھ کھ ھا داریب

 ..داد
 ..برهی نمخوابم گھی..شاھزاده...دشھیشاھزاده غلط کردم...شاھزاده..تکرار..نم+

خوابت  یددفعھ بع  کنمی ...فقط دارم بھت گوشزد مدونمی..مدونمی:م سوروک
 .اد یصدا ازت در ب خوامینم نبره.حاال ھم

 
 !خوشھ انگور برداشت و با اشتھا مشغول ادامھ تماشا شد ھی وهیداخل ظرف م از

بلکھ  کردی نم جادیروحھ ا  یو زجر نھ تنھا براش خدشھ ا ادیداد و فر یصدا
 !احساس لذت ھم داشت

  اهیاطراف س یده ھااز اشراف زا یک یو خبر اومدن  ایاومدن تارزان و مار با
حضور  ی ه کردنش برا ھا مشغول آماد مھ یک کرد و بھ اتاقش رفت و ندو ترچال

 .شدن  ھمانانیدر برابر م
. 
. 

  اطیجوان با احت مھیکارشونو بکنن ند  دادینشستھ بود و اجازه م نھییمقابل آ باغرور
مرتب کرد ..و حواسش بود ناخنش نخوره بھ گردنش چون حساس   قشویدور 
بھ باال..از اون  لیھ طرف کج متمادن موھاش بود بمشغول حالت دا  یکی اون بود..

حمل   ی مخصوصکھ تازه براش درست شده بود رو تو ظرف  یطرف عطر
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رنگ رو تھ گردنش سفت کردن کھ  یبھ طرفش..اخر سر کراوات مشک کردنیم
ناخوداگاه   افشیق  دنیتازه کار با د یھا مھیاز ند  یکیشل تر کرد.. یخودش کم 

 ..بردش رونیبدوستش متوجھش کرد و زود از اتاق   تش رفت..کھچشماش بھ سم
طعمھ شبانگاه و حرمسرا بشھ بھتره  خوادیکرد کھ اگھ نم یآور  ادیدر بھش دم و

 .فقط سرش تو کار خودش باشھ
مرد خوش قد و باال رو   نیا ومدیدخترک تو گوشش نرفت و بھ مزاجش بد ن اما

 !تجربھ کنھ
رب نشانشو داخل انگشت مخصوص عق و انگشتر د ی پاش قشی یاعطر گوشھ ھ از

 ..اشارش انداخت
 ..گرفت شیرو پ ایبھ خودش انداخت و راه اتاق آنال ینگاھ نھییآ تو
  فشیوظ  ھی چ گاھشیبراش روشن شده بود کھ حا گھید یمدت طوالن نیا  یط  ایآنال
ھارت و   گھید  یا نھیو فرمانبردار باشھ در ھر زم عیفقط مط نھیو کارش ا ھیچ

تموم کنن و بعد   ششویخوب نشستھ بود تا آرا یثل دختربچھ ھات و منداش یپورت
 ..اومد رونیاز اون از اتاق ب

 زمینره ملکھ عز ادت ی:لبخند سوروک
 ..بھش زد و دستشو تو دست گرفت و با خودش ھمراه کرد یچشمک

افسرده  ھیشب  ایداشت نبود آنال یسلطھ طلب   ھیکھ روح یاز اون دخترخبر  گھید اما
حال  نینداشت ..و اگھ سر ھم  یحق چیبود و ھ یزندان  بود کھ تمام مدتھا شده 

از جاتب سوروک   یجور  دادیم یسوت ا ی شدیپرت م ییبد حواسش جا یروح
حال  نیاد...اما با ایکھ بازم مدت ھا الزم بود تا بھ خودش بھ ب دی دیعذاب م

شده  ..یگرگ دست آموز بشلھ تو ھی ھیشب  دیھمونطور کھ سوروک بھش گفت با
 ..گرگ دست آموز ھیبود 

بودن  یبود اشراف زاده ھا از افراد خوشگذرون ی دنیشام د  ز یبش ھا سر م خوش
  یو رابطھ ھا ینداشتن از مشروبات تا زن باز یخوشگذران یبرا میکھ حد و مرز

و رقص..اونا از فرقھ فراماسون ھا بودن ھرچند سوروک  بیو غر بیعج
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بود و جلوشونو  یبھ کاراشونم خنث ید ولو ھم فرقھ نبو دهیم عقباھاشون ھ
 کنن حیتفر خوانیاونطور کھ م دادیاجازه م یزبانیو بھ رسم م  گرفتینم
کھ از ذھن  یحواسشون بود کھ تا چھ حد ازش درخواست کنن طبق خاطره ا اما
رو بھ بگذرونھ  ایاز مھمانا کھ درخواست کرد با مار یکی رفتیکنار نم  کدوم چیھ

 یرو از ک یحواسشون بود چ دینگون کرد!پس بامکن سرشکل م  نیتر حیفج
اما درخواست  تنداش یو جذاب اشکال  بایز یھا  مھی..مثال درخواست ندخوانیم

 !..گر  و جاسوس و مشاور...ممنوع بودجادوگرا و افسون
و   دنیو رقص داده شد و درکنارش نوش کیموز  بیمھمان ھا ترت یشام برا بعد
 یحفظ ظاھر با آنال  یرور دوست نداشت و برا و س جشن ادی..سوروک زییرایپذ

 ..انجام دادن و کوتاه و مختصر بعد نشستن یرقص ساده ا
 ای:مارسوروک

 بود جلو تر اومد:بلھ سرورم شی کھ کنار صندل ایمار
و مخصوصا بھ ملکھ  یبرم ھوا بخورم حواست بھ مھمان خوامیم ی:مدتسوروک

 .ھباش
 دهشاھزا:چشم ایمار
کھ  یدونیم زمیانداخت و خم شد تو صورتش:عز ینگاھ یجا بلند شد و بھ آنال از

 .یکن فی صحبت در حد آره و نھ داستان تعر یبا مھمان ھا ندار  ییاضافھ گو
 شاھزاده سوروک  کنم ینم یغلط  نی :ھمچیآنال

 رو موھاش گذاشت:تولھ خوب  یا بوسھ
 لن خارج شدلبخندشو خشک کرد و از سا بعد

 
 دونستینم  گشتی بود م  دهیکھ د ییتو جمع دنبال چھره آشنا یرفتن اون آنال دعب

   خواستیمادرشھ..م یاما مطمئن بود اون شخص از آشناھا انھی دهیدرست د



95 
 

و رمئو و  ای..اما با وجود ماررهیاز خانوادش بگ  یھر طور ھست حداقل خبر
 .نبود ی..اصال شدن یاصل یتارزان و سھ تا از جاسوس ھا

 ای:ماریالآن
 :بلھ ملکھایمار
 :شاه کجا رفتن؟یآنال
 بھ خلوت داشتن ازین ستی ن ندیسر و صدا براشون خوشا  کمی:ایمار
 نمش یبب  خوامی:میآنال
 نی شاه اجازه ندادن کھ از جاتون بلند بش یمن ول یبانو د یبخشی:منو مایمار
 ..ی:ولیآنال
تا خودشون  د ینیبشجاتون  پس سرکنم  ی کار  دیمجبورم نکن کنم ی :خواھش مایمار

 .برگردن
. 
. 

 ؟ یینجایجون ا شاھزاده
 ..شد یفقط از دھن رمئو خارج م انھیلحن عام نیا

 یبودیم یدر مھمان دی:باسوروک
راحت  التونیزد و اومد جلوتر کنار نرده:خ بشیاز س یزد و گاز یلبخند  رمئو

ادر بود ربکا م ھک یاطالعات جمع کردم بعد اومدم اون زن یگردم کلقربانتون
 !زنتون

 ..زد و برگشت طرفش  ی شخندین  سوروک
 ؟یدار زمیعزاز مادر زن  ی:خبرسوروک
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با   دونمی نامھ فرستادن حاال نم ھیدخترشون  یبرا یباز کرد:نھ ول ششوین رمئو
  یداره کھ برا یمھمونا نامھ ا نیاز ا یک ی کھ کردم گفت  ین یب نھییآ یکدومھ ول

 از طرف خانوادش  ھیآنال
 نی:خوبھ!آفرکروسو

 م ینی :ما ارمئو
 :کارت خوب بودسوروک

 :ممنونم شاھزاده رمئو
 مونده؟ یزی:چسوروک

 برم؟  دیبا یعنی:رمئو
 ی ر یبعد م  ید ینظر م ھی:نھ اول سوروک

 :چشم رمئو
 نیموزیدرست کنار اون ل نییجلو:اون پا دش یگوشھ کتشو گرفت و کش سوروک

 ستخدمت ھا شی از پ یکی کھ انگار   یاون دختر یمشک
  رایاز ومپا یکیھست راننده  ی.مدتزادهیھستش آدم  یفانیسرورم.ت شدم ی:درمئو

 ..کنھی اونا کار م یشده و مربوط بھ خاندان ھانسلھ و برا
 ؟یفانی:ت سوروک

 :چشمتونو گرفتھ؟رمئو
 ارن ی:آره.ھمونو بگو برام ب سوروک

 دارم یمن نظر بھتر ی.ولد یشما امر کن ی:ھرچرمئو
 شنوم ی:م سوروک

برسونھ دختر بھ ملکھ  خوادیمھ بانو ربکارو منا کھ یشخص اون :اگھرمئو
 ی گروگان ھم اعتراف ھم لذتش برا  کی..ھم نامھ ھم نیبد دهیعق رییباشھ..بھتره تغ

 خودتون 
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 دختره؟  یزن ی:حدس مسوروک
کھ اگھ مرد بفرستھ مالقات با ملکھ   دونھی:بلھ چون بانو ربکا باھوشھ و مرمئو

 کنھیه مخودش استفاد  براش دشواره پس از ھمجنس 
 کن  داشی:پ سوروک

 گردم قربانتون کنمی:اطاعت مرمئو
  کلینگاه انداخت ھ بایو دوباره بھ اون دختر ز دیکش یقیرفتن رمئو نفس عم با

 .بود  یاما لباس ھاش رسم یداشت و چھره جذاب یخوب
 !...با خون خوشمزهزادیآدم یفانی.تیفانی:ت سوروک

. 

. 

. 
و شد و زد ر کینزد ونیبھ بک ھ شی شگ یبخند ھمدستش و ل کیو با پ رمئو

 کنھ؟یم کاری شونش:جاسوس اغواگر ما چ
 خت ی:شرابم ر بک

  ھیدنبال   ی ریگیبھ کار م تویزد:ھنر جادوگر  یشخندی.بعد نخوام ی:پوزش مرمئو
 روشنھ؟  گردهی دنبال ملکھ م ییجورا ھیکھ اونم  یگردیدختر م

 کھ دنبال ملکست چرا؟ ی:دختربک
 کن  داشی ط نکنم.حاال تو پھ غلبکن ییغلطا ھی خوادی:مرمئو
 ادیدرم یچ نمیبب رمی:حتما.من مبک

 :بدو پسر خوشگلھرمئو
 

 .. رمئو رمئو
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 جذاب شھیما مثل ھم  یمایخوش س یایطرف صدا:بھ بھ بھ مشاور مار برگشت
 ؟ یزد:کجا بود یلبخند ایمار

 :دنبال دستورات شاھزادهرمئو
 افتاده؟ یقاتفا یحرف زدبا بک   دمیشده؟دیچ یدونی:تو م ایمار

 یگرگ باش طائفش اومدن احتماال لشکر کش  ای:آره مراقب اون آنالرمئو
کھ سوروک  یبھت بگم ملکھ ھم عجب شده از لحظھ ا خواستمی:آره اتفاقا مایمار

 ..نتشی بب خوادیم  ای ادیم یکجا رفتھ ک پرسھیرفتھ ھمش م
 گم ی ھت منزار از جاش جم بخوره.حاال بعدا ب گھی:ھمونھ درمئو
 ..:باشھ پس من رفتمایمار

 ..ی:مشاور ماررمئو
 ..:بلھایمار

 ..یشد باتریز یلیبھش انداخت؛خ زیمحبت آم ینگاھ  رمئو
 ...رھا کرد و رفت یرو تو گنگ ای بعد مار و
 

 ..دستشو رو قلبش گذاشت  ایمار
حرف سوروک اونو بھ لرزه انداخت..و رفت تا حواسش بھ ملکھ باشھ..اما   ادی

 ..گاھشید تو جا ملکھ نبو گشتبر یوقت
 ...ی ...وای:واایمار

 تو جمع دنبال ملکھ گشت ھراسان
 
. 
. 
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. 
 گفتھ یمادرم چ گھی:بگو دیآنال
بھ  یھست کھ من جور یالزم باشھ تو نامھ ا یکمھ ھرچ یلی:بانو وقتمون خیلزل

  د یمھمھ...و شما با یلیخ ھیاما قض دیتا اخر شب بھ گوش باش رسونمی اتاقتون م
 ..د یکنکمک 

 ..:حالشون..حال خانوادمیآنال
باھاتون  یجور  یپرنسس من ھر از گاھ د ینباش یزی :ھمھ خوبن بانو نگران چیلزل

از  کنم یم یم سع ..منیتو مھمان  نیشک نکرده برگرد  ی..حاال تا کسرمیگی ارتباط م
 ..برم گھید  ریمس ھی

 ..مراقب خودت باش ی:باشھ لزلیآنال
بود..با   یکار حرفھ ا یو چون رزمکنار ستون  دیآروم خز یاز بدرقھ آنال بعد

موفق ھم    و...ارهیسر در ب گھی د یبشھ و از جا یپشتک خواست وارد بالکن بعد 
 یبشھ احساس کرد کس یکھ خواست وارد سالن خال  یشد..اما درست لحظھ ا

 ..دنبالشھ
 

 ...سر و صدا قدم برداشت ینگاه کرد و ب با دقت اطرافو دیدی نم  یزیچ یکیتار تو
راحت   الشیخ دی نشن یی صدا ی..وقایھا و پشت تابلو ھا حت وار یتمام د  اط یاحت بھ

رو   د یوزن از باال پر نی سنگ یادامھ بده کھ جسم رشیشد و خواست بھ مس 
  دیدرخشیم یکیتو تار ونیرنگ روشن بک ھ یشدن..چشما ر یسرش..و باھم درگ

 ..بود انینمارنگش  یھی  یو موھا
..اما  دن یشروع کرد بھ دفاع و جنگم ھ ینداشت لزلکم یتو مھارت رزم ھردو

گرفتش  با   ریتموم شد کھ کامال ز نطوریبود و سرانجامش ا  شتریب ونیزور بک ھ
گرفت..و بھش   یاز لزل یادیز ی کھ ازش گرفت..انرژ یدندوناش و گاز

 ..باخت..دستشو با طناب مخصوصش بست



100 
 

لھ از حام ونیبک ھ گنی!بھ من میکم آورد یدختر بد نبودا ول ی:کم آوردبک
 بچھ گربھ  ھیدر بره مخصوصا  یدستم کس

 
 ی بدبخت شد چارهی؟بی زرنگ یل یخ یگرفت و از جا بلندش کرد:فکر کرد موھاشو

 ..کھ دھنش بستھ بود فقط با نفرت بھش نگاه کرد دختر
 اال ی وفتی:راه ب  بک

. 

. 
کھ کنار   دش ید نکھی ملکھ نبود تا ا کردیرحا نگاه مھمچنان در ھراس بود ھ  ایمار

 ..و با دو جلو رفت د یکش ینفس راحت ستادهیوا یلیل
 ..دی کن یسھل انگار  تقدریا دی نبا نی..شما ملکھ انیمن..کجا رفتھ بود ی:بانوایمار
 ی نگران یھوا بخورم مشاورم..جا یکم:فقط احسلس کردم سر درد دارم رفتمایآنال

 ..ر شاھموبھ و منتظ من حالم خ ستین
 ھیمن براتون تھ نیالزم داشت یھرچ د ینیخب بش رای..دستور شاھھ..بس ی:ھرچایمار

 ..کنم یم
 ..زده نشد یبرگشتن سوروک حرف با

 بکنم  یازتون درخواست تونمی:شاه میآنال
 زمیعز یخوایم ی:چسوروک

 ..ستم یروبراه ن کمی   کنم ی بھ اتاقم برم..احساس م تونمی:میآنال
 ی ول یروبراه ھست  کنم ی ...من احساس مزمیزه ع:اوسوروک

 سرورم  یول:یآنال
 جگع اضافھ بشھ؟ شی کنم بھ نما  کتیت کھی ت ای یتمرگی:عشقم مسوروک
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 ..کنھیم یحرفاشو عمل دونستی نزد..م یحرف گھید یآنال
گفت کھ  یز یجلو اومد و در گوش سوروک چ ایشد و کھ ھا یسپر یکوتاھ مدت

 ..باشھ اید فقط رمئو رو گذاشت کنار آنالاونم بالفاصلھ جمعو ترک کر
 

 ارمیب حرفت  ای یزنیف م:حرایھا
 رنیبگ میتا شاھزاده تصم نھی بب یبیآس چیھ دیجلوشو گرفت:رمئو گفت نبا بک
 نامھ کجاست  می دونیما نم ی:ولھانا

 ..دختره رو نترکونھ نی ا ریجلو خواھرتو بگ یھانا..ول کنمیم داینامھ رو پ بک؛من
 ..ن فعالش کول ای:ھاھانا
 ..اخل اتاق اومدن د ایبعد سوروک و مار قھیدق چند
  یزیملکھ چ یکھ برا ھیھمون دختر نیکرد:سرورم ا م یفورا جلو رفت و تعظ  بک

 کنھی ربکا کار م یآورده بود...برا
 ..بھش نگاه انداخت سوروک
 دارم گھی د می..برات تصمیکارا خوشگل نیا یبرا  یادی:زسوروک

 عبرت ھمگان بشھ یگردنشو بزنم بندازم تو مھمون نی:سرورم اجازه بد ایھا
 ھی:شاھزاده دستور چایمار

 ما بھ حرمسرا  داری د دی.بھش برسدی:آراستش کن سوروک
 ییییاز ھمھ جالب تر بود:اخ ونیرو لبشون شکل گرفت کھ مال بک ھ  یلبخند  ھمھ

خوشگل   یبش میسوگول کم یکھ شاھزاده خواستت وگرنھ خودم قصد داشتم  فیح
 مخان
  دیبا کنھی داره م انتیکثافتو کھ خ نیا ایمار داد یم دستورو نی ا  دی:شاھزاده نباایھا

 کشت
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 ..:مرگ مرگھھانا
 شھیھاش ھم لیدل ی..ولدیخونیوقت افکار شاھزاده رو نم چی:شما ھایمار

 ..دشی ..ببرلھیدل
  دونستینم یول زننیحرف م ی دارن از چ قایدق دونستی..نمکردیم یبد خلق یلزل
 ..نبود یخوب زیچ یشھ..ولنتظاردر ا یچ
 بایتو قلمرو سوروک تقر یبھش گفتھ بود..جاسوس یافتاد..کھ ک ادشی

خودشو دست باال گرفتھ بود..اما مطمئن بود نامھ سرنوشت ساز بھ  یمحالھ...!ول
 ..نھ ای..پس مھم نبود فدا بشھ جونش رسھیم ایآنال

 
 
 

بعد عوض کردن لباسش رو تخت نشستھ بود و منتظر و گوش بھ زنگ  یآنال
و   استمدارین سزودتر بخونھ ..مادرش ز ستخوای..نامھ از طرف مادرش رو م

بود کھ   ی ذھنش مشغول سوروک یکرده...از طرف  دایپ یبود..حتما راھ یباھوش
  یلیتما چی شاه بھ اون ھ نھی بود بببراش  دشوار  شدی فقط اسما شوھرش محسوب م

  نیا ینیبود شاھد ع نیبار باھاش گذروند..و دشوار تر ا کیفقط  ھیبق نینداره و ع
اعتراض   یحت  تونھیو اون نم خوابنیم گھی دختر د یش کل با شاھ بود کھ

مھمھ...و چاره  یلینامھ خ نیا کرد یھمش احساس مکنھ...دستاشو مشت کرده بود..
 ...براش  شھیم ومتم یاھیدوران س دیشا د رکیساز...احساس م

 ییاونجا یلیل یلی:لیآنال
 من یداخل اومد:بلھ بانو یلیباز شد و ل در
 اریدارم لطفا برام غذا ب یگرسنگ  :احساسیآنال

 من  ی:چشم بانویلیل
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بود  لشونیقب یجز استراتژ نی گره زد استرس داشت..ادستاشو بھ ھم یل یرفتن ل با
 یزیخودشون اقدام بھ سفارش چ یخبر ایبودن  یا ھر وقت منتظر فرستاده

 ...کردنیم
 
. 
. 
ن کھ ردن بودو رو ک ریسراسر قصرو در حال ز ونی بک ھ یتجسس بھ رھبر میت

آوردن  یلباس ھاشونو در م یحت یشخص لیکنن تک تک افراد وسا داینامھ رو پ
 ی ب دی شکیم رونیجاسوس ھا بود مو از ماست ب نیتر زیاز ت ونی..بک ھگشتن یو م
 ..گذشتیساده نم زیچ چی بھ شاھزاده وفادار بود  ..و از ھ تینھا

 
از نگھبانا  یکی .. از کرد یو نگاه ماومد و با تعجب اطراف نییآروم از پلھ ھا پا یلیل

 ....اونم آروم در گوشش گفتھیچ ھیقض  دیپرس
 
 بده یلیخ نیا ی:ولیلیل

  برو یلختت کنن بگردنت زود  یخوای:اگھ نمنگھبان
 :باشھیلیل

 نیصدا بره آشپزخونھ نھ ا یو ب  وفتھیکھ چشم گروه تجسس بھش ن کردی م  اط یاحت
و بگردنش   ارنیشو در بکھ لباس ھا دوست نداشت یسرش باشھ ول ریز  یزیکھ چ

 ..بود یبد یلی احساس خ
 

و خودش منتظر     خوانیبھ سر آشپز سپرد کھ ملکھ غذا م دیآشپزخونھ کھ رس بھ
 .. از پچ پچ کردنشد آشپزخونھ پر بود 
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کھ تو  ییاھای..و خودشو با رونایدوست داشت کر و کور باشھ نسبت بھ تمام ا یلیل
و اآلنم ھم بھ  یمیتو ھر فرصت و ھر تا  ایاز دن یدت م کردیدور م ساختیسرش م

 ..حاضر بشھ  ای آنال یھجوم آورده بود تا غذا ای ھمون رو
 ؟یکنیم کاریچ نجایا  خدمتکار

بود   یپاره شد و سرشو بلند کرد..صدا متعلق بھ ک  ھ افکارشصدا رشت  دنیشن با
 ..بود رهیرنگش بھش خ یخی یکھ با چشما

 کردن ییملکھ درخواست وعده غذا یچ یرتبھ بک.ھ یعال ری: وقتتون بخیلیل
 ساعت؟مگھ شام رو صرف نکردن نیا؟ایباال انداخت؛ملکھ آنال ییابرو

 ..ی:بلھ ولیلیل
 اومده؟ شی پ این؟نکی درخواستو م نی:ھر شب ابک

 خورن یو جوشونده م وهیقبل خوابشون م یالبتھ غذا نھ ول ی:بلھ جناب گاھیلیل
 نطوری:کھ ابک

 .کرد و خواست بره کھ دوباره مخاطب قرار گرفت یمیتعظ یل یل
 ره؟آ ییمخصوص بانو مھی:صبر کن.تو ندبک

 ..:بلھیلیل
 بودمت دهیند یب قدم آروم اومد کنارش..چونشو اروم بلند کرد:درست حسا با
 ..نگفت  یزیچ یلیل

 ؟ یدی از ملکھ د یمشکوک  زیمدت و مخصوصا امشب چ  نیادامھ داد:ا بک
 مشکوک..نھ زی:چیلیل
 
 مھیداشتن!و تو کھ ند  بت یدر مراسم غ یمی تا ھیباال انداخت:ملکھ  ییروبا

 یاطالع داشتھ باش  دیکجا رفتھ بود با یبھم بگ دیبا یمخصوص 
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 یدارن تنھا باشن و ھوا بخورن.و اجازه ھمراھ ازی گفتن نفکر کرد:بانو   یکم یلیل
 ندادن 

  یورو برشاھزاده شخصا ت یوقت یست ین یزد:پس تو کارت حرفھ ا  یپوزخند
 .. یست از کنار ملکھ جم نخورھ  یبا ھر ترفند دیبودن گذاشتھ با مھیند
 ..شھی تکرار نم د ی:درستھ جناب بک...من رو ببخشیلیل

 یتونی.اما بخاطر چشمات!..چشمات نجاتت داد مستین ی:اشتباه قابل جبرانبک
 یملکھ رو ببر یغذا

و رفت   دیدستش خز   ریزکھ شوکھ شده بود آب دھنشو قورت داد و آروم از  یلیل
از    یفرار کرد..تند ونینگاه بک ھ ریرو گرفت و از ز ین یطرف سر آشپز..س 

 ..زدکنار پلھ ھا باز صداش  دیکھ رس نی رفت اما ھم رونیآشپزخونھ ب
 ..جاش خشکش زد سر
 ..جلو اومد ونیھ بک
 :در پوش غذارو برداربک

  یدت کم..اما درستھ..با پرنده متوسط بود ھیبا اکراه سر گذارو کنار زد.. یلیل
 ..غذارو کنار زد ناتیتزئ

 ..ملکھ حساسن  دی کنیم کاری:چیلیل
 :دخالت نکن بک

  کھیگذاشتن دو توشو درپ یشد..اما وقت  ناتیتزئ  الیخی..بختنیبھم ر ی بعد کم  
بودن درپوش نظرشو جلب کرد گرفتش تو دست و چندبار چرخوند دورتا دورشو 

 نی ..اشدیم دهی درنگ  ییروکش طال ھیبود   زیش آوکھ وسط  ینگاه کرد...از دستھ ا 
 ..نداشت یحس خوب آلنبود اما ا یبود قبال براش عاد ده یظرف رو بار ھا د

 
 ..:قربان..لطفایلیل

 ..نگو  یچی:سسسس ھبک
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گرامافوت و  زیکنار م  دینار گوشش چند بار تکون داد..و بعد دورو برد ک در
بھ   بایسر و روکشو باز کرد...و تقر یچا یپ شد یکھ م ییدرپوش رو گذاشت از جا

سر خورد..خم   کیکوچ  یفلز یگو ھیگرفتش..از داخلش  نییصورت تکاندن بھ پا
 یتگبرجس ھی اخنره با نشد و برش داشت دورتا دور رو نگاه کرد..و بالخ 

و باز کرد...داخلش کاغذ مچالھ شده بود..!لبخند رو لباش شکل   دی..اونو کشدید
 ..گرفت

 شد  داین رو تموم کنن نامھ پاد بگو گشت:جک بھ افربک
!بازم مونھیم ادمیداد:کمکت  یلیکھ رو لبش بود رو بھ صورت ل یب یعج لبخند

 !یلی ل نمت یبیم
. 
. 
. 

براش   یجون گھی کھ د نیوارد کرد و بعد ا نیفشارارو بھ دختر خبر چ نیاخر
د کنار خودش بال استفاده..از روش بلند شد و پرتش کر دهینمونده بود و بھ عق

 ..شده بود لباساشو تنش کرد و از اتاق حرمسرا خارج شد فیسرک یحساب وارید
بگو اتاقو  جایبشھ ھانا بھ ھ یی بعدا بازجوجسدو ببر زندان تا  نیا ای:ھاسوروک

 ..ختھیبھم ر یلیمرتب کنھ خ
 :اطاعت سرورمایھا

 قربان شھی:انجام مھانا
 د یحاضر کنو حمامو برام  می دنی اتاقم.نوش رمی:من مسوروک

 ..:بلھ سرورمایھا
 وستیبھش پ ایمار دیکرد و کنار در آسانسور کھ رس یرو ط  راھرو

 ین یبب لنیکردن و ما دای پ یزیچ ھ ی:شاھزاده جاسوس بک ایمار
 اتاق ارشیسوروک؛ب
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 :چشم شاھزادهایمار
 
. 
. 

مشروبشو دست گرفت و مشغول کتاب خوندن بود   کیکھ گرفت پ یاز دوش بعد
 کرد اعالم ونویبک ھ حضور ایکھ ھا

 داخل ی ایب یتونی:م سوروک
بھم   یمن برا  یفکر یکرد و محکم قدم برداشت و جلو اومد:ب ین یتعظ بک

 شاھزاده دیونو ببخشدن خلوتتخور
 .:حرفتو بزنسوروک

 ..کرد یم یتعظ بک
 کردم  دایملکھ پ یاز ظرف حمل غذا برا  نوی :سرورم من ابک

 ..زیداد بھ م یبا ھمون خونسرد نگاھشو
 ھ؟یچ نی:ا سوروک

کھ دنبالش   ھیھمون نامھ ا کنمی :سرورم داخلش کاعذ مچالھ شدست..من فکر مبک
 نیبود

 .ودت خوب بخب.کار اری:بسسوروک
 :ممنونم سرورمبک

 مونده؟  یا  گھید زی:چسوروک
 کنم یم  دا یکھ نامھ رو گذاشتھ ھم پ ی:شخصبک

 ی .مرخص  گھیساعت د ۲۴:وقتت از اآلن شروعھ تا سوروک
 .جلوتون  زارمشیمدت کف بستھ م نیا:ظرف بک
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 یقو یلیکاغذ مچالھ شده رو باز کرد...و بوش کرد..حافظھ خ ونیرفتن بک ھ با
 ..پس نامھ مال شخص ربکا بود شناختیبو رو م  نیداشت ا

 زمی:مادر زن عزسوروک
 ..بھ سرش زد یفکر یرو باز کرد بخونھ..!ول نامھ

 ..بھ افکار خودش زد یترسناک لبخند
 داخل ایب ایھا: سوروک
 داد بھ ستون ھیطال گذاشت و تک  ینیس یبلند شد جام شرابشو تو خودشم

 :بلھ سرورم ایھا
من   یشراب برا  کیخام باشھ با دو پ  یماھکھ داخلش ظرف غذا  ھی :سوروک

 ھم صدا کن ایحاضر کن.مار
 .:بلھ سرورمایھا

 !ربکا  یکرده بودم مرس ی:ھوس بازسوروک
 ایبھ سر رسوند و بالخره مار  یگار یس دنی کشبا  ھ روبرس ایانتظارش تا مار زمان

 ..داخل اومد 
 :شاھزاده منم ایمار

 ای.ب دونمی:م سوروک
 رفت کنارش:در خدمتم  شی شگ یھم تمیبا ھمون روم بست و در رو آر ایمار

 ..نامھ رو با دست باال گرفت سوروک
 صبر کنم و اون تولھ گرگ خائنو با طائفش نگھ دارم؟  یگی:باز مسوروک

 ھی:اون چایرما
 قلمرو و حکوت مت بھ دخترش ھیعل زمی:دست نوشتھ مادر زن  عزسوروک
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 ..جلو رفت گھ یبھ نامھ دستش نگاه کرد و قدم د  ایمار
و  خیدر طول تار نی پادشاه کل قلمرو ھا بود نیتر استمدار ی:شاھزاده شما سایمار
.اما  میمقصرن اآل میرو انتخاب کرد ایو چون ما آنال دیھست یعصبان  ونمد ی م نیھست

  دی ملکھ رو بکش دیبخوا یاگھ حت دمیباشھ با جون و دل انجام م یدستور شما ھرچ
 ..د..جگلھ آخرو آروم تر گفتیش باش در آرام فقط شما دم یمخودم انجام

 ..خل اتاق نگفت از لب پنجره برگشت دا  یزیبھش انداخت و چ یسوروک نگاھ
 ..کرد یباز  دیکنھ با یکھ بخواد باھات باز ی:با کسسوروک

 دیغذا رس ینیشاھزاده س+
 ا یمار یطور  نیکرد:اکرد و گردنشو کج ایبھ پشت سر مار یانگشت اشاره ا با

 ..ایبرگشت طرف ھا ایمار
 :با ظرف غذا؟ایمار

گرسنش شده   زمیھمسر عز یدونی...آخھ می:با خلوت شبانھ زن و شوھرسوروک
 ...ھوس غذا کرده

 ..خود شاھزاده نبود یثانگ یزد کھ بھ خب یلبخند ایمار
 ..ستادیا یگرفت..و لحظھ رفتن بھ در خروج  ایرو از ھا ینیس  سوروک
قصر بھ بک گفتم اما انتظار   نیماھاست تو ا نینفر خائن ب کی ای:مارسوروک

  یکن داش یدارم خودت زودتر پ
 :چشم سرورمایمار

  شتریداخل آسانسور کھ ب کردی م یراه پلھ رو نداشت و احساس خستگ حوصلھ
  ینیبود س  ستادهیقطب مرتب ا  یھوا یو دما لیقند  یبود با کل یخیغار   کی ھیشب

 ..ھ طبقھ مورد نظر برسھدستش گرفتھ بود و منتظر بود ب  ھیرو با 
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کھ بھ ھر نقطھ کاخ کھ  بود یھکتوالس اسمش آسانسور بود وگرنھ واگن آسانسور
و   ستادی.بالخره ا .یمسافت طوالن یبھ چھار طرف و حت شدیالزم بود جابھ جا م

 ..در باز شد
 ...کرد یکوتاھو تا اتاق ملکھ ط راھرو

 .کرد میومد و تعظ بود جلو ا ایاتاق آنال یکھ مسئول نگھبان ربکا
 دارن؟ی:ملکھ بسوروک

 :بلھ شاھزادهربکا
اطراف نباشھ   نیکسم ا  چیبرنگرد ھ ومدمین رونی تا من ببرو. نجای:از اسوروک

 با ھمسرم خلوت کنم  خوامیم
 .:بلھ سرورمربکا

 ..رو آروم باز کرد در
 ..یبھ تنب  ازی..ن ی کرد  ر ید تقدریچرا ا یل یل
 ..بلند شد بھ استقبال اومد یو از رو صندل قامت سوروک حرفشو خورد دنید با

 ..ھیلیآخھ فکر کردم ل  دیمنو ببخش یادب  ی...بنیی :شاھزاده شمایآنال
 ..روبروش نشست یکرد و اومد رو صندل تی تبع یآنال

 چرا؟ یکنی:تعارف مسوروک
 ..:نھ..نھ..ممنونم شاھزادهیآنال
 یبعد برداشتش..ماھ ظرف نگاه کرد...و  یل یبھ چھره خودش تو درپوش است یآنال

 ..یزده ھمراه چند برگ جعفر خی
 قھ تولھ گرگ ھامورد عال ی:غذاسوروک

 کھ پختھ نشده  نی:سرورم..ایآنال
 شھیپختھ مدت خو  ی.با ھلم نفس ھازمی عز دونمی:م سوروک



111 
 

 ..بازم  دیخوای کردم..چرا م  د یگیم ی:سرورم..من کھ ھرکاریآنال
 ؟یعنی یمخالفت کن یخوای:م سوروک

 ..یاصال..ول....  ..اصال.نھ.:نھ.یآنال
   .زهی:چنگال رو مسوروک
 ...کرد ناچارش

بوش حالشو بھم   یو بھ طرف دھنش برد ول  دیبر یاز ماھ کھیت ھیبا اجبار  یآنال
 ..رددور کرد...بھ سوروک نگاه ک زد و چنگالو

 ..خورهی:حالم بھم م یآنال
کنار   ا ی..یتف کن ویزیچ ی من بخوا  یجلو از ادبھ...دور زمی:اوه عزسوروک

 ...یبزار
 

  دی دونیشما کھ م خورهی حالم بھم م خورمی..قسم مدی:سرورم...لطفا مجبورم نکنیآنال
 ..دروغ بگم 
 ..رو پرمحتوا تر کرد ی..چنگالو از دستش گرفت و ماھدونمی:م سوروک
 زمی:آ کن عزسوروک

 
 ..با عجز نگاھش کرد یآنال
 ...:سرورمیآنال

 :باز کن دھنتو تولھسوروک
لباشو آروم از ھم باز کرد..و سوروک تندچنگالو برد داخل دھنش...حال   ایآنال
 ..بھم خورد و از چشماش آب اومد سرفھ افتاد و دھنش وا موند یآنال

 االیه..:بجو و قورت بدسوروک



112 
 

س  اما از تر رفتینم  نییجوره از گلوش پا چی..ھتونستینم یول  کردیم یسع یآنال
 ..سوروک قورتش داد بھ زحمت...تازه اولش بود یعدمجازات ب
 ..آ کن ستیاونقدرم بد مزه ن ی دید نیزد و موھاشو ناز کرد:آفر یلبخند سوروک

 
خام بھش زخم  یاھدادن م نیانکار و از سوروک اصرار ح یاز آنال نطوریھم و

قورت بده اونو بھ کام مرگ   کردیو ھربار مجبورش م زدیھاشم بھش م
ھارو مشت مشت گذات داخل دھنش و فشار  یجعفر  تمی...در نھارسوندیم

مطمن شد قورت داده موھاشو ول کرد و با دستمال مخصوص لب و   یداد...وقت
 ..براش پاک کرد ھنشود

 زمیزت ندارم گرسنھ بخوابھ ھمسر عوسد ؟منیست ی باز گشنھ ن ی:مطمئنسوروک
 

قات امشب  ھ سوروک درباره مالو منتظر بود ھمش ک ومدیاز چشماش آب م ایآنال
 الی...و چھ خدهینفھم  یزینگفت خدارو شکر کرد کھ چ یزیچ یو مادرش بگھ ول

 ..یکودکانھ ا
روشن کرد و ھمونطور کھ  یگاری شلوارش س بی بلند شد و از داخل ج سوروک

 ..کرد دنشیشروع بھ کش  دزیقدم م 
 ..نھبز خوادیکھ م ییھمونطور مات و مبھوت منتظر حرفا ایآنال و

 خانوادت تنگ نشده.؟؟  ی:دلت براسوروک
 

 ..کرد...جا خورد  خیسوالش بدنش  از
 ؟یبیب شنونی :گوشات نمسوروک

 ..دی:چرا سرورم...شده اما تا شما صالح ندونیآنال
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بھ   شونینیکردم کھ اجازه ندادم بب  یکوتاھمدت  نیفکر کردم..ا یلی:من خسوروک
و   کنمی برپا م یافت یض ی..بھ زودزمیعز یداشتھ باش دیحقو با نیعنوان ملکھ ا

 کنم یازشون دعوت م
 ..:واقعا...سرورم...واقعا؟یآنال

  ریسا دمید یوقت یملکھ ھکتوالس  یتکون داد:چرا کھ نھ. بالخره ھمسرم سرشو
خوشحالت کنم..و   یکھ طور دیفکرم رسبھ   ندکنی بانوھا با خانوادشون مالقات م

 یمدت ھارو فراموش کن نیبرخورد بد ا
 

 ..کردیمرتب تشکر م یلآنا
و دستاشو تو  نییباز اتاق انداخت پا شھیتموم شد رو از ش دیکھ تا تھ کش  گارشیس

 ..بغلش جمع کرد
 ای:آنالسوروک

 :بلھ..سرورمیآنال 
 ..ید کھ شبا گرسنھ نش بع  بھ نیاز ا یکن شامتو خوب بخور ی:سعسوروک

 ..شد و چشماش ھر لحظھ پر از نفرت کی آروم بھش نزد آروم
 گھید  میدار یمنم گرسنم بشھ...تلپات  شھیتو باعث م ی:چون گرسنگروکوس

طعمم   دی...فقط با کنھی نم رمیس ییغذا چی ..اگھ من گرسنھ بشم..ھ یدونیعشقم..و م 
 ...ده زندهکنم...با دندون...و زن کھی ت کھیت کھی ت کھیرو ت

 
  ھم بھ ایتر کرد:پس ب  کیکھ روش بود..و صورتشو نزد یرو کاناپھ ا خوابوندش

 ..باشھ؟؟م ی ند یتلپات
 ...از رو لباس لمس کرد و و فشرد نشویس  زدیحرفو م نیکھ ا ھمونطور

 ..کرد د ییزده و نفس حبس شده تا رونیاز حدقھ ب یبا چشما یآنال
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 ...بھش زد  یپوزخند
قبل تو...پس اآلن برام   نی شدم ھم  فوریک یکیمن تازه با ..زمی:نھ عزسوروک

 ...متاسفم یندار یتیجذاب
 ...رفت رونیروش بلند شد و از اتاق ب زا

 ... سوال...مثل ھر شب یموند کل یآنال
 
 
 

  یخون بود و صدا  ی جادوگرا  پر از جام ھا یسرا یدور استخر پر از شمع تو
..سوروک شنل   شد ی ظھ بلند تر ملح ھر اوردیمبھ زبون ومیکھ مد  یکلمات عبر

گفتھ بود تمرکز کرده  ومیکھ مد یبود و بھ حالت دهیشرو پو یبلند  یکاله دار مشک
 نی ا یبود ھر سالھ تو  مادرشبود..و ھر لحظھ منتظر ارتباط گرفتن با روح پدر و 
کھ با روح پدر و    کردی زمان از سال کھ زمان ارتباط و احضار بود تالش م

  کردیدار نبود...آرزو م جھیارتباط نت نیھربار ا یبرقرار کنھ ول مادرش ارتباط 
 ..کردش داریب  ومی..اما مثل دفعات قبل مدرهینکنھ و ارتباط شکل بگ  دارشی ب ومیمد

 ..باز کرد یبھ آروم چشماشو
 شد؟ یچ سوروک؛پس

  دایرو پ ی:متاسفم سرورم..مشخصات ارواح شاه و ملکھ مادر رگھ ارتباط ومیمد
محسوب   دیخواب نگھتون دارم براتون تھد در حال از اون شتریگھ بو ا  کنھینم
 ..شھیم

 من نباش کارتو بکن :نگرانسوروک
خواھش   نیو آشفتھ ا نیاآلنم عرق سرد کرد نیجلو اومد:سرورم ھم تارزان

 ...کنم یم
 :کارتو بکنسوروک
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 ..و رمئو و ھم جلو اومدن ایمار
 بھتره ی :شاھزاده جان ادامھ ندرمئو
 ..ما و مردمتون مھم تره  یشما برا ی...سالمتد یکننظر  د یرم تجدرو:سایمار
 ریدر نگاھش خواھش بود:بازم ارتباط بگ  باینگاه کرد و تقر ومیمد بھ
 ..دی استراحت کن دیاز دست رفتھ با یبھ اندازه کاف تونی:سرورم..انرژومیمد

  ھیاومد بق  رونیب شی نیخون کھ از ب یبا گرم یخواست اصرار کنھ ول  سوروک
در آورد و رمئو کمکش کرد تا زود از محفل .تارزان شنلو جلوشو گرفتن.

 ..برن رونیجادوگرا ب
. 
. 
. 

پروفسور ھا بود نبضشو گرفت و  نیاز بھتر یکیمخصوصش مون  کھ   پزشک
 ..تکون داد  یآروم دستشو رو شکمش گذاشت..سر

بازم  ونتیماری..بدیاریبھ خودتون فشار م دیدار یلیروزا خ نی:سرورم..امون
 ..کرده تشرفیپ

 جھیھنوز بھ نت  دی:پروفسور مون چند سال دنبال دارو و درمانایمار
 برپا باشھ دیشاھزاده با یدونی..خودتم منیدینرس

 من عادت دارم  دیرینگ یجد  ادی:زدیکش نییدستشو پا نیآست سوروک
  می:ما عادت ندارتارزان

 چیرو در ھ  یماریب نی اصال ا یول  میھنوزم کھ ھنوزه ما مشغول ی:مشاور مارمون
اشعھ  چی زده نشن در معرض ھ جانیشاھزاده ھ دیتا بحال...فقط با  دمیند یشخص

استفاده نکنن..بھ سوروک نگاه کرد:منظورم استفاده از  شونوی نباشن و ..انرژ یا
 قدرت ھاتونھ شاھزاده
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  :باشھسوروک

دارو  دن قرص وبعد خور ندهیساعت آ کی :من کارم تموم سرورم از اآلن تا مون
و گفت   ی و اجازه بدن سرمتون تموم بشھ..نگاھشو داد مار  د یقط استراحت کنف

بمونھ سرورم از  یکیتار ی تو دی... و بگذاریت ینوع فعال چیھ ای:مشاور مار
 شم ی خدمتون مرخص م

 :برو سوروک
و ھانا اتاقو ترک کردن  ایرفتن پروفسور و ھمراھش..تارزان و رمئو و ھا بعد
 ..داد  دارو رو بھشد و مون ایمار
 ...نی ستی:سرورم ھمش مراقب خودتون نایمار

 من حالم خوبھ ایمار الشیخی:ب سوروک
مراعات حال  یول  کنھیشاھزاده . ھربار پروفسور بھتون گوشزد م نی ستی:نایمار

  یکنی خودتو نم
ساعت بعد   کیرو داخل نفرست.اما  یکنم برو و کس لکسیر خوامی:م روکسو

 یاریرو م گلیو مکتاب خانھ  یریم
 چرا گلی:مایمار

 گم یاومد بھتون م ی:وقتسوروک
 ن؟یالزم ندار یزی:اطاعت سرورم.چایمار

 ی بر یتونی:م سوروک
 :سوروک...مراقب خودت باش ایمار
 ..فکر چشماشو بست یرفت سوروکم بعد از کل  رونیرو بست و از اتاق ب در
 
. 
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  شتری..و دادش بومدی مچھار دست و پاش کش  شتریبا چرخوندن اھرم ھر بار ب.
 ..ھوا رفتیم

 درپوش غذا گذاشت ھا؟ یاون نامھ رو تو یک پرسمی م گھیبار د ھی:ایھا
و  ی و با سر و صورت خون کردینالھ م  مرد
..من نکردم....من نبودم....من بھ شاھزاده مممم دونمی ....نمدونمی :نمدینالی...مھیگر
 ...کنمی نم انتیخ
 د ی...بکش ی:پس باز جا دارایھا

 ..دناھرمو چرخون ارهدوب
...تورو خدا رحم  شھیباااااااازو ھام پاھاااااام داره از ھم پاره م+
 .....سرورم.....سرووووووووومددددددد یکن
. 
 ..مشاور یزل زد نطوریا یبھ چ.

 ..رمئو ی اومد یبرداشت:ک واریاز د شویتک ایمار
 .اآلن نی :ھمرمئو
 یکرد  دایپ گلوی:مایمار

 شاھزاده؟  تشاسخوی م یچ یه..برا:آره گفتم احضارشدرمئو
 بھم نگفت دونمی:نمایمار

 حرف اومد؟ اروی نیباال انداخت..رمئو بھ محل شکنجھ نگاه کرد:ا یا شونھ
 یقطع بشھ با پاھاش ول خی:ھووف نھ بابا..ھر لحظھ انکان داره دستاش از بایمار

 دونھ ی نم گھیم
 واقعا خبر نداره  دی:آره..خب شارمئو
 م یاعتراف ھارو بشنو دی فعال با حال بھر دونمی:نمایمار
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 م ی:بشنورمئو
 ..بھش زد رمئو ھم جواب داد یلبخند ایمار

. 

. 

. 
داخل آسانسور و در حال رفتن نزد شاھزاده سوروک  ایھمراه با ھانا و ھا گلیم

صورتش   یاز سر تا پا طنتی سالھ بود کھ ش ستیپسر جوون نوزده ب گل ی بود..م
پر بامزه  یمشک  یموھا  کردیم ییاربش از دخترا دلشوخ بود و ھم یلی خ دیباریم
و  تو کار   زدیم وھااررپر پی دستمال قرمز گردنش بود ت  ھی  شھیداشت و ھم یا

پسر رو تو  نیاستعداد ا ینوشتھ ھا بود سوروک وقت دیو جعل و انواع تقل یکپ
  گلیکردن کاملش م ھیسراغش فرستاد  بعد از توج دید ونیتو تلوز ی مسابقھ ا

  کیمکز کھ چند بار تو سال برگرده یار کنھ بھ شرط ن کاو یکھ براکرد   قبول
 یکردن و امتحانات یاز دست نده بعد از بررس شویعاد یخانوادش و زندگ شیپ

 .کردیبراشون کار م شدیم یسال ۳ثابت شد و االن   شیوفادار
 
 تی ونا تو رفاه و امنخانوادشو داشت و ا یک ھوادر عوض جدا از حقوق سورو  و

 .بودن
. 
. 

  شی و پ دنیتاق پاشھا عود ھارو روشن کردن و شمع ھارو عصاره رز تو ا مھیند
 ست ین یا گھیخدمت جلو اومد:شاھزاده دستور د

 ..تکون داد و اجازه داد برن نیبا چشم بستھ سرشو بھ طرف   سوروک
 ..اعالم شد گلیبا رفتن اونا حضور م ھمزمان
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 ..بھ تخت بده  شویتا تکه کمک کرد بھ شاھزاد ایمار
 
بھ خدمتتون   کنمی م مکرد:سال یکوتاھ م یداخل شد و تعظ   یبا لبخند باز گلیم

 خوشحالم  دنتونیاز د دمتونیوقتھ ند یلیشاھزاده خ
 ارندیو قھوه ب کیک گل یم یبگو  برا ی.مارنیجوان.بنش گلی:بلھ..سالم م سوروک

 :اطاعت سرورمایمار
و احوال خودتون  ه بودن.حالھم تنگ شد اهیکاخ س یھا ک یک ی:دلم براگلیم

 خوبھ شاھزاده؟
 گل؟ی:بلھ خوبم.خانوادت در سالمتن م سوروک

 براشون ھست ی:بلھ بھ لطف شما اونا خوبن و ھمھ چگلیم
نحو صورت   نیبھ بھتر دیکھ با یکار گل یخب.برات کار دارم م اری:بسسوروک

 رهیبگ
 ..شد  دهیچ زیخواستھ شده ھم رو م  ییرایپذ ن یح نیھم
 نحو سرورم نیتربھ :بھگلیم

 زد:خوبھ ی لبخند
ھم بلند شد سوروک دستشو  گلیاومد م گلیجا بلند شد و اروم بھ طرف م از

بود.از    نھییکھ کنار آ یطاقچھ ا  کیپشتش گذاشت و ھمراه خودش بردش نزد
 .با کاغذ چروک شده برداشت یروش نامھ ا

 نامھ نگاه کن  نی:بھ خط اسوروک
 ..تامل کرد ید رو کرد..کمکھ ازش خواستھ ش یار ک گلیم
 ..نوشتھ شده شھیم ی روز ۳:از جوھر چوب آبنوس استفاده شده گلیم

  یکنیم یبرار یدست خط کپ نیمھر ا  نیکاغذ ا  نیقلم ا  نی .از انی:آفرسوروک
 ..یسینویرو م خوامیکھ من م یبرام نامھ ا 
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  تونمی .فقط م نھک  فیصاحب دست خط ک سمینوین ی:راحتھ سرورم جورگلیم
 .. بپرسم

 ..یبپرس یتونینم یزی:نھ چسوروک
 
 دیخوای:چشم شاھزاده متن نامھ کھ مگلیم

 .دمیبخور متنو بھت م کتویک نی:بشسوروک
 :ممنونم سرورمگلیم

 :نوش جان پسرسوروک
و تارزان و سوروک متن  ایبود مار کی مشغول صرف قھوه و ک گلیکھ م یزمان
  دییروک قبول کرد و تاسو کھ یزیتا بالخره چ نکردیماضافھ و کم شی رایرو و

 !...بود ری نظ  یکردن رو شروع کنھ اون تو کارش ب یگفتن کپ  گلیکردن و بھ م
 
 
ندانھ  م تیاز نگاه رضل نویبود ا یکار عال جھیدو ساعت طول برد اما نت  یکی

بھ اندازه   یبھش پول زهیبخاطر مرتب بودن کار جا  دیفھم  شدیشاھزاده سوروک م
 ..ھفتھ کی یھتل تو اسکاتلند بود برا ھیزرو رابر حقوقش و ردوب

. 

. 

. 
 زمیعز یآنال شھیم یخوب  یبار آخر نگاه کرد:باز یرو برا نامھ

 رو آوردم یل ی:سرورم لایھا
 داخل  ای:ب سوروک
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 :کردن م ی وارد شدن و تعظ  ایو ھا یلیل
 ..روش تا کرد تا بشھ پنھانش کرد نینامھ رو بھ چند سوروک
  تکار خوب گوش بدهدم:خسوروک

 :بلھ سرورم یل یل
  ای لیدر وسا  نویا یاما جور ی بھ چھ صورت دونمینامست من نم  کی نی:ا سوروک

کھ اونو  یکنی وانمود م یملکھ جور یآماده کردن برا نیو ح ید یظروف غذا جا م
 ؟یمتوجھ شد  ی د یملکھ م  لیو تحو ی کرد  دایپ
 :کامال شاھزادهیل یل

 شم ی م دیشک بشھ ازت نا ام داجیکھ باعث ا ی بد جامان ی:اگھ کارتو جورسوروک
 کنم کاری:خاطرتون جمع سرورم خودم بلدم چیل یل

  رهینظر بگ رینلکھ رو ز ھیبھ سا ھیسا یسپاریم ونی بھ بک ھ ای:خوبھ.ھاسوروک
 ا یمتوجھ شدن خود آنالبدون 

 سرورم  شھی:اطاعت مایھا
 سرورم ھانا ھستم +

 تو ای:ب سوروک
  د یه شدن لطفا شما ھم حاضر بشآماد جلسھ یھمھ افراد برا بای:سرورم تقرھانا
 حضور  یبرا

 دیمرخص ی.ھمگ د یکن ییرای:باشھ.ازشون پذسوروک
مشغول حاضر  ھیبق ره یشد و سوروک ھم رفت دوش بگ یدستور اون اتاق خال با

 کردن لباس براش شدن
 
. 
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. 

. 
  شد یم یزیاگھ چ یافتاده ول یاتفاق کردیدر تعجب بود و تو فکر ھمش فکر م ایآنال

 ...داد یبھ باد م موند؟دودمانشویساکت م سوروکمگھ 
 

ر  نتونستن دستش برسونن پس ھنوزم منتظ  دی..شا  کردیراحت م الشویخ نیھم
 ...رو بست و تو کشو گذاشت نوشت یکھ داشتو و م  یدفترچھ ا یلیبود...با اومدن ل

 با روغنمعجون و پودر اوردم.. یماساژ بدنتون مقدار ی:ملکھ برایلیل
 .م:ممنونیآنال

 د یرو تخت دراز بکش دیای:لطفا ب یلیل
با چھره بانمک و   شھیمثل ھم  یلیبلند شد و رفت رو تخت ل یاز رو صندل یآنال

کنھ  یقاط  یکھ داخل ظرف مس  کردیسر معجون ھارو باز م  یکی یکیمھربونش  
 ...درست کردن روغن ماساژ یبرا

 
 ..دادی سن انجام مبھ نحو اح د یفتاد باحرف شاھزاده ا  ادی دیلرزیم یکم  دستاش

 ..وقتش بود..صداشو متعجب کرد حاال
 ..من ی:با..بانویلیل

 شدهی:چایآنال
 د ینیبب  دیھست با یزی چ ھی:یلیل

 ..ی:چیآنال
مچالھ  یلیکاغذ خ ھیو دستش کھ داخلش  یلی بلند شد و بھ نگاه خشک شده  ل فورا

 ..شده بود
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 ھ؟؟؟ ی:اون چیآنال
 ..دمید نویو داخلش ا ھیخال دمی کردم د و بازروغن ن یمن..سر ا ی نوبا دونمی:نمیلیل

کھ   کردیمچالھ رو باز م اط ی...با احتزدیقلبش تند تند م دی فورا کاغذو ازش قاپ یآنال
 ..پاره نشھ..بعد با دست صافش کرد

 گم شو دنبال کارات یکنی بر و بر منو نگاه م ھی:چیآنال 
 ..:چش..چشمیلیل
 
 

بھ   یتو مشت گرفت:واموھاشو سفت  گوشش و کنار  یبلند شھ کھ آنال خواست
 ؟؟؟؟ید یدرز کنھ فھم ییجا ای یبگ  ییجا نیاگھ درباره احالت 

 ..دمی نھ شن دمید  یزیمن..نھ چ ی:من غلط بکنم بانویلیل
 ای ول کرد:خوبھ.حاال برو تا صدات نکردم تو ن  دستشو

 ...رونیکرد و تند رفت ب  می تعظ  گھی بار د یلیل
..اشک  زشیخط مادر عز از کرد...خودش بود..دستاز اول نامھ رو بر اند یآنال

 یشگی عطر ھم ی تو چشماش جمع شد و نامھ رو بو کرد..ھمون بو بود...بو
 ...یوحش اس ی یمادرش بو

 
 

 ...:مامانیآنال
 ..رو شروع کرد بھ خوندن نامھ
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  گرگ باھوش مادر زمیعز اسیآنال
ر تالشم کھ زودتر بھ ا دام ھیچھ ساعت  دونمیسھ نمنامھ بھ دستت بر نیکھ ا یزمان

نگران نباش من   میکن یم ییتو قلمرو کارا میباشھ من و برادرت دار دهی دستت رس
.اما دختر  یندار یو اصال احساس خوشبخت یکھ تو چھ قدر در عذاب ھست دم یشن
از اآلن از   یبرسون  ھدافتامن و برادرتو بھ   یتونیباش تو م یو شجاع یقو

 ھی کتاب خانھ سلطنت یکھ تو یبھ پسر جوون یتونیم یخونیکھ نامھ رو م  یلحظھ ا
 کیاون بھ من و برادرت وفاداره و قراره مارو تو  یکن نان یاطم گلھی و اسم م

من آروم  یو زمان میتصرف کن اھویکاخ س م یشورش کمک کنھ ما قصد دار
تمام تالشتو بکن کھ   ی.آنالنھیبش یلعنت سوروک اون یجا یکھ برادرت ک  رمیگیم

 کھ یوعده ما نزد ینزنده بمو
 رو فراموش نکن.دوست دار تو مادر ربکا گلیم
 
لرزون اشک رو گونشو پاک کرد و بھ اعماق فکر فرو رفت...مادرش   ی دستا با

رو از   ایبدبخت نی ...اون موقع انتقام تک تک اگرفتنیاگھ قدرتو دست م یو ک
 ..گرفتیم  سوروک

 ..مونمیم  یمامان...قو مونمیم  ی:قویآنال
 ...کرد میجاست قا نی امن تر کردیکھ فکر م ییجا تو رو نامھ

. 

. 

. 
و بھ   دشیبوس یکرده بود با حرارت م رشیچسبونده بودش و کامال اس وارید بھ

 ی..ھمراھنھینھ صورتشو بب ادینھ صداش درب  ذاشتیمطلق نم یکیخاطر تار
 ..بود دهی..ترس دادی مبھش لذت   اما بوسھ کردینم

 ..کردش رد لباس ریاز پھلوش از ز دستشو
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 ..د یلرز تنش

 ....ولم کن برم یھست ی:توکیلیل
 ..گھید  کمی ..سیھ+

 ..لبش گذاشت یبوسھ رو رو نیآخر نکھی از ا بعد
 یراھرو ی کردش بھ انتھا ت یدست گذاشت رو شونش..ھدا  یکیھمون تار تو

 ..ومدیرودخونھ م  یو صدا  داریدص کامل ماه پپنجره کھ قر کی..و نزدکیبار
 ..یکیتو تارعقب رفت  خودش

 نمت یبب  یزاری:چرا نمیلیل
 نره من ازت خوشم اومده ادتی ..برو االنھ کھ ملکھ صدات کنھ.. ینی بیبھ وقتش م+

 ..رفت ھیسا ھیمثل  بعد
  دیاش برداشت لبشو گزاونور تر نقاب رو از رو چشم یرو لباش بود و کم لبخند

بعد خودت   یشد تا عاشق  میک یمرتب کرد..فعال بھ نفعتھ ندون شویخی  یوھام و
  یکن یدنبالم م

. 

. 
 
 ..نقاب دار بی:پسر عجیلیل

  یافتاد..از گرما شی پ قھیچند دق  ادی..دستشو روش گذاشت و زد یتند تند تند م  قلبش
 ...داشت یبود بھش احساس خوب یھرک بھیتنش خوشش اومده بود..اون غر
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  کردیمطبق نقشھ سوروک و فکر  یدر گذر بود آنال شب و روزھا پشت سر ھم
فرستاده مادرشھ در ارتباط بود و اونچھ الزم بود تا سوروک داشتھ باشھ   گلیکھ م

 کردیم یباز  ینقششو خوب کھ نھ عال گلی!م دادیبھش م  گلیم قیرو راحت از طر
گفتھ ھاش بود   ریتاث  حتکھ خودشم ت کردیاجرا م  یآنال یرو برا ییو سکانس ھا

  یا  کھی د یسوروک داشت کارا گھیبود..از طرف د یھم عال شیپردتز ایاون رو
بھ دست ربکا و   میینامھ ھا ایو تقلب دست خط آنال   گلی!با وجود مدادیھم انجام م 

کھ اونا انتظار  قھ یدرست بھ اون طر زیھمھ چ کرد یو وانمود م رسوندیم یک
 !...بود تا روز موعود برسھ ردهک  اریدارن..و خودش سکوت اخت

ھا و قلمرو ھا  فرستاده شد ھمھ   نیمام سرزمنامھ ھا و فرستاده ھا بھ ت دعوت
 ..در قلمرو ھکتوالس آماده کرده بودن اهیجشن بزرگ کاخ س یخودشونو برا

دورگست  عھد یاومدن ول جشن خبر نیکھ ا  شدیمھمھ اشراف زاده ھا  یبرا تصوز
خوشحال بخاطر  ی...و عده اشتریبودن از قدرت گرفتن ب دهیترس  یو عده ا

 خواستیکھ م  یو باز دشیدر مورد نقشھ جد ریدر حال تدب منافع..خود سوروک 
 ...راه بندازه

 ا یخودش و آنال یھا سپرده بود برا اط یخ نیسوروک بھ بھتر  دیموعود رس روز
 زیزمرد..ھمھ چ  یطال..و تاج ھا  یھا دیمروار بیز ترکا یدرست کنن لباساس لب

تدارک  ژهیھانشون وخانواده ھمسرشو با ھمرا زیسوروک م نی آماده شده بود ھمچن
ھمھ احترام   نیاز ا ا ی..آنالودبود و براشون فرش قرمز انداختھ بود ھنگام ور دهید

بود کھ قراره قدرتشون  حال خوش یگاھ ینداشت ول  یدر شگفت بود احساس خوب
 ...بشھ دهیبھ رخ ھمھ کش

  یو چراغون ینور پرداز لش یقصر گفتن زبان قاصره برخالف م فاتیتوث از
ھا و شراب ھا لباس ھا آراستھ  وهیم نیراه انداختھ بود از ناب تر یکوھباش  اریبس

بود  و اجرا ھا و رقص..سالن کامال آماده شده  یقیقصر و پخش موس یکردن سرا
استقبال قرار  دو مور دنی رسیم یگری پس از د یکی یاشراف  یمان ھاو مھ

شدن رو  کھ حتما خبر بچھ دار شدنی مطمن م شتریقصر ب دن ی...با دگرفتنیم
 ..بده  خوادیم
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بھ   یقد نھییکھ رو شونش بود رو خدمتکار برداشت..مقابل آ  یکیکوچ دیسف کرک
بند   یھا  زیبلند با او یا..سرشانھ ھیبا طرح شاھزادگ  یخودش نگاه کرد لباس 

  یاز دکمھ ھا نھیس  یو جلو یلباس کامال مشک ییصاف و طال یمانند دکمھ ھا
بھتر و  وھاشوداشت م یاضافھ و کمنت سا کیبدون  یلباسش تن خور ییطال

سرش   یدرست کردن و تاج مخصوصش رو رو ی ا گھیمرتب تر از ھر زمان د
 ..وصل کردن گشیرف دطرف کتف بھ ط کیرو از  ییالط  ریگذاشتن.زنج

 ای:ھاسوروک
 :بلھ سرورم ایھا

 بفرستھ رونیتر ب عی:بھ لورکس بگو ملکھ رو سرسوروک
 :اطاعت شاھزادهایھا

کھ   یانگشت انداخت.افراد شوییمدتب کرد و انگشتر عقرب نشان طال ونش یآست سر
 دن یبھش پاش یھم اوردن و دوران کیمشغول حاضر کردنش بودن عطر تازه الل

 ..رفتن رونیو ب ق انداختناتاقو بر
 ..دی رو سر تولھ ببرش کش یرفت دست نھییو آ زیطرف م بھ

 خوشبگذره یلیقراره خ ی:از جشن و سرور متنفرم ساگوا ولسوروک
سوروک گوش نواز  ی و براگوش خراش  ھیبق یکرد کھ برا ی تعره کوتاھ ساگوار

 بود
و تعادلشو از  دیکش  ریلحظھ سرش ت ھیاتاقو ترک کنھ  خواستیکھ م  یا لحظھ

 ..نگرفت و بھ ھدفش فکر کرد  یدست داد..اما جد
 اما ازکھ تم یرنگ یلباس سرمھ ا ا یآنال وستی پ  ایبھ آنال یشگیما گرد ھم سر

دکلتھ صاف بود و   ھنیس  یداشت از باال یبود و دامن باز و پف ینیپارچھ شا
  یدستشو برامرتب داده بودن و فرق باز با تاج ھمرنگ.. یموھاشو کامال موج ھا

..وا اعالم ورودشون بھ فتنر ن ییسرا پا ی و از پلھ ھا گرفتشونیکامل کردن باز
مخصوصشونو پخش   ی قیموس یت قصر صحبتا قطع شد و گارد سلطن یمھمانسرا 

فرو آوردن..و  میو قلمرو با روش خودشون سر تعظ انیفرقھ و اد یکردن تمام 
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رو   تیموقع نیا کردنیرزو مآ و کردنی ن.اه م ایبا حسرت بھ آنال یزنان اشراف
 !داشتن کھ اون داشت

قرار گرفتند..و بعد از   گاھشونیتا سوروک و ملکھ سر جا اوردنیباال ن سرشونو
 ..ه بود شروع شدشا یبرا یھمھ کھ نصفش فقط چاپلوس  یدرود فرستادانا اون 

 تیبراشون رضا یپس فقط با لبخند ظاھر دونستیم یبھ خوب نویا  سوروک
 ..فرستادیم

 نی خوش آمد  یمن ھمگ  یھمانای:م سوروک
 د یکن یمارو ھمراھ دیخواھیم افتیض نیکھ در ا می:خوشحالیآنال
  ستیما سعاد  یشما برا  تفایمن شاه بزرگ بودن در ض یبانو+

دادن خبر    یبرا افتی ض نیکھ ا  دیتصور بکن د ی:بلھ سعادت...شاسوروک
 یقلمرو ھا فرصت ری ساو بخاطر امورات ھکتوالس  ریبھتون بگم خ دی .باعھدهیول
با   میبھ اونا سربزن ایبود کھ خانواده ھمسرم رو بھ قصر دعوت کنم  امده ین  شیپ

رو   یشاد  نیا اشم مھکھ درکنار ھ میگرفت مویصمت  نیا زمیعز ی ایمشورت با آنال
 یب   میھنوز وارد ھکتوالس نشدن اما ما منتظر ھست می ھرچند خبر دار شد  م یبرپا کن

 لبا استق یصبرانھ برا
براش دست زدن و با لبخند نگاھش   ا یآنال یحضار در جمع حت ھمھ

 ..کردن..سوروک دستشو بھ نشانھ سکوت باال برد
کمرشو گرفت  مانھی انداخت و صم ینگاه پر از محبت ایآنال..بھ نی:و ھمچنسوروک

 ..و بھ خودش چسبوند
 

 ی قدرتمندم ک و زی..برادر زن عز زمیعز  یا یلناآ یبرا زهیسوپرا کی نی:ا سوروک
بدم و اجازه بدم    یا ستھیھکتوالس پست شا یتو  نجایخودم ھم یکیرو در نزد

 ..ما محکم تر بشھ مانیپ
 !...غرق در عجب ایو آنال دست زدنا شروع شد دوباره
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 ..بود جلو اومد اهیپر ساون نتیکھ ز یبی با لباس مخصوص و عج ایمار
 اآلن وارد قصر شدن نیھم یک جنابی و ربکا و عالانب :سرورمایمار

رسا از جا بلند شد:خب   یو با صدا دیزد و دستاشو بھم کوب  یلبخند پھن سوروک
از بانوھا و  دنیبھ قصر رس زمیعزھم از خبر خوش.مادر زن و برادر زن  نمیا

ر  د رو بردارند و زی م یسرخ رو یگل ھا ایھمراه من و آنال کنم یحاکم ھا تقاضا م
 ..کنن مونیھمراھ  ییخوش آند گو تیا

 زمیھمسر عز ایداد:ب ایبھ آنال شویکیشاخھ گل رو برداشت و  خودشم
قرمز لبالب فرش  یقصر رفتن بنز مشک یرونی بھ محوطھ ب ییبا خوش رو و

شروع شد و   یباز ش یرد و گارد مخصوص قصر در رو باز کردن آتتوقف ک
 ..کردن میت تعظشوبلشد..و ھمھ مقاھوا پخش  یگلبرگ ھا تو

 
فرش قرمز راه رو بھ طرفشون  یاز تجمع جدا شدن و رو ایو آنال سوروک

 ..مودنیپ
  تیاتھ  ینداشتن و ب نویو مادرش در تعجب فراوان بودن و اصال انتظار ا یک

رو از  زیچ  ھیبود..!سوروک اصال خوش مشرب تبود..سوروک  دهی ربکا ترس
نامھ ھاش  بھ دست مادر   کردیم کرف کھ یآنال تیاون سھ خوند !رضا یچشما

 تشونکھ دس یینامھ ھا کردنیکھ فکر م یربکا و ک یو احسلس زرنگ دهیرس
 ..رفتھ شی طبق نقشھ پ  زیبود و ھمھ چ یاز طرف آنال دهیرس
 ..اومد بھشون خوش آمد گفت رونی بغلشون ب از  نکھیبعد از ا یآنال

 سپاس گذارم  د ینیک ببارتدبرامون  نقدریکھ ا کردمی :شاھزاده...فکرشم نمربکا
 نیشما سنگ تموم گذاشت  گنی:بلھ شاھزاده..مادر راست میک

 نیو ا  د ینکردم شما از خانواده من ھست یرو شونش:ھاھا کار دیکوب سوروک
 رهینسلو بھ دست بگ  نینوه شما قراره ادانھ ا شھی ممحکم تر  مانیپ
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 ..کردن م یتعظ  دومرتبھ
خواھش   دیآمادست و شما خستھ ا امش  زیم نیخوش آمد اری:بھرحال بسسوروک

 ز یعز یبانو ربکا و ک  کنم یم
 دییبفرما زمی:بلھ مادر و برادر عزیآنال

 
. 
. 
. 
 بود..ظروف طال یو آراستگ  اهیداشت تماما از چوب س یتا صندل ۲۰۰شام  زیم

 !ھم کامال طال
و بھ  یکنار بانو ربکا و ک   یھا یدر راس نشستند   و صندل یو آنال   سوروک

بھ خوش اتفاق افتاد و سوروک سرحال و  ییرای اشراف زاده ھا..پذ  ھیبق بیتتر
..و ربکا ھر کردیمعاشرت م یو آنال یخانواده آنال ژهیقبراق با مھمانا و بھ و

 ..کنھ یندار خود پ کرد یم یبھتر سع کردیمخطر احساس   شتریلحظھ ب
حرف  یشما داشتم درباره مسئلھ ا دنیقبل از رس زمی:برادر زن عزسوروک

و   یریرو بھ دست بگ  یبخش تیھکتوالس حاکم نیبھ فکرم زده کھ تو ھم زدمیم
من   الیما ..خ یو برا یھست یآنال کیکھ نزد نطوریا یبش یسلطنت  یاز پست ھا

 ..راحتره
 یدست شی بگھ کھ ربکا پ ی زیخواست پ یانداختن..ک یا بھ ھم نگاھربکو  یک

 سرورم   م یستیلطف ن نیکرد:سزاوار ا
 زم؟یعز یای نھ آنال دمگھیروازا:سسوروک

 
با جون دل   دیرو با نیرحمتش کرده پس ا ق یبانو ربکا سوروک شمارو غر+
 !دیریبپذ
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خنده ھم لبخند  بھ ربکا انداخت رو باعث  یجنوب نیکھ حاکمھ سرزم ی ا کھیت
از حاکما خودشونو  یک ی.. یبھ روش اشراف گھیعد از چند تا متلک دسوروک شد!ب

 بھ رقص دعوت کرد
 .دارم با تمام جمع یصحبت ھیفقط قبل از اون من  ھیھم فکر عال یلی:خکروسو

 :مشاور لطفاا یطرف مار روکرد
 :اطاعت سرورمایمار

سوروک  لید و اونو تحوده شاور یا  شھیطومار مانند ش  یجا ایاشاره مار با
 ..دادن

 ..در دست گرفت و از جا بلند شد سوروک
 

طومارو باز  یو و متعجب آنال  یا و کبکر توجھ بھ نگاه پر از ترس یب  سوروک
 ..نھی بینم  گھی..دکردی کاغذ چروک شده ربکا حس م دنی کرد..با د 
ون خواستم  فرستادن اما چ ایبھ آنال ینامھ ا زمیزن عزقبل مادر   ی:مدتسوروک

کردم و نخوندم گذاشتھ   ینگھ دار ییکنم تا بھ امروز نامھ رو در جا زشیاسوپر
  میو جمع قرائتش کنم..و از عشق خانواده ھمسرن شوبودم کھ در حضور خود

 ..بھ دخترشون و خودم  بدونم شتریب
 ن؟ییفرمایرخصت م زمی:مادر زن عزسوروک

 ..ش بوداب دھنشو قورت داد و تمام نگاه ھا طرف ربکا
 نیو در حضور ار یو خانوادگ یمسائل شخص کنم ی م شنھادی:سرورم من پربکا

 م یبد  حیرج..و رقص رو تم یجمع بازگو نکن
 ..و اتفاقا ھوس رقص کردم خوام یازت م نوی:بلھ ھمسرم منم ھمیآنال
  یآخھ تا بھ حال نامھ ا گھیبھ دامادش م یمادر زن چ ھیمن مشتاقم بدونم  یول+
 نکردم افتیدر

 ...سوروک یخنده جمع حت  یصدا
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  ی..پس طبق عدالت رازنم ینم نیسرمم زمحرف ھم ی:بلھ..منم موافقم ولسوروک
 !کھ نامھ رو بخونم؟ ییمخالف ھا.. یریگیم
 !وجود نداشت یمخالف  یرا چیبود ھ یدنید
 

 باال انداخت:متاسفم ملکھ من یشونھ ا  سوروک
 ..رو باز کرد نامھ

 ..ع مادرگرگ شجا زمی عز یای:آنالسوروک
 ..ستیپس اسم من کو منصفانھ ن یپارت گنیکھ م نجاستیبھ ربکا انداخت:ا ینگاھ
 ...دنیخند جمع
 !...ماتیکا و کربو  یآنال

از وضع سختت خبر دار  یبھ سخت ق یاخبار و تحق یادامھ داد:بعد از کل سوروک
 ..کرده یکھ شاه تورو زندان دمیشدم و فھم 

 ..و چشماشو کز کرد دیگز آورد..لبشو  نییرو آروم پا نامھ
 

 شده؟ یزندان یکنیمر کھ فک ینگران دخترت نقدری:بانو ربکا..اسوروک
 ..تعجب کردن ھمھ

ملکھ در ارامش و رفاه بودن و کامال در اداره  میما بھ ھکتوالس اومد شی پ یمدت+
 ..بانو ربکا مضحکھ کنھیمملکت نقش داشتن شاھزاده عاشقانھ با اون رفتار م

کردن جمع ..  ھیرو زد!برعل ریت  نیشد اول  یلبش جارد رو لبخن سوروک
 ..تکوحاضر..!و ربکا س

 
 ..دستشو بھ نشان سکوت باال برد:ادامھ داره سوروک
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  میتا قصرو تصاحب کن می کنیم ییکارا ھی میدار یمن ک  ای:نگران نباش آنالسوروک
 ...میداریدونھ بھ دونھ از سر راه برم میسوروکو دار یو تموم وفادارا

 ... پچ پچ ھا و یصدا
و کھ ھمسر ت نیھمچنو د:کھ رنگش مثل گچ شده بود نگاه کر یبھ آنال سوروک
معجون دست ساز خونشو منجمد   کیکھ با  میدار یراھ یکیو بھش نزد  یسوروک

 ..!یزی خونش بر  کیاون مجعجونو داخل م دی...تو بامیکن
 ...کنم یتکون داد:اوه نھ...بانو ربکا باور نم  یسر

و عشقش   یخبر نداشتھ و واقعا بھ زندگ  یچیانگار از ھ کردیم  ینقش باز یجور
 ...دادیشده...حال بدو داشت از خودش نشون م تانیخ

 ...دادیک نانھ رو ادامھ ماعتراضا باال گرفت..و سورو  یصدا
 

 ..شل کرد ی از دست آنال دستشو
 بود نھ؟ ی :شوخآورد و بھ ربکا نگاه کرد  نییپا یکرد با خونسردنامھ رو تموم و
 ربکا خائنھ دهینقشھ قتل شما ھم کش رم؟؟؟؟؟؟؟سرو یشوخ+
 خائنھھ لکم+
 گرگ ھا خائنن+

 ...کردنیمجازات م ی اعتراضا بلند و بلندتر شد..ھمھ فقط تقاضا یصدا
 مانوی پ نیا  خواستمیچرا؟من م ؟آخھیاز خودت ندار ی:مادر زن..دفاعسوروک

 ...محکم کنم
 

ھا  یلیخ  رفتیتر مربکا باال و باال ھیقصاص قبل  ی ااعتراضات بھ شاه بد یصدا
 ..لحظھ بودن ن یمنتظر ا
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شما روز تاج   یاز قول ھا یکیسرورم سوروک قصد جسارت ندارم اما +
ھمسرتون ھستن   لی چون از فام دیعدالت بود اگھ از اونا بگذر یبدگزار تونیگذار

 ..زننیبھم م مانویو قلمرو ما با شما پ  د ی..عدالتو نقض کرد
 ..سکوت کرد  سوروک

 ..کردن دییرو تا ایلیھم حرف حاکم و ھیبق
 ..ننوشتم یزیچ نیتوطئست من ھرگز ھمچ نی..اکنم ی ھش مواخ :سرورمربکا

 ...بانو ربکا...اما دست خط و مھرتون دیشما درست بگ  خوادیدلم م  یلی:خسوروک
 

 ..:سرورم توطئستربکا
 ..ھ یق قانون مثل بقبشن طبمجازات  د یبا میموافق ایلیسرورم ما با حرفم و+

 ..کار انتی:قانون...درباره فرد خسوروک
کار اگر ھمسر باشد از مقام  و پست اخراج شده و باطل  انتیاومد:فرد خ و جل ایھا

  مانیکردن پ
 ...:نھیآنال
 عضو و شکنجھ  کی...قطع ھی:و درباره بقایھا

 ...ی:اوه آنالسوروک
 ...کردیم  ھیزانو زد..و تند تند گر ایآنال
 ..شد یکی  ھیسوروک و نظر بق  م یتصم تی در نھا اما

 ..دیاری. و ملکھ رو بھ  اتاق من بدیرببو ربکا رو  ی:ک سوروک
 درود بر شاھزاده عادل+
 ...درود بر سوروک+
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و   دیرس انیاون سھ تفر بھ پا یو التماس ھا  ھیو داد و گر غیو سرور و با ج جشن
و سرنوشت  ایآنال د...اما روز بع یحکم بودن...برا یظر اجراھما منت 

 !شومش...!در اتاق شکنجھ مخصوص خود شاھزاده
 
. 
. 
. 

جون  گھی...ددی کشیآخرشو م یداشت تفس ھا  ایضربات محکم شالق ھا ریز یآنال
تاب  شیگھواره ا یصندل یمردن نداشت سوروک رو یبرا یالتماس کنھ حت  نکھیا
 ..کرد یدود م گاریو س خوردیم

 ایھا ھی:کافسوروک
 :اطاعتایھا

 نی ا باو  زمیتنت بزارم ھمسر عز یرو ییآبرو یب نی:حاال وقتشھ مھر اسوروک
 ..ملکھ بودن و ھمسر بودنتھ  انیمھر پا

 ..داخل کوره مھره بردگان ھکتوالسو در آوردن از
 :کدوم قسمت سرورم؟ایھا

 چپ  ی:پھلوسوروک
 :اطاعتایھا

 ..کرد قو ترکدردناک بود..و اتا  یرو تحمل کنھ بس  نتونست صحنھ ایمار
سرش   ی باال یلرو لبش بود..و تا لحظھ   از حال رفتن آنا یپوزخند سوروک

 ..بود و سوختھ بود یمھر زد کھ خون یجا یموند..ناخنشو رو
 !دیببر نجای اشغالم از ا  نیا د یکن ز یتم نجاوی:قشنگ شد!ا سوروک
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رابطھ  کیگرفت تا اتفاقاتو با  شیراست حرمسرا رو پ کیرفت و  رونی اتاق ب  از
 !ببره ادیلذت بخش از 

 
 
 

 ..ردمچش در آو یسوزنو از رو  نیآخر
  شیپزشک فیتو ک لو یداد و چشماشو بست..مون وسا ھیو تک  د یکش نییپا  نشویآست

 ..گذاشت
 نگو چھ قدر اوضاع بدهو تارزانم ھم  ای:بھ مارسوروک

 حرفو زدم؟  نیمگھ من ا ھیچھ حرف نی:سرورم امون
 ..ت ساکت شدکھ بھش انداخ  ینگاھ با
 ..ارشی بست..و داد دست دست  فشویک

تموم    م یما واقعا دار یبده ول  یماریب نیا  گمی ن بھتونم م.مه.:درستھ شاھزادمون
  یشمارو حت یماریب  نیاما ا  می دیم  رییھربار فرمول داروھارو تغ می کنیتالشمونو م

 ..ھیداد منشاش کجاست از چ  ص یختش قا یدق شھینم
 کھ؟ ینزد می زندگ انی:پاسوروک

 
 یشاھا شمافتھ  یاتفاق نم  نی نگاھش کرد:نھ سرورم ا  یدیبا نا ام مون

  ستم یحرف نزن بامن پروفسور ...درستھ من بھ اندازه تو توانا ن یا شھی:کلسوروک
 پس روراست باش  ارمیاما سر در م

از سوروک اجازه نشستن خواست  رونیگفت بره ب ارش یو بھ دست د یکش ینفس مون
وعده گذاشت زبونم الل  شھینم یکھ حت ھیجور تونیماریم..بو بعد حرف زد:سرور

  گھیروحتون د دیکھ در اثر خون دماغ از حال بر نباریممکنھ ا یه حتردنک  ییخدا
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مشورت کنم چون قطعا    انم با دوست  تونم یمن نم  دیستین زادیبرنگرده..شما آدم
 ..یست یکھ انسان ن دوننی م نتتیو اگھ بب ننتی بب وانخیم

 ..مدونی:م سوروک
 

 ..گمب ایاول بھ بانو مار خواستم یبود م یشاھزاده...مورد مون؛اما
 شنوم ی:م سوروک

 ...مکث کرد یکم مون
 .کردی م سیدانشگاه آکسفورد تدر یمن تو  یاز ھم دوره ھا یکی
 ..نگاه منتظر سوروک ادامھ داد دنید با

 ..رفتی از حدش جلو م ادتریداشت کھ چون ز یشاگرد ھی:اون مون
 مون  ادیکھ مرزو رد کنن خوشم نم ییز اوناکرد:اقطع  حرفشو

ھنوز دانشجو بود   یادامھ حرفو بگم..حدش ندونست مثال وقتا ام دونمی :بلھ ممون
چون از  دیکھ کش یھ زحمتاجازه بھ اتاق عمل رفت و ..خالصھ با اون ھم  یب

 موندو ھمونجا رھا کرد یشدن منع شد تو دوران انترن یپزشک رسم
 ؟:تھ داستانسوروک

رفتن نگ ر ...اما بخاط رینظ ی..برنینظ  ی:سرورم من مقالھ ھاشو خوندم بمون
 افسرده یمدت یشده حت  نی خانھ نش دم یو شن دنیجا بھش کار نم چی مدرکش ھ
 .:تھش بودسوروک

کمکمش   یلیو اون خ شھیآشنا م یبا روانپزشک  ی:نھ سرورم. بعد افسردگمون
و چون کار نامزدش   کننی زد منام کایبرگرده  ھمون امر یکھ بھ زندگ کنھیم

برگشتھ کره    و تو سئول  شھی م ی.مدت    اد یسئول اونم ھمراھش م شھیمنتقل م
مقصر  و ھگرفت ی..تخصص منو داره.. ..اون از آدما دورکنھی م یزندگ

 . کھ دونتشونیم
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 ؟یربطش بد  ی خوایکھ بھ من م یزیرو ول کن چ شی:داستان زندگسوروک
 .....رمئو گلی م کرد.مثل من..مثل بشھ باھاش صحبت   دی:شامون

 ھیو حال منو بھ بق ھیقض نیات بزار.و اقمالقرار  یکن  ھشیتوج ی:تونستسوروک
 ی نگو.مرخص

 .باھاش حرف بزنم  کنمی م ی:چشم سرورم.حتما سعمون
 
چند ساعت قبل   یو ذھن و شلوغش...وقت ییشد دباره تنھا یرفتن اون اتاق خال  با

قطع   یبھ جا یشد و ک ختھیمتھم شد بھ دار آوھ ک یمیحکم اجرا شد ربکا بھ جرا
 نی ا  دنیبا د  یاز چشم ھاش بود...آنال یکیشد در آوردن ھ فتکھ گر یعضو بھ را

شد و   د یتبع یبھ قلمرو دور  ی..ک  دیخندیو ھمش م ھا شد وونھیصحنھ ھا مثل د
 ..از شاھدخت ھا  یکی یزیبھ کن  ایآنال

 
 نقدریرزو کرد کاش حداقل ارداشت..آکنارش ب یرو از رو عسل خوندیکھ م یکتاب

کھ کنار  ییبشھ.. ورق زد و از جا  یقو یکاف  زهداتا قلمرو بھ ان موندیزنده م
 ...نخونده بود شتریاگراف بگذاشتھ بود رو از سر گرفت...چند پار

 ..رمئو داخل شد کھ
 :درود شاھزادهرمئو

 ی کرد ری:د سوروک
 نیدار مکاریشاھزاده حمام بودم.چ خوامی:معذرت مرمئو

 نی:بشسوروک
 ...مبل نشست سکوت  یرو رمئو

 ھ ی ار:درباره مسوروک
 افتاده؟؟؟؟  ی:بانو؟اتفاقرمئو
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 ...وفتھی:اتفاق داره مدیآروم کش ینفس سوروک
 ..بودحد ممکن نیصداش در آروم تر تن

 ..سرورم فھممی:نمرمئو
  رمئو یعالقھ دار  ای:وانمود نکن بھ مارسوروک

نکرد و سرشو  دایدر عوض شجاعتشو پ یبگھ..ول یزیدھنشو باز کرد چ رمئو
 ..انداخت

 ..باشم   دیجد ی شگویفکر پ  شمیمجبور م یرفتارت ادامھ بد بھھ :اگسوروک
 یول  کرد یو ازخودش دفاع م شدیباز م ششیرمئو ن  بود  ی عاد ط یدر شرا اگھ

 ..حرفا بود و لحنش محکم نیتر از ا یسوروک جد
 زادم؟یچون آدم  ی:بھ چھ جرمرمئو
 ..تی...رو بھ عصبانختیریم سرشو بلند کرد..چشماش داشت بھم  وکسور

 یزادی:چون آدموکورس
 ؟ی متنفر زادایاز آدم نقدری:ارمئو

 
 یکھ فکر کن یزیاز چ  شتری:ب سوروک

  زادیفقط با آدم گھیکھ م ھیکھ ممنوعست..چھ قانون ھیزد:چھ قانون یلبخند تلخ رمئو
 ...نھ؟؟؟..من امتحانامو پس دادم شاھزاده

  کنھینم رییتغ نیا  ی زادی..تو آدمیدونیم یزد :از امتحان چ یپوزخند سوروک
 ممنوعست.منظورمو واضح بھت گفتم رمئو ریو ومپا زادی رابطھ آدم

نظرو نداره شاھزاده..چرا  نیا ایقورتش داد:مار یبھ سخت یکرد...ولبغض رمئو
 یپرس ینظرخودشو نم

 اجازه و حق انتخاب نداره ای:مارسوروک



140 
 

از  ر پ نگاه دنی..با د ی اصال مھر داغش کن ای..یشالقش بزن دمی ش؟؟شایکشی:مرمئو
 ..ساکت شد  تش یعصبان
رو  ایمار نی ھم ادمھیمن  اد ین ادشی یتو انتخاب کن ..ھرک نمیباشھ شاھزاده ا :رمئو

 ...ادشھی ای..خود ماریچھ قدر شکنجھ داد 
 تاوان داره یی:ھر خطاسوروک

م عشق  جرھ ؟؟عاشقت شده بود...و ببود؟؟خطا  نی ا  شیرمئو:خواستت و نخواست
 ..یاوردیکھ سرش ن  ییچھ بال

خطا   موندیم  ادشی د ی چرا پس خودتو بھ اون راه نزن متنفرم .با یفھمی:م سوروک
 ..کرده
 باعث اون خطا شد سرورم؟؟؟  ی:کرمئو

 
 ..و من حرفمو زدم ھیبھ گذشتھ رفت:کاف یکم سوروک

 ..:من حرفمو نزدمرمئو
 ؟ی:دوستش دار سوروک

 ...:رمئو
 شھیمن :عاشق ترسوسوروک

 ..ستمی :ترسوندیرو گونش چک  یسرشو بلند کرد و قطره اشک رمئو
 زنھیم ب ی.عشق تو بھش آس ی :پس وانمود کن دوستش ندارسوروک

 نھ؟یبب بیآس ی:نگرانرمئو
 :نگرانم سوروک

 ..کنم ی:من شکنجش نمرمئو
 ھیو نابود بی:رابطھ ممنوعھ آسسوروک
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 :من دوستش دارمرمئو
 حواست ھست؟؟؟؟؟ یزنیحرف م یدار  ی:درباره کروکوس

باره :حواسم ھست سرورم..رو زانو نشست..حواسم ھست..دررمئو
 عالقست  ھیاز  شتریب یلی..اما دوستش دارم..خای خواھرتون..بانو مار

 
اومد و رفت طرفش..رمئو  نییرو ھم گذاشت کھ خونسرد شھ از تخت پا چشماشو

 ..سرش ی سرشو انداختھ بود..رفت باال
 کھ برادرشم ادی م  ادمیخواھر منھ اما من  داینم ادشی:اون سوروک

 !برادرش سا سوروک شاھھ دونھی کس نم  چی:و ھرمئو
 

 ت یبھ من گفت اگھ بدونھ واقع  یاحمق یشگو یچرا!کدوم پ یدون ی:و تو مسوروک
 شھ؟؟؟؟؟یم نھ؟تباهیب یروشن نم ھیچ
 ..بندمیدل م دونستمی مو اشکش باز سر خورد:ن دیکش  ریداد سوروک سرش ت از

ن باھوشھ چو  ایچون مار یکن ییشگویوقت اجازه ندادم براش پ چیھ ھت:ب سوروک
بمون و   شگویرو..پس تو ھمون پ ھیازتوش قض اره یدرم یاگھ براش حرف بزن

اون ھمون مشاور و دست راست من.بھتره فکر کنھ از جانب من رد شده و 
 اجار کنھ و تا ابد اجازه ازدوکھ کرده مجبوره در خدمت من ک ییبخاطر خطا

 ..داشتھ باشھن
 ..رو ھم فشرد چشماشو
داشتھ و   یبدونھ پدر خودش باھاش رابطھ جنس نکھیابھتر از   یلی:بھتر خسوروک

و مھر ننگ   نییاتاق بندازه پا ن یبھ مرز جنون رفتھ خواست خودشو از بالکن ھم
سال ھا داستان بر  ھ ک یبھتر از اونھ دختر یلیرو از جانب ھمون پدر خورده..خ

..و دوباره ظاھر  دهتوسط پدرش کشتھ ش ییآبرو یبخاطر ب  کھه بود نیا
بھتره رمئو کھ  یل ی ...خالستیساا شی بھتر از اونھ بدونھ اسم واقع یلیبشھ..خ
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  الیکھ من بھش زدم..ساا ھیدرد ناک تر از ضربات یلیگذشتھ دردناکشو بدونھ...خ
پس ازت ..در امانھ. نطورینار خودم..ابمونھ مشاور اول خودم ک  یمار دیبا
 ..روشنھ؟؟ رهیابطھ شکل بگر  نیاز ا شتریب ی....نزارخوامیم

فقط تونست سرشو بھ نشون مثبت   ختیریبھ وضوح اشک م گھیحاال د رمئو
 !...شاھزاده درست بود...اما دلشو از کف داده بود  یتکون بده...حرفا

 
  یخوایوقت نم چیاھزاده...ھشد بره...قبل رفتن برگشت طرف سوروک:ش بلند
 ؟؟؟ یبرگردون ویکھ ازش گرفت  یا ظھافح

بود..و   مارینھ بار ھا بھش فکر کرده بود..مخصوصا االن کھ ب گفتیبود م دروغ
 ...پزشک گفتھ بود ممکنھ ھر لحظھ

 ...بعد سوروک صاحب کل ھکتوالس بود ایمار
 محکم فقط گفت:ھرگز  یلیوجود خ  نیبا ا اما

 ..فھممی:مرمئو
 ..رو بست در

گذشتھ بازم بھش درد   یآور ادی..دیکش  ریت قشیقیو ش  د یکش یقینفس عم سوروک
 ...داد

 
 ..بھ بالکن رسوند خودشو

 شھی ھم یمتنفرم ...برا زی..از آدما..از ھمھ جای:من از ھمھ کائنات..از دنسوروک
 ...د ی..کھ ھکتوالسو احاطھ کنخونمیفرام اھویس یھا رویو تا ابد...و تمام ن

ت..تمرکز کرد..رعد و برق زده شد و  رفگ باز کرد و سرشو بھ باال اشودست
ھا از  منیآسمون شروع بھ چرخش کردن و اھر یخفاش ھا...گردبار ھا یصدا

 ..ظاھر شدن یکیتو تار
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. 

. 

. 
 چا دکتر دیگذاشت:بفرما یعسل یرو رو قھوه
 یل یاش ا ب حتلطفا با من را میزد و پاشو رو پا گذاشت:ما نامزد ی لبخند

 ..انگی نیدکت..م  کنمی م مویپشت گوش داد:من  سع موھاشو
 ..انداخت نییو سرشو پا ریگز لبشو

 ..کھ رو پاش گرفتھ بود تو دست گرفت دستشو
 شھی ..حال توھم بھتر مشھیمرتب م زی:ھمھ چانگی نیم
 ..م ی کھ ھنوز ازدواج نکن یانوادت بھانھ کردخ ی:ممنونم کھ خودتو برایلیا
 ..یشیروز بھتر م روز بھ:و تو نگای نیم
 ...قھوتو بخور سرد نشھدوارمی:امیلیا
کن نظر پروفسور مون رو  یسع  یلیباھم بھتره..ا م ی:نگاه کن راحت باشانگی نیم

ھمھ آرزو دارن شاگردش باشن حاال کھ مقاالت  ناستیاون از بھتر  یجلب کن
 ..کنھ یبرات کار  تونھیتورو خونده..م

 ..شو جلب کنمظر ن کنم یم  :اوھوم..تالشمویلیا
 زنھ یمرتب زنگ م میمنش  گھیبوسھ زد:خب من برم د دستشو

 نجایا  یبمون ادی اون آقا م ی وقت شدی:کاش میلیا
 شده  رمید یلیمن خ یای:از پسش برمانگی نیم

تا دم در بدرقش   یل یکرد و رفت..ا یخداحافط  عیاخر قھوه رو خورد و سر قلوپ
 ..کرد و براش دست تکون داد
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بھش  یرفت و بھ گرم زشیمھمان عز شی پ کراستی اومدن از پلھ ھا  نیی بعد از پا
 ..گفت ییخوش آمد گو

 نی ھم  یروزا برا نیا ن یآزرده خاطر ھست  یبخاطر اون مسئلھ کم دم یشاھزاده شن+
 .براتون داشتھ باشم یناقابل ی شکشیگفتم بھتون سر بزنم و پ

نبود   یزی من کم چ ی زد بلھ اون مسئلھ برا ی:من حالم خوبھ..لبخند آرومسوروک
گرگ ھا و   نیب یمیقد  نھیانتخاب کردم کھ ک یو وسواس ھمسر یچون من بھ سخت

 ..کنم اما خب لیھا رو بھ صلح تبد ریومپا
 !مانیتقابش بود مقابل سال ی کھ فقط فقط برا  دیکش یآھ

  کینزد یی آبرو ینداد..و خب مھر ب جھی اعتماد سو استفاده شد..نت ازا :امسوروک
 ..بشھه ندان من زد بود بر خا

ازم گذشتھ   یزد:شاھزاده من سن یقیدستشو پشتش گذاشت و لبخند عم مانیسال
 یملکھ رو روز نی شاھھ جوانھ شما بھتر کی یفقط چالش برا  نای ا دونمیکامال م

ھمھ قلمرو ھا با شما دست   یوقت شھین تیترب یتداشت و بچھ شما بھ درس دیخواھ
 یاصال تعارف الک نیو ا  نینظر بود یر بکھ جھ قد  دیدادن...شک نکن یدوست

 ..سرورم ستین
 .مانی :مچکرم سالسوروک

 .تونمی:من با جون دل در خدمتگذارمانیسال
 ی کرد شرفتیاز ما چھ قدر پ یدر زمان دور نم یبب  خوامیشطرنج م می:برسوروک

 رسم یشما نم یوقت بھ پا چی :ھانمیسال
 ! تعارف بود گھید نی:ا سوروک

 ..کنن و بنوشن یشراب رفتن کھ باز دستور  و بعد دنیخند ھردو
. 
. 
. 
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  کردیم یبود ھمش سع  ومدهین  رونیاز چند شب گذشتھ تا اآلن از خلوتش ب رمئو
 تونستینھ ..اما نم ایھست   ندش یآ اتویمار نھیکنھ کھ بب ییشگویخودش پ یبرا

 ی!و اگھ بھ کسیساحره ا چی خودشو نداشت نھ اون نھ ھ یبرا ییگو شیزه پجاا
رمئو چھ   کردینم فکرشو ی..کسرفتیلو م یھمھ چ ندش یبود تو آ ای..و مارتگفیم

  یبرا  کردیم ھیگر یلیبود کھ در خلوت خودش خ تیواقع ی..ولھیقدر احساس 
خورده  یبد یما...بھ ھمھ گفتھ بود سرنوشتیو براش م ختیریمو اشک یمار
 ..نشنمزاحمش نی ھم یبرا
اون تابع و فرمانبردار رمئو بود  دی کشیکتاب خونھ رو دستمال ن یطبقھ ھا  گلیم
اونا ھر از  زدیصداش ن نی جونگ م ی عنیدوستش داشت و با اسم خودش  یلیخ

پاپ اسم   کھ خواننده  نیسئول خونھ پسرخالھ جونگ م رفتنیم  نیبا جونگ م یگاھ
جونگ  ونگیتوسط ھ یھم بود گاھ یقیچون عاشق موس گلیم  و ودب یو رسم دار

 ادی جونونگیرو بھ ھ یکیو در عوض زبون مکز شدیه مداد تاریآموزش ساز گ
 !داشت  یار یبس یفن ھا یتیس کویکھ در کز  دادیم
 
  یز یت یھدفونو از گوشش برداشت اون گوشا گلیکتاب خونھ م یزدن در انبار با

 ..اومد نییداشت از نرده بونھ پا
 زنھ ی در م ھی:داداش جونگ کگلیم

 ھیک نی بازش کن بب مندونمی:نمرمئو
 ..دیرو شن ایمار یگذاشت کھ بخوابھ اما صدارو ھم شوماچش
 ..داخل اومد ایبعد مار یکم

  نیا یکھ مشاور مار خودشو جمع و جور کرد و نشست:چطور شده عیسر رمئو
 اومدن  دنمید یراه رو برا 

  نم یاومدم بب یسراغتو گرفتم گفتن ناخوش احوال ینبودر قص:چند روز تو ایمار
 راستھ؟

 .. دز یلبخند  رمئو
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 :راستھ؟ رمئو
  یحالیب  کمی:ایمار

 :پس راستھرمئو
 :پزشکو خبر کنم؟ایمار

 :نھ بابا من خودم دکترم رمئو
 :ھمھ آدما بامزن؟؟؟ایمار
 یمتارزانو در آورد ھر دو خندشون گرفت..ک   یکھ ادا  یلحن و نگاه جد از

دلتنگش بود و رمئو تو فکر   ایبراشون قھوه آورد..مار گلیسکوت قرار گرفت م
 ..رفتارش کردننیبک سنگ س

 ساحره یکنی فکر م ی:بھ چایمار
 یچی:بھ ھرمئو
 ..:آھاایمار

 ؟ ید ینم ادم یو برش نگاه کرد..: دور یھا و شمع ھا نھییبھ آ.
 و؟ی:چرمئو
 ی بد ادمونی ی ل دادقون بھ من و تارزا یلیساحره خ ینیب نھیی:آایمار

 رو بکنھ حره سا کی  یکارا دیمن...مشاور نبا یبانو دی:شما مشاوررمئو
 ..ی قول داد ؟ھزارباری:شھرتون چایمار

  دیسوروک فھم یرو ببره اما وقت ای..اون از خداش بود ماردیتنھا خند رمئو
 !کرد و رمئو مجبور بود بد قول بشھ دش یتھد
 یسرخ مار یفقط لبا نیجونگ م تاحبص نیصحبت کردن...و ح  گھید یکم

 ..شدیتو ذھنش تکرار م..و نرتب حرف سوروک دیدی م دشویسف  یبادندونا
 ...شھیترسو نم عاشق 
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 ..شھیترسو نم عاشق 
 ..شھیترسونم عاشق 
 ..:آرهرمئو
 ..اصل یگیم یچ ایمار

گذاشت بدون فکر کردن  یلحظھ رمئو سرشو جلو برد و  لبشو رو لب مار ھمون
باال رفت..و چشماشو بست..کوتاه بود بھ چند   ای..و ضربان قلب مار.یزی چ چیبھ ھ

 ..دی نکش ر شتیب ھیثان
 ....؟یدیدستشو رو لبش برد:تو...تو..منو بوس ایمار

 
 ..سرشو خاروند رمئو
 ..:آره انگار..بعد خودشم پوکر شدرمئو

ھ درشت شده بود و لبشو سفت گاز گرفت الھیپ ھیچشماش اندازه   گلیاونطرف م از
 ادید کھ صداش درنبو

..بھ ی ن لکھ اکھ رنگ برف داشت بدو یبلند قرمزشو با دست یناخنا ایمار
خودش لباشو رو لب  نباریبار لمش کرد...و ا نی اول یرت رمئو زد..و براصو

 ......بوسھ زدیرمئو گذاشت...آروم و طوالن
 گھیشروع کرد..حاال د  وی در  اومد ..باز یچشماشو بست و اشک سمج رمئو

منتظر ھر   د یدر قبال خودش در مقابل سوروک...با ایداشت..در قبال مار تیلسوم
 ..ھ بودن تاوان داشت..ممنوعشدیم یزیچ

 ...یکنیم ھی:تو گرایمار
 ...ایلحظھ بودم...سال ھاست مار نیچھ قدر منتظر ا  یدرک کن یتونی:نمرمئو
 ...:من دوستت دارم رمئوایمار
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. 
داشتن در محوطھ سرباز قصر نشستن    مانیکھ با سال یلذت بخش یاز سوار بعد

 ..و داشتھ باشنامھ گپ و گفتبخورن..و اد ینیریو ش وهیکھ م
 سرورم  یسوارکار ماھر  شھی:مثل ھممانیسال

 ی نداشت  ی:بلھ توھم دست کمسوروک
کھ   دوارمیاما ام ..تمکمانو باخ ری رو باختم ت ی:شطرنجو بھتون باختم سوارمانیسال

 تونیر منفنباختھ باشم بھ نظ  مویشکش یپ
 ؟یبرام آورد ی:چسوروک

مخصوص   نیخدمتش متوجھ شد و از داخل ماش شی چندتا بشکن زد کھ پ مانیسال
در آوردن کھ داخلش چندتا دختر جوان بودن کھ بھ ھم بستھ شده  یقفس بزرگ

 ..بودن
 ..و جلو رفت دی پاش مانیبا دعوت سال سوروک

دونستم..خودمو سزاوارشون  فی..ح نمیدختران سرزم  نیباتری:از زمانیلاس
 ..شماست سرورم  قیال نایندونستم بھتر

 نم یب ی:عجب..دارم مسوروک
با   نایپس ا دی متنفر یو از چشم رنگ دی گینم  بایز یشما بھ ھرکس  دونمی:من ممانیسال

 ..اندام محرک رهیت یچشم و مو 
 رون ین ب ارشوی:ب سوروک

 بھ چشم سرورم یا :نمایسال
 

 ..سوروک یگذاشتن جلو فیز ھم باز کردن و بھ ردچھارتا دخترو ا نگھبانا
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دستش و نگاه سرد   اهی شالق س  اهیھ و دستکش سص چکممخصو  یبا لباس ھا اونم
 ..بھشون انداخت یو مغرورش تک تک نگاھ

 چھارشبتون یجلو اومد:برا مانیسال
 فنی کث  نایزد:ا یپوزخند سوروک

 ..اد یشاھزاده خانوم در م ھیحمامشون کنن از ھرکدوم  دیرپابس:مانیسال
بود و   عیمط ع یمط رو گردنش.. دیکش ی..دست یشد..بھ نفر سوم کینزد سوروک
مشخصش از تو لباس کھنھ باز نگاه کرد از کنارش    یھا نھیبود..بھ س نیی سرش پا

 ..گذشت
نم  از او.. ومد یھمونطور بود سرشو بلند کرد از چھرش خوشش ن شمیکنار نفر

 ..گذشت
 ..دیرس ینفر اول بھ

 ..بود با یبلند کرد..ز سرشو
 ببر نویا ای:ھاسوروک

 ..قھیسل نی بھ ا نیشاھزاده تورو خواست آفر یشانس آورد انای:آرمانیسال
 مانیسال زی:کم زبون برسوروک

 ...دیخند
قدم   ھیاون  دیکھ بھش رس نیشد..ھم کینزد یشمرده بھ نفر چھارم ی قدم ھا با

 ..فتر عقب
کھ   یسرشو گرفت با ضربھ ا  یجلو یحجم کم از موھا ھیباال انداخت و  ییابرو

 یسی میا من اجازه ندادم مثل مجسمھ وارو شونش زد با شالق اوردش جلو:ت
 نجا یھم
 ..شناختشیتعجب نکرد م ایدفعھ جا خورد..فقط ھا ھیخودش  مانیسال

 ..بود بایز  تینھا ی..ب چونش گرفت و سرشو بلند کرد  ریشالقو ز دستھ
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 ..چرخوند یکھ دختر سرشو تند  کردی نگاھش م داشت
 ..جلو اومد مانیکنھ کھ سال ی:خواست حرکتسوروک

  نیب یاون برده نبوده اما عمر دیری..بھش سخت نگدشی:شاھزاده ببخشمانیسال
 ییکرده..مستقل بوده و احتماال مھارت ھا یزندگ وانیتا ی جنگل ھا یبوداھا

بھ  شونیبود اونو از غارت قبل  بایھست..فقط چون واقعا ز ایس یداره..اسمش پارس
کنم..اون عادت نداره   م یقددست آوردم و گفتم بخاطر از دست دادن ملکھ بھ شما ت

 ..فھمھیو اصال زبون ماھارو نم یھنوز بھ بردگ
دادنو دوست  می !خوبھ...تعلیبکن یخوایم یش انداخت:پس سرک  ینگاھ سیپارس بھ

 دارم
  دونستینم یفقط با نفرت بھش نگاه کرد..و حت گنیم یچ  دیمفھیکھ نم دختر

 ..ھیشخص مقابلش ک 
 سراغش برمغذا بھش نده تا خودم   ببر اتاق من نھ آب نھ نویا ای:ھاسوروک

 :چشم شاھزادهایھا
گذاشت تو نوبت  گمید یاون دوتا مانیبردن اونا با اصرار سال بعد

 ..بھش خوش گذشت نامی حرمسرا!روزشو تموم کرد و تا لحظھ بازگشت سال
 
. 
. 
. 

 ختیر گویپوره م  نشیتولھ سگ پامران  تیک یو برا شستیشامو م  یظرفا داشت
بود  انگی نیروز تولدش از طرف م ھیھد  تینوازشش کرد کتو ظرف مخصوص 

 ..دیچیچندبار توخونھ پ فونیآ ی بود.صدا زیبراش عز یلیخ نی ھم یراب
 ..:حتما خودشھیلیآ

 ..باز کرد لباسشو مرتب کرد و دکمھ قھوه جوشو زد شوند ب شی پ نھیی آ یجلو رفت
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کھ   شیکیکوچ ییالیخونھ و  ی.فًضاستادیزد و در رو باز کرد مقابل در ا فونویا
 د یکامال سف  یلیاز طرف مادر شوھر پدرشوھرش بود بھ آ شونینامزد  ھیاونم ھد

 یولبزرگ نبود  ادیروشن و خنک بود ز ی..ھمھ چ  ت یبود با سقف کنف و نور ال
بودن و  تیال وکم رنگ   یبود لوازمش خوشرنگ و رنگ ھا نی دلنش یلیخ

 !میمال یلیود خخوشبوکنندشونم مال گل رز ب  ی اسپر یخلوت..بو
افتاد و معاشرت براش  طنتیبعد افسرده شدنش از اون ش مھمون لبش ورد ی لبخند

 ..چطور رفتار کنھ قایپزشک دق ھیبھ عنوان   دونستیسخت شده بود ..و نم
  وارد شدن کیش یتو سن خودش با لباس ھا  یو دختر نمو

 خوشبختم یلیخ تونیاز آشنا دیپروفسور مون باش دی:شما بایلیآ
  فشرد یزد و دستشو بھ گرم یلبخند  مون
خانم کالرک.و دوم بھ مقالھ   گمیم کیتبر  انگی ن ی:اول از ھمھ بھ انتخاب ممون

 گل ناقابلھ نیا رتونیھا و تدب
داد و  یلیآ لیخودش بود اسمش النا بود دستھ گل رو تحو اریتدس ھمراش کھ  دختر

 ییرایه ازشون پذبود و قھوکھ پختھ  یکی اونارو بھ داخل تعارف کرد و با ک یلیآ
 ..کرد
و رزومش حرف رو  گشیمدارک و مقاالت د یبعد بررس شیو دستار مون

 .شروع کردن
 

 ..برداشت و دستاشو بھم قالب کرد نکشویع مون
نم  خا دی جا کار کن  چیھ دیتونی نم شگاهیشدنتون تو آسا یسابقھ بسترر اط :بخمون

 کالرک درستھ؟
  شگاهیآسا ی دادن تو ص یاعد تبود و دکتر چا تشخبھش نگاه کرد:من حالم مس یلیآ

  نھیندارم..تمام موضوع ا یکنن من اونجا پرونده ا یدگیبھ من رس توننیبھتر م
 ..و من دو ترم مونده بود تموم کنم..دانشگاھمھ ریمدرک من ھنوز گ
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 :درستھ.چندسالتھ خانم کالرکمون
 ۳۱شدم  لی:آپریلیآ

 نداره دخترم صدات بزنم  یپس اشکال یھست  ی:ھمسن دخترم جسمون
 شم یخوشحال م ستیت یزد:مسئلھ ا یلبخند  یلیآ

 یتنھا بزار قھیمارو چند دق شم ی:النا ممنون ممون
 ..بخند و نگاه گرمش بدرقش کردبا ل یلیگفت و رفت..آ ی چشم االن

 ..نا مشخص تی دارم ..با وضع ژهیو مارهیب کی:من مون
 ھ؟یمشکل خاص یاز چھ لحاظ؟دار ژهی:ویلیآ
نشست من تا دلت  مھرت بھ دلم دمتی کھ د ی:نھ دخترم.راستش از لحظھ انوم

مورد خاص باھاش حرف  نیدرباره ا چوقتیھ یول  نایبخواد شاگرد دارم از بھتر
 نزدم

 ..شمیم:نظر لطفتونھ..اما دارم نگرانیلیآ
 ..کارا ندارم نیا یبر یسر بھ سرت بزارم و وقت ستم ین ی:دخترم من در سنمون

 ..زدم؟  یف بدحر :منیلیآ
 ؟ یدیدرباره خون آشاما شن یزیال دارم ازت تا بحال چسو ھی:نھ نھ ..اما مون

 ایلوانیھتل ترانس ش یکیو کارتون  لمیف:خون آشام؟اره تو چندتا یلیآ
 ..بود..لولوخرخره

 ..د یخند مون
 گفتم  شوی:واقعمون

 ..د؟ی کنیم یدارن دکتر..واقعا با من شوخ تی: مگھ واقعیلیآ
 ..خانم کالرک تھیقع:وامون
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  نمی ممکن بود..ا یزیعلم ھرچ  ھیط یتعجب کرد البتھ تو ح یمون کم  یلحن جد از
 ..بود بیعج  یلیش خراب حال نی نبود اما با ا ینشدن
داشت و مون  یشتری متعجب و سوال ب شتریھر لحظھ ب یلیو ا دادیم حیتوض مون
 ..باھوشانھ جواب بده و مبھم  کردیم یسع

شما خون اشامھ  ماری متوجھ شدم کھ ب نطوریپروفسور من ا نی سی:خب خب وایلیا
اره کھ من د تھناشناخ یماری ب ھیما اون  ھیکامال شب یاما با ظاھر ستی و انسان ن

من   خواد یکردم و ..حاال م یاشارات  یماریب نیاز مقاالتم درباره ھمچ یکیتو 
 درمانو براش شروع کنم؟ 

 
 ..کردبرداشت و دستاشو بھم قالب  نکشویع مون
خانم   دی جا کار کن  چیھ دیتونی نم شگاهیشدنتون تو آسا ی:بخاطر سابقھ بسترمون

 کالرک درستھ؟
  شگاهیآسا ی دادن تو ص یساعد تبود و دکتر چا تشخم  لمبھش نگاه کرد:من حا یلیآ

  ھنیندارم..تمام موضوع ا یکنن من اونجا پرونده ا یدگیبھ من رس توننیبھتر م
 ..دو ترم مونده بود تموم کنم مھ..و مندانشگاھ ریمدرک من ھنوز گ

 :درستھ.چندسالتھ خانم کالرکمون
 ۳۱شدم  لی:آپریلیآ
 

 قای:دقمون
من ادمم و ممکنھ   کنھیم ھیخون اشامھ و از خون تغذ دی گینم:پروفسور مگھ یلیا

مونده بھ   ی جونمو بندازم خطر اون چند ماه باق دیخطر برام محسوب بشھ...چرا با
 کنم ینم نکاروی..نھ من امارستانیتو ب ویکردم بتون .؟؟؟من کر میعروس

 ..دیکش یقینفس عم مون
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چند  یاما ما حقوق یرد کن یتون یو م شنھادهیپ کی  نی:دخترم خونسرد باش.ا مون
کول   ی..و آقا  میتو پول ندار یتیمحدود میدی تر کارمند بھت مدک  کیبرابر 

  نیبھ تو و م توننیم یلیباشن خ یخودشون ھمھ جا رانت دارن و اگھ ازتون راض
 ..کمک کنن انگی
دودل بود...سکوت  یوسوسھ شد ول  انگی نیم  یداشت حت ازیواقعا پول ن یلیا

 ..کرده بود
 د؟ یکن تیزیمنو و  ماریب دی:حاضرنمو

 با نامزدم مشورت کنم  نی:اجازه بدیلیا
من بھت قول   دی رازه اونو متشنج نکن کی  ھیمسئلھ شب نی:نھ نھ خانم کالرک امون

  ی پس جا مردمننیو سال ھاست ب  نیکول تاجر خوشنام یآقا ینیب ینم ی بیآس دمیم
 ..ستی ن ینگران

 ..ی:ولیلیا
 بود  یھمکار کی ی.فقط تقاضادیھم رد کن دیتون ی:ممون

 
 پنھان کنم؟؟؟ ندمیآ ریاز من کھ از ھم دی:انتظار داریللیا

ھاش بھ  ماریب  یاز راز ھا انگی نیشماست..مگھ م ماریب نی ا ھی:کامال منطقمون
 باشھ  مارھاشیمحرم اسرار ب دیبا گھ؟؟پزشکیشما م

 اد؟ یب شی پ یمورد خاصھ اگھ مشکل ھی  نی:فرق داره ایلیا
  اریبس ھ؟اونیمن ججور ادم مار یب  دیکنی .فکر مکنمیم نیمتتونو تضنسالن :ممون

 نھیجنتلمنو داره در ھر زم نردکی و رفتار  مھینداره ان تا یکار زیحرفھ و بھ چکم
شروع  گھی شخص د د یشما درمانش نکن شھینم تونیکول باعث ناراحت یآقا  یا
 ست یبھ شما ن لق تعم رسھ کھ قراره ب  میاما فراموش نکن تمام خدمات کنھیم
خودت  یبرا یتون یپول؟م ت یبدون محدود شھیم  شنھاد یپ ماری..کجا بھت ب گھید

 ب...عاقالنھ انتخاب کن خانم کالرک نھ احساسیخونھ بخر یحت  نیماش
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خدمات فقط دو خواستھ داره رازشون فاش   نیمن در عوض تمام ا ماری:ببمون

 شونیماریاب حساسھ و اھا ب فتآ فقط شبانھ باشھ چون پوستشو بھ نور تیزینشھ.و و
و سر وعده  د یکن تیرعا دیدرمان با نیح ناروی..الیو موبا  ی بھ ھرگونھ اشعھ ا

کول مھم   یآقا  یبرا قھیتعل کھنم و مدرکتو دیرو داشتھ باش ای حقوق و نزا نیبھتر
 ست ین
 
 ..دیکش یقینفس عم یللیا

 د؟؟ یدختر ھمسن من دار دیگفت
 ی:بلھ البتھ جسمون

شما نھ تنھا   یپروفسور کار کردن برا ن یصادقانھ جوابمو بد  کنم ی مش اھ:خویللیا
  نیمن بود تیمن و در موقع  یمن باعث افتخاره و ...اما اگھ دخترتون جا یبرا

 ن؟یدادیاجازه م
 محکم گفت بلھ یوقت کش  ی بدون لحظھ ا مون

 ..راحت شد الشیخ  یکم یللیا
 تونو مالقات کنمء ژهیو ماریب  تونمیم  ی:کیللیا
 دارند ببندن لیبعد از مشورت.قراردو خودشون تما گم ی:زمانشو بھتون منوم
 :قرارداد؟یلیا

شامل قرار درمانشون با من  ی حت کننینم  یمون بدون قرارداد کار ی:بلھ آقامون
و  ایحقوق و مزا ی برا یدار یخودتم بھتره چون مدرک  یس نگران نباش براداده پ

 شرط ھات 
 خوب اریس:بیللیا

 .ھم بلند شد ی للیو اد ش  بلند مون
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فاش   مارتونویبشھ و لطفا راز ب میخوب ھ یھمکار دوارمیبود.ام ی:مالقات خوبمون
 .شبتون خوشانگی نیبھ م یحت د ینکن

 ..حتما.منتظر خبرتونم شب شما خوش  اشھ..بنی:ھمچن یللیا
 ..ردک  بغل  تویرفتن مون و النا در رو بست و رفت ک با
 ..گفت؟؟یحرفارو راست م نیمست نبود ا ی عنی:یللیا

 چند برابر؟ حقوق 
 رانت؟

 داد؟ قرار
 کنم من؟؟؟   کاریبنطرت چ تیک
  فکرتو نشست اما   لمیف ھی یکرد و با ظرف انار پارو شن  یو یسوال ت یکل با

 مون بود یحرفا
. 
. 
. 

ش نھ حرف دن برطبق دستور سوروک استحمام و مرتب شد ..و بھ اتاق    ایسیپارس
داشت با   یپوست سبزه ا ایسیباھاشون حرف بزنھ پارس شدی نھ م شدی م توجھیم

بود تا  یکیجلو سر و پشت سرش  یاندازه موھا یکامال لخت و بلند مشک یموھا
کوتاه باشھ چون  وھاشونم دی داشتن زنا نبا دهیعق اون منطقھ  یکمر بوداھا نییپا

لب   دهیکش  ینازک ول یبا ابرو  یشکم و درشت دهی کش یبوداست!چشما یناسپاس
  یو ورزش دهیورز یکلی.و در عوض ھیو و سنجاب کیکوچ ینیو ب یگوشت  یھا

اتاق بھ در  ی.تو کار خوب بود یرزم ھیبود احتماال  قتیگفت حق مانیو اونچھ سال
 یاصال حس خوب نجایفرار بود..بھ ا  یبرا یو دنبال راھ کرد ینگاه م واریو د

 !رو سوروکلمق  نداشت اما فرار از
. 
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. 

. 
و   کردیم ی از گزارشات و اسنادو بررس ییدر اتاق جلسھ بود و برگھ ھا شاھزاده

  خدمتکار قھوه آورد دادنی رو براش م یمیتکل حاتیچند نفر توض
بر اساس    ایلیدر شمال برز یا رهیجز یبرا  ھیمحل تمام اسناد مردم  نایشاھزاده ا+

  تایحاضر بشن کھ کم کم بفروشن و نھا یمگتا ھ  میبھشون پول بد دیبا نیوسعت زم
 .د یبش ره یو شما صاحب اون جز م یکن ل یسند تبد کیکل سند ھارو بھ 

 تکون داد  یسر
ل خانواده و شغل ھستند و پو یاز اونا دارا یلی دارم خ  یا  گھی:نظر دسوروک

کھ تازه ساخت و   یدر محلھ ا ایلیدارم بھتره در شھر برز دهیمن عق ستین یکاف
  یو مقدار ھیاول لیو وسا د یکل میخریده مستقر بشن پس ما خونھ رو مش وعساز شر

 م یدی پول بھ عنوان حقوق بھشون م
 شھی نم عیضا  می حق کس ینطوری:موافقم با نظر شاھزاده اایمار
 فرق داره نایاما وسعت زم+
 ا یبھشون بده  یو خونھ ا نیزم یبیوسعت تقر ایبرابر  ی:سادست.خونھ اروکوس
 ھم سطح متیق
 م یدیبھتون م ویگزارش بعد  کنم یم یاونو بررس  کی:بلھ سرورم من با نرزانات

 مونده می:موضوعسوروک
 .در اتاق انتظار منتظرن ننتونیبب خوانیورم فقط پروفسور مون مسر ری:خایمار

حساس   یاندازه بھ مرتب یھارو مرتب کرد بشد و پرونده از جا بلند   سوروک
 ..دیکش زیمبھ  یک یانگشت کوچ نیبود.و ھمچن

 اتاقو نظافت کنھ کارشو خوب انجام نداده  نی:بھ خدمتکار بگو اسوروک
 :چشم سرورمتارزان
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 رفتن  رونی ھم با سوروک بلند شد و باھم از اتاق جلسھ ب ایمار
 
 .بود ای ..پشتش بھ مارستادیدفعھ سوروک ا ھیراه رفتن  نیب

 یارم نباشھ یو زار ھی چشمت گر ریز یعلت افتادگ  دوارمی:امسوروک
 ..ھول شد ایمار
 سرورم ھیخوابی:بایمار

فراموش کردن  تیگر لی کن مگھ دل ھیبخواب.کمتر گر شتریزد:ب  یپوزخند
  احساساتت باشھ

 ؟ ید یطرفش و بھش زل زد:فھم برگشت
 :اطاعت سرورمایمار

 ال کارات مونو بفرست اتاقم دنب :بروسوروک
 :چشم ایمار
 .. برگرده اتاقش  کھد بھش انداخت و از کنارش رد ش یا  گھید نگاه

باز کرد خون تازه کھ  راھنشویدر اورد و دکمھ پ شویکت   دی اتاقش کھ رس داخل
  ..د یبراش اماده شده بود رو با اشتھا سر کش

 سرورم مون ھستم +
 :داخل شوسوروک

 
 ..نھ یمون اشاره کرد بشھ دست بھ نشست و ب خودش

 :احوالتون سرورممون
 :خوبم مچکر.خب ؟سوروک

 .. یا ھیحاش چین ھدوب  یعنی نیا



159 
 

 کالرک مالقات کردم  زهی:سرورم من با دوشمون
 !دختره؟ زه؟ی:دوشسوروک

 :بلھ سرورم چطور مون
 من با زنا شراکت کنم؟ ی دی:کجا دسوروک

 ..درمانھ ی:برامون
 ی خص.مرھی.منتفی:ھرچسوروک

کھ داخل  یک یصوت کوچ .ضبط دی گوش کن دی..حرفاشو بانی:سرورم اجازه بدمون
 ..کرد یو در آورد..و روشن و پلر ودخودکارش ب

حرفا  لبخند   دن یخونش بود ھمچنان..و با شن  کیپ دنیمشغول نوش سوروک
 ...زدیم یزی تمسخر ام

 ھیکھ تموم شد مون بھش نگاه کرد:سرورم..دستور چ ضبط 
 ..براش..رانت!پاداش!حقوق چند برابر یکرد یرمبازارگ:خوبھ!سوروک

 :الزم بود وعده بدم مون
.چھ خودم بدم چھ افرادم.البتھ فقط تو  بندمی وعده ھام پاھ ب :منسوروک

کن و     می شب تنظ  ۹ یمعاملھ.مچکرم دکتر مون کارت خوب بود.وقت مالقاتو برا
 بھ رانندمون بگو کھ مقصد سئولھ

 ..رتھ:بلھ سرورم.فقط جسامون
 فتو بزن:حرسوروک

ا با  طفل کنھینم  تیازحضور شما احساس امن نطورمیخانم کالرک ھم نی:امون
  دی ایب یلباس عاد 
زد:اما باشھ دکتر   یشده!چشمک فیاز رو من تعر تیزد:امن یپوزخند سوروک

 بھرحال بخاطر درمانمھ
 .دی:بازم جسارتمو ببخشمون



160 
 

 نمت یب یشب م ۹. ستی :مھم نسوروک
 بکنم  ی ا نھیمعا د یاومدم لطفا دراز بکش نجای کھ تا اھزاده.حاال:اطاعت شامون

 .. سرخوشانھ ابروشو باال انداختو د باال بر کشویپ  سوروک
 !ل ی:باکمال مسوروک

 
 
 

و   رفتیتو خونھ قدم رو م شد یم مونیو پش  کردیوارد م  انگوی نیھمش شماره م
  م یازش قا یزیال چتا حا دیجویناخنشو م  زدیدستاشو بھ حالت استرس بھ لباش م

  یاز چھ قراره ..حرف دکتر مون منطق ھینکرده بود ترس داشت بھش بگھ قض
باشھ...نفس   داربود کھ راز نگھ  نیسوگندش ا  نیپزشک اول ھیبود بھ عنوان 

ش اومده بود کاش  سراغ یبیو چندبار سرشو عقب انداخت ترس عج دیکش یقیعم
 یباز شتداجونش بخاطر پول اول  خودش بود اگھ واقعا با  یمون جلسھ ھا

بود با   دهید  لما یموجود کھ فقط تو ف ھی دنی د یحس کنجکاو یطرف ؟؟؟ازیچ کردیم
چشماش    ایلباش معلومھ  ریز  لندشب یاحتماال دندونا  زدیخودش ھزارتا حدس م

مگھ  یول د یترسیم شتریو ب زدی حدس م  شکل خطھ مثل گربھ ھا..با خودش ھزارتا
حرفشو گوش کنھ اگھ از   مارشیبھ ک  بودیمحکم م  یرجو  دیاون دکتر نبود؟؟با

شانس   ھی   نیدرمانو شروع کنھ...ا تونستیاصال نم دونستیم  نویو اون ا دیترسیم
و از ھمھ مھمتر   انگی نیبلکھ بھ م ھینھ تنھا بھ بق خودشوفرصت بود کھ  ھیبود 

خونھ رشتھ  فونیا ی..صدارفتیخودش ثابت کنھ..تو فکر بود و زمان جلو م
 ..دکارشو پاره کراف
 !بود ۹ قایساعت نگاه کرد دق بھ

 ..دی کش ق ی اورد و چند نفس عم نییلبش پا یاز جلو شویگوش
 ..ی..نترسیبتون  دی:بایللیا
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فقط مون مشخص بود..در رو  یریبرداشت از داخل تصو فونویبست و ا چشماشو
و   اط یل حاز تراس از پشت پرده داخ نھیکھ بب ییرایتراس پذ  دی دو عیباز کرد و سر

 ..نگاه کرد اطوی..در ح یمشک نیماش  ھیشخص بود تنھا م چھ کو یحت
ھمراه   یکھ اسکرت باشن..مرد قد بلند خوردیکھ م می سیپوش با ب  اهینفر مرد س مدو

 ..بھ چشم داشت  نکیمون کھ ع
 بود؟؟ یچ  ش یلینھ؟فامی:ایللیا

 ..نھیگردنشو بلند کرد بھتر بب  گھید یکم
تحمل  تونمیکارو م یچھ قدر سخت  نھیبب تھسر بھ سرم گذاش  دی:مثل آدما بود شا یللیا

 ھیآدم عاد ھی نیوگرنھ ا نھ یاره اره حتما ھم می کار ا یکنم 
مرتب  یانداخت ھمھ چ یبرگشت داخل نگاه کل ع یاز نظرش گم شدن سر یوقت

 ..زده شد  یدر ورود بود..زنگ
وم رفت کنار در کنترل داشت..ار یسع یول  کردیزده بود...دستاش عرق م جانیھ

 ..رو باز کرد درو در 
 ..با لبخند مھربونش دستشو اورد جلو مون
 .م یکھ نکرد ری:سالم خانم کالرک دمون

نگاھشو گرفت و  عید با حرف زدن مون سرکھ نگاھش بھ سوروک بو یللیا
 نیخوش اومد نی زد:نھ نھ بھ موقع اومد ی لبخند

 ..جلو در رفت کنار  از
 ھ شما بتالمن و  ژهیو ماری کول ھستن ب یآقا شونی:امون

کھ  زیچ نیبرداشت اول نکشویدوباره نگاھشو بھش داد  سوروک ع یبھ سخت یللیا
  یبدون مردمک..و بعد یا لھیبھ رنگ شبش بود کھ کامال ت   ی کرد چشما رشیخ

زد و  یبود..لبخند پھن  دهیکھ تاحاال د یتر از ھر پوست  دیپوست درخشنده و سف
 داخل د ییاکول بفرم  یآقا ن یدستشو جلو برد:خوش اومد
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بھ دست دراز شدش نگاه کرد و با نگاه مون دستشو جلو اورد و گرفت    سوروک
 ..شب شما خوش خانمزد:بلھ .. ی لبخند

 بودن مون؛کالرک
 ..:درستھ خانم کالرکسوروک
افتاد دستشو محکم گرفتھ  ادشیدرھم رفتھ شد..تازه  یللیچھره ا ینبود ول حواسش

دست زنونھ جون  ای..گرفت یم زادویماد ھیدست  یوقت  بود یحواسش م دیبا
 ..نو داشتخورد کردن استخو ییبود کھ توانا ادیناخوداگاه اونقدر قدرت دستش ز

 ..خوامی:اوه معذرت مسوروک
 ...:اشکال ندارهدیدستشو کھ سرخ شده بود مال یلییاِ 

بھ دقت  ازی بود و ن عیکرد اون تو نگاه کردن سر یاخل خونھ رو نگاه کل سوروک
 نشست و مون ھمراھش یمبل بھ ورود نیتر کینزد  نیھم یرا نداشت ب

 ین یو گذاشت داخل س یو کاکائو گذاشت تو ظرف ختیسھ نا قھوه ر یللیاِ 
  یحبس بود و خرارو شکر کرد کھ مون بود..لبخند  نھیآورد...نفسش ھنوزم تو س

ت ارتباط  احر خواستیتجربھ دلش م نیبود اول  مارشیب نیمھمون لباش کرد اول
 ..هریبگ
  دیکن ییرایاز خودتون پذ دیی:بفرمایللیاِ 

 :ممنونم دخترم مون
 م یینجایا  یا گھیکار د  یبود مچکر.ما بران ازی:ن سوروک

 ادی:بھ رسم عادت و احترام من بھ سبک  فرھنگ خودم..بھ فرھنگ شما زیللیاِ 
 ھست  یاز کسر  دی پس ببخش  ستمیآشنا ن
 یھم عال یلی:خمون

از زبون  گھیدارم بار د لیتما یالرک.ولک نمخا دم یشن ھاتونو:صحبت سوروک
 ..د یمنم گوش کن یخودتون بشنوم و حرفا

 ..نیکول ھم  یقھوتون سرد نشھ..بلھ خب آقا دیی:بفرماد یکش ینفس یللیاِ 
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  :اسم من سوروکھسوروک
 ..حرفش قطع شد و نگاھشو داد بھش تلفظ اسمش براش سخت بود یللیاِ 
 احتر باشم بدونم تا ر مارموی اسم ب خواستمیم بھتراتفاقا چھ  :بلھ..سوروکیللیاِ 

 :و من اسم پزشکمو بدونمسوروک
 ھستم  یللی:اا..من ایللیاِ 

 ادامھ بده   یللی:خب اسوروک
 ..دوست نداشت ادیبود ز نیریرو برداشت..و مزه کرد ش قھوه

 
دن من دکتر مون از سر امتحان کر یحرفا دونمیمن ھنوز شوکم نم تشی :واقعیللیاِ 

بود کھ چھ بھتر من   یاگھ شوخ نکھیدارم ا یدرخواست ھیداشت..اما  تیقع وا ایبود 
با مھر و اثر انگشت    میکھ قراره امضا کن یبرگھ قرارد تھیبا آدم راحتم و اگھ واقع

من   تیمن ثبت بشھ کھ امن یبرا اطالعاتو معتبر و چاپ شده و در اداره ثبت 
 ..ند شاھدضور چدر ح رسھیبھ من نم یبیآس  نھیتضم
تکون   ی..سریاما نکرد یکرد ھیم خانم کالرک رو توج:مون فکر کردکروسو

  گذاشت زیم یقھوه رو رو و زد یداد و لبخند محو
 ..بھ مون نگاه کرد یللیا

 ی لیبا آدما خ یخب؟!ول ستمیمون گفتھ راستھ خانم دکتر من آدم ن ی:ھرچسوروک
نشونت  نجایھم  تونمیسادست م  یلی؟خینکی باور نم !  تونسمناشی سر و کار دارم و م

 ھارو لطف کن خاموش کن حاال نی اما تمام دورب یبدم تا باور کن
 کول  یخاموشن آقا ناینداشتم..و در ضمن دورب نی:من قصد توھیللیا

 یاتفاق نکھیقبل از اومدن ما از ترس ا دیدونیم ی!و خودتو بھ خوبستنی:ن سوروک
 ..ن یشتت ضبط گذا و در حال دیردک شنرو دی رفت وفتھیب

 ..وا موند  یللیا دھن
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 ..:از کجایللیا
 کی فرق دارم.  زادی:چون من با آدمسوروک

پزشک  کی کھ  رسونمتیم ییبھ جا ی:اگھ واقعا در درمان کردن من توانا باشدو
  دهینرس یسالھ سابقھ کار ۲۰با 
 یکن یم افتیدر توی:حقوق و دستمزد عالسھ
 !شرط داره اما

با   زاشتیبود چھ راحت تو آمپاس م یک گھی د نیگاه کرد اش نبھ یبا ناباور یللیا
 ..حرفاش

 ؟ی:چھ شرط یللیا
باز گو   یریبگ  لم ی...فی....کنجکاو طنتی .شکنھیدرز نم ییجا  ھیقض نی:ا سوروک

زرنگ   ینکن بخوا  ی..سع شھیبرعکس م  زی...ھمھ چ یبھ ھر بھ ھر نحو یکن
طمھ و در عوض بھ ھمھ ا شرتنھ نیا دونمیم زویچون من ھمھ چخانم دکتر  یباش
شاھد و ثبت حذف و در  اام کنمی و در متن قرار داد درج م بندمیپا یکھ گفت ییزایچ

 یندارم حت  شمیبھ کپ  یازیمن ن مونھیعوض اصل قرار داد خدمت خودت م
 ؟یدار یسوال،
 
 :بلھ دارمیللیا

 :خبسوروک
  ھ؟اسمین چتجارتتو نھیزم  نیھست ی:دکتر مون گفتن شما تاجر خوش نام یللیا

 برند؟ ایشرکت 
 کنھ؟ی:بھ درمانم کمک مسوروک

 بشناسم  مارمویب   دی:بایللیا
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در قبال   یو سواالت شھیم یپروندش بررس ماریب کیشناخت  ی:براسوروک
  یبرا شتریبدون از اون ب دیکھ با ھیشخص زیچ  نیشتریاسم و سن ب شیماریب

 ستم ا ھ شم ماری فقط بن م و مصاحبھ  نشیو استخدامھ و گز ییآشنا
 البتھ ژهیو مار ی:بیللیا

 ژه یو ماری:درستھ بسوروک
 

  تینھا یبشھ چون ب یعصبان ا ی وفتھیمون ھمش نگران بود کھ سوروک لج ب دکتر
 ....اونم با دخترا یاھل کل کل بود...و تالف

 رهیچون زمان داره از دست م  می دو ببند  :بنظر من قرارمون
 ور فسرو:باھاتوم موافقم پیللیا

  صدا کن پروفسور مونونو :جکسسوروک
  :باشھمون

 کرد ینگاه انداخت اونم بھ سوروک نگاه م یللیرفتن مون بھ ا با
 خانم دکتر؟ یبپرس  یخوایم یزیزد:چ یاحمقانھ ا لبخند

  انھیحرفاتون  تھی:کنجکاوم بدونم واقعیللیا
 !ی دیترس یکرد باھمون لبخند محو ول  زی:چشماشو رسوروک

  ترسمینم یزیاونم بدون اجازه!پس از چتم اتاق عمل نشجو بودم رفدان :میللیا
 چھ قدر صداقت داره  مارمیبدونم ب خوام یسوروک!فقط م

دستتو بده تا نشونت    در مرحلھ اول ی:واو!خانم دکتر تو کھ صداقت نداشتسوروک
 !یرو خاموش کرد نایدورب نکھیبدم البتھ بعد ا

 !خب اری:بسیللیا
 د یشک زیرو از پرھ اخشد رفت دوش بلند
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 نایاز دورب نم ی:ایللیا
 :خوبھ.حاال دستتو بدهسوروک

 !؟یچ ی :برایللیا
  خورنیم ؟خونید ید لماروی:ف سوروک

اونم چشماش کم کم ترسو   یللیصورت ا یشده بود رو قیزدن حرفا فقط دق نیح
 !کرد  یترسوندش خنده ا یبھ اندازه کاف ی..وقتدادیداشت نشون م

 ..کنم ی ردادو نقض نمدکتر!من قرا  نم خاکردم  ی:شوخسوروک
 ؟ینشونم بد  ی خوای:چطور میللیا

 ..ایخوردن؟ ؟خونینیبب وی دققا چ ی: دوست دارسوروک
 ؟یخوری:واقعا خون میللیا

 :آره سوروک
 شھ؟ی م نیاز ا ر یغ گھی:جور دیللیا

 باخودت باش خانم دکتر یستیبا من روراست ن  یدی:گفتم کھ ترسسوروک
  فیھمراه جکسون با کمون و  بگھ کھ  یزیچ ستواحرصش گرفت..خ یللیا

 ..سامسونت سوروک اومدن داخل
 ..ش دیی:بفرماجکسون

  رو گرفت:شب خوش خانم ھینگاه سوروک فورا قض با
 ارمیبراتون قھوه ب دییبفرما ن ی:خوش اومدیللیا

 می ری:مچکر ما بعد اخذ قرار داد مسوروک
 ..رو پاش گذاشت و باز کرد فویک

 الرکت شما دکتر کدر اورد:خدم شوندداخلش پرو از
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 کنم ی پرونده رو گرفت و صحفھ اولو باز کرد و بست:امشب کامال مطالعش م یللیا
 ممنونم  یلیخ

 .گرفترو از جکسون یشکم  سیکنار گذاشت و خودنو فویک  سوروک
پزشک متخصص ماھانھ چھ قدر حقوق  کیبھ  مارستانی:دکتر مون ب سوروک

 ده؟یم
 وون  ونیلیم ۹حدود  ریاس :با اضافھ کار ومون

 .روز خیوون داخلش نوشت بھ تار ونیلیم ۱۸دستھ چکو باز کرد و  سوروک
 .شروع قرار داد ی:خانم دکتر برایللیو گرفت طرف ا کندش

کول و من  یآقا یلیخ نیا یچکو گرفت:بھ مبلغش ناباورانھ نگاه کرد:ول یللیا
 .شروع نکردم  میھنوز قرار داد نبستم کار

 ن یاز بانک من ا دینقد کن  دیتونیفردا م نیھمشک پز کیر حقوق اببر ۲: سوروک
اما   دادم یم اگھ معاملھ بود بعد کار کردن پول نکھی .و استادمیحرفو زدم و پاش وا 

  ی برا دینادره پس نگران پول و امکانات نباش یماریب کیمسئلھ درمان 
 ..ھزاتیتج

 دارن  یخصوص مارستانی:جناب کول بمون
 ن پس ھم ھست گذار  ھیسرما.. ل؟:جناب کویللیا

دکتر  نانتونی .در مورد شاھد!بخاطر جلب اطمگھی !تجارتھ دیی جورا ھی :سوروک
 !زادهی مون کھ از آشناھاتونھ و جکسون ھم آدم 

 .ستین یمشکل  پس
 د ی:مطالعھ کنیدرستش در آورد و گذاشت رو عسل ریقراردو از تو پوشھ ز برگھ

 
 ابھ دقت برگ رو خوند؛خودکار لطف یللیا

 طرفش گرفت:بفرما خانم دکتر سویخودنو  سوروک
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 سمینوی:مچکررررر...اوممم خب من بند ھامو میللیا
 ی:مختارسوروک

 
نگاھش   یو سوروک با حالت خنث نوشتیبعد فکر کردن دونھ دونھ م یللیا
 ..کردیم
 

 ..ربع ساعت برگھ رو گرفت طرف سوروک  ھیاز  بعد
 ت سی بد ن  دیبخون یمنھ البتھ ذکر کردم ول یشرطا  نایا:یللیا

 انداخت:قبولھ  ینگاه کل سوروک
 کھ شما ی:نخوندیللیا

 :خوندم!خوندم سوروک
 ..دیبعد نگ  نیخوندیم  دیباال انداخت بھرحال با یشونھ ا یللیا

 !گم ی:نمسوروک
 ..بند اضافھ کرد کیفقط  خودشم

 کاغذو گرفت طرفش:بخون و
 ن؟ی تال ن؟؟چرای:التیللیا

 !ستن؟ی بلد ن نی:خانم دکتر التسوروک
  ھیناھماھنگ یشنام  ولم جناب تاجر خولد:بیللیا

 .مھم مفھومھ :خوبھ سوروک
 امضا کنم؟  دی:کجارو بایللیا

کرد و بعد از زدن انگشتش بھ استمپ کاملش کرد    شیجلو رفت و راھنما جکسون
 و در عوض سوروک فقط امضا کرد و مھر مخصوصشو گذاشت 
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 ؟ یزنی :چرا انگشت نمیللیا
 یون معتبره جااستمپ پوستشون حساسھ مھرش:خانم کالرک جناب کول بھ مون

 ستی ن ینگران
 !:کال خانم دکتر نگرانن سوروک

 ..شد الیخیکھ بھش انداختھ شد رو ب  یا  کھیادامھ نداد ت گھ ید یللیا
 خودتون بمونھ ش ی از قرار داد پ نی:ا سوروک

جلسھ رو   نیعت اولسا نی.فردا شب ھممیریم ھگیدستشو نگاه انداخت:ما د  ساعت
 .دی شروع کن

 لویھم بلند شدن..مون و جکسون زودتر و جلو تر رفتن وسا  ھیجا بلند شد و بق از
 ..بردن

کول   یکاغذ نوشت و داد بھ سوروک:آقا یرو ازیمورد ن ل یوسل یسر ھی یللیا
 د یاریفرداشب ب دوننیخودشون م نیدکتر مون بد ل یتحو نویا

  ستیمناسب نکردن رگ من   دایپ یبرا 40برگھ رو نگاه کرد:سرنگ  وکسور
 bd.25سرنگ 

 یبخون ی:تونستیللیا
 :بلھسوروک

 خوننینم  نطوریا ی کھ مردم عاد یخوند یجور ی:ولیللیا
 ستم ی ن ی:منم مردم عادسوروک

 ی داد:نشونمم نداد ھیجمع کرد و بھ در تک نشیدستاشو تو س یللیا
 !؟ییتنھا  نجای:شب اسوروک

 ھ؟یشد:چھ سوال یشاک  یللیا
!شب  یللی خانم دکتر ا یممکن بود زھره ترک بش  یی!چون تنھایچی:ھسوروک

 خوش
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 !:شب خوشیللیا
 ..رفتنش در رو بست با
دستتو سوراخ  یجور دم ینشونت م ییییھست یک ی پررو فکر کرد کھی :مرتیللیا

 ی سوراخ کنم حز کن
 ..تربرس !حواد یشنیزد صداشو م ی ور در سوروک لبخند نیا از

 !زمیعز کنمی:سوراخ سوراخت مسوروک
 
. 
. 
. 

و سوروک   کردی آدامسشو باد م یگاھ تریدر سکوت کامل بود پ نی ماش داخل
 ..چشماشو بستھ بود تا بھ ھکتوبرسن

 :شاھزاده حالتون خوبھ؟مون
 ..افتاده باشھ ادش ی یزیچ انگار

 :جک؟سوروک
 :بلھ سرورم جکسون
 یر منو شاھزاده و ..صدا نکن کتد  خانم نیا  یت باشھ جلو:حواسسوروک
 .:چشم سرورمجکسون

 ..گذاشت شیشونی..دستشو رو پفھیدست سوروکو گرفت:نبضتون ضع مون
 د؟ ی:سردرد دارمون

 یلی:خسوروک
 براتون سرم وصل کنم  دیھکتو با می:برگردمون
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 .:باشھسوروک
 ...:سرورم نظرتونمون

 
 :درباره؟ سوروک

 ..ھیقض نی:امون
 تونھیسادست!اما بلند پروازم ھست م یباشھ ول  ادوخیم ی:دختر زرنگسوروک

 ترسھیاز من و حضورم م تینھا یداشتھ باشھ و ب ینقش  میماری ب ھیفکر کنم تو قض
 ..:بلھ سرورم گفتھ کھمون

 کنھ یغلط اضاف دهی:ترس خوبھ!بزار بترسھ ترسشم کھ باشھ اجازه نمسوروک
.طفلک  م. فتمن وا ر نیحرف زد یجور ھیسروم..شما کال  ی:ولمون

 ھاھا....نیسخت گرفت نی کالرک..قشنگ روشنش کرد
قد  خواستی سر داد:م   ی گوشھ چشمشو باز کرد بھ مون نگاه کرد و خنده ا سوروک

 الزمش بود  ارهی درب یباز
. 
. 
. 

 ..طرفش  دنیو ھانا دو ایو ھا ایمحض وارد شدن داخل سرسرا تارزان و مار بھ
 ..:سرورم کجا رفتھ بودن بدون اطالع ایمار

 م ی شدینگران م  می:داشتتارزان
 ..:سرورمایھا

 ..دی کن اط یاحت:ھانا
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شام امشب   زیاتاقم سر م  ارنیو غذا ب یدنیبگو نوش ای:کار داشتم.مارسوروک
درباره معاملھ  ویکھ دار یحاتی.تارزان توضدین کنشماھا نوش جا ستمیحاضر ن

 استراحت کنم  خوامیمن خستم م  گھیبزار وقت د
 :بلھ سرورم ایمار

 :اطاعت شاھزادهانرزتا
 ..کنارشون رد شد از

با   رمیمن م دیھانا از پشت اتاق شاھزاده جم نخور ایتنش نگاه کرد:ھارف بھ ایمار
 پزشکش حرف بزنم

 :چشم مشاورایھا
 ستیحال شاھزاده خوب ن کردمی:حس مھانا

 خوب بوده تا بار دومش باشھ؟ یک+
 ..رو برگردوند سمش  ھیرمئو بق یصدا

 ؟یبھ دست آورد تویت:سالمتارزان
 :اره مشاور خوبم رمئو

 ساحره   یبرگشت:خوش ایھا
 بود ی:جات خالھانا

 ؟؟؟؟یاز دست دادم بانو مار ارویچ رمئو
 زایچ یلیخ  دونممم ی:من نمایمار

 ..و ھانا رفتن ا یتنھاشون گذاشت و ھا تارزان
 ..ذره شده بود ھیشد و توگوشش خوند:دلم برات    کش یآروم نزد رمئو
 ..شتریب یلیزد:من خ یندلبخ ایمار
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 رونیب مینھ رو...بر نجایجلوشو گرفت:ا ایکھ مار ھوا ببوسدش یخواست ب رمئو
 ..کنار رودخانھ

 نور ماه ری:زرمئو
 ..نور ماه ری:زایمار

 بود  بایممنوعھ بود..اما ز عشق 
 
 

 ..باران بود و نور ماه تابان پشت ابرا کامال پنھان شده بود ار گبر ریز  اهیکاخ س
ول و در ھکتوالس  حدود ده صبح در سئ یمی!تاییصبح بود و روشنا  دیبا ناال
 ...یکیرتا

 ایبود و ھمراه ھا بشیدستاش تو ج یبود با شلوار مشک دهیپوش یچرم یمشک  کت
 ..کرده بود رفت ریرو اس ایسیکھ پارس یبھ اتاق
 شاھزاده دییکنار رفت:بفرما  ایبلند شد و ھا یآھنر  د یصدا

ارتفاع  خودشو بھ پنجره بلند ایسیبود پارس یداخل قدم برداشت منظره جالب بھ
 یرو لبش جار ی نرده ھاشو ..لبخند کج کردیم  یداشت دستکار رسونده بود و

 ..شد
 ..رو نجای:ا سوروک

 ن ییپا ارمشین مآلا از من بوده یببندش..کوتاھ دی:سرورم..شما نگفتایھا
 ..کنھیم  کاری چ نمی:نھ ..بزار بب سوروک

 ..و سرشو رو بھ باال گرفت ستادیھمونطور وسط اتاق ا و
 اریمن ب یرو برا یاون صندل ایا:ھسوروک

 .اطاعت کرد ایھا
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 :خودتم بروسوروک
 ..دیالزم ندار یزی:چشم سرورم.چایھا

 ..: فقط سوروک
 .در اورد و داد دستش کتشو

 وبر :حاالسوروک
 ..احترام گذاشت و کت رو گرفت و رفت ایھا

 اومدن نییکھ قصد پا کرد ینگاه م ییایسیسکوت کرده و ھمچنان بھ پارس  سوروک
 ..نداشت

 (یرسینم ییبھ جا نییپا ایب Lng mā cāk thī̀h̄ịn ley ) :سوروک
نگاه کرد..وحشت کرد..و نرده رو  نییبھ پا گھیم یچ د یصداش انگار فھم  دنیشن با

 ..زدیم شھیو با مشت بھ ش ون دادتکر تند ت
 ..:ھاه..دختره احمق سوروک

  دهیخودت فرارتو ناد نییپا یایب یول شھی باال بد م ام یمن ب  :نگاھشو داد باال دوباره
 C̄hạn ca k̄hụ̂n pị chận bn mạn ca mị ̀d (انتخاب باخودتھ  رمیگیم
 

 ..بھش نگاه کرد گھیبار د دخترک
 H̄ı̂ c̄hạn pị... Dị̂ pord کنمی ار برم..خواھش مبز :سیپارس

 ..می فھمیتکون داد:انگار حرف ھمو نم یسر  سوروک
 ..دیمشت کوب شھیدو مرتبھ بھ ش سیپارس

..و دستاشو تو بغلش جمع کرد:گربھ کوچولو با یبلند شد از رو صندل سوروک
و من و کم   یکنیفقط خودتو خستھ م نجایا  واریپنجول انداختن بھ در و د

سالم   ام یخودم ب ن ییپا  یایدختر خوب ب ھیمثل  ام خویطاقت!ازت م
 ..کھ یدونی..مارمتینم
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از   عانھیزد..بعد مط   شھیش اخرشو بھ یگرفت و چند بار مشت ھا شیگر سیپارس
 ..اومد و سرشو انداخت نیی پا وارید

 نمتیجلوتر بب ایحاال ب یفرار کن یخواستیم  کنم ی :من فراموش مسوروک
 

 ..ستادیا  یمتر کی چند قدم جلو اومد و  سیپارس
..زبونشو دور لبش  ادی لباسا بھت م  نیجلو تر رفت سرتا پاشو نگاه کرد:ا  سوروک

 ..دیکش
..چرا نجارویبودن..اوه ا فی!تا حاال ھمھ دخترا ضعیو قو  یای:خوشمزه مسوروک

 ..چونشو گرفت و بلندش گ یکن یم ھیگر
..و ھزار ود ب التماس  سیکرد..تو چھره پارس..موھاشو کنار زد و اشکشو پاک کرد

 !..ابراز یبرا یسوختن نداشت..احساس  یبرا یتمنا..اما سوروک دل
  سیلب برجستھ پارس یشو رو..و چشمات قشنگن..انگشتییبای:تو زسوروک

 ..دیکش
 ..عقب رفت سی باھاش کم کرد..پارس فاصلشو
 ؟ی رو فراموش کرد روزی:درس دسوروک

 ..سرجاشدوباره برگشت  سیپارس
 یو لختشو از رو یمشک یلبش شکل گرفت..موھا یور مندانھ روزیپ  لبخند

 ..دی کش  نییشونش کنار زد و گوشھ لباسش پا
رو دوشت ..چھ  یحمل کرد یادیز لیال وساتمااح ی:چھ سر شونھ محکمسوروک

 ..دهیورز
 
داشت..مشخص بود دست   یفیلرزش خف سیو پارس کردیدست شونشو لمس م با
 ..۲۰  دینداشت شا یسن االتا حاال لمسش نکرده  و احتم ی مرد چیھ
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موھاشو تو مشت گرفت و  ن ییپھلوش رد کرد پشتشم لمس کرد..پا ری ز دستشاز
 ..گفت یکوتاھ ی اخمش رفت تو ھم..ا  سیعقب..پارس دیسرشو کش
 ..چونش  یگلوش تا رو  ریز دی..زبونشو کشی:چھ گردنسوروک

 ....بزار برمکنمی :خوا..ھش م سیپارس
 ایسیپارس یزنیحرف م ادی:زسوروک

 ..:خوا..ھشسیپارس
 ..خم شد..صورتشو برد تو صورتش شتریسرش ب  دیموھاشو کش شتریب  سوروک
رو زبونت   اد یجز چشم ن کنم یم  تیتوجھ یجور یحرف بزن گھیبار د ھی :سوروک

و فقط با  یسرکش ش   ا ی یو خودت چشم بگ یاز اخالق خوبم استفاده کن تونم ی پس م
 کتک
 ..:چچ..ش..مسیپارس

 :چندسالتھسوروک
 ..۲۱:سیرسپا

 ن؟؟ی ھست ییکجا ھیچند نفرن اسمتون چ تونی:قبلسوروک
 ..انا...ساویییی..و خودمون از..آگا ی..تای :جنگل..ھا سیپارس

 دی:سوالو با دقت جواب بده.چند نفرسوروک
 ..نفر ۲۰۰ما قتل عام و غارت شدن..خانوادمو بھ اسارت بردن.. لھی:قب سیپارس

 لھ؟؟ی:اسم قب سوروک
 کا ی:اسماتسیپارس

 نیبا ا  یچطوره کھ ازدواج نکرد  کننیزود ازدواج م  لی:اون قباروکوس
 چھره؟؟؟؟؟
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 ریبدن..اما..فرار کردم..و تو فرار گ ھل یقب  سیمنو بھ پسر رئ خواستنی:م سیپارس
 ..حملھ کردن لھیافتادم..اما اونا بھ کل قب مانیافراد سال
 !یه اکرباخوبھ کھ  ی خوبھ کھ ازدواج نکرد ی!ولی:پس شر و درد سرسوروک

 ..بست چشماشو سی ..پارسدیباسنش کش یاز پشت رانش باال اورد و رو دستشو
 !یستین یمحکم!مشخصھ دختر سوسول و بندهیپر و فر:نھ نھ اندامسوروک

 
 ....مھارتاتو نشونم بدهیمھارت دار گفتی م  گفت یم  یچ مانی:سالسوروک

ھ سواالرو با ھمب جوا کردی م یو باترس اما سع زدیحرف م یبھ سخت ایسیپارس
 ..دقت بده

 ی ریگی ..ماھیانداز ری..تزهی :نسیپارس
 

 یفرار کرد لھیقب  سیئ..چرا ازدواج با پسر رمی..خب سوال بعد ھی:عالسوروک
 ..ازدواج کنم خوامی:نمسیپارس

 :مگھ بھ خواست توئھ؟سوروک
 ..با من یکنازدواج  یخوایم...یی:توام مثل اوناسیپارس

 ستم ی..من مثل اونا نزمی:نھ عزسوروک
 :واقعا؟سیپارس

داره تو چھ قدر  یبدتر از اونام اما بستگ یلیزد من خ ی:اوھوم..پوزخندسوروک
 ..یبد باش ایخوب 

 
 بکنم   دیبا کاری:چ سیپارس

 دم یم ادتی :سوروک
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 ؟یباھام ازدواج کن یخوای:م سیپارس
 نداره  یمن معن یراازدواج ب یازدواج کردم!ول دمی:شاسوروک

 یشاه..تو شاھ گنی بھ تو م یبد باش  نقدری ا دی..چرا بایخوشگل یلی:تو..خسیپارس
 درستھ؟

 :درستھسوروک
 ..ننیب یظلم م نقدر یکھ مردم ا یھست ی:چھ شاھسیپارس

 کنم ینم زادارویآدم ی:من پادشاھ سوروک
 ؟؟یستی:مگھ تو آدم نسیپارس

 ..ناز کرد شو یشونیزد و کنار پ  یشخند ین
 ..ید ی:جوابمو نمسیسارپ

 ھیدنیسوروک؛د
 ی:چ سیپارس

 !:جوابتسوروک
 ؟ ینشونم بد یخوایم روی..چیچ یعنی :سیپارس

رو آورد  شیگر یآن وحش کی..یبانمک یل یکرد..اومم تو خ زونیلبھاشو او سورو
  یاومد تو پوست بازوش فرو کرد دندوناشو نشون داد با چسما رونیو ناخناش ب
 ..زد غیجوحشت زده  سیقرمز..پارس

شونش فرو برد و  یدندوناشو رو  یرحمی محوم گرفتش و با ب  سوروک
 ..د یبلعی...اون مخوردیتکون تکون م  سی...پارسدیمک
لب و دندون و چونش مونده   یون روشو..و خدندونا دیکش  رونیبعد ب قھیدق چند

 ..و لکنت گرفتھ بود دیلرزیم  سیکرد و پارس زیبود..با زبون لبشو تم
 !ایسی..پارسیزه اشم خو:اومم سوروک
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 .....افسانھ مادر بزرگ..توی..تو...آدمخوارس؛تویپارس
 !رمی:نھ نھ من ومپاسوروک

 ...بھت زده شد غش کرد دیکھ شن یزیاز چ سیپارس
  .. کرد زیدندونش رو شونش مونده بود رو با زبون تم یکھ ھنوز از جا یخون

 !زبونھ  نیری:خوشم اومد شسوروک
بلند   جونشویتر بود تن ب نیھاش سنگ   چھیبخاطر ماھا تردخ ھینسبت بھ بق تنش

 ..کرد و برد رو تخت
 ای:ھاسوروک

 
 ..داخل شد فورا

 :بلھ شاھزادهایھا
بده بسپارش  د:مداواش کن بھش لباس خوب دستاشو پاک کرد و جلو اوم سوروک

 نمش یبب  خوامیلورکس عصر م
 :بفرستمش حرمسراتون؟ایھا

 عصرونھ کامل باشھ میباھم بزن میاداررفح ھمانمی:نھ بفرستش اتاق مسوروک
 د ی:ھرجور امر کنایھا

 ..سپرد ایترک کرد و تدارکاتو بھ ھا اتاقو
. 
. 
. 

 ییحدسا  ھیکامل خونده بود قبال درست کردن نھار بود پرونده سوروکو  مشغول
 اریو گذشتھ بس یزده بود کھ منشا اون از فشار عصب یمارینوع ب  نیدرباره ھمچ
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و مرتب تکون داد کار خونھ    ختیپاستاھارو تو آبکش رکول! یوله بود یپر تنش
نگاه کرد   خونیپ یرو  یوالبھ پ  گھیبار د شتریب رونویکار ب یرو دوست داشت ول 

فوق تخصص پول گرفت...!چھ  ھیدوبرابر  تیزیو ھ یفقط بخاطر  یعنیبود! یواقع
 ..رو بھ رفاه برسونھ شی زندگ تونستیقدر م

و مادرش بودن با مادرش  انگ ی نیرو باز کرد مر د خوردن زنگ در رفت با
کمکش کرد باھم   انگ ی نیکرد م یسالم احوال پرس انگی نی کرد و با م یروبوس

 ..دنیچ زویم
 سس  دیی:مارجان بفرمایللیا

 ممنونم +
 یمرس یللی خوشمزه شده ا یلی:خانگی نیم
 :نوش جانیللیا
 یگفتیم یت اشد خت؛خبیآب ر وانیل ھیغذارو قورت داد و    انگی نیم
 نایثروتمنده اصال براش مھم نبود پول ا یلیطرف خ  انگی نی:آره..میللیا

  حرفشو قطع کرد مادرش
رو کارت  یو بتون یابت کناول خودتو ث  دیدختر تو با یزده شد جانیھ  یادیز+

 مارستانی تا ب دی سال ھا زحمت کش انگ ی نینمونھ م یبلکھ مشکل یتمرکز کن 
عروسمون   ست ین ندیما خوشا ی گفت برا  انگی نیھ مب ھم قبول کرد قبال  تشویرسم

 یبدون مدرک کار کنھ تالشتو بکن زودتر درستو تموم کن
 ..نگاه کرد کھ غذا تو دھنش خشک شده بود  یللیبھ ا  انگی نیم
 کنم ی:بلھ مادر جون.من تالشمو میللیا

 یبرس جھیبھ نت دوارمیخوبھ.ام+
من مطمئنم   ھیوده کاراش عالب داشاگر نیاز بھتر یکی  یلی:مادر اانگی نیم

لبخند رو   یلیبھش زد کھ ا یچشمک  کنھی مقاالتشو چاپ م ارهیبھ دست ب شویسرما
 ..کنمیلبش اومد منم کمکش م
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 م یباشھ بھش افتخار کن یما از خدامونھ عروسمون جور می کن فیو تعر می نیبب+
  نیم و زودتر رفت کنھیم دیخر رهیاز نھار و شستن ظرفا مادرش گفت م بعد

رو داشت   یللیا یھوا یلیخ انگی نیبھش کمک کنھ..م یتا تو کارا کم  موندانگی
اما   بھش وابستھ بود تینھا ی ب یللیا گردوندیداشت برم یو واقعا اونو بھ زندگ

 ..بودن براش سخت و دشوار بود یارتباط بعد از مدتا منزو یبرقرار
  نیوون رو داد بھ م  ونیلیم ۹  قایپول رو نصف کرد و دق یلل یا یخدا حافظ  لحظھ

 ..انگی
 حق زحمت خودتھ  نیجان...اخھ ا یللی:اانگی نیم
  یعوص کن نتویماش  یخوای م  ی..گفتمی ما قراره ازدواج کن  م ی:من و تو نداریللیا

در   م یھمو براورده کن یو ارزو ھا میاال رفتھ ما قراره باھم کار کنخرجت ب یول
درمان کنم..مون  مارویب  نیونم ابتھ عوض تو ساپورتم کن و بھم قوت قلب بده ک

 کرد دییرانت داره و خودش ھم تا یلیگفت خ
 ..دیدستاشو بوس  انگی نیم
  یشیتو قطعا موفق م  یر خانمقد  چھ نمیبی م یوقت کنمی:بھ انتخابم افتخار مانگی نیم

بوده اسکرت داشتھ..قطعا کھ وصلھ  یطرف آدم حساب یگیخانم دکتر من و اره م
 ھمھ جا

 ..برام دعا کنوموھ:ایللیا
مادرم ناراحت نشو چون من تنھا  یاز حرفا یللی..و ایای:از عھدش برمانگی نیم

 ..مھم منم گھیحساسھ مادره د کمیفرزندم روم 
 ؟ یای..شب مفھمم ینداره م یکال:نھ اش یللیا
.مراقب خودت نمزیبتونم بھت سرم یتنھا باش مارتی:بھتره کھ با بانگی نیم

 گھ یباش.من برم د
 ..:خداحافظتیللیا
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ھم متقابال دست تکون داد و    یلیبراش دست تکون داد و بوق زد ..ا  انگی نیم
 ..از کوچھ خارج شد در رو بست یوقت

. 

. 

. 
 کردینم یآراستھ کردن..اعتراض یجونلباس بنفش بادم رو مرتب شده با  ایسیپارس

  ییبھ جا دی چشم بگھ..شا د یقط باف کھ دونستیم یو ھنوز تو بھت بود ول
  ویکس نی ھاش ھمچال   دهیاون مرد بدجنس براش جذاب بود و تو ا افھی ..قدیرسیم

 ....البتھ فقط ظاھر خواستی م شھیھم
 ..ای:دنبالم بایمار

 ارم؟یدرش ب شھی م ستمیراحت نکفشا  نی:من با اسیپارس
 ادی :نھ شاھزاده از کفش بلند خوشش مایمار

 ھیسمش چا ده:شاھزاسیپارس
 :شاھزاده سوروک ایمار

 مال اونھ؟ نجای :اسیپارس
 مال اونھ  یچ ا؛ھمھیمار

 کجاست نجای :اسیپارس
 یبر یس کیھکتوالس نزد  نیدر سرزم اهی:کاخ سایمار

 شھ؟ی:چرا روز نمسیپارس
 شھ یوقت روز نم چیھ نجای:اایمار

 ؟ی:توھم مثل اون آدم خوارسیپارس
 برگشت طرفش:آدم خوار؟ ایمار
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 ..یآره..زامب:سیپارس
 بچھ..بسھ یپرسیم ادیسوال ز زادیآدم  میری:ما ومپاایمار

 ی :اخھ تو مھربونسیپارس
 یدونی:از کجا مایمار

 ..ترسمیمھربونھ..من از ھمھ م افتی :قسیپارس
 یدر انتظارتھ..چ ی چ دونمیمن نمز کرد:برو تو..و آسانسورو با دیکش یآھ ایمار

فقط ھمون   دیپرس یحرف نزن ھرچ ادیزش  با  عیشاھزاده مط   ی قراره بشھ اما برا
 ؟ یدی..فھم ع ی جواب بده و کامال مط  زویچ
 سرشو تکون داد  سیرسپا

 ست ین  یمعن یترست ب میترسی:ھمھ ما از شاھزاده مایمار
 قشنگھ یلیخ ی:ترسناکھ..ولسیپارس
 ..:آره...قشنگھایمار

 توو دنبالش رفت اون کم سن و جوون بود و کنجکا سیو پارس ستادی ا اسانسور
داشتھ باشنش اما   خواستن یھمھ بود ھمھ م دیمورد د تیجذاب  نیبخاطر ھم لش یقب

کنھ اسب   یزندگ ییاینشد و اون دوست داشت رو می زنا تسل ھیمثل بق سیپارس
با پسرا  یکمان زن بقاتپرت کنھ تو مسا زهین رهیبگ یبرونھ ماھ ق یکنھ قا یسوار

 ...یمچ انداز یگاھ ی..و حت
گردنش   ریتا ز یاسک  قھیبود موھاشو باال زده بود و  تھشسن  زیپشت م سوروک

  یکت مخمل مشک ھی کھ دو خط کج بود گردنش بود با  ییبود گردنبند طال دیپوش
 ..کرد می تعظ  اینگاھش موند روش..و با اشاره مار سیروش..پارس

 ادی ن  یتا صدا نزدم کس  ای.مارسیپارس  نیبش  ای:لورکس گل کاشتھ.بسوروک
 دهزااھ:اطاعت شایمار

 جلو ای:ب سوروک
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 ..نشست دیکش رو یجلو رفت و صندل سیپارس
 د؟یخوری م  شنمی..شاھزاده شما آوشنی:آوسیپارس

 ؟یشناسیھارو م اهی:گ سوروک
 دکریمادرم دارو درست م کردمی:بلھ من اونارو جمع مسیپارس

 .یکن  لیم یتونی:خوبھ.مسوروک
 ..قشنگن یلیخلباس ھا ممنونم ی:ممنونم..و براسیپارس

 ی:خودت قشنگروکوس
 ادیز یلیشاه خ یقشنگ  یلی:توھم خسیپارس

 ..نگفت یزیچ  سوروک
 کھ باھات نرم رفتار بشھ؟  ی:تو انتخاب کردسوروک

 :اوھومسیپارس
 ؟یبھ شالق ندار  یازی:پس نسوروک

 ؟ یزنیق م:ھمھ رو شالسیپارس
 :آره سوروک

بوم  ن زدمن از   دمیخودم انجام م  یازم بخوا ی:پس منو نزن چون ھرچسیپارس
 اد یم

 ادی:من خوشم م سوروک
 ..نگاه کردبھش یچشم ریز و

 ؟ی:خواھش کنم چسیپارس
 :از خواھش کردن متنفرمسوروک

 ی و لذت ببر یکن ریتحق یخوا ی:مگھ نمسیپارس
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 :نھ سوروک
 ..خشھبرات لذت ب  ی:پس چسیپارس

 :ھوشمندانھ بودسوروک
 ..ی:چ سیپارس

 ..از شراب پر کرد  کشویبراش پ سوروک
 خونھ؟  نی :اسیپارس

 :شراب انگور سوروک
 زنا شراب بخورن  دهیما اجازه نم لھی:قب سیپارس

 ؟یخورینم یعنی :سوروک
 خورمی:شاه بخوان مسیپارس

 !ی:بھ سالمتسوروک
 ..خوردروک تا تھشو اما نگاه سو ختی خورد مزش حالشو بھم ر کمی  سیپارس

 :چطور بودسوروک
 :تلخسیپارس

 :تلخ خوبھسوروک
 ؟رمخوب دی:بازم باسیپارس

 بد عادت کن یبھ مزه ھا ی:نھ ولسوروک
 یچ یعنی :سیپارس

 یفھمی:م سوروک
 ؟یتو چرا تاج ندار یاسمت شاه..راست یچ یعنی بھیعج یل ی:اسمت خسیپارس

 :عمق شب.شاه ھا تاج دارن؟سوروک



186 
 

 یچشم مشک ایس یالھھ و س ی..پار بھ معنایسی.پارسدو بخشھ :اسم منمسیپارس
 :برازندتھسوروک

 کننده رهیخ یبایز یبھ معن شدیم اکویسیاسمت ر دیبا:تو سیپارس
 !اسعداداتھ ھیاز بق نمیا  ایسیپارس ی :تو باھوشسوروک

 
 ..کرد یکوتاھ میبھ جاش تعظ  سیپارس

 یدونی م یسوروک:درباره سکس چ 
 ..زد ی.سوروک پوزخندد..ساکت موند.سرشو باال بر سیپارس

 ؟؟؟ یدونینم  یعنی:  سوروک
 ..دیلبشو گز سیپارس

وگرنھ  ی د یکارو انجام م نیا یکھ ازدواج کن یفقط زمان گفتی:مادرم مسیسارپ
 ..شھیبودا ازت متنفر م

دستش بود و   کشی !بلند شد از جاش و اومد طرفش پزی!چھ غم انگ ی:اخسوروک
 ..زدیھمونطور حرف م

 ...نیسھم گ یبود ول بایفرو رفت..اون ز شتریب یتو صندل سیپارس
..و شھیم یامت یاگھ سوروک نھ بشنوه...چھ ق تنسدویکھ نم زتی:مادر عزسوروک

 ..کنھ..پس بودا؟ کھیت کھی ممکنھ ذره ذره ذره بدن دختر قشنگشو ت 
 ..ترسمی:من مسیپارس

 :ترس خوبھسوروک
 ..:خواهسیپارس

 ..:خواھش؟سوروک
 ..چشم ی.از خواھش متنفر بود.نھ:نھ سیپارس
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خوبھ..پس   ی..ولارهیب وانمیزتا ایبگم ھا د ی..کھ باکردمیداشتم فکر م گھی:د سوروک
 ھست زیھمھ چ زیم یکن رو تیخودتو تقو یبرو تا شب بترس..و حساب

 ..لذت ی ..فقط برایکنیتو با من ازدواج نم ی:ولسیپارس
ھمھ  نی ..حاال بخاطر ا یترھر دخ ایسکس لذتھ تو  یفقط برا قایدق  :سوروک

ازت لذت ببرم   یپام گذاشتم و تا جون داشت ریبودنو ز ارکبی قانون  دیشا تییبایز
با   تیبھ زندگ یتونی و م کنمیتموم نم تویزندگ یکن  میبار ھا و بارھا..اگھ راض

 ..یمھارت ھات ادامھ بد 
 ..نشستھ بود..لبشو برد کنار گوشش سیکھ پارس یپشت صندل رفت

 ..ترفھ گوشش گاز الل ی! گاز آرومیدختر سکس نمتیب یمب :شسوروک
 ..و رفت طرف در 

 ادمارو ی کشی:مگھ بعد لذتت مسیپارس
 :آره سوروک

 :چراسیپارس
 :دوست دارم سوروک

 :باشھسیپارس
  سراغت امیبگذره م ۱۲کنم ساعت از   ھیتغذ ی:خودتو حسابسوروک

 :چشم شاه سیپارس
 ..کھ بھش داده بود تنھا گذاشت یجانیو ھبا تمام ترس  سویاتاقو بست و پارس در
. 
. 
. 
 ..در توقف کرد ی جلو رتیپ
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 تو شھر بزنم  یگشت  ھی:شاھزاده اجازه دارم تریپ
 ی:اجازه دار سوروک

 :ممنونم شاھزادهتریپ
 .. شد ادهیپ
 

پخش شد و در رو باز  یللیا یبعد صدا  یزد کم فونویطرف در خونھ رفت و آ بھ
تنش بود رو عوض نکرد فقط بھ جاش  تو قصرھ  ک یکرد..داخل شد.ھمون لباس

 .در رو باز کرد یللی ..ادیپوش یآب نیج شلوار
 ی :خوش اومدیللیا

 :شب خوش.ممنونسوروک
 
  یگذاشت احساس نگران یعسل یرو یخونگ  یھا ینیریو ش وهیشکالت و م یللیا

دور از چشم سوروک روشن کرد..و بھ دکتر مون    نارویسراغش اومده بود دورب
شجاعتشو جمع    یللیداده بود..اجواب نداد..سوروک راحت لم ید ولزنگ ز

 ..کرد..و نگاھشو داد بھش
 پروندتو مطالعھ کردم:سوروک منیللیا

 یکرد یم دی:باسوروک
 ی کھ خون دماغ شد یبار ن ی:بھرحال من خوندم.اخریللیا

 م برگشت ی:شب گذشت وقتسوروک
 ؟ی ھم دار جھی:احساس سرگیللیا

 در سرم  یگزد خ ی:احساس سوروک
 قا؟یدق ھی:کدوم ناحیللیا
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 ده ب :دستتوسوروک
 کن تیرعا مارویب ھیسوروک لطفا تو ھم شگون  می:من جدیللیا

 .پس دستتو بده می:باشھ خانم دکتر منم جدسوروک
 ..سکوت کرد یللیا

 ندارم تی:کارسوروک
 دم ی:نترس یللیا

 :معلومھسوروک
بھ دست   یروک نگاھلرزش دستشو کنترل کرد..و داد بھش دستشو سو یللیا

زد و دستشو برد    یدکترن!بعد پوزخند ھی یادست نایو نازکش انداخت:ا فیظر
 ..پشت سرش

 نجای:درست اسوروک
 ..نمی:بزار ببیللیا

 ..فشار داد یشد از جاشد و رفت پشت سرش کم  بلند
 ؟ی:احساس درد داریللیا

 ..:ندارمسوروک
 ..سرشو لمس کرد گھید ھیدستشو برداشت و با انگشت چند ناح  یللیا

 ..اومد نشست مقابلش بعد
 ؟یباز داشت یحرا:جیللیا

 :اره سوروک
 دم یھاتو ند ھیبخ  ی:جایللیا

 مونھ ی جاش نم رمی:ومپاسوروک
 ؟یکھ گفتم آورد  یلیخب..وسا اری:بسیللیا
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 :آره سوروک
 :خب دراز بکش یللیا

 نجا؟ی:ھمسوروک
 ببرمت روتخت ا ی:نھ بیللیا

 ندارم یلی:تماسوروک
 دیلرزیمبھش رفت و دستکشارو دست کرد..دستش ھمش   یا غره  چشم یللیا

نداشت..حرفا و رفتار سوروکم  میاصال اعتماد نداشت بھ سوروک و حس خوب
 نرمال نبود

 خانم دکتر؟  ید یلفطش م نقدریا  ق یتزر یبرا  شھی:ھمسوروک
 کردم یم  لی:داشتم استریللیا

 !پس یدونیاستاندارو نم  یھا می:تاسوروک
 !یدونی:نھ تو میللیا

 دونم ی:م سوروک
 تو پروندت اضافھ کن نویا  ی:توھم دکتر بودنم داریللیا

 :ھاھاسوروک
 دکترش کارشو بکنھ زارهیم زنھیکم حرفھ م مار ی:بیللیا

 یکن  دایرگمو پ  یتونینشو نم ی:عصبسوروک
 کردن رگ آسونھ  دا ی:پیللیا

 !یکن  دایندارم تا پ ی:من رگسوروک
 ؟یترسی:از امپول نمیللیا

 ترسم ینم یچیمن از ھ:سوروک
 دم ی نبات مآبت بھ یدیاگھ نترس  دی :خندیللیا
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 :دوست ندارمسوروک
 ..زد بھ سرنگ  یگذاشت و با ناخن ظربھ ا ش یدندوناشو نما یللیا

توجھ  کردیم یسع یول شده بود یعصب  یللیا کردی با تمسخر نگاھش م سوروک
موفق   یکنھ..ول  داش ینکنھ..با نک دو انگشت چندبار زد رو محل رگ کھ پ

 ..رگ سخت بود..تمرکز کرد دنکر دایبود و دستش پر..پ د ی ..پوستش سفشدینم
 :بدش من خانم دکترسوروک

 ؟ی:چیللیا
 .. دیکش رونیامپولو از دستش ب  سوروک

 ایمن ماری..تو بیاگھ اشتباه بزن ھیمگھ الک یکنیم کاریچ وونھی:دیللیا
 ..رگش کرد شد و خودش امپولو وارد زیخ می ن یللیتوجھ بھ ا بدون

 سرمو بده رهی:گ سوروک
 ؟؟؟یکنیم کاری:چیللیا

 :بده گفتم سوروک
چسب زد   یللیسرمو رو بھش داد..سوروک خودش وصل کرد و ا رهیگ یللیا

 ..روش
 خودم انجام بدم؟؟  نمی ا ای یکن قیتو سرم تزر ی:بلدسوروک

 یکنی م نیبھم توھ یدار یلی:خیللیا
 شھی نم یپاچلفتر دست و کنن دکت  نینباش کھ بھت توھ ی:جورسوروک

 ی:ھیللیا
 یشروع کن روب ط  یتونی:م سوروک

 کنم  کار یچ دونمی..مییمارای:باشھ!از اون بیللیا
 یی :از اون دکتراسوروک
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 :کدوما؟یللیا
 براش رفت و چشماشو بست:شروع کن ی:اونا کھ من بلدشونم..چشمکسوروک

 ..رهآب بخو وانیل ھیو  ارهیب لویشد و رفت وسا یکامال عصب یللیا
 !ردک حیباھاشوت تفر شھی:از اون دکترا کھ مسوروک

 
 
 

 بلد بودن سویو سوروک زبون پارس ای.ن:مارپ
 
 
 
انجام نداده بود تک  نکارویوقت بود ا یلیعرق کرده بود خ شیشونیپ یللیا

بود چرا   ب یداخل سر سوروک فرو کرد و براش عج اط یسوزن ھارو با احتتک
 ..قلبش برد کیچشماشو بستھ..گوششو نزد قط و ف  ومدهیاخش درن صالسوروک ا 
 :زندم خانم دکترسوروک

 ار یپ یس  یبره برا  مارمیب نی:نگران بودم اول یللیا
 یی :چھ دکتر ترسوسوروک

 :بھ من نگو ترسو ھایللیا
 !:ترسوسوروک

 درمان نیمدت ا میباھم خوب باش یزاری:چرا نمیللیا
 ستمین من خوب نچوت:باال انداخ یشونھ ا  سوروک

 ی:تالش کن باشیللیا
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 ھا جذاب ترن ی:بد بوسوروک
 یاریشوروشو در م یدار گھ ی:دیللیا

 اوردمی:ھنوز درنسوروک
 مانھیصم  یلیخ ی کنیم ی:چرا سعیرو عسل دیشد و دستشو کوب یعصبان یللیا

 ؟؟؟؟یرفتار کن
ب  خو کنمیم یعو س دمیدکترمو گوش م..فقط دارم حرف خانملکسی:رسوروک

 شم با
 ..یدیوش م حرف منوگ:پس اگھ یللیا

 ؟یھست یچشماشو باز کرد:تو نگران چ  سوروک
 ستمی:من نگران نیللیا

  ی:اما مضطربسوروک
 لطفا؟ یکن تیفاصلتو باھام رعا شھ ی:میللیا

 ..بھ خودش کرد کھ رفتھ بود تو صورتش ینگاھ سوروک
 ندارم  تی !من کھ گفتم کارید ی:بازم ترسسوروک

 م دی:نترس یللیا
 ..نش یره کرد بھ سبا انگشت اشا سوروک

 ؟؟ی:چیللیا
  ادیم نییعرق پا تیش یشونیاز پ رهیم نیینگاه!تند تند باال و پا نتوی:قفسھ سسوروک
 !ترس خانم دکتر یعنی نی!الرزهیکرده و م  خیدستات 

 یجا یھر از گاھ یللیبرقرار بود و ا نشون ی..سکوت بدیدو مرتبھ دراز کش بعد
 ..کردیو فشارشو چک م دادی م رییچند سوزنو تغ

 سوال بپرسم  ھی:سوروک.یللیا
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 سوال بپرس ھی :سوروک
 ست ی:نھ ولش کن مھم نیللیا

 :راحت باش خانم دکترسوروک
 باھات رفتار کنم  دیچطور با دونمیمن نم کنھیم تمی:رفتارت ادیللیا

باھام   دونھیکس نم چیو ھ کنھیم تیھمھ رو اذ زد:رفتارم یلبخند سوروک
 !یستینفر ن نیکنھ اولر تارف یچطور

 
 کنم یبھت گوشزد م یراحت باش ھر جا تند رفت  پس

کردن و تو  تو یگیانگار تموم عمر ھمھ برد ی کنیرفتار م ی:چرا طوریللیا
 ؟؟؟یسرور

 نکردن؟ یدونی:از کجا مسوروک
 بھ من ی بزار دیپزشکتم احترام با کنم ینم  گتوی:بھرحال من بردد یکش یپوف یللیا

 کتر؟سالت شده خانم د ۳۱ ی..گفتی:اخسوروک
.پس احترامتو یبد  ریگکھ بھ من ینیبچھ تر ا یل ی:بلھ!و احتماال تو ھنوز خیللیا

 کن و مناسب سن و سالت رفتار کن تیرعا
 ؟  ی:تو پروندمو خوندسوروک

 :آره خوندمیللیا
 چند سالمھ  ی دونیم:پس سوروک

 عقلت رشد نکرده  ی :از چشم من تو پنج سالگیللیا
 رده کمم:انداسوروک

 ..دساکت ش یللیا
 !سوال بود کی:قرار بر سوروک
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 ی :خودتت کشش دادیللیا
 !وی زیچ دم ی:نھ من کش نمسوروک

 یکنی م وونمید ی :داریللیا
 دکتر جوان  تی وونگید ی:زوده براسوروک

 نھ؟ یدست بردار ی خوا ی:ھنوزم نمیللیا
 .ندارم تی:من کارسوروک

 مثل تو گستاخن؟ مارای:ھمھ بیللیا
 ینی بیم کیاز نزد یدار ویواقع ماریب نیاول نبود ادمی!اھا یرکتد :توسوروک

!اما یسرم دستشو باز کرد و روش پنبھ الکل گذاشت:آره!و چھ سعادت  یللیا
بودنو اضافھ  ی..و دو قطبیتو پروندت حتما نداشتن تعادل رفتار دیسوروک تو با

 ..نگران روانپزشکشم نباش شھی..الزمت میکن
 ..وقت چیھ ستمین یچیان ھاضافھ کن.من نگر یتاس!خوی:تو دکترسوروک

 :باشھیللیا
رفت تو اتاق تا حرف   عیخورد و سرزنگ یللیا یسکوت قرار گرفت گوش دوباره

جمجمھ احساس سوزش   یباال  ھیدر ناح ی و بازم بست..کمبزنھ..سوروک چشماش
 ..ی..ولکردی استفاده م د ی ..نباکردی م تشیسرش اذ یباال تی..نور الکردیم
تمرکز کرد..انگشتاشو بھ ھم  شتریرفت طرف چراغ..بکرد دست راستشو گ زرکتم

  دیترس یلل یصداش ا  دنیشد..از شن ل یتبد کھیبھ ھزار ت  ششیکرد..المپس ش کینزد
 زنمیمن بھت زنگ م زمیسوروک:عز یشد؟؟؟سالم ی چ  یاز اتاق:وا رونیب دیو پر
 ..وکورس کنار دیدو عی شلوارش..سر بیقطع کرد..و گذاشت تو ج ویگوش

 ..تو حالت خوبھ؟ دهیکرده ترک یمپش..حتما اتصالبود ال:سالم  یللیا
 شھ یم نیھم مارشویکھ تنھا بزاره ب یدکتر گھی:من خوبم..آره دسوروک

 ..برداشت  اط یبا احت نیالمپو از رو زم شھ یش یھا  کھیت یللیا
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 تنھا گذاشت  دی:اره پسر بچھ ھارو نبایللیا
 ..بھش زد  یلبخند سوروک

 ؟ یبش یگذشتھ باعث شده منزو سوروک:چھ توسکوت بود..  نشونیب  ازب یمدت
 :بلھ؟یللیا

 واضح بود یدی:حرفمو فھمسوروک
 شد دانشکده برام شد خاطره بد  ق ی:مدرکم تعل یللیا

 ن؟ی:ھمسوروک
..من  ی..تجارت و پزشکگمیم  یمن چ یدونی...ھرچند تو نمھ یزیکم چ ن ی:ھمیللیا

 ؟یدونی آرزوم بود پزشک بشم م
 صھ شخ:م سوروک

 ..بغلش و زانو ھاشو گرفتجمع کرد پاھاشو  یللیا
 ؟یھست یتو چھ نوع تجارت یگی :ھنوزم نمیللیا

 دم؟ یمن پرس تیشخص یاز زندگ یزی:چسوروک
خاطره  مارم یب نیمن دوست دارم با اول  م یدوست باش ی ای:خب بپرس؟چرا نمیللیا

از تو   وارای.دتا طب تو تموم بشھ ھربار. م ینیخوب داشتھ باشم..چند ساعت بش
 انگار یقھر  ایبا دن زننیحرف م شتریب

 یکن سھیخودت مقا ی ایبا دن  یا یتا ب ستیاندازه ھم ن امونی:دنسوروک
 یچ ی عنی:یللیا

 یچی:ھسوروک
  م یشدیدختر بود مثل خودم کھ باھم دوست م  ھی مارمیب نی:باشھ نگو کاش اولیللیا

 ؟ ینشونم بد یخوا یاآلن م
 ؟ یی:شبو تنھاسوروک
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  ت ر س م ی م ن  من:یللیا
 !:بلھوکسور

 ھ؟ ی:خون چھ مزه ایللیا
 ھیامتحانت کنم بھت بگم چھ مزه ا ایب،  مختلف مزش فرق داره  ی:خوناسوروک

 خانم دکتر 
 ..:واقعا کھیللیا

 !:لوسسوروک
پس    مکنی منم با اخالق خودم باھات رفتار م میباھم خوب باش  خوادی:اصال نمیللیا

 زنمیم  صدا کول یلطفا فقط بھ من بگو دکتر کالرک منم تورو آقا
 !دختر ورمخیم ی:ضربھ روحسوروک

 :راست گفتم یللیا
 کالرک  زهی:باشھ.دوشسوروک

کھ  انگم ی نی خستھ شده بود و م یللیسکوت قرار گرفت ا نشونیب دوباره
ل اواز شب  یشد..گزارشات ۱۱..بالخره ساعت ادیکرد و گفت نم یخواھ عذر

بھ سوروک و  یھر از گاھ ییچشما ریدرمان تو پروندش اضافھ کرد..و ز
تعجبشو  شیخونسرد پوشھیآروم داره لباساشو م یلیکھ خ کرد یحرکاتش نگاه م

 .. کردیم  ختھیبرانگ
 ..کتشم تنش کرد سوروک

 خوبھ  مارممی:روز اول تموم شد من سالمم و حالم بیللیا
ول درمان تموم شد.خانم دکتر در ا وزمرتب کرد:ر قشوی نھ ییآ یجلو  سوروک

 اره یامروزو دووم ب تمرز جنون بود و تونس
 ..زد و پشت کرد بھش رفت طرف در یلبخند کج پعد
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فعال حمام نکن   ریبگ  یاون صحبتمو جد یشوخ یدنبالش رفت:سوروک جدا یللیا
 فراموش نکن  یکھ برات درست کردمو حتما بخور یو شربت

 کنم ی:فراموش نم سوروک
  ھیدوست باشم و بق  مارم یبا ب خوام یناراحت نشو.فقط م :شبت خوش.از حرفامیللیا

 م یدرمانو خستھ نش یروزا
 برگشت طرفش کسورو

  کردینگاه م ینبود خود سوروک بھ ھرکس یاریاخت نیمات نگاھش شد و ا یللیا 
 ..کردی مثل آھنربا جذبش م

سرت  یی !ممکنھ بالفھیضع یلیخ تی.فعال روحدمیوقتش نشونت م سوروک؛بھ
 دسی..شبت خوش خانم دکتر زحمت کشادیب
 کول  یآقا ریھ قبولھ.شب بخاش:بیللیا
خستھ بود پس ھمونزور با اون لباسا رو کاناپھ   یلیرفتن اون در رو بست خ با

 ...خوابش برد
. 
. 
. 

عصاره رز بھ کل بدنش لباس   دنیاومدن از وان و پاش رونیرو بعد از ب  سیپارس
سوروک بود..موھاشو شانھ و سشوار زدن  لیب مبان بھش دادن چو یمشک  ریز

ھم نکرده بود طائفھ اونا منطقھ محروم بود  شیتا حاال آرا سی ت دادن..پارسو حال
در انتظارشھ اما  یچ  دونستینداشت..دل تو دلش نبود نم  می برس شخص ھی یحت

 ..دی دیکھ تو خوابم نم یی..لباس ھا یزیتم نیاز ا توجھ نیداشت از ا یحس خوب
لورکس از   یھا رایزد..دست  یجلو اومد و براش رژ لب کامال زرشک رکسول

  دیو صورتشو و پوستشو سف کردن یاستفاده م یشیمواد ارا نیتر یاھیو گ نیبھتر
 ...دنیکش یکردن..مژه ھاشو حالت دادم و براش خط چشم مشک 
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 بده وی اون لباس مشک  ی:مرلورکس
کھ پر از انواع  یخل کمدداز پنکک زدن بھ صورتشو رھا کرد و رفت ا  یمرس

گل   ھیاورد کھ کل تنش شکل سر گل  یمشک  ود لباسلباس ب  ی رنگ ھا و مدل ھا
ناخناش بھ  یکردن و رو میتوش معلوم بود..پاھاشو گر  نشیرز بود و تا نصف س

 ..براش زدن یمیمال  ھیکار کردن..سا یمشکرنگ
 نیدخترا دست بجنبون شھی :زملنمون داره تموم ملورکس

چھره متعلق بھ اونھ..و  نیا کردیبھ خودش نگاه کرد و باور نم نھییداخل آ سیسپار
نفر مرد   کینفره..اما اون  کی  یشروع عروسک بودن برا  نیافتاد ا  ادش یالبتھ 

رو تصور   افھیق  نیا اھاشیتو رو شھی ھم  ایسیبود کھ پارس ییرو بایجذاب و ز
 ..شک...نھ درنده و خیو احساس کیرمانت ی...ولکردیم
ذوق  یاز طرف دهیرس ییوقت روبرو دونستیشدن اتاق م یو خال ایاومدن مار با

بودش ھربارش چھره متفاوت و لباس تازه   دهیسھ بار کھ د نی تو ا  نھیداشت اونم بب
 ..داشت..سوروک بھ دلش نشستھ بود یا

 دختر  ی شد بای:چھ زایمار
 خودمم شھی :خودمم باورم نمسیپارس
 ..بودات بھت رحم کنھ دیفقط با گھید  نتتیبب نطوریا زد:شاھزاده یلبخند ایمار

 بگھ گوش کنم ی:من زور دوست ندارم بھ شاه قول دادم کھ ھرچسیرساپ
 داره نیشجاعتت تحس  یترسینم یعنی:ایمار

لج کنم..خود   ایاگھ بخوام فرار کنم  نھیا ریغ یول ترسم یم یلی:چرا چرا خسیپارس
  شاه گفت با کتک زدن

 باش  بندی بھش پا ویکھ گرفت یم یپس تصم  کنھیشکنجت م تس ی:فقط کتک نایمار
 سوال بپرسم  ھیرو گرفت: ایدست مار  د یبھ اتاق رس ایھمراه مار یوقت
 یکی:فقط  ایمار

 کشتش؟یم خوابھین ی:واقعا با ھرکسسیپارس



200 
 

 ایسیپارس  وفتھیاتفاق ن نیتو ا یبرا دوارمی..امکشتشیم ای رهی میخودش م ای:ایمار
 زنده بمونم دیا:بھم گفت ش سیپارس
 شھ یداره تموم م ..برو داخل..زمانت دونمی:اوه نمایمار

 طلب آمرزش کن اگھ برنگشتم  :از بودا برامسیپارس
 بچھ جون  ستمی:من بودا  پرست نایمار
 ..فرستادش داخل و در رو بست  بعدم

 
. 
. 

 ..لباسشو بست دکمھ
 ن؟یدار ی:سرورم احساس خوبمون

بھم داده اره  یکرد احساس سبک رفمص  شیکھ در طب سوزن ی:موادسوروک
 سردرد ندارم

 سرورم دی کن دای شفا پ دوارمیم:امون
 :ممنونم سوروک

 ن یدیم  ی:سرورم من داروتونو گذاشتم اجازه مرخصمون
 .:بلھ شبت خوشسوروک

از رفتن مون خودشم عطر زد و از اتاق خارج شد..سوار اسانسور شد و اتاق   بعد
 ..ملکھ رو زد

 ..وجود نداشت یا ملکھ  گھید البتھ
 ..رشو خم کردشد و ستخت بلند   از رو لبھ سیاتاقو باز کرد پارس در
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  لھیتر شده بود..ت یسکس رهی کرد..لباس برجستھ کھ با رژ لب قرمز ت  براندازش
و   دیکھ سف  یکھ براش حالت داده بود..پوست یی..و موھاشیارا ریز شی مشک یھا

بود کھ  یزی..چکردیم ییکھ خود نما یبدن لیبراق شده بود..و است 
 ..کردیبھش نگاه م سمیرفت پارسزد و جلو  ی..لبخند محوخواستیم

 خودتو یکرد تی:تقوسوروک
 دم ی:و تا االن ترسسیپارس

 ..:خوبھسوروک
..لبشو بھ دندون گرفت و دیدو انگشت چونشو گرفت و ناخنشو کنار لبش کش  با

  زی..تصوزش چبود. رید گھید یکم اورده بود ول  سی.پارس..ھولش داد رو تخت
 ..بود ی ا گھید

بود بھ   دهیرو..ترس ایمنظور مار دی..حاال فھموفتادیم یا ھگ یداشت اتفاق د  یول
 ..نزنھ یباشھ و حرف  میتسل کردیم یکنھ اما سع  یھمراھ  تونستیشدت..و نم

 ..ی نکرد تی:خوب تقوسوروک
 بار اولمھ..رمندا  یمھارت  ی:خوبم..ولسیپارس

 ..ی ر یگیم ادی :سوروک
رو لباش  در اومد و بعد   کھ از پنجھ ھاش  دیدیم ویزیبلند و ت   ی فقط ناخنا سیپارس

خراش کھ   نی..اولزدی پارش کرد..تند تند نفس م کھیو ت  دیقرار گرفت و از ھم در
آب از چشماش اورد..سوروک بھش   قھیسوختنش تا چند دق یپھلوش خورد جا

 یو دندوناش بود..لبش خون  ل..کامال در اسارت چنگادادیت نمھل م بھش  داد ی نفس نم
ناخن و دندون بود..حالت موھاش بھم خورده  یگردنش ھمش جا ریشده بود..ز

 راشیدر اومد ازش..ھنوز لباس ز ینالھ ا  دیکشی کھ م یبود و با ھر نفس تازه ا
و   دیفس کرد..بھ تن رشیباز خ نم یخودشو در اورد..ا رھنیتنش بود..سوروک پ 

 ...پک ھا..بازوھاش کس یس
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بازوشو لمس کرد   بایفشار دستاش خورد شده بود تقر ریاز دستاش کھ ز یکی با
اونم لذت ببره..بعد لذتو نبرده بود کھ دستاش دوباره بھ اسارت  خواستیدلش م

 ..سرش ی شد باال خیگرفت شده و مچ دستاش م
 ....خواس..تم..اه..نوازشت کنمی:م سیپارس

 ینداره از:اجسوروک
چشماشو روھم فشار داد..و    س یفشرد..پارس دیمالی م نیھاشو کھ از رو سوت نھیس

 ..کردعرق 
  یخورد..و گاز   نشویبا ولع س نباریو ا دیکش رونیبا دندون از تنش ب  نشویسوت

 ..نداختیبھ جونش م یم یمکررش درد عظ 
فشار دستاش  ریدستش ز ومدیگاز گرفتھ بود و از چشماش اشک م لباشو

 ..دادیداشت م  یردگنمخو
  :نالھ کنسوروک

رفت   غی..جدی کش یاه بلند  سیھاش زد..کھ دردشو تازه کنھ..پارس نھیبھ س  یلیس
 ..بود دهی شده بود و موھاش بھ صورتش چسب  حالیھوا ب

!مثال  یر یاز دست م یدار نطوریشروع نکردم کھ ا ویزی:من ھنوز چسوروک
 ..یورزشکار بود

 ..شاه دهایز تی..انرژیلی:خ سیپارس
 ید ی:کجاشو دسوروک

و   دیکش  نروی..ش.ورتشو از پاش بدیمرتبھ پھلوشو گاز گرفت و خونشو مک  دو
 ..دی پاھاشو باز کرد..ناخناشو بھ تھ رانش کش

 ..نکنسوزهی:م سیپارس
 ..:نکنم..باشھسوروک

 ..تر فرو کرد محکم
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 ..نالھ یصدا دوباره
نگاه   خواستینم گھی د سیسخودشم در اورد و دور انداخت..پار یاز پا شلوارشو

سرد  یھا و سوز سوختیبود..تنش م کی ھم معلوم نبود چونن اتاق تار  ادیکنھ..ز
چطور  دونستیسوروک م یکارا  نیبود..ا یبود..انگار قصد یاتاق براش تجل

 ..درد بده
 ..نبرده بود  یبود و لذت  دهیبود..تا االنشم درد کش دهیشدت ترس بھ سیپارس

 ..کنم بعد یاستراحت ھی  یاربز شویبق شھی:مسیپارس 
 ..یبانمک یلی:ھاھا...تو خسوروک

 ..استراحت کوچولو ھیم..فقط شتھ باشجون دا یخوای:مگھ نمسییپارس
 ..ست یدر کار ن ی..استراحتیمونی زنده م ای  ی ریمیم ای :سوروک

 ..:ب..اشھسیپارس
 با ..باالتر رفت..دیرو شکمش..زبونشو دور نافش کش د یدر اوردم و کش  انگشتشو

بھش   سی ..و زبونشو دور زبونش چرخوند..پارسد یکش نشویی وتا دندونش لب پا د
و چنگ زد تو  د ینبود..خودشو باال تر کش  ییاجازه رھا یداد ولحالت تھوع دست  

 ..موھاش
 ..خودش  ی پاھا یوجل د یسر و گردنشو کش محکم
 ..گھی کتکھ د  نی..ا؟؟یزن ی..کتک نمیسرم..مگھ نگفت  یموھام..وا ی ا ی:ا سیپارس

 
 ؟ یدیکتک بود حاال فرقشو فھم نیدوتا محوم خوابوند تو صورتش:نھ ..ا سوروک

 نز گھی ..ددنی ھمره..ف:ا..اسیپارس
 ..تموم نشده بود کھ دوباره صورتش سوخت حرفش

 ..ی کنینم فی تکل نیی:تعسوروک
 ..:چ..چشم سیپارس
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 ..:خوبھسوروک
ل دھنش قرار  اخد شویکامال تو مشتش جمع کرد و بھ اجبار آل .ت تناسل موھاشو

  دیچسبوندش..بھ اونچھ خواست رس شتریلحظھ بد شد اما ب ھی سیداد..حال پارس
 ..پرتش کرد رو تخت دومرتبھ

...و منظورشو از مزه بد   کردیو سرفھ م ومدی در م ینفسش بھ سخت سیپارس
 ..دیفھم

مواجھ  شیدرد در کل زندگ  نیبھ اون عادت نکرده بود کھ با وحشت ناک تر ھنوز
..اشکش کامال در زد   غیتنش از شدت درد تا نصف باال اومد و باتمام توان ج..شد

 ..طع شد ..دستاشو مشت کرداومد و نفسش ق
بود کھ دورگھ شده بود..جرات  ادیاونقدر ز غاشیج  ی ..صداخوردیتکون م ھمش

نداشت ھر لحژه  یالتماس کردن نداشت چون سوروک متنفر بود..دردش تموم 
 ..رسوندشیممرگ بھ کام خوردیکھ شاھزاده م ینکوت  با ھر شدی م شتریب

 ..رمی..م یار..م..م:درررررررررررد..د..درد..داره..دسیپارس
حرف زدن نداش..با مشتش فقط تونست ملحفھ رو    یبرا یگرفتھ بود و نفس لکنت

 ..بزنھ کھ زبونش گازگرفتھ شد...کامال خفھ شد غی باز ج خواستیچنگ بزنھ..م
بدنش از وسط داره نصف   کردی ندتر شد....احساس مت و  و تکونا تند ضربات

 ..شھیم
اما   شھیم یتا نفھمھ چ رفتیکاش از حال م درکیطول برد..آرزو م   یادیز زمان

افتاد و دردو با تک تک سلوالش حس   یاتفاق نم  نیداشت ..ا یچون تن قو
 رهذ  ھا از دستش در رفتھ بود و بدون قھی...شمار دقشدینم ی..پس چرا راضکردیم
بود اونقدر ھوار  هشدمردا  ی..صداش بھ کلفتشدیمکث فقط ازش استفاده م یا

 ..رو سوروک نداشت ی ریتاث نیکوچکترکرده بود و 
زمان جلو رفت و بالخره خودش کنار رفت..و با کنار رفتنش..دردش آروم  تا

 !خوشگذشت ی..مرس دیشن  یینگرفت..فقط صدا
 ..چشماش بستھ شدو ت نداش یجون گھید یبگھ ول یزیچ  خواستیم
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ر و لگد مال شد منتظ اھاشیاتفاق افتاد تموم رو سیپارس ی برا یشب وحشتناک
نداشت   یواکنش  چی..ھستیکار ندر  یآفتاب گھید دونستیم یبود ول دلتنگ آفتاب 

 بایزن ز ھیو دومرتبھ ازش  کردنیمک خش..موھاشو کردنیمداواش م  یوقت یحت
بابت فقط خوشحال بود   نیاساختن..اما نمره بود و قرار نبود کشتھ بشھ ظاھرا..از 

باھاش رو نداشت..بعد از   ییرو ایھم جرات رو نھیشاه رو بب خواستی ھم دلش م
  می سالم ی..مگھ جانھییآ  یولشو از دورش برداشت و رفت جلورفتن ح ھی کھ بق نیا

 ..مونده بودش دن ب یرو
 ..زده  شمین یدندوناشو انگار مار کبر  یجا ی:واسیپارس
  خواستی..مستھیوا تونھیرو پاھاش نم کردی حس م ی..ولنھیتا خودشو بب  گشتیبرم

اصال  ینشھ..طبق عادتش قصد بھ انجام شنو کرد ول فی ورزش کنھ تا ضع
 ..نیخورد زم نی ھم یبرا  کردیقدرتشو نداشت..و احساس ضعف م

 ..سوروک یسرم اورد یی:چھ بالسیپارس
 ..و باز رفت تو فکر د یچیشد و برگشت بھ تخت..پتو رو محکم دورش پ الیخیب
 ایبود فقط چھره مار  دهیکھ د ییکل اونا نی داخل اتاق خوشحال شد ب ایاومدن مار با

  دی و مثل ادامس بھش چسب نییپا دیاز تخت پر نیھم ی ..براومدیبنظرش مھربون م
 ..جا خورد ایو بغلش..مارت ختو خودشو اندا

 ..ھیچھ کار  نی:اایمار
نکرد..حالم خوب  چنگ زد:اون کھ بغلم ویھق ھقش گرفت و سفت مار سیپارس

 کنم  ھیگر یبزار تو بغل تو کم یبھم گذشتھ تو مھربون یچ یدونی..نم  ستین
 ..معصوم و ساده و بچھ بود یل یخ سیپارس سوختی دلش بحالش م  ایمار
 کشتت یو شاھزاده نگفتھ م یحداقلش زنده ا یل..ودونمی:مایمار
 ..چنگ زد ویبلند و بلند تر شد و سفت تر مار شیگر  یصدا
..من  ستمین دامنپاک  گھید دونمی..من مشھیبودا از من متنفر م  دونمی:من مسیپارس

 ...کنم...ھا تو بگو کاریچ
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.تا  .تسی ن یراه برگشت یشد  نجایکن خودتم بزرگتر شو..وارد ا ی:بدنتو قوایمار
درخدمتشن اون شاھزادست   ینی بیکھ م یینایھمھ ا  یشیشاه نخواد..پس تو درخدمت

  یمن مشاورشم و تو رو برا میھست  یمردم عاد  ماھاشھیبخواد ھمون م یھرچ
ھرکدوم بھ  می دمتدر خ ؟ھممونینی بیبودن انتخاب کرده..م یوگلو س حیتفر
 ..متنفرن یوس بازل از..شاھزاده یکن بزرگتر ش یفقط سع  نای ا  ی..پس جایقیطر

درد   نیدونی شما نم  رمیم یدرد دارم دارم م کردهداغونمگمیھ؟؟؟می:لوس چسیپارس
 ھ؟؟یچ

 یعادت کن دیبا  ستین یراھ یدختر بچھ ول دونمی:مایمار
 ؟؟؟یکنی :توھم بھ زور و ار ترس کتک خوردن براش کار مسیرسپا

دوست دارم و تا   یلیخشاھزاده رو   کنمی :نھ من با جون و دلم براش کار مایمار
 کنم یعمر دارم بھش خدمت م

 یترسی..کھ ازش نمگھی:حتما باھات خوبھ دسیپارس
 یادارم حت..شاھزاده ترسناکھ اما دوستش دارم و بھش وفترسمیفتم نم:من نگایمار

 ..ھمون لحظھ در زد و داخل شد ای..ھاست یناگھ جونمم بدم برام مھم
 ی دار یکاری:چایمار
 رو احضر کردن  ایسیپارسه اد:مشاور شاھزایھا

..کل کل  عیمط  رهینم ادتیباش..  یگذاشت:قو ایسیدست رو شونھ پارس ایمار
 ریاگھ غ یندگاز ز کنھیم مونمتیچون شاھزاده پش ی زنیو اخماتو تو ھم نم یکنینم
 ....باشھ نیا

 ..تکون داد رییسرسو بھ نشون تا سیپارس
 بلند بپوشم؟  یاکفش دیدوباره با  رمی:من بھ زور  راه مسیپارس
 :لباس کفش برات حاضر شدهایمار

کھ براش گذاشتھ بود بھ تن  یکفش ھارو پاش کرد و لباس قرمز  س یپارس..
 ..ه بود افتاد چشماش  ریتر شب گذشتھ بود و ز رهیکرد..پوستش ت
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 ..بازم قشنگ بشم  دی:با سیپارس
  ھشلورن داخل اومدن...و دوباره ب یکھ لورکس و مر گشتی شون برس م دنبال

 ..شغول شدنم
. 
. 
. 
 

معاملھ کرده  یکھ برا ییو کارا خوندیمو بھ مو داشت براش گزارشاتو م تارزان
گفتھ دکتر  ھ ب گھید یکرده بابونھ بھ چند داروبود سوروکم مشغول خوردم دم

  ..کالرک بود
 .نیتارزان کارت خوب بود افر ھی:کافسوروک
 :ممنونم شاھزادهتارزان

 ی بر یتونی:م سوروک
 ..خم کرد  و رفت یسر انرزتا

کھ  ایازش خورد..با اومدن ھا یکیفنجانو دستش گرفت و قلوپ کوچ سوروک
 ..رو ھمراه خودش اورده بود بھش اجازه نشستن داد   ایسیپارس

 و رو برات نمونده نگ:رسوروک
  کرد :حالم خوبھخم یو سر سیپارس

 نم یبب وتیانداز ریمھارت ت خوامی م:خوبھ!صبحانھ بخور بعد اونسوروک
 :چشم شاه سیپارس

 برام لذت داشت  ی لیبود خ ی:نوش جان!در ضمن شب خوبسوروک
 من لذت نداشت  ی:براسیپارس
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 ی نیکھ تو لذت بب ستی:قرار نسوروک
 ستینھ ندالعا نیا ی:ولسیپارس

 قراره عادالنھ باشھ یزینگفتھ چ می:کسسوروک
 سوزه ی:ھنوزم تنم م سیپارس

بھ من خوش   د یبا  شتریباش چون ب ی وق شتریب  ی دفعھ بعد  ی:پس براسوروک
 بگذره

 ..بلند شد  زیبھش زد و از پشت م   یپوزخند
ن کرد و اونقدر خورد تا جو تفادهیا  یتازه و مقو یتا تونست از خوراک ای سیپارس و

 ..رهیبگ
 

 ن یھفتھ از درمان سوروک گذشتھ بود در ا کیاون روز جلو رفت زمان..و  از
بود  یللیا دیر روش جدبخاط  نی و ا وفتادی ن اقتفھفتھ خون دماغ شدن براش ا کی

و   کردی م تشیو تا حوصلھ داشت اذ نداختیکل م  یللیسوروک ھمچنان با ا
باھاش   خواستیم زھنو یراش ولعادت کرده بود بھ رفتا بایتقر یللیا ترسوندشیم

داشت کھ  دیپسر بچھ تقص بود و ام کیسوروک  یلل یدوستانھ رفتار کنھ تو چشم ا
 ..طرف بود یبا چھ کس دونستی نھ!اما نمک قلاونو عا

 
 
و  یشیکرد از لباس و لوازم آرا دیخودش خر یبرا یکھ گرفتھ بود کل یبا حقوق.

پس انداز کرد..برو   شمیبق یوراکرنگ کردن موھاش و کاش ناخن و ..خ نیھمچن
  زدیزخم م یھربار جور و شتندا یخونشون تمومبھ  انگی  نیمادر م  یھا ایو ب
 ..گفتی مادرش م بھ یجد  ای کردی تموم م یبا شوخ  ای  انگی نیو م یللیبھ ا

کھ حالش خوبھ و براش مھم   کردیو وانمود م زدیم یھربار لبخند احمقانھ ا یللیا و
 ..ستین



209 
 

کھ داشت تو دل   یپاک اتیبا اخالق خوب و روح ا یسیپارسھکتوالس..در داخل  و
 یسوروک بود ول ع یبود..و طبق قولش کامال رام و مط ه  ادھمھ خودشو جا د

دوست داشت نگاه کردن  بردینداشت از درکنار بودنش لذت م یاحساس بد 
 بارزبھش اجازه داد با گارد م دیخاصشو د یمھارت ھا یبھشو..سوروک وقت 

استفاده رو  نیبھتر خوشحال بود و از امکانات ھکتو ایس یکنھ و پارس نیتمر
اما بازم   کردیو ھربار مرگ رو تجربھ م شدیز خودش استفاده ما تھ..درسکردیم

..و سوروک از شھی تر م یو قو رهیگی م اد ی دیخوشحال بود کھ داره مھارت جد
  یخودشو خال شایزبون نیریتا با ش دادیاجازه م ی..و گاھ ومدیاخالقش خوشش م

بود و از   رم طونیزنو تو ھکتوالس گرفتھ بود و ھم  نیلقب جذاب تر ایسی کنھ..پارس
شده بود..اون در حال حاضر  باترمیزمان رابطش با شاھزاده جا افتاده تر و ز

 !داشت ت یسوروک جذاب یبود کھ موندگار شده بود و ھنوز برا یدختر نیاول
ک بود و سورو ھفتھ سوم درمان شاھزاده سراسر سئولو گرفتھ بود  یتند  باران

 یللیممنون ا نویکرده بودن و ا دایپ  ھشداشتھ بود..سردرداش کا ینسبتا خوب جھینت
 نیکھ با م  یروبراه نبود با بحث ادیز  یللیداشتن اما ا تیزیبود..امشبم قرار و

  تونستی نرفتھ بود نم ش یخوب پ ونبود و قرارش ختھ یاومده بود بھم ر  شیپانگی
 ..ومدیھمش اشکش در م  رهیخودشو بگ یجلو

 
رو داد و  ھیبھ خودش اومد پول کراه ندبود و بعد چند بار صدا زدن ران  یتاکس تو

طرفھ  ھیدر خونشون پاشنھ کفش   کیشد نزد  ادهی برداشت و پ دویخر ی پاکت ھا
 ..افتاد و از جا در اومد

ه رد آسمونو نگا..سرشو بلند کی کرد لشیگند زدن بھ روز من تو تکم  ی :برایللیا
ھ چتر نداشت اخھ صبح ک یکرد حت  سیکرد بارون کل صورت و موھاشو خ

لنگھ از کفشا   ھیو با   دیکش  یقیبود..نفس عم یرفت ھوا خوب و افتاب  رونیب
مارش مونده  یتا اومدن ب یساعت  م ین دی داخل رس یخودشو رسوند بھ خونھ..وقت

با   دیپوش یراحت یرت صو کی سرش بست تون  یبود..دوش گرفت و موھاشو باال
 ا یماریب نیا  نھیزمر د رو ی..و کتابختیقابلمھ ر ی..و نودال رو تودیسف نیشلوار ج
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  س یباز چشماش خ  انگوی نیم  شیپ رفتی ..اما ھمش فکرش مکرد یداشت مطالعھ م
 ..شدیم
 ..ی:اه لعنتیللیا

..در رو باز گذاشت و  ھیک دونستیم گھید د یچیچند بار تو خونھ پ فونیا یصدا
اک کرد دلش نمخواست سوروک مسخرش کنھ بھ گشت سراغ غذاشت اشکشو پبر

 ..یچیھ گھ ید  دیدیاشکشم م نداختیم کھی ت  ھشب یاندازه کاف 
 

 یزاریدر رو باز م یکرد شرفتی:خانم دکتر پسوروک
 یی رای چنگال تو دستش اومد تو پذ با
 یممنونم باش   دیدادم با از ی:بده بھت امتیللیا

 !گذارم سپاس  یلی:اوه خسوروک
 ؟یخوری.نودل مکنم ی :خواھش میللیا

 :نھ سوروک
 و بخورمممشاتا من  ینی بش دی:پس بایللیا
 

 دستاشو باز کرد:نوش جان کن خانم دکتر  سوروک
:برگشت آشپزخونھ و خودشو سرگرم درست کردن نودل کرد کاش سوروک  یللیا
شامشو تا اون  نھی حداقل بش ایباھم بخورن شامو   شد یباھاش دوست بود و م  کمی

کھ   یللیکتاب ا زایچ  نیسوروک کھ مھم نبود ا  یتنھاش نزاره اما برا یوره...ولبخ
 ..بودو برداشت و پا رو پا گذاشت یرو  عسل
 درس خوندن  یشروع کرد نمیبی:خانم دکتر مسوروک

 
 داره راد یا شی:آره چیللیا
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 مونھیدانشجو م ھی شھیدانشجو ھم ھی:ھاه!سوروک
جواب  یاز خودش در اورد و ھر از گاھ ییبود ادادر حال خوردن نودل  یللیا

..چند بار  خوردیفقط نودلشو م اوردیکم م ھاجا یل یو خ دادیسوروکو م  یپروندنا
در اخر روش خاموش کرد..اعصابش خورد  ویگوش یگرفت ول انگوی نیشماره م

و دستش   نداشت کنھ اصال تمرکز سرم سوروکو وصل  خواستیم یشده بود..وقت
 ..دیلرزی ھمش م

 خانم دکتر یستی:رو مود نسوروک
 ..کنمی ..االن درستش مدی:ببخش یللیا

 ..رگش گشت النبد دوباره
  ختھیبھم ر نقدریچرا ا یکرد داش ی:خانم دکتر شب گذشتھ کھ سھ سوت پسوروک

 تو  یا
نواسش پرت شد و نوک سوزن از رو پوستش سر خورد وردش نوک  یللیا

 ..انگشتش
از نوک انگشتش   یسوزن باعث شد رنگھ خون یادر اومد و سرنگ افتاد..ج اخش

 ..ادیب رونیب
 ..من یدستت بب شدی:چسوروک

 ..برم بشورم سای..واشھی:نھ خوب میللیا
 ..خونو استشمام کرد یسوروک دستشو گرفت..بو  اما

 ..شی وروک ول کن دستمو شکست:سیللیا
 ..دیکیم یرو انگشتش و کم  دی سوروک تنھا زبونشو کش اما

 ..فشار داد شویشونیبا اون دستش پ  یکن یم کاری چ یارد یییی :ایللیا
 ..یبھ چسب ندار یاز یو ن ادیمن ونخ گھی سرشو عقب برد:د  سوروک
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 ؟یبھ انگشتش نگاه کرد و بھ سوروک:تو..واقعا خونشو خورد یللیا
 کردم  زشی:بلھ!کامال تم سوروک

 ..مچمو یخورد کرد ریدفعھ دستمو نگ  ھیبھ بعد  نیخب..از ا اری:بسیللیا
 ؟؟؟یکنیم ھی گر یخانم دکتر لوس!دار ی:اخسوروک

 حواسش نبود اشکشو پاک کرد و رفت:نھ اصال یللیا
کھ دارو بھ اون  تی از دست و پا چلفتگ  ایدم؟؟یخونتو مک نکھی:بخاطر اسوروک

 ن؟یرو زم ختیر  یخراب کرد ویمھم
دستش   یکیشد..مچ دستش رو با اون  رهیخ نیسکوت کرد و بھ زم یللیا
 ..رفتھ بود رو اعصابش زی..ھمھ چدیمالیم
..از حقوقم کم کن امشبو اصال تمرکز کار یبر شھی.مک.رو:سویللیا

 ..دیندارم..ببخش
 

 ی انجام بد دیکارتو با ستیمربوط ن تی:بھ من حال روحسوروک
 ..اشتباه کنم  ترسمیتمرکز ندارم م تونمی :واقعا..نمیللیا

 :ترسو سوروک
  وحرف نیا نقدری:بھ من نزن ایللیا

 ..رسو لوس:ت سوروک
 ستم ین ..رد:من لوس...بغض کیللیا

 ..:معلومھسوروک
 ترسو خانم دکتر بزدل رمیبرداشت و بلند شد:برو درستو بخون..من م کتشو
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  دیدو یتند  یللیا دی بگھ کھ فقط د  یزیزد و رفت طرف در برگشت ج  یپوزخند
 ر یزد زبلند   یگذاشت و با صدا  نشیسمتش و سفت لباسشو چنگ زد سرشو رو س

 ھیگر
 
 ھیبود و گر دهی محکم چسب یبھ حد یول نھک  نداشت خواست جداش یاحساس چیھ
کاش دوست بودن..تا حاال تو    گفتیحرفاش افتاد کھ ھربار م  ادی..شدیکھ نم کردیم

از خودش نشون   یچھ رفتار د یبا دونستیقرار نگرفتھ بود و نم یتیموقع نیھمچ
بارش بود کھ  نی..!اولد یو موھاش کشکرد..ربلند   اراده دستش رو اروم  یبده اما ب

و   جانویھ جادیا ایتمسخر.. ای..کی نفرو بدون حس تحر ھی کردی م زشوان
 ..دیترس..آروم ستشو رو ھاش کش

 ..نکن ھی..گریللی:ا سوروک
  سیسوروکو خ رھنیتر شده بود اشکش پ  د یشد شیو گر دیلرزیم  شتریب ی لیتن ا اما

 ..کرده بود
 ..رو شونش دی شاز رو موھاش ک دستشو

کرد..و اروم اول بار موھاشو استشمام یرابعد پشت گردنش گذاشت..و ب و
 ..حالت موندن  نیبھ ھم قایموھاشو نوازش داد و چند دق

 
 اشکاشو با دستاش م  یللیا

 نکارویچرا ا  دمیسوروک اصال نفھم  د یاومد:ببخش  رونیکرد و از بغلش ب پاک
 ..کردم

 ی کرد نکارویچرا ا  دمینفھم:اره منم سوروک
 ی :ممنونم کھ بغلتو قرض دادیللیا

 یچ یعنی :سوروک
 بمونم  یاجازه داد ی عنی:یللیا



214 
 

 نداشتم  یراھ یبود دهیبختک بھم چسب سوروک؛مثل
 فت دیلبخند کجش فھم  دی با د یول گھی م یاول فکر کرد جد یللیا

 ..زد یجون یکھ ھنوز برق اشک داشت لبخند ب ییکرده..با چشما ان
 االن تمرکز داشتھ باشم درمانت کنم  کنم  فکر ای:بیللیا

 !ی فکر کنم عاشقم شد ایکردنم درمان تمرکزه!بغل یھا یژگی:ھھ..از وکروسو
 :مزخرف نگویللیا

 اآلن خودتو درمان کنھ ی خوایم وی کی:ویخند  سوروک
 
 تونمی ..گفتم کھ می:ھیللیا

 چیھ ی.ولام یخانم دکتر فردا شب م کنمی کن از حقوقتم کم نم  لکسیر:نھ سوروک
بھش زد   یچشمک یکن ھیبراش گر یاخوب کھ ستیمھم ن ای دن  نیتو ا نقدریا زیچ

 !آره
 :بازم..ممنونم یللیا

بھ   دهیعصاره فندوق نزن بوش سر درد م یشامپو  گھی!دکنمی :خواھش مسوروک
 ..مارتیب
و باز شماره رو گزفت اما   شی رفتنشو نگاه کرد و دوباره رفت سراغ گوش یللیا

 نییپا ویگوش د یام مشترک مورد نظر درحال مکالمھ است..نا  د یچ یبازم توگوشش پ
 .داد  ام یاورد و بھش پ

 ریباھام تماس بگ ی..اگھ تونستنیدلم برات تنگ شده م+
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چند لحظھ اسمون ھکتورو روشن کرد...برخورد   یبرا یرعد و برق گوش خراش
  جادیا ایسی تو دل پارس یو واھمھ اکتھ بلند یدرختا یصاعقھ با شاخھ  یرگھ ھا

 ..کرده بود
 ..بود  دهیند یشدت و ترسناک نیبھ ا یبھ حال صاعقھ ا تا

.. بدنش در اثر ھم   د یسرش کش یپتوش جمع کرد و پتورو تا باال ریز خودشو
شده بود..اما   شتری ھاش ب ی و کبود کردی مکرر با سوروک درد م یھا یخواب

  یبرا نیفتھ اداشتھ و زنده قسر در ر ھشنگخوشحال بود کھ سوروک فعال 
ھم  یمرز  یتعجب داشت..   بھ عالوه تو مھارت ھا  یسوروک ھم جا  انیاطراف

  یشده خودشو سرپا و قو یمتیداشت بھ ھر ق یو سع  کردیم شرفتیروز بھ روز پ
 نگھ داره

بھ در و بعد از چند لحظھ بازو بستھ شدن در اتاقشو  یضربھ ا  یپتو صدا ریز از
 ...دیشن

 ..ھی ک نھیبرد بب رونیپتو ب یاز گوشھ  سرشو
 ...خودش کنار زد یاز رو  شتریپتو رو ب شد یم ک یکھ  بھش نزد یمار دنید با

 ر یاون ز یچرا رفت  ؟یکنیم ی دار کاری : چ یمار
رعد و برق   نیتا حاال ھمچ ھ؟یچھ رعد و برق ین یب ی. نم یمار  ی: اومدسیپارس

 بودم  دهیند یوحشت ناک
 م ی دیوحشت ناک ترشم د نیااز: ما  یمار
 در راھھ  یطوفان سخت دهیخبر رس اما
 م یاماده باش دیبا

 : طوفان؟؟سیپارس
 

 خشم سوروکھ ھیھکتوالس ھم بھ سخت ی: اره طوفان. طوفان ھایمار
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 یتو ظلع غرب یا گھ یبھت بگم شاه دستور داده اتاقت جابھ جا بشھ . اتاق د اومدم
 .هشد ھ اتاق شاه برات در نظر گرفت کینزد
 .یمون یفردا اونجا م از

 برم اونجا؟ دیبا تعجب نگاھش کرد: چرا ؟ چرا با سیپارس
  شتریب خوادیم د یزد ..شا یبود ... چشمک یقبل یاتاق ملکھ  نجایا  دونمی:  نم  یمار

  .یباش کیبھ خودش نزد
 یھست یدختر خوش شانس  تو

  ...نبود لی,میمدت بھ سوروک ب نیتو فکر فرو رفت ..خودشم تو ا سیپارس
رو گرفت :   ایو دست مار رونی ب دیاز تخت پر سی رسبره اما پابرگشت کھ  یمار

 ترسمین مم ؟؟؟یبمون  نجایامشبو ا شھینھ نھ نرو.. م
  ...دختر جون یگ یم ی: چد یکش سیکرد و دستشو از دست پارس یخنده ا ایمار
 .در دسترس شاه باشم دیبا من

 سرم بھ باد رفتھ  شمباتو اتاقش ن گھ ید قھیتا پنج د االنم
 

رو  سیپارس یرفت.... بعد از رفتن مار  رونینموند و از اتاق ب سیپارس رمنتظ 
 ...کردیتخت نشست... تو ذھنش بھ سوروک فکر م یلبھ 
نرمش   شد یم د یکھ ازش وجود داشت در مقابل شا یدر مقابل وھم و ترس  نکھیا بھ

  ! کرد
 .. کردی رو بھ وضوع حس م تشدس ریقلبش ز یرو قلبش گذاشت ... تپشا دستشو

. 

. 
.  
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 ..شل تر کرد قشیبراقشو دور   یکراوات مشک یکم
بالست رو کھ فقط مخصوص خودش   گاریدراوورد و س بشیفندکشو از ج گارویس

داشت رو گوشھ  یا ژهیساختھ شده بود و عطر و یا ژهیبود و از برگ توتون و
 لبش گذاشت

کو  گرفت.. بعد روشن شدن فند رشگایس  کیباز کرد و شعلش رو نزد فندکشو
 داد   رونینفس ب ھیزد .. و دودشو  گارشیبھ س یقیگذاشت و پوک عم بشیداخل ج

  خم شد  نییبالکن اتاقش بھ پا ینرده ھا از
کاج تنومند کھ تا دور  یاز درخت ھا یبود.... و انبوھ  یکیپاھاش فقط تار ریز

از بالکن  یبود کھ اگھ کس دایاونقدر ز نی دست ھا ادامھ دلشت... ارتفاعش از زم
 ...موندی الششم نم شدیپرت م نییااتاقش بھ پ 

 
رعدو برق   ی و صدا شدی تر م ادیداشت رفتھ رفتھ ز خوردیکھ بھش م یبارون شدت

 .گوش خراشتر
 ... برگشت : رومئو شد یتر م کیکھ نزد  یینفس ھا  یصدا با

 خلوتتون رو بھم بزنم  خواستمی: سرورم  نمرمئو
 شنومی م: بگو  سوروک

 داخل میبر د ییایب  دیشیم  سیخ نجای: ارومئو
 : راحتم . حرفتو بزن سوروک

شده . انبار   یجمع اوور ی: دستوراتتون اجرا شد.. اذوقھ بھ مقدار کاف  رومئو
با وجود   میھم بھ مناطق دور دست فرستاد یخون ھم پر شده . مقدار ینگدار

 اد یب  ش یپ یمشکل کنم یاحتمال طوفان فکر نم
 مونده؟ یخب. حرف اریبسزد:    گارشی بھ س یا  گھید پک سوروک

 یکھ اگھ حواسمون بھ بارھا ھیھا طوفان سھمگبن  ییشگویپ  نی: طبق اخرورومئ
وسط   مونیبار یھا یو... چند تا از کشت میھا نباشھ ممکنھ ضرر کن یکشت
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ھاھم تو اسکلھ ولنگر گاه  یکشت ھی. بقننیبب   یجد بی ھستن کھ ممکنھ اس انوسیاق
 .مینداد یرین و اجازه بارگشدھ بست

  انوسن؟یتو اق یچند تا کشت قای: دق سوروک
 یمسافربر یکشت ک یبارکش  و  یکشت4: رومئو

  ساحل چقدره؟  نیتر کی: فاصلشون از از نزد  سوروک
فاصلھ داره و  یاز خشک ومتری لیک400مسافر   310با یمسافربر ی: کشترومئو

 . تا ساحل شمال ومتری لیک 270ھا بارکش 
بفرست تا طوفان شدت نگرفتھ مسافرھارو بھ  یامداد کوپتری : چند تا ھل سوروک

  . برسونن یخشک
 ؟ یھا چ یکشت ی: بھ چشم سرورم ول رومئو

بمونن کمتر   ایکمتر کنن اما تو سطح در یفاصلھ رو از خشک شھیکھ م ییجا تا
  .ننیبی م بیاس

 سوروم میمتحمل نش  یادیضرر ز دوارمی : امرومئو
متحمل   یادیضرر ز ییشگویھ پکردنت باقدام  ریتو بخاطر د یول :  سوروک

 مونده؟ ی. حرفیشیم
شد,و دھنشو بست.  بعد,از چند لحظھ    مونیبگھ اما پش یزیخواست چ رومئو

   سوروک نی سکوت و نگاه سنگ 
 براتون خطرناکھ گاری: قربان دکتر مون گفتھ بودن سرومئو

 ..یبر یتونی: مروکسو
 ..م سرور ی: ولرومئو

  .یبر یتونیخم شد : گفتم م نییدومرتبھ بھ پا سوروک
 رفت رونیاز اتاق ب دویکش  یقینفس عم رومئو
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........... 
........ 

 ... رونیشدن در از تو اشپز خونھ اومد ب دهی کوب یبا صدا یلیا
 ھی..در حال کردیم نوزیاو زیبود کھ داشت دم در کتشو بھ رخت او  انگی نیم

 ..رفت سمتش  یتند  دیکشیم رونی رو از دستش ب یظرف شور  یدستکشا 
  توی چند بار بھت زنگ زدم .. گوش یدونی.. م یی.. معلوم ھست کجاانگی  نی: میلیا

 ؟یکنی چرا روم خاموش م
 ...کردی داشت کلمات رو ادا م یداشت و با نگران  یدل پر  یلیا
کھ   یو رو کاناپھ لم داد: با اون رفتار  ختدابھش ان ینگاه خستھ ا  انگی نیم

 ..ی و قراره زنم بش می... مثال ما نامزدیدار  یچھ انتظار یداشت
 ...تو اونوقت

 .حوصلھ بحث ندارم  یلی ا خستم
داشتم   یرفتار من بد بود. واکنش تند یبغضشو قورت داد.. : درستھ حق دار یلیا

 ..مونتی .. من االن نمانگی نیم ینسبت بھ احساست. ول
  م یرابطھ داشتھ باش خوامینم  م یگفتھ بودم تا ازدواج نکن  بھتم

..   میروزشو تو خونھ مشترک4تو ھفتھ  ی با زنم ندار ی: تو االنشم فرقانگی نیم
.. تمام خانوادم تورو بھ عنوان ھمسرم  زنھیبھت سر م نجایا ادیوز ممادرم ھرر

تا   کنمیرم جمو جور مدام کاغذ مونده امضا شھ کھ اون کھیفقط چھارتا ت شناسنیم
 رم یگکھ بھت قول دادم رو برات ب یمراسم ازدواج

بخاطر  نایرو برات فراھم کنم.. تمام ا ییخوایکھ م ییایرو یو خونھ  نیماش اون
 ...یلیتوھھ ا

بھ   انگی  نیکھ م دینشست و دستشو رو شونش کش  انگی نی رفت کنارش م یلیا
 حالت قھر روشو برگردوند..ش 
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پست   دی. نباترسمی. م  ست یباور کن دست خودم ن نارویھمھ ا دونمیم .. : عشقم.یلیا
 کھ چقدر دوستت دارم  یدونی. مخوامیزمان م یکمی یول زدمیم
تا   کنم یلمستم نم یتا شب عروس گھی.. اعتماده. دست یترس ن: مسئلت   انگی نیم
  !راحت باشھ التیخ
.. من یزنیم ھیفحرچھ   نی.. باور کن بھت اعتماد دارم. ا انگی ن ی: م یلیا

  .بزگشتم یبھ زندگتوام. باتو حالم خوب شده . با تو   ونیمد مویزندگ
از جونم بھت اعتماد دارم.  فقط دوست داشتم شب ازدواجمون برامون  شتریب

 ..م یتجربمونو اون شب داشتھ باش نیباشھ ھردومون اول ییایرو
د :  ونرخبھ طرف صورت خودش چ انگوی نیمظلوم کرد و صورت م نگاھشو

باھام  نطوریتو ا نھی باون وقت ب ادیم مارمیباشھ؟؟  االن ب  خوامیعشقم .. معذرت م
 کنھ یمسخرم م یکل ی نیسنگسر
 ... نییسرشو انداخت پا یحالت لوس با
 اد؟ینرم شده بود اما ھنوز دلخور بود: امشب م یکم  انگی نیم

..  یداد یابمو نمجون نتونستم درمانو ادامھ بدم تمرکز نداشتم چو  ی.. دفعھ قبلاره
 بھش گفتم بره

باھاش اشنا   ی. خوب شد خودتم ھستادیم نھوتیبھ دکتر مون زنگ زدم کھ م امشب
 یشیم
  ؟یداشت یشرفتی: پ  انگی نیم
.درمان سھ دورست کھ دوره اول با طب رهیم  شی: ظاھرا خوب داره پیلیا

..  انھیکرده   یرییتغ  نمیبب رهیاسکن مجدد بگ یتیو س شیازما دی .. بعدش باھیسوزن
 ..گره زد نیبا استرس نگاھشو بھ زم

  جولومون انداختھ یلیطرف خ دهیداره م یل خوبرحال پو: بھ ھ  انگی نیم
پروانھ طبابت منم  نطوریاز درمانش ..ا  رهیجواب بگ خوادیدلم م ی: اره .. ولیلیا

 شھی درست م
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 زنگ در رشتھ کالمشون پاره شد  یصدا با
  رف در رفت : خودشھط  بھبا ذوق بلند شد و  یلیا

با تو دوست   دیحداقل شا یمچ ش باھاشاگھ  یگند اخالقھ ول کمی ... انگی  نیم پاشو
 بشھ
 ...زهیھم سوروک قھوه بر انگی  نیم یباز کرد و رفت اشپز خونھ تا ھم برا  درو
 از چند لحظھ سوروک  اومد داخل  بعد

.. دستشو  دیامدوشخ  کول یفت : سالم اقابلند شد و بھ طرف سوروک ر  انگی نیم
 یلیھستم نامزد ا انگ ی نیبھ طرف سوروک دراز کرد : م

دراز کرد : سالم   انگ ی نیبا اکراه دستشو بھ سمت م یحالت  یبا نگاه ب سوروک
 .ممنون

 اد یاالن م یلیا دی نیبنش دیی: بفرما نیم
 رو   ینیو با لبخند  بھ سوروک سالم کرد و س ییرایقھوه اومد تو پذ  ین یبا س یلیا

 گذاشت  زیم یور
سوروک کھ رو  یو رو جل گھی د یکیو  انگی نی م یاز فنجون ھارو جلو یکی

متاسفم سوروک. تا تو  شینشستع بود گذاشت : بابت دفعھ پ نیم یکاناپھ روبھ رو
 ..اماده کنم  الرویوسا  رمیم یقھوتو بخور

اومده تو   شیبخاطر مسائل پ شی پ یعھ ھاتکون و برخالف دف یسر  سوروک
 سرحال نبود ادی ھا ز یریکھ کرده بود از کنسل شدن بارگ  یرضرو  ھکتو 

 ...برقرار شد ینیسکوت سنگ یل یاتن رف با
 گھ ید یلیبود اما ا بیبراش عج  ی معذب بود  .  رفتار سوروک کم یکم  انگی نیم

  عادت کرده بود
داشت   یلیا  دیاریب فی تشر نکھیخواست سکوت رو بشکنھ : تا قبل از ا  انگی نیم
 دیاریبدست ب توتو یسالمت  دواومیروبھ بھبوده . ام تونیماری ب گفتیم
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 نگاھشو داد بھش:مچکرم سوروک
جز  یسوروک واکنش  گفتیم ی زیبگھ چون ھر چ یچ گھید دونست ینم  انگی نیم

ارش سوروک چشماشو بستھ بود و و شروع ک یل یجواب کوتاه نبود..با برگشتن ا
حس پچ پچ کردن چشماش باز ا  ب گذشت  یچون خستھ بود بخواب  رفتھ بود..مدت

  تونستیم و..صدا رد یکش ر یسرش ت ی باال ینبود کم یشد اطرافو نگاه کرد کس
جر و بحث   ھیشب ینبود و کم یاآلن کم کم واضح ترم بشنوه..و انگار صحبت عاد
 شو یاز دستش..تک دی کش رونیبود..سرمش رو نگاه کردم تموم شده بود..خودش ب

 ..داد بھ کاناپھ
 یدکتر کجا رفت مانسوروک؛خ

 .. تو تگشبرزودتر یللیصداش بحثو کوتاه کردن و ا  دنیشن با
تا وارد خونت شد بھت  درمان  نیسوروک؟اثرات دارو بود ح ی شد دار ی:بیللیا

  داریرفتم بالکن کھ ب  انگی نیداد و چون خوابت برد من و م   یحس خواب آلود
 ..ینش

 . یزد یصدام م یت و چک کرد:چرا بازش کردرفر ت کینزد
 ؟ید یمن خودمو جمع کنم لباسامو م  گھی:کردم دسوروک

رو درباره خواستش   یلل یا تونستیداده بود بھ در بالکن نم  شویتک  انگی نیم
از خاص   یل یمنظور ا کرد یروابط و درک نم نیبود ا یعاد یلیخ زیکنھ چ یراض

 ..ھیبود و بار اول ازدواج چ
 ..دیپوشیپشت کرده بود داشت کتشو م کسورو

 تمزخرفت و اخالق گوھ  افھیبا اون ق خورهی :فقط پولت بھ درد مانگی نیم
 ..آشپزخونھ رفت

 ..سطل زبالھ انداخت  یاز دارو ھا جمع کرد و دستکش ھاشو  تو زویم یللیا
 

 ..مرتب کرد و دستھ چکشو در اورد قشوی  سوروک
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 ..زیرد گذاشت رو مک رشو مبلغو نوشت و پا یشد رو عسل خم
 بود حاال ی:چھ عجلھ ایللیا

 :بده حقوقتو زودتر بھت دادم خانم دکترسوروک
و چسبوندش   ستادیا یللیبلند شد و اومد شانھ بھ شانھ ا انگی نیه مخند یصدا

 ..خودش از پھلو
 دادنیکاش حقوق منم زودتر م گنی کول راست م  یآقا زم ی:آره عزانگی نیم

تاجر  ھی ..مگھ  پروندیچکو..مبلغش برق از سرش مت اشکول برد یآقا یمرس
 ..پولدار بود نقدریا

قدر حرص و طمع داره بھ  خوند کھ چھبھش زد از نگاھش  یپوزخند سوروک
 ..اون پول

 ی جلو جلو حقوق منو داد نکھی سوروک بابت ا ی:مرسیللیا
 سھ برابر حق پزشک ی:و تازه مبلغانگی نیم
 ..تو صورتش نبود..بعد بھ چک یحس  چید ھکره با تعجب بھ سوروک نگا یللیا
 :چرا سھ برابریلیا

و بخاطر   خوابم یحتر منم دکتر رابودم از درمانت.ممنونم خا ی:ازت راضسوروک
 درمان توئھ وهیش
زد: چشماشو رو ھم گذاشت. بھ نشونھ قوت قلب و  یللیبھ ا یق یلبخند عن  انگی نیم

 ...لبخند زدد.شردستاشو متقابال ف  میللیدستاشو فشرد خود ا
 دور ھم  یسھ نفر م یبخور یزیچ ھی:قبل رفتنت سوروک بزار یللیا

 د یباششما خوش  رم ی:نھ من مسوروک
الزم و  ینی ریتو ش یدرستھ کرده بود برا کی:نھ نھ اصال امکان نداره من کیللیا

  یگپ بزنھ پس برا شتریدوست داشت باھات ب  یلیخ انگی  نیخوبھ بعدشم م
 شھینم رتید درنقیقھوه ا  ھیصرف 
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با ما بعدش منم   دیبمون  شم یخوشحال م گھیراست م یللیکول ا ی:آره آقاانگی نیم
 رسونمتونیم دیکھ بخوا  مییتا جا  م یباھم بر می تونیاصال م رمیم

  کتویدر منتظره.خانم دکتر ک  ی!اما ممنونم رانندم جلومونمی:قھوه رو مسوروک
کھ فضا   د یخند انگمی نیزد..م  یجک لبخند ھیچھ مزه ا نھیبب خواد یم مارتیب اریب

 عوض بشھ 
 گردمتا برنزن  میزیباش دست بھ چ ی خوب رمای ب ارمیب کوی :پس من برم کیلیا
 ..منو داشتھ باش تا من برگردم داروھاشو بدم ماریب یھوا  انگی نیم

نشھ  یبغلم و سمج بش یبپر ینش ری:ھھ!خانم دکتر شما بپا کھ باز جوگسوروک
 ..کندت
 ..لحظھ خشک شد ھی نگای  نیم خنده

 ..کپ کرد یللیا و
 ؟ ی..شما نامزد منو بغل کرددی:ببخشانگی نیم

چطور   ید ین  یبود دی :من نھ نامزدت!بایلل یکرد بھ ا یا تفاوت اشاره یب  سوروک
 ..شدمیسفت گرفت منو داشتم خفھ م دیدو

 ..گھیم  نیکھ ا نبودنطورامیبابا ا  ی ا میزنیبعدا حرف م زمی:سوروک..عزیللیا
 یبرخورده..اخماش رفت تو ھم اما سع رتشی بھ غ کردی احساس م  انگی نیم
شد و بعد خوردن قھوه سوروک   نینگھ..فضا سنگ  یزیسوروک چ یجلو کردیم

 دونستیبده نم حیتوض دیبود کھ چطور با  ختھیبھم ر یللیکرد و ا یخداحافظ  عیسر
 ..گفتھ نویا  یقصد ایاز دھنش در رفتھ 

 ؟یندار یاربرم ک دی :منم باانگی نیم
 ..لباسشو گرفت گوشھ

 ..نبوده نطوریا ھیقض  میحرف بزن ایب انگی نی:صبر کن میللیا
 !ویکھ بغلش کرد ھی م قض:کدوانگی نیم
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 ..:باور کن اونطور نبودهیللیا
کھ   یدار یمن ھزار نوع استراتژ ی:بغل مگھ طورم داره!جالبھ براانگی نیم

  یمن بود  یتو حا یکنی احت بغل مر رو گھی د یکی..بعد نایو ا  م یرابطھ نداشتھ باش
 ؟؟؟ی کردیچطور فکر م

 بود..بخاطر تو دی سکوت کرد و سرشو انداخت:ببخش یللیا
 ؟؟؟؟ی بغل کن وی کی  ی:چ..ھاه!بخاطر من..؟؟؟؟من گفتم برانگی نیم
 ....اروم باش..ارومزمی:نھ عزیللیا

 ..گرفت و در رو بست بازوشو
 یکال امروز روز خوب تیعصبان یحترانادونمیم دم یم حیمن برات توض ای:بیللیا

 باشھ؟؟  میھم حرف بزن میبخور  یزیچ ھیھم  اینبود ب
ھمراه شد..ازش   یللیتکون داد و با ا یبود اما سرده نش یراض  انگی نیم

دوستش داشت..و بھش حساس بود..و سوروکم جوون  یلیخ یبود ول یعصبان
از  شتری رد امشبم برخوب عدبود..ھمونجا ب  یعیوطب کردیحسادت م نیھم ی بود..برا

 ..سوروک بدش اومد
 
. 
. 
. 

ردن..داخل ھکتوالس  رو اونطور کھ سوروک خواست جا بھ جا ک ایسی پارس اتاق 
طوفان  یبودن..و برا یمقاومت  یبود و ھمھ مشغول ساخت و ساز ھا ییایبرو و ب
 ..شدنیآماده م

  یو سع در کیلباس انتخاب م دی رسیکرده بود خودش بھ خودش م شرفتی پ سیپارس
سوروک استفاده کنھ تا کھ    یبرا شیلباسا و ارا نیکننده تر کیاز تحر کردیم

چون  دادیم یروزا ھم خبر برگشت سوروک بھ دلش شاد  نی.اکنھ. دایبھش پ یراھ
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مجلل..و تا  ی بھش داد اتاق بزرگ بود و راحت تا حد یاحساس دلتنگ ھی شب یزیچ
 نیا یول نھی دوست داشت اتاقشو بب.!لھ فاصلھ داشت.پ ۱۲اتاق خود سوروک فقط 

 بود یھکتوالس زبون مخصوص ی و اھالاجازه رو نداشت ..زبون سوروک
 

 شاھزاده فراخوندتت سی داخل شد:پارس ایھا
 زد:برگشت؟؟؟؟ یلبخند سیپارس

 ا ی:آره.ھمراھم بایھا
شو داد پشت  ھامواون طرف صورتش گل قرمز رو بھ موھاش زد  سیپارس

 ..گوشش
 می:برسیپارس

 !..دیدی پشت سرش بالخره اتاقشو م یبا خوشحال سیجلو تر رفت و پارس ایھا
 سیھستم ھمراه پارس ایزد:سرورم ھا یبھ در بزرگ و سلطنت یتقھ ا ایھا

 یداخل ش یتونی:م سوروک
ر رو بعد سپردن چند تا کا ایلبخند زد..داخل شدن..سوروک ھا شتری ب دیشن  صداشو

 نھیبش  اد یگفت ب سیستاد و بھ پارسفر
 

 ..نشست..و پاھاشو رو پا انداخت سیپارس
 ..کردیبھ تمام اتاقش نگاه م سیرو لبش بود پارس یپوزخند سوروک

 نجا یقشنگھ ا یلی:خ سیپارس
 !شھیبعد قشنگ ترم م یسوروک؛لحظات

 ؟ ی:چ سیپارس
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 گھی د سیارس.پد.نداد و دندوناشو تو کفتفش فرو کر شتریحرف ب یبرا یمھلت  بھش
 ..کرد دور لبشو پاک کرد ھی تغذ  نکھیعادت کرده بود..بعد ا

 ..ی:دختر کوچولو..خوب خوشگل کردسوروک
رو   دیش در اورد و کنار انداخت..خوابن خوداز ت شویمشک شرتیھمزمان ت و

 ..و قابش گرفت سیپارس
 ..کھ چند تار موشم باھاش کنده شد دی محکم از موھاش کش یطور قرمزو گل

 اون رو برات زده بودم  شی کندیم دی:نباسیرساپ
..حالت چشماش خشن تر شد:من از گل اونم  دیمن بود!اوه ببخش ی:براسوروک

 ..یزنی گل نم گھی د..پس سی قرمز متنفرم پارس
 ....چشم شاهی:متنفرسیپارس

 ..دی کش نشیس یاز گردن بھ رو ناخنشو
 ..روش دیوبگرفت چند بار از مبل فاصلھ داد و بعد دوباره ک قشوی

  یکنیم کاری چ نمیندارم برو بب اتویزبون نیری:اصال اعصاب و حوصلھ شسوروک
 ..تھی وگرنھ اخر شب زندگ یبھتر از دفعات بعد باش دیبا
 ..شمیبھتر م  یلی:خ سیرساپ

 ..:اوه جدا...پس داشتھ باشسوروک
 ...اتاق اضافھ کرد یپاره پاره کردن لباسش..بھ قشنگ با
 

بود طبق   گھید یکھ طوفان وارد کرد بھ ھکتوالس کمتر از جاھا یخسارات
جز چند   دیند یبیآس یکس  شد یکھ از طرف مامور و نگھبانا انجام م ییھا  یھماھنگ

خزانھ داره ھکتو الس بھ دستور شاھزاده سوروک   شویبازساز نھیتا خونھ کھ ھز
 ردک ضاام
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ده بود با تارزان داشت  چوب رو دست گرفتھ بود و تمرکز کر اردیلیب  زیم پشت
 ..کردیم یباز

 بود نگی شوت نیبھتر شھی:سرورم مثل ھمتارزان
 سر سخت دوست دارم  بیاومده من رق نییتو پا ییتوانا ی:ولسوروک

 
و  زیکرد و سوروکم متقابال جواب داد قدم رو رفت اون طرف م یخنده ا تارزان

افتادن   یانگشتاش عبور داد و صدا نینشونھ گرفت چوبو از ب دویتوپ سف ھی
 ..ول کردن جھیکردن و بدون نت ی باز گھید  یدروازه بلند شد..کم یتوتوپ

 
. 
. 
. 

با فاصلھ ازش  اینا و ھابود و ھا ستادهیتختھ سنگ وا یبود کنار رودخانھ رو رفتھ
قدم جلو تر  ھی..کرد ینگاه م رهیخد بو دا ی..بھ آب زالل کھ انعکاس ماه توش پ

  یبرا دیشده بود از فردا با بیرفت..و باز ھم ذھت شلوغ..پل رودخانھ تخر
 ..گرفتیصورت م یاونم اقدامات  یبازساز

 
باط داره تا حد  کھ با رمئو ارت  دونستیکامال م ایتو فکر مار  رفتیم یاز گاھ ھر
ده بود و از بود..سکوت کرر قصخودش ھم م نکھیبخاطر ا یارتباط داره ول میادیز

رو  زدیم بی حوصلھ جنگ اعصاب نداشت اما اگھ رمئو بھ خواھرش آس یطرف
 برد یم نی حتما از ب

 
 سرورم؟ 

 ..برگشت طرفش ایمار  یصدا با
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 شنوم ی:م سوروک
 داتون یپ نجایا نید؛رفتم اتاقتون نبوددستاشو تو بغلش جمع کرد و حلوتر اوم ایمار

 ن یخوبھ؟سر شام کسالت داشتن توحال نم یبب  خواستمیکردم م
 ..:آره بھترم.نگران من نباشسوروک

اگھ  یسر ن یداغون شده ا یلیخ  ایسی:شاھزاده..پارسستاد یاومد تو راستاش وا ایمار
 تر باش  میمال یکم رهیبم یخواینم

 ستیمھم نبرام رهیبم ره ینگرفتم.اگھ قراره بم ادی متی زد:من مال ی شخندین  سوروک
 ..خت:فکر کردم کھداان یبھش نگاھ ایمار

 ی:اشتباه فکر کردسوروک
 

 ..دی:بلھ..ببخشایمار
 ؟ یکرد دای :بھ کتاب خوندن عالقھ پد یکش یقینفس عم سوروک

 خوندم یکتاب م شھی احساس ترس کرد:من ھم ایمار
 یرفتیکتاب خونھ نم شھی:ھمسوروک

 
 ..روک:سوایمار

 ی بگذر یتون یاز احساست بھش نم  دونمی:م سوروک
 ؟یزنیمف حر ی:از چایارم

 دونم یکھ م یدونی:احمق نباش!مسوروک
 زنھ ی:مطمئنم بھ خدماتم بھ تو لطمھ نمایمار

 :و بھ خودت؟سوروک
 ..سکوت کرد ایمار
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 زادهی:اون آدمسوروک
 ..عاشقمھی:ولایمار

 
 ...:عشق سوروک

 ..نبود رفتارش ی نیب ش یبده سوروک قابل پ امھاد  دیترسینگفت..م یچیھ ایمار
 ی بر یتونی:م سوروک

 سرورم...شب خوش دی:زود استراحت کنایرما
 :شب خوش سوروک

 
 ..رودخانھ رو دوست داشت  ی..صدارونیھلمش اومد ب  دیکش یق یعم نفس
 ..دیانداخت..چھرشو د یرفت و بھ آب نگاھ جلو

 !دی..نبایکردیم ترکم دی:نباسوروک
 
 ..و زل زد عمق آب سکوت کرد دو مرتبھ و
 ..جلو اومد ایھا

 سرورم 
 :بگوسوروک

 تلفن براتون ھست از سئول از جانب دکتر کالرک  ھی گھ یما م ی:تلفنچ ایھا
 .:باشھسوروک

براشون اشعھ  یگوشرفت چون یموند و بعد بھ تلفن خانھ سلطنت گھید  قھیدق چند
شماره  سوروک ھم محدودونما کردنیاستفاده م یمرکز یداشت از تلفن ھا

 داده بود یللیاونجارو بھ ا
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. 
. 

جدا داشت اونجا سھ   یقصر دروازه ا یبود کھ در ورود یاتاق یتطنخانھ سل تلفن
فقط مصوص سوروک بود با رفتنش بھ تلفن خانھ  ش ی کیتلفن کال وجود داشت کھ 

واست کردن و دو مرتبھ با شماره چند لحظھ قبل بھ درخ م یافراد حاضر تعظ 
  .گرفتناده تماس شاھز

 .چند بوق کوتاه برداشت بعد
 رک کال ر :شب خوش دکتسوروک

بپرسم چطور شد کھ امشب   خواستمیبلند شد: سوروک سالم!م  ی للیا دنیخند یصدا
 .یداد یخبر م ی اومد ینم نکھیمنتظر شدم کاش قبل ا یلی خ یومدین

  :کار داشتمسوروک
 . یحوصلھ ا یب ماری :چھ بیللیا

 یحوصلھ ا :چھ دکتر باسوروک
 حتما؟  ی ایشب م  ؟فردای:حالت خوبھ دارو ھاتو خوردیللیا

 :اره خانم دکترروکوس
  دفعھ بعد حتما کنسل کردنو بھ منو بگو ی:ولیللیا

 گم ی:م سوروک
ممکنھ  یحالت خوبھ؟مواظب باش سرما نخور یمطمئن گرفتستکمی:صدات یللیا

 داروھات بھ تداخل بخورن 
 خورمیوقت سرما نم چی:من ھسوروک

 :جان؟؟یللیا
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 مونده؟ میزی خانم دکتر!چ  یچی:ھسوروک
 یاریمواد الزمھ ب  یسر ھی کنم یفکس م   یکھ داد یبھ ادرس ستویل :نھ فقط یللیا

  :فکس کن.برو الالسوروک
 الال  شیباشھ بوس ج  داریب نقدریا مارینداره ب تی:تو ھم الال کن خوبیللیا

 ھ؟ یواکنشش چ یدی:نامزدت بدونھ منو بوسسوروک
  گنیمسھ تا کلمھ رو بھ بچھ کوچولو ھا  نیسوروک جان!ا  ی :تو توھم داریللیا

 انداختم آره  کھی بھت ت
 .. :آرهسوروک

 :خداحافظیللیا
 خانم دکتر ی:بھش برخورد!باسوروک

 
گرفت   ش یاومد راه اتاقشو پ رونیگذاشت و داد ببرن سر جاش از اونجا ب تلفنو

بھ در اتاق انداخت  یگاھد ..نرد ش سیاتاق پارس یکرد و از جلو یراھرو رو ط 
 ...و در رو باز کرد

 
رو لبش شکل گرفت..دستاشو  یکھ درب و داغون شده بود لبخند  ایسیسپار دنید با

چشماشو بستھ بود انگار خواب   سیشد ..پارس کینزدآروم یبرد..با قدما   بشیتو ج
 ..بود

 اشیگر یدندون و وحش یاز رو گلوش..جا نییپا  دیسرش پتو رو کش ی باال رفت
و ورد خ ونپلکاش و ابروش تک سیپارس  دیتنش بود..دستشو روش کش یرو

 ..دادیباز کرد..سوروک ھنوز دستش رو زخمھ حرکت م چشماشو
 ی شد داری:ب سوروک

 ..کردجز دستورات باشھ تکون نخوره سالم نم یحرکت موند کھ مبادا ا یب  سیپارس
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 یسکس  یایسی:سالم پارس سوروک
 

 ..نابودم کردم زمیعز وه:انگاه انداخت نشویو س ر زدکنا نییپا تنشم تاپ
 بایشاه ز یکرد:اره داغونمسیپارس

 یدوست داشت  یبھش زددستشو برداشت:ول  یپوزخند
 نداشتھ باشم و اعتراض کنم؟ شھی:م سیپارس

 م ی:نھ ..نھ..اعتراض ندار سوروک
 زندم ازت تشکر کنم   نکھیبابت ا تونمی:فقط مسیپارس

 ..شھام لذت بخرابطھ باھات بر :زنده بمون فعالسوروک
 ..گذاشت و دستشو گذاشت پشت گردنش یشونی رو پ لبشو
 ..آروم بود سیپارس
 ؟ یکشیملھ بگم منو نمج ھی:اگھ..سیپارس

 :جملت ممکنھ باعث شھ بکشمت؟سوروک
 

 لطفا نکشم و بزار بگم  ی..ولدونمی:نمسیپارس
  حالت نگاھش کرد:بگو یب  سوروک

 :من عاشقت شدم سیپارس
 .....کوتاه..ترسناکدی:خندوکسور
 م؟ یکشی:م سیپارس

 :بکشمت؟ سوروک
 کنم ھنوز ی:دوست دارم زندگسیپارس
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 ..نطوری:کھ اسوروک
 ..گونشو نوازش داد کنار

اگھ بخوام   یھمھ زخم و خراش فکر نکنم امشب زنده بمون  نی:با اسوروک
 خوشبگذرونم

 مونمی:زنده نمسیپارس
 چرا یکن یزندگ یدوست دار ی:گفتسوروک

 
خودم داشتھ باشم   یبرا  یا لھی قب یدوست داشتم روز کھنی:قبال..بخاطر اسیپارس

 ...نابود شده ایاما اون رو
 :و اآلن؟سوروک

 ..:شبگونش داد  ینگاھش بھ چشما سیپارس
  شتریکھ اآلن ھستم ب نیاگھ از ا یاآلنم.. حت یای:کنارت موندن شده روسیپارس

 .. شھیحالم خوب م نمتیبب یول یداغونم کن 
 

  ھی سیپتو رد کرد و لمسش کرد پارس ریشو از زستد  نگفت فقط  یزیچ  سوروک
 ..لحظھ تکون خورد

ابروھاش رفت تو ھم..پتو رو از روش کنار   شتری ش ببا فشردن گوشت تن و
برام   یجراحت دار یلیگرفت..سرشو عقب برد:نھ نھ خ یکیزد..پھلوشو گاز کوچ

ت رو جا ییھا نھیگز یخوب بشمدت کھ  نیدر ا یبزار خوب بش ست ین  ذیلذ
 !لطفھ نی..فراموش نکن ا  یکھ تو بھتر بش زارمیم

چشماش اشک حلقھ بست:کاش   سیشد و اتاقو ترک کرد..درو کھ بست پارس بلند
منو از   ادیدورت ب ی..ھر دخترگھید نھیبا گز یگفت ی من نم یجلو ی..ولمیکشت یم

 ..سوروک کنھیاون شخص متنفر م
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. 

. 

. 
گفتھ بود رو  یلیکھ ا ییھا دیخرو ا و جکسون دارو ھش باز کرد.در رو برا تریپ

کنار استخر..با   ینشستھ بود رو صندل یللیشدن ا اط یرد حبراش اورد باال وا
  اومدن سوروک لبخند زد کتابو برداشت رفت طرفش:سالم 

 ییامشب قراره چھ بال نم یبب یکھ خواست  یی زایچ نمی ا  ای:سالم خانم دکتر.بسوروک
 یر ایسرم ب

 
 .گرفت و دارو ھارو در اورد..دونھ دونھ نگاش کرد  ولونیو نا دی خند یللیا
 سر درمانت م یبعد بر میبخور یزی چ ھیاول  ا یدرستھ.ب نیاز ا  نمی:خب ایللیا

 ؟ ین یری:بازم شسوروک
 شھ یتو الزم م ی:اره برایللیا
 

 .یخونگ کیبا ک ختیبراش قھوه ر یلی نشست و ا سوروک
 ت بدم ندارم بھ من خون  دی:ببخش یللیا

 یپا خون تاسر:خوت سوروک
 :من پزشکتم بھ چشم غذا نگاھم نکنیللیا

 !:ھھسوروک
 صحبت کنم  یا ھیباھات در مورد قض خوامی:سوروک میللیا
 ..داد و اجازه داد بگھ ھیتک دیخورد و جو کویاز ک کھیت ھی
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  من طبق  نیبب نجارویرو باز کرد و چند خطو نشونش داد:ا یجزوه ا ھی یللیا
کھ وارد مرحلھ چھارم  ییمارایتو از اون دستھ ب  کنمی محس  نویھام ازت ا اداشتی

 ..پنجم درمان بشن یحت
 

 :ادامھ بدهسوروک
  یماریب نی خوب باشھ متاسفانھ کاذب باشھ ا یگیکھ م یحال ن ی:خب ممکنھ ایللیا

کھ درمانو کنار   کنھی و تژاھر بھ خوب شدن م زنھی فردو گول م ییجورا ھیانگار 
..اما م یدورش بزنم و زرنگ تر باش خوامی من م یلو تر برگرده  یاره و بعدا قوبذ

و اصال  ید ی از درمانت نا ام وت  کنم ی داره سوروک من احساس م یبھ خودتم بستگ
 یاولو ندار یشوق روزا

 
 :احساست غلطھسوروک

 ؟ یشوق اولو دار ی عنی:یللیا
 نداشتم  یز اولم شوق:ا سوروک

 ؟ یدینا ام  نقدریچرا ا یچ ی عنی:یللیا
 ؟؟یماریب نی با ا ی!مگھ جز منم بوده کسمارایدستھ از بن او ی:گفتسوروک

مشخص   ی و حت.یمورد نی:راستش نھ..تو اولزیو نگاھشو داد م د یکش ینفس یللیا
 با روانتھ ختھ یداره در آم میروح شھی..اما ریاز کجا مبتال شد  قایدق ستین
 

 نھ؟ یشد   دی:از درمانم نا امسوروک
مرحلھ چھار و پنج الزمھ و  گمی ک من فقط مروحرفو زد سو نیا ینھھھ کھ :نیللیا

و الکلو قطع   اتی..تو مصرف دخانیکن یھمکار  کنم ی ازت خواھش م
 ...کنھی م فی...خب زحماتت و درمان من رو ضعینکرد
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بود رفتھ از  دواری مواجھ شد مثل تو ام  م یماری:دکتر مونم از اول کھ با بسوروک
 ...دشویدست داد ام

 یو دلگرم یگذاشتھ بود گرفت بھ نشون دلدار زیمو دست سوروکو کھ ر یللیا
 ..مارشی دادن بھ ب
 ..اما جا خورد سوروک

  خوامیو م خوامیم ھینشدم خب؟؟؟اما از خودت روح  دی:سوروک من نا امیللیا
  یزیاآلن چ ای بوده؟  ایھست  یمشکل تیشخص یتو زندگ یباھام حرف بزن شتریب

باور کن ھم خودت  یمن حرف بزنا ب یتونیمحرم اسراره م  کترکنھ؟دی م  ینیسنگ
  یکنی آزاد نم وفکرن  اهیتو بخش س یکنیھم بھ من تو درمان کمک م  یش یسبک م

 ..شھیتر م  یقواز تو  یماریو ب یدیدرمان م نیبھ ا یھمش امواج منف نی ھم یبرا
  از سوروک بھ چشماش زل زد..داخل  ی جلو تر برد و از ارتفاع کمتر سرشو

  ی برا شدیکھ بھ سوروک م  یخواھش ینوع نگاه ھا ازنھ  ینگاھش خواھش بود ول
فکر کنھ و زنده   شیکھ بھ زندگ شدی بار ازش خواھش م  نی..اشونی ندگحفظ ز
 ..بمونھ

 
 ..حالت نیتر یبا خنث  کردی ساکت بھش نگاه م   سوروک

 ؟ یکن یکمکت کنم؟و بھم کمک م یزار ی:سوروک میللیا
 بده چون کم آورده؟ ھیبھش روح  مارشیب خوادینم دکتر مخا:اآلن سوروک

از دست نده  شویبھ دکترش اعتماد کنھ..و حرفاشو گوش بده روح خوامی :نھ میللیا
 خوامیاولو م یروزا  سوروک
 ..یللیا نی:ببسوروک

 ..یدوماه؟؟اخھ با اسمم صدام زد  ی کیبعد  می :اآلن دوست شدیللیا
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نباش   دی نا ام یول  یشد دیمنا اتو  میدونیمزد:ھردومون  یلبخند کوتاھ  سوروک
 نی منو تضم یبھ دکترم باور دارم کھ سالمت  یعنی امیدرمان م یمن ھنوز برا نکھیا
 کنھ یم
 ..ساکت موند یللیا

 ..سرشو جلوتر برد  سوروک
نباش من   د یخانم دکتر پس تو نا ام دهیبھ من م  نانی اطم ھیتو  ی:چشماسوروک

 زد.آره ھشب یاز دست ندادم!چشم دمویتم
 
  نیافرچند بار زد رو دستش:لباش اومد و اروم یرو  یمند تیلبخند رضا یللیا

  میحاال زود بخور تا اخر بخور قھوتو کھ بر یھست  ی تو قو دونستمیم نی افر نیافر
 باال

 دوست ندارم ینیری:من شسوروک
 باش یخوب ماریدکترتھ ب  زی:تجویللیا

 باش  ی:دکتر خوبسوروک
 :ھستم یللیا

ضرب  ھیبراش باال انداخت و قھوشو  ییباش!چشم و ابرو م یتر خوبدخ:سوروک
 می بر نیاز ا  نمیخورد!ا

 ..چش شده  نی:ایللیا
  یبرا مینشده باشھ بر تیزینشده اگھ تو چ میزیصداش اومد از دورتر:چ  سوروک

 درمان
 

باال بود..از   ناشمیبود و آست دهیھنشو باز کرده بود دراز کش ریدکمھ پ سوروک
  ویدیجد یو داشت دارو ھا ی للیلباسشو باال زده بود ا نھیس  وسط قفسھ تا نم ییپا

 رھنشویتمام حواسش بھ کارش بود.کھ سوروک پ ییاز رو کتاب ھا  کردی م بیترک
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نزن   دیو با چشمھ بستھ گفت:د زد یلبخند خاس ھیکامل در اورد گذاشت کنار..بعد 
 خانم دکتر کارتو بکن

 .گرمتھ؟ ھیچ  نمیه کردم ببنگا یتکون خوردم زد دیکجا د  ی:ھاه!توھم زدیللیا
 :تو گرمتھ؟سوروک

 :نھیللیا
 :من گرممھسوروک

انجام بدم برات خودشون  دیکھ با ییھا ق یتزر نیا ادی ب نییبدنت پا یدما  د ی:نبایللیا
 ارن یم یسرد

 
 ..ینور گرفت بعد کم یھارو تکون داد و جلو بشر

 ؟ یحاضر شد تو آماده ا نمی:خب ایللیا
 یباش یگھ تو اوکدم اآما شھیھمن :م سوروک

دختر جذاب   ھی یھاشم دوست داشت برا طنت یبھش رفت اما ش یچشم غره ا یللیا
و نشست با آمپول مخلوط کرد محلول رو ..و  د یرو جلو کش ی..صندل زای چ نیبود ا

 ..سرنگو چک کرد
 یول یلرز کن کمیممکنھ   دمیانجام م گھیربع د  کی  ویبکنم بعد قویتزر نی:اولیللیا

 ..ھیعیطب
 دونم ی:م سوروک

 :از کجا؟یللیا
 :توھم دکتر بودن دارم سوروک

 ؟یدوست داشت یچھ شغل ؟اصالیدکتر بش یدوست داشت یلی:خیللیا
 !ترسمی نترسم؟نترس من نم  یامپولو بزن یکنی:سرگرمم م سوروک
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جواب بده رو  خواستیکھ نم یبلد بود و سوال یبا کلماتو بھ خوب یباز سوروک

 ..متوجھش نشھ یمقابل حتکھ طرف  دونچیپ یم یجور
 ..دندش   ریکرد..و پنبھ الکلو زد  ز یخنده ا یللیا
 یدار ییپکا  کس یورزشکارم چھ س ماری بھ ب نیآفر یکنیکار م ی:چھ ورزشیللیا

 ؟یپکم دوست دار کس ی:سسوروک
پک دوست  کس یبھش زد:دخترا س یادب نشو..بعد چشمک ی ادب نشو ب ی:بیللیا

 دارن
 گم یکن بھ پسر مردم بھ نامزدت م ینم چشم چروک :حاالسوروک

نگو بھ   نقدری..امیباش یمی:بروووو.بعدشم سوروک من فقط دوست دارم صمیللیا
 حرفت دهی م یکھ نکردم بھم احساس بد  ییخطا  گمی نامزدت م
 پس   یبری:ازش حساب مسوروک

ت  غلاگھ ب ریمن باخودتو بھ منظور نگ  ی.حرفادمی نم ای:من تار موشو بھ دنیللیا
  نکھیکردم فقط بخاطر ا نیاندامتو تحس ا یابراز محبت کردم و تتو گرفت کردم دس

 ن یبود گفتم کھ دوست دارم اول ی از سر دوستانگ شمی و بق ادیاز ورزشکار خوشم م
 ..بشھ  یموندن ادی بھ  مارمیخاطرم با ب

 
 بھت گفتھ؟ یکس یللی:خانم دکتر اسوروک

 و؟ی:چیللیا
!ناخنات قشنگھ!لباس  ادیمات بھت ن !رنگ موھیشیجذاب م یشدن ی:عصبانسوروک

 !خاص یی!و چشمای دار ییبای ز سیبده!ف دنتیپوش
 !خشکش زد و بھش نگاه کرد یللیا
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  شدیم   ینکن!اگھ مجرد بود  یا گھیباشم!فکر د  یمی:فقط خواستم صمسوروک
 !خط قرمز منھ وارد رابطھ دو نفره بشم و بشم نفر سوم یکرد ول ییروت فکرا

 !شمیمن وارد رابطھ با تو م یرد فکر ک!چرا ییرافک:چھ یللیا
 :مطمنم سوروک

 !اآلنم ساکت باش بزار کارمو بکنم ی:سخت در اشتباھیللیا
 

 ..یش یجذاب تر م یشیتر م یعصبان ی:ھرچسوروک
  برگشت طرفش یشاک  یللیا
 ھی:کافیللیا

 ..!کارتو بکن خانم دکتر؟ی:پس ھمون برج زھرمار دوست دارسوروک
 ت بسچشماشو  بعد

 آمپولت درد داره یلوس قھر نکن حاال اگھ قھر کن گھیبھ من م  عد:بیللیا
 

 :کارتو بکنسوروک
 ؟؟؟ی ناراحت شد یواقعن ی:ھیللیا

 ..یشیم یعصبان  گمیم ی:ھرچسوروک
 رد بشھ  ییمرزاخوامی:سوروک من فقط نمیللیا

 :من عاشق زد کردن مرزمسوروک
 بشم  ی:حقتھ عصبانیللیا

 :نھ نشوسوروک
 !؟یترسی ما اونوقت چر:یللیا
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 !ندارم  تویحجم از جذاب نی :نھ..تحمل اسوروک
 :خودتو مسخره کنیللیا

 ..ترسمی نم  چکسیکالرک!من از تو نھ از ھ یللی:خانم دکتر اسوروک
 .یلیبرداشت و رفت توصورت ا زیخ  نطوریھم

 ..یبچھ گربھ ملوس ھی:تو برام فقط مثل سوروک
 ..:سوروک..لطفا فاصلتیللیا

 !خوبن یلیدفعھ ھم لباتو ببوسم!اخھ لبات خ ھیم!نکن  تیرعا :مثالسوروک
نداشتم فقط خواستم   یخندش کرفت:منظور کردریی حالت چھرش تغ یلل ی کھ ا بعد

 نترس...آمبوالنس خبر کنم؟؟؟ دیببخش دیجو عوض شھ ببخش ی میصم میدوست باش 
سوروک دستشو گرفت:در ضمن   کھحرصش گرفت خواست مشت بزنھ   یلیا

 یکن ینم ھرگز دست رو من بلند
 الزمتھ یھست  یادب یب مار ی:بیللیا

 :پس منم روت دست بلند کنم سوروک
 :چرااااایللیا

 !..الزمتھ تھیاذ تتیجذاب یھست ی:دکتر جذابسوروک
درمانو شروع کرد ...و    یللیا تیسر بھ سر ھم گذاشتن و در نھا  گھید یکم

  یللیا لبخند ھنوز رو لب دیسوروک چشماشو بست خواب یقت .وسرحال شده بود.
داشتھ باشھ  یمیرابطھ صم مارشی با ب شدی بود ..دوست داشت کھ داشت موفق م

حال خودشم   یعنی  نیاخالق نداشت!ا  کرد یم ادیز یکھ گوشت تلخ ماریب ھیاونم 
 ..شدیم شتری داشت ب
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بود رو داشت امتحان  دهیکھ خر یدینشستھ بود رژ لب جد  نھیی آ یجلو یللیا
کرد   ل یبعد سرشو متما رهی تا رژ لب جا بگ دی مال چند بار لباشو بھ ھم  کردیم

 .نیطرف
 بزنم نویمدت ا ھی:خوبھ خوش رنگھ یللیا

و گذاشت رو   ردبعد لب تابشو ب  دیکھ تو حولھ بود باز کرد و سشوار کش موھاشو
کھ   یدیزد و مقالھ جد بشیاز س یروشن بود گاز طورنیھم ھم  یو  یپاھاش ت

سوروکو   یاز وقت ی عنی!ریت بھ ومپاداش  ربط  قایشروع کرده بود و موضوعش دق
  نیکھ بھ ا سھیبنو یاتموجود ھیفکر بھ سرش زد کھ درباره  ن یبود ا دهی بھ چشم د

  شھیمنتقل نم زادمینداره بھ آدم ریواگ یار میب نیو ا شنیناشناختھ نبتال م یماریب
 ..رایراجع بھ ومپا دونستینم زایچ یلیھنوز خ یول
 

 .دیتجربھ جالب رس نیا کتر مون اون بھبود!با وجود د تیواقع یول
کرده بود    می مچیو ھوس ک یخونگ  یعالقھ داشت بھ غذا یل یشام بود خ کینزد

زد و موھاشو جمع کرد و  باال شون یداشت است لشوینگاه کرد وسا خچالوی بلند شد   
گوش   انگ ی نیبا م شھیکرد کھ ھم یپل یاھنگ شی با حوصلھ مشغول شد با گوش

و خودش کمک کرده  انگی نیبھ م یدو ماه کل نیاود درامد خوشحال ب دنیم
اکثر زوجا  یکھ برا یمال یبدن بدون دردسرھا  لی مفرح تشک یزندگ ھی  تونستنیم

 شد یم یسوروک بودن کھ عال ھیشب ماراشیھست اگھ ھمھ ب
بھ  یکھ قراره بسازن حت یبھ زندگ انگی ن یبھ خودش بھ م کردی م ریافکارش س با

 ..بچھ ھاشون
بھ   یزیخوردش و ظرفشم شست چون چ عیکھ آماده شد طول برد سر اشذغ

 ..دزی مزنگ ۹سر ساعت   قایدق شھیاومدن سوروک نمونده بوده ھم 
حرف زد درباره مسائل مختلف حرف  یش تلفنستبا دو ۹ساعت مونده بود تا  ربع

کرد و رفت   یاز دوستش خداحافظ  ییزده شد با خوش رو فونیکھ زنگ ا زدنیم
آماده کرد و رفت از  م ینیریباال قھوه و ش ادیزد درو باز کرد تا سوروک ب وفونیا

 البتھ دادی رو انجام م ییدارو ی بایآورد تو آشپزخونھ ترک لویو وسا فیداخل اتاق ک
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..تعجب کرد چرا باال  داد یون ھنوز کامال حفظ نبود فرموالرو از رو کتابا انجام مچ
 ..رگشتھ ھارو و بگذاشت لول نگیرو س اط یبا احت ومدهین

 ..د یکھ برگشت سوروک رو درست پشت سرش د نیھم انا
 تو ی اومد یو کت دمیترس یوا ییییییییی:ھیللیا

 اآلن خانم دکتر نی:ھمسوروک
 دم یتو اصال نفھم یایم:مثل جن یللیا

  گھید گھی:د سوروک
 بعد درمان ینیریقھوه و ش نیبش ؟بروی:خوبیللیا

 ی:آره خوبم.باشھ مرسسوروک
 ..بھ دست اومد ینیس  یللیرفت نشست ا  کسورو

 ؟ینداشت ادیکھ ز تی:امروز حالت چطوره؟فعالیللیا
 

  یبوکس و سوارکار ی:نھ فقط کم سوروک
 ؟ستین تیفعال نای؟؟؟ایییی:چیللیا

 :نھ سوروک
 یکمکم کن یقول داد  اتیخدا از دست تو و ندونم کار  یخدا وا  ی:وایللیا

 :حرص نخور سوروک
 ؟مش ی:چرا جذاب میللیا

 !ذره ھی:فقط سوروک
 ..سوروک قھوه رو با شکالت خورد دنیخند ھردو

بوکسم   دمی ند کیمن تا حاال اسب از نزد  یکنی خوبھ کھ ورزش م یلیخ ی:ولیللیا
 ره؟یگی مشتت درد نم ننکیکار م   دمید
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 ره یگی:خوش بحال اسب!نھ نمسوروک
 ؟ یادب شد یباز ب ومدهیخوش بحال اسب ن یج ی عنی:یللیا

 ؟ یشدفضول :باز سوروک
  گمیم ت یتورو خدا حرفمو گوش کن..فعال گم یم  یسوروک جد ی:ھوف.ولیللیا

 یو حت کنھی خستت ن نایو بوکس؟ا یاستراحت مطلق..اخھ اسب سوار یعنی ..نکن
 ؟یاز اسبھ چ یوفتاد یھ اگھ ماکخطرن

 ندازهی:نمسوروک
  ھیاگھ  ستیدست تو کھ ن ادین  ش یپ یتو ھر سوار یگی م یدار ی...چنوی:ایللیا

 فھمھی نم ؟؟اسبھی چ یوفتادیدرصد م
 فھمھی:مال من مسوروک

 کن تیواقعا رعا یول  گمیم یچ  فھممی:من کھ نمیللیا
 .:باشھسوروک

  یمصرف نکرد یزیاومدن چ بل؟قیندار جھی :دراز بکش.احساس سرگیللیا
 ن؟ یسنگ  ی غذا ای ی نوشابھ ا

 فقط گاھو خوردم سوروک؛نھ
 دستگاه..گرفت دستش نیچون بارد داره مرحلھ د نی ا کمی ستی ن یمشکل  ؛پسیللیا
 وارد بدنت کنم  دیموادو با یسر ھیداره  زری:لیللیا

 :باشھسوروک
 آبروتو حفظ کنم  نھخودمون بمو نی ب  دمیکن قول ن ھیگر  ی:اگھ درد داشتیللیا
 

 !مچکرم یلی:اوه خسوروک
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  کند رشمیز یو دستکشاشو دستش کرد سوروکم کتشو در اورد و رکاب دی خند یللیا
 ..د یز کشدرا

 :بھ شکم بخواب یللیا
 کنھ؟ یم تو یپکام چشمتو اذ کسی:چرا سسوروک

گردنت   یاز مھره ھا دیبکشممممم چون با غیج خوام یاز دستت م ری :نھ خیللیا
 نم شروع ک
 یکشیم  غمی:جسوروک

 ؟ی:چیللیا
 .خانم دکتر یچی:ھسوروک
 ..د یکھ ازش خواست دراز کش اونطور
..و البتھ  دیسف تینھا یبود پوست ب دایش پونش یھا چھیپشت و ناھ یھا  عضلھ

پشت شونھ  یبھ شکل تاج رو یبود..ماه گرفتگ  دهیتا حاال ند یللیکھ ا یزیچ
 ..چپش
 ..دش یھرش فرو کنھ..دم ینوک سوزنو تو  خواستیکھ م یموقع

 ..جلو برد و نگاه کرد چشماشو
 تتوه؟  نی:ایللیا

 ؟ ی:چسوروک
 ھ؟یماه گرفتگ ستی:نھ تتو نیللیا

 :اھا اون.اره کسورو
 داشتھ باشھ قشنگ شکل تاجھ  یشکل منظم نقدریا  دمیند ی:تا حاال ماه گرفتگیللیا

 :اره سوروک
 :قشنگھ یللیا
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 ی :مرسسوروک
حالت کھ گذاشتم نگھ دار حرف   نیگردنتو تو ا کن:سوروک عضلھ ھارو شل یللیا

 نزن و اصال تکون نخور اگھ اشتباه کنم خطرناکھ
مھرھارو شمرد..تا محل  بازم با دست  یلی ..احرکت شد یساکت و ب   سوروک

مواد   ھیکامل آمپولو فرو کرد و بعد چند ثان یو خونسرد اط یکنھ با احت دایپ قویتزر
و پنبھ الکلو روش فشار  دیکش رونیاولش کھ تموم شد ب ق ی..تزرکرد یداخلشو خال

 ..داد
 
 ..پخش بشھ ق یبا دو انگشت چند بار فشار داد تا تزر و
 یدار یس:چھ حیللیا

 :سردسوروک
 ارم؟یپتو برات ب ارهیترم م نییپا ارهیم نییبدنتو پا ی:آره دمایللیا

 :نھ خوبھ سوروک
 دمی انجام م تویبعد  ق یتزر ۱۰تو نگاه کرد ساعت اع:باشھ.سیللیا
 ..آب داد بھش وانیل ھیقرص در اورد و  ھی
ده کھ  شھیتموم م مرحلھ زود نی.ا تیبعد  ق یتا تزر ین یبش یتونیمبخور نوی ا ای:بیللیا

قبول   دونمیبرنامھ داشتم البتھ نم ھیبرات  ی.ولیبر یتونی انجام دادم م تویبعد  ق یتزر
 انھی یکن

 یداد:چھ برنامھ ا  ھیاروم نشست و تک کسورو
دوست داشتم برم دور   دمیخر ن یداد و پا رو پا انداخت:راستش ماش ھیھم تک یللیا

دوست دارم برم   یول ادیب تونھیو نم ھی یبزنم قرار بود با دوستم برم اون گفت جا
 ؟یھست تو رودخانھ ھان خبر داشت می جنگ شاد

 سوروک؛نھ 
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ت  فقط با رانند دمینداره چون د یاگھ برات مشکل لبتھ ؟امیبا ھم بر یای:خب میللیا
 ..ور اونور نیا یر یظاھرا م

 
 رمینم ییجا  ی:من با کسسوروک

 یرفت تو مسائل شخص یگی م ازب ؟اآلنی.خواھر برادر دارفھممی:اوھوم میللیا
فقط   میباھم حرف بزن  ستین یموضوع چی دوست دارم دربارت بدونم اخھ ھ یول

 .یندازیم کھیتو  ت ای م یکنی کل کل م
 یحرف بزن  یدرباره چ ی:خب دوست دارسوروک

 یبگو کھ تو سئول زندگ نجایمثال از ا دونمی:اووم نمد یدستاشو بھ ھم زد و مال یللیا
 ؟ یسئول ؟بچھیکنیم

 :نھ سوروک
 :خب کجایللیا

 ونانی:دورگم.از جانب پدر ژاپن و مادر سوروک
 کدومشون شکل توان ؛اوووویللیا

 م رمماد ھی:شبسوروک
 شتریپدرمم ب ھیشب یمنم دو رگم ول ھی پدرمم کره ا سی:منم مادرم اھل روسیللیا

 باز  ی:سوال دارسوروک
 .خونت کجاست یلی:آره خیللیا

 :خارج سئولسوروک
 کدوم دانشگاه یخوند یب..چ:خبب یللیا

  کی:فرانسھ.ژنتسوروک
 ؟ یدکتر یعنی:واقعا؟؟؟؟یللیا
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 :نھ توھم دکتر بودن دارمسوروک
 زایج یلیخودت خ نیھم  ی زدم..خب خب جالب شد برا یحرف ھیحاال من   ااای:یللیا

عالقھ دارم   کیژنت نھیبھ زم یلیمن خ یگرفت  ادیفکر کردم از دکتر مون  یرو بلد
 می مقالھ مشترک کار کن  ھی ایبعدا ب 

 :باشھسوروک
خب چطور شد کھ تاجر  کردمیباحال بود اصال فکرشم نم  یلیخ نیا  ی:وایللیا

 ؟ یکار نکرد انستماریب  یشد
 :نھ.تجارتو دوست دارمسوروک

 ی مھمھ..معلومھ توشم موفق بود یلی:آره عالقھ خیللیا
 :آره سوروک

 :منم عاشق دکتر بودن بودم یللیا
 :مشخصھ سوروک

 ست؟؟ی سخت ن  ادیدوست بودنم ز یدیچھ خوبھ؟؟د میزنی:نگاه کن حرف میللیا
 م یذشت حس نکرد گ بھ ساعت اشاره کرد:دان دان نگاه زمانو چھ زود بعد

 :ھمم سوروک
 آره؟ گھیسالت بود د ۳۶:یللیا

 :درستھسوروک
 اصال؟ ی ازدواج نکرد تھیتو زندگ یکس ای؟ی:دوست دختر نداریللیا

 ھ؟ی:دوست دختر چسوروک
 .. خنده ریزد ز یلباشو جمع کرد نخنده بعد پق یللیا

 ؟ یخندیم ی:بھ چسوروک
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کور  یمسخرم کن ی خوایم وووروھ؟؟بیدوست دختر چ  یدونی واقعا نم یعنی؛یللیا
  یخوند

 ھ ی چ دونمی:نمسوروک
 ..:دست ورداردونستیانگار واقعا نم افشیق  دنیخندشو خورد با د یللیا

 دونمی :گفتم کھ نمسوروک
 اصال؟ یازدواج فکر کرد ؟بھیولش کن . ازدواجم نکرد یچیھ:پس  یللیا

فرستادمش   میازدواج کردم بھ ھم نخورد کباری ستی:بھ ازدواج معتقد ن سوروک
 بره

اخالقت   نیمگھ خدمتکارتھ راستشو بگو با ا ھی :واقعا؟فرستادمش بره چیللیا
 نخواستت؟؟

 :من نخواستمشسوروک
  :چرایللیا

 و از دخترا و زنا متنفرم ستینحدم  و در   ق یال ی:کسسوروک
  نقدریا شھیباعث م یخود خواه و مغرور اصال چ  نقدریا ؟؟واقعا؟؟چرای:چیللیا

درباره  ھیدوست دختر چ یدون یتو اگھ نم سایوا ؟بعدشم یری ال بگباخودتو دست 
 ی داد یسوت  یداد یبود؟؟؟سوت یبھ من و چ یبد  شنھادیپ ی گفت نکھیا

 نداره یاسم ھین خوشگذرونباال انداخت:او یشونھ ا  سوروک
وارد  یکھ با کس ست؟اونیافکارت واقعا خوب ن یکن ینم ؟فکری:خوشگذرونیللیا

  اسمش دوست دختره جناب کول یست بدوابھش درخ یرابطھ بش 
 :اھاسوروک

مغرور باشھ ھرچھ قدر ثروتمند   نقری کھ ا ستین  نیمرد ا کیرفتار  ی:ولیللیا
 ..باشھ

 ست ی کس برام مھم ن چی:من ھسوروک
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 ؟ یخانوادت حت  یعنی:اصال امکان نداره!یللیا
 !ستی برام مھم ن  میچیمن مرده خانم دکتر ھ ی:خانواده براسوروک

  ق یتزر ی شد!برو برا ۱۰تاک  کیتاک ت کیبھ ساعت اشاره کرد:ت دشخو مثل
  یبعد
 ھیبا عجب نگاھش کرد چرا  یلل ی..اد یزد و رفت دو مرتبھ دراز کش یپوزخند بعد

 نزنھ  یداد حرف حی..اما ترجردک ر ییدفعھ تغ
 

باھم   یحرف دیجمع کرد سوروکم لباسشو پوش  لویانجام داد وسا ویبعد  ق یتزر
 ..تشو تنش کرد و رفت طرف درک ..سوروکزدنینم
 باھام؟  یا ی:نمیللیا

 اد ی:خوشم از گشت و گذار نمسوروک
  :من حوصلم سر رفتھیللیا

  نیاز ب  اد یخوشم نم یتکھ گف  یاز جنگ شاد ستی بھ من مربوط ن نی:ا سوروک
  ادی خوشم نم  یمردم بودن و شلوغ

 .. م یبده تا بر  شنھاد یتو پ  ادیخوشت م ی:پس از چیللیا
 ؟ی.سراغ دارکیبلند خلوت تار یا:جسوروک

 ..فکر کرد  یکم یللیا
چراغ برق    ری..فقط چندتا تشھی ازش استفاده نم گھیاتوبان ھست کھ اآلن د  ھی:یللیا

بعد   شھیرد م اچھیناکم ھست ارتفاعشم خوبھ از رو دررست کنھیھاش ھنوز کار م
چون   رمینم ییتنھا یاز اونجا منم راستشو بخوا هرینم یکس  گھید م یاتوبان قد

 ؟ یترسیتو نم ترسمیم
 من ترسم ینھ نم امی:ھمونجا باھات مسوروک

 :پس صبر کن برم حاضر شم یللیا
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 نمت یبی :خلوتھ منم کھ دارم مسوروک
 
 ایب نطوریھم یحاضر ش یخوایم یچ ی برا گھید
  نیبا ا گم ی!م ی!پس واقعا دوست دختر نداشت یزد  پی! خودت تی:زرنگیللیا

 اخالقت زنت حق داشتھ جدا شھ ازت
 نمھ لباس خوب ت شھی:من ھمسوروک

 ام ی.منتظر باش اآلن مپوشمیم ی:من تو خونھ راحتیللیا
 : باشھسوروک

بزنھ از تو کتاب   خونھتو  یرفت تو اتاق در رو بست سوروکم رفت چرخ یلیا
 ..چند تا کتاب برداشت ورق زد یخانھ خونگ

 ..یسوف  یای:دنسوروک
 ..تا برگشو ورق زد عاشق کتاب خوندن بود چند

 
  زن کیبرداشت:خاطرات   می بعد  کتاب
 ..داشت یجالب جلد

 نو ی:نخوندم اسوروک
 شدی نابود م  ایبرداشت:اگر دن م یبعد

 تو کتاب ستیبد ن  قتی:خوبھ سلسوروک
 ریپ ھی یبود کھ داستان روزمرگ یکتاب بھ زبان روس ھیمشغول خوندن   نطوریمھ

 ..دمرد بو
 من حاضر شدم خب
 .یزده بود حساب  پ یکم ت میتا  نیبھش انداخت..تو ا ینگاھ
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رو  یکھ کت مشک یشم یدکلتھ سبز  ھیو پرنگ با رژ لب قرمز و  بایچشم ز خط 
از دو طرف بھ ھم   ینقره ا ریا زنج پانج ھا بود و ب  ھیشب شتری شونش انداختھ بود ب

..موھاشم باز کرده بود حالت  زیو نسبتا ر دی کش یوصل بود کفش بلند سبز و پاھا
بود کھ سوروک  ییتر از وقتا بایز یلیبود خ یمیعطر خوب و مال یداده بود و بو

 یللینبود و معلوم نبود اصال ا با یز یبودش ھرچند تو چشم سوروک ھر دختر دهید
 انھیداشت  یتیب براش جذا

  می:بریللیا
 گفت: ھ جمل ھی یشد از کنارش رد شدن  کیبھش نزد میبر:  سوروک

 !یدکتر شد ھیخانم دکتر خوشگل تر از 
برداشت رفت   چشویو سو یو گوش فی زد و بھ رفتنش نگاه کرد ک یلبخند  یللیا
 .نییپا
 صبر کن منم برسم مگھ دنبالت کردن یری:چھ قدر تند م یللیا

 ی ایراه م واشی :سوروک
 در خونھ خارج شدن از
 نورهیمن ا نی؟ماشی ری:پس کجا میللیا

انگار   شتریسر و وضعت ب نی ھست تو ھم با ا  نی ھست ماش  من:راننده سوروک
 سختتھ یرانندگ یمھمون  یبر یخوایم
 :چشھ مگھیللیا

 خوشگلھ یادی:زسوروک
 م؟ یگردیکرد:سرورم برم می ظ جلو اومد و تع جکسون

  دیبا گرانیا خودش فکر کرد چھ قدر خودخواھھ کھ دنداخت بباال ا ییابرو یللیا
 !غلش جمع کرد:چب بھش بگن سرور! دستاشو تو

کھ آدرسشو دکتر کالرک  یم یاتوبان قد میریجلو تر رفت:جکسون م  سوروک
 .خانم دکتر لطفا از سوار شودهیم
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شد جکسون در رو براش باز کرده بود و  کینزد  یبا اکراه بھ بنز مشک یللیا
رو پاش   فشویوروک نشست کوروک داخل بود سوار شد و با فاصلھ از سس

راحت چرم   یصندل  ییطال ی ھا رهیلوکس بود دستگ یلیخ نیگذاشت داخل ماش
 .. یمشک

  :راحت باشسوروک
 !برد !نترس گوششکینزد  سرشو

 ترسم ی:نمیللیا
وار اال ستا ح یللیاس داد و راه افتادن ا یپ یگفت رو بھ ج یلل یکھ ا یر یمس تریپ

 و اونقدر راحت دادیعطر سوروکو م یبو  نینشده بود داخل ماش ینیماش نیھمچ
 شده یشخص یمایھواپ ھی لوکس  نیود انگار سوار کابب
 

 .ستادنیمعلوم نبود ا  یدود شھیاز پشت ش ادیکھ ز  یریمس یاز ط  بعد
 نجاست؟ی:ا سوروک

 ..آره خودشھ نییرو داد پا شھیش یللیا
 ..ترمیشد جکسون و پ ادهیپکمشد سورو  ادهیپ یللیا

بھ تھ اتوبان    کردیم ترکھ باز  ییبا چشما یللیا یچشمش بود ول نکشیع  سوروک
 ..کردیخلوت نگاه م

 م یکن کاری:حاال چسوروک
 ینزاشت یتھش ول میرفتی م نیبود با ماش نمیماش:اگھ یللیا

 د یبمون نجایبده.جکسون ھم چویسو تری:پ سوروک
 ..ادد چویاومد جلو و سو ریتیپ

خانم دکتر   ای:بیللی ا کتریبار ھوا انداخت و گرفتش اومد نزد ھی چویسو  سوروک
 برو تا تھش  نی اونم ماش  چیسو نیا
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 کنم؟  ی:من رانندگیللیا
 :آره سوروک

  کنمیتو کل کره فور نم ینجوریا  نیگرونھ؟دوتا ملش  نتیچھ قدر ماش یدون ی:میللیا
 ..وفتھیب یباشھ ؟اگھ اتفاق

 ھ.بروفتا ینم ی:اتفاقسوروک
 ..گرفت باھم سوار شدن چویجلو اورد سو دیدستشو با شک و ترد یللیا
  باحالھ چھ:یللیا

 ؟ ی:چسوروک
کھ انگار داستان   یپولداره باحالھ و صداشو اروم کرد جور مارتیب نکھ ی:ایللیا

 رھھھھھیکنھ ومپا فیترسناک تعر
 :ھھسوروک

 ..وارد اتوبان شدن باھم
 ..باال بود نیتماما صورتش پر ذوق بود..سرعت ماش یللی..ابنیھارو دادن پا شھیش
 ..شده بود..زد رو ترمز یبود کھ مانع گذارش اتوبان..درست وسطا یبعد از ط 
 بستن  نجارویا دونستمی:عھھھ نمیللیا

 کھی:چھ تارسوروک
شد..سوز سرما تا مغز استخونشو   ادهیپ  میللی شد..ا ادهیباز کرد پ  نو یماش در

 ..سوزوند
 

 ..کرد یمون باال سرش نگاه مآس با سوروک
 ندارم  یحس خوب من.. مییکجاش قشنگھ..بر نجای..سوروک اکھی:چھ تاریلیا

 :من دارمسوروک



256 
 

 ..:ترسناکھیللیا
 ..نداد در عوض رفت لب جاده..و رفت باال نزده یجواب  سوروک

 ..خطر ناکھ  یکنیم کاری:سوروک چیللیا
.چشماشو بست و دستاشو باز .ستادیوا کینرده بار یبدون توجھ بھش رو سوروک

 ..کرد
 ..خانم دکتر نجایا ای:ب سوروک

 ..حلو رفت یللیا
 :دستتو بده منوکورس
 ...:چ ..چرایللیا

 ..داره یحس چھ لذت  نیا یبدون  خوامی:م سوروک
 ..ھاش لھیت زدیدراز کرد..برق م  یلل یباز ورد و دستشو بھ طرف ا چشماشو

 ..چند لحظھ غرق شد تو اون چشما یللیا
 ..دستشو دراز کرد اریاخت یب

چسماشو سفت بستھ بود و جرات نداشت دستاشو ول  یللیا..باال   دشیکش سوروک
 ...کنھ

 
 ..افتم  یمن بلنده..م ی..کفشانیی..بزارم پاترسمی:من م یللیا

ھمونطور چشماشو بستھ  یلی:ششششش...من ھستم نترس دستاشو گرفت اسوروک
 .. بلد بود نفوذ کنھ بھ تمرکز کردی بود..و سوروک با حرفا سرشو گرم م

 ..ز ھم باز کردرو ا یللیدست ا دوتا
 ..؟یدار ی:چھ احساسسوروک

 کنم یدارم پرواز م  ای:انگار نعلقم یللیا
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 ..یچشماتو باز کن یتونی..حاال مھی:گفتم کھ حس خوبسوروک
خودش تعادل گرفتھ بود..سرشو بھ عقب خم کرد  یلل ی دو طرف ول کرد..ا دستاشو

 ..ردک گرفت نگاھش نیی..سورو سرشو پانش یسرش بھ س ودب دهیچسب
 سخت نبود ید یزد:د یبھش لبخند زد سوروکم لبخند کوتاھ  یللیا
 ..:آرهیللیا
 ! دو نرتبھ بستن چشماشونو و
 

 ..کردیرو داغ و داغتر م ای تن مار کاشتی تنش م یکھ رو یمتعدد  یبوسھ ھا
بود..و بدنش گرم   دهیبھ ھم چس رمئو ب یموھا شدید تر ملن نفس ھاش بلند و ب یصدا

دور از  کردنی م یباھم عشق باز شدیم  ی..مدتبردنی گرم بود ھردو داشتن لذت م
دھنش قرص بود و    گلیچشم سوروک البتھ بھ نظر خودشون!و تھ کتاب خونھ م

تونستھ  نشیمجونگ  داش..و براش جالب بود کھ چطور دازدیخودشو بھ اون راه م
 ..حرارت  نی کنھ اونم با اسو گرم ھکتوال یبایز نیسرد تر دل

خودشون  یگذاشت بود و دستش تو دست رمئو بود..پتو رو رو نش یرو س سرشو
 ..سرش بود  ریز شیکی بودن و دست رمئو ھم  دهیکش
 :رمئوایمار

  :جونمرمئو
 ..بفھمن ھی:اگھ بقایمار

 دونھ؟ی کھ م دهمعلوم بو نطوریشاھزاده ا یاز حرفا یگی:مگھ نمرمئو
 ..یول:آره ایمار

 ؟یترسیم یاز چ گھی د م ی:سوروک رو رد کردرمئو
در  یچ یدون یخودت م ھیببرن بق یاگھ پ نکھیرابطھ کھ ممنوعست..ا نی :از اایمار

 ..انتظار مونھ
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..از خودت از یمار کنمی..من ازت مواظبت موفتھی ب ی:من کنارتم..ھر اتفاقرمئو
پسر  گلیت ماحر التیخ فھمھی نم ی.و کسھ.نفھم یاحساست و حواسم ھست کس 

 ... از ما گھینم یچیو ھ ھیخوب
 

 دوستت دارم ی لی:اوھوم.من خایمار
 من.بخواب یایمار شتری:من ب رمئو
 :تو ھم بخواب ایمار

دو عاشق با ھمون عشق ممنوع تو تخت گرم و نرم کتاب خونھ بھ خواب  نیا
کنھ..از اون طرف  رشوندای اومد فورا ب یکھ کس دادیم ینگھبان  گلی رفتن و م

..و سیپارس یبود و فقط درد و زجر برا ییغوغا سی تو اتاق پارس اهیاخل کاخ سد
  ..یشدنش..و سرحال شدن نفر بعد حالیب  تیدر نھا

 ...تو خودش جمع شده بود سیاومد پارس رونی اتاق ب  از
 

 !زمی:خوش گذشت عزسوروک
 ..خوامی:آب..مسیپارس

   ارنیبرات ب گم ی: مسوروک
 ..ل..بمون..حداقشمی :پسیارسپ

  گھی:صداتو نشنوم دسوروک
مچ دستشو    کنمی براش غذا و آب ببر پزشکم ببر حس م ای قو باز کرد:ھااتا در

 .شکستم 
 :بلھ شاھزادهایھا
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کرد ذھنشو   یخال سیکھ تمام خشونت روزشو سر پارس نیتوجھ بھ ا یاون ب  بعد
د و شروع کرد بھ رمز کراز اون آزاد کرد و رفت اتاقش..کتاب طلسمو باز 

 ..ییاگش
 ..ال نا کا تادا ی:جسوروک

 یلیدفعھ قلمو گذاشت و خ  ھی..نوشتیھمزمان اونو تو دفتر مخصوصش م و
 ..اونطرف دیچرخ دارش چرخ یخونسرد از رو صندل

 اومده؟زمان بھ اتاق من  نیا!ریکب ی بوده کھ تاسو یمھم  لی:حتما دلسوروک
 ..کرد یمی ھا بود تعظ  نمی اھر یایکھ فرستاده از دن تاسو
 !و آسمان شب ..سوروک افسونگر یکی:درود بر پادشاه تارتاسو

 !:درودسوروک
 تیداشتھ باشن من ھمراھ یباھات صحبت  لندیھا ما منی:شاه سوروک اھرتاسو

 ..کنم یم
 :باشھسوروک

  یاز جنس فرکانس ھا  ییبود و صدا اهیجا بلند شد..تاسو از جنس دود س از
سر و   یدستشو رو ید..تاسو عصاسوروک زبونشونو بلد بو ماداشت ا ییویراد

..و  نیاط یش  ا یبعد روح سوروکو باخودش برد بھ دن  قایزد...و چند دقشونھ سوروک 
 !..ھا منیاھر

ھمھ مردم    نیبودن کھ د  بلیکھ سوروک از س یسال ھا و از زمان نیاط یش  یایدن
در تالش   شھیتن و ھمرف باھاش ارتباط گ زیاعتقاد شد بھ ھمھ چ یبود برگشت و ب

کھ   خواستیوقت نم چیاز اونا بشھ اما سوروک ھ ینن جزون کھ وسوسش کبود
د و  قدرت بو عاشق کنھ!اون خودش   یبفروشھ و براشون بندگ  نیاط یروحشو بھ ش

 !ھرگز یبندگ یول  کردیم من یبا اھر رو یتبادل ن
 .. بود ینفر اصل  ۶از  یا ره یکھ باز کرد وسط دا چشماشو

  افراتا
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  تارگوسا
  سویراک

 گامدا 
 کلو

 با یبتش
 ..بھش سالم دادن ھمھ

 نی :سراغم فرستاده بودسوروک
 بھت ھست سوروک  شنھادشیبزرگ..ھنوز سر پ سیجلو تر اومد..ابل ولک

 !:منم سر حرفمسوروک
بلندشو  یموھا فرستادمیاونو جلو م شھیکردن ھم یراض  یکھ زن بود!و بدا با ییبتش

 .. ادیر سوروک بھ رقص در بدو کھ کامال  یپرواز داد جور
 ؟یشیچھ قدر قدرتمند تر م یدونی:مبایبتش

 !شروع کن نجایا توی:روحتو بھ ما بده...پادشاھساتارگو
 

کرد:سوروک   دنیداشت دورش شروع بھ چرخ یروانبخش یکھ صدا سویراک
 !یینجایتوئھ تو متعلق بھ ا ی جا نجایسوروک سوروک...ا

 ...شو شروع کردسر ی از پرواز کردن بھ باال گامدا
 ..شده بود جیگ  سوروک

 !خودت یا یبرگرد دن یی...از نسل ماکھیتو تار مھی :نگامدا
 !ستم ی:نھ گامدا من ھرگز از نسل شما نسوروک

 !میاحضار کن نتویروح والد میتونی :ما مولک
 !شمی :وسوسھ نمسوروک
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 !درست مثل ما یطانی ش کی:سوروک...تو بایبتش
 ..ودم با افکار خودمخ از نسل رمیومپا کی:من سوروک

زدن و بھ روحش حملھ  ثانھیلبخند خب ستادهیراس ستاره وا ۶بھ شکل  رشدو
تونست   گھیھاش..و بار د رویکردن..سوروک چشماشو بست و تمرکز کرد رو ن

  یادیز یلیخ یانرژ کردیم نکارویبکشھ..ھربار کھ ا رونیب  اشونیخودشو از دن
...بھ  کردی م یرسپ یھوشیرو در ب  یمدت..شیماری..و بھ خاطر بداد یرو از دست م

از گوشش خارج  دایآزار دھنده و تھد یخودش پرتاپ شد..اما صدا یایدن
صدا ھا تموم   خواستی...و مدادی..دو طرف سرشو محکم با دست فشار مشدینم

آزاد بالکن رسوند..خون دماغ شد بعد مدت ھا   یخودشو بھ فضا یشن..بھ سخت
 کھ یریتصو نیاخر نودر برق بھش وصل کرده بگاو ان  رفتی م یاھی...چشمش س

تو سرش   یسرش بود..و بعد با درد قو یرد شدن خفاش از تو آسمون باال دید
 ...چشماش بستھ شد

 
. 
. 
. 
. 
 

بھش   ادیز  تونستنی..اما نمگرفتنی و با روحش ارتباط م ذاشتنیخوابم راحتش نم  تو
 !خواب محدود تر بود از احضار ایدنن بزنن..چو بیآس

و بعد چشماشو باز کرد ..دکتر مون و  دیپچ شننا واضح پچ  یا ھاصد اول
و ھانا نگران   ایو تارزان و رمئو و ھا  ایسرش بودن ..مار  ی النا باال شیدستار

 ..جلو دیدو ایبودن..مار
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 ..افتاد..اخھ چرا بازم ی..چھ اتفاق ن ی:سرورم بھ ھوش اومدایمار
 ..:چھ خبرهوکورس

 میدی..زود رسنیتاده بودگوشھ اتاق اف نی:شاھزاده خون دماغ شده بودمون
 ..میروحتو در حالت خواب نگھ دار  می :شاھزاده بھ زود تونسترمئو

 ..دیمراقب باش یلیخ دی:سرورم باتارزان
  ننیبب توننیاونا نم منا یاھر یزنگھ برا ھی  دی کنیکھ باز م ی:شاھزاده ھر رمزایمار
 ..ببرن نتیاز ب خوانی و م نیشی ر مت یقو

 ..بکش کنار سرورم ی:مدترمئو
  چیھ منایاھر یایو حرف تک تک راست بود دن   گفتنیتند تند نظراشونو م ھمھ

روحشو  ای کردنی بندش م ا یتر باشھ.. یقو یاز خودشون کس رفتنی پذ یوقت نم
 ..بود د ی..و سوروک بار ھا مورد تھدکشتنیم

تا دروازه ورود بھ روحتونو فعال   م یکمک گرفت اناکی:سرور ما از نتارزان
 .دیطلسناتو باز کن   دیاببندن..شما نب

 
 ریاصال در افکار خودش س دمیشا  داد یسکوت کرده بود و گوش م  سوروک

 ..کردیم
 ..برات فرستادن شاھزاده دیکھ تھد  نقدریمنو شکستن ا  یھا  نھیی:چندتا از آرمئو

 
 ینم  رونیو از اتاقش ب برد ینمر بھ س یچند روز در حالت خوب  سوروک

فقط بھ مون سپرده بود بھ  حالش خوب نبود.. رو گرفتھ بودن و شیاومد..انرژ
 !ھیدرمانو قطع کنھ چون سفر کار یبگھ چند روز یللیا

روز چھارم بود بالخره تو جلسھ ھکتوالس حاضر شد احساس برق  امروز
  ادیز تونستیود و نمب  ھنوزم دستاش خشک یتازه از بدنش رفتھ بود ول یگرفتگ

 ..ببرن و غذا یدنیراش نوشحرکت بده..جلسھ کھ تموم شد دستور داد ب
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اجازه نداشت مرتب  سیبود البتھ پارس سیشخص بعد پارس نینگران تر ایمار
..و  ذاشتیتنھاش نم  ایمار یبره ول دنشی د کردیمگھ خود سوروک اراده م نتشیبب

  یریفتن بھ سئول و از سر گر قوت قلب سوروک الزم بود..تا یحضورش برا
 ...سپرد خیو  و بدنشو بھ آب درمانش ھنوز زمان بود..حموم رفت 

 
. 
. 
. 
. 

..در خونھ باز بود کردیکھ گفتھ شد رو طبق معمول جکسون حمل م یلیوسا
  ستھی..بھ جکسون گفت وادیشنی جر و بحث م یسوروک داخل شد..گوشاش صدا

 ..ودب  خودش آروم باال رفت..در خونھ ھم باز
 یول  د یشنیتو ملما..کیللی پر از اعتراض ا یو صدا ومدی م داد یداد و ب یصدا

 ..از چھ قراره قایموضوع دق دونست ینم
 ..گوش داده بود فقط 

چند روز کھ مثال   نیا فھممتی..واقعا نم یللیا  فھممتینم  فھممتی:نمانگی نیم
 ..جومونیسفر ج یگند زد یمرخص بود

 رفت؟؟ دتای اتو؟؟؟؟قولتوی:من یللیا
انگار خواستم بھ خانوم  گھیم  نیافتادم ھمچ یپھ زبون نفھم ری بابا گ ی:اانگی نیم

 مگھ تو؟  یسکولتجاوز کنم ا
چون  انگی  نیآره م یگیم یچ  یفھمیممنون ..تو اصال نم یلی:اسکول؟؟؟؟خیللیا

احترام   ینداشت تو بھ خواستھ من نخواست منمیبا تعرض بھ حر یمن نخواستم فرق
 یبزار
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ھم کھ   ..حاالنھ من ییتو گھیم یچ فھمھیکھ نم ی:ھاه!چ!واقعا کھ اونانگی نیم
 !اتیباز یبھ لطف کول وفتادین یاتفاق

 
  انگی نیم  یبھ من کرد یخواست ینیھر توھ میبرگشت یوقت م؟؟؟ازی:من کولیللیا

فقط  رونیداره لطفا برو ب  یتحمل ندارم صبر آدمم حد گھید ی خواست ینیھر توھ
 ..رون یبرو ب

 ! بود یمعن  یھمچنان نظاره گر بود و براش ب  سوروک
 ..شدیم یآخر..بد عصبان میزد..زده بود س  یپوزخند  انگی نیم
 ..و ھولش داد  یللیا  نھیوسط قفسھ س دیدست کوب با
 !نرم  کشھیم ؟؟عشقمیکن یم کاری:مثال نرم چانگی نیم
 ..نگاھش کرد یبا نا باور یللیا
 ..ش کن و فقط برو حاالوم:زده بھ سرت..تو لطفا تمیللیا

 یعصبان انگ ی نیبره مشو برگردوند کھ اشت داغ بود..رو گذ  شی شونیرو پ دستشو
 ..شعوریب زنمیتر شد:دارم باھات حرف م

تند تند   یللیشدن ا ریگرفت و محکم برش گردوند طرف خودش..درگ بازوشو
و سفت  دشخو  یللی..اداد یفقط فحش م انگمی  نیکھ رھاش کنھ..م  دادیدستشو تکون م

 ..کھ اعصابش خورد شد پرتش کرد انگمی نی..مد یعقب کش
اخش بلند   یستون اصابت کرد..صدا  ھیو کمرش بھ پا نیخورد زم ی تند  یللیا

 ..شد
 ..طرفش دیکرده نگران دو کاریچ د یتازه فھم  انگی نیم

زد و با داد خواست بھش دست نزنھ سوروکو بھ داخل  یلل ی کھ ا یبلند غیج اما
 ..کردیفقط نگاھشون م یخنث یخنث وککشوند..سور

 ..عد بھ سوروککردن و ب بھم نگاه انگی نی و م یللیا
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 ..یاومد  ی:س..وروک..تو کیللیا
 ..تورو خدا بزار کمکت کنم..من غلط کردم..کمرت یللی:اانگی نیم
 انگی نی..لطفا فقط برو متونم ی:خودم میللیا
 

 ..ضربھ  وننفسشو گرفتھ بود ا ومدیدر م یبھ سخت یلل یا یصدا
پسش زد:گفتم کھ   ازب یرو بلند کنھ ول یلل یدوباره خم شد کھ ا   انگی نیم
 خوااااام ینم
 ..:باشھ..باشھ..آروم باش..توروخدا فقط بگو حالت خوبھانگی نیم

صحنھ ھا براش جالب بود   نیا  دنید کردی داده بود در فقط تماشا م شویتک سوروک
 ..بودن بیعجا  زن التماس کنھ آدم  مرد بھ ھیبود    دهی!ند
 ال براش مھم نبود سوروکآب آورد و داد دستش اص وانیل ھی دیدو  انگی نیم

بلند   خواستی خودش م  یبا لج باز یلیبود..ا یلیو اونجاست فقط نگران ا بستیغر
تش  دس از حد از  شیکمکمش کنھ..ب انگی نیم  ذاشت ینم  تونستینم یول شھ..

 ریز درو لبش بزاره ز وانوی خواست ل  انگی نیم یکھ وقت  ی ناراحت بود بھ حد
 ..شکست وانی و ل وانیل
 فقط برووووو خوامینم  ییییییچیم ھ:گفتیللیا
 ..یللی:اانگی نیم

 .یفمیبرو؟؟؟؟نم گھیم یشنویجلو اومد:مگھ نم  سوروک
سرشو بلند   یکاشبا چشم   میلل یبا تعجب بھش نگاه کرد بلند شد..خود ا  انگی نیم

 ..یلحن خشک جد نیکرد..ا
اد  اجازه د یک ؟اصالیباش یشد و دستاشو کمرش گذاشت:تو ک  کشینزد  انگی نیم

 من و زنم؟؟ یخصوص میباال تو حر ی ایب یبندازسرتو 
  نجای ا دیتو نبا شدست  می !من وقتم تنظ ستی بھش انداخت:زنت ن  ینگاه عاد سوروک

 ی بودیم
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 مردک؟؟؟  یزر زد یفت:چگر قشویکرد و  یقاط   انگی نیم

 شده یلحظھ جکسون اومد داخل:سرورم ..چ ھمون
 ..:دخالت نکن جکسونسوروک

 پرت کرد قشی  از انگوی  نیم دست
 ی زنی :بار اخرت باشھ بھ من دست مسوروک

 ..نگران نگاه کرد یللیا
اونم   دادیبھ سوروک و ھولش م  زدی..مشھی م یچ نمی دست بزنم!بب خوامی:مانگی نیم

 ..نگھ..شر نشھ یزیچ  گرفتیدشو مخو یھمش جلو 
 ..انگ ی نی..برو..مانگی نی:ولش کن میللیا

 ..دی شن ینم انگی نیم اما
  یلینگھ..زورش خ یزیبود و دندوناشو رو لبش فشار داد کھ چتھ بس چشماشو

 ..بزنھ کھ جبران نشھ یضربھ ا د یترسیآدم بود و م ھی از  شتریب
حرکت  ایخونشو بخوره  اددفعھ بخو ھیسوروک ممکنھ   دونستیم م یللیا
 ..خواست بس کنھ انگی نیاز م  غیبا ج بای ..تقرگھید
 ل؟؟؟یا  یکنیازش دفاع م ی:دار یللیاو برگشت طرف  ستادیدستش ا  انگی نیم
 یچ یھ  خواممممیکار نداشتھ باش..من کمک نم مارمی..بھ بھی:بسھ..کافیللیا

 برو ووووووو  نجای..فقط برو از اخواااااامینم
براش نموند کتشو از رو کاناپھ برداشت و کراواتشو شل کرد   یزیچ  انگی نیم

  بچھ خوشگل میرسیمسوروک:بھم کی اومد نزد
 ..دیمحکم در رو کوب رونیانداخت از خونھ رفت ب ی لیبھ ا یا  گھید نگاه

 ..صبر کن انگی ن یگفتم..م ی کردم..چ  کاریخدا چ ی:ایللیا
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 ..باز نیخورد زم یکرد پاشھ ول تالش
 ش یکمکت کنم..ولش کن رفت تازه بعدا برو منت کش  سا یوا یکنی م رکای:چسوروک

 
 ..پھ گذاشتکانارو  اط یرو گرفت و بردش با احت  یللی بغل ا ریز
 ..؟؟ید یم مویبھس زنگ بزنم ..گوش  دی:بایللیا

 ا یداد بھش:ب ویگوش زیاز رو م سوروک
..بد وفتھین یسوروک..اتفاق دهی جواب نداد:جواب نم یچند بار تماس گرفت ول یللیا

 ..میزدیحرف م میشد..ما فقط داشت نطوریخدا..چرا ا   ینکنھ..وا یرانندگ
 ..بود یکال خنث سوروک

 .. زدیتند تند حرف م یللیا
 ..واکنش یب  سوروک

 ..یللیسر پاشد اومد طرف ا اخر
 ؟یدار ارکی:چیللیا

 ..حرفشو گوش بده بازوشو گرفت برش گردوند نکھیبدون ا سوروک
 ..خوامیمن نم  یکنیم کاریچ:سوروک یللیا

کمرت..گوشھ لباسشو باال داد پوستش خراش داده   شدهیچ نم ی بب خوامی:م سوروک
 ..ورم کرده بود ممکی شده بود 

 تکون بخورم تونمی:نمیللیا
 ؟ یدار خیکمپرس  ستین یزیخراش ج کمی ھی:کوفتگسوروک

 ..ھست خچالی :تو یللیا
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و دراز بکش ورمش بھ   نیابزار روش   ایکمپرس رو اورد داد دستش:ب رفت
 پوستتھ فی زد!ح ینزنھ پوزخند یکبود

 ..و باز شمارشو گرفت دیبھ زحمت دراز کش یللیا
من برم  یازیدکتر خودت اآلن پرستار نخانم یدرمانم کن یتونی:ظاھرا نموکسور

 گھید
 ..یچند روزم کھ نبود نیا یانجام بد دیبا  شھی..اصال نمشمیبلند م گھید  کم ی:یللیا
 

 یستیرو پاھات وا یتونی:نھ نموکسور
 :سوروک یللیا

 :بلھسوروک
 ھ بش  نطوری..دوست نداشتم ا یکردینم ی:کاش خودتو قاط یللیا

 رفتیم دیبرو با یگفت شھیزده م  کبارینفھمو ندارم!حرف  ی:تحمل آدما سوروک
 ..کردم تند رفتم یمن عصبان انگوی  نی:میللیا

  یدعواتونھ اما ھرچ یسر چ رهپس نیو با ا  شدهیچ  دونم ی:بھرحال من نمسوروک
پس   کنم یم  کشی ت گھید کباری نمش یاگھ بب ادیھست نامزدت رو خوشم ازش نم

خانم دکتر وگرنھ نامزدتو  وفتھیکھ چشمم بھش ن  یقرار مالقاتو بزار یبھتره جور
 ..ست ی!و برام مھم ن کنمیپر پر م

 ؟ یفھم ی..میگ ی م یدار ی:چیللیا
 :کامال! دردت خوب شد؟سوروک

 کم ی ..نھ:یللیا
!عالوه بر یفیضع یلیخ یول یدار یمھارت ا ی یورزش بلد کردمی:فکر مسوروک

 ترسو بودنت
 :چطور؟یللیا
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 ی شد راحت پرت ینداشت یھولت داد چون زور یوقت:سوروک
 ؟ یدی:مگھ تو دیللیا

 دم ی:د سوروک
 ؟ یدی..بحث کردنمونو دنم ی..صبر کن ببی:از ک یللیا

 :آره سوروک
 .. یا  ی :ھوف..اخ ..ایللیا

 ..شدی:چوروکس
 ییی گرفت رگ کمرم..ا دونمی:نمیللیا

کشھ..دست پاشد رفت طرفش..کمک کرد ازپھلو برگرده رو پشت دراز ب  سوروک
 .. یکنیگذاشت رو سرش:چرا عرق سرد م

 ..:سردمھیللیا
 ::فشارت افتادهسوروک

 ..:آره..فکر کنم یللیا
 .خودت بھت بدم یاز شکالتا سای:واسوروک

 ..ی:مرسیللیا
 ..بخور ایت داد دستش:بالشک ھی

رو برداشت اورد و سرنگ  ییبود سرم غذا دهیکھ خر یلیرفت از داخل وسا بعد
 ..کرد جدا کرد دایو امپولشم پ

 ..شھی..خودت الزمت میکنیم کاری:چیللیا
 یالزم دار شتری :فعال تو بسوروک
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داره  ازیواقعا ن کردیچون حس م کردی من  یفقط ..اعتراض  کردی نگاھش م یللیا
 ....رفتی م یاھیداشت س کمی چشماش 
 .. کرد نشست کنارش زی و او کشیسرمو آورد نزد ھیپا سوروک
 ادیحتما درب دیتنگھ با  نشیآست رھنویپ نیا اری:در بسوروک

  ھیشب م یتا نیو تو ا کردیمثل پزشکا رفتار م قایبود اون دق   د یحد نیا ی للیا یبرا
کمک    شدیبھ خاطر کمرش روشم نم  ارهیلباسشو در ب تونستنی ..نمودسوروک نب

تنش در  ھیاز رو  نشویج رھنیخود سوروک متوجھش شد و پ یبخواد ول
  دایرگشو پ یوردن رگ با لمس بھ راحت دایپ یستش برا اورد...بدون بستن د 

رو اورد و چسب  ریاخمش رفت تو ھم..گ یللیکرد..سوزنو کھ وارد رگش کرد ا
 ..شل کرد و چکش کرد سرم رو چی.پش.زد رو

تموم شھ..من  برهیطول م یساعت ھیخانم دکتر..  یدونی خودت بھتر م گھی:د سوروک
 ..استراحت کن رمیم
 یبمون شھی:سوروک..میللیا
 

  :چراسوروک
 ..ازهی..واقعا حضورت نی د یداشتم..شبم کھ د یروز بد یلی:خیللیا

 ..:من کار دارم خانم دکترسوروک
 ...اخر شب تا:فقط  یللیا

 !:مھم بعد اخر شبھسوروک
 ..پاشو برو..چشماشو بست  خوادی:اصال نمیللیا

 !:خانم دکتر لوسسوروک
 یکار داشت گھی:برو دیللیا

 !کالرک !بچھ نباش یللیدکتر ا اش خانم:بچھ نبسوروک



271 
 

 ..لم داد  ییرو کاناپھ روبرو رفت
 
 ..دید کم کم خوابچشماش گرم ش  یللیا

چند بار سرم رو  نکھیرغم ا یاومد عل یود خوبش نم ب حوصلھ شده یب  سوروک
  تشیتو خونھ اذ ی..و مواظب بود تب نکنھ..شلوغچک کرد فشارشو گرفت

 ..کردیم
دوست  زیو تم قیدق زویارو مرتب کرد..ھمھ چع کرد و کوسنشکستھ رو جم وانیل

 !سر و صدا ینظم داد..و ب زویخواب بود ھمھ چ یللیکھ ا  یمیتا نیداشت تو ا 
 

ساعت ھم تموم شده بود سرمشم تموم بود..سوروک رفت جلو و باز  کی بایتقر
 ..شد دارشی ب یللیاز دستش باز کرد ا یوقت یکرد سرمو..ول

 باشھ  نیخوابشون سنگ دی نبا:دکتر ھا سوروک
 تو سرمم  ی :آرام بخش زدیللیا

 بود یچون قو:آره!البتھ فقط نصفشو سوروک
 ..دی:ممنونم سوروک..و ببخشیللیا
 تو سلطل زبالھ انداخت:بھتره حالت خانم دکتر؟ لویساو
 بھم زنگ نزد؟؟؟ انگی نیزد:بھتره..م یلبخند  یللیا

 زنگ زد یبار ۱۰کنم  کرف  کشت یداشت خودشو م تی:چرا چرا گوشسوروک
 ..بزنم:پس بھش زنگیللیا
 یامیپ یبود زنگ  دواریبھش انداخت اما بھرحال ام کھی ت دیپوزخندش فھم دنید با
 !یچیھا ام

 ..دادیجواب تلفناشو نم یساده تا مدت یحت  شد یبحثشون م یاخالقو وقت   نیا داشت
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 ..شد دستش شل شد د یام نا
 ..برش داراب شده بدش من  خھی:احتماال سوروک

 ..:آرهیللیا
بھتر بود  جشیحس سرگکمرش درش اورد.. و کنار گذاشت..اروم بلند شد  ریز از
  ستادیو بھ کمک دستھ مبل رو پاش ا یومآرکمرش ھنوز..بھ  سوختیم  کمی یول
  نداشت..مخصوصا رو مخ یاخ گفتنش تموم یول

 شل مانند  یریبلند شد رفت طرفش:کجا م نیھم  یبود..برا سوروک
 یی دستشو رم ی:میللیا

کرد   یھمکار یللی چپت ا  ی:دستتو بنداز رو شونھ من وزنتم بنداز رو پاسوروک
از اون طرفم باز کمک کرد  و بردش ییسوروک کمکمش کرد تا دم دستشو

 ..برگرده
 

داشت با   ی..چون اتاقش باال بود و پلھ داشت..اول سعدیرسیشب  داشت م آخر
دستاش گذاشتش  رو  یندش کرد و بھ راحتکمک سوروک باال بره اما سوروک بل

 ..تختش حملش کرد یو تا رو
 دکتر ماه خانم نیا  ی بھم بد د ی:حقوق باسوروک

 ..خندش گرفت یللیا
 تیو اروم زمزمھ کرد:حواست بود؟!فاصلمو رعا دی پتو رو روش کش روکسو

 !یانگار دوست داشت ینکردم باھات ول
 ..زد بھش  ی کج لبخند

 ..تو رو فشردنگفت..و پ یچ یھ یللیا
  نیبا ا ؟نگوی!خرس دارھیچھ قدر رنگ زی ھمھ چ یدار یاتاق روشن:چھ سوروک

 ی کنیم  یسن و سالت عروسک باز
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 دوست دارم  یخرس یلیگذاشتم من خ یواسھ خوشگل نواو ری:نخیللیا

 تا صبح  ینگھم دار یمنم برم؟انتظار کھ ندار یبخواب یخوا ی:اھا!نمسوروک
 ؟؟؟یترسیم ھی:چیللیا

 ..شد :آره کی بھش نزد سوروک
 .. درشت یللیا یخم شد و چشما روش

 ..د یکش یللیو گونھ ا یشونیپ ی..ناخنشو روترسمی:م سوروک
 ..یکنیم ..کار کی :چیللیا

 !زدی فقط چشماش برق م سوروک
 !..گفتھ بودم لبات خوبنترسمی:م سوروک

 ..یم ی:چیللیا
 ..از لبش گرفت! شب خوش خانم دکتر یلحظھ گاز ھیسوروک  یول
 ..یاعصاب خورد یموند و کل یللیا

منو شب خونت نگھ  گھی د یخونھ رو بست:اولش بود خانم دکتر!تو باش در
 ی کن یدلبر  ینخوا  ای!یندار

 
 
 

خودشو دور  دیخندی تو روش نم گھید یلل یکھ سوروک باعثش شد ا یبعد از اتفاق
کرد تالش   یسوروکم چندبار کردی و خشک باھاش رفتار م یو کامال رسم  کردیم

کھ واقعا بود   یزیبھ چ گرفتینم یجواب  گھید یوقت یبندازه ول کھی بھش ت  کھ
 یللیبھ ا  انگی نیم  بردنیدر روابط سرد بھ سر م یللیو ا انگ ی نی..مگشتیبرم
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ھارو  می تا  کردیم یسع یجور یللیو ا رهینم دنشی گفتھ بود تا سوروک باشھ بھ د
روح شده بود ..و   یو بسرد کھ   یبزاره کھ ھم بھ کارش برسھ ھم بھ رابطھ ا

و بھ حالت   شدیداشت روحش آزرده م انگی نیوسط بھ شدت از جانب م  نیا یللیا
حالش بھتر شده بود درمان داشت   سوروک..گشتی برم شیو دوران افسردگ  قبل

 یھرچ وفتاد یداشت م یاتفاقات نیب نیتر کرده بود..اما ا یاونو قو دادیجواب م
درون  یکشش ھیوک بود اما مواظب روابطش با سور سرد شده بود و کامال یللیا

ھم از کاراش  یلل یخود ا ی..کھ گاھ گرفتیبھش شکل م بتسوروک داشت نس
از دارو ھا  یلیبود و سوروک بھ خ نی درمان سنگ ھارم..مرحلھ چشدیشوکھ م

بخاطر  یللیا شدیم شیروح  ختنیباعث بھم ر یحت دادیم یبدنش واکنش و آلرژ
نوشتھ بود کھ حتما  یح یتفر یداشت براش برنانھ ھا مارشیال بکھ در قب  یا فھیوظ 
 وبارد نکھیبعد ا یسوروک اول مخالفت کرد ول دادی در جو شاد قرارش م  دیا باتمح

خودشم   یللی..بخاطر وجود ا یرفت دوست داشت ادامھ بده...نھ بخاطر جو  و شاد 
  تید کھ اذشده اما دوست داشت حرفشو گوش کنھ بمان نطوریچرا ا دونست ینم
درونش   ایھ قدر بترسھ چ یلل یبراش مھم نبود او اصال  کردیم ییشو با پررواھ

..بھ پزشک معالجش جذب نترل...حواسش نبود داشت ناخواستھ..بدون کزهیبھم بر
طلب   شیجادو یداخل گو گشتیکھ بھ ھکتوالس برم ی!زمانشد یوابستھ م یو حت

غرورش رو حفظ  یاز طرف یول..!یمدت نشستیو بھ تماشاش م  کردیرو م یللیا
 !د ایبھ چشم ن یکھ مرد شل و ول کردیم

 یرو تموم کرد بدون حرف یپنج مرحلھ ا قاتیتزر یللیشب بود ا میو ن ۹ ساعت
استراحت کن بعد در   قھیدق ستیمصرف کن ب نارویبلند شد بھش دوتا قرص داد:ا

صدام   یداشتابروت احساس گز گز کردن  نیچشم با ب  ھیمدت اگھ در ناح نیا یط 
 .اتاقم  یتو کنم یکن من مطالعھ م

برداشت   شویاز جانب سوروک باشھ گوش یتظر جواب و حرفمن  نکھیبدون ا  بعدم
 ..ھال یو رفت کنار کتاب خونش انتھا 

اعصابش بود   یرو ر یدو سھ روز اخ نی چھ قدر ا کرد یبھ رفتنش نگاه م سوروک
کھ  یزیو ھرچ اون سوروک بود  شدیم زیو کم کم داشت کاسھ صبرش لبر

مقابل  گفتی نم یزیه بود..کھ چردتا اآلنم مراعات ک اوردیبھ دست م دیبا  خواستیم
سرشو بھ  ی..قرصو خورد و چند لحظھ ایللیا  یھا یمحل یھا و ب  ییتند خو
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شو سر گرم کتاب خوندن کرده خود یللیداد چشماشو رو ھم گذاشت..ا  ھ یکاناپھ تک
 یحالش خوبھ و واکنش نھیبب نداختیش مبھ  ینگاھ یچشم ریز یبود..ھر از گاھ
 ..خوندیدوباره کتاب م شدیم حترا  الشینداده..بعد کھ خ

 
 ؟؟؟یادامھ بد  نطوریا یخوایم یک تا
 ..بھش نداد یجواب یبا اونھ ول  دونستیم

 ..دیپرس دوباره
 ؟ یرفتار بچگانت ادامھ بد نی بھ ا یخوایم یک تا
جفتمون من  یو مشخص کردم براسرشو بلند کرد:فکر کنم حد و مرز ھار یللیا
فقط   ستیخوب ن  تی م یصم یخرابش کرد  دتخو یول م یفقط دوست باش  خواستمیم
تو بھتره بھ   دی د میدوره از درمانت مونده و حالت خوبھ بعد اونم ھمو نخواھ کی

 . یرفتارت ادامھ ند
تکون دا  چشماشو بستھ   نیکرد و چند بار سرشو بھ طرف یخنده ا  تک سوروک

 شتباها  با انگشت اشاره دستشو بلند کرد و تند تند تکونش داد:اشتباه یبود ول
 اشتباه؟ ی:چیللیا

 یکن یم کاریچ  یدار یدون ی..تو نمی بریم شی پ  یکھ دار ی:رفتارسوروک
 .کنم یم  کاریدارم چ دونمیم  قای:دقیللیا

 نی کرده بود پر بود از م شیعصبان انگی نیشده بود از اون طرف رفتار م کالفھ
..اونم دست  زدیکالم بھش م شیون ھر روز بخاطر وجود سوروک نا و انگی

بگھ از ادامھ  یللیکھ  بھ ا زدی بھ سرش م یگاھ یبود..حت  ختھیدش نبود بھم رخو
دوستش داشت اما ..اون رهیازش بگ ویدلخوش نیا د یترسیم یدرمان کنار بکشھ ول

رفت  رھا کرد..پاشد زیرابطشون شکراب شده بود... کتابو بست و رو م
 ..اصال بھ سوروک نگاه نکردآشپزخونھ 
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 ..آشپز خونھ نشست ینھار خور زیو ھمون پشت م  تخیخودش قھوه ر یبرا
  نیرو اعصابم..چند بار آروم ا یریم  ی رو اعصابم دار ی ریم ی:دارسوروک

و بلند شد رفت بھ طرف  د یکش ی خودش تکرار کرد..نفس یجملھ رو برا
  ستادنیکنھ فنجونو از لبش فاصلھ داد:سر پا ا اھشنگ نکھیبدون ا یللیآشپزخونھ..ا

  یدراز بکش دیبا قھیدق  ستیتر اثر کنن فکر کنم گفتم ب رید قات یزرت شھیباعث م
بھ روش   یبود ول دهی ترس یللیتر اومد..ا کیش بود نزدرو لب یپوزخند سوروک

 ..و تکون نخورد از جاش اوردین
 ..بود دهی سببھش چ بایکھ تقر  دیدیگوشھ چشم قامتشو م از
 ینکن جادیرمان من اد اختالل تو یو دراز بکش  یبرگرد خوامی:ازت میللیا

فنجونشو گرفت و از جا بلند شد خواست   یلیا ومدیاز سوروک در ن ییصدا اما
 ..خودش یروبرو دشیبره کھ سوروک ساعد دستشو گرفت و کش 

 دستتو  یبردار شھی:مسخرست.میللیا
 رفتار مضحکتو ن ین ادختر خوب تموم ک ھی:مثل سوروک

 :ازت محترمانھ خواھش کردمیللیا
 

بود اما فشار   گرفتھ مک نتونست تکون بده مح یول دی کش شوستد  سوروک
وادارم  گمی..اخماش رفت تو ھم:تو چھ مرگت شده باز..ول کن دستمو بھت م داد ینم

 د یکنم کھ نبا ینکن رفتار
 !دیکنم کھ نبا ی:ھھ!تو وادارم نکن رفتارسوروک

 ..دی باز دستشو کش یللیا
کھ حدشو ندوست و خودش   یجالبھ جناب کول اون یییییییلیجالبھ جالبھ خ:یللیا

معذرت  کباری یمن دلخور باشم تو حت  نکھیا یجا  یرفتار شد تو بود  نیباعث ا
 ..رفتارت دست خودت نبوده  یبگ ینکرد یخواھ

 ..:چون کامال دست خودم بودسوروک
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ن..انگشتشو  مکتر حد م نیید پاداشو اورکرد و ص کیبھ صورتش نزد سرشو
 ...دیلبش کش یرو

 
 یب  یچشما نی نداشت..ا ینگاه کرد...چشماش شوخ شی جد یبھ چشما یللیا

 ..کردی غرق م یرو مدت یللیا شھ ی..ھماهیمردمک س 
 ...نکن نکاروی:ایللیا

 یبگ  یچیھ  یتونی..و تو نمکنم یدلم بخواد م ی:ھر کارسوروک
 ..بھ لبش داد نگاھشو

 ر کوچولو ختد ی شی:بالخره رام من موکسور
حق   گھیو ھولش داد عقب:د نشیبھ س دی بود..محکم کوب لمی کدوم ف الوگی:دیللیا

 ....جناب کولیمزخرفات..بگ نیاز ا  یندار
کھ نفش کامال حبس شد..و   دی نکش ھیبھ ثان یچطور شد..ول د ی..نفھمشدی چ دینفھم

 یول دادیحس کرد ھولش مسوروک لبشو حصار کرده بود..مزه خونو  یدندونا
  دشینداشت بھ قول خودش..عقب بردش تا کوب یمتیمال..سوروک دیرسیش نمورز

  یللی..اداد ینم یللیخون خارج شده از لبشو..و اجازه نفس بھ ا  د ی..مکنتیبھ کاب
 ..کردی گذاشتھ بود باز تالش مچشماشو سفت رو ھم

 د یکش یکوتاھ غیج یلل یدست برد پشت سرشو موھاشو بھ چنگ گرفت ا سوروک
گازشو آروم تر کرد...انگار خودش آروم   یبود و معلوم نبود..ول فھکھ صداش خ

..و بالخره دندونش  دی شنیکھ تند تند شده بود م یللیضربان قلب ا یشده بود..صدا
عقب برد..طرف  سرشوکھ  نیزد..اما ھم انیپا یبرا یدجدا کرد و بوسھ اروم

  تیانحرص و عصب و با زدینفس م کھ نفس  یدر حال یلل یصورتش سوخت ا
از  دیلباش لرز یبھش بگھ ول  یزیاورد..خواست چ نییدستشو پا کردی نگاھش م 

باال رفتن تند تند   یو بھ سوروک تنھ زد ...صدا دیدو  بایتقر دی چک یچشماش اشک
  ھیو در رو سفت بست..پشت در تک تاقشداخل ا  دیدو  یلی..ادیاز پلھ رو پلھ رو شن
..حس  تی..عصبانجانیترس..ھاس..از زدیتند تند قلبش م  داد و چشماشو بست
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شد..دستاشو قاب گرفت و از رو صورتش بھ   دیشد  شی..گر د یبد....بغضش ترک
داخل موھاش برد..بعد اروم شل شد تنش و از مشت در سر خورد رو  

 ...زانوش گذاشت وکرد و ر می دستاش قا نی..سرشو بنیزم
 :چر...ایللیا
. 
. 

اصال   ینفر زدش!مگھ کس  ھی!شد؟یبود...چبود تو شوک  مات و مبھوت  ھنوز
دخترو دوست  نی...مھم نبود کھ اکردیم  شیحال دی..باشد؟؟یجراتشو داشت؟؟مگھ م

 غلطا نکنھ نی از ا گھیتا د  کردیپارش م کھیت  دیداره با
 

 دختر جون  ی :گور خودتو کندسوروک
 ..محکم از پلھ باال رفت ی قدما با

 ..د حمل کننارنتونن با برانک  م  جسدتمپارت کن کھیت ی:جوروکسور
در اتاقو باز کرد..سرشو بلند کرد چند   حالی ب افھیبا ق یللیطبقھ باال ا دیکھ رس نیھم
 ..شدن  رهیبھ ھم خ  یا ھیثان

 ..؟؟یراحت  نیپارش نکرد..خشمش فروکش کرد بھ ا کھیت شد؟؟چرایچ پس
 ...نگفت یچیفقط بھش نگاه کرد..ھ حالیب یللیا

 ..قدمم جلو بره  ھینست نتو سوروک
در اتاقو باز  یللیشکستھ شد..ا نشونیطلسم سکوت ب یللیا یخوردن گوشزنگ اب

 ..کرد برگشت تو..در رو بست و قفلش کرد 
فقط تو مشتش   ی..ولارهیاتاقو گرفت کھ از جا در ب رهیداغ کرد..دستگ دومرتبھ

 ...سفت فشرد 
 ..رو ھم گذاشت اشوچشم
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 ...و رفتشدباد از خونھ خارج  برق ومثل  ھیدر عرض چند ثان و
 
. 
. 
. 

 رونیب ا ی یالک یخشم ھا  ھیسوروک چ بیعج یرفتارا لی دل دونستینم یکس
  دنتویجرات پرس  میناموقع..کس  یشکار کردن ھا ایاز اتاق   ومدنین

...او  اوردیرو م یبھ نفرات بعد  موندیبراش نم یجون  گھیکھ د ایسینداشت..پارس
حرمسرا حاضر  یراب  با عالقھ ی دختر چیھ  گھیدکھ   کردی اونقدر افراط م

ھکتو احساس خطر  ی..اھالشدنیخطر ناک و خطرناک تر م حاشی..تفرشدینم
 یداشتن اگھ قبال بخشش مانینداشتن چون ا  کمیکوچ یخطا ھیو جرات  کردنیم

 یجرات نداشت ...بعد کتک مفصل گھید شویزبون باز ایسی...پارسستی بود اآلن ن
 !دوخت..اما ھمچنان عاشق بودو ش..لباشجاتش دادن از دستکھ خورد و فقط ن

  یکھ حت شدین یخودش درمانو ول کرده بود..چند روز انمیجر  نیبعد ا سوروک
 نی..دوست نداشت ادادیمعالجھ ساده رو نم ھیبھ مونم اجازه  یاطالع نداد حت

 یللیکرده بود بدم کرده بود...فقط خود ا یمسخره درونش رشد کنھ ولاحساس 
  میللی...و از ادنشی بره د خواستیکھ خودش نم نھخشمش رو بخوابو  تونستیم

 .. ینبود نھ تماس  یخبر
...چشماشو بست و متمرکز شد...ھدف در فاصلھ د یقدرتش کش نیکمانو با اخر زه
بھ تارزان و تارزان بھ سوروک نگاه  ی با نگران ا یقرار داشت..مار یدور یلیخ
 ...کردنیم
 

 نیشصت و سوم نیا یول د یببخش ورم..جسارتموجلو اومد:سر ایمار
  یبرا د ی ..بانیداشت  تیامروز فعال یلیخ یلیپرتاپتونھ..ھمشم بھ ھدف خورده..خ
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در   کم ی..لطفا نیداشتھ باش داری با مردم د   دیبعد اون با  دیآماده باش لیجلسھ سران قبا
 ..می...ما نگراندی دقت کن  تونیزمانبند

تا ازت  گھید  .نگران نباش. وکنمی م کاریدارم چ دونمی .من مای:مارسوروک
 ..زارمتیھدف م  یجا نبارینکن چون ا ینخواستم صحبت

خودش کمانو   گھید  رینگفت..و تارزانم ادامھ نداد بعد چند تا ت  یزیچ گھید ایمار
 جلسھ آماده بشھ یانداخت و رفت کھ برا نیزم

. 

. 
دش خلوت  ق با خوتو اتا  یا ھقیکرد و موھاشو درست کردن ..چند دقتن لباسشو

 ..نمیبب خوامیرو م یللی:انشیبلور ی گو یکرد رفت پا
رو  یللیاز خودش ساطع کرد و بعد چھره ا یرنگ ینور آب ی و دود داخل گو ابر

بھش   ی..کمد یخندیم یلل یشاپ بود ا یکاف ک یداخل  طیگذاشت..انگار مح  شیبھ نما
 رونیاز اتاق ب ید..و تند کر کیرو تار یگو اهیس  یرویچشم دوخت و بعد با ن

 رفت
 
. 
. 
. 
گرفتھ بود کھ ھرچھ زودتر  مشویتصم یل یمدت با وجود روابط ناقص اما ا  نیا

پس در تدارکات مراسم    شد یجمع و جور کنھ اختالف ھام تموم م  شویزندگ
حرف   یبرگشت تلفن  دیاز خر یلیبودن ..عصر روز سھ شنبھ بود کھ ا یمختصر

بود   کت کھ تو چندتا پا داروید و خرش پارک کروندر خ کینزد نویماش زدیم
سفارش بده با  خواستیکھ م یک یدر اورد و در مورد ک نکشویدستشونو گرفت ع

در اورد  دویکل  فشیزد و از داخل ک نویماش ری..دزد گکردیصحبت م یپز ینیریش
 ..گذاشت نیپاکتارو زم
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 ..بنفش باشھ لطفا کی :بلھ خوبھ روبان مانند کیللیا
 .رک؟الک دکتر

 ..برگردوند سرشو
  یخانم ل  رمی گی :من خدمتتون تماس میللیا

 ..رو باز کرد در
 داخل  دیی..سالم بفرما  دیکنی م کاریچ نجا ی:دکتر مون ایللیا

 ..با انگشت باال تر برد نکشویع مون
تو   یلیب یاگھ لطف کن  شمی باھات صحبت کنم.نھ مزاحم نم خوامی:چند جملھ ممون
 نیماش

  دیقھوه مھمون من باش ھیباال   دیاریب فی.تشریزاحمتچھ م کنمیم :نھ خواھشیللیا
 م یزن یحرفم م

قھوه  عیگوشھ خونھ گذاشت سر دارویخر  یلیل..او باھاش رفت داخ رفتیپذ مون
 ..جوشو روشن کرد کت رو از رو لباسش در اورد و اومد نشست

 ..:گوشم با شماست دکتریللیا
شما  تینھا و درمن  ماریبھ سر اصل مطلب.چند روزه ک  رمی:خب...ممون

 ..درمانش رو ادامھ نداده
 ..مدت پاک فراموشش کرده بود نیسکوت کرد ا ی سوروک کم یاور اد یبا  یللیا

چون مربوط بھ  یکنم ول یفضول  خوامی..نمشھیم یروز ۱۲ یفکر کن خوادیمون؛نم
 ..دی کشمھم بوده کھ دست از درمان ب نقدریا یچھ مسئلھ ا دیبھم بگ  دیمنھ با ماریب
 ..خودش بھ من مراجعھ نکرده ماری:دکتر مون بیللیا

 نھیرو نب جھی داره کھ تا درمانو تموم نکنھ نت فھیدکتر وظ  ھی:خانم دکتر کالرک!مون
اومده اما  شی من پ ماریبا ب یکھ مشکل ھ؟واضحھیدست از کار نکشھ مگھ بچھ باز

 خانم  دینن مسئولبزتا دکتر صداتون  نیکھ درس خوند ییشما در قبال اون سال ھا
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 اومده مگھ؟ شیپ ی:مشکل یللیا

شده    فیمن نھ خواب داره نھ خوراک بدنش ضع ماریاومده ب  شی م ی:بلھ مشکلمون
 ..داده  ادیبھش اعت نیکھ قطع کرد ییو مرتب سر درد داره دارو ھا

پزشک بود و   یللی دکتر مون حق بود ا یشد..شرمنده بود حرفا شیجور ھی یللیا
قرار گرفتھ   ی بد تیکھ بوده در وضع یشخص لی ھر دل.حاال بھ .شماریب نیاول
 ..بود

 :من متاسفم..حق باشماست یللیا
سر ماه  تک تک   دیبابت حق طبابت پولتونو گرفت ستین ی:تاسف شما کاف مون
دکتر  ھی یالیخ یحجم از ب نیا یکرده ول  ھیمن براتون تھ ضی رو خود مر الیوسا
 .. نشدست فیمن تعر یبرا
 ..برجستھ شد ادشیاز سن ز شیشونیپ یبود رگھ ھا یبانند شد..عصبلجا  از

 ضتونیمر ریگیو پ  دیرو کنار بذار دیکھ درمانو قطع کرد یشخص  لیدل مون؛ھر
بودمش بدتر   اوردهین نجایکھ ھنوز ا یمن از روز  ضیمر  تیچون وضع دیباش
 ..شده

 ..اشتگذرو تنھا  یللی ا تیبا عصبان گھید  نیبعد از چند تا جملھ سنگ و
بود ..اشک تو چشماش حلقھ زد گرفتھ عذاب وحدان یحساب یللیرفتنش ا بعد

 ..اومد ادتیحرفش و جملش 
 ..کھ دکتر صدات بزنن ی درس خوند ییتک تک ساال بخاطر

 ..یستیدکتر ن ھی تو
 ..یالیخیحجم ب  نیا

 ..ختیبھم ر اعصابش
 ...اه  یخودت خراب کرد زوی:لعنت بھت سوروک کھ ھمھ چیللیا
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 ......پرونده رو باز کردومدیمون تو ذھنش م یاز حرفاباز و ب  فکر رفت ھب
 ..نوامبر  ۳..۱۹۸۴:سا سوروک..متولد یللیا

 ..رو سفت بست پرونده
 ...بھش زنگ بزنم دی :حق با اونھ...بایللیا
. 
. 
. 
. 
و سرش بھ شدت  کردی مھم ق یو سرشو عقب انداختھ بود..سرفھ عم دیکشی م گاریس

 ...درد داشت 
 ھستم مون  ورمرس

 داخل  ای:ب سوروک
کھ از خال  یحا خورد..و از سر و وضع یکیدود و تار یداخل شد از بو  مون

 ..دادیخوب سوروک خبر نم
 یدرباره موضوع  د ی:سرورم..دکتر کالرک بھ من زنگ زدن و گفتن کھ بامون

 ..باھات حرف بزنن
د..و  شو باز کرما..مون کھ رفت..چشیبر یتونیجواب بده فقط گفت م نکھ یا بدون
 ..زد گارشی بھ س یا  گھیپک د

 !ھمو م ی نیبی:باشھ مسوروک
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کھ  یخورد تر بود..و تعادل شھیکھ از ھم یخوش نبود..اعصاب ادیکھ ز یحال با
انداخت...رفت  نیزم  گارشویصلب شده بود از تو راه رفتن..بلند شد از جاش..س

 .بازم تعادل نداشت یول نھ ییآ یجلو
 
  نھیی...سرشو بلند کرد و از تو آزیستھ مگرفت بھ د حالت باز ا دستاشو محکم ب..

 نطوری ا د یخودشو نگاه کرد...چشماش حالش خوب نبود!..موھاش آشفتھ بود...با
..دلش نتشی بب فیضع خواستینم  خواستی نم نطورینھ ا نھ؟؟نھیرو بب یلل یا رفتیم
 ..زاشتی..حقشو کف دستش مدی ضعف نشون بده با خواست ینم

از داخلش در اورد و تو دھنش گذاشت..و   یقرص یھ سختز کرد...ببااولو  کشو
 ...زد  ی..داد بلند د دندونش خوزد کرد..و قورتش دا ری قورت دادن ز یجا
 ا؟؟؟؟یھا
 ..با عجلھ داخل شد ایھا
 :سرورم..حالتون خوبھ؟؟؟ ایھا

 یمدت  رونیب  رمیدم کنن از قصر مماآ خوامیم انیگو بب  الی:بھ لورکس و شسوروک
 

 ..ورم:اطاعت سرایھا
 ..ضربان قلبش نامتوازن بود رفتیم نییباال و پا نشیس قفسھ

. 

. 

. 

. 
بود   نیخونھ توقف کرد..داخل ماش ی خودش..جلو یراننده!با بنز مشک بدون

 ..نره  ای نییفرمون گذاشتھ بود..مردد بود بره پا ی..سرش رو رو
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 تنسدویراه بره..نم تونھینم  کردی کرد..واقعا حس م ازدر رو ب شد! ۹ اعتس
 !..ایکھ بد تر شده .. شھیماریبخاطر ب

  یزد..صدا فونویراه رفت..ا  یعزمشو جمع کرد و عاد شدی م نطوریا د ینھ نبا اما
 ..پخش شد یللیا
کرد..و داخل شد..در بستھ بود..باز نزاشتھ  یلمس نوازش وار  فونویدست ا  با

 ..در رو باز کرد یللی بعد ا  ی.کمد. بود!زنگو فشار دا
 یللیسوروک ا یبرا  شترینگذشت..البتھ ب یکھ عاد یزرو  ۱۲د شدن!بع روبرو

طاقت   یب  شتری ..بکردیسوروک ھر چھ قدر خودشو سرگرم م یسرگرم بود..ول
 ..شدیم

 یکول خوش اومد  یداخل آقا  ای انداخت:ب ن ییپا چشماشو یلیگره خورد..ا نگاھشون
 

تش  حسابشو کف دس خواستی م نجوری..اتونستینم یعنی..دزیحرف نم  سوروک
 !بزاره...؟

 ..درکار نبود یشکالت یقھوه آورد ول یللیا
 ..اندازش کرد بر

بود رو  ختھیکھ لخت و ساده ر ی بلند یموھا یاس ی زیو شوم دیسف نیج شلوار
..اما  می..رژ لب کمرنگ و خط چشم مالیاسیبلند و مرتب بنفش  یبدنش..ناخنا

 ...داشتو دوست نکھ رنگش یروشن یموھا یبرا یتنگ بود حت  نم یھم ی ادلش بر
 ..کردی سوروک فقط بھش نگاه م  ی..ولزدیحرف م یللیا
 ..گذاش شیشونی..دستشو رو پستی:ھووف انگار واقعا حالت خوب ن یللیا
 ..ی:داغیللیا

شد..با   رهی آورد و بھ دستاش خ نییآروم گرفت..پا  شی شونیدستاشو رو پ سوروک
 ..شصتش لمسش کرد ی.ھات. انگش
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..دستاشو زاشتیم  دمیبھش بگھ..اما نبا یزیچ خواستیمن یمتعجب بود..ول  یللیا
 ..دی کش رونیب
 سوروک یومد یدرمانت ن ی:چرا برایللیا
 

 ..ی:خوبسوروک
..چرا  ی..چرا خبر نداد یبود  ومدهیدرمانت ن یبرا گم؟چرای م یچ یشنوی:میللیا

تموم شھ پس   یضیمر نی؟؟ایخوب بش یراصال مگھ تو دوست ندا ینکرد تیرعا
 ..یخوری و مشروب آره؟دارو ھاتم کھ نم  گاری ..سی ؟؟نکرد یکنینم تی چرا رعا
 خواست یبود کھ خودش م ییاما کال حواسش بھ حرفاش نبود فقط بھ حرفا سوروک

 ...بزنھ
 ..کن ی:باھام شوخسوروک

 ..من یمکث کرد:سوروک..حواستو بده حرفا یللیا
.برام  . اریب کیکن..برام ک یزد بھ چشماش:با ھام شوخ زلدو مرتبھ  سوروک

 ...ت کن..از من دعونی..برام برنامھ بچیدور بزن یبخند..ھوس کن بر 
 ..سوروک بود؟ نی..اگفتیم یچ ن یزبونش بند اومده بود ا یللیا
 
  نطوریچرا ا نمی..دراز بکش ببستی..حالت خوب ن ی:سوروک...تو تب داریللیا

 ..یشد
 ..گرفت زشوی..گوشھ شومارهیب لوی..بره وساشدبلند   یللیا

 ینیری..برام بخند..بھم شمیباش یمیحرف بزن..بخواه دوست صم:براموکسور
 ...کن زیتجو

 ..امیمن االن م ستیلباسشو از دستش در آورد:تو حالت خوب ن یللیا
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 یمعمول ریبدنش بھ طرز غ  یدما حالیب یلیبود خ حالیرفتنش نگاه کرد ب  بھ
و کشو   فیخش و خش و باز و بستھ کردن ک  ی ..فقط صدارفتیم  داشت باال 

 ...یللیا ی و قدم ھا د یشنیم
 
 یپزشک یباال زد و تب سنجو تو گوشش گذاشت..با گوش  عیسر نشویآست یلیا

 ..کرد  نشیمعا
 
 تو باخودت ی کرد کاری ..چستیضربانش باالست خوب ن یلی:قلبت خیللیا

 ..میاریب نیی اول تبتو پا د یباالست..با  تبتم
 کھی استفاده کرد و چند ت رون حالشنرمال و یکھ داشت تو خونھ برا یلیوسا از
 ..حولھ اومد ھیگذاشت تو ظرف و با خی

 ..دیلرزیم یمداوم و کم کردیعرق م  سوروک
 
..سوروک حرف داد یحرکت م شیشونی مانند رو پضربھ اروم  خویبا دقت  یلیا

کھ  یفت رو ھم خوابش برد خوابر منوال گذشت تا چشماش نی بھ ھم ی...مدتزدینم
 ..بود یقو آرامبخش  کیاثر 

 ..یسر خودت آورد یی:چھ بالیللیا
 

سوروک خوابش برده بود..بھ سرم   کیھمون مبل نزد  یللیجلو رفت خود ا زمان
نگاه  یللیبدنش انگار متعادل تر بود..سرشو چرخوند بھ ا یدرستش نگاه کرد..دما
اون   یھ رو خودش بود رو برداشت روک یی..پتوھیقیکرد..کھ تو خواب عم

 ...وندگذر  یزینگاه محبت ام رید..و صورتشو ززانو ز ..کنارشدیکش
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  د یحس ھا براش جد  ن یببوسھ..تموم ا شوی شونیبست..سرشو جلو برد کھ پ چشماشو
کھ   نینگاه نکرد..فقط انگار تشنھ بود بھ ا یخوشگذرون یبرا یللیبود...اون بھ ا

 خواستیکھ م  نی..ھم شدی نم گرفتیجلوشو م  ادیبود..ز د یدج بھش محبت کنھ..براش
 ص یرو تشخ ط یشرا اول چشماشو باز کرد.. یللیا شی شونیلبشو بچسبونھ پ

 ..بعد اخماش رفت تو ھم  ینداد..ول
باھات  د یبا نیکن خب؟؟؟انگار حالت بھتره..سوروک بش تی:فاصلتو رعایللیا

 ..ط یشرا  نیحرف بزنم خودم خستم از ا
 ..بترسونمت  استمخوی:نمسوروک

 ..نی:باشھ برو بشیللیا
 ..نشست

  کیمن فقط  یتو برا نی:ھووف..سوروک ببدیتو موھاش کش یکالفھ دست یللیا
 یحت  کنمیفکرم نم یبھ تو حت کنمی..من نامزد دارم من دارم ازدواج م یماریب

 ....مکث کرد چھرشو بخونھی ستین زادی آدم یفکر کنم تو حت  خواممینم
 ..دی ماتم زدش رو د ھافی فقط ق یول

حد داره من شروع کردم بھ راحت بودن اشتباه  تیم یصمداد:من اشتباه کردم  ادامھ
 رونیکردم باھات ب  فیعرکردم بغلت کردم اشتباه کردم ..دست بھت زدم ازت ت

کردم..تو  مومت بردم و یاشتباه من بود سوروک...من بھ اشتباھم پ نایاومدم ھمھ ا
 کنم یو من درمانت م یینجایا نکھیا یماری ب کیمن فقط  یبرا

 
 ..شتریل توئھ نھ بر قبامن د فھیوظ 

  کیمن صرفا فقط  ی گذاشت و جلو تر رفت:سوروک تو بدا یرو عسل دستاشو
 ..ندارم یاساحس چی ..باور کن من بھت ھیضیمر

 
 ..تر شد  ختھی چشماش بھم ر ینگاھش کرد..کم دوباره
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احساس تو از کجا شکل گرفتھ اگھ بھ قول خودت  نیا  دونمی:من نمیللیا
  زادیاز آدم ی!مگھ نگفت؟یدخورا متنفر نبود  از زنا و ...تو مگھھیخوشگذرون

ر باش با ھمون تنف  بندیزادم بھ حرفات فکر کن و بھش پا یآدم ؟؟منیمتنفر
من در    یاربزار من درمانتو تموم کنم حالت خوب بشھ وجدان ک زیمسالمت آم 
روند مسائل   نیدر ا یکن جادیخالل ا  دی درست فکر کنم تو نبا تونمیعذابھ و نم 

 رو جدا کن..باشھ؟؟ یخصش
 ..جواب شد منتظر
 .....لباش باز شد یطوالن مکث

 ؟ی..ازدواج کنی..خواخیسوروک؛م
 
 گم؟؟؟؟؟یم یمن چ یفھمی:تو اصال میللیا
 ..بابا یا

 ...یکناج دواز یخوایدوباره نگاھش کرد..:م سوروک
 ای:ھوف...خدا یللیا

 ؟یازد..واج..ک..ن یخوای:م سوروک
 
  ...کردی فقط حرفارو پشت سرم تکرار مکرد مثل ربات  با تعجب نگاھش یللیا
 ....:سوروکیللیا

 ..نگاش کرد سوروک
.من نامزدمو دوست دارم عاشقشم..گناه کھ نکردم  کنم یم:آره من دارم ازدواجیللیا

ھزار  یاون روز اول کھ با پروفسور مون اومد تم گشیپزشک تو شدم اگھ برم
  مونمی..من پششھی م نطوریا  دونستمیاگھ م کردمیقبول نم  یداد یبرابر اون پولم م

و  کنمیمونم..من دارم ازدواج میقبول کردم پروندتو پش نکھیسوروک..بھ شدت از ا
من باش..و   ضی لطفا..فقط مر ریاز من نگ ویآرامش و خوشحال نیخوشحالم ا
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خواشمھ ازت..اآلنم بزار کارمو  نیکن ا تیپزشکو رعا ماریرابطھ ب ھیون شگ
 ..پروسھ ھارو  نیکردم ا بکنم من مشخص

 
 یول یزد رشیموم کنم ھرچند تو اول ز...نزار قرار دادمو تد یبھم مال دستاشو

  یمشکل گھید دوارمیبزار قرار دادمون حداقل رو کاغذ اعتبارش بمونھ..پس ام 
 ..اومده نییتبت پا نمیجانب تو نھ من.بزار چک کنم ببز نھ ا ادین  شیپ

 ..یللی.اکا رو..با من..نکن. نی:ا سوروک
 ..ھمھ نی..ا؛سوروکیللیا

خودشو جلو رفت..دستاشو اروم کھ کنار رانش بود گرفت و بلند کرد    سوروک
 ...انگار جواھره کردی نگاھش م یجور

...من احساس  ریگدستارو از من ن  نیکارو..با من نکن..ا نی:ا سوروک
 ..یکارو..کن نی..اگھ ا تونمی ..نمکنم یم
 
 
 دوارم یدرباره حرف بزنم..ام خوامینم گھیروک.دتموم شدست سو ھیقض نی:ایللیا

وگرنھ از ادامھ باھات منصرف   یکن تیمرز رو رعا یخودت بتون
 بشھ..تمام  تیقشنگھ کھ حد دوست بودن رعا یتیمی..صم شمیم

رد...چشماش ھالھ داشت..ھمون لحظھ سر ک  نگفت..سرشو بلند یچیھ  سوروک
ھکتو الس تو افسانھ   یبرا!سوروک؟؟تو ھم نبود؟؟اگھ ؟یخورد اشکش..!اشک ک

 ..نبود ی و ھضم شدن یور کردنبا نوشتنیھم م
 ن یکھ خودش باعث ا  نیبود..از ا یعصبان یبھش دست داد ول یاحساس بد  یللیا

 ...داشت و پشت کردبربود..دستاشو رھا کرد..کتشو  یحس شده بود عصبان
 ..:کجا؟؟؟؟من درمانتویللیا
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کنم...شب خوش   ت یرعا مارویب ھین ..ھروقت کھ بتونم شگوگردمی:برمسوروک
 ..دکتر..کالرک

 ..جمع کرد  نش یبھش انداخت و بعد دستاشو س یبینگاه عج یللیا
 ..کھ اومد برگشت  ییصدا با

 ..افتاده بود رو در..نیگاه کرده بود کھ نخوره زم ھیبھ زود در رو تک سوروک
 ..ددیبا یدرمان ش دی:سوروک تو با یللیا

 ..رهیبگ  سمتش..خواست دستش  دیدو
 ..و دستشو بھ نشون سکوت باال برد  دی خودشو عقب کش سوروک کھ

 ...:من خوبم...خوب...خوبسوروک
انعکاس   دی کھ د یریتصو نیو نگران نگاھش کرد..اخر  دیدستشو عقب کش یللیا

 ..سانسور بودا نھییصورتش تو ا
 
 
 

 نی ثابت ا تمیمصرف نکردن دارو ھاش ..لج کردن با خودش ..شده بود ر 
رو خواست  یمشروبو باال رفت و دور دھنشو پاک کرد.. بطر کیروزاش..پ

 ..بود یخال یکنھ..ول یبازم خال
 ...اه:سوروک

 ...نھیکرد انداخت تو شوم رتپ ویبطر
 ...بود دنی..مثل سر خودش کھ در حال ترکدی ترک شھیش

 ..یکنیم  کاریباخودت چ ی..دارسرورم
 .نمی بب  ویسک خوامی!گفتم کھ نمدیفھمی:حرف نمسوروک
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 ..و جلو تر اومد دیکش ینفس رمئو
 ...رمئو:شاھزاده 
 

 رون ی:برو بسوروک
  دیزاریچرا نم ھیجد تونیضی..مر شدهیا..چچر..اخھ نمتونیبب  نطوری ا تونمی:نمرمئو

 کنن یدگیپروفسور مون رس میت
 .من عالج نداره یضی:مرسوروک

 ...نیخوب بود یل یمدت قبل خ ھی:سرورم..رمئو
 ..یص:مرخسوروک

 ...نداره شتریاجازه حرف ب  دیفھم
 ..بھش انداخت و رفت طرف در ینگاھ
 ..نگرانتھ یل یخ ای:شاھزاده...بانو ماررمئو

 ..رو باز کرد رفتر د و
 ..نداشت یجواب چی...و ھ کردی نگاه م  شی شعلھ آت بھ
 
. 
. 
. 
 ..کرد شد؟؟قبولیشد؟؟چی سمتش:چ   دیدو ایاومدن رمئو  مار با

 ...کنھ؟ی قبول م  می ه جز حرف خودش حرفاھزادزد:ش یپوزخند رمئو
ت  اتاق ینگران تر بھ اتاقش نگاه کرد...جلو تر رفت..اخھ چرا منو منع کرد  ایمار

 ..امین
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 ...میکن  یفکر  دیبده ما با  یلی:مشاور حال شاھزاده خایھا
 ...برگزار کنم یجلسھ ا  خوامی:ھمھ رو جمع کن مایمار

 
 :چشم مشاورایھا

 ...شاھزاده باعث شده ی:چایمار
 ..تکون داد و برگشت یسر

. 

. 

. 
 ی..ولکردیم  ینقششو خوب باز  کردیجلسھ ھا حضور داشت مھمانو مالقات م در

کھ از درون  یاندوھ کردیبرگشتن بھ اتاق اندوھو تو کل فضا پخش م  حضبھ م
  انگی نی با م دنشی د یتو گو  دنش ی ..ددادیآزارش م یللیا ی...دلتنگکردی نابودش م

 !...کردیروشن م  یگاریس  شی...و با اون آتدزی م شش یآت
خودش نگھ داره ناراحت  یتو دلش برا  رهیاحساسشو بگ یجلو گھید  خواستیم

 ی للیاز ذھن آ ویورش شکستھ بھ ذھنش زد درمانش کھ تموم شھ ھمھ چغربود کھ 
از قلبش   شدی از ذھنش پاک م یحت ؟اگھیذھن خودش چ یپاک کنھ...ول

 !رفت؟ی؟میچ
از ما  شتریب یماری صداش ..از ب دنینشن..دنشیند یللیاز ا یدلتنگ روز گذشت.. ۶

بود مکررا خون  دهرشد کر شی ماریمدت ب نیا تینھا  یدرش آورده بود..ھرچند ب
سراغش  یحت یللی..اد یدیتار م  یینایتو ب یگاھ یدماغ شدنش نداشتن تعادل..و حت
رو  یللیذھن بخونھ..چرا ذھن ا  تونستینفرستاده بود...مگھ سوروک نم

بود   جیسر درگم..اما اونقدر گ  ایشده بود  دی..نا ام ھی...کھ بدونھ نظرش چخوندینم
 ...د یرسیجا نم چیکھ فکرش بھ ھ
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چون ھنوز خودش مردد بود کھ بره درمانو شروع کنھ  یللیاطالع دادن بھ ا ونبد
  ومد یم شی پ یبھش بود..و از ھر طرف اگھ مشکل  انش یچشم مردمش..اطراف انھی

 ..وفتادنیم یھ درد سر بزرگافعش..بس و منھکتو ال
 ..کار ما تموم شد سرورم

افتاد..کھ ھنوز  یللی شبا با از ا  یکی  ادینگاه کرد   نھییکھ رفتن بھ خودش تو آ اونا
اگھ ساعت  ی..ولادی بھش م یمشک  پیت ی لیرابطشون خوب بود..بھش گفتھ بود خ

 ..شدیقشنگ تر م نداختیم ییطال
 ..اه کردساعت تو دستش نگ بھ

 کنھ؟؟یاصال بھ من توجھ م ی:ولسوروک
 ..بست چشماشو

 ..دنیسر کرداعالم تریپاره شد کھ پ  یرفت تو فکر..رشتھ افکارش وقت و
زد..گوششو سپرد  ی..ولانھیشد..رفت طرف در..اکراه داشت کھ زنگو بزنھ  ادهیپ

 ..رو بشنوه یللیا  یکھ صدا
 ..دییبفرما بلھ

 ..بود  ینھ ازنو ینبود صدا یل ل یا یصدا
 ..؟یعنی مادرشھ

 دارن فی:دکتر کالرک تشرسوروک
 ن؟یدار  کارشی و چ نیھست یشما؟ک

 انندیمن کول ھستم خودشون در جرن.من ھست  یپزشک شخص شونی:ا سوروک
 ..آقا  دیلحظھ صبر کن ھی

 ..چند لحظھ در رو باز کردن بعد
 ..بود اط یح یبنفش و قرمز رو سنگفرشا یکاغذ رنگ یشد..کم داخل
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نداشت کھ بخواد ازش   ی..اصال توانومدیحرف زدن م یپلھ باال رفت صدا زا
 ..تمرکز استفاده کنھ یبرا

 ..در رو زد زنگ
 ...باز کرد یللیرو ا در

  شیو قرمز با آرا یبود عروسک دهیپوش یلباس یللیچند لحظھ رفت..ا نگاھش
 ..یعروسک یمتناسبش با کفشا

من مھمون دارم  نیبود نکردهبل ھماھنگکول باھام از ق   یآقا ن ی:خوش اومدیللیا
 ..تا اونا برن یصبر کن  دیو اگھ اشکال نداره با

 ..کرد یورد نگاھشو خنثخ لبش بود رو یکھ رو یللیا یسخت بھ
 .دکتر کالرک ستی ن  ی:مسئلھ اسوروک

 د یی:بفرمایللیا
 
تو سن و سال  یدختر ھیو  زدیمادر صداش م یللیکھ ا یو زن یللیتعارف ا با
و پاکت..خبر از   یچ یو بادکنک بود..ق  یپر از کاغذ رنگ زین  ینشست..رو یللیا
 ..دادیجشن و سرور م ھی

 ..گرفت نگاھشو
 د یباش ضیمر اد یاصال نم ن؟بھتونییشمال کو یآقا  پس

 یلیخ باز مقابلش نشست مشخص بود  شی بود با ن  دهی کھ د یبلند کرد دختر  سرشو
 ..سرحالھ

 :بلھ..چطورسوروک
اخھ   نمتونیبار بب ھیدربارتون گفتھ بود دوست داشتم  یلیخ یللیا آخھ یچ ی:ھدختر

 ..دم یند کیاز نزد یتاحاال تاجر واقع
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اون خودشو تو  یوقت ینگاه نکنھ حت یلل یبھ ا کردی م  شویسع ام :ممنون..تمسوروک
  انگی ن یبرد اون زنھ مادر م یپ یکرد..بعد از مدت نسبتا کوتاھ یبحث قاط

 ..ییچھ اسم آشنا  یمی..دوست صمیللیا یمیصمبود..و اون دختر دوست 
 .گذاشت  زیم  یو رو ختیفنجون قھوه ر ھی تنھا  یلیا
 ..ی درمانو کامل کن یتگرف  می:خوشحالم کھ تصمیللیا
 

بھش چشم   ی کھ گذاشتھ بود عاد یدر ظاھر و نقاب یول ..از درون با تمنا.  سوروک
 د؟ یکن یشروع نم گذرهیدوخت:مچکرم.زمان داره م

 ارمی ب لمویو وسا فیکنم من برم ک  نتی معا دیاول با رایستو در بلبا :چرایللیا
 .. ختسی ھم رب نجایا  دیببخش

  د یبرگشت روپوش پوش فشیلباسشو عوض کرد و با ک یلینداد ا یجواب  سوروک
حرکت داد و بعد از گوشش   نش یمختلف س  یقسمتا یرو ویپزشک  ی..گوشنباریا
 ..دی کش رونیب

 ..نبود یخوب  تیگرفت اونم در وضع  تبشم
  درمان سنگ تموم نیداغون کردن خودت و ھدر دادن ا ی:معلومھ برایللیا
 تیواقعا رعا دیتو با شھینم نطوریااصال..سوروک   ستینفستم صاف ن یذاشتگ
 یکن

 :باشھسوروک
ذره  ھی یشده ول یزد..خوشحال بود از رفتار سوروک کھ عاد یلبخند کوتاھ یللیا

داشت تنگ شده بود اما چون خواست   یانرژ ھک  یاون سوروک اول ی دلش برا
سوروک نظرش برگشتھ و چھ   کھو خوشحال بود   کردینم یخودش بود اعتراض

 !یخام الیخ
..پوست دادیانجام م قاتویتزر شتریھرچھ ب اط یبا  احت یلل یا رفتیجلو م زمان

 اومد..پنبھ ینم رونی ازش ب  ی..اما اه و نالھ ا شد یو متورم م دادیسوروک واکنش م 
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کالفش   نشون ی..سکوت بدادی و فشار م  کردیبھ الول آغشتھ م ق یرو بعد ھر تزر
 ..دکرده بو

 :خوبھ احوالت؟یللیا
 :خوبمسوروک

بھ نفعت  یبھت بدھکارم تند رفتم ول  یبرخورد آخرمون معذرت خواھ ی :برایللیا
 بود

 ستین یمسئلھ ا دونمی:م سوروک
 ..آماده کرد یدور دوم قاتیتزر یزد...سرنگو برا یلبخند  یللیا
ھماھنگ م روز ھا سرم شلوغھ حتما قبل اومدن باھا نیبودم  ا  دی:امروز خریللیا

 ..شم یکن ممنون م
 :چرا شلوغھ سوروک

باال انداخت سوزن سرنگو تو محفظھ محلول فرو   یکرد بعد شونھ ا یمکث  یللیا
 ..باال  دشی کرد و کش

 .. و دای و مراسم و خر ی:عروسیللیا
 

 ..کردیم ی..از درون داشت حالج ومدین از سوروک در ییصدا
بھت بدم  نیریش زیچ ھی  یرخم نکن..احساس ضعف ندا ادی:گردنتو زیللیا

 ؟یبخور
 عالقھ ندارم دکتر کالرک.نھ ضعف ندارم کارتو بکن ینی ری:من بھ شسوروک

 ..بھم بگو  ستیحالت خوب ن  ی حس کرد نکھیخب پس بھ محض ا اری:بسیللیا
 فقط نجواشو بشنوه زمزمھ کرد:حالم برات مھمھ؟ یللیکھ ا یآروم جور یلیخ
 ی گفت یزی:چیللیا
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 :نھ سوروک
 تموم بشھ قاتتیاشھ حرف نزن تا تزر:بیللیا

  نباریکارش طبق معمول بھش دوتا قرص داد و سرم براش وصل کرد ا انیپا بعد
درست کرد..اومد نشست..و پروندشو باز کرد و    یللیبود کھ خود ا مییشربت ھا
 ..ماریداخلش از ب یتاھایبھ اطالعات و د .داضافھ کر

تر کنم..و  نیمجبورم درمانو سنگن م  یخودتو نداشت ی:سوروک چون ھوایللیا
 روزا؟ نیخوبھ ا تی..روحشتریجلسات رو فشرده و ب

 :خوبھ سوروک
 یھست ازت مراقبت کنھ؟دوست یباشھ.توخونھ کس نطوریکھ ا دوارمی:خب امیللیا

 .. یقیرف
 م ی:خودم کافسوروک

  کیتو  دمی م صینگاھشو بھش داد و خودکارو بست:نھ سوروک من تشخ یللیا
صحبت   یھست  یمیصم یکھ راحت یتو خونھ پس با کس یدار زای پرستارم ن

 ی ھا یماری خودش تو ب ھیباش روح یکن تو شاد حی تفر ادیکنارت بمونھ ز یمدتکن
 ..زنھیحرف اولو م  یشکل نیا

 ت سیبھ زنده موندن ن  یدی:کھ امسوروک
از   ھیحرفو نزدم سوروک.روح  نیسکوت کرد موھاشو پشت گوشش داد:من ا یلیا
 ...باور کن کنھیم  یریو گجل شرفتیپ

  ..سرشو پشت انداخت   سوروک
 ..یدونی:خودتم مسوروک

 یدونیخودت خوب م نمیروز بھ روز بھتر ا یشد یخوب م ی:سوروک تو داشتیللیا
 ی..ولھی ھر پزشک یآرزو نی ا.وب بشھ سالمت بشھ.خ مارمی ..من دوست دارم ب

 ..تدرس ھیفقط و فقط فقط مراقبت...تغذ کنمیم د ییبازم تاک
 :باشھسوروک
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درمان؟من از اون شب بھ  نیتو ا شمیکھ موفق م یبھم اعتماد دار  یگفت ادتھی:یللیا
 یمرسبھ من ی نکنم قوت قلب دد دینشم تورم نا ام  دی وقت نا ام  چیخودم قول دادم ھ 

 ...ادمھی زایچ یلیخ ادمھی :سوروک
باز   دیترسیم یبپرسھ..ول شتری..دوست داشت ب دیمالساکت شد..دستاشو بھ ھم یللیا

 ..شن ھیوارد حاش
 ..اگھ ھست نمونھ یالزمھ حرف زده بشھ تا کدروت دیفکر کرد شا اما

 ای:مثال چیللیا
 

 ..دکتر کالرک ھادتیکھ خودت  ییزای:اون چسوروک
 !بود یھوشمندانھ ا  جواب

بگھ خودش سر صحبتو شروع کرد:من فراموش کردم و   یچ دونستیمن یللیا
 ...اومده بود و حاال تموم شده شیپ  وکازت سور ستمی ناراحت ن
 ..:آره..تموم شدهسوروک

حداقل   می ن یبیمونده باشھ ھمو م یمدت کم د ی:تو ھم ازم ناراحت نباش..ما شایللیا
 ..خاطره بد نمونھ

 بوده؟ تو یمن بد نبوده..برا  ی:براسوروک
 ..درشتش بھش نگاه کرد  یباز حرفش شد سکوت با چشما یللیا
 بد نبود بدم داشت خوبم داشت من خوبارو نگھ داشتم م  :ن..خب..ھمش یللیا

 ؟ یتوچ
 ..باھم فرق داره یلیزد:خوب من و تو خ یلبخند سرد  سوروک

 ..:آره خب افکار آدما باھم فرق دارهیللیا
 !:آدما آرهسوروک
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 ..کردم ستیدمقایببخش ی.از آدما متنفر بود.:حواسم نبود یللیا
 ..ستمین شونیکی:از سوروک
 ...سکوت....سکوت سکوت

 !نفر کی:پس خوشبحال اون یللیا
 ..:خوشبحالتسوروک

 ..تو راحتھ ھم من ی ھم برا می.در مرز خودش باھم حرف بزنم ی:پس قھر نباشیللیا
 ..نداشت یی معنا ...اون عاشق شکستن مرز بود مرز براش د یدرون بھش خند  از
 ی :چرا لبخند زدیللیا

 بھت بگم  ای..و یبفھم  یروز ھی دی:شاسوروک
 ..در کار نباشھ یبعدن  دی:اآلن بگو خب شایللیا

 ھاناگفتھ  یسر ھی شھی:نباشھ..مسوروک
 
 
 ...:درستھیللیا

..خودشم کنترل نداشت رو  برد یدو مرتبھ داشت ارتباطو بھ نرمش م  یللیا خود
حداقل    رهبب نیرو از ب یبود کھ جو قھر و سرد نیا  شتریب ھدفش  یرفتارش..ول

نوع غرورم بھش دست داده بود کھ از  ھی یاواخر کھ باھم ھستن..از طرف نیا
بھ اون  یول چکسویھ نا...نھ زکنھیگرفتھ کھ زنارو آدم حساب نم شنھادیپ یکس

 !زارهی احترام م
  کردیچک م یللی ا  تسین ایچشماشو بستھ بود معلوم نبود خوابھ آروم سوروک

 ..یھر از گاھ  طشویشرا
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امکان داشت  ین رفتار قبلھنوزم او یعنی قبلشم فکر کرد.. قھی چند دق یفاحربھ  و
افتاد..عذاب وجدان  یدفعھ قبل ادی یبود نشھ..ول دواریاون حرفا ام  ایتکرار بشھ ؟..

 ...دادی بود کھ واقعا عذابش م یتنھا اھرم یللیا
  دوران بد بود  یگذرونده بود دوران افسردگ ویگد نبرحھ سخت از ز  ھی خودش

  انگی ن یداشت کھ م یاغوند ھینبود اما روح یراش درستھ بحث مسائل عاطفب
سوروکم   یبرا انگوی نینقش م خواستی..اآلن دلش م زدیساعت ھا باھاش حرف م

 ی...دوست داشت متقاعدش کنھ..ولدونست یدتشتھ باشھ چون خودشو مقصر م
باز و برداشت کنھ   گھیساس سوروک بپرسھ و اون جور دحادرباره   دیترسیم

 ...کنھ یبخواد کار
 ؟ ی:سوروک خواب یللیا

 ..حرکت داد تی آروم بھ طرف سرشو
 ..یشیافسرده م یتو دار   کنمی :من احساس میللیا

 :چطورسوروک
 یلی..و خیحوصلھ ندار یحال یب یکم حرف شناسمیحاالت تورو م نی :من ایللیا

 ..گذروندم ویبازه افسردگ ھیم دو..چون خگھی د یزایچ
تو دانشگاه بھ مشکل برخوردم ..و خانوادم   یبودم.. وقت یاس بھ شدت احس من

 نم یزم تیحما یطرفشون نرم اونا جا گھی وقت د چیسرزنشم کردن قسم خوردم ھ
 ..زدن مثال خانوادم بودن

  ادیفکر کردم..کم کم  یچند بار بھ خودکش خوردمیم یقرص ارام بخش قو من
 یلیکنترلت خو  یست ین یساتسافتم کھ خودمو جمع کنم..تو قطعا اندازه مت احرگ
 ...از منھ شتریب

قشنگ گوش داده بود بھ لحن آروم و تن   دیباز کرده بود و  بھ مھلو خواب چشماشو
لبش   یلبخند محو رو ھی شھیحرف زدنش قشنگ بود و ھم یلل یصداش ا

 ...داشت  ھجو بھ شدت لھ زدیداشت..شمرده شمرده حرف م
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 تونستیفند آرامش متر نیبا ا د یاش خوشحال شد  دهیسوروک گوش م  دید یوقت
 ...بھش بکنھ یکمکم

من از اول اھل   می..اما فرق داشتیستیتو ن یبودم..ول د ینا ام زی:من از ھمھ چیللیا
فاصلھ گرفتم و اآلن باز کم کم   میبودم بعد اون تا  یبزن و بکوب رقص و شاد

 ؟ رهدا  یلیدل ای  ی...تو انگار کال از اول نبوددمیمدارم خودمو وفق 
 ادیو نم ومدهیخوشم ن  ایرنگ رنگ یوقت از جشن و شاد چی:ھسوروک

 یمثال درست دونمی اما...م خوردیحالت از زنا بھم م ی:از آدما ھم متنفر بودیللیا
اما تو از  دهیم  رییتغ زارو یچ یلیبھت بگم زمان خ  خوام ینکن فقط م یفکر ستیت

 ..شروع کن اآلن
 

پلکم   کرد ینگاه م رهیخفقط  یواکنش  چینگاھشو بھ سوروک داد بدون ھ بازم
شکر داشت کھ تمسخر  یاز چھرش معلوم نبود اما حداقل جا  یچی ...ھزدینم
  یایتو دن  ایحرفاش  دهیشک کرد کھ اصال گوش م یللیا یواز طرف کردینم

 ..خودشم بود یایو ھمزمان در دن دادیگوش م  یخودشھ..ول
عوض شد تو ھم  میمن زندگ ین ک یم  دایکردم تو ھم شخصتو م  دا ی:من آدممو میللیا

  تیاز حرفات خوندم کھ زندگ میکھ رفتھ بود یتو سھر باز شھ یعوض م تیزندگ
ھم   جان یھم ھ شھیراستش چطور م دونم یھنوزم نم کنواختھیاما  جانھیمر از ھ

 ..کنم یو خدارو شکر م ھیخودم معمول یزندگ  تمیر  کنواختی
 

خوب   تمیضیمر شھیتم تموم م الح نیھم خدارو شاکر باش ازش کمک بخواه ا تو
 .. کنم یمنم برات دعا م شھیم

منم مثل   ندازتمی خودم م ادیحرفا رو  نیبد بود ..اما نصف ا یل یمن حالم خ سوروک
 ..پزشک معالجم انگی ن ی...بھ مکردمینگاه م رهیتو خ

 ؟ یکردی :مثل من نگاھش مسوروک
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..اون عاشقم گشتمیرنمب یوقت بھ زندگ چی :آره..اگھ اون نبود من ھزد ید نلبخ یللیا
 ...بسازم موی گرفت تمام عمرمم.کنارش زندگ م یکرد..و من تصم

عمرشو کنار   ھیکھ بخواد بق کنھیتجربھ نم یرو ھرکس یخوشحال نی:ا سوروک
 ..پزشک معالجش باشھ

 ..عاشقشم یلیخ یلیشانس من بوده...خ نی:آره..ایللیا
ھر  نیو ا گفتی شق خودش مع  بود معلوم نبود اما داشت از ای حواسش نبود  یللیا

تو  فی خف ری..تکردی..سکوت کرده بود..و حس مزدیلحظھ بھ سوروک ضربھ م
 ..داره  نھیقفسھ س ھیناح

 ..تموم شد تحملش
 ..می موضوع بگذر نی ..از اشھی:م سوروک

 ..یحواسم نبود..چرا عرق کرد دی:ببخش یللیا
 ..خوامیآزاد م ی:ھواسوروک

 یللیز کرد...و بلند شد..اجازه دخالت  از اباکھ تموم شده بود رو خودش  یسرم
 یدنبالش رفت..و رو صندل یلل یبھش نداد و خودشو نا متعادل بھ بالکن رسوند..ا

 ..جلوش زیگذاشت رو م ینیری نشوندنش..قھوه و ش
 ..ستی تو سرما خوب ن ای:سوروک..زود بیللیا

طر عالقھ خاب یعنی ھاش گذاشت..و از پشت پرده نگاھش کرد.. نت..  دینشن یجواب
تو  ییساعت طال ی..واقعا بخاطر اون بود...ولخت یریبھم م نطوریاون حالش ا

 داد یم  دییدور نبود گواه از تا یلل یدستش کھ از نگاه ا
  یا  گھید زیقصدم چنکردم..من  جادیوقت براش سو تفاھم ا چی:کاش ھیللیا

و  س براش یضیمر  چیوقت ھ چینزارم ھ دم ی..من قول م.نخوبش ک  ایبود..خدا
 ..بشھ کھ مقصرش من باشم جادیا یتفاھم
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 ونیرو از تلوز یالیسر ھی یلل یمنوال سوروک تو بالکن موند و ا نیبھ ھم یمدت
کھ در بالکن باز شد..سوروک بدون  نی حواسش بھش نبود..تا ا یول کردینگاه م

کھ خواب  یبگھ رفت طرف کاناپھ ا یزیچ ایکنھ  ینگاھ یللیبھ ا یحت نکھیا
  ..مرتب کرد قشویبود..کتشو برداشت و تنش کرد 

 ؟ یریم ی :داریللیا
 :آره سوروک

کھ زدم فکر   ییشد:سوروک بھ حرفا کی بلند شد از رو مبل آروم بھش نزد یللیا
 ..نره ادتی  کردن یشاد  یریبگ ویافسردگ نیا یجلو یتونینشده م ریکن ھنوز د

 .:باشھسوروک
 ..کرد انیزد و دندوناشو نما یلبخند  یللیا
 !ادیبھت م بیو غر بیاون دستبند عج  یساعت بنداز جا شھی:ھمیللیا

 نبود تو صورتش یاحساس یبھش انداخت ول  یباال اورد نگاه چند لحظھ ا سرشو
.. 

رفو بھ ح نی کھ خودشم زده بود جا خورد و ندونست چرا ا یاز حرف یلل یا انگار
 ..زبون آورده

 ؟ یای:فردا میللیا
 امی:م سوروک

وقتھ  رید نی نب نامیا ونیخونھ تلوز یسفارش نکنم برگشت گھی .دنمت یبی:پس میللیا
التھابو  ینخور یزیچ  یلبن ایو   ریکن ش یرو تخت دراز بکش سع ریدوش ھم نگ

شھ  ن کھ تورم پوستت نیا یکھ بھت دادم روش نوشتم برا یی.دارو ھاکنھ یم ادیز
اگھ ھست  ای نشھ  لیتشک یبخون کھ عفونت  کم یوتیب یآنت  حالت اگزما مصرف کن

 .خارج بشھ
 :حواسم ھستسوروک

 .:و مراقب خودت باشیللیا
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دنبالش رفت تا بدرقش  یللینگفت و رفت ا یزیچ گھی تکون داد د یسر  سوروک
  لھجم ھیگرده فقط بر نکھیسوروک در رو باز کرد و بدون ا اطیتو ح دنیکنھ رس

 ..گفت
بھ   یازیوقتھ ن ریباشھ.د ی.تو کوچھ ممکنھ کس ست یسب نا ن:لباسات مسوروک

 .شب خوشست ی اومدنت ن رونیب
خودش نگاه کرد تاپ  ھ؟بھیلباسام چ ؟مگھیدر نگاھش موند:چ  یبستھ شدن صدا با

بدرقھ  یرفتھ بود برا رونیباز ترم ب نیبود از ا یکھ عاد نیبود و شلوارک ا
 ینگفتھ بود:چ!قاط یزیچ نیھمچ گنای نی تا حاال م یول انگی  نیم یحت  ایمھمونا 

 داره پسره
. 
. 
. 

کھ سوروک کجا رفتھ  دادنیاصال بھش نم  ینگران بود آشفتھ بود جواب ایسیپارس
حرفاشو  یگاھ  ایمار نتشینداشت..اما دوست داست بب میدلتنگ بود..حال خوب 

حتما  کردیخودش فکر م ا ب یول  دادی سوال بھش نم دنیاجازه پرس یول دادیگوش م
در حالت دعا بود و   ستشداده د یداشتھ کھ بودا تا حاال بھش شانس زندگ یلیلد

 .. چشماشو بستھ بود رو زانو بود
تا   ستیمجسمت ن نجایبزرگ..درستھ ا یمھربان و بخشنده ..بودا  ی:بوداسیپارس

و روح ت دونمی م یروشن کنم ول شی آراستت کنم بھت گالب بپاشم و برات آت
بودم و   یکار  کویکنم اگھ من آدم خوب و ن  دایکھ ھدفمو پ ه..بھم نشونھ بدنجاستیا

  یبده کھ بھ قلب سنگ  یشتریبھم توان ب رم یقرار بگ نجایکنار شاه ا یقراره روز
شاھو چشمشو باز   نیا کنم یم یمنم سع  بدم رییتغ دشویکنم..کھ بتونم عقا دایراه پ

 یو شاھزاده خانوم مسبر ییمن بھ جا نجای ھ ااگکنھ کھ بنده تو بشھ و تو معبودش .. 
و   کنمیکمک م کشنیم یچھ زجر دونم یکھ م فیبشم پولدار بشم حتما بھ مردم ضع

شب  یآسمون رو تو نجایکن مردم ا تشونی..بودا ھدادمی مرواج  نجایبودا رو ا
اونجور کھ من  نجایشاه ا ی..ول ھیک دوننی کھ خودشونم نم یال یو الھھ خ پرستنیم
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..خودت کمک  شھی اعتقاده پس راحت تر م یده و برکرو قبول ن ینییآ چ یھ م دیشن
 !کن بھ ھر دو ما ...امنو

  دیتنش مال   یھا یکبود یرو یاھ یگ یشد ..رفت کنار تخت..پوماد و دارو ھا بلند
.پتو ھوا عادت کرده بود. یسرد یباد و بوران و حت ی صدابھ  گھ ی..ددیو دراز کش
سقف  بیعج  یھا ی.بھ نقاش...چونشو رو دستش گذاشتد یباال کش  نشیرو تا رو س

 ..بود یچ یداشتن ول یفھومآورد انگار م ی..سر در نمکردی دور لوستر نگاه م
 .....جذاببایز شھی ..مثل ھمدی اتاق باز شد..قامت محبوبشو تو در د در

 ..داد شنیپوز رییبھ نشستھ تغ دنیمھمون لبش کرد و از حالت دراز کش ی لبخند
 ..بای الم شاه ز:س سیپارس

 !ایسیم پارس الس: سوروک
 ..تر شد کینزد

 دمت ی:دو روزه ندرهی بگ تونستیو چشماشو نم کردی با لبخند بھش نگاه م  سیپارس
 ..شاه..حالت خوبھ

 ..ی ار از قبل شد فی تو انگار ضع ی:خوبم من ولسوروک
 ..زد ی کج لبخند
 ..کنم یدگ زنتو  یکھ برا خورمیو خوب غذا م کنمی:من ورزش ھامو مسیپارس

 ..ی:آخسوروک
خودتو آماده کن   یستین ای  یکھ روبراھ  ستیباز کرد:برام مھم ن قشویتھ  دکمھ

 ..یسنگ تموم بزار خوامیم
درونش   یحس ی..ولنطوریھم شمیآماده نبود تمام تنش خستھ و خورد بود روح نھ

عشق...حس خواستن..تو افکارش غرق   ھیعالقھ   ھی لیم ھیبود جدا از ترس.. 
  یگر یشد..و بعد وحش لیپارچھ تبد کھی بھ چند ت  ش ن لباسش از ت یک دی .نفھمد.بو
کھ از شونش   ید یشد.نگاھشو داد بھ صورتش..بھ پوستش...با گاز ثابت.  یھا

 ..نفسش آه از نھادش بلند شد یگرفتھ شد و داغ
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بلند تر شد..دوست  ایس یپارس یشدت داد و صدا  شتری و ب شتریاومده بود...ب  خوشش
داشت بدجور دوست داشت   ل ی...بھش تماشدیبوسیداشت و م یم سھمونداشت ا

ممکنھ با  نشوینوک س  کردی . حس مبود ارشیفقط تابع اخت دیا ..اما اجازه نداشت..ب
نشونھ  نی ا دیآرومتر شا ھبھش بگ تونستینم یحت  یدندوناش بکنھ از بدنش..ول

 !..تساع  نیجا بود...ا نیبودا بود کھ امشب سوروک ا
موھاش   یشد..دستشو بھ صورت نوازش جلو  هریدفعھ ول کرد...بھ صورتش خ ھی

بود. تازه  دهی نگاھو ازش ند  نیتا حاال ا ایسیبھش نگاه کرد..پارس ق یو عم دیکش
..سوروک نوازشات رو نرم تر  د یبھ صورتش پاش یجون یبود..لبخند مھربون و ب

 ی..کھ ببوسھ...ول ردھ و لبش انگشتش رو...سرشو جلو بونرو گ  دیکشکرد و ک
 ...لبش بود سرشو عقب برد..بدنش سرد شد ی چند سانت
 ..یشیاون نم ھیوقت شب چی...تو ھیکنی :نھ تو حالمو خوب نمسوروک

کھ پشتش بھ   یھنشو برداشت ..در حال ریبھ خودش زد و بلند شد پ ی تلخ لبخند
 ..بود ایسیپارس

 !شھیم  یچ نمیاستراحت کن تا بعدا بب ی ارینم فمیک   ستین :حالت خوبسوروک
داره  ی..چھ اتفاقاتویتعجب بھ رفتنش نگاه کرد:حال من خوب نبود  اب  ایسیپارس

..قلب من داره در ی نگاھم کرد نجوری ...چرا اوفتھیبرات م
 ...یکنیم دایبھم احساس پ ی...نکنھ..نکنھ...دارادیم

 ...شونھ بودن نی شد..بودا ا  یرداغ کرد. و لبخند رو لبش جا لپاش
. 
. 

بھ اسم عشق درون   یزیبود کھ چ یتحوالت ناید ..ا و بنشانھ بودا ن انیانگار جر اما
 ی للیخود ا ی کھ فقط برا  یالبتھ احساسات کردیم داریسوروک داشت احساسات رو ب

شکمھ بود  یرو نیگلور یبود و گو  دهیکس..داخل تختش دراز کش چ یبود نھ ھ
خوابش رفت تو  یک  د ینفھم م کھ خوابش برده بود.. خودش  کرد یم اهرو نگ یللیا

 ..غرق تماشا کردن نھمو
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 ..سوروک مھمان اومده بود..و گرم صبحت بودن  یروز بعد برا صبح
 ..یبود ماری ب یکھ مدت دم یاحواالتت شاھزاده شن از

 کسالت داشتم کھ رفع شده کایکھ وات ماری:ب سوروک
 اومده ھاھا نییرعت شراب خوردنت پاکرد:س پرسوروکو   کیو پ دیخند  کایوات

 !:دستورات پزشکھسوروک
  تونمینم زیکال از سھ تا چ تونمی:من صدتا پزشکم بھم بگن شراب نخور نمکایوات

 بگذرم 
!شراب خور خبره!و قمار باز زبر ھیزن باز معروف  کایزد:وات یپوزخند سوروک

 ھستم  انتیدست!در جر
 یبا سوگل یکرد..تو چ یخنده سرخوشانھ ا فتریداشت م  یکھ رو بھ مست کایوات

 ھنوز؟  یھا سرگرم
 آره :سوروک

 امممم یاسپان یاونجا بازار برده ھاست ..دخترا ایاسپان رمیم گھیچند روز د کایوات
 ی دیبفرست چون خودت افتخار نم ندتویغنچھ کرد بوس فرستاد..تو ھم نما لباشو

 !شاھزاده
 !نایترشو و حواست باشھ بھ  ندم ی:تو نماسوروک

 بگم  تبھ  یزیچ ھی یشاھزاده در عالم دوست  گمی!م نا یزد:بھتر یچشمک
 م یدوست بوده باش اد ینم  ادمی:بگو!ھرچند سوروک

کسالتت   نم یبب خواستمی!مزیت  شھی:ھاھاھاھا خوشم اومد خوشم اومد مثل ھمکایوات
 ..رفع شده کھ بلھھھھھھ شده

 :خب؟سوروک
...بد جور چشممو   دتھیمتکار جدخدبرامون مشروب آورد  دختره کھ  نی:اکایوات

  شب  یگرفت بد جور...مھمون منش کن برا
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 ارتھ ی:ھاه!در اختسوروک
 ..:سپاسگذارم سرورمکایوات

 !یبرینکن!حوصلمو سر م ی:پاچھ خوار سوروک
 .....و مھمانو ترک کردیبلند شد از رو صندل  بعدش

 
. 
. 
. 
بود خوشحال  دهیم درشبود بالخره چھ دهیدر روابط با بک بھ اوج خودش رس یلیل

بود با عجلھ اومد طرفش کھ   یللیا کھ دوست ددسای بود حاال تو قصر تنھا نبود..ل
 ..مشغول سرخ کردن گوشت بود 

 .یلیل  یلی:لدسایل
 یدار کارمیچ ھی:چیلیل
 ..یبدبخت شد یبدبخت شد   یلی:لدسایل
 ..نکردم یرست حرف بزن ..من کارد شدهی؛چرااااچیلیل
..اون خواستھ امشب تو اتاق خوابش  ھ یلیبی..اون مرد سدهشاھزا دسا؛مھمونیل

 ..تخاب کردهنا..تورو یبر
 ...دیحرفشو نشن  ھیبق گھید
  ی..اگھ با اون بری بدبخت شد یلی:شاھزاده..شاھزاده بھش اجازه داده....ل دسایل
براش مھم   یچیاون فراماسونھ ھ ی لی..لیبکن شویبردگ برتتیو م خرتتیم
 ..یفرار کن دی ...باگم یم یچ ی شنویم یل ی...لستین

جز بگھ و نجاتش بده بالخره بک فکر کرد..کھ بک زیچ  کیفقط بھ  یلیل اما
 ...بود ایسلطنت 
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. 

. 

. 
موھاشو  یمخصوصش درحال آماده کردنش بودن..داشتن جلو یھا شگریآرا

 ..اعالم کرد  ونویحضور بک ھ ایکھ ھا دادنیحالت م
 خلدا:منتظر بمونھ حاضر شم بعد بفرستش سوروک

 ..:اطاعت سرورمایھا
..عطر  دنیکردن و باز برس کش بتکھ تموم شد لباسشو تنش مر شگرایآرا کار

 ...بھ خودش د یتازه رو براش آوردن..پاش
 .نشست یصندل یکردن روکھ اتاقو ترک  اونا

 کن ییبک رو راھنما ای:ھاسوروک
 ..آشفتھ بود  کمی وارد شد.. ونی لحظھ بعد بک ھ  چند
 ..شاھزاده سوروکم :درود بر سروربک

 شنوم ی:م سوروک
 کنم انیچطور ب وجسارت ر نیا دونم ی:سرورم...نمبک

 نی !راحت .بنش خوادی:جسارت جسور بودن مسوروک
 ..جلو رفت و نشست بک

 ؟ی:قصد حرف زدن ندارسوروک
...سرورم..از  کایرورم مھمانتون حاکم وات...سد ی:سرورم...جسارتمو ببخشبک

 دیبھش  صرف نظر کن  یلیل دادن خدمتکار یبرا متونیتصم
 ..قھوشو با آرامش باال برد سوروک
 ..ی.مرخصبخشمیجسارتتو م: سوروک
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 ...:سرورمبک
  یخدمتکار!برا کی و دادن خبر!نھ دفاع از   ھی:جاسوس کارش جاسوسسوروک

 ؟یمجازات ساده چطور کی با یپستتو فراموش نکن نکھیا
 از جا بلند شد:برو تا نظرم عوض نشده بعد
  کنم ی ...التماس مکنمی سرورم...خواھش م  کنم ی زانو زد:خواھش م اشپ یجلو بک
 ..بگذر یلیلاز 

 ..باال انداخت ابروشو
 خدمتکار برات مھم باشھ؟  کی  دی:چرا باسوروک

لکھ اسبق  م کھ  ی..مدت ھاست درست از شبرو دوست دارم یلی:سرورم..من ل بک
 ..شد د یناپد یدر مھمان
 !بک جوان  یکردیراقبت م م متیزودتر از حر دی شده!با ری:د سوروک

بچھ منو تو شکمش   یلی.سرورم ل....اما مندونمیم کردم  ی:سرورم کوتاھبک
 ..داره

 ..بھ نشونھ تاسف تکون داد یسر  سوروک
 :بلند شو سوروک

 کھ نجاتش بدم  رمیشمارو نگ تیتا رضا رم ینم  دممیبکش  نجای:اگھ ھمبک
  نیکن!و از ا دایرو براش پ یل یل نیزگی!جا کشمتی فت:نمر بھ طرف در سوروک

  !دواج کنزا یل ی و با ل ایب رونیب یبھ بعد از روابط پنھان
. 
. 
. 
. 
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رو   ییشد جعبھ کادو ادهیپ نی شو مرتب کرد..از ماش کت قھیگل رو بو کرد.. دستھ
 ..برداشت و رفت زنگ خونھ رو زد

بود تازه اومده بود..تولھ   رونی ب اونم  دیرو از پشت سر شن یلل یا یبعد صدا یکم
 ..در آورد نکشویگذاشت و ع نیسگشو کھ بغلش بود زم

 .. یاومد ی.سالم..ک..انگی  نی:میللیا
 .رفت جلو ییزد و با خوشرو ی لبخند

 ..رو ناز داد یللی..سالااام کوچولو خم شد و سگ ازمی :سالم عزانگی نیم
 !با عشق  میشد دستھ گلو جلوش گرفت:تقد بلند

 ..قشنگن یلیخ یییدستھ گلو گرفت و بو کرد:مرس یللیا
حرف زدم لباس با دوستم یگالر میتو خونھ؟اومدم دنبالت بر  ی:کار دارانگی نیم
 پر کردن ده یتازه رس ی ت مزون رو با جنس ھاگف
 اونارو بزارم خونھ نیدارم تو ماش دیخر یسر ھیندارم فقط    ی:نھ کار خاصیللیا
نرفتھ..پاکت کادو رو   ادمیتا  یبمونھ..راست نیاشم ..توھی:خب چھ کارانگی نیم

  یسان خوبھ اما گفتن عطراوب یچ  دونستمی باال اورد و جعبھ داخلشو داد دستش:نم
 اما قشنگھ کھیدست سازش حرف نداره کوچ

عطر دوست دارم اتفاقا سر عطرو باز کرد و بو  یل یمن خ ییی:نھ مرسدی خند یللیا
 مھی مال یلیکرد:اووم خ

دوست دارم..جلو تر رفت:چھ لباست   حشوی:خوبھ خوبش رادی ضش پاشنب بھ   کمی
 ..نطوری رنگ موھاتم ھم  اد یبھت م

 م؟ یکنم..خب بررنگ کھی:آره گفتم چون مراسم نزدگنای نیم
 م ی:بریللیا
 ..براش باز کرد نو یدر ماش  انگی نیم
 ..نشست یللیا
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 ..روشن کردن و از اون سر کوچھ خارج شدن نویماش
. 
. 

 ..دیاروم رو فرمان کوب شوی شونیتو دستاش فشار داد و چندبار پ نویاشم فرمان
 یللیا ینقطھ پرت کنھ..ول  ھی از بدنشو  گرھر   نییبره پا خواست یدلش م یلیخ

دور بشن دنبالشون راه   ادیز نکھ ی روشن کرد و قبل ا نوی...ماششدیازش متنفر م
 ی وقت شدیشرده مش فلب ..قکردی م تش یاذ ابونایخ یشھر سئول و شلوغ یافتاد..روشن

  نھیرو بب یللیا ادیزودتر ب خواستی...م  د یدی..مانگی نیم  ی رو ھم راستا یللیا
 شتر یبشھ..ب تیاذ شتریو ب نھیبب  انگی نیرو با م یللیرقم خورد کھ ا یجور یول..

خوشحال  انگی  نیو کنار م د یخندیم  یللیبود..اما ا نیاز حرص خوردن غمگ
اومدن..نگاھشو داده بود   رونیاختمون بس بود...بالخره از داخل اون

 ..دیدیمرو  یل یبھشون...البتھ فقط ا 
 ...شحالھوخ :خوشحالھ...کنارش سوروک

 ..حال من بده یول
مونده بود...احتماال   یشب ھنوز چند ساعت ۹تا تھ دنبالشون بره...تا   خواستیم

 ...بودن رونیشامو ب
بود بغل   یعروسک خرس  ش یکیکھ   زایچ یسر ھی دی..بعد خرشد. نطورم یھم

  کردی کھ سفت گرفتھ بود براش ذوق م م یبھ عروسک ی..و سوروک حتیللیا
 ..حسادت کرد

 یشدن..سوروکم کم اده یکافھ رستوران اون دو پ ھی ی شد..جلو  کیھوا تار بالخره
 ..شد ادهیبعد پ

با   یدور یاون ھرچند شلوغ بود..اما جا یسخت نبود برا ادیکردنشون  ز دایپ
رو تحمل  یشلوغ یللیداشت بخاطر ا ینشست...شلوغ بود ول یادیز فاصلھ

 ...کردیم
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 یللی اونور ترش بود ا زیم  ۶تمام حواسش بھ   رو داد..و  یشام ساده ا  سفارش
ھمھ رو  یتمرکز کنھ..اما صدا خواستی..مکردیم فیبراش تعر ویز یداشت چ

 ..د یشنیم
 ...شدیر مباوجودش تلم  یو اندوه تو  کردیشد فقط نظاره م  الشیخیب

حساب کردن رفتن..سوروکم پشت سرشون..مشغول  انگی نیو م یللیشام ا بعد
 ..حساب کردن بود

  و خنده بود یغرق شوخ وئمر
 ..ارنیبگم ب  یآب معدن  ھی یجون سای:وارمئو

 ..د ید ییلحظھ چھره آشنا ھیاما چشمش  شخونیداد بھ پ نگاھشو
 ...کنھیم کاریچ نجای:شاھزاده؟..ارمئو
 ..از جا شد بلند
 شناسن یمنو م تیپشت زیاون م یاالن بر یبتمرگ شھی:میجون

سرشون  رم یبگ یبھم نزن من دوتا اب معدن وبابا حالمون یمشھور میدی :فھمرمئو
 .شلوغھ

رستوران  شھ یاز پشت ش شخونیپ کیرفت نزد اط ی اروم و با احت  یبدون حرف بعد
 ...نگاھشو بھ کار گرفت

 ...بدونم  دی ھر....باش  ..تونجایا ی:خودشھ...ولرمئو
. 
. 
. 

  کھ دید  نویبود کھ تو کوچشون منتظر بود بالخره نور چراغ ماش ۹  یکاینزد
رو بردن تو و  دایخر انگی نیشد و ھمراه م ادهیپ  یللی..استادیخونشوت وا یحلو
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اون صحنھ  یموقع خدا حافظ   اط یبرد داخل ح  میللیا نیماشانگی نیطرف م نیاز ا
 ..دیلپشو بوس انگی نی م کھچشمش نرفت   یاز جلو

 ...:کثافت..آشغالسوروک
 ن ییپا نویماش شھیبشھ..ش لاتا حال خودش نرم دیکش  یکھ جند تا نفس عاد  نیا بعد

 ...داشت  زوییاز جنس پا ییھا یداد ماه اخر تابستون خنک
 ..باال رفت عیسر یلیشد و خ ادهی بعد پ یکم

شامپو و حموم رو   یط بوفقنکرده بود  شیکرد..ھنوز آرا ییرایازش پذ یللیا
 مبود سوروک لینشھ مشغول آماده کردن وسا رید  نکھیحال بخاطر ا نی ..با ادادیم

 ...خودشو سرگرم کنھ کھ نگاھش نکنھ..کھ دلش نخوادش کردیم یسع
 ..گشتیذاشت و دنبال  دستگاه فشار خون  مگ زیرو م لویاومد و وسا یللیا
 ..ی ای:خوبھ امروز سرحالتر بھ نظر میللیا

 بعد صداشو باال برد   امیآروم زمزمھ کرد :بنظر م سوروک
 ھاتو گوش دادم دکتر کالرک  ھیتوص:
خدا..اھا اھا فشار  ی خوب..کجا گذاشتمش.. ا ماریب ھی  یکرد:پس شد  یه ادنخ یللیا

 ..ام یاالن م سایمادر جونو گرفتم آشپزخونھ حا مونده.وا
 شھ:باسوروک

  یھا ینیریش نی تو بشقابو برداشت...عادت کرده بود بھ ا ینیریاز ش ی ا کھیت
 ..کردیدرست م یللیکھ ا یخونگ

 ..رو مبل نشست اومد و با دستگاه و کنار یللیا
..گردنبند  دادیخوشرنگش پوستشو قشنگ تر نشون م ریاز بود و حرلباسش ب قھی

 ..محو گردنش رینازک و زنح
 ..صابون و شامپو یبو و

 ..کنھ کھ خراب شھ..باز یکار خواستی...اما نمکردیم وونھیداشت د سوروکو
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 ..گرفت فشارشو
 ؟یندار در؟سردی خورد یشور زیباالست چرا؟ج کم ی:فشارت یللیا

 ..شور نخوردم.سردرد ھم ندارم  زی:نھ چسوروک
 ...کنم اگھ فشارت باال باشھ خطرناکھ ق یتزر د ی:اووم..اخھ نبایللیا
 

 شھی من ی:طورسوروک
 ..شھیم یطور  دونمی:من م یللیا

  شد شد می:طورسوروک
   قشینگاھش کرد..و ھمونطور کھ انگشتاشو دو طرف شق  ینیریبا اخم ش یللیا

مفصل حرف  شبیسوروک د یحرفا بزن  نیانشنوم از  گھیحرف زد:د داد یفشار م
 ..برهیفقط زمان م یشیتو خوب م میزد

 ...رو دستش گذاشت دستاشو
 ..دوننگاھش م یللیا

 ..برهی:آره..زمان مسوروک
  یسوروک رو انگشتا یدستا یسرد  یاحساس ترس بھش دست داد..ول یللیا

 ..بھش داده بود می..احساس خوبفشیظر
 ..دی خودشو تو بغلش د نآ کی

 ..بھ خودش فشردش یکم سوروک
 ..یچی..ھیللی ا یچیبپرس...ھ یزی بگو..نھ چ یزی:نھ چسوروک

استرسش گرفتھ بود..چرا تن  یگھ بست..ولب یزیچ خواستیلبشو کھ م یللیا
دقت نکرده بود..احساس   ایسوروک سرد بود..اونبارم کھ بغلش کرد سرد بود..

 ...نتونست تکون بخوره ی..ولد ی..خودشو عقب کشگرهی مش تپ  کمیکرد قلبش داره 
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  یللیا یموھا یقطره از رو  یللیچشماشو بستھ بود..و دور از چشم ا  سوروک
 ...دیچک

 ...ومدیبود کھ تو خونھ م ییندول ساعت تنھا صدا پا یصدا
 
 
 

متوجھ نشھ پاک کرد  یلل یکھ ا یبود...با دست جور ستادهیزمان ا
 .. دراشکشو...آغوششو آزار ک

 تش ینخواست اذس  نگھ پ یزی..بھش گفتھ بود چکردی ..نگاھش مستادیثابت وا یللیا
 ..کرده بود شضیبھ مر میکمک روح نطوری ا  دیکنھ شا

 اومده باشھ نییپا  دوارمیام رم یگیفشارتو م گھید  کم ی:یللیا
 ..تکون داد یسر  سوروک

 ..کرد شتریفاصلشو تو نشستن ب یو کم دیلباسشو باال تر کش قھی یللیا
 ؟ینی بب لمی ف یخوای:میللیا

 :حوصلھ ندارمسوروک
خوشت   دیتو ھم نگاه کن شا یخوای دوست دارم م و سلایر لمیف  یلیخ من ی:ولیللیا

 .اومد
 :باشھسوروک

کھ انداخت  یگذاشت و پاشو رو پا انداخت و از لحظھ ا خواستویکھ م یکانال  یللیا
خوب بود   یا نھیھر زم وتدادن  حیتوض یتو یلی دادن خ حی شروع کرد بھ توض

 .شدیتر م یبود دوست داشتن یدوست داشتن
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دستش بود و ھمونطور انگشت اشارشو بھ سمت کارکتر گرفتھ بود  ترلکن
 !ده یگوش م  کردیوانمود م یول ی لیا یسوروکم فقط محو تماشا

ھم در   نایصندوقدار اون رستورانس کھ گفتم بعد ا  نیا نھیب یج نیا  نی:ببیللیا
 ..یخندیم یسوروک کل ھی طنز باحال ھی دونھیباباھھ نم یول نارتباط 

رد و غرق تماشا شد کوسنو بغلش گذاشت..سوروکم نگاھشو داد  ک دایز صداشو
مخصوصا    زدیم دید  ویللینفھمھ ا یللیبا گوشھ چشم کھ ا یو ھر از گاھ ونیتلوز
 یوقت  ای..رفتیو غش م  دی کوبی خنده دارش دستاشو بھ ھم م یسر قسمتا یوقت

ذاشت  گ  سلایر  یبا تماشا  قھیدق ۴۰..خوردیاز پاپ کرن و م کردیمشتشو پر م
 ..کردیم یزرد خنده کوتاھ ھی  گرفتیاوج م یللیقسمتا کھ ا یسوروکم سر بعض

دوست دارم   یلیخ  شویانیپا تراژ یت نیکرد:ا ادیصداشو ز یلل یتموم شد..ا بالخره
  قشنگھ توام نیبب

 یدوست دار الویسر یلی:خسوروک
قشنگ .. دوستش دارم  نقدری ا دمیاز دست نم قشمیدق ھی:آره بابا سھ فصلھ یللیا

 نبود؟؟؟
 ی:تو قشنگ بودسوروک

نزد..   یدرشتش نگاھش کرد..حرف  یو با چشما دییلبخندش کم شد..لبشو جو یللیا
 ..ونیو برگشت طرف تلوز

 
شد و بالخره دو سھ بار بعد چک فشار خونش کھ بھ حد نرمال  یسپر زمان

ش کھ دوز ییو دارو د یجد یشروع کرد با سرنگ ھا  ویبود جلسھ درمان هدیرس
 ..باال تر برده بود یرو کم

خوب از خودت مراقبت  نیاصال نمونده آفر شبید قاتیتزر ی:سوروک جایللیا
  موندیدو سھ روز م د یکم کم با یکرد

  نطورنیا رای:ومپاسوروک
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کھ  ییسوزنا یالکل دستش جا  ھ..با پنبمونھیزخم نم ی:جالبھ.خب خوبھ جایللیا
 ..کردیرو پاک م شدیم یخون

 د؟یخوریھا ھم م ریشما خون ومپا ی:راست یللیا
 :نھ سوروک

 :پس کال شکارتون آدمھیللیا
 ھست  گم ی د یزای:نھ الزاما.چسوروک

 مثال  ی:چیللیا
 یزی:ھرچسوروک

 ..:باشھ نگویللیا
 زدی م یللیخود ا کم حرف بود استارت ھمھ حرفارو یلیسکوت..سوروک خ دوباره

ھ و حرف بزنن زنچون کال عادت بھ سکوت نداشت ھمش دوست داشت حرف ب
  ادشیقبل  قھیکنھ..بغل کردن چند دق  یرو ادهیز دیترسیبازم م یباھاش ول

 ..اومد..فکرشو منحرف کرد و باز حواسشو داد کارش
 ..موارد جذب شھ  دیبمون برنگرد با نطور یمدت ا ھی:یللیا

 :تشنمھسوروک
 آب زم یریبگذره برات م قھی:بزار چند دقیللیا
 

 :باشھسوروک
 ..زد یسر حرف گوش کن.بھش چشمکپ نی :آفریللیا
مطالعشو چشمش گذاشت و باز بھ  نکیرفت مبل روبروش نشست و ع یللیا

 ..وارد کرد  دویپروندش گزارشات جد
 ...فعال مجبور بود یدوست نداشت ول دنویچشماشو بستھ بود دمر خواب سوروکم
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صرف  من یبود خواست برداره ول انگی نیبلند شد م  زیرو م یللیا یگوش برهیو
نوشتن   نیح ی..دوست داشت مراعاتشو بکنھ..گاھزدیشد خودش بعدا بھش زنگ م

نرم  یلیکھ رفتھ رفتھ خ ییطرف رفتارا رفتیو فکرش م کردی بھ سوروک نگاه م
 ...ردک یم یچیشد..و دوباره خودش افکارشو ق

 
دردش سوروکو کم حرف ترم  یو مقدار  دی چون درمان طول کش و دیشب رس اخر

خودشم   ی للیدرون گرا بود..بالخره تموم شد ا دادی نشون نم یزیچ یولکرده بود 
 ..دیکشیم ازهیخستھ بود و ھمش خم

 ..دم در بدرقش کرد تا
بھ بدنش داد:ھوووف   یبود کش و قوس  ختھیبھم ر زیرو م یتو خونھ کل برگشت

  اد یقد خوابم م ھبرم جمع کنم چ
متوجھ  کردیمرتب م زویمداشت  یھم گذشتھ بود..وقت ۱۲نگاه کرد از  ساعتو

  کھیبھ موقع بود!مراسمم نزد یبرگھ چک شد ..برداشت و نگاھش کرد:مرس
و فنجونارو   دییخرجمون باال رفتھ اونو رو مبل گذاشت و بشقاب ھارو ھم چ

 ل کاسھ و برد آشپزخونھ اتداخت داخ
 
. 
. 
. 

  و منگ بود بخاطر دارو ھا جی گ یمتعادل بود و سوروک چون کم نیماش تسرع
خوابونده بود..از شھر خارج  نویماش یسوزش داشت صندل قاتیتزر یتمام جا  و

  یشد درست از کنار اتوبان اون شب گذشت..چند لحظھ توقف کرد و براش تداع
 ..شد
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  یمخف یبھ دروازه ھا  تیشد و ..در نھا یدوباره راه افتاد...وارد جاده جنگل بعد
در  گھی د یھا نی .کنار ماش..دم در بھش درود فرستادن ی نگھبانا دی ھکتو رس

 ..شد..جکسون فورا اومد سمتش ادهیمحوطھ قصرش پارک کرد و پ
 :سالم شاھزاده حالتون خوبھ جکسون
 ..:بلھ خوبمسوروک

خره الکردن تا ب می پلھ ھا دونھ دونھ براش تعظ یرو یکنارش رد شد نگھبانا از
 ...اب بودنخو ھی قصر شد..خلوت بود جز افراد نگھبان احتماال بق یوارد سرا

 
 .سر و صدا و آروم سوار آسانسور شد و اتاق خودشو فشار داد یب ھش یھم مثل

 ..در باز شد یم ی ...بعد تاوارهیداد بھ د  شویتک.
 ..کردنمی و ھانا تعظ  ایھا

 .. بره داخل اتاقش خواست
 ..ستنوا خ دارتونویچند بار اجازه د  ا یسی:سرورم پارسایھا

 منو حاضر کن یسرا.حرمای:ھاسوروک
 :چشم شاھزادهایھا

استراحت  خوامیخستم م ستی گرفت:نھ نھ..برگرد الزم ندر رو تو مشت رهیدستگ
 کنم 
 ..دییفرمای:ھر طور دستور مایھا
 نشده؟؟ بیشاھزاده عج  یدر رو بست ھاتا جلو اومد:بنظرت رفتار ھا یوقت
 ..نداشت یبھش کار یول ایس یپارسق رو رفت اتا  شب یآره اتفاقا..د:ایھا

 ..:مھربون شدهھانا
 خوشش اومده؟ ایسی:بنظرت شاھزاده از پارسایھا
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 جذابھ  یلیخ  سیحق داره پارس ادیخوششم ب یباال انداخت:ول یشونھ ا ایھا
 ..زنھیداره از منم جلو م یرزم  یباھوشھ...تو ھنرا  م یلی:خھانا
 شھ؟ یشق ھم معاما  یخیاده اصال مگھ شاھز یلو.. دیاخندیھا

 کرده ر یی..اما رفتارش تغدونمی:نمھانا
 ...:تازه دو روزه مشروبم نخوردهایھا

 :چھ خبره ایمار
 شاھزاده برگشتن یچی:شب خوش مشاور..ھایھا

بھ در اتاق نگاه کرد و جلو رفت ھانا جلوشو گرفت:ھنوز اعالم نکرده کھ  ایمار
 نھ بانو  ای  یاجازه ورود دار

 
 ..خودم یپا  تشیئولمس ..اما دونمی:مایمار
 ..:باشھ مشاورایھا

 ..دی:نگران نباشایمار
 ..رفتن کنار
 ..در رو باز کرد و داخل شد ایمار

 ی:گفتھ بودم حق اومدن ندارسوروک
 ..تر رفت جلو ایمار
 ن؟ی دی...حالتون خوبھ؟دراز کشی:سرورم..فکر کردم بالکن ایمار

 ..:خوبمسوروک
 ..تختش و نشست کی رو برد نزد یو تر رفت..صندللج ایمار
 ..:سرورمایمار
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 :بگوسوروک
   ریذھنتونو درگ یا ھینگران حالتونم...من مشاور اولتونم..اگھ قض یلی:خایمار

 ....من معتمد شمام دی کرده خب بھ من بگ
 

 ..د یکش ینفس سوروک
 ...:سوروک...با من حرف بزنایمار

 کنھ؟ ینم تتیذا یداخلش  یرابطھ ا ای:مارسوروک
 ..شو انداخت:سرورم..متاسفم کھ نتونستمسرچند لحظھ  ایمار

 :فقط سوالم سوروک
 ..کنار رمئو من آرومم یلی:خایمار

 نکن یرو ادهیز  ی:باشھ.ولسوروک
 ..:چشم سرورمایمار

 ی بر یتونی:م سوروک
داخل   یزیشاھزاده...و چ ستیندارم...حال شما خوب ن ی:من احساس خوبایمار

 ارمیبھ زبون ب ترسمیذھنمھ کھ م
 اریبون بز :بھسوروک

 .ن؟؟ی کرد  دایپ ایسیبھ پارس ی:شما احساسایمار
 ...نداد  یجواب
و جذابھ ھمھ  بایاما ز ستیھست درستھ اشراف زاده ن بایز ایس ی:سرورم پارسایمار

..اگھ میندار  ی..ما باھاش مشکلھیو واقعا زن با استعداد رهیگ ی م ادیخوب  زویچ
ندونھ  یحت یکس میدی پوشش م  ی ممنوعھ جور نیو ا هدازیآدم  نھیا ھیقض
 ..میدی...و کنارتون قرارش م زادهیآدم
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 ای:مارسوروک
 :بلھ شاھزادهایمار

و زود  ینده تو مھربان   ادی ایسی بھ پارس زویخوبھ اما ھمھ چ  یریگ ادی :سوروک
کرد   یرو ادیز یدی اگھ د یمحکم باش و گاھ یول  یکنیم گرانیاحساس خرج د

 .رهیبگ دای زویاجازه نده بخواد ھمھ چ کن  ھشیتنب
 ..د یکنیم  تش یترب ییزایچ ھی  یبرا دی:حدسم درست بود...شما دارایمار

بودنت غرق نشو..تو   ایدر مار ادیبمونھ ز ادتیفام  زد:حر یپوزخند سوروک
  یافرادم نیکھ از برتر یدونیبعد خودم بھ توئھ..م دمی..و من ام یمشاور

 ..گذاشت نش یس یجلو وکرد و دستش یمی تعظ  ایمار
 ستم ین فیھمھ تعر نیا قی:الایمار

 ..حواست باشھ..شب خوشینبود مار فی:تعرسوروک
  :شب خوش...سرورمایمار

  مھیرد شد بھ در اتاق کھ ن سی اتاق پارس یاز جلو ی..وقتسوروکو تنھا گذاشت..
رو  وتما ھزارتا بھتر از  خیکھ شاھزاده چند سال   یدار یباز بود نگاه کرد:تو چ

  تتی بزرگ داره..بھرحال من حما ی رش فکرا س تو تو  ینخواست..اما برا
 ...یرو بشکن کھ طلسم یھست  یتو کس دی ..شاکنم یم
 
. 
. 
. 
شد و بھ گوش خود  ادیھمون دو سھ روز پچ پچ ھا تو قصر ز د یطول نکش ادیز

مراقب    شتری ب سیکرده پارس  دایبھ اون پ یرسوند کھ شاھزاده احساس  ایسیپارس
چند شب   نیھ دلش خوشحال بود..درستھ ات بود و تھ یا نھیرش تو ھر زماترف

کھ داره  وددلگرم ب گرانیاز حرف د یسراغش نرفتھ بود..ول گھیسوروک د 
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خودشو  نیتو ھوا زدو و با تعادل رو زم یا گھیافتھ..چرخش د یم یاتفاقات
 ..بھ دعوا پرداخت یفرض فیو با حر شدیگرفت..موھاش تو ھوا پخش م 

 ..ره گرش بودنظاو رمئو از دور شاھد و ن ایرام
 ..دهش دهیورز یلیخ س ی:رمئو پارسایمار

 رهیگیرو م ا یھا ایھانا  یبره جا  شیطور پ  نی:ارمئو
 ی کنیفکر م یکم زی:بھ چایمار

 :چطوررمئو
 کھ ملکمون بشھ م یشیم  نیشاھد ا یبھ زود  کنمی:من فکر مایمار

 ..:ملکھ؟؟رمئو
 ..داره  یتوجھ خاص ش ھ:اوھوم شاھزاده بایمار

 ایبھ ھم..دوست نداشت تا مطمئن نشده مار ییزایچ   خوردیو فکر نمت رفت رمئو
 ...بزاره ییزایچ انیرو در جر 

 
 ..اومدن تارزان کالمشون قطع شد با

 م یجلسھ دار میبر دی:مشاور باتارزان
 ..کرد یکوتاھ  می بھ رمئو زد و رفت و رمئو و تعظ  یلبخند ایمار

نگاه کرد:ممکنھ رفتن تو شاھزاده  ایسیبودنو حلو تر رفت..بھ پارس کھ روش یپل و
..تو ھمھ ییتوانا یلیکرد:تو خ زیبھ شھر بھ تو ربط داشتھ باشھ؟؟چشماشو ر

 ...؟یملکھ ھکتو الس تو بش  یممکنھ روز یعن ی...زیچ
 ..تر رفت جلو

 ..ندارم ی:چرا احساس خوبرمئو
 ..داخل ذھنش رد شد یری تر رفت..تصو جلو
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 ...یچ یعنی:وئمر
نگاه کرد و  سی...دوباره بھ پارسد یند یزی ..چدیرو ند یکس ی..ولردنگاه ک اطرافو

 ...ندارم بھ تو  یبھ فکر رفت:احساس خوب
 
. 
. 
. 

کھ  یستیاز رو ل نوشتنی داشتن م  انگی نیدعوت شده رو با کمک م راداف ی ھا اسم
مراسمو برگذار  هدنیتھ آھفکارا انجام شده بود و ظرف  بایتو کاغذ بود تقر

 وهیم وهیاز داخل ظرف م یگاھ  نوشتنی..ھردو ساکت بودن و مکردنیم
 ..داشتن یبرم

 م؟ یخانوادتو دعوت کن یخواینم  ی:مطمئنانگی نیم
 :آره مطمئنم یللیا
 تھی:اما عروسانگی نیم
کنم   یکردن من بخوام خودکش یکار دی کھ با یط ی تو شرا خوامی:گفتم کھ نمیللیا

 ازدواج یسنگ بندازن جلومون برا یممکنھ حت شھی م ناداست  زماآلن با
 یدونیھر طور خودت م زمیباال انداخت:باشھ عز یشونھ ا  انگی نیم
کھ اومده بود برا درمان حقوقمو داد فکر   شبیسوروک د انگی نیم ی:راست یللیا

 ..مراسمھ الزممھ کی نزد دونستیکنم م 
جھ قد پرو بود اون شب  م تفویم ش ادیلطف کھ نکرده..ھر وقت  فشھی:وظ انگی نیم
 شر التھ ی ول ھیاول فکر کردم ادم خوب ادیازش بدم م شتریب
  ستی:نھ بابا شر الت نیللیا
 د؟ یچطور بھ من پر  ید یند زمی:خانمو!عزانگی نیم
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 کردیبود دخالت م رھگذرم  ھیاونم نھ  ی :خب تو منو ھول دادیللیا
  نیقدر مونده تموم شھ ا ھچ یفت گ .خوب شداد ی:ازش دفاع نکنا خوشم نمانگی نیم

 بره می زود ردش کن نایدرمان ا
 امکان داره بازم طول ببره ختھیباز بھم ر طش ی:اومم..شرایللیا
 گھ یزود خوبش کن بره د یدیلفطش م ی:ھووف...تو ھم دار انگی نیم
 شھ  لیتکم  دیبا شھی..خب دوره درمانستیکھ دست من ن  نیا زمی:عزیللیا
و پروندشو   ستین یبگھ راض  خواستیش بود..مرھ چ یرو م یحاال اخم  انگی نیم

 ..یللی..حقوق خوب و ذوق اگفتی نم لیبھ دو دل یبده..ول لیتحو
شبا درمانو انجام   ادیاونم فقط م   نیروبرو بش زارمی:من طلق خواستت اصال نمیللیا
  یمنھ وقت ھیحاالتش شب یلی..خ  نیانگار افسردست ا انگی نیم  یدونی..مرهیم دهیم

 ..برام  یدواور بمشتو 
 براش ی:مشاور نشانگی نیم
منم افسرده   ترسمیساکتھ م یلی..اونم خ زنمیباھاش حرف م ی:ھاھا ..نھ بابا ول یللیا

 کنھ
 انگار ی:نگرانشانگی نیم
اشھ تو درمانش روند کندتره پس تا  نداشتھ ب ھیمنھ روح ضیباشم مر  ھیع ی :طبیللیا

 بدم  ھیبھش روح کنمیم ی بتونم سع
 
  خوادیخونمون مشترک شد من دلم نم م یبھر حال ازدواج کرد :ھووفنگای نیم

 تو خونم  اد یب  شمیسا
 :چرا؟یللیا
 اد ی:چون خوشم نمانگی نیم
 از شغلم یمنھ و قسمت ماری:اونجا خونھ منم ھست..و اون بیللیا
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 ری بگ میشتری :تو برو خونش پول ب انگی نیم
 ودم؟؟خ خونھ ادیاون ن یمن برم خونش ول یحاضر ی عنی:یللیا
 یزنیبد حرف م ی:دارانگی نیم
مرد  ھیبرم خونھ  ده؟؟؟منیاجازه م رتتیغ اتو؟؟؟اصالی زنمی:من بد حرف میللیا

تو   ادیب یامن منھ...فقط چون دوست ندار  ط یخونھ خودمون مح ادین یبھ؟؟؟؟ولیغر
 !خونت؟

 ..یمنو قورت بد کھیپسره نزد  ن یھا سر ا ھیچ ھی:کافانگی نیم
 
خونھ   یگ ی م ی...از االن داریخودت ستیئلم اون پسر نسمدادم  ن :نھ قورتیللیا

 ..رمیگ ی مطب برات م ھی دونمیچھ م ایخونمون   یمن..انتظار داشتم حداقل بگ
و  یپسرست ھزار بار جلو چشمم ازش دفاع کرد نی ا قایلت دق:چرا مسئانگی نیم

 لحنت خاصھ یزنیدربارش حرف م یوقت
 یخوایم یانداخت:چ  زیم ورکارو ودنگاھش کرد و خ یبا ناباور یللیا

 ...باش بگو تعارف نکن ؟؟؟؟راحتیبگ
 
بھش حساس بود رو  یللیھاش کھ ا یداور شیپ شھی کرد..مثل ھن یقاط   انگی نیم

 ..شروع کرد صداش رو بلند کرد
  یاست کال دقت کرد  انیاست جھ حاجت بھ ب انیکھ اع یزی:تعارف؟!چانگی نیم

 ..بود  تلھ سگتواومده ..اولش کھ  نیا یاز وقت
 ..ھی..اسم داره..تولھ سگ چشی دی:خوبھ خودت برام خریللیا
..تو ھمھ  ایاھا اھا سوربود؟؟ یاسمش چ یکرد دایکھ پ  ق ی:بعد اون رفانگی نیم

 ..شھیھم  یداد  حیرو بھ من ترج
 ..الل یللیقرمز شده بود و ا صورتش
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 ..ادامھ داد  انگی نیم
 ..تا پاکتارو برداشت چند

 ..نمیباتو برنامھ بچ امیکھ ب  زنمیخر نفھم از کارم م نموقت  ون:اانگی نیم
 ..سرشو کج کرد و چشماشو بست یلی..ایللیپرت ورد تو سر و صورت ا پاکتارو

تو خودت  زمینگفتم..عز یزی تورو خدا آروم باش آخھ من کھ چ انگی  نی:میللیا
 ...یحساس شد 

اصال   ییزا یچ ھی دیبا ینم ؟؟؟زنییفھمیم ی:نھ حساس نشدم..تو زن منانگی نیم
 ..اآلن برات روشن بشھ نیھم

 
 ..اخھ..چرا زده بھ سرت باز نیلحظھ بش ھی..تو ییزای:چھ چیللیا
 ..بھ سرم؟؟؟؟آره؟؟زده بھ سرم زده بھ سرمممم ؟؟؟زدهیگفت ی:چانگی نیم

باعث  شھی و شکستن ش  لیافتادن وسا یجلو پاش و انداختش..صدا یزد بھ عسل لگد
 ...قدم عقب بره ھینھ و  بز غیج  یلیشد ا

 ..عقب تر  یللیجلو تر رفت..ا  انگی نیم
..من غلط کردم..بابا  یکنیم نطوریدا اروم باش..چرا اتورو خ انگی  نی:میللیا

جون  فروشمشیباشھ م ی...سگم اگھ دوست ندارمارهی ب ھیاصال گور باباش فقط 
 ..مال تو بود نگھش داشتم

 ..داد یو داد و ب کردیم یفحاش ودورده ب یقاط  زوی اما ھمھ ج  انگی نیم
 ..زدیبود و قلبش تند تند م دهی ترس یللیا
گفتم برو خونش بدتم   پش؟؟انگاریت ای افش یق ای:پولش چشمتو گرفتھ؟؟انگی نیم
 ...من امتحانت کردم ومدین
  یفھمی..تو لصال نمی..بھتره خفھ شیگیم  یتحمل ندارم..بفھم چ گھی؟؟؟دی:چیللیا

 ..ینطوریا شھیھم..یگی م یبھ ک و یچ یدار
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دفعھ صورتش   ھی زدیکھ م ییشد..اما وسط حرفا ریکرد و درگ ی قاط  م یللیا
منو  یکنیم ی دار کاری ....چانگی  نیسوخت..دستشو رو گونش گذاشت:م

 ؟؟؟؟؟یزد
  اخادب و گست یب  یلیبزنم..خ خوادی:اره زدم..دلم خواست بزنم..دلم مانگی نیم

زورش بھش   یللیا  دادیش مو عقب ھول زدیبھش م یلیس  نطوری..و ھمیشد
 ..دیرسینم

اومد و   رونیب  یللی..خون از دماغ انیسر موھاشو گرفت و پرتش کرد رو زم اخر
 ..کش موھاش باز شد 

 ..چرا..فقط تو شوک بود دیفھمیاصال نم یللی شده بود..و ا وانھید  انگی نیم
مادرش بھ خودشون آوردش:چھ   یصداھ بزنھ ک یلل یلگد بھ ا خواست

چھ   نجایا یللیا انگی نین؟؟؟می نھ رو رو سرتون گذاشتوخبرتونھھھ؟؟خ
 داغونھ؟؟ نقدیخبرھھ؟؟خونھ چرا ا

 ..دیکش  یقیچشماشو بست و نفس عم  انگی نیم
 ..مادرم اومد ی ...شانس اوردی:شانس اوردانگی نیم

 ..سمتشون دیگذاشت و ھول دو نیرو زم دایخر مادرش
گفتم   یکردم..ج ییا؟؟مگھ خطا ھبھش نگاه کرد:جرا شانس اوردم؟؟؟ ھیبا گر  یللیا

 ..شد زد بھ سرش وونھید ھوینزدم... یمگھ..مادر حون بخدا من حرف
احمق..باز سمتش ھجوم اورد کھ مادرش نزاشت و  یخودت وونھی:دانگی نیم

 ...رونیفرستادش ب
 

 ..و داغون بود ختھیبھم ر خونھ
ھ مسرش داد  بنکرد بلکھ کامال خقو  یھ تنھا با حرفاش کمکمن انگی  نیم مادر

بود  ختھی بھم ر یللیو اخرش چون اعصاب ا ھیچ ان یبپرسھ جر یحت نکھ یبدون ا
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بحث راه انداخت کھ  ھی نکھیتنھا باشھ..و مادرش بعد ا  خوادی بھش گفت م  یاساس
 ..گذاشت رفت نایکرده و ا  رونم یعروسم از خونھ خودم ب

 ..تن داغون ھیقلب شکستھ..  ھیو موند  یللیا
 ..خونھ جنگ زده و
و احساس   کردیافتاده بود بھ اطراف نگاه م  نیھمونطور کھ رو زم یناباور با
کھ بھ زحمت مرتب کرده بودن و  ییحالت تھوع داره...بھ ماکت نامھ ھا کردیم

افتاده بود..ظرف  نیزم یشده بود..رو سی شده بود نصفش خ ف ی..حاال کثتیحساس
کرد..باعث شد   ردوا کھ بھش  یبود شکستھ بود...فشار عصب  ادی یک ھاوسعر

 !ھیچشماش زودتر بستھ شھ..با گر 
 
 
 

شده بود..خون خشک شده خارج شده از دماغشو  نی گچشماشو باز کرد..سرش سن
 ده بود؟؟ش بود..شب کی..خونھ تارکردیحس م
پاش خواب رفتھ بود..اول   کمی طرف سرش گذاشت و از جا بلند شد..  ھی دستشو

بود جلو رفت ..خم شد   ختھی امال بھم رککھ کرد برقو روشن کرد..خونھ  یکار
..و اشک تو چشماش حلقھ از پاکتارو برداشت..دستاش لرزش داشت یکی

 ..زد...دستشو تو موھاش برد
 ...:آخھ چرایللیا

 ..:بھ جھنمنیو ..انداختش زم دی کش یارد  صدا نفس
حتما حموم   دیشب بود..بدنش خشک شده بود حس کرد با ۸رو نگاه کرد   ساعت
..عشق  یزندگ  نیفکر کرد..بھ عاقبت ا زایچ یلیداخل وان نشست بھ خ یتقبره..و

..بھ گذشتھ تر..سوروک و سگ بھانھ نبود؟؟قبل  کرد یاز داشت فکر مبود؟ب یکاف
  ھیعاشق بود..باز فکر کرد..سر  یللیا  ینا اختالف داشتن..ولاواومدن سوروکم 
 یبود؟اصال کار  راز ھم دو اشونیحل کنن چھ قدر دن تونستنیاختالف ساده نم
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شده بود   کرد یداشت فکر م یبود؟ول یک   ایدعوا و قبل نیمقصر ا نکھینداشت بھ ا
..چون شتدا یقدم برم یآشت یبرا  یللی..ھروقت کھ دعواشون بود..ایحالت شرط 

اصرار  یلل یا یاتفاقا مھمھ..چرا وقت ی..ولکرد..باز فکر ستی مھم ن  ینوبت گفتیم
انگار   یاما حت کردی ھر طور بود تالش م دیبا انگی نیکرد خانوادش نباشھ؟م

 ھینگفتھ بود کھ کتک زدن  انگ ی نیم ن ید مگھ ھمدوست داشت..دوباره فکر کر
خودشون   یشن؟برای عوض م ما قشنگ؟آد یکو اون حرفا ست؟پسین یامر انسان

مشترک نبود؟من   ی..باز فکر کرد...خونھ من؟مگھ زندگ رن؟یگیشعار بھ کار نم
..دستشو باال آورد بھ کردیم م یباھاش تقس زویھمھ چ یلیاوجود داشت..پس چرا 

 ...حلقھ دست چپش نگاه کرد..کف رو از روش پاک کرد
 

..انتخابھ..انتخابش  تھ یابد ھیه را نی...استیحلقھ ن ھی حلقھ فکر کرد کھ فقط   نیا بھ
احترام و    ی بود ھم دارا بایکرده کھ ھم ز لیدختر تحص ھیدرست بود؟..
..عاشق  کردیحمل مبستھ رو ت دیو عقا شد یخور م یسرو ت دیپزشک!چرا با

  انگ؟پسی نیبھ م خورهیفکر کرده بود م ن یبود..فقط عشق؟اصال چند درصد بھ ا
قضاوتش   یجور چی ھ  کردیم یو سع تذش گیمانگی  نیم یچرا اون از خطاھا

 یبچشون اونطور فحاش  یجلو انگی نیو م  شدنینکنھ؟اگھ فردا بچھ دار م
مادرشون قائل   یبرا یاحترام  ایجامعھ بدن؟ لیتحو یبچھ درست تونستنی ..مکردیم

 بود؟؟
 ..کف ریکرد..و سرشو برد ز ادیآورد و فشار آبو ز ادشی انگوی نی م یحرفا

. 

. 

. 
افتاده  یجواب نداد..چراغ خونھ کھ روشن بود..اتفاق یفشار داد ول گوزن  یبار چند

 بود؟؟
نگران .دست خودش نبود .عقب رفت و بھ پنجره باز خونھ نگاه کرد یکم

  می خودش قرارو تنظ  ینبود کھ جواب نده اونم وقت یطور دختر نیا  یللی شد..ا
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قفل در کم کرد و  ا مھم تر بود..فاصلشو ب یللیا یول  کردیکارو م نیا  دی کرد..نبا
استفاده   روشینقفل گرفت و چشماشو بست..از  یمتمرکز شد کف دستشو روبرو 

تو   یللیا  نیداخل شد و در رو بست ماش نھیبب یکس  ھنکیکرد..و در باز شد..قبل ا
 ..بود دهیبود و تولھ سگش کنار استخر خواب اط یح

 ..:دکتر کالرکسوروک
عطر مردونھ رو   یپلھ ھا رفت باال..بوز نبود..ا اط ی..پس تو حدینشن ییصدا یول

 ...کردیحس م
 یقو یلیخ شمی نداشت اون حس ش یتر رفت..و قدماشو تند کرد...احساس خوب جلو

 ..داشت
 ....درو تند باز کرداستفاده کرد  میباز وردن در داخل  یبرا روشیدرگ از ن بدون

 ...:دکتر کالرک...خانم دکترسوروک
در رو کھ گرفتھ بود ول کرد..و بھ   رهی...دستگ ستادی انگاه کرد...چشماش  اطرافو
 ؟دزد اومده بوده بود؟  یعنیرفت.. ختھیبھم ر لیشکستھ و وسا زیم طرف

 ..تر رفت جلو
 ...یللی:ا سوروک

 ..صداش زد چندبار
 ھیپا ریاومد..ز  نیی ..از پلھ ھا پادیشن ویگوشزنگ  یپلھ ھا باال رفت..کھ صدا از

 ..شد یخاموش مو روشن  ینور صحفھ گوش یعسل
 ..کردی م تشیداشت..نورش اذ برش

 ..شد و رفت تو بالکن یگوش  الیخی..ب  شناختیرو نم شماره
 ؟؟؟یللی:ا سوروک
بدونھ چھ خبره...چشماشو بست و ھفت چاکراه   خواستیتو...اول دلش م برگشت

 ...رو بھ کار گرفت
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 ھا تو ذھنش باز  صحنھ
  ..شد یداشت م یساز
 یو شلوار  زیو بل سی خ یبا موھا یلیا.چشماشو باز کرد.. دیدفعھ صداشو شن ھی کھ
 ..بود ستادهیوسطش ا بایپلھ ھا تقر یرو

 باال؟؟  یاومد ؟؟چطوریکنیم کاریچ انجی:سوروک..تو ایللیا
 ؟؟ی افتاده؟تو سالم ھست یچھ اتفاق نجا یھول رفت جلو:ا  سوروک

 ..تو ی:آره...چطور اومدیللیا
 افتاده؟ یفاقاتچھ  نجای حاال..ا ی:ھر طورسوروک

 ..چی:ھیللیا
 ؟ یدید نویی ..پاچی:ھسوروک

 ..یباال انداخت..حاال ھرچ یشونھ ا یللیا
انگار   زدیحرف م یاز لحن خستش..جور یلیا یال یخیتعجب کرد از ب سوروک

 ..حرف زدن نداره یبرا یکرده و جون یرو ادهیساعت ھا پ
 ..برش گردوند ومبرگشت طرف باال بره کھ سوروک دستشو گرفت و و آر یللیا
 ..:سوروک ول کن حوصلھ ندارمیللیا

 شده؟ ی:تو ..چسوروک
سوروک حرف بزنھ پاک  یبرا خواستینم یبغضش گرفتھ بود و از طرف یللیا
رفتھ بود کھ باھاش قرار مالقات داره و اصال نبود تو حال خودش..سکوت  ادشی

 ..تنھا راه فرار بوداز جانبش  
 

 یدر کنترل نفسش داشت:چ اتفاق یت و سعاشآروم چشماشو روھم گذ سوروک
 افتاده؟؟
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 توجھ روشو برگردوند یب یللیا
 ارویکار دن نیتر دهیفا یداره ب تسدونی..میبکشھ ول رونیخواست دستشو ب و

 ارمیمن اآلن م نیی.. چشماشو بست و برگشت :ولم کن ...برو پا  ده یانجام م
 ...گم ی ن مک ..ولملویوسا

سرشو انداختھ بود..چونشو گرفت و سرشو باال  یلی پلھ باال تر رفت..ا ھی  سوروک
ل خدا رهیدا یللیآورد..دستاشو قاپ صورتش گرفت..تو چشماش زل زد و ا

 ....بھش نگاه کرددیلرزیچشماش م 
 ..شده؟ی..چیللی:ا سوروک

  دنیمرز ترک..کردی حرف بزنھ..ففط نگاش م تونستی..انگار نمدی:لباش لرزیللیا
 ..بغضش بود

 ..یللی:ا سوروک
 ..بگم..باشھ؟؟ یچیھ خوامینپرس..من اآلن فقط نم  یچی نگو..ھ یچ ی:ھیللیا

و   نیی ردش پابرگرده باال آو هبھش اجازه بد نکھ ی:باشھ...بعد بدون اسوروک
آب جلوش  وانیل ھیگذاشت..سوروک  زیسرشو رو م یللیبردش آشپز خونھ..ا

  شمیمنتظر م یول دونمیمرسم.چون خودم بخوام بدونمبپ خوامینم یزی گذاشت:چ
 ..داد زیبھ م شوی..اما..تک یاگھ خواست یخودت بھم بگ

دوست   ی رمت..شاد برودخانھ ھان برپاست...ب ی:اگھ ھنوز جنگ شاد سوروک
 ..یدار

 ..کردیسرشو بلند کرد..سوروک بھش نگاه م یللیا
 ؟یر..سراغ داکی..بلند..سرد..خلوت..تاریجا ھی:یللیا

  نی...منو برد ھمچبایدختر ز ھیبار  ھی زد : فکر کنم...  یلبخند آروم  سوروک
 ..ییجا
 ..؟یبری:ھومم...ببر من رو..میللیا

 ..برمی:م سوروک
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. 

. 

. 
  ادی...سوروک بھ زدیکلمھ حرف نم ھی داده بود   ھ یتک شھیرشو بھ شسفقط   یللیا
ش زد و اون دست داص یللیبود چون ا ھیدو ثان یکی..صحنھ ھارو در حد اوردیم

 .....تو فکر بود..بالخره وارد اتوبان ممنوعھ شدندیکش
و صورتش   سیخ  مھین یخاموش کرد..سقفو کنار زد..باد کھ بھ موھا نویماش

 ...دیر پراخورد از افک
 ..مید ی:رسیللیا

 ..:آرهسوروک
 ..کھی:تاریللیا

 ؟یترسیم یکی:از تارسوروک
 ؟ یترس یو نم.ت .گھی د شییاز روشنا ی..حتترسمی:میللیا

 ..ترسمی..نھ نمیی..و از روشنام یکی:من خود تارسوروک
 ..یچ  یعنی یھست یکی:خود تاریللیا

 :ھممم سوروک
 زدنی...و حرف مخوردیصورتشون م ھبودن و باد ب  رهیاتوبان خ یبھ انتھا ھردو

 ..زدنیلحن باھم حرف م نیبا آروم تر
 ..:سوروکیللیا

 :بپرس سوالتوسوروک
 سوالھ؟ یندوی:از کجا میللیا

 دونم ی:م سوروک
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باھم دعوا   نی..اون موقع لج بودنیبا ھمسرت بھم نخورد یتو گفت گمی :جالبھ..میللیا
 اون؟   ای یردکیم یاز عذر خواھ شد؟تویچطور آشتتون م  نیکردیم

 ..کرد  یخنده ا  سوروک
 ..ی بود..اره خب..حق دار ی..سوال مسخره ای خندی:چرا میللیا

 ..داد  ھیتک یصندل  یشو بھ پشتسرگوشھ سرش گذاشت و   دستاشو
بھ اسم ھمسر رو در حد لغت   یموجود یکردم ول..من ازدواج یللی:ا سوروک

 ..ندارم از ھمسر یدرک چی شناختم..ھ
 ..فھمم ی:نمدسرشو کج کر یللیا

 دونم ی:راستشو گفتم..واقعا نمسوروک
 ..نگفتم  یزی :باشھ من کھ چیللیا

 ..ساکت شد  سوروک
 ..ادهیز  تیگندتو ز جانیھ ی:گفتیللیا

 ..کنواختھی ی:ولسوروک
 ..ھست یچ جاناتیخب..اون ھ:یللیا

 ؟ینیکوچولو شو بب  ھی یخوای:م سوروک
 ..یدوست دارم نشونم بد  ی..ولترسمیم جانی :از ھیللیا

 ..:باشھسوروک
 ..چرخوند نویماش چینرف سو نی گفتن ا با

 ن ی:سفت بشسوروک
 ؟ی:رانندگیللیا

 ..:پروازسوروک
 ..رو سفت گرفت رهیگ ستنشست و د یللیا
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کھ ھر لحظھ بھ کام مرگ  یبلند شد و با سرعت نیماش  یپشت یھا  کیاز الست دود
کم خوشش اومد    مک یول دی ترسیاول م یللیبھ پرواز در اومدن..ا شدی م کینزد

 د یو ھوار کش غیگرفت..و ج نویماش یجلو شھیش یدستشو رھا کرد و بلند شد..باال 
 ..کم لبش بھ لبخند باز شد کم
 ...ییییلی خوبھھھھ خ یلیخ ی:وااااا یللیا

  یسرد تر از کولر گاز نیکھ تو سرعت ماش ییمنجمد شده بود بخاطر ھوا سرش
فکره دورش کرد..و سوروک  یبراش لذت بخش بود از بند ھرچ  یبود..ول
 ..رفتیو تند تر م کردیم  شیھمراھ

 
. 
. 
. 

 ..داش آروم بود.ص..کردنینرده پل نشستھ بودن..و بھ رودخانھ نگاه م لب
 حرف بزنم خوامی:میللیا

 :حرف بزن سوروک
 ..نزار...دوستانھ یزی:بھ حساب چیللیا

 ..دوستت باشم  تونم ی:من نمسوروک
 زنمی:پس حرف نمیللیا

 بگو:سوروک
 ..د یکش ینفس یللیا
 ..سوال دارم ھی :اول یللیا

 ..:باشھ بپرسسوروک
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من بھ  یعن ی..ی دت انجام بدخو..و الزم شد  تو خونھ دی:اگھ درمانت طول کشیللیا
 ؟یندار  یمشکل  امیخونت ب یعنوان پزشک خصوص

 خورهیمن ..بھ درد تو نم ی:منزل شخصسوروک
 ..یچ ی عنی:یللیا

 :پر از ترسھسوروک
 ..سوال دومم:یللیا

 ..:خبسوروک
تو مشتاش فشرد:اگھ مجبور بشم از ادامھ  رو سفت تر لھیمکث کرد..م  یللیا

 ؟ی درمانتو ادامھ بد  یا  گھیبا پزشک د ید ی مدرمانت دست بکشم..قول 
 ..یخستھ شد ای  یاز دست داد  دتوی:امسوروک

 ..نھ از درمان تو ی:خستم..ولیللیا
 ..خستت کرده ی:چسوروک

 ؟ یدیو ادامھ م ت:درمانیللیا
..مھم  وفتھیب یزدم..بعد تو ھر اتفاق  کیکھ ت یبود نھیگز نی:تو آخرسوروک

 ..ستین
 کن کر:سوروک...بھ خودت فیللیا

 کنم ی:بھ تو فکر مسوروک
 ..زی: من خستم سوروک..از ھمھ چیللیا

 یھست یقو ی: ولسوروک
 ..و شکنندم ی..من احساساتستمی :نھ نیللیا

 ..ن نگاه کردوساکت شد و بھ آسم  سوروک
 بود؟ ختھیبھم ر نطوریچرا ا یدونی:خونھ رو میللیا
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 :چراسوروک
 ..ھربار حل کنم نکھیتم از اخس..و من میبھ اختالف خورد انگی نی :با میللیا

 :بازم ھولت داد؟ سوروک
 ..:بزار حرفمو بزنمیللیا

 :بازم ھولت داد؟ سوروک
م دستش بود  د م یاد ھرچد  چیآغشتش کرد مچمم پ  می لیچند تا س...:ھولم دادیللیا

 ..شکست لمیو وسا دایاز خر یل یتو سرم..خ دیکوب
 ..و پرحجم شده ادیخون تو رگاش ز نایشدن جر  کردیم حس

 زد؟ ؟توروی:چسوروک
مادرشم فحش   یروم خاموش کرد..جلو شوی آب خوردن ..گوش نی:آره زد عیللیا

 ..ستی کرد..اصال ھم براش مھم نبود و نبارونم
..تن  گرفتی و کم کم نفسش م شد یتر م یچشماش بارون گفتیکھ م  یھر جگلھ ا با

 ..صداش دو رگھ شد
  یکل میعروس یمنو خستھ کرده سوروک..من برا نای ..ایچرا خستھ ا یگ ی:میللیا

گرفتھ..درست مثل   ادیه نشده..کتک خور شدم..و تاز یچیشوق دارم اما ھنوز ھ
 ..بھ خودش نداد یزحمت  ھگیقدم شدم و اون د شیکھ من ھربار پ ییاون لحظھ ھا

 ..بود نینفساش سنگ  سوروک
از زبون  دنش یشن ی..ول دنیو بھ رخم کشر :خستم..ھزار بار نداشتن مدرکمیللیا

  یبرا دونھیعروس خستھ..کھ نم   ھیکھ قراره ھمسرم بشھ سختھ..من خستم..  یمرد
..من یبخاطر مشکالت رابطش آشفتھ و استرس ایراسمش احمقانھ ذوق زده باشھ م
 ..میگ..از طبابت خستم..از زندنا یستم سوروک...از تمام اخ
 
صورتش   یحرفشو قطع کرد و دستاشو جلو شی رنتونست ادامھ بده..گ گھید و

 ..گرفتاوج ش ی گر یو صدا دیگرفت..شونھ ھاش  لرز



341 
 

جبران  یبا چھ زجر دیچی...و تو ذھنش برنامھ مکردی نگاھش م نانھیغمگ  سوروک
 ..کنھ

 ینداشت اما وقت  ریکس روش تاث چیھ ھی..گر داد یشو آزار ملد  ش یگر یصدا  یللیا
 ...ارنیبند بند وجودشو در م ار..انگدیرو شن یللیا ھیگر  یصدا
دست   یک یداد بازودش..و با اون  ھیمردنشو پشتش گذاشت و سرشو تک  یدستا
 ..صورتش داد پشت گوشش یھاشو از تومو

 ...نکن ھی...گرشششی:ھسوروک
چھ   دونستیقرار نگرفتھ بود اصال نم طیشرا نیشد..تو ا رشتیب شیگر یللیا یول
 ...بگھ د یبا یزیچ
 

کدوم از  چیاون ھ دیجد ی..بھ تجربھ ھادیکشیک رو بھ چالش مرو داشت سو عشق 
رو..گوش  ی ..نوازشو..دلدارگرفتی م ادیداشت  یکارا رو بلد نبود ول نیا

 ...خوردیم  وند یپ تیانسان یایدادنو..اون داشت با دن
سرشو برداشت چشماش قرمز شده  یللیموندن..تا بالخره ا نطوریا یمدت

 ..آوردش نییاپ بود..سوروک از باال نرده
 ..سبک ترم  کنم ی :ممنونم..احساس میللیا

 ..یصورتت داغھ تب دار ی:ولسوروک
 ..نیماش تومیسرم درد گرفتھ..بر کم ی نھیا ؛مالیللیا

  نیت تا در ماشششونش انداخت و دستشو پشتش گذا یکتشو رو سوروک
  یلیکرد و در رو براش باز کرد..و خودش نشست..اتوبانو دور زد..ا  شیھمراھ

 نقدریا یلل ی..ابرش گردوند خونھ کراستیازش خواست برن خونھ و سوروک 
 ..خستھ بود کھ رو کاناپھ ولو شد

 ...کردیم   تشیاذ یسوروک باز شلوغ و
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 نیش برد..سوروک در ابنبرد کھ سرش شل شد و ھمون حالت خوا یطول  یللیا
  ھی..د یرو بھ چشم د یللیروز بد ا نی ا یفاصلھ تمرکز کرد...و کل صحنھ ھا

 .....چشماشو باز کردشدیم یآورد و عصبان ی واقعا دلش طاقت نم شیجاھا
 ..مونھیجواب نم ی:ب سوروک

رو بوسھ  یللیآروم..گونھ ا یلی نگاه کرد..جلوتر رفت...سرشو جلو برد..خ یللیا بھ
 ..زد
 ..دمی..بھت قول مارمیسرش م ییبال ھی.. یللی:ا وروکس

ن بده..چھ برسھ بخواد بزنھ تورو و روحتو واتا دیبا ارهیکھ اشک تو رو درب یکس
 ..کنھ یزخم

 ..کھ نگاھش کرد ازش فاصلھ گرفت یکم
  یخونھ دختر یکار  زی..مشغول بھ تمکردیآبم جا بھ جا نم وانیل ھیکھ   یسوروک

 ..شد کھ دوستش داره
 یو شلختگ یبھ خودش کھ اصال تحمل شلوغ گشت یرفتار برم نیا شتر یب لبتھا

 ...مثل اتاق خودش زدیبرق م زیمھ چھ د یانداشت..فقط ب
 .. یکیخاموش کرد..و تو تار  برقارو

 
 
 

ھنوز خواب  یللیخونھ انداخت مرتب شده بود..ا ی بھ کل فضا ینگاھ
ھ چون ونبم ایھکتوالس .. هکنھ تنھاش بزاره برگرد کاریچ  دیبا دوستی بود..نم

 ..از درمان نبود یقاعدتا امشب خبر
حداقل قبل رفتن مطمئن شھ حالش   خواستیموقع لمس کردش داغ بود م اون

بدنش   یبھ نسبت دما گذاشت  شیشونیشد و پشت دستشو رو پ ک یخوبھ..بھش نزد
ک و بود اما تک نبود..اما ناب نبود سور بایز یلل یشد..ا ق ی متعادل بود..بھش دق 
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کھ  ییمالک ھا ازکدوم   چیداشت..ھ اریتر رو در اخت بایز  یللیھزاربرابر از ا
باعث شده بود براش خاص   یسوروک براش جذاب بود رو نداشت..پس چ

 ..یو چھ زمان یاز ک دونستینم ی بشھ؟؟حت
از اون دختر بامزه نبود ..کھ  یچشماش بستھ بود خبر یوقت کردی دقت نگاھش م با

 ..شد یمب جذا شدیم یعصبان  یبھ قول خودش وقت
 ..نشھ تی :نشستھ خوابش برده..کمرش اذسوروک

.دنبال پتو گشت  بلندشو از پاش در آورد. یآروم درازش کشوند.. و کفشا یلیخ
  ی..رعد برق تند دیھمونم بد نبود اونو روش کش یپارچھ نازک بود ول کھی ت ھی..

نگاه و و با بھت اطراف  دزیتند تند نفس م  دیباترس از خواب پر یللیزده شد کھ ا
 ..کرد

 ....اروم باش سی:ھسوروک
 ..شدهیچ شدهی:چیللیا

 ..ی دینشده..ساعقھ بود..خواب بد د  یچی:ھسوروک
 ..گذاشت:ساعت چنده نشیرو قفسھ س یدست  یللیا

 ..شب مھین کی:نزدسوروک
 ؟؟ یریم ی :داریللیا

 .:آرهسوروک
 .. سرجاش بود یاطرافشو نگاه کرد ھمھ چ یللیا
 ؟؟ یور کردج جمع و نجارویتو ا:یللیا

 ی .کارگھیوقتھ درمان منم بمونھ وقت د ری د گھیتکون داد:بخواب د یسر  سوروک
 خانم دکتر؟ یبا من ندار 

بخاطر مسائل   ستم ی شناس ن فھیوظ  ستمین ی..دکتر خوب دی:سوروک..ببخش یللیا
 ..ستی اون پول حق من ن دی افتھ..واقعا ببخش  یم  ق یدرمانت تعو شھیھم  میزندگ
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..و تو  کردم دایپ یبا ارزش زی ..من چستیسئلھ من  پول ن:مزد  یلبخند سوروک
 یھست یدکتر خوب

وضع تو  وفتھیخطر ن  ت یساده سالمت نھیمعا ھی رمی:پس حداقل بزار فشارتو بگیللیا
 ھیبحران

 ..:من حالم خوبھ. دراز بکشسوروک
 ..خوابوندش دوباره

بودم   یصبان ع ..اون موقعادیت مداز نامزدم ب یبھ من گفت  نای:سوروک..عیللیا
دوست دارم مبادا کھ از سر احساست بھ من  انگوی نیم ی لیگفتم من خ یزیچ

 .. یکن یکار یبخوا
 ..ری:بخواب شبت بخسوروک

  یکن یکار یخوایگفتم سوروک..قول بده کھ نم یدستشو گرفت:جد یللیشد و ا  بلند
 ..رمیمیبشھ من م شیطور نبشم اگھ..او مونی کھ باھات کردم پش ی..نزار از دردل

 ..بشھ منم  تی:و اگھ تو طورسوروک
 ..قطع کرد حرفشو

ھمھ زن و شوھرا ھست خودت زن  نی نگام کن..دعوا ب ای:من حالم خوبھ بیللیا
 ھی.. میمراسم دار   گھیما ھفتھ د ینداشتھ باش شی..تورو خدا کاریدونیم یداشت

 ..یچیسوروک ھ  یچیمشت..ھ ھی یخراشم..حت
 

 ..گرفتھ بود نگاه کرد یللیاھ ک یکرد و بھ دست  تسکو  سوروک
نداره   بیخستس ع  کنھ یاونم کار م م یکنی:من خودم مقصر بودم بعدا حل م یللیا

 ..کنم ی م شیکار یخودم 
 ؟؟یفھمی:اون زدت..مسوروک
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سر ھمسرت داد   ومدهین  شی..تو خودت پادیم  شیپ ی..ولدونمیم دونمی:میللیا
از   یمتنفر یجا ھم گفت ھی ی..ولادیمبدت نچون ظاھرا از زد زدنگمی ؟نمیبکش

 ..زادایآدم نیب  ھیعی..اما دعوا طبدونمیزنا..نم
 ..:حق نداشت بزنھسوروک

..مربوط بھ من و  نیا یاز احساسات ممنون ول یکینم ن یی:حقشو تو تعیللیا
 یکھ من بھ تو احساس ترسھیاونھ...و در ضمن..سوروک اون بھ تو حساس شده م

  کیو بھمون تبر ای ب میتو مراسم عروس قھیدقبرات ممکنھ چند  ھداشتھ باشم..اگ
درمان تورو از  خوادیچون نھ دلم م  شھیرفع م تشیحساس شھیبگو نظرش عوض م

 ..کھ یفھمیدست بدم نھ با اون بھ مشکل بخورم..م
 ..تی:عروسسوروک

 ی..باشھ؟من فقط کم کنمی سوروک..خودمم کمکمت م  شھی:احساست بھ من کم م یللیا
سراغش نرو..چون   کنم ی ..خواھش ممیکن ی ھ باھم حل م.ک.میعصبان انگی نیماز 

و من  یزد ب یبھ من آس  ی..سوروک اگھ سمتش برییزایتو سرتھ چ  کنمی احساس م
 ..بخشمتیھرگز نم
 ..ندارم  شیبھش نگاه کرد:کار سوروک

 ..دیکش رونیب یللیآروم از داخل دست ا دستشو
 چیتاجر ھ ھی ونمد یبابت خونھ..م طورن ی:سوروک..بابت امشب ممنونم..ھم یللیا

 ..کنھینم زیوقت خونھ خودشم تم 
 ..رونیزد..و رفت ب  یپوزخند

و ھفتھ بعد فکر کرد چند   مشی..بھ تصمالیاز فکر و خ ییایبا دن  یللیرفتنش ا بعد
روش   ویگوشمادرشم یردش کرد..حت یگرفت..ول انگوی نیبار بازم شماره م

 ..موند داریوقت ب ری دا گرفت و ت شیزم گراخاموش کرد..اعصابش خورد شد ب
. 
. 
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. 
 ..خودش آماده کرد یبرا وی کیبود محفل کوچ دهیچ لویھمھ وسا رمئو

منو   یخوش اومد  ایسیاومدن تو..رمئو بلند شد:سالم پارس ای سیھمراه پارس گلیم
..گفتم  کمھیو البتھ برادر کوچ اریدستدوست و   گلم یرمئو ھستم م  یشناس یمکھ

توھم تا   ی ..دوست داردم یانجام م ینیلع بطاھمھ   یه ..من برارحوصلت سر ن
 ..گذاشت  شی بھ نما داشویبرات انجام بدم بعد مروار

  ھیبود  لمونیتو قب م یزن ریپ ھیتو روش زد:  یچشماش برق زد و لبخند  ایسیپارس
  شمیدوست دارم و ممنون م یییییلیبار برام انجام داد البتھ از رو ورق اره خ

 ..بکنم د یبا کاریچ
 نیھا چھار زانو بش نھییط اون آوس:برو رمئو
 نھ ییاز آ وکرد  کیکھ رمئو ازش خواست رو انجام داد..رمئو تار یکار  ایسیپارس

  ایسیپارس یشونی رو بھ زبون آورد و انگشتشو وسط پ یتھا کمک خواست جمال
 ..گذاشت

د..چند اماشو رو ھم فشار دچشکرد و رمئو  سرش شروع بھ درد گرفتن  ایسیپارس
نگاه  ایسیموند..اما با وحشت دستشو برداشت و بھت زده بھ پارس  یا ھیثان

 ...دیعقب کش یشتریکرد..دوباره انجام داد..و با وحشت ب
 .ندهی:.ملکھ آرمئو
 ..بھت زده بھش نگاه کرد شتریب  نیچشماشو باز کرد..جونگ م  ایسیپارس
 ؟؟یگینم  عموالشد؟؟؟ط ی:جادوگر رمئو چایسیپارس
 ..باشھ یکرد عاد یزد و سع یبخند ل رمئو
 !یریم یال نمدر انتظارتھ..حاال حا  یروشن نده ی:آرمئو
 ..:واقعا؟؟چھ خوبسیپارس
 یچ یھمون عجوزه کھ گفت دهیکھ برات طالعتو د  شگویاون پ یگی:بھم مرمئو

 گفت؟؟؟
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 ..باال انداخت یفکر کرد شونھ ا کمی  سیپارس
 خیکھ اسمم تو تار  رسھیم یروز  ی..ولنھیبیو سرد م کی:بھم گفت..تارسیپارس

 ..شم یم لمونیقب  سییکھ ر کردمی بمونھ..و من اون موقع فکر م
 ..بمونھ خی :اسمت تو تاررمئو

 ..اون حس بد بھش دست داد دوباره
 ..سرم درد داره کنم یمن احساس م  یول ین یطالع ب یبرا ی:مرسسیپارس

. 

. 

. 
 یچشھ..حت  گفت ینم گلیم بھ یفت تو فکر..حت ر رفت بھ شدت ایسیپارس یوقت از

 ...بود وحشت کرده بود دهیبھ شدت ترس  ایبھ مار
 ..ختھیبھمت ر نقدریا ی:رمئو..آخھ جایمار

 ..من ی بانو ستمین ختھی:ھا..نھ بابا بھم ررمئو
 ....من حواسم جلوتره ازت یدروغ بگ یتونی:بھ من کھ نمایمار

 ..استیسی:درمورد پارسرمئو
 شده؟؟یچ ایسیرس:پاایمار

 ..ایمار  دمیرو گرفت:من ترس ای ارم دست
 ؟؟یگیم یچ ی:از چایمار
کردنشو نگاه کنم اما   نیمن رفتم جلو تمر یکھ تو با تارزان رفت  نی..بعد انی:ببرّمو
کنم با   ین یب نھییگرفتم ا میتصم ومدیبھ ذھنم م یموج بد  رفتمیکھ جلو م نیھم

 ..آورومش گلی م  ق یاز طر یترفند
 ب؟؟؟:خایمار
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برده   ھی..ای س ی..پارسمی قدرت عظ  ھیدفعھ  ک ی..دم ید ی کیفقط تار  ش:در طالعرمئو
چشماشو پر از  ندهی..پر از خشم..من ا ی..ولرسھیم ی می..اون بھ قدرت عظ مونھینم
 ...دمید نھیک

 ..یچ یعنی ..زن پر قدرت..نھی با تعجب نگاھش کرد:ک  ایمار
 شھ ی.. ملکھ...مدی:اون شارمئو
 .....خب خوبھمید یم  میرو تعل ایسیاش..پارس.نگران نبھ.:ملکھ بشایمار

 ..دمید یکی..من تارستی :نھ نرمئو
 ..م یرو بھ شاھزاده بگ ییشگویپ  نیا ای..بی ..تو حساس شدزمی:عزایمار

باشھ..من   ایسیحواسمون بھ پارس دیبا ی..اصال..اصال..فعال نھ..ول ای:نھ ماررمئو
 ..ندارم یاصال احساس خوب

رتمند بشھ و ملکھ بشھ..بھ نفع ھکتوالسھ..من دگران نباش...اون ق:ن دشیبوس ایمار
 ...کنھی م تشیناراحتم کھ شاھزاده اذ یرو دوست دارم..و گاھ  ایسیپارس
 ..حواسمون باشھ شتریب  ی...ولدونمی:نمرمئو
 ..نگران شد یکم ھیرمئو واقعا جد دید یوقت ایمار

. 

. 
 

 ..حواسمون باشھ شتریب  ی...ولدونمی:نمرمئو
 ..نگران شد یکم ھیواقعا جد  ورمئ دید یوقت ایارم
. 
. 
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 ی..حرفادادیگوش م کیکالس یقیکنار گرامافون نشستھ بود و موس ی روصندل
جر وا  انگوی نیو بره ممنفجر بشھ خواستیدلش مونده بود ھر لحظھ م یرو یللیا

 ..نره  شدیباعث م یللیجر کنھ اما جملھ آخر ا
 ..بخشمتیز نمگو من ھر  یبھ من زد یعنی یبزن  بیبھ اون اس اگھ

 ..زد  یپوزخند
 ..ی!آخرهیبم یبا کشتن فرق داره!مثال اگھ تو تصادف دلخراش بی:آسسوروک

 ..دینوش یانارو رو لبش گذاشت و جرعھ ا اب
 

بخوام تو   شھیباعث م یگاھحرفات یسر ھیدوستت دارم..اما  یللی:ا سوروک
 ...وھر!  مسخرستش ھکتوالس بھ روش خودم باھات تا کنم..زن و

و روزنامھ رو باز کرد تا   زیگذاشت رو م وانویو اخر سر ل دینوش  گھید یمک
 ..شد ینم یذھنشو دور کنھ ول

 سرورم؟ 
 :بگو تارزانسوروک
..لطف مییمازبانیھا ھستن..و م ی:شاھزاده مرد در تدارکات جشن پرتارزان

 تا من برم دنبال تدارکات  دیرو امضا کن ھیدیی تا دی کنیم
 خوند و امضاش کرد با مھر مخصوص فیگرفت سر رو از دست تارزان وحل

  ق یھکتو و ما از طر  یکھ برا یباش یفکر تجارت دیبا نیی ما زبانی:م سوروک
 اره یپول و سود ب  ھمانایم

 ! سود  نیشتری:حواسم ھست سرورم بتارزان
 ی :مرخصسوروک

 
 ..کرد و رفت یمیتعظ  تارزان
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 ..متنفرم.. ندارهمی..تمومکیوز:بازم جشن و سرور..رقص و م سوروک
کھ از رده خارجش کنھ باز خودش بشھ..مشروبو  یحیتفر خواست یم ح یتفر دلش

دستورات  نا یفعال..ا تونستیسفر ھم نم نطوریھم نمی سنگ ت ی..فعالتونستیکھ نم
 ھی ..خواستی کنھ..دلش دوباره سکس م دشی نا ام  خواستیخانم دکتر بود..و دلش نم

حال  ایسیبا پارس گھید یول هاریب فش یسر ک یسابح کھ جانیرابطھ پر از ھ
فقط  د ی..شاکشھ ی نم لشیطرف حرمسرا م ره یچرا ھربار م دونستی..و نمکروینم

  تونستیرو تجربھ کنھ...براش آب خوردن بود راحت بود...م ی للیا خواستیدلش م
..اخھ مگھ سوروکم نکارویا کردینم یبراش نزاره!ول یلذتشو ببره و بعد حافظھ ا

..مگھ لذت نبود..چرا  خواستی نم یللیا ی برا اچر ی؟..ولدبراش مھم بو زایچ نیا
 ...تونستینم

 ..د یکش نش یب یھاتو تا   یشده..انگشت دهیکش  یرفت کنار پرده ھا دیپاش
 ..رهیبگ دینبا  رایمسخره صورت بگ یعروس نیمن نخوام ا ی:وقتسوروک
 !..بھ خودش زد و بازم و خواست بدجنس باشھ  یپوزخند

. 

. 

. 
و چون  دید  انگوی نیم  یچندبار  کردی م یرو داشت سپر  یبد ییاروز و شب یللیا

 !.نسبت بھ خودش مغرور تر کرده انگوی نیکرد م یازش عذر خواھ
 انگی نید بدون م کری حس م یلل ی ا  ش ینم ش یعاشقش بود و حال یللیا یول
و با   دادی گوش م شتر یب یمادرشو دم عروس یھا حتینصانگمی نی..و متونھینم

 نی ا یللیروز مونده بود و ا ۴فقط  ی..تا عروسشدیم یللیعث آزار ااب ییاخالق ھا
کھ  داد یتنھا بود..و ھر روز سوروکو قسمت م بودیشوھرش پشتش م دیزمان کھ با

بھش گوش  ی..چندبار خواست کھ حسابشدی..اونم ناچار مارهیسر شوھرش ن ییبال
گرم و   یگاھ وبا سوروک سرد بو   یگاھ  یللیباز منصرف شدا ا یبده ول یلما
 ..کردی سوروکو سر در گم تر م نیا
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گفت  شدیم یکرده رود و حت شرفتیپ   ایبس  یو  وز سوروک دز لحاظ جسم حال
بود ..و با ذوق از مراحل  یدرمانش راض جھیاز نت یللیرو بھ سالمت کامل بو  ا

 یالک یو گاھ دادیحوصلھ بھ خرج م یاونم گاھ گفتیم انگی  نیم یبرا تشیموفق
 ..کردیم  شقیتشو

تو   شتریدرمان سوروک بود و سوروک ب  یانیپا یروز ھا  یللیا صی تشخ بھ
 ..دیدیم  بیآس یللیکنھ وگرنھ ا ادهینقشھ ھاشو پ تونست یچون نم رفتی خودش م

. 

. 

. 
ونجا پارک ا انگم ی نی م نیماش یدر خونشون بود ول  یشب جلو11قرارشون   طبق 

 شده بود 
اومدن نداشت   رونی کرد اما انگار قصد ب رصب ینره ..کم  ای بود داخل بره  مردد

مگھ  یحتما..ول ارهیسرش م یی اگھ باھاش روبرو بشھ بال دونست یاز اون تو..م
 !وسط بود  یللیا ی...پاخواستی نم نویھم

 برد خواست عقب بکشا دستشو فونیشد رفت طرف در دستشو سمت آ ادهیپ
 ..زنگو فشار داد تیشماشو رو ھم گذاشت اما در نھاچ
بخونھ از لحن و  تونستیعد صداش اومد!با بھ صداشم تنفر داشت کامال مب یمک

 در کنترل اون داشت یبود و احمقانھ سع انگی  نیم یصدا  یکھ تو یلرزش
..در ومدیبودش ھنوز خونش داشت جوش م  دهیزد و در رو باز کرد ند  یپوزخند

  گھید من  یز کرد و لبخند زد تو روش:بھ بھ جناب کول خوش اومدباخونھ رو 
  یکھ مشکل  میپرو کن مونویعروس یلباس اا یللی اومده بودم تا با ا رفتمیداشتم م

کھ در افسانھ ھا   ییھا نگاه..ینگاه عاد ھی نھ  ینباشھ..بھ چشماش نگاھشو داد..ول
کرد داره سردرد  اساحس انگی نی.م نفر. کیجنون بده بھ  تونھیگفتھ بود..م

کھ گفت   یو با سالم دیسر رس یللیا اتر کرد ام ق ی..سوروک نگاھشو عمرهیگیم
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  یزیتعجب کرده بود حس کرد از اون نگاه چ انگی نیتمرکز سوروکو بھم زد..م
 ...کرد و رفت یزود خداحافظ  نیھم یبھش ساطع شده برا 

  یرشو ندادماکھ ش  میگوش ی منتظر موند  دیببخش  ی :سوروک..خوش اومدیللیا
 یکرد تیکھ رعا یبھت بگم....مرس رمتیبگ

 ..انداخت یللیبھ ا  ینگاھ
بود تا   یکاف  نیبود..ھم انگی  نی..میبرا ییبایبود اما اون ز بایچھ قدر ز نکھیا بھ

 ..تعارفش کرد اونم داخل شد یللی..ا رهیبازم غمش بگ
. 
. 

کول!حاال کھ  ب جنا  میداد:بچرخ تا بچرخ ھیباز کرد و رو درش تک  نو یماش در
از شغل و پروندت و خودت باھم   من کیم یحاضر نشد از پروندت بگذره!کار یللیا

 !در آرامش تیبگذره!شب آخر عمر
 یزنینم یگ یحرف بازد حرف من باشھ کھ م فھمونمیبھت م  یللیزد...!ا   یپوزخند

من حساس شدم با اون   گم ی؟میبمون شی انیتا مرحلھ پا یخوایقرار داد و م ریز
  یفکرم باھوش طرز  نیبھ من با ا نی!آفر؟یزنیو باز حرف خودتو م خوامینمپسره 
از چھ قرار بود  انی جر اروشن کرد  و رفت..و ام  نوی!ماشیباھوش انگی نیچا م

رو باھم   یمیبود تا یھفتھ مجرد نیامشب کھ بھ قول خودشون اخر
آروم و   داشت  کامال یسع یللی کھ ا نیزدن ..با ا ییشد حرفا ییگذروندن..صحبتا

  یللیکامال با ا انگی نیما ماحرف بزنھ و عاشقانھ تا سو تفاھم حل بشھ  یمنطق
 یللی کھ قراردادو لغو کنھ..اما ا خواستنسبت بھ سوروک مشکوک شده بود ازش 

شناس    فھیوظ  خوادیپزشک م ھی..بھ عنوان  دونستی نم می لل یقبول نکرد..خود ا
درمانو  یللی .سوروک گفتھ بود اگا اد.نگران سوروک بو یلل یبھ عنوان ا ایباشھ..

واومد  یبود..واقال دلش نم یسالمت ی..حاال کھ دو قدم شھیم   الیخیول کنھ اونم ب
 ..کنھرھاش 

رو از   یللیا یجور ھی خواستی..مختیبرانگ شتریب انگوی نیحسادت م نیا و
 یللیبھ خونھ رفت و ا یللیبا ا ی..وقتیطوردرمان سوروک منصرف کنھ اما چ
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ز دارو وبھ سرش خطور کرد..د یفکر د یحال آماده کردن محلول ھا در رو د
ممکن   کردی م  رییپزشک بود..اگھ دوز ھا تغ کیاولزن خط قرمز  نیحساس بود !ا

رو فرستاد کھ مثال  یلل یا یمنظور...وقت نی!بھ ھمرهیبم  اینفر فلج شھ  کی  یبود حت
خل ھر بشر کھ آماده داو دور از چشمش  اط یو با احت عیسر ارهیاتو رو براش ب

 یاضافھ کرد..چون ب شناختینم یھ حتک ییشده بود..چند قطره از محلول ھا
 !..شدی احساس نم یرییبود تغرنگ

. 

. 

. 
 ..کرد لیو دستاشو استر دیکھ لباس ھاشو عوض کرد روپوششو پوش نیبعد ا  یللیا
ا سرم  ت و دو یدار ق یدوره تزر ۵ یاریلباستو در ب یتونی:سوروک حاال میللیا

از جلسھ  یکی ین ادرم یزیشبم بگذره طبق برنامھ ر مھیاحتماال از ن
 ..؟ی.شامو ھمونطور گفتم  سبک خوردناست یسنگ

جواب داد:ھمونطور کھ  دیکشیم رونی از تنش ب شرتویھمونطور کھ ت  سوروک
 ..یگفت

 !پسر خوب نی زد:آفر یلبخند  یللیا
کھ از  یرو اورد رو عسل ودو درمانش ب ق یتزر  لیکھ داخلش وسا یلی است  ینیس 

 .کرده بود گذاشت یقبل خال
 ..بھ سوروک زد ی!چشمک یآمپول کار ھی یبرا م یبر نیاز ا نم ی:خب خب ایللیا

 !تبھش گذش یچ دونست یفقط خود سوروک م کھ
 .. کرد و چکش کرد  نشیاومد کنارش نشست و طبق ھر بار و عادتش معا یللیا
 ..نرمالھ زی:خوبھ امھ چیللیا
  کردیفقط نگاه م یللیبھ ا کنھیسوروک فقط مثل بچھ چند سالھ کھ مادرشو نگاه م  و

 ..فضاش نبود یگفتن داشت..ول یحرفا برا یلیکھ خ ی..فقط نگاه!..نگاھ



354 
 

  یھا ریاز رو کتاب و لب تاب مس ی با مداد مانند مخصوص یلی..اد یکش دراز
 ..چشماشو بست وک..سوردیکش  نیخط چ قویتزر

 ی :با من قھریللیا
 :قھر؟چرا قھرسوروک

 یزنیحرف مکم یلیاخھ باھام خ دونم ی:ھووم نمیللیا
 یس ۱۰و از محلول سرنگو    گرفت گشی اماده کرد و محلولو با دست د سرنگو

 ..پر کرد یس
 ..الکلو رو محل زد پنبھ

 ..تو باشن مثلممیبعد  یمارای:کاش بیللیا
 ..دچشماشو باز کر  سوروک

 من آمپولو بزنم ساکت و آروم باشن درد نکشن ننھی:متظورم ایللیا
 !..کشم ینم درد یدونی:از کجا مسوروک

 یھست  ی:چون قویللیا
 ھستم  یقو یدونی:و از کجد م سوروک

 !ی:چوووووووون...اووووم..خون آشامیللیا
 !:اھاسوروک

 ..فشار داد  کھ گره نشھ قویتزر یکف دستش جا نییپا با
 !ی تو کفت مونده دلشو برد شیدیدوستم بود اون روز د یھست یسر خوبپ  :تویللیا

 ..نداشت یواکنش چیھ ک بھ لب داشت..و سورو لبخند
 

 ..حرف زد.. و بعد دست کشلشو در اورد یلیا  گھید یکم
 ..تموم شد قای:دور اول و دوم  تزریللیا



355 
 

 عفض  ایتھوع  جھی.احساس سرگدمیمساعت بعد انجام کی رو  یبعد یطر دو
 ؟ یندار

 ذره گرمھ  ھی:نھ فقط سوروک
 ..تازه بھت بخوره یدر بالکونو باز کنم ھوا سای:وایللیا

 ..خوامیم نیریش زیچ ھی :سوروک
 د یتندش گرفت پرده بالکونو کش یللیا
 پسر خوب ارمیبرات م  نمیریش  زی:چیللیا

 ..خورد  شمینیریجلو رفت سوروک ش زمان
 ..سوم و چھارمو شروع کرد دور

 ؟یدار  رد:دیللیا
 :نھ سوروک

 ی ستیسر حال ن  کنمی :آخھ احساس میللیا
 کنم ی:دارم فکر م سوروک

دربارش باھام حرف  نیدوره کھ رست کرد نیبعد ا یوست دارد..ی:بھ چیللیا
 ؟یبزن

 ست ی :مھم نسوروک
 ..ی:باشھ ھرجور کھ دوست داریللیا
 ..نزدن یحرف  گھید

 ..دوره رست سرمشو وصل کرد..و خودش نشست نیا تو
 ..یزنیتو ام کھ حرف نم میکن کاری:حوصلم سر رفتھ..چیللیا

 کم ی:سرم درد داره سوروک
 ..فشارتو چک کنم ستای د داره..چشمات چطور؟؟سوروک وار:چرا دیللیا
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. 

. 
  د ی..نبلیبود کھ خورد ینیریکھ نرمالھ..مال اون ش  نم یاز گوشش در آورد:ا ویگوش

 ..دادمیبھت م
 ..باال انداخت  یشونھ ا  سوروک

 ..بود قایجلوتر رفت دور آخر تزر نماز
 ..لحظھ ھی:خانم دکتر..سوروک

 ..شدهی:چرا..چیللیا
 ..خورهیالم بھم م ح: سوروک

 یللیرسوند ا ییبلند شد و خودش  با دستشو عینگران شد..سوروک طر یللیا
 ..یشد نطوری..چرا اشدیسوروک چ ی:سوروک خوبدیپشت سرش دو یھولھودک
 ..پاک کرد..:نگران نباش خانم دکترت صورتشو با دس یسیخ  سوروک

 :نگران نباشم؟؟ یللیا
 ..بھش زد ی..چشمک شھیم خراب ملخا یشی نفس زد:نا نباش..جذاب م یکم

  کمی   ستی..سوروک واقعا حالت خوب نیندازیرو شونش..:منو دست م د ی:کوبیللیا
 ..مینیبش   میبر ایب

ماس گرفت..با  ت درست انجام دادم..کتابارو خوند و چند جا  زویکھ ھمھ چ من
 ...استادا..دکترا

 ..بود دا یدراز کش سوروک
کھ توردم بھ معدم  ین یریتماال شامم با ش ح:دکتر کالرک باور کن خوبم..ا سوروک
 یول یکم یلیدر حد خ نھیبیرو تار م  یللیا یکم  کردی ...احساس مومدهیخوش ن

 ..بھش نده  دیبھش نگفت کھ استرس جد
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 شتریپنھان کرد کھ ب یللیرو از ا شدیتر مابکھ ھر لحظھ داشت خر یحال  سوروک
داشت..و  یاحساس بد   کردی م تا اتر لحظھ کھ بدرقش یللینگرانش نکنھ..ا نیاز ا

..اما سوروک کامال مطمئنش کرد  کردیخوبھ باور نم گفتیھرچھ قدر سوروک م
درد داشت و دست و   سربود کھ بھ شدت  یدر حال نیکھ تمام حاالتش نرمالھ..ا

 یخداحافظ  یللیو احساس ضعف داشت اما با لبخند از ا کردی م پاش گس گس
 ..کرد

گزارش داد..و مون گفت احتماال   نوی گرفت..و ا بالفاصال با مون تماس یللیا
 !..بوده پشت سر ھم قایتزر ینیبخاطر سنگ

 
. 
. 
. 

  ی..سردردش بھ حد کردیکھ از آشپزخونھ تواستھ بودم حالشو خوب نم یا جوشانده
تعجب داشو..دست و   یخودشم جا ید بار خون دماغ شد و برا چنشد کھ  دیشد

انگشتاشو..اما   دنیقلقلک م  زی ر ین ھازبود کھ انگار با سو یپاش ھنوزم جور
  یافکت بلور نگارا د یدیم یجور زویبود..ھما چچشماش  کردیم تش یکھ اذ یزیچ

  داص خی یبرا ارویھا خواستی ...چشماشو بست..م دی بھش دادن..رو تخت دراز کش
و  اهیس یبھش دست داد..ھمھ چ  یبزنھ..اما انگار قدرت تکلم نداشت..احساس خفگ

 ییبره دستشو خواستی م ..دیکرد بلند شھ..حالت تھوع شد ھیشو تکتبود..دس  کیتار
نفس..کھ  یکرد از تنگ  دینکرد..از تخت افتاد...چند تا سرفھ شد یاریپاھاش  یول

  نیدرد داشت..چنگ انداخت زم دتشکمش بھ ش  نییخون باال آورد..پا یمقدار
 ...دی نفھم یز یچ گھیچند بار..و د

 
 "پخش اول انیپا"
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 فصل اول

 بخش دوم  
 

ازا    اھوی..وحشت و ھکردنی م شیاریگرفتھ بود ..و باد ھا  ش یگر یباران وحش
کھ   یدوبرابر شد و نگھبانا بھ دستور مشاور اول از خدما ا یسوال گارد سلطنت

د   کریسوروک باز   بستھ م ی برا نویکھ در ماش یھبانصبحانھ حاضر کرد تا نگ
بود و رمئو تازه   نیگو خشم یانبعص  ایسپرد..مار ییاحضار کرد و بھ بازجو

و   آرامش  گھیاز سوروک گرفتھ د شویگریوحش یخو قایدق ای مار بردیم  یداشت پ
مونو کھ خواست از مون دفاع کنھ بھ  اریکھ دست یوقار در کار نبود...بھ حد

و  یپزشک  یھا  م یت نیمون پاره پاره کرد...بھتر  یچشما ینبرن جلو ییوبازج
درز کنھ  انیجر نیاعالم کرد اگھ ا ایمار بودنسر شاه  یھا باال ومیجادوگرا و مد

گفت اگھ نتونھ  اینذاشت..بھ ھا ییبازجو یتو یتی..و محدودزارهیکسو زنده نم چیھ
 !حرف بکشھ آماده مرگ خودش باشھ

 نھیاتاق شاھزاده  رو قرنط  دادینم چکسویتر کرد و اجازه ورود ھ هایکاخو س ایمار
آخر..و  م یزده بود س ایکلمھ اضافھ بگھ ..مار ھی جرات داشت  یکرد..مگھ کس

طاقت   گھین...و مون کھ دشکنجھ مرد ریافراد ز شتری جلو دارش نبود..ب یچیھ
 یلل یا یعنیکرد! ولنداشت...ذھنشونو بھ پزشک معالج دوم شاھزاده مشغ

 ...کالرک
 ...کرده یاقرار نکرد کھ خود اون دکتر رو خودش معرف یول
 ..سر سوروک بود یاومد کھ باال ایمار تبا عجلھ بھ خلو ایھا

روک نگاه بھ سو ونیامونطور کھ دستاش مشت شده بود و چشم گر ایمار
 .....زمزمھ کردکردیم

 ..یرینم رونیشده باشھ وگرنھ زنده ب رتی دستگ  یزی دعا کن چ ای:ھاایمار
 ..بنفششو بھش داد یبرگردوند و چشما سرشو
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بھ  شدنیکھ از قصر خارج م یین ھااسرشو انداخت:سرورم..شاھزاده زم ایھا
 ..کردنی مدرمان اقدام یبرا  ی..و با پزشک خصوصرفتنیشھر م

 ؟؟ ی:پزشک خصوصایمار
 ..گزارش داد نوی:بلھ سرورم..پروفسور مون اایھا

 .. ..زندشنجای ا اریاون پزشکو...ب  ایسوروک کرد:ھا بھ یا  گھینگاه د ایمار
 ..یمسلط باش   دیکرد..مشاور با یم ی :تعظ ایھا

 ارششششش یزد:ب یمانند  غیداد ح ایمار
 ..رفت عیسر ایھا

و   نیسرزم نیسر ا ییچھ بال دونمی...من نمی:سوروک...اگھ روحتو ببازایمار
 ...یغما بر...تو بھ ادمیدی ...سوروک...من بھ خوابمم نم ارمیمھمھ

 ...کرد کھی چ  اشکش
 ...یستی ن  وت نی...ادهیرنگ پر نی...ایستیتو ن نی....اکنمی:باور نمایمار
 ...کھ اجازه نداشت اما سوروک اغما بود  یداریب تو

 ...دیروحشو بوس یسرد و ب یشونیتر رفت..روش خم شد..و پ جلو
 ....یبر نطوریا دی:سوروک...تو نباایمار
 ...یمار

 ...ّمو...چشماش قرمز بودطرف ر برگشت
 ..تنھا باشم خوامی:گفتم مایمار

 ..تر رفت کینزد رمئو
 ...باش..من کنارتم ...آرومیمار
 ......شاھزادهنی:اونجا رو ببایمار
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 ازیچھ قدر ن ایمار دونستیتو بغلش...م  دش یکش  اطیبھش زل زد و با احت رمئو
صدا  یو ب  د یبغضش ترک ایداشت ..مار ازیزن بود..ن ی..ولبودیھم م یداره..وحش

 ..ختیاشک ر
وقار  نیھ اب...وقارتو جگع کن..ھکتو الس اآلن  یی...تو بانوی:ماررمئو

 ...زنیمحتاجھ..کھ مردم بھم نر
بسازه...نھ مشاور بلکھ   الیسا ا ایداشت از مار یگوش داده بود و رمئو سع ایمار

 ..کھ ھست یشاھدخت
اونا  و آروم   یبا مردم مالقات کن  ادیببھ وجود  عھیشا ینزار  دیتو با ای:ماررمئو

دوستت  ھییدارم و ب نداشت م مانیمن...شاھزاده بھ تو ا  ی بایز ی..بانو یکن
 ..ی...و طوالنھیشاھزاده مسافرت دور  می فکر کن  ایدارن...ب

بازد  ی..ولیشخص نیتو ناراحت تر کنم ی..ادامھ داد:درک مدیبوس سرشو
و   لیدل یوقت پشت سرم ام چند نفرو ب چی..خود شاھزاده ھیکنترل کن  تتویعصبان

 طوی.ما بازد شرا. .شنیم ھتیبر عل یکارو کن نی ..اکشتینم تیاز رو عصبان
 ..م ی کنترل کن

 ..نگاھش کرد و دستشو گرفت ھیبا گر ایمار
..چطور..کنترل کنم...اگھ وی..چدونم ی..و من..نمستی:سو..سورک نایمار

تو بدنشھ..کھ پاد زھر  ی.چرا چھ سم...چرا..اغما.دنیبرنگرده...چرا ھمھ نا ام
 ..نداره

 .....سپرد ونذاشت حرف بزنھ..و باز خودشو بھ آغوش رمئ شیگر
. 
. 
. 

باشھ تا از ھمھ جا مورد  تیواقع دنیترسیھا در شوک بودن و م  دهیمردم از شن اما
نشده باشھ و دروغ   شیزیشاه قدرتمندشون..چ کردنی...دعا مرنیقرار بگ ورشی



361 
 

  خوادیمشاور اول م اهیاعالم اعالم کردن کھ در محوطھ قصر س یھا باشھ..مامور
 ..و روانا شدن ناومد رونیونھ ھا بخکنھ..از  یصحبت و شفاف ساز 

کھ خونسرد باشھ و حرف بزنھ با  شدیبا کمک رمئو و تارزان داشت آماده م ایمار
 ..مردمش

 :بانو...مردم تجمع کردن..وقتشھرمئو
 ..شاھزادا در اِغماستونن بد  دی ...نباای:مارتارزان

ھا..در   پلھ یکاخ رفت..رو رونیتکون داد...و با ھمراه ھا بھ ب یسر ایمار
 ..محوطھ

 ..کردن می مردم تعظ  ھمھ
 بایز یایبر بانو مار درود
 یشگیگذاشت و سرشو با لبخند ھم  نشیس  یوقارشو حفظ کرد و دستشو جلو ایمار

 ..خم  کرد  لیو متما
 ..را گرفتھمھ جارو ف یبیعج سکوت

 ..عظمشو جمع کرد ایمار
کتو..من از ھ زیقدرتمند ھکتوالس...مردم عز نیسرزم زیبھ مردم عز درود

  ی قو دیزمان با نی ..در ا میاز خودمون دار ی..و شاھمیشمام..و ما ھمھ باھم ھست
 ..اکانی و مالقات با ن  شتریجذب قدرت ب ی...ھمھ باھم...شاھزاده برام یباش نیتر
  یجادوگرا اریسپردن..و روحشون کامال در اخت  یلت خوابخودشونو بھ حا.
...شاه بد قدرت دی اساس توجھ نکن یب یماست..با پچ پچ ھا و حرف ھا رومندین
حفظ   ی..و فقط برامی کنیزمان محافظت رو دوبرابر م نی..در اگردنیبرم  یشتریب

 ..شترهیب  تیامن
د کھ ھمھ قبولش  بو یزن محبوب ای..اما مارزدنیبا خودشون حرف م ی کم مردم

 ...داشتن
 ..دستشو با نشون سکوت باال برد ایمار
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سال ھا تالش شاھزادمون..در   یو اجدامون..برا اکانین یبرا  خوامی:ازتون مایمار
  یو گوبلن...انسان ھا زادیپر ری...ولف و ومپامیزمان اتحادمونو از دست ند  نیا

..کھ  دمیخاطر م  نانیاطم...من بھتون می درخشان و ...ھمھ و ھما در کنار ھم باش
 ...شھیھکتوالس قدرتمند تر م

ز حرفاش لبخند رو لب ھمھ اداشت... استیدر حرف زدن خوب و س ویمار
مردم با وضوح کم شد..اون تو حرف زدن افسون داشت بخاطر  ی..و نگرانومدیم
زانو  ی ...روتی...و در نھا کردی کھ از ھمھ جداش م یا ژهیو چھره و ییبایز

 ...نشست
در زمان  کنم ی ..کھ از مردم ھکتوالس محافظت مخورمی:بھ آسمان ھا قسم مایمار

و امواج   روین ..و بھش میشاھزاده درود بفرست ی..امھ برا.نبود شاھزاده سوروک
 ...میبفرست

 ...عاشق اون شدن شتر یمردم ب ایزانو زدن مار با
 ..آرام منش بود بلند شد  یمردم کھ شخص دهینما

ھکتوالس و شاھزاده  ی ..ھمھ ما...برامی...ما درکنارت ھستابیز یایمن مار یبانو
 ..میگذریم مونمیسوروک..از زندگ

 !قدرتشھ  یبرق اسا  کردنیچشماش اشک داخلش بود اما ھمھ فکر م ایرام
 ..راحت تر شد یافراد سلطنت  یآروم شد و کنترل برا جو

. 

. 

 ..توقف کرده بودن یلل یخونھ ا ی جلو نیو ھانا داخل ماش ایھا.
 ..شدن نیو رز داخل ماش  بک
 دختر تنھاست  ھیکھ  نی:ابک
 !لوس یلی:و خرز
 خواد ینم  یکیت کتا چیھ نی:گرفتن ابک
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 رهیمیقطعا م یلگد بزن ھیاگھ تو بھش فقط  ای:ھارز
 خوانیگفتن کھ زنده م ای:مارھانا
  ارمشیچشم بھم زدن م ھی خونھ من تو  یقسمت پشت نیببر  نوی.ماشی:اوکبک

 براتون
 وفتیراه ب  تریھارو از کار بنداز.پ نیکن.رز دورب اطیتکون داد:بک احت  یسر ایھا

 یبھ کوچھ پشت
کنھ بک  یزینقص برنامھ ر یب تونستیاعمال باھوش بود و م نی ر اد ایھا

  یصدا وارد بالکن پشت یزدو با رز..با چند پشتک ساده مثل روح و ب  یپوزخند
 !شدی م  یللیبھ اتاق ا یشدن..کھ منتھ

بود و مرتب با مون تماس   ین یزم بیل آشپزخونھ مشغول سرخ کردن سداخ یللیا
  غامی ..براش پشد یبشھ اما تلفن برداشتھ نمخبر   اسوروک ب تیکھ از وضع گرفتیم

بار دستور درمانو مطالعھ کرد   نیگذاشت..از  شب گذشتھ تا حاال چند یصوت
 ...اشتباه نکرده بود

نکرده  یاشتباھ ایھمش..خدا کردیچرا عرق سرد م  ی:گفت خوبھ حالش...ولیللیا
 ...وفتھیبھ خطر ب شی باشم..من دوست ندارم زندگ

 ..شنوهیرو م شکایپارس کردن م یکرد صدا حس
 نھارو کنمی :باشھ باشھ باشھ دختر االن اماده میللیا

 ...پارسش قطع نشد یبازم صدا یول
 شھ یاماده م  گمی باشششش م یداد زد:دختر خوب یللیا

 ..اومد و پارسش قطع شد  یزوزه کوتاھ  یصدا ی بیبھ طرز عج یول
 ..یشدکھ ساکت  نیافر شکاااای ..مشکای:میللیا

 ختیرو تو کاسھ ر  شکایو پودر خرچنگ م ریکرد ش یھارو کھ خال ین یزم بیس
 ..اومد رونیو از اشپزخونھ ب

 ....و بشکنھوفتھیبزنھ   کاسھ از دستش ب  غیباعث شد ج دی کھ د یصحنھ ا یول
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 ..دیشد و کل بدنش لرز ھیھ گرب لی تبد غشیج
 .....کاش ی:میللیا

شده   لیتبد نیشت افتاده رو زموگ کھی..بھ چند تشی نیو نازن  یسگ عروسک تولھ
 ...خون یبود و کل
 ..بھ خون زد...و با ترس بلند شد دی با لرزش شد دستشو

 ..نجاسی..ای:ک..کیللیا
 ..اومد کھ گفت سالم یآروم و خاص یکنار گوشش صدا از

 ...با ترس برگردوند سرشو
 !شد کیتار اشیکلروفرم رو حس کرد...و دن دی استشمام شد یول
 
. 
. 
. 

دست سوروکو گرفتھ بود و سرشو بھ دستش چسبونده بود...و رمئو نگران  ایمار
 !ھنوز بھ سوروک احساس داشت ایکنھ...مار یحرکت ایبود...کھ مار

...چون بازم تویبانو بدونھ واقع  دهیبده ..کھ وقتش رس ی:شاھزاده...بھم الھامرمئو
 ......ناخواستھکنھیداره اشتباه م

 ..ا؛ساحرهیھا
 ..ی..چند ساعتنھیبب وی فعال کس خواد یگفت نم ایمار : بانورمئو

 ..می:اخھ..بھ دستور خودشون..پزشک معالج رو آوردایھا
 ..نمشیاول بب خوامی:من مرمئو

 ن یای:ھمراھم بایھا
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. 

. 
 ...رمئو داخل شددر اتاقو باز کرد.. ھانا
جثھ؟!فکرش فقط رفت  زیر فیدختر ظر ھیبود؟ نیمعالج ا شکپز
 ..ترش رفت  کیبود...نزد نیا لشیتو شھر رفتھ بود دل ن...شاھزادشوکجای
مثل تو خود خطر  یدختر  یبھت بگم کھ پزشک معالج شدن شاھزاده ما برا دیبا

 !یبود..خطر کرد
 ..شد بلند

 ھ یچ ایدستور بانو مار م ی نیتا بب نتشیکس حق نداره بب چی:ھرمئو
 :چشم ایھا

 ..اونجارو ترک کرد رمئو
. 
. 
. 

بود در حال دعا کردن از بودا بود...طلب شفا   دهیکھ شن  یا از لحظھ ایسیپارس
رو  ایداشت مار یسع  یاومد..چند بار یسوروک و اشکش بند نم  یبرا  کردیم
بود کھ   نی بدتر ھمش ا  موفق نشد..و یکرده بود ول  ھیکھ بھش تک یتنھا کس نھیبب

چھ  و زدیبودا حرف م شرفتن از اتاقشم نداشت پس فقط با معبود رونیاجازه ب
اورده  لمشیمداربستھ رو با ف یھا نیطرف بک و رز دورب ن ی..از ایبیعج دیعقا

شده بود و جادوگرا ھر  شتری نکرده بودن امورات قصر ب یبودن و فعال بررس
داشتن  دهیزھر داخل بدنشھ..و محفل جادوگرا عق نگفت ی ...پزشکھا مدتریلحظھ نا ام 

بزارن روحش   دیختھ...و اونا نبااجسمش رو ب منایھربا ا  دنیسوروک در حال جنگ
کھ بوده مربوط بھ   یداشتن ھرچ دهی.عقو رمئو و تارزان.. ایباختھ بشھ اما مار

 !پزشک معالجھ
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 یلیاحساس خ  ھیبا  یبشھ..ول داریدفعھ ب کیتنش باعث شد  یاحساس سرما
  صیتشخ تویدرد داشت..موقع یسرد..سرش کم  یلیبود و خ کیبد..ھمھ جا تار

پاره شدن  کھیت ری..بھ ذھنش فشار آورد...تصونھیبیکرد داره خواب م ..فکرداد ینم
تھوع بھش   الت..حاش ییتنھاتمام   ق یعشقش و رف  ھیھد  شیدوست داشتن ی شکایم

 یکی ادشھیکجا بود.. نجایا یعنیبود بلند کرد..... نیدست داد..دستشو کھ رو زم
 ...صداش زد 

 ..ھست نجایا ی :من کجام..کسیللیا
 ..یرف  دروازه آھنط شد رفت  بلند

 ..نیھست؟؟؟لطفا جواب بد ی:کسیللیا
 ..نبود باھاش  یچیگشت اما ھ شیگوش  دنبال

 ..کرد..کھ بالخره در باز شد  دادی داد و ب یرد و چند باربلند تر ک صداسو
و  اهیچشم س  شیبستھ بود و آرا یسبز کھ دم اسب  یخوش قامت با مو یدختر
کھ   یحالت باز اما کمربند نییاز پا  و کسیف ی..و لباس چرم مشکبیعج یچشما

 ..بستنیرزم کارا م
 :چھ خبرتھ ایھا
من  یھست ی:تو کدیسوالشو پرسو  کرد یھنوز نگاه م بشیبھ ظاھر عج یللیا

 منو آورده.؟ یکجام؟ک
 .ھکتوالسھ نجای.بک آوردت.و اامیخونسرد جواب داد:من ھا یلیخ ایھا
من پول   ی..اما بھ نفعتھ ولم کننمودینم یکھ گفت ناروی کدوم ا چ ی..ھ یچ ی:چیللیا

  نیشیبدبخت م رتتونیبگ سیندارم پل  یچ یندارم ھ
 ..زد :اوه!نھ بابا یپوزخند ایھا
چونشو بلند کرد:چھ خوشگلم    یتو دستش بود ز   شھی کھ ھم یبلند  انھیدستھ تاز با

 !ھست
 ..چونش پرت کرد ریو از ز  انھیشد و با شدت تاز یعصبان یللیا
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 ..یللیافتاده نگاه کرد...و بعد بھ ا  نھایبھ تاز ایھا
تون ببر  قبرس نیمنو از ا اآلن ن یگفتم دختر خانم ھم  یچ ی:انگار متوجھ نشدیللیا
آدم   یباند ھا نیاز ا  نیشیشوھرم و خانوادش بفھمن بدبخت م مھیمن عروس رونیب

 د؟؟؟ییربا
 ؟؟ یو خفھ ش یصداتو ببر یخوای:نمایھا

طرف در..اما تو   د یھولش داد محکم و دو یللیا برا کھ تیبرگردوند..خوا روشو
 ..گرفت و برش گردوند داخل شھیموھاشو از ر ایحرکت ھا ھی
بھش زد و  یلگد آروم ایشھ کھ ھا ری..و جلو اومد درگدی کش ی بلند  غیج یللیا

 ..انداختش 
 ..بھش نگاه کرد نیاز رو زم یللیا

شش دستشو کمر گذاشت و ومواھاشو انداتت پشت گ  یآدامسشو باز کرد و بلند  ایھا
 ..سرشو خم کرد و با حالت تمسخر اضافھ کرد

وقت   چی!تو ھخورمی خون تازه  م کمیاحمق نباش وگرنھ قبل عذابت.. زادی:آدمایھا
 !..یرسینم

  دونستی..و نمدیکوبی بھ در م دادیبا داد و ب  یللیزد و از در خارج شد ..ا   یپوزخند
 !..سرش اومده یچ
. 
. 
. 

 ..داخل اومد ایکھ ھا  کردی خودش داشت لباسشو تنش م ق داخل اتا ایمار
 :بھ ھوش اومد؟ایمار
 :بلھ مشاور ایھا

 بزار خی کن دستاشو..و پاھاشو تو سطل  زیچال آو اهیسببرش  ای:خوبھ..ھاایمار
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 ارهیو حساسھ مشاور اثال فکر نکنم دووم ب فیظر یلی:خایھا
 ..انداخت ایبھ ھا ینگاھ  ایمار
 تاقم ا ارشی:پس اول بایمار
 :چشم مشاورایھا
 

 !یفی...کھ ظری:گور خودتو کندایمار
کھ رو  ایمار ی پا یدست و دان بستھ آورده انداختش جلو اینبرد کھ ھا طول
 یمخصوصش نشستھ بود و پا رو پا انداختھ بود و دستاش رو دستھ صندل  یصندل
جب    ع..و با تدیکشی بود و تند نفس م دهیموھاش بھ سر و صورتش چسب  یللیبود..ا

 ..چشم دوخت ایبھ مار تیوحشت و اطراف و سقف و در نھا
 ...بود  یفانتز ی لمایصحنھ ف ھیشب شتریکجا بود؟؟قصر؟؟خونھ؟؟ب گھی د نجایا

 !:سالم ایمار
 ..تونستیبگھ اما نم  یزیخواست چ ا یبا حرف مار یللیا

گھ دختر ا یھارت و پورت کرد  یادیکھ دھنت بستس آخھ گفتن ز دی:اوه ببخشایمار
 باشھ؟؟  می و داد ندار غیج یول می آشنا بش کنم یدھنتو باز م یباش یوبخ
 ..نگفت یچ یھ یللیا
 

 ...دیلرزیم  یللیچسبو از دھنش کند..ا کنارش زانو زد و  ایمار
 ؟؟؟چراااااای:تو..سگ من رو کشتیللیا

 ..خبره  یانداخت اونم گفت ب ایبھ ھا ینگاھ  ایمار
 ...اد یس بک از سگا خوشش نمو:بابت سگت ..متاسفم احتماال جاسایمار

 ...کجاست نجای..ان؟؟یخوایم  ی..از من چنیھست  ی..بک..جاسوس...کی:چیللیا
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 ..شاه سوروک نیدر ھکتوالس سرزم  اھھیقصر س نجای ..ا  امیر:من ماایمار
 ...دیاسم آشنا شن ھ ی؟؟؟؟یچ
 :سو..روک..سوروک خوبھ؟؟؟؟اون کجاست؟؟؟؟یللیا

 ...صورتش وزد ت یلیزد و س یپوزخند ایمار
 ...اجازه نداره شاھزاده رو بھ اسم صدا کنھ ی :سوروک؟!کسایمار

 ..یگیم ی:شاه..زاده..چیللیا
 ؟؟یزرنگ بش یخوا یم ایدختر جون !  یستیباغ ن:تو ایمار

  ضیمر ؟؟؟اونیشناسیو مسوروک ر  ایمار ن ی..ببدونمینم  خورمی:قسم میللیا
 ھ؟؟؟؟یمنھ..خودش کجاست...نسبت تو با سوروک چ

 ......تکرار کن...شاھزادهز  بھش:احمق!!!شاھزاده  یلیس  گھیدو بار د دیرما
 ..شمش اومد...زبونش بند اومده بودگذاشت   آب از چ  یل یس یدستشو جا یللیا

 !یتو حرف بزن د یو بعدش با گمی..بھت م ی:پس انگار واقعا خبر ندار ایمار
بزرگ  نیرزنس..ھیکیتار نیسرزم نجایشد و دستش  پشتش حلقھ کرد:ا بلند

شاھزاده سوروکھ..من مشاور اولم..و بک جاسوس   اهیقصر س نجایھکتوالس..و ا
ده شب  ! شاھزایینجایظ اول شاھزاده..و تو چرا امحاف اسیھا نم ی..و ایسلطنت

..و در دیکش  ی..اھکشنی م یادیگذشتھ بعد از برگشتن از شھر داخل اتاقشون درد ز
سرش  ییچھ بال یگ یماست!و حاال تو م نایجر نی....ا رنیبھ حالت اغما م تینھا

 ...یآورد
 
  ی..کگفتنیم یبپرسھ..چ یچھ سوال دونستینم یکامال مخش ھنگ بود حت  یللیا

 ......اغمانایبودن ا
 ...:تو...ھمسر سو..شاھزادهیللیا

 ..یگستاخ یلی:احمق خفھ شو خایھا
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 ..کرد  یخنده ا ایمار
 یحرف بزن  یخوای:پس نمایمار

شاھزادتونم!شب گذشت با سالمت کامل    ین پزشک خصوصمخانم   نی:ببیللیا
افتاده   یتفاقو چھ ا یزنیحرف م یاز چ  دونمینم خونھ من رو ترک کرد و اصال

 ..د یکردانتونم تموم کن ی باز لمیف  نی..امارموی ب نمیبب خوام یاما م
تره!خواستم کمکمت  یشاھزاده کار وهی...شمی فھمی:پس حرف ھمو نمایمار

 ببرش  ایا..ھیکنم..نخواست
اونو  یللیا  ی بازوشو بھ زور گرفت و بدون توجھ بھ اعتراض و گارد گرفتنا ایھا

 ..برد
 ..کرد  یخنده تلخ ایمار
 !...یقشنگ  ی:ھمسر...چھ آرزوایمار

 
. 
. 
. 

کران ھا   یتا ب غشیسوخت ج ا یمحکم ھا انھینازک شونش کھ از ضربھ تاز پوست
..انو باز و باز دادی اب مجو ی للی...ادیپرسیاولش بود...ھانا سوال م نیرفت...اما ا

  نشستیکھ سوروک بھ تماشا م  یلرو صند ای...مارن یسخت و سنگ یضربھ ھا 
 ..از حال رفت یللینشستھ بود...ا

 ار ی:بھ ھوشش بایمار
 ...میاز دستش بد  د یدارم نبا  دهی..من عقھی:نھ بانو...کافرمئو

 ..کنم مشاور کاری:چایھا
 ..زرنگھ  یلیخ ادی:رمئو حرف نمایمار
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 ..ینی بب دیمدار بستھ رو با نیدورب ی لما یساده! ف یلیخ دمی:شارمئو
 داخلشھ ی:مگھ چایارم

 ..نی:فقط ببرمئو
 بندازش زندان  ای:باشھ ..ھاایمار
 :بلھ مشاور ایھا

رو ھمراه خودش بھ اتاقش برد  و لب تاپشو باز کرد:عشق من   ایمار رمئو
 ..نیبب ایب یول ستیاشعھ برات خوب ن دونمی..م

 ..شب قبلو گذاشت  لمیف
  نجای..درست ا نیبعدشو بب یدکتره دارو رو درست کرد ول نیا نجایا  نی:ببرمئو

 ?ش ی دیداد دارو ھارو..نگاه کن د  ریپسره..اون تغ نیا
 باھمن  نای ا ھیک نی:خب اایتر برد.مار کیصورتشو نزد ایمار

..اگھ با اون بود ادیبپسره ھمش نگرانھ دکتره  نیمن ..توجھ کن...ا ی:نھ بانو رمئو
 ???ستین نطوری ا کردیم یچشمش دارو رو قاط  یجلو
مجازات بشھ..و  دیدختره گناه کاره و با نیسکوت کرد:بھرحال ا  کمی ایمار
 ..خوامیاون پسره رو م نطوریھم

..بھ من دونھینم ی زیدختره واقعا چ نی ..ای...ولای مار ارمی:پسره رو برات مرمئو
 ..اعتماد  کن

 ای..مقصر باشھ یفھمی..شاھزاده رو تخت افتاده...و حال من بده م.:رو ایمار
 ..شاھزاده رو برگردونھ د یبا  ای کشمشی شالق م ریز اینباشھ...من 

 ..بھش اتاقو ترک کرد یدار  یباال انداخت و بعد نگاه معن ییابرو
 یلل یکھ شاھزاده ا یلمیکرد ..ف یقبلو پل یلما یاز ف یک ی...و رفت دیکش ینفس رمئو

 ..شدی..باورشم نمد یو در آغوش کشر
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شاھزاده ما بھ تو تف ھم بندازه  نجھگی ...تو مغزمم نم ھی:رابطھ تو با شاه چرمئو
باھات  دیبغلت کرده...امکان نداره...با نی...اونوقت اتیمعمول افھیبخاطر ق

 ..سرش زنھیم  نھیبب نویاگھ ا ایباھات حرف بزنم...مار  دیحرفبزنم...اره..با
. 
. 
. 
..خون گوشھ لبش خشک شده بود   دیلرزیاز درد تو خودش جمع شده بود و م  یللیا

حس شده   یب خای ..پاھاش بخاطر سلطل زدیم یکبود  ایھا  یاز مشتا و گونش
 ..دیاز جا پر یدر آھن یبود..با صدا

 ..میومدم حرف بزنبترسونمت..ا خواستمیباش..نم آروم
  می:تورو خدا کاردیعقب خز ترشی بھش داده بودن چنگش زد و ب یبا پارچھ ا یللیا

خوب بشھ..بخدا   خواستمیمنکردم..من..من.. شینداشتھ باش...من سوروکو کار
 ...دونمی...نمدونمینم یچیھ

 ..زد یلبخند  رمئو
 ری...آروم بگ  دونمینشست کنارش:م و
 ??برم یزاریچرا نم یدونیاگھ م یدون ی:میللیا

 ..دنی :حرف منو گوش نمرمئو
 ..یگی:دروغ میللیا

 ..دروغ بگم دی:منم مثل تو انسانم...چرا بامئور
 ن ی..چھی:پس ..بقیللیا

 ..و قلمرو شاھزادست ی مخف یایدن  نجای...اریمپا:ورمئو
کره  ی..مگھ جمھورمیجمھور دار سی...ما رئھیچندتا سرفھ کرد:شاھزاده ک یللیا
 ??ستین
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و در .ھکتوالسھ. نیسرزم نجای..ا یشد  رشی..مثل قصست و تو درگستی :نھ نرمئو
شاھزاده  میاقال نیجاست..و پادشاه ھمھ ا نیا  میاقال ی..و قصر پادشاھھیبریجنوب س

دونستم   یمن ھرچ  ینیبی شما در اومده... م  ماریجالب ب  یلیسوروکھ...کھ خ
 یکمکت کنم...ول تونمی..مھیچ..و رابطت با شھزاده ھیگفتم..نوبت توئھ..اسمت چ

 ?یدار یدونم با شاھزاده ..رابطھ ا  دیبا
ل  کو یبوده..اسمش اقا ضمی آقا فقط مر دی...باور کنی:ن..نھ..چھ رابطھ ایللیا

  خوامیسوروکھ..تاجر مگھ نبود..اخھ شاھزاده...اقا من م گشی بود...و گفت اسم د
 ...نمشیبب

 شی نییب یتونینم  ی:ھممم...ولرمئو
 

..ھم نابودت دهی..ھم نجاتت مدم یخونت د نیدورب  لمی:خانم..من ف رمئو
 ..دتی .شاھزاد بوس. .کنھیم
لو جواب بده...تا دو سوا نیکرد..ا ی..دستکارختیدارو ھارو  ر  یپیمرد خوشت و

 ...بتونم بھت کمک کنم 
 ..بپرسھ دیچطور با دونستی نم یحت یذھنش پر بود از عزارتا سوال ول یللیا
 .. قبل...بھ من یکالرکم..دکتر مون مدت  یللی:م..من..ایللیا
 ..داد  شیخون اورد..رمئو بھش اب و دستمال داد و تک مک ھیکھ کرد  یسرفھ ا با

 ...ارمی م :برات لباس رمئو
 ...خدا ی..وانجای..ا دونستمینم ینکردم..من حت  شی:م..من...بخدا ..کاریلیا
 

کھ از   یدکتر یخب ..تو دکتر کالرک   دمی...من فھمیکن حرف بزن ی:سعرمئو
 ...یپروفسور مون بھ شاھزاده آشنا شد  ق یطر
 ?م..رابطت با شاھزاده و اون پسر..کجاستلسوا یول
 .. بود..و مارمی:سوروک..فقط بیللیا
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 اد یتو چشماش نگاه کرد..:و ...ازش خوشت م رمئو
 ..گفتھ ی..کنوی :نھ ..نھ...من ایللیا

 !:چشمات گفترمئو
 ..ساکت شد یللیا
مراسم ازدواجمھ..بھشون نگو..اگھ  گھی:اون پسر..نامزدمھ..سھ روز دیللیا
..اون کنم ی زده..خواھش م  ..نگو کھ ..اون ..بھ دارو..دستیکمکم کن یخوایم

 ..مھیعشق زندگ 
ببوستت..اصال چطور  ی?پس چرا اجازه بھ شاھزاده دادتھی :عشق زندگرمئو

 ???یشناسیکھ ...تو اصال شاھزاده رو م یجرات کرد
 ....نزاررنی:نزار ..نامزدمو بگزدیحرف م دهیبر دهیو بر کردیم ھیگر یللیا
 
 ..اد نبست..توروخدا اقا..نزارمنھ..نامزد من کھ قرار د ریھمش..تقص نایا

 ..بھش نگاه کرد رمئو
 یکنم...و بھم گوش  کاری چ دونم یمن پزشکم..من م نمی:بزار..سوروکو ببیللیا

ش  ...فقط لوش نده..خواھ ختھیر ییچھ دارو نمی بده..من با نامزدم حرفبزنم...بب
رحم   نای ..اناینده دست ا موی ...عشق زندگمدیپول دارم بھت م ی...ھرچکنم یم

 ..ندارن
تو   یکلک ای یشاھزاده رو خوب کن یتونی...واقعا میبخوا یزی چ یتونی:تو نمرمئو
 ?کارتھ

 ...منھ مار ی...بنمشی بب د یمن دکترشم..با ی...ولدونمی ...نمدونمی:نمیللیا
..اما  کبشھ دکتر کالر کیبھ اتاق شاھزاده نزد یکس دهیاجازه نم ای:ماررمئو

 یتونیمھمھ..نم یلیخ ایمار یده برا..شاھزاگمی بھش م نوی ارومتر شد ..ا
شاھزاد بھ اغما رفت...عاطفش رو   یبا وقار و مھربانھ..از وقت ای...ماریبفھم



375 
 

..بھم بگو کمکت  ھیچ زادهاومد رابطتت با شاھ ادتی..اما اگھ زارهیپا م ریداره ز
 ..نم کیم

 ...بدتر یلیممکنھ شکنجت کنن..خ  مرفت طرف در:منتظر باش...باز پاشد
 ...خواب...کابوس نایھمھ ا  کردی ...فکر مدیھ خودش لرزب یللیا
 ?یترس ی..ازش میستی نمیوا ایمار ی :چرا ...جلویللیا

 ..:نھرمئو
 ..یکن ی انسان خدمت م ریغ کی:چرا بھ یللیا

 !مھی:چون عشق زندگرمئو
 ..رونیزد و رفت ب  یپوزخند

 
. 
. 
. 

دستاش  سوروک خشک شده بود...دستاش کھ تو  ی برا نختیاز اشک ر چشماش
 ..چسبونده بود  ش یشونیبود رو بھ پ

..من ھمھ رو نابود یکن می شو..سوروک..اگھ روحتو تسل داری:سوروک بایمار
 ......سوروککنم یم
 ..د یدوباره اشک چک و

بلند شد..لھ چھرش نگاه کرد..اشکاشو پاک کرد..دست لرزونشو برد سمت   ایمار
 ..صورتش

 ...شو داریمن ب  یبای:شاھزاده زایمار
 ...ختیریکھ م  یاز اشک دیلرزی بست و لبش رو بھ لباش چسبوند..لبش م  اشوچشم
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کھ درد  یکھ اشک داشت..قلب یدرست پش سرش...بدون سر و صدا..با چشم و
 ..و مثل باد برگشت رفت عیت گاز گرفت و سرگرفت..لبشو بھ شد

کھ زمان برات  ی ...با من ھستیو عاشقشت...ایمار  ی:تو..فراموشش نکردرمئو
  دی ...باشینبوس گھیکھ ھم خونتھ...کھ د یبدون  دیطاقت ندارم...اما با گھی ره...د بگذ
 ......ھمھ سردر گمنی...شاھزاده برگرد...اگھ تو برنگردیبدون

 
 
 
 

 یبتھ زمانشد ..ال  یط  انگی  نیو البتھ نامزدش م  یللیا یسھ روز وحشتناک برا
 نیکھ ا ییبازجو نیاقرار کرده بود ح انگی نیر قرار گرفت کھ ماتحت فش یللیا

  نیبودن و ھمچن میمقالھ ا ھیمشغوا  یللیبوده!و با ا   نییتع  شیو از پ  یزیبرنامھ ر
ھدفش درمان نبوده و  یللیاما ا دادم ریی گفتھ بود کھ درستھ من دوز دارو رو تغ

  یصاحب ھا لیتحو انھ درمان اون موجود روبھ بھ یطبق نقشھ ا خواستھیم
بھ مرگش   دی حرفارو بھ زبون آورد کھ تھد نیا یپروژه بدن!و درست زمان

اونو  کدفعھیچرا  دونستیھنوز نم یللیپا گذاشت راحت..و ا ر یرو ز یلل یکردن!ا
  یللیچال بردن..ا اهیتا سوروکو درمان کنھ بھ تھ س دنکھ بھش داده بو یاز اتاق

  دیام یللیبھ ا  انگی نینداشت..البتھ م  یفیر عت انگی ن ین شده بود و مدرب د داغو
 !می کنیم  دایکھ نجات پ دادیم یواھ

  یللیا شیرمئو پ یلل یسخت ا  ی..اخر شبا بعد عذاب ھادیسوم بھ چھارم رس روز
 ادیز یبھش نداشت...اما وقت یاصال حس بد  یول ارهیدر ب یزیتا ازش چ رفتیم

بھش   یر یگ میو اجازه تصم! زادهیاونم ادم نھیاطر ااعتراض کرد بھش گفتن بخ
و خشمش   شدیم ترسوروک ھر لحظھ داغون  ده یقامت ارم یپا ایندادن ..مار

 ..از قتل عام ھا یلیموجب خ
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 ختھیو بھم ر یبھ شدت عصبان  دیدیرو م ایحال مار  نیا یوقت رمئو
عذاب   ایارم یبود و ناراحت ختھیبھم ر یبگھ..ھمھ چ قتویحق تونستی ..نمشدیم

 ... و ھفت و شی .روز پنج و ش. .دادیم شیروح
تو   گھید  یسالم یجا چیلب جون دادن بود و ھ یللی!ادیروز رس ۱٤بالخره بھ  تا

 شتریب داد یبھ خرج م یقد باز یچون گاھ انگی نینبود..و م  دایکل اندامش پ
خبر  یخصوص میت  یاز پزشکا یکی..عصر روز چھاردھم بود کھ شدی شکنجھ م

 ت اغما خارج شدهلکھ شاھزاده سوروک از حاداد 
 ی..ابراز خپشحال فیبھ رد ھیشخص حاضر در اتاق شاھزاده بود و بق نیاول ایمار

کرد و کنار رفت..سوروک رو  یمی ..پرستار سرمشو کعھ وصل کرد تعظ کردنیم
کھ پزشکش گفت براش فراھم کردن از  ی زیداده بودن بھ تاج تخت..و ھر چ ھیتک
 !زهلھ خون تاجم
و   دیداشتم شما قدرتمن مانیا ی...ولکمی باور نم م:شاھزاده ھنوزایمار
 ..زد  ی..لبخند د یگردیبرم

بھ تک   یشگیبود بھ روبرو داد با تحکم و غرور ھم نیینگاھشو کھ پا سوروک
 ..تکشون نگاه کرد

کھ اوضاع از خط خودش خارج  دوارمی!اما امنیمتشنج شد دونمی:ممنون مسوروک
 !..باشھ نشده
 ..نداختیارد لرزه بھ جونشون موم نیھم تحکمش تو ا ھنوز

تحت کنترل بوده سرورم گزارشات کامل نوشتھ شده بعد از   زی:ھمھ چتارزان
 شھ یکاملتون خدمتتون عرض م  یاستراحت و سالمت

 ?یبگ دینبوده کھ با د یجد یزیھات چ  نھی:باشھ.تو رمئو در آسوروک
 ..:نھ شاھزادهرمئو

 ?یج کرد:اوه!و تو مطمئنگردنشو ک کمی  سوروک
 !:کامال سرورمرمئو



378 
 

بود   یمحرمانھ ا ییگو ش یخود رمئو و شاھزاده ھر وقت پ نی رمز بود ب کی نیا
 ..کردیاز واژه کامال استفاده م

 ..بھش ھجوم اورد...و سرش داغ شد یللی...باز غم ایسواالت دنیاز پرس بعد
 ..جلو اومد ایمار
 ..خلوت شده بود اتاق 
 یرگشتبقلب خوشحالم  می..از صم:سرورمایمار

 ..بخاطر اداره ھکتوالس در نبود من یدار نی..و تحس ی:ممنونم مار سوروک
بھ   نکھیکرد:سپاسگذارم سرورم..شاھزاده..جسارتھاما چرا درباره ا یمی تعظ  ایمار

..من  نیبھ من نگفتھ بود یزیچ د یکن یمالقات م ی..با پزشک مخصوص د یریشھر م
 ..مشاور اول شمام

 ..و چطورتانداخت: ایبھ مار ی زیت نگاه
قرار  ییاشخاص رومورد بازجو نی اتفاق طبق قوان نی:سرورم..بعد از اایمار
شما در سئول اعتراف کرد و   ی..پروفسور مون بھ جلسات محرمانھ درمانمیداد

 ..اورد بھ اسم دکتر کالرک ویاسم شخص 
 ..کردیم  یلحظھ تو دلش احساس بد  ھر
مدار   یھا نیدورب یرک و بررسقرار دادن دکتر کال ییجو:بعد از مورد بازایمار

 ..بستھ منزلش مقصر دوم رو کھ دوز دارو ھاتونو ظارھرا
 ?????نجاستیا یللی:دکتر اسورو

 ..ی از تعجب سوروک شوکھ شد..از لحنش حت ایمار
 ?یدی:صدامو نشنسوروک

م..برنامھ تلھ بوده سرور  نا یبگم..ھمھ ا دیاما بزار نجاستیبلھ..ا :سرورمایمار
 ..شده یزیر
 نجایا اری.کالرک رو بایمار ھی:کافروکوس
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 ..تعجب کرد شتریب ایمار
 ..گمی :سرورم دارم مایمار

تموم نشده بود کھ سوروک مچشو سفت گرفت و بھ چشماش زل زد:الزمھ  حرفش
 !گستاخ یو کم  یبھ سر و روت بکشم کند شد  یکھ دست

 ..د کھ آب از چشمش اومد وحشت کر یدرحال ایمار
 ..بگن شاھزاده ی:ھرچایمار

 ارش یبھ اتاقم ب عی:خوبھ.حاال برو و سرسوروک
  کھی..نکنھ بخواد تخوادشیھزاده مکرد و خارج شد..چرا شا یمیتنھا تعظ  ایمار

 ..کنھ کش یت
  دونھی...مدونھیاآلن م یللی...انجاست ی..اون واقعا انجاست یا زمیعز یللی:ا سوروک

 ..بخشھیو نمنم یلل ی...اره..ایباسھ چدروغ گفتم...اگھ ازم بدش اومده 
  یللیاتفاق رو از چشم ا نینوک سوزن ا زدیو قلبش تند تند م زدیخودش حرف م با
پا   مشی بدون اجازش بھ حر نکھیاز ا ی اون فقط دلتنگ بود ..و عصبان د یدینم

رو تجسم    یللیا افھی..تو ذھنش ق کردیم ھی تنب یھمھ رو اساس  شدیگذاشتن سرپا م
سر ب سرش بزاره..اما  کم ی د دشو اماده کروبود..و خ دهیکھ پوش یاسو لب کردیم

 !..در حد جنازست نھیبب کھ قرار   یزیخبر نداشت چ
 !..پاشونو حس کرد..استرس گرفتھ بود..اونم سوروک یصدا

 
 ..او داخل شد ایمار
 !شیدیاری:بایمار

 ..قرار نداشت دلش سوروک
بود??با  یللی...اون ادیکھ تو دلش زده بود بد جور ماس یھ بعد لبخند لحظ  چند

 یللی..صورت قشنگش چرا کبود بود???ایلباس پاره پاره و بدن زخم
خاردار  می س یدستش جا  یبود??چشماش..چشماش چرا بستھ بود..چرا رو
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  خودشبھ  یشباھت چیکھ ھ یلل یبود..ا یلل یمات ا  ط فق  داد یبود???ذھنش دستور نم
 ..دی شنیرو نم ایمار یاشت..صحبت ھاند

 د ی:اتاقو ترک کنسوروک
بغلشو گرفتھ  ریو ھانا ه ھر کدوم ز ایبھ ھم انداختن..ھا یو ھانا نگاھ ایو ھا ایرام

 یخواست سوال ایرھا کردن..مار نینداشت رو زم یجون  چیرو کھ ھ یللیبودن ا
 ..فقط رفت شیوحش یچشما  دنیبا د یبپرسھ..ول

و سرمو با  رونویب  دیدن اتاقش مغزش دستور داد..از تخت پرش یمحض خال بھ
کنارش زانو زد..صورتشو باال اورد ومرتب اسمشو   نیونت در اورد..رو زمشخ

 ..صدا زد
 ..دادی..و تکون مزدیم  یلی...اروم سیللیا  یللیا یللی:ا سوروک

و تند   وم...اریبلند نبود چطور یکنھ ول داریب  ویکی خوادیم   یبچھ ا ھیبود شب شده
 ..و بستھ.باز شد. مھی بھ زور پلکش  ن  یلل ی..اما ادادی تکونش م 
 ...ییییزد خی... یلل یا یزد خی :سوروک

  ریتو بل گرفتش بردش گذاشتش رو تخت خودش..احساس کرد سر خودش ت زود
 ی..و ظرف اب دیکش یلل یا یپوست پلنگشو رو یو باز ضعف داره..اما پتو کشھیم

 ..تو ھم رفت  یللیا یوند صورتش...ابرو ھاکھ کنارش بود رو اروم پاش
 دار ی...بیللیمنم سوروک...ا یللی...ایشنوی صدامو م  یللی...ایل ل ی...ایللی:ا سوروک

 ..شو
 ...یللیچھ کنم....ا دیبا

 ..بلند شد یللیاز ا یتکونش داد..اخ کوتاھ باز
 ...دی..ببخش یللی:دردت کرفت ...ا سوروک

 اااااا یھا
 ..داخل شد مھی سرا س ایدادش ھا با
 ..از تخت دی:شاھزاده نباایھا
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  زوووووود ن:پزشکو خبر کسوروک
 ع یمقابلشم نداشت...فقژ سر ریتصو یبود فرصت حالج دهیتا حاال دادشو نشن ایھا

 اطاعت کرد
 

 ....رو..کسور
 ... کرد ی تند سرفھ

 ..اروم دستشو گرفت سوروک
 ...یللی باش..ا یقو یللی...ااریدووم ب ی للی.ا:اره اره ...منم .سوروک

 ..شھیه جونش گرفتھ مرکھ دا یکس  ھی..و شب زدینا واضح حرف م یللیا
  ی خوای..توھم ..ه..م  ای...ی:راس..تھ..سوروک..بھ ھوشیللیا

 ..دونمی ..نمیچی...من...ھی..ا خی..تو..اب..نمیبازم..بنداز
کرده بودن...خونش    کارشی...چگفتیم ی ...چکردی نگاھش م  یبا ناباور سوروک
 ...دیجوشیر حرارت مداشت پ

. 

. 

. 
جواب داده   دیکھ با یجز سواالت تگفیکلمھ ھم نم ھیکس از ترس  چیھ
 یوصل کرد رو یللیا ی..پزشک تموم زخما رو پانسمان کرد و سرم براشدیم

توھمھ!اول بار بود در   ھی نیا کردنیتخت خودش..ھمھ پر از سوال بودن و فکر م
تا   دشو خو ارهیتختش براش پزشک برو  ارهیب ویسوروک کس دنیدیمرشون مع

سالمش کنھ و  خواستیم  دمیبود...شا ی!دکتر کالرک کھ...و نگران باشستھیاخر وا
 ..رهیخودش انتقام بگ

 ..فی ضع اریاستراحت کنھ ..بس دی ;شاھزاده..م کارمون تموم شد..باپزشک



382 
 

 ی :مرخصسوروک
 !انداخت:ھمھ مرخصن ھیبھ بق ینگاھ
 ...خلوت شد اتاق 

و کنارش نشست..دست رھاشو گرفت و با انگشتاس لمسش    دیلو کشج  شویصندل
 ...شد  رهیرد...و بھ صورت خوش فرمش خک

  ستی تجربھ کنن...مھمم ن دیسرت اومده دوبرابرشو با ی:ھرچسوروک
 .....اآلنیکشی...درد م یدردو تحمل کن  ییتنھا  زارمی..نمی للی...ایک

  یزی...اما چسوختیمرفتھ تو چشمش اخھ  یزیبار چ نی چندم یکرد برا حس
 ..چشماشو رو ھم گذاشت..بازم تار بود!نبود..اشک بود!باز غده اشکش فعال بود..

 ...زخم و خراش ی..جاد یدستشو اروم بوس یجلو برد رو لبشو
 ...صداتو بشنوم دی...من با دیبا یلی...من خاری....دووم بیللی:ا سوروک

. 

. 

. 
 ..بود??شاھزاده اصال خودش نید ی:ھانا توام دایھا

 ..دختره نی ا ھی:منم تعجب کردم..اخھ مگھ کتارزان
 ..خود شاھزاده حرف بزنھ میصبر کن دیبا یندارم...ول ینظر  چی:ھایمار
 ..تکون دادن یسر ھمھ

 ..اومد سمتشون رمئو
اھزاده احضارمون کرده...بھ !شزهی:خبر دارم برگ و پشمتون باھم بررمئو

 ..گاهیجا
 ..دارن کار ی:نگفتن...چایمار
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 ..میریزنده در نم دی:نھ فقط سخن اخرو بزنرمئو
 ..رو ھیبق ترسوندی م تشی و جد دبو ی جد رمئو

 ..ریبگ فی:مشاور من فقط دستوراتتو..مشاور برام تخفایھا
 .باشھ یا  گھید زیاصال کار شاھزاده چ دی:شاھانا
 ?دیترس یم چرا

 ..یزد:چون خودت با لرز حرف زد  یپوزخند تارزان
 ..من حرفارو بزنم دی..بزارمیبر عیسر  دونمی:فقط مایمار

 !......فقط من ن:تو نھ مشاور...مرمئو
. 
. 
. 

 ..خط شدن طبق دستور...رز و بکم بودن بھ
نشستھ بود و تک تک نگاھشون  یصندل  یخونسرد با نگاه نافذش رو  سوروک

ردنشو روش خم کرده فکش گذاشتھ بود و گ ری دستش رو مشت شده ز کردیم
 ..بفھمن  تونستنیرو نم یزینوع چ چیبود..ھ
 ..رمئو اومد یبود و کمر شکن!تا صدا  یمیعظ  سکوت

 ..نیاحضارمون کرد یچ  ی:سرورم برارمئو
 ی بود!بعد ی:سوال خوبحیزد و لبخند مل یبشکن

 ...شد شتری ترس افراد ب احساس
 

 اومده شیپ ی:شاھزاده..موضوعرز
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باال   یداده بودو عوض کرد شونھ ا ھیکھ روش تک  یدست یداد بھش جا  نگاھشو
 !انداخت

 !:ھوووم ممکنھسوروک
 ..:سرورمبک
 ..ایجلو  ھا ای!بم یکنیشروع م  ای:بااااااا ھاکوسور

 ..کھ در وجودش بود جلو رفت یکرد و باترس ھیبھ بق یسوال  نگاه ایھا
 :بلھ سرورم ایھا

 ره یگیرد مگردنم د  ستادهیا نی جلوم..رو زانو بش ای:ب سوروک
 ..زانو زد ایھا

 ..دستشو دراز کرد جلوش سوروک
 :بدش من سوروک

 ..رو..شاھزاده ی:چ..چ ایھا
 !ھمراھت اریبھ شونت.. زیاو  انھی:تازسوروک

بھ شدت احساس ترس داشت...لرزون دستشو برد طرف گردنش و گرھشو  ایھا
 ..کرد میتقد یباز کرد..و دو دست 

 :برگرد سر جاتسوروک
 ..د شدشو رھا کرد و عقب رفتنفس بن ایھا

 :ھانا نوبتھ توئھسوروک
 ..ش زانو زدونداشت..و خودش جل ایاز ھا یھم دست کم ھانا

  زیبده.با ت تویمتر ھ یخاردار   م یست!سدر  تیترب ھ ی گنیم نی :ھاھا!بھ اسوروک
 بکھ  یبرت.و برو !نفر بعد 

 .. کھ جلو اومد زانو بزنھ بک



385 
 

 ..شدم تیود اذب نیی:نھ تو بلند شو!گردنم پاسوروک
 ..قامت راست کرد بک

 ?یکن یاستفاده م یاز چ ی ھوشیب یبرا  دای:جدسوروک
 رت:دستمال ابک

 برو  زی :خوبھ.بزارس رو مسوروک
 ..:اطاعتبک

 ا ی:رز باھوش دربار من!تو بسوروک
 ..نطوری ھم ھم رز

 ?ھیچ کتی شکار شکار تو بوده ..تکن  ینشون بد  نکھیا ی:براسوروک
 !?ھیچ  ی براسواال نی:سرورم اایمار

 !کنم درباره افرادم  ت یاطالعاتمو اپد خوامی!میچی:ھسوروک
 ..زارمیھرکدوم م رو کمر ھیبخ ھی :با نخ رز

 ..ب!خوشم اومد:واو!چھ جذاسوروک
تو نوبت خودت جواب  یتونیاشاره کرد:نوبت خودتھ حاال م ایانگشت بھ مار با
 !یبد

 ..جلو رفت ایمار
 ھوشمی:خب!من چند روزه بسوروک

 روز سرورم۱٥:ایرما
 نجاستی:دکتر کالرک چند روز اسوروک

 روز  ۱٤:ایمار
 !بدم  ھوشیب ادیز:چھارذه روز!چھ قدر من سوروک
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 ..تصو یتونی:بلھ شاھزاده نمایمار
 ?ی?چطورنشیقطع کرد:از منزلش اورد حرفشو

 :بک و رز اطالعات گرفتن بعد اوردنش ایمار
 ?یون?انداختن تو گنیبغلش کرد تا تو ماش ی:ک سوروک

 ..اوردش و رو دستش بود ونیسرورم.بک ھ ری:خایھا
 ?لمسش کرد ونیبک ھ  یعنی :سوروک

 ..بود یلچھ سوا نیکردن...ا یھابھم نگ ھمھ
 ..از جا بلند شد سوروک

 ..ونیرفت..مقابل بک ھ جلو
 ?ی تن کالرک بود?پوستشم تو لمس کرد ی:چھ لباسسوروک

 ...نگاھش کرد دهیترس بک
 ..اوردمشیم  دی ھ..با:سرورم..من..من..کبک

رز   یو برا یریگیکھ زن ھستن رو تو در آغوش م ییطعمھ ھا شھی:ھمسوروک
 ...!ی..خوشگذراندهیم  یمعن کی من  یبرا  ن یمرد..ا ی اطعمھ ھ
 ?بود  یشکنجش چ نی:اولا یپشتش گره زد و اروم قدم برداشت سمت ھا دستشو

 ... ..ومی...لباسشو باز کردمیکرد ختھی:اوایھا
...اونم بدون  ی...:شالقش زد دیشو رو ھم گذاشت و لبشو گزچشما  سوروک

 ?دنینگھبانم تنشو د یلباس?!و مرد ھا
قدر   نقدریشکنجھ ھامون...چرا شما ا شھ یگھ...اون...ما ھم:سرورم..م.. رزانات

 ..نیشد یعصبان
 ?...دور اول چندتا ضربھ خوردای:ھاسوروک

 ۲۰:بھ خواست من..ایمار



387 
 

 ...ستی:بھ خواست تو بسوروک
 ..:من فقط دستوراتایھا

 ?شکنجش نی:چندتا نگھبان مرد بودن حسوروک
 ٦:ایھا

 ی :ھارتسوروک
 شت سرش اومد جلوپ نگھبان

 اریب نجاینفرو ا ٦:ھمراه تارزان برو و ھر سوروک
 :اطاعت سرورمیھارت

روزشم اتفاقات  ۱٤..دمیروزه ند ۱٥چالو کرده .. اهی س  ی:چھ قدر دلم ھواسوروک
کرد..:دوستان من ھمراه  شونیزد و با دست ھمراھ ی..لبخنداز دستم در رفتھ

 !..میبری م بھ اتفاق ادامھ بحثو اونجا ی..ھمگ دیش
 ..بود کھ بھ خدمش گفت برداره و ببره یلیچشم ھمھ فقط بھ وسا و
. 
. 

 ..دنی مد نظر رس یجا بھ
 ..رو نگاه کرد زیتفکر چوب ھاب او با

 ایھا  شی:بھ کجا بستھ بودسوروک
 ..سرورم ی:دومایھا

 ..ی:دومسوروک
 ..تماشاش نشست یرو صندل رفت

 ?:ھاناسوروک
 :بلھ شاھزادهھانا
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بود البتھ با   زیکھ کالرک او یبھ ھمون شکل یکن زیرو او ا یھا ماخوی:م سوروک
ضربھ شالق   ٤۰و   یاریتورم کنھ..لباسشو در م یحساب  خوامی !مزیبافت ر ریزنج

 ی زه مزش کنھ!حوصلھ منم سر نره ھرچنگاه کرد:کھ م  ای..بھ ھا یبا فاصلھ زمان
سھ بھش قول  رسوال بپ یس..و اکھ ککنم یم  نتیضربھ ھات محکم تر بود منم تحس

 د یداد:شروع کن!دوستان لذت ببر شوی !تکمونھیتو بدنش نم ی! رگدمیم
چند بار    یللیا کردی فکر م نیبھ ا ی..وقتاوردیحالشو جا م ایداد و نالھ ھا یصدا
 ....قلبش درد گرفت..التماس کرده.دهیلرز
 ..بود...اجازه داد رھاش کنن یھوشیلب ب بایتقر  ایضربھ کھ تموم شد و ھا ٤۰

...تارزان لرز دادیزده تر شده بود و رمئو اب دھنشو قورت م خی ایمار  یتاسد
 ...داشت و بک و رز گچ شده بودن

 ...:ھانا سوروک
 :ب..بلھ..سرورمھانا

ن و صورتش..و اون چھ قدر التماس  بد  ی...رو ی:چند بار خط انداختسوروک
 ..کرد
 ..در بره ستاخوی..اونم چون مکباریما صورتش بار..ا ۳۲کرد: ی مکث ھانا

 
 ..شدیم وانھی د  دیدیرو م یصحنھ ا نیتصور کنھ اگھ ھمچ توستیبست...م  چشماشو
کن   کسی!رز فمی داربستن  ی ریگی م ادمی.. یتو در نر م یکنی م ی:ما کارسوروک

تا خط بنداز رو بندش..و دو طرف ٦٤...بعد نیدست و پاشو تاق باز رو زم
 بھشون درجھ بدم   نمیبنفرو ب ٦صورتش!از جا بلند شد..من برم اون 

 
خنک   کرد ی نگھبان...بازم احساس نم ٦بعد از در اوردن چشم اون  سوروک

 ...شده
 ..نبود دایکھ در ظاھر ارومش پ یخشم دلشت...خشم ھنوزم
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  ھیکھ مد نظرش بود ..تنب ییبرگشت ..بک و رز و رمئو ھم بھ روش ھا یوقت
 ..کرد

 !ستادیمقابلشون ا تی در نھا و
 ..شھیگفتھ م  کباریمھمھ و  زنمیمکھ  ی:حرفسوروک

..محدوده منھ!و شما پا تو محدوده شاھتون زنم یصداش م یللیکالرک!کھ من ا دکتر
لحظھ فقط   نی..اما از انینبود انشیشما در جر!بھتون آسون گرفتم ..چون د یگذاشت
کھ   رمیگیم  یجد  میدربارش بشنوم ...تصم ادیکھ مزاج من خوش ن یصحبت دیبخوا

 .نیبرسون یبھ ھمراه داشتھ باشھ!چھ بسا کھ ازار تبراتون ندام
 ...تو اتاقم منتظرتم ایمار
 ..زد و رفت یخوش!و در ارامش پوزخند  شب

 ..از چھ قراره ھینکردن ..قض..و درک دی ھمھ سوت کش گوش
 
 
 

  تیچھ قدر اذ کردمی فکر م نی بود..و فقط بھ ا  ستادهیکنار تخت وا یللیسر ا یباال
رو حس کرد و بھش اشاره   ایھ..ورود وار مرتکب بش یگناھ ھنکیشده اونم بدون ا

احساس سرما   یللیسرد وارد اتاق نشھ کھ ا یو بست کھ ھواکرد برن بالکن..در ر
 ...رو بھ پرواز در اورده بوود ایمار یخیبلند و  یو موھا ریوزینکنھ..باد م

 ?خواستمت نجایچرا ا یدونی:م سوروک
 دی:نھ شاھزاده.اما منتظرم بگ ایمار
 ..نیی انداخت بھ پا یجمع کرد نگاھ  نھیتاشو تو سکرد و دس یمکث

 ?داشت یچھ حس :قدرتسوروک
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باال برد و چشماشو  یبگھ کھ دتشتو بھ نشون سکوت کالفھ ا  یزیخواست چ ایمار
 .. بست

 فقط جواب سوالم ھی:بدون اغراق بدون حاشسوروک
 :قدرت ترس داره..اما احساس لذت ایمار

! قدرت فقط شکنجھ و خوادی.تعادل مخوادی .کنترل مخواد یم تی :قدرت ظرفسوروک
 یمار  ستیقتل و ازار ن

 :درستھ سرورم من واقعا خام و نپختھ عمل کردم.متاسفم ایمار
تمام مردم تو بھ تو اعتماد   یعن ی:متاسف نباش گوش کن.قدرت گرفتن سوروک

  ساز دست بدن برعک تویکھ احساس امن یکردن تا ازشون محافظت بشھ زمان
 ?ینگاش کرد.:متوجھ  ی.گوشھ چشم.شھیم

 :بلھ سرورم یمار
 یخالف اون رفتار کن یاز بر باش  دیون ھکتو رو با:کتاب و لوح قانسوروک

 یاجازه مجازات قانون شکنارو ندار
 ...:بلھ سرورمیمار

 ی قانون شکست یادیمدت..انگار ز نی:اما اسوروک
 ...:من تجربھ نداشتمیمار

 ..یکردن کسب  م ی:و تجربھ اسوروک
 ..سرورم دی:ازم بگذریمار

 یزاشتیمحدوده من مپا تو   دینبا زمیعز ی:مورد دوم..مارسوروک
 

 ..:شاھزاده..منایمار
رو لبش بود..آروم   یعاد ری..بھش زل زد و لبخند غدیترس ایطرفش..مار  برگشت

 ..بھ عقب تر ایو مار رفتیآروم بھ سمتش م 
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 ...یشدی...وارد خط قرمز من م دی:نباسوروک
 ..د ی..دونسم..آروم..باشی:من کھ..نمایمار

 ...ی زد یادیز ...و ضرر یشد ی..ول ھی:منطقسوروک
 ..پشتش ب ستون خورد..و سوروک جلش ایمار
 ..:من غلط کردم ایمار

 ?کنھی :درستش مسوروک
 ..بال رو نیکھ ا  یکس دی:م..من...اطالع نداشتم..بھ عنوان مشاورتون..باایمار

 .. گھید  کبارینکرد..و اگھ  ی کار چیھ جز درمان من یللی:ا سوروک
م چون...چون..سوروک احساس منو بھ :من نگرانت بودم سوروک...نگرانتایمار

 ..یدونیخودت م
حرفا  نیکجا ااز   دونستی سوروک نترسش کرد..خودشم نم یمشک یھا لھیت
 ..ادامھ داد و سوروک فقط نگاھش کرد  ی..ولادیم

 ..گرفت شیگر ایمار
 ?:تموم شدسوروک

 ..نگفت یچیھ ایارم
..برو و منتظرم  ینیاموزش مجدد بب دیرو با زایچ یسر ھیکھ  ی:برو اتاقسوروک

 باش
 ی..روشو کرد بره ولادیدر ن شیگر  یدستشو جلو دھنش گرفت صدا ایمار

 ک یبرگشت و لبشو رو لبش گذاشت..اما لمسشبھ  کان یخواست تا تھش بره باز...
 ...و بھ حد شکستن گردنش...خمش کرد دیکش خی کھ موھا شو از ب دی نرس ھیثان

...فعال داشھ  کنمی برات ماندگار م لحظھ رو نیا ی...ولیمار  ی:بد کردسوروک
 ..امیتا ب نویباشھ ا
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بھ عقب پرت شد..و تعادلشو  یتو صورتش..مار دید و ھمزمان کشول کر موھاشو
 ..ستادیوا یاز دست داد ول

 .روشو برگردوند  سوروک
 ..ایبدون اجازه بھ اتاقم ن زمان چیھ گھی:د سوروک

 
بالکن خم کرد و   لھیدشو رو متر شد...خو یبود عصبان یعصبان ایرفتن مار بعد

 ...دستاشو رھا کرد
تو محدوده من...چشماشو   ی..تو پاتو بزارخواستیدلم نم  چی:ھسوروک

 ??یکردیم  کاریچ الی ...با سایمن بود  یاگھ جا ی...ول ایبست...ازت متنفرم مار
 یفیبره کھ نالھ ضع رونیاز اتاق ب خواستیو برگشت داخل..م دیکش یق یعم نفس
 ..فت سمتش   ع یمد..سراو یللیاز ا

 ..دید ینھ خواب بود..و کابوس م ایبود.. یداریخواب و ب  نیب انگار
 ..یللی:ا سوروک

 ..شد انیچند قطره نما شیشونیتکون داد و از پ نی سرشو بھ طرف یللیا
 ..گذاشت  شی شونیرو پ دستشو

 ..تره..خوبھ نیی:تبت پاکوسور
 ..ه کھ دستش فشرده شدکرد روشوبرگردوند بر  یکھ تو دستش بود نگاھ دستشو

 ..کرد یسر و اطرافو نگاه م یباال یچشماشو باز کرده بود و با منگ یللیا
 ....من چرانجای:کجاست ایللیا

 ..یللیا یشد  یداری:ب سوروک
 ..تن صداشو شناخت انگار

 ???..:سو..روکیللیا
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 ..:اره ..خودمم خانم دکتروکرسو
 ..شکستھ م یی:بدنم...درد داره..جایللیا

 ....فعالیاستراحت کن   دینھ...نشکستھ...با:سوروک
  شیشونیپ ی..شستشو روادی نپرسھ و بھش فشار ن  یسوال گھیکھ د نیبخاطر ا  و

 ...بستھ شد  یلل ی ا یبعد چشما یمالش داد...کم یگذاشت..دوران
تو چشمش زده شد و تعادلش   یاستفده کنھ جرقھ ا شیژاز انر دینبود نبا حواسش

 ..بھ خورد..و خودشو گرفت
 ...اشکال نداره یتو خوب بش یکرد:تا وقت یلل یبھ ا یا  گھید نگاه
 ..رونیب رفت

 ..حق ورود بھ اتاقمو نداره جز پزشک چکسیھ
 :چشم سرورم ایدیل

 .کنارش گذشت و برگشت طرفش ار
 ا ی:دال تو ھمراه من بسوروک

نجام  ا فشونویوظا ایبودن در نبود ھانا و ھا م یدر حال تعل یکھ محافظ ھا  اید یلو  دال
 ..کردنیم نیھارو تمر میتا ھیو بق دادنیم

  یزیسرش رو زانو بود رو بلند کرد..خواست چ  ایدر اتاق رو باز کرد مار دال
   فقط سکوت کنھ دیبگھ کھ سوروک اعالم داشت با

 ...تھ قدم برداشتسکرد..و اھ بشیدستشو تو ج سوروک
 رفتھ درس ھاشو ادشی:مشاور من سوروک

 ...تر رفت جلو
 یبلند شد و تند تند با دست صورتشو پاک کرد..:من چھ اشتباھ ایمار

 کردم...سرورم
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 !..گم یرو کھ برجستس برات م شی کی ..یاشتباه کرد ادی:اووو...زسوروک
 ..ی!و بھ من احساس داریی:عاشق رمئوسوروک

 ..ختاسرشو اند ایمار
داشت ...بدتر   ایمار یکھ رو یرتیغ یگاھمشاور... نی:افتخار کنم بھ اسوروک

از  یسرش خودش بود..کلمھ خواھر رو بھ سخت ھیرو ...اما چون  ھیقض  کردیم
 ..رو زبونش برگشت داد

 ھ یاداره  یزن محکم بودن..برا یمشاور اول بودن ..برا یو برات ای:مارسوروک
 ..یفیمکان...ھنوز ضع

 ...راش مھم نبود ب  گشیبعد د  ھیسخت بود...اما  شبرا
با  یضربھ ا ٦۰راھرو ببند..سھ تا  یتو سکو واری:دال مشاور رو روبا دسوروک

 .. بارون رینره ز  ادشیبزن کھ  یسھ نوع شالق  طور
 ..اومد ایمار یطرف در کھ صدا رفت

 
 !....نمیبی م بیآس شتری...چون اونطور بیزنیخودت نم گھی:خوبھ...حداقل دایمار

فسرد کھ رنگ از دستش   یدر رو طور رهیتگنرم رو ھم گذاشت و دس چشماشو
 ..رفت
 ...دیدر رو کوب بعد

 
قورت  داده بود و بغضشو ھ یتک واریرمئو بھ د شدیراھرو کھ داشت رد م یانتھا

 ..تو چشماش خواھش بود  دادیم
 ..?دنشی:بازم تکرار زجر کشرمئو

  میصحبت کن   دی:با ستادیا
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نشھ..و بعد   یچشماش بارون کھ دیسرشو تند تند تکون داد و لبشو گز و رمئو
 ..صحبت سوروک رفتن زیدنبالش راه افتاد..بھ م 

 شنوم ی:م سوروک
 ...:دو موضوعھ شاھزادهرمئو

 
 ..داد شویتک

پر از  یچسمان ندشی ھا قرار دادم ...در ا  نھییقدرت آ نی...من اونو بایسی:پارسرمئو
 نفرت و م

 ...م یقدرت عظ  کیا ب...دمید نھیک
 ..نشد جادی تو چھرش ا یحالت

 ی :بعدسوروک
...ممکنھ ..سرورم من از  ا یسی...پارسمی موضوع نگذر نی:شاھزاده...از ا رمئو

 ...ترسم یملکھ شدنش م
 ?ی:ھھ..ملکھ!بعدسوروک

 ..ھا از محدوده شما و نامزدش ییبازجو  ی:سرورم...ط رمئو
 ?????:نامزدشسوروک

 ..:بلھ..ھمون پسررمئو
 ..اآلن نیھم ششیپ می:کجاست.برسوروک

کنھ با سوروک ھمراه شد...بھ زندان رفتن و مسئول  یمخالفت تونستینم ورمئ
سر دعوا   یرو لبش بود اماده تالف یزندانش در رو باز کرد...سوروک پوزخند

 ..شد  بش یجملھ نص ھی...اما فقط یلل یکردن ا
 ..سرورم..جونشو از دست داده+
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 ...داد لذت انتقامو از دست نکھیھ از مرگ..از انشد...اما  ناراحت

. 

. 

. 
  یرو از لحاظ جسم ی داشت حال خوب یلل یمدت..ا نیا یشد و ط  یروز سپر چند

 ا ی داد یسرد جواب م یلیخ یللیا یول زدی..سوروک باھاش حرف ماوردی بھ دست م
... و سوروک دلشکستھ و  گرفتیم انگوی نیھر بار سراغ م یللی..ادادیاصال نم

 ..اشق ترع
 ...کردی...حوصلھ مکردیھ نمسوروکو خست یللیا یھا یخلق بد
  دتریناد کرد یم یھر نوع دلبر ایسیبود...پارس بیتمام ھکتوالس عج یبرا نیا و

 ک یبود کھ اتاقش نزد ی...اما راضشدیتند باھاش برخورد م  م یو گاھ شدیگرفتھ م
اتاقشو   رییتغ توریداز دست داد چون سوروک..  دمیاتاق شاھزادست..کھ اون ام

 !داد
اجازه ورود   ایبود کھ ھا شمیو وسط جلسھ کار خوندینامھ مداشت روز وکسور

 ..خواست
 ای:بلھ ھاسوروک

شامشونو  یلل یخانم ا میشد اطالع بد  یھرچ نی:شرمنده سرورم..اما گفت ایھا
تو  ختنیشدن کھ ظرفارو شکستن و غذاذو ر ی...و تونقدر عصبانخورنینم

 ...اتاقتون
 ...یچند لحظھ ا  وتکس

 ..فکر کن  شنھادمی پ یرو انجام بدم رو  یکار:مردسون تا من سوروک
 برد  شی شد و مقصد رو بھ اتاق پ  بلند

 



397 
 

 ...بھ در زد یا تقھ
 ..یللیتو ا امیب  تونمی:م سوروک

 ..شھی:نھ نم یللیا
کھ  یرفتن بھ اتاق خودش...اتاق  یبرا گرفتیرو آروم باز کرد...اجازه م در

  یسکستھ و غذا ینیچبود و پر از  فی  کث..حاالرهید و خاک بگرحساس بود گ
نگاھشو گرفت و روشو   یلل ی ..ایللی...بھشون نگاه کرد بعد بھ اختھیر

 ...تر شد کیبرگردوند...سوروک نزد
 ?کنن و نخورن زی...دکترا فقط بلدن تجویغذا بخور دی:باسوروک

 ..نی کرد م یبرم خونھ..چرا زندان خوامی:میللیا
  ی..تا اطالع ثانویبر یتونیونھ نمخ: سوروک

 ????قایدق ھیک  ی:اطالع ثانویللیا
 ?بودن کنار من سختھ نقدری:ا سوروک

کجاست بھم   دونم ینم ی????حتیفھم ی:چ!من شوھر دارم میللیا
 ????ھا نیکرد  کارشی...چنیگینم

 ..بکشھ خواستی :اون منو مسوروک
????اصال خودت یخود خواھ نقدریا یتھمتو بزن  ن ی...ادیکرد:چرا با یمکث  یللیا

 ??یزی????عقده ھاتو بریکرد یوک نھ???تالفسور ینبود ضیمر
 ..جلو تر رفت  سوروک
  خانم دکتر ی:بھتره مراقب حرف زدنت باش سوروک

دستات باز شالقم بزنن شاه  ریبھ ز یگی???م ی:ھاه!اگھ نباشم چیللیا
 ...راحت شممممم  رممممممی سوروک???خب بگو!بزار بم

خودش کرد   یو تو موھاشد و دستش یشروع شد..عصبان شیو گر کردی مداد   غیج
 ...بود ق یدستشو گرفت..نگاھش اروم و عم یبکشھ...سوروک فقط نگاه کرد..ول
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 ...شھیخوشگلت..خراب م ی:نکن...موھاتو نکش...موھاسوروک
  یسر خورد...سرشو رو زانو نگاھش کرد..دستاش شل شد و  ونیبا چشم گر یللیا

 ..شتاجمع شدش گذ
 ..یللی:ا سوروک

باھام   نکارویا کردمی وقت فکر نم چیفقط برو....ھ ییییییبگ ی زیچ خوامی:نمیللیا
 ...یبکن

 ...یللی:من...متاسفم اسوروک
..فقط بھ  بخشمتیباشھ م یول  گھینم نوی???چھرت ای???تو متاسفی:متاسف یللیا
...دست  دمی ممن بھت قول   میگی نم یچی...ھمیو منو بزار بر انگوی نیشرط...م کی

 بردار تا االنشم کابوسھ  میاز زندگ
 ...د یکش ینفس

 ....گوش بده من یللی:ا سوروک
 ..رونیجھنم ببر ب نیو منو از ا   انگوی نی:فقط میللیا

 ?..جھنمھ نجای:ا سوروک
 ..یجھنم کرد نجارمی...کھ ای:تووووو...خود تو جھنمیللیا

 ..یللی:ا سوروک
 ...کجاست  می?عشق زندگ ???مکجاست ھووووو انگی نی:بھم بگو میللیا

 ...مردیفقط نگاھش م سوروک
 ....انگی نی...نکنھ...سوروک...مشی :سوروک...نکنھ...نکنھ...کشتیللیا

 ....و من متاسفمستی ..ن گھی ..د انگی ن ی...میللی:ا سوروک
 ..د یزد...از فشار کھ بھش وارد شد خند  خی  بدنش

 ????ستی??نستی..نانگی  نی:میللیا
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 ...ستی:ن سوروک
  دیب  کوی...مشتاشو تند و اروم مھیشد گر ل ی...و خندش تبددی...خند  دیباز خند یللیا

 یبرا ی...و حرفدیلرزی بھ ھمشون...سورک دلش م دادیبھ سوروک..و فحش م
بگھ..فقط خواست بکشتش تو  یکنھ...چ  کاریمواقع چ  نیا دونستیگفتن نداشت...نم 

فرق داشت...زل زد بھ  ھشیمھ  اکھ  ب ییبھ شدت پسش زد..با چشما  یللیبغلش کھ ا 
 ..سوروک

عاطفھ...تو   یب وانیح  کی...یوانیح کی :بھ من دست نزن...تو یللیا
 ...لعنت بھت سوروک...لعنت بھ تووو ییوالیھ
 

  یچرا حس کرد برا ی ...متنفر بودن براس مھم نبود...ول دنیترسیازش م ھیبق چرا
 ...خوردیبود کھ ترک م نشیتو س یبار قلب نیاول

از ھمون  یاگھ نر خورممممممیو گم شو کثافت اشغال قاتل..بخدا قسم م پاش:یللیا
 ..مممممم...بھ روح عشقم...بخدا قسنییپنجره خودمو بندازم پا

ربات بھ طرف در  ھ ی...بلند شد و مثل دیکش  ریاخر ترک قلبشو کامل کرد...ت  جملھ
 ...رفت

 ...طرفش برگشت
 ...یللی:ا سوروک

تنھاش    دیبا  دید طرفش..کنار پاش افتاد...فھمت شرپ زیمجسمھ نقره رو م اما
عذابش    شتریب یللیا ھیگر یمجبور بود..صدا  ی...ول خواستیبزاره..اما دلش نم 

 ...رونیداد...و رفت ب
 

باسوروک  گھی روشن شد د یللیا  یبرا انگی نیمرگ م قتیبعد از اون روز کھ حق
  یوروک ھمش جلوسو  نیو توھ یبا حس تھاجم یلیخ زدیاگھ م ای زدیحرف نم
 ...ھکتوالس یدائم یک یبھ زمان مردم و تار یغروب بارون ھ ی..گرفتیخودشو م
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شد..بھ حلقھ انگشتش   رهیخ یاشکاشو با دست پاک کرد و باز بھ پنجره بارون یللیا
 ..دینگاه کرد و بوس

 ..یکنم...?چرا تنھام گذاشت :من بدون تو چھیللیا
 یاز داغ شھی ش یو صورتشو چسبوند.خنک  دیکوب شھیتوان بھ ش یو ب اروم مشتشو

  خواستیبود..ول براش بھتر بود..م دهیروز بود سوروکو ند ۳...کردیگونش کم م
فکرا بود کھ حس کرد   نیعذا گرفتھ بود...تو ھم انگ ی نیم ی ...برانتشیاصال بب

 ...هستادی پشت سرش وا یکس
 ..ش دیست بود..و پوست سف اھشیس  پیبا ت  یاھیس یبرگشت...چشما  اروم

 ??اآلن..حالت خوبھی:خوشحالیللیا
 ..ی:از چسوروک

 ?نھ یبری..لذتشو م ینی بیو درمونده م چارهیمنو بددبخت و ب  یدار نکھی:از ایللیا
قرمزتو  یچشما  یقلبم مچالست وقت گفتی...م گفتیم  یشد...چ  رهیبھش خ سوروک

 ....نمیبیم
 ..برم ی:لذت نمسوروک

 ?گرفتم داغون شدم کھییچھ قدر از عذا ین یبب  یایم یرسی:ھر بار بھخودت میللیا
 ..:نھسوروک

ھم   یلل یو ا دیباری چسبوند باز...باروم م شھیزد...و سرشو بھ ش یپوزخند یللیا
 ...دیبار

 ..تر شد کینزد سوروک
ن از خود مرگ اندازه تو  ?اآلادتھیترس خوبھ! یگفتی !می:احساس قدرت داریللیا

 ...رسمتینم
 یندونست بھش چ یتھ قورت داد و کسسکھ کرده بودو آھ یبغض سوروک

 ...گذشت
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 ..زد ی از کنارش رد شد و بھش تنھ ا یللیا
 ...پشت سرش اومد سوروک
مدت سفر بودم..اما گفتن غذا   نیمن ا  یبخور دی :برات غذا آوردم...باسوروک

 ...یری م نی...از بینخورد
 ..ز بشھابزنھ کھ اشتھاش ب یحداقل استارت خواستینداد..سوروک م یجواب یللیا

 ..رو برات درست کنھ...بخور یکره ا  یغذا نی:از اشپزم خواستم بھترسوروک
 ...خوردی نفس ھاش بلند تر شد و بدنش باھاش تکون م یللیا

کھ اون طنزه افتاد  اون سلایر ادی...ومدیکنھ..از اصرار بدش م کاریچ دونست ینم
وست داشت..از تو  درو   کھیچھ قدر اون ت یللیافتاد ا ادشی...دنیع با ھم دموق

 ..دھنش کیغذابرداشت..و برد نزد کم یبشقاب با چنگال 
 ...صدا  ی...بختیریاشک م کردیھنوز نگاھش م  یللیا

 .....باور کیشی...خوب م ی:دھنتو باز کن..اگھ بخورسوروک
گالو ازش گرفت و باھمون غذا پرت کرد تو سر چن  یللیتموم نشده بود کھ ا حرفش

 ..نش ی وسط س دیشقو بعد بشقابرو کوباو صورتش..بھ دنبالش ق
گستاخ   نطوریکس تو عمرش نتونستھ بود ا چیجا خورد...ھ  سوروک

 ..زدی نفس نفس م تیبا عصبان یللیباشھ..چشماشو بست..ا
 یعن ی خورممممیمن  گمیم یوقت ییییبھم غذا بد خوامیمن نم خوااااامی:نمیللیا

پرت کرد و  م یدنینوش  یرو بط  وانیو ل زیرو م د ی...با دستش کشخورمممممینم
 ...زد ی بلند  غیج
 ...خوامی...نمخوامینم ییییییچی:من ھ یللیا

...کھ لھش  گرفتیخودشو م یفقط داشت جلو  دیھنوز بستھ بود..شا چشماش
 ..دمی نکنھ...شا
 ..ھ چشمش ببره درد داشتباز کرد..دستشو بلند کرد کھ بھ گوش چشماشو
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نھ...صورتشو تو ھم فشرد. و  کدست روش بلند  خوادیفکر کرد م یللیا یول
 ...دیبستن در اتاقو شن یبود اما فقط صدا یلیچشماشو بست اماده س

 ...ستادی در وا پشد
 ..داشت ی...تو بھ من حس نخواھدست یفا ی:ب سوروک

 
رو گونش  ی..خراشنھ یینار ا...رفت ککمی اتاقش..قلبش درد داشت   یکیاون  رفت
برخود مونده و رگھ  نیال بود حگچن زیھمون نوک ت ی...جادی چشمش د ریو ز

 ..انداختھ
 نگفت بازم...فقط نگرانش بود و دستور داد باز براش غذا ببرن  یزیچ
. 
. 
. 

  یشکای م ادیزوزه گرگ ھا  یصدا  دنیبود کھ با شن یاون روز روز  یفردا
شده بود..لباشو بھ شدت گاز گرفت و موھاشو  ھکیت  کھیافتاد کھ ت چارهیب

ھدفش روبرو رو نگاه کرد  یو محکم پرت کرد..اما وقتشسر ری...بالشت زدیکش
 ..انداخت یللی بھ ا یسوروک بود..نگاھ نھیس
 ..باز روشو برگردوند یللیا

 ..جلو تر رفت  سوروک
 ..یللی ..ایکنیم کاریچ ی:باخودت دارسوروک

 ??????یکشینم  ویزندان نیزد:چرا ا یپوزخند یللیا
 ..کنم  یزندگ  خوادی:من ھنوز دلم مسوروک

 ..لحظھ ساکت شد ھی یللیا



403 
 

منو از  ی...تو ھرچھ قدر تالش کن یکرد م ی:تو رو خدا بزار برم..چرا زندانیللیا
  دی تازه چک  ی..و قطره اشکادیقدر ازم برم نی...من ھمیکھ ھستم بدبختر کن ینیا

 ..و سرشو انداخت دیرزرو گونش..چونھ و لبش باز ل
 ..لب تخت نشست سوروک

 ..دو سکوت کرده بودن ھر
 ..ستیحق من ن یجھنم زندان ن ی:بزار برم...ایللیا

 ..یللیا یستین ی:زندانسوروک
 ...زندانھ نیاتاقم...ا نیچند روزه تو ا دونمینم ی:حتیللیا

تاقم  ا رونیببرمت ب ای:حق باتوئھ خانم دکتر...دستشو آروم گرفت...ب سوروک
 ..ی ستین یزمدان یدونیحداقل م  گھی..د ینیبب
کنارم برام   یخود بھشتش تو باش یحت اااایدن نی ا ی:ھرجاددستشو پس ز یللیا

روحم  یول یکن ری تو جسممو اس دی..شاکنمیم یمثل قفس...احساس خفگ ھیزندون
 ..ی..نھ تو سنگدل عوضانگھی نیم  شی فقط پ

 ..زد..پر از بغض یشد...باز...لبخند  الل
 ..کنمیتر نم ری :باشھ..زندانتو نفس گسوروک

 
 ..ختیپاک بھمش ر یللیجملھ ا  ھیواست بره..اما خاز رو تخت شد  بلند

شما ھمتون حروم  نی کنن تا نابود بش  داتونیپ خوانی چرا انسانا م دونمی:حاال میللیا
 ..ینی..مخصوصا تو کھ حروم زاده تر نیزاده ا

بند   یللیشد و نفس ا یبرگشت طرفش و رفت تو صورتش..نگاھش وحش عیسر
 ..اومد

 ...قشنگم..نزار بد بشھ یلل یا  شھیوم مم:کم کم داره صبرم تسوروک
 ..رونیکھ گفت منتظرش نموند و فت ب نویا
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بھت و  دمیچند لحظھ از شوک و وحشت..شا یمونده بود و برا رهیھنوز خ یللیا
زود بھ  یل یکرده بود...اما خ اریھا..سکوت اخت لھیاون ت دمیااستشمام عطر تنش..ش

 ...حالت قبل برگشت
. 
. 
. 

اتفاقا  نیکھ روحش بابت ا نیکھ داشت رو بھ اتمام رسوند..باا یجلسھ مھ  سوروک
...تو اتاق استراحتش  دادینشون م یدر ظاھر قو ی..ولکردی م یاحساس خستگ
 ..فعال مالقاتش کنھ خواست ینم  ید..ولبو ی للیاما ذھنش سمت ا خوردیداشت قھوه م

 ..فشار سنجو باز کرد از دور بازوش دکتر
تر از حد نرمال باشھ  نییباعث شده فشارتون پا تونیگ:سرورم..احساس خست دکتر
 ..شاھزاده نیباش تون یمراقب سالمت شتریبراتون مضره...لطفا ب نیو ا

 ..ی بر یتونی:م سوروک
بعد   یعقب انداخت..کمم گذاشت و سرشو رفتن اون و بساطش چشماشو رو ھ با

 ..رمئو داخل شد
 رمئو ی:اومدسوروک

 :بلھ سرورم..در خدمتم رمئو
:با فرستادمتون تو ھارد وارد صحبت کن..از قبل ھماھنگ شده..بگو  وکرسو

 لیکالرک رو  تحو یللیا یلیناقص التحص یمدارک طبابت و مجوز دانشجو
 ..ثبت کنھ عایوسر رهیبگ

 ..اده:چشم شاھزرمئو
 ???بھترهیمار :حالسوروک

 ...قصر رفت رونیو بھ ب دیبود کھ باز لباس پوش روزی :از درمئو
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 ...بگم  قتوی..بخوام حقکھی کن..زمانش نزد دای پ شویادگم:ا سوروک
 ...نھیاموزش بب شتریب یل یخ دیبا ینگاھش کرد...سوروک:ول رمئو
 ..شھیم نی...بھترالی..شاھدخت ساد ینی:شما بھتررمئو

 .ی:مرخصسوروک
بود..از   یللیخوب تر کردن حال ا لشیدل نیشتریب یکھ داده بود ول یقول  طبق 
اماده شده  گھ یداشت مشکل مدرکشو حل و فصل کرد و د ھک ییرابطھ ھا ق یطر

ازش بھ عنوان دکتر  م یخوب براش جا باز کرده بود و کل مارستانیب ھیبود..و تو  
بره  خواستی...مدونستینم ناروی ا دومچکیھنوز ھ یللیاسم برده بود...و ا شرفتھیپ

ودس اومد  خ...اما بھ خواستیکھ نم نی شد...با ا  ی للیقبلس دلتنگ ا یول یسوار
 !د ی..دیللیا گاهیکھ مال خودش بود و اآلن جا یاتاق  یجلو

 
 ..د ی نشن ییزد..صدا در

  دیکشی ...شونھ مدش ید نھیی..کنار ادیتخت ند  یرو رو  یلل یداخل شد...ا اروم
 ..بود..جلوتر رفت شرفتی پ یجا نیموھاشو..ا

خواست  کھ نیمتوجھ حضورش شد چون ھم نھییبھشبود..اما انگار تو ا ی للیا پشت
 ..صداش در اومد یللیبره ا

 ...:سوروکیللیا
 ..:بلھسوروک

 ..گذاشت و برگشت سمتش زیم یرو رو برس
 ?نی:کجا دفنش کردیللیا

 ..دونم ی:من نمسوروک
 !?نی:اصال دفنش کردیللیا

 گرگام بخورن خبر دارم  دمیکھ م یی:فقط از جسدھاروکسو
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  نت یتو س ی اصال دل درنده?..تو وونیح ھی  یدی:تو واقعا جسد رو میللیا
 ???یدار

 ..نم ی:من ھمسوروک
بپرس کجا دفنش کردن..حق دارم با مردش با خاکش حرف  کنم ی :خواھش میللیا

 ..بزنم
 ..:با من حرف بزنسوروک

 ..چند لحظھ سکوت کنھ یللیشد ا نیا اعثکھ تو صداش بود ب ی غم یحت
و   یاظ روححعمر از ل ھی..  ی..شوھرمو کشتخورمیدرد تو نم چی:من بھ ھیللیا

 ..زندان برم نی..حداقل ازادم کن از ای داغونم کرد یروان
 ..تر شد کی بھش نزد سوروک
 ...نیبب نوی:برو سرزمسوروک

مثل تو   ی وونینور ..از ح...من از تو ..از جاخوامیتو رو نم نی:من سرزمیللیا
..رفت جلو و با پوزخند تکرار کرد..:حالم بھ ھم  خورهیحالم بھم م 

برم   یبندازنتون تو قفس..منم اگھ ول نکن وونی..حقتونھ کھ مثل حرمازی..بخورهیم
 !کھ شک کنم وجود داشتھ باشھ ی..تف تو عشق و عالقھ ا

 !..کرد دایجرات پ یل لیو ا گفتی نم یچی..ھفقط. کردی تو چشماش نگاه م سوروک
 .د ییمادر گا ی:من حالم از تو و ھرچیللیا

 ..یشد ھمھ چ  کیھ تارک  یبھ شدت صورتش سوخت و سر شد..جور کھ
 ..اومد و بازوشو محکم گرفت سوروک
تکرار نکن..تو   گھی د یرو کھ کرد یاشتباھ نی:ھرچھ قدر عاشقت باشم اسوروک

 ...چشماش زل زد
 ..زمان چی:ھسورو

 ... ????چیکنم!تو عاشق  داینجات پ والیاز دست تو ھ  خوامیم:فقط  یللیا
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..تا اآلن باھات خوب یگیست ما..!تو رستم یزد:نھ...عاشق ن  یپوزخند سوروک
رو  انھیزن فقط لذت تاز ھی..راست گفتن یستی تو متوجھ ن یرفتار کردم...ول

 !شناسھیم
ده  بزنھ..اومد ھولش ب یا  گھیحرف د خواستیترس برش داشت نم یللیا

توجھ بھ تموم داد و   یو ب دینتونست..سوروک دستشو محکم دنبال خودش کش 
 ..نداختیخودشو م یایکھ ھربار زندون یتو اتاق اونو برد و انداختش اداشیفر

  دمی:اگھ قراره روحت منو قبول نکنھ!جسمت متعلق بھ منھ..بھت قول مسوروک
 ..دید ینخواھ گھیرو د ییرنگ روشنا

رم  وونی ح  نیا یکرد یبھ خودش گرفت:کار یمسخره ا خم کرد و حالت سرشو
 !زمیکنھ..دکتر کالرک عز

..ھمھ  گذروندینظر م ریباترس اتاق و اطرافو رو ز و کردیمات فقط نگاه م  یللیا
 ...بودن اه یاز سنگ س واراید

 ..کردن کرد ھیباز شروع بھ گر یللیدر رو بست و ا سوروک
. 
. 
. 
. 

براش تکرار   یللیا یو حرفا کرد یبھ انعکاس ماه تو رودخانھ نگاه م شھیھم مثل
 ...شدنیم

  کنم یمانبردارت باشھ ادمت مرف شھیھم دیبا زادی ادم ھی:محبت اشتباھھ سوروک
 ..نتونستھ تا حاال بره رو اعصاب من..عواقب داره ی!کسیللیا

 ..سرورم
 ..سرشو برگردونھ حرفشو زد نکھ یا بدون

 ای:بگو ھاوروکس
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 نتتون یتقاضا کرده کھ بب ا یسی:سرورم پارسایھا
 :االن نھ...نھ صبر کن ..بفرستش حرمسرامسوروک

 امادش کنن سرورم گمی:مایھا
 :باشھ شراب ناب ھم برام اماده کننوکرسو
 ..شاھزاده  کنمی:اطاعت مایھا

 ی :مرخصسوروک
 یعصبان  یللیکنھ از ا داره تا حالشو بھتر ازیرابطھ ن ھی..حس کرد بھ د یکش ینفس

 ..بود حیدختر براش تفر ھیبود اآلن آزار 
 ..حرمسرا شد یو موند و بعد راھ یکم
 ..دادیخوش رز ارامش م یبو

لبخند زد..و جلو  دنش یتر شده بود..!باد  بایبود ..ز دهیبود ند یو مدتر  ایسیپارس
 ..رفت
 ...بای :سالم شاه زسیپارس

 ا یسی:سالم پارس سوروک
 ....تن شما رو کردم یماش نگاه کرد:ھوابھ چش سیپارس

 خوادیزد:پس دلت کتک  و درد م یپوزخند سوروک
 ن حاضرممز ...بابایشاه ز ی ریجونمم بگ یکرد:حت یمیتعظ  سیپارس

 ..برمتیمرگ م ی تا پا ی ..ولرمیگی :جونتو نمسوروک
 ..تو ی:من در خدمتتونم..و براسیپارس

..و دیدر نییلباسش و تا پا قھیتو من..ھمزمان چنگ انداخت  ی :اره...براسوروک
 یچشماشو بست کھ لذتشو حس کنھ..ول سیلبشو سفت رو لباش گذاشت..پارس

 ..کرد فقط نگاه سیجدا شد...بھ پارس عایسر
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 ...ید ی:شاه...چرا ادامھ نمسیپارس
نبود..چھره پر از  می فقط تو سرش بود...تمو شدن یلل یا یحرفا

 ..شدت تکون دادحرفش..صداش...چشماش... ...سرشو بھ 
 .کنمیم تیحال

 .نکردم یی:اما من کھ خطاسیپارس
 

..اما قبل  شدیشد..چشماش داشت پر م سیتازه باز متوجھ حضور پارس سوروک
بودن و  ستادهیکھ فالگوش وا یی..خدمھ ھارونیتابلو و قابل توجھ بشھ رفت ب ھنکیا
اصلھ ف  عیبھ شدت دوست داشت سوروکو تجربھ کنھ تو حرمسرا سر شونیکی

 ...بھ جفتشون انداخت یگرفت..سوروک نگاھ
 ..!ادیط پناه برد اتاقش..و اون دو نفر موندن و تعجب زبگھ اما فق یزیچ خواست

از گردنش شل کرد..و در بالکونو باز  انھیکراواتشو وحش دیساتاق کھ ر بھ
 ...سرد یکرد..ھوا 

 ...بد بود حالش
 ....:من چھ مرگمھسوروک

کھ باھاش    یرو صورتش بود..بھ دستش نگاه کرد..دست اشک یحرفش داغ ھمراه
 ..رو سرخ کرد یللیرو صورت ا

 ..کردی وبا حرص نگاش م دیلرزیم  دستش
 ...ااااا من دوستت دارما...چریللی:چرا اسوروک

 ...خودس پر تر شد  یکرد...ول یرو تو ھوا خال داداش
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... اشفتھ شده زدیو باخودش حرف م زدیمثل مرغ پر کنده طول اتاق رو بال بال م 
 سوروک  ییھوی یرفتارا ری بود از تغ

بار بود کھ بعد از مدت ھا امادش کرده بودن و اما سوروک نتونستھ   ن یدوم نیا
بود کھ  نیترم براش ا بینخواستھ بود لمسش کنھ... از ھمھ عج د یاش ایبود 

 تبود یازاون اتاق ملکھ مانند خبر گھیوورده بودنش تو حرمسرا و دا
راجب اومدن  ییھا عھیبھش دست داده بود.. از گوشھ و کنار قصرم شا یبد  حس

 ..بھ گوشش خورده بود  گھ یدختر د
 ..نخوادش ھگی,ک نکنھ سوروک د کردیخودش فکر م با

  شده یبراش تکرار  نکنھ
 ...جونشم از دست بده یحت یودممکن بود بھ ز شدیم یتکرار اگھ

 .....رو اوورده بود جاش یا گھی اگھ واقعا دختر د ای
 ...تو وجودش حس کرد یفیتر شد و لرزش خف ختھیبھم ر نیفکر بھ ا  با

 ...از سر ترس... حسادت  یلرزش
پنجره ضرب  ینشست و با ناخنش رو لبھ  یکیکوچ یکنارپنجره  یصندل رو

 زدیم گرفت و ھزار فکر تو سرش چرخ
. 
. 
 
. 

زانوشو بغل گرفتع   کیھنوز تو ھمون اتاق سرد تار یلیاز قصر ا یا گھید گوشھ
 دکری داشت حس م یکھ بھ شدت حال بد یبود و نشستھ بود ...از نظر روح

ازشون  انگ ی نیبود با م ھکھ تونست یبرگشتھ... تمام اون اخساسات بد ش یافسردگ
 خالص شھ دوباره بھش ھجوم اوورده بودن
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بھ ھکتو اووردنش خوب غذا نخورده  ینداشت و از وقت یفیھم تعر یتظر جسم از
 ..بود

 ...رهیبدنشو ازش بگ  ھیکرخت یداره کھ کم اجیکرد بھ حمام و اب داغ احت  حس
 خفاش ھا بود  غیج یو صدا یک یفعال سھمش سرما و تار اما
از   یھ ادر و افتادن ھال یجمع کرده بود کھ با بازشدن کناره  یگوشھ ا دشووخ

 نور رو صورتش
 یبده کھ  ک صیانگشتاش تشخ نیکرد از ب یچشمش گرفت و سع یجلو  دستشو
 اومده
 ... گذاشت جلو  یبا اعتماد بھ نفس قدم ایمار

 ؟ ییخوایم ی..چ نجا ی: ا دیخودشو عقب کش یلیا
 ... شده بود رهیخ یلیت اربا سکوت بھ صو ایمار

 رون یبرو ب.. ازم.. گمشو ییخوایم ی: گفتم.. چیلیا
 یقاتل ھی تیھم مثل اون شاه عوض تو

داشتھ  یزد ...اما اجازه نداشت واکنش بد  یخشم تو چشماش برق یرگھ ھا ایمار
 ..باشھ
 بھش  یندار یاحترام ی: راجب شاھزاده سوروک درست حرف بزن حق بایمار

 شھیاز احترامم سرتون م یزی.. شما اصال چ یاحترام یب .: ھھ.. یلیا
 نامزدت بود؟ انگی نیم یرد خودشو کنترل کنھ  : گفت ک یسع ایمار

کھ افتاده   یاتفاق ی اور ادیبغض گلوشو گرفت و با  انگی نی اسم م دنی با شن یلیا
 بار ھزارم پراز نفرت شد   یبود وجودش برا

 ...دیازم گرفت ومن ی: اره بود .. شماھا عشق,زندگیلیا
 شھ یکس  ی: اما سوروک عادت نداشت وارد محدوده  ایمار
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 ؟؟؟یاون یتو محدوده   گھیم چرا
 ادا کرد   کردی کھ فقط ھودش  حس م یاخرو با غم ی جملھ

  ...بگھ اما  سکوت کرد  یزیخواست چ یلیا
  براش ؟ یسوار کرد ی: راستشو بگو.. چھ کلکایمار
 ...یکھ بگم جادوش کرد هو جادو رو سوروک اثر تدار ورد
ن پزشک و بعدشم بھ قول خودت کھ اولش کھ بھ عنوا یسوار کرد یچھ کلک پس

 !!ی... زن... نامزد دار  وارد محدودش شدھی
 ...دیبا نفرت نگاھش کرد: ھمتون اشقال یلیا

 من ؟ یاون مثل بختک افتاد رو زندگ ا یاون شدم  یوارد محدوده  من
فعال اجازه تدارم.... بھ ھر حال حواست باشھ .    فی:حدیکش یقینفس عم ایمار
 یو گول بزن شاھزاده ر یتونینم

 ...ببرمت دیتو کارت باشھ کارت ساختس. االنم پاشو با یکلک
گول بزنم..   یا  گھید  چکسینھ سوروکو نھ ھ خوامی.. من نمتمیبری: کجا م یلیا

 ..برم د یشاھزادتون مال خودتون... فقط منو ولم کن
.. شاھزاده میبر  د یز احساس جملشو تکرار کرد : گفتم بلتد شو باا یعار  ایمار
 متیتور داده بھ حضورشون ببردس

 ..دیی ایدنبالم ب  دیبلندش کن  دیایدرو صدا کرد : ب  یجلو   ی نگھبانا
بلند   نیرو از زم یلیبودن  اطاعت کردن و ا ستادهی در ا یکھ جلو ینگھبان  دو

 ...تادنفراه ا یکردن.. و کشون کشون دنبال مار
  ریطول مس ادیفر با بایبغلشو محکم گرفتھ بودن و تقر ریھمونطور کھ ز یلیا

  نمشیبب  خوامی.. من نم ی: اھا کردی حرکت م
چشمم بھش نخوره...  بعد از   گھید یچالھ بپوسم ول  اهیتو ھمون س دمیم حیترج

  ستادیا یاتاق  یتوجھ بھش جلو یب ایمار یلیطو یکردن راھرو یط 
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 ..د یبر دیتونیاتاق.. بعدش م  نیتو ا دشیھبانا : بزارگکرد بھ ن رو
 ..اتاقو ترک کردن  ایمار ابلیم یکوتاھ  میتخت گذاشت و بعد از تعظ  یرو رو یلیا
بدنشو مالشو داد و چھرش در ھم بود ... تنش خستھ بود.. عضلھ ھاش   یکم یلیا

  ..کوفتھ شده بودن
 ..کننی م یدگیبھت رس نای: لورکس و ادر ایمار
 و بعدشم لباس مرتب تنت کن ریدوش بگ اول

 .. ھام بھ لطف شما ھنوز سالمھدست و پا تونمی: خودم م یلیا
تاق خارج شد پشت سرش لورکس  بھش انداخت و از ا یا گھید  ق ینگاه عم ایمار

 ..وارد اتاق شد
تخت   یرو رو  زی تم لیحولھ و وسا یخم شد و بعد از مکث کوتاھ   یلیا یجلو

 ..گذاشت
کمکتون کنم .. وان حمام با عصاره گل رز  نی من .. اجازه  بد یون: با لورکس

 ! ادستام
قب برد  و خودشو ع دی کش رونیدستشو ب یل یبرد اما ا یلیا یبھ طرف بازو دستشو

 ..ستیبھ شما ن یاجی. احتتونمی: خودم م 
 ...من ی..  بانو ی: وللورکس

 نکرد یتوجھ یلیا
تخت برداشت و بھ طرف حمام   داشت پس خولھ رو از رو ازیخودشم ن واقعا
 ...رفت

 
سر  نییلب رو بدنش بھ سمت پا یاب گرم رو باز کرد و قطره ھا ریش  ھک نیھم

 ...بھش دست داد یخوردن حس خوب
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گل رز بود نشست .. گلبرگ ھارو با دست کنار   یکھ پراز گلبرگ ھا یوان داخل
 ...داشت ارامش بود  اجیکھ احت  یزیزد.. بھ تنھا چ

 
 ...رونیاومد ب و دیچی و دور خودش پخودشو شست و خولھ ر قھیدق تس یاز ب  بعد

 ..ھنوز تو اتاق منتظر بود لورکس
 .. یینجای: تو کھ ھنوز ایلیا

 نیکمکتون کنم دستور شاھزادست.. احازه بد دیمن لطفا اجازه بد ی: بانولورکس
  .. لباسو تنتون کنم  نیا
ش گذاشتع بودن رفت و وبھ طرف تخت کھ چند دست لبالس رنگارنگ ر یلیا
براق    یپولک مشک  متیبھش اتداخت  لباس گرون ق یبلند کرد  و نگاھ وشونیکی

 !تنم کنم؟ ناروی: ا
 .من یشاھزادست بانو  ی قھیلباس ھا بھ سل نی: بلھ الورکس

 
 !؟یلباس راحت تر بھم بد ھیلطفا  شھی: ھاه.. میلیا

 ...اما.. دستور : لورکس
کھ بلند تر   یشمیباس سبز ل ھی لباسا گشت و  نینھ... ب ک نزاشت حرفشو تموم  یلیا

 ..کرد و  ھمونو تنش کرد دا یلباس ھا بود پ ھی راحت از بق یو کم
رو  یو خواست با حولھ موھاشو خشک کنھ کھ دست دی چیرو دور موھاش پ حولھ

 ..دستش حس کرد و حولھ رو ازش گرفت
و بھ  می امادع کن ومن... شاھزاده دستور دادن امشب شمار ینو: با لورکس

 ..میبرخلوتشون ب
 .. دینکن یبد خلق لطفا

 حساسند  میامادتون کنم شاھزاده رو تا دیبد اجازه
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 ..اد یم کاپتونیم  یاالن برا نایادر
 ...؟ خلوت؟؟؟ی: چ....چ دیبرق از سرش پر یلیا

 ..نمشی بب خوامی... گفتم نمھیچھ کوفت گھید خلوت
ھا  یلی.. خ  دیخوش شانس باش یلیخ  دی: شاھزاده شمارو خواستند با لورکس

با شاه رو تحربھ کنن.. شاھزادع   یشما باشند و ھم خواب یجا  یارزشونھ لحظھ ا
 ...د ینکن یرو عصبان

 می بھ زور کارمونو انجام بد   کنندیمجبورمون م وگرنھ
باشھ از رو تخت پاشد و درجا چند متر از   دهیپر انگار کھ رنگ از صورتش یلیا

   ...یچ یخودت... ھم خواب  .. واسھیگی م  ی... داریت : چفلورکس فاصلھ گر
وجود نداره شروع کرد بھ داد,و   گھید  یانگی نیرفتھ بود م   ادشیانگار کھ  یلیا
... دستتون بھم   دی,کردن : من... من نامزد دارم... من شوھر دارم...  ولم کندادیب

 ...کشمیبخوره خودمو م
 ...کشمی.. خودمو م خورمیم  قسم

 ...کردیتوش گم شده بود تکرار م اشادیکھ فر یاخرو با ھق و ھق تجمال
 ...اومد داخل ایو بعداز اون مار نایشده داخل اتاق ادر جادیا یصدا یسرو از

 ..رو سرتون نی چھ خبره؟ قصرو گذاشت شده؟ی : چ ایمار
 .... دی... گمش نجایازا زونیب  د یبر دیھق ھقش بلند تر شد : گم ش یلیا

 ... وز اماده نبودکرد کھ ھن یلی ا س یخ یھ موھاب ینگاھ  ایمار
گفتم قراره بھ   نکھیو بھ محض ا  میامادشون کن  دندی.. اجازه نم ای: بانو مار لورکس

 ...کردن ھیزدن  و گر ادیخلوت شاه برند شروع کردن بھ فر
 .. رفت یلیبھ طرف ا ایمار

  ...رما... من شوھر ددم ی... : تروخدا.. قسمتون مدیلرزیبدنش م یلیا
 رو حرفش بزنھ تونھی ھم نم یاالنم شاھزاده خواستت.. کس  : شوھرت مرده. ایمار
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  ..یکن سر وقت حاظر باش یسع ھودهی تالش ب یبھ جا  پس
فاصلھ ازشون  پناه برد   نینداشت کھ بخواد فرار کنھ.. بھ دور تر ییراه درو یلیا

من غلط کردم اون   من برم... من غلط کردم ... دی زدن : بزار غیو شروع کرد ج
 ...امضا کردم ویوفتقرار داد ک 

 
موھاشو  یلل یبودن ..ا دهیند یشکل نیتا حاال مورد ا  کردنیبا تعجب نگاھشم ھمھ

 نی ب  کردیم ھیوگر زدیم  غ ی..بلند ج واریبود بھ کنج د دهیچنگ زده بود و چپ
 ھیبق یخونسرد بودن ول انیو لورکس ادر ایمار گفتی م راهیحرفاش بد و ب

بر سرش   یچ دونستنیاحمقھ..!نم تنگفی..و م  کردنی کارا پچ پچ متخدم
 ..جلو رفت ایگذشتھ..مار

قد  ییبھ جا تیبچھ باز یستی..متوجھ ن یزارینم  می:ما باھات ترم رفتار کردایمار
دختر حرف گوش کن بزار کارشونو بکنن...اگھ سر وقت با   ھی..پس مثل دهینم

 ..بشھ یچ کنمی نم نی...تضمیشاحاضر نب خوانیکھ شاھزاده م یاون شکل
 ..سرش رو بلند کرد شیگر  نیب یللیا
تورو خداااا تورو  دددد یپرستیم یشما چ  دددددی اریمونده سرم ب یچ گھ ی:دیللیا

  یبدم....توروخداااا...برا شرفتیکارمو پ  خواستمیمن برم...من فقط م دیخداااا بزار 
 ..ھمتون راحت بششم  رتا از ش کشمممم یخودمو م ستتتتت ی من دستورتون مھم ن 

 ...بلند تر کرد غشویج یللیا یول رهیتر شد کھ دستشو ب کیزدن ایمار
 ...ی:پس مجبورمون کردایمار
 ?یچ بھ

ھق ھقش خفھ شد و فقط زل زده  یللی کرده بودن و ا م یتعظ  ھیبرگشت بق ایمار
 !باشھ کرد یم یبود..سوروک خونسرد و بدون احساس..البتھ فقط سع

 
 ..ایکنن.. بھش دست بزنن ..امادش زارهیم:سرورم نایمار



417 
 

 ..بھ نشون سکوت باال برد دستشو
 ھمتون دی:اتاقو ترک کنسوروک

 ..رفتن ھیانداخت و رفت و پشت سرش بق یللیبھ ا ینگاھ  ایمار
 یشگی ..و سرشو بلند کرد...سوروک مقابلش اون پسر قده ھمدیلرزیم یللیا

  ینگاه درنده ب یوحش یبا چشما بود ی...پسر شناختشینبود...نم مارشینبود..ب 
 ..از قبل شتری ب یلیموجود خ نیترس داشت از ل گھی پوش..د یرحم..و مشک

 !جذابن  ست یخ ی..موھایخوب ی:چھ بوسوروک
 
 ..دیلرزیو لباش م  کردیساکت بود و ھق ھق آروم م یللیا

 ..دستشو برد سمت صورتش سوروک
 ..نمتی:ببسوروک

 ..:ب..زار..برمیللیا
 ..کردینگاه م نوییکھ پا ییشماانداخت...و نگاھشو داد بھ چ  باال ابروشو

 ?یکنیم ی:چرا بدخلقسوروک
 ..زار...من :ب...زار..برم..بیللیا

با تو بھم خوش بگذره...البتھ بھ تو ھم   خوامی...من مسسی...ھسسسس ی:ھسوروک
 ...ی..اگھ بخواگذرهیم
 
 یباشھ?عصبان حرف زدم :بھ من دست نزن ...تورو خدا..سوروک..من بدیللیا

 ..بودم...سوروک
 ..یبھت فرصت دادم نخواست ی..ول ستمی:من ناراحت نسوروک

 ..ھمش کابوس باشھ  نایشم ا داری ب خوامی:من...فقط م یللیا
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 !..ایرو ھی دمیچونشو بلند کرد و تو چشماش نگاه کرد:شا  سوروک
 ..روشو برگردوند یلل یا رهیجلو برد کھ لبشو بھ لب بگ سرشو
 ادیبدت م  متی مال :پس ازوکسور

 
 ..دیبوسی..مانگی  نیم  دی:من ..رو..فقط..بایللیا

 ...ی:ھاھا...اخ سوروک
و   دی..لبشو گزواریرو د یللی کنار سر ا  دیرو ھم گذاشت و دستشو کوب شماشوچ

 ..انگی نیکوچولو م ی للی..استی االن ن انگی نیم یچشماشو باز کرد:ول
 !!پردیسوت کش ھی
 ..ای..تو دنیاز ھرکس رتشیفرم..ب:از..تو..متنیللیا

 !دوست دارم ینطور ی:بھتر!چون من اسوروک
پاره شدن  ی زد وناخناشو از چنگال دراورد و بھ لباسش انداخت..صدا  یپوزخند

 یللیشده بود و ا وونھ یشد..سوروک د  یکی یللیا  یو  داد ھا غ یبافت لباس..با ج
 واریبھ د دی کوب تسرشو سف دی...ھمونطور کھ لباساشو از چند طرف درکرد یتقال م

 ..و لبشو بھ دندون گرفت
 
و سفت بستھ بود و دستاشو مشت کرده ..چشماش کردینم یھمراھ یللیا

  یللی..اما ادادیو اعصابش خورد بود..بھش نفس نم  دی بوسیبود..سوروک با خشم م
نرم...و   یلیبوسھ خ ھی ..بوسھیفقط م رهیگیگاز نم  گھی کم کماحساس کرد د 

کرد..و ھق   هنگا اھشیس یبھ چشما یللیفاصلش داد لبشو..ا  ر شد..تانرم...نرم ت
 ..کردیاروم...سوروکم فقط ثابت نگاھش م زدیم
 ..موندنم...مرگھ نجای :بزا..ر..برم..ھر لحظھ ایللیا
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 ...فرصتھ نیانگار اخر کردی نگاھش م   ی...فقط طورگفتی نم یچیھ
 ..یدونی م  ..خودتمستم ی:با زور نگھ داشتنم..من مال تو نیللیا

 ...ی:ھستسوروک
 ...ستمیوقت ن چی..نبودم..ھ ستم ی:نھ...نیللیا

 ..ی:ھستسوروک
 ..:اگھ واقعا احساست راست بود...بزار من برمیللیا

 ?ی:دوستم ندار سوروک
 ..مکث کرد..و لباش تکون خورد:نھ ندارم   یکم یللیا

شم  خ  گھی اروم دستاشو برد و صورتشو قاپگرفت..تو چشماش زل زد...د سوروک
 ..شدیم دهیتو نگاش د یخاال غم ونبود 

 ..?ی:واقعا دوستم ندارسوروک
 
 ...:سوروکیللیا

 ...جواب ھی:فقط سوروک
 یتو زندگ یحرفا غلطھ..من قرار بود ازدواج کنم...چرا اومد نیا یدون ی:میللیا

 یمن...فرض کن ..فرض کن داشتھ باشم...مردم..حت
 ??...بود ی...الش گنی خودت....ھمھ...ھمھھھھھ...نم

 ...?ی:دوستم دار سوروک
 ...دیو سرشو انداخت..لبشو بھ شدت گز دی چک ..اون چشما...اشش د یکش ینفس یللیا

کر...فقط تو گوش    ای...گوش کل دنھیحرف مردم...بق  ی:گفتسوروک
 ?...یخودم...بگو..دوستم دار
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 ..سرشو بلند کرد  یللیا
 ...یچی...بھ خودم..بگو...بدون در نظر گرفتن ھای:ب سوروک

...با اسارت من..فقط  ستیراه عشق ن نی..ایستی...تو عاشق ن ی:دارم...دارم ول یللیا
فراموش   ویکھ دارم...ھمھ چ ی...من بھ احترام اون عالقھ ایریگیجون منو م

 ...کنم یم
 ..سرشو جلو برد کھ ببوسھ  سوروک

  چیھ...من م یھم باش یبرا شھی:نھ سوروک...فقط منو ازاد کن...من و تو نمیللیا
وقت...بھمم دستت  چی کھ جون نامزدمو گرفت...ھ مونم ینم یا کس بوقت 

 ...زنده نباشم گھی د  دمیبخوره...قول م
 ...پر از خواھش ی...نگاھکرد یتو چشماش نگاه م یللیخشک شد...ا  سوروک
 ...سرد شد...و با قدم عقب عقب رفت دستاش

 ....کنمی:باشھ...آزادتت مسوروک
 ..نظاره کرد یللیا

 ...ی.بر.یتونی:م کسورو
 ..خواستیم  ی شتریب اطیبا اکراه جلو جلو رفت...از کنارش رد شدن انار احت یللیا

 ...:صبر کنسوروک
قولش بزنھ...اما سوروک کوتشو در اورد و    ریز  خواستیزد ...انگار م خی یللیا

 ..داد دستش
 ...رسونتتی نرو..رانندم تا خونت م رونی:بپوشش..با لباس پاره..بسوروک

 ..حس کرد نویا یللی..و اشد یالش خراب تر م فتگیکھ م یملھ اجھر   نگارا
 ??...یکنیم ھی:تو..گریللیا

  میوقت برنگرد...ھمھ چ چی..برو و ھیکرد بھش :نھ..گفتم کھ مرخص پشت
 ...فراموش کن
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 ...:سوروکیللیا

 ..قدم پشت بھش رفت:فقط...برو ھی  سوروک
 ...داخافظ خد و رفت: تکون دا یبشھ...سر   مونیپش دی ترس یللیا

در اتاق بستھ شد...پشت دستشو گاز گرفت..و چشماشو بست...بدنش   یوقت
 .شیبار در زندگ نیاول ی...براکردی م ھی...و بھ وضوح گردیلرزیم

 ....داخل شد ایھا
 ..:سرورم بانوایھا

 ..دینداشتھ باش ش یبسپار برسونتش خونھ...و کار تری:بھ پسوروک
 ..اطاعت کرد ایھا
کھ   یتا جلو پنجره رفت..با دست ی...اما بھ سخت کردنینم شیاش ھمراھپاھ..
 ...شد نیسوار ماش یللیبعد...ا ی..پرده رو کنار زد..کم دیلرزیم

نفسش   نی ..و با دور شدن ماشد یکوب نشیدرد داشت..مشتش چند بار بھ س  قلبش
 ...گرفت شتریب

ماشو شداخت...چ..سرشو پشت انواری..و سر خورد پشت ددی..پرده رو کشنتونست
 ..اومد نییبست..پاھاشو دراز کرد ..و اشک رو صورتش پا

 !کرد ینم ینی ب شیرو پ  یللیحجم ا  ھخونی...کھ شبییو تنھا موند
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و  یکرده بود اول از زندگ  رییتغ زایچ یلیو خ  رفتیروزھا و شب ھا جلو م
 ..گفت  دیبا یللیا یھا ی زمرگ رو

 یاز سوروک نداشت گاھ یخبر چیھ گھیبعد از شب..و ترک ھکتوالس د یللیا
دختر   کیبھ عنوان   شی..!اما زندگایرو ایکابوس بوده  ھیفقط   کردیوقتا فکر م 

کردن و ادعا کردن  تی ازش شکا انگی نیقرار گرفت خانواده م  ییمورد چالش ھا
و جلسات ادعا رد  اهاون بوده بعد چند ماه دادگ ریتقص انگ ی نیناپدبد شدن م
و   دایرو پ انگی   نی..مدت ھا بعد جسد مدادیون نمشاز قتل ن  ویزیشد..شواھد چ

کھ ثابت   یلیتنھا دل انگی نیز دفن م کردن..اما نتونستن ثابت کنن..بعد ا ییشناسا
کھ  یخونھ ا انگی نیبود..خانواده م یللیا  یبوده..برا یاون اتفاقا ھمش واقع شدیم

مدت کوتاه  کیخانمان شد اما فقط  یپس گرفتن و اون ب یللیبود رو از ا ھیھد
  دهیبراش چ یکیبود...چون سوروک دورادور حواسش بود و پلھ ھارو تو تار 

تو   یللیکرد ا  ادهیکھ پ یبود کھ بھ خواست سوروک و با نقشھ ا نیا شمیک یبود..
چطور و   دونستیشد..ھنوزم نم بھ عنوان جراح و متخصص مشغول یمارستان یب

 شتریب یالیمگھ اون خ یکار سوروک بوده..!ول زدیحدس م یکجا...گاھ از
  ادیداشت از  انگوی نیم  دیکھ د ینبود...ھر روز و بخاطر اون ھمھ ازار

بھتر شده بود..اما ھمش بھ سوروک فکر  کمی کار  ط یبا مح شی..روحبردیم
کھ تو اوج نفرت  یدروغگفت.. شیآزاد یکھ برا ی..بھ دروغکردیم

ششد...پس دروغ ت نجا دیکھ کل یکھ سوروک باورش کرد..دروغ یدروغگفت...
...سراغشو شد یم تیبھ واقع لیبود کھ داشت تبد یبد نبود...!اما دروغ شھیگفتن ھم

 ...??..درمان مونده بودگرفتیم یاز ک
سراغشو کنھ  ادیکھ ازش  یشده بود بھ شخص لیکھ تبد  یماری...ب مارشیحال ب..
ازش   ی...ھر نشوننیاب شده بود رفتھ بود تو زمکشور..  نیتو ا ی...ول رهیبگ

 !...شناختشینم یکس  یکول...ول  یاقا دونست ی...فقط مخوردیداشت بھ بنبست م 
  یجمع شده بود...ول شیاجاره کرده بود..زندگ میداشت خونھ خوب یحقوق خوب 

 ..پرش کنھ  دیبا یچطور نستدویکھ نم  یچالھ بزرگ ھنوز بود..چالھ ا ھیانگار 
 ...از شاھزاده میاما بشنو  و
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داد...شاھزاده  رییتغ شویزندگ  یتموم قانون ھا یللی ز رفتن ااکھ بعد   یا شاھزاده
بھ زن  یشتری رو اورد بھ شدت ب حایبھ تموم تفر یللیکھ بعد از رفتن ا  یا

  ی..بھ روال سابق و سرخوشکردیکدوم حواسشو پرت نم چی..اما ھیباز
حکومتش...تمام   هقطع کرد..و فارغ از ادار حاتشویرفتھ تفر...رفتھ گشت ینمبر
..و گاری ..سھ یتا حد مرگ..گر ی..مست یشده بود شراب خور شیمرگ زرو
بود...ھمون سوروک   ی...چند بار تو فکر خودکشزی..در ھم شکستن ھمھ چمیگاھ
اتش  ھکتوالس نج یکرد...اما اعضا یشب..فکرشو عمل ھی...!و بالخره یقو

  تونستیکھ م یکس وسوروک نگران کننده بود...تنھا مرھمش  تیدادن...وضع
 یزمان چ یداشت سوروک ھ مانیعت ھا حرفشو گوش بده رمئو بود..رمئو کھ ااس

حالش بد    ی.. و وقتکرد یم سکی ...رق ی رف کی..اما حاال مثل کنھیغم رو حمل نم
  یو بھ کافھ..کھ گاھ.. بردیشھر م..بھ خواست سوروک اونو شبانھ بھ یلی خ شدیم

.....اما  کردیھوه مھمون مقخودشو بھ  یوقت نھیبب ھیرو فقط چند ثان  یللیاز دور ا
 ھی ..و گرختیر رونی تموم خال بدشو ب یبود کھ از سر مست  یاز شب ھا..شب  یکی

  گفتیم  میرمئو بود...اگھ بھ کس دید شویکھ تو ھکتوالس گر یکرد...و تنھا کس
غم ھاش مال اتاق و خلوتش بود..شمرده بود چند وقتھ  ..چون تمام کردیباور نم

برش   یبھ زندگ کردیم ی..و ھر بار فقط رمئو سعوشتنیرفتھ...ھر روز م یللیا
  لمیکارکتر ف نیتر نیشده بود  بھ غمگ  لی..!سوروک تبدتونستینم یگردونھ..ول

  میلبخند مغرور قا و محکم و یکھ غمش رو پشت چھره جد ینی...غمگیزندگ
  کھیت دنی ..کش جشی ...و نتشکستیم شی ..اما ھر شب بغضش بخاطر تنھاکردیم

بھ درداش داد..و حال   یشتری کھ درد ب  یماری رو دستاش بود..ب شک یپ شھ یش یھا
 !...نداشت یفیکھ تعر یروز
  یسوروک دشواره..و داره عمرشو پا ی برا تیوضع نیتحمل ا دونستیم رمئو

بره بار ھا تا دم   یلل یل بود سراغ ا...اما ھنوزم دودکنھیعشق سوختھ تموم م کی
  یللی...ادیکش یھمون شبا بود...آھ ...امشبم ازیخونش رفت و برگشت دست خال

 نیسوار ماش یزیشدن چ وتو کوچھ قبل تابل ادیداره م ابونیاز اونطرف خ دیرو د
 ....باز موفق نشده بودشد و  رفت.
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 ی کار تونستی...اما نم بود یاز دور شاھدش م یگاھ  دیدیحال سوروکو م  ایسیپارس
شد..سوروک از   جسم  یلیکھ خ ییاز شبا یکی..و خواستیکنھ چون سوروک نم

 ...شھیھم یکرد برا دشیھکتوالس تبع
 !...از قبلم شده بود کتریساکت تر و تار قصر
..کاراش یریدرگ یپزشک با کل کی شده بود بھ  یللیماه گذشتھ بود...و ا ۱۹

 ..داد یبھ خودش استراحت مخودش  یبود کھ گاھ ادیاونقدر ز
 یو بھ خواستگار دکریرو تخت..سقفو نگاه م  دیکھ شست دراز کش ظرفارو

  گھید  یجا ریقبول کنھ...اما دلش گ  خواستی..مکردیپزشک ھمکارش فکر م
 یعکس...حت  ھی یازش بپرسھ..حت میت کھ حالنداش یادر و تلفن یکھ حت ییبود..جا

 ......فقط خاطرھھ بودیادگاری کی
 یی..موھایمشک یدستھ از موھاش کھ خودش بلندش کرده بود نگاه کرد..موھا بھ

  یحرف اون مشک  اد یکھ فقط بھ  ییبود...موھا یالیاون پسر خ یگ چشمانکھ ر
 ..اومد ی وقت خوشش نم چی ھ یللیشد...وگرنھ ا

  یخوایبزارنش جلوتم نم کھ یدونی و برگشت ..خودتم م می:دختر اصال اومدیللیا
 ..خراب کرد تو ی..اون کل ساختمان زندگشی نیبب یحت

جملھ از  ھینطق اورد و اخر سر فقط مو   لیدل یخودش کل یتکون داد..برا سرشو
 ...زبونش خارج شد

و  یمنو بھ خودت الوده کرد یخواب اومد ھی...چطور مثل ی:تو کجایللیا
 ?ی...از کرمی...کجا سراغتو بگیرفت

 
 ..حجم فکر...چشماش بستھ شد  ینیسنگ  با
. 
. 
. 
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  شیبود کھ با ات ک یتار یفقط سقف دیدی کھ م یری...و تصو خوردیتاب م یصندل
مرز مست   دمیخودش...مست بود..شا ھیسا یروشن شده بود...و گاھ نھیشوم

 گارشویخاکستر س گش یالکل دستش بود...و با دست د وانیشدن..دل
 ..جملھ گفت  ھیدر  یصدا  دنیدرد داشت..با شنتکوند...چشماش بستھ بود و سرش 

 .نمی بب خوامینم  یکس ایھا
 ...قدما اومد یصدا

 ..???یشینم ی:تو شامل کسسوروک
الکل   اد یز دی..نبامیدار ی...فردا مھماندیکن یمست م دی;سرورم...بازم داررمئو
 ..دیبنوش

 !...ساحره  یباال بردبھ سالمت کشو یکھ..پ  ینیبیزد:م  یپوزخند
 ......تا تھ رودی نوش بعد

 ...بغض کرده بود رمئو
 ..رو گفتم بھش بدن  یبرنامھ کار نی...بھتردیکھ خواست نطوری:ھمرمئو

 
 ...:خوبھوکرسو
 ...نزاشت رهیبازوشو بگ دیدو نیتلو خورد..جونگ م یشد از رو صندل بلند

 ...حمام  رمی:خوبم...خوبم...مسوروک
بھ  یشکست  نم ی...ادشی دیم یداشت  نویشکستش نگاه کرد:کاش حداقل ا یبھ گو رمئو

 ...ھیماریسوروک خان...عشق...ب شھی...عشق فراموش نم ی فراموش کن التیخ
رو شونش   د یبامزه و باحال...کوب ییییییییماریب ھی... ھیماریھ اره بھ:ھھ سوروک

 و رفت دیخند یچند بار...از سر مست 
 ...رفت رونیتکون داد..و ب یسر رمئو
 ..شدی;چایمار
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 ز مستھ:بارمئو
 ?مشیاریاز دختره?ب یندار  یخبر چی:تو ھایمار

 ...خوادیکجاست اما خود شاھزاده نم دونمی:نھ..م رمئو
خودم باھاش حرف   یکن...اگھ نکرد یکار   ھی...نمشیبب نطوریا تونمیمن:ایمار

 .. زنمیم
 ..نشو ریدرگ ادیمن...تو ز یبای...اما ز میکنیم ی:ھر وقت شاھزاده بخواد کاررمئو
 ...رو گرفت و پشت سر خودش بردش  ایو دست مار د یکش ینفس

. 

. 

. 
  ستگاهیا وانخشی پ یبود رو رو ماری ب تیوضع  اداشتیکھ شامل  یشاس  تختھ

 ..یقھوشو گذاشت کنار تختھ شاس ی..آبدار چنوشتیگذاشت..و داشت م   یپرستار
 اجوما یزد:مرس ی لبخند

شده  ق یمپوالش تزرا ۱۹تخت  ماریاز پرستارا اومد طرفش:دکتر کالرک ب یکی
 دارهیپا طیشرا دهیخواب شھیم  قھیچند دق

 .ش یداریعد از بکن ب ق یتزر یل یم ۲.٥رو  نی:باشھ پرستار جونگ فقط انسولیللیا
 :چشم خانم دکترپرستار

  نیمشغول خوردن قھوش شد...ارژانس تو ا ستادهیبست و ھمونطور ا خودکارشو 
 ...دیرسیخودش م یساعت بھ شلوغ

 ..ستادیجمع تر ا یللیبود ا یللی ھان کھ ھمون خواستگار ا اومدن دکتر با
 خوب بوده تی جراح دمی خنم دکتر سن ی:خستھ نباشھان

 .ی:بلھ مرسیللیا
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 ?اتاق من م یچند لحظھ بر ی:وقت دارھان
 ..کرد و ھمراه شد باھاش  ینگاھ  ریبھ سوپرواز یللیا

  میلل ی..ا کردیگرم صحبت م یللیو با ا د یخندیبود و م بشیدستش تو ج ھان
قامت    کردی حس م یادیبا فاصلھ ز چرخوندیصحبتا چشمشو کھ م نی..بنطوریھم

 ...کھ اشنا بود دهیرود یشخص
 ??..با منھ تونیدکتر کالرک..حوا گفتمی:داشتم منھا
 ..کھ پرت شده بود و بھ ھان داد و نگاھش کرد یحواس یللیا
 ..دیبخشی لحظھ منو م ھی:یللیا
معلوم بود  نییاز پا  مارستانیب ینرده ھا کھ البحالت دو اروم رفت طرف  با

راف ط رفت..چند بار سرشو ا نیی..از پلھ ھا پاشی دیدنبالش گشت ند یھرچ
کھ تو صف صندوق بودن گمش   ییمارای ب تیو جمع یشلوغ نیب یچرخوند..ول

 ..کرد
 .شدم یاالتیخ  دی:شایللیا

 ..دیکش یکھ داشت جارو م یرفت طرف خدمھ ا دشی ام نیاخر یبرا یول
رو   یمرد کت مشک ھی  شیچند لحظھ پ نیھم د یجائھ ببخش ی:سالم اقایللیا

 ..و قد بلنده پھی?..اون خوشتنیدیند
 ..فکر کنھ  دیبھ سرش کش یدست ئھاج
...از فاصلھ دشی..سرش برگردوند...د کنھی نگاش م یاحساس کرد کس یللیا کھ

 ...دور
 ?..:سوروکیللیا

  داشیپ یرفت ول یبھ طرف خروج یشلوغ ن یجواب سوال نموند و ب منتظر
 ...لحظھ بود ھی..فقط کردینم
اورده  یر تصادفاشلوغ بود و انگ مارستانی حوطھ بدم درم رفت...تو م تا

 ...شدن اسمش مجبور بود بره  چی..اما با پگشتیبودن...بازم دنبالش م 
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 ...دش یشده بود..اما د  نشیپشت آمبوالنس..سوار ماش درست
 ...ادتھی  افمیو ق یناس شی:پس ھنوز منو مسوروک
 ...روشن کرد رفت نوی زد و ماش  یپوزخند

 .... یشگیتو کافھ ھم میاونجا کھ رفت مستق از
. 
. 
. 

اصال توباغ   یللیو ا زدیحرف م  یللیداشت از حرفا و ھدف ھاش از انتخاب ا ھان
 ...نبود
 ?ھی:خب نظرت چھان

 ...ھیوعموض ریذھنم درگ کمی ..دکتر ھان من خوامی:ھا?معذرت میللیا
 ?تولدتھ  ی:براھان

 ..:ھا..تولدم شمایللیا
 ی:پروندتو خوندم..تولدت مبارک دوست دارم شام مھمونم باشھان

فکر کنھ...بھ   زاشتینم یرفتھ بود مشغلھ کار ادشیپاک تولدشو  یللیا
 ...فکر سوروک دمی ..شایچیھ

 ??یر یپذی:دعوتمو مھان
 ..:اخھیللیا

 ..کھ بھت عالقھ مندم یدونی..ممی اشنا بش شتریب  کمی :فقط ھان
 ..شھیذھن منم دور م نطوری:باشھ...ایللیا

 ?ی:چھان
 م یریمن م نیھان:البتھ با ماش مت نیبیتموم کنم م فتو ی...شیچ ی;ھیللیا
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 ..در رو باز کرد:باشھ پس تا بعد یللیا
. 
. 
. 

با شمع   اهیبود رز ساسھ شاپو رزرو کرد و ھمھ جارو خو  یتموم کاف سوروک
 ...اهیس
 ...یمشک یعطر رز...و جعبھ ا یبو

 یداره..ول یبیبد و عج قھیچھ قدر سل کردنیشاپ و گارسونا فکر م یکاف صاحب
 ..بود پس دخالت نکردن  بحث پول
 .....و ساعتشو نگاه کردستادیپشت ستون وا سوروک
 ...کھی:اومدنش نزدسوروک

 ....روز مالقاتش کنھ۳۰ماه و  ۱۹بعد از   خواستیو م زدیتند تند م  قلبش
 ...اد یبدش م یاز تند  ی للینرم باشم...ا دی:باسوروک

 
. 
. 
. 

معروف شھر برد و  یان ھاراز رستو یکیرو بھ   یللیا فتی بعد از اتمام ش  ھان
  کردیفکر م یللیجاھا ا یلیو مسائل مختلف باھاش حرف زد خ شنھادشیدرباره پ

  ش ی???دلت پیکنی م کاریچ  یدار گفتیوروک مس ادی یو گاھ ھیکھ مرد خوب
...شامو تو اون شوجود نداره...و متوھم نبا  گھی اون د گفتیاونھ....بعد باز م

ن..و از اونطرف سوروک منتظر بود...و دتو شھر ز یرستوران خوردن و چرخ
 ..کردیم   ضیتعو د یرو با شمع جد  شدنی کھ اب م ییشمع ھا
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 ...کنمیصبر م  انشی.تا پا:ھنوز مونده تولدت تموم شھ..سوروک
 ..داد یپول م شتریب  قھیھر دق یدر ازا و
بعد از  مارستانھی خودش تو ب نیافتاد ماش ادشی یللیکھ ا شد یداشت اخر شب م گھید

نبرد  یبرداشت...و بھ طرف خونھ راه افتاد...اما طول نشویاز ھان ماش یافظ حخدا
..چرا حواسش نبود  جا گذاشتھ نشیفت کتشو تو ماشکھ ھان بھش زنگ زد و گ

خونش   دیکتش کل  بیتو ج یخلوت کنھ ..ول خواستیم نتش یدوست نداشت بازم بب
  گھید دودور ب رشم یبود. و دوست نداشت تو خونش مالقاتس کنھ چون مس

 کیداد نزد ویشاپ  ینخواست بھ مرکز شھر برگرده پس .پس ناچار...ادرس کاف
ھنوز اثار تابستون مونده  ی.ولسرد بود..  یخونش..و ھمونجا منتظر شد...ھوا کم

ساعتو چک  شیاز گوش یکز گاھ رو ھ  نش یداده بود بھ ماش ھیبود..تک 
 ..دیلرز کمی..کتش نبود تنش کردیم
ھوف..پس   فھیپولمم تو ک فی دم بعد شام نخوردم ..کھوه کرق :چھ قدر ھوس یللیا

 ...ادیچرا نم
. 
. 
. 

ستھ بود..و جعبھ رو  جعبھ رو تو دستش گرفتھ بود و کنار ستون نش  سوروک
 ...چرخوندیم

 ..گھید ادی..انگار امروز نمشھیداره اخر شب م  گھی:د سوروک
. 
. 
. 
تشکر کرده باشھ  نکھی ا یبرا وازش تشکر کرد.. یللیو ا دیبعد ھان رس قھیده دق ھی

 ...دعوتش کرد بھ قھوه
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وقتم ھست ھواشم   ری بھت بگم د  دیھست با میچون موضوع  نھی:من نظرم اھان
 ..میبخور نجایھم  رم یقھوه بگ خوبھ

 ?پولشو در اورد..پس من برم اسپرسو ف ی..کستی ن ی :اره بد فکریللیا
 رم ی:نھ من مھان

 ..:گفتم کھ مھمون منیللیا
کھ داخل   ن یشاپ و داخل شد..ھم یاز تعارف بشھ..رفت طرف در کافب نستادیوا

 ..توجھشو جلب کرد یمشک  یشد شمعا و گل ھا
کردتش مراسم   یقیو موس  یگل قرمز و رنگ یف جاطر ھی:چھ مناسبتیللیا

 ..عزا..چ مردم چھ اسکولن
 ..رفت شخونیپ کیرفت و نزد جلو

 برمش یالبتھ م خواستمیدوتا قھوه اسپرسو م ریخ:شبتون بیللیا
 رزو شده نجای:شرمنده خانم اگارسون

 ?نیر یسفارش بگ نیتونیقھوه ھم نم ی عنی:یللیا
 ...رنیسفارش بگشاپو  یخانم کل کاف ن یا توننیم
 ...دشی برگشت عقب...د رتیبا بھت و ح یللیا

 ...بود خودش
 ..باز شد..و سوروک خونسرد خونسرد...با جعبھ تو دستش جلو تر اومد دھنش

 ...:س..سوروکیللیا
 ...:بلھ خانم دکترسوروک

 ...ھمھ نی:ت..و..چطو..ا یللیا
 ..اومد یکی  یصحبتشصدا  نیبدن اومده بود و ب زبونش

 ..پارک یجا رونی ب  یایالرک مک دکتر
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 بشھ  یزیکھ چ نیداره قبل ا یبود چھ اخالق  ادشیچون  یللیشد...و ا زیت  سوروک
.. 
 ..گردمی..االن برمستایھ فقط واظ لح  ھیجا... چی ...ھ ینر  یی:سوروک جایللیا

 ...خانوم قھوتون امادس+
  ..و سوروک موند چرارونیقھوه رو گرفت..و برد ب ین ی..سی:بلھ مرسیللیا

 ..?دوتا
کھ امشبو خراب  نھیبب  ی..دنبالش بره..و صحنھ ارونی نخواست بره ب دلش

  یللیست ااخو نینخواستھ بره..و ا یعنی.. گردهیگفتھ بود برم  یللیخود ا  یکنھ..وقت
 !...بود
 ... داخل شد یللی بعد ا  یکم

 ..کرد دیرو تمد  زیشمع رو م   سوروک
 نھیسف ھی انگار  کردینگاھش م یو مقابلش نشست..جور دیرو کش یندل ص یللیا

 ..دهید ییفضا
 ??ھی:سوروک تو..واقعیللیا

 ..ھی زنیوالت د  شنیمی:نھ انسوروک
 ..زد  یپوزخند   سوروک

 ...یکھ خودت تیحاضر جواب نی :از ایللیا
اخھ  ھمھ مدت... نی ...ای:ھزار تا سوال تو ذھنمھھھھ...ھزارتا...تو کجا بودیللیا
 ..نجیا

نپرسھ جعبھ  یازش سوال گھی د نکھیا یکھ حرفشو تموم کنھ سوروک برا نیا قبل
 ..بھ طرفش زی داد رو م زیرو ل یچوب یمشک

 ...:تولدت مبارک خانم دکترسوروک
 ..ببند چشماتو
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 ..ھیچ  نی:ایللیا
 ..:چشماتو ببندسوروک

 ...:باشھ باشھیللیا
 ......اما نگفت بست...منتظر شد سوروک بگھ باز کن چشماشو

 ..کنمای:باز م یللیا
. 
 ...:باز کردم سوروکیللیا
. 
 ..مگھ یکن  کاریچ یخوای:میللیا

 ..دیباز کرد..ذوق زده..اما لبخندش ماس چشماشو
 ...نبود یسوروک

 ..از شده بودبکھ روبانش  یجعبھ ا فقط 
 ..از گارسونا..گفتن رفت دیپرس
 ...یزیچ د ی..اما ند رونیب دیدو

 ...نگاه کرد جعبھ رو کاغذ
 "من تولدت مبارک  رهیشب ت  ییروشنا"

 ...دیکش یاھ
 ?...:باز قراره گمت کنم یللیا

 ...شد رهیخلوت خ ابونی..و باز بھ خد یاومد و لبشو گز نییاز چشمش پا یاشک
 
 



434 
 

 
کھ   کردیم یو با سوت خودشو ھمراھ کردیباخودش زمزمھ م و نیداشت اھنگ ماش

  نھیی...چند بار تو آشد یم تی پشت سرش انداختھ نور باال..اذ  نیماش دید  نش ییتو ا
چراغ رو لھ صورت چشمک زن چندبار   یول رهی بھش چراغ زد ..کھ سبقت بگ

 ...روشن و خاموش کرد
 ...بابا یا ھوف

 ..قف کردتو  نی..و پشت سرش ماش.ستادیگوشھ وا ھیانداخت و  راھنما
 ..شد  ادهیپ و

 .. ن ییشده...اومد پا ادهیپ  دی د نھییھم تو ا ھان
 ..بود  اروم اومد طرفش بشیدستاش تو ج سوروک

 ..دستشو جلو نور گذاشت نھیبب تونستینم خوردیچون نور چراغ بھ چشمش م ھان
 ??قیاومده رف شیپ ی:مشکل ھان

 خدمتتون داشتم  یکار ھی :سوروک
 فتیش گھیبگم من تا دو روز د  دی..بامارستانھیرد کار و ب..اگھ درمودیی:بفرماناھ
 ..ستم ین

ساعت قبل ازش قھوه  میکھ ن ی:نھ کارم با شخص شماست درمورد خانمسوروک
 ..دیگرفت

 ..گرفت داد تو چشمش نیچشماشو از زم 
 ..یللیزد:اھا اھا دکتر ا یھان لبخند  

 !!دکتر کالرکری: خسوروک
 ..جمع کرد نشیاشو تو ستدس ھان
 شی:خب فرماھان
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 ..زد طبق عادتش  یدر اورد و رفت جلو بشکن بشیدستشو از ج سوروک
 !شی!فرمایرو اشاره کرد ی:نکتھ خوبسوروک

البتھ  یپلکیو بر اون خانم نم گھدوری گرفت و شروع بھ مرتب کردنش کرد:د قشوی
 !یدوست دار تویاگھ زندگ

 ..طونی ش یللیا ی ا  ی?نگفتھ بود ..ا یسرشپداره دوست  ی:بھ تو چھ ربط ھان
 ...طونیش یللی:ا سوروک

 یللی از ا خوامی باش!من م یھست ی:حاال تو گوش کن بچھ خوشگل!ھرک ھان
  تویالت باز یھست ش یکردم..و جواب مثبتم داده شما ھرک یعنیکنم .. یخواستگار

 ?بچھ یفھم شد ری..شاریمنو ن  نندهیتموم کن..و اسم ھمسر ا
 ..ست ین تیبردم کھ زبون خوش حال  یزد...اره کامال..پ یدلبخن سوروک

 ????ی:چھان
 ..نیمشت حوالش کرد کھ خورد تو جعبھ ماش ھی  سوروک

 ...کرد کیتار اشویدن ی ...اما مشت بعدی :چھ خبره روانھان
 
. 
. 
. 

بود نگاه  یسنگ اب  کھیت ھیکھ انگار   یبرداشت.. بھ گردنبند الیاز فکر و خ دست
 ..کرد

 ...یا رفتکج ی...ولیبود یواقع  س:پیللیا
 ..کاغذ تاشده شد..انگار نامھ بود ھیگردنبندو بزاره تو جعبھ کھ متوجھ  خواست
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 !..جوھر براق..خودکار نبود ھیاز  بایخط ز ھیبا دقت باز کرد.. تارو
 ?...:خط خودشھیللیا

 ...بو بود ن ی..دلتنگ ادادیعطر سوروکوم  یرو بوکرد..بو نامھ
 
 ..سالم مزیعز یللیا"

 ..ستمی..نامھ ھم بلد ن  ستم ی ن سینامھ نو من
 ..زد...ادامھ داد یلبخند  یللیا
کردن رو از  یمن زندگ یکھ رفت یبھت بزنم روز خوامیحرف م یسر ھیفقط "
از  ستمین مونیحاال پش یتا رھات کنم...ول یو گفت یدوستم نداشت  دونمیبردم...م ادی

دوست داشتم..با  ..اما یبش م مال خودمرنگھت ا ی با ھر زور  تونستمی ..متیازاد
 ...میعشق و عالقھ...باشھ اگھ نبود...بگذر

 ی لیبگم من خ خوامیکاغذو باز نکردم...االن م نیا یرفت ی..ماه سومھ از وقتیللیا
 ..یشھرباز یامشب رفت دونمی تنھام...م

 .پنجم ماه
تو   یمن ب  یللیانفس کم اوردم... یللیخطم بد شده..ا د یمستم ببخش کم ی یللی ا سالم

 ...یکردیدرمان م  دی...تو روحمو باینبود ی...تو فقط دکتر جسمستمیودم نخ ھیشب
 ..۸ ماه

 ..یکھ نشونم داد  ھییھمون جا  نجای بلنده...ا یلی...خکھیتار یل ی..خ سالم
 ...یلل یتو...ا یمن ب  للسیا

 ۱۳ ماه
 ?ی کنی..تو اصال بھ من فکر مکھیقدر ھمھ جا تار چھ

 ..رو نامھ دیره اشکش چک ط ق نی اول یللیا 
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 :۱٥ماه
 ...دلتنگتم  یللیخراش بوده..ا  ھی..دهی..خون دستمھ چکدیببخش

 ...شدم یخفھ م  گفتم ی:اگھ نم۱۷ ماه
 ..دارم..دوستت دارم دوستت
 :(...دارم دوستت

و باز پرت ..چنگالی ...دختر بد..باھات قھرم..اما کاش بودیللی:ا۱۸ ماه
 ..ی ...فقط بود یکردیم
 

 ..۱۹ ماه
 
 ..کنھیدرد م ها

 ...گم یم تویخال یجا
 ..ل یا سالم
با   دمی گردنبند تراش ھی...شب قبل تولدتھ..برات سم ینویکھ دارم برات م ھیروز
  خوام ی...می سال و اند کی...من امشب بعد از یللی...ا یخودم..از زمرد اب یدستا
 ..رمیجواب قلبمو بگ  شھی ھم یبرا

 ..نھ ای.. شمی رسوا م ای
..دلت بامنھ...نھ از  کنم یبا منھ...تکرار منامھ..اگھ دلت   نیا دنی شب بعد از د فردا
 ...یفھمی...اکھ عشق رو میکنجکاو یرو
 ..ای..بکیاون مکان سرد..تار بھ

 ..منتظرتم 
 سورک  دوستدارت
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 "تولدت مبارک"
 

 ..بود سیخ  س یو صورتش خ دی لرزیدستاش م ھنوز
 ...بھت گذشتھ ی:سوروک...چیللیا

 ...و نگاه کردتپاک کرد..ساع اشکاشو
 ...سوروک...منتظرم باش   امی..مامی:میللیا
. 
. 
. 

پارک کرد..و رفت رو کاپوت نشت..کتشو در اورد و  نویمقابل مانعا ماش درست
 ...دیوزیزل زده بود..باد م کی تار ریمس  ی لباسشو باز کرد..بھ ابتدا قھی

 ...گارایتھ س ھی..کنار بقنیانداخت رو زم  گارشویس
 ی ای...تو منجای...ھممندوی:من مسوروک
  نیماش یجلو شھیپاش جمع بود..و سرش رو ش ھی ..دیبست و دراز کش چشماشو

 ..دی شنیاز دور دست ھا م نویگاز ماش ی...صداکردی بود...اسمونو نگاه م
 ..ی:بالخره اومدسوروک

 ...زد ی لبخند
پاشنھ  ی توقف کرد...و بعد صدا نشی ماش یدرست روبرو ینیربع بعد ماش ھی

 ..نیاموش کردن ماشمطلق بود..بعد خ یکی ارتکفش..
در   نشیو بنفش بود از تو ماش یاز رنگ نئون اب یبیرو کھ ترک ییروشنا یگو

 !ییایرو یاورد..فضا روشن شد و بس
 ...نور ماه ریز
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قرمز..و   ش ..کفیلخت و مشک یبود با موھا دهیپوش یرنگ یمشک کی تون یللیا
گفتھ بود  ایبار ھا تو شوخ ککھ سورو  یزی .چالک قرمز و ..لب قرمز..

 ..شھیفانتز
 ..برد..بغضشو قورت داد بشیدستاشو تو ج سوروک
 ..داری:مشتاق د سوروک

 ...و سفت خودشو انداخت تو بغلش د یو دو دیھمون لحظھ بغضش ترک یللیا
 ..تو بغلش اروم گرفت یللیباز کرد و شروع کرد نوازشش..ا دستاشو
 ..باز کرد دستاشو

 ...نبود..فقط سرد بود یللینبود..ا یورن..کیجا تار مھھ
 

 ..نبود یگاریس گھید یبکشھ..ول گاریباز س بشیزد..دستشو کرد تو ج  یپوزخند
 ...رفتیدم م دهیکم کم روبھ سپ ھوا

 ..یبھ اسم عشق ندار ی:پس ھنوز..حسسوروک
 ....سرعت دور شد نیشد...و با اخر نیماش سوار

. 

. 

. 
 ..اورد مشونایو گواھ کارت

..افسر  میکن یبررس ویھر مورد میما موظف بود خوامیخانم کالرک معذرت م ایب
 ..نیبد لشونیخانمو تحو نیلطفا ماش یل

دست دعوا با  ھی..بعد از کردیبود و ھمش ساعتو نگاه م یخط خط  یللیا اعصاب
  ریخودشو بھ مس  تونستیکھ م یسرعت نیمدارک با اخر ل یجاده..و تحو سیپل
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..بھ نییکھ فر کرده بود از پا یی..و موھا  شیو ارا ی فانتز ..با ھمون لباسرسوند.
اون شب   ادیبھ  نویماشو سقف  دیترسی نم ش یکیاز تار گھیسوروک د   دنید  دیام

 ..رو لبش بود یق یکنار زد...لبخند عم
 ...امی:دارم میللیا
 

 ..روشن ول کرد نویکنار مانعا در رو باز کرد ماش دیرس یوقت
 ...ونریب دیدو

 ..پس ییوووووک سروووووک من اومدم...کجار:سویللیا
 ....کنار نرده ھا فتدیچرخ اطرافو

 .....پشت درختا..مرتب صداش زد اونطرف
 ...بغض کردش یشد بھ صدا لیذوق زدش تبد یصدا

 
 ...یمنتظرم ی:سوروکککککک سوروووووک...گفتیللیا

 ..ستنش نیرو زم دیرو د گارایتھ س یسست شدن...وقت قدماش
 ...ی بود نجایا :پس یللیا

 ..باز شد بغضش
 ...یینجایا  دونمینکن م ی:سوروکککککک باعام شوخیللیا
 
مورد قاچاق  یبازرس ستی...سوروک ایییییبر دی....نبا یباش نجا یا دیبا

رفتھ  دیداشت...نگھمون داشتن...تست الکل و ...سورووووووک....تو نبا
اسمشو   غ یاز تھ دل با ج.....رمیاغتو بگکنم...من کجا سر داتی...من کجا پیباش

 ...گفت
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 .....بدنش کرد ھی ھقش اروم شد و دستش با عجز رو اسفالت تک ھق 
...سوروک  نیبب نجامی:سوروککککک....سوروک من ایللیا

 ..کنمی برگرد...برگرد..خواھش م
 ...خفھ شد و خفھ تر صداش

...من چطور...از کجا..سراغت رو  خوامی ...من...نمسوروک
 ......چطورررررمیبگ

 ..ش رفتاسفالت..پوست انگشت دیکوب مشتشو
 ...نجام یمن...ا یکنم...لعنت کاری...کجا...من..چچطور

. 

. 

. 
دوباره حالش خراب بود..سوروک رو تو ھکتوالسم خبر   یلل یروز گذشت..ا  چند

 ..نھ ایبگھ  نویا یللیبھ ا دیبا دونستینداشتن کجاست...و رمئو ھنوز نم
ک بوده تو دلش  دکتر ھان کار سورو دیرب و شتم شدض دیکھ فھم نیا بعد از یللیا

  دنید دی رد کرد...بھ ام  شنھادشویاما بھ ظاھر عذر خواست و پ شد یذوق مرگ م
شب ..تو  یتا اخرا  شدیم کیتار ی...ھر شب از وقتیسوروک بھ صورت احتمال

...اما نبود  بود و بس نجافقط ھمو دشی ام نی..تنھا و اخرموندیاون جاده منتظر م 
 ی اثر شاز
 ت یدختر عالم شده بود بھ واقع ن یدتریاز شبا کھ نا ام یکیتو  ش یواھ دیکھ ام نیا تا
 د ی...دودی..اما خودش بود...دورفتیبود ..منگ بود..نا متعادل راه م جی...گ وستیپ

 ...سی خ سیبود...خ سیو اسمشو صدا زد...برگشت...چشماش خ 
...تا اخر لمسش کرد...سفت دیدو بود...تند تر دایز نقدری بھش ا دنیفاصلھ رس چرا

 ...داد ختنی..اره بود...بھ اشکاش اجازه رھیواقع نھی لمسش کرد بب
 ...یینجای ..ای..بالخره..اومدی:س.س..ورک...تو....خو..دتیللیا



442 
 

  یبود..دستا  دهید ادیسرابا ز نی ...سوروک ناباور بود...از ا کردیم ھیدوباره گر و
 ..گذاشت یللیلرزونش رو پشت ا 

 ھیشده بود گر رشیکھ درگ یچندماھ  نی...بھ اندازه اشد یھق ھقش اروم نم یللیا
 .....و سوروک اندازه دو سال...دلتنگکردیم

حقشون   نیبراشون مجوز رد کرد کھ تو بغل ھم ساعت ھا...آروم بشن...ا زمان
 ..گاه داشت ھیبھ تک زایکھ ن یللی..و ادیکھ دوسال زجر کش  یبود..حق سوروک

 ..د یبالخره زمانش رس  یبود..ول ده یسرزمانش ن دیشا
. 
. 
. 

 ...جدا شدن یاز مدت طوالن بعد
 ..کرده بودن زیحالت رو پل رودخانھ نشستھ بودن و پاھاشونو او و
 جاھا یلیدنبالت گشتم..خ یلی:خیللیا

 ..دونمی:م سوروک
 ..ی:پس چرا خودتو نشونم ندادیللیا

 ..ج برسھ:دوست داشتم دراممون بھ اوسوروک
 نکن...راستشو بگو یباھام شوخ:یللیا

 ..یینجا ی:اآلن اد یکش ینفس سوروک
 ...زد یلبخند  یللیا

 ..دور بازوش سفت کرد دستشو
 ..پرتاب کرد..داخل اب  ینگاھش بھ رود بود و کلوخ سوروک

 ?ی:سوروک...تو واقعا شاھ یللیا
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 :اوھومسوروک
 ...ھیجمھور  انی..ادیستیچطوره...مگھ شما جزوکره ن ی:ولیللیا

بھ دولت و کشور شما  ی..و اصال کاریبری ...سمیھست یقطب نی:ما سرزمروکوس
 ..ھیعیطب یماورا  ی ما فقط برا نی..سرزممیندار

 ...قابل باوره ریغ ی:اھا...ھمھ چیللیا
 ...دستشو گرفت سورووک
...من در تمام عمرم احساس نداشتم..تا دلت بخواد با ھر دختر نیبب یللی:ا سوروک

  نیو ترسناک تر  نی..شکنجھ کردم کشتم..من بدتر مسکس کرد یدختر ھر
و  یبدونم از ک  نکھیعاشقت شدم..بدون ا یکھ تا بھ حال بوده... ول میموجود

  یاگھ بخوا یل...وخوامتی..عاشقت و مکمھیتار نیمن تو سرزم یچرا...زندگ
 ...مدار نموی...قوانید محدودم بشوار

 ..ینی:چھ قوانیللیا
 ..بعد یوارد بش دی:اول باسوروک

تو   دم یصحبتات فھم  نی...بینکن وادارم کن  یموجود سع نی...بدترنمیمن ھم  لیا
...من خود کابوسم...اما دوستت ستم ین یو فرقھ ا نید چ ی..اما من ھیحیمس

کھ کل   ...فراموش نکنیشیدوستت دارم...حاال وارد محدوده من م قای دارم...عم 
 ییجورا ھ یمردم... ن یب یعاد ی نوتیاصال نم شھیروم نیرو بھ ا نیا تی نظام زندگ

..من ترسناک و عشقمم ترسناکھ...حاال چند لحظھ یکن  دیبا یخداخافظ ت یبا زندگ
 ...تھیجوابت مسئول یفکر کن و جواب بده...و پا ق یع
 ..چشماشو بست یللیا
 ...دستشو رو قلب خودش گذاشت و

 ...باز کرد قھیچند دق  بعد
 ..شمی:وارد محدودت میللیا

 ..محدوده نیا نی ...و حاال قوانیحدوده من خوش اومدم:بھ سوروک
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ھوا لمسش   زاشتم یزنده موندت الزم نبود ..نم یھم اگھ برا دنتیس کش:نفسوروک
 ..کنھ

 ..نمی...دورت نبی مرد چیھ  چیھ چیھ
 ..کم  پسلونیا  ھیون و من مالک توام...تمام تو سھم منھ...بد یمن  ی برا فقط 

 ...خندش گرفت یللیا
 ...تمفگ ی:جدسوروک

 ...ی..اخھ بامزه گفتدی:ببخش یللیا
 ..بود نای:ھمسوروک

 ....سرشو عقب برددیدفعھ لبشو کوتاه بوس ھیخندشو خورد و  یللیا
 یھمھ سخت نیبگم نھ ...ا ومدمیھمھ راه ن  نینگاھم نکن...ا نطوری:ایللیا

  ھی...یباش  میتو مرد زندگ خوامیفکر کردم...اما م   نای م ا...من قبال بھ تمودمینکش
سوروک شب من باشھ...و من   امخویانسان...برام فرق نداره...م ایشبح   ای ریومپا

 ...شب ھاش...دوستت دارم ییروشنا
 
 

 ...زد یھمون لحظھ از تنش رفت...لبخند  ش یانگار تمام خسگ سوروک
 ...:منم...نھ بزار نشونت بدمسوروک

...و  دیو بوس لباشوخورد یبرد جلو و لبشو رو لباش گذاشت...و طوالن  سرشو
 ...دو طرفھ بود نباریا
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  یللیلبشو ازش جدا کرد و ھمونطور کھ سرشو گرفتھ بود تو چشماش نگاه کرد ا

 ..طور  نیھم ھم
 ی بر زارمینم گھی.د مد یاز دستت نم گھی:د سوروک

 ..کنم یترکت نم  گھی زد:د یلبخند  یللیا
 یللی:ملکھ اسوروک

 :شاه سوروک یللیا
 ..دنیخند ھردو

 ..کھ تازه شروعھ می...برشھیھوا روشن م  گھی..چند ساعت دمی شو بر :بلندسوروک
 ?المی وسا م یکارم زندگ فی :تکلیللیا

 درست کنن..دستتو بده بھ من  سپارمیم زوی:ھمھ چسوروک
 ..دستشو گرفت و بلند شد یللیا
 ?اد یاونجا ازم بدشون نم امی:سوروک حاال من بیللیا

 ?یترس یم ھی:چسوروک
 ..آره ی :راستشو بخوایللیا

کھ شانھ بھ شانھ و دست در دست من بھ خواست من بھ   ی:بھ عنوان کسسوروک
  می..پس نترس..!وقت خوبکنھیداستانش فرق م  یلیخ  ادیعنوان ملکھ من ب

 ..شد یملکھ ھکتوالس انتخاب م  د یبا گھیو جشن چندماه دن ت..چویاومد
 ..دمی:اره بھ موقع رسیللیا

 ..و جادهرقدم زدن و از رو پل اومدن  ھمراھش
 ...کنار درختا بود یسوروک شدن کھ تو جاده خاک نیسوار ماش باھم

 ...من نی:پس ماشیللیا
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 . برات ارنشیب   گمی :بعدا مسوروک
 ..اوھوم باشھ یللیا
. 
. 
. 
 ...توقف کرد نیبھ استقبالش رفتن ..ماش  کیخبر برگشتن سوروک افراد درجھ  با

 ?یللیا یخاموشش کرد:حاضر  سوروک
 استرس دارم  ونمدی:نمیللیا

 ..:نداشتھ باش سوروک
 ..شیرو گرفت:انداخت یللیبرد گردنبند ا  دستشو

نھ از  نشو ھی  کردمیفکر م یمسخره باشھ ول د یشا اورمی:از روز تولدم درش نیللیا
 ..دهیتو بھم م
 ..زمی:اوه عزسوروک

 ..جلو اومد ایکردن..مار م ی شد..ھمھ تعظ  ادهیپ
 ..دیدونی م...نی:شاھزاده شما کجا بودایمار
استرس تو  یللیھمھ توجھ خا رفت سکتش ا   نیدر ماش  یباز شدن صدا ب

 ...داشت  یبود..و سوروک لبخند دایصورتش پ
 .یللیمن ا ندهیملکھ و ھمسر آ کنمیم ی:معرفسوروک

 ...با تعجب بھ ھم نگاه کردن...اما انتخاب شاھزاده بود ھمھ
 نی امد بگ گفتن..بھ ملکھ خوش ی شاھزاده چ ن یدی:مگھ نشنرمئو
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خوش امد   کصدایکردن و  می با حرفش ھمھ بھ خودشون اومدن و تعظ  انگار
ه شده بود و با تعجب بھ اسمونا اطراف نگا  م یقا نیھنوز پشت در ماش یلل یگفتن..ا

 ...کردیم
 ..نجا یا ای..ب زمیعز یللی:ا سوروک

 ..جلو رفت سوروک دستشو گرفت دیبا شک و ترد یللیا
محافظن و رمئو ساحره  ایتارزان مشاور دوم ھانا و ھا مشاور اولم ای:مارسوروک

 .. بک و رز جاسوس
 ...جملھ گفت کی...و در جواب فقط کردی با تعجب سر و شکالشونپ نگاه م یللیا
 ..خوشبختم تونیاز اشنا م یللیمن ا نمتونیبیم خوشحالم م:سالیللیا

 ..نھکبرخورد  یکار الرم داشت تا اشرف یلیخ  یللیخندشو خورد ا  سوروک
 نییبامزه و خوشرو ی لی:ملکھ شما خرمئو

 ..ادمھی:من تو رو یللیا
 ..باشھ ادت ی خوادی فت دم گوشش:نمر  سوروک

 دنبالشون ھیکمرشو گرفت و از پلھ ھا باال رفتن و بق دور
. 
. 
. 

کنن  یدگ یرو فرستاده بودن بھش رس یللیدور و بر سوروک بودن و ا مشاورا
 ..اتاقشو بھش بدن و استراحت کنھ

 ..ملکھ بشھ  زادیادم کیکھ  نھی:سرپرم اما خالف قوانتارزان
 ..نظرو منم دارم..بھتر نبود  نی:بلھ شاھزاده ھمایمار

 :نھ بھتر نبودسوروک
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 دارم شاھزاده نظر کیمن  ی:ولرمئو
 رهیملکھ ومپا میتظاھر کن م یتونیبھش داد:ما م نگاھشو

 ..لحظھ تفکر کردن ھیو تارزان  ایمار
 شناسن ی??ھمھ رو ملھیم قبو:از کدتارزان

 بشھ داستان براش ساخت د ی:شاایمار
 ?یمثال چھ داستان:سوروک

عموتون و خود شما بودن فرزند گم شده   اکانیملکھ از نوادگان ن نکھی:مثال ارمئو
 .. ھم ھینکنھ بق ایکنھ  دیی تا تا ست یعموتونم کھ زنده ن نیکرد  داش یبعد مدت ھا پ

 ستی بلد ن رویومپا کیاصال رفتار  یللیملکھ ا ا..امھی:اوووم فکر جالب ایمار
 ھمراه شما خون بنوشھ دیبا وند ی:تو مراسم پرمئو

 شن یبھ خون مسموم م زادای:ادمتارزان
 ھ خون نخوره ھم ک  شھی:سرورم..مایمار

 ..بده حیتوض شتری:ب سوروک
 ?از شراب باشھ نھ یجام تونھی:شاھزاده مایمار

 اشھب:دوست ندارم ھمسرم شراب خور سوروک
چون سوروک ھمھ رو  دنیشنیجملھ روم  نیبار بود ا نیبھ ھم نگاه کردن اول ھمھ

 ..کرد یدعوت م یبھ شراب خور
 م یکن نیگذیآب انارو حا م یتون ی:پس متارزان
اموزش   ا ی.مارنیبد  ل یخب چند ماه مونده اما از اآلن مقدماتو تشک اری:بسکسورو
بخونھ با  دیکھ با یی.رمئو کتاب ھامزاریو اماده شدنش رو بھ عھده تو م ی للیکامل ا

 یرزم یو کماکان ھنر ھا یکنیرو شروع م یللیتو .ھانا تو از امشب مراقبت از ا
رو  ایاز کل دن شگریراح مد و اراو ط  اط ی خ نی.تارزان بھترید یو بھش اموزش م

کننده استخدام کن در خدمت ملکھ باشن.و در اخر اگھ  یو راض ادیبا وعده پول ز
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و طرد   ستی فقط احساس کنھ راحت ن یللیشما ھا باعث بشھ ا زھرکدوم ا 
 ..دیدونیشده..خودتون بھتر م 

 داشت  میرفتارو خواھ نیتر ستھی:م با ملکھ شاایمار
 .دی:خوبھ.مرخصسوروک

 
 
. 
. 
. 
بود و  ی..اما احساس جالب کردی م ینیسنگ یکم شیلباسا راحت نبود و ارا نیا با
 نجا یبھ ابران..ا کیوه قدر نزد  شدی و باورش نم دری نگاه م  ی..بھ بلند لمایتو ف نیع

 یول نھیبود..دوست داشت زودتر سوروکو بب زی و اسرار ام ییجادو یھمھ چ
  قایبزرگ بود و دق یلیگم بشھ..اتاق خ  رونیبره ب د یترسیکنھ م کاریچ دونست ینم

 دونستینوز نمھ ی للیو گران بھا..و ا ی سلطنت زی پشت اتاق سوروک بود..ھمھچ
 نھیکار و مطالعھ شوم زیاز خود طالست!داخل اتاق م نھیبیکھ م ییطال گھر رن

  یبزرگ با کل یطنت ..و تخت سلیومخمل مشک ریبزرگ با پرده حر ی بالکن ھا
جنس   یبود حت دهیند رونیب یایرو تو دن لیاز وسا  چکدوم یقرار داشت ھ ناتییتز

بودن و رنگ  کرده  کسیپارچھ و مدل دوخت لباس..موھاشو موج داده بودن و ف
نبود کھ  یساعت  نجایست بود..ا   شیبود با رنگ سا ی لباسش چون سبز پولک  مار

 ..ردکیکار نم شیساعت چنده و گوش نھیبب
 ...اومد یقدر بارون م چھ

 ??خوب بود  استراحت
 ..بھیغر ایدن  ھی ونیم دیرو د ییاشنا ھیصداش انگار   دنیشن با
 ی:سوروک اومدیللیا
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 ..:اره اومدمسوروک
 ..شد انیدفعھ کنارش نما ھی یکیتو تار از

 ی شد بای:چھ قدر زسوروک
 یستیاون پسر تقصھ ن نجای:چھ قدر ایللیا

 فرق داره انج ی:ا دیخند  سوروک
 ..سختھ  کمی برام  دت یجد اتیاون تنگ شد چھ کنم...ادب یاگھ دلم برا  ی:ولیللیا

 ..یکنی:عادت مسوروک
 چرخھ ی نم منم تورو شاھزاده صدا کنم?زبونم  دی:بایللیا

کرد..از پھلو گرفتش و بھ خودش سپردش:فقط تو جشن و  یخنده کوتاھ  سوروک
 یباش  یخوایباش کھ مو مراسمات وگرنھ باھام ھمونطور  یمھانیم
 ..سوال دارم ھیسرشو رو شونش خم کرد: یللیا

 :بپرسسوروک
 ..شھی:ساعت چنده چرا روز نمیللیا

 ..یلل ی ا شھیوقت روز نم چ یھ نجای:اد یکش ینفس سوروک
 ?ستین نیمگھ جز کره زم یچ یعنیوقت?  چی:ھیللیا

ز رو لی...اما دلیاومد گھی...تو بھ جھان دھیجھان مواز نجای:ا سوروک
 ...یاھی..طلسم س نھیسرزم یکھ از زمان تولد من رو ھینشدن...طلسم

 ھیچ گھی د یاھی:طلسم سیللیا
 شھیت شروع متسوال بسھ..از فردا اموزشا گھیامشب د ی:برادیسرشو بوس گوشھ

برات انجام  دمیاختصاص م مو یت ھینگران کارات تو شھر نباش  یا نھیتو ھر زم
  نیو اول رسھیجشن تولد من فرا م یزود ..بھری بگ ادیبدن.اموزشاتتو خوب 
 ھاتیتوج ندم یا مسربھ عنوان ھ تیاونجاست و معرف میبرخورد تو با تمام اقال
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ما   وندیفرا برسھ زمان پ ھیبگم ژانو ونمت ی .من فقط مدهیبرات انجام م ایالزمو مار
 رسھیفرا م

 ?منظورتھ یعروس ھیچ وند ی:پیللیا
 :اره ھمون سوروک

  نیم باشھ گرون ترتو سالن گانگا میھ من دوست دارم عروسشب نجایا ی:ولیللیا
 ..گل یسالنھ با کل 
 ..گفتی م اشیتند تند از فانتز یلل یخنده رو لبش بود ا   سوروک
..فقط فرق زمیعز شھیم  ا یمراسم دن نیتو گرون تر یم عروسس...مرا یللی:ا سوروک

..و  ستین  یلوس باز  ستین یو جلف باز پیاز کل یخبر دی دار زادیبا ادم ییھا
 ..کت و شلوار ا ی د یلباس عروس سف نطوریھم

 ..ھیھر دختر  ی...ارزونا ینگاھش خشک شد:اما ا  یللیا
شھر برات  برمتیمروز  ھیباشھ و گل سرخ..اما  یمشک  د ی:لباست باسوروک

 ?خوبھ  اتیبا فانتز کنمیدرست ن پیکل
 ?یزاری ?..دوستمم دعوت منم م یدی:قول میللیا

 ?تو باقانون تو خوبھ یای ن دنبا قانون م نجای:ا سوروک
 :آره منصفانستیللیا

..:استراحت کن من ھم  دیمچشو بوس ی...دستشو گزفت روزمی:بلھ عزسوروک
 رمیم
 ?یمونینم شم ی زد:پ یلبخند  یللیا

بھش   یچشمک  دمیندارم کار دستت م  تویحجم از جذاب نی :نھ تحمل اسوروک
 یکیو برد و گاز کوچ..سرشو جلامخویکھ من م ھیزیزد..در ضمن رنگ موھات چ

 ..از لبش گرفت
 دم بھ دقھ گاز گاز ھی صورتش رفت تو ھم:چ یللیا
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 ..ی...بزار تجربش کن ید ی:کجاشو دسوروک
 .. ومو اورد اره ملکھ..حوو نییپا صداشو

 ادمو ترسونھیخب برو اونور م  لھی:خیللیل
 ی شیخوشگل م یدنی:ھاھا!ترسسوروک

 گفتن داره ھا یبرا یزیچ شھی:ھمیللیا
 !خوشگلھ فرق داره نی:اون جذاب بود اوکسور

 ..ادیسوروک من خوابم نم ی:ولیللیا
 بھ استراحت دارم  ازی ن  دایاما من شد نی:پس ھمراه ھانا برو محوطھ رو ببسوروک

 :ھانا کدومھیللیا
 اتاقتھ یسبز داره جلو ی:موسوروک

 ..دو قلون دوتان دونمی:اھا اھا میللیا
 !خانم دکتر..شب خوش نی:افرسوروک

 ..از لبش گرفت و رفت گھید گاز
 ..درد داشتا یکی  نینامرد ا  ی:ایللیا

 ..زد و رفت طرف در درو باز کرد یا گھید  لبخند
 ی ایب یی:ھانا جون اونجا یللیا

 من  یکرد:در خدمتم بانو م یو تعظ  ستادیبکانھ مقابلش ااچ ھانا
کن ھمش  صدام کن سرتو بلند  یللیا ستم ی..راحت ن ھیمن چ  ی:بانودی خند یللیا
 بت بگم  یزیچ ھی  خواستمیم

 ..راحت حرف نزده بود  نطوی با خواھرشم ا یبا تعجب نگاھش کرد حت ھانا
 ...ملکھ ی:ولھانا
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 ..ادیقانوناشو داره منم ادمم ازم بدتون م قصره نجایا  دونمی:اره اره میللیا
بھ قول سوروک تو  رهیندارم اخھ حوصلم سر م  یدوست چیھ نجایمن ا یول

 ..باش با من دوست شو نطوریمراسمات ا
 کالرکم  یللیطرفش دراز کرد..من ا دستشو

 ..لحظھ درشت ترھر  یللیو لبخند ا کردیبا تعجب نگاش م ھانا
 شم یم ھیم بھ شدت تنب ر:سرورم..من اجازه نداھانا

حداقل تو  یول  کنمیم ت یرو رعا  ھی?خب اون با من بقکنھیم ھتی:سوروک تنبیللیا
 چند سالتھ  یھست یتو ک م یاشنا ش ریبا من دوست شو ..دستم بگ

 ..من ی :بانوھانا
حداقل اتاق   یترسیحاال چون م ی..ول ستمیراحت ن  نطوری:بابا تورو خدا من ایللیا

 سوروکو نشونم بده 
 
 من یطرف بانو ن ی:از ااناھ
ساعت  ھیوبھ خ  یتو چھ قدر بامزه ا یدستشو تو بازوش حلقھ کرد:وا یللیا

اتاق   یھانا دنبال خودش کشوندش..تا جلو یکردم..بدون توجھ بھ تقال  میسخنران
 ..نکرد یتوجھ یلل ی چشماش چھارتا شد و ا ایسوروک..ھا

 ?اتاق شاه نجاستی:ایللیا
 ..حضورتونو نیدب:بلھ بانو..اجازه ایھا
ون من االن  بم نجایمن کارش دارم کوچولو..ھانا جون تو ا  خوادی:نھ بابا نمیللیا
 ام یم

 ..تا رفت تو اتاق   کردیبلند ھمش صدلش م یبا صدا  بعد
 ?م ی ملکھ کن  نوی ا میتونی تکون داد:واقعا ما م  یسر ایھا

 نطورن یا زادای ادم دونستمیمھربونھ...نم یلیخ ی:ولھانا



454 
 

 زستم :ار باایھا
 
. 
. 

 ..چشماشو باز کرد  سوروک
 ..کردیمثل بچھ ھا ھمھ جارو نگاه م یللیا
 ?ستمی ھ اتاقت باحالھ..مزاحم ن:چیللیا

 یکنی م کاریچ نجا ی:نھ..تو اسوروک
 ..تو ییکجا کھی:چھ سرده...چھ تاریللیا

 ..دیو دنفساش بھ صورتش خورد..و چشماش  ھلم
 ?ی زاریم خوامیم یزیچ ھی یلو یخواب دونمیم  دی...ببخشدمیترس  ی:وایللیا

 یزی:چھ چسوروک
و مثل بچھ گربھ   کردی ودشو لوس م:بزار ھانا دوستم باشھ توروخداااا خیللیا

 ..تنش دیخودشو سا
 !?رو ھم داشت نیخودشم جا خورده بود دکتر کالرک ا  سوروک
 ..نیحان بب یللی:ا سوروک

 یلیھانا رو خ ینم ول ممثل تو رفتار   ھیتو رو خدا قول قول با بق گھی :نھ دیللیا
باشھ باشھ نکن..تورو خدااا سوروک  شیدوستم باشھ مار ن یدوست دارم بزار ا

 ???باشھ
 

 نی قشنگ تر یللیخودشم دھنش باز موند...اما دوستش داشت و بنظرش ا  سوروک
 ..نیسنگ یفضا یکیتو اون تار  ی موجود بود و شاد
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 یک ی  نیفقط ا ی:باشھ خانم دکتر ولسوروک
  قول قول ییییییی:مرسدیونشو بوسگسفت  یللیا

ھانااااااا ھانااااا جون  ھوارش قصرو پر کرد:  یدر صداطرف   دیدو یاد شبا   بعد
 اجازه داد ایب ایب

 ..وونھیخندش گرفت:دختره د  سوروک
...راحت باش   یبکن دوست دارم از اون غم ھا دور بش طنتاتوی بکن ش اتویباز بچھ

 ...ی ایمبر زیخودت...از عھده ھمھ چ دونمیم
 
 
 

  دادیسوروک گوش م مرتب درحال آموزش بود بھ حرف یلل یا رفتنیجلو مروزا 
عالمھ آدم   ھیموند قصر و  یلل یبود و ا یسوروک سفر کار کرد یم طنتاشویاما ش

خود ھانا ھم   یباھانا دوست شده بود کھ حت  یجور ھیاما  شناختیکھ ھنوز نم
وز و رنگ مو تا  و مد ر پیا از ت نبا ھا   ھیکھ محافظ و گارد سلطنت رفتیم ادشی

 کردنیعادت م یللیداشتن بھ حضور ا  ھی ..بقزدیو دوست پسر حرف م التیتحص
 یللیتا ازش ملکھ بسازه و ا دادیحالت داشت اموزشش م نیبا خالصانھ تر ایومار

 .داد یبھ خارج م تی بود و جد عیموقع اموزش باھوش و سر
 نیگذاشت گوشھ زم نویچوب تمر ھانا
 بانو امروز بستھ  یبرا:ھانا

رو زانوش خم شد:اره   زدیعرق کرده بود..نفس نفس م دیر کشابو س یبطر  یللیا
 نھ بانو  یللیجون ندارم بعدشم ا گھیدختر من د

 .. :باشھ حواسم نبودھانا
 ھانا گم ی:میللیا

 :بلھھانا
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 من  نایپسر خوشگل دار یلیخ ادیخوشت ب  یاز کس نا یھمھ گارد ا نیا نی:شده ب یللیا
  دقت کردم 

 ..دیخندش گرفت و خجالت کش ھانا
 کشم یخواھر خجالت م ی:ھھانا

 مایما دوست نمیبھ خواھذت بگو بب یول  یکتریدرستھ از من کوچ یاخ ی:اخیللیا
 شدم  الیخیمنم ب زارهیبھ من محل نم ی:اره شده ولھانا

 ھی:خب کیللیا
 ..خب شی شناسی:اخھ تو نمھانا

 
 ی بد ین وتی:نشونم بده نشونم کھ میللیا

ازدواجتون  یمردم اھا برا  نیب  میروز بر ھیبزار  دم ی:باشھ نشونت مد یخند ھانا
 دم ی اونجا نشونت م انیم
کھ مخ سوروکم   یدیزد د  یچشمک زنمیذوق کرد:اره اره حتما خودم مخشو م یللیا

 زدم
 ..زارهکنار ب تو یرسم تونستیم یبھ سخت یو کم  دیکشی ھمش خجالت م ھانا

مقابل   ایکرد و مار م یمع وجور کرد و تعظ خودشو ج عینا سراھ ایاومدن مار با
 ..گذاشت نھیسر خم کرد و دستشو رو س یللیا

 ییتموم شده وقت مطالعھ کتاب ھا و آشنا یرزم  نیمن..اگھ تمر  ی:درود بانوایمار
 ..با رسوماتھ

 میبر زمیخوشگل.باشھ عز یای:سالم ماریللیا
 ا یو مار دیباال انداخت وخند ید ھانا شونھ اربھ ھانا نگاه ک ایجلوتر رفت مار یللیا

 ..سرشو تکون داد
 با ھمھ حرف بزنن توننی:خوشبخال ادما چھ راحت مھانا
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. 
. 
. 
 زیچندتاکتاب قطور رو م گلیاوردن..م ییراینشست و براش پذ زیپشت م یللیا

 ..ستکنار دستش نش ایگذاشت و از اتاق خارج شد مار
 ھ ی سر مورد روابط جند کتاب کامل  نی:سرورم اایمار

 ..دی خند یللیا
 م یکھ مگھ امول خواد ینم یر یادگی گھید  نی:ایللیا

  دیبا ری روابط انسان با ومپا  یبرا خوادیم یریگ  ادیملکھ بودن بلھ  ی:براایمار
 ..من  یبانو دی ریبگ ادی زایچ یلیخ
 ..باال انداخت  یداشت..شونھ ا یتعجب مرد مگھ چھ فرق یللیا

  نیاما ا میکرد نیتن و نشستنھ البتھ باھاتون تمراره نحوه راه رفبکتاب در  نی:اایمار
 جلد دومھ

 ..ھی رسم یھا ییو حضور تو گردھما یکتاب درباره نحوه سخنران نیا و
 ..:اھا باشھیللیا

درباره راه رفتنتون جلسات بعدو تموم   دی اول با دیای :سرورم لطفا ھمراه من بایمار
 م یکن
کرد و اخر سر  نیتمر ایبا مارحدود چند ساعت   تبلند شد و ھمراھش رف یللیا

تموم شده اما بعد شام رفت  یچھ ساعت دونستیکرد..روز رو کھ نم دشییتا ایمار
بزاره لورکس بھش برسھ   نکھیا یدوش گرفت و جا ھیاتاقش بھ شدت خستھ بود 

مدت  نیشبش تو ا ھرو طبق کار   دیپوش یخودش موھاشو باز کرد و لباس راحت
 براش زدیموھاشو باز کرده بود بافت م کشوند تو اتاق و ھانا رو
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و پشت سرش رو تخت نشستھ   کردیانگشت رد م نیمرتب موھاشو از ب یللیا
 ..بود

 یدخ یساکت یلی خ یکنیفکر م ی:ھانا بھ چیللیا
با ملکھ  یروز دمیدی من بھ خوابمم نم  یتو چھ قدر خوب و مھربون نکھی:بھ اھانا

ھمھ ادما   یللی..اھیو حس خوب بھیعج یلیکنم ..خ  یحبت صاز اطاعت  شتریبتونم ب 
 ??ن یشکل نیا
از  ویھستن کھ ھمھ چ مییادما دونم یباال انداخت:اوووم راستش نم یشونھ ا یللیا

واقعا کھ  دونمی..من تا حاال تو سلطنت نبودم نم کنن یدت م..خور نن یب یباال م
 اره باھم خوبن یمردم عاد ی...ول نیچطور

 شوگرفت و بست موھا رو از ھانا کش
 نی چھ خوشگل شدااا برو بب نیاز ا نم ی:ایللیا

کھ براش زده بود   یکمتر بود بافت یلیخ یقبل یشباھتش بھ ھانا  نھییرفت جلو ا ھانا
لباس زردش تا رو زانوش معرکھ  ریرو ازش گرفتھ بود و حر یگر ی ون وحش

 ..بود
 یللیا یقشنگھ مرس یلی:خھانا

 ..مزیعز  کنم ی :خواھش میللیا
 ?میچھ قدر خستم نخواب شیخودش داد..اخ بھ یو قوس کش
 بخوابم. زوده تونمی:من کھ نمھانا

خب من   ادیم یسوروک ک  گمیم  کنھی نبود ساعت خواب شما فرق م ادمی:اره یللیا
بغلش تا صبح  رفتمیدلم تنگ شده اگھ االن بود م  ست یدوست دارم باشھ ھمش ن

داشتن دوست  یھا تیاز مز کھیکوچ زد درس اول خواھر   یلبخند  می گذروندیم
 ھاااا  دهیپسره حال م

 ?سوال بپرسم ھی یلینشست رو تخت:ا ھانا
 پاھاشو دراز کرد و بھ پھلو شد:اره یلیا
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 ?زایچ  نیاز ا ادی:واقعا خوشت مھانا
 زای:کدوم چیلیا

 ?یترس یو ..نم  وی:تو بغل شاھزاده بخوابھانا
  یھا یمبغل و گر نیھ ھمبرابط   یجا خورد:نھ چرا بترسم خوب  یکم یلیا

 گھ یعاشقونست د
 ..حتما دونمی:نمھانا

انگار  ھیجور ھیبراتون  نقدریرابطھ و معاشقھ چرا ا یدیرسپ  نویچرا ل ی:ولیلیا
 ازش ھمش  نیفرار
 شھ یبا زنا خوب رفتار نم نجایا ی..ولینگ ی:بھ کس ھانا

  یچ  یعنی:یلیا
  یآثار تموم شکنجھ ھا شیل تو ھمھ روابط قب نھیمورد بدتر  نی:شاھزاده تو اھانا
 موند یرو تن دخترا م  یبدن

تو دختر  یگیم یچ ھیچ گھی د یشد تو بالش:شکنجھ بدن زی خ  میبا تعجب ن یللیا
 نم یواضح بگو بب

اونجا  برنیملکھ رو م رنیفقط خودشون م دم یاتاق دارن..منم ند ھی:شاھزاده ھانا
 ....وخوابنی باھاش م

 رهیخب ..مگھ قراره بم ھی...مگھ چ می رسونتیم ی اال انداخت:دارابروشو ب یللیا
 ..ادم
 دونم یمن واقعا نم گفتم ی م دی:اصال ولش کن نباھانا

گفت امروز خود  ییزای چ نیھم ھمچ ایمار یگفت ی:نھ اتفاقا خوب کردیلیا
  نزده یمورد حرف  نیسوروکم کھ اصال با من تو ا

  نیشتریزاده بھشا نجایا خوانی ذت مسکس و ل یفقط برا  زادویادم یدون ی:مھانا
  یچھ رفتار زادیو ادم یتو کھ ملکھ ا دونمیخب نم  یبوده..ل زادیبا ادم  ش یوابھمخ

 ..باھات بکنھ
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 ..سوروک منو دوست داره یرفتار  چی;ھیللیا
 ..ادیسرت ن  ایقبل  یتو بالھا دوارمیام یباالست...ول یلیشاھزاده خ  لی:تماھانا

درصد لذت سکس   ۸۰ یدونیبشھ مگھ..اصال م  یچاخھ..قراره  یی:چھ بالیلیا
 ???دختره یبرا
 نطوریو سھمش ازانھ مرداست..ا برنینم یلذت میاقال  ھی:زنا تو ھکتو الس و بقھانا

 روابط زنا بردن ن یبگم تو ا
بوده بوده با من    یھرچ یقبل ستین نطوریسوروک ا ریشد:نھ خ یعصبان یلیا

 ....مطمنم کنھیخوب رفتار م
احتماال   خوندیاسترس گرفتھ بود..از فردا کھ کتابو م شتر ینبود و حاال ب مطمن البتھ

کھ سوروک با ھزار نفر بوده قبل   خوردیحرص م یو گاھ شدیمتوجھ م شتریب
 ..فکرا بھ خواب رفت نیاون...باھم 

. 

. 

. 
 یکل یللیوسط اموزش رقص بود کھ برگشت شاھزاده رو اعالم کردن ا درست

جلو ھمھ  دیکھ سوروکو د نیھ ھمط تا تو محو دیارو دوخوشحال شد و ھمھ پلھ ھ
دورم  ھی چیسفت خودشو انداخت تو بغلش..و سوروکم تو ذوقش نزد ھ

 .وصحنھ ھار نیا دای دوست داشت جد یلیھانا خ یفقط نگاه! ول ھیچرخوندش..و بق
 ی ب نقدریا مار یب یتو کجا بود کردمی داشتم دق م یخوش اومد  ی:وایللیا

 ??مالحضھ
  بایز یتنھا موند دی دستشو پشتش گذاشت:ببخش نیو گذاشتش زم دیخند  سوروک

 ?رهیم ش یخوب پ نم یجان..بگو بب
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رقصتون  یول رمیک ی م ادیدارم  زایچ یلیبازوشو سفت گرفت:اره اره من خ یللیا
 یلیخ ایو مار دهی م فیک یل یخ یانداز  ریو ت یسختھ عوضش اسب سوار یلیخ

 ..ھی معلم خوب
 ..هشاھزاد نیبرگشت خوش

 ? ممنونم.اموزش ملکھ چطوره ای:بلھ مارسوروک
 کردن شرفتیپ یل یباھوش و با استعدادن و خ اری زد:بس یلبخند ایمار

 !تو گوش اروم خوند:آره با استعداده خانم دکترمون سوروک
تند تند   یلل یکردن ا ییرایرو بھ خودش چسبوند و رفتن نشستن و ازشون پذ یللیا

با عالقھ  یول یجود خستگودت رو و سوروکم با کل ان م کرد یم فیداشت تعر 
 ..گوش داده بود

 سوروک ی:راست یللیا
 :جانمسوروک

  شتمیراختھ چون خودم مرتب پ المیو خ رمیاز سر بگ دی:درمانت..دوباره بایلیا
 م ھستحواسم

 ..کارا مونده یلیچون خ ی اورد:بعد عروس نیی فنجونو پا سوروک
  یتولدتم کل  یبرا دیتازه با میبزن  دیحرفا ھست با یلیخ ی:باشھ موافقم باھات ولیلیا

 کنم اماده بشم  دیخر
  یلیا می و تولد من چنصد نفر مھمان دار کننیم  ھیتھ یبخوا ی:ھرچسوروک

نباش و   یچیپس نگران ھ ارمیبرات م نارویبھتر کاپتمیلباس و م ی.برازمیعز
 بودنت دقت کن  ریومپا یرو

 رمی تولد سبک بگ ھیتو کافھ برات  ادخویمن دلم م یول ھیاوک نای:چشم ا یلیا
 کافھ شھر خودمون  م یریم زمیزد:باشھ عز یلبخند سوروک

 ?کافھ داره نجای:مگھ ا یلیا
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 برمت یو م  پم یھست نشونت م زایچ یلی:خسوروک
تو اتاقمون  میبر یسوروک گذاشت:ک یجلو  یویپرتقال پوست کنده رو با ک یلیا

 باھات حرف بزنم کمیدوست دارم 
 اتاقت  شتی پ امیمھ عشق من.حمام کنم :باشسوروک

 یستیھمش ن م یخلوت کن کم ی خوام یباز م  ومدهین شی پ ی:باشھ پس برو تا کاریلیا
 کنم یجبران م شتی پ  امیزد:کم غر بزن..م یلبخند سوروک

 
رفت اتاقش با  می لیشدن سوروک رفت حموم ا ریخوردن و س یحساب نکھی از ا بعد

برداشت مدل   یری ش زیشوم  ھیخودش   یواز لباسا دیسبک خودش بھ خودش رس
  یرا یمرتب با خط چشم گ شیرو شونش و ارا ختیموھاشو ر  یاب نیبا ج یکراوات

زد و   یفو موھاشو فرق چپ زد پشت گوشش الکشو صد  د یزد لبشو بھ ھم مال
عادت کرده  گھید ایکرد بدو بدو رفت اتاق سوروک ھا یفکر بھتر یمنتظر شد ول

  رهیگینماجازه  یلیا دونستیبود م
مشغول اتو زدنھ  یکی دو سھ تا خدمتکار کمدشو باز کردن و  دی تو اتاق د   اومد یلیا

 کردن  میتعظ  یلیا دنیبا د  کنھیتختو مرتب م  یکیو 
 ن یکنیچھ م نیدخترخانما دار د ی:خستھ نباشیلیا

 کھ بعد استحمام بپوشن می کنیسرورم لباس شاھزاده رو حاضر م+
 ?نیشو نشونم بد الباس شھی فقط م دمی مخودم انجام  نیشماھا بر یلیا

 ماست فھیوظ  نی...ا نیکار کن د یملکھ اصال شما نبا یول+
  کمی  دیشماھا بر شھینم  یزینترس چ خوامیمن االن خودم م زمی:نھ عزیلیا

 شده شده دستھ گل  زیاتاق تم یلیدستتون درد نکنھ خ دیاستراحت کن
اول  نلشون شگفت ..از ھموفرستاد و اونام گل از گ  رونیاونارو ب ییخوشرو با

 ....ستسیپچ پچ کردن چھ قد ملکشون شا 



463 
 

براش انتخاب کرد و با دقت اتوشو   کی لباس ش ھی لباسا  نیبا وسواس از ب یللیا
 چند دست ست براش بخرم  دیبا ھیتازه کرد:ھمھ لباساش مشک

 ..سشوارو برق زد نھییجلو ا رفت
 ..از رو تخت بلند شد  ی لیاومد..ا رونیبعد سوروک ب قھیدق چند

 ..باشھ تی عاف:یللیا
 ?یینجای:تو اسوروک

 موھاتم خودم خشک کنم  خوامی :اره تازه براتم لباس حاضر کردم میلیا
 ..:پس خدمھ ھا کجان کھ توسوروک

 نیبش  ایب رون ی:خودم خواست سوروک..فرستادمشون بیلیا
 ..ستشد و رو تخت نش کی بھش نزد سوروک
 یکار کن یتو زحمت بکش  خوامی من نم یلی:ا سوروک

شوھرم  یزن باشم برا  خوادیمن دلم م ی..ولیعادت دار دونمی م یشاھ دونمیم:یلیا
 .انجام بدم  خوامیبا عالقھ م نارویا

 شم یم وونھید  یانجام ند  ی..و اگھ روز یکنی بد عادتم م ی:باشھ ولسوروک
 بازم من دوست دارم  میش وونھی:دیلیا

اشو خشک ھشسوارو روشن کرد و با حوصلھ مو یلیو ا نھیرفت کنار ا  وکسور
 ..تافتم زد کرد و شونھ زد و حالت داد

 گھ ی:لباسامم تنم کن دسوروک
  نیبش ای خودت تنت کن..بعد ب شھی االن روم نم کھی صورتش سرخ شد:نھ د یلیا

 ...بھت زنگ بزنم یکھ ندار  می کنم گوش دات یپ یبھ سخت ینش  بیبازم غ
 ..و لباسو برداشت رفت دویخند  وکسور
 ..برگشت دنشی پوش بعد
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 :خب حاال درخدمتم وکرسو
چرا  یلباسارو دار نی تو ا ادی:نگاش کن چھ خوشگل شده کصافط..چھ بھت میلیا

 خب  یپوشینم
 :بھ چشمم نخورده بودسوروک

 ..یھمھ لباس مشک نیا نیب  یگی:راست میلیا
 ..نگ موھاتدوست دارم مثل ر یبھش نگاه کرد:مشک  سوروک

 :رنگ چشمات یلیا
 ..دنیخند ھردو

 ?ینسبت بھ من سرد شد ای یمن دلخور از :سوروک تویلیا
 ی گیم نوی:نھ چرا اسوروک

تو   کنم یفکر م ی..گاھمیبوسیاصال نم یکن ی بغلم نم  یستیاخھ..ھمش ن دونمی:نمیلیا
 و برات کمم   امیمن اصال بھ چشم ن ننی...و اونقدر ھمھ بھتریاونقدر داشت

 : اوه اوه خانم دکترو چھ لوس شدهروکسو
..تو خونھ من خوادیدلم م زایچ ی لیسوروک..من خ گمیست مل..خب رمی:من جدیلیا

 ..یکنیبغلمم نم ھیاالن کھ تو خونھ خودتم  یکردیم  یطونیش  یکل یبود
 ..د یسرشو گذاشت رو پاش و دراز کش یلیساکت بود..ا  سوروک

  شکنم یزار مھ ن:سوروک..من عاشق شدم ..و منو تشن یلیا
 :من تشنھ ترمسوروک

 ?ی:چیلیا
بحث مثل   نجایباکره و  دست نخورده باشھ ا د ی...ملکھ با یلیا ھ:قانونسوروک

  دونمیو بدخواه و دشمنن..من م  بیرق  یبا کل میاقل ۸ ستیدوتا خانواده ن زادیادم
و  بخوام باھات معاشقھ کنم و تا تھش نرم..ھمش نجایندارم کھ ا نویا تیاصال ظرف 
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 من چھ قد ھاتم و یدونینم یبعدش...تو حت  یو کل شبا وندمونیپ  یبزا دارمینگھ م
.. 
 ..بغلم کن فقط  یحداقل گاھ ی:اوھوم..ولیلیا

 ...:باشھسوروک
 ھم دارم  گھیسوال د ھی:یلیا

 ..:بگوسوروک
 ..داد یبرد و جلو موھلشو نوازش م دستشو

 کھ ھمھ نگرانن ھیباتو چطور  یھ ھم خواب:مگیلیا
 !ریزد:طاقت فرسا جونگ یگل کرد پوزخن تشطنیش
 کم یباش  یجد یھ نگاھش کرد: یلیا

 خب  می:جدسوروک
 ری:خب چرا طاقت فرسا وجون گیلیا

 شم ینم ی:چون راض سوروک
 شد یکرد باھم راض یکار شھی:خب میلیا

 دهی!نگاش کن دختره چھ ترسی:اخسوروک
 ..ترسم داره یگی کھ تو م نطوری:ایلیا

 یتحمل کن دیاز دردو با  میحجم عظ  ھی  م یش:خب روراست باسوروک
 ?یش یو راض ی برب:تا تو لذت یلیا

 یلیخ ریسکس با ومپا یبرا زای و ادم یزادیکوچولو چون تو ادم ری:نھ خسوروک
 ناتوانھ

 ..ی:ھیلیا
  یکننده باشھ و ساعت ھاھم درخدمت یراض دی:تازشم اره باسوروک
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 ..:بسھیلیا
دلتنگ بغل و   گھیل زد:اون موقع تو ھم د سرشو جلو برد و تو چشماش ز  سوروک
 !برات نمونده یسالم یچون جا  یش ی بوس نم
  یلیبرد و گره کراواتشو باز کرد..ا زشیشوم قھیزد ...دستشو طرف   یپوزخند

گذات رو دستش..خواست بلند شھ کھ سوروک اجازه   چشماش درشت شد و دست
 ...نداد

 ?یکن ی ..ار مکی:چیلیا
 ..نتونست تکون بده یللی:دستاشو گرفت و اسوروک

 ی کنیرفتارو م نی:چرا ایلیا
 ..سیھ: سوروک

..سوروک دستشو برد  رفتیم  نییتند تند باال و پا ی لیا نھیباز کرد و قفسھ س قشوی
 .چشماشو بست یلیا قش یداخل 

 ..تی..اصال موقع ینکن ی االن کار  شھی;میلیا
ول   بکشھ بدنش رونیشد..دستاشو خواست ب  خیبدنش س  ی مو نشی لمس س با

 ..دیالم ییجورا ھیتو مشت گرفتھ بود و  نشویخورد..و سوروک س
 کنیھات کوچ نھی:چھ سسوروک

 ..و صورتش داغ شد  کردیچشماشو باز نم  یللیا
 ..ستمیسووروک..من رات ن   کنم ی :خواھش میلیا

 ..زد و دستشو در اوورد  یپوزخند
خوب  ی!ولیزیریفقط زبون م یعمل موش یپا زمی:باز کن چشماتو..عزسوروک

و   ینبود تی تو موقع هدستش بھت نخورد ی شد عوضش قشنگ تابلو شد تا خاال کس
 ..یچھ قدر اماتور

 ..و دستشو ول کرد دی بوس لبشو
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و زبونش بند اومده بود..مچ دستش جا انداختھ بود..سفت دوباره  دیلدستشو ما یلیا
 یوقت یبھ سوروک نگاه کنھ حت شدیراواتشو بست و نشست تا اخر روش نم

 ...فرستادش اتاق خودش
 بھ ھمھ حرفا کردی فکر م شتریبد و حاال رصبح تو تخت خوابش نب تا
 
 
 
 

درصد اموزش ھارو از سر گذرونده بود  ۸۰ بایتقر یلیو ا دینوامبر فرا رس سوم
  گھید یلیساختن ا یقشنگ  یطره ھاجاھا با سوروک رفتن و خا یلیمدت خ نیتو ا

رابطھ خوشحال   نی..و از ایبھ مردمش حت  کردیقصر عادت م یداشت بھ زندگ
از  یک یبودن کھ  تاق تولد شده بود و ھمھ مش نی ا ی برا یدایز یلیخ نھیبود ھز

شد ...و حاال برگشتھ   دیناپد  شی خاندان سوروک رو کھ مدت ھا پ یزاده ھا بینج
  وندیپ نیرو ھکتوالس با ا بودن کھ قلم نیفقط در ترس ا یاو عده  ننی بود رو بب

 ..بشھ رمی و شکست ناپذ تریقو
  نیدر استرس ا یلیبود و ا فیاده ردزشاھ یو ناب برا متیگران ق  یایھدا از

  اق یاشت یشوکھ نشھ و از طرف یتا کس دادینشون م دیکھ با ییجشن بود و حالتا
بھ   ایناب دن یشگرایند نفر از اراچ نھیرو بب یسلطنت  یواقع یمھمون ھیداشت 

فقط   شدیم یساعت  وباشن و د یلیخواست سوروک استخدام شدن تا در خدمت ا
 ..بودن موھاش ونیمشغول شن 

  یاز اونطرف تو اتاق سوروکم در حال اماده کردنش بودن..سوروک کت مشک و
کھ رو شونش بھ ھم وصل بود و  ییو زنجر ھا یجذب تنش بود با شلوار مشک 

تفاوت کھ  نیخواستھ بود بعچھ ا یلباس مشابھ نیھمچ ھم بھ خواست خودش یللیا
  یگلوش بود و دکمھ ھا ریزلباسش تا  قھیبود از وسط و  رایزنج زیاو  ی گردنبند

تا  ییبود و بلند با چاک ھا یداشت جنس لباس از چرم خالص مشک یمخمل مشک
و   یچشم خشن مشک  شیطرح مخمل آرا  یزانو و کفش بلند جلو بستھ مشک یباال
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و ناخن   یتر کردن تا با پوست سوروک در تعادل باشھ الک مشک دیپوستشو سف
 !یلیبلند و مچ بند است

متصل بھ انگشتر داشت رو دستش کرد   ریکھ زنج ی ند مخصوصبدست  سوروک
 ..زدن نشیس یرو جلو  لینشان عقرب  است   کسل یو  پ

 ..ئو وارد شدمتموم بشھ کھ ر مورایبستھ بود تا کار گر چشماشو
 یباش نجایاآلن ا دی:تو نباسوروک

 زاشتم یم  ونیباھاتون در م یز یچ دی:بلھ سرورم اما بارمئو
 ربزا ونی:در مسوروک

 :تنھا رمئو
کھ تو اتاق بود..بعد خلوت شدن نگاھش داد   یاشاره کرد بھ ھرکس سوروک
 شنومیرمئو:م

  نیکرد و ا ییگوشی بشن من پ یبا اسم خودشون معرف توننی:سرورم ملکھ نمرمئو
کرد   دایکھ برازندشون بالشھ پ یزمان کم اسم  نیتو ا  عیسر دیبا ارهیبھ بار م یشوم

 .ان خودتوندشجره خان ستیاز ل ی..اسم
 کنھ ریی ملکھ نخواد اسمش تغ دیشا ی:ولسوروک

بخاطر خود شما   نیسرورم.ا  ستین یاما چاره ا کنم ی:احساستونو درک مرمئو
 نمونھیشخص ملکھ و سرزم

 خود ملکھ انتخاب کنھ یبرا دیاسم رو ببر ستیخب ل اری:بسوروکس
 .زد:چشم حتما سرورم یلبخند  رمئو

. 

. 

. 
 ..کردی بر انداز م نھیید خودشو تو اوتموم شده ب  یللیا کار
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 اون خط چشم بده انتھاشو دوست ندارم  زای:لیلیا
وسواس تھشو  با  یل یو ا یلیبود ھط چشمو داد ا شگرایارا میاز اون ت یک یکھ  زایل

 ..درست کرد
 ?تفارن داره   نی:حاال خوب شد ھانا تو نگاه کن ببیلیا

 اومد جلو:اره االن بھتره ھانا
 خوادیو اجازه ورود مئ:سرورم رمایھا
 ادیگذاشد و برگشت طرفش:آره اجازه داره بگو ب زیخط چشمو رو م یلیا

  دیایداخل شد:سالم ملکھ.چند لحظھ ھمراه من ب رمئو
 کنن  شتیزود ارا  نایا زایکھ گفتم بپوش و بزار ل یھانا توھم اون لباس:باشھ.یلیا

 ..اخھ ی:ولھانا
 باخودت زای:لیلیا

 ..و رفتنر رمئو بھ راھ ھمراه
از  یمشکوک نشھ شما اسم  ھیقض نکھیا یکھ برا نطورهیا انی:ملکھ جررمئو

 نی لوح در اورد و باز کرد:توجھ کن ھی نیبردار یخاندان سلطنت
 سم خودمو دوست دارم:اخھ ایلیا

 نمونده می..و زمانمیمن مجبور ی:بانورمئو
 ..اسما گشت نی گرفت با چشم ب ستوی و ل  دیکش یاھ یلیا
 شاھزاده شیبزار برم پ   تونمینم طورنی:ایلیا

 نموند  نی منتظر جونگ م بعد
 .. رفت طرف اتاق سوروک عیسر و
 :سوروک سوروکککیلیا

 جان  بایسوروک:جانم ز  
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انتخاب کنم   د یاسم جد دیبا گھیرمئو م یکن یفت طرفش:تو انتخاب مگر ستو یل یلیا
 یانتخاب کن   یزیچ ھیدوست دارم تو  دونمیمن نم یول

 یدوست داشتھ باش یگفتم خودت انتخاب کن :منسوروک
  بگو یزی:نھ خب تو چیلیا

کھ بھ   میانتخاب کن یز یحفظم چ  شترشمیرو من ب ستی ل یاسما نی:خب اسوروک
 ?ره بخوره چطو یلیا
 ..ھیفکر کرد اره فکر خوب  یکم یلیا

 مونده بود یلینگاھش رو ا سوروک
 ?یکنی نگام م  نطوریچرا ا ھی:چیلیا

 !یتولد ھی بھش زد!خودت ھمون ھد ی...چشمکی...سکسیشد بایز یلی:خسوروک
 ..زد و چشماشو بست یلبخند لوس یلیا
  ی جذاب شد یلیخ  یشد یسکس یلی..توم خ گھی :اره دیلیا

 ..بھت ادیم یچ  نمیب:خب بسوروک
  ختیریبود بھش و صورتشم برده بود  تو صورتش.. کرم م دهیچسب بای:تقریلیا

 !یانگار اساس
 مراسم  یجون...بزار سالم برس  :نکن دخترسوروک

 ..بھش زد یاخھ رسمھھھھھ چشم یکن یکار یتون ی:نمیلیا
 کردم ی:خانم دکترا گفتھ بودن ھاتن باور نمسوروک

 ?ی تو تولدت ناقص بش  یخوایا بھ تو چھ مخانم دکتر زمی:عزیلیا
 ...دنیخند

 ..یلی:ھاسوروک
 ...یکنیاسمم مسخره م یحرف اضافھ کرد ھی :فقط یلیا
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 یبوده و بھ معن اکانیو از ن ھ یسلطنتط  انایلیبھ اسم ھا میدار یھ ما لسمن :سوروک
  ادیبدم م  یمن بااز اسم طوالن یول  یکننده ا رهیخ یکنندست ..تو ھم کھ برا  رهیخ

 ?ھیخوبھ نظر تو چ یلیھمون ھا ادیب یلیبھ ا نکھیا یبرا
 
 !ازت می:اره خوش اھنگم ھست راضیلیا

 ?یاوک انایلیحواست باشھ سا ھا دکتر م!پس خانینباش یتونی:نمسوروک
 یاوک ی:اوکیلیا

 ..دیدستشو تو قوس کمرش گذاشت و چسبوندش خودش و لبشو بوس سوروک
 نباشھ یت یمحدود گھید می:فقط منتظر روزسوروک

 ..خدارو شکر کنم  دی با ممیبوسیم یکھ گاھ نید:اما ھمز یلبخند  یلیا
 ایکھ مار کردنیمنتقل م یط چشماعاشقانشون بھ ھم گره خورده بود و ارتب نگاه

 ..داخل شد
 :شاھزاده ملکھ ھمھ منتظر شما ھستنایمار

 ?میجملھ رو گفت:ملکھ بر ن یچشماش ا ھمونطور کھ زل زده بود تو  سوروک
 زمیعز  می:بریلیا
. 

 ..یاشراف  یشد..پچ پچ خانواده ھا  فیرد  دی سوروک ھمراه اسم جد   ورود
و ھردو لبخند بھ لب داشتن    ومدیم نییاپاز پلھ ھا  یلیدست در دست ا سوروک
ھمشو پنھان   یو متعجب بود..ول دیجد  یلیا یو برا یسوروک عاد  یالبتھ برا

 یلیکرده بودن و ا قرار گرفتن ھمھ سر خم گاهیبا مھارت..تا بالخره در جا دکریم
 ..خم کردن حترامبھ نشون ا یطبق اموزشات و با سوروک فقط سر کوتاھ

 ..از کل حاکم ھا صحبتو شروع کرد ی ندگینفر بھ نما نیاول
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و  یو آسمان شب...س یکی:درود و ھزاااااااار درود آسمان ھا بھ شاھزاده تارحاکم
رو   میاقل ۱۰سالگرد حکومتتون بھ عنوان شاه  نی خجستتون با دوم الدیم نیشم
 ...شاه سوروک قدرتمند مانھ یصم کنمیعرض م کیتبر

کھ   یتظاھر نبود و لبخند   گھید  یخندبرو لبش بود ل  یلبخند کمرنگ سوروک
 ..بود یلیبخاطر وجود ا

 ..ھمھ شکوه و اترام در عجب بود نیاز ا یلیا و
 ..مھمان ھا نواختھ شد ھمھ یصدا

تولدتونو شاه پر آوازه...اغواگر  می گیم کیبر شاه سوروک و تبر درووووووود
 ییبایز
 کتولدت مبار  ییبایاروم رفت تو گوشش گفت:اغواگر ز یلیا

 ...زد ی تنھا لبخند بستھ شاد سوروک
ھا...ممنونم از حضورتون و  نی:دوستان من برادارن و خواھران سرزمسوروک

 نی ..و انیکھ ھمتون متحد شد کپارچھیحضور  نیخرسندم از ا ال وخوش
 ..روز تولد منھ ھیھد نیبزرگتر یخوشحال

 ..د یچیقصر پ یتو سرا گھیدست زدن و دورود فرستادن بار د یصدا
 ...رو گرفت و با ھم بلند شدن..جلو تر رفتن  یلیدست ا سوروک
 ..دستشو بھ نشون سکوت باالبرد سوروک
بھ شما  ندمویمن قصد دارم ھمسر آ نیحضور دار یکھ ھمگ  روز نی:در اسوروک

 یمن کھ ط  یو دختر عمو انا یلیکرد:پرنسس ھا  ش یکنم ..با دست معرف یمعرف
کھ فوت کردن اما   شدیال ھا تصور مسجنگ سخت ھمراه زن عموم گم شدن و  

 ..کنم القاترو م زیعز یلیبعد از سال ھا ھا خوشبختانھ سرنوشت رقم زد کھ من
 ..وار براشون بگھ کتھ یکرده بود  رو  د نیکھ تمر  یبود تا متن یلیال نوبت احا و
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بھ   شماھا..و خوشخالم کھ بعد از سال ھا   گمیو خوش آمد م فرستمی:درود میلیا
روک بھ سو  یو خاک اجدادم قرار گرفتم...نگاه عاشقانھ ا نیآلن در سرزما یدور
 ...کرد

 ..کنم..بلھ من خوشحال ھستم یه  زندگسوروک قرار زمیعز ی:و با پسر عمویلیا
کھ ملکھ  خورمیسوگند م مانھی..من صمیملکھ قبل  دیپل  یبعد از لو رفتن نقشھ ھا و
 ...خدمت کنم...در حد و اندازه خودم میاقال یو باق نم یمردم سرزم یبشم کھ برا یا
پخش شد و سوروک با افتخار نگاه برازنده  یلیا ی برا نباریدست زدنا ا  یصدا و
پخش شد..و شاه  یقیشروع جشن موس یبھش انداخت..و بعد از صحبت ھا برا  یا

 یل یسوروک مداوم از خ بردنینشستھ بودن از تماشا لذت م گاھشونیو ملکھ تو جا
 یسع یل ی..و اکردی م یرو معرف دیرقصی کھ م یو ھرکس گفتیم یلیا یبرل زایچ

 ..داشت بھ خاطر بسپاره
 ..شد کینزد ایمار

 .ارنیبھ سالن م گھیساعت د  می تولدتون رو تا ن کیک شاھزاده
 مھمن یلیو قرمز خ  ییطال  یبود?اون کال می:ھمونجور کھ خواستیلیا

 ھمونھ ملکھ قای:دقایمار
زبانزد شد و   یلیا  ییبایز میرگزار شد تو ھمون مراب یشد و بھ خوب ی ط  مراسم

قھ رو انجام مراسم ھمراه سوروک بدر ن ی..پارفتنی اقتدارش رو بھ عنوان ملکھ پذ
انجام داشت و بھش   یکارا برا یسر ھیدادن و بعد ھردو بھ حمام رفتن سوروک  

  ری..و درگگرفتیم  یسلف شتو بالکن اتاقش از خود  یلیو ا دادنیگزارشات روم
 ..بود با عکساش

  نیاز ا دوارم یدوست دارم..ام ویزندگ نیاما ا  اسیرو ھیمثل  یھمھ چ  ای:خدایلیا
 ...نشم  داریب ایرو
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امروزو زد و اتفاقات  خیبرداشت از تو کشو و شروع بھ نوشتن کرد تار دفترچشو
محو رو لباش   ینوشتش لبخند  نیب یدلشو شروع بھ نوشتن کرد گاھ  یو حرفا

 ..نوشت یبعد بازم م کردیمکث م ی و کم  گرفتیبشو گاز مل ی..گاھومدیم
تش رد شد و کنار از پش یا ھیکردن کلماتش ذچرو کاغذ بود کھ سا  ادهیپ  ی ایدن تو

 ..نشست
 ..منو رد کرد اومد تا کنارم باشھ ھیسا  ھیاالن شب نیدفتر اضافھ کرد:و ھم تو

 جان بایز یدی:چرا نخوابسوروک
 
 ..دیکش  یقیبھ دستاش داد نفس عم یکش و یدفترشو بست و قوس یلیا
 ..تو فکرم ادیسوروکم خوابم نم  دونمی:نمیلیا

 زمیعز یدستاشو گرفت:چھ فکر سوروک
 خوب ی..البتھ فکراندهی:تو خودم..آیلیا

 ?شونیبرام بگ  یزد:دوست دار یلبخند سوروک
 شوھر دوست دارم  یلیبھم نخندا مثال من کال خ یول گم ی:اره..میلیا

 ..نگاش کرد پوکر سوروک
بدم نوه دار  ل یتشک یخب دوست دارم خودم شوھر کنم بچھ دار شم زندگ ھی:چیلیا

 ..ه شلوغخانواد  جھیدار نت جھیشم نت 
بود..انگار   نیبھ فکرش زد و نگاھش بھ زم یلبخند یلیفقط گوش داد..ا سوروک

 ..کرد یم یپرداز ایرو
 
کار کار کار پوا  بود هشد شونینبود فقط ھمش زندگ تی:خانواده من پر جمعیلیا

  ...بچھ ھام قتلمبشھ نطوریخانواده خودم ا خواستیپول پول من اصال دلم نم
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طرد کردن بخدا کل  یمدرک الک ھیمنو بخاطر  نا ی..ا زاشتمی تنھاشون نم کردنیم
 ..بوده نا یبخاطر عشق و ا کردنیشروع شد بعد مردم فکر م نایاز ا م یافسردگ

تا پسر و دختر داشتھ باشم دورمون  شیم پنج شرداد..خالصھ من دوست دا ادامھ
..لباساتو  یکنم تو ھم ظرفارو بشور یشپزشلوغ باشھ دوست دارم برات ا شھیھم

  یاشت میو برگرد میدلتنگ بش  م یبحثمون بشھ قھر کن یگاھ میاتو بزنم مسافرت بر
دوست داشتم   یبخوا استشو..رمیچھ قدر ھمو دوست دار میفھم یم شتری اونوقت ب

 ..دونمیجا...قدرشو نم  ھی...رفاه  میخونھ بخر لیوسا میره کار کنذذره 
 

وجود نخواھد داشت اما کنار تو حس    دونمیم یول یو عاد ینقل ی...زندگنایھم
 ..شمیخوشبخت و خوشحال م کنم یم

 ..بود یقشنگ یزد:فکرا یلبخند سوروک
 ھیچ  تیال زندگ دهیا ی:تو چیلیا

 م :من اصال بھش فکر نکردم جانسوروک
 انج ی ..ایکنیفکر نم  یحت زایچ نیاصال بھ ا  یشاھزاده باش ینداره..وقت ی:تعجب یلیا

فقط   ستی و برداشت کردم  اصال کانون خانواده مشخص ن   دم یاونطور کھ من د
 ..ازدواجھ لیدل  نیزنا ا ی لذتھ برامردا پول و قدرت برا

 .....منفعتقای:دقسوروک
 ..ارمدن ی..براتم منفعت یتو عاشق من شد ی:ولیلیا

 زنده باشم  تونمی نم کنم ی:اما بدون تو احساس م سوروک
 ..نزن نایاز ا خدا نکنھ حرف ی:ھیلیا

رو تجربھ کردم کھ تو کل عمرم  یی:باور کن...من اصال کنار تو حس ھاکسورو
 ...نتونستم تجربھ کنم

بودن   یسوروک خانواده تو چطور یرو..راست گھیجھان د ھی:منم کنار تو یلیا
 ?ھیمثل بق
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 ..خانوادم جالب نبودن ادی:نھ زسوروک
 :چرا مگھ چطور بودن اصال االن کجانیلیا

 منم مردن ی:مردن...برا وروکس
 ی خانوادتو دوست دار کنم ی:اما من احساس میلیا

 یکنی :اشتباه احساس مسوروک
 :خب بگویلیا

 بود  زادی:مادر منم آدمسوروک
 ممنوعست ی :پس عاشق شدن چون گفتیلیا

و  رید:نھ کامال برعکس  پدر مادرم دکتر بود و دنبال ومپاز یپوزخند سوروک
  زایچ نیا
 .خب:اھا..یلیا

کنن تنھا دخترشو  شیبردن روش ازما رویچندتا ومپا فھمھیم  ی:پدرم وقتسوروک
  گذرونھیباھاش خوشم کنھی م شی ھکتوالس و سر ھمون نفرت زندان ارهیم دزدهیم
  تویطبق رسومات واقع کنھی گل م شممادرم بارداره کم کم رح  دونھیم یوقت یول

 کنھ یکھ انسانھ پنھان م
 نداد و تا ابد از پدر متنفر بود یوقت دل بھ زندگ  چیادر ھم یول مانشیتا زا زارهیم
  بد بوده از اول تشیکال ذھن د ی:چھ بد..شایلیا

دختر بعد تو جشن  ش یکیپسر  شی کی زادیدوقلو م ھیمادر  یچیھ گھی:د سوروک
اما   ھیدختر ھمش اوک یبرا دنی م ھیبراشون جادو و ھد ایپر یقتودو بچھ  نیتولد ا

و طلسم شب بھ وجود  رهیگیسراسر ھکتو السو م یکیتار دنیکھ بھ پسر م نیھم
چوب  شھیو فقط م زهی ریم شاتاقمھ برگ و شکوفھ ھا نییکھ االن پا یو درخت ادیم
  یدیسف و یروشن یھرچ نی جانش اهیو رنگ س رهیفصل بھار و تابستون م اهیس
 .شھیم
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مردم   لی دل  نیبھ ھم زارهیاما پدر نم میبکش  دیشومھ و با گھیخاضران م نصف
جز چند   میشیاز  ھمھ جا ترک م رنیو م شنیھکتو الس ذره ذره پراکنده م

 رنیم ھیخانواده بق
شد   یکھ اونم روان مونھیپدر م ھی رهیم زارهیکھ اسمش مادر بود م میھمون  گھید

و دوتا   یپدر روان ھی یجا شھیکردن و کشتن قصر م ییاسمادرو شنا د یشن یوقت
بزرگ  نای ا یچی.ھانیلیگ شدن بھ لطف عمھ بود عمھ لبچھ ھا بزر نیبچھ اگھ ھم ا

پدر   ھیو پسره ھم شب  شھیم مادر ھیبدون پدر و مادر دختره روز بھ روز شب شنیم
شکاره  نیپسره تمر یوقت نکھیباھم خوبن تا ا یل یھمسان خ  ریغ یدو قلو ھا نیا

 !ستایعشقش مار نیکھ ا زنھیتو قصر تنھاست پدره توھم م شیدختر با پدر روان
 

انگشت اتھام سمت دختره  شھیخبر پخش م  یو وقت کنھیدختر خودش تجاوز م بھ
 !رهی بم  دیبا گنیم استی چون باور مردم و اشراف رهیم

ندازه  باز بالکن  برهیاز ترس از دست دادن قدرت دخترشو م یپدر روان ھمون
 ..زارنیو نم فھمنیم بالکن اونجاست کھ برادر و عمھ نیدرست ھم نییپا
 داستان من نیا
  احساس کذرهیسوروک خونسرد و بدون  یصورتش اشک الود بود ول بایتقر یلیا

 ..بود
 کھ کامل نبود  نیا ی:ولیلیا

 :اره مونده از قصھسوروک
 ی جا ھی شی فرستاد محتما تو ھ   گھید  ی:خب خواھرت کجاست?تو نجاتش دادیلیا

 ???دور کھ نشھ لکھ ننگ
 ..دشیفھمی جا خورد نم یلیا تیباناز عص سوروک
ھدر دادن   یانرژ  ی:نھ برادر بھ کمک ھزارتا جادو و جنبل طلسم و کلسوروک

  یپسر تنھا باق نطوریو ا کنھی از گذشتھ بود از ذھنش پاک م یاون اتفاقو و ھرچ
 اد یسرش ب  ییبزاره کھ بال تونھیچون نم یول کنھیمانده خانوادشو از خودش دور م



478 
 

کھ  یشھ و اسم اون مادربا دشکنار خو قایکھ دق ارهی خودش درم یاونو بھ مشاور
احساسو من حس   یکمبود اون مادر ب میگاھ یول زارهیازش متنفره رو روش م

  ینش یمادر نطوری.تو ا کنم یم
 یسوروک ھمچنان عاد یزبونش بند اومده بود ول یلیا
 ???????خواھرتھ  ای مار نیھم ایمار یبگ یخوایم  ینعی:یلیا

 ال ی:سا اسوروک
 ?ی:چیلیا

 الس ی:اسمش سا ا سوروک
 :من ھنگم االنیلیا

عاشق بوده تو معشوقش   ایمار  نیکھ ا دمی شن  دمیشن گھ ید زیچ ھیمن   نمیکن بب صبر
 ی قبولش نکرد ن یھم ی..برا یبود

نم  ک شیندم چطور حالوکھ مشاور شد عاشق من شد و من م ن ی:اره.بعد اسوروک
 ..باز ی..ولکردمی م طور مجازاتش عیھربار 

  ن یا میباھاش حرف بزن ی..من بگم?منطق  گھینم یچرا کس ی:چرا بھش نگفتیلیا
 ...ھیبدونھ ک دیظلمھ سوروک جانم اون با

 دونھ ی:تو فکرشم بگم اما چطور?رمئو ھم مسوروک
 ?من بگم  یخوای:میلیا

 دم یمبھ تو ن تویاذ  نیا ھینیبحث سنگ یلیخ یلی:خسوروک
بودم رنجو تجربھ کردم االن خوبم   ضی :نھ ھرچھ زودتر بھتر منم گذشتم مریلیا

کھ تا ابد تو حسرت  نیتا ا کنھیچند روز راحت تر ھضم م  زهیاونم االن بھم بر
..شما دوتا ھم  شمی دوست م  شم یعشقش بھ تو باشھ..تازه من خواھر شوھردار م

 ...خانواده
 دونم ی:نمسوروک
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 کنم یست م:بسپارش من..دریلیا
 ی:ھرجور دوست دارسوروک

 ..دیلپشو بوس یلیا
 اد یخوابم م یلیخ گھی:سوروک من دیلیا

 :باشھ پس من برم بخوابسوروک
فقط   یکنیباھام نم  یمن بخواب.من مطمنم کار شی دستشو گرفت:نھ امشب پ یلیا

 ی ردکتا حاال تجربش ن یبدون حس ھمخواب یبخواب یکیبغل  یبزار عادت کن
 :کردمسوروک

 نم یزود جواب بده بب ی:کجا با کیلیا
  ادتی گھید   دمیمن کنارش خواب  گفتیم ونیکھ ھز ی :خونھ خانم دکتر شبسوروک

 ?رفتھ
تو ارامش حس   خوامی حالم خراب بود و االن م ستی ن ادم یمستا بودم  ھی;من شبیلیا

 کنم 
 ..خودت یشد پا  ی:باشھ ..ھرچسوروک

 ..دارم ازیجودت نو...من بھ شھی نم ی:طوریلیا
  نشیدستشو گرفت و بذدش تو تخت سرشو رو س یلیزد..ا یلبخند سوروک

 ..گذاشت...و موھاشو پخش کرد از قصد
پر از افکار بود و لمس و عطر تنش کنارش   شھی کھ مثل ھم یسوروک با ذھن و

 ...موند
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مردم   یروز برا نیروز و سرنوشت ساز تر نی ..مھمتردیروز موعود فرا رس
بھ   زیو شاه سوروک ھمھ چ  دیملکھ جد نیب وندی...روز پمیاقال  یوالس و باقتھک

و   یمنفعت یمھمان ھا در حال رقص بودن و بحث ھانحو آماده شده بود و  نیبھتر
بودن تا حوصلشون  دهدا  بیترت یتمام فرقھ ھا رقص ومراسم کوتاھ  یبرا یاسیس

واستھ بودن موھاشو جمع  خکھ   یھا بود و لحھ ا شگریدست آرا ریز یل یسر نره ا
 یموھاش باز باشھ و تور دهی م حیبزنن با تور سوروک گفت ترج ونین یکنن و ش

و استرس ھم    شد یم شتری ب  جانشیھ  یلیا رفتی نزنھ..ھر لحظھ زمان جلو تر م
باشھ ھمش ناخناشو تو کف دستش   لکسیو ر یعاد تونستیاصال نم  شدیاضافھ م

رو بھ تن داشت و    اط یخ نیپوخت بھتر ی کزده بود..لباس مش  خیو بدنش   فشردیم
بھ  نھییسرش گذاشتن تو آ یبود رو رو انیبرلکھ از الماس و  یکار تاج انیدر پا

 یچند روز ھمھ در حال اماده ساز نیبود ا  دهیخودش نگاه کرد و بھ دستھ گل..د
دورشو خلوت کردن  یبود طبق رسومات ..وقت دهیھنوز ند یول ناتاق مشترک

تر از  دیسف  میکھ با گر یپوست دی ز خودش گرفت و دور خودش چرخا یچندتا سلف 
!جدا کھ  یپرکالغ  یموھا ھیو رژ لب قرمز ت اهیس ی کرده بودن و لنز ھا یھروقت

 ..شده بود رای ومپا ھیشب
 
خدا جون..استرس    یوا وفتھیم یاتفاق ھی :چھ قدر نا آرومم..اگھ بفھمن ادمم چ یلیا

 اب بخورم کم یدارم .. 
 ..د یکش قیاب خورد.و چند نفس عم گھی د وانیل ھی
 ?کارت تمومھ یلیا
بودش دوست داشت   دهیصداش قند تو دلش اب شد از چند ساعت قبل ند  دنیشن با

 ...کھ گفتھ بود مخصوصھ ی ..لباسنتشیبب یتو لباس داماد
 تو عشقم ای:بیلیا

 ..برگشت سمت اون نھییاز طرف ا یلیو اھستھ داخل شد ا اروم
 ..ندازش کرد و رفت جلواکامال بر سوروک
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کھ چھار  یکت خوش دوخت با اپل ھا ھیبدون کراوات اما  یاونو..لباس یلیا و
دوچندان  شوییبایکھ ز  میگر یمقدار دهیقامت مردونھ و تراش دادیشونھ تر نشونش م

  یکھ بھ طرف باال کم یی..موھایمشک  رھنیتر..و پ  ق یکرده بود و چشماشو عم
 ..شاج ست اما مردونھ رو سرتده بود و کج حالت داده ش

 ..کردنیھمو نگاه م رهیخ ھردو
 ی شد رینظ  ی:ب سوروک

 
 ..دم یکھ بھ عمرم د یھست یمرد نیباتری...تو زکردمیفکر م نی:داشتم بھ ھمیلیا

رز قرمز بود  یدستھ گل رو کھ فقط گل ھا یبرداشت طرفش با لبخند کمرنگ قدم
  یمو یجلو یبا انگشت تار ھا.کرد. یل یا  میگرفت دستش و تقد یبا روبان مشک

 ..تو چشماش دیحالت داد..و نگاھشو بر کم یسرشو 
 ?یترسیم نقدری:چرا اسوروک

حالت ناخواداگاه مضطرب ترش   نیپچ پچ و ھم ھیشب زدیحرف م آروم
در   یو سع دیدزیاھش رومنگ نبار یا زدیکھ متقابال زل م شھی...برعکس ھمکردیم

 ..دوداش کھ سراغش اومده ب یکنترل لکنت 
 ..:فقط نگرانمیلیا

 ..زد و لبشو برد طرف گوشش یچرخ دورش
 ..ی:نگران چسوروک

 ..کرد  یھمونطور کھ پشت بعش بود مکث یلیا
 ..:کھ بفھمنیلیا

 !شدمی تو بودم نگران خودم م ی:من جاسوروک
 ..زد دور از نگاھش   یپوزخند

 دارم ھمش مضطربم  یاحساس بد  یدورم نچرخ  شھی:سوروک..میلیا
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 ?دنیچرخ یده دور کسب :سوروک

 ..االن نھ قلبم تو دھنمھ ی:نھ..ولیلیا
 ..!بھش  کرد یطرفش و نگاه سوروک اھنو ذوب م برگشت
 ..گرفت و چسبوندش بھ خودش کمرشو

 ..ملکھ  نیداشتن ا ی:خوشبحال من براسوروک
 ..دارم  یداماد نیکھ ھمچ شتریزد:خوشبحال من ب یلبخند  یلیا

و  کیاز کوچ ھیکھ با  یزد..بوسھ ا یھ اسسرشو جلو برد و لبشو بو  سوروک
کھ دستش دور  یکرد ھمونژور یرو ھمراھ یلی فشردن دندونش خاتمھ داد..ا

 .کمرش بود 
 
. 
. 
. 

بود و گل    اهیکھ دورتا دورش شمع س یاھ یفرش س یداشتن رو یباشکوھ ورود
 یخاص یقیمھمان ھا..موس  کردنیم م یتعظ  یقرمز...با راه رفتنشون بھ جلوتر نوبت

با    میعظ  ی..لوستر ھابردنی لذت م یو از مھمان گفتن یم کی واختھ شد..ھمھ تبرن
 یرو صندل یلیاروشن کرده بودن..سوروک و   کویتار یشمع دداخل سر سرا

 یسوروک لباس کینشستھ بودن و افراد درجھ  اھشونگیدر جا یسلطنت  یھا
  یلیرو بود امکھ مربوط بھ ھر قل ییبرنامھ ھا دنیبودن..د  دهی متناسب مراسم پوش

 برهیلذت م دادینشون م دی..اما بلکردیم  تیرو اذ
 

 یو گاھ داد یم ھیو با نوازش محسوس دستش بھش روح شدیم نیمتوجھ ا سوروک
پوشونده  اهیپاھاشون با پر س نیو ب نھیکھ فقط س  ییبا نگاه..زنا یبا لبخند و گاھ
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 چی ھ یلیا یراب بشونیو رقص عج رهیداشتن با پوست ت یبراق یشده بود و موھا
سرش داره درد   کردیبود..احساس م  یسوروکم عاد ینداشت و برا  یتیجذاب

 ..جاش نبود یول رهیگیم
منعکس   لھیبود و بھ وس یعیکھ طب ینور پرداز و  دیفرا رس دنشونیرقص زمان

رقص مسلط   یرو یلیکردن ا  میبود رو تنظ  یا شھیش  یکردن اجسام و سنگ ھا
 ..دیلرزی م یپاھاش کم ید ولوکرده ب نیتمر یلیبود چون خ

 جان من ھواتو دارم  بای:وزنتو بھ طرف من بده زسوروک
 ..از حال برم نجایھم  ترسمیم  می نیزود بش کمی :باشھ فقط یلیا

 ..گرفت و چرخوندش دستشو
 یرقص یم بای :من کنارتم..نگران نباش ..وه زسوروک

 کنم یم فی ...ک رسمی :بھ رقص تو نم یلیا
اما از حالت و طرز نگاه و لبخندشون مشخص   دیشنیمن یعاشقونھ رو کس ینواھا

 وجود داره  نشونیبود چھ عالقھ ب
 
 ..و ھمتا کمر خم کرد و نگاھشون قفل بود ر رویلیا
قرار  گاھشونی..و دوباره سر جادنحرکت ثابت شدن و رقصو تموم کر ای و

 ..گرفتن
 ی راد حاضر جامفبود..ھمھ ا مانینوبت بھ بستن پ  نیی کھ شد طبق ا ییرای از پذ بعد

منتظر خوردن خون ملکھ و  اق یدر دست داشتن و با اشت میخون ده اقل  بیاز ترک
 ..شاه بودن

 
 ..خوردنینگاھش بھ ھمھ بود چطور خون م یلیا
جرات نداشت رنگ و بوشو   یلیو سوروک رو بھ دستشو دادن ا یلیا  یھا کیپ

 ..نتبس کاشونیرو دور پ ی کنھ با مال سوروک..روبان مشک سھیمقا
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با اشتھا   کرد یتظاھر م یلیضرب باال رفت و لذت برد و ا ھی  کویاول پ سوروک
  تیکرده بودن تا اذ نیریش یکھ کم یرو لبش گذاشت مزه آب انار کویاما ترس پ 

 ..گذاشت ینیرو رو س یخال کیراحت شد و پ الشیخوب بود خ  ینشھ برا
 ..کھ سختش رفع شد یمعن نیبھش زد بھ ا   یلبخند سوروک

 
 ..بھ مردم رو کردن یلیو ا روکوس

و از اون و   کنم ی بھش اعالم م مویمن وفادار انایلیخون ملکھ ھا  دنی:با نوشسوروک
قصر من  یلحظھ اون ملکھ رسم نی.و از اکنمیفرزندانم تا اخر عمرم محافظت م

  نیعمو در ا یجا زمیعز یدختر عمو انا یلی:ھایلیو ھمھ شما ھست. رو کرد بھ ا 
ھمسر خودم   لحظھ من تورو نیبزرگانمون از ا نطوریو ھم ھیالخمراسم باشکوه 

 .م یدر لحظات زندگ کیو شر دونمیم
 ..بر شاه و ملکھ درود

 ..کرده بود نیکھ تمر یرجوع کرد بھ متن یلیکھ اروم شد ا کپترچھی  یصداھا
از خون ھمسرم سوروک عق و عالقمو روح و جسممو بھس   یجام  دنینوش با

زمان  چیکھ ھ  خپرمی شاھم خواھم بود من سوگند م   ی متگذارد و در خ کنمیم  میتقد
  یو برا  ارمیشاه ب  یبرا یخوب یاو و مردمم و عشقم نکنم..و فرزند ھا بھیانتیخ
 ..کنم..روشو کرد بھ سوروک  تشیشدن ترب عھدیول

 گاهیو در جا رم یپذیمن بھ عنوان شاه و ھمسر تورو م زمیعز ی..پسر عمو ھمسرم
 .و ...تمام لحظھ ھات  یغم و شاد یماریر بنارتم دکخودم تا لحظھ مرگم  

درود بھ   نباریبھ جا اورد..و ا  ی شاه پسندانھ ا م یسوروکو کھ گرفتھ بود تعظ  دست
 ..ملمھ فرستاده شد

  یافراد قصر و مھمان ھا نشیزد و مقابل تموم جمع مردم سرزم یلبخند سوروک
مھ کرد دوستت  زلب زم ریبھ لب ملکش زد..و ز یھا بوسھ ا نیسرزم ریسا

 !..دارم
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  یا شھیبود و حاال داخل محفظھ ش دهیبعد از اون انگشتر کھ نسل بھ نسل چرخ و
وگران بھا..اونو   ابی نا یبراشون اورد ...رو خارج کرد..از جواھر ایبود کھ مار

 ...دیدستشو بوس یکرد و رو  یلیدست ا
م مشغول کرد  و  شرقص و چ   استبھیرو با س ھیبق د یرو نامساعد د یلیحال ا یوقت

 ..یمدت کوتاھ  یخلوت کرد تو بالکن برا یلیخودش با ا 
داشت حالشو خوب تر   ازی ن  یلیکھ االن تن داغ ا یزیاما سرد چ  یبرف  یھوا

تند تند  یلیبود و ا  بشیداد و دستاش تو ج ھی..سوروک بھ ستون کنار در تککردیم
 ..رو بھ اسمون دیکش ی نفس م

 :سوروکیلیا
 ..:جانمسوروک

  نای..بھم بگو الم یف ھی..ایرو ھی داستانھ...   ھی ھی...شبشھی:سوروک من باورم نمیلیا
 ..عادت کردم نای...چون من بھ تموم استنیخواب ن
 ...بشم وونھیکھ د ستین ین ی شم تضم  داریداد بھش:و دلبستھ تو...اگھ ب نگاھش

 
  م خان یملکھ شد  گھی..تو دھیواقع ی...ھمھ چستی...خواب ن ستین ای:روسوروک

 !دکتر
 ?بردم کھ دکترم اد یاز  ی:باور کنیلیا

 یاز ھفتھ بعد درمان منو شروع کن دینبر چون با ادی:از سوروک
 :از فردا..چرا عقب بندازم یلیا

 رهیم ادتیکردن  یزندگ یاستراحت کن د یبا یھفتھ ا ھی زمیعز یلی:ا سوروک
 
 ی چ  یعنی:یلیا

 ..یچیھ یعنی :سوروک
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 گھیجلو تر رفت:بگو د یلیا
ثبت   یتو عمرم ک  ریتصو نی قشنگ تر یدونیم یل ی...ایفھمی:خودت مکوسور

 ?شد
 ی:کیلیا

و ماه تو چشمات    دیدی..کھ چشمات اسمونو مشی چند لحظھھ پ نی:ھمسوروک
 ..بود یبود...تکرار نشدن

رخ چسبوند   میتر شد دستاشو باز کرد و دو کمرش انداخت سرشو ن کی نزد یلیا
 ..نشیس
تا توش اروم  خوامیاغوشو م نیارم...سوروک من ا ازینبھ اغوشت  یلی:من خ یلیا

 رم یبگ
 ستی:حال چشمات خوب ن سوروک

 
 ..کنم ھیگر خوادی..دلم مست ی:اره خوب نیلیا

 ..شو بھ وقت یکن ھیجا گر   ھیکن اما بزار  ھی:گرسوروک
 ..اروم نوازش کرد پشتشو

 یلیخ  خوشحالم سوروک بخدا ھیطور ھی..حالم ختمیچرا بھم ر دونمی:نمیلیا
 ..دارم  ی حس بد یخوشحال...ول

 شتر یزمان ب رهیجلوت ر م یدارم و ھرچ یمن حس خوب ی:ولسوروک
 ..کھ یدونیخوشحالم..م

 :من سردمھیلیا
 ..شھیکوالک داره م نجای.چون ا میتو عشق زندگ م ی:پس برسوروک

 ...اد و داخلش برد ھی بھ خودش تک بدنشو
. 
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. 
 یمراسمشون و ارزو یا یھدا افتیدر  نمونده بود..بعد از  نیتاپا یزیچ گھید

...در دیرس  انیبھ پا شون یخودشون رفتن..عروس نیدستھ دستھ بھ سرزم یخوشبخت
 ..کردن یخوشبخت یبراشون ارزو  اهیاخر خود افراد قصر س

 
 ..اسانسور نماد مربوط بھ اتاق خودشو فشرد داخل

در اسانسور .ھر لحظھ. شد یاصال متوجھ نشد چون تو فکر بود و دپرس تر م یلیا
کھ مقابل اتاقش بودن با  یصحنھ تکرار  نیا یاور ایباز شد...خود سوروک با 

 یتوجھ یبود..ول خی خیرو گرفت   یلی...دست اختیری بھم م ماتشیداشت تنظ ایانال
رو برده بود  ایکھ انال یی!جارمزاتاق ق ی...و بردش داخل اتاق و بھ اتاق مخف نکرد

وخودش حواسش   گشتی ک سابق برموناخواستھ رفتارش داشت بھ سور
اتاق بھ چشمش خورد با تعجب اطرافونگاه  بیعج  ینور و فضا یوقت یلینبود...ا 

 ...کرد
 ..ترس ناکھ نقدیکجاست..چرا ا  نجای:ایلیا

 بسوروک جوا اما
 

 .....بردش طرف تختدینداد و دستشو دنبال خودش کش شو
 ..نشوندش روش و
 ..بود دهی رنگش پر  یکم یلیا
 یطور ھی ...امشبیترسونیمنو م یکجاست سوروک...تو با رفتارت دار  نجای:ایلیا

 ..کال  یبود
 ..تخت لھیداد بھ م شویبود..تک  ساکت

 میگذرونی:خوشمسوروک
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 ت ینور قرمز و اصال فضاش منو داره اذ نیسرده..و ا یلیخ نجای?اینجوری:ایلیا
  رنیمواقع م نیا سوروک...معموال ھیچ  یبرا  نای...ا یدار نیتریھمھ و  نیا کنھیم

 ..کیرمانت یگرم ونرم با فضا یجا
ھمون  برمتی.بعد مگمیرو برات م زایچ ی سر ھیبھ رسم خودم  ی:اره ولسوروک

 ..کیرمانت  یجا
 ...نبود  یشگیاون ارامش ھم نیا ترسوندیروم یلی ا ارامشش

 ?شده یزی ندارم...چ ی:من حس خوبیلیا
 

تو ھم کمتر   شھی د تمو موز نجای..کارمون ا ی:اگھ حرفمو گوش بد سوروک
 ...یترسیم
  ایبا منم...مثل قبل یعنی..ی شد  یدفعھ سرد و جد ھی نقدری:سوروک چرا ایلیا
 ?یرفتار کن یخوایم

 !قایزد و دندوناش معلوم شد:نھ دق یترسناک لبخند
 
 ?یچ  یعنی:یلیا

 ..تکرار کن ویکھ برام گفت  یمانی..پکنم ی:االن برات باز مسوروک
 ...تم???متنھ ھمون بودف:سوروک..بد گیلیا

 تکرار کن فقط لی قطع کرد..:ا حرفشو
 
 ..بودو تکرار کرد  ادشیاونچھ  یلیا

لب تخت نشست روبروش و با دستش عدد دو رو نشون داد چشماشو  سوروک
 ..انداخت نییکالفھ بست و سرشو پا

 !بود مانتیپ نی :دو نکتھ ..دو نکتھ قشنگ...تو اسوروک
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 ..ی:چیلیا
 ..انتیو نفرت از خ!ی:وفادارسوروک

 ...:خب..ارهیلیا
تند تند تکون داد:اخ اخ ...بھش   نیو انگشت اشارشو بھ طرف  دیلبشو گز سوروک

 عشقم  یعمل نکرد 
 
 ..:عمل کردمیلیا

 ..چشماشو باز کرد  سوروک
 ..ی...چند خطا کرد دنتیبعد بوس مانی:نھ نھ ...درست بعد اون پسوروک

 ...کرده ییکجا و چھ خطا نھیبب کردیفکر م یلیا
فکر  ...بھ اونیبست یوفادار  مانی:سھ بار!درست سھ بار!بعد اون کھ پسوروک

 ?گم ی..درست میکرد
 

 ..از اشک یھالھ ا یترس..و حت  یلیخشم نھفتھ توش بود و ا ھیسوروک  یچشما
 ..یختیاشک ر ادشی:بھ سوروک

 ..دمیم حی..من توضنی:ببیلیا
 حیتوض د یحال چشمات بده با شده!اون لحظھ کھ گفتم ری...دشششی:ھسوروک

و فکر اون  ادیسرت رو قلبم بود و بھ   ی!اون لحظھ کھ تو بغل من بودی دادیم
 شده ری...دیلیشده ا ری...دیغبطھ خورد

 
 ..و چشماش درشت شده بود دیلرزیلباش م یلیا
 ..:سوروکیلیا
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 دهی ..تدارک دژهیو یجا ھی... کینرم وگرم و رمانت ی:قرار بود جاسوروک
تجربت خوب نخواھد بود...چون   نیل..متاسفم عشقم..اویخرابش کرد یول .بودم..

تکرار  م یدونیعردومون م  ی..ولکنم یفراموش م   یدوستت دارم خطاتو بعد تالف
 !..شھینم
مقصره و احساس گناه   دیخودشم فھم یی جورا ھیزبونش بند اومده بود..و   یلیا

التماسم جواب  وخواھش  دونستیم یدر انتظارشھ ول یچ دونستیکرد...نم
 ......فقط دلش پر بوددهینم
 

 یو جلو دیبر کھیت ھیچسب اورد و با دندون   ھیبلند شد از تو کمد  سوروک
 ینم رونینفساشم ب یزد رو دھنش..اونقدر سفت کھ صدا یلیخود ا یچشما
 ...اومد

جا ..و بھ وقتش حاال  ھی!بھت گفتم نگھ دار یکن ھیگر یتون ی:حاال مسوروک
 ..تشھوق
 ...در اورد می چشم بند مشک ھیاز داخل کشو  ونطورمھ

.و  رسمیبھتر بھت م  نمت ی..نبکنھی م تمی:اخ اشعھ ساطع شده از چشمات اذسوروک
 بھتره یوحس کن ین یبیرو ن زایچ یلیتو خ نطوریھم

 
اروم از سرش برداشت...و کنار گذاشت..تاج خودشم..کتشو در اورد..و  تاجشو

کم..چون  ی..اما صدا  دیشنیفقط صدا روم  دیذینم یزیچ یل ی باال زد..ا نشویاست
..تمام  یقبل یھا ی حرکاتش اروم بود برھالف تمام درندگ  تینھا یسوروک ب 

 ..حرکتاش اروم بود
 یل یوصل شده بھ تاج تخت حلقھ کرد...ارو اروم بلند کرد و بھ مچ بند  یل یا  یدستا
 ..ھیتنب ن یخودشو سپرده بود بھ ا کردی نم ییتقال

 
 ..رفتیم نییباال و پا یلیا  ھنیس قفسھ
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  ینوع ھیکھ درونش بود رو  یحرص  خواستیبراش اما م  سوختیخودشم م دل
  پشویکنھ..خواست با ناخناش لباسو بدره...اما منصرف شد..بند لباسشو با ز یخال

و خجالتو تو چھره  ی..حس معذبدیکش رونیلباسشو ب نییاز پھلو باز کرد و از پا
 ی لذت داشت و برا ش خود یکھ بود برا ییسرما نطوری..و ھمکردیتصور م یلیا
 ..د یفھم شد ی..از پوستش کھ دون دون شده بود م  تیاذ یلیا

 اوردنیمکھ براش    ییھا سیبودن ک  بیع یبود اما بھ ب بایبدنش نگاه کرد..ز بھ
تک نبود..اما انتخاب مودش بود و خودش   یلیبود چون ا  ینبود و خب منطق

 ..تکون خورد یل یتنش...و ا ور دیعاشقش بود..دست کش
 ..:تنت قشنگھ خانم دکترسوروک

 
  یلیا ی تخت برداشت..صداش کھ تو ھوا تکون داد ..برا زکناریرو م شالقواز

ھاش با ضرب فرو  نھیرو س د یتنش کش یدم مانند رو رو یاشنابود..پره ھا
مز رخفش در اومد و معلوم بود ھوار کرده...پوستش بالفاصلھ ق یصدا یلیاورد..ا

چھ قدر   نکھیدن ای با د یشد و کم کم ملتھب شد...خواست ضربھ دومو بزنھ ول
 ...و نازک بود دست برداشت و شالقودور انداخت فیضع

نذاره باشھ  ینوع معاشقھ ا چیگرفتھ بود کھ ھ مشویببوستش اما تصم  خواستیم
از  ھیبفھمونھ ناراحت و عصبان یلیبھ ا خواستی..میو اماده ساز کیتحر چنوعیھ

قرار گرفت...خودش   یلیا یخودشو کامل در اورد و رفت رو یکارش..لباس ھا
سرد وپر از استرس.. تو دلش   یلیا یشده بود کامال ھات و اماده بود...ول کیتحر

 زمزمھ کرد:ناراحتم 
 حقتھ  یول..
 

از  یلی ا کمی  نجا یاروم از پاش سر داد...و پاھاشو از ھم فاصلھ داد ا  میلیا  ریز لباس
 .....پاھتشو سفت کرده بود و مقاومتزشیرغ یرو

 ..نداره ..بھ اجبار متوصلم نکن دهیفا یدونیم زمی:عزسوروک



492 
 

 یلیخ ھیزاو ھی..و عضلھ ھاشو شل کرد..پاھاشو از ھم فاصلھ داد...با دی فھم انگار
بھ   شدیم بیفشار اومد..ھمش ترغ یرانش حساب یکھ بھ کشالھ ھا یباز جور

 ..دی..بدنشو جلو کشگرفتیخودشو م  یوجل یو معاشقھ..ول کیتحر
 ..خودتم شل کنیشیوگرنھ خودت داغون م یکن تکون نخور یسع یلی:ا سوروک

شکل   یانجام نداده بود دخول بھ سخت یلیا یبرا  یگونھ اماده ساز چیھ چون
  ی ..صداد یکش یدستاشو مشت کرد و سفت م یلیکھ سرشو جا داد ا نیگرفت..ھم 

..دستشو دو طرف ذاشتیب محکم بپد و نمسچ  یول شدیم  دهیشن یکم  غاشیج
  ھیرحمانھ و با  یپھلوش گذاشت و سفت گرفتش کھ تکون نخوره..و ب

و پاھاشو تکون  دیلرزیبھ وضوح م یل ی..کامال خودشو فرو برد...بدن اتحرک
 یکھ باز شھ..ول رشویزنج دی کشیبھ ھم فشرده بود و م یدستاشو جور  دادیم
 یلیبدن ا یت...دما ند و وزنشم روش انداخو..سوروک داخلش ثابت متونستینم
 یحرکات ودعادت نکرده ب یلیمکث کھ ا ی...و بعد کمرفتیتر م نییو پا نییپا

منتظر   یلی...چون خشدیم ییا یرو یلیخ  خواستیشروع کرد..دلش م وی تند قویعم
 ...بود  ختھیاعصابش بھم ر یبود ول

نداشت..فقط از  یجون  چیھ گھید  قیعم یاون ضربھ ھا ریشل شد و ز یل یا  یدستا
 ..کامال حس کرد شوی دست دادن دخترونگ

حال افتاده    یب یلیرابطھ رو بھ حد نساب خوذش برسونھ رھاش کرد..ا ومد ین  دلش
 ... بود

 ..و دستاشو باز کرد د یخودشو پوش یلباسا
بود و   سی...چشماشم باز کرد و چسبو اروم کند..چشماش کال خدیلرزیم یلیا

ھق ھق خفش بود   یو فقط صدا دی لرزیمش مباس ھلصورتش عرق کرده..
 ..کلمھ کی یحرف بزنھ حت  تونستینم

نمچنان در اون حالت بود و   یلی و رو دستاش بلندش کرد..ا د یچیرو دورش پ پتو
...سار اسانسورش کرد و بھ اتاق مشترک بردش کھ داخلش پر   ی داریب ھوشیب نیب

خوش..اروم  رو تخت  یبو بود و گل سرخ و شمع ...عطر و  ژهیو ناتیاز تز
 ..دیبوس شوی شونیپ ..و ارودش تو اغوش..د یگذاشتش و خودش رفت بغلش دراز کش
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م  بود و خودش داریو سوروک ھم پا بھ پاش ب کردیو نالھ  م ھی ا گرھساعت  یلیا
  یگاز و کبود یسالمھ و حل یلیشده بود..اما حداقل خوشحال بود تن ا مونیپش

 ..ل کنھرنداره..خوب تونستھ بود کنت
..و سوروک کم کم دلشت وفتاد ی...و فشارش تند تند مزدیاصال حرف نم یلیا

..از ننیرو تو اون وضع بب یل یدکتر خبر کنھ کھ ا خواد ی..و اصال نمشدی نگرانتر م
بعد اثر   یداد کھ خوابش ببره...و کم  یلیمعجون خواب اور بھ ا ھیتو معجوناش 

 کرد..خودشم با نوازشش بھ خواب رفت
 
 
 
 
 رهیخ یبود بھ نقطھ نامعلوم شونیرو تخت نشستھ بود و موھاش آشفتھ و پر یلیا..

کھ لورکسو و خدمھ   نیکس تو اتاق نبود..بعد ا چی تب داشت..ھ  یشده بود و کم
  یحمام بره فقطرو تخت نشست و نا خوادیفرستاد و گفت خودش م رونیھارو ب

ظھ..سردش  لح ھی  دیشب گذشتھ بدنش لرز یاور  ادیتکون خوردن نداشت با 
براش قابل توجھ  ینداشت و ذره ا یرنگ چیاتاق براش ھ نییبود..اون ھمھ تز

لحظھ فکر داشت   ھیکنھ  رونی از ذھن ب  تونستیکھ افتاده بود رو نم ینبود..و اتفاق
پاشد  لنگ لنگ رفت حمام در رو  ادیبھش فشار ب شتریب نکھیقبل ا  کردیم  وونشید

ت کھ گرم و پر بخار بود و براش تدارک انداخ یقفل کرد و خودشو تو اب وان
 ری..کمرش درد داشت و زادیب رونیاصال ب خواستیبودن از قبل..دلش نم دهید

چرت بزنھ..چشماشو   ھیعادت داشت تو اب گرم  شھی ..چون ھمد یکشیم ری شکمش ت
 یداخل بود..با خودش چ  یگرما گرفتن اماده کرد..مدت طوالن  یبست و تنشو برا

حوصلھ حرف زدن با خودشم   یزد...حت  یشد ..پوزخند  یچ وفکر کرد  
از اب خستھ شد   یموند و وقت یبود..چند ساعت  ختھی بھم ر شینداشت..کامال روح

شده بود تخت مرتب لباس براش حاضر شده بود..و   یی..اتاق گل ارارونیاومد ب
و زرد و  یصورت  یودن با حباب ھاگذاشتھ ب یک یاباژور الکتر ھیبخاطر اون 
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پاش    یرو تونستیخوشحالش نکرد..لباس ھارو تنش کرد و نم نمیا ی..ولیبا
 ...بھ خودش برسھ یحت ای ..واقعا حوصلھ نداشت موھاشو خشک کنھ ستھیوا
 دخر یی:ھانا اونجایلیا
 

 .. شد زیخ  می رو تخت ن ی...کمد یگز لبشو
 ..ییا یی:ھانا....ایلیا

 ..تو دیبا عجلھ دو ھانا
  یکس یخواینگرانت بودم...لورکس گفت گفتھ نم یلیخ?????? یخوب  یلی:اھانا

 .. کردی..تند تند تن و بدنشو نگاه می..گفتم حتما نابود شد  ینیرو بب
 .. ی:خوبھ کھ سالمھانا

  ھیبرام   ادیم ریقرص از کجا گ دونمیسالمم!نگران نباش..من نم  یلی:اره خیلیا
 ..اریب یزی چ یمسکن
 ?ی:درد دارھانا

 ?ارنیبزود  یگیم یلی:خیلیا
 .. یشیم  ضیمر سھ یموھاتم کھ خ یلیا  ی:چشم حتما واھانا

  یھرچ ایخاال شربتھ قرصھ  اری:حوصلھ ندارم..فقط مسکن بیلیا
 کنمی:دکترم خبر مھانا

 گھ ی:نھ ..بدو دیلیا
 ..نگران دستشو از رو شونش برداشت و با عجلھ رفت ھانا
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خورد کرد...و سوروک رھانا برگشت ھمزمان دم در اتاق بھ سوروک ب  نکھی ا بعد
بود اجازه ورود رو بھ ھانا نداد در رو قفل کرد و  لیپاکت کھ پر از وسا ھیبا 

 ...داخل شد
 ..:ھانا بدویلیا

 نییبھش گره خورد سرشو پا نگاھش ی..وقتھ ی..حدس زد کدی نشن ییصدا اما
 ...انداخت

 ..:سالمسوروک
 ..بود سالش بود فقط دلخور ۳۲لوس بشھ   اینبود قھر کنھ  بچھ

 :سالم یلیا
چھ قدر ناراحتھ و بلد نبود سر   یلیا دونستیشد ..کامال م کی بھش نزد سوروک

 ..ارهیصحبتو باز کنھ و از دلش درب
دارو گفتم برات   یاون برات سرم اوردم با کم یجا یول ی:مسکن خواستسوروک

 خانم دکتر یدرست کنن رنگ بھ رو ندار یمقو  یغذا
داشت اجازه داد براش   اجیقعا بھ سرم و دارو احتافق چون و گفت ینم یچیھ یلیا

بود بتونھ باھاش   یو سوروکم دنبال راھ کردیاصال نگاھش نم یوصل کنھ ول
..کارش کھ کردیم غی نفساشم در ی براش اگھ ممکن  بود صدا ی لیا یحرف بزنھ ول

با حرص بست و با  وچشماش یل یببوسھ کھ ا شویشونیتموم شد..سرشو جلو برد پ
 ..ش اروم ھولش داد عقبد دست ازا

از تو بھ من نخوره فعال.پس   یلمس نیاگھ بخوام کوچتر ستین  یادی:خواستھ زیلیا
 تنھا باشم  یبزار یاتاقو ترک کن خوامی.فقط میمنو ببوس خوامیاصال نم

 
 ..بھش حق داد و یبگھ ول یزیچ خواست

 لطفا رونی:برو بیلیا
 .....من نگرانتمیلی:ا سوروک
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 .. رونی?تو???فقط برو بی:تو نگران منیلیا
 ..صدام کن یباھام حرف بزن یخواست  ای یداشت از ین یزیچ ی:باشھ..ولسوروک

...داشت  ادیز یلیبود خ مونینگرفت..دلش با رفتن نبود پش  یلیاز ا یجواب  گھید
 ..طرف در ..کھ صداش زد رفتیم
 حرف بزنم  کمی  خوامیم نی شدم چند لحظع بش مونی:سوروک.پشیلیا

 ..زد و رو مبل نشست یدلبخن سوروک
 ...بود شروع بھ حرف زدن کرد  نییھمونطور نگاھش پا یلیا
بود و  یمن مقدس و خواستن یبرا  لیفقط بھ دو دل بخشمت ی:بابت شب گذشتھ میلیا

 .دارم کھ بھ دقت گوش کن ییدوستت دارم.اما حرفا
 ..د یکش ینفس
..اما  امیب یشوه الکعکھ   یستیکنم تو ھم دوست پسر ن  یکھ لج و لج باز  ستم ین بچھ

شده  ریو گوشھ و گ یمدت از دست تو و رفتارت دلخورم.من منزو نیه تمام اانداز
سرپا شم شاد شم..اما ھمشو   ی داغونھ کمکم کرد میچھ قدر روح یدونستیبودم م

 ..میعروس ب..ش یچند ساعت...اون چھ شب  ھیتو  یخراب مرد
 ..اشکشو گرفت  یو جلو دی با حسرت کش ینفس

کنن ھروقت  ادیتا ابد ازش  زیچھ قدر دخترا ارزوشونھ کھ اون شب عز یدونیم
سر من  ییچھ بال یدونی اما مخاطرات خوش.. یکنن لبخند بزنن با کل ادی

 ادم یکنم فقط ترس و درد و رنج  ادش ی...من ھروقت بخوام یازم گرفت نوی?ایاورد
 خوادیاصال دلم نم  نیم ھ  یرا...بشم یچند لحظھ از عالم و اردم متنفر م یو برا  ادیم
...حاال بھ یکرد  لیشب عمرمو بھ شب وحشت من تبد  نی ...قشنگ ترادیب ادمی

چون بھ شعورم   ی...پس لطفا نگو نگرانم یرفتار کرد ھی..با منم مثل بقیلیھردل
 ..جملھ  نیبا ا  یکرد نیتوھ

 
 ..یلی:ا سوروک
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 نیتر رحمانھیب در ی ..تو نھ تنھا منو درک نکردنده:بزار حرفم تموم شھ ..مویلیا
درد   یبھم داد  ینبود شکنجھ بود نھ تنھا درد جسم ھیتنب  یحالت با من رفتار کرد

چھ  یدونی ?میکرد کار یتو چ یبھ اغوشت دارم ول  ازی..من گفتم نی بھم داد یروح
 ..?ول مشترکا یروزا نیا یقدر برنامھ داشتم برا 

 ..زد  یپوزخند
  چکسویھ  خوادیم خراب شده دلم نمنندارم فکر و باور و ذھ یبرنامھ ا چیھ االن

..چون برام اون یا یب  کمی..نزدیبھم دست بزن خوامیمخصوصا خودت..نم نم یبب
 ای..درستھ ممکنھ بھت برخوره..امیکنار ب ی...حداقل تا وقتشھیم یخاطره تداع

با زور چھ کارا کھ  شداگھ  نزارم با زور..باشھ باشھ بھم قشنگ ثابت  یبگ
اگھ  ی...ولفمیو ضع ت یاز خودم ندارم تو قو یدفاع  چیمن ھ و یبا من بکن یتونینم

...و  شم ینتونم تقال کنم..اما تا اخر و ابد متنفر م دی..شا یبکن یبا زور کار  یبخوا
بغلت کنم اونقدر  یکھ من دوست داشتم وقت یدرحال ی کن میوادار بھ ھمراھ د یفقط با

 ...ختیاما ھمش بھم ر .شروع کنم.. ویزیباشھ کھ بخوام خودم چ رونمحرارت د
 یمھمان کنمیدرک م توینداره...موقع ی ا دهیفا چیتازه حسرت خوردن ھ االن
و فقط حفظ   یزنیاصال بھ من دست نم ی...ول کنم یم  تیبود ھمراھ یعرچ افتیض

 ....ظاھره
 ...گرفت سوروک بغضش

 .....طاقت ندارمشمیم وونھی:د سوروک
خوردم نکن...اگھ دوستم   نیاز ا شتریب یاگھ دست بھم بزن  شمی م وونھی:و منم دیلیا

 ...حفظ بشھ مونیزندگ یخوای و م یدار
 

  ی..کھ ھروقت بخوا ترس بد ھی ترسمیازت م  گھی من د  این ممیشعاع چند متر تو
 ..کنمیکھ دارم تحمل م  وفتمیب  یدرد ادی  یلمسم کن

تکرار بشھ  یدوست داره خاطره بد براش تکرار بشھ??تو دوست دار یک
 ..!پس منم ندارم یبود??ندار گھ یمن مبودم و انتخابم کس د  کھ ییروزا



498 
 

و  یجبران کن  ی ذره ا یخوا یفقط اگھ م کنھیمنو خوشحال نم  نایگل شمع ا کادو
 ..یدرکم کن

 ...اومد شیخفھ گر  یو صدا  دیکش یاھ
 ..رهینشم..دلم نگ ن یغمگ نیاز ا  شتریبھ حال خودم بزار بزار ب منو

 ...گم ببھت  خوامیکھ م یزیچ نیاخر و
ازم   یخودت کن یدختر بودنمو برا یبخوا  نکھیچھ قدر دوست داشتم قبل ا یدونینم

دوست دلشتم   نویچھ قدر ا یندوی ...از سر عشق...نمیریاجازه بگ
  نیتموم شد...تو بدتر  گردهیبرنم کھیمن د  ی...و برایدونی ....نمیدونیسوروک...نم
...کابوس  بوسشد کا متجربمو داشتھ باشم...و برا نیمن اول یحالت گذاشت

 ...واریسرمو بزنم تو د خوامیم کنم یلحظھ فکر م  ھی یحت  ی تلخ...وا
 ..قدم جلو اومد ھی من...متاسفم... یلی:ا سوروک

کھ خودم باز حضورتو   ی...تا وقتایھم جلو ن گھی سانت د ھی :اصال...اصال..یلیا
  میزنیحرف م رتشیب ی لیروابط خ نی...اما بعدا درباره ارونیبخوام..حاال فقط برو ب

و اگھ بشھ مطمئن باش   کنمیرفتارو ازت قبول نم ن یھم ا گھ ید کباریچون من 
 ..شدن  مومبرو حرفاو ت گھی ربت بامنھ...حاال دتج نیاخر

بھش حق بده  د یبا دید ی..سوروک وقتدی سرش کش یبست و پتو رو رو چشماشو
 یکس ایھ?نحرف بز نطوریباھاش ا تونستیم یرو عاشق بود...وگرنھ کس یلی..ا

 ...اصال اجازه صحبت داشت باھاش
 ...یتو بگ ی...ھرچیتو بخوا ی:ھرچسوروک

بستھ شدن در اومد پتو رو کنار زد و زانوشو بغل   یکھ ترک کرد و صدا اتاقو
و سرشو رو  ختیر رونیکھ نگھش داشتھ بودو با صدا ب  ی ا ھیکرد ...تموم گر
 زانوش گذاشت
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اتاق   یراحت یصندل یو دوباره رو رونی مده بوکھ از اتاق مشترکشون ا یوقت از
... تو شعاع  د یچیپیتو گوشش م یلیا ینشستھ بود مدام صداو حرفا  کشیسرد و تار

 ...م یترسیازت م گھیچون د این ممیچند متر
 ...کردیو باخودش تکرار م دیچرخ یتو سرش م یلیجملھ ا  نیا

 ...ترس کرد حس
 ...دیترس یلیا یدوباره  کرد قلبش فشرده شده و از دست دادن احساس

 ...بشھ کینتونھ بھش تزد گھی نزاره لمسش کنھ.. د گھی د نکھیازا
  ..فرق داشت یلیا یول دیگزی بود ککشم نم  یا گھی د ھرکس

 فرق داشت؟؟  واقعا
 باھاش رفتار کرده بود ھیچرا مثل بق پس

باشھ اما  ییایھردوشون رو یبرا تونستی.. شب ازدواجشون مگفتیراست م یلیا
 ابش کرده بودرخ
 

  ...یتو موھاش زد : اه... لعنت یافکار چنگ نیبا ا سوروک
 ...ھوا بھش بخوره یشد از جاش و بھ طرف بالکن رفت تا کم بلند

  وفتادیم یلیا  یحرفا ادیداشت.. اما  اجیروشن کنھ .. بھ شدت احت یگاریس خواست
... پس   ھبکش گاریکھ بھش گفتھ بود عالوه بر درمانش کال دوست نداره س

 ...کنھ نیاوضاع رو خراب تر از ا خواست یمنصرف شد.. دلش نم
 

 ...... دوست داشت کنارش باشھکردیرو طلب م  یلی ا دلش
.. اما االن دوباره ھمھ مشترکشون داشتھ. یروزا نیاول یبرنامھ برا یگفت کل یلیا

اتاق   وھم ت یلیتنھا بود و ا  کشیبود..خودش تو بالکن اتاق تار  کیسرد و تار زیچ
  ...ی ا گھید



500 
 

 ....مقصر خودش بود و
رومئو خودشو جمو جور کرد و بغضشو قورت  یگلوشو گرفت اما با صدا  بغض

 ..داد
 ...دیینجای: سرورم ارومئو

 د یباش دتونیاتاق جد دتویبا کردمیم فکر
 انداختھ بود : حرفتو بزن نیی پشت بھش سرشو پا سوروک

بشع :   ریگ یما نخواست پ اسوروک جا خورد  یلحن گرفتھ  یکم رومئو
 ..خواندیاز جنوب اومده.. اجازه ورورد م یسرورم... فرستاده ا 

 ..کرد ذھنشو متمرکز تر کنھ : بفرستش داخل یو سع د یکش یقینفس عم سوروک
 ...: اطاعت... سرورم مئورو

........... 
 کبود.  سورو ومدهین  رونیاز اتاقش ب یلیمنوال گذشت ... ا  نی بھ ھم یروز چند

  کنھ کھ ببنتش یرو راض یلیخواست ا ایچند بار از طرق مار 
گفتھ بود اگھ  یلیبھ زور وارد اتاقش شھ... چون ا خواستی.... نم رفتینپذ یلیا اما
 ...نداره نکارویحفظ بشھ حق ا شونیزندگ خوادیم

بره  تونستینم یکنھ حت کاری چ دونستیدلتنگ بود..بھ شدت دلتنگ بود.. نم اما
 ارهیدلش درب زسمتش تا ا 

طاقتش   گھی... د دیرسیدو ھفتھ گذشتھ بود... سوروک داشت بھ مرز جنون م بایتقر
  تموم شده بود

  ...رده بوداندازه حس ترس رو درون خودش حس نک نیزمان تا ا چیھ
 ... از دست دادنو چشبده بود قبال ترس
 ...رو داشت .. زنش بود  یلیدوبارشو نداشت... ا  تحمل
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رو داشتھ باشھ و روح و قلبش باھاش    یلیاگھ جسم ا یحت نست ودیخوب م یول
 شھیم وونھینباشھ د

کھ قرار بود اتاق مشترکشون باشھ  یدر اتاق یسمت اتاقش رفت و جلو بھ
 ...انھیبره تو   دونستیدرو محکم تو دستش فشرد... نم رهیدستگ  ..... ستادیا

تھ بود... از  ف... ضربان قلبش باال ردی شنیقلب خودشو بھ وضوح م یصدا
... گفتھ بود تا خودم حضورتو نخواستم یل ی.. از پس زده شدن.. از واکنش ا یدلتنگ

 ...این
 ...شھ برگرده مونیپش خواست

نرم  یلیبود دل ا یھر جور دی.. باتونستی نم یلیبدون ا گھی .. د تونستینم گھید اما
 کرد یم
 

. و درو باز کرد  .دیکش نییرو اروم بھ سمت پا رهیخودشو گرفت و دستگ  میتصم
  و

  ... جلو رفت  یقدم چند
رانشو پوشونده بود و  پشت   یبود و فقط تا وسطا دهیچیدورش پ یدیحولھ سف یلیا

 ؟ ییبود: ھانا تو ستادهیبھش ا 
حس   یکم  تیتو اون وضع   یلیا دنیاب دھنشو قورت داد...با  د  یکم وکسور

فتع فقط اسمشو صدا رگ یشھ با صدا ک یبھش نزد تونستیگرما کرد ... اما نم 
  ...یلی کرد : ا

 ...سوروک با ترس برگشت سمتش ی صدا دنی با شن یلیا
 ...دی سوروکو مقابل خودش د قامت

  ...عقب تر رفت.. : تو یکم
کھ مقابلش بود   ی دلتنگ تر شده بود... پسر دنشیخودشم دلتنگ بود.. با د یلیا

 خواست یدلش م  شتدیعشقش بود..شوھرش بود.. حس کرد انگار صدسالھ کھ ند 
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اون شب  یو صحنھ ھا دیترسیخودشو بندازه تو بغلش  اما ھنوز دلخور بود... و م
 ....شد یبراش تداع 

کھ جلوروش بود   یدختر ی د قدم جلو تر رفت  ..قلبش داشت بزاچن  سوروک
 ....لی: ا ومدیدرم
و..  ت... بدون تونمی...  باور کن... نمگھید  تونمیازم نترس... من.... من نم  لطفا

 ...ارم یدووم ب
 ...متاسفم.. متاسفم . ... من واقعا متاسفم  من

  یو ھمونجا جلو دیرککھ بغضش ت ی.... تا حدکردیاخرو تند تند تکرار م جملھ
...   یلی: ا ھیگر ریشدن زد ز ھھ یکردن و تنب ی کھ کار بد ییمثل پسر بچھ ھا یلیا
دارم..   ازی. من بھت ن. محرومم نکن دنتیاز د ی... ولکنم یلمست نم یینخوا گھید

نکن....   غی.... خودتو ازم.. دریلی... من معتادم بھت ایلیدارم ا  ازتیمن ... ن
کھ تا بھ حال خودشم تو خلوت خودش   یتر شده بود.... جور  دیسوروک شد ھیگر

رو  یلیکردنش نبود... غرور براش مھم نبود... فقط ا ھیطور گر  نیشاھد ا
د... محتاج صداش ...حرفاش ... حضورش..خنده  و .... واقعا محتاجش بخواستیم

 کردنیرو طلب م یلیانگار ا  بدنش یھاش.... تک تک سلوال
خودشو انداختھ تو بغلش...  یلیکھ حس کرد ا  زدیھاش حرف م ھیگر نیما ب   تندتند 
ھم بودن... اما   ی... دل ھر دو تنگ بود... ھر دو تشنھ  کنھیم ھیپاش گر ھیو پا

کھ  گرفتیم  ادی دیکھ بتونھ متعادل رفتار کنھ ... سوروک با  اددی م ادشی دیبا یلیا
رفتار کنھ...   خوادی کنھ و اونطور کع م ھخودش توج ازیھربار فقط بھ ن تونھینم
مثل سوروک سابق باشھ  تونھ ینم نکھیبھ عواقب کارھاش بھ ا کردیفکر م  دیبا

 ...یلیا یحداقل برا 
 

موھاشو با   یموھاش کرد و بو کیرو تو بغلش فشرد... سرشو نزد یلیا  محکم
تھ بود و با تمام  سوروکو چند انداخ رھنیھم پ یل یتمام قدرت استشمام کرد... ا

 ...توانش خودشو بھش فشرد و اجازه داد بغضش تو بغل تنھا عشقش رھا شھ
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.... دلش  دهیرو داشت کھ بعد ازمدت ھا بھش جنس رس یحال معتاد   سوروک
  ...اش کنھ دساعت ھا از بغلش ج خواست ینم

  ... از رو بدنش شل شد یل یا ی حولھ
نداد..و حولش   ی... اما واکنشخورهیسر م ن ییحس کرد حولش داره از تنش پا یلیا

تنشنھ نگھ  نیاز ا شتری شوھرشم ب خواستیاز تنش افتاد... ترس داشت اما نم
داره تا    ازیکھ تو وجودش ھست خودشم بھش ن یداره.... حس کزد عالرغم ترس

  .........رو از ذھنش کمرنگ تر کنھ ینھ اتفاق قبلوبت
  ...مقابلش بود یلیا انیفاصلھ گرفت.. تن عر یکم سوروک

 ...کردیھمزمان باال رفتن درجھ حرارت بدنش رو حس م و
بود   یلیچراغ سبز از طرف ا ھی نیداشتھ باشھ... ا دیبا یچھ واکنش  دونست ینم
بود  نگاھش رو  ستادهی ...ازدیپسش م  یلی ا ای د دایو ادامھ م کردیلمسش م   د ی...باانھی

 ... متوجھ حالت سوروک شد یلیبود ... ا یلی تن لخت ا
 ....دی بوس قایجلورفت و لبشو رو لب سوروک گذاشت و عم خودشو

  نیرو تو اغوشش احاطھ کرد و لباشو ب یلیاروم شده بود... دو مرتبھ ا سوروک
 ...دندون گرفت

 کامال در ارامش باھاش معاشقھ کنھ  بار حواسش بود کھ نیا اما
 

... دشیبوسی ,میشتری و ھمزمان با شدت ب  دیکش یلیرو تن و بدن ا  یبھ نرم دستشو
دستاش   بلند کرد و بردش طرف  یرو رو  یلی تحمل کنھ... ا تونستی نم گھید

 ....تخت
  ! اروم باشم  د یکھ با کردیتو ذھن خودش تکرار م مدام

دستاشو بھ پشت گردن  یلیروش قرار گرفت ا  مخت خوابوند و خودش رو ت  ویلیا
 ...بردنی ھم لذت م  دنیسوروک حلقھ کرد و  چشماشونو بستھ بودن... و از بوس
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دستشو گرفت مانع شد : خودم برات   یلیکھ ا ارهیدرب رھنشوی خواست پ  سوروک
 ...ارمیدرم

  یلمسشم کنھ.. ھربار با دستا یاجازه تداده بود حت یتا بھ حال بھ کس سوروک
 ...رفتی و م بردیطرف مقابل  فقط استفادشو م یبستھ شده  

 رھنشوی پ یدکمھ ھا یلیشل شد... ا  رھنشیاجازه داد  و دستش از پ ی لیبھ ا اما
 ...دیکش رونی از تنش ب  راھنشویباز کرد و پ  یکی یکی

بلند   یکم ی و با ناخنا دی و بھ تنش کششد... دستش  انیسوروک جلوش نما دیسف تن
  یندیو خوشا دیش سوروک رو نوازش داد.. سوروک حس جدنالک زدش رو ت

خوابوندش کنار خودش  و تن    دیدستشو کش یلیزد و ا یلیبھ ا یبراش بود.. لبخند 
  دنشیبوس بارهشد  و دو لیسوروک متما یبھ رو یسوروکو نوازش داد.. کم

سوروک سر  یتنھ  نییکم کم بھ پا یل ی....سوروک خوشش اومده بود.. دست ا
 ...خورد

  دی دستشو بھ بدنش کش یگرفت تو دستش و از کمرش بازش کرد و کم  کمربندشو
سرخ شد و دومرتبھ دستشو باالتر برد...   یکم ارهیشلوارشو درب د یاما خجالت کش

گرفت و خودش   ریرو ز یلیاتکون  ھیخندش گرفت و با  یلیسوروک از خجالت ا
 ...دوبارع روش قرار گرفت

 ... فشرد ھاشو تو مشتش گرفت و نھیس
 ...دیو اروم مک دی رو گردنش کش لبشم
  ... شدیتر م ق یداشت عم یل یا ینفسا

رو بوسھ  یلیخودشو شلوارشو دراوورد و ھمون طور کھ تمام  بدن ا  سوروک
عقب ھلش داد و با ترس   یکم  ش یدفعھ پ  یاداوریبا  یلیپاھاشو باز کرد ...ا زدیم

 ...نگاھش کرد
.. قول شھیتکرار نم گھی..ارومم... دش یییھ  لبشو کنار گوشش برد : سوروک

  ...دمیم
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عضالتشو شل کرد و سوروک با ارامش کامل و نوازش خودشو فرو کرد   یلیا
کمتر  یلی... اما شدت دردش خدیکش یتاھکو غیخودشو جمع کرد و ج یل یداخل.. ا 

 ...از بار قبل بود
ش و خوردن زکوتاه و نوا یبا حرکات اروم ادامع داد و با بوسھ ھا سوروک

: دوستت  کردیداشت دردشو کمتر کنھ... و مدام تو گوشش زمزمھ م یسع   نشیس
 !دارم

 
 
 
 
  یکھ برا یناتی داده شده بود سوروک بعد از تمر بیترت یصبحانھ بزرگ زیم

 ..اومد کنار دستش یلیبعد ا  یتناسب اندامش داشت اومد نشست و کم
 :بھ بھ خانم دکتروسوروک

 ?یرفت یگوش ندادوباز حرفم دم ی:شنیلیا
 ..دیباال انداخت و اب اناناسو جلو کش ین یریبا اخم ش ییابرو

ھانا کامال طرفدارش بود   یول  کردنیتعجب م یلینوع رفتار راحت ا نیاز ا ھیبق
براشون  یاومد ول یھم بدشون نم ھیبھ نفع خودشم بود بق  یلیرفتار ا نیچون ا

ر جذب و شلوا  یمردونھ مشک کھ با پسرھن  یلیبود مخصوصا سر و وضع ا دیجد
درست کنار سوروک  ودنسبتا باز نشستھ ب قھیحالت داده شده و  یو موھا نیج

 ..زدنیو با لحن کامال دوستانھ باھم حرف م گرفتی لقمھ م کردیپاک م وهیبراش م
 یتو رابطھ خودش با رمئو استفاده کنھ ول کردیم یو سع گرفتی م ادیاز اونا  ایمار

 ..شدی اعث خنده مببلد نبود و  ادیز
 موھاشو داد پشت گوشش  کشی با انگشت کوچ یلیا
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  یستینکن عشق اخھ تو کھ بچھ ن یگوشیباز نقدری:بھرحال حرفمو گوش بده ا یلیا
 :باشھ خانم دکتر اخھ دوست ندارم ھمش استراحت کنمسوروک

و حرف خانمش یبودنت بھ جدا شوھر من کھ ھست  ضیندارم مر ی:من کاریلیا
 جنتلمن  یاقا ھی ده یگوش م

 ?گفتھ من جنتلمنم ی:حاال کسوروک
 ?ست ین یکاف گم ینکن اقا!من م ی و سرشو جلو برد:دلبر دیلقمشو جو یلیا

 ھی:چرا چرا کافسوروک
  باز یبخالت اگھ سربھ ھوا ش ی:پس وایلیا

 :باشھ چشمسوروک
 .. کردیرو چک م شیگرفتھ بود و گالر شویطرف تر سوروک گوش نیا یلیا

 گھ ی د کنم یم  یدارم حسود تیبھ گوش یکنی م رکای:چسوروک
گم و گور   ھوی  ننیبزار عکس ھمسرمو بب لمیپروفا ی عکس خوبم برا ھی:دنبال  یلیا

تور کردم بعد ھمزمان با گفتنش با دو انگشت شصت و  ویگریچھ ج  ننیشدم بب
 ..از خدمھ ھا خندش گرفت زود رفت ی کی..دیقرمزش لپشو کش یاشاره و ناخنا

 راتوا:نگا کسوروک
  :چشھ ھوم???دوست دارم اصالیلیا

 .. دیو ابدار لپش بوس دیبھش چسب بعد
 داد دلت بسوزه  ی:اخ چھ خالیلیا
 

 ..خندش گرفت..بعد سکوت کرد  سوروک
 یلی:ا سوروک

 :جونمیلیا
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 ?مارستانیب یبرگرد  یخوایکھ م  ھیجد متی :واقعا تصمسوروک
 رشایز یباشھ نزن یگفت شبی:آره خودتم دیلیا

 ..شم ی..فقط خب دلتنگت م ھ:ن سوروک
سھ   میدو ھفتس ازدواج کرد نی خب بب یول  شمیمنم دلتنگ تو م زمیعز دونمی:میلیا

چھ  رهیحوصلم سر م یبزرگ نی شلوغھ منم تو قصر بھ ا یلیسرتم خ یبار سفر رفت
  تونمی...و بھتر مرمیبگ  ادی شتری ?دوست دارم کار کنم تو اجتماع باشم بحیقدر تفر

  چیھ امیبا اون م  رمیم  تریبا پ  می و بھ روزم..توافق کرد تیم اپدربب شی درمانتو پ
 ..رمینم گھ ید یجا

 ?یریم ی:اوھوم کسوروک
 گھی:بعد صبحونھ دیلیا

 رسونمتیخودم م یریکھ م ھی:پس چون روز اولسوروک
 :روزه یلیا

 امیباتوم ادیز مونم یافتاب نم ری:زوروکس
 ینم موافقت کنوبد  د یداشتم اما بع میفکر ھی:باشھ.اتفاقا یلیا

 :بگو فکرتو سوروک
برم بگم    خوادیدلم م یکھ تموم شده ول می :راستش گفتم من االن برم  مرخصیلیا

  یبا دوستام اشنا ش  یایازدواج کردم و تو ھم ب
 ..یدونیم  زادای:حس منو بھ ادمسوروک

پاتو   ستمی ن نجایذھنتو باز کنم...من ا ی...اما پوست دارم ھمھ زندونادونمی:میلیا
 بندم اومدم راھتو باز کنم سوروکمب
 

 میحاضر ش م ی:پس برسوروک
  :باشھیلیا
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 ی کنیم کاریچ لیگذاشت کھ سوروک دستشو گرفت:ا زیرو م ینیتو س فنجونارو
 بزار جمع کنم  ینیس ھی نی:خب عادت دارن ھمیلیا

 دنی م بشویبلند شو خودشون ترت  خوادی:نھ نمسوروک
 ..کردیبلند تشکر م  یبا صدا یلیا دربیدستشو گرفت و ھمراه خودش م  سوروک

 وهیاب م  یخوشمزه بود خانم رز برا کھیپنک یلیجون دستت درد نکنھ خ  یلی:لیلیا
 یییمرس

 میبر ا یب ید:ھوف باشھ تشکرکتو کرسوروک
 ..خب دستمو اروم تر بکش اومدم لھی:خیلیا

لباس    دنیبھ اتاق خودشون رفتن و ھردو کمدو باز کردن و مشغول پوش عیسر
 .ندش
  برداشت و موھاشو جمع بست یتر یلبلس رسم یلیا
 ?نیا ایرو بردارم  فھیک نی:سوروک ایلیا

 :اون سبزه سوروک
 یمشک ینگفت بھی:عجیلیا

 خوره یبھش م نی:اخھ لباست سبز اسوروک
 .. شد ششیومشغول کمرنگکردن ارا دیپوش عیسر یلیا
 ی کنیم کاری:خب من حاضر شدم چ یلیا

خودم خودمو حاضر کنم من  یتر جون قانون گذاشت خ کنم د کاری:خب چسوروک
 گھ ید  شمیکند م ستم یبلد ن ادیعادت ندارم ز

 ..جلو رفت خودش موھاشو حالت داد یلیا
 بدم بھ تو من  یراتییتغ  ھیباشھ   ادمی ی:لباسات ھمھ مشکیلیا

 ی :تا االنشم دادسوروک
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 قھیبافت  وشد اون کتو بنداز ر یموھات اوک  ای:نھ نھ مونده ھنوز.خب بیلیا.
  تیاسک

 گرمھ  شمی:خفھ مسوروک
دستمال تو   ید یکتتو کھ پوش یراست یحداقل تو مدلش با من ست نطوریا یش ی:نمیلیا

خودم   یلباسا نی ب  شھیم دای کھ تو قصر پ یساتن سبز بزن پارچھ رنگ  ویبیج
 ..ھست

ذر  یپاشت از سرد گھی د یبراس رنگ بو یلیا یدوست داشت ھمھ کارا سوروک
 داد یم تیاھم یلیسوروکم خ پی خودش بھ ت  پینھ تنھا بھ ت یلی ا  شید زندگواومده ب

 ی موھا ادی..و اصرار زکردیداده بود بھ خودش برسھ و خودشم کمکش م ادشیو 
از  اشویخودشم ھمون رنگ..داشت دن  یتژره کرده بود موھا یسوروکو قھوه ا

اسبت ھا کامال بھ  نم ھیمراسمات و بق ی البتھ فقط تو مواقع عاد اوردیدر م یرگیت
 سوروک بود دهیعق
 
بست و  فویکرد اماده شد ک  لیتکم ناشویمدارک ا و یپزشک لیوسا  فیک یلیا

 ...و اونو داد دست سوروک فشیک یکیلبتابشو گذاشت تو اون 
 ?می:خب بریلیا

 خانم دکتر جذاب  می:برسوروک
بھ  من رفت جلو و بازوشو تو بازوش گره کرد و خوذشو پیخوشت  ی:اقایلیا

 خوادیدلشون م ادیبوده چشم ھمھ درم مارمیبازوش چسبوند:االن من بگم شوھرم ب
تورو زودتر گرفتھ  یزبون نی ریش قدریتو ا  دونستمیخندش گرفت;من م  سوروک
 بودم کھ 

 چکار یخواست یم وونھ یبودم زن د شگاهیزودتر تو اسا یگرفتی:نمیلیا
 !گرفت اری تمام ع وانھید ھینگاھشو داد بھش:اما تورو اخر سر  وروکس
 وونم ید نیمن عاشق ا ی:ولیلیا
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بودن پلھ ھارو  ادیقشنگ بود کھ ز نقدریرفتن وحرفاشو ا تیی ھم  از پلھ ھا پا با
 .اصال متوجھ نبودن

 
 ..بدرقشون کردن نیو تارزان تا کنار ماش ایمار

ھمھ   نیجون چرا شما ا ایبابا مار یبرگشت طرفشون:ا یسوار شدن یلیا
 شھ ینم یبابا من مراقب شاھتون ھستم طور ونریب نیایراھوم

ماست    فھی..فقط وظ میما جسارت نکرد دیرو نگ  نیمن...ا  ی :نھ بانودی خند ایمار
 ..میبدرقتون کن

 یجونم ممنونم ول ی :ماردیرو اروم بوس ایاحساساتش گل کرد و گونھ مار یلیا
 ..دی نش تیاقعا دوست دارم اذ و

رنگ و  زیخانمش بھ ھمھ چ نی??اگفتیم یبود چ م یتسل یلیا  بیکال مقا سوروک
 ..داد یبو م
  یبراشون با شھیھم از پشتش یخودشم از اون رفتار و بوس مونده بود..رفتن  ایمار

 ..کرد یبا
خوبھ...اصال انگار نھ   یلیچھ قدر ا یکھ راه افتادن ھان ذوق زده بود باز:وا اونا

 ..انگار ملکست
 ...مھربونھ  یلی:اون خایمار

 مارو روشن کرده کیاومده شاھزاده تار یکی ھ:بده مگرمئو
 ?باز کنھ نیطلسم رو ا شھیم  یعنی:ایھا

 ...مینیبب  رویی:روشناتارزان
 ..ھ...خوشحالم:شاھزاده از تھ دل خوشحالایمار
 ...ادی:چھ قدرم بھ شاھزادمون مھانا

 ..گفتن و رفتن بھ کارشون برسن گھی د  یجملھ ا ھرکدوم
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 ..اپردیه شد و داشت بال درمدذوق ز یل یکھ اومد ا ییروشنا
 :سوروک سانروفو بزنیلیا

 ..یشی:گرما زده مسوروک
 ..نبود افتاب برات بده ادمیاصال   ی?وای:نگران منیلیا

 ی ذرش طور ھینداره.. بیع یتو دوست دار یسانروفو زد:ول  سوروک
 ی..و با گوشگرفتیم ویاز اسمون ال  یلی.کاله کپشو گذاش رو سرش و اشم ینم

 ..دیرقص یھنگ شاد پاپ گذاشت و باھاش ما  ھیخوذش 
 

 باش  نیسر سنگ  کمی:خانم دکتر  سوروک
 انجیدکترم ا  دونھیم ی:حاال کیلیا

..سوار کولت  ی کن ایدلبر  نیاز ا مارتی ب شیپ  یگی!نم دونمی:من کھ مسوروک
 ??شھیم
 .. جنبھ داشتم یب  ماریب ھینمداز   ادمی:اخ اخ یلیا

 .. یکرد  یوندل ی ختیخودت بود زبون ر ری:تقصسوروک
 ستم ی ن مونیپش ی:ولیلیا

 نمای نب یزیجز اخم و تخم چ گتی د  یمارایب  یبرا  نمی:صبر کن ببسوروک
 شم یاخم کنم جذاب تر م یگیخودت م گھی :نچ دیلیا

 !یسرکار چون توکال جذاب  ارمتیبا نقاب م نباری:پس اسوروک
تو   میبر ...حاالرونیب ارمت یبندازمت ب یتو گون دیمن با نطورهی :اگھ ایلیا
داشتن   یسوروک واسھ دکتر چو  یدختر زنا رو فقطططططط وا نیبب  مارستانیب

 نبود میتحفھ ا ن یحاال ھمچ کشتنیخودشونو م
 ?ی:تو چرا دقت کردسوروک
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 دمش یدو بار د یکی:من دقت نکردم  یلیا
 ییییی:ھرچسوروک

 یزیچ یسوپر مارکت ھیکنار  ی..سوروک راستگھید ی:شاھزاده حسود خودمیلیا
 و پفک و کاکائو لک زده  پسیچ یدلم برا  میدیرس ستایاو

 :تو ھکتو کھ ھست خانمم سوروک
من بھ ات و اشغاال عادت دارم شما   گنیزدیچ ھی نای:نھھھھھھھ اصال ایلیا

 تونیھمھ چ نیفداریتشر یالکچریلیخ
 

با   وشیتو ال  گرفتیبا اھنگا فاز م زدیھمش حرف م نیتو ماش یلیا  ریمس طل
 کرد یم یم ودار بھ خوندن و ھمراھتو کادر اون اوردیبھ زور م دوستاش سوروکو
بشھ اصال لوشو  یمنزو تونھیراحت م یلیچھ قدر ا دونستیو سوروک چون م

  بردیلذت م اونم یلی ا یاسن بود عاشقشبود و از شاد شیاصل لیاما دل گرفتینم
کم   ابود و واقع یرفتارا ناش  نیتو ا یول گرفتیم  یکھخوب بود انرژ یلیحال ا

 یلیمقابل ا اوردیم
 

 ی خصوص  مارستانیبھ ب نیبا اشتھاکل تنقالتو خورد بالخره ماش یلیا نکھی از ا بعد
 ..دیرس  کردیکار م یلیکھ ا

و پرسنل فقط   vip یبرا می در پارک کن یجلو ن یھم نوی:سوروک جان ماشیلیا
 ..دنیاجازه ورود م

راھمون  د یمحبت کنم شا یی در:حاال گدا یبرد جلو نویماش سوروک
 ..زد چشمش نکشویداد و ع  نییرو پا شھ یزد..نگھبان اومد و ش یدادن..پوزخند

 ...اقا لطفا دور بزن ری:روز بخنگھبان
..متاسفم نشناختمون...خواست  نییشدن زبونش بستھ شد:جناب کول شما  کینزد با

 ..سرک بکشھ
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 اونور ی بر یتونی:م سوروک
 ..دیبلھ اقا ببخش+
  نی..حاال اشناختی م نوی ھنش وا مونده بود...نگھبانم اد یل یرو داد باال ا شھیش
 !...کردی سوروک اونو سفارشم م د یکنھ!نگو با یشوھرشو معرف  خواستیم

 :بابا باکالااااس دی کش یسوت
 !گھید استینجوری:ا سوروک

 
 عی..سوروک سرنطوریشد سوروکم ھم ادهیزد..پ نکشویع یلیپارک کردن ا نویماش
. وارد شدن و از لحظھ  خواستیم نویھم  می لیخود ا بھش بازوشو حلقھ زد دیچسب

خرخره ھمھ اون  خواستیدلش م یلیبود و سوروک ا یلیورودشون نگاھا سمت ا
.و ھمھ دنید یبیعج زیانگار چ کردنیسوروکو نگاه م یدختر زنارو بجوه جور

 ..شناختنیسوروکو م مارستانیب یگردن کلفتا
 ی کھ تره برا یبخش مسئول بخش مسئول  شیرفت و رفت پبھ بخش خودشون  یلیا
 حاال یول کرد یخورد نم میلیا
 

surouk stories, [26.03.20 02:01] 
 ..کردیبا سوروک صحبت م شتریو ب  دادیکارا رو کش م  ھمش

کھ گل   شد یھمھ حرفتونو زدن باپرم نم نیکھ اومد  ی جناب کول اصال از لحظھ ا+
 !..دختر ما زرنگ بود مخ زد نیدختر بخش ماروگرفت

شد با من  یداشتم تا خانم کالرک راض  ایبو و ب یلیخانم پارک.من خ ری:خوروکس
 قرار بزاره

 ..زد یلیبھ ا  یچشمک یچشم ر یکرد و سوروک ز  فیک یلیا
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بھتر   نی دختر از ا یلی خوشحال شدم ا یلیخ نیپارک:بھرحال خوشبخت ش خانم
رو  ادیم  ھیمطمئن باش..خب من برنامھ ھارو وارد کردم اوک یکردی نم انتخاب

 برات ستم یس
 خانم پارک  ی:مرسیلیا
 

???من کردیتو رو نگاه م نقدریچرا ا نی:سوروک ادی رفتنش دندوناشو بھم سا بعد
  و تو دونمیم

 ..اومد  ی بلند  یخوست جوابشو بده کھ صدا  سوروک
 .. نیومدیم  نیدادیکول...خبر م ی بھ بھھھھھھھ اقا بھ

 ی:سالم دکتر چودخم  کر یفورا سر یل یبرگشت طرفش و ا سوروک
 ..رو داد یلی ھمون طور کھ با سوروک دست داد جواب سالم ا یچو
 د ی کنیم ماریچ نجایاتاق من ا  میقھوه بر ھیبا  نیافتخار بد زیکول عز ی :اقایچو

رو گرفت و  یلیھستم.دست ا نایا  یا گھیکار د  ی.اا برای:ممنونم دکتر چوسوروک
 دش یشناسیم کشوند جلو:ھمسرم دکتر کالرک البتھ خودتون

...ھمسر???دکتر کالرک نیبب نجاروینگاه کرد:واو ا یلیبھ ا یبا ناباور یچون
ھمسرتون جناب  نی بھتون دکتر کالرک نگفتھ بود گم یم کیتبر یلیکول خ یاقا

 ..کولھ
 .کنن ھمکارانو زیجان خواستن سوپرا یلیزد:ا یلبخند سوروک

 نیا بگم شگفت زده شدکھ خودش ھنگ بود جواب داد:بلھ بلھ خواستم بع یلیل
 

داشت  یادی کھ تو چشم ھمھ مغرور جذاب اونجا بود و طرفدار ز مارستانی ب سیرئ
کھ دخترا بخاطر ظاھر   یحاال تو دپارتمان مغز و اعصاب بود و کنار دکتر کالرک

گذار   ھیبود کھ با سرما نیخبر ا نی...و بدترومدیتش ازش بدشون مدورگھ ومتفاو
اومده بود    مارستانیکھ ب یده بود تاجر کول ..کھ چندباررازدواج ک مارستانشونیب
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..و حاال یچیبھ ھ یچیھ یتو کفش بودن ول ایلیبود و خ شییبایتا ھفتھ ھا بحث ز
کننده کنار دکتر تازه استخدام شده بود و  رهیو مرموز و البتھ خ بیمرد عج نیا
 ن یخودش از ا یلیا..و دیچیپ مارستانی..خبر مثل بمب تو بکردی خالشونو بدتر م نیا

پاچھ  یحاال ھرکدوم جور شناختنیرو نم  یلیمونده بود...قبال اصال ا احترامھمھ 
 ..چرا چون شوھرش تاجر بود کردنی م یخوار

...خالصانھ ییشاھھ و ھمھ موجودات ماورا کھ یخودش فکر کرد تو ھکتوالس با
 ..د...ادما پر از نقاب بودن حق با سوروک بوکننی تر از ادما رفتار م

 
بدون  یلیا نکھ یو از ا  دیدیرو م ی لیاونور تر دکتر ھان چول کھ بعد مدت ھا ا یکم
شد در حال صحبت   یاحترام یجواب رد رفت ازدواج کرد و بدجور بھش ب یحت

 ..بود کھ چشمش خشک شد ھاش دنتیبا رز
 ..براش متوجھ شد کردیم  میسال اخرش کھ لوند یھا  دنتیاز رز یکی

کول ازدواج کرده ھمون تاجر  یکھ دکتر کالرک با اقا گنیم???نیدیبچھ ھا شن+
 معروفھ 

 افھیدستاش مشت شده بود...ق کردیپچ شد...و ھان چول فقط نگاھشون م پچ
 ...اوردیسوروکو داشت بھ خاطر م

 
 ..گرفت  مشویتصم کننیم یخداحافظ رنیدارن م دید یوقت
 ام یمن م د ی:بچھ ھا شما برھان

 ..کھ صداش زد شدن یداشتن خارج م مارستان یدر ب زبا بگو بخند ا یلیا سروک
 ..:دکتر کالرکھان

 ..اون شب افتاد ادیتازه   یلیبرگشتن طرفش ..ا یلیو ا سوروک
 ..نیکردی!فقط ماش منو دلقک و مسخرتون نمیلیخ  گم یم کیر:تبھان

 ..:دکتر ھان من واقعا..متا یلیا
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 ..کھ سوروک بھ مچش اورد حرفشو نزد  یفشار با
  زیتھ ھا گذشتھ دوست عزش:گذسوروک

بزن بزن   ستیتاجر ن ھی رتیدر شان و شک  یتاجر دونستم یزد:نم  یپوزخند ھان
 یوالت باز
 ..امیاالن م نیبرو تو ماش  یلی:ایلیداد ا چویسو  سوروک

 ....ولش کنزمی:عزیلیا
ناچار  ی..ولشناختینگران نگاھشون کرد..سپروکو م یلی :برو شما..اسوروک

 ..فت
شان و   یلیشان?نھ اقا پسر من سر ا ینگاه کن.گفت نورویا! شما ی:ھوسوروک

فقط   کنھیدوباره کار م نجایا یلی..الت التم ..گوشاتو وا کن اشھیسرم نم رتیشک
 ..یباز زیھ یتیاذ یتشر ین یتوھ نم یبب
کھ???حاال بذو بھ ماذت  ی..متوجھرونیپرتتم کنن ب   گمی م دمی خودم جرت م یچیھ

 !برس بچھ خوشگل
 ...بکھ یچیھ تونستیمحلکارش بود نم نجایرص نگاھش کرد ا اچول ب پارک

 
 ...زد و رفت یپوزخند سوروک

 ...کرد دنیشروع بھ سوال پرس یبا نگران یلیشد ا  سوار
 بس کن  مینشد فقط حرف زد  ی:بابا طورسوروک

  دم یترس شناسنت یم نجام ی...ایکرد یسوروک..اونبارم کتک کار شناسمتی:میلیا
 ...وجھت خراب شھ

نگران  یزایکارتو غربال کنم از چ طیمح  خواستمی...مزمیعز الیخی:ب وکرسو
 ..میکننده کھ کردم.بر
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 ی چرخ ھیباھم   یایسئول م  می:ھوف...حاال کھ اومددیکش یقینفس عم یلیا
 ..نبست  میشده..افتاب  ی?ھوا ابرمیبزن

 کوچولو جان  می;نگاش کن بچھ رو.باشھبرسوروک
 
 
 
 
 
 

i found a love for me 
Darling just dive right in 

And follow my lead 
Well I found a girl beautiful and sweet  

I never knew you were the someone waiting for me 
'Cause we were just kids when we fell in love 

 
Not knowing what it was 

I will not give you up this time 
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own 

And in your eyes you're holding mine 
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Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms 
Barefoot on the grass, listening to our favorite song 

When you said you looked a mess, I whispered 
underneath my breath 

But you heard it, darling, you look perfect tonight 
 

Well I found a woman, stronger than anyone I know 
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her 

home 
I found a love, to carry more than just my secrets 

To carry love, to carry… 
 

  یکنار ساحل آفتاب شد یم یودن و لم داده بودن دو ساعتبھارو خوابونده  یصندل
مخصوص سوروک نبود کھ باعث آفتاب  نی ماش نیخلوت کرده بودن اگھ ا

  یلیتو روز روشن اما بخاطر ا ادیراحت ب نقدریا تونست ینشھ قطعا نم ش یسوختگ
بود و   دهیکش رازکامال اسپرت و پسرونھ د پیاونقدر کھ با ت رفتیقعر جھنمم م

 و شکم و پاھاش بود اونم دستش تو موھاش بود نھیس ینصفھ رو یلیبدن ا سر و
.. 
بھ نگاه سوروک ...اما چشماش بستھ   یعنی رخوند باال رو نگاه کرد سرشو چ یلیا

 ..بود
 ...ی:چرا چشماتو بستیلیا

 ..فشرد  یجاده موھاش حرکت داد..کم نیباز نکرد..ناخناشو نرم ب چشماشو
 کنم ی:دارم حست مسوروک
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 م ینیاول بب دیحس کردن با یبا چشم بستھ?برا یلیا
 ?ی دار دنیبھ د ازی:تو نسوروک

 ?ی:معلومھ خب تو نداریلیا
 :نھ سوروک

 :امکان ندارهیلیا
 !امکان نداشت زادیآدم کیمنم بھ  دنی:عشق ورزسوروک
 ...سکوت

 ..شد ی:ولیلیا
 وار  وانھی:د سوروک

حس  شھینم د ید شھیشم بستھ نمچ کھ با  کنمی من بھت ثابت م وونھی:حاال مرد دیلیا
 کرد

 :ثابت کنسوروک
 نکن ی:پس چشماتو باز نکن جرز زنیلیا

 :قبولھ خانم دکترسوروک
از پاھاشو رو  یکیخوذش نشست و  یبرداشت و رو صندل شوی :خب خب..تکیلیا

 ن یکمر خودش..موھاشو داد پشت گوشش نگاھش کرد مطم ریانداخت ز یصندل
  شد کھ بستھ چشماشو

 ی بگ  دیکرد با یھرکار ن:میلیا
 .:باشھسوروک

 چشماشو بست و زبونشو در اورد یلیا
 ..کرد یمکث سوروک
 ?من بخورم ی:زبونتو در اوردسوروک



520 
 

 ..جا خورد یلیا
چشم بستھ حدس بزنھ خودت چشماتو   یخوایم یکیاز  ی:خانم دکتر وقتسوروک

 ..یخوریم ینبند چون باز
بود و با چشم بستھ   یو صندلرچشماشو باز کرد و سوروک ھوزم سرش  یلیا

 ...کردیسقفو نگاه م
 
 ?یدی...میدی نم ی..تو منو بازی:ولیلیا

 ?یکن ی فکر م ی:خودت چسوروک
 ..اگھ ک ی..حتیدی نم ی:من...قلبم بھم گفتھ کھ بازیلیا

 ?بدم یاگھ کل عالمو باز یخوند:حت حرفشو
 ..:ارهیلیا

نجات تمام   یاگھ برا یتح یستی ن امیوقت تو برام جز باز چی:اره...من ھ سوروک
 یست ینفر تو ن ھیبخوره...اون  ینفر باز ھیمردمم و خفظ قدرتم الزم باشھ 

 ..و دستشو گرفت نشیزد...دوباره سر گذاشت رو س یلبخند  یلیا
 ?یریقرار بگ  یروز تی:اگھ تو اون موقعیلیا

  نیاگھ تو بدتر یبحران...حت نی در بد تر ی..حتشھی ھم یی:انتخاب من توسوروک
 ..کنمی من بازم تو رو انتخاب م یتخاب باشنا
 ..دیبوس نشو یو س دیران روسوروک کش یدستشو نوازش وار رو یلیا
  عاشق بشم گھید  کردمیمن فکر نم   ی ....تو معجزه من بودنطوری:منم ھمیلیا

 ?کنم ھیکھ من تغذ یکن  مم یخودت دستتو تقد یروز یکرد ی:فکر مسوروک
تنش سالم باشھ...اما من  کنھی تالش م شھیم ھمد..ا دم یدی:نھ...بھ خوابمم نمیلیا
 ..برمیتو لذت داره منم لذت م یبرا نطوری..چون ...اگھ ایکن  شیتو زخم زارمیم
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گرفت و   واشیاز مچ  فشویزد و دست ظر یاز رو موھاش بوسھ اروم سرش
 ...دوتا دندون نگاه کردن ی برگردوند...ھردو باھم بھ جا

 ھ شیخوب م رید یل ی:پوستت خسوروک
 ...:ا...ارهیلیا

زخم گذاشت...متمرکز شد...نور کم   یچشماشو بست و کف دستشو رو  سوروک
 ...کف دستش مشخص شد  ریز یرنگ اب

 ...خودشو بھش سپرده بود یلیا
برگشت   یبا خوشحال یلینمونده بود..ا  یباق یزخم  یجا د یکھ کنار کش دستشو

 :خووووب شددد یل یطرفش..ا
اسون  گھید یل یرو ا نی...و ا دیرسی بنظر م  الحیب یھ کمک یچھره ا دنید اما

 ...شد  لیتبد ی..خندش بھ نگراندادیم   صیتشخ
 ..اصال حوا ای:بخاطر جادو???????مگھ نگفتم..خدایلیا

 :بخاطر توسوروک
اروم و پر از ارامشش گم شد...ارتباط   یدخترونھ نگرانش تو صدا یصدا
 ...برقرار شد شونیچشم

 ...یا وونھی :تو دیلیا
 ...وونمی:اره ...دکوسور
نرم بھ خودش چسبوندش و با حرارت لبشو بھ بوسھ محاصرکرد..بوسھ پر از  بعد

 ....عشق 
  یشتریکرد...و خودش با حرارت ب  یلحظھ جدا شد...اھنگو مجددا پل ھی یلیا

 ...ادامھ داشت نیا...و دشیبوس
سوروک    بھ شیھد  نیاھنگم اول نی..کھ ایلیخواننده مورد عالقھ ا نیدلنش یصدا

 ...بود بازم پخش شد
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 found a love for me 
Darling just dive right in 

And follow my lead 
Well I found a girl beautiful and sweet  

I never knew you were the someone waiting for me 
'Cause we were 

. 

. 

. 
ذاشت کنارش و با  گسبدم  ھیساحل کرد و درشو بست  یرو پر از شن ھا شھیش ھی

زد و   ی..لبخند نیاز ا شتریب سھیوا تونستیکھ نم ف ی..حداشتیدقت صدف برم
موھاش  یل یو عاشقانھ..ا ق یعم  کردی نگاھش م شھی ..از پشت شنیبرگشت تو ماش

 ادیتکون داد...ز تشوتو باد پخش شدن بود و براش دست تکون داد اونم متقابال دس
 .نید پر از صدف برگشت تو ماشبس ھیو  شھیش ھی با   یلیا دی طول نکش

راه رفتن تو  یدون ینم نییپا  یایب یتونستیاوردم کاش م ای چ نی:سوروک ببیلیا
 ھیساحل چھ شکل

 ..از صدف ھاو برداشت یکینگاه کرد و  تو چشماش  سوروک
 ?داره دمیتوش مروار نای:ا سوروک

 ھی:نھ باباااااا صدف عادیلیا
 ?:اگھ داشتسوروک

 ....:امکان ندارهیلیا
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 :ببند چشماتوسوروک
 .یداخلش بنداز دیمروار یخوایم ی:نھ الک یلیا

 :باشھ نبند سوروک
 ..د یخند یلیا
 ???ی:صبر کن نشکافش..اگھ توش نبود چ یلیا

 ..ابروشو باال انداخت سوروک
 ?یزاریمن شرط م ی:براسوروک

 :اوه نھ شاه من جسارت کردم یلیا
 کاریچ  دونمیھ خودم مکپس..اگھ بود   میخندش گرفت:خب شرط ببند   سوروک

 کنم...اگھ نبود...تو بگو
 یپا بزار ریروزمرتو ز یاز خط قرمز ھا یکی  دی:بایلیا

 ?ی:مثال چسوروک
 یبخر یگوش دی:بایلیا

 ..یدونی..تو...م لی:ا سوروک
 کنم ی کنم خواھش م وتیشماره کھ س ھی:فقط داشتھ باشش... یلیا

 :قبولھ سوروک
 ....سفت منتظر شد یلیا

 ....دو انگشت صدفو شکافت ربا فشا سوروک
 ???????نبود نبود من بردم ھووووورا ی دی:دیلیا

 ..ی:اره بردسوروک
 ..سوروکم فقط محو تماشاش بود کردیم یو خوشحال زدی چشماش برق م یلیا
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بھ ھکتو   یوقت گفتیم شھیھم یلی..ادنیرس کیشد بھ قلمرو تار کیکھ تار ھوا
و ھر بار کھ باز بھ  مونھیم  شیندگرد یشاه با خو کی از سوروک تنھا  گردنیبرم

عادت  رایھرچند بھ بودن درون ومپا  گرفتیضربانش شدت م گشتیقصر برم
 کرده بود

 
کنار ھم از پلھ ھا باال   یلیو ھانا دو طرف رو گرفتھ بودن و سوروک و ا ایھا
با عجلھ جلو  اینکرده بود..مار ی با قبل فرق یزیچ شھیھم نی..سکوت بود عرفتنیم

 ..رفت شوازشونیپاومد و 
 شاھزاده و ملکھ من نی :خوش برگشتایمار

  شیرو دوست داشت چون تنھا خانواده ھمسر ایزد از تھ دل مار یلبخند  یلیا
 ...بود

 جون حالت خوبھ؟؟؟  ی:ممنونم ماریلیا
 :خوبم ملکھ مچکرمایمار

 ..دو طرف شونشو گرفت  یلیتکون داد و برگشت طرف ا یسر  سوروک
 ..کنم تو برو استراحت کن یدگیرس یبھ موضوع  د یبا نم زمیعز یلی:ا سوروک
 ..دی کن لکسیطرف عقب:کامال ملکھ رو ر برگشت

 ...اما ام یبا تو ب  خوادیزد و دستشو فشرد:ھرچند دلم م یلبخند  یلیا
 یلیا ییشونیلحظھ بھ پ ھی شوی شونیزد و پ یحی:اما دستور شاھھ..لبخند ملسوروک

 ..شد  دیسوروک گاپد د فقط عچسبوند کوتاه چشماشونو بستن...و ب
 
دخترا من خودم از پسش   یھ  ینگاه کرد:ھ شخدمتای و بھ قطار پ د یکش ینفس یلیا

  د یاستراحت کن دی بر امیبرم
 ..ملکھ یول
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 ..خواست منھ  شھی نم ی:طوریلیا
 ..دستور شاھزادست نیجلوتر اومد:سرورم ا ایمار

بود   یلیخصلت ا نیا  نبود بی..عجایزد و دست گذاشت رو شونھ مار یلبخند  یلیا
 ..رنیباعث شده بود کھ عاشقانھ ملکھ رو بپذ نایو ھم

 
 ایجون توھم ب  یبا من مار ای..ھانا جون فقط تو بگھید  دی:بریلیا

 ..رو شونش انداخت و جلوتر اونا رفت  فشویک یبا شاد  بعد
 نمکھملکھ با یل یکرد:خ یتک خنده ا  ونیھ بک
 ..دی د دی:بارز
  یجلسھ ا د ی از خدمت ملکھ برگشتم با نکھیبعد ا دی کن ر:بک رز ھمھ رو خبایمار

 برپا کنم 
 ..رفت  گھید  یا ھیبدون اطالع و
. 
. 
 
 ..شششیو موھاشو رھا کرد و چند بار پخش کرد :اخ دیپوش یلباس راحت یلیا

 ..:ملکھ..ھانامھانا
  تو  ای:بیلیا

 ..کرد و جلو اومد م یرو تخت نشست ..ھانا تعظ  رفت
 یقرار بود تو دوست من باش  نایا خوادی:بابا نم یلیا

 ..:بلھھانا
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جعبھ  ھیاوردش رو گبل نشست و خودش با    د یبلند شد رفت دستشو کش یلیا
 ..برگشت

 نی ا ھی:چھانا
دادن   ھیصدف تو رسم ما ھد  ایتو و مار یبرا ارمیعااااالمس گفتم ب ھی:صدفھ یلیا

 ..ھینشون دوست
 ..لبخند زد  و

 :چھ خوشگلننن ھانا
 ...یلی رو از روش کنار زد...خ س یخ یبرداشت تو مشتش و شنا  وچند تار یلیا

 ..قشنگھ  یلیخ نیبرداشت:ا یدو حلزون  ھیھم  ھانا
 
 ھھھی:اره..بازم ھست کلیلیا

 ھستم  ایملکھ مار+
 ..یموقع اومد تو چھ بھ ایبرگشت طرف در:ب یلیا

رو اکھ متوجھ شد ھان یلیزد ھانا خودشو جمع و جور کرد..ا یحیلبخند مل ایمار
 ..خلوت کنھ ایفرستاد فعال بره کھ با مار

 سرورم   نیداشت ی:امرایمار
 ن ی..بش ایب رونیب نیو قوان تی..از رسممیگپ بزن کمی :فقط یلیا
 

 ...با اکراه جلو رفت و نشست ایمار
فقط  یکارم خنده داره ول دونمی...مدونمی نگاھش کرد:من ھمھ مقام تورو م یلیا

 ..میامشب دوتا دوست و خواھر بش
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  یرگھ ھا ایدقت کرد مار شتری...و بختیر یدن ینوش یلیفقط نگاه کرد ا  ایمار
 ..سوروکم داشت مخصوصا نگاه نافذش یاخالق

 ..داد دستش انوویبگھ ل  یچ دونست ینم
 :ممنونم ایمار

 ؟ یزن یرنگ م ای نجورهیتو موھات ھم ی:نوش جون...ماریلیا
 

 ..بود دهیرسپازش  نویسوال جا خورد فقط رمئو ا نی از ا ایمار
 :سوال ھمھ انسان ھاس؟ایمار

 ..دیشا دونم ی:نمد یخند یلیا
 :رنگ خودشھ ایمار

  یپول بد  یوقت بزار  یکل دیما با ی ایقشنگھ دختر محشره تو دن یلی:واووو..خیلیا
 سوزونھ یموھاتم م ادیخوب در نم نطوریتازه ا یرنگ کن

 
 ..حرفا نزده بود نی ا زا یتا حاال با کس ھیچھ سواالت کردیبا خودش فکر م ایمار
 .بدم  بشویرنگو؟ترت نیا  نی:دوست دارایمار

 :سوروک ندارهیلیا
 ...:اھاایمار

 خانوادت؟ ؟ازیگی:از خودت برام میلیا
 ..گذاشت نییپا وانویل ایمار
مجاورم اواره شدم و   نیاما از سرزم ادینم  ادمی  یزیندارم چ ی:خاطره اایمار

 ..پناه شاھزاده بھ من مقام و منزلت دادن و
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 ...یبرادر یگوش داد:خب خواھر یلیا
  یداده شدم برا می تعل یاز بچگ تکون داد سرشو:نھ ملکھ...من تیبھ طرف ایمار

 ..در قصر یخدمتگذار 
 ..بھ تو اعتماد داره یل یسوروک خ ی:ھم...ماریلیا

 ..اکتفا کرد یچندبار پلکاشو باز و بستھ کرد و تنھا بھ لبخند  ایمار
 ..توام  یزیوردم واقعااا خب بگو چا:من حرف کم یلیا

 ..:من اجازه صحبت ندارم سرورمایمار
 .....لطفادمیدستاشو گرفت:من بھت اجازه م یلیا

سوروک در اتاق ظاھر شد    کردی داشت محبت رو حس م  ایکھ مار ن یح نیھم
 ..کرد  میبھ سرعت قامت راست کرد و تعظ  ایباال انداخت..مار یی..ابرو

 ..:شاھزاده منایمار
 ..بھ نشون سکوت باال برد ستشود
 ادی کرد:من ازش خواستم ب  یداور  ش یپ یلیا

 ی :مرخصسوروک
 ..نگران اتاقو ترک کرد ایمار

 اد یجلو اومد:گفتم کھ من گفتم ب یلیا
 گفتم خانم دکتر  یزی :مگھ من چسوروک

 
ترس   ینگفت یزیچسبوند  و دستشو دورش حلقھ کرد:چ نشیخودشو بھ س یلیا

 ..داشت
 ..ینگران ی:از چ دیگذاشت و چونشو بوس  یلیکمر ا و د دستاشو

 یخون یم ذھنمم یکنی:ھر وقت نگاھم میلیا
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 ..شھی:ھمسوروک
 یتا ک ایتو و مار نکھیا یشد و دستشو حلقھ گردنش کرد:نگرانم برا رهیخ یلیا

 ...دیحکم شده خواھر و بردادر نباش 
 ...سکوت

 ..شھیت حالش خوب نموق چیبفھمھ ھ ی:وقتسوروک
 ..اون تنھاست سوروک یلو:یلیا
 

 :من تنھام؟ سوروک
 ...ھی:چھ سوالیلیا

 :تنھام؟ سوروک
 ..:خب نھ ...من کنارتمیلیا

 :رمئو کنارشھسوروک
دنبالش رفت:اما حق داره  یلیرو باز کرد و از کنارش رد َشد..ا  یلیا دست

 خانوادشو بشناسھ
 ..دهی:زمانش نرسسوروک

درشتشو  کلی برانداز کرد ھ یلی.ا . یلیتنش کرد و اومد طرف ا شویمشک شرتیت
 ..مقابل خودش

 ..دوست دارم زود زمانش برسھ یلی:خیلیا
 ...بود ستادهیدست بھ کمر مقابلش وا سوروک

 شده؟  یزی:چیلیا
 :اره سوروک

 ...شدهی:چیلیا
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 ..:چشمات سردرگمم کردهسوروک
 ...زد:چھ قشنگ یلبخند  یلیا
 

 ..نبالشد   یلیزد و رفت طرف بالکن...و ا یلبخند سوروکم
 ..خونش دستش بود کیپشت سر نگاش کرد پ از

 ...تر شد کینزد
 ..:سوروکیلیا

 طرفش:بگو ملکھ من  برگشت
 ...حسم درستھ؟ گھیطور د ھیحرفت ..عاشقونھ بود؟اما نگاھت  ی:معنیلیا

 ...:غلطھسوروک
  رینباشھ...و ازم دلگ  یکیکالمت با مقصودت  ترسمیم شھیمن...ھم یدون ی:میلیا

 نباشھ  ایدن  خوامید مع ...ب  یباش
 

 ندارم  یا  گھی د یایدن  ییمن تو ی ای:اما دنسوروک
 ؟یشی متر شد:اما چرا سر درگم کی نزد یلییا

 ..طرف خودش دشیدستشو گرفت و کش روکسو
 ..اخ

 ..حواسم نبود  دی:ببخشسوروک
 ...نداره  بی:عیلیا

 یتح .. شمیم  جیگ شمیسر درگم م  نمی بیچشماتو م یوقت یچرا ول دونمی:نمسوروک
 ..یدکتر کالرک بود یوقت

 ...کالرک بودم ی:وقتیلیا
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 ؟یمونی:پشسوروک
  مھیزودتر دلمو ندادم بھت...تنھا اتفاق زندگ نکھیاز ا مونی..پش  مونمی:اره پشیلیا

 مونمیکھ پش
 ..بھ لب زد کیپ  سوروک
 :شاه بودن سختھسوروک

 
 ..:چرا سختیلیا

اشتباه  کی ی..حتیاختب ینشدست اشتباه کن فیدرش تعر یمونی:چون پشسوروک
 کشنده باشھ تونھیم
 ..اشتباھت نبودم؟ ی:من چ یلیا

باز  یباش نیاشتباه تر ی...حت یاشتباه من نیاما تو درست تر دونمی:نمسوروک
 ...ینی درست تر

خون خودش لباشو مھمون لباش   کی پ ینتونست خودشو نگھ داره و جا یلیا
 ...کرد

 
 

جلسھ رو بدون اطالع شاھزاده  نیا ایبودن کھ چرا مشاور مارھمھ در عجب 
 ..کردن  می بھ احترامش بلند شدنو تعظ  ایبرگذار کرده ..با اومدن مار

  یکھ قصر دارا میدونیلطفاو امزمان خودش نشست:دوستان ھمھ ما م دی نی:بشایمار
کھ ملکھ اوارد  یو محافظت از ھکتو الس چھ قدر مشکلھ..از مدت  ھی نیچھ قوان

بھ ھانا انداخت  ینگاھ  مین رهیم نیو احترام داره از ب تھخیقصر شدن نظم ھا بھم ر
... ھانا سرشو شنیتر م یروسکدارن روز بھ روز ع  کمونیدرجھ  یو محافظ ھا

 خوامیانداخت:مشاور من ازتون معذرت م



532 
 

  نیحواسش جمع باشھ ملکھ ب د یبا یکی نھی.مسئلھ مھم تر ا دبع یبرا ھتی:تنبایمار
 ..انسان ھا در رفت و آمده

االن  ینگھ داشتن ول تیدر امن نجاروی:با مشاور موافقم شاھزاده سال ھا ازر
 ھ ی اط یاحت یکارشون ب

 
  مواظب حرف زدنت باش یھ یداده بود و ساکت بود براق شد:ھ ھیکھ تک  بک
 وفتھیکھ ھکتوالس بھ خطر ب  نمینگفتم فقط در ترس ا یزی:من چرز

از عف  یل یملکھ باعث خ ھنکیبھ حرف اومد:صحبتا نصف نصف درستھ ا تارزان
حق با رز  یاز طرف ی..ول یو خودمون ھیخاک اریبس نکھیما شده و ا یبرا یھا حت

 .. یعاد یھکتوالسھ سلطنت سا ھا نھ زندگ جایھست ا ایو مشاور مار
 .. زد یا اون لحظھ فقط گوش داده بود پوز خند کھ ت رمئو
 ی دینظر نم بھینگاھشو بھش داد:ساحره عج ایمار

  حلقھ کرد:من نظرمو دادم قبال مشاور نشیستشو تو سد رمئو
شاھزاده واقعا  م یگزارش بد جنابیموضوع رو بھ عال نیا دی:مشاور بنظرم باایھا

 لکھ باشھسر م ریز یرابطھ شدن و ممکنھ اصال کلک  نیغرق ا
  نقدریا  نیکنیم   شیاسیداغ کرد:چرا س رمئو

پس قشنگ معلومھ طرفش رو   ید زای:مقامت باالس ساحره اما تو باز ھم ادمایھا
 ی ریگیم

 ی :توخوبرمئو
 :ساحرهایھا

 .دنی:قرار ما بھ حل بود نھ بھ ھم پر دیکوب زیشد و دستشو رو م یعصبان ایمار
 ..می:بھتره ارومتر حرف بزنبک
 م یھارو بھ شاھزاده انتقال بد نیا دی..بامیکن  ی:جمع بندرز
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 ..:باشھایمار

 ..جلسھ رو کنمینشم من ترک م تونیریاپ:با اجازتون تا مزاحم جمھ ومرمئو
 .بھ ھمھ زد و بلند شد   یپوزخند

  نی:رمئو بشایمار
 شنم؟؟ ی:اگھ نرمئو
 نگاھش کرد:دستوره  ایمار

 ؟ یکن ی :مجازانم مرمئو
  ستادهیجلوش وا نطوریچرا رمئو ا کردیگرفت درک نم ینگاھشو بھ سخت ایمار

 :ارهنباریا
 کن ھی ب نطبق اون ت  اریکتاب قانونتم ب رمئو؛پس

بود...اما با   بیبراشون عج یکم  ھی..بقرونیزد و رفت ب ایمار یبھ صندل یا تنھ
 ساکت شدن اینگاه مار

 
. 
. 

 یخیکتاب تار  یشکلک ھا و نماد ھا یرو بستھ بود و کف دستش رو رو چشماش
  کیمطلق بود در  یکیاطرافش فقط تار یای...دنداد یحرکت م یخاص وهیبھ ش

 !ق یعم ی لیمق خع  ای ادیز یلیارتفاع خ
 انیکھ روحشون داخل طلسم حبس شدھبود دور و برش نما ییکم موجود ھا کم

 ..کمرنگ یکل دود ھاشدن..بھ ش
شد..و بھ   گھی وارد بعد د یتمرکز کرد تا بالخره روحش از جھان سھ بعد شتریب

 ...مالقات پرداخت



534 
 

 ...شاھزاده سوروک یکیبھ شاھزاده آسمان ھا الھھ تار  میفرستیم دور
 س یبھ روح ات فرستمی:درود مسوروک

 
شده بود مقابلش زانو زد:شما   ل یزن تبد ک یکھ حاال از دور بھ چھره خاص   سیات

چھ  نیدارند و روح طلسم شده مارو آزاد کرد قتیکھ افسانھ ھا حق دی ثابت کرد
 ..اد؟یازمون برم یخدمت

در چھار .اما.. دیکن  ینگاه مغرورانشو روانھ کرد:سادس..آزاده زندگ سوروک
بھ من  یو در عوض نشان خدمت گذار دیبھره مند شمک  ی بانیچوب من از پشت

 !دیرو ازانھ من کن  ی..و..از نصف قدرت ھرکدوم بخشدیبھ گردن بنداز دیرو با
سوروک خدمت  یکیلحظھ ما بھ شاه تار نی انداخت:از ا ینگاھ روشیبھ دو پ  سیات
 ...می کنیم
کھ  یدادن در حال روشونویاز ن یدوم بخشکھر شی شونیپ یبا دادن دستشون رو و
اجرا کردن  شونویسوروک در واقع حکم بردگ گھیبا طلسم ھوشمندانھ د دونستن ینم

 !..بود  گشی د یھا  استیاز س نی!و ا
 
. 
. 
. 

استفاده کرده بود..بلند بلند نفس   ادیبازم ز شیاز انرژ کردی عرق سرد م تنش
 ....کھ در اتاق زده شدزدیم

 نم ی بب  ویکس خوامیبرو فعال نم یتس:ھرکس ھ سوروک
 ..زد یناخوداگاھ  یلبخند یل یا یصدا  دنیشن با

 ..یخوایبودم شما اجازه نم سوروک؛گفتھ
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کرد   یدکمھ لباسشو بست و سع عیاومد داخل سوروک سر شی پزشک فی با ک یلیا
 ..دیلرزیبدنش م  یھنوز کم  ینشون بده ول یعاد

 ودم؟ بیم   دیبود کھ من نبا یچھ کار نی:خب ا یلیا
 

محافظت از  یداد:فقط برا  ھیخودشو بھش تک یل یبراش جا باز کرد ا سوروک
 ...یبش یز یچ چیھ ریدرگ خوامیتوئھ..و بخاطر خودتھ کھ نم

حال   نمی بب  کمیکھ دارو ھاتو بدم..و  ید ی:اھا چشم چشم..حاال رخصت میلیا
 خوبھ؟  تیجسم
 ..:بلھ خانم دکتردیخند

 ...د یکش دراز
 ..اول مشغول شد یوز ھارمثل  تی با جد یلیا
 ..:سوروکیلیا

 :بلھسوروک
 ..کنده کم ی:نبضت یلیا

انجام   یکار ھارو مجبور  یلی خ دیکھ تو شا دونمی..من مزمیدر اورد:عز شویگوش
 ...یکنیحالتو نم تیاما من نگرانم تو رعا یبد

 ...سکوت
 یلی:من حالم خوبھ اسوروک

  دتویشد  یگاه گاه سردرد ھا  کھ دونمیم  مارمیسوروک ھم بھ عنوان ب ست ی:نیلیا
من کنارتم ما بھ ھم    نجامی..من انی...دستشو گرفت:منو ببستی ...الزم نی کنیم  میقا

  نیتر یقو یھست  یمن تو ھمون مرد قو  یبرا می بش  فمیو ضع ری...پمیاعتماد دار 
...پس حالتو از سازهیمن و بچھ ھامون م یھارو برا نیکھ مطمئنم بھتر ایدنمرد

 ...کنم ی ازت خواھش م ونینکن ا  میمن قا
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 ..اروم دستشو نوازش کرد و بھ فکر رفت سوروک
...تو کھ خورمیبھ جانت قسم م نوی :من مواظتم ھم تو ھم بچھ ھامون...اسوروک

 ...ییاعتقادم اما قسمم تو یمن ب یدونیم
اگھ تو داخل   گمیم یو گاھ  ادیز  یلیدوستت دارم..خ یلی:من خدیدستشو بوس یلیا

 ..فقط اسم اون رابطھ رو د یشا یومد ا یمن نم یزندگ
 ...ادامش نده..دوست ندارم سی رو لبش گذاشت:ھ  انگشتشو

 ..یتو بخوا ی:باشھ عشقم ھرچد یخند یلیا
 خوام؟؟یم  یمن چ یدونی:مگھ مسوروک

کھ خواست ببوسدش   نیخم شد روش و خوابوندش:فکر کنم بدونم..اما ھم یلیا
 ..شدهی با تعجب نگاھش کرد:چ یلیسوروک فورا بلندش کرد و کنارش زد...ا

 بمون نجا یھم یلیپاشد:ا  ی..بعد تمرکز کوتاھسی:ھسوروک
 
آروم در رو با ترس نگاھش کرد ...سوروک بال فاصلھ پشت در ظاھر شد و  یلیا

بزاره تا  رونیملکھ پاشو ب  یدیو اجازه نم یداریچشم از در برنم  ایبست:ھا
 ..برگردم

 ..کرد یم ی تعظ  ایھا
 یراھرو یدر رفت و آمد بود تا بالخره تو ھی مثل سا یک یرات انیم  سوروک

 ھیموضوع چ ای:مارستادیا یکیتار یاتاقک
 ..نور ماه ریکھ دستش رو شده بود اومد ز ایمار
 :فقط نخواستم خلوتونو بھم بزنم ایمار

 ..ی:زدسوروک
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کوتاه و قانع کنندتو  لیبا ترس نگاھش کرد..و سوروک جلوتر رفت:دل ایمار
 شنوم یم
 
 سوروک میصحبت کن   دی:باایارم

 :جواب سوال من بود؟ سوروک
 ..بزنم  دیکھ با ھییحرفا ی:جواب سوالت توایمار

 ...بودن یپنھان نیو ا یرو انتخاب نکرد  ی:زمان مناسبسوروک
 یای شاھزاده و ھمراھم ب   یازم بگذر خوامی:ازت مایمار

 خب اری:بسسوروک
 

اعظم   یشگو یلھ ھست شاھزاده.پئ شروع کرد:چند مس یاز بردنش بھ نقطھ امن بعد
 ..ندارن ی ندیخوشا یخبرا

 ..کنجاو شد سوروک
حس   ندهیا ینحسو برا یروین ھیاعظم گفتن  یشگو ی:سرورم پایمار

 یو شوم وندهیپیاما انگار سرنوشتتون داره بھ وقوع م گم یم  نوی...متاسفم اکننیم
 ...رهیقراره ھکتو الس رو بگ

 ...عوض نشد  ینگاھش حالت تو
ھا تو وجودش بود ادامھ داد:شاھزاده...ممکنھ   دهیکھ از شن  یقیبا ترس عم ایمار

  خوامیبخاطرش بارھا پوزش م نکھیباشھ و قسمت بدتر ا ش ی در پ یخطر بزر.
اون زن  دیبھش احساس دار قایو شما عم  دن یطالعتون د یرو کھ تو یزن

 ..ملکست
 ...ستی ن نیا ری:غسوروک



538 
 

تا   دیدونیو م  د یشناسیاد:سرورم...شاھزاده منو متسرشو انداخت و رو زانو اف ایمار
  دی..با یحرفم...ول ی جونم بھتون وفا دارم...بار ھا حاضرم مجازات بشم برا یپا

   بگم...سرورم
 ییشگویدر واقع ملکست...پ ستی مربوط بھ شما ن ی چشمھ اون شوم سر

 ...ما بشنشد کھ ممکنھ ملکھ منجر بھ مرگ ش یوحشتناک
نگاه   گفتیم نارویبا عجز ا نیکھ رو زم  ایکرد..بھ مار رییتغ شحالت چھر نباریا

 ...کرد
 
 نیزد از زم ایکھ بھ گردن مار یخشم وجودش رو گرفت و با چنگ محکم  کبارهی

 ...ھوا معلقش کرد گلوشو فشار داد  نیبلند و ب 
 ...گوشش برد کی بود..و سوروک لبشو نزد ییدر تالش رھا ایمار

باور کن  گھیبار د ھیاز تو بشنوم فقط   اتویچرند نی ا گھید کباری :اگھ قط سوروک
 ؟؟؟ی...متوجھ شدکنمیسرتو با دندون از  جا م

چندتا سرفھ کرد و عاجز شد از حرف  ای..مارنیپرتش کرد زم یخونسرد با
 ...اھزاده..من...فقط...نگرانمبھ رفتن سوروک نگاه کرد:ش یزدن...با نگران

 گرفت شیگر و
 

  یلیا شیبرگشت پ  ی ا بھ شدت بھ فکر رفتھ بود...وقتمبود ا یعصبان  سوروک
 ..جواب سوالشو نگرفت یلیتمرکز نداشت فقط بغلش کرد...و ا

 
 یکھ کس سوختیاز درون نگران بود و م یگذشت و سوروک بھ حد یمدت
 یل یحاال ا یمحافظت کنھ ول یلیاز ا کردیاون داشت ھمھ جوره تالش م دونست ینم

 ...بھ شدت تکون داد و...سرشکشتیبود کھ اونو م
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از سرم ...با مشت تند تند بھ سرش زد و باز  رنینم رونی:اه چرا بسوروک
کھ اونو تو اتاقش    شدیم تیاذ ایمار دنی از د یتو گوشش بود بحد ایمار یحرفا

 ...دمحدود کرده بو
 سرورم؟ 

 لی شمع تبد نیدفعھ فقط بھ سکوت و سوختن پاراف کی صداھا  ای ھا یاومدن صدا با
 ..شد

 یدار کاری:چسوروک
 :سرورم ساحره ھستنایھا

 ادی:بگو بره...نھ نھ بگو ب سوروک
 :اطاعتایھا
 

 ..کرد و جلو اومد می تعظ  رمئو
 :خب؟سوروک

 :حالتون خوبھ شاھزادهرمئو
 ؟یاحوال بپرس ی:خوبم اومد سوروک

 :اومدم سوال بپرسمرمئو
 

 :بپرسسوروک
 ...زمان نیبھ مشاور تو ا اما سخت گرفتن کنمی:سرورم من حالتونو درک مرمئو

 :کدوم زمان؟سوروک
 ..ییشگویسرشو انداخت:پ رمئو
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بھ بھ  یخوای و م اتیاز چرند یقطع کرد:اھااااا پس بگو کھ تو ھم خبر دار  حرفشو
از   یرو خام کرد ایبا زبون چربت مار  دمیتا بفرستمت جھنم؟؟؟؟شا یخوردم بد 

 نباشھ؟؟؟ نتو یداستان ساختگ نیو ا یکجا معلوم خائن تو نباش
 

 یام نکنشاھزاده اگھ منو قتل ع ستم ین نایبا وحشت نگاھش کرد:من مرد ا رمئو
 ...رو بھت بگم یموضوع خوامیم

 شنوم یقبل بود اروم گرفت :م نیرمئو ع یخونسرد
بھ شما و ملکھ و  یکھ بھ زود  دمیرو د یمن فرزند پسر ییشگوی:در پرمئو

 ...یماز شو ی خبر دمی من ند شھی عطا م نمونیسرزم
 :فرزند پسر؟؟؟سوروک

 ھامو بگم  ینیب نھییآ جھیکامال نت دی:بلھ قربان.لطفا بزاررمئو
 

 پنھان کرد:خب جانشویھ  سوروک
  نیمن ا هھامو دربرگرفتھ..شاھزاد ییشگوی تمام پ یو وحشتناک  بیعج یروی:نرمئو

طالعشو نگاه  ایسیپارس تیکھ بھ رضا یداشتم زمان کباریاحساس رو فقط 
 ...انداختم 

 ..براق تر شد سوروک
 یقدرت ب کی کرد:من  س یشاھزاده...لبشو با زبونش خ دمیند ی خوب زی:من چرمئو

 دن یو نفرت بود کھ مانع از د نھیپر از ک  یجفت چشم کھ بھ حد کی..دم ی د تینھا
اعظم اون حرفارو بھ من و مشاور زد..منم اون  یشگو یپ یطالع شد...از وقت ھیبق
 ..ھا و طالع ھا  ییشگوی تو تمام پ کنم ی حس م رو باز دارم یتکرار روین

 ..نشون نداد یزیباشھ اما چ دهیبود اگھ نترس دروغ
 ...باشھ مونیحوا یلیخ  دیبود سرورم...ما با  نی:ھمش ھمرمئو
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 ؟ یدیاآلن گزارش م  نوی:تو اسوروک
 کنگ سرورم  جادیجو متشنج ا خواستمی:نمرمئو
 ..یتکون داد:مرخص یسر
کھ  ییشگویقسمت از پ نیا نش شلوغ شد اما دوست داشتھذ  قایرفتن رمئو عم با

حاملھ  یلیا یبھ زود ینیبود  ن،ور یباشھ...اگھ ا یواقع  شنیصاحب فرزند پسر م 
 ..شد؟؟؟یم

 د یبا دونستی....و نمکردیحالشو دگرگون م یبد بعد  یکرد اما...دوباره خبرا ذوق 
 رو برگردونھ  ایسیپارس  خواستیکنھ فقط م  کاریچ
. 
. 
. 

اما قبل سفر  رفتیبھ سفر م دیگرفتن و عمل کردن بود با میزمان درست تصم االن
نداشت پس اون حرفا کھ  یشک  چیرمئو ھ ییشگویرو ازاد کرد..اون بھ پ ایمار

 ی قصرو برو برا یلیا  ی برا یبا نامھ ا نیھم  یبود برا ی ریگ می زده شد زمان تصم
شھتا بتونھ خانوادشو ب برورو تینامعلوم ترک کرد...و رفت کھ با واقع یسفر

 حفظ کنھ
 ..العھ بود کھ در اتاق زده شدتو اتاقش در حال مط  ایمار
 ھی:کایمار

 ھستم  رمئو
بودنشو حفظ کنھ اما نا خوداگا خودشو مرتب    یجد افھ یکرد ق یسع ایمار

 تو  یایب یتون یکرد:م
لج افتادن   یسر چ دونستی باز شد دل تو دل نداشت  کھ نگاھش کنھ خودشم نم در

 ..ھماب
 .ستادی کرد و مقابلش ا یرغبت  یب می تعظ  رمئو
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 مشاور   نی:کارم داشترمئو
 !تو صورت رمئو فقط غرور بود ینگاھشو بھش داد..دلش تنگ شده بود ول ایمار
 نی:اره بشایمار
موھاشو انداخت پشت شونش و   شی شگیبا ناز ھم اینشست..مار یصندل یرو

 م یف بزنردرباره ملکھ ح  د یدستشو تو بغلش جمع کرد:با
انداخت بھش:فکر کردم تو جلسھ  یداد نگاه خاص ھیو تکزد   یپوزخند رمئو

 ھیروشن شد قض
بزرگ رو کھ  یشگویشاھزادس رمئو...پ ؟؟؟موضوعیفاز لجتو بردار شھی:مایمار

 ..؟؟ھیچ انیجر یدونیم
  یمورده ...چون اون با پا یب یلیاما شک تو بھ ا دم ی:اره شندیکش ینفس رمئو

 خواست خودش و با احترام اومد خودش  و بھ
 یبحث زندگ نباری...ایشده باشھ چ  نییتع شی نقشھ از پ نایاگھ ا  نھی:مشکل ھم ایمار

 ...صدھا فرا انسانھ
 نکن خودتو یبلده...قاط  شتری:شاھزاده خودش برمئو
  یط  یکن ینی طالع ب دیپاشد:حرفم تموم نشده ملکھ رو با ایشد از جاش..و مار بلند

 ..یراسمم
  ادتی  نوینھ؟؟؟انگار خودت قوان یکنی کھ نم یبرگشت طرفش:شوخ یاباورن با

اما   دونمینسبت بھش تورو نم م یندار یچی..اون ملکس اجازه ھ ایرفتھ مشاور مار
 ..من جونمو دوست دارم

  فرصتھ نیبھتر نیبرگرده ا یچھ زمان ستی:شاھزاده مسافرتھ معلوم نایمار
کارت  نیا یفرد دوم بعد شاھزاده بود وت فھیکار کث نیا ی کنی :احساس نمرمئو

 بھ اعتمادش؟ ستین انتیخ
 ..نجات جونشھ ی:براایمار
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 مسائلو؟؟؟؟  یکنی:چرا بزرگ مرمئو
 ؟؟؟یکنیم یچی از دستور سر پ یدار یستی:نگران شاھزاده نایمار

 کی ...رفت تو  یگاھ شھیم استتی ر یچھ قدر ادعا رهی نم ادمی:چ...نھ رمئو
 ...نسبت بھش کوتاه تر بود ایشماش قد مارچو زل زد تو  شی میقد

 :حرفاشو زد  یرحم یبا ب  رمئو
 ؟؟؟یباور کنم نگران ؟؟؟؟؟؟؟؟؟االنی:تو نگرانرمئو
 ...شنونیبا ترس اطراف رو نگاه کرد:م ایمار

!چطور اون زمان کھ گفتم  یتو خود خواھ یستی:بشنون ...تو نگران نرمئو
  تیفقط نگران دمید  یکینفرت و تار خطر ناکھ کھ واضح گفتم قدرت و  ایسیپارس

 !بود؟؟؟؟ یلحظھ ا
 ....:رمئوایمار

چون شاھزاده  یدفاع کرد ایسیلجاتمو ...تو از پارس لی:نھ خب بزار بگم دل رمئو
چون  یداشت یبود ..بھ ھمھ برده ھاش حس خوب  حشیبھش عالقھ نداشت تفر
جودش خواست  ورو خواست با تمام  یلیھھھھھ چون ان یلیبردش بودن...اما از ا

لحظھ اول  زمن خر نبودم...ا ایمار ی چون روز و شب تو حسادت بھش بود
 یطور جلو ھمھ بدش کن ھ ی یخوایم

..خودشم  شد یقضاوت م ایبود  نطوری...واقعا اشودیچشماش داشت پر آب م ایمار
 ..بود جیگ

  ای میدر نبودش ملکھ رو گول بزن یگیم یول یوفادار بھ سوروک  یگ ی:مرمئو
بھ  م یدار یز ی...درستھ سادس اون اما ما انسانا چینی بکشم تو مراسم طالع ب اجبارا

 ...دیاسم معرفت و وجدان کھ شما ندار
 ...:خفھ شوایمار

من بھ  یول  رمیپذیقانون اجرا کن با دل م  ی:نھ مجازات حرف زدنمم بعدا ط رمئو
کھ   یتیعقندارم اون فقط تو برخورد با مو یو بھ ملکھ شک کنمی نم انتیاھزاده خش
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کم کردن ترس ھاش  ی و برا ط ی...اون نبوده تو شراھیترسناکھ ناش الیخ  کی ھیشب
  یینا چرنده....چرنده کھ بخواد بالینرمال بسازه...ا یزندگ کنھیم یفقط داره سع

 !...کھ عاشق شد یاونم کس ارهیسر شاھزاده ب
 !؟ یزد:عشقو از تو چشماش خوند یپوزخند ایمار

  می دو نوع عاشق دار ی...چون خودم عاشقم...ولشناسمیو مق:نھ!فقط ادم عاش رمئو
خوب  یاشغال بودن در ط  یکیخوب بودن و  یکیتظاھر  یکیعشقھ  یکی

 ...!بودن
 حرفا تاوان داره نیبسھ...ا ییییییییکنی م یرو ادهیز ی دستاشو مشت کرد:دار ایمار

  یدزدک یریشبونھ م  یمن یبرا یگی م یریگی :عشقم تاوان داره!منو تو بغل مرمئو
کھ گفتم!کھ  یتو خود خود اون اشغال یحالمو بھم زد  ی!وایبوسیشاھزاده رو م

 ...!سو استفاده از اعتماد شاھمون کنھ خوادیم
رمئو دستشو محکم گرفت و پس   یدستشو تو ھوا مشت کرد کھ بزنھ ول ایمار
 ...زد

 کرد و اتاقو ترک کرد یمی :زمان مجازات احضارم کن مشاور اول!تعظ رمئو
کھ نھ چندان خوب بود...و   یکھ پر از اشک بود...و حال  ییموند و چشما ایارم

 ...تعادل نداشت
. 
. 
. 
 ...کردی بھ تابلو ھا نگاه م  قایدر حال گذر بود و عم اهیتو موزه قصر س یلیا

 ...کردیھرکدوم تفکر م  ستادی میوا کنار
 ...داستانھ کیبودن وسط   ھی:شبیلیا

 ...شد کیبھش نزد آروم
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 ملکھ اجازه ھست؟:رمئو
بود خوشحال بود  زاد یکھ رمئو آدم نیاز ا تینھا ی زد و برگشت طرفش ب لبخند

 کنارش
 

 ...پنھان کنھ شویبود اعصاب خورد نیکرد و تمام تالشش ا یمی تعظ  رمئو
 ...یکن می تعظ  ستین  ازی:نیلیا

  اما لطفا بھ من اعتماد کن و با من تا ستین یزمان مناسب  دونمی :ملکھ...مرمئو
 ...م یصحبت کن دیبا  ایب ییجا
چطور بھش اطالع   دونم ین نمو م ستیابروشو باال انداخت:کجا؟سوروک ن  یلیا

 ...بدم
 ..بدونھ دینبا چکس یھ ی کتاب خونھ .ول میری نم یدور ی:جارمئو

 افتاده؟؟؟؟؟ یسوروک اتفاق یشده؟؟؟؟برا ینگران شد:طور یلیا
بفھمن درباره  ھیبق دینبا ماا ستی ن ی..طوردینگران نباش کنم ی:نھ نھ خواھش م رمئو

 ..خودتون و شاھزادست لطفا
 
نداشت اما در ھر صورت قبول کرد و  یبا اکره نگاھش کرد اما حس خوب یلیا

 یل یمطمئنش کرد ھمھ جا امنھ از ا  گلیکھ م نیھمراھش رفت...رمئو بعد ا 
 ..نھیخواست بش

  کنم ی ه رو ندارم خواھش مزاجا نی...چون ا  کنمینم یی رایپذ دی:ملکھ منو ببخش رمئو
 ...دمی اخر سر جواب م دی و نپرس دی نگ یچیحرفامون...ھ انیتا پا

 
 ...کرد  دییتا یلیا

 ..بگھ و چطور بگھ از کجا بگھ یچ  دونستیکالفھ بود و نم  رمئو
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 ......نھ نھ بزار از اول اول بگمای:ماررمئو
 ...دیکش یقینفس عم  دیکھ بود خورد و دستاشو بھم مال  یاب وانیل

 زیکھ فقط حاکم منطقھ ھکتوالس بودن خوشگذران و خونر ی:شاه سابق زمان رمئو
ھا ...اون زمان  یبودن مثل ھمھ ھکتوالس  بلیخوشگذران خبره کھ س کیبودن و 

 ...نبود شب نبود طلسم شده نبود یقلمرو پنھان کیھکتو الس 
 
 ...بود اما احترام گذاشت بھ حرف رمئو دیجد  یلیا یحرفا برا نیا

 کیھا اونجاست ..از  بلیس   یمعبد اصل ونانیاز سفر ھاش بھ  یکی :تو رمئو
 ..اد یخوشش م ستھیانیکھ پ یدختر معمول

 
...زد    کنمی اما کوتاه م ھی..طوالن ارهیبھ دستش ب خواستیمعشق نھ عالقھ اما  نھ

تموم خانوادشو کشت و اونو بھ اسارت بھ ھکتوالس آورد...اون دختر بار ھا 
داشت رو مخ پادشاه  گھیکردن د شی ار بر اومد و ھربار بازم زندانردرصدد ف
 ...بزنھ ب یبھش آس  زاشتینم میحس ھی یول رفتیساراک م

 
د  درخواست ازدواج دا یحسش عشق نبود  وقت یکم پادشاه بھش دلبست ول کم

 کرد یدست رد بھش خورد اما اون اجبارا ازدواجو برپا کرد ملکھ گاھش تظاھر م
بھ ساراک کھ ازش متنفره..زمان  گفتیاما روراست ھم م ھیو عاد ھخوب یھمھ چ

 ... تدلبس قایو عم شتریگذشت باردار شد ...اون زمان پادشاه ب
 

 ...انیم ا یدن یریومپا یدو قلو ھا دیکھ رس مانیزا زمان
 ..اومد سوروک براش گفتھ بود ادشی نجاشویا یلیا

 ..رونط ی:مادر ھم در سالمت بود بچھ ھا ھم ھمرمئو
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بدن...اما    ھیمردم اومدن با بزرگ رتبھ ھا کھ بھ نژاد برتر کھ ساھا باشن ھد تمام
شد   کیکھ رفتن تا قدرت و جادو بھ شاھزاده سوروک بدن ...ھمھ جا تار  نیبعد ا

  یارایاز  ی اریھکتوالسو فرا گرفت بس اهیس  یھا رویو ن نیاطیطوفان شد تمام ش
ھا با وحشت   شگویپ نیبزرگتر کھبود  ساراک توسط ساعقھ سوختن....و اونجا

روحو  نیتر اهیکھ س ھیطالعو داره و کس نیپسر شومھ بدتر نیگفتن کھ ...ا
اما   ستیو تھ طالعش معلوم ن   کنھی دست خودش م  ریداره...و ھمھ قلمرو ھارو ز

 !ھیسر شار از بدبخت
 
 ...نگاھش کرد ادمھ داد حرفاشو یمات گوش دادن بود...رمئو وقت یلیا

:مردم وحشت کردن و دستھ دستھ ھکتوالسو ترک کردن...مادرش اجازه سر ورمئ
 ی مردمو راض  کردنیم یشاه و ملکھ سع یطرفدارانداد بھ بچش..و   یستیبھ ن

...بھار و تابستون  دی ند دویرنگ روز و خورش گھیکنن..از اون رور ھکتوالس د 
 ...پنھان شد  نش ینداشت و سرزم

 
البتھ فقط بچھ ھاش   شیھ ملکھ دل داد بھ زندگ ک یماجرا نبود زمان انیپا نیا

 ی بود و از جنس خود ملکھ...اونو تو دام انداخت و نقشھ بد زادیکھ آدم ی خدمتکار
 ...کھ باعث شد چون ملکھ احساس گناه کرد خودشو بکشھ ینقشھ ا دیکش
 ...شدیم وانھیبعد اون شاه کم کم داشت د و
 

بھ  یمادرش شد حس اشتباھ ھیال شبمھا بزرگتر شدن ...اما چون دختر کا  بچھ
 ھی...بماند اون قضبود  دهیدوباره تو دخترش د وجود اومد درباره شاه اون ملکشو

 اناتویسالش شد ...و جر ۱۷شاه مرد و شاھزاده   یمن درباره شاھزاده بگم وقت
 ...انویمخصوصا ملکھ مار دکر دای پ زینسبت بھ ھمھ چ یقی...تنفر عمدیفھم
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گفت احساس و   یو ھمھ چ نیتنفرشو نسبت بھ آسمان ھا و زم ی.وقت.:ملکھ.رمئو
شد اون زمان تمام   دهیاون پسر مرد و قسمت اول طالعش بھ چشم د یتودل 

پر شد کھ   یاھی و س یھا بھش قدرت دادن و اونقدر با نفرت و سنگدل یاھیس
کم   ھا تو سن تسالش بود کھ تو رقاب ۲۰گرفت و   یشیقدرتش از ھمھ قلمرو ھا پ

و  نیتر بایز نیقلمرو رو گرفت...شاھزاده سوروک بھ جذاب تر ۷ ی تاج گذار
  یکھ فقط خودش داشت...ب  ییبود با چشما خیطول تار ریومپا نیاغوا کننده تر

بھ   دیخواست بود و با یھرچ  شتریو ب شتری اون اونو قدرت مند کرد...ب یاعتقاد
 ...دی.....تا بھ تو رسدیبا اوردیدست م

 
اصال شک ندارم معجزه بود   نیعاشق توئھ و من بھ ا قایا شاھزاده عمک:ملرمئو

شد   اهیاعتقاد و روح س یدر اومده...ھم ب قتیشد دو پارت از طالعش بھ حق یول
 .......و اآلننیھم قدرتمند تر

 ؟؟؟ ی:و اآلن چیلیا
کھ از سر  میدار  یبگم...قبل اومدن شما ..حام نوی:اآلن ...صبر کن اول ارمئو
 ی دختر نیاون ب ارهیشاھزاده م یدخترا رو برا نیباتریز ردهگ یم یچاپلوس ورسم 

اون ملکست   دیشا کردنیداشت ھمھ تصور م یبود کھ سن کم  ایسیبھ اسم پارس
طالعشو  کروزی ازش حس کردم   یبد  یبھش نداشتم انرژ ی...من حس خوب

 یوقت  داحساس بدم تموم ش  نیا ی...اون ترسناک بود و پر از خشم....مدتدمید
 کیقسمت تار گنیھا دارن م ییشگویکرد شاھزاده...اما پ  دیرو تبع  ایسیپارس

قدرتمند ....و شوم و پر از   ی...زن وندهیپیسرنوشت شاھزاده داره کم کم بھ وقوع م
 ...نفرت

 
...اما ملکھ روراست باشم...نظرا سمت شما دونھینم یکس دونمی:نمرمئو
 ....دهیچرخ

 
 ...خوامیمن فقط سوروکو م یچی ال قدرتم ...نھ ھب:من؟؟؟اما من نھ دنیلیا
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... اما   کنمی از شما احساس نم  یبد ی:من بھت اعتماد دارم چون اصال انرژرمئو
جامعھ  نیب  نجایا یفقط ملکھ باش نجایکن ا یسع گمی دارم م یملکھ در اوج وفادار

ھرکسو نشونش   گاهیخونخوار ھا اصال عطوفت جا نداره محکم باش و جا
فقط ملکھ  یول  دیببخش وجسارتم کنم ی ...خواھش م ستیدرکار ن نجایا یفاقت ربده...

...منم کمکمتون  دی نجات بد د یشما باشاھزاده رو  کیطالع تار  دیشا دی ..شادیباش
طالع  یچون تو دی شیفرزند م کیشما صاحب  یملکھ بھ زود نی...و اکنم یم

مردم   د ی ستیشاھزاده با محکم ...و کنار یلیخ دیشاھزاده افتاده...لطفا محکم باش 
دشمنشن  گھید  یقلمرو ھا یھکتو الس عاشق شاھزادن و پر از طرفدار ول

 ...مخصوصا قلمرو ولف ھا
 ...صحبتشونو قطع کردن گلیاومدن م  با
مشورت با شما  یجادوگر  استر برا یببر یملکھ رو از در پشت دی:رمئو باگلیم

 ...اومدن
 

 ...ھم پاشد   یلیبلند شد و ا رمئو
 .. خودمون بمونھ ...لطفا ملکھ نی مالقات ب  نی:اوئرم

 ..امیم دنتیو باز بھ د کنمیات فکر مزد:درباره حرف یلبخند اروم یلیا
من   نیاینھ دنبالم ب دیکھ منو احضار کن نھیدرستش ا یمن..ول ی :ممنونم بانورمئو

 ..گھی د  دی...بردمیبھتون م  دیدرباره ملکھ شدن بدون دیھر آنچھ کھ با
 ...رفت گلیھمراه م یل یکرد و ا ش یھمراھ یمیظتع با
 
. 
. 
. 
. 
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 نگانیچ یمعبد روستا یراھ تری ھمراه رانندش پ  شی صیشخ یما یاز فرود ھواپ بعد
سوروکو   یعاد ی روستا با اون لباس ھا  یشد..مردم بوم لند یدر شمال شرق تا

 ...بستیغر کیکھ اون  دونستنیفقط م  شناختن ینم
از اومدن سوروک کاھن  ھی شدن...و بعد از اطالع دھا وارد دروازه معب محافظ 

حضورش  یرای پذ  کردیو بھش خدمت م شناختیکھ سوروکو م بزرگ معبد
رفتن تا   ای سیدنبال پارس یکاھن محافظا و افراد مخف شیموندن اون پ یشد...و ط

 ...مجددا برگردوننش قصر
 

وطھ حتو م  زدیدستشو پشتش گذاشت بود و ھمراه کاھن ولک قدم م سوروک
 ..بزرگ
...اما چرا سر  دمیدیم یت خاصتدارکا نیداد ی:سرورم اگھ از قبل اطالع مکاھن
 ..زده

  نمیبزنم بب یدارم فقط خواستم بھ تو سر یا گھی :ممنونم ازت اما کار دسوروک
 خدمتگذار ھارو   یکنیم تی ترب یدار یچطور
 ..درک یچاپلوسانھ ا م یگذاشت و تعظ  نیزد و عصاشو رو زم یلبخند پھن ولک
 ...خدمت بھ شمارو داشتھ باشن شاھزاده ق یکھ ال  دمیآموزششون م ی:جور ولک

 ..زد:خوبھ  یپوزخند
 ..و ھانا با عجلھ اومدن سمتش ایھا

 شدهیطرفشون:چ برگشت
 ...بھ ولک رو داد یبا اشاره سر اجازه مرخص و

 :خبسوروک
  یزیروستاس و اونجا کن  یاز بزرگ ھا یکیدر خدمت  س ی:سرورم پارسایھا
 ...ستیدر ارتباط ن یبا کس می کرد ق یاونطور ما تحق کنھیم
 ...تازه ھم زده شد یو تارزان حرفا ونیبرگشتن بکھ با
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رو  ایسیکھ پارس نھیدر ادامھ صحبتش اضافھ کرد:شاھزاده نظر من ا تارزان
 م ینظر داشتھ باش ری ز نجایھم

داشتھ  یآروم ا :موافقم شاھزاده ممکنھ برگردوندنش بھ قصر و ھکتو فقط نونیبکھ
 ..بھ سرش بزنھ ییباشھ و واقعا مھم بشھ و فکرا

 ..: درستھ سوروک
بھ ھکتوالس   ارویسی اگھ الزم شد پارس م ی دیادامھ م قاتمونی:شاھزاده ما بھ تحقایھا
 ..رش بدنکھ ھر لحظھ مشکوک رو گزا  م یذاریم نجایرو ا یافراد میاریم

و نبود   نیما قصر رو ترک کردش:با محافظ موافقم بنظر من چند روزه کھ تارزان
 ..ستی دلرحم ھستن درست ن اریشما در قصر با وجود ملکھ کھ بس

 ...دیرو بھ ما بسپار ھیقض نی:ابک
 ...کردیکار م ھیفکر کرد ...ذھنش برتر از بق یکم سوروک
 نیدار گھید فھی وظ  ھیخب اما  اری:بسسوروک
 می:در خدمت گذارتارزان

ھرجا کھ  د یکن دایادر حروم زادش..اونا رو پرو ب فی:اون تولھ گرگ کثسوروک
 ...ھستن
 ..با تعجب بھ ھم نگاه کردن ھمھ

 ..ندارن م یقدرت چ ینابود شده ھ شونی:قبلتارزان
 ... :اما من با نظرتون ھم نظرم شاھزاده اطاعت ونیبکھ
 ...نی خوایکھ م شھی:ھمونطور مایھا
 ..مرخص شدن اونا تارزان موند با

 ن؟یاحساس کرد یزیرسم چرا ذھنتون رفتھ سمت اونا..چ پب شھی:سرورم متارزان
مدت از نقاط ضعفھ دربرابر دشمن...ما مدت ھاست   ی:غفلت طوالنسوروک

 ..دی کن داشونی پ ع ینکرد...سر یتوجھ یب دی..پس بامینکرد ی ریگیپ
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 ...شاھزاده کنمی:اطاعت متارزان
گرفت از   م یصمترفتن اونا بھ اقامتگاھش برگشت و تمام وقت رو فکر کرد و  با
و   فتادیم  یلیاصرار و چھره متسلسم ا  ادیاستفاده کنھ.اما  ینی ب ندهیآ یبرا روشین

 ...شدیمنصرف م
 
 
 
 

  شدیمنتظر م دیجلوتر بره با ش یکھ بک از پناه گاه سا  دادیآفتاب سوزان اجازه نم
تر بشھ..و ھمچنان در تماس با رز و تارزانم بود..اما از دور نظاره  کیھوا تار

ھا بود تا خشک بشھ بنظر    وهیم کھیبود کھ مشغول پھن کردن ت ایسیپارس رگ
  یدار چھیماھ کلیھ دتورزش رو کنار ندذاشتھ چون ھنوزم بھ ش مومدیم

 ..داد یسخت راحت انجام م یداشت..و کارا
. 
. 
. 
اون   یتنگ شده بود ھمھ جا ییروشنا یتو فکر حرف ھا بود دلش برا یلیا

وضع رو اصال  نیبود و اگھ وجود سوروک نبود ا ھگرفت یکیرو تار نیسرزم
  یسر ھیرمئو براش تازه بود  یکنھ حرفا کاریچ دونستینم کردی تحمل نم

خواست یزد...م یرو ضربھ ا زشی..آونگ رو مکرد؟ی اعتماد م یبھ ک د ی...بازایچ
 ..سختش بود دستور بده یاونجور کھ گفتش ملکھ باشھ ول

 دره؟؟ یجلو  ی:کسیلیا
 کرد:در خدمتم ملکھ  می برد کھ محافظ بونو داخل شد تعظ نطول   ادیز
 نم یرو بب رمئو خوامی:میلیا
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 ..کنمی:اطاعت مبونو
رفت رو تخت نشست دستشو رو  دیکش یپوف یلیکرد و راھشو برگشت ا یمیتعظ 

 ..شکمش گذاشت
 ..کھ حاملم کنم یپس چرا احساس نم یبھ زود شمی :گفتش کھ صاحب بچھ میلیا
 ..کردیحس نم یزیچ یجا بھ جا کرد ول  یتفکر دستشو کم با
 .....دختره پسره آدمھشھیم یسوروک بچھ دوست داره؟اصال بچھ من چ  یعنی:یلیا
 ...بود کھ رمئو اجازه ورود خواست بھش اجازه داد ریسواالت ذھنش درگ با
 
 باھات کار دارم نینشست:بش یاز رو تخت بلند شد و رفت رو صندل یلیا

 بھش نشون داد نشست:درخدمتم ملکھ  کھ با دست ییجا رمئو
اما   دمیجا از حرفاتو نفھم ھیفکر کردم واقعا  یلیمن خ  نی:ببدیی ھم سادستاشو ب یلیا

 ی کنم..حت ی کھ بخاطر سوروک حاضرم ھرکار دونمیم یبفھممشون..ول خوامینم
 کنم؟ یباشھ جونمم بدم پس اگھ بھت اعتماد کنم اشتباه نم ازین

مطمئن    زادی..اگھ بھ خون آشاما وفادار نباشم بھ آدم.دم یم نان ی:بھتون اطمرمئو
 ھستم دیباش

 
 ..چکار کنم جدا از ملکھ بودن د یخب..من با لھی:اوم..خیلیا

 متونیوارد حر یکس  دیو نذار د یفقط محکم باش ست ین نیجز ا ی:واقعا کاررمئو
  دیو متقاعدش کن دی تالش کن شتریو ب شتریدرمان شاھزاده ب یبشھ و البتھ برا

طالعشون قراره   یروز مبادا نگھ داره..چون قبال ھم گفتم شوم یبرا روشوین
 .دیای ب رونیب ندفاجعھ سربل نیاز ا د ی...و شما باارهیفاجعھ بھ بار ب

و   کنمیکار م مارستانی...در واقع دوتا..من دارم تو بگھیسوال د ھی ی:راست یلیا
 ...نداره یخود سوروک مشکل
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من   ط یشرا ن یبا ا  دیعنوان ھکتوالسو ترک نکن چیھ ھعنوان ب چی:سرورم بھ ھرمئو
بھ  یشمانیبرسھ و اون موقع پ زی سحر آم یواراید نیبھ خارج ا ھیقض نی ا  ترسمیم

 نکاروی ا  دی...پس اصال نکن ارهیبار م
 
 ..یترسونی:باشھ...منو م یلیا

 .دیبرداشت نکن  یلطفا منظورمو بھ عنوان امر و نھ  کنم ی:فقط دارم آگاھتون مرمئو
چطور ممکنھ چون من احساس   یبھ زود  شمیمن بچھ دار م یکھ گفت  نی:نھ...ا یلیا

 .. کنمینم
  وفتھیاتفاق ب  نیا یشده کھ بھ زود ینیشبی امدن نگفتم اما پ ایدن  ی:لزوما بھ معنرمئو

 .. ستی از طالعش فعال مشخص ن یچ یھست کھ ھ یو فرزند شما فرزند پسر
 خوادیدلم م  یلیراستھ؟؟؟منم خ زا؟واقعایچ نیا ؟؟راستھی:تو طالع ھارو بلدیلیا

 ..طالعمو بدونم
کس جز شاھزاده اجازه نداره شمارو  چ یبا تعجب سرشو بلند کرد:ملکھ ھ رمئو

 ..ی احد چیلمس کنھ ھ
 ؟یلمسم کن دی:مگھ بایلیا

...و بھ عالوه ممکنھ تحت شتری ب دیشا یو حت تونیشانی:بلھ...دست ھا و پرمئو
 ..کارو ندارم نی...نھ من ابدا اجازه ادیریقرار بگ یفشار روح 

کمک  یل یخ ینیاگھ طالع منم بب دیخودم اجازه دادم اخھ شا گمی:خودم بھش میلیا
وک حرف  بھ خواست خودم خواستم سور گمیداستانا من م نی بکنھ بھ ا یبزرگتر

درباره   یحت  یبدون زایچ یلیواقعا تو طالع من درباره خ دیشا ده یمنو کامال گوش م
 ..مبچ
 

 ...بود نانیفقط اطم یلی با اکراه بھش نگاه کرد و تو چشم ا رمئو
 ..:اما سرورمرمئو
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اما حاال الزنھ کھ ھمھ جوره   اد ینم شی پ  یمشکل کنم یم نی:لطفا باشھ؟؟؟تضمیلیا
و بھ من اعتماد   ری پس کنارم قرار بگ  می ریسرنوشت شوم سوروکو بگ  نیا یجلو
 .کن

 :باشھ سرورمرمئو
 ام؟ یب دیبا یھ کبخو یلی:خیلیا

 ..کنم یداره خودم خبرتون م ی:مراسم خاصرمئو
 
 خودمونھ  نی ب نی:باشھ..پس ا یلیا

 ..شھیم نطوری:ھمرمئو
و   شتریذھنش ب یلیخواست و اتاق رو ترک کرد...و ا یرخصاجازه م یمیتعظ با
 ..شد ریدرگ  شتریب
. 
. 
. 

دم پلھ رو قرو حس کرد چند  ایلحظھ حضور مار ھی..یرفتن نییپلھ ھا پا از
کھ رو بھ نور ماه  دش یاتاقک مانند قصر د یاز تراس ھا یکیبرگشت زد تو 

بود و  یعصبان ادیاواخر از دستش ز نی اما ا زدی...دلش براش واقعا پر مستادهیوا
 ایمار دونستیچون م هتنھاش بزار خواستی وجود بازم دلش نم ن یحرص داشت با ا

..و  شناختیبود کھ خودش خودشو نم ن یداره و داشتھ و بدتر ا یتلخ یچھ زندگ
با  ایمار یخی  یشد موھا کی..آروم آروم بھش نزدگفت ینم نوی سوروک ھم بھش ا

 ..کردنیپرواز م  میو ھمراه ھر نس دنیرقص یباد م
 ی :چرا اومدایمار

سرش:نور   ستادپشتی ا یتر شد..و با فاصلھ کم کینزد نزد یحرف رمئو
 کنھ؟ یم  یرو برات تداع یمھتاب...چ
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 ..کنھینم یبرام تداع ویزیزد:چ یپوزخند ایمار

 ..کرد یشد و با انگشتاش باز رهیخ زشی کتقرمز بلند و نو یبھ دستاش و ناخنا  و
و دستاشو پشتش گره   ستادیاون وا ی..ھم راستادیبھ لجاجت دخورونش خند رمئو

 ..دیکش یزد نفس
رو ھر بار کھ  هدختر فوقالعاد ھی..من  زاسیچ یلیکننده خ یمن تداع ی:اما برارمئو

 .....و عاشق تر شدمدمینور مھتاب بود بوس ریز
 ..ومدیدر ن ایاز مار ییصدا
 ...تپھیبدجور م بندهیاون بوسھ ھا و اون دختر فر ی:دلم برارمئو

 ..شدیم   دهیتوش بغض د ینجوا شد ول  ایمار یصدا  نباریا
 ..؟ستیآشغال ن  ھیکننده   ی...تداعھ؟ییزایکننده چھ چ یتداع گھی:دایمار

 ..زنیم یآدما ھر حرف تی:تو عصباندی خند رمئو
 ..رو گرفت و برش گردوند سمت خودش ایمار ی ھا دست
  نیچھ قدر دوستت دارم بھتر یدونیاونا تنھا و تنھا حرفن..و خودت م ی:ولرمئو

 ..من یمشاور زندگ
 

 ..شد رهیبھش خ ایمار
 من تنگ نشده؟ ی:دل تو برارمئو
 :نھایمار

سفت چنگش زد و  ایتو بغلش...و مار دشی رمئو سفت کش وخندشون گرفت  ھردو
 ...و ھمونجا بغضشو رھا کردتنشو حس کرد. یگرما

. 
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روز پر از کار  ھیبعد از  دیتر کھ شد و اخر شب زمان خواب فرا رس کیتار ھوا
بود کھ استراحت کنھ لباس   سخت و طاقت فرسا بباخره اربابش بھش اجازه داده

کھ احساس کرد پرده اتاقش تکون خورده نصف مونده   وردایھاشو داشت در م
 ..شد کینزد هلباس رو تو تنش دومرتبھ انداخت رو شونش و اروم بھ پرد

.. پرده رو با ترس اما  ستی ن یزدن کار درست دینجاست؟؟دیا یکس ی:ھ سیپارس
 ..دی محکم کش

جلو  سرد بود خی ھیکھ شب یشخص با دستا کیکرد و  یاحسلس خفگ یناگھان  اما
 ..انداختش کیدھنشو گرفت و کشوندش داخل اتاق..و گوشھ تار

  ھیمقابلش سا کیتار یفقط با ترس بھ فضا د ینکش  غیاز ترس جونش ج ایسیپارس
 ..مشخص نبود  یزیبزرگ جثھ نگاه کرد..چ

 
فردا بعد از غروب پشت درخت  یکن  دایپ ییکثافتا رھا نی از ا یخوایاگھ م+
 ..دنبالت انیم  منتظر باش یپشت اط یح  السیگ

 ..یھست ی :ت..تو کسیپارس
 یک یدر حال ایسیبھ سرعت دور شد..و چراغ اتاق روشن شد..پارس ھیتنھا سا اما

تو اتاق گشت..و   دیبلند شد و با شک و ترد سی بازوشو گرفتھ بود با چشم خ
س برش داشت...و ھنوز بھ حالت نرمال ..ترد یکسو ند چیھ یصداش زد ول

دفاع   یبرا  شو..بدنکنھی داره نگاھش م  یم احساس کرد کسزبرنگشتھ بود..کھ با
 ..دی ند ویآماده کرد و بھ طرف در اتاق رفت..و پشت کمدا..اما بازم کس

 
. 
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. 
فرود  گھی د قھی:سرورم چند دقستادیا کی تار نیخدمت جلو اومد و مقابل کاب شیپ
 .میایم
 ..دست اشاره کرد بره با

بھ نشستھ   دهیاز حالت خواب یا زدن دکمھ ا بشو  یو صندل  دیکش  نییبندشو پا چشم
 ..کرد لیمتما
و پورت مخصوص نشست  نیرو زم ماشی بعد ھواپ  قھیاعالم چند دق  طبق 

 .نیاسکرتش کردن تا داخل ماش
 د؟ یگذاشت نیسوار شدن برگشت طرفشون:چمدان ھارو داخل ماش نیح
 ..سروروم بلھ+
 یبھ خوش سفر نیباز کرد:سرورم خوش برگشتر نویدر ماش تریپ

 ت ی:مچکرم پسوروک
  نیکردن..و داخل ماش شیھمراھ یاسکرت نیسوار شدن و بستن در دو ماش با

 ..داشتھ باشھ یدومرتبھ چشماشو بست تا استراحت مختصر
 
. 
. 
. 

  ستادهیو استقبال شاھزاده آماده کرده بود و بھ خط ا  یشوازیپ ی الزم برا  تدارکات
رو ھم آراستھ بود و اون  یلیصر بودن اقبھ محوطھ  نایبودن و منتظر ورود ماش

 ..رفتیاز لبش نم بایبود و لبخند ز ستاده یلب پلھ ھا ا ھیجلوتر از بق
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  شدنش ادهیزده توقف کرد..با پ خی یکنار استخر مجلل با فواره ھا یمشک نیماش
تر   ق یو عم ق یکھ عم  یتنھا با لبخند یل یکردن و خوش آمد گفتن و ا می ھمش تعظ 

خونھ   ھی نبودن قصر نبود  ت یجنع نیاالن ا خواستیدلش م  درکی بود نگاھش م
راحتش   رمئو یحرف ھا ادی یبود و بپره بغل ھمسرش ول  یعاد ییالیو
بش بود  رو ل یشمرده جلو اومد..و لبخند محو   ی..سوروک با قدم ھا زاشتینم

 ..انداخت یزی و افتخار آم دارانھیبھش نگاه خر ق یعم
 من  یبای:درود ھمسر زسوروک

 .... شاه من نیزتریعز یلپاش از لبخند برجستھ شد:خوش اومد یلیا
 ی تنھا موند خوامی:معذرت مسوروک

 ..ھیحالت خوبھ کاف  نمی بیکھ م ن ی:ھمیلیا
زد و با حلقھ کردن دستش   یاکتفا کرد و دست چپشو بوسھ کوتاھ یبھ لبخند تنھا

 ...کرد شیدور کمرش بھ داخل قصر ھمراھ
. 
. 
. 

ھم نشستن و اونا رو  کیرو براشون آراستھ کردن و نزد زیم  ییرایسالن پذ داخل
 ..تو خلوت گذاشتن

 ..از ظرف خونھ تازه براش پر کرد کشویپ یلیا
 ..رفع کنمش یبا چ  دیبا امویدلتنگ دونستمینم گھی د یاومد ی:اگھ امروز نمیلیا

 زمیعز یل یا  خوامیکنم.ازت معذرت م یبررس ویزی :الزم بود بمونم و چسوروک
 ت خوبھ؟دحال خو

 بھترم شدم  دمتید ی:اوھوم خوب بودم وقتیلیا
 ...دیزد و جامو و نوش یلبخند سوروک
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 رفت؟  شی پ ی:حالت واقعا خوبھ؟سفرت اونطور خواستیلیا
  کی افتی نبود منتظر در ی .سفر بدیداشتھ باش شیتشو  خوادی:بلھ خوبم نم سوروک

نھ..و   ایھ خوب بوده کبگم   یبھ طور قطع  تونمیسفرم بعد اون م نیا جھی خبر از نت
  وفتادین یگرفت و بازم براش پر کرد:تو نبود من اتفاق  یلیمقابل ا کشویدو باره پ

 در خدمت بھت کم نذاشت؟ ینبود؟کس یمشکل
بھ لطف ھمھ   یراحت استراحت کن یتونیخوبھ خوبھ تو م زیھمھ چ زمی:نھ عزیلیا

 رفتھ شیپ یخوب و عال یھمھ چ ایمخصوصا مار
 

 ..و رمئو شد ای مالقات با مار یو سرحال شدنش راھ یل یبا ا ناز گپ زد بعد
..و از  دادنیو رمئو مو بھ مو داشتن گزارش م ایو مار یداده بود بھ صندل شویتک

 ..دن یپرسیسفر سوال م
دور   لھی:سرورم با مشاور موافق ھستم واقعا خطرناک بود کھ بھ اون قبرمئو

 اومد یاز توش در م ییھا ھیاش ح بردیم یپبھ وجودتون  یشخصا اگھ کس نیرفت
 ..بود ازی:وجود خودم نسوروک

 ..دیدون ی:ھر طور شما بھتر مایمار
 ..یبرقرار شد کوتاه و لحظھ ا یسکوت

 د؟ یبھ من بگ یز یداد بھ جفتشون:شما قراره چ نگاھشو
 :نھایمار

 ..:بلھرمئو
ون چھ ا باال انداخت:و  ییخوب نبود..ابرو یناھماھنگ نیھم نگاه کردن..و ا بھ
 ھ؟ یزیچ

 ..من یھا ییشگویسفر و پ نی:درباره ارمئو
 ؟ یگفتھ ھاتو بھ من بگ   یخوای:و تو چرا نما یکرد طرف مار رو
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 د ی:سرورم دفعھ آخر من رو از گفتن حرف ھام منع کردایمار
 .نمتیب یرمئو داخل اتاقم م یمرخص ای.مارنطوری:کھ اسوروک

 اھزاده:بلھ شرمئو
 ..لسھ خارج شدججا بلند شد..و از اتاق  از

  ی.و بھ سرادیشکل ممکن حاضر کن نیباتریملکھ بھ ز یمن رو برا یا ی:ھدارمئو
 د یمشترکمون بفرست

 چشم شاھزاده+
. 
. 
. 
 ..بلند شد در رو بستن..سوروک جلو تر اومد یلیاومدنش داخل اتاق ا با

 :حاال حالت چطوره خانم دکتر سوروک
  مارمیداشتم از ب گھیکول د  یآقا یداوم رونیزد:از قالب شاھزادت ب یچشمک یلیا

 ..شدمیم د ینا ام
دستاشو دور گردنش گره زد و سوروک دور کمشو در   یل ی..ادیخند  سوروک

 خستس عشقمبھش زل زد:چشمات   یلیحصار گرفت ا
  یبرا گھید  نکاریچسبوند دوتاشون چشماشونو بستن ا شونشیبھ پ  شویشونیسوروکپ

 ..دیدت داشت..لبشو نرم بوسااز بس بھش ع ازین کیشده بود  یلیا
 ..خستس ستین ی کھ جز زشت ییھا ییبایو ز ای دن دنی:از دسوروک

 من؟ دنی:پس از دیلیا
 ..ستیتو اصال خستھ ن دنی:نھ نھ..خانم دکتر من از دسوروک
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جعبھ جعبھ بھ دست داخل شدن داخل ھر جعبھ   یاتاق باز شد و خدمتکارا نوبت در
  یلیاشت مثل جواھر کفش عطر لباس و ..ادقرار  زیچ کی بود  یکھ بلور یا

  .زبونش بند اومده.شدنیم دهیمرتبا مقابلش چ  یچشماش گرد شده بود و جعبھ ھا
کرد و سوروک احساس  یبھ سوروک و باز بھ جعبھ ھا نگاه م یبود با خوشحال

 ...یلیداشت از لبخند ا تیرضا
 ..رو زانو نشست یلیاز رفتن خدمتکارا ا بعد

 منھ؟؟؟ھمھ ھمشون؟؟؟؟؟  یبرا انی:ھمھ ا یلیا
 ..کرد نییسرشو باال و پا  سوروک
 ...بغ واشی :سوروک

 ..دور چرخوندش ھیتو بغلش گم شد.. یلیا  دنیحرفش با پر اما
 ..:آھستھ ترسوروک

  ادمی:اما طبق عادت عشقم من آھستھ رو بودن دیدوناخن کش نی و لپشو ب د یخند یلیا
 ..زمیرفتھ  کھ عز

 ..خواست خانم دکتر ت:پس خودت دلسوروک
 :معلومھدش یبغلش بود سرشو جلو برد و بوس زیھمونطور کھ آو ینیا
  یدندونا  دنیو با کش د یرو پوست گردنش کش زشویناخن ت اوردیطاقت ن گھید

 ...برندش رو شونش ادامھ داد
. 
. 
. 
کھ مثل شاخک تو  شیخستھ خستھ تو بغلش خوابش برده بود..احساس قو یلیا

رو تو تخت رھا  یلیآروم ا یل یوادارش کرد چشماشو باز کنھ..خ دیجنبی حشرات م
نشد..لباساشو تنش کرد و   داریب یخورد ول یتکون  یلیا  دیکرد و پتو رو روش کش
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بود..بھ   برگشتھاز اتاق خارج شد..احساسش درست جواب داده بود افرادش  
 ..وستیجمعشون پ 

 ..کردن م یو بک تعظ تارزان
 د ینی:بنشسوروک

 ..از خواستش نکرد  تیتبع
 :خبسوروک
  ینوع قدرت چیرو دارن و ھ یسخت یزندگ  ایو پرنسس آنال ی:سرورم کتارزان

اونو بھ  ییجا دیگرفت یچشم رو از ک کی شما  یکردم از وقت  یندارن من بررس
 ..کرده دایپ یمشکل روان  ا یو پرنسس آنال ارنیحساب نم

 ..کرد د ییسر تا با
کردم ارباب    ق ینظر گرفتم و تحق ریرو ز ایسیبک شد:سرورم من ھم پارس نوبت

نداره.. و   ی ا گھید زی چ چیھ یکھ فرصت برا کشھی ازش کار م یاون بحد دیجد
 م یبھ قصر برش نگردون کنم یازتون خواھش م  دیواقعا نظر من رو بخوا

پر مشقت اون بھ اون عادت داده اما  یخواستم بگم زندگ نویھم قای:دقتارزان
 درت بدهاون ق ھب تونھیبرگشتش بھ قصر م

 ..کرد تفکر
و  یآنال د یچند نفرو مامور کن نھیا  تونیبعد فھی.وظ رمیگ ی م می:دربارش تصمسوروک

و من احساس   ادیبرم ینظر داشتھ باشھ از گرگ ھا ھمھ چ ریرو کامال ز یک
 .ندارم یخوب

 سرورم کنمی:اطاعت متارزان
 راحت شاھزاده التونی:خبک
 د یرتون خوب بود استراحت کناک ری وقتتون بخ گھیشد:خب د بلند
 :ممنونم شاھزادهبک



564 
 

 ..دیو از خلوتتون لذت ببز دی:درآرامش باش تارزان
 ..ترک کرد اونجارو

 
چشم کرد از ھمکارا   نکشویدفتر اجرا داد و ع  لی بلند مدتو تحو یفرم مرخص

  یلیراننده منتظر بود در رو براش باز کرد ا  رونیکرد و اومد ب یخداحافظ 
اومد   یخوششون نم یل ی از ا ادمیھاش کھ ز  یفتی.ھم شنیت داخل ماشسبالفاصلھ نش

 ..کردنی کنار دکھ ارژانس با حسرت و طمع بھش نگاه م
 یدختر ھمش دوماھم نشده بود اومد سر کار  شوھر کرد اونم با کچ +

 ستیشوھر ن نایرو تو دستش مچالھ کرد:ا  یمصرف خال کباری  وانیل شونیکی اون
  نجگبابا طرف نشستھ رو 

 .گرفت شنھادی خوب پ یاز دوسھ تا دکترا  ینھ ول ای نی دی شن دونمیحاال نم+
 ..گھید شانسھ
 ..قطع شد شونیکیکردن  جی حسادتا و حرفاشون با پ ادامھ

. 

. 

. 

. 
 نھی آفتابو بب  تونستیحداقل االن م  بردیو از ھوا لذت م نییرو داده بود پا شھیش یلیا

افتھ   یم یچھ اتفاق دونست یھم نم یلیا بھ بعد خود ی ریداشت..از مس یحس خوب
 ..دیدینم  رویمس گھیچون د

 
بھ قلمرو  دیبنفش فھم یرعد و برق بلند و ھالھ ھا یشد با صدا ی خاص سپر زمان

و براش    دیدیرو م یھکتوالس وارد شدن..زمان عبور از دروازه ھا گذرا اھال
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.ھستن..با جلو  .و  ری و ومپا یآدم نما پر  یدرصد اسن چھره ھا ۹۰کھ   دی گنجینم
 شد  دهید اهیس ریقص ری رفتن مس

 
 ..باال بردن لشوی شد و وسا  ادهیتوقف کرد  پ  نی درکار نبود و ماش یحرکت  گھید
 ..:شاھزاده کجاستیلیا

 ..؟نیسروروم برگشت+
 ادیز ایکھ مار نیکھ سرشو خم کرد مقابلش..با وجود ا ایبرگشت طرف مار یلیا

عوض  نی رو براش داشت و ا  یاده ھمسروبھش عالقھ نداشت اما اون حس خان
 ..شدینم
 ..اره داخلھ؟ ایمشاور مار ی:خوبیلیا

 ..پشت قصر داخل محوطھ شوننیرزم یھا نیشاھزاده مشغول تمر ری:خایمار
 شش؟ی پ یبری:منو م یلیا

 د ییبفرما کنم ی :البتھ ملکھ خواھش مایمار
 
 .. ھمراه شد ایبا مار یلیا

 ن؟یمن ندار اب یھستن سروروم.کار  نجای:اایمار
 یبر یتونی:نھ میلیا

  یکیو اندام االست  یشد حرکات کامال حرفھ ا  رهینرفت با لبخند از باال بھش خ جلو
 ..حال محکم نیدر ع

تحمل   یلیفرو اومد..ا  یخاو نیرو زم اط یتو ھوا زد و با احت یچرخش ضربد ھی
 ..نکرد براش دست زد

 یارد یکردم چھ قدر تو آمادگ فی ک نیآفر نی:آفریلیا
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دستاشو پشتش گره زد و جلو تر رفت:بھ   ستادیزد و صاف ا  یلبخند یل یا  دنید با
 خانم دکتر جذاب نجاستیا یک  نیبھ بب

 زم؟یشد:حالت خوبھ عز یو وارد محوطھ خاک د یخند یلیا
 ی:من خوب ھستم .تو چطورسوروک

مدت اولش غر زدن بعد   ی گرفتم طوالن ی:منم خوبم.مرخصوستیبھش پ یلیا
 .ندش یراض

 م ین یبش می:خوبھ.برسوروک
  دنیخلوت نشستن..و با بار اط یح  یصندل ز یبالخره رو م رفتی کنارش راه م یلیا

 ..رو براشون باز کردن بنیبارون سا
 کاریبھ خودت من از دست تو چ یاریفشار م یباز تو دار یخوبھ ول  ی:آمادگ یلیا

 کنم اخھ 
 

 ..ذاشت گلبش  یزد و فنجون قھوه رو  رو ی تنھا لبخند  سوروک
 ..یکنی فکر م ی:بھ چیلیا

 ..یچیو ھ ی :بھ ھمھ چسوروک
بھ اشتراک  شمی..اما خوشحال ماوردمی:اومم..من کھ از جوابت سر درنیلیا

 ..یبزار
 ..دینشن یجواب

اونقدر آرومھ کھ انگار تموم    یکنار توام گاھ  یکرد:وقت نیریقھوه خودشو ش یلیا
 سکوت کرده باشھ ایدن
 

 ..کنھیوقت سکوت نم  چیھ ا یکل دن ی:ولسوروک
 ..باال انداخت یشونھ ا یلیا
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 ی :تو چرا نگرانسوروک
 ..ستم ی:نگران نیلیا
 ..مکث نگاھش کرد با
 ..خورده خب ھی :فقط یلیا

 نگرانت کرده؟ ی:چسوروک
 ..ھست یادی..مسائل زدونمی:نمیلیا

 ..بگو  شویکی :سوروک
 ..دونمی:واقعا نمیلیا

 ..کنھ؟یم  تتیاذ یزی؟چیناراحت نجای:ا سوروک
  ندهیکھ رمئو بلده آ  دمی..فقط..من شنھیعال زیھمھ چ ی:نھ اصال تو کھ ھستیلیا

 بگھ..راستش
 عنوان چی:بھ ھسوروک

 نزدم ھنوز ی:من کھ حرفیلیا
 تو مراسم جادو  ینیبش  یتو بدون ندهیا یکھ بخوا نیدرباره ا ی :حق ندارسوروک

 کرد:چرا؟؟؟سکوت یلیا
 کھ گفتم نی:ھمسوروک

 ..روکو:اما س یلیا
 یول یزیعز یلیبھ جانت قسم خ یلیافتھ ا یاتفاق نم نی:اما نداره.اصال اسوروک

 .تکرارش نکن گھی پس د دهیم  رییدرخواستت داستانو تغ نیا
گفت و بعد بھ بھانھ کار داشتن ترکش کرد..رفتنشو تماشا  یتنھا باشھ ا یلیا

 ..یبش  ریاز دستت بدم..و درگ خوامیکرد:فقط..نم
 ..ادامھ داد نشویاز نظرش بلند شد و تمر یلیدن اش  دیناپد بعد
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. 
. 
. 

 ..در اورد اتداخت رو تخت کتشو
فال عادت فقش دوتا حرفھ منم کھ بھ  ھی مگھ چ دهی م ریگ نقدری چرا ا فھممی:نمیلیا

 د یپوش  یا گھی کرد و لباس د زیگرفتھ..لباسارو تو کمد او شیجد گھید یل ی ندارم..خ
 ..موھاشو مرتب بست 

 ..اعصابم آروم بشھ کم یبخورم  یزیچ ھی  م:بریلیا
فراموش   ی..گاھ  خوردیو تند تند ھم م خوردیم ایداشت از خوراک ییرایسالن پذ  تو
 مھیرمئو صداش زد..اونم سراس دنیکجاست..با د  نجایو ا ھی تیتو چھ موقع کردیم

 جلو اومد:بلھ سرورم 
 لحظھ کارت دارم ھی  نی:بشیلیا

 :درخدمتم رمئو
 یکن یحاضر م ومراسمت ی:کیلیا

 ھم تموم بشھ احتماال فردا   یپاکساز  د ی:در تدارکم بارمئو
 ..:خوبھ.پس خبرم کنیلیا

 د؟ یفکر کن شتری ب دیخوایمکث کرد:ملکھ..نم رمئو
 ..گرفتم مموی:نھ تصمیلیا

 زارهیباور کن اگھ بدونھ زندم نم یآخھ شاھزاده چ ی:ولرمئو
 کھ گفتم   یکار ی:اون با من.تو تمرکز کن رویلیا

 ..:بلھ بانومئور
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 ..برداشت..رفت تو فکر یتوت فرنگ ھی چنگال  با
 
. 

.. 
خودشون نشستن..خدمتکار ظرف ھمھ  یطبق رتبھ ھا سر جاھا دنیشام رو چ زیم

 ..و رمئو یلی رو پر از خون تازه کرد جز ا
 ..باال بردن کاشونویپ

 :نوش جانسوروک
 ..آب کنارش گذاشت وانیل ھیو  د یساالد کش یلیا

 زیم یکنارما رو یروز ندهیکھ شاھزاده آ  کنمی:سرورم ھروقت فکر مدی ندخ رمئو
 شم یخوشحال م یلیخ خورهیغذا م

 م ی:درستھ بھ شدت منتظر ھستایھا
 ..لبخند زد یل یو ا  دیخند  سوروک

 ھستن  یو قو رکی:من شک ندارم شاھزاده جوان ھم مثل شما ز ایمار
کھ ھمھ بھش افتخار   ازمسیازش م یغذاشو قورت داد:درستھ من فرزند قو یلیا

 کنن
 ھارو  ییشگوی پ نید ی:سروروم شما ھم شنھانا

 ییشگوی:چھ پسوروک
 ن؟یشی پسر م ھیحب کھ صا نی:اھانا

 یزد و بھ پشت  ھینشد نگاھش رو داد بھ رومو و تک جاد یدرش ا یاحساس سوروک
 ساحره؟  نھی :نظر تو ھم ھمیمخمل یصندل
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 الھامات شده نی:بھ منم ھمرمئو
 یلیخ  دیبا زمیعز یلی:پس من و ایل ی زد و نگاھشو داد ا یدنپوزخ سوروک

 م یخوشحال باش
 
 یپسر ھیو دستشو گرفت:معلومھ..سرشو جلو برد و اھستھ گفت: د یخند یلیا

 پرورش بدم برات خودتم باورت نشھ اقا 
 ..دنیخند ھردو
ملکھ بھ ھکتوالس اومدن اوقات ما جالب   یبگم از وقت تونمیبھ جرات م ی:ولبک

 ینیریدادن ش ادیکھ ملکھ ھمھ مارو  نیتر مخصوصا ا نیه سفره ما رنگدتر ش
 م یبخور ادیز
 شترهیزورم ب کنم یحس م  خورمیم ینیریکھ ش  ی:اره اتفاقا از لحظھ ارزانتا

 کنھ؟یم ادیزورو ز ین یریش یعنی :سوروک
 :اره انگاررمئو

  دایبرد:خانم دتر زور منو ز ی لیگوش ا کی:عجب!بعد اونم سرشو نزدسوروک
 !از ما گفتن بود ستایبھ نفع خودت ن یکنیم
  ضمی مر یبرا ی چ دونمیزد:نگران نباش من قبولت دارم ..من م یچشمک یلیا

 !خوبتره
 

بھ پست و خوابگاه  یو دومرتبھ ھرکس  دیرس انیبا خوش بش کردن ھا بھ پا شام
ھمونطور  زدیحرف م دیاز بس بھ رمئو نگاه کرد و چون نبا  گلیخودش رفت م

 یضلع ۶ستاره   ط ی دقت تمام مح تیکتابا خوابش برد..رمئو با نھا یچوب رو پلھ
 ..ھم تموم شد یکرد و ستاره داخل نھییرو پر از ا

خط   اهیس زیو با سنگ ر دیدر مرکز کش  یمنظم ری رو کتاب جادو با نمک دوا از
 اطیاحت تیرو کھ گذاشت با نھا ننھیقطعھ ا  نیاخر..کردیمشخصو بھم وصل م یھا
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بازم نگاه کرد و با خوندن ورد ستاره در جھت  یکل ی اصلھ گرفت بھ نمافپاشد و 
 ...ساطع شد ایاز زوا یو نور سبز رنگ  دیمقابل چرخ

 ....حاال آمادست نیاز ا نمی:ارمئو
جز اجازه صاحب طلسم نتونھ   یمحدود کردنم دور ستاره رو خوند تا کس  طلسم

 ..وارد بشھ
مبل رو  ینازک رو یده بود پتو رخوابش ب نگاه کرد کھ کلیبرگشت بھ م 

بود کھ اصال   ییبرداشت و انداخت روش خودشم رفت داخل تخت..امشب از شبا
بود و قطعا  ده یفرا رس راینداشت..بھ ساعت نگاه کرد وقت خواب ومپا یحس خوب

چون ساعت مراسم تا دو   ادیب  خواستیاآلن از ملکا م دیسوروک در خواب بود با
 شتریچشماشو بست تا ب ی.چون ھنوز فرصت داشت کم.بار داشتاعت گھیساعت د

 ...رهی تمرکز بگ
. 
. 
. 

  نش یخشمگ یتماما مشک یھا  لھیاز ت ینگاه کرد چشماش بستھ بود و خبر بھش
بد   دیچشماش رو ھم بره فکر کرد شا زارهیکھ نم ھیچھ قدرت دونستینبود..نم 

  یا ھ گیاتاق جز نور مھتاب و شمع نور د یخواب شد..رو تخت نشست..کم 
گر  وباره..فوت کرد و دشیآت  یاومد و رفت طرف شعلھ ھا ن یینداشت از تخت پا

گشت زد و حواسش بود بھ   یاتاق کم  تو..شده بود  حاتشیاز تفر یکی نی برگشت..ا
 ..کردن می تعظ  ایر اتاقو اروم فشرد و باز کرد..ھانا و ھادست نزنھ..د  یزیچ
 ن؟ یدی:دخترا شما چرا نخوابیلیا

  داریکرد کھ ب تتونیاذ یزی ملکھ چ میستاد یا یدو نفر قبل یاالن جا  نیم :ما ھایھا
 ن؟یشد

 ..بخورم ییھوا ھی خوادی :نھ فکر کنم بدخواب شدم دلم م د یکش  یا ازهیخم یلیا
 کنم یخب من اسکورتتون م اری:بسایھا
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 ندارم نگھبانا ھستن   ازیتنھا باشم ن خوامی دستشو تکون داد:نھ نھ م یلیا
 شم یم ھیکنم تنب یوره من اگھ کوتاھتدس نی :اما اایھا
 راحت باشم  یو بزار ی کھ حرفو گوش کن  دمی:پس منم بھت دستور میلیا

 بھم انداختن:ھرطور ملکھ بخوان ینگاھ ایو ھا ھانا
 
 

 ..گفت و اروم وارد اسانسور شد..و دکمھ سالن اول رو زد یا خوبھ
 ختیاب ر  یو کم نبود خودش بھ آشپزخونھ رفت داریب یخدمھ ا چیساعت ھ نیا

 ی پچ پچ مانند   ی. نوازد ی..دستشو رو قلبش گذاشت ضربان قلبش تند تند موانیتو ل
 ..صداش کرد

 ملکھ
 ؟ییپشت سرشو نگاه کرد:رمئو تو اروم
 ..شد:بلھ بانو   کشینزد

 ؟یدار کاری:خب چیلیا
 دهی:ملکھ زمان ..مراسم فرا رسرمئو

 :االن؟؟؟؟یلیا
..لطفا ھمراھم  میزمان ندار یلیھ االن و خلسروروم ب دی:ارومتر حرف بزنرمئو

 د یایب
 :با اکراه سکوت کرد...باشھ یلیا
رمئو ھم بلد بود خودشونو بھ کتاب خونھ کھ  یکامل و از راه مخف  اط یاحا با

 ..رسوندن
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رمئو لباس مخصوص  دیدیسبزو م یبا تعنب اطرافو نگاه کرد و فقط نور ھا یلیا
 ..ت فمراسم رو تنش کرد و کتابو دستش گر

 ن یای:دنبالم برمئو
 
 ..گذاشت زیکرد رمئو کتابو رو م ی ریپ یلیا
 ھ؟یچ  نی:ایلیا

کھ شمار در مرکز اون  ی..سروروم زمانینیب ھیآ لھی:ستاره شمار بھ وسرمئو
  دیو قدرتتونو الزم دار مان یا کنم یرو شروع م یمن ورد خوان دین یبنش رهیدا

..دستاتونو دیچشماتونو باز کن دی..اما نبادهیاحساس ضعف و سردرد بھتون دست م
اگھ طلسم   دیکن ینم  اضاعتربھ من  یکار چی ..و در برابر ھدیزاریداخل دست من م

چون  یدفعات قبل  م یکن یوارد م ایبھ دن ثویچند موجود خب ستمی ناقص بشھ مطمئن ن
 روین نی اما االن ا  شد یدر جھان بستھ م گھی د یقدرت شاھزاده بود و جادوگرا

تشت   ھی..در مرحلھ اول من دیرو از خودتو دور کن شیامال تشوک دیپس با ستین
ھا دور   یتا تمام انرژ دیریداخل اون م انیشما عر  کردماز اب و نمک رو اماده 

 ..بشھ
 ارم؟ی لباس ھامو در ب دی:حتما بایلیا

 ..د یکن نان ی:بھ من اطمرمئو
رم قرار  کداخل تشتک وان مانند اب  یلی:باشھ..رمئو مکانو ترک کرد و ایلیا

 شھ یتنش سبک تر مگرفت و چشماشو بست ..احساس کرد با گذشت زمان 
 ..بھش داد  یاھیس یریبعد رمئو برگشت شنل حر قھیدق چند

 ...دیوارد مرکز بش  کنم ی کھ مشخص م ی ریو از مس د یتن کن  نوی:ارمئو
 ..:باشھیلیا

از رمئو   یگرف زد اما باز ھم بدنش مشخص بود احساس کرد معذبھول شنلو
 ..چھار زانو نشست ریدا ی ..رونھیبی نم  یزیو چ ھیشخص بود کھ اصال عادم
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 ..مقابلش رمئو
و چند   دیدر حالت رھا بگذار یزانو ھا  ی..دستاتونو رو کنم یشروع م وگای:با رمئو

 ..ق یبار تفس عم
 کرد و فقط انجام داد  اریسکوت اخت  گھید یلیا

 ..دیآروم موھاتونو داخل کاله بپو شون یلی:خرمئو
 ..داد  جامنا

شروع بھ انجام   ھیآروم و خوندن طلسمات سر ھر زاو  یبلند شد و با قدم ھا رمئو
حس کرد    یل یرنگ داد..ا  رییتغ یمراسم کرد..نور سبز باز تر و بھ رنگ ارغوان

رمئو بلند بلند تر    یو احساس سرما صدا شنوهیم  یبیعج یداره امواج و صداھا
بت کنھ زبونش بستھ شده صح تونستیار نمگاما ان  داشتیترس برش م یل یشد ..و ا

 ..بود
 ...مقابلش نشست  رمئو
 :ملکھرمئو

 
 ..نکن یرو تکرار کن و حرکت گم یکھ م یزیھرچ

 نی..تعجب کرد قرارشون اارهیمنتظر شد..اما احساس کرد داره شنلشو در م  یلیا
 ..یکنی م کاریچ  ینبود..صداشو رھا کرد:دار

 .. ملکھ..تکون نخور یچی:ھرمئو
نداشت...تقال کرد   یزور ینخور..خواست ھولش بده ول تکون رویچ ی:چیلیا
با وحشت چشماشو  یل یگوشھ پرت شد..ا ھیتمام سالن روشن شد و رمئو بھ  کدفعھی

مرد شنل پوشو احاطھ کرد..با   ھیتو کتاب خونھ و  ختنیر ادیز  ی باز کرد ..نگھبانا
 ..اسمش  دیدویسوروک چشم تو چشم شد..کھ م

 حالت خوبھ؟؟؟؟؟ لیا یلی:ا سوروک
 ..داخل گوشش بود ی..و فقط امواج نھیبیرو داره ناواضح م ریکرد تصاو احساس
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گوشھ پرت کرد و اسمشو   کی ھارو ھرکدوم بھ   نھییبا خشم و قدرت آ سوروک
 ...زد  ادیباز فر

سوروک بود  ی..فقط زانود یکھ د یریتصو نی..اخرنھیبب تونھید نمحس کر گھید
 ..اشو بستماسمشو صدا زد و چش

. 

. 

. 
 ..شونھ و سر ھم بود یکنار رودخانھ نشستھ بودن و سرشون رو آروم

 ..سمتشون  دیاز نگھبانا تند تند دو یکی کھ
 ..افتاده ی اتفاق بد دیعجلھ کن دی:مشاور ساحرھھھ بانگھبان
 ..قامت راست کردن ھردو
 شده؟؟؟؟ی:چرمئو
 افتاده؟؟؟  ی:چھ اتفاقایمار

 ..لطفا عتریسر  دینی بب دی :بانگھبان
 ..رفت.و رمئو ھمراھش دینگران بھ رمئو نگاه کرد:شاھزاده...شاھزاده...دو ایمار

 
 
 
 

 ..پزشک معالج دستش رو از رو نبضش برداشت و برگشت طرفش
ن اما  قرار گفت یشوک شدن و تحت فشار عصب کمیپزشک:سرورم ملکھ 

 ..رنبھ استراحت دا ازیفقط فعال ن شونیخوشبختانھ خطر رفع شده و ا
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 خواستن یسوالم نداشت..و ھمھ م  کی دنیکس جرات پرس چیآروم بود کھ ھ یحد بھ
کرد و   یمی تعظ  دهینم یسوروک جواب د ید یپرشون بھ پرش نخوره..پزشکم وقت

 ..دیخواست رد شھ کھ صداشو شن 
 ..ر کن باال بردصب  یاشاره شو بھ معن انگشت

جون اون بلکھ   ینھ برا پس   یمونی:اگھ ملکھ مثل روز اول نشھ زنده نمسوروک
 ..یجون خودت تالش کن.مرخص یبرا

رنگ و رو ازش رفتھ  یلیو تنھا با گفتن چشم اتاقو ترک کرد..ا دیرنگش پر دکتر
 ..گذاشت..لبشو گاز گرفت  ش یشنونیبود دستشو رو پ دهیتخت آرم یبود و رو

 ..کردمی م کاریمن چ شد یم تی..اگھ تو طوری:چرا حرفمو گوش ندادکسورو
 ..رو ھم گذاشت شوچشما

 ..باز یگفتم مجازات در انتظارتھ ول حایصر  نکھی:چرا با وجود اسوروک
 ..کنارش نشست  ی..و رو صندلد یکش ینفس

 
. 
. 
. 

 کردنیبودن و ھمو مقصر م دهیبود ھمھ ترس یدنیسالن شده بود د  یکھ تو یتجمع
..با ست یندر انتظارش  یخوب زیداشت حتما چ  نیقیفقط رمئو ساکت بود  نیو اون ب

 ..کردن  می ھمھمھ ھا سکوت شد و ھمھ تعظ  نییاومدن سوروک بھ پا 
 ..شد شتازیدوباره پ زدیحرف م یبحران ط یکھ در شرا ایمار
 ..:سرورم..ملکھایمار

نشونھ اصال   نیباال برد و چشماش رو بست و ا یبھ نشونھ سکوت کم  انگشتشو
 ..خوب نبود
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 بش یج یرمز بود دستش رو توق یسوروک کم یھم سرشو انداخت..چشما ایمار
بھ زبون آورد:محافظ   یحکم فرما جملھ ا تیاروم اما جد یل یخ یکرد و با صدا

 نجا یا دیاریملکھ رو ب
 
مثل برق رفت و   ایھا  و صحبت نداشت تنھا یونیاصال شجاعت پادر م ی کس گھید

 ....سوروک نگاھشو بھش داد شش یورد پبونو رو آ
 ؟ی:تو محافظ ملکھ ھستسوروک

 ..بود بھ حرف اومد:من متاسفم  نییھمونطور کھ سرش پا بونو
 ..ی:قرار محافظ بوده باشسوروک

نبود چشماش   یمعمول  افھیق گھیزبونش بند اومد و بھ سوروک نگاه کرد اما د  بونو
  زش یت یناخنا رفتنی م نییاال و پاچند تند ب نش یبھ رنگ خون شده بودن و قفسھ س

نگاھشونو    ھیچشماشو بست..بق  ای..ماردادی م یخسال کیکھ باال اومده بود گواه از 
رو لباس ھا و   دید کھ خونش پاشبو وجلوش یبعد فقط جسد خون ھیگرفتن چند ثان

و چشماش باز  خوردی سر و صورتشون و کلھ نصف جدا شده بونو ھنوزم تکون م
زده بود ھم   رونیب ده یبر یگردنش رگ ھا یانایشت و از شربود ھنوز جون دا

 نیجون شد..تا اخر یاز خون گردنش و پمپاژش اومد بعد ب  صدا خول خول
..فروکش نکرده بود  زدیبود..ھنوزم نفس نفس م رهیلحظھ کھ جون داد بھ جنازه خ 

 ..تش یعصبان
 ..با ترس فقط زبونشونو بھ لباشون دوختھ بودن  ھیبق

 ..آلفا حتما گرسنست  نی جسد آشغالو بد نی:ا سوروک
کھ رو پشت جسد کذاشت از بس پر از  ییشد..پا بلند کرد و از رو جسد رد سرشو

خورد شدنش اومد..با فاصلھ   یخشم بود کھ تموم ستون فقراتش شکست و صدا
 ..کردو و با نوک ناخن انگشت اشارش چونشو بلند   ستادیا ایھا ی چند سانت

 ..شد یم ت یتو چشماش نگاه کنھ اذ تونستینم ایھا
 :بھ من نگاه کنسوروک
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 ..داد بھش  با ترس چشماشو ایھا
سبز رنگشو تو مشت گرفت  یدم اسب  یدست از موھا ھی گشی با دست د سوروک

سخن   یپچ پچ وار ی..با صداومدیدر ن ایو بھ عقب خم کرد گردنشو..اخ از ھا
 ..گفتیم

 ..اگھ اشتباه نکنم یداد یم یاق ما نگھبانات  ی:تو جلوسوروک
 ..:سرورم ملکھایھا

 ..نشنوم یچی:شششش...ھسوروک
 ..کرد و چشمشو بست از تحت فشار بودن گردنش اریدوباره سکوت اخت ایھا

 ..داشتم یشتر یمحافظ انتظار ب  کی:من از سوروک
 ...:ایھا

 ..کی:اونم محافظ درجھ سوروک
پرتش کرد   یادیو با توان ز دی چیور دستش پ زد و بعد موھاشو سفت د  یپوزخند

خزون عقب رفت..جلو   خزون نیبھ سرفھ افتاد..گلوشو گرفت رو زم ا ی..ھانیزم
 ..رفت راھو از تجمع براش شکافتن

داخلش نبود:فقط آرزو کن  یگونھ عطوفت چیکھ ھ یانداخت نگاھ  نیبھ زم نگاھشو
بھت   انیجر نیردن او روشن ک ییبازجو یباشھ..برا ومدهیسر ملکھ ن ییبال

 ..روشن کن عی..سرازهین
 ..جمع کرد:چشم سروروم نیو از زمخودش ایھا

 ..بھشون انداخت دی ..با ترس عقب تر رفتن..نگاه پر از تھدھیف بقطر برگشت
 گھی کدوم د چیھ ادیدر ملکھ بھ وجود ب یاختالل نیتک تک شماھام..اگھ کوچتر با

 ..ھیاون شخص ک ستی ..و برام مھم ند ینی بینم ویرنگ زندگ
 .ھانا  شنیم ھیقصر تنب ی:تمام نگھبانا سوروک

 ..دارمکار  یلیشد:من باتو خ ایمار کینزد
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 .من بود ری:ھمش تقصرمئو
 .کای:ساحره چایمار

 ..آمادم یزیھرچ یمن بود..و برا ری جلو اومد:تقص رمئو
 ؟یزیھرچ ی:مطمئنسوروک

 ..من ت دی:رمئو..شاھزاده بزارایمار
 ..شد حرفش قطع شد نی د و پخش زمکھ خور یمشت با

 ..دیپشت دستشو رو لبش گذاشت فقط خون د ایمار
 ...نگاه کرد  ایاربا غم بھ م رمئو
 ..منو مجازات کن رمئو

 ..:عجلھ نکنسوروک
 

 ... زانو زد رمئو
  دی منم بکش  دیتونیم  نیھست نی ..سرورم اآلن خشمگدی کس نش چیھ ری:تقصرمئو

ھ ما راه دشمن راحت ب ادی ب ش یدمون مشکل پخو یاما اگھ تو کنمینم یاعتراض
 ..کنھیم  دایپ
 

 گاهینجر بلند ھانا رو از رو جازد:قدم برداشت طرفش..خ یپوزخند سوروک
و جلوتر رفت..انگار براش مھم نبود و کامال بھ قتل رمئو کمر   دیکش رونیپشتش ب

 ..بود و رمئو چشماشو بست دهیحالت رس  نیچشماش بھ درشت تر ایبستھ بود..مار
در حد خراش حس کرد و خون  یپوستش حت یرو رو یزینود کھ ت  ھی در ثان اما

مقدمھ  یتند خودشو رسوند و ب  یلیم رو بھم زدن پرستار اخش نینازک..خلوت ا
 ..شدن  اریصحبت کرد:شاھزاده ملکھ ھوشت
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کرد...و مثل برق اونجا رو بود تا عقب گرد کنھ..خنجر رو پرت  یجملھ کاف نیھم
حبس شده ازاد شد و فورا دور رمئو رو  یترک کرد..با رفتن اون ھمھ نفس ھا

 ....گرفتن
. 
 

 :بک فلش
اور  اد یبھش  یلیا یکتاب طلسمو بست..حرفار رفتن باخودش خستھ شد و کنجا از

دستشو کالفھ تو   کرد یم یاز دستورش خوددار  دینبود و نبا یشد اونم مقام کم
 ..دیکش  یاش برد و پوفموھ

..اگھ  زارهیدرصد شاھزاده بفھمھ قطعا زندم نم  ک ی:اگھ اسن کارو کنم و رمئو
اشھ..و شاھزاده..و بھ نفع ملکھ ممکنھ ب نیا یدستور نلکھ رو گوش ندم...از طرف

بود تو سر   یاحمقانھ چ ییشگویپ نیھکتو الس..خدا منو بکشھ اخھ بگو ا  یحت
 .ملکھ انداختم

 
 ؟یکنیر مفک  یچ بھ

شد دستشو کھ رو شونش بود لمس   یباعث لبخندش تو کالفگ ایمار نیدلنش یصدا
 ..کرد

مقدمھ  یو براش جا باز کرد و ب..کنار خودش رو سکنیبش  ای...بی:اومدرمئو
کھ من بلدم با    دیفھم  یملکھ قت  نکاریا یبرا  ی..تو تنھا نشانھ ا ایفکرشو گفت:مار
کمک بھ  دیشا نمیرو بب  ندهیا گھیو مرتب م   ادیکوتاه نم نمیجادو طالعشو بب

 ..سوروکھ
 ..زد:خب یلبخند ایمار

ممکنھ واقعا  یاز طرفدودلم  یلیودلم..خد دونمیباال انداخت..نم  یشونھ ا رمئو
  م یدونیجونش ممکنھ در خطر باشھ..و ھمھ ما م یروشن شھ از طرف زایچ یلیخ

 ..دی کش یشاھزاده در نبود اون چ
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 ..:ارهبھ فکر رفت ایمار
کنم   کاریبرگشت طرفش و دستاشو قاپ دو طرف صورتش کرد:تو بگو چ رمئو

 درستھ؟ ی ھوم؟؟؟چ
 

 ..ما سھ نفر نیراز باشھ ب تونھیم ی..ولدونم ی:اومم..من واقعا نمایمار
 ....اگھسکھی:ررمئو

جلو دھنش گذاشت:ساحره جذاب من..من بھ تو بھ کارت بھ جادوت و وفا  دستشو
  س..من کنارتمکار ھم خدمت بھ شاھزادست ھم ھکتوال نی رم..ادا مانیا تیدار

 ...طلسمو حآضر کردم لیکرد:من وسا  یه اتک خند رمئو
 م؟ ینی بب میز قبل مشخصھ..برا  متی:پس تصمایمار

 ..کردم ھی...فقط تھ دمیھنوز نچ رمئو
 ..:چرا خب زمانو از دست ندهایمار

رو پردازش  گھی د یجادو ۷ تونھیم رییتغ یفقط با درجھ ا طلسم  نیا نشی:چرمئو
 ..کنھ
 بده حیتوض شتری:بایمار
باشھ..ھمون طلسم فروختن روح بھ  ی ا گھید  بیبھ ترت نش ی:اگھ چد یکش ینفس
 ..طانھیش

 ر؟؟؟؟؟؟ ی ھول شد:تسخ ایمار
 ...سرشو تکون داد:فاجعھ رمئو
 ؟ یشروع کن  یخوایم ی:ھوف...تو ک ایمار

 نیمناطق مجاور رفتن بھتر یسرکش یشدن و برا داریزاده ب شاھ ی:وقترمئو
 ...زمانھ

 ..:پس من کنارتم ایمار
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 ..دیشو بوسسر رمئو
 ..ھمو میوسنور ماه ..بب ریرودخونھ ز می بر خوادی:دلم مایمار

 ..مشاور بگھ...با لبخند کتاب خونھ رو ترک کردن  ی:ھرچرمئو
 

مثل برق کتابو برداشت و بھ   مطمئن شد یرفتن وقت ایشد تا رمئو و مار منتظر
 ..اتاقو حرارت داده بود منایسرا رفت..وجود اھر کی اتاق تار

 ش؟یاورد
 ...بلھ+
 ..کرد  یچندش بلندش کتابو گرفت خنده یو ناخنا  شی مشک یدست ھا  با

  اهیس ی رویبھ تو ن نیاط یش  یکھ کرد  یخوب بود رز..در عوض کار کارت
 ..بخشنیم

 ..سرشو خم کرد رز
 ریرمئو رو بھ تصو قھیاز دق یدر کثر یطبق طلسم ھمزاد ساز رفتن رز با

 ..بودن یبود و مدت ھا در جاسوس یمن یاھر ی..رمئو کھ از جادوگر ھادیکش
  ینطوریو ا  یاریما ب یروح ملکھ رو برا یو جمع کنحواست دیحاال بھ بعد با از

 ..کنھی و بھ ما خدمت م ونده یپیشاھزاده سوروک بھ ما م
 دم یبزرگ..کارمو درست انجام م منیاھر دینگران نباش+
!مال خودتھ...ھمھ زنا متعلق بھ  یجسمشم مزه کن ریبعد تسخ یتونیم  نطوریھم

 ..نینیاط یروح ش
شد و با حرص و طمع خودشو تو  یلبش جار  رو یا ثانھیھمزاد لبخند خ  مرد

 ..کتاب خونھ ظاھر کرد
 دم ی؟؟؟ترسی اومد یکتابارو مرتب کرد:رمئو تو ک فی رد گلیم
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  یا  نھییآ ی مراسم جادو خوامیم  ینکن ییسر و صدا  چیھ خوادی اآلن ازت م نیھم+
 ..میریبگ
 ..دوست دارم از دست ندم یول اد یخوابم م  کممی:باشھ من گلیم
 ..با فاصلھ ینگاه کن ول نی باشھ بش+
 ..خستھ خوابش برد گلی ھا گذشت و م قھیدق
 

 ..از طلسم باز ھم فضا رو چک کرد نانی اطم یبرا
 !من یبرا یو نوش شیھم ع یتظرتم ملکھ کوچولو!تو ھم پاداشمن+

 یعاد یھمھ چ نکھی ا یرفت کھ از سرما تو خودش جمع شده بود برا گلیم طرف
داشتھ  یتر  نینکنھ و خواب سنگ دارشیتا سرما ب دی کش گلیم یباشھ پتو رو رو

رو  دنی خواست امواج بازدارنده و دنبال کش گھی د یھا منیباشھ..و بعد از اھر
 ...الھام کنن...تا بھ ھدفشون برسن  یلیا یبرا

. 

. 

. 
 ..نشست خیفورا س یمثل برق گرفتگ  یخال یتو خواب زد و اما با حس جا یغلط 

 ؟یلی:ا سوروک
 ..دیند  یزیگشت چ زشیت ی چشما اطرافو با اما

  نیی..از تخت پاخوردیم کیجادوش ت اهی از اومواج رو حس کرد..بعد س یھا رده
 کردن م یفورا تعظ  ای..در رو کھ باز کرد ھانا و ھادیو لباساشو پوش دیمر

 رفت؟ رونی:ملکھ از در بسوروک
 ..:بلھ شاھزادهایھا



584 
 

 رفت ؟کجای:چھ مدت زمانسوروک
 تازه کنن ییھوا  دیشدن و با:گفتن بد خواب ایھا

 ..م ینکن شونیو بھ ما دستور دادن کھ ھمراھ:بلھ ھاتا
ھمھ گارد رو خبر کن..و ھمھ    ایبرد:ھا ی پ یزینکران شد و انگار بھ چ وروکس

 ..د یو رو کن ر یجارو ز
ھارو از کتاب خونھ  منیاھر یکھ کرد بو  یدیانجام شد اما با تمرکز شد دستور
  ریبود د دواری اصلھ بھ مقصد اونجا گاردو برد و فقط امحس کرد..و بالف یسلطنت

 ..نکرده باشھ
 
 (بکفلش  انیپا)
. 
. 
..و تو  د یلرزیم بایتقر یلیاومدنش داخل اتاق پرستار ھا و دکتر فاصلھ گرفتن ا با

با نوک  یمشخص نبود..دستاشو تو بغلش گره زد و کم  یزیسوروک چ یچشما
 ..کرد یباز نیزم  یکفشش و کفھ چوب

 ..دی:مارو تنھا بزارروکسو
 
 
 ..نکنھ پتو کرد تا لرزشش رو حس ریو دستشو ز دیلرزیلباش   یلیا
 ..:سوروک منیلیا

 ..یزی...نگو چسی:ھسوروک
 خوبھ؟ ؟حالتیزد:بھتر ی..لبخنددیرو کش یھمون آرامش جلو رفت و صندل با



585 
 

 ..وفتادهین ی:سرشو تکون داد..من خوبم باور کن اتفاقیلیا
چرا  نھی..اصلشم ھم وفتادهین یاتفاق  ی..گفتیترسیچرا م زمیش عز:آروم باسوروک
 ترس؟؟

 
دارم    میبار تو زندگ نیاول یندارم..برا ی..حس خوب یترسناک کنم ی م :من حسیلیا

 ....حس خوب ندارمترسمیازت م
 ی بودن ادامھ داد:ترس برا لکسیر کمال رباال انداخت و د  یشونھ ا سورو
و دنبال   وفتادیاتفاق م یکھ جرم یگذشتھ زمان یکھ خطا کرده..زمان ھا ھیشخص

 کردن؟ی م کاریچ یدونیمقصر بودن..م
 ..:نھیلیا

بھ گردن زدن  دیو با تھد بستنیافراد رو م یکرد:خب چشما س یبا زبونش خ لبشو
 ..کدوم مجرمھ ..فقط از رو ترس بردنیم یپ
 ..ھی:منظورت چیلیا

ھا بود کھ   زادیآدم  یبرا  یتدراھکار مب  نیکھ ا نی:خب دو مورد ..اول ا سوروک
 ..و مجبور شناختنیافراد مجرمو نم

 ..دیقانعت کنھ شا حمیظھ بزار منم حرف بزنم خب؟توضلح ھی:سوروک..یلیا
 ..سوختھ حتیتوض ی:زمانسوروک

 ...من خوبم  نی..ببوفتادهین ی:اخھ اتفاقیلیا
 ..من بود دنیخوب بودن االنت سرموقع رس لی:بلھ!دلسوروک

 ..لحظھ زمان بده ھی..:عشقمیلیا
ردن توئھ..تو ترس تو خطا ک لیگوشش بدھکار نبود بازحرفشو قطع کرد:دل اما

  یاز عاقبتش..اما کاش ترسو زودتر داشت  یو ترس دار یخطا مرتکب شد کی
 دردلت
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 ..؟ ی...خب من االن خوبم..نگرانم نبودیکنیم نطوری :سوروک..چرا ایلیا
 ..ھیحرف من چ یفھمی نم ی:تو حتسوروک
 ...برقرار شد سکوت

سختش   نقدریا..چرا  دمیدی من فقط داشتم طالعمو م شدیاخھ چ فھممی:من نم یلیا
 ..یکنیم

کھ روحتو بھ   یبود ی ..تو در تحت الشعاع طلسمشدی چ یندوی:پس واقعا نمسوروک
بودم چھ   دهیمن اگھ نرس یلی ...ایکن طانیبنده ش  م ی و جسمتو تقد یبفروش اطنیش

 ودت بگوھوم؟خ وفتادیم یاتفاق
 ..بھت زده شد:مگھ رمئو یلیا

 ی:گول خورد سوروک
بخدا قسم خودش   ستم یود خود خودش من کھ خر ن:اما سوروک اون رمئو بیلیا

 ..بود
 ..:ا ا غلطھسوروک

 ..یچ  یعنی:یلیا
وقت   چیھ  ی..راستش رو بخوای..ھنوزم ھستیبود زیبرام عز یلیخ یلی:ا سوروک

 ...یکار کرد نیتو منو وادار بھ ا ی..ولم ریبھ تو سخت بگ خواستمینخواستم و نم
 ..یرم کنچکا یخوایشد:م..م رهیبا ترس بھش خ  یلیا

 .. کنترل ی:محافظت...با چاشنسوروک
 ..:مگھ منیلیا

 بود عشقم  ادیکھ بھت دادم ز  یدونی...می:حرفمو گوش ندادسوروک
 ...ادیز یلیخ
 ..؟یدی:حرفامو گوش نمیلیا
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 ..:دستش بھ گوشت تنت خوردسوروک
 ..:نھیلیا

ھا و بھتر بود..و شانھ   دنشیکھ نپوش ی..اون لباس دم یمن رس ی:آره..وقتسوروک
 ..داد یم یا گھید زی..خبر از چانتیکتف عر

 ..:اما بخواست من نبودهیلیا
 ..اون وسط   ی:اما بھ خواست خودت نشستسوروک

 ..:سوروکیلیا
 ...ی:اما بھ خواست خودت حرمت حرفمو شکستسوروک

 ...اشتباه کردم...اما کنم ی:قبول میلیا
ز ذھنت گذشت..و  ا بھیمرد غر کی فقط فکر    یمن شد  مانیپ کھ ھم ی:شبسوروک
 ..شدم ی من روان

درصد ماجرا  ۱۰۰اونجا   نھیلمست کرده..تنھا فرقش ا بھیمرده غر کیامشب   اما
..اما  رمیگ یدرصد خطا از توئھ..پس جونتو نم  ۵۰دفعھ  ن یخطا از تو بود و ا

 ..نشدست..پاشد از جاش فیمن تعر یشده چون بخشش برا   تمومبخششم  ھیسھم
..قانون یبش  ھیکھ تنب یکنی ..پس قبول ھم م؟یا کردخط  یقبول دار ی:گفتسوروک

شکست خط   ینھ برا یشیم ھی تنب یباش یک  ستیمھم ن یمن رو شکست
..تو  ستین یگناه کم نیبود از دستت بدم و ا کی کھ نزد یقرمزم..بخاطر خطر

  نیرحساس ت یدونستیکھ م ی..در حال یچون از خودت مراقبت نکرد  ی شیم ھیتنب
 ...کھ متعلق بھ وجود خودت بود یرو شکست یاقع خط ..تو درویخط قرمز من

 ....سوروک فقط خواستم کمک کنمادیکھ اون طالع سر راھت ب ترسمی:من..م یلیا
 از من  یبست مانی منو..پ یزد کھ خالف باد بود..دور ی:اما..در جھتسوروک

 ..یرو پنھان نکن  یزیچ
وم  مکھ ت  نیکنن ھمباور   گفتمیشد:بھت م یسرشو تند تکون داد و اشکش جار  یلیا
 ..کردمیبھت...سوروک پنھان نم گفتمیم  شدیم
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 ...هرادن  ی ا جھیما نت ی:بلھ..اما ظاھرا صحبت ھاسوروک
 ...یکن کاریبا من چ یخوای:میلیا

 ..گمی :دستتو بوده بھت مسوروک
کھ کامل و  یزده ا خی یدست ھا رونیدستشو اورد ب عانھی ما مط با لرز ا یلیا

 ادتھیتاش عرق کرده بود..دستاشو نوازش کرد و کف دس دیلرزیواضح م
 ھستن؟ بایگفتم..دستات ز

 ..ادمھی:یلیا
 ..زد و چشماشو بست  یپوزخند

  نینبرد کھ ..دور مچش سنگ یرفت تو ھم اما طول یلیدستشو فشرد..اخم ا مچ
از اون مچ بند   ختھیشد..زنجر او دهیچیاز فوالد دور مچ دستش پ یا شد..و حلقھ

 ..پشت تخت قفل شد واری بھ د یآھن
 ..اورد نییبود پا واریدستشو کھ مقابل د کف

قدر   یدر اسارت باش ی:بھ چشم محافظت نگاھش کن..حداقل چند روزسوروک
 ..ستیم بد ن!منم تجربش کردم..توھم تجربھ کن اونقدرایدونیم تویآزاد یروزھا

 ..شدش نگاه کرد و بعد بھ سوروک ری بھ دست زنج یبا ناباور یلیا
 ؟ یکن یمن مگھ بردتم..چراباھام مثل برده رفتار م:یلیا

  یی!جایتو اتاق خودمون نبود نجایرفتار نکردم وگرنھ ا برده کی ھی:شبسوروک
زشت ..من اشتباه کردم کھ آمویکن بھش عادت کن  ی..پس فقط سع دیکھ نبا یبود

 ییروین چی ھ گھی فقط د ست ی!گفتم کھ اونقدرا بد نده،یندادم..حاال زمان اموزشت رس
 ..بکشھ رونتیبھ ب تونھینم
رو   یل یالتماس وار ا یفقط صدا یو بلند شد..از در خارج شدن دیبوس  شویشونیپ
 ی...بھ شدت لبشو گاز گرفت و اشک چشمشو مخفخوندیکھ اسمشو فرام د یشنیم

 نشھ  دهیخراش شتریاقو ترک کرد..تا روحش بکرد..اما فورا ات
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  یبھ نقطھ ا رهی و باعث شده بود خ  شدیسوروک مدام تو گوشش اکو م یحرفا
رنگو باز  یینامعلوم بشھ..مچ دست چپشو نگاه کرد و تالش کرد مچ بند طال

بود چون با جادو بھ وجود اومد بود فقط با جادو برداشتھ  دهییفا یب یکنھ..ول
 ..شدیم
 ..وونھید یحرفمو گوش بد  یستی:چرا حاضر نیلیا

روال  نیجمع شدش گذاشت..دو روز بھ ھم یزانو یو سرشو رو ستیگر آروم
حد   نیتا ھم  ریطول زنج یبلکن بره ول یبگرده حت تونستی اتاقو م  یت تو گذش

از ھمھ  شتریلج کنھ االن زمان لج نبود..و بھ عالوه ب خواستی نم  دادیبھش اجازه م
سر وقت و بھ  نیھم ی روزا حس کنھ کھ بارداره پس برا نیھم  دید شافکر کر زیچ

 ومدهی ن  دنشیبود کھ سوروک بھ د نیاما دلگرفتھ از ا  خوردیغذا م یمقدار کاف 
 ..فاصلھ باعث بشھ اونم آرومتر بشھ نیا کردی بود..البتھ خدا خدا م 

 
 ..ختیافکارشو در ھم گس شھیکھ بھ در اتاق خورد ر یا تقھ

 ھستم  ایمار ملکھ
 ..تو  ای:بیلیا

  ی لبخند  ایچرخ دار پر از غذا رو آوردن..مار زی اتاق باز شد و خدمھ ھا م در
 ..بھش زد و جلو اومد

 :ملکھ حالت خوبھ؟ایمار
 تکون داد:من خوبم سوروک چطوره آرومتره؟ یسر
 ..:ھوم..نھ متاسفانھایمار

 ..دیدز ایغذا از مار یھالھ اشک چشماشو با دادن نگاھش بھ ظرف ھا یلیا
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 ..نگرفت؟ی:سراغمو چیلیا
 احوالتونھ ..ھر لحظھ یای:جوایمار

 ..دنمیبھ د ادی:پس چرا نمیلیا
 یلیکرد کھ بره اما ا  مینداد و بعد تموم شدن کار خدمتکارا تعظ  یجواب ایمار

 ..بمونھ  ششی خواست پ
 :با من غذارو بخور یلیا

 ..:باشھایمار
 ..کردی دش و خود نباختنش فکر مبھ ارا ایمشغول غذا خوردن شد و مار یلیا

 بھت صدمھ بزنھ  خوادی:نمایمار
 یچ یعنیسرشو بلند کرد: یلیا

  ادیپس نم رهیخودشو بگ یجلو تونھی..چون نمادی نم دنتونیچرا د  نیدی:پرسایمار
 ..کھ بھتون صدمھ نزنھ دنتونید
 ...:اھایلیا

 ..غذارو تو سکوت خوردن ھیبق
 ..هسوال بپرسم..حال رمئو چطور ھی:یلیا

 ..ستی..اما بد نآورده رونشیروزه از زندان ب کی:فقط  دیکش یاھ ایمار
 ..ستیاون رمئو ن دونستم یاما من واقعا نم گمیبھت م نویچرا ا دونمینم ای:ماریلیا

اما اگھ ھم رمئو بود شاھزاده سوروک  دونھیو شاھزاده ھم م دونم ی:بلھ ملکھ مایمار
 ...دادیرفتار رو ادامھ م نیھم

 ..بھیعج یلی:خیلیا
 ..داده تیساده رضا ریزنج ھیدوستتون داره کھ بھ  نقدری ا  نکھیا بی:عجایمار

 عشقھ؟ نیدستشو باال برد:ا یلیا
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حرف  یدارم از چ دی دونیو نم نیدیشما اون بعد شاھزاده رو ند نی:حق دارایمار
 .. زنمیم
 ..اون خوش قلبھ ی:ولیلیا

 ..متفاوتھ یل یما خه ش:شاھزاده قلب نداره..اما خب دربارایمار
و  دادیم یحرف ھا و خودشو دلدار نیبازم دلخوش شد بھ ا  ایاز رفتن مار بعد

 ..کردیآروم م
. 
. 
. 
. 

  طی..شنا در محسپردی بود..تنشو بھ آب سرد م گشی د یھا یکردن از سرگرم شنا
داده   ھیتک   عتی..چشماش بسھ بود و سرشو بھ سنگ حوضچھ طبیعی بکر و طب 

 ..بود
 مد..:سروروم متاسفم خلوتتون رو بھم زدمجلو او ایھا

 :حرفتو بزنسوروک
 اومده ونی:بک ھ ایھا

 ی:تو مرخصسوروک
 ..عقب رفت و برگشت طرف دروازه  ایھا
 :شاھزاده اجازه دادایھا

 ..کرد و وارد شد دییتا ونیھ بک
 ..چوب راش نشست یسکو یامو تنش کرد و روحم یمشک حولھ

 ن یبنش ای:ب سوروک
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 ...شد کیآھستھ بھش نزد کرد و یم یتعظ بک
 :درود سرورم بک

 :خبسوروک
مشکوک  یمقابلش نشست:سرورم تمام اعترافات گرفتھ شد بھ ھرکس ونیھ بک

اما من  ومدنیشکنجھ ھا ھم بھ حرف ن نی سخت تر ر یز ایلیکردم خ رشیبودم دستگ 
 ..گناھن  یاون افراد ب کنم یواقعا فکر م

 ست یگناه ن یکس ب چیھ یگناھ  ی:درباره بسوروک
 ..:بلھبک

 ..کن..ھرطور شده داشی:پ سوروک
 :چشم سرورم بک

 :برو سوروک
 د یکن یا گھی ھست اما ممکنھ شما برداشت د یکرد:راستش مورد یمکث ونیھ بک

 کن کھ برداشت اشتباه نکنم  انیب ی:طورسوروک
اتفاق رخ داد چند ساعت قبلش   نیکھ ا ی:شاھزاده راستش...جاسوس رزتا..شب بک

من   گردهیو برم رهیم ییاما اون گفت جا میکردیئلھ کار ممس کیما باھم سر 
..و رفتارش اشتباه من بود  نینکردم و ا بشیتعق یبھش شک کردم ول یمقدار
 ..کنھی م یشل ھمکار انیجر ن یا یموشکاف یکھ برا ھیطور

 ..فقط گوش داده بود سوروک
 ما؟ ن یخائن ھست ب کی ی گیم ی:دارسوروک

 م فقط احساسھندار ی:بلھ اما مدرکبک
 من  شیبرگرد پ  یکرد  دایکن پ دا ی:مدارک الزمشو پسوروک

 ..کنمی ت مکرد:با تموم وجود خدم یم یتعظ بک
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 ..دست اشاره کرد بره با
صحبت  یزمان جلو تر رفت..با کس ینداشت فقط چند ساعت  یو روز معن شب

خون و صرف کردن گوشت  دنی..بعد از نوشیکمتر از قبل حت  یلی خ کردینم
فکر کنھ..غرق در   شتریآسانسو پلھ ھارو در برگرفت تا ب یتازه بھ جا یآھو

  یشد صحنھ ھا ی..تداعدیافکارش بود تا خودشو مقابل اتاق مشترکشون د
مماس   شوی شانیشد..بعد پ رهیبھ در خ یزد..جلو رفت..مدت ی..لبخند سرد خوبشون 

 ..در کرد و چشماشو بست
 ...پر بکشھ خوادی :دلم برات م سوروک

  رهیدست گ یندوست ک یحتاز دستش خارج شد کھ  یدلتنگ  نیا اریاخت نقدریا ماا
  ینم یلیاز ا یی...صداداخل اتاق  ی...و حاال در باز بود...و فضادهیکش نییرو پا

 ..بود دهیزمان خواب نیاومد..احتماال ا
..عقب عقب رفت اما  د یعقب کش کم ینداشت..پاھاشو  ییرو ایجرات رو ھنوزم
 ..و تمام سلول ھاش بھ داخل ھولش دادن  کردنینم  شیھمراھ

 
خارج اتاق بود  زشیعز یلی..در بالکن باز بود پس احتماال ادیداخل اتاق د  وخودش

متوجھ حضورش شد و اومد   یلیشده بود چون ا رید یروشو برگردوند بره ول
 ..داخل

 :بالخره...دلت تنگ شد؟یلیا
 ی..ناخناشو جورچشم وا کنھ   شتذا یبا عجز رو ھم فشار داد..احساس نم چشماشو

 یلینمونده بود رو مچش..ا  یرنگ چیتو مشت شده دستش فشار داده بود کھ ھ
 شوی.چشماشو باز کرد و تالش کرد احساس قلب ارهیکم ب خواستیتر شد..نم کینزد

 ..پنھان کنھ  یلیچشم ا زشلوارش تا لرزششون ا بی ..دستاشو کرد تو جفعال بکشھ
 

 ..سمتش برگشت
 تو سرده یھوا برا نیا :کسورو
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اگھ قعر   ی.حت.سرده یستیکھ ن نیتو منو سرد کرده..ا دنیتر شد:ند کی نزد یلیا
 ..جھنم باشم
 ..:بھرحال سردهسوروک

 ..طرف در بالکن و بستش  رفت
 ...یومد ین  دنمی:چرا د یلیا

 ..امی:بھ نع جفتمون بود نسوروک
 ..ی:اما اومدیلیا

 کنم ی م ارکیچ  نجا یا دونمی :ھنوزم نمسوروک
 ..دونمی:اما من میلیا

از درون احساس داره  دونستی نم یلیحرکت و ا یحرکت بود کامال ب یب  سوروک
نشھ اما اون باورش داشت   کیاخطار داده بودن نزد نکھی..با وجود اکنھیخفش م

 ..قلبشو روحشو
 ...یتو قلب ندار گنی:ھمھ میلیا

 ...:سوروک
 ..یمنو تو دام احساست بنداز یمحالھ بدون قلب تونستھ باش ی:ولیلیا

 ...:سوروک
بود قلبشو پاره  کی نزد ریانکار ناپذ یبھ چشماش نگاه کرد..و اون چشما یلیا

 ..کنھ
 ..درست گفتن گرانی.د :من قلب ندارم.احساس ندارمسوروک

 ...:باشھیلیا
 :استراحت کنسوروک

 ..دستشو گرفت یلیبرگردوند بره ا روشو
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 ..:صبر کنیلیا
..ممکنھ  شمیتاب م ی برو...فقط برو...چون دارم ب ریفلصلھ بگ  زدید متھ دل دا از

عشقت جنونم رد کردم من   یمن قاتلم من برا میبدش...من روان ایاز نوع خوب 
 ...شومم...اما یدلقک تمام لحظات زندگ

 ...ی..تو قلب ندارگن یراست م ھیبھش نگاه کرد:باشھ بق سشیخ یبا چشما یلیا
 ....طرف چپ..رو قلبشنشیلبش..سذاشت رو قدستشو گ کف

با بھت و شوق اروم   دستاش بھ لرزش افتاد از  یل یروشو برگردوند..ا  سوروک
 ..ادشیتپش قلب ز

.اما قلبت  گنی..مردم راست نمی دی..دید یاومد:د نییکرد و اشکش پا  یا خنده
..مثل من  زنھیقلب توئھ..داره م  نی..اگنی ..مردم دروغ مگھیم
 ..نشی..از بزرگتریتو قلب دار...ی دی..د ید ی..دزنھیم

  یلیزده..ا خی یبود ول بشیکھ ..دستاش ھنوز تو ج باختیافتاد داشت م یاتفاق چھ
پژمردم  رشی..ازم نگدهیصدا بھ من جون تازه م نی گذاشت:ا نش یس یگوششو رو

 ..رمیبزار جون بگ
از زمان متوقف شده ب ا یحاال کل دن کردیاحساس م  د یبوسیرو م یلیھربار کھ ا مثل
 ..حس سراغش اومد نیھم ا

...جون خب بستھ لھیدر اورد و گذاشت رو شونھ سوروک:خ بشیاز ج دستشو
 ..یگرفت

 ..دشیچسب شتر یب یلیا
زمان دکتر باش..خودت  نیتوام..تو ا ضی :ن..نھ..نھ..کمھ...من مریلیا

 ..سوروک ی..خودت گفتزارهی تنھا نم  مارشویکھ کارشو بلد باشھ ب ی..دکتریگفت
  ق یتزر تیمرتب داشت بھ زخماش بھ خشمش مورف یلی..بغل ا د یکش ینفس

خوشحال   تشیاز موفق یلیبلندشو نوازش داد..ا ی..دستاش شل شد و موھا کردیم
 ..بعد خودش جدا شد  یبود...کم
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 روحت...تازه شد؟ ی:حاال چسوروک
کرد و   نییبغض نتونست حرف بزنھ فقط سرشو تند تند باال و پا از شدت یلیا

 ..زدیرق مچشماش ب 
 ؟ید ی:م..منو..بخشیلیا

 :نھ کامالسوروک
 

رو از نگشت گرفت و در حد کمرش باال اورد بھ دستاش نگاه کرد   یل یا دستاشو
 ...باال برد پوستش قرمز و کبود شده بود یحلفھ رو کم

 ..کرد دست خودشم جا انداختھ و سرخ شده احساس
 کنھ؟ ی م تتی:اذسوروک

 ..زد:اوھوم یلبخند تلخ یلیا
کرد:اما  رو مچ بند گذاشت و چشماشو بست..اما منصرف شد و دستشو ول ستشود
 ..ھنوز آرومم نکرده یکھ بھ من داد  یچون شوک یبش ت یاذ دیبا
 نیدلش شکست..ا  یبھ راست ینداشتن تعادلش ول  نی عادت کرده بود بھ ا  گھید یلیا

کھ وزنش   ی..تا زمانشدهیکرد و اصال متوجھ نشد چ ینیحجم از رفتار براش سنگ
نفس   یھم کھ بوسھ ھا ی بعد د یشدن لباسشو شن دهیدر  یو صدا دیبدنش د  یرو رو

 ..کرد شیبود...کھ وادار بھ ھمراھ رشیگ
. 
. 
. 
. 
. 
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ھمھ اعترافا  یرو کردیدستش دقت م  ریز یبھ برگھ ھا  رشیت یآب  یچشما با
ز  حواسش بھ ر م ی..ھر از گاھذاشتیو پازل ھارو کنار ھم م  کردیداشت فکر م

 ..کنترل نگاھش از دستش در رفت یبود..ول
  یشد  رهیخ ی :بھ چرز
من  ھیکھ بچم شب نیبھ ا یچیرفت و افکارشو منحرف کرد ھ ی لبخند احمقانھ ا بک

 ..یل یل ای شھیم
 ؟ یخوایم ی دنی..نوشوونھ ی:درز
 ھم خوبھ خستھ شدم  یلی:خبک
شده بود  ق ی بک دق دنیباھم نوش یبرگشت..وقت یدنیزد و رفت با نوش  یلبخند رز

شدن تا متوجھ شد کھ   ق یھردو مشغول تحق دومرتبھ..ارهیدرب  یزیکھ سر از چ
 ..شیدفاع لیتنش کرد ھمراه وسا رونشویب  یرزتا لباس ھا

 ؟یری:کجا م بک
 ..زارمی کنم برگردم بھ اشتراک م ق یتحق  دیبا یزیدرباره چ یچی:ھرز
 :اھا اھا باشھ مراقب خودت باش بک

 ورنط یزد..:توھم ھم ی لبخند
فرصتو از دست   دی شد نبا بیغ یکیتو تار دنیبھ لبھ پنجره رفت و با پر رزتا

 ..گرفت و دنبالش رفت شیبالفاصلھ راه رو پ  دادیم
. 
. 
. 
. 

بود پس   بیشام اربابش حمام کرد و بھ اتاقش رفت عج زی از جمع کردن م بعد
د نظر منتظر شد تو مکان مور ن یغروب واپس نینداشت چند قتیحق چرا اون نامھ
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نبود..کاغذو تو دستش  شتریب یکھ توھم  د یشا کردیفکر م  یگاھ  وفتادین ی اتفاق یول
دخت قرمز و  یھا  السی..گستادیاون مکان ا یدوباره تو   دی ام یمچالھ کرد..ب

 ..کامل بود ی..وماه ھاللرننیداشتن..مشخص بود چھ قدر ش اهیس  یگوشھ ا
تو  یافتھ..جھش ینم یاتفاق یوقت ی:من زده بھ سرم ھر شب منتظرم کھ چسیپارس

مشتش کرد..فوتش کرد و تو دھنش گذاشت   ری رو اس السیھوا زد و چند تا گ 
از تھ چاه در اومده   یموھاشو پشت گوش انداخت و راھشو برگردوند کھ صدا

 ...اش زد صد
تر شد   ق ی نبود..باال رو نگاه کرد و دق یبرگشت سمت صدا..اما کس یحالت دفاع با

  یبھ سرش خورد کھ باعث شد از حال بره..موھا دیان ضربھ شدبھ اطراف..ناگھ
 ..از دستش افتاد  السایشد و گ  نیرو زم یو لختش پخش خاک ھا یمشک

 یاز اھال یکھ کس نی انداختنش و گذاشتنش رو شونشون و قبل ا یداخل گون دونفر
 ...و رفتن دنیپر واریعمارت متوجھ بشھ از رو د

 
قبل   ی شد...دوباره آرزو کرد مثل شبا داریباز خواب  یبا احساس ضعف بدن 

کابوس فرجام   نیا ی کابوس بود ک کیمثل   نینبود..ا یھمسرش کنارش باشھ ول
 افت،؟ی یم

کھ لباس بھ تن نداره..پتو رو از روش   دیسرما کھ بھ تنش خورد تازه فھم سوز
  ناخن و خراش یوحشت زده شد چرا کھ تماما جا یتنش مقدار  دنیکنار زد و از د

بلند شد و    ریدوش بگ دی..فکر کرد بادیچی و گاز بود..پتو رو محکم دور خودش پ
..با ھیزندان  کی ھیشب  دیفھم تازه ریشدن زنج دهیکش ی اون اما با صدا نییاز تخت پا 

 ..صداشون زد عجز
 ھست؟ یپشت دره؟؟؟کس  ی:کسیلیا
 

 ..داخل شد یلیا  یبود برا  دینگھبان کھ چھرش جد ھیباز شد و  در
 .:بلھ سرورماننگھب
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کجاس  ایمار یھست یک گھیپتو رو سفت تر دور خودش چنگ زد:تو د یلیا
 ؟ یزنی صداش م

 ..کنم یشما..اطاعت م  دیھستم.محافظ جد الیچ نگھبان؛من
 ..برگشت ایھمراه مار الیبعد چ یمنتظر موند تا کم یلیا

 د؟ ی:بلھ ملکھ منو خواستایمار
 ..رمیدوش بگ  دی ا..من واقعا بیدستبندمو باز کن  شھی:میلیا

..فقط توسط  نی..اما اکردمیم  نکارویبود حتما ا ی:متاسفم اگھ دست بند عاد ایمار
 ..شنی خود شاھزاده باز م

 ..شد دی نا ام یلیا
 اد؟ یب یبگ  شھی:میلیا

 :راستش سرورم جلسھ دارنایمار
 ...ی :لعنتیلیا

و منتظر استحمامتون کنن و اراستھ کنن شمارو  دمیم  بیجلوتر رفت:من ترت ایمار
 ..نموند و اتاقو ترک کرد یلینظر ا

 ..خودم راحت باشم خوام یمن م ی:ولیلیا
 
. 
. 
. 
اطرافو نگاه   شد با تعجب اریشد ھوش  ختھیکھ رو سر و صورتش ر یپارچ آب  با

 ..باز شد ری..صداھا..سرشو تکون داد کم کم تصاوناواضح بود ریکرد..تصاو
 ..مقابلش  دی.دو جفت پا دچادر بود..  کیاتاق نبود  کی ھی شب ط یمح
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 ..نیھست  ی:شما کسیپارس
 یلی..حق داشتن!تو خییتو ایس ی:پس پارسدیکش رونیدندونشو ب ینازک ال جوبک
  یرو فرم

 ؟؟؟یشناسیچطور منو م یھست  ی:تو کسیپارس
..دستشو مقابلش دراز کرد تا بلندش  میرسیجا بلند شد:عجلھ نکن بھ اونجاشم م از

  کیکھ فقط  یشد مرد رهیند شد..بھ مرد روبروش خخودش بل سیکنھ اما پارس
 صورتش نقاب بود گھیچشم سبز داشت و طرف د

 
 ..شد  ق یبھش دق  سیپارس
وگرنھ  وفتھی اتفاق ب نی شد الزم بود ا یبد رفتار زد:متاسفم کھ باھات یپوزخند مرد

 .ھست  دویت یھستم.اسم من ک یمن ک ی دی ...پرسی کرد ینم یدوستان منو ھمراھ
 شناسمت یم:ن سیپارس

  لھیقب نی مدت ھاست از سر زبونا رفتھ درست ع لمون یاسم ما و قب ی:حق داریک
 تو کھ قتل عام شدن 

 ؟یشناسی:منو از کجا مسیپارس
  ریگیمن پ ی از ھکتوالس اخراج شد یاز وقت یول  شھی نم یادیز یلی:مدت خیک

 احواالتت بودم
 ..دنبالم؟  ی؟اومدی:تو..از طرف شاه سوروک اومد سیپارس

 ..ھاھا...نھ در واقع من و خانوادم مثل تو در حقمون ظلم شده:یک
 ..شمی:متوجھ نمسیپارس

ھم   یا گھی کنم شخص د  ییرایتا ازت پذ ای ھمراه من  ب کنمی..خواھش مھی :طوالنیک
 .. نشونت بدم  دیبا

 ؟ ی:ک سیپارس
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 ای :لطفا ھمراه من بیک
 ..افتادکھ نشونش دادن راه  یری کرد و جلوتر ازش بھ مس دییتا  سیپارس

. 

. 

. 
 

 نیقیاطراف شکش داشت بھ  یھا ھیاز کنس یکی  یمالقات رز تو دنیبا د بک
نکنھ فقط اطالع بده    یسوروک گفتھ بود  اقدام کنھیم انتیکھ داره خ شد یم  لیتبد

کنھ..و بالفاصلھ اونجارو ترک کرد و بھ ھکتوالس   ی شتریحرکت ب تونستیپس نم 
شکستن سد   شکلم یحاکم ھا برا از یکیبرگشت سوروک رو در حال بدرقھ 

  کرد  می شد جلو رفت و تعظ  یوند تا مھمان راھ..منتظر مدیاونجا اومده بود د
 دی.شما دوتا تنھامون بزاری:خوش امد سوروک

 ..و ھانا اطاعت کردن ھانا
 ا ی:ھمراھم بسوروک

 ..مبل نشست یگفت بھ اتاق سوروک رفتن..کتشو از تن کند و رو یچشم  بک
 ..نی:لطفا بشسوروک

 ..مقابلش نشست  یبا ادب خاص ونیھ بک
کھ دست پر اومده   دوارمیام خت؛خبیر یدنیطبق عادتش براش نوش  سوروک

 یباش
 ..شاھزاده نطورهی:ھم بک

  :بنوش.و بازگو کنسوروک
گذاشت:ممنونم بابت لطفتون سرورم.شب   زیم یخورد و رو  وانیاز ل یکم بک

 یمنتظر موندم زمان  یم و زمان جاسوس رزتا شد بیگذشتھ من متوجھ حرکات عج
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  یبررس دیبا ویزیچ ھیاون خارج شد از ھکتوالس و گفت کھ وقت خواب بود 
 ..کنھ

 :ادامھ بدهسوروک
دنبالش رفتم اون بھ قلمرو فراما ھا  ی:بلھ.و من چون بھش شک داشتم سربک

اطراف شد..من ساعت ھا منتظر موندم اما   سھی راھب داخل کن  کیرفت و با  
  نم ینکردم و اومدم کھ بب یاقدام ھیدستور چ دونستمی..منم چون نممدوین رونیب

 ھ یدستور چ
 چھ خبر فی کث یگرگا:ھووم..کارت خوب بود.از اونسوروک

  م یھست ی:شاھزاده ھنوز درحال بررسبک
  خوامیرفتار کن.م ینظر داشتھ باش و عاد  ریخب.فعال رزتا رو ز اری:بسسوروک

 ..انجام داده یچھ معاملھ ا نم یبب
 .:بلھ سرورمبک

بھ   ستین یبھ اون اعتبار گھیبا رز بود د سیپارس ت ینرفتھ..مئول ادمی:تا سوروک
 برم  دنشی بھ د خوامی مکان دعوت کن م کیعھده خودت و اربابشو تو 

 شھ ی:بلھ سرورم انجام مبک
 زد:خوبھ ی لبخند

جعبھ در اورد و دستش   ھی جا بلند شد و رفت طرف کمدش از داخل کشو  از
 از پاداشت نم یا ی شد:کارتو خوب انجام داد  کیبھ بک نزدگرفت 

 سرورم ھیچ  نی:ابک
 :بازش کنسوروک

 ..سنگ بود کھیو چند ت  اقوتیخوشحال شد و جعبھ رو باز کرد چند عدد  بک
 نیعال  نای:سپاس گذارم شاھزاده ابک

 اریدرب  شتریو سر از کارش ب ی:فراموش نکن کھ چشم از رز برندارسوروک
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 ..ت:حواسم ھسبک
 ھستم ایشاھزاده مار+

 ..بلند شد ونیبکھ
 سرورم   رمیم گھی :من دبک

 ایداخل مار ایب   شیپ ری:خسوروک
 ..ام دادمخصوصش رو انج می اومد تو اتاق تعظ  ایمار ونیاز رفتن بک ھ بعد

 ؟ یداشت  ی:کارسوروک
 باھاتون صحبت کنم  خوامی:مایمار

 .نیخب بش یلی:خسوروک
داد و دستاشو تو بغلش جمع    ھیتک زشی ر منشست و سوروک ھم رفت کنا ایمار
 ..کرد

 شنوم ی:م سوروک
 نگاھشو داد بھش:سرورم درباره ملکھ ھست  ایمار

 تکرار نکن ی شنوی..از من م یقبال رو تکرار کن  اتیچرند یخوای:اگھ مسوروک
 .رو لبش نقش بستھ بود یخنده تمسخر مانند و ترسناک حالت

 ..نھ:نھ سرورم..درباره خشم شما از اوایمار
 شونی شما از ا دونم یسکوتش انگار اجازه ادامھ صحبت داشت:من م دنید با

 ..شده ھیتنب یاما ملکھ بھ اندازه کاف نیناراحت ھست
 یکنی نم  نیی:اندازشو تو تعکسورو

 ..:اما ملکھ دلشکستھ شدنایمار
 رون ی:ب سوروک

 ..:سوروکایمار
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 .:راه از اون طرفھسوروک
بستھ  یکنھ..صدا یز ادامھ حرف زدن خود دارا ایباعث شد مار   شیسفت بن کالم

خودش    یبد رفتار ادی شد یم یلیدست خودش نبود صحبت از ا دیشدن در رو شن
بھ خودش  ی لیا نباریا  خواستیم یاز طرف  ی..ولکردی اعصابش رو خورد م وفتادیم
عذاب وجدان  نیتمام وقت تو عذاب وجدان مونده بود..و ا ای..و بعد رفتن مارادیب

 ...اتفاق افتاده بود یلیا  ی برا شیندگ توکل ز
 
. 
. 
. 

  و خاندانش گوش سپرده یو نچندان خوش ک زیبا دقت بھ داستان غم انگ ایسیپارس
 کویسوروک تار یچشمش بود مجازات ھا  یباور کردنش جلو لیبود دل

و  یکھ روان دونستینم نویا یبود ول دهیاز قبل شن ای..و درباره آنالشناختیم
کھ   ی..و درد ادخودشم افت ادیسوروکھ... یبخاطر شکنجھ ھا ایالشدن آن وونھید

 ..دیکش یکھ از دور یتحمل کرده بود..و زجر
  :گوشت با منھیک

 بھ خودش اومد:اره حواسم بود  سیپارس
 ؟یکنی م ی:با ما ھمکاریک

من تنھا برده شاه سوروک نبودم    ینداشتم راستش رو بخوا ی:قصد ھمکارسیپارس
 نیمن قرار بود ملکھ اون سرزم دم یفھم زایچ یلی داشتم کھ خ یمن اونجا امکانات

 یھمھ چ یومدن اون دختر لعنتاون کنم..اما با ا یبشم و حاضر بودم جونمو فدا 
 ..کردمیمن شاه رو سرگرم نم گھیبھم خورد ود

 ھ؟؟یک ؟اونیبا تعجب بھ اطراف نگاه کرد:دختر لعنت یک
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از شھر  سئول اومده من کھ درست و بھ من گفتن دکتر بوده و  دونمی:نمسیپارس
بھ ازدواج شاه در  دمیکھ ازش خبر دار شدم فھم  یبار نی..اخریول دمشی ند یحساب
 ..اومده

از   یدختر یبگ یخوایم یعنی چشماش از تعجب برق زد:صبر کن صبر کن  یک
 در حال حاضر ملکھ ھکتوالسھ؟؟؟؟ زادیمردم سئول و جنس آدم

 ..من بود یالن اونجا جا:اره و اگھ اون نبود ا سیپارس
من تو دور  چارهیخواھر ساده و بکرد:خواھر من.. یخنده بلند صدا دار یک

و افسانھ قدرت   زادی ملکھ آدم  نطوری!پس ارهیجاتو بگ زادیآدم ک یتا  یانداختھ شد 
 ..یدروغھ!سوروک احمق گور خودتو کند ھیلیو اص  یقو یلیخ ریاون کھ ومپا

 ادم باشھ؟ دی:مگھ نباسیپارس
و  یری از اون دختر پس بگ گاھتویجا ی:فعال کھ بھ نفع ماست..خب حاضریک

 ؟یخدمت کن دیشاه سوروک بھ شاه جد یبجا
 د؟؟یبھت زده شد:شاه جد سیپارس

 گذاشت:درستھ درستھ مقابلتھ شیبلندشو نما یدندونا یک
 ی ای:تو از پسش برنمسیپارس

 امی:باکمک تو از پسش برمیک
 ..:با کمک من سیپارس

ھاتو   یعوضش منم انتقام سخت یبھ من وفادار باش یبند یم مانی س پ :پیک
 ..نبود کھ ازت خوشم اومده  خودیدستشو فشرد:ب  سیپارس د یی..و بدون تارمیگیم
. 
. 
. 
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 گھیبود شام رو کوفتش کرد اخر سر د دهی بھ حداکثر رس  دیکشی کھ م یوجدان عذاب
 دیرو د یل یسوند...ا از دستش رفت..فورا بھ اتاق مشترکشون خودشو ر ارشیاخت

االن از دستش ناراحتھ..اما  دونستیتخت نشستھ و درحال فکر کردنھ..م یکھ رو
 ..آورد  و در زد در بشیخوشحالش کنھ..دستشو از ج  نکاریبا ا  دیگفت شا

 ھ؟ی:کیلیا
بھ گل رز تو دستش کھ سفت فشرده بود نگاه کرد..بعد آھستھ در رو بھ  سوروک

 ..داخل ھول داد
 ییتو  الی:چیلیا

 ..مھمون لبش کرد و صداش آروم بود ی لبخند
 انگار یکشیم الرویانتظار چ شتری:ب سوروک

 ....فقط براق شددینپر نییتخت پا  از
 ؟ یی:سوروک تویلیا

 تو؟ ام ی:بلھ..اجازه دارم بسوروک
 ..رونی روشو برگردوند:نھ برو ب یلیا

 ..کنم  یکار  ستمیکھ من بلد ن یدونیم ی:نگاش کن..ھسوروک
 ..رونی:گفتم برو بیلیا

بگھ   یزیچ  دیترسی..سکوت کرده بود مدیآروم قدم برداشت تا بھ کنارش رس آروم
 ....و دلش پر شده بود   د یکشیم یعصب  ینفس ھا یلیبدتر بشھ..ا

 ..نکن ھی:گرسوروک
 
 ..کنمینم ھی:گریلیا

و کنار تختش   دیرو کش ھی..چھار پایگیراست م ی:تو ھم کھ دارسوروک
 ..رنگش گذاشت یدامن لباس آب  یرو رونشست..شاخھ گل 
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 ..بھ سوروک بعد بھ گلھ نگاه کرد یلیا
 یلی:من متاسفم ا سوروک

 ؟ی:فقط متاسفیلیا
 ..متاسفم یلی:نھ خسوروک

 ..یکشیکھ روحمو م ی دیآزارم م یبعد جور یزنی..حرف م  یشی :اولش نرم میلیا
متاسفم  پسر بچھ ھا شده بود:نھ ..گفتم کھ  ھیسرشو تکون داد شب   سوروک

از   شتریکھ افتاد رو فراموش کن..من اآلن ب  یو اتفاق ری..لطفا گل من رو بپذیلیخ
 ..دارم ازیبھ حضور تو ن ی ھر زمان

 
باشم سوروک ..گلتم ببر   ازتین لھیوس خوامی..من نمیکھ اومد یدار ازی :پس نیلیا

 ..برگرد ازیاز رو عشقھ نھ ن ی دیھر زمان فھم
 ..مدت  نیا دم ی عا..خودم عذاب کشنھ...من واق  ازی:اون نسوروک
  یلیکھ فقط ا ی..اشکیتاب نداشت و سر خورد اون قطره شفاف بلور چشماش

 ..دید
...ترس تو ...ترس از یلیا ترسمی من فقط م   دمی:من از عذاب تو عذاب کشسوروک

ھم ظالم و   کنھیم لی موجود تبد نیتر فی دست دادن تو ھم منو بھ ضع
و چشمات بھ عشق من برق  یوز تو کنارمھن  دونم یم یوقت ی...ولنیخشمگ

من   بدم اگھ از دستت  کنم یفکر م نیمن بھ ا یلیھستم...ا ی..من از نوع قوزنھیم
 ..گم ی ..باور کن راست مزارهیرو راحت نم

 
 ..آروم تر شد و بھش نگاه کرد یلیا

دور  یاز زندگ  شمی..از خودم دور مستمی:ساده بگم..بدون تو من من نسوروک
رو سر ھمھ  اروی دن  خوامیم  شمی تو خودم حبس م  شمیدور م  دنی کش از نفس شمیم
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عشقم   یفقط از رو  یتند رفتم..ول دیگذشت کن از من..شا کباری  نیآوار کنم...ھم
 ...بود بھت

 کنم ی نمبخشمت اما فعال سکوت م ی..ول کنمی:باشھ...من باور میلیا
 ..تبسم لبش نقش دار شد  سیاشک و صورت خ وسط 

برات قسم خوردم   نیا یپا  کنمیتھاش گذاشت:من ترکت نمدستشو رو دس یلیا
 ..سوروک
 ؟ یدی:قول مسوروک

افتھ...اما  یاتفاق نم نیا  دم یباز ھم قول م یکھ قبال قول دادم ول  ن ی:با ایلیا
ھا تا حاال  ییشگویانجام بده پ  وینیمن اون طالع ب یسوروک بزار کھ رمئو برا

و  ینی..اگھ خودت کنار من بشم یریبگ و جلوشو میایراست بوده بزار بھ خودمون ب
  ندهیآ تونھیم نیو ا شم یم تریقو منحتما   یبھ من قوت قلب بد یبھ رمئو کمک کن

 ..بده عشق من..لطفا حرفمو گوش بده رییرو تغ
 خوامیباره فکر کنم..زمان م نیدر ا دی:من باسوروک

 ..زد:باشھ  یلبخند  یلیا
 ..نبود ادمی من .. رمیدستاشو نوازش داد:بم  سوروک

  امیکھ فقط کار خودش بود دستشو رھا کرد و زخمش رو الت یبعد با سحر و
شد و    ختھیوجودش ر شی آب رو آت  د یرو در آغوش کش  یلی..و تھش ادیبخش

 ..خاموشش کرد
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تنھا   یانگار و صبحانھ ا دوختنیم نیآسمانو بھ زم یمثل نخ نقره ا دیسف  یدونھ ھا
  ی وجود داشت دو نفره ..در بلنداشب   کیارت یاسمش صبحانھ بود بلکھ در ھوا

 ..کرده بودن  لکسیقصر انگار کھ ر یبرج
 ست؟ی:سردت نسوروک

 .نھ خوبم  اینگران سرما خوردن من یلی:خیلیا
 کن بد بمونم بھتره یخوب ای:ب سوروک

 انداخت:لوس نییو لب و لوچشو پا د یخند یلیا
رو   ا یدن یراز ھا یارد  ایقاشق از سوپ رو برد طرف لبش:باز ذھنت مشغولھ  ھی

 ؟ یکن یکشف م
 ندارن یوقت تموم چیھ ایدن  یرازھا  لیا یدونی :م دیکش یق یعم نفس

 ؟یکنیراز کشف م ی دار یعنی :پس  یلیا
و  شتریدوست دارم تورو کشفت کنم ب ینھ ول د یآره شا دی شا  دونمی:نمسوروک

 ..شتریب
 جالب بگم؟  زی چ ھی:یلیا

 :اره..حتماسوروک
  ادیب  گھیفقط دو ماه د میکھ ازدواج کرد ھیماھ نیدھم نیا یلنشھ و دی:باورت شایلیا

 روش سالگردمونھ
 ؟یماھھ تو ھمسرم ۱۰اآلن  یعن ینگاه کرد:واقعا؟ یل یبھ ا  کمی
 جناب سوروک  گذرهیزمان زود م گھی :آره دیلیا

 یشیم ری :آره..پس تو ھم زود پسوروک
تجارت ھمراه   کمیتجارت جواھر  یبھ جا کمونی رمانت ی:گند بزن بھ حرفایلیا

 ری بگ ادیمعاشرت رو 
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 :من معاشرت دوست ندارم سوروک
 نمت یبی در حال معاشرت م شھ یمن ھم ی:ولیلیا

 ..میخوای کھ ما م شھیاونطور نم شھی:ھمسوروک
 ..شتریو ب شتریب یمعاشرتت رو ادامھ بد  د یمورد تو با نیدر ا ی:ولیلیا

 :بلھ..متاسفاتھ سوروک
من کھ اصال معاشرت درست   ییطورا ھیخوشبحالت  ستین ی:کار سختیلیا

 داشتھ باشم خواستیدلم م نکھینداشتم با وجود ا میتو زندگ یحساب
 مثال  ای:با کسوروک

سوروک من  یدونی م  دونمیگره زد:اووم..نم زیرو م وانیدستاش رو دور ل یلیا
سفر کنم   ارویکنم کل دن ییو مسافرت بود دوست داشتم ماجراجو حی عاشق تفر

 نبودن ھییپا امیدور و بر  یمورد عالقمھ برم ول یحداقل جاھاکلش کھ نشد 
 

 ..اد ی:بھت نمسوروک
بوده اونطور خواستم نشدم..تو  ن یکھ توش بزرگ شدم باعث ا یط ی ..مح  دی:شایلیا

برسم کھ بھم افتخار کنم   ییھ جاب دیبود کھ با یخانواده من فقط چشم و ھم چشم
سرم آوردن افسرده شدم و   ییبال ھیکھ  کرد ..سر مدرکمم    تم یاذ زایچ  نیا نقدریا

 .. و شگاهیافتادم گوشھ آسا
خب بعدش باتو آشنا شدم..و   ینگاه سوروک خاطرات رو کات کرد:ول دنید با
 جانھیباتو پر از ھ یزندگ یتو راست گفت م یشد زندگ یجانیھ
 

 ؟یمونی:پشسوروک
 ..ی:از چیلیا

 ....مکث کرد از انتخاب منتیتو زندگ ی:از ھرچسوروک
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از تو نھ از انتخاب تو اصال راستش حاال کھ  یول مونم یپش زایچ یلی:اره از خیلیا
 ..میگرفت یکنار ھم قرار م د یما با کنم یفکر م

 
بتھ من مقاومت کردم و گفتم  کرد ال ییشگویمن پ  یرمئو برا یزمان ھی :سوروک

 ..شمیعاشق م یاون بھم گفت روز یتکرارش نکنم ول
 بھت بگن ندتویجالبھ آ یلی:خیلیا

ھام کھ دوست ندارم تو   لیاز دل یکی..ستی ن ندیخوشا ندهیآ دنی :نھ ..فھمسوروک
 یدونی..اون وقت کھ نم یلحظھ نباش ھی  ندم یمن بفھمم کھ تو آ نکھیا ین یطالعتو بب 
 ..بشم یبھ چ لی قادرم تبد 

  یکنیبد م  ی فکر ھا نقدری:چرا ازیرو م دی و دست آزادشو گرفت و کش د یخند یلیا
اون رفتارتو  نکھیمن کنارتم..مگھ ا نجامیبھ من نگاه من ا یترسی ھمش م اخھ چرا

 ھم کنارت نخواھم موند  ھیثان ک یو من ابدا  یباز تکرار کن
افتھ ھربار  یاتفاق نم نیکنار گوشاش باال برد:اصال اصال ا میبھ نشون تسل  دستاشو

 کشم ی و از خودم خجالت م شھینکن اعصابم خورد م میآور ادی یھ
تو رسم   نیچون ا یطیشرا چینکن تو ھ  یکار نیھمچ گھی..پس واقعا د:اوھومیلیا

 زمیعز  ستیعشق درست ن
 ..:چشم خانم دکترسوروک

نشست سرشو رو شونش   شیکنار یصتدل  بلند شد و اومد یاز رو صندل یلیا
 ..گذاشت

 بگم؟  یزی چ ھی:یلیا
 ..البتھ:آره سوروک

 ..زامیچ یلی:من فقط دلتنگ خیلیا
 ..ای:چسوروک
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 نما یس یشھرباز یکردنام حت دیرفتنامم خر ابونی..اما دلتنگ خدی:خنده داره شایلیا
 ..میکنسرت رفتن..دلتنگ آسمون آفتاب ھیسفر   کی یپارک دلم لک زده برا

 ..از تو گرفتھ شده نای:متاسفم..من حواسم نبوده و ھمھ اسوروک
نگ ھمھ اون گوھر...سوروک من دلت  ھیبھ دست آوردم  یناب  زی:عوضش چیلیا

امکان   دونمی اما دوست دارم دو نفره تجربھ کنم با تو م ستمین گم یھستم ھا..نم  زایچ
 مثل ھمھ زوجا  خوادی ساده م یزندگ  کیدلم  یگاھواقعا  ی..ولست ین ریپذ
 

 ..اد ی:بھت نمسوروک
بوده اونطور خواستم نشدم..تو  ن یکھ توش بزرگ شدم باعث ا یط ی ..مح  دی:شایلیا

برسم کھ بھم افتخار کنم   ییبھ جا دیبود کھ با یچشم و ھم چشم خانواده من فقط 
سرم آوردن افسرده شدم و   ییبال ھیکرد ..سر مدرکمم  کھ   تم یاذ زایچ  نیا نقدریا

 .. و شگاهیافتادم گوشھ آسا
خب بعدش باتو آشنا شدم..و   ینگاه سوروک خاطرات رو کات کرد:ول دنید با
 جانھیباتو پر از ھ یدگزن یتو راست گفت م یشد زندگ یجانیھ

 ؟یشیخوشحال م م ی کارا رو بکن نی.ا.کنھیخوشحالت م ی:چسوروک
 ..یتون ی:اما تو کھ نمیلیا

 ..کنمیآسمونھ برات فرش م ی:اگھ بھ من باشھ ستاره ھاسوروک
 م؟ یبریمسافرت م   یعنی:یلیا

 :بلھسوروک
 ..ھمش؟ رونیپارک باغ وحش کنسرت ب نما ی:سیلیا

 :بلھسوروک
و برش گردوند طرف خودش:راستش  دی برق زد و دستاشو بھم کوبچشماش  یلیا

 ..دارم گھیخواستھ د کیمن 
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 ی..دلتنگ خانوادتدونمیزد:م یمھربون لبخند
وقتھ ازشون  یلیخانوادمن و خ یسرشو انداخت:درستھ باھام خوب نبودن ول یلیا
 ..خبرم یب

 بودن؟ ھی:روسسوروک
 
 :آرهیلیا

 ..معاشرت کوتاه ھی میریم  کنھیواقعا خوشحالت م نی:اگھ اسوروک
 ..یایب ی خوای:چطور میلیا

 ..کھ ی تاجرم اسمم کولھ فراموش نکرد ھی:من سوروک
 م؟؟یریم یممنونم..ک ی..وامیری:اوھوم..پس واقعا میلیا

قول  یکنم ول یدگیبھش رس  دی دارم با یکار ناتموم ھیروز ھا  نی:تو ھمسوروک
 نم یبب مویخانواده ھمسر خوامیزد م یشمکچ  میخانوادت بر داریکھ بعد از اون بھ د

 ی امشب مھربون شد یلی:خیلیا
کھ سرش با رفت و دندوناش مشخص   یبار با حالت متفاوت نیاول یبرا  دیخند

 زنھ؟یتو ذوق م میشد:مھربون 
 زنھیذوق نم یتو تو یچی:ھیلیا

 ..:حلھ خانم دکترسوروک
 .. دم دارو ھاتو ب خوامیداخل چون م میبر زمی:شاھزاده عزیلیا

 ؟یکنار گذاشت ین یریفقط برام ش می:برسوروک
 :آره معلومھیلیا
 
. 



614 
 

. 

. 
و تو رودخونھ رھا  نوشت یمتن م یمخصوص رو صفحات چوب یبا قلمو ایمار

 ..نشست یشد و کنار رو تختھ سنگ برف کشی.. رمئو نزدکردیم
 سھ؟ ینویم ی :مشاور ما چئورم
 ..یچیشنل دورشو محکم کرد:ھ ایمار

 کجا ببره؟ یخوایآب ببره م ی دیکھ م نیچ نای:پس ا رمئو
کھ  ییچوب پاک کرد:آرزو ھا یباال انداخت و برف رو از رو یشونھ ا ایمار

 ..تا تو دلم باطل شن ندازم یآب م انیرو بھ جر دمی بھش نرس
 ..شاھزاده سوروکھ شی کیزد: ی لبخند
  ...کرد دییبرگشت نگاھش کرد و بعد تا ایمار

 ..دیتونی:اما..ھرگز نمرمئو
 رو داره یلی..و اونم ای:آره..اون شاھزادست...تو ھستایمار

 نیھم نبود سوروک شاھزاده ھم نبود باز ا یلیاگھ منم نبود..ملکھ ا ی:حترممئو
 ..افتاد  یاتفاق نم

 
 ..؟ستمی ..تو طالعش نھی..منظورت چیچ  یعنی:چرا...ایمار

ھربار عشقتو بانو..اون  یدوستش دار نقدری...چرا اییزایچ نیھمچ ھی :سوروک
 ..پس زده و مجازاتت کرده

  د یباھاش...با اون چشما عھد بستم..ببخش  دارمید ن ی:از لحظھ خدمتم از اولایمار
 ال یخی...بگمیم یدارم چ دونمیرمئو نم

تا احساست بھ   شمیمنتظر م نقدریم بھت گفتم من ا :اشکال نداره..قبال ھرمئو
 ..شاھزاده تموم شھ
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 تورو ندارم  یھمھ خوب نیا  قیال  کنمی فکر م ی:گاھایمار

 ..ییمنھ تو ق یکھ ال ی:اما تنھا زنرمئو
کھ احساس کردم تمام وجودم از اون پاک شده  نیھم دمی:ممنونم..بھت قول مایمار

 باھات ازدواج کنم 
 ..دی خند رمئو
 ایمار ی:راسترمئو
 :بلھایمار

 ؟یزیچ  ید یوقت درباره خواھر شاھزاده شن چی:تو ھرمئو
 ھست؟ الیھزاده خانم سا ا:منظورت شاایمار

 ..:آرهرمئو
و اخرش   شی تلخ بود زندگ یلیخ دوننی:خاطرات اون خاک و دفن شده ھمھ مایمار

 ..کرد یخودکش
 ..بوده ی:بنظرت..اون چھ شکلرمئو
  یھا ییبایشاھزاده با ز  ھیشب  کنمی ..اما احساس مستی از چھرش ن ینقاش  چی:ھایمار

 ..یخون آشام قو  کیدخترانش و 
 ..کرد  یساس خفگاح رمئو
 شد؟ یتو نم ھیشب یعنی:رمئو

 ھ؟یمن بشھ چھ سوال ھیشب د یتعجب نگاھش کرد:چرا با با
 ..شھیھم  یدیتمام پرنسس ھا درخش نیمشاور ب ییبایز یلی:آخھ تو خرمئو
 ..اکتفا کرد یتنھا بھ خنده ا  ایمار

 ..سکوت
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 از عمھ ھامم  یکی ھ یمن شب گنی بھم م یگاھ یول دم ی:منم کھ مامان بابامو ندایمار
 

کھ کرد  یبمونھ تنھا کار شتریرو زمزمھ کرد و نتونست ب انی لیتو دلش اسم ل رمئو
 .رفت شقوت قلب بده بعد از کنار ایبود بھ مار نیا
. 
. 
. 
. 

جنگل چادر  یبا دستمال گرفت و برد تو  شیآت  یتابھ رو از رو شعلھ ھا یماھ
رو براش   ییه بود ھر وعده غذاشد شیروانپر ایکھ آنال  یاز وقت لھیدور تر از قب

ھا  وونھی تنھا مثل د  ایو آنال گفتیو مدام از انتقام م زدیو باھاش حرف م بردیم
 ..سوختیاز درون م یبلند و بلندتر..و ک زدیقھقھھ م

 ای:سالم ل یک
دوتا سنجاب   ش یساعت پ ھی نی رم؟ھنیگفت س یکر بود ی:ھاھا باز کھ اومدیآنال

 خوردم
 ..غذا برات بھتره نیا یول زمیخواھر عز نم دوی:میک

خنده   ی..و بعد صدای و غذا پخش شد رو لباس و بدن ک ینیس ریزد ز غی با ج یآنال
 ..بود روده بر شھ کیکھ نزد  دیخندیم یزمختش فضارو پر کرد طور یھا
 ارویانتقام تموم بدبخت رم یبد و سخت انتقام بگ خورمی دستاشو مشت کرد:قسم م یک

 ..رو ترک کرد  ایشد و آنال ی..چشم سبزش باروتورمخی..قسم م رمی گیاز تو م
 
. 
. 
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. 
  ھیکرد بعد از  یفرو کرد و اون نالھ ازش بلند شد و دلبر  یلیتو پشت ل  ناخناشو

 نم یتا دخترمو بب شمی دارم کم طاقت م گھی :ددیشکم برجستشو بوس نیمعاسقھ سنگ
 ..زمیعز  شینی بی:مد یخند یلیل

ازش منزلگاھشو ترککرد حاال  یداحافظ و بعد از خ دیدماغشو کوچولو کش نوک
رزتا رو دنبال  یعاد نی با ماش  شیزیتر طبق برنامھ ر  ق ی ھر سرحال تر بود ھم دق

از  رهیکھ جونشو بگ خواستی ..و اما خودش دلش ماوردیمدرک زنده م دیکرد با
 ..بھ پادشاه خودش انتیمنتفر بود اونم خ انتیخ
 

شد و دو دستھ نگھبان بھ گشت زدن  سھیبرگھ داخل کن یسر ھی رزتا ھمراه  دوباره
  ق یگزارشو از طر نیدرخت پنھان کرد..و ھم  یاطرف پرداختن..خودش باال 

طول نبرد کھ سوروک بھش گفت با رزتا  ادیامواج بھ سوروک گذارش داد..ز
ھا کھ رد  تضبط کنھ..گش  زننیو صداشو کھ حرف م یاتفاق روبرو بشھ بھ طور

کھ رزتا برگشت   شدی م  شیھوا داشت گرگ و منشست.. یشدن رو شاخھ محکمتر
  یسوار دوجش شد و از راه ھا عی..حاال وقتش بود..سرنشیو رفت طرف ماش

و سوت و کور بود و  کیزودتر رزتا حرکت کرد..جاده تار شناختیکھ م یفرعک
کاپوتشو زد  دیکھ د رورزتا  نیماش ییاومد..نور چراغ جلو یالغا م ک یفقط صدا 

 و متشخص  یکامال عاد ستادیوا ی تریباال و با چھار ل
 

  یشد:بک ادهیپ دنش یرفتار کرد ھمونطور کھ سوروک خواستھ بود رزتا با د یعاد
 شده؟یچ یکن یم کاریچ  نجایتو ا
 .. خراب شد  نم یمنو بفرستھ کھ ماش خواستی م یی:شاھزاده جابک
برو   کنم یدنبالم خبرشون م انیب زنمی من ھست تو برو منم زنگ م نی:ماشرز
 ..ور شاھزاده مھم ترهدست

 ..زد:آره برخورد شاھزاده مھتره ی بھش پوزخند پشت
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 ؟یگفت یز ی:چرزتا
کھ رزتا برداشت پشت گردنشو  نیکلروفرم زد و ھم بشوی آروم دستمال ج بک

گذاشت و رزتا ناچار استشمام کرد و بعد    شی نیدھن و ب یگرفت و دستمال رو رو
 ..شد  ھوشیب

 ه بود کامال شد یحرفھ ا نھیزم ن یتو ا بک
 
 
 
 

افتاده بود   انیچشماش ذره ذره باز شدن و بدنش تازه خونش بھ جر یبا حالت منگ
اتاق براش آشنا بود   نیقرار داشت ا واراشیتو اتاق تماما از سنگ بود جنس د

 قیبود اما دق شدهیاومد چ ادشیچالھ ھکتوالسھ   اهیاز س یقسمت نجایکھ ا د یتازه فھم
بود  یزیبود اما ھر چ ونیکار بک ھ شتبستھ شده شک ندا د ینھ بلند شد تازه فھم

 ..خوب نبود
 

کھ جز خون و  یچال اهیچال معروف بود..س اهی ھمون س نجای ا کرد..اگھ وحشت
اگھ اونجا  شدیکھ حکم مرگشون امضا م یچال اهیدرش وجود نداشت س یزیخونر

 ..اومد ینم رونی ازش ب  یاصال جسد   امیو بعض  دنیپوسی..مموندنیم
بشھ دارم    یزیچ دمیترسیکابوسھ اره اره من چون م نی:نھ نھ ..امکان نداره ازر

 ....دست و پاش از وحشت بھ لرزش افتادنمیب یکابوس م
 ...باشھ ۶دیاگھ فھم یباشھ...وا دهی :اگھ شاھزاده فھمرز

 ..کردن داد یکرد سر و صدا و داد ب شروع
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و بک   ایخبرو بھ ھا نیشده ا داریب دنیزندان کھ از سروصداش فھم  ی نگھبانا
داشت دخالت داشتن و ھردوشون  دادن کھ تو مسائل زندان و شکنجھ و باز ونیھ

 ...دور بود  نیمتر از سطح زم  نیچال شدن کھ چند اهیوارد س
 

و سر و صورت بھم   سیخ  یو صدا ھاش با باز شدن در قطع شد..با چما سر
و شالق حلقھ شده دستش   نیخشمگ افھیبا اون ق ایھا دن یبھش نگاه کرد با د ختھیر

 ..بدنش سر شد
 .اشکال نداره؟ ای خودم باھاش حرف بزنم محافظ ھا خوامی:اول م بک
 :باشھ اشکال ندارهایھا

 .:ممنونمبک
 یکھ گاھ یزیداد بھ م ھیداخل شد.. و تک ونیتنھاشون گذاشت و بک ھ ایھا

 محاکمھ ی پا نشستیسوروک شخصا م
 

 ؟؟؟؟ یمنو فروخت یلعنت ؟تو؟گمیدرست م نجایا ی:تو...منو آوردرز
 ..آره نجایمن آوردمت ا ی ول ی:در واقع خودت خودتو فروختبک
 ... بھش نگاه  کرد یبا ناباور رزتا

 
و من بھ وفادار  یجاھامون عوض شده تو من ؟انگاریکنی نگاھم م نطوری :چرا ابک

 کردم  انتیبودنم خ
سر عموم رو پشرف دارم کھ ھم خونمو  نقدری:حداقل من انینشست رو زم رز

 م یو تمام عمر کنار ھم بود  م یخاندان کینفروشم ما از 
 



620 
 

فقط خودم ازت بپرسم چرا ؟  خواستیخدمتت دلم م ومدیکھ شاھزاده م نی :قبل ابک
 یخواستیم  ؟چرایتو بود نیرز...چرا واقعا ا یشدیم یرانیو  ھیباعث  یچرا داشت

 ..گھیچرا د ره؟؟؟ملکھیساحره بم یخواستیرمئو م  ق یاز طر
 ..داشتمو و دارم  لیکار ھام دل  یمن برا یبدون ی خوایزد واقعا م یپوزخند رز
 ...ھارو ازت بشنوم ل یدل نیھم  خوامی:خب من مبک

 
 کارو  نیچرا کردم ا یشی بکن متوجھ م تمونینگاه بھ خودت و وضع کمی:رز
 ت؟؟یکدوم وضع شمیمتوجھ نم ی:ولبک
  نیضافھ شده ؟؟؟کوچکتربھمون ا یچ میسالھ در خدمت شاه سوروک نی:چندرز

 ...خطا مجازات داشتھ
نبوده  ینطورینکن چون اصال ا یانصاف یحرفش رو قطع کرد:نھ رزتا ب بک

از مردمش و افرادش مقابل ھمھ   یشاھزاده با چھ قدرت میدونیھردومون خوب م
 ..عمل کرده  یھا چھ قدر قو گانھی کس و ب

تنفر از  م؟؟؟مگھی دمت کنانسان خ کی شاھزاده وادارمون کنھ بھ  دی:چرا بارز
 شد پس؟؟؟  ینداشت چ زادیآدم
 .. و یشد یتو ملکھ م ینکنھ مثال انتظار داشت  نھی:اھا پس مشکل تو ابک
 ..زد:نھھھھ فقط انتظار داشتم بھ ھم نوعم خدمت کنم نھ طعمھ و برده ھامون داد

مقام   نیا قھیملکھ ال یبودم ول ی. منم نا راضانتخابو کرد . نیشاھزاده ا ی:وقتبک
  انتیوقت بھ خودم و سرورم و مردمم خ چیو ھ  کنم یھست...پس خدمت م

 ...کنمینم
نھ   یدروغھ بگ یکن ی م انتیوسط..خ ادیب  اهیس یو جادو ھا  یقدرت ابد ی:پارز

 .ادیاز سلطنت بدش نم چکسیچون ھ
 ...رفتھ ادتیرز تو  ستمیاما من نمک نشناس ن   ادیکس بدش نم چی:اره درستھ ھبک
 داشتھ جز وادارت بھ ترس؟؟؟؟ میشاھزاده خوب قا؟؟؟؟اصالیقد  روی:چرز
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ببرن..من   خواستنیشدم..و اون رو م یل ی:داشتھ...لبخند زد ..من دلبستھ لبک
 یل یاما ل گم یوغ مدارم در دونستیبارداره ازم و شاھزادھدم یل یوانمود کردم ل

قصر خونھ  یداد بھمون تو ب یما مراسم ابرومندانھ ترت یرو نجات داد...و برا 
پزشکا گذاشت   نیبھتر ت بود سال ھا تحت مراقب ضیداد..مادرمو رو کھ مر

 گھیاومد..ساحره د یتو ھم کم نذاشت..اما قبول مثال از شاھزاده بدت م ی ...برا
 ...چرا
انتخاب رو کرد و مشاور رو انتخاب و دست رد بھ   نی:چون اون احمقانھ تررز
 ..من زد نھیس

 رهحق انتخاب دا ی:ھرکبک
 ..انسان بشم کیبرده  ستم ی..اما من حاضر نمی:من ننداشتم...بگذررز
 یزمانشو ندار  گھید ی:حاضر ھم باش بک
 ..ستمین گھی بکن..من د شونوی...مثل احمقا نوکررتیغ ی:برز
 یمونیاز کارت پش  کردمی..اومده بودم چون فکر مشنھادت یاشھ ممنون از پ:ببک

 ...دم...اما برات متاسفم..خداحافظ بھ شاھزاده ندا ویمن ھنوز گزارش قطع
گوش   گھی د یبمونھ...ول خواستیکھ م دیرز رو شن ی از در خارج شد صدا یوقت
 نداد 

. 

. 

. 
اون جثھ  دنیتر د یدنید یبود ول یدنید یرزم یتو لباس مشک یلیا زیجثھ ر دنید
زن و مردو نشون   کی لیتو احاطھ بدن سوروک بود کھ کامال تفاوت است زیر
کمان بھ دست نگھ دارشھ بود و با دستاش   ریرو تو آغوشش ت یلیورو اس  دادیم

دف  ھ یکنھ برا  یریگ ھتا زه کماند بکشھ و نشون کردی م می رو تنظ  یل یا  یدستا
 ھیو  سپردیو بھ خاطر م دادی سوروکو گوش م یتمرکز کرده بود و حرفا یلی..ا
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ودن و تماشا ب ستادهیا یانداز ریت دونیاز محافظا دورشون پشت نرده م یسر
 ..داده بودن نرده شونویو رمئو ھم تک  ایمار کردنیم

 بھش  دهیداره آموزش م یشاھزاده حساب اد ی:خوشم مرمئو
خوبھ کھ داره ملکھ   یبھ منم اون اموز نداد ول یخودشھ حت ژهیآموزشا و نی:اایمار

 کنھیم  یرو قو
 استعداد داشتھ باشھ اد ی:اره بنظر مرمئو
 ..نخورد بھ ھدف  ی چشمش زد :چشمت شورهدی خند ایمار

 رد ھدفاورد و بھ سوروک نگاه کرد:باز نخو نییکمانو پا یلیا
  یتر از جا کینزد یکی نی کھ ا نیھم  ید ی:اشکال نداره دوباره انجام مسوروک

 م؟ی دوباره انجام بد ی..حاضرھیدواریخوبھ ام ھیقبل
 تکون داد ی:اوھوم و سرشو با خوشحالیلیا

 من زمان گرفتم  رویت اری:پس بدو ب سوروک
 ..رو جمع کنھ رایت  دیگذاشت و دو نیکھ داشت کمانو زم یبا توان  یلیا
 

  دونیبک وارد م رهیرو از خدمتکار بگ یدنیموقع کھ سوروک رفت نوش ھمون
 ..آورد نییآبو پا یکرد سوروک بطر  میشد و اومد طرفش تعظ 

 :درود شاھزادهبک
 .یآمد  سوروک؛خوش

 م ی صحبت کن د ی:سرورم بابک
 کنم ی م نیتمر ی لیکھ دارم با ا ینیبی:م روکسو
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  یملکھ استعداد خوب  گنیھمھ چنع شدن م د ی:بلھ سرورم حواسم نبود بعد خندبک
 داره

زودتر برسھ و ساعت  کردینگاه کرد کھ تالش م  یلیا دنیبا لبخند بھ دو سوروک
 ..ھم سخت کوشھ یلیدستشم نگاه انداخت:بلھ اون خ

 کرد و سالم گفت می تعظ  ی لیا دنیلبخد زد و با رس بک
  ریدستاشو رو زانوش گذاشت و خم شد ت یبود و از خستگ  نفسش بند اومده یلیا

 ..گذاشت نیھارو رو زم
 بود  ی:خوبھ زمان کمترسوروک

 خوبھ تونیتوانا  دم یملکھ از دور د  گمیمکی :تبرّ◌بک
 :واقعا؟؟یلیا

 :بلھ سرورم بک
داره   یخوب  یانداز ریت مونیکھ بک ھ  یبدون ستی بد ن نطورهی:حاال کھ اسوروک

 ؟یبد  ادی  کیچند تا تکن  یلیبھ ا یخوایم
 در حضور شما سرورم  کنمی:جسارت نمبک

 ھیمعلم خوب ریبگ ادیگذاشت:ازش خوب  یلیشونھ ا یدستش رو رو سوروک
سوروک رفت رو  دیو لباس پوش کردمی تعظ  ونیکرد..بکھ   دییو تا د یخند یلیا

 ..آوردن ییا رینشست و براش پذ نیگوشھ زم یصندل
 

رو   یل ینشستن و ا زیو رمئو و تارزان ھم اومدن کنار سوروک دور م ایمار
فرستاد استراحت  ایرو ھمراه مار یلیسوروک ا نی تمر انیکردن..بعد از پا نیتحس

 ..خلوت کرد  یگوشھ ا ونیکنھ... و خودش با بک ھ
 :خب؟سوروک
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کردم رفت زودتر اقدامرزتا رو گ یبعدا نشھ کھ جلو  دمی:شاھزاده من چون ترسبک
 بود  نیکھ نظرمو جلب کرد ا یزیچ یول

 ھ؟یچ نی:ا سوروک
 نویقصره در دوماه گذشتھ و رزتا ا یتموم صورت جلسھ ھا یکپ  نی:سرورم ا بک

 ..بده لیبرد کھ بھ فراماھا تحو
 .. نگاه کرد یکی یک یباال انداخت و پاکتو باز کرد کاغذا رو  ییابرو

 درستھ..اآلن کجاست؟ صورت جلسن  نای:خب اسوروک
  نیچال و محافظشن نگران نباش اهی:بردمش سبک

 ششیپ  میخب..بر اری:بسسوروک
 :اطاعتبک

 ..کرد ییشاھزاده رو راھنما و
 
. 
. 
. 
. 

سوروک  دنیاتاق پخش فضا شد و گوش ھاش رو آزار داد..با د  نیدر سنگ یصدا
پشت  یصندل یداخل شد و رو ش ی شگیرنگ زرد کرد اما اون باھمون آرامش ھم

 ..گذاشت زیم ینشست پاشو رو پاش انداخت و دستشو رو زیم
 ...دروغھ :سرورمرز

 زدم؟ یدروغھ؟من حرف یزی:چھ چسوروک
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 ..:تھمتھرز
 یباھات بد رفتار نطوریا  دونستمی :اخ...حواسم نبود شرمنده ...نمسوروک

 ..دیاریو برامون قھوه ب دی بازش کن  ستیکھ جاسوس رز راحت ن ندیی بی.مگھ نمشده.
تر  قیسوروک آرومتر بود و با لبخند عم ی..ھرچشناختنینکردن مدلشو م یتعجب

 ..تلخ بشھ یلیداستان خ انیقرار بود پا یطیشرا نی تو ھمچ کردیعمل م
 ..مقابل سوروک نشوندن ی صندل یرو رو  رز
 ..بود دهیپرکامال رنگ رز
 خورمی :شاھزاده قسم مرز

تشو بھ نشون سکوت باال برد لبشو گاز  لحظھ بست و دس ھیعادتش چشماشو  طبق 
و فنجانو   ختیخودشون قھوه ر  ینکرد تا قھوه رو اوردن برا یگرفت و صحبت

 ..داد طرفش زیل
 

 خودشو باال برد:نوش جان فنجون
بود بھ  دهی با ترس بھ فنجون نگاه کرد معلوم نبود درونش زھر بود سم بود...د رز

 ..چشم
 نی نشده مال منم از ھم   ختھیتوش ر یزیچ  ..نترس ی خوری:چرا نمدیخند  سوروک

 ظرف بود
 ..دو مرتبھ فنجونو نگاه کرد رز

  نقدریسارت و شجاعتت افنجون قھوه چرا دامنھ ج ھیاز  یترسی:تو کھ مسوروک
 اده؟؟ یز

فراماوسن ھا    دنیوجود داره کھ رزتا بھ د یعاتیشا یمن باور نکردما ول البتھ
 ..خبر نداره واقعا یزیانگار کھ اصال از چباال انداخت و خودش   یشونھ ا رهیم

فنجون قھوه  ھیتو از  یدارم اون تو نبود  نیقیمن باور نکردم..االن  ی:ولسوروک
 ...یترسیم
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 نھ؟ کنھیباور م یبا تمسخور تکون داد:برو بابا ک دستاشو
 

 ..کردی فقط با ترس نگاھش م رز
 ور بخوربودش..بخ یالحق کھ قھوه خوشمزه ا شھی:بخور سرد مسوروک

از شدت استرس فنجون افتاد و  یفنجونو دست گرفت بخوره ول رز
 ..زد  یشکست..سوروک پوزخند

..خب از االن وقتت  زیما تموم شد..ساعتش رو گذاشت رو م:خب گپ سوروک
..بعد اون دو یینجای کھ جرا تو االن ا یقانعم کن  یفرصت دار قھیدق  ۲شروع شد..

 ..ژتھیاحترام مقام و بھ نم ی ا کنمینم  نیتضم وی چیھ قھیدق
 ..یداد بھ صندل شویتک
 ..:سرورم...دروغھ رز

 ..ی زمانو از دست داد ھیثان۴: سوروک
 

 ..پاپوشھ کی  نی:شاھزاده..ارز
 ....زودباشھیثان ۱۰: سوروک

 ..چرا یفھمیتموم شد م  یبا ارزشھ..وقت یلی زمان خ..
قسم   نیسر ا  دینکردم باور کن انتی:شاھزاده من بھ شما بھ ملکھ بھ ھکتوالس خرز

 ..خورمیم
و مدرکھ..اما قانعم کن کھ  ل یچون با دل یینجایپس..تو ا ی:متوجھ نشدسوروک
  تیکار دمیقانعم کنھ قول م قھیدو دق نیا  یتو لتویاگھ دل یکرد یکار نیچرا ھمچ

 عیچھ سر ی دیزد:د یحیزمان گذشت..لبخند مل ھی ثان ۴۷نداشتھ باشم..در ضمت 
 گذره؟؟؟یم

 . ..:سرورمرز
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 ..قھیدق کی :روکسو
 ...نکردم  انت ی:من بھ شما خرز

 ...:سوروک
 ..گرفت شیگر رز

 ۲۰و  ۱:اوه اوه...سوروک
 ..شما یکنم برا  یجاسوس  خواستمی:توطئس من مد یکوب زیمشتشو تند تند تو م رز

  یا نھی:درچھ زمسوروک
 ..چطور بھونھ جور کنھ  دیبا دونستینم رز
 ..وفتھیانبشون ناز ج یبشم کھ اتفاق ی نفوذ  خواستمی:مرز
 ..داده باشم نویدستور ا ستین  ادمی ی:ولدیلبشو جو وروکس

 ..:سرورمرز
خبر بد    یدونیمظلوم کرد:اخ...متاسفم رزتا..زمان تموم شد..م افشویق  سوروک

 .....من قانع نشدمھیچ
 ..شد..و رز محو چشماش  رهیبھش خ یبا لبخند کج بعد

 ..رو صدا زد  ایتکون خورد و اسم ھا  لباش
 داخل شد:بلھ سرورم ایاھ

 ..اریب لیو در  خی:چندتا مسوروک
 ..با تمام ترس بھ لکنت افتاد رز
 ...ببوسم یسرورم..سرورم از من بگذر..پاتو م ھیچ یبرا نای:ارز
 ..برگشت خ یجعبھ م ھیمتھ سبز رنگو و  ک یبا  ایھا
باال زد و دکمھ رو سفت کرد گردنشو تکون   نشویگذاشت سوروک آست زیرو م و
 ..ددا
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  یجا یدار یاتاق عالقھ خاص نیو ا یصندل نیتو بھ ا کنم ی:من احساس مسوروک
بھت لطف   خوامیم نی ھم یبرا  یحد نیو در ھم تھی واقع گاهیچون جا ستیتعجبم ن

 ..کنم  حیتفر  کمی کنم و خودمم 
 ..:س ..ر..ورمرز

 ری از رو انگشت بزرگ پاش تا مچ با متھ گ  خارویدونھ دونھ اون م ای:ھاسوروک
 کن نیمز

 یاما خواھش کردی خواھش م ایو مرتب از ھا وفتاد یاز ترس داشت پس م رز
 ...درکار نبود..کفش و جوراباشو کندن

  دیوصل کرد سوروک گفت دست نگھ داره..رز ام زیمتھ رو بھ پر ایکھ ھا نیھم
 ..کرد  دایپ

  تا انیمقاما و نگھبانا ب  ھیو بق دهیحال نم ییتنھا  ش یسوروک فقط گفت نما اما
 ..ننیانتوببیخ یسزا

رزتا  دنی..زجر کشدادنی..ھمھ آب دھنشونو قورت مبعد دوباره از سر گرفتھ شد و
و  دیکش یکھ تھ وجود م یغیو با ھر ج کردیم یتھ دل ھمھ رو خال یعیبھ طرز فج

از سرشون دور  انتویفکر خ شھی ھم ی..ھمھ برا شدیم یجا نیکھ رو زم یخون
 ..ضعف داره کرد یماحساس  ونی..خود بک ھکردنیم

 ..نبود یاحساس چیتو چھره سوروک ھ اما
و دوباره بھ ھوش  داد یم  شیھوشیرزتا کھ خبر از ب  یخفھ شدن صدا با

ھزار بار مردن...رنگ پاھاش از شدن   ھیمار مردن...در ثان نیاوردنش...چند
 ...شد یم دهیبنفش شد و با تکون دادن پاش گوشتش در یزیخونر

 
. 
. 
. 
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 ..چندتا خدمتکارم دور و برش بودن خوردیم وهیتھ بود و داشت م دوش گرف یلیا
 لحظھ  کی یایم  الی:چیلیا

 جلو اومد و سر فرو اورد:بلھ سرورم الیچ
 ومدهی:شاھزاده کجا رفت کھ ھنوز نیلیا

 ندارم سرورم ی:من اطالعالیچ
 ار ی خبر ب نی:برو ببیلیا

 ..:اطاعتالیچ
کھ شکمش باال اومده   یلیدور بھ لدندوناش خورد کرد و از  ریگردو رو ز مغز

دل   زیعز ی ایود بقراره بھ وج یبود نگاه کرد بھ خودشم نگاه انداخت:پس تو ک
 ..حس نکرد یزیمامان..دستشو گذاشت رو شکمش باز چ 

 ..ستیخبرا ن نیاز ا  ری:نخیلیا
 چگونھی..ھدهیجواھر رو پرورش م  کیخبر نداشت اآلن تو شکمش داره  اما

نبود پس بلند شد تو   ونیو تلوز لمیکھ ف  نجایبشھ..ا نیمتوجھ انداشت کھ  یحاالت
تابلو ھا از  دنیو ھربار با د کرد یرو نگاه م ینقاش یراھرو ھا قدم زد و تابلو ھا

 ..شدی زده م رتیح یمھارت سوروک تو نقاش
 
. 
. 
. 

اومد امروز سخت   یاز سوروک نداشت خوابش م یوقت بود ھنوز خبر اخر
و   دیس خواب پوششد لبا  دیاز برگشتش نا ام  گھی خستھ بود دکرده بود و  نیتمر

  شدیو اموزھاش ذوق زده م  نیتمر یلحظھ ھا یاور  ادیتختشون و با   یرفت تو
چشماش گرم   نوزبمونھ..ھ ادگاریروزا رو ضبط کنھ تا  نیکل ا لمیف تونستیکاش م

 ..نشده بودن کھ در اتاق باز شد و سوروک داخل شد 
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نگران شدم   یلی؟؟خیبود ؟کجایاومد زمیرفت طرفش:عز  و دیپر نییخت پا از
 ..ییکجا دونست ینم یچرا کس

 ؟؟ یایبھ نظر م حالیب ؟؟چرایھاشو گرفت و نگاھش کرد:تو خوب بازو
 زد:من خوبم خانم دکتر جان ی لبخند

 
 ؟ی کجا بود  یخستھ ا  کم یانگار  ی:ولیلیا

 کجا بودم..پس فراموشش کن یبدون ستین  ندی:برات خوشاسوروک
  یدرباره مسائل ھا دنیفھم  ھیبود روحچون قبال گفتھ  دیسوال نپرس  گھید یلیا

 ..براش باز کرد راھنشوینداره..دکمھ پ زویخشونت ام 
  میبھش زل زد:بر حالشیب  یلباس گرفت و با چشما یمچ دستاش رو رو سوروک

 حموم
 :من دوش گرفتم یلیا

 یا یو تو باھام م رمیگی من االن دوش م ی:ولسوروک
 ام؟ی اگھ ن:یلیا

 برمتی:م سوروک
دستاشو سفت  یکنھ فرار کنھ ..ول طنت یو لباشو بوسھ زود وخواست ش د یخند یلیا

 ..گرفتھ بود
 ؟یزورتو بھ رخم بکش یخوای:میلیا

  ای:قر نسوروک
 :عشقممممممم یلیا

 عشقم  میبر ای.ب خستم
 مینازن میو بغلش کرد:بر د یخند یلیا



631 
 

 و بردش حموم و دستشو دور گردنش انداخت دیخند  سوروک
 
 
 
 

  خیکھ بھ توافق ھردو باشھ نھ اب  یباز کرد و سوروکم آب یلیدوش آب گرمو ا
 ریموھاشو باز کرد و ز یلی ..اولرم متعادل ھی.. یلی ا یخودش نھ گرم برا یبرا

لباش شد و عقب رانده  ریشد برگشت سوروکو صدا کنھ کھ لباش اس سی دوش خ
دستاشو دو طرف  وکرد  شیھمراھ اق یت..با اشدیحموم چسب شھیشد تا بھ ش 

و عالقا باعث شد سوروک اصال گرما و  یعش  نیصورتش گذاشت...قدرت ا
..بعد  شدیاب گرمم نم کیبود نزد گھی د ط یکنھ در شرابخار و اب گرم رو احساس ن

بود   ادیز ی بھم چسبوندن..و بخار بھ حد شونویشونی ازش پ یاز لب گرفتن طوالن 
رو لب ھردوشون  تیرضا خندانگار لب دنیدید مکھ صورت ھمو تو مھو دو

تموم بشھ دستشو سفت حلقھ کرد دور گردنش و مجددا    خواستینم یلیبود..ا
حالت ممکن خودشو  نیبا خودش گرفت و با دلبرانھ تر یشوخ ..حالتدشیبوس

 امشب من بشورمشون؟ دنیگردنش کرد:سرورم اجازه م زیآو
 وم؟ ی:مگھ من مدیخند  سوروک

بود..لباشو جمع کرد:اووووم  زی عقب انداتت و ھمچنان از گردنش اوسرشو  یلیا
 ..یمن ینھ..تو نوتال  وهینھ م

 نوتال؟  ای ی :ھاھا...حاال منو دوست دارسوروک
 ..شست شھی:نوتالرو نمیلیا

  ایچوندی:سوال پسوروک
گذاشت و اھستھ لبشو برد طرف گوشش و خوند تو  ش یدندوناشو نما یلیا

  س یو ل دی گردنش کش ی..بعد زبونشو روخورنیم یول ونشی گوشش:نوتال رو نم
 ..زد
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 ھا  یایقر م  یلی:خسوروک
 یر:نھ کھ دوست ندا یلیا

 :من گفتم دوست ندارم خانم دکتر؟سوروک
 ..ارمی:پس بزار با قرام بھ رقصت در بیلیا

 ..یسوالمو اما جواب نداد  ارمیمنم در م اری:دربسوروک
 ..ینیتو خود مورف ھیام..تازه نوتال چعاشق تو ی:نوتالرو دوست دارم ولیلیا
 ..دشیبوس یشتریبعد دوباره لباشو بھش چسبوند و با حرارت ب و
 
. 
. 
. 
. 

بود کھ  دهیرس ییکھ کارش بھ جا یبھ خودش نگاه کرد و بھ سوروک نھییآ تو
 ..دیکش یدقت سشوار م تیموھاشو تار بھ تار با نھا

 ی خندیم ی:بھ چسوروک
 ..دمی :نخندیلیا

 ی دیو دلت خند :ت سوروک
 بامزست نھییحالت تو آ نی تو ا  افتیق  دنی:دیلیا

 :چطورسوروک
 یموھامو سشوار بکشھ ول ادیآالم بود شوھرم ب دهیجز ا شھی :راستش من ھم یلیا

 ..سشوار بکشھ اد یمملکت ب ھیشاه   دیگنجینم ام یدر فانتز
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 یینمونده بود جا گھ یکجارو خشک نکرده د نھیلبخند زد و گشت کھ بب سوروکم
 ..سشوارو کنار گذاشت

 منم سشوار بکشم  نیبش یحوصلھ داشت یلیخ یرس:میلیا
 ..شھیکوتاھھ خودش خشک م زمیعز  ستین یسوکمند یمن گ ی:موھاسوروک

 زمی:باشھ عزد یخند یلیا
 ؟ ییجا  م یبر یای:م سوروک

 ام ی:فکر کن نیلیا
 ..:ھاھاسوروک

 م؟یبری:قربونت برم...خب حاال کجا میلیا
 بلند سرد و خلوت کیتار یجا ھی :سوروک

 می:فکر کنم اآلن منم بھ ھمونجا فکر کردم بزن بریلیا
 ..می:برسوروک

 
 یھا چھیماھ دنیرنگ تنش کرد از د یتاپ مشک یرو رو  یکت چرم مشک  یلیا

پوش  یمشک  شھیذوق کرد..سوروکم مثل ھم  ومدیبازوش کھ کم کم داشت در م
 ن اومدشواومدن..نگھبان طرف نیی قصر پا ی اسپرت..از پلھ ھا

 د؟یریم یی:درو بھ شاه و ملکھ..سرورم جانگھبان
 د یاریب نمو ی:بلھ.ماشسوروک
 :اطاعت قرباننگھبان

  ادیو  کرد یجمع کرده بود و سوروک آسمان رو نگاه م نشیدستاشو تو س یلیا
 ..وفتاد یطلسم شومش م

 ..:سرورم انجام شدنگھبان
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ش در رو باز گذاشت و خودش شخصا برا یلی:تشکر..دستشو پشت ا سوروک
اطالع   ای از ھکتو الس بھ مار می شیخارج م یکرد..بعد پشت رول نشست:ما مدت

 بده
 ..:بلھ سرورمنگھبان

. 

. 
ھوو  یلیا کرد ینگاش م یتو دست باد رھا شده بود و سوروک با خنده گاھ موھاش

چشماش بھ   نیو دستاشو باز کرده بود از شدت باد حاصل از سرعت ماش دی کشیم
شد تا بالخره بھ اون  یط  یر یرو دوست داشت مس جانیھ  نی..اشدیباز م یسخت

 ....دوباره رفتن تا انتھادنی پاتوق رس
رو گرفتھ بود و  یل یا یرودخونھ نشستن دست ھا یھمون پل رو یدوباره رو و

 ..کردی نوازش م
 یساکت  یلی:خسوروک

 نجایاز ا  برم ی:دارم لذت میلیا
 ..:من از توسوروک
 ..وزش باد یو صدا سکوت

 گفتم کار ناتموم دارم؟  ادتھی..یلی:ا سوروک
 :ارهیلیا

 یکنم فردا راھ یکردم وقتشھ وعده مو عمل یدگی:امشب بھ ھمون کار رسسوروک
 م یشیم ھیروس

 
 :مسکو..سالھاست نرفتم یلیا

  دفعھ فرق داره  نیا یرفتم ول ادی:من زسوروک
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ض کرده باشن و خونشونو عو  دیوقتھ با مامان بابام حرف نزدم شا یلی:من خ یلیا
 ..ھیبرخوردشون چ دونمیواقعا نم
برادر و دوتا  ۳.تو کنن یکجان و چکار م دونمیمن م ھی:ادرسشون اوکسوروک

  یخواھر دار
 و ادوارد و جوزف . جاناتا یو جن ی:جسیلیا

 یو معلم زبانھ جن دوتا بچھ داره ی:کھ ادوارد محقق دانشگاھھ و جسسوروک
ازت  ی..تو اد و جنخونھیم یجان اختر شناس شناست و جوزف پرستاره.. یمرب

  و بعد جان یبعد جس ییبزرگترن بعد  تو
 یکنیم  مییگو ب یو نگاھش کرد:غ د یخند یلیا

 از خاک ارمیدر م شھیر ییقرار باشھ برم جا یول زمی:نھ عزسوروک
 
 ..سرشو رو شونش گذاشت  یلیا

اونا  ت سیبرام مھم ن یبش  تینباش اگھ تو اذ یزینگران چ ادی:زسوروک
 ..کنمیم چارشونی..بنیک
 ای:عاشقیلیا

 ی:خبر ندارسوروک
بعد بدونن بدون  نمشونی بب رمیسوروک من ذوق زدم حاال بعد مدتھا م  ی:وایلیا

 ..اطالع ازدواج کردمو
 ..بره ش یخوب پ دم ی:من بھت قول مسوروک

 ..یکنیم یکھ قوالتو عمل دونمی:میلیا
 ..نصبح موند دهی..و تا سپدیسرشو بوس  سوروک

 
. 
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. 

. 

. 
 زهیبا نوک ن یشده بود و گاھ  رهیخ شی رو دستش گرفتھ بود و بھ شعلھ آت زهین

 ..نفر کنارش نشست کی بعد   ی..کمدادیسوختھ رو تکون م یچوبا
 ..یباھاش حرف بزن  ی:موفق شد سیپارس
 دم یام کنھیکار نم  گھی تکون داد:نھ متاسفانھ اون واقعا عقلش د یبھ نشون منف یسر

 ..یکنیو کمکم م  یتو ھم پر از نفرت و انتقامم دونمیبھ خودتھ م
 ..نگفت یچیھ  سیپارس

کھ تو رو  یاد:روزد یپاش کند و تو دستش  باز ریز نیاز زم اهیچند تا گ یک
اون دختره رو   دمیکھ قراره اسمش بشھ ولف لند بھت قول م  یملکھ اون ھکتوالس
 ..ببخشم امیتو الت  یعذاب بدم تا دردا

 ن بود؟:کار اوسیپارس
 ؟ ی:چیک

طرف صورتت نقابھ..کار   ھی شھیچون ھم دهید  بی:احتماال چشمت آسسیپارس
 اونھ؟ 

 یلیاون سوروک احمق خ  ی چشما رمیگ یچشمو جدا م نی انتقام ا ی:آره..ولیک
 برمیرو  یادیز یمنم بتونم دل دخترا دیشا باستیز

 ..زجر دادناش احساس آرامش کنم  ری :آره چشماش باعث شد من زسیپارس
 ی تو واقعا قشنگ یزد:ول  یپوزخند یک

 :ممنونم سیپارس
 ؟یخوابی:نمیک
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چطور ممکنھ مثل  یفرستاد من  یکھ تو جا یاون کس دم یمن نفھم ی:نھ.ولسیپارس
 من باشھ؟

 ..می:مثل توئھ چون ماھم قدرت ھامونو داریک
 ..باال انداخت یشونھ ا سیپارس

تا   گمیفعال بھت نم ی..ولی انجام بد دیھست با یکار ھی یکھ ملکھ بش نی :قبل ایک
 زمانش

 ھ؟ ی:زمانش کسیپارس
 ری.شبت بخگمی:بھت م یک

 ...:شب خوشسیپارس
. 
. 
. 
کھ سوروکم   کردیدوتا چمدون باز کرد و داشت با وسواس لباس انتخاب م یلیا

 ..داخل شد اون خودشو آماده کرده بود
 ؟ ی:آماده اسوروک

 ..نکردم یکار چی:من ھنوز ھیلیا
 ..گن یم یچمدونا چ نیا  یاریباخودت ب ستین ازین ی زیچ چی:ھسوروک

 ییزایدارم بھ چ ازیمن ن ی:ولیلیا
 .. بده بی تا لورکس ترت نیکردم ھرچھ رو کھ الزمھ اآلن فقط بش ھی:تھسوروک

 :مگھ نراسمھ..مسافرت آدم راحت باشھ خوبھ یلیا
 ..ژستیو نی ا ستین ی:ھر مسافرتسوروک
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 یو در زمان کم ارایشکل ممکن ملکھ رو ب نیباتریبرگردوند:لورکس بھ ز روشو
 ..من منتظرم

..خودشو رھا کرد تا اونا کارو شروع  ی لیکرد و اومدن سمت ااطاعت  لورکس
براق کننده زدن و بھ صورت کامال مرتب دستھ  ونیموھاشو لوس شگرایکنن..آرا

 رهیموھاشو مرتب الز فرق باز کردن و گ یسرش بستن و جلو یموھاشو باال
 تی چندتا ال  ی کردن.. با برس رنگ فانتز  کسی جنس الماس پشت گوشش ف از یھا

  یمصنوع ی..ناخن ھاموھاش انداختن کھ کامال متفاوت بود. یبنفش روشن تو
رو کار  ھیبراش کار گذاشتن و خط چشم و سا زیو بلند و نک ت رهیقرمز ت

ش ست ناخنا یپر رنگ تر درست کردن..رژلب یتر و کم  دهیکردن..ابروشو کش
ست ممکن   نیساده تر راجواھ ونیکلکس ن یت دادن ..بلبش زدن و لبشو حال یرو
رو کھ زنجر کامال ساده بود و دوتامعکب درھم فرو رفتھ بود رو  دی سف  یطال

 ..و براش عطر زدن دنیبراش انداختن..حلقھ دستشو براش کش 
بود   یکبھ باالش از جنس تور ساده مش نھیکھ از س ییبایدخترانھ و ز یمشک  لباس
قرمز  یجنس فوم بود ..کفشا  یزانوش بود و راستا و مشک ریتنش  تا ز نییو پا

 ..قرمز رنگ رو دادن دستش فیکردن و در درجھ آخر ک ا یبراش مھ یمخمل
بھ وقت ھکتوالس ھوا   شدیبھتر نم نیاز ا گھیبرانداز کرد د  نھییخودشو تو آ یلیا

و بدرقشون   یبود بعد از خداحافظ صبح  ۹  رونیب یایبود اما طبق زمان دن کیتار
 ۱۰ست رو بھ چشم داشتن حدود  نکینبرد کھ بھ فرودگاه رفتن دوتاشون ع یطول

 ...پرواز کردن وو لوکس بھ مقصد مسک یشخص  یمتیبود کھ با ھواپ
 
 یوجودشو گرفتھ بود ول یبیعج جانیذوق زده بود و ھ یکل مایتو ھواپ یلیا

 شھی از ش یلیبود ا دهیخواب یکیو تو تار شتھ بودسوروک تنھا چشم بندشو گذا
فرود  نایشد و ھواپ کی...ھوا تارزاشتیاز منظره تو شکبھ ھاش پست م  مایھواپ

رو  یلیسوروک و ا تامطلق اسکور یبود..شلدغ یب یعج یاھویاومد تو فرودگاه ھ
ادما باشھ   نیداشت کھ باز ھم تونستھ ب یحس خوب یلیکردن..ا یتا ھتل ھمراھ

 وی و نیاتاق رو با بھتر نیھتل ھا بود و بھتر نی.ھتل ھم از گرون تر.یعاد یعاد
رو تخت نشستھ  یلیداشت..ا یز یتم یھوا یلیگرفتن ھتل دورتر از شھر بود و خ
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 ی بھ افق ھا رهی..سوروکم از پنجره اتاق خ  بردیلذت م نترنتیبود و از ا 
 جواب کل کامنتا رو داد رفت کنار پنجره نکھیا..بعد کیتار

 ؟ی کنینگاه م یبھ چ زمی:عزیلیا
 :بھ آسمونسوروک

قشنگن ھمھ مردم   یلیبازوشو نوازش داد و سرشو چسبوند بھش:آره خ یلیا
 دوستش دارن 

 :ھمھ مردم احمقنسوروک
 من  شونمیکی:یلیا

 شن ی:احمقا دکتر نمسوروک
 شنی:دکترا احنق میلیا

 انتراکت قھیبود دو دق نی:سنگسوروک
 ..گرفتخندشون ھردو

تو   می بر ایب ینش ت یخاموششم کردم اذ ویوکم من کنار گذاشتم گوش:سوریلیا
  تتی ادما اذ  نیبودن ب  دونمیممنونم م   یلی..و خ  ی تخت..امروز حتما خستھ شد

 ..کنھیم
 ..آرومم یلیمن خ شونیکیکنار  ی:ولسوروک

. 

. 

. 
ھکتو   ی شگرایارا می ت نھینبود کھ باز خانوادشو بب یلیشد و دل تو دل ا صبح

 .. بایرو آراستند و سوروکم ز یلیروز قبل ا  پیبا ت قایدقدومرتبھ 
 ..نسبتا بزرگ توقف کرد ییالیخونھ و کی یجلو راننده



640 
 

با پدرو مادرت ھماھنگ کردم کھ تو  روزینگران نباش من د نقدری:ا سوروک
 ..مرتبھ یھمھ چ  یایھمراه ھمسرت م

  تری:پ سوروک
 :بلھ سرورم تریپ

 ارنی:بگو گل رو بسوروک
 نبودا   ادمیخوب من  ؟؟چھ یم گرفت:گلیلیا

اوردن سوروک زنگ  نییپا نیپوش تاج بزرگ گل رو ازماش  یجوان مشک یمردا
 ن رو گرفت:بھم اعتماد ک یل یدر رو زد و دست ا

 
کھ ادم بفھمھ سوروک   شد یاز ھمون برخورد اول م نویسرد بودن ا یلیا خانواده

وست بودن..چرا کھ بعد  پر از طمع و پول د یخانواده ا یخود جدا از سرد یجا
و سوروک خوش امد گفتن و انگار  یلیاز اون ھمھ زمان مادر و پدرش تنھا بھ ا

سوروک   ی و دوست نداشت جلو خوردیحرص م یل یبود ا دهی ھمو د روزمید نیھم
 ..کردنیرفتار م نطوریا

 ..قھوه اورد براشون خدمتکارشون
 ..کجان ی:مامان..جان و جسیلیا

 کنھ س یاستاد قراره گلف تدر کیجان بھ عنوان  یگ:سرگرم کار و زنداشر
 :براش خوشحال شدم یلیا

ازدواج  ی:کیل یبھ سوروک کھ ساکت بود انداخت و بعد بھ ا ینگاھ پدرش
 ؟ی بھ ما خبر نداد ؟چطوریکرد

 ..نگاه کرد یلیبھ ا سوروک
  یسالم رد کرد..لبخند   یس ستی کھ بچھ ن یلیا یپرسی م ھیچھ سوال نیا زمی:عزراش
کرده و تورش   دا یدر شان خانواده ما پ یداماد نھیبھ سوروک نگاه کرد:مھم ا زد و

 ..د یکرده و بعد خند
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تشکر کنم بحاطر خاص بودنش من   یلیاز ا ادیمنم کھ ب نی:نھ اتفاقا اسوروک
 انتخابش کردم

 ن یھست یچھ کار یتو نی:درستھ..خب شما نگفتراش
 ی آشنا شد ایلیچطور با ا یاز کجا اومد نیو کارت ک :آره پسر جان کسگیر

 ..راحت شد یلیا الیانداخت و خ یلیبھ ا یدار نانینگاه اطم سوروک
منم مثل اونا تو کار تجارت با تموم   ی:من دش کول ھستم.بخاطر شغل ارثسوروک

  نیدی..پرس یجواھر اآلت ھرجواھر نھیو صادرات واردات ھستم در زم ایدن
توان درمانمو نداشت اما   یدکتر  چیھبودم و   ماریآشنا شدم من ب  یلیچطور با ا 

 .و عاشقش شدم ھیشخص مناسب دمیمراحل درمانم فھم یتونست.و کم کم ط  یلیا
  کنم یفکر م یخاص بودن کھ منگاھ یجان بھ حد یلیباھاش ازدواج کردم اما ا و

 ..ستمی مناسبش ن
  یبھ خوب یلیدوست نداشت اما بخاطر ا اد یرو ز یلیخانواده ا  یا اعضازدن ب  گپ

چھره  یلی داشتم و ا یواقعا خانواده نچسب گفتیراست م یل یز خودش براومد اا
 ..ھمھ داشت نی ب یباتریز
با   یلیخشنود بودن کھ ا  یلی و پر از انواع غذا ھا بود خانواده ا دنیشامو چ زیم
 یتوجھ یول دیکشیم ریت یل یسر دل ا یآدم ثروتمند ازدواج کردن از عصر کی

 ..بھش نکرد 
دلش..و سوروکم متوجھ شد و   ریداشت ز دنیکش  ریدم احساس تغذا خور زمان

 ..گفت کھ روبراھھ یلیو ا  دیآھستھ حالشو پرس
سوروک کنار ھم نشستھ بودن و حاال  و  یلیبعد شام بود ا وهی سرو دسر و م زمان

 ی لی..و اکردنیبد از مسائل مختلف صحبت م یتر بود و عاد یمیجو خانواده صم
با خواھر ھا و   ی .دردش خوب بود اما اخر شب وقتشاد تر شده بود. شیروح

  ریشکمش ت ریاحساس کرد بازم ز زدنیبودن حرف م گھی مادراش تو اتاق د
 ..کشھیم

 ستیحالت خوب ن  زیر ھی  یاومد یوقت ؟ازیخوب ی:دختر تو چتھ سالمراش
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 خوردم بھ معدم نساختھ ی زیچ  کنمی مامانم احساس م دونمی:نمیلیا
  :اھا باشھراش
 ھیشوھرت ادم خوب  اد یبنظر م یلیا یشو شکوند:ولتخم یجس

 ھیمرد خوب یلی:اره اون خیلیا
بخاطر پولش قبول  خب منم بودم یازش ول ومد یمن خوشم ن ادیز ی:ولیجن
 رو گنج یافتاد کردمیم
 ...پول نخواستمش  ی:من برایلیا

 ازش جدا شدم  کیما یپول یب نیمن سر ھم ادهیحرفا ز نی:ایجن
 ش شدم من عاشق ی:ولیلیا

باھلش   یخوایم یبار گفت کیھمون دکترس کھ  نیا ی:عشق کشکھ بابا.راستیجس
 ؟ یازدواج کن

روش و اخماش رفت تو ھم:ھا؟نھ بابا  دیدست کش  دی کھ شکمش کش یری از ت یلیا
 ..ست یاون ن

 بزن مال خود ماداگاسکاره محشره   ایظرف انبھ رو گرفت طرفش:ب یجن
احساس کرد االناست باال   ید طرف دھنش ولقاچ از انبھ رو برداشت بر ھی یلیا
 ..ییسمت دستشو دی..پاشد دوارهیب

 ..کھ وهیانبھ رو بو کرد:نگند  یجن
 ن ی:وا چش شد ایجس

  دی فھم شدیاز جا بلند شد:فکر کنم خواھرتون حاملس از رنگ و روشم م راش
 کنمی م نشیمعا رونیب اد یب دیبزار

دوتا مشت زد رو معدش..تند تند  باال اورد و یتند تند اب زد صورتش..کم یلیا
 ..دی..راش تند تند در رو کوبدیکش ی نفس م

 ..در رو باز کرد خواھراش مادرش تو چھارچوبو گرفتن یلیا



643 
 

 ی خوب یلی:ایجن
 :چت شد؟ یجس

  یگذاشت:سرد  شیشونیاورد..دستشو رو پ رونیو ب  دیرو کش  یلیدست ا مادرش
 ..دختر چتھ تو

 ..شده م یسرد  کنمی س مسردمھ..احسا یلی ..خدونمی:نمیلیا
 ..بغلشو گرفت اوردش رو تخت درازش کشوند مادرش

 ..براش اب قند درست کرد یجن
 :من برم بھ شوھرت بگم یجس

 ..دستشو گرفت:نھ نگرانش نکن من خوبم یلیا
 بارتھ؟ نی؟چندمی:چت شد تو خوب راش

 مسکوه یبخاطر ھوا ستین ی..طورشمیم نطوری:اول باره ایلیا
 دهیرنگ از روت پر کمی؟یست ین نای:حاملھ اشرا
 رمیگ یتست م ھی..فردا دونمیرفت تو فکر:نم کم ی یلیا

 ..رمیگی:اره ..دراز بکش منم فشارتو مراش
رو   دیدست کش یلی تا راحت باشھ..ا رونیاز اتاق رفتن ب یو جن یجس

شکرت..چھ  ایجون خدا یجونم اد؟؟؟اخیقراره ب یعشق مامان یعنیشکمش:
 ..کنھیم تی نو اذھست از االن م طونم یش
 
 
 
 

 بخش دوم■  انی■پا
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 بخش سوم 
 
 

  شھیھم یلیبود کھ ا یخوب یرفتن خانوادش از حس ھا  یسفر با مسکو و مھمون
کھ  یزی ازدواج با چ نیاده بده و تجربش کنھ درستھ اخانو لی تشک خواستیدلش م
خانواده   یبود حاال دارا یھرچ  یمتفاوت تر بود ول یلیخواست خ شھیاون ھم
و  یمدت ک نیتمام ا یط  دیورزیبود ..کھ با تمام وجود بھشون عشق م خودش

 شدن یرفتھ بود داشتن آماده م نی از ب رایبھ دست ومپا  لشونیھا کھ قب نھی گرگ ریسا
 یبھ اون موجود لی کم کم داشت تبد ایسی ..و پارسرنیکھ خون اجدادشونو پس بگ

 ..کھ رمئو دربارش گفتھ بود شدیم
 

 کی  یچون بعد سھ ماه ھم ھنوز شکمش برجستھ نشده بود حت بیعج یل یا یحاملگ
از   کردیبھ شدت محافظت م یلیاومد اما ا  ی با سوروک مسخرشون م یذره و گاھ

سوروک ھنوز  کردیمرتب چکش م یو پزشک سلطنت اد ین شی پ  یخودش کھ مشکل
کھ دوستش   کدی م بشیترغ یل یا یحرفا  یبچھ عادت نداشت اما گاھ کیبھ وجود 

 کرد ینگاه م نیجانش کیاون بھ بچش فقط بھ چشم   یاشھ جداداشتھ ب
 
بھ ناچار  یل ی..ایفرقھ اصل ۱۲پرست ھا از  طانیش  ینوامبر بود و مراسم مذھب4

کرده   دایحضور پ نیسرزم ۷اما سوروک بھ رسم ھر سالھ و بھ عنوان پادشاه 
ھنوزم  یلیبودن ھنوز مراسم شروع نشده بود و اونا در اقامتگاه مخصوص بودن ا

 .نکرده بود کھ شرکت کنھ اما مجبور بود یخودشو راض
 

  بیعج لیو استا انھیچھره وحش نیاون ا ینفر مشغول سوروک بودن برا چند
 یو شنل مانند  و بقھ خفاش ادیز یھا ریبا زنج یکامال مشک یبود لباس یکامال عاد 

کھ از رو  ی..عقرب براقکردیتر م بانھیکھ چشماشو فر یمشک  ھیدور گردنش..سا
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 نی مخصوص ا ترچشمش بود..انگش کیگونھ و نزد یموھاش وصل و دمش رو
تک  یقھوه ا یرو بھ باال و  لب ھا لیما  خیس بایحاات دادھو تقر ییمراسم و موھا
 ..یمشک  یدستکش چرم

دستمال  شوی مشک ی..کفش ھاشی و بلند شاھزادگ ییتاج رنگ کھکشان تی در نھا و
کامال   یمشک  یسرش و لبا ی باال یو موھا بیعج چشم  شی با آرا ایمار   دنیکش

 ..مراسم بود ن یمناسب ا
 

 .. رو با دستورش ترک کردن اتاق 
 ..شاھزاده ی :چھ قدر برازنده شدایمار

 کجاست یلی:ممنونم مشاور.اسوروک
 ستیخوب ن  نیآمادش کنن..و ا ست ی:حاضر نایمار

 باھاش صحبت کنم  خوامی ..مستی:در واقع اصال خوب نسوروک
 طرف سرورم  نی :از اایمار

 
 دم اتاق دنی باھاش ھمراه شد رس سوروک
 گھ ی:تو برو دسوروک

 ده یخشونت جواب نم نجا یا دی:سرورم..لطفا مالحضھ کنایمار
 ی:گفتم مرخصسوروک

 ..اطاعت کرد ایمار
 ..افتاد یل یاخالق ا  اد یخواست در رو باز کنھ اما   سوروک

رو تخت   یلی ..ادیکش  نییرو پا رهیو دستگ دیھ در کوبمشت کرد و اروم ب دستشو
 ..نداشت میشیارا چیبودن ھ شونینشستھ بود و موھاش پر
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 ..شد کشی آھستھ نزد سوروک
 ..رو تخت نشست کنارش

 ی..چرا ھنوز حاضر نشدزمی:عزسوروک
 خوامی:من نم یلیا

 ست ی:بھ خواستن تو نسوروک
 شھ؟؟؟یم یچ امی:پس بھ خواست تووئھ؟نیلیا

 ..ط دستشو دور پھلوش حلقھ زد و چسبوندش خودشفق یبد تا کنھ..ول  خواست
 ..کنم یدرک م سوروک؛احساستو

..زن آزار کشن یبچھ م کشن یآدم م نم یبب  تونمی..من نم ی کنی:نھ درک نمیلیا
 شم یم  نتیمن نھ..ف یول  یبود نا یا نیھمھ عمر ب ھی...تو برات عادتونم ی..من نمدنیم

 دابخ
 ..توجھشون فقط بھ تو ھست ایلی...امشب خستین ی:اوھوم...اما راھسوروک

 دونم یم یلیدستشو برد اشکشو پاک کنھ کھ خود سوروک صورتشو پاک کرد:ا  یلیا
 یزیمراسم تحمل کن فقط..ھرچ انیتا پا کنم ی ازت خواھش م یسختھ..ول یلیخ

 ..شد
 تونممممم ی..نمتونمی:نمیلیا

 یلیامشب خ یلیعشقم..من باورت دارم..ا یتونی..م:سسسس...اروم باشروکسو
 رهیشونش گذاشت و تو چشماش خ یمھمھ..بلندش کرد و دست ھاش رو رو یلیخ

ملکھ بودنت   یامشب پا دیمھمھ...تو با یل یخ یلیمراسم خ نی...ایلیشد:ا
 ..یدی تولدم درخش ی..ھمکنطور کھ تویستیوا
 ..:اونجا آدم نکشتنیلیا

 یانتخاب نجایاما ا ھیچھ قدر کار دشوار دونمی..باور کن من مدونمی:اوھوم مسوروک
 ..میندار
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بخدا قسم   شھیم ختھیر گناهیآدم ب ھیخون  نمی...بب خوام ی:سوروک من اصال نمیلیا

من تو برھھ وحشتناک   رمیممکنھ بم یحت شھی بھ جون تو ضربان قلبم کند م
مسائل ممکنھ باعث بشھ نابود بشم..من اآلن تو دوران  نیبود ا یافسردگ
 ..بکن شیکار ھی ..میحساس

 ..نذاشت ادامھ بده حرفشو شیگر
 ...کنمی ...بخاطر من...خواھش میلی:ا سوروک

 ..من انسانم فھمنیھمھ م شھیم یزیآبرور دونمیچون م ام ی:بخاطر توئھ..کھ نمیلیا
 ..می...ما مجبوریلی:ا سوروک

..با  ترسمی اآلن از خود تو ھم م یو فاصلھ گرفت:م..من حت د یکش  غیج بایتقر یلیا
 ..اون سر و شکل

 ..با غم نگاھش کرد سوروک
انسان  کی یمحفل برا نیبود و ا دهیترس کردی اعتراض م تی مرتب با عصبان یلیا

قبول   رقابلیافسرده بود و حاال باردار..قطعا غ ماری دختر کھ قبال ب کیاونم  یعاد
 ..بود

 ایخشم جوابگو نبود مار نجایا   شدیم یلیا  ال یخیب دی..با کردیفقط نگاھش م سوروک
 ..گفتی درست م
 ..کنمی م دایپ ی:باشھ..راھسوروک

 ...کرد و گوشھ اتاق نشست  ھیفقط گر یلیا
نفر ملکھ  کیامشب  دیجملھ گفت:با کی فقط  یاز در اتاق خارج شدن سوروک

 ..ھا راھشھتن نی موضوع ببخش ا نی بشھ و منو بخاطر ا
نبود عجز داخل  یراھ عانبود..و انگار واق یبا تعجب نگاه کرد اما شوخ یلیا

 ..ش بودچشما
 ..اتاق بستھ شد در
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و تارزانو و رمئو رو احضار  ایو ھا ایبرگشت اتاق خودش و مار سوروک
 ..بودن یشیکرد..دورش حلقھ زدن و فکر چاره اند

 کردن یبزرگ یخطا یلیسرورم اما ملکھ خ گمی م  نوی:متاسفم اایمار
فکر راه  یز یبشنوم چ  خوامینم گرم یم  میدرباره اشتباه اون من تصم ای:مارسوروک
 حل باش 

 ..دمونده بو یباق  یو زمان کم کردی فکر م قایعم رمئو
 م یبھانھ کن شونویا یحاملگ  میتونی:سرورم متارزان

 نیملکھ در ھمچ بتیمدرسھ؟غ ای ھیمگھ بچھ باز ی:متاسفم مشاور دوم ولرمئو
 ست ین را یاصال پذ یمراسم

 ..سرشو تکون داد:بلھ درستھ  سوروک
 میاریخود ملکھ رو ب دیبا ستی ن ی:شاھزاده چاره ارمئو

 کنھی نم نکارویا  دونمیم ی:من بلدشم ولسوروک
مکانو نده  نی ا یتو یگونھ جاسوس چیسپردم اجازه ھ ونی:سرورم من بھ بک ھایھا

 ..دیکن یشیراحت چاره اند الیپس با خ 
 ..فکرش دینرس ییفکر کرد اما بھ جا یکم رمئو

با وجود  نھی...اما تنھا راه ا  خوامیمجسارتھ و پوزش  تی..نھا :سرورم تارزان
 ..میملکھ بزار  ینفر رو جا کیانجام بشھ و ھمزاد  یساحره امشب جادو

 ..بھ فکر رفت و رمئو و براق شد  ایمار
 ..نگاھشون کرد سوروک

 نھی:بلھ ھمرمئو
 شھیآزرده خاطر م  یلیفکر کردم...اما ا نی:بھ اسوروک

 درک کنن طویشرا دیھ بااما ملک خوامیمعذرت م یلی:سرورم خایمار
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 ..:بلھ درستھتارزان
 شھ؟یملکھ م ی:اما کسوروک

 ھیو سر زبون ھاست حضورش الزام دیتو د اری:مشاور بسرمئو
 مونھ یم یباق ا ینگاه کرد:سرورم فقط ھا ایبھ ھا ایمار

 
 ..انداخت اینگاھشو بھ ھا سوروک

انا ھستن و ھست و محافظ ھ نھیگز نیعاقالنھ تر ای:شاھزاده انتخاب ھارمئو
 ..نشناسن ایبا لباس ھا توننیچون دو قلو ھستن ھانارو م اد ینم شی پ یمشکل
 مھیتصم نی:درست ترایمار

 کنم ی روت حساب م ایخب.طلسمو شروع کن.ھا اری:بسسوروک
 سرورم می :بھ من اعتماد کنایھا

انجام بده سوروک بھ   ایھا یتکون داد..و منتظر شد تا رمئو جادو رو رو  سرشو
 ..خلوت رو شکست ایداده بود..و در فکر بود کھ مار ھیقلعھ تک وارید

 :سرورم..اجازه دارمایمار
 ..:بلھسوروک

 
 ..جلو رفت ایمار
  ایھا د ی مست کن  ا ی دیمصرف کن اتیزمان دخان  نیا  دی:شاھزاده...شما نباایمار

 زده ھم بشھ  جانیاما ممکنھ ھ زهیدرستھ ت
 ..زده نشھ جانیزد:بھتره ھ  یپوزخند

 ..بره شیخوب پ دوارمی:من امایمار
 ..نطوری :منم ھمسوروک
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 ..برقرار شد سکوت
 مونده؟ یزی:چسوروک

 :راستش..سوروکایمار
 ..داد بھش  نگاھشو

 اد ین ش یپ ی ..من برم مشکلیچی:نھ ھایمار
 ..یبلھ بھتره بر سوروک

 زیاو یدور انداخت و خودشو رو حصار اجر گارشویکرد و رفت س می تعظ  ایمار
 ..پرست ھا با نور آتش مشخص و واضح بود طانیش نیرزمس اھویکرد..ھ

. 

. 

. 
مختلف از ھمھ جھان  یمردم با فرقھ ھا ی بزرگ بھ صدا در اومدن تمام  یھا تبل

بدن..و از مراسمات لذت   طانی ش لیھاشونو تحو یجمع شده بودن تا امشب قربان 
ادامھ   ی ببرن..ھنوز ورود شاه و ملکھ اعالم نشده بود و گپ زدن با ادب کمتر

 ..افتیم
. 
. 
. 

 ..از بابت ظاھر راحت شد الشیخ ا یھا دنیبا د سوروک
 ؟ی:تو حاضرای:کارت خوب بود رمئو و رو کرد بھ ھاسوروک

 ..:بلھ سرورمایھا
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 یمشک  یو دامنھ دار از کمر بھ باال  لخت و تنھا با پر ھا یمشک  یبا لباس ھا ایھا
موھاشو با تاج زنانھ   یکھ جلو یشالق یمشک  یداده شده بود و موھا نھی پوشش س

 یپرست طانیو اون تم ش ن ییموھاش رھا و لخت پا ھیالماس سفت کرده و بق
 ..مشیگر
بار در عمرش شاھزاده رو لمس  نیاول یبود..برا  ایبود اما خود ھا یلیظاھر ا  در
 کینقاب زننده بود و   نیجذاب بود.سوروک بھتر یلیبراش خ نی..و اکردیم

 ...ش یزندگدر کل  یجوکر واقع
  یورود با شکوه خم شده بود و سوروک ملکھ قالب نیھمگان مقابل ا  می تعظ  سر

 ..دنیرس گاهی کنار ھم قدم برداشتن تا بھ جا
از خون رو قابلشون گرفت  کی خدمت بھ نشان رسم دو پ  شی پ دنیمحض رس بھ

و  دنیافتاد..نوش ینم یخون خوار بود و اتفاق ایسوروک استرس نداشت چون ھا
 ..تبل بلند شد ی صداباز 

 ..بھ سکوت مطلق شد لی تبد اھویکھ باال برد ھ یدست با
 ..فرقھ۱۲..و رھبران ھر نی اطیش نیبھ مردمان سرزم فرستمی:درود مسوروک

...درود بر شاه  یکی ..درود بر ملکھ تاریاھیشاه س  :درودافتی ھماھنگ نوا  یصدا
 ..و ملکھ ھکتوالس

 ..روع بھ صحبت کردزد و با اعتماد بنفس ش یلبخند  ایھا
ھکتوالس ھستم و از خاندان قدرتمند..قبال ھم با   نیاز سرزم یلی:من.ملکھ اایھا

 نی اول یدر کنار شما حضور داشتم اما حاال .برا ستنیزنده ن گھیپدر و مادرم کھ د
بار بھ عنوان ملکھ و امانت دار شما من در حضور سرورم سوروک ھستم و از  

 .خون تازه دنینوش نیومدم ھمچنمراسم بھ وجد ا نیا دنید
 ..ایھا یز صحبتابود ا یراض  سوروک

 
از دستاشو باز کرد و تاب داد:اگھ خداوندگارم سوروک اجازه بدن   یکی ایھا

 ..د یمراسم رو شروع کن خوامیازتون م
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حرکاتشو   یلیا ھیکھ کامال شب  اینگاه کنھ برعکس ھا ایبھ ھا نکھیبدون ا سوروک
 ..دست اجازه بھ شروع دادبا حرکت  داد یانجام م

. 

. 

. 
جا خوابش   د یفھم  کردی چون گردنش درد م  یگذشتھ ول یادیان ززم کردی م احساس

بده اما چشماشو کھ باز کرد متوجھ شد پشت در خوابش بوده پس ھنوز اون مکان 
نفرم در  کی اصال  ای بود و گو تبودن..ھمھ قصر کامال خلو زی نفرت انگ

نبود..در اتاقو باز کرد     یرو صدا زد اما کس ایھا و اینبود چندبار ماراونجا
  مھیاز ن داد یتو راھرو نشون م وارید ی..ساعت رو  یکیسرد بود و تار  ی..ھوا

 ..شبم رد شده
 ی مراسم کوفت نیا شھی تموم م ی:پس ک یلیا

 ..داخل و در رو بست برگشت
  دی دم..نباکر کاری..نکنھ کھ ..من چارهیمن م یارو ج یکی:چرا گفت متاسفھ ؟یلیا

 ..کجان ھیبابا بق  ی..ا رمیبگ میاحساساتم غلبھ کنھ اجازه نده تصم دادمیاجازه م
 ..یمالحضھ ا یب یلی:سوروک خیبود کم حالی ب نھیی آ یجلو رفت

. 

. 

. 
با متن ترسناک پخش شده بود و ھمھ   ییدر اوج خودش بود اھنگ ھا  مراسمات
خودشو  یضربدر ی ضلع شیبودن کھ کامال لخت در مرگز ستاره ش یمنتظر زن 

 یکی نیو اونو با زم شد یرھا م گھ ید یکھ تا لحظات یرھا کرد و تختھ سنگ بزرگ
و  یشلوغ  یصداکنھ و از خون مقدسش بنوشن..و  طان یش  میتا روحشو تقد کردیم

 ..اتفاق   یصوق مردم برا
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گوشش برد:سرورم  کیسرشو نزد ای..ھاکردنیو سوروک فقط نگاه م ایھا
شک بر  ھیبق یبرا میبھ ھم نداشتھ باش یواکنش چ یکھ اصال ھ نی..جسارتھ اما ا

 زهیانگ
و   دم یمنم خند یزد ی واکنش مثال تو حرف قشنگ نمیکرد:ا  یتک خنده ا  سوروک

 ھ یکاف نیھم
 ..دو مرتبھ مشغول تماشا شد و

 گھید تیبا لباس و ھو ایسیھمراه پارس یآخر ک یھا فیدر رد  تیاون جمع نیب در
 ..شده بود  یلیا خیم  ایسیبھ قدرت ...و پارس یک حضور داشتن کھ یا
 یستیدستش گذاشت:بنظر خوشحال ن یدستش رو رو یک

 ؟ یدی..خندشو دستمی:معلومھ کھ نسیپارس
 ..یرو توخودت نگھ دار تا زمان تالف ناینداره ھمھ ا  .اشکالدمی:اره دیک

 با شاه سوروک صحبت کنم خوامی:اما من مسیپارس
در ضمن تو  شھیخراب م یصحبت..وگرنھ ھمھ چ  یبعنوان صحبت  چی:بھ ھیک
 ..برات وجود نداشتھ باشھ یسوروک گھید  یفقط از من اطاعت کن دیبا
. 
. 
. 

بھ اونا شک نکرد سوروک بالفاصلھ بعد   یکس چیو ھ دی رس انیبھ پا یمھمان
 ..متوجھ نشھ یکھ کس  ی..البتھ بطورایاز ھا شتریمراسم رفت پ

 ..داخل محوطھ خلوت کرده بود یلیھم ھنوز با چھره ا ایھا
 نھ؟ ھی!شب خوبیل یملکھ ا+
پوست پشت سرش   اهیس کی ھیشب  یمرد با چھره ا ھیبرگشت طرف صدا.. ایھا

 سمت شنای :نمستاد یبود..محکم ا
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 ...میش ی آشنا م+
صحبت  نطوریکھ با ھمسر سوروک ا یدی احمق چطور بھ خودت جرات م ی:اایھا
 ؟یکن
تولھ  کی از دست  میکنم و باھم خوش بگذرونذھنتو پاک   تونمیکھ م  نطوریا+

 کشتمت  د یشا دونھینم   می..کس ادیبرنم یچی ھ زادیآدم
 ارزه  ی بار امتحانش م کیزد:بھ   یپوزخند ایھا

 ..ظاھر شدن گھی و با عالمت دستش چند نفر د د یخند مرد
 ..ملکھ کننیپارت م کھیاآلن ت+
محافظ برتر بود..بھ  عمر  کیحملھ کردن..براش آسون بود چون  ایھمھ بھ ھا و

و ناخن  شی ن  یبود کھ با دندونا ایھا  نیمبارزه پرداخت اما برخالف حرف مرد ..ا
 ..کرد کشونیت کھیبلندش ت

 
بازوش گذاشت با   یکھ دستشو رو جا گاز رو یکھ تنھا شده بود در حال مرد

 ..اربابش رفت شیوحشت پا بھ فرار گذاشت ..و ھراسان پ
 ..بود منتظر بازگو کردن شد ایکھ پرنسس وکتور اربابش

 افتاده؟؟ ی:چھ اتفاقایکتوریو
بھ شما گفت کھ  یبا ترس شروع بھ حرف زدن کرد:پرنسس ..پرنسس..ک  مرد

 ...کھ انسانھمل
 :؟ھی:منظورت چ ایکتوریو

...دستشو از  ھیدرنده و قو یلیخون آشام خ  ھیبلکھ  ست ی:ملکھ ..نھ تنھا انسان نمرد
 ..د؟ینیگاز برداشت..بب  یجا
 کھ دنبالت نکرد؟  یاحساس خطر کرد:ک..کس ایکوتریو

 ..:نھ بانومرد
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 نی تر بھت پاداش بدم..مرد ساده لوح جلو رفت اما ھم کینزد ای:خوبھ بایکتوریو
 ..شکافت..و مرد غرق خون شد نشویخنجر س ایکتوریشد و کشیکھ نزد

 ..کن ملکھ گزارش ندادن ق ی:چن پاک کن آثار جرمو و تحقایکتوریو
 ..عتاطا+
کھ  یاریمن آمار غلط درم یحاال برا یلعنت دویت یخنجرو پرت کرد:ک  ایکتوریو

 ..سوروک نابودم کنھ
 
. 
. 
. 
 

بھ مزاجش خوش اومده بود   یوحشت زده شد..پس ملکھ شدن تاوان داره..ول ایھا
بھ شاھزاده فکر نکرده بود اون واقعا در قالب ھمسر بودن  دگاهیتاحاال از اون د

 ...ددلربا تر بو
. 
. 
. 

زودتر   یلیرو بھ اتمام رسوندن..ا یمھمون  یبھ رسم خداحافظ  ایو ھا سوروک
بودن سوروک چشماش رو  نی برگشت..داخل ماش ایھمراه تارزان و رمئو و مار
 یبا فاصلھ کم ایداده بود..ھا ھیپشت سرش تک یبستھ بود و سرشو بھ صندل

 ..کنارش نشستھ بود
فرصت بود کھ   کی   نی..اکردی م ختھیو بر انگسوروک شھوتش ر یو گلو استخونا
بود   دهیخواب  ی ادیز یقرار شده بود..شاھزاده با ادما  ی..بکردی تجربش نم یھرکس
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..اآلن سرخوش  مست کرد یمھمون یامشب چون اخرا دیشا رایومپا یحت
 ..شده بود..و گرمش شده بود کی باشھ..بدنش تحر

  دادیچشم بند بود..اما خبر م ریسوروک تکون داد ھرچند چشماش ز یجلو دستشو
 ..قایکھ خوابھ عم

رو داد   شھیش ن یھم ینکنھ..برا ییدت تکون داد کھ خطا دوباره بھ ش سرشو
 ..داشت خودشو سرگرم کنھ ی..ھوا بھ سر و صورت خورد و سعنییپا
 

تعجب کردن سوروک چون سردرد  یلیخ ا یھا دنی..از ددنیداخل قصر رس بالخره
ساعت زمان طلسم تموم   ۲۴سپرد تا  ایبھ ھا ایکنھ..و مارداشت رفت تا استراحت 

 ..یینشھ جا یب افتا شھیم
 ..اونجا نبود یلیبھ طرف اتاق مشترکشون رفت..اما ا  سوروک
 ..پس کجاست یچ یعنی :سوروک

 ..در بستھ بود و محافظیل یرفت سمت اتاق خود ا عیسر
 ..در بود یجلو یلیا

 :ھمسرم داخلھ؟ سوروک
 :بلھ شاھزادهالیچ

 ..رفت طرف در  سوروک
 تنھا باشھ خوادیو م  د یداخل نش نی:شاھزاده ملکھ فرمودن اگھ اومدالیچ

 ..کارت ی:برو پسوروک
  یلیو کنار رفت..سوروک در رو باز کرد ا دیسوروک ترس  زیام ضیلحن غ از

 ..خوند یداخل تخت داشت کتاب م
 ینی منو بب یخوای:چرا نمسوروک
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خودم  یامشبو برا خوامیم یچیفقط گفت:ھ رداره از کتاب سرشو ب نکھیبدون ا یلیا
 رونیباشم و تنھا برو ب

 
 ..نجاستی من ا یجا رمینم ییجلوتر رفت:من جا  سوروک

 یچ یدرک کن دوارمیام  ستین نجای تو ا ی:امشب من باتو نبودم و االن جایلیا
رو  یلی عمرا ا یاگھ بھ حرفم احترام نذار  خورمی ..و قسم مرون ی.حاال برو بگم یم
 ..ینیبب
تو طاقت    یو ب ستین یخب آروم باش..ھرچند دلم راض لھیخب..خ لھی:خ وروکی

 ..فراموش نکن فقط امشب یبھت بھ حرفت..ول زارمیاحترام م ی..ول ارمینم
 ..رونیزد!باشھ حاال بفرما ب ی:پوزخندیلیا

 کیباھاش رفتار کرد کھ سوروک کلش داغ کرد و نزد زیتحقر آم یل یا یحد بھ
 نی ..ا کردی.اما خشمشو خورد و اتاقو ترک کرد درک نمکنھ. کھی و چند تر یلیبود ا

 ..شدی م نطوریا د یحساس بود کھ با تی موقع کی
کھ فقط سرش داخل کتاب بود گرفت..نذاشت چشماش تر شن  یلیاز ا نگاھشو

حالش   کردی..بعد از دوش گرفتن فکر مرفت رونیبرگشت و باحرص از اتاق ب
...و کالفھ بود..کھ در اتاق   رفتی و م ومدیرو داخل اتاق م  قدمنشد. یول شھ یبھتر م

کھ   د یکرد فھم م یو تعظ  دیکھ ززر نور رس  نی..اما ھمھیلیزده شد..احساس کرد کھ ا
 استیھا
 

 ؟یکنیم کاریچ نجای:ا سوروک
 .رو گزارش بدم  یمورد د ی:سرورم باایھا

 ..نیخب بنش اری:بسسوروک
کردن.و سوروک کامال   فیکرد بھ تعر با احترام نشست و ماجرا رو شروع  ایھا

 ..گوش داد
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 ..ھیبدونھ کار ک دیتعجب نکرد فقط گفت با ادیاز اتمامش ز بعد
مانند جلوشھ  حس   یلیا کی نکھی بھ خودش سد البتھ خودشم از ا اینگاه ھا متوجھ

کھ کامال چشم تو چشم حرف  شھی ..روشو گرفت برخالف ھمنداشت یخوب
 مونده؟ ی ا گھید  زی:چزدیم
 

 پزشکتونو خبر کنم؟   ستیسرورم..اما انگار حالتون روبراه و مساعد ن ری:خایھا
 کار امشبت ممنونم کارت خوب بود ی:نھ من خوبم.براسوروک

 ..سرورم  د یکنی :شرمندم مایھا
بود کھ اون تکون نخورد انگار واقعا  ب یتر سوروک نشست..عج کی نزد  کمی

 ..ھیلیاحساس کرد ا
جبران   یبرا دیکھ با یاونم شب دیچرا تو اتاق خودتوناما  ھ ی:سرورم..فضولایھا

 ..شیسخت
رو  یلیو صورت ا ایاز سوروک زده نشد فقط چشم دوختھ بود بھ ھا یحرف

دستشو بھ بدنش زد و لمسش کرد..سوروک چشماش خمار شد    ای..ھادید یداخلش م 
و  شد  دار یاما بھ جا و زمانش کامال از اون خواب غلت ب شدیم اریاخت یداشت ب

 ..بودتازه بھ خودش اومده  ایرو پرت کرد..و انگار ھا  ا یھا دایشد
 ..باال برد د یتند تند نفس کرد و برگشت سمتش..انگشتشو بھ تشونھ تھد سوروک

بھ  ونیو من مد  یکرد یامشب خدمت  بزرگ دمید یزینھ من چ ی کرد یو کارت نھ
قبل  رونیب .برومی حساب شد  ی..بنکاریدر عوض ا  رمیگیتو ھستم جونت رو نم

 رون ی..پشت کرد بھش:بشھب دهیعق ریی تغ  نکھیا
بود کرد..انگار واقعا افسانھ   یچھ کار  نیبھ خودش نگاه کرد ا یبا ناباور ایھا

 ..کردیآھنربا جذب م کی داشت سوروک مثل  تیواقع
 ..دستشو سفت گاز گرفت و اتاقشو ترک کرد پشت
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سرش   یو بھ کنار ھاچشماشو بھ ھم فشار داد و دو دست مشت شدش سوروکم
 ..فشار داد
 ..یلی ..ای....امشب احساس منو پس زد ی..لعنتی..لعنت ی:لعنتسوروک

 
 
 
کھ متوجھ  یاما جور کردینگاه م  یلیدرو با دست باز نگھ داشتھ بود و بھ ا  یال

 نھی خشم و ک یھمھ جا یکھ برا  ییرو لبش بود...و در چشما  ینشھ..لبخند کمرنگ
 ..دیدرخشیمعصومانھ م دیدیرو م یلی ا یاما وقت
 داخل؟  دی بر دیخواینم سرورم
کھ خودش نخواد  یو آھستھ در رو بست:نھ..تا موقع ا یطرف مار برگشت

 نیتمر رمی ازش من م د ینھ..مراقبت کن
 ..خم کرد  نیی زد و سرشو پا یلبخند ایمار

 ..و رفت دیراھشو کش  سوروک
باشھ و تو   تابتیب  سوروک ارهیبھ در اتاق نگاه کرد:چطور دلت طاقت م ایمار

 !.....اگھ من بودمشینخوا
 ..و اونجارو ترک کرد  دیکش یاھ
ضربان قلب موجود  یداخل گوشاش گذاشتھ بود و صدا ویپزشک یگوش یلیا

 ..کردیکوچولوشو کھ اون درون بود حس م
 نقدریا یعن ینھ پسر کوچولوم.. ای یتو واقعا ھست کنم ینباشھ باور نم نی :اگھ ایلیا

 کوچولو آخھ؟؟؟   نقدری؟اینداد  رییمنو تغ زیذره ھم سا ھیکھ  یزیر
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تو مامانتو از االن   دم ی خوشحال باشم..شا  ایغصھ بخورم  زتی جثھ ر یبرا  دونمینم
 یدلم..تو قراره جا زیراحت باش عز ی..ولینکن  تیکھ من   رو اذ یکن یدرک م

و  ارمیو مھربون بار م ی..البتھ من تورو احساسیرپدرت بزا یقدما  یقدماتو جا 
و مردم   یاجتماع دی ..تو باھدرونت باش نھی ذره خشم و ک کی  خوادیاصال دلم نم
 ..با قلب بزرگت ی..و ھمھ رو کنار ھم جمع کن یمیگرم و صم یدوست باش 

 ..درون شکمش رو یکرد تکون اروم احساس
 ..گرفت خندش

 ..یھست م یمن..شنونده خوب یکوچولو یشنو یحرفامو م ی:پس داریلیا
 یمسخرس ول  لشیدل دونمیکجاست خودمم م پرسمی ..و نمدم یباباتو نددو شبھ   

  نینھ ا یدونیباھاش قھر ھستم..اخھ م خوامی..و مدر حقم گناه کرده   کنمی احساس م
 ..من حسودم یکھ اون بد باشھ نھ ول

حواست بھ   یلیخ دی:زنا کال حسودن..تو باد ی اشک از چشماش چک کھیچ ھ یو  دیخند
 ...من یکوچولو  دمیم ادتیودم راه و رسمشو باشھ..خ تیعشق زندگ 

 
 کھیت اروی ھا خوامیپدرت بوده م یمن راستا یجا ایاونشب ھا  دمیشن یاز وقت  من

  یمجبور بودن تا خرابکار یعن ینداشتھ .. یریھم تقص چارهی کنم..البتھ اون ب کھیت
 ..نشھ

 ...دست لرزون اشکشو پاک کرد با
  خوامی..و واقعا فعال نم ستی دست خودم ن یدونیم  یول ستمی:من قدر نشناس ن یلیا
  کنمی احساس م یدلتنگشم ول ھیحس بد یلی..مخصوصا بابام ..خنم یبب چکدومشونویھ
 ..ندارم یشده ...و حس خوب انتیخ

رو  ختیو روش گذاشت موااش از دو طرف رھاشو بغل کرد و سرش زانو
 ..پاھاش...و چشماشو بست
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. 

. 

. 
با کمان  یمتحرک..گاھ یھدف ھا یبرا ریتن تعالقش سرگرم بود بھ انداخ طبق 
 یلیم  کیو  خوردیم کجایھاش  ری تفنگ..تمرکزش اونقدر باال بود کھ تموم ت یگاھ

دو روز  یاز ھر زمان کالفش کرده بود..ط  شتریب یل یا  دنیبا ھم تفاوت نداشت..ند
نھ  ایقصرو ترک کنھ  ھیدرستزمان  دونستیسفر چند روزه داشت و نم  کی ندهیآ

داشتن مشکل بود قبال خودش   تیا مجبور بود..چھ قدر خانواده داشتن و مسئولام
 ..یاآلن چ یول ستھیمجبور نبود وا زیچ چی ھ ی بود و خودش پا

داد و   ھیتک لھیاورد..کمانو بھ م نییرھا کرد و دستشو پاموند رو  یباق ریت نیاخر
 ..آوردن ی و خوراک  یدنینشست براش خون و نوش

 
 ..ت کنارش نشس رمئو
 شاھزاده چھ خبر سرور ما ی:خوبرمئو

 یخبر.تو چطور  ی:خبر..بسوروک
 :منم خوبم در کنار شمارمئو

 ..نکن..بنوش  ی:چاپلوسسوروک
 ...پر کرد از اب انبھ وانشویل

 ..:ممنونم سرورمرمئو
باھاش   خواستیو رمئو م خوردیدر سکوت خونشو جرعھ جرعھ م سوروک

 ..صحبت کنھ
 :قربانرمئو

 سوروک؛بگو
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  ادیز خوامی ..نمنمیبینم یخوب یھا ایو رو رم یگی م ی:من چند شبھ الھامات بد مئور
 ..گرفت دهیناد شھی و نم رمیبگ یجد

 ن؟ییزایبد چھ چ یھا ای:اون روسوروک
کھ   نھیپر از نفرت و ک یو شخص کنم یرو حس م یقدرت منف ھی:من ھمش رمئو

 ..کنھی دودمان ھکتوالس رو نابود م
 ..شد  براق 
 ..شما و ھکتوالسھ یو اتفاقات بد برا یخبر از شوم :ھمھ جارمئو

 ..سرنوشت بد روبرو شد نی با ا د ی..بای :بالخره چسوروک
 مگھ؟ شھ یکرد:سرنوشت عوض م یکوتاھ خنده

 
 ..:اما سرورمرمئو

ھمھ جا  شھیاومدم..ھم ایکھ دن  یدرونش بود:از لحظھ ا یغم خاص  سوروک
ذره..آسمون رو  کی  ی..حتستی ن دی..پس اصال برام جددمیشن  یشوم نیدرباره ا

فاجعھ   گنی ..حاال ھم کھ م میکرد یزندگ ن ی...ما سال ھاست با انی..ھوا رو ببنیبب
 ..راھھ واقعا در یاصل

..البتھ قبال  ستیبراش مھم ن یچی ھ گھیتمام باال انداخت..انگار د یالیخیبا ب شونشو
 ..ھم نبوده
..تا یراھ چی ..ھ ستین  م ی.راھ.رفتشیپذ  دیباھاش رودر رو شد..با دی:خب باسوروک

ھا اتفاق افتاده..حاال ھم کھ خبر دارم فاجعھ در  یاآلن تمام الھامات و شوم
...و از  شمی...باھاش روبرو مکنھی درست نم ویزیچ ینکران گھیراھھ..د

 ...با تمام توانم  کنمیخانوادم..شما ھا..و مردمم دفاع م
   ترسم ینم ی زیخوشبختانھ از چ  یشناسیزد:منو کھ م  یپوزخند

 ..ھش نگاه کردب یبا ناراحت رمئو
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..چقدر نا  دارم اون موقع کھ ملکھ شمارو ترک کرد و از شما متنفر بود   ادی:برمئو
و  نیپاره کرد نیبود دهی..چھ قدر داغون...تمام تابلو ھاتونو کھ از کش نیآروم بود

 .نیرو برد یبار بھ خودکش نیچند
 ..زد و ادامھ داد ی تلخ لبخند

 ..و ھمھ نگران شاھزاده بودن م ی کن یکار  اتونبر می تونست ینم ایمارو  من
 دارم ادی:بلھ..بسوروک

جمع کرد ..اما حاال کھ ملکھ ھست کنارتونھ ھمسرتونھ بچھ  نھیدستاشو تو س رمئو
لحظھ من شمارو  نیبازم امروز ا یداره ..ول نارویسرزم ندهی شما شاھزاده و شاه ا

داد کھ درون شما واقعا چھ  ص یتشخ شھیوقت نم  چ ی...راستش ھمن یبیخوشحال نم
 ..ستیحال شما خوب ن حظھل نیا  دونمیدر حال ارتعاشھ..اما م ینوسانات

 ..سرشو پشت انداخت و بھ آسمون باال سرش نگاه کرد  تنھا
 :رمئوسوروک

 ..:بلھ سرورم رمئو
 قبال  یو تو صادقانھ بھ من خدمت کرد می شناسیھمو م ی:ما از زمان دورسوروک

 ..کنن یبھ من خدمت م ایر یھمھ درجھ دارانم واقعا خالص و ب د یشا کردمیفکر م
 .:ھنوزم ھمونطوره شاھزادهدی خند رمئو

 ..شھیدستشون رو م یکیبھ  یکی ..ستی...ن گھی:نھ دسوروک
 ..منطورتون بھ رزه..اون فقط قدرت چشماش رو کور کرد رمئواگھ
..اگھ اگھ  خوام ی..فقط ازت ممی ر:منظورم فقط بھ اون نبود..بھرحال بگذسوروک

..من فقط بھ شما  ای..تو و ماریو پسرم و مراقبت کن یلیاومد..از ا شی پ یمشکل
صطالح  ..و بھ او اون خواھرم یباشھ تو دامادم یزد:ھرچ یاعتماد دارم..پوزخند 

 خانواده
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و ھمھ ما پشت شما   دینیشما پر قدرت تر نیبد نکن یفکرا  نقدری:سرورم ارمئو
لطفا   دینی بیافتھ و ممنونم از لطفتون بھ ما..اگھ من دامادتون م ینم یتفاف ا  میھست

 ..رو فداش کنم  میاز جملھ خواھرتون کھ حاضرم زندگ دینباش زیچ چی نگران ھ
 ..:بلھ ممنونمسوروک

سمتشون:شاھزاده ..ملکھ   دیاز نگھبانا با عحلھ دو یکیمئو خواست جواب بده  تا
 .. ارنیاال محالشون بھم خورده و ب ایلیا

 ...دیاز جا بلند شد و دو عیسر  سوروک
. 
. 

ت  بودن کھ تو تخ یلی سر ا  یو پرستار و افراد درجھ دار و سوروک باال پزشک
و از جا بلند   دیکش نییلباسشو پا نینشستھ بود و نبضشو گرفتھ بود پزشک ..آست

 .کرد م یشد مقابل سوروک تعظ 
کھ ھست  یزیاضطراب ھرچ نیدارن و ا  یادی:سرورم ..ملکھ استرس زپزشک

 ..مونھیو شاھزاده مثل سم م شونیا یبرا
رنگ..دوباره بھ دکتر نگاه   یبود و ب  حالیانداخت کھ ب یلینگاه بھ ا  ھی  سوروک

 خوب بشھ دیالزمھ بکن..با  یکرد:تو ھر کار
 ازشون  کنمیتالشم مراقبت م ت ی:من با نھاپزشک

 ..:ھمھ مرخصنسوروک
 ..نشست یلیورد جلو و کنار اآ یصندل ھیشد..  یخال اتاق 

 ؟ی:چرا استرس و اضطراب دارسوروک
 ..و موھاش انداختچشماش رو بھش دوخت بعد نگاھشو گرفت و دستاشو ت  یلیا

 ....اخھ تو چتھزنمیمن دارم باھات حرف م یلی:ا سوروک
 ھ؟یادیمدت خواستھ ز کی واقعا تنھا باشم   خوامیفقط م  ست ی ن میزی:من چ یلیا
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..من کنارتم..تو چشمام نگاه  ی لیشنش و موھاش گذاشت:ا یدستشو رو سوروک

بچمون..چرا  ش یتو پ  شی..پشتمی..من ھمسرتم عشق من..من پنیکن و صداقتو بب
 ..یکن  یازم دور یخوایم
 
 ..برو...لطفا نجایفقط از ا کنم ی :خواھش میلیا

 ..بگھ کھ در باز شد یزیخواست چ  سوروک
 ..داخل اومد ھانا

 ھیسوروک؛چ
 .رم دکتر با شما کار دارن:سروھانا

 ..گردمیرو بوسھ زد:صبر کن االن برم  یلیخب..سر ا اری:بسسوروک
. 
. 
. 
 ...برگشھ بود یلیا یماری ب یچ یعنی  دادیدکتر گوش م ی بھ حرفا یناراحت با

 ..فھممی:نمسوروک
کھ ھمسرتون در زمان گذشتھ  نھی من ا صی :سرورم خدمتون عارضم کھ تشخدکتر

بھ   ازیکھ فقط ن دیشد یمبتال شدن..افسردگ یماری ب نیبھ ا کباریحداقل   ایچند بار 
نھ   میخلوت بد نیزمان اگھ اجازه بھ ا نیبودن دارن اما ا یو منزو یریگوشھ گ

من تصور   شھیم  فیضع ونبدنش یمن یا ستم یبلکھ س شھیتنھا حالشون خوب نم
 ..لوپوسم باشن یماری ملکھ مستعد ب کنم یم
 

 چکار کنم  ادی:ب سوروک
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  کیو نزد دیشما ھمسرش نیبراش انجام بد کنھیم کھ خوشحالش یزی:ھرچردکت
رو دوست  ییزای چھ چ دینی ..ببنیبد رویشخص بھش پس بھش قوت و ن نیتر

بھ سک.س نداشت اصال اصرار  یلیاما اگھ م  دی داره..مرتب با اون معاشقھ کن
آدم ھا    نیب اواقع یدارن مدت  ازی..سرورم از اونجا کھ ملکھ انسان ھستن..ند ینکن
..سرورم من دارو شونھیتنھا راه کمک بھ ا نیکنن..ا یشھرخودشون زندگ یتو
 ..دوران مضر و خطر ناکھ نی چھ قدر در ا دیدونیچون خودتونم بھتر م   سم ینوینم

 ی ..مرخصدونمی:بلھ مسوروک
 ..نیسر خورد و نشست کف زم واریاز رو د یاتاق بستھ شد با ناتوان در

 ...شمیم  وانھی.االن نھ...من دنمکی ...خواھش میلی:ا سوروک
 ..گرفت شیصدا گر یب و
 

------------------------------ 
نوشت:بیماري لوپوس یكي از انواع بیماري خود ایمني است و زماني رخ مي  یپ

دھد كھ سیستم ایمني بدن بیمار شروع بھ حملھ بافت ھا و اندام ھاي بدن خود فرد  
تھاب، ورم و آسیب دیدن نقاط مختلف بدن ھمچون مي كند. این حمالت باعث ال

  .مفاصل، پوست، كلیھ ھا، خون، قلب و ریھ مي شود
 

  :ابتدا ممكن است برخي از موارد را بیماران احساس كنند ***
 

  خشم یا افسردگي ناشي از تغییر در وضعیت سالمت -
 

  ن بگوییدنگراني در مورد آنچھ باید بھ خانواده، دوستان و یا ھمكارانتا -
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  احساس گناه بھ علت ابتال بھ لوپوس و بار ناشي از آن بر روي خانواده -
 

 .طور منظم كاركنند)دست دادن كار ( اگر نتوانند دیگر مانند گذشتھ بھترس از  -
. 
. 
و افکارشو بھم    کردی سرش ...فقط نگاھش م یتو خواب بود و اونم باال  یلیا
  کیمخمصھ عبور کن...مجبور بھ گرفتن  نیاز ا کنھ و دایتا راه چاره پ  بافتیم

 ..بادا بادا یدشوار شد..چشماشو بست و تو دلش گفت ھرچ میتصم
 ...و رمئو رو احضار کرد ایاتاق خودش رفت و مار بھ
 

  قایبگھ دق  خوادیم یچ  دونستیرو نگران کرد و رمئو نم ایحکم فرما مار سکوت
 ..اما حدس زد

فقط نگران  ایافتاده  یرد:سرورم..اتفاقف زدن کشروع بھ حر یبا نگران ایمار
 د؟ی ملکھ ھست
بود البتھ   ینگاه کرد چشماش خواھرانھ و پر از نگران ایبھ مار یبھ آروم سوروک

 ..از نگاه سوروک
 ..باھات صحبت کنم  خوام یامشب..م ای:مارسوروک

 :فقط با من؟در خدمتم سرورمایمار
 

 ..:با تو اما حضور رمئو الزمھسوروک
نفر  کی عمر  متینبود ق یکنھ حرف ھا حرف کم انیب دی چطور با دونست ینم

 ..بود..خواھرش
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بھ من بھ ھکتوالس در خدمت بھ من تو   یوفادار بود شھیتو ھم ای:مارسوروک
 یحرف چیو ھ یکامال بھ حرفام گوش بد  خوام یاآلن ازت م ینکرد یھرگز کوتاھ

 ..ینزن
ما انگار پر از حرف بود و باز بھ نگفت ا یزی ھ رمئو نگاه کرد اونم چب ایمار

 سوروک نگاه کرد لبخند زد:لطف شماست شاھزاده من سراپاگوشم
 ..لحظھ بست و اکراه رو کنار گذاشت کی چشماشو   سوروک
خواھر  کیھم داشتم   گھیھمخون د کیاومدم  ایمن دن یوقت ید ی:حتما شنسوروک

 ..الیبھ اسم سا ا
 ..:بلھ سرورمایمار

 ؟ی تانو بلد داس ی:تا کجاسوروک
اما   خوام یسرورم البتھ واقعا پوزش م دم یاورد:اونطور کھ من شن ادیبھ  ایمار

بار اوردن پدرتون قصد بھ کشتن اون کرد و اونم از   ییابرو یب ھی نکھیبخاطر ا
 ...انداخت نییپا اهینقطھ قصر س نیاتفاق خودشو از باالتر نیترس ا

 
تمام واکنش ھات رو  خوامیکنم کھ م فی برات تعر یداستان خوامی:اآلن مسوروک
 ..با خودتھ مشیو تصم ی حرفام نشون بدبعد اتمام

 ..سرورم رمئو؛
 .بھ نشون سکوت باال برد دستشو

 ...:شاھزادهایمار
دور ...ملکھ سابق ھکتوالس ملکھ   یسالھا  یزیی عصر ...پا کی:در سوروک

  یپسر و دوم دختر اورد کھ فرزند اول ا یکرد و دو فرزند بھ دن مانی..زاناایمار
و   ریشاھزاده پسر باعث تفرقھ و مرگ و م یھمسان بودن..شوم ریبود کھ کامال غ

 ..شد ییجدا
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 شریھر روز ب یقصرو ترک کرد و جنگ شد..با بزرگ شدن بچھ ھا شاه قبل ملکھ
 شدیعاجز م

 
 

  اتفاق  نی ..اانایمار یعنی مادر ما بود.. ھیشب  قایدق الی من شاھزاده خانم سا ا خواھر
 ..فراتر از فرزند داشتھ باشھ یباعث شد کھ پدرم بھ اون احساس

 ..ھنوزم گنگ بود ایزد و دستاشو از خشم مشت کرد..مار استپ
شمرد و بھ اون  متیمن کنار خواھرم نبودم پدر فرصت رو غن ی:وقتسوروک
 ..کردتعارض 

 ..با تعجب نگاه کرد:سرورم ایمار
 ... چشماشو بست  سوروک
درز نکنھ بھ من سپرد کھ اونو  ییجا ییآبرو یب  نیکھ ا نی ا:و بخاطر سوروک
 نکاریکردم و تظاھر بھ انجام ا  یکرده...من اونو مخف یو بگم خودکش نیی بندازم پا

بھ  یتنھا راھ..کشتیخودش خودشو م  دونستیم  تویکردم..اما اگھ خواھرم واقع
 ..بود کھ ..استپ زد نیا د ی ذھنم رس

  ش یمشک  یھام تمام حافظھ اونو از نو بسازم..و موھا رویدوباره ادامھ داد:با ن و
کھ ھرگز  یچھره مادر دنیطلسم کنم..بخاطر د یخیرو تا ابد بھ رنگ 

رو  ال یاسم گذاشتم..و کنار خودم..بغل دست خودم..سا ا ای..اونو ماردمش یند
دوباره تو  دن یشد و قبل د ماری پرورش دادم تا ازش محافظت کنم..پدر ب

زمان...من نھ بھ عنوان سرور...بلکھ بھ عنوان برادر و ھم   نیمرد...حاال ا
 ..خونت

 ..ینبود دھنش باز مونده بود و چشماش اشک ایاما تو دن ایمار
 ...گھی..مھی..رمئو..شاھزاده..چ..چ..دارشدی..سرو..ورم..چدیر کن:صبایمار

 ..کھ انگار حاال خورده  یمرد نیتر یقو یتکون داد..و غصھ خورد برا یسر رمئو
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قرار دارم.. بھ  یتعادل یمن در ب الی راست بود..سا ا  ی دی:ھر انچھ کھ شنسوروک
..تو تنھا  ستین یسوگوار یبرا یاتفاقات فرصت ن یتمام ا یدارم برا  ازیکمکت ن 

ازش مراقبت نکردم...اما بھ برادرت  میکھ بھ خوب یمانده از خانوادم ی عضو باق
 ...شیاگھ اونو نبخش یکمک کن...حت

 ..دیریبگ  می خت...لطفا اآلن...درست تصم:شاھدرمئو
وتا از غلط داشت و د تیھو کی..تمام عمر  کردیم جھیاحساس سرگ ایمار
 ..دونستنیم  شیزندگ ی آدما ن یزتریعز

 ..یکنی ...بھم بگو بھم کمک م الی:سا اسوروک
 یبھ سوروک نگاه کرد و بعد از جا بلند شد..دستشو جلو ونیبا چشم گر ایمار

 ..رونیب دی دھنش گذاشت و دو
 ...دستشو رو دست سوروک گذاشت:شاھزاده رمئو

 ..سپارمشی ...بھ تو مالی:من..من.خوبم..برو دنبال سا اسوروک
 ..دیاطاعت کرد و دو رمئو
 ...داد رونی کھ خفھ کرده بود رو با اشکاش ب یبغض

 
 
 
 
 
 
 

روبرو نشد ھضم  چکسیباھ ایچند روز گذشتھ بود و مار ق یفاش حقا یاز ماجرا
..و بارھا خطا کرد ..وحشتناک سخت بود..اما   ھی ک دونستی تمام سال ھا نم کھنیا
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چطور احساس   دیبا ایبوده..مار یپس زدن احساسش چ لیکھ دل  دیفھمیحداقل م
  تونستیکرد؟..میم ل یتبد ی بھ احساس خواھر و برادر و یعشق و خدمتگذار

 ...تونستی و ببخشھ؟..مسوروک
اشک تازه و کھنھ    یشده بود و رده ھا  چشماش پخش  شیاتاق زده شد..ارا  در

  شی ..تا خواست اقدام کنھ رمئو چند قدم یتو کس ادیمشخص بود..توان نداشت بگھ ن
 ..ستادیا

 من حالت خوبھ؟ ی:بانورمئو
 ..نداد.. و روشو گرفت یجواب
نشست..و مثل اون دستاشو دور زانوھاش حلقھ  نیرفت کنارش رو زم رمئو
 ..کرد

 ...ینخورد  یچ ی:چند روزه ھرمئو
 ...:ایمار

 ..ایرو انگشتش..خون در اومد..گرفت جلو دھن مار ویکش غویت  کھیت ھیبھ  رمئو
 ..یزنی:چرا بھ خودت صدمھ مایمار

 ..:فقط چند قطرهرمئو
 ..مک از خونش زد کیاصرار  با

تو  یباور کنم..رمئو بگو من چھ خاک تونم ی..من نمکنم رکای :تو بگو من چایمار
 بگم؟؟؟؟؟؟ یھمھ دردو بھ ک ن ی..اادینم ادم ی یچیپناه ببرم..چرا ھ یسرم کنم..بھ ک

  م یتصم ت یبود تو ھمھ مشکال با فھم و درا  یقو شناختمیکھ من م ی:مشاوررمئو
 ..گرفتیم

برگردم بھ تو  ھویدود شده رفتھ..االن  ی..ھمھ چستمی ن  ایمار ستمی:من مشاور نایمار
 ھا؟؟ دهیبھت دست م یم..چھ احساسو تمام سال ھا طلسمت کرد یبگم توبرادر من

..حال شاھزاده واقعا روبراه ایبعد مار یداداشت بمونھ برا ھی:گلھ و تنبرمئو
 ...ھیقض  نیبھ ا می ..ما تا کمک نکن شھی ..ملکھ ھمش داره بدتر مستین
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حرف زد و حرف    ھیکھ رگش چ دونستیگوش داد..رمئو م  سکوت کرد و ایمار
 ..زد

..تو عمھ شاھزاده یستیوا تی واقع گاهیجا یکھ تو تو ھیمن اآلن زمان ی:بانورمئو
..برو برادرتو بغل رهی و زمان داره از دست م ستی..اآلن وقت نشستن نی ھست ندهیآ

..من اصال  یدونیکن..بھ زنش کمک کن..فامعھ در راھھ عشق من..خودت کھ م
 ..ندارم یاحساس خوب

 ..گذاشت ریتاث رمئو روش یحرفا تی اشکاش کم کم خشک شد و در نھا ایمار
 ..رفت سمت اتاقش کردنینم شیاریکھ  ییخواست خودش و با پاھا بھ

 ..دستاشو رھا کرده بود کرده بود و زی از بالکن آو خودشو
 ؟ ی:بالخره اومدسوروک

 نی ا یبرا مویمخصوصشو کرد:کوتاھ  می..تعظ دیلرزی از صداشم بھ خودش م ایمار
 ..میصحبت کن د ی..باریبگ دهی مدت ناد
حاال راحت تر  ایقھوه دعوتش کرد..مار کیرگشت حالت تعادل و بھ ب  سوروک

 ..بود و ھم در گفتار ھم رفتار
  میتصم ھی  یبعد..اون شب گفت یبمونھ برا ی:تموم مشکالت خواھر و برادرایمار

 ..یدار ازیو بھ کمک من ن ی ریبگ د یدشوار با
 ..:آرهسوروک

 خواھر باشم  کی ق ی و و چند سال خدمت ال۲بعد  د ی:بھم بگو..شاایمار
شده و من کم مقصر  ضی ر یلی.ا.الی..ساایکن ی:ممنون کھ درک مسوروک

 ..ره یبمونھ ممکنھ لوپوس بگ ط یمح  نیما ھا و ا نیاگھ ب گھینبودم..دکتر م
 .. :خبایمار

 ..تاج و تختو بھ تو واگذار کنم..در واقع تو و رمئو نیا یمدت  دیبا سوروک؛من
 چقدر خطرناکھ؟  یدونیسوروک م   یری:اما کجا مایمار
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ھم فرو  غیتو ت شیبھتر شدن و درست کردن روح یاما برا دونمی:م سوروک
 ..خرمیبرم..پس خطرشو بھ جون م

  متیتو تصم کنم ی:قبال کھ مشاورت بود حرف حرف تو بود االنم احساس م ایمار
 ..ھیبگو نقشھ چ نی ھم  یبرادر..برا شھی عوض نم
کنم  بھ  یتو شھرشون زندگ یل یابا  یکھ مدت خوامی فکر کرد:من م یکم سوروک

 .ھا باشن زیچ یلی اما افرادرو بزارم مراقب خ یظاھر عاد
 ؟ یگف یلی :بھ اایمار

 ..ھی کامال راض  دونمیھنوز نھ اما م  سوروک
از  یچھ قدر دار   دونمیم یعشقت برام لذت بخشھ و وقت دنی ..دد یکش یپوف ایمار

..سواالت  زارمیمدنت احترامکر ی..من بھ عاشقیو عاشق گذرهیخودت و حقات م
 ..برادر زادم یل یدربارشون..اما اول تو و ا یبگ  دیھست با یادیز
 

 ..کرده بود و دستاشو رھا کرده بود زی از بالکن آو خودشو
 ؟ ی:بالخره اومدسوروک

 نی ا یبرا مویمخصوصشو کرد:کوتاھ  می..تعظ دیلرزی از صداشم بھ خودش م ایمار
 ..میکنصحبت  د ی..باریبگ دهی مدت ناد
حاال راحت تر  ایقھوه دعوتش کرد..مار کیبرگشت حالت تعادل و بھ  سوروک

 ..بود و ھم در گفتار ھم رفتار
  میتصم ھی  یبعد..اون شب گفت یبمونھ برا ی:تموم مشکالت خواھر و برادرایمار

 ..یدار ازیو بھ کمک من ن ی ریبگ د یدشوار با
 ..:آرهسوروک

 خواھر باشم  کی ق ی د سال خدمت الو و چن۲بعد  د ی:بھم بگو..شاایمار
شده و من کم مقصر  ضی ر یلی.ا.الی..ساایکن ی:ممنون کھ درک مسوروک

 ..ره یبمونھ ممکنھ لوپوس بگ ط یمح  نیما ھا و ا نیاگھ ب گھینبودم..دکتر م
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 .. :خبایمار
 ..تو و رمئو تاج و تختو بھ تو واگذار کنم..در واقع نیا یمدت  دیبا سوروک؛من

 چقدر خطرناکھ؟  یدونیسوروک م   یریم :اما کجاایمار
ھم فرو  غیتو ت شیبھتر شدن و درست کردن روح یاما برا دونمی:م سوروک

 ..خرمیبرم..پس خطرشو بھ جون م
  متیتو تصم کنم ی:قبال کھ مشاورت بود حرف حرف تو بود االنم احساس م ایمار

 ..ھیبگو نقشھ چ نی ھم  یبرادر..برا شھی عوض نم
کنم  بھ  یتو شھرشون زندگ یل یبا ا یکھ مدت خوامی مفکر کرد:من  یکم سوروک

 .ھا باشن زیچ یلی اما افرادرو بزارم مراقب خ یظاھر عاد
 ؟ یگف یلی :بھ اایمار

 ..ھی کامال راض  دونمیھنوز نھ اما م  سوروک
از  یچھ قدر دار   دونمیم یعشقت برام لذت بخشھ و وقت دنی ..دد یکش یپوف ایمار

..سواالت  زارمیمکردنت احترام یمن بھ عاشق..یو عاشق گذرهیخودت و حقات م
 ..برادر زادم یل یدربارشون..اما اول تو و ا یبگ  دیھست با یادیز
 

روز آماده کرده بودم از  نیا یخودمو برا دم ی:ھمھ سواالتت رو جواب مسوروک
کامال   ط ی مح کیکنم در  ھیاونجا تھ دیبا یو خونھ ا رمیمن بھ سئول م  ال یقبل.سا

 یبیمن ترت  یادیطلسم رفتن بھ مدت ز ییمراسم  بازگشا کی کھ بھ امن شاه و مل
با خودتھ  زیھمھ چ اری.اختاسنتا ھمھ تورو بھ عنوان شاھدخت ھکتوالس بشن   دمیم

و  میبزارم رو زندگ دیباشھ..من ذھنمو با سیھ اون گرگا و پارساما حواست کامال ب 
 .و پسرم یلیا

نباش برادر..با   زی چ چینگران ھزد و دستشو رو دستش گذاشت: یلبخند الیسا
..شعار  م یکن..من کنارتم و ما خانواده ا یدگیرس  یخوایراحت بھ اونچھ م الیخ

 ..رفتھ ادتیھکتوالس رو  یفرمانروا ھا
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 ..نھ سوروک
 ن یتو ا دیو باھم....پس با شھیھم گفتنیبھم م شھیکھ خانواده ھا ھم ادمھی :منم الیسا

 .میخانواده باش کی  ط یشرا
 الینون سا:ممسوروک

 ..نگو انویجر نیا یلیبھ ا تیوضع نی:فقط تو االیسا
 ..:از قبل خبر داشتسوروک

 جز من دونستنی:ھممم.پس کل خانواده مالیسا
 نزد یحرف  سوروک

 
  یلیا شی شاھزاده..برو پ یکنی م کاریچ نجایتو ا ی:راست الیسا

 نھ یمنو بب خوادیباال انداخت:نم یشونھ ا  سوروک
حداقل من خودم   ششیبرو پ شھیخودت نم ھیکس براش شب چی:فقط حرفھ ھالیسا

 .شناسمیزنم و زنارو م
 ..:باشھسوروک

 ..زد و تنھاش گذاشت یلبخند الیسا
. 
. 
. 
 ..کردتراماح  یادا  الیچ

 .یبر نجایاز ا یتونی ملکھ ھستم تو م ش ی:خودم پسوروک
 :اطاعت سرورمالیچ
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تکون داد و با   نی اشو طرفبود..دست دهیخواب یلیرو باز کرد و داخل رفت..ا در
نکنھ..جلو تر  تیرو اذ یلیا  یکیتمرکز لوستر شمع دار رو روشن کرد تا تار

 ..رفت و گوشھ تختشن نشست
 
 ...بود ن یخوابش سنگ یلیا

 ..گذاشت و چشماشو بست یل یدستشو رو شکم ا   
..و اونارو د ی..سبز..از پسرم و ھمسرم مراقبت کنی..آباهیس  یھا روی:ن سوروک

 ..دی کن یقو
 ..کف دستش پنھان شد ریکھ گفت تو اتاق پخش شد..ز یینورھا فیط 
 
 

اون  یممنوعھ بود ول روھاشی...کامال استفاده از ن کنھ یکرد سرش درد م احساس
  یبرا  یعاد یباردار کی  ھیتا شب  دادیم روھاین نیو بچش شبانھ از ا یلیبھ ا  یپنھان

ا داخل جمجمش سراغش  پوستش و مخصوص ریز ینباشھ..حس برق گرفتگ یلیا
سر خورد و از  وارید ارو کن دیاومد..از تخت فاصلھ گرفت..اما بھ بالکن نرس

 ..شد  حالیشدت فشار ب
. 
. 
. 

چشماش کھ باز شد بھ مرور مثل   دی سرش شن  یسر و صدا رو باال احساس
چھره   نیواضح و واضح تر شد خواھرش اول ریکھ در حال فکوسھ تصو ینیدورب

سرش درد داشت..چشماشو بھم فشار داد و دو   یاست بلند شھ ول ..خود یبود کھ د
بلندش کرد    الیاشد س یاما اتاق کھ خال گھیم یدکتر چ د یشنی...نمدیمرتبھ دراز کش

 ..بود ندیخواھرش جالب و خوشا یرو احساس نی بود..ا سیچشماش خ 
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 برادر؟  ی:بھترالیسا
 کھ بھتر باشم؟ شدهی.مگھ چشدهی:چسوروک

 د یحالیگفت کھ ب الیفقط چ  دونمی:نم الیسا
 شده؟ دار یب یلی.است ین یبھ خاطر اورد:اھا طور سوروک

 اوھوم.پزشکمون چکش کرده حال بچھ و خودشم خوبھ دارهی :بالیسا
  مطرح کنم دی:باسوروک

 ارمش یاالن م ال؛باشھیسا
 .رم یم ششی:خودم پسوروک

 ا یتو ھم ب اد یملکھ ھم منھار آمادست شاھزاده  زی:م  الیسا
 باشھ:سوروک

 
. 
. 
  یسع یلیو سوروکم آراستھ..ھمھ دور ھم جمع شدن ا یلیرو آراستھ کردن و ا زیم
..سوروکم کھ کال کم حرف تونستینم ادیصحبت کنھ معاشرت کنھ اما ز کردیم

 .رو جلوش گذاشت یلیمورد عالقھ ا یظرف غذا یبود فقط گاھ
  یقو ندهیاھزاده آتا ش دیبخور شتریو ب  شتری ب دیزد:ملکھ شما با یلبخند ونیبکھ

 باشن
 :درستھ ملکھ منم ھم نظر با بکم دی خند الیسا
 .د یکھ نگرانم ی.مرسخورمی:ممنونم میلیا

 یچ یبگ ھی فقط کاف  کننیبرات فراھم م یخوایکھ م  یزیھرچ زمیعز یلی:ا سوروک
 .. زد یلبخند  رمئو
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 روبراھھ  ی.ھمھ چزمی:ممنونم عزیلیا
  نم یرو بب زودتر شاھزاده یھرچ  خوادی:من دلم مرمئو

 خودتون باشھ سرورم  یبھ قدرتمند دوارمی :امالیسا
 باشھ داتی تمج ق ی فرزندم ال کنمیتالشمو م تیو نھا دوارمی:منم ام یلیا

 .یدیپرورش م ارویپسر دن نیتو بھتر  دونمی:من مسوروک
ھم   الیرفت تا تو محوطھ قدم بزنھ و چ یلینھار ا زیاز ترک م بعد

 ..خواست ترکشون کنھ الیپس از چ کردی بت مباھاش صح دیھمراھش..سوروک با
بلند شد و باز  کمی کرد رو نوک پااشو   بشیو دستاشو تو ج  ستادیسرش ا پشت

 ..ستادیا
 ..من حال تو چطوره یلی:ا سوروک

 ..:خوبمیلیا
 ؟یتنھا باش یخوای:ھنوزم مسوروک

 ..:فکر کنم آرهیلیا
 .یلی:باشھ.اسوروک

 :خب بگویلیا
 کھ خواھرمھ   گفتم ای:من بھ مارسوروک

 شوکھ شد؟  ادی:زیلیا
 :آره سوروک

 یکرد ی:کارخوبیلیا
 ..یخ ینشست لب حوض  سوروک

 ؟ یبر یخوای:نمیلیا
 ..نگاھشو بھش دوخت سوروک
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 یبش از ھکتوالس دور دیبا گھی:دکترت مسوروک
 ؟یملکھ رو جام بزار ھیباز  یخوایداد:م  ھیتک  د یمشعل سف ھیسرشو بھ پا یلیا
 

 ....گوش بدهیلی:ا سوروک
 گھیساعت چھ ده ماه چھ ھمھ عمر د کیچھ  یرو جام آورد یک ی ی:وقتد یخند یلیا

 ھم داره؟  یفرق
 ..کرد   آروم باشھ یسع  ی...ولشدیم یداشت عصب گھید  سوروک
 ..:اماسوروک

  ی از من خستھ شد دمیو خوب بوده شا دهی بھت چسب  ا یھا دمی:نھ راحت باش شایلیا
 ..دم یباھات نخواب کھ ھ یمدت یبھ بچھ ھم کھ عالقھ نار

 .گرفتی م شی آت داشت
 ..یبگ گھیکلمھ د کی:فقط سوروک

 برات آب خوردنھ نھ؟؟ ھ؟کشتنیمثل رزتا و بق یکشی:منم م یلیا
 برگشت و رفت  تیبگھ اما فقط با عصبان یزیخواست چ  سوروک

 
. 
. 

اعالم شد و قدرت   ایمار تیمشخص شدن ھو کی مراسم کوچ ھی یبرگزار یط 
و سوروکم  روندیھربار با رفتارش سوروکو م ی لیفت اما اھکتوالس باالتر ر

  دونستیبود..و نم نمی غمگ نباریتفاوت کھ ا نیتموم بود با ا یلیاز قبل نبودن ا  شتریب
براشون مثل   کردیم  فیکم کم ضع رویومپا کی ینھ..نداشتن رابطھ جنس ک کاریچ

  کردنیشو م حرمسرا یبرقرار شنھاد یخون بود اما ھربار کھ بھ سوروک پ ھیتغذ
 ..کردی مخالفت م
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..و کنھی داره سوروکو روز بھ روز حال بدتر م ھیقض نیکھ ا  دید یوقت  الیاسا

صحبت   یلی گرفت با ا میتصم  شدیم ختھی سوروک بھم ر ختنیقصرشون با بھم ر
ھر روز در حال  یا گھی و افراد د  دویت یو ک ایسیکنھ..و از اونطرف پارس

اکثر ساعاتو  دادیو پسرش م یلیکھ بھ ا ییوریبودن..و سوروک بخاطر ن شرفتیپ
 ..افتاد یگوشھ م ھی حالیب
 

خودش  یبود و موھاشو بھ رنگ اصل دهیمتفاوت تر پوش  ییکھ حاال لباس ھا ایمار
باز  یلیاگھ ا یگرفت اول ترم ول میتصم  دیرس  یلیبرگردونده بود بھ در اتاق ا 

 ..رهیمخالفت کرد سخت بگ
ضربان قلب   یمشغول گوش دادن بھ صدا یلی..ااعالم شد   ال یتوسط چ ورودش

 ..بچش بود
 در زادم خوبھ؟رفت کنارش نشست و لبخند زد:حال برا ایمار

 :بلھیلیا
 ؟ یدیگوش م یدار ی:خوبھ.بھ چالیسا
 ضربان قلبش  ی:صدایلیا

 باھات حرف بزنم؟ یکم ی:باشھ.وقت دار الیسا
 اریب ییرایپذ  الیمن و سا یبرا ؟لطفایرون یب الی:آره وقت دارم.چیلیا

  لشی..و دلنتت یبب  یدی کھ بھ شاھمون اجازه نم شترهی ھفتھ ب کی  یلی:ممنونم ..االیسا
 ..تو نشست یجا  ایبود کھ ھا  نیفقط ا

 ...از گوشش در آورد ویساکت شد و گوش یلیا
و  یداشتھ باش یدل و جرات بزرگتر یلیملکھ خ کیبھ عنوان  دی:دختر تو باالیسا

 یبگذر زیاز ھمھ چ یگاھ
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از من جدا کنھ  نارویکنم از اولم سوروک قرار بود ا یبا ظلم زندگ تونمی:من نم یلیا
 تصورشم وحشتناکھ یو کافر بشم..وا امیاما مجبورم کرد بھ اون محل کفر ب

 ما بود شنھادی پ نیا  میتو برد یرو جا ای:دورت کرد کھ ھاالیسا
 :بھرحالیلیا

  تینھا یاز دست برادر سوروک ب منم   ستیلج نکن..اآلن زمان لج ن  یلی:االیسا
 م یاون ببازه...ما پر از دشمن  میبزار دیزمان نبا نیدلشکستم اما ا

 ھ؟ یواقعا توقع سخت نی ا   خوامیم  یعاد یزندگ کی:من فقط یلیا
ھا اما تو   سکیر نیبکنھ باوجود بزرگتر نکاروی:برادرمم حاضره برات ا الیسا

بگم اما شاھمون حاضره  دیبا یچ ھگی د دونمی..من نمیحرفشو بزن یزاریھربار نم
اومدن شاھزاده  ایتا بھ دن بلیکامال است ط ی شرا کیتورو بھ شھر خودت ببره و بھ 

 ریومپا کی  یتش نکن..و احتماال بدونیاذ  شتری..و بو حال تو لطفا باھاش لج نکن
.تو کھ مشکال نباشھ. نیاز ا گھید دوارمی پس ام  شھی م فیاگھ سک.س نکنھ ضع

اتفاقات بھ   نیمقام ملکھ نبست ا کیدر شان  یشی مادر ھم م یو دار یستیبچھ ن
.و اون ارمی راه حل درب کیخودم مجبورم  انیجر ن یحل ا ی.وگرنھ براایخودت ب

 ..ستی راه حل بھ نفع تو ن
 ..نگاھش کرد یچشماش درشت شد و با نگران یلیا

 نقدر یا شھیمپشت کرد بھش:لطفا عاقالنھ رفتار کن.چون شاھزاده سوروک ھ الیسا
شده بود پس سو استفاده   کھیت  کھیتو بود اآلن بدنش ت  یجا یھرکس مونھیآروم نم

 .نکن
 ..ملکھ ریکرد بھش:شبت بخ رو

فکر   یرو با ول یل یرفت..و ا رونیگذاشت و خم شد و از اتاق ب نش یرو س دستشو
 ..نبود ریتاث یحرفاش ب یشت...ولتنھا گذا میو تصم
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 یو دستشھ رو واری د یاتاق چسبوند و کل بدنش در راستا ر وایپاھاشو قائم بھ د
 .رو اعالم کرد یلیحضور ا ای..ھادادیانجام م ادیز نویتمر نیا لکس یر ی..برانیزم

 :بفرستش داخلسوروک
چون دلش ھم  نھیسوروکو بب خواستیم الی سا ا یفکر درباره حرف ھا یاز کل  بعد

 ..تنگ شده بود
 ..ستاد یملق برگشت و ا م یو با نکرد  یجادوش اتاقو چراغون با
 ..بنفش داخل شد یباز و لباس راحت یبا موھا یلیا

 ..زد بھش لبخند
 زم یعز ی:خوش اومدسوروک

 م؟ یحرف بزن ینیبش  شھی:میلیا
 ..نیبش نی حتما..بش  زمیخوشحال شد :اره اره عز  سوروک
 ..ختیر  وهیآب م ی کنارش نشست و برا خودشم

 ..می م ننشست چند وقتھ کنار ھ یدونی:م سوروک
 ؟ ی:اره..خوبیلیا

 یداره تو چطور باش ی:بستگسوروک
 ...تو دستش چرخوند وانویل یلیا
لطفا با دقت بھم گوش کن باشھ؟کامال بھم گوش کن..و   ادهی :حرف دارم و زیلیا

بزار کھ  راحت  یبعد حرف بزن..و لطفا بھم اصال نگآه نکن کھ ذھنمو نخون
 ..باشم

 ..نگاھت نکنم  تونمی:نمسوروک
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 زنمی:پس حرف نمیلیا
 ..باشھنگاھت نکنم کھ چشمام بستھ  تونم یم ی :در صورتسوروک

 ..یو چشم بندشو از رو تخت آورد و نشست رو صندل رفت
 خوبھ  نمی..ھمکنمیو با چشمم حست م بندمیرو م نای:ا سوروک

 :باشھیلیا
 ..دمی چسب چشم بندو سفت بست:من گوش م  سوروک

 
  دونستیدستاشو تو ھم قفل کرد ...استرس داشت و نم و دینوش وانیاز ل کم ی یلیا

 ...گرفتھ بود مشویچطور بگھ اما تصم 
 . وهیراد کی:نھ قضاوتم کن نھ حرفمو قطع کن فقط فکر کن اخبار یلیا

 ..تکون داد  دییبھ نشون تا سرشو
 ..از احساسم از اول تا اآلن بھت بگم  خوامی:میلیا

 ....زد  یلبخند سوروک
بھ خونھ من  ماریب کیتاجر باھات آشنا شدم..و بھ منظور  کین :بھ عنوایلیا

اون اول  یجاذبھ داشت کھ حت ھ ی..اخالقت یرشد داد  مویزندگ ی..وضع مالیاومد
 ھیاما بخاطر نامزدم خودمو توج نمتی دوست دارم بب  کردمی احساس م یھا گاھ

تا   دادم یمکارمو طول  داز قص یکھ گاھ یو نگرانتم..در حال  یمارمیفقط ب کردیم
من اصال حرفاتو باور نکرده بودم کھ انسان   یراستش رو بخوا یبمون   شمیپ
 ..رفتیباور کنم اما تو کتم نم خواستمیم ی...گاھیستین
 

من  ی و جداشد یزن داشت یاون موقع گفت شدمیو گذشت نگران و دلتنگت م گذشت
کھ  ن یدم..تا اجدا ش شتریب ی داد شنھاد ی بھم پ ی..وقتیخوشحال بودم کھ حاال جدا شد 

دوستت دارم   یلی اون اتفاقات افتاد و من کامال عاشقت شدم..سوروک..من خ
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تو داره ناخواستھ تفرقھ  ومن  ی ایتفاوت دن میریجلوتر م یخب؟عاشقتم اما ھرچ 
 ...ندازهیم

 ..اجازه نداد یلیا یبگھ ول  یزیچشم بند سرش تکون خورد چ ریاز ز سوروک
و واقعا اون کھ از   یکرد یدت سال ھا مخفاھر خو:تو بک رازو از خویلیا

گرفتم و   دهیناد زویبھ من ربط نداره من ھمھ چ ن ینبرد حاال ا یخودتون بود پ
..من ستیھمش..اما ن  یبرا ھیعجوالنھ باتو ازدواج کردم چون فکر کردم عشق کاف

چندبار شما اون   یسال دمیشا..ھر سالھ میی من و پسرم کجا فھممیکم کم تازه دارم م
  تیو من از ابن وضع میناخواستھ در ارتباط  دمی نداشتھ باش دیھارو دار یھمونم

داشتھ باشھ و  یاسباب باز نی کھ ماش نی ا یوحشت دارم..ناراحتم کھ بچھ من جا
نکنھ چون پدرش   یچون مجبوره بچگ رهی بگ  ادی یگر  یوحش  دیبا رهیبگ ادیزبان 

دووم  یچطور دونمیواقعا نم نجاشمی...من تا اسوروک وابھمثل خ نایشاھھ..ھمھ ا
 آوردم

 
  دنیو د حیاخر ھفتھ ھا بره تفر یبچھ من جا کنم یفکر م یمنطق یھرچ  یول

اتفاق   کی دشمن..ھمھ از  یبا کل ادیخانوادش ..مجبوره تا ابد با رسم و رسوم بار ب
کنم؟..اره من  یباترس زندگ  یتا ک دی من با ترسنی..و ھمھ مزننیشوم حرف م

من پزشک شدن بود   یایمن رفتھ رو یعاد یندارم اما زندگ  کم یاز زندگ یچیھ
از اونجام فاصلھ گرفتم   وفتھیبخطر ن مونی از ترس جونم و زندگ یول مارستانیتو ب

چون من  توننی االن نم کردنیم یاگھ قبال با من سالم و خداحافظ انم ی..اطراف
 ...میبخاطر پنھان کردن زندگ

 ...ک معلوم نبوداز پشت چشم بند سورو یچیگرفت ھ نفس
 

  گھیموجود د کیاشتباھھ سوروک تو  نیا یول یگذشتم تو ھم گذشت میاز زندگ من
تموم ستون فقراتم  یآورد ییسر رزتا چھ بال دم یشن  ی..وقتگھیو من موجود د یا
تا اخر عمر ھر روزت  یم؟گفت یکشیکنم م  انتیاگھ من خ  دم یازت پرس لرزهیم
بابھ بھ   یالنھ بود؟تو جامعھ شما مرد ساالرعاد نی ا  ی..کجایشیو زنده م یریمیم
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..از  یو ازشون مثل آشغال استفاده کرد  ی..خود تو حرمسرا داشتشھیزنا توجھ نم
 ست؟ ین  تیجنا نیداشتن خب ا  اھایکھ ھرکدوم رو ییدخترا

  نم یمن بب  ادیتن و بدنم بھ لرز م  شنومیقبلو م یداستانا یمن ھر روزه وقت سوروک
 یکھ اراده کن یتو راحت جون ھرک یول  رهیگی م میگر کنجشک بالش شکستھ  ھی
من   ی...برا یاریبچمونم مثل خودت بار م یاعتقاد ندار مییخدا چی..بھ ھیریگیم

منصرف  یزندگ نیا  دامھسوروک..اما من از ا یو ھست  یخوب بود بھتربن بود
کھ شوھرم بره سرکار منم برم  خوادیکامال نرمال م یزندگ کی من دلم  شم یدارم م

  میاسپرت بپوش  میکن یچشم ھمچشم گھی د یبا دخترا  م ی باھم بزرگش کن میچھ دار ش ب
 ..میاریدرب یالقاب و احترام نباشھ مسخره باز نیا م یکن حیتفر
 کھ رفتم اون  میندارم..و شب  نارویکدوم از ا  چ یبا ھ یتو زندگ من

 غایح ادیفر ی من صدا  یستیکھ تو از وجودت اونجا ناراحت ن دم یدره کامال د جھنم
 ..یکردیم  یداشت فی اما تو ک دمیشنیرو م

چون با لطف تو   رهی نم ادمیلطفتو  نیا یلطف کرد ی خانوادم برد دنیرو بھ د من
  ننیبب موی دعوتشون کنم زندگ انیخونم ب خوانیشد..اونا م م ی با اونا بازم اشت من

ھ کھ رو نقش  ھیسر یجا ھیخون اشامھ و خونم  کیبگم؟بگم شوھرم  یچ  دی ..من با
 ست؟ی ن ایجغراف

 کھی ت کھیاگھ بخاطر تو نبود مطمئن باش من رو ت الیاخواھرت سا نیھم
 ستم یخوبھ..اما حاضر ن زمیمن ھمھ چ ی بھ من داد ی..سوروک تو ھمھ چکردیم

قراره  یچ ستم یمطمئن ن یتو بشھ و درنده بشھ من حت  ھیکھ شب ارمیب ای دن  یبچھ ا
 قامویرف تونم یکھ نم  نیا کنھیم  تمیاذ شنیم کھ ھمھ جلوم راست و خم  نیا  ارم یب ایدن

  یبھ کم و کاست یکنم حت  دیخر رونیمرتب برم ب  تونم یکھ باتو نم نیدعوت کنم..ا
باھم پول پس انداز  می نیبب  یکشور خارج ھیکھ   ن یا یبرا مونیتو زندگ میبخور

مردم   نیپست بدم تا دوباره ب زویدارم اما حاضرم ھمھ چ یھمھ چ نجای..من ا میکن
 ینفرو سالخ کیو از جنس خودمن ..کھ با دندوناشون  ساننکھ ان یاشم مردم ب

قانون  یشلختھ و ب یپوستشون چشم ادمو نزنھ..کھ گاھ  یدینکنن..کھ سف
 خوامی بود...و من م یعاد ریغ یشد چون ھمھ چ ضیرباشن..سوروک من م

 ....با وجود تموم احساسمم یعاد ط ی ھمشو پس بدم و برگردم شرا
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 ..و شکمم عالقھ دارمموجود ت ن یبھ ا نکھی وجود ا با
 ..شد  سی خ سیخ صورتش

 ..اومد دیلرزیکھ م ییچشم بندم چندتا قطره اشک تا کنار لبا ریاز ز و
 خوامینم  نوی..من باعث ضعف توام و ام یادامھ داد:اما..جدا ش یلیا

 ..د یکش نییپا یلیا ھیگر  یصدا دن یبندشو با شن چشم
 ..زانو زد..دستاشو گرفت  شد رفت کنارش..مقابلش  بلند

  کنمیکنارم نگھت دترم اما م  ھیکھ خودخواھ دونمی:ھمھ ..حرفات درستھ..مسوروک
  گذرم یمن از جونمم م نیکھ تو شکمتھ ھردو متعلق بھ من ی..تو و بچھ انکارویا

 ..شما دوتا یبرا
 ..سرشو بلند کرد و نگاھش کرد یلیا

  امیباشھ من ب ازیاگھ ن یت..حیترکم کن  دمیازه نموقت اج چی:اما ھسوروک
 ..می کنار ھم باش دیبا یباتو..ول

 
 ..یعنیشده بود:  حالیچشماش ب یلیا

 ..ی..تا ھروقت کھ حال تو خوب بشھ باز بخندیحوال نیاز ا م یریم یعنی :سوروک
 ...نجای..ای:و..ولیلیا

کنھ سالھا بلده رمئو ھم   کاری بلده چ ی..اون بھ اندازه کافالیسا  میسپاری:م سوروک
کھ   یزیچ  میدارم تو زندگ تیمن اآلن اولو یھست..منم از دور حواسم ھست ول

 ..قبال اصال نداشتمش
 
 ..کرد یفقط نگاه م یلیا

..من حالتو خوب .بسپار بھ من خودتومیایبرم ی:ما باھم از پس ھمھ چ سوروک
 باشھ؟ کنم یم
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ھردو  چسبوند..و شیشون یبھ پ شویشون یو انگشتاش رو نوازش داد..پ دیبوس دستاش
 ..چشماشونو بستن

 
 ..دارم ازین یلی:خیلیا

 ..دارم ازیتو بغلش منم بھ تو ن  دشیکش سوروک
. 
. 
. 

فاصلھ  نیبود کھ ا یل یخود ا می باشھ با تصم الیممنون سا دیبا  دونستینم سوروک
  یشد و افراد  ایالزم مھ یھفتھ تمام تدارک ھا کیحال بعد  نی رو تموم کنھ اما با ا

 ..و سوروک اومدن یلیبدرقھ ا کھ الزم بودن بھ
 لطفا نی:برادر..ملکھ..بھ سالمت برگردالیسا

 د یداشتھ باش ی:سفر خوبتارزان
 ..:من باھاتون در ارتباطم رمئو

 ..شد  کینزد الی زد و آھستھ بھ سا یلبخند  یلیا
 
 ..نشھ  نطوری..ممکن بود اآلن ای..اگھ تو نبودالی دستاشو گرفت:ممنونم سا یلیا

  زدمید و دستاشو فشرد:برادرم اونقدر عاشقتھ کھ منم حرف نم ز یلبخند الیسا
  ی برا یکردم کھ ھر خواھر  وی..بھ سوروک نگاه کرد:من کارشدیھمونطور م
 یلیکرد..و برادر زادش..و بھ خود ارو نگاه  یل یو شکم ا د ی خند کنھیبرادرش م 

 ..نگاه کرد و عروس
 ی ھ چ:بھرحال ممنونم..رمئو از تو ھم ممنونم بابت ھمیلیا

 نکردم ملکھ.سرورم سفرخوش ی:کاررمئو
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 ..مراقب برادرم باش..و تو برادر لطفا مراقبشون باش  یلی:االیسا
 ..نیدر تعادل قرار بد نویاز خودتون و سرزم دی :مراقبت کنسوروک

در رو براش باز   نیکرد بھ طرف ماش یگذاشت و اونو ھمراھ یلیپشت ا دستشو
 ..کرد و خودشم نشست پشت فرمون

 ..کردافرادش ترک  نی و قصرشو با معتمد تر کیتار نیسرزم و
گفتن نداشت اما  یبرا م ی..حرفکردینگاه م  رونویب یدود  شھیاز پشت ش یگاھ یلیا

 ..کردی خوردن آروم بچشو تو شکمش حس م زی داشت..و ل یاحساس خوشحال
 :حالت خوبھ؟ سوروک

 .شم ی..بھتر می:تو کنار منیلیا
 ..بھش زد ی لبخند

..نگھبان دنیکھ دورتر از شھر بود رس یخونھ ا ھیکردن و بالخره  یرو ط  ریمس
 یو پنھان دایبودن و خونھ شدخونھ در رو باز کرد افراد از افراد ھکتوالس 

جلب شد بھ خونھ   یلیشدن و بھ داخل رفتن..نظر ا   ادهیپ نی..از ماششدیمحافظت م 
 قھی بھ سل نایاکدوم از  چی بود..ھ یرنگ یرنگ لیکھ  پر از اجسام و وسا یا

موھاشو با   یلیآمادش کرده بود ا نطوریدوست داشت ا یلیسوروک نبود اما چون ا
نشون  تونستیشوق و ذوقشو نم نکھیبست  و تو خونھ گشت زد با ا بشی کش تو ج

کھ  ییرایقسمت از پذ کیبھ سوروک گفت.. نویبده..اما متشکر بود از نگاھش ا
..برگشت بھ سوروک  اهیبا تم کامال س ی ط یمح بودتر  یدنیپرده داشت جال و د

 ..نگاه کرد
 انھ؟ی خودم   یگوشھ داشتھ باشم برا ھ ی دی دکتر منم با سوروک؛خانم

 گفتم پسر جون ..ھزارتا گوشھ داشتھ باش  یزیمن چ ؛مگھیلیا
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تو خونھ فقط   ینگرفتم کھ خودت راحت باش نام یمن خدمتکار ا یلی:ا سوروک
کھ   دیجد ھیمرسومھ ھمسا نشونیمردم سئول ب دمیمن شن  نجای از ا کننیمحافظت م 

 برن یبراش غذا م  رهیم
 .بود اره  ینطوریھم م یکرد:اون زمانم تو خونھ قبل  دییتا یلیا

تو و بچھ خطرناک باشھ  یممکنھ برا   ھیچ دنیکھ م ییغذا  دونم ی:من نمسوروک
 بعد تو بخور باشھ؟ کنم یپس اول خودم تست م

 ..خندش گرفت از لحن بامزش یلیا
 یگار واقعا اآلن ھمھ چاما ان  نجایا  میاومد س یقیفقط چند دق یدون ی:میلیا

و مثل من کھ اآلن   یاریدرب تویاگھ اون لباس کامال مشک شھی ترم م ی..عادھیعاد
 یبپوش یشلوار ر یو ز شرتیتاپ و شلوارک بپوشم تو ھم ت خوامیم

 تعجب کنھ ستین یکس  خندم یتند تند م نجایا نھی ا شی:خوب دیخند  سوروک
 
 ..اخمش کرد و رفت سراغ اتاقا یلیا
 ن؟یبھتر از ا یچ گھی د یآب ری:خوبھ ھمھ جا روشنھ پرده ھم کھ حر یلیا

 ..ی:خوشحالم کھ خوشحالسوروک
 ..افتاده باشھ ادشی یزیانگار چ یلیا
 تویانرژ  کنھیم تیتورو اذ یرنگ  یزای چ دونم ی..سوروک من م یتو چ ی:ولیلیا
 ..رهیگیم

 یل یبھ خ یعادتم داد یکھ تو کنار من بود ی دام:نگران نباش ماسوروک
نوتالت بھ مولد   رمیگیم رویعوضش باز از تو ن دم یاز دست م روی..نزایچ

 ..داره مانیا شی کیالکتر
 ..دنیخند ھردو
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. 

. 

. 
کھ گفتھ بود رانندشون بخره..سوروک تو   یل یشامو درست کرد با وسا یلیا

تو  ادیم یکنھ وقت رهیذخ  یانرژ  ستتونیحداقل م یرنطو یا خوندیکتاب م  شیکیتار
 ..خونھ یروشن و رنگ  یفضا

 .. غذا رو مزه کرد یلیا
 ..ست یوقت غذاھام خوش نمک ن چیچرا ھ  دونمی:اوم کم نمک شده نمیلیا

تازه   کردی احساس م دیچ  زویبار تو عمرش م نیاول ی گازو خاموش کرد و برا ریز
 ..ازدواج کردن

 ..زدو پرده رو کنار  ییرایتو پذ  اومد
 :نوتال شام حاضره یلیا

 یصدام کن یشیو پ  یجیج گھیدو روز د ترسمی:م سوروک
 ..بلند  ی با صدا د یخند یلیا
 شھینم یش یوقت پ چ یتولھ ببر خشن ھ ھی:نھ نھ یلیا
 

گربھ سان خودشو  ھی یصدا دیچنگ اوردن و تقل ی ..با اداشھی:آره نمسوروک
 ..دلبر کرد  یلیا یبرا

 شکار کرده ببرمون قصد  یوا  ی:وایلیا
 ..آورد و از جا بلند شد نیی دستاشو پا سوروک

 غذا  میرفت دستشو دور بازوش حلقھ کرد:بر یلیا
 ..می:اره برسوروک
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االن  ی..ولشدیم  تیخوب نبود و اذ ادیحالش ز رایاخ نیا خوردی با اشتھا غذا م یلیا
  س یخ یداشت مخصوصا کھ سوروک با اون لباس و موھا  ی احساس بھترواقعا 

  یا نھینبود ک یملوس بود تا خشن..انگار االن خشم شتریاومده ب نییپا
 ..فقط ھمون چشما بود یلیا  ینبود..چشماش برا

 ؟ یدوست ندار ؟غذارویخوری چرا نم زمی:عزیلیا
 کنمی ..خوشمزه ھم ھست..دارم فکر مزمیعز یلی:نھ اسوروک

 ؟یی..دلتنگ ھکتوزیعز  یچ خت؛بھیآب ر وانیل ھیبراش  یلیا
 

کھ زودتر حالت  نی..بھ ا کنم یتکون داد:نھ..بھ تو فکر م یم بھ نشون منفآرو  سرشو
 ..خوب شھ

در   یکردم..و بچھ باز تتیاذ یلیخ را یاخ نیا دونم یزد:من م یلبخند گرم یلیا
اون شبم   یحالم خوبھ...حرفا یتو کنارم  دونم یمن م  کنمیجبران م ھمشوی آوردم..ول

بخدا کھ من کنار تو  ریگو..بھ دل نگاز گفتنش کھ ن  مونمی پش  نقدریکرد ا تتیاذ
  کنمی..ازم دلخور نباش..من تالش م ھی..آرامش چھیلذت چ ھیکردم چ یزندگ دمیفھم

دوست ندارم مجبور ..چون میمون ینم  نجایا ادیافکار بده دور کنم..ز  یتا ھرچ
  مویشونیکردم تو پ  ی چند شب قبل من اون حرفارو زدم بھت و تند ی..وقت یباش

من قسم خوردم   یقبول کرد تمویو مسئول یدستمو نواز کرد تی شونیبھ پ  یچسبوند
 ..یمت یبھ ھر ق ستمیوا مونیزندگ وتو و عشقت  یکھ پا

انگشتش نوازش  فیو پوست لط  شیصورت یبود رو نا خنا زیکھ رو م  دستش
 ..داد

..پس باور کن منم کنارتم..روح و جسمم باھم  یکنار من  ینطور یتو ا ی:وقتیلیا
بھتر و بھتر شم..و تو  کنم یم یو سع  دمیدکترمو گوش م یمرتب حرفاباتوئھ..من 

 ..نره ادتی یمن یدکتر زندگ  نیبزرگتر
 زد:دوستت دارم  ی تنھا لبخند  سوروک
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نگران خون خوردنتم نباش   ینخورد یچیحاال غذاتو بخور چون ھ..شتری :من بیلیا
زد  یالت..چشمکتو کار آمپو می..غذاتو بخور کھ بریقبال ھم گفت ذهیمن خونم لذ

 ..و من دکتر یشیم یخوب ماریتو ب میکنی م یزدکتر دکتر با  مای مثل قد
 ..نگاه کرد یلیا بھ
 ..داد نانیبا نگاھش بھش اطم یلیا
 زارمی من نم یکھ ازشون متنفر یموجودات نیب ی :حاال کھ بخاطر من اومدیلیا

 ..بھت بد بگذره
 ..د دستشپاستا و سس بود دا ھیکھ نوک  یگفت و چنگال نویا
 :نوش جونت نوتالیلیا

 ..:مسخرهسوروک
 ...و پاستا رو خورد  دنیخند ھردو

 
 بخش سوم  انیپا

 بخش چھارم
 
 
 
 یلیحالش خ یلیا  گذشت یسئول م یفتھ پر از چالش از مستقر شدنشون تو کی

 یزندگ کی  ھیشب زویبھتر شده بود سوروک ھمونطور کھ قول داد ھمھ چ یلیخ
خواب بود بھ   یلیا یشبانھ وقت یده بود و گاھفراھم کر یلیا یبرا  یعاد

و   یادع  ی..لباس ھانشیکنھ بھ امور مردم و سرزم یدگیتا رس گشتی ھکتوبرم
 یخونھ گاھ  ومدیم رفتیسرکار م یدختر عاد ھی ھیھم شب  یلیا  کردی تنش م یرنگ

کم کم برجستھ شدن شکمشو حس کرد   یل یلب ساحل کنار خونشون و ا رفتنیشبا م
 ذاشتیسوروک م یرو برا یھم گوش ی..گاھدادی م یندیحساس خوشابھش ا نیاو 
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وسط بود   ن یا یزیکردن..چیقلب کوچولوشونو بشنوه و باھم ذوق م یتا اونم صدا
 یوقت کردی حس م یکھ گاھ شونیکھ رو اعصاب سوروک بود اونم خونھ روبرو

و   گفتینم ادیز یلی..البتھ بھ اکنھیاون خونھ دنبالشون م یاز اھال یکی دیخر رنیم
 یلیخواستھ ا طبق ..دشبدون درد سر بو یریاما تو فکر مچ گ گرفتینم  یجد

سوپر مارکت دو گوشھ اونطرف تر  رفتمی باھم م شدی تموم م اشونیھروقت خوراک
 رفتنیروشن م یوا..اگھ بعد از ظھرا  و تو ھگرفتنیم ازو یو لوازم مورد ن

 ..دومیم  یآخر شبا عاد یول  د یچیپیسوروک کامال خودشو م
و   ذاشتیفروشگاه م یونھ دونھ تو چرخ دستکھ نوشتھ بود بود رو د ی ستیل یلیا

 ..سوروکم پشت سرش بود
 نیبب نجارویسوروک ا یبرداشت:ھ یعروسک یشامپو ھیبا ذوق  یلیا

 یشامپو بزن   نیاز ا یخوای:نگو مسوروک
 بچمونھ  یبرا  نیآقا ا  ری:نخیلیا

 :حاال تا اون موقعسوروک
 ارمشیمده و م:من خوشم اویلیا

 ..گفتم یزیمگھ من چ اری:ب سوروک
مدت کھ حرف زدن چشما و حواس سوروک مرتب  نیحواسش بود کھ تو ا یلیا

بھ   دنیبود چقدر پا م دهیمدت د نیھم احساس خطر کرد چون ا ی..کمشد یپرت م
 ..شوھرش مخصوصا زنا

 ؟یزنیم دی د ی:کجارو داریلیا
 کردمینگاه م زنمینم دی:د سوروک

 .. یچ:ھریلیا
 ..کنھب دارو یخر ھی چرخو برد تا بق بعد
 ..سوپر مارکت رونیو شد و تو گوشش گفت صبر کنھ..اومد ب خم
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داره نگاھشون  یکس  کردی اما واقعا احساس م دیند ویکس ینگاه انداخت ول اطرافو
موارده..برگشت داخل و  نی رو ا تشیشده و بخاطر حساس ی االتیخ دمی ..شا کنھیم

 . حساب کردن دارویخر
بزاره دستمزدشو  نیرو تو ماش دامونیکھ خر دی :لطفا بھ کارگرتون بگسوروک

 کنم یپرداخت م 
 دیوبا مونھیشاه م ھ ی شھیشاه ھم ھیخندش گرفت..سرشو کنار گوشش برد: یلیا

 چندتا خدم و حشم دور و برش باشن
 ..گھید گھی:د سوروک
بستن در باز   نیباز کرد ح یل یا یکارگر رو پرداخت کرد و در رو برا دستمزد

کھ خلوت بود نگاه کرد باز  ابونویون برگشت و تھ خنفر حواسش بھش ھی حس کرد 
کھ   حواسش بھ عقب بود نھیینشست..و باز از تو آ نی..اومد تو ماشدیرو ند یکس

 شده؟ ی زیدست گذاشت رو دستش:عشقم چ یلیا
 بشھ یچ زمی:نھ عزسوروک

و ھمش حواست   یدار یاسترس ھی  کنمی احساس م میایم رونی:اخھ ھروقت بیلیا
 ..پرتھ

 میریھرجا م کنھیم بمونینفر داره تعق کی  کنمی:اھا احساس مسوروک
 م یھست  یما فرد عاد  نجایا یچ  یعنی:یلیا

 ارمیسردرب دیبا  ی...ولدونمیتکون داد:نم  یسر
حواست باشھ االنم فقط  زیبھ ھمھ چ یمجبور بود شھی:من مطمئنم تو چون ھمیلیا

 ..یحساس شد 
 ..دونمیباال انداخت:اره ممکنھ نم یا شونھ
 ..روشن کرد و رفت نویماش
حواسشو جمع  یلیخ دیبا رونیذره سرشو برد ب ھیپشت سطل آشغال  از
 ... کھ اگھ دنبالش بود اون شخص بود ی..چون شخصکردیم
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مرتب  لویبھ کار گرفت و ھمھ وسا اطویح  ی برگشتن خونھ سوروک نگھبانا یوقت

نشستھ بود لب   اط یحخودشم تو   رهیرفت دوش بگ  یل ی..ادنیچ لخچایو   نتایتو کاب
 ..استخر

 ای:ھاسوروک
جلو   مھیداشت سراس حاال کت و شلوار بھ تن یرزم یاون لباس ھا یکھ جا ایھا 

 اومد:بلھ سرورم 
  یلیچند نفر حواسشون بھ ما ھست خ اینفر   کی نجایا کنم ی:من احساس مسوروک

بھ   دیری نظر بگ  ریز یلیھارو خ ھیدم و ھماسو عبور و مرور مر دیباش نیب زیر
 ..کنم یتا خودم بررس  نشیبھ ھکتوالس بفرست زی تم یلیخ نیمشکوک بود یکس
 .:اطاعت سرورمایھا

 خب برگرد سرکارت  لھی:خسوروک
کرد و بھ آسمان گوشھ استخر نگاه  یاز تو آب در آورد و بھ اردک ھا دستاشد

  تونستیکھکشان ھارو م یانگار تا آن سو کردیبھ آسمان نگاه م یشد...وقت رهیخ
 ..بودش یقیبس کھ نگاه برتامل و عم نھیبب
 
. 
. 

 ..ش تو دست بار پخش بودلباس ریاز آسمون گرفت حر نگاھشو
 ؟ یکنیفکر م یجان بھ چ بانو

 اآلن خواب باشھ؟   دیمگھ نبا زادیآدم ھیسمتش: برگشت
 حیترج خوابھیکھ طرفش نم  نھیاگھ بب  ھیقو  یلیعشقش خ زادیآدم کی ی:اره ولرمئو

 ..شھبا  داریب دهیم
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 ..دی خند الیسا
 ..داد بھ چھار چوب در بالکن شویتک رمئو
 ؟ یکنی:بھ گذشتھ فکر مرمئو

 :ارهالیسا
 گذشتھ ھا گذشتھ ی:ولرمئو

 یافتاد تا ک ینم  یلیا ی..اگھ اون اتفاقا برامید یرس نجایبھ ا شدی:واقعا چالیسا
 ..بھم بگھ خواست ینم

 نبود..بھش حق بده ی.مسئلھ کم:ھممم.رمئو
و الھھ ھا طلب بخشش کنم بخاطر   اکانیبھ معبد برم و از ن خوامیم ال؛منیسا

 یاشتباھاتم..و ازتو حت
بدل نگرفتم ازت بھت گفتم   نھی..من ھمون موقع ھاھم کزمیعز  ستین ی:مشکلرمئو

 ..کنمیصبر م
مراسم   خوامیم برگرده ازش یلیبرادر ھمراه ا یبا عشق نگاھش کرد:وقت الیسا

 برپا کنھ مونوازدواج
 ..منتظرمصبرانھ ی:اوھوم برمئو
برادر خوب برات نبوده اما تو فکر   کی  دی...شاھزاده سوروک شاالی:سارمئو

 ..رو دوشش باشھ  یو حداقل بار کمتر  ش یببخش نایا یکن در ازا یجبرانھ..و سع
 ..کارو کنم نیم اما فکر کنم بتون..اانھی ببخشمش   دونمیشد؛ھمم...ھنوز نم ساکت
 ..بایمھربان و متشخص و البتھ ز یزن شھی:مثل ھمرمئو

 
. 
. 
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. 
 بیموھاش تو حولھ بود و دارو ھارو با دقت و از رو جزوه ھا ترک یلیا
 ..بود دهی..سوروکم دراز کشکردیم
 کم ی بابد صبر کنم  یخورد ینیری ش یادی:فکر کنم امشب زیلیا

 ینیعضلھ ھارو بب نی ا شتریتا ب ید یش ملفت  یاز قصد دار دونمی:من کھ مسوروک
 ..نشست ھی..اومد کنارش رو چھارپادیکرد و خند یاخم یلیا
  دی از درمانت نا ام  یگاھ شمیپ  یاومد یم  یقبال ھا..وقت ی:راستش رو بخوایلیا
 ..یخوب بش دیبا  دارم تو فقط بھ دست خودم مانیاآلن ا یول شدم یم

دکتر جون من    ی کردیمقاومت م گفتمی بعد بھمت م ریبگ لیتحو ای:ب سوروک
 ..گذشتیم یتو دلت چ دونستم یم
 ..حاال گھی:باشھ دیلیا

 ..الکل رو آماده کرد پنبھ
 :دمر شویلیا

کھ  ییپشت گردنش تو جا یانجام داد..پنبھ الکل رو با شمردن مھره ھا سوروک
 ..ش گرفتکرد و پنبھ رو رو یآمپولو خال اتیگذاشت و بالفاصلھ محتو دیبا
 ؟ینده ا :زیلیا

 :اخ...فکر کنم سوروک
 ..و کارشو ادامھ داد د یخند یلیا
 
. 
. 
. 



698 
 

  شونیک یداخل گاراژ ..بچھ ھا خواب بودن.. دیرس  یبرداشت وقت شرتشویسو کاله
 ..طرفش دیدو
 چول؟  شدیچ+

کھ از اون ھمھ فاصلھ انگار حضور  ن یاما ا دمیند  یمشکوک  زی..چدونمی:نمچول
 ستیانسان ن نکھیاونم ا جواب داره کیقط داد ف صی منو تشخ

ما از  یکن..اگھ اون انسان باشھ زندگ ق ی تحق شتریدستشو تو موھاش برد:ب  سوھو
بازم ھستن..و ماھا تنھا   یعنیاگھ واقعا فرا انسان باشھ پس  ی..ولشھیبدتر م  نیا

 م یست یبازمانده ھا ن
 :موافقمچول

 نکرده باشھ بتیتعق ی:حواست بود کھ کسسوھو
 ش:اره نگران نبا لچو

 ..شده بود جلو اومد داریھم کھ از خواب ب باید
 حدست درستھ؟  شدیچ ؟خبی:چول برگشتباید

 مطمئن شھ  شتری ب دیفعال با  دونھی:نمسوھو
داد و   صی رتر داره..چون حضور منو انگار تشخاون حواس ب  دونمی:فقط مچول

 ..جفت بود حواسش
 :اھا باید

گردن کلفت ھاس چون ز اونا  کنمیخص فرا انسان باشھ من فکر مش نی:اگھ اچول
 ..پر از محافظھ  کنھیم یکھ زندگ یتو خونھ ا

ھمش فرار    میمجبور نباش گھیتا د  می کنیباشھ کھ فکرشو م نیاون ھم دوارمی :امباید
 ..میکن
. 
. 
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. 
  کشیتار  ط یشد سوروک نبود حدس زد احتماال رفتھ تو مح دار یاز خواب ب یلیا

آرامششو بھم نزد   گھیکرده د لکس یر دید ی..حدسشم درست بود وقترهی بگ یانرژ
لباس   کردیم یرو ادهیسبز اطراف اون محلھ پ یمثل ھر روز کھ تو فضا

 ن یاشجلو اومد:ملکھ لطفا مراقب ب ایفتاد ھاو راه ا دیپوش شو یورزش
 ..نیمراقب خودتون باش شتری منھ شما ھا ب یایدن  نجای:ھستم نگران نباش.ایلیا

دور شده  یلیمطمئن شد کھ ا یرج شد.وقتسفت کرد و از در خا بندکفشاشو 
 ..محافظارو صدا زد

 .و حواستون باشھنیی:ملکھ رو بپاایھا
 اطاعت محافظ+

ماه دسامبر لذت   یو از آفتاب اول صبح رفتی خودش راه م یآروم برا آروم
ت..ھدفونشو تو داش یا زهیپاک یبخاطر دوربودن از مرکز شھر ھوا نجای..ا بردیم

  میو گاھ  داشتیمرتب برم یکرد و بعد قدم ھا  یپل یتیال کیگوشش گذاشت موز
 رفتیم یآروم حرکات کشش یلیخ
آورد نشست و  ریکھ گ یمکتیکرد رو ن یخستگ  اساحس شیردارابخاطر ب یلیا

 ..اومد روبروش یکی..کھ دادینفس گرفت..داشت پشت پا و گردنشو ماساژ م
  نھییاستقامت بدنت پا معلومھ

اب مقابلش   ی سالھ بود با بطر ۱۸جثھ کھ بنظر  زیدختر ر ھیسرشو بلند کرد  یلیا
 ..بود
 نھیوقتھ ورزش نکردم مال ا یلیخ ست ی:نھ مقاومت بدنم بد ندیخند
 ؟یاطراف نیاھا ..مال ا+
 :نھیلیا

 ..ستمیطرفا ن  نیمنم بچھ ا+
 



700 
 

 یباش یرستان یال دب:فکر کنم احتمایلیا
  خونمی:نھ خانم من درس نمدیخند

  :چرایلیا
 ..کنارش نشست دختره

. 

. 
 ..نگھبانا حضور داشتن نیتو ماش یادیفاصلھ ز با

 م؟یاطالع بد  ای:بنظرت بھ محافظ ھانگھبان
 .حرف زد رزنیچند روز قبلم با دوتا پ  ستیکھ ن یرعادیغ زینھ چ+
. 
 کنم یدختر:من کار م.
 ن؟یدار یھ..مشکل خانوادگ:سنت کمیلیا

  میخانواده ندار ممی تی:نھ بابا من دختر
 ؟یکنیم یزندگ  ی:پس با کیلیا

گاه   ھیشونشو باال انداخت و پاھاشو باال اورد و صاف گرفت و دستشو تک دختر
رنگ و  یساختمون  یکارا یبرا میگاراژ ھیتو  میش یم  یعده ا ھی:مکتیکرد رو ن

 م یکنی کار م نایا
 ..ش یمرفحنبد زندگ یت..اره تو جامعھ ھرکسدلش سوخ یلیا

 ھ؟یچ اسمت
 زننیمچول صدام یھچولم   انگی:دختر

نور بھ موھات  ی اریچرا کالھتو در نم یراست م یل یمنم ا یدار  ی:اسم قشنگیلیا
 یکنیجذب م  یشتر یب  ید نیتامیو یاول صبح نیبخور ا
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 ..:نھ تازه حموم کردم ممکنھ سرما بخورمچول
  نیقیبودنش  ینور و عد ریو نشستنش ز افشیو توجھ بھ ق یلیحرف زدن ا نیح
 ..زادهین آدمکرد کھ او دایپ
 ادهیپ  نجایا امیساعت دستشو نگاه انداخت:خوشحال شدم چول .من ھر روز م یلیا

با وجود   ی د یم تیکھ بھ بدنت اھم نیآفر  شمیخوشحال م یایتو ھم اگھ باز ب  یرو
 کار کردنت

 یزندگ یبا ک نیخانواده دار  یشما چ ی.راست.یکرد مرس  میو تعظ دیخند چول
 د ی کنیم
 نیبھ ا  ستین شتریھمسرم .ماھم دو ھفتھ ب با نتریی ا کوچھ پادوت یکی ن ی:ھمیلیا

 میمحلھ اومد
 ورا خونھ گرونھ  نیچون ا نیپولدار باش دی:پس باچول

 ..گفت  شھی:میلیا
 بھ رو اعصا یورزش باھات اووه فکر کنم از اون مردت  ادی:شوھرت نمچول

تماال تا االن من برم اح   گھیتنبلھ..خب د ینگ یخندش گرفت و ادا در اورد:بگ یلیا
 شده  داریب

 دستشو باال برد:برو  چول
و سوھو کھ  با یراحت..د الیدور زدن با خ گردهیداره برم یل یا دنید یوقت  نگھبانا

 شش یخودشونو اونور تر سرگرم کرده بودن اومدن پ
  : خب باید

 ؟  یدی:فھم سوھو
غذا م اون خوب ..بزور خودمو کنترل کردم رگشو پاره نکن زادهیزنھ آدم نی:اچول

 ..ذهی خورده و حتما خونش لذ
 می:مثل احمقا دلمونو خوش کردباید
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نگفتھ شک من برطرف شده  م یپاشو رو پا انداخت و بھشون نگاه کرد:کس چول
ون شک شوھرشھ..و من ھنوز بھ ا میکھ دنبالش یبود کھ اون  دا یچون از حرفاش پ

 دارم
 یزنھ عمل کن نیا قیاز طر دی:باسوھو

 باھاش دوست شو  گھی:اره راست مباید
 ساده لوحھ و احمق یلی:خچول

 مشونیریدست کم بگ  دیپس نبا ننیساده ھا باھوش تر نیھم ی:گاھسوھو
 
 
 
 
 
 
 ..تلفن بود..سوروک تازه از ھکتوالس برگشتھ بود  یباخنده و بگو مگو پا یلیا  
 یزمان چیپت تلفن بھ سوروک با اشاره سالم کرد احترام بھش رو تو ھ از

 .گذاشت یگوش یدستشو رو در دھن ھیک دیسوروکم با اشاره پرس ردکیفراموش نم
 .. :مامانمھ..بلھ مامان جون ارهیلیا

 :دشسوروک
 ..سفر بود تازه برگشتھ ھی:دش ھم سالم داره.یلیا

حواسشو نداد    ادیز ختیخون ر رخیخودش از ذخ یرفتم آشپزخونھ و برا  سوروک
 ..یلیا  یصحبتا

 ھم سالم رسوند یلیگذاشت:مامان بود خ یرغذاخو زیرو م شویگوش یلیا کھ
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 بود حالشون؟  سوروک؛خوب
  یتو دلشون جا شد کنم یمن قشنگ حس م دیاحوال پرس یلی.خزمی:اره عزیلیا

 چطور بود الیھ؟سایھکتو؟خوب بودن بق یرفت
 ؟یتکون داد:بلھ خوب بودن.غذا خورد سرشو

 میباھم بخور یای :نھ منتظر شدم بیلیا
گرم بخورم تو نوش جان   ی غذا دینبا یمراسم کی :من امشب بخاطرسوروک

 ..کن
 ..داد ھیشد خودشو بھ بدنش تک  کیبھش نزد یلیا
مثل    کنمی من فکر م  ینذاشت بس کھ سر خورد مثل ماھ :پسرت امروز راحتمیلیا

 ..خودت فعالھ
خودم  ھیشب  دمیبچھ منھ با گھیاز دستاشو دور کمرش حلقھ کرد:د یکیزد و  ی لبخند

 عشقم زارمیھ زندت نمبشھ اگھ نش
 ..د یخند یلیا

 ..گردنش گذاشت ریجدا کرد و دستشو ز نیبا بھ حرکت پاشو از زم سوروک
 بزار غذا بخورم بعد یول یتابم یب   دونمی:آقامون میلیا

فقط و   یول یزیریکرم م  یتو دار دونمی:چھ دلشو خوش کرده من کھ م سوروک
 ..گذاشت  نشید رو زمکرده..بع ر ییذره تغ ھ یفقط محض وزن کردنت بود 

تا خودشو نبازه بعد مثل بچھ گربھ دنبالش راه   دیکھ خورده بود تو ذوقش خند یلیا
 ییینامرد یلی افتاد از پشت بھش مشت زد:خ

  حقت بود گھید  گھیمطالعش و کتابشو باز کرد:د زینشست پشت م سوروک
 و سرشو کج کرد:اونوقت چرااا دیکوب زیناخناشو رو م یلیا

زد بھش..حاال برو مبخوام طلسم   ی..چشمکیبار تو ذوقم زد ای :چونسوروک
 سم یبنو



704 
 

سر رفتن غذاش اومد..و با عجلھ بھ  یصدا یسرشو برد جلو تا ببوستش ول یلیا
 ..آشپزخونھ رفت

 یسرت خودتو نسوزون  یھمراھش رفت:ولش کن فدا سوروکم
 ..کرده بودم  ربرنجیھوس ش یکل  ختی:اه ھمش خراب شد ریلیا

 بازم درست کن :خبسوروک
 ..بود تموم شده یھرچ  میندار ری:شیلیا

 رمی برات بگ  رم یم سای:واسوروک
 ولش کن  امی:من حوصلھ ندارم بیلیا

 ..نداره شبھ بی ع رمی:من مسوروک
. 
. 
. 

  دیچون اون بستھ بود با یکرد و رفت طرف سوپر مارکت ول باشیتوج دستاشو
 ..کنھیدنباش م یکھ کسرفت احساس بدش باز برگشت  نی..حرفتیم گھ ید یجا
 ..دیرو ند یکس یو برگشت ول ستاد یلحظھ ا کی

 ..زد و بھ راھش ادامھ داد  یپوزخند
کھ   دیدو یمطمن شد کھ فاصلھ گرفت جور یھرچھ تمام تر وقت اط یبا احت چول
عبور کنھ ھول داده شد پشت   ابونیکھ خواست از خ نیاما ھم اد یپاش ن یصدا

..ناخنشو از انگشت  دیاما برق چشماشو د نھیبب تونستینم یکی.. تو تاروارید
 ؟ یکن یم  بمیگلوش:چرا تعق ریو گذاشت ز دی کش رونیب

ه و از دست بده چون موجود جلوش  نخواست زمان بگذر یبود ول دهیکھ ترس چول
 ریبود..چنگ انداخت بھ دستش کھ ز ادینداشت و قدرتش ز یگونھ شوخ چیھ

 ..گلوش بود اما انگار نھ انگار
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 ..ییما  گم؟؟مثلی درست م ی ستین زادی .و ھم آدم :ت.چول
 ....چول سرفھ کرد و بلند شد خودشو تکوندنیرھا کرد و انداختش زم دستاشو
 باھات حرف بزنم د یوقتھ دنبالتم با ی لیچول؛خ

  م یدور و بر من و زندگ یزنده بمون یخوای:اگھ مبش یدستشو کرد تو ج سوروک
 ..نپلک
 ..گرفت:بھ نفعتھزد و بھ نشان اخطار طرفش  یبشکن

 ..اما چول دوباره جلوش ظاھر شد وفتھیلباسشو مرتب کرد کھ راه ب بعد
 ....بھ ما کمک کنکنم ی :خواھش مچول
 .. یباال انداخت:انگار متوجھ نشد ییابرو

 ..می..ما در خطرکنم ی م چول؛خواھش
  نجایا  میمن چ یاگھ بدون یپاره پاره بش نکھی:از سر راھم برو کنار قبل اسوروک

 ..یستینمیاو
  دیبا دست چول رو کنار زد و بھ راھش ادامھ داد...اما چول دوباره دو بعد

 ..دنبالش
 بچھ جون یکنی بشو گاز گرفت و برگشت سمتش:چرا دنبالم مل  سوروک

 
 ...می:ما در خطرچول

 مگھ؟ یھست ی:تو چسوروک
 ..مثل خود..و دوستام ری:منم ومپاچول

 احتماال ینیبی م  ادیز لمی:ف سوروک
 رمی:من واقعا ومپالچو
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دوتا جونور رو  یباش ریبخرم اگھ ومپا یزیچ ھی رمی زد:من م یپوزخند سوروک
.بھ ساعتش نگاه کرد :وقتت شروع امیمنتظر شو تا م نجای و ھم ریبھ دندون بگ

 ..یشد..موفق باش
شانس   نیاخر  نیاما ا زدینفس نفس م تیبعد راھشو گرفت رفت چول از عصبان و

 ..تا شکار کنھ برد   بشی بود پس غ
  گشتیبرم الیخیکھ براش جالب بود گرفت و ب گھید زیو چندتا چ ریش  سوروک

 ..دیگنجشک رو پاره پاره جلوش د ھیگربھ و  ھ ی..دش یکھ ھمونجا د
 ..مدرک  نمی:اچول

 یخوایم یکار خودتھ.خب چ  نایا میری گی:فرض مسوروک
 میدار یسخت یزندگ  دای..من و دوستام ..شدایب یی:لطفا بامن جاچول

 یدختر مقابلش از جنس خودشھ ول دونستیتامل کرد اون کامال م یکم سوروک
 ..خارج از ھکتوم ھستن کردی فکر نم

 موادو بھ خونھ بروسونم نیا  دیبا ا یخب.ھمراھم ب اری:بسسوروک
 .کرد د ییخوشحال شد و با سر تا چول

و   رو داد بھش و خودش سوار شد د یخر ایبا ھا ییبعد از گفت و گو سوروک
 .شدچول ھم سوار 

 بره مارو ببر خوادیدخترک کجا م نی ا  نیبب تری:پ سوروک
 :بلھ اقا تریپ
 

دور افتاده و پرت بود..محافظا   یخارج از شھر و بھ قول جا ریمس ھی ریمس
شد و جلوتر از سوروک راه افتاد..سوروکم با حواس  ادهیمراقب بودن چول پ

 مھیساختمون ن کیتو طبقھ  دنیسپشت سرش راه افتاد..ر اط ی دونگ با احت شیش
 ..کاره
 ....از ترس آدمامیمستقر شد نجای:ما اچول
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 ..از ھمھ نوع  سن و جنس کسیتا بودن م  ۱۰۰منظره نگاه کرد حدودا  بھ
 ..اومد سمتش شونیکی

 ھمون بود؟ نی:چول اسوھو
 . باستی سوھوه برادرم.و اونم خواھرم د نی:اوھوم.اقا ا چول

 ..بودن ستادهیت و محافظا کنارش واانداخ ینگاه کل سوروک
  نییداد..سوروک پا حیدونھ دونھ بلند شدن..چول براشون توض رایومپا

باشن..افراد حاضر درجمع تک تک گلھ و  ادیز نقدریا کرد یرفت..فکرشم نم 
 ..زن خاموش شد ریپ  کیواضح  ی..اما صحبتا با صداکردنی م تیشکا

 ..سرورم؟؟؟ 
 ..جملھ خود سوروکنگاه کردن از  ریبھ زن پ ھمھ
 ن یناتوان شده بود جلوتر اومد:سرورم..واقعا ا یداشت و کم یشم ی ییکھ موھا زن

 د؟؟یخودتون
 ..شیسشنا یکوکو..م چول؛مادربزرگ

 ..از چشماش در اومد اشک
 ..نشناسم..سرورم شاھزاده سوروک شھی:بلھ..معلومھ..چطور مکوکو
مردم تعجب کرده  ھیبقبھ سوروک و بعد بھ سوھو نگاه کرد.. رتیبا ح چول

 ..کردنیبودن..و پچ پچ م
افسانھ   کی ..شاھزاده..سوروک..مگھ ..فقط  نیگفت  ی:مادربزرگ شما اآلن چباید
 ..ستین یمیقد

 ..کردینگاه م ھیگنگ بھ قض سوروک
 ...زن جلوش زانو زد:سرورم کھ
 ..ھم زانو زدن ھیاون بق دنید با
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..شاھزاده سورک  شونیبلند شروع بھ حرف زدن کرد:ا یبا صدا زن
 ست؟ین ایرو کی   نی...اما ارھایتمام فرا انسان ھا و شاه ومپا یھستن...حام

 چا خبره  نجای:ا سوروک
 انایسرشو بلند کرد:سرورم...من سال ھا...بھ پدرتون و مادرتون ملکھ مار زن

 ..درخدمت پدربزرگتون بودم  یخدمت کردم..حت
فسانھ کھن بودن و حاال کردن ا  نیشده بود و ھمھ در حال سبک سنگ  سکوت

 ..مقابلشون
 ..ادامھ داد  ھیبا گر زن
گرگ ھا  لھیگرفت ما توسط قب تو ھکتوالس صورت ییکھ اون جنگ و جدا یوقت

ھمون بھ قتل  ایلی..خم یمدت شورش کرد ھی ..بعد از می گرفتھ شد یبھ اسارت و بردگ
 ..توالس ..و ھرگز راه ھکمیبھ شھر پناه آورد میکھ موند یی..اما اونادنیرس
ھا از نوادگان منن..سرورم..من   نیمانده ھستم..و ھمھ ا ی:من تنھا باق دیکش یاھ

 ..افسانھ بھ گوش ما خورده کیبودم اما فقط بھ اسم   دهیدرباره قدرت شما شن
کامال گوش داده بود..بعد اتمام حرفا زن ھمراه خودش تو محوطھ  سوروک

 ..نھیبب شونوی چرخوندش تا زندگ
خوردن  یھفتھ قبل دخترش رو از دست داد چون خون برا  ھانی:سرورم اکوکو

بھ عنوان  می کن ھیتغذ  میکھ بتون  ن یا یو برا میشد ماریو ب فیضع نجاینداشت...ما ا
 ..کنیکارگر دخورا و پسرامون کار م

 ..انداخت بھشون یبرگشت و نگاه کل سوروک
کھ از  یرد غمنگاه ک بودنیمجز مردمش  دیکھ با یبھ مردم قیبا غم عم سوروک

..اون مگھ پادشاھشون نبود..مورد اعتماد  کردیکمکشون م دیدرون سوزوندش..با 
 ..د یشنیحرفارو فقط بھ صورت نالھ م  ھیمردمشون نبود..بق یو حام

 ی:جانسوروک
 .از محافظاش جلو اومد:بلھ سرورم  یکی
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ون و مردممونو بھ ھکتو الس ببر..بعد از ا اریب  نجایرو بھ ا ای:فورا ھاسوروک
 من ش یرو بفرست پ ایھا

 :اطاعت سرورمیجان
بھ عنوان حاکم شما   نیکھ متحمل شد ییرو کرد بھ جمع:بابت رنج ھا  سوروک

  می.ما انتقاممونو از انسان ھا سخت خواھنیکرد یحالت زندگ نیمتاسفم کھ در ا
رفت افراد من   د یکتوالس خواھگرفت.اما تا اون زمان شما بھ قلمرو من در ھ

 زیکھ ھمھ چ دی باش یا  ھتوطئ ای در فکر نقشھ  ھی.اما فقط کافکننیت مشمارو حماس
بھ افرادم   د یمطلع ھست یا گھی کھ اگھ بازم از وجود افراد د  نی.و اشھیبرعکس م 

 .نیبگ
 ..و تشکر کردن میتعظ  رایومپا

  داریدر ھکتوالس با شما د  یشھر دارم.بھ زود نیمسئلھ در ا کی:من سوروک
 .از تو دارم یقیبھ گفتن حقا ازین یل ی..خخواھم داشت.و شما کوکو

 ..کردن یتشکر با سوروک خداحافظ  ی خوشحال شدن و بعد کل مردم
. 
. 

 ..لب تاپش  یخوابش برده بود پا یلیداخل خونھ شد المپا رو شن بود و ا یوقت
 ..رو بغل کرد بھ اتاق برد یلیخاموش کرد و ا لبتاپو

 
 ..دش دارش ی رو تخت کم کم ب یلیگذاشتن ا نیح
 ؟ یی:سوروک تویلیا

 ..بخواب زم ی:اره عزسوروک
 .. ی..کجا رفتادیخوابم نم گھی:نھ ددیچشماشو مال یلیا

 ..رفتمیشخصا م دیبود کھ با یمسئلھ ا  ھی :سوروک
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 ؟ی درست کرد ربرنجی روش:ش دیکش پتورو
 ..مشیگذاشتم صبحانھ باھم بخور یتو ھم نبود د ی نکش  لمیم ادیز ی:اوھوم ولیلیا

 ..حمام دمیمن م زمیباشھ عز دیبوس شوینشویپ  سوروک
 شده؟ یزی دستشو گرفت:عشق من ج  یلیا

 ؟یھست ی:نھ خانم دکتر..نگران چسوروک
 ومده؟ ین شیپ ی..مطمئن باشم موضوعرهیدرگ یلیذھنت خ  کنمی :من احساس میلیا

 ..یخستھ ا  زم یعز یل یراحت..چشماتو ببند ا  التیخ زیزد:نھ عز ی لبخند
 ت؟حموم باھا امی:نیلیا

 .کنارت  امیبمونم..تو استراحت کنم خودن م خیدارم تو آب و  ازی:نھ ..نسوروک
 
. 
. 

با   کردیبود و داشت فکر م دهیو اب و عصاره نسرتن دراز کش خیوان پر از  تو
  دی..لباسشو کھ پوششدیداشت چون داشت سرحال م یاحساس خوب یول یھمھ چ

 .اش داد و چشماشو بستتو آغوش خودش ج یلیا شی طبق قولش رفت تو تخت پ
 ..دنیھردو خواب و

کم بھ ساعت  برنجارو گرم کرد..سوروکم کم  ریپاشد و رفت ش یلیکھ شد ا صبح
 .. شد و رفت کنارش  داریمچ شده بود..ب یلیخواب ا

 ..گفت..جواب داد ریبھش سالم و صبح بخ یلیا
 اخھ؟ ینبود روزی د یبشقاب اورد:اآلن سرحال تر یلیا

 ؟یاره .تو چطور :حالم خوبھسوروک
 زمیبرات بر  نی:منم خوبم بشیلیا
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 ..ختیبراش شکر ر یلیو نشست قاشقو برداشت..ا دیرو کش یصندل  سوروک
 نخوردم تاحاال  نھیشر نمی:اخ جون پس اسوروک

 زمی:اره نوش جونت..خب چھ خبر عزد یخند یلیا
 د؟یتو و بچھ خوب یچی:ھسوروک

 ماھم..سوروک  م ی:خوبیلیا
 :جانسوروک

رنگ  نیا  میبچھ بده..از طرف یبرا یموھامو رنگ کنم..از طرف خوادی لم م:دیلیا
 ..بدم رییتغ خوادیوقتھ ھست دلم م یلیخ

 ؟یبکن یخوایم ی:چھ رنگسوروک
 ..نیحز ا ی..ھرچ یاب یاسیبنفش   دونمی:اووم نمیلیا

ھر   یاگھ دوشن دوست دار ی..ولنھی ھستن مثل ھم رهیو بنفش ت ی:ابسوروک
 خوشگلھ  یاس ینداره.. رادیزرد ا ریغ یرنگ

 ..دونم یبد داره شماھادو نم ریبچھ ادما رنگ زدن تاث  ی:اوھوم..برایلیا
 راتیی تغ نیا یبرا  می..جادو دارنھیما ا ی:خوبسوروک

 شھ؟؟یرنگ موھام عوض م یمثل کارتونا جادو کن   یعنی:چھ باحال یلیا
 اره یول یاونجور  قای :حاال نھ دقسوروک

 
 بلد باشھ خوبھ ھا :شوھر ادم جادو ھمیلیا

 ..د یفقط خند سوروک
 ..م غذارو خوردنھبا و
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  کردنی..عبور مگذشتنی مو از ھم دادنیدست م  دنی رسیروزا و ھا شب ھا بھ ھم م 

  دییبا تا یلیاشونو بھ برف دادن و برف بھ شکوفھ..دوماه تمام بود کھ ابرگا ج
سوروک  یبرا  دیدر شھر تجربھ جد یروانپزشکش بھ ھکتوالس برگشتھ بود زندگ

بود و ماه   ی..ماه م ت کھ بالخره پشت سرش گذاش سکیچالش پر از ر کیبود و 
بود و چند   قھیو ملکھ ھکتوالس در ساعت و دق یلیا یصورت یپر از شکوفھ ھا

دوباره  یلیروز بخاطر درد گرفتنش تمام مردم ھکتوالس گوش بھ زنگ بودن..ا
  ایبدن بھ دن رویسرش بودن تا بھش ن یدردش گرفتھ بود و پزشکا و الھھ ھا باال 

بھ مراتب از   رینوزاد ومپا کی آوردن شاھزاده راحت نبود چون وزن و اندازه 
  غیاز تھ وجودش ج یلیسرش بود و ھر بار کھ ا یبود..سوروک باال  شتریب انسان

 یو مدت  کردیدستاش منتقل م ق یکھ داشت از طر یآب یو جادو روی با ن  زدیم
 ..کردنیشاھزاده و ملکھ دعا م ی ھا و کاھن ھا برا..معبد کردی آرومش م

 
و  داد یتکون م نیشده بود و تند تند سرشو بھ طرف یاشک و عرقش قاط  یلیا

بود  یسوروک کھ چشماش پر از انرژ دنی ..و باز با ددادیچشماشو رو ھم فشار م
 ..یکم گرفتیآروم م

 ..زمیعز یلی:من کنارتم ا سوروک
براش   یجون گھیو د گذشتیکند م  یلیا  یان برا..زمکردینوازش م شویشونیپ و

دستاش شل شد و   یلی بھ ھمھ داد..ا یبچھ روح تازه ا ھیگر ی نمونده بود کھ صدا
مشغول   م یلیکردن ا  زیکنن..و بھ تم زیچشماشو بست..الھھ ھا پسرک رو بردن تم

 ..شدن
 ..دشیگذاشت و بوس شی شونیپ یبھش زد و لباش رو رو  یلبخند سوروک
 ..بھ من بایز ھیھد  نیبودنت..و دادن ا  یقو یونم ملکھ من برا:ممنسوروک
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مردونش   یزدشو تو دستا  خی یزد و دستا   ی بھ جون لبخند یلیا
 ..بچمو نم ی ..ببخوامی گذاشت:م 
 نیاری:فرزندمو بسوروک
از ھمون سنم مشخص   دشیکھ پوست سف  یکرد و بعد نوزاد پسر  میتعظ  پرستار
 ..یلیاونم داد بغل اپتو دادن دست سوروک و  کی بود تو 

  تونستی اومدن..نم نییھ پادستشو جلو دھنش گذاشت و اشکاش دونھ دون یابل
چسبوند و خدارو ھزار بار شکر کرد  نشیکنترل کنھ..بچھ رو بھ س شویخوشحال

 ..کھ سالمن
 ....ببوسشنشیعشقم..بب ای:بیلیا

برد و   نگاه کرد و بعد دستاشو یلیبغل ا زهیم زیبا عشق بھ موجود ر سوروک
شد و آسمان   بلند  بی عج یکھ بغلش گرفت سر و صدا ھا نیبغلش گرفت..اما ھم 

..سوروک بچھ و وفتھیداره م یچھ اتفاق دونستنی..ھمھ وحشت کردن و نم دیلرز
 دیخورش نور نیرو درحفاظ بدنش قرار داده بود..ھمھ ھنگ بودن..ا یلیا

 ..چلچلھ..و بلبلبودن؟؟چکاوک..و  ی بھار یپرنده ھا یبود؟..اون صدا صدا 
 ..شدهی چ دونستیکس نم چ یبا تعجب بھ سوروک نگاه کرد..ھ یلیا
 ...دیاز نگھبانا دوادوان دو یکی

 ییو آفتا یسرورممممممم سرورمممممم آسمان ھکتو الس آب سرورممممم
 شده..سرورممم

..نور  دنی و پرده ھارو کش دنی دو ھیو بق ا یحرف ھاچ واج موند..مار نیا  دنیشن از
 ..کرد تی نور بعد سال ھا چشماشونو اذ  دنید..دکر ییشرویپ یکیل تاربھ داخ

 ..بود رتیدر ح ھی ھم مثل بق  سوروک
 ..معلوم بود چیپ وارید یسرسبز و گل ھا یبزرگ قصر درختا یپنجره ھا از
 ...:س..سوروکیلیا
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کھ از  ادیسوروک م یبرا  یبلند داد زد:افسانھ راست بود..فرزند یبا صدا رمئو
 شاھزادھھھھھ یمنی...درود بر خوش رهیگیرو م یکیو تار ییروشنا

گرفت..سوروک   شیدوبرابر شد و باز گر شیخوشحال یلیھمھ بلند شد..ا ی صدا..
 ..د ییو اروم بو دیبچھ رو بوس

 ..کوچولو  ی:فکر کنم..فصل تو آغاز شده..دن سوروک
 
. 
. 
. 

بھ  اهی س پاک شد..قصر یاھ یسال از س یو خورده ا یھکتو بعد از و س آسمان
خوش طراوات بھ وجود  یدرختا یمشک  یدرختا یبرگشت و جا د یقصر سف

بھ سجده  بل یباعث شد تمام مردم س دیکھ بر ھکتوالس بار یاومدن..باران الھ
 ..بودن یشاھزاده دن ونیمد ناروی..و ھمھ اانیدرب
از استراحت بلند شده بود اون و سوروک عاشق اون  یل یکھ ا شدی م یا ھفتھ

  ال یشب بود..سا یک یو چشماش بھ تار دیودن کھ پوستاش مثل برف سفموجود ب
پزشکا  نی..بھتردادیزمانو از دست م گھید  گرفتیرو در آغوش م یکھ دن یزمان

بچھ  ی داده شد برا بیکھ ترت یزود سرپا کردن..بعد جشن بزرگ یلیرو خ یلیا
 ..ا ھ یداده شد از جانب پر ھیو سالمت  ھد ییبایقدرت و ز ینعمر طوال

  نیو ھمھ پر بود از ا گفتیسوروک نم یاز شوم یکس گھی شاد بودن و د مردم
نجات دھنده تمام مردمھ و از سوروک قدرتمندتر خواھد  یجملھ کھ شاھزاده دن

 ..بود
 ..و سوروک بھ ھردو کردیبھ خودش و پسرش افخار م یلیا
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 ید بررسدا نارویاز سرزم یک ی  یکھ با مقامات تموم شد و مشکل اقتصاد جلسش
بھش   یل یاتاقشون و داخل شد ا یجلو دی ..رسنھیرو بب یو دن  یلیخودش اومد تا ا 

و عادت داشت اگھ حواسش    خوردیم ر یداشت ش یگفت آروم وارد شھ چون دن
 ندمویو گرسنھ م خوردی نم  گھید شد یپرت م

 ستم یزد:مزاحم ن یلبخند سوروک
 چھ قدر گرسنست  یدونیتو عشق من..نم ای:بیلیا

 ..شد رهیاورد و کنارش نشست و بھ بچھ خ یندلص  سوروک
 دوستش داشتھ باشم  نقدری ا کردمی:فکر نمسوروک

 ..یزنو دوست داشتھ باش ھی یکردی:ھمونطور کھ فکر نمیلیا
 ..تورو دوست داشتھ باشم کردمیبھھش نگاه کرد ھمونطور کھ فکر نم سوروک

و  یخوای کھ نم موننیدوست داشتنا ھستن کھ م نی لبخند زد..ھمونا خوبن..ھم یلیا
 ..موننیم یول یکنی فکرشم نم

 
ھم اورد و   یدن یلیبرد..ا   شیشون ی بھ لمس پ شویشونی .و پدیسرشو بوس  سوروک

 ..بود ییبایمنظره ز  اریھمشون سرشونو چسبوندن بھ ھم بس
 
مرد   کنھی م تیداره ازم حما ایانگار دن  یچسبونیسرتو بھ رم م  ینطوریا ی:وقتیلیا

آوردم باال تا اونم از االن تو حافظھ بلند مدتش حک بشھ کھ  من..پسرمونم یقو
 ..ایداره برابر قدرت تموم دن  یپدر

 یرگی شب و موھات بھ رنگ ت اتیدن یکیتار تیو نھا ی..تو سوروک یدونیم 
بھ تو شباھت  یلیخ یشده..ول  یو چشماش نقره ا  ی موھاش مشک مونیشب..اما دن

سرش قابل  یکھ از االن مو ھیبید عجلوه اما نوزاداره..ھرچند ھنوز کوچو
 ..شھیم ژهیتماشاست..اون ھم و 

 ..و حرفاش براش لذت بخش بود یلیگوش داده بود بھ ا سوروک
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با ارزش فقط   زی از ھرچ گمیخودت بشھ اما حاال م نی:اول دوست داشتن عیلیا
 ..ھست ای تو دن یکی

 ی.گاھ. یچشم..نقره ا  ی..دنیفقط خودت کھ سوروک  اهیچشم س  اهیس یمو
 ..لقب خاص ھم داشتھ باشھ ھ ی..دوست دارم یآب

 ..تامل کرد سوروک
 ..لوریس
 ..نگاه کرد بھ صورت نوزادش یلیا

 ..دهی ...سفراستیمثل ماه شب قشنگھ..گ اون
 مون لور یحساب..س نی: با اسوروک

 من  یسر پسرشو:اره..ماه نقره ا دیاروم بوس یلیا
. 
. 
. 
بھ ھکتوالس اومده بود و در قلمرو سوروک بود کھ  ییکھ از جمع تازه ھا باید

ھکتوالس تجمع  یتو کافھ ھا یاومد..گاھ  رونیشده بودن با عجلھ از ب یسازماندھ
 ..کردنیم

 شدی بھش نگاه کرد:خب چ سوھو
ھست کھ   یمورد  ھی کنمیھمش حس م  نجایا  میکھ اومد یگفتم از روز  ادتھی:باید

 بشھ باھاش ھدف ھامونو جلو برد؟
 :اره چول

 بارت شد حاال  ی:خب چسوھو
نفرم بر ضد شاه  ھی  یتونیتو خود ھکتوالس نم دمی داد:من اونطور فھم ھیتک باید

 دشمن داره فت و فراوانن تینھا یب یول  یکن دایسوروک پ 
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 ..دی تو سرش کش یدست  سوھو
 یجرمھ ملکھ و مقام سلزنت نجایا نی دونست ی..مدمیفھم گمی د زیچ کی :تازه باید

 اون زنھ ادم بود؟  یچول گفت ادتھیباشھ؟ زادیآدم
 حساسم بود  یترسو  زادیآدم ھیبابا مطمنم   چول؛اره

 کنھ؟یحرف مارو باور م یدارن ک یخودشون ھزارجور پارت  نا ی:خب االن اسوھو
 نی تو ا ی..گفتدستیکھ با نظرما ھم عق یکس  ھیدنبال   میبگرد  دیزد:با یبشکن  چول

 .دشمن نداره نیسرزم
 یلیروشون حساب کرد قدرت خ شھینم یلیاطرافم خ یھا نیسرزم ی:اره ولباید

ممنھ دودمانمون بھ باد بره چون ھمونطور  م یرو انتخاب کن ی اگھ اشتباه ادم فھیکث
 کارستیو چ ھیک  ستی خطا کنھ براش مھم ن یسوروک اگھ کس گنیم  می دیکھ شن

 ..رهیگ یحالت م نیجونشو بھ بد تر
اومدم با  یمن از وقت  خورنیرد مبھ د زادای ادم ییجاھا ھی یزد ول یپوزخند چول

گفت کھ  یاناتیجر ھی  ھیکتابخونھ سلطنتط   یکتابدار  گھیتو ھم اون م ختمیپسر ر ھی
 یاریدرب ییزایچ ی تونیاساس باشھ اما از توش م یب دیاول نگاه شا

 براق شدن بایو د سووھو
 ی:مثال چسوھو
ھست ھر  یابارب ھیحرمسرا داشتھ ھا بزرگگگگگ بعد  ھیشاه سوروکھ  نی:اچول

  یدختر ن یعشق و حال کنھ باھاش اما اخر نیتا ا ارهیدختر م ھیبراش  یاز گاھ
  یھا یاغی لھیقب  نیدختر از ا ھیداشتھ  یا ژهیکھ بعد حرمسرا باھاش رفتار و

 ..کرده رون یب اونودختره  نیبعد اوردن ا دمیبوده من شن نایو ا وانیتا
 داره؟ ی:خب چھ ربط سوھو
  میو باھاش حرف بزن می کن دایاآلن اگھ اون دخکره رو پ گھید یفھمی:نمچول

 متنفره  شی از سوروک بدونھ و از زن فعل زایچ یل یاحتماال خ
 خوره؟ یبوده بھ چھ درد م حیفردختر کھ محض ت ھی یشونشو باال انداخت:ول باید
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 ..خب اآلن کجاست؟خورهیبھ درد م یلی فکر کرد:نھ اتفاقا خ کم ی سوھو
 ھم ھست گھید زیچ ھی :خبرام تموم نشدنچول

 ی:چباید
اون   ایشاه سوروک از دور اونو تحت نظر داره دو حالت داره  دم ی:من شنچول

 ..درشت از شاه داره یلیخ ی آتو ھی ایداره  یمھمھ و قدرت
 م یدنبال اون بگرد نھیا فمونیرفت تو فکر:فکر کنم وظ  سوھو

 یاسیمتنفره و ازدواج سھا  نھیاز گرگ گنینبود..شاه رو م ادمی یراست ی :راستباید
و   شھیقتل عام مادر زنش از پرنسس جدا م یط  یپرنسس ولف..ول کی داشتھ با 

اما مردم گفتن  دونمیبوده نم یحاال جرمشون چ کنھی م  دیتبع یاونا رو بھ نقطھ پرت 
 سوروکو برداره  یرفتھ قسم خورده روز  یاون گرگ وقت

 ی..تو ھم کھ گرگیز یچ ھیشد  نی:اسوھو
 ..کردن اون زن سابقش و خانوادش بامن  دایزد:بلھ!پس پ یمرموز  لبخند باید

اما اگھ   وندنیپیدوستانمون بعدا بھ ما م ھیو بق ادهی:بچھ ھا درستھ تعداد ما زچول
تا بعدا با خود اونا  میبزار انیرو در جر یکم یادما دی با میخوایتاج و تختو م نیا

 م ی نش بیرق
 قای:اره دقسوھو
 ..می اریو باز اطالعات بھ دست ب باز  دی:بچھ ما باچول

 .میدشمناشو وسوسھ کن م ی کھ بتون ادیز اونقدر
دست از تالش   یتا تو پادشاه نش خورمیبعد بھ سوھو نگاه کرد:برادر من قسم م  و

 خوب بوده نجایبرندارم فعال کھ نقشمون تا ا
 نظر دارن  ریمارو ز  ی افراد کنمی فکر م یمن گاھ ی :ولسوھو
 بھم اعتماد کن میخوب ی :من مظلوم نما چول
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خودم ازدواج تو و سوھورو   میھمھ دشنا رو کنار زد یگرفت:وقت باروید دست
 دمیم بیترت

پادشاه شدن و قدرت گرفتن سوھو از تموم بازمونده ھامون  ی :ممنونم..منم براباید
 ..رمی گ یکمک م

 
. 
. 
. 

نداشت جز تحمل  یو راھ زدینفس نفس م  دویت یو تنومند ک یبدن قو  ریز  سیپارس
  دویت یگذرا بود در واقع اون از ک فقط حس یدرستھ از سوروک متنفر بود ول

  دادیم یو بھ اون خوشگذرون کرد یم یعاشقو باز کینقش   دی متنفر بود اما فعال با
  دنیکھ بعد بھ قدرت رس پروروندیھدفو م  نیتا از قدرتش استفاده کنھ..در ذھنش ا

رو  یلی اولش بود محو کنھ..ا بیرو کھ رق ایبندازه و آنال دی اس یرو تو دویت یک
..افکارش ارهیبھ عشق خودش درب می کنھ..و سوروکو بھ زانو زدن و تسل کھی ت کھیت

تموم   خواستیبود پاره شد..م دویت یکھ بھ صورتش از شدت شھوت ک یلیبا س
 ..شتندا یبشھ اما تموم

م ساده تو حما ک ی..بعد از کردیتر م زیانتقامو ت  غیت گذشتیھر لحظھ کھ م و
کھ کنار چشمھ بود متمرکز شد و شروع بھ حرکات و  یخاک یچشمھ رفت بھ فضا

تر شده بود و قلبش سنگ تر تو  یکرد بدنش قو  شیفرض ی مبارزه با دشمنا
 ۳۰۰کھ تاحاال جمع کرده بودن  ی افراد..و خشم بود   نھیو ک نیچشماش پر از نفر

شمن قسم خورده سوروک  نفر از ھمھ نوع موجود اونا کھ د  ۳۰۰ شدیم ینفر
و بس  خواستیرو م یلیفقط و فقط خون ا ایسیاما پارس خواستنیو خونشو م.بودن

 ...کردن سوروک بھ خودش میو با قدرتش تسل 
بلندش باھاش پخش و چرخش دار شدن..رو خاک فرو  یو موھا دیھا چرخ تو

 توخاک فرو برد روی چشمھ و دستھ شمش  بس بود..رفت کنار گھی اومد..د
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ناواضح ماه نصفھ پر تو آب  ریداشت..بھ تصو یملود انیآب رودخانھ جر یصدا

 ..شده رهیخ
نفرو  کی  دی ..تو نباندازهیشاه سوروک م  ادیمنو  یکیتار نیآسمون ا نی :اسیپارس

دختر  ھیکھ من بھ فکر کشتن  یکردی م یکار  دی..تو نبایاوردیمن م  یجا
 ..شیخواست کھ تو  نینداره جز ا یباشم..اون...اون  گناھ

بچھ منو  دیبا  د؛تویاز چشماش چک یسفت تر کرد و قطره اشک  ریدور شمش مشتشو
اومد تو  یشد ازش متنفرم چون وقت  داشی از کجا پ دونم ینھ اون دختره کھ نم یداشت

من ملکم..درست تصور کردن در  ردنکی..ھمھ تصور میھم منو از خودت روند
 ده یخواب یدرون من چھ مار یبفھم یتونی..تو ھنوز نمبرمیمن م تینھا

 
 

  کینبود بلکھ  کیو بوران در ھتوالس تار یھمراه سرد نباری ماه اگوست ا یگرما
ھمراه  یلیرنگا رنگ بود..ملکھ ا  یھا و درختا وهیو پر از م ری خنک و دلپذ یھوا

  نیا گردوندیباغ ھلو م یرو داخل کالسکش گذاشتھ بود و تو  یدن الیمحافظش چ
مذاکره  یرو داشت سوروک برا  یفانتز نیا شھیبود و اون ھم یلیدل ا  یھوا ھوا

اخت شده بود   طش یو شرا یزندگ نیبھ ا گھ ید یلیرفتھ بود و ا یبھ منطقھ دور یا
 . کردی اونو سرگرم و دلگرم م یور شاھزاده دنحض

 کن یارگان یلیفکر کنم خ نیھلو ھا بچ  ن یاز ا کمی  الی:چیلیا
 :بلھ ملکھالیچ
افراد   ناتیتمشک مشغول نگاه کردن بھ تمر یغ کنار بوتھ ھاکھ اونطرف با الیسا

لبخند بھ لبش نشست و اومد جلو مثل قبال ھا کھ   یو دن یل یا دنیگارد بود با د
 رو فراموش نکرد مشیمشاور بود باز تعظ

 یلی:حالت خوبھ ملکھ االیسا
 ی:خوبم تو خوبیلیا
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 یناراحت نشو ولرو نوازش کرد: یخم شد و با پشت انگشت صورت دن المیسا
 شھ یبرادرم م ھیزوز بھ روز شاھزاده شب

  زشیھمھ چ دوارمیخودش بشھ ام ھیشب دیودشھ بانداره پسر خ ی:ناراحتد یخند یلیا
 اون بشھ ھیشب
 یتاب شاھ یدرستھ..ب ال؛بلھیسا
 یچطور شده کھ تو نرفت دونمی نم یمعلومھ؟اره دلم براش تنگ شده ول نقدر ی:ایلیا

 ..گرفت و با قدماش ھمراه شد یلیسکھ رو از اکال یدستھ ھا الیسا
 ستم یمشاور ن گھی :چون من دالیسا
 .. جمع کرد  نھیدستاشو تو س یلیا
 ی ..تو اآلن خانواده و من سوروکیبھ دست آورد یبھتر زیچ ی:ولیلیا

بشم چون اون زمان مشاور بودم و بھ شاه   ایدوباره مار خوادیدلم م یال؛گاھیسا
 ..راحت تر بوددادی و گوش نماگھ حرفم کردمی خدمت م

 ..دیخند
 ..شکنھیمدلم دهی گوش نمخواھرش ھستم و حرفمو   نمی بیم یاآلن..وقت اما

  نویاز حضور تو خرسند و خوشحالھ..من ا تینھا ی..سوروک بالیسا ی:ولیلیا
 دم یم نانیبھت اطم

.ھم بخاطر آرامش برادرم.ھم  نجای..ھم بخاطر اومدنت بھ ایلیا ال؛ممنونمیسا
 یآورد اهیرو ھمراه خودت بھ قصر س زایچ یلی.تو خ یآوردن دن ایر بھ دنبخاط 

 ھستم یخانواده قو ھی...منم خوشحالم کھ حاال کنار  زمی:عزیلیا
بغلش گرفت و  یلیقطع شد و ا  یدن ھیبا گر یزن داداش خواھر شوھر یحرفا

 کرد یدگیکارش رس ھیبھ بق  الیکرد آرومش کنھ و سا یسع
 
. 
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. 

. 
چھرش در ھم رفتھ  خوردینشستھ بود و پلکاش تکون م شیشونیپ عرق رو رمئو

پاک  تیھندوستان بودن و ن یدشت ھا ریکھ تو کو ییجادو یبود..اون سنگ نماھا
و   کردیم یھاشو مخف دهید دی شده بود...اون با شترشیباعث قدرت ب ایما لھیقب

 یزیخونرخون و  ورات...چشماش کھ باز شد تصدادیبھ سوروک انتقال م مایمستق
 ..ھم خاموش شد 

 درستھ؟ کنینزد یلیجلو اومد؛ساحره رو اتفاقات شوم بھ ما خ   ایان کاھن
 .فورا نمیشاه رو بب  دی:بارمئو

 د یایطرف ھمراھم ب ن ی:از اایآن
در   ایما لھی و ھمراه کاھن رفت .سوروک و حاکم قب دیپوش شو یلباس معمول رمئو

:شاه سوروک.متاسفم  کردمیتعظ  شراب انگور بودن..رمئو جلو رفت و حال خوردن
 ی .خصوصکھ خلوتتون رو بھم زدم اما الزمھ باھاتون صحبت کنم

خواست کھ اونارو ترک کنھ رمئو جلو  ایبا اشاره دست از حاکم ما سوروک
از ھمھ جا داره  انتیتوطئھ و خ یو بو کنینزد یلی رفت:سرورم..اتفاقات شوم ح

 ..براتون دارم  یبد  یمن خبرا ادیم
 ..کرد  یشتری تنھا دقت ب سوروک

  دی با عای..سردهی...زمان برگشتش رسدیبرگردون اروی سی:شاھزاده...لطفا..پارسرمئو
 نم یبیو نفرت در طالع شما م نھیاز اون زن فقط ک من  دیاقدامو کن نیا
 

 رمیگینم کی آشفتھ بھ فال ن یلیداد:خ زیلباش ل نیدنھ انگور رو ب سوروک
 م یاونو بھ قصر برگردون  دیبا  دیبا دی :شاھزاده ما بارمئو

 ایو ھا ونی ھکتوالس بھ بکھ میخب برگرد  اریبھ فکر فرو رفت:بس یکم سوروک
 احضارش کنن گم یم
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 ..کرد د ییتا رمئو
 مونده  یا  گھید زی:چسوروک

کھ   یدیندارم اما نظرم بھ گارد جد یاحساس نکردم و مدرک  یزی:سرورم.چرمئو
و   نیو سئول باھاشون آشنا شدھستن کھ ت یاومدن دو نفرشون از ھمون گروھ

ھست   بایھم داره اسمش د ییاز اونا کھ مھارت باال یکی..شاھزاده نیپناھشون داد
 .ندارم یمن بھ اون احساس خوب

 بده حیتوض شتری:ب سوروک
نظر داشتم اون   ریمن اونو ز  م ینشستیبھ تماشا م الی کھ با شاھدخت سا ی:مدترمئو

 کردیبھ ماھا خوب نگاه نم  ادیز
بھ   ازین ی رومئو حقم دار یحساس شد اد یتو   کنمی :من احساس مدیخند  وکسور

 یاستراحت بلند مدت دار
 دونمی:نمرمئو

من   دیدور باش یو مدت دیبر ی بھ سفر خوب الیداماد.با سا دونمی:اما من مسوروک
 ساحره  رمیگینم  دهیھشدار ھاتو ناد

 ..کرد یم یبا لبخند تعظ  رمئو
 
. 
. 
 ک یبھش نزد یکھ شخص زدیپرسھ م اھاشید و در رودرخت نشستھ بو ھیسا ریز

 شد
 ..بلند شد فورا
  باتو کار داره یک سیبھش انداخت؛ رئ ینگاھ  مرد
 :باشھسیپارس
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و  رونیب  دیرفتن من مرد خنجرشو کھ تو ساقھ درخت فرو کرده بود کش بعد
 ..رفت

 ن یبش ایب  ی لبخند زد:خوش امد دنشیبا د دویت یک
 ..تنشس ھیرو چھار پا سیپارس

 ی :کجا بودیک
  :کنار رودخونھسیپارس

 ؟ یکردی م کاری:اونجا چیک
کھ چطور سر   کردمیفکر م نیگرفت و بھش داد:بھ ا زینگاھو از م  سیپارس

 کنم م یشاھزاده سوروکو ببرم و بھ شما تقد
 ختیاومده بود..براش شراب ر ششو..خدیخند یبا سر خوش دویت یک
 با وفا ساختم  یتولھ سگ وحش ھیخوشم اومد معلومھ ازت  نیافر نی:افریک

 ..زد یھم لبخند الک  سیپارس
 ؟یبری واقعا سرشو م یکھ تو دوستش داشت دونمی :من میک

 کنم یم  میتقد یباش دی:بلھ.و با افتخار بھ شما کھ شاه جدسیپارس
 ولف ھا ندهی:ممنونم ممنون ممنون ملکھ آیک
و بچھ منو   یبش زود از من باردار یلیخ دوارمیکرد:امنگاه  سیشکم پارس بھ
 یکن  ممیتقد

حرف    نیکھ داشت از ا یزد اما دو مرتبھ با نقاب  یتو دلش پوزخند سیپارس
 ..استقبال کرد

 .. رفت سی پارس یخوش بش سرحال از حرف ھا ی بعد از کم دویت یک
دوباره سوروک و بھ دست   دنیبھ د کردی فکر م قا یتو چادر موند و عم سیپارس

  یآورد یمن نم یفشار داد؛اگھ اون دختره رو جا تو دستش    ویآوردنش..جام مس
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تو مال من   خوام ی..حاال فقط می...ول شھیاز ھم تریو قو ساختمی من کشورتو از نو م
 ..بھ اصرار ایحاال بھ اجبار  یبش

 ..تر کرد  زیانتقامو تو دلش ت ریاومد و شمش رونی از چشماش ب اشک
. 
. 
. 

سوم ھکتوالس با شاھش نداشت عکسم بر طبق ر کی  یتر بود حتو دلتنگ دلتنگ
 .. یمیداستان قد کی بود درست مثل  یفقط نقاش

ماما   سی رو کھ خوابش برد تو بغلش آھستھ داخل گھواره گذاشت و بھ اتر یدن
 ..داد

 کرده تی سر و صدا و اذ یادیز یگرفت و گردن و شونشو ماساژ داد..دن دوش
  یوالس معنروز و شب تو ھکت گھیبود امروز..خوش حال بود حاال د

رنگ شده بود آروم تو حولھ   یاسیداشت..موھاشو کھ بھ لطف جادوس سوروک 
 ..بھ بدنش شد..تو فکر بود نیو مشغول زدن لوس دیچیپ

 ..در اتاق باز شد  کھ
 ییتو  الی:چیلیا

 زمیعز نھ
  نییپا دیکش رشویو لباس حر زی گذاشت رو م یسر سر ونویصداش لوس  دنیشن با

 ..خودشو تو بغلش انداخت یو تند حولھ از موھاش باز شد 
دور چرخوندش و رو  بدن خودش رھاش کرد:حالت خوبھ عشق   ھی  سوروک

 یزندگ
 زمیذره شده بود عز ک ی..دلم برات یخدارو شکر برگشت ی:اره..وایلیا
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 ھ خبر؟چ یخانم دکتر.خوب دونمی لبخند زد:م  سوروک
 ی ھم من ھم دن می:فقط دلتنگت بودیلیا

 فھمھ؟یکن اون مگھ م:ھاھا اغراق نسوروک
  شی..حال خودت خوبھ سوروکم؟سفرت چطور پفھمھی:اگھ بھ تو رفتھ باشھ میلیا

 رفت؟
 ..تکون داد..:خوب بود یسر

و ھردو چشماشونو بستن و چھ  شیشونی چسبوند پ  شویشونیشد و پ  کشینزد یلیا
 !..بود ییبایعادت ز

 ..ونو باز کردنرو آب بود..چشماش شی لمس براشون آت نی گرفتن..ا آروم ھردو
 رمی دوش بگ خوام یو من م ی :باز تو حمام بودسوروک

 ..یبر ییمثال تو دلت حموم بخواد من بزارم تنھا یمن و دلم ی:تو خدایلیا
 یآب آب تن میرو لبش:پس بر  دیو انگشت شستشو کش د یلبشو بوس سوروک

 ..ی:چشم زندگیلیا
. 
. 
. 
شونھ و پشت   یاروم رو اورد و رونیمخصوص  تنشو از تو کف ب یاسفنج  فیل

 رهیآرامش ذخ یلی گردنش حرکت داد..سوروک چشماشو بستھ بود و از لمس ا
 ..کردیم
 ..کردی م شی ..و چاشندی کش یناخنشم اھستھ م یگاھ یلیا
 :سوروکیلیا

 :بلھسوروک
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 زم؟یعز ی..سر درد داریتو فکر غرق نقدری:چرا ایلیا
 ..تکون داد  ن یبھ طرف یسرشو بھ نشون منف  سوروک

آورد و خودشو بھ پشتش   نشیو قفسھ س نھیبھ طرف س فویگردن ل  از پشت یلیا
 ..چسبوند..سرشو رو شونش گذاشت

 نم یبی م یمن تو چشمات نگران یاومد یشده...از وقت ی:پس چ یلیا
 .دستاشو رو دستاش جلو پھلوش گذاشت سوروک
 ..:فقط خستم خانم دکترسوروک

 ..یجسم ی کی.. یروح یکی..م یدار یدو نوع خستگ یگی:خودت میلیا
 ..ادتھیچھ خوب  نی:افرسوروک

درباره تو   زویو ھا کرد:من ھمھ چ دیشونش رو بوس یلبخند زد و رو یلیا
 یکدوم خستھ ا قا یبگو...دق  چونی..حاال نپادمھی

 .... د یکوتاه خند وروکس
 .جا تا بھت بگم  نیا ای:ب سوروک

 ..ندش رو خودشبلند شد و رفت جلوش رو پاھاش نشست..سوروک خوابو  یلیا
 ..ھمون کف دستش بدنشو نوازش داد:چند روزه ازت دورم با
 ..شھ؟یتو چشمات..خوب م یتابم..اما خستگ ی..منم بی:اونو کھ ھرجور بخوایلیا

 ...شھیکرد..صحبت کرد:اره..خوب م کیرو تحر یلیکھ ا ھمونطور
 ..؟ یدی:قول م یلیا

 ..دمی:قول مسوروک
 ..ردنشو خوردگ ریرو کمرش قفل کرد و ز دستشو

 ..کرد شیاھش در اومد..و ھمراھ یلیا
. 
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کھ   نیصبح شده اما نھ ھنوز شب بود..ا  کردیھنوز پرخواب بود فکر م چشماش
د خوابش بھ پره لباس خوابشو گره زد...و بود و سوروک نبود باعث ش یتخت خال

 ؟ یی:سوروک...عشقم..کجادیپوش  شویپنبھ ا ی ھا ییاومد دمپا نییاز تخت پا 
نزده  ی..کامال رودشی شد..د  کی ..بھش نزدد یتو بالکن د شھی..سا دی نشن ییصدا اما

کرده بود و دستاشو رھا..نگران نشد ..چون عادت  زیخودشو دوال و آو
 ..داد بھ در ھی داشت..تک
 ؟ یشد  داری:چرا بسوروک

 ..تو یلحظھ احساس کردم صبح شده..ول ھی:یلیا
 ...سکوت

 ...:سوروکیلیا
 ..زد بھ نرده ھیتک یل یمقابل ا نباریخورد..و ا تکون

 با من؟ یزنی:عشقم..حرف نم یلیا
 بگم؟  ی:چسوروک

 ..حال چشمات شھیاگھ...اگھ..اونطر شھ خوب م یفت:گفتجلو ر یلیا
 :خوبمسوروک

 ...ستی:نھ...حال چشمات خوب ن یلیا
 جانم یکن ی:اشتباه مسوروک

 ..یکنی..تو مقاومت مکنمی:اشتباه نمیلیا
 ..دیخند  فقط 

 ..جلوتر اومد یلیا
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 ی قشنگ  شمیآرا ی:ب سوروک
 ی دکم کن یخوای:ھمش میلیا

ھمھ  رهیعشق من..من قبال ھم گفتم کھ ذھنم من درگ ستی ن ی:طورسوروک
 .....اما من کنارتم دونمی :میلیا کھ  شھی..تموم نمنیھست ا شھی....و ھمزهیچ

 ..دستشو طرفش دراز کرد سوروک
 ..دستشو بھش داد  یلیا

 ..یلی:ا سوروک
 :جان دلم یلیا

 یپرستیرو م ی..اما..تو چمیمسائل حرف نزن نیگفتم درباره ا شھی:ھمسوروک
 مویو مر یسیع ی درنگ جواب داد:خدارو..خدا یب یلیا

 خدا وجود داره؟ یکنی:چرا فکر مسوروک
راه قرار داد خداتوزو  نیمنو تو ا یحضورشو حس کردم..خدا زندگ شھی:ھمیلیا

.من  ..دهی بھم م خوامیم یزی...من ھر وقت ازش چ رو بھ من داد  یبھ من داد دن
 ..تورو از اون خواستم و حال تو بھتر و بھتر شده یشفا

 یکنیدرمان م  یمن رو تو دار ی:ولسوروک
کھ ھواتو  دهیبنده ھاش و معجزاتش نشون م لھی:اره درستھ خداھم بھ وسیلیا

 ...داره
 

 ..سکوت کرد  سوروک
اون  دهی .اون روحش رو تو ھمھ ماھا دمبزرگھ سوروک. یلیخ  کتای ی :خدایلیا

حسش   دی با یباورش کن نکھی ا یداده برا یمارو درست کرده بھ ما شعور و زندگ
 ..ستین یدن ی ...دیکن

 ..کنم یحس نم  یزی:من سال ھاست چسوروک
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 ..نھیاط یدور و برت پر از ش نکھی:بخاطر ایلیا
 ..یتو فرشتھ ا ی:ولسوروک
 ..سکوت

 یگفت  نویا:حاال چرا د یشک یتفس یلیا
رو آزار دادم..و   ی ادیز یبودم...و زنا  ی...من فرد بد و بد ذاتدونمی:نمسوروک
طبق قانون کنش واکنش..ھمش   یروز  ھی ترسمیلت و پار کردم..م  وی ادیافراد ز

 ..وفتھیتو اتفاق بد ب  یبرا
بھ تو منو   بیآس نی..و کوچکتریفشرد چون تو تنھا و تنھا تنھا ضعف من دستشو

 ...کشھیم
مملکتت وادار بھ  یو برا یتو شاھ ھیحرفا چ نیدستاشو نوازش داد:عشقم...ا یلیا

  یاگھ ازش بخوا ی..ولکنھیم یاما ..خدا تالف دونم ی..کنش واکنشو نمیاون کارا بود
 ..ست ین ریھ دکھ ..تورو ببخشھ ھر زمان..باور کن ک

 ..تامل کرد یکن سوروک
کھ خدات حرفتو گوش   یدونیم.اما اگھ ستیخوب ن زایچ نیبا ا  ونمی:م سوروک

 ..خوب باشھ شھینرسھ...و حالتون ھم یبیآس یازش بخواه کھ بھ تو و دن دهیم
تورو ببخشھ و خانوادمونو  خوامیبھ آسمون نگاه کرد:من ازش م یبا مھربون یلیا

آمرزش تو دعا کردم   یبرا شھی..من ھمنھیبیحفظ کنھ..اون درون آمارو ھم م
..و  بخشھی...اون تورو میتو..اعتقاد ندار  دمیکھ فھم  سوروک...از ھمون روز اول
  دینا ام چکسوی...خدا ھ یارین مانیبھش ا  یبرات خوشحالھ کھ تو دلت دار

 ...تورو ی..حت کنھینم
 ..دی بخش امیبھش الت یمدت یبرا یل یا یحرفا
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 ..دستشون ریز  زیرو م دی دستشو با مشت کوب
 :اصال امکان ندارهیک

نقشھ ھامون  شھینم  یکرد و دستشو رو دستش گذاشت:طوربھش نگاه  سیپارس
 کن نانیباشم..بھم اطم  ینفوذ کیفرصتھ تا مثل   کی نیا رهیبرباد نم

اون   کنمی من فکر م  ایسیھاش:نھ پارس لھیدوخت بھ ت شویتک چشم زمرد دویت یک
 کھ احضارت کرده  دهیفھم  یز یسوروک احمق چ

 ...کنھ یمن برم شک نم نطوریا دهیاگھ فھم  ی.و حت دهینفھم دم ی:و شاسیپارس
 .ت اعتماد ندارم:من بھ یک

 ؟ی:اگھ عدم اعتماد تو سرمونو بھ باد بده چسیپارس
 ی و کارتو اشتباه انجام داد  دهیلحظھ بفھمم قلبت تپ ھی دختر خوب اگھ فقط   نی:ببیک

 دهیخودش جزاتو م یو اونطور یچکار کرد رسونمیمبھ گوش سوروک 
 قسم خوردم  ندهیپادشاه آ:من برات بھ عنوان سیپارس

 خب.افراد من حواسشن بھت ھست لھی:خیک
 :من عاشق تو ھستم.و طرف تو.نگران نباشسیپارس

بھ پست  سی داد پارس  یدلگرم شده بود اجازه مرخص یکھ انگار از حرفاش کم یک
ھکتوالس   یاربابزاده برگشت و از اونجا ھمراه گارد راھ کی یخودش و بردگ

 ...شد
. 
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و باھاش حرف  کردیبا برس نرم شونھ مبچشو  رهیت یموھا  اطیبا احت یلیخ یلیا
کنارشون  یمدت  کردنی رو حموم م یدن یداشت وقت یحس خوب  ال یسا زدیم
 شنیپوز رییتغ ستادهیبھ ا دهیاز حالت خواب الای.با اعالم ورود سوروک ساموندیم

..و از سوروک بخوابھ تا تو بغلش زدی م یآروم پشت دن یل یکرد..ا میداد..و تعظ
 ..ادیخواست آھستھ ب

 پسر خوابھ؟ نیا امی:چرا من ھر وقت مسوروک
 ی اومد ری...تو د زمی:اآلن خوابوندمش عزیلیا

 نگاه کرد:اوضاعت خوبھ؟  الیکرد و بھ سا دییتا سوروک
 :بلھ برادرالیسا

 :اآلن تنھامون بذار بعد اون ھمراه رمئو باش کارت دارمسوروک
 کنم یمن ترکتون م یلیا :چشم برادر..ملکھالیسا
 ..کرد یزد و با چشم فشردن ازش خداحافظ  یلبخند  یلیا

 :حالت خوبھ خانمیلیبرگشت طرف ا سوروک
 ؟یتو خوب زمی:من خوبم عزیلیا

کرد طرف مبال:منم خوبم.بچھ رو بده بھ ماما و   شی پشتش گذاشت و ھمراھ دستشو
 ن یخود بش

سوروک  یروبرو  ینشو ماساژ دادنگرد الی کرد و بعد دادنش بھ بغل چ ت یتبع یلیا
 ..نشست

 ردک یطون یش یلی..امروز خش ی:اخیلیا
 ی کنیم ت ی:پرستار کھ بود چرا خودتو اذسوروک

 بھش کم بشھ  میمھر مادر خوامی:نمیلیا
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بزارم پس تا اخر حرفام  ونیرو باھات درم یزیچ خوامیم یلی:باشھ.اسوروک
 گوش بده 

 کول  یبفرما آقا گھیھ نشم د :من عادت دارم بعد حرفات شوکد یخند یلیا
 یش یشوکھ م  شتریب یکم ندفعھیپوزخندز زد:ا سوروک

 :گوشم باھاتھیلیا
 ...:قبل از اومدن تو  منسوروک

 .. و خودیادم ب کی دونمی م دونمیحرفشو با خنده قطع کرد:م  یلیا
 باش ی.پس جد م یمن جد زمیعز یلی:ا سوروک

 ادیپسره لوس قرم  شی:ایلیا
از   یکیزود حرفشو ادا کرد:قبل از تو من با  یلید پس خنبو ھیاھل حاش سوروک

و ر یمسئلھ ا   ھی  د یبا نکھیا  لیسکس داشتم . و حاال بھ دل  یادیبرده ھا مدت ز
 رسھ یکنم اون رو فراخوندم و تا شب بھ قصر م یبررس

 ..فقط گوش داده بود یول شدیم  دهید یختگیبھم ر ی از نفساش کم یلیا
راه  یباز یباشھ من کم ازین دیو شا گردهی ن برم. اول ی:خوب گوش کن اسوروک

 ؟یھکتوالس الزمھ.متوجھ ندهیا یکار برا نی.و اھیبندازم.اما فقط در حد باز
 ..فقط صورتش خشک شد و نگاه کرد یلیا

 ی..خوبیلیفاصلشو کم کرد:ا یکم سوروک
 ..فقط نگاه یلیا

 ملکھ شھ؟  دیپس زد:من..خوبم..خوب..با  یلیبرد کھ ا دستشو
 :نھ وکسور

 :پس؟ یلیا
 .کھ فکر کنھ ھنوز برده منھ نیبھ ا ازهی:ن سوروک
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 ..باز خشک شد یلیا
 ..نیبب یلی:ا سوروک
 ..جز من یبھ کس  دیقطع کرد:متوجھ متوجھ شدم..تو..با حرفشو

 ..یلی:نھ اسوروک
 من برم  شھی ..مستی ن ی..مشکلستین ی:مشکل یلیا

 ..دستشو گرفت سوروک
 ..:فقط بزار برمیلیا

 ..کنم ی اخمش رفت توھم:خواھش م یلیفشرد و ا یکم  دستشو
نخواھد اومد و من بھت   شی کس پ  چی من و ھ نی ب بعد تو یزی.چیلی:ا سوروک
 ..وفادارم

 ..و روشو گرفت دیلبشو گز یلیا
خواست بره سفت لباشو بھ لبش چسبوند   یل یکھ ا  یرھا کرد و دست لحظھ ا دستشو

 .بده نانیھش اطمرو گرفت..تا آرومش کنھ و ب یلیدو طرف صورت ا
 ..بعد اجازه ورود داخل اومد ایھا
 .جدا شد از سوروک یلیا

 نجاستیا ییروشنا نی:سرورم.حاکم سرزمایھا
 خب.برو  اری:بسسوروک

 میرو گرفت و لمس کرد: ملکھ من مھمان دار  یلیا دست
 
 ..حاضر شم رمیتکون داد:من م یآروم سر یلیا

  :بروسوروک
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..چند درجھ ..پشتش بھش بود ھنوزدستایقدم برداشت ا کی کھ  نیھم
 گھی د ینفھمم ول دیبشھ شا انتی:سوروک..فقط بدون اگھ بھ احساسم خدیچرخ

 ..یببخشش ندار
جاش رو قلبم    ست یزخم رو بدن و خشونت ن  نیبدون کھ ا  نمیقورت داد:و ا بغضشو

 ..کنھیم کھیو اون رو ھزاران ت موندهیم
 ..کردیفقط نگاھش م سوروک

 گھید  رمیم....من مندار ی:شوخیلیا
و آروم دم گوشش پچ پچ   دیلبخند زد و صداش زد..از پشت بھش چسب  سوروک

 ..کرد
 ..:رژ لب قرمزسوروک

 لبخند زد  ونیبا چشم گر یلیکرد..ابعد اتاقو ترک و
 
. 
. 
. 

ذرات پخش شده تافت رو تو ھوا حس   ی بستھ بود و آروم بو چشماشو
کت کھ دکمھ   کیجلو برد..و   کش یزدتا ن .مسئول لباس مانکن متحرک روکردیم

  آراستنش ھیو بھ بق دیدر اورد..کت رو پوش یاز الماس بود رو بھ آروم یھا
اونم   رونیموند کھ بالخره اومد ب یلیمنتظر ا یپا گرد پلھ ھا یکردن..تو کمک
بھ تن داشت رنگ موھاش   یکھ کامال از پولک مار بنفش بود و مدل ماھ  یلباس

 ..کرده بود..اومد کنارش جادیا یخاص  یھارمون
 ی شد بای:زسوروک

 م ی :ممنونم..بریلیا
 من یبایدست بھش احترام گذاشت:البتھ ز با
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نور و ھمسرش   نی کرد..با حاکم سرزم ش یقدم عقب ترش ھمراھ ھیبعد خودش  و
 ..مبلمان نشستھ بودن یرو

  دایپ یشھر مسکون ک یھم نوع داخل  یبودم کھ عده ا دهی:شاه سوروک شنحاکم
 سخاوتتون بھ وجد اومد  نی.راستش شھر ما از ا ی و بھ ھکتوالس آورد یکرد

 
 اتفاق افتاد.مچکرم نی:بلھ اسوروک

صورتش  یکک رو یبود با مقدار ییمایو خوش س بندهیحاکم کھ زن فر ھمسر
 ..دیستھ ھست خ  یکم  کنمی احساس م ایلیداد:ملکھ ا یلینگاھشو بھ ا

 ..ادشحواسش پرت بود و سوروک فورا پوشش د یلیا
و   کنھیترش م یفشرده کھ ھر روز قو ناتیبخاطر تمر زمیعز یلی:بلھ اسوروک

 ..کسالت دارن  یبا مردم کم دارید
استراحت  خوامیازت م یھمراه ما بمون یتونیاگھ نم زمیعز یلیداد بھش:ا  روشو

 یکن
 آزردتون کرده می کھ خستگ خوامی:نھ سرورم..من حالم خوبھ.معذرت میلیا

 کھ.من قصد جسارت نداشتم مل دیی:نفرمازن
 کنھ ی.اون با ھمھ راحت صحبت مدی:اکو رو عفو کنحاکم

 ..راحت باشن دیبزار  ستین  ی:مسئلھ ایلیا
. 
. 
. 

کنھ..ھمش پر از   ینشستھ بود و موھاشو باز کرده بود تا احساس راحت  نھ ییآ یجلو
..سوروک  دییجوینداشت..ناخشو م  میدلشوره و استرس بود اونقدر کھ حوصلھ دن

 سرتو خشک کنم  ا ی..بزمیلباسارو برد براش:عز ع یاومد سر رونیکھ از حموم ب
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  :باشھسوروک
 ..دی لرزیمموقع سر خشک کردنش..دستاش  یپرت بود ..حت حواسش
 :بھ اعصابت مسلط باشسوروک

 :مسلطمیلیا
 ست ین ی:کافسوروک

 ی دی و بھم حق نم یکنیباھام رفتار م ینطوری:چرا ایلیا
 دوست ندارم  نویو ا ده یعف نشون م:رفتارت داره ضسوروک

کھ   گفتمی بھت م یمن بود  ینباشھ..تو خودت جا ی :اره ..ضعفھ انتظار داریلیا
 ..با من سکس دا یمرد

 ...زبونش بند اومد یلیکھ ا یبرگشت سمتش..نگاھ تی بانعص با
 ..:فقط یلیا

 نکنھ.بھ نفعتھ...و بھ نفع جفتمون  دایبحث ادامھ پ نی:ا سوروک
 

 ..شد بلند
 ؟ ی..سکس حت گھیاز مرد د ؟اسمیگفت ی:و چروکسو

 سوروک   نی:ببیلیا
 ھیکاف  گھی:نھ.دسوروک

 .:من قصدم از گفتنشیلیا
 ..بود  یزی:قصدت ھرچسوروک

 .. یو اونوقت من حت یزنیداغ کرد:تو راحت حرف م یلیا
 اد؟ی:ادامھ نده نامفھومھ زسوروک
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 :چرا ادامھ ندم؟؟؟؟یلیا

 شھ یھا م دیا:چون حرفات داره وارد نبسوروک
 ..ھا بشم دی باھام کھ بخوام وارد نبا یکرد ی:کاریلیا

 یکھ حرف نزن  دمی:بھت اخطار مسوروک
 ؟ی چ رمیبگ  دهیبلند شد از رو تخت:اخطارتو ناد یلیا
 

 ...ساکت شد  سوروک
بود اسمش   یاون دختره چ ؟؟؟مثلیکنیم  کارمیجلوتر اومد:نھ خب بگو ..چ یلیا

 ؟؟؟؟؟؟؟یقصره و تو شاھ نجایا ؟؟؟؟چونیکن ی رز...مجازاتم م
 ...فقط...ساکت باشیل ی:ادیچشماشو بست و لبشو گز  سوروک

ھر روز   یگفت ادمھیمثل ھمون؟؟؟ھاه!نھ  گھی...بگو دنمموی :نھ...ساکت نمیلیا
 ..مرگ کنم  یآرزو یکنیم یکار

 
رو   یزمان خوب یلی و ا ومدیقدم برداشت بره..خونش داشت جوش م سوروک

بود اگھ پاش   اریتمام ع یروان کینکرده بود فرد مقابلش انتخاب   یباز یبرا
 ..وفتادیم
حقن بھ مزاجت  ؟؟؟؟؟حرفامی ریم ی؟؟؟؟؟؟داریداد زد:کم آورد یلیا

رفتھ بود حرف حق فقط مال توئھ حق   ادمینساخت؟؟؟؟؟آره شاه سوروک؟؟؟اااااا 
 ..مالھیپا ھیبق

 نم کیدرخواست نم گھی ...ادامھ نده...دی لی:اد یکش قیعم نفس
 ..آخر م یبار..نھ دوباره..پاک زده بود س کی ھولش داد با دست نھ  یلیا

 ..اریب نییپا:دستت رو سوروک
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 ش؟؟؟؟یشکن ی:چرا میلیا
 

 ..فراموش کنم کنمیم ی...پس سعستی ن یلیا نی:ا سوروک
بزار  قایدق  یبکن خوادیاز نوع عاقلش...چ!نھ فراموش نم ھیلی خود ا نی:اتفاقا ایلیا
 یکن  یسع خوادیمباشھ..و ن ادتی

 ..آتش فشان پخش بشھ نیھنوز نذاشت مذاب ا یول  شدیاز درون منفجر م داشت
کرده بود رو تند تند   تش یکھ تا اآلن اذ یزیو ھر چ  بافتی تند تند جمالتو بھم م یلیا
 ..کردیحالت زخمشو تازه م نیو با بدتر گفتیم
کنھ ...با   نیگذیلکھ جام یھر از گاھ خوامیبچم مثل تو باشھ...نم خوامی:من نم یلیا
جناب   دم یم  ادیو اون بخوابھ با افتخار دربارش حرف بزنھ...من بھش عشق  نیا

 ....یبکن ینفر...براش ھرکار  کیبھ  یمتعھد  یوقت دمی م ادیشاه...بھش 
 

  کنمی...من تکرار نمیلی ھموز چشماش بستھ بود و لحنش آروم:ا  سوروک
 ...ادامھ نده گمی بھت م یحرفمو..وقت

من   دونمیکھ م  نیھزار بار بخاطر ا یروز زای چ نیا  کنمی :نھ!من تحمل نم یلیا
...سخت تر از بھم خوردن کنھی م تمی گذشتت اذ  کنھیم  تمیلمست نبودم اذ  نیاول

 ...زد ی...پوزخندمیکھ سرم اومده افسردگ  یزی...ھر چمیعروس
 ..بشھ ریکھ د نی...قبل از ادوارمی ...امیلی:ا سوروک

طلب  یچنده وقت یلویعشق ک  ی گی!راست مگمیم یمن چ  یفھمی:نھھھھھھ تو نمیلیا
..چھ  نمیدر خونت ھزارتا بھتر از من...اصال...صبر کن بب انیخود دخترا م یکن

دچار نشم؟؟؟؟تازه اون کھ خانواده داشت    ایھست کھ منم بھ سرنوشت آنال ینیتضم
رفتار   باھاش وونیح ھیمثل   دمیھست؟؟؟؟من شن ین ی...چھ تضمنجایمن دورن از ا

 ؟؟؟؟یھستتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟با منم مثل اون رفتار نکن ینید زد:چھ تضم..دایکرد
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 یشد...تو اون چشما چ دهیصداش کامل بر یلی..استادیا  شیباز کرد..سانت ماشوچش
 ..شد بشینص ی...فقط خفگدید

 ست ین  گھی!دستی ن ینیتضم چیزد:ھ یپوزخند سوروک
 ..از اتاق خارج شد بعدم

 .لکھ اجازه خروج نداره تا خودم بگمم الی:چسوروک
 :بلھ شاه سوروکالیچ
. 
. 
. 

..محکم  کردی لک زده بود..و اطرافو نگاه م یکیتار نی ا  یھنوزم دلش برا  ایسیپارس
 ل یبھ تپش قلب تبد انتشیفکر خ ن یبود و با اعالم ورود سوروک اول شھی تر از ھم

 ..شد
لباس   ریو آماده شو ز دهیبستھ بود و بدن ورز شویمشک  یشالق یکھ موھا یدختر

نھ و قلبش پر از  گفتیگذاشتھ بود...مغزش م  شیبھ نما یسنت یا لھی قب یھا
بلند کرد...مدت ھا  می ...سرشو از تعظ ختیریاشک م دیاحساس شده بود...اما نبا

شو داده بود...پس کو یزندگ یکھ بھش لقب خدا یبودش...تنھا شاھ  دهیبود ند
 !...نفرت

بود...تن  نی رو داشت ھنوز ھم ھم ایچھره دن نیاس تراحس یشک ب یسوروک ب 
 ..ھم بشنون ھیقلبشو بق یصدا  د یصداش کھ پخش شد...ترس

 
 خیشاه تار  نیبھ قدرتمند تر فرستمی:درود مسیپارس

 ا یسیبھ خونھ پارس ی:خوش آمد سوروک
 نی.بنشدیاریب یدن یوشمھمان ن یخدمھ ھا نگاه کرد:برا بھ



741 
 

 ..شاه نشست یاول بھ صندل فیرد یرو صندلبا احترام جلو رفت و  سیپارس
 دمت یند ھیادی:مدت زسوروک

 خوشحالم شاه سوروک  یلیخ  دنتونی:از دسیپارس
.پس  دنھی قابل د  تیجسمان  ی.احوالت از آمادگکنمی گذر نم ھی:بلھ..بھ حاشسوروک

 یسپاس گذار باش  دیبد نگذشتھ.با یکھ بود ییجا
 !ھم ھمون مغرور بود ھنوز
 رو کسب کردم  یدیجد  اتیورم..من تجرب:بھ لطف سرسیپارس

  یخب.فکر کنم زمان خدمت بھ من از اآلن شروع شده باشھ!لبخند اری:بسسوروک
 زد آغاز توست

فرصت   ایداشت بمونھ کنارش؟  نویفرصت ا  یعنیبا تعجب نگاھش کرد... سیپارس
 ..کردن عزم انتقام..!سردرگم شد   زیت یبرا

 یخدمت کن  بھ من  یخوایم ی:اما با چھ عنوانسوروک
 

 د ی کھ بھم عطا کن یگاھیافتخارم ھست..با ھر جا ھی:ماسیپارس
سخن ادا   ییبای ز اتیگرفتھ.و با ادب  ادیدرسش رو خوب   نجایا یکی :سوروک

 .کنھیم
 :مچکرم سرورمسیپارس

 داره؟ قتیکرده..حق شرفتی پ تیمھارت رزم اریبھ من گفت بس ای:ھاسوروک
 ..:بلھ سرورمسیپارس

 د:بجنگاشاره کر ایھا بھ
از دور نظاره گر بود...مھارت  الیبھ وسط رفت...سا ایآماده شد و ھا سیپارس
شکست بخوره و   ایکھ ھا نی اما قبل از ا  کردیم ی داشت برابر ایبا ھا سیپارس

 ...سوال بره سوروک دستور اتمام داد  ریز  گاھشیجا
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 ..سیانداخت و بعد بھ پارس ایبھ ھا یپر معن نگاه
.من تورو بھ  یشیخارج م  یمھارت از مقام برده دار  نیبا ا:برازنده بود.سوروک

 کنمیم  لیتبد  یگارد سلطنت یاز اعضا یکی
فرصت تشکر نداشت   یحت  رفتیم نیی باال و پا یاز خستگ  نسیقفسھ س سیپارس
 ..رو فراخوند ایسوروک از اونجا رفت..و ھا چون

 ..بود نییشرمنده و سر پا ایپشتش حلقھ کرده بود..و ھا دستاشو
 یدار یحی:چھ توضسوروک

 :متاسفم سرورمایھا
 ستم ی:من نسوروک

 بشم  ھی:حاضرم تنبایھا
برده    کی!اونقدر کھ بھ یکن دمی نا ام  خواستیشد.اما دلم نم  یخواھ ھی:تنبسوروک

 یبباز
 :اما سرورم ...من نباختم ایھا

فرصت  کیدر قانون من باختھ. یو برابر ی ...برابر شدینشد روزی:پ سوروک
 .دور شو از جلو چشمم دمیبھت م گھید

 ..بھش بتوپھ از اونجا رفت نکھیکرد و قبل ا م ی تعظ  ایھا
 ..از سرش داشت یو دست برنم شدیاکو م یل یا یذھنش مداوم حرفا داخل

 
درونتو آزاد  یوالیاز ذھنم دور شو..فراموش کن...ھ یلعنت یلعنت  ی:لعنتکسورو

 ..ستی...اون مگھ عشقت ننھیب یصدمھ م یلینکن...ا
 ..تکرار شد ارهدوب
 ...؟ھس ین ی...چھ تضمیرفتار کرد وونی بچم مثل تو بشھ..باھاش مثل ح  خوامینم
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...دستش پوستش  وارید یتو آجرا دیمشتشو کوب م:اه اه اھھھھھھ...با خشسوروک
 ...رفت و خونش معلوم شد...اما طاقچھ ترک برداشت

 ..خون رو پنجش نگاه کرد بھ
خاطره  دیخشم تجد یزشش کنم جا بھتر باشھ برم و نوا دی:شاسوروک

  تیره مغزمو تلکنم وگرنھ مثل خو یآشت لیتبد نویبرم و ا د ی..بانھیکنم...آره..ھم
 ...کنھیم
بود..سرشو   داریبود اما ب دهیرو تخت خواب یلیرو فرستاد بره و داخل شد..ا الیچ

و مھمون لبش کرد و رفت کنارش ت ی...لبخندادیبھ صدا در ن طانش یتکون داد تا ش
 نیرو رو زم ینبود چرا توھم زد رو تختھ...بجا  یکس  یتو تخت ..ول یتخت...ول 

 ..کنار تخت بود
از لمس   یلیساکت بود..سوروکم کنارش نشست ..زانو ھاشو جمع کرد...ا یلیا
 ...زدیحرف م دی اومد...پس با  یبدش م ییھوی

 :حالت خوبھ؟ سوروک
 شب گذشتھ..خوش گذشت؟ مھی:از نیلیا

 ابھ؟ خو ی:دنسوروک
 ..یاومد بچھ ھم دار ادتی:آھا یلیا

 ؟ یدی:چرا نخوابسوروک
 ی ای:سرحال بھ نظر میلیا

 ی دی.چرا نخوابام ی:بنظر مسوروک
 رفت؟ یدوبارتو پذ شنھادی:پیلیا

 ...دختر خوب یش یم ضی:مرسوروک
 کرده بود؟ ر یی:تغیلیا

 نشونت بدم  یصورت فلک ھی تو بالکن.. می:پاشو برسوروک
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 امیم جا ن جی:با تو ھیلیا
 سرده نیرو تخت..زم م ی:پس برسوروک

 لطفا رونی:برو بیلیا
 رون؟یبرم ب دی:چرا باسوروک

 ا یپاک نشده سمتم ن یآلودگ نی ..تا ای.چون امشب آلوده انمتی بب خوامی:چون نمیلیا
 بود داری فقط د وفتادیمن و اون شخص ن  نیب ی:اتفاقسوروک

 نمیو نبتو اتاق تا اتفاق افتاده ر یکرد  ی:منو زندانیلیا
 ..یلیا دهی :رنگت پرسوروک

 رون ی:برو بیلیا
 ؟یبساز والیھ ھیازم   یخوای:چرا..مسوروک

  ھیفقط  یکن ی و دور از چشم من م یکھ کرد ییبھ کارا کنم یفکر م ی:چون وقتیلیا
 نم یبیم بندهیدر قالب فر والیھ

زخم   دنی با شدت دستشو پس زد و با د ی دستشو برده کھ بغلش کردن ول سوروک
 ..زد غین جو خو

بھ   بیاز آس ی...تو حتیکنیم ی:بھ من دست نزن...دست نزن...تو..خود زنیلیا
 ...یترسی خودت نم
 ..ترسمیزدن بھ تو م  بی:از آسسوروک

 ..روووووووونی ...برونی:برو بیلیا
 ...نکن نطوری:ا سوروک

 ..رونی...برو بکنم ی ...خواھش مترسمی:من ازت میلیا
 یلیمنو ا  یزنیمباره کھ پس  ن یچندم نی:ا سوروک
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 ...تورو خدا...توروخداااااروننننننن یرزد:ب غیگوشاشو گرفت و باز ج یلیا
  نیدرونش در حال جنگ با ا یکنھ و از طرف کاری چ گھی د دیفھم یواقعا نم سوروک

 ...آرامش بود 
 ...فعال ای...طرفم ن نجایاز ا رونی:گم شو بیلیا

از تو...منو قادر بھ  ی.و دوراز تو ھست.  یاگھ من اآلن برم...دور یلی:ا سوروک
 ..کنھیم ییزایچ
 ...ھولش داد دی توجھ نکرد گوشھ لباسشو گرفت و دنبال خودش کش یلیا

 ...نکن یلی:ا سوروک
 ...ھولش داد  شتر یب یلیا
 ..ستمی...من صحفھ دارتت نای طرفا ن نی...ا ی:تا آروم نشد یلیا

 ...تو ی:دورسوروک
 اااااا الیببرش....چ نجایاز ا نویا  الی:چیلیا

 ...کردم کاری آروم باش اخھ مگھ من چ یلی:ا سوروک
..خانوادشو یزن خودتو اونطور کرد یکشت گھی ھزار ادم د ی:تو...رزو کشتیلیا

 ..یکشی ...بازم بگم؟؟؟؟؟؟؟منم میکشت
مربوط بھ گذشتس و من تورو محرم رازم دونستم و   نای...ھمھ ایلی:ا سوروک

 ...خھا ی کنیم ینطوریباھات حرف زدم...چرا ا
 ..گمیم ی چ دونمینم  ستی:فقط...برو...من حالم خوب نیلیا

 چھ خواھد شد  دونمی...من برم...نم ایلی:ا سوروک
 ..تا برات..سا.ک  یکنیلختش م  یریچھ خواھد شد م دونم یمن م ی:ولیلیا

 یخواست نوی...من رفتم اما...خودت اھی...واقعا کافھیکاف گھ ی:ددیغر  سوروک
 .فراموش نکن
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 ..نگاه کرد یبا ناباور یلیھ شد و ااتاق بست در
. 
. 
. 

 ...دیخند
 ..یکنیچطور اعصاب شاھزاده رو خراب م نمی !بزار بببخوبھ
 دال؟
 :بلھ سرورمدال
چھ قدر مقابل  نمیبب خوامیدختره خارج نشن...م نیھا بگو کھ از فکر ا منیبھ اھر+

 شاه اغواگرمون ادیعشق کوتاه م
 مشاور اعظم  د ی:ھرطور امر کندال
 ..زد  یزخندپو
 ...با اشارش جادوگرا محفلو خاموش کردن و
 
 
 
 
 

 ..بھ در اتاق نگاه کرد الیسا
 اجازه ورود ندم  یشاه سوروک گفتن بھ کس یجلو اومد:شاھدخت...متاسفم ول ایھا
 .برو کنارستم ین یکس ال؛منیسا
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 سرورم  ی:ولایھا
 ای:بکش کنار ھاالیسا
نشون   گاریدود س ی ..داخل شد بورو چرخوند رهیدستگ الی کرد..سا ت یتبع ایھا
 ..چھ قدر خفھ بوده نجا یا  دادیم

 ..:برادرالیسا
  ی:چرا اومدسوروک

 د؟ ی..نکنھ کسالت دارنیاوردین فیشام تشر ی:سرورم چرا شما براالیسا
 رونیکھ کسالت ندارم.ب ینیبی:م سوروک

 
 ..:سوروکالیسا

 .کنم یاحترام یب خوام ینم رونی..لطفا برو بالی:ساسوروک
 ..:سوروک حداقل بزارالیسا

 ..کجاست یلعنت ای:اون ھاسوروک
 ..رون یب  رمیخب...آروم..آروم باش...خودم م لھ ی:خالیسا

تا افار مزاحم دور  دادی فشار م شتریبا دل پر ترک کرد...و سوروک سرشو ب اتاقو
 بشن

 
من   یلی...ایکنیکھ کردم مثل اتو استفاده م یی..چرا از درد دالیلی:چرا اسوروک

 ...چکار کنم دیبا
 ...ام یکوتاه ب د یبا چھقدر

. 

. 
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. 
بھ خودش   یلیرو نگاه کرد..سر درد داشت خ نھییخورد شده آ یھا کھیت رمئو

و از کتاب خونھ خارج سپرد   گلی بھ م لویفشار آورده بود..بھ زحمت وسا
  ایسیکھ پارس نی داشت...با ا جھیو ھمش سرگ گرفت یپل رو م یشد..نرده ھا

 ..نداشت یما اصال احساس خوببرگشتھ بود ا
 

 ...راه بره رو پل نشست شتری ب نتونست
 ..تابستان صورتشو گذروند یروز ھا  نیواپس  نیتو ا یخنک  مینس

کمک کن بھمون...شاھزداه  ای اتفاقو گرفت..خدا نیا  یجلو دی...چطور باای:خدارمئو
بده  رویبھم ن دهیو خانواده رو چش یبود..حاال کھ طعم خوش  اهیتمام عمرش س

 ...رم یھمھ طالع وحشت رو بگ  نیا یجلو
 ....کرد تو موھاش:ھووف دستشو

 ...کنھ بھ تموم عالم شک داشت  کاریچ دیبا  دونستینم  دادیقد نم ییذھنش جا گھید
 

 ..و آب رودخونھ رھا کرد...تا آرامش بھش داده بشھت خودشو
و فقط بھ  ..تنھا خودش ..فقط نیمشغول تمر سی نگھبان شب بود..و پارس باید

تو  یشد:ھ ک یھمھ مھارت...بھش نزد نی از ا بردیلذت م بایمبارزه پرداختھ بود..د
 ..نجای ا ایدختر ب

 ..ستادیاز حرکت ا سیپارس
 ای ب ی:تو با من کار دارسیپارس

 !انسان کیزد: یباال انداخت و جلو رفت..پوزخند ییابرو باید
 یدار  کارمی:چ سیپارس

 بدم  دهیند یحرکات  نیھمچتا بحال  یدار ی:مھارت خوبباید
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 فنون خودشو داره  یچوبشو رو شونش انداخت:ھر کس سیپارس
 رهیمحافظت قصر رو بھ عھده بگ زادیآدم کی بودم کھ  دهی:ند باید

 تم یمن عضو گارد سلطن یاگھ بدون ی :پس متاسفم کھ ناراحت تر بشسیپارس
از   مدونی نم یکنیبھش زد و پشت کرد بھش ازش فاصلھ گرفت:فکر م  یشخند ین

 ..یحال بھم زن دویت  یک یآدما
 
  نیشاھدخت ا یوقت  خورمی.قسم میگستاخ  زادیبھ راه رفتنش نگاه کرد:چھ آدم باید

 کنم  کتیت کھی مملکت شدم ت
. 
. 
. 

کامال بھم   یلیناتوان شد اونو نزد ملکھ آورد..ا  یدر آروم کردن دن یوقت ماما
..پوشکشو باز کرد ادیبند ب یدن ھیگر کردی و سردرگم بود اما تمام تالششو م ختھیر
 ..بود زیتم یول
 ..ھمش یکن یم ھی..اخھ چرا گرزمی..عززمی:عزیلیا

 ..کردیم ھی باز ھم گر ی..ولدادی م  تکونش
 یی اونجا الی:چیلیا

 وارد شد:بلھ ملکھ مھیسرا س الیچ
قراره..نکنھ   یب یلیخ  ی..دنیکنیدکتر رو خبر م ایاد؟یب  الیسا ی گی:میلیا

 ...عجلھ کنضیمر
 کنم ی:اطاعت مالیچ
در  نشویو س یگھواره ا ی...اخھ تو چتھ پسرکم..نشست رو صندلی:تبم نداریلیا

 ...گرفت  شیگر  گرفت و باز دوبارهبھ دھن کم یآورد...
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 ..اومدن تو عایو پزشک سر الیسا
 ملکھ شدهی:چالیسا
 ...شھی..آروم نمکنم ی م یگرفتھ ھرکار  شیگر  کدفعھی دونمی ...نمدونمی:نمیلیا

 ..بھ دکتر نگاه کرد الیسا
 ..شکمشو ماساژ داد  یقلب کوچولوشو لمس کرد..و کم  پزشک
 ..ستنین ضمی:شاھزاده درد ندارن..مرپزشک

 ..ی...مامان  زمیجان...عز ی..دنشده؟؟؟؟ی:اخھ چیلیا
 ..ست ین یزی کھ دکتر گفت چ ید یشن شھی:حالش خوب مالیسا

 ..صداشونو قطع کرد   ییصدا نیح ھمون
 !خون

 ..کرد  میتعظ الی .ساطرفش. برگشتن
 ...جلو اومد  االیخیمثل ب سوروک
 رون ی:ھمھ برن بسوروک

 ..اول نفر رفت و پزشکم نگران نگاھشون کرد و رفت الیسا
 ..خوابونمشی ...خودم م ی شد داری:چرا ب یلیا

 ..بودم.برو کنار بچھ رو بزار تخت دهی:نخوابسوروک
 ..یکن  کاریچ یخوای:میلیا

 داره بھ خون  ازیپسر ن نی:ا سوروک
 ..بعد دوسال...زوده ی...گفتی :چ..یلیا

 کھ گفتم بکن ی:کارسوروک
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بچم...خون خوار بشھ...اصال  زارمی رو بھ خودش فشرد:نھ ..نھ نم  یدن یلیا
 ...زارمینم

 رهیبم ھیاز گر نکھی سگم نکن.لطفا بچھ رو بزار رو تخت قبل ا ایلی:ا سوروک
 
  ھیبچم  زارم یھ...نھ...من نمرو گرفت... و عقب گرد رفت..:ن  یسفت تر دن یلیا

 ...درنده بشھ
ھست کھ خون  یسرشت دن  نیا دسی فایپدرش درندس دفاع تو ب ی:وقتسوروک

برطرف بشھ  دیبخوره...پس بچھ رو بده بزار آرومش کنم...اون عطش داره با
 ..حرفمو گوش کن کنم ی ..خواھش میلیا
 ...ھیقرمز شده بود از گر یبا وحشت بھش نگاه کرد دن یلیا

شو من بلدم...بزار :راھد یکش یقیتکون داد و نفس عم یسرشو با کالفگ  سوروک
 باشھ؟  میزنیپسرمون ھالک نشھ...بعدا حرف م

 ...دی شنی..انگار نمکردی نگاه م یبھ دن  یلیا
 ...یلی:ا سوروک

 دستت بھ بچم بخوره  خوامی....نم خوامی:نمیلیا
 شھ ی:پس نذار دستم بھ مادر بچم بخوره چون بد مسوروک

 
 ی:دنیلیا

 ..دمی رو نم...
 ..کردیکھ نھ ھق ھق م ھیگر

 تو چت شده ایلی:ا سوروک
 ....اصالھ یقض نیبا ا امینم ؟کناریفھمیبچم خون بخوره م خوامی:نمیلیا
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 ..گمیم یچ یستی:پس متوجھ نسوروک
قرمز شده بود و پوستش   ی و رو تخت گذاشت..دن د یرو قاپ یحرکت دن ھی تو

 ..کبود
 ..یردکی خفش م ی:داشتسوروک

 ..بر در آورد...و آماده کرد بکشھ رو پوستش زی ت  ھی بشیداخل ج  از
 ...راھتو بره  خوام یکرد:از خون خودت بھش نده...نم ش یشیآت یلیلھ امج کھ

با ترس   ی لیبر رو تو دستش چرخوند..ا زیزد و با آرامش جلو اومد ت  یپوزخند
 ..کرد نگاھش

 ..:چک..ایلیا
از خون من  دینبا یگی.تو راست مزمی عز یلیا دمی :دارم حرفتو گوش مسوروک
 ..یبھ جون بخر دی با مییزایچ ھیتو بشھ  ھیشب  یاگھ بخوا یبخوره!ول 

 ..زد بھ پشت گردن و موھاشو گرفت چنگ
 ...گردنش و رو ترقوش برد ریپوست ز کیبر رو نزد زیت

 تر بشھ؟ یمامان ھی:نظرت چسوروک
 ..:تو...رو..خیلیا

 ..شد  غشیگردنش منجر بھ ج سوزش
بر رو با زبون پاک کرد و چند قطره تازشو برد  زیخون رو لبھ ت  سوروک

کم کم   یدن ھیسرشو گرفت و خونو بھ خوردش داد...گر اط ی..با احتیدن  کینزد
 ...کردیت مزمز م...و قطع شد و بجاش داش

صحنھ خشکش زد...پاھاش توان   دنیگذاشتھ بود و با د  یدگیدستشو رو بر یلیا
 ..نداشت ستادنیا

 ...باز  کردیطلب م یدن
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  یشتری صدمھ ب خواست یانداخت:سرشو تکون داد ...نم یل ینگاه بھ ا سوروک
 ..رو برد و از اتاق خارج شد یدن و...بزنھ

ذات  یجلو  تونستیروز گذشتھ بود اون نم  نیچند یلی ا یناک برااون شب ترس از
سوروک  داشت..  لیبھ خون تما ریاز ش شتریکھ ب یپسر رهیپسر کوچولوشو بگ

با حرفاش  ی لیاما باز ھم ا کردیم  ل یبھ محبت تبد یل یمقابل ا تشویتمام مدت عصبان
 ..آمپر بچسبونھ خواست ی...کم کم مکردیم تش یاذ

شک داشت کھ نکنھ    کردیاومد ازش سوال م یکھ طرفش م یبھ ھرکس ایسیپارس
 یلیکھ ا بود یبھ انتقام فکر کنھ وقت خواستیم یباشھ...تنھا زمان دویت یاز طرف ک

  ی..فقط قلبش بھ تپش می..فارغ از اون تو ھر زمانشد یم دهیھمراه سوروک د
 ی عسل فرستاد...کم کار اهبھ عنوان م یرو بھ سفر   الیافتاد...سوروک رمئو و سا

داشت نفسش رو  ازیزن ن کیمھمش بود و ھربار کھ بھ  یاز دغدغھ ھا یکی یلیا
 ش ی نجر بھ ضعف و خستگم نی...و ھم زدی و ھمھ رو پس م کردیکنترل م

چرا   دونستی..و خودشم نم کردیمحروم م یھم گاھ یدن دنیاونو از د  ی لی..اشدیم
 رابطش با سوروک ھمش در تزلزلھ 

 
  کردیخودش پنھان شده بود داشت ترجمھ م یکیاز عصر ھا کھ باز تو تار یکی
 ..اجازه ورود خواست ونیرو کھ بک ھ  یکتاب باستان کی

 :داخل شوسوروک
 کرد:درود برشاه  م یداخل شد و تعظ  ونیھ بک

 ن ی:درود بھ بک وفادار.بنشسوروک
 ..و کنارش نشست ختینشست و سوروک قھوه ر ونیھ بک

 ی ایباعث شده ب ی:چسوروک
گرفتم بھتون عرض ادب کنم و   میبرگشتم.تصم  تی:سرورم من از ماموربک

 از قصر و شما واقعا سختھ یحالتون رو بپرسم.دور
 بود؟ زی آم تیموفق تتی. اوضاعت خوبھ ؟ مامورزد:مچکرم   ی لبخند
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 می:بلھ سرورم کامال.ما معدن الماسو کشف و تصاحب کردبک
 :کارت خوب بودسوروک

 در سالمتن؟  یاھزاده دن:شبک
 :بلھ خوبھ سوروک

 کنم یمقدرتمندتر شدنشون دعا  ی:برابک
 ..:ممنونم ازت سوروک

  ش ییبھ تنھا کرد و سوروکواتاقو ترک ونیگپ زدن بک ھ یاز کم  بعد
مرتب پسش  یلیسپرد...سرش احساس سوز داشت..خانم دکترش نبود..ا

تک  یداره تالف ایدن رد کیفکر م یبھ شکالتاش گاھ یداشت حت ازی..بھش نزدیم
بد بشھ  خواستینکنھ م ھیگر خواستی...مارهیکھ کرده رو سرش درم ییتک کارا

 ی..و ک ختیش فرو ر...و ھمراه اشکش خودختیو اشکش فرو ر دیلباش لرز یلو
 کنھ ھیگر زادیآم کی ی ..برایسوروک افسانھ ا کردی فکرشو م

 
. 
. 
. 

بود   ناشیھاش کھ حاصل تمر یکبود  یبھ جا نھیی آ یحمام رفتھ بود و جلد سیپارس
 ..کردینگاه م

..بزرگ تر    دیرو پوش شیرزم یرھا کرد خشک بشھ..و بعد لباس ھا موھاشو
ساختھ بود...وارد   یمحافظ قو   کیاز خودش  لحن بچگانھ نداشت گھیشده بود...د

 ..الیو محافظ چ یو کالسکھ دن یلیمحوطھ شد ا
 بدنم ازت متنفرم ی :اندازه تموم سلول ھاسیرسپا
 ... اخر گشت زدنشو نگاه کرد تا
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ھر بار  شیبایدر رو براش باز کرد...ز تریسوروک برگشت داخل و پ نیماش
 نکیاون ع ریپوستش از ز   یدیه...سفبھ عروج بره و برگرد سی پارس شدی موجب م

رو   یکھ ھر زن  یکلیبود و لباس خوش فرم...و ھ صیھم قابل تشخ  یآب شھیش
 ..کردی منقلب م

 ...شم؟ ی..آخھ چرا ازت متنفر نمرم ی:من کھ ھومدم ازت انتقام بگسیپارس
 ..رفت تو قصر کراستیبھ اسقبالش نرفت؟چرا اون  یلیتعجب نگاه کرد چرا ا با

 ..بھی:عجسیپارس
 ؟یچطور سیپارس یھ

 یتو خوب گلیزد:سالم م ی لبخند
 دمیبرات گل چ ای:اوھوم.بگلیم

 ...ی:مرسسیپارس
 ی :راستش خوشحالم برگشتگلیم

 ..داشتم و خودمم خوشحالم یخوب  یدوستا نجای:من اسیپارس
 شرتیسو یشکم یجلو  بیو دستشو برد پشت موھاش..بعد کرد تو ج دی خند  گلیم

 ..قرمزش
 قشنگ شده..ھمش قبال از شب و سرما خستھ بودم نجایا یل ی:خگلیم

چطور شد کھ  ی...ولرونھیب ی ایدن ا ی:ھمھ جوره قشنگ بود...اآلن شبسیپارس
 روزه 

 .. اومدن شاھزاده ای:بعد بھ دنگلیم
 ..:آھاسیپارس

 ...یکنیم نیتمر یوقت  یخوشگل یلیدختر تو خ کنمی ھمش نگاه م ناتتوی:تمرگلیم
 ی مرس:سیپارس
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 ..دارم ی..من بھت کشش خوبمیباھم خوشبگذرون ویمدت ھی:گلیم
 زیو عالقھ بھ چ نمیبی من تورو فقط بھ دوست م یلحظھ نگاھش کرد:ول ھی  سیپارس

 ..ندارم ی ا گھید
 ..سرشو تکون داد متوجھم گلیم

 کرد یشد و خداحافظ  بلند
 شتمسوال دا  ھی...گلی:م سیپارس

 :خب بپرس گلیم
 

کارو  نی ا ایلی..چرا ملکھ استیملکھ ن فیوظا:مگھ استقبال از شاه جز سیپارس
 نکرد؟

 ؟ یدی :مگھ نشنگلیم
 وی:چ سیپارس

باھم  یخدمھ ھاش گفتن حت کنھی با شاه سوروک معاشرت نم ھی مدت یلی:ملکھ اگلیم
کنھ   یچیرو کھ سرپ یوگرنھ شاه سوروک ھرکس عس ی شا گمی البتھ من م خوابناینم

 ..چرنده مگھ نھ؟ کنھیمجازات م
 ..بود تو فکررفتھ  سیپارس

  گم ی..من موفتم یھا...تو درد سر م یدی حرفارو از من نشن ن ی...اسی:پارسگلیم
 ھیکھ شب دهیعالقھ نشون م یلیبھ ملکھ ا یدروغھ چون شاه سوروک بھ حد

 من برم کھیافسانس..خب د
  یرفت چشماش پر از آب شد:چھ کرد گلی م یراحت...وقت التی:برو...خسیپارس

 .دهیبچھ ھم از تو د نیا یسوروک...کھ ..عشقو حت
 

 ..چمن رو زانو افتاد یفشرد..رو قلبشو
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گذاشت و اونم سرش تو کتاب بود..با نبودن  ییرایسوروک پذ یبرا خدمتکار
خلوت تر بود..حوصلھ کتابم نداشت سرشو بھ عقب خم   یلیو رمئو قصر خ الیسا

شت داخل  برگ  یلی...احساس کرد کھ انھیغمو ازش نب  یکرد و چشماشو بست تا کس
 .ومدیو رفت سمت پلھ ھا...طرف اون ن

 ای:ھاسوروک
 :بلھ سرورم ایھا

 شم یپ اری:پسرمو بسوروک
 :چشم سرورم ایھا
 

بھش نگاه   رهیغوش پدرش دادن..خرو بھ آ یبا ماما برگشت ..و دن ایبعد ھا یکم
 ..کرد..و بوش کرد

  یتنگھ پسر کوچولو...با اون چشما یل یمامانت خ ی :دلم براسوروک
 ..بھ مادرت انتقال بده موی نگت...حس دلتنگخوشر

 ..شھ از بچش دلکند یاحساس شتریب  نکھی...قبل ادینرم دستشو بوس یلیخ و
 گردون سوروک؛برش

..سوروک حس پدر ستادیانجام داد دستورش رو...و دو مرتبھ بافاصلھ ا ایھا
 ...کردی باھاش دست و پنجھ نرم م د ی..اما باکردیم ینی رو شونش سنگ شدنم

 ..اون سکوت مرگبارو شکست ایاھ
 :سرورم حالتون مساعدهایھا

 :بلھ خوبمسوروک
 ..کنم ی...خواھش م دیردا ازیبھ استراحت ن  کنم ی:سرورم احساس مایھا

 یباش ستادهیا  ستین ازی..نی.مرخصیممنونم کھ نگران ای:من حالم خوبھ ھاسوروک
 زارم ی:تنھاتون نمایھا
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از اشاره  ایاومدم و بزرگ شدم...و ھاجملھ گفت:من تنھا بار  کیدلش فقط  تو
 ..بره د یبا دیدستش فھم 

 یچ  سایبست...دستاشو رو بھ پشت رھا کرد..کھ احساس کرد:پارس چشماشو
 ی خوایم

 .شاه سوروک یچیجلو اومد:ھ یقدم سیپارس
 خوبھ؟ حالتون

 ؟ی داشت ی:بلھ خوبم.کارسوروک
 نمتون یبیسرشو انداخت:سرورم...خوشحالم کھ باز م  سیپارس

 :ممنونم سوروک
 نم؟ ی:اجازه دارم بشسیپارس

 .بروی:نھ اجازه ندارسوروک
 ...کرد...خودش موند و خودشاونجارو ترک  س یپارس و

ترت  ی کھ نکشتت فقط قو یزمزمھ کرد:آروم باش سوروک...درد آھستھ
...نگرفتم ...  م ی...شایل یا امیکنار ب ید یمکھ بھم یچطور با درد دونم ی...ومن مکنھیم

 صفحات کتاب ریز یصدا پنھان ی...ب ستیگردومرتبھ 
 
 
 
شد و طبق معمول ھمھ جمع شدن..سوروک در راس نشست  دهی بزرگ غذا چ زیم

 ..بود ی خال شونی و رمئو صندل الیکنار دستش..سا  یلی.. ا
 :نوش جانسوروک



759 
 

 ھی یسوروکم ھر از گاھ خوردی تو سکوت غذا م یلیاکردن بھ غذا خوردن  شروع
ممنون کوتاه   ھیفقط  م یل یا زدیو بھش لبخند م یلیو بشقاب ات زاشتیگوشت م کھیت
 .گفتیم

بھ اتاقش برگشت   می لیسرگرم کار خودش شد ا یکردن  ھرکس رو کھ تموم غذا
 یل یشد و دو مرتبھ راھشو سمت اتاق ا  مونیسوروکم بھ طرف اتاقش رفت.اما پش
 ..ندخویرو م یمقالھ ا ھیداشت  یلی گرفت..در رو باز کرد و داخل شد ا

 امشب یکم غذا خورد یل یشد:خ کی نزد بھش
 مم یسرش تو برگھ ھا بود:رژ یلیا

 ھ یچ یبرا میرژ زمیعز یستیچاق کھ ن ی:ولسوروک
 ..:الزم بودیلیا

 ..مرتبھ سکوت دو
 ؟ یگردیم ی زی:دنبال چسوروک

 زه ی:اره.تو دست نزن کھ بھم نریلیا
 رنمی:دست نمسوروک

 ؟یدار  یا گھی:کار د یلیا
 اتاقمون..فاصلھ بستھ:برگرد سوروک

 ام ینگاھش کرد:حوصلھ داشتم م یلیا
 ازم نمونده یزینگاھم کن..چ  یلیدستشو گرفت:ا سوروک

 ..بھش نگاه کرد یلیا
 ..کن  سشی. خودت راست و ر ستیمشکل من ن  نی:ایلیا

 ..با تھجب نگاھش کرد سوروک
 کنم  دایحتما اون برگھ رو پ  د یبا یبر  شھی:میلیا
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 ..بلند شد  سوروک
 .نھ نیاز ا  شتری:مدارا کردم.بوکسور

 ؟یکنی م کاری:مثال چیلیا
 ی ایاتاقمون منتظرتم.بھتره کھ ب گھی:دو ساعت دسوروک

 امینم  ی:تا دستور بدیلیا
.اگھ  یبگ یچ یفکر کن ینداره چ تیاھم ی.برایگرفت دهی:درخواستمو نادسوروک
 .ندارم یشوخ چیعشقم.و ھ ارمتیم  یای.نچ یکھ ھ یایخودت ب

 ..و گرفت رفتراھش  بعدم
 .با اون اخالق خوبت ام ی:معلومھ کھ نمیلیا
. 
. 
. 
تو  یزدگ خیشد..احساس  دیدو فرکانس بود ناپ  روین یباز کردن چشماش ھرچ با

 ..ساعت بشھ ۲مونده بود تا  قھی..چند دق کردیسرش م
 ا یب ای:ھاسوروک

 :بلھ سرورم ایھا
 ..:اطاعت قرباناینجاھایا اری:پسرمو بسوروک

  یو ماما با دن ایشد و کتاب ھارو بست در بالکن رو باز کرد..ھا جا بلند   از
 ..برگشتن
..نگاه  زدیداشت انگشتشو مک م  ینازک رو از روش برداشت..دن یپتو سوروک
گذاشت..چشماشو   شیشونیرو پ کشوی بھش انداخت..دو انگشت کوچ  یپر مھر

  کیخودش  یکار  نیشد..بعد ا  دیظاھر و بعد ناپد یرنگ ی بست..اشعھ صورت
 ..گرفتش ایلحظھ تعادلشو از دست داد کھ ھا
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 نننننی:سرورم خوبایھا
 ..دستشو کنار زد:خوبم و ستادیا  سوروک

آھستھ سرشو  یلیزد و خ  ینتونست خودشو کنترل کنھ و لبخند  دیکھ خند یدن
گرفتھ بود بھ   ادیاما اون  کردیم   جادیموجود بدجور عالقھ درونش ا نی ...ادیبوس

 ..ابستھ نشھاز حدش و شی ب یزیچ
 دش ی:ببرسوروک

 ..و دستورشو انجام داد  ایھا
 یلیدم اتاق آرزو کرد کھ ا دیساعتش نگاه کرد..در اتاقو بست و خارج شد..رس بھ

  ..داخل باشھ
 کھ گفتم داخل اتاق درست شده؟ ییرای:ھانا پذسوروک

 :بلھ سرورم ھانا
و با رنگ روشن  ییبایرو حس نکرد اما بھ ز یلی عطر ا یاتاقو باز کرد..بو  در

 ..ا شمعگل رز پ پر شده ب یآراستھ بودن اتاقو و کل
خودتو حاضر  ی دار یا ی...تو ممونمی ھم منتظر م گھید  قھی:چند دقسوروک

 ...یکنیم
 ..نشست و دستاشو مشت کرد و گره زد و سرشو روش گذاشت زیپشت م رفت

 
 ...رفتیجلو م زمان

 ..دنی رقصیپرده با باد م یھا ریحر
ذوق   نقدریوقت ا چی نگاه کرد..اون ھ شدنیکھ آب م ییند و بھ شعھاچرخو سرشو

 ...نداشت کھ بدون عالقھ بھ گل تمام اتاقو پر از گل و شع کنھ
 کرد یم  تشی اذ سشی...نھ در واقع خکردیم  تشیاذ  چشماش
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حرفشو  زشیعز یل یپس چرا ا دادیم یادیشمعا خبر از گذشت زمان ز سوختن
داشت سرشو  دوستش نداشت...بدجور افکار گھیگوش نداده ود؟نکنھ کھ د

  ینطوریبود کھ ا یوفتھ؟کسیب  نیبود کھ حرفش زم یی.مگھ سوروک کخوردیم
 بشھ؟ نیصبر کنھ و بھش توھ

کرد و بعد تموم شد..درست مثل  یروشن  یتالششو برا نیجلو چشمش اخر شمع
 ..صبر خودش

 یچھره ب کیاز آرامش و غم نبود فقط  یخبر گھی ...اشکشو پاک کرد..دپاشد
 !احساس و حساس

 ...بود ھیو ھد کی..کھ روش پر از گل رز و کزیداد بھ ھمون م ھ یتک  پاشد
 ..شاخھ گل رو برداشت از قشار انگشتش شاخھ شکست ھی

 ای:ھاسوروک
 ..داخل شد ایھا

 ار ی ب  نجای:ھمسرم رو بھ اسوروک
 .. :سرورم ملکھایھا

 ارشی:ھرطور الزمھ بسوروک
 .برگشت و اعالم کرد ورودش رو ایرد کھ ھانب  یموند طول منتظر

 .ھا لغوه داری و ھمھ د دی کس نباشھ صدام نکن چیتو برو و ھ ای:ھاسوروک
 ..بدون چونھ زدن رفت ایھا
 ؟واقعا؟مجرمم؟یفرستی:برام مامور میلیا

 نینگاھش نکن.لطفا بش دگاهید نی:با اسوروک
 ..کھ بھش اشاره شد  ینشست رو مبل  یلیا

 ..بود ستادهیھنوزم ا  سوروک
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 ..دینپرس یزیچ یشده نگاه کرد..ول  نییبھ اتاق تزئ یلیا
 :چھ مدتھسوروک

 ی:چیلیا
 م ینبود نجای:کھ اسوروک

 دونم ی:نمیلیا
 ھیثان ۲۰و  قھیدق ۴۹ساعت و  ۸روز   ۱۲: سوروک

 ؟یحساب کرد ی:واقعا؟نشستیلیا
 حساب کردم دهی: دراز کشسوروک

 گذشتھ  ادی:واقعا زیلیا
 ییبای:چھ لباس زسوروک

 ھیچ یبرا نای:ایلیا
 یچی:ھسوروک

 ھ؟ یمناسبت  یکن زمیسوپرا یخواستی:میلیا
 ھیمناسبت دیتو شا یبرل ستیمن ن  یمناسبتا  نی:ب سوروک

 ..بود  نیسنگ
 ..زد و پاشد یپوزخند یلیا

 ؟ ی:من گفتم پاش سوروک
 ؟ی تو بگ دی:مگھ بایلیا

 نی:بشسوروک
 ... نشست مرتبھ دو یلیا

 دو سال  بای ...تقرمیشناسیھمو م ھیدایما زمان ز یلی:ا سوروک
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 :ارهیلیا
  تیو در نھا یآدم بھ من شد نیتر کی...تو کم کم نزدادتھی:خب خوبھ کھ سوروک

 ..خط قرمزم یشد
 ..داد ادامھ

کھ  ی.زنیھست یلیمن ا  ی ..تو برانا یا  یھمسرم .مادر فرزندم..اما جدا یشد
 ..عاشقش شدم با تمام وجود

 ...کردینگاه م یلیا
بچھ خوشحال باشم با   ھی تونمیم یو حت کنمیمن بخاطر تو خون بھ پا م:سوروک

 ..یتوت فرنگ  یو آبنبات چوب یلباس رنگ 
 ؟یدار ازین نھی ا می نیبب یخواست نکھیا  لی:دلیلیا

 ایلیا ھیحرف من چ یفھمی :متاسفانھ نمسوروک
چون دوستت دارم چون با   یینجای .اکنم ی.من بخاطرت ھمھ کار مگمیفقط دارم م من
بودنت  نجایا  لی...دل ذارمیچون من جونمو در گرو حال تو م یینجای..ایمتفاوت ھیبق
 ...عشق منھ ستی من ن ازین
 ..:عشقیلیا

بھت صدمھ بزنم من بھ خودم  خوامی...من نمیمن قلب ی...تو تویلی:اره اسوروک
فروکش کنھ..من تورو دوست دارم بچمونو دوست دارم   تمیتا عصبان زنمیصدمھ م

..اگھ فقط احساس کنم کھ ازم کنھیم  رییتغ نایدوست دارم...اما ھمھ ا مویزندگ
 یدور

 ؟حرمیدار یحیچھ توض یچ یمن سر کرد یدورازده روز رو ب  نی :پس ا یلیا
 سرات؟

 تمومش کن  یلی:ا سوروک
..حرمسرام لنگھیکار م یجا ھی  یکنیم ی رو تو اتاق زندان نھ؟منیا ری:خب غیلیا

 ..ھست سینباشھ اون دختره پارس
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 ..جانم یلی:ا سوروک
 حرف حق رد خور نداره جناب شاه گمی :قبال گفتم بازم م یلیا

 ؟یخوای م  نوی:پس اسوروک
 روی:چیلیا

 :کھ من سوروک نباشم و شاه باشم سوروک
  شھی تو خونتھ و عوض نم یکھ ھست  یزی:چیلیا

 ..:باشھسوروک
 ..روشو برگردوند یلیا

 ای:ھاسوروک
 ..نبوده ییود..پس دعوانب  ختھیداخل شد..اتاق بھم ر ایھا

 .:ملکھ رو بھ زندان من تو قصر ببرسوروک
 :ملکھ رو؟ ایھا

 :آره سوروک
 حیزندانو ترج ایھا م ی.برکنم یخواھش کنم ازت؟نھ نم یاخویم  لمای:و البد مثل ف یلیا
 بمونھ ادتیلحظھ رو  نینقطھ رو ا نی.فقط سوروک ا دمیم
 

 باشھ.ببرش   دتای.تو ھم یبود کھ حرمتو شکست ی:اره نقطھ اسوروک
 ..رفت ایزد و ھمراه ھا یپوز خند یلیا
کھ بود رو با چنگ و پنجھ و مشت پاره   یرفتنش...خشم بھ جونش افتاد و ھرچ با

 پاره نابود کرد...قلبشو ھم چنگ زد و نشست
. 
. 
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. 
 ...گوشھ لبش نشست ی لبخند

 ...خوب بود یل یدال..کارت خ نیآفر
داشت بود رو بر دهیارتباط گرفتن چ یھ براک یشد...ھرچ دیکرد و ناپد   م یتعظ  دال

آورد...احساس   یدنی خلوت ھتل شد..نوش  اط یکرد...وارد ح دی تمد  ششویو رفت آرا
 ..داشت تیرضا

 .. یاومد بالخره
:اره د یخند ال یکرده بود سا یباز بالینفسش بند اومده بود از بس تو ساحل وال رمئو

 برهیطول نم  ادی گفتم کھ ز
 وفتاده؟ین یبود اتفاق :خب اوضاع چطوررمئو

تارزان گفت ھمھ  یخوب بود برادرم نبود باھاش حرف بزنم ول ی:نھ ھمھ چالیسا
 رومراده یچ

با تو تو  یکھ روز دمی دیبا حولھ دور گردنشو پاک کرد و نشست:بخوابمم نم  رمئو
 ..باشم س یسواحل اتالنت

 ......منم خوشحالمال؛ارهیسا
. 
. 
. 

..کھ کردیبود..بھ دور دست ھا نگاه م یتو نگھبانصبح نشده بود..و امشب  ھنوز
 ..رفتیبود اما اون بھ طرف رودخانھ م ادیز یلیمتوجھ سوروک شد فاصلھ خ

 ..کرد دنیقلبش شروع بھ تپ بازم
 ..شده و حال چشماش خوب نبود رهیآب خ انیبھ جر سوروک
 یخوایم ی:چسوروک
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 :حالتون خوبھ سرورم؟ سیپارس
 ی چرا اومد نجای:ا سوروک

 ..دمتونی :گشت شبانھ ھستم..دسیارسپ
 :بھ کارت برسسوروک

 کاش داشت یموندن نداره اما ا  شتریاجازه ب دونستیم  سیپارس
 ..ستادیلحظھ ا ھیکرد و برگشت بره... می تعظ 
 :شاه سوروکسیپارس

 ھی:چسوروک
 تجربھ کردم میدوران خودمو تو زندگ نیبرم سخت تر  نم یکھ فرستاد ی:مدتسیپارس

 :بابت؟سوروک
شاه من  ریمثل زھر بود..شب بخ دنتونیدستشو مشت کرد:دور و ند سیپارس
 سر پستم   گردمیبرم
 ..کنھ رفت دا یسوروک فرصت جواب پ  نکھیا قبل

رو تصور کرد..باور  یلی...چشماشو بست..انیرو زم نھیوادارش کرد بش سردرد
 ..برسھ بھ تصور کردنش  دنشیکردن براش سخت بود از بوس

کردن براش   ھیگر گھیاشک مزاحم خارج شد..د ھیشو بست و  و چشما د یکش ینفس
 ..شدیم لی تبد یسیتند تند بھ خ یلیمحال نبود بغضش بخاطر ا

بود و حاال داشت مثل پسر بچھ  نیسرزم ھیرو پاش گذاشت...اون پادشاه  سرشو
محال بود بتونھ آزارش  یول یلینداشت چکار کنھ با ا می..تصم کردی م ھیھا گر

 بلکھ خشمش فرو کش کنھ   نتشینب کرد یدان کمک مبده..فعال زن
 ..جلوش ظاھر شد ایزدن آفتاب بھ سمت اتاقش برگشت کھ ھا قبل

 :بگوسوروک
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 ..تا شما م ینکرد ی..ما اقدامننیرو بب ی دن جنابیعال خوانیم :شاھزاده..ملکھ ایھا
.و نیتخت نرم بد بی ترت یلیا  یمادرش ببر.و برا  شیرو پ ی قطع کرد:دن حرفشو

 خوب یغذا
 :بلھ سرورم ایھا

 ی بر یتونی:م سوروک
ھم نبود تا   الیسا کردیم ادیز یخستگ ھی اتاقو باز کرد و رفت داخل احساس  در

اجازه وارد اتاق بشھ و با حس خواھرانش کمک کنھ بھش..خستھ   یمثل ھربار ب
 گھی تھ گلوش قلقلکش داد و چشماش سوخت..د یزی..چیبود و رفت تو تخت خواب

 یگذاشت و قطره اشک مراش..سقفو نگاه کرد و نرم پلکاشو رو ھشده بود ب یعاد
دوست نداشت در  یچشماش گذاشت انگار حت یھمراھش روانھ شد...ارنجشو رو

 ..ننشیبب نطوریاتاق ا واریو د
 
. 
. 
. 

  زدیرو تراش م یبود و با چاقو شاخھ درخت دهیدرخت دراز کش یرو سیپارس
ھ و ب  کردیسرشو بلند م یبود کامال .. گاھ  و قومشون مرسوم لھیقب یکار تو نی..ھ

مربوط بھ   شیفکر ادیتو فکر ..حجم ز رفتیو باز م کردی نگاه م یآسمون آب
بود پنھان   جبورکھ م ی..عشقدی سوروک بود نھ انتقام بھش بلکھ حس عشق شد

و کھ بره بھ سوروک بگھ دشمنا کمر بھ قتل عام خودشو  زدیبھ سرش م ی..گاھکنھ
 مان یبود پش ش یتو زندگ یلیبھ اسم ا یاون دختر نکھی اما با فکر ا و مردمش بستن

 شد یم
  نیتمر دانیم یو راھ دیپر نییاز درخت پا ایگارد بھ دستور ھاتموم یجمع آور با

نگاه  یود خودشو بھ جمع رسوند و گاھز  سیشروع کرد و پارس ناتویتمر ایشد ھا
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ند روز قبلم کنارش اومد  بھ چ  یدختر کردیاز محافظا نظرشو جلب م یکی رهیخ
 ..بایبھ اسم د یدختر

. 

. 

. 
با   کردیو شعر رو آھستھ براش زمزمھ م داد یرو آروم تو بغلش تکون م  یدن یلیا

 ..کھ پر از احساس مادرانھ بود ییصدا
 ..یخونیقشنگ م یلیخ

..فکر کرد کھ د یند  ویشد..اما کس رهی از خوندن برداشت بھ در زندان خ دست
 ...االتھیخ

 ..د یمکینگاه کرد کھ داشت انگشتشو م یبھ دن رهدوبا
بازم گوش فرا داد بھ  یسنگ واریاون د  یاز رو طاقچھ بلندا سوروک

بمونھ اما ھربار خودشو کنترل  ھیسا  کی ھینگھ شب یزیچ  خواستمیصداش...م
 زدیو حرف م ردکینم

 یلی ا نکھیا یدوست داشت اما دلش لک زده بود برا یلیبا بچشونو خ یلیا  یصحبتا
کرده بود اما در واقع  یرو زندان یلینرم رفتار کنھ درستھ ابا اونم گھی د کباری

  نییو اروم پا اوردیتاپ ن گھی..دکردیبودن م ی احساس زندان شتری خودش ب
 ..شدیظاھر م ییجا ک ی یبلند رو  شھیھم  شناختشیتعجب نکرد م  ادیز ی لیاومد..ا

 ..ینگاھشو گرفت و داد بھ دن  دنشی با د اما
 ؟ ی:خوبروکسو

 !نداره یتفاوت کھ ھوا خور نیبا ا  گھی:زندانھ دیلیا
  ھیسرشم تک واری داد د ھیشد و کنارش نشست و تک کیبھش نزد یکم سوروک

 ..داد
 شدم   یدم زندان:منم تو خوسوروک
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 ؟ یدی:شعار میلیا
 ..بود دایکھ تلخ بودنش پ  ی..خنده ادیخند  سوروک

 :خنده داشت حرفم؟یلیا
 ..قورت داد یبھ سخت..بغضشو لی:ا سوروک

 ...کردم  کاریمگھ من چ  یشیازم دور م جرا
 یکرد کاریچ یفھمیم نیرو بب نجایا نی:من بب یلیا

 .. کھ یزد ییشدم..اخھ تو حرفا ی:فقط عصبان سوروک
 راستھ  زشی..چون ھمھ چرمیگی :حرفامو پس نمیلیا

 ...ساکت شد و روشو برگردوند  سوروک
 و زندانم راحت باشم حداقل بزار ت رونیب یبر  شھی:میلیا

 ..بھش کرد و بعد خارج شد ق ی نگاه عم ھی  سوروک
 
 
 
 

 نیاز ا یادیبھ قصر برگشتھ بودن و ارمغان ز شد یم یو رمئو چند روز الیسا
سفر با خودشون آورده بودن رمئو آروم و قرار نداشت و ھمش نگران بود پر از  

بود از   دهیر برشده بود کھ انگا یز سوروک خوب نبود جوراضطراب حال و رو 
اجنتاب  یدن دنیداز  یگاھ یحت کردیشکستھ ترش م یل یاون از ا ی دور ایدن
 ..فوران کنھ شی و احساس پدر نتشیبب   دیترسیو م  کردیم

با رھا کردن دوره درمان و داروھاش و تمرکز   ای کردیم ھیگر یپنھان ایمدت   تمام
 ..زدیم  بیبھ خودش آس د یشد  یجادو ھا یرو
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خودش در اتاق زده  یجوکر تو زندگ ھی...شده بود  الیخیتلخ  و ب یعصب
 .دور گرفت نھییلحظھ از جادو و آ کیشد..چشماشو باز کرد و 

 ؟ یخلوتمو بھم زد یچ ی:براسوروک
 افتاده یاتفاق  ھیاما  دیمنو ببخش :سرورمایھا

 شده؟ی:چسوروک
 سھ یمون و قد..اما ما محفل جادوگراگم یم  نوی:بھ معبدمون حملھ شده...متاسفم اایھا

 .....قتل عام شدنمی ھامونو از دست داد
 باشھ  دهیشک کرد شن ایھا یکھ حت ینشد..جور دهی تو چھرش د یحالت  سوروک

 ..:شاه زاایھا
 م یری:حاضر شو بھ اونجا مسوروک

 ..:چشم سرورمایھا
عمر  گھی شده مگھ..حملس د یزد خب حملھ شده باشھ چ یکھ رفت قھقھ ا  ایھا
 و سر مستانھ رفت طرف لباسش دیبوده..بعد باز خند  جانیھام تا ھم سھیقد
 

  دینبود با اسب با نی ماش یبرا ییکوه بود جا یبود و رو یسخت ریمعبد مس ریمس
 ..بود ھمراه سوروک راه افتادن سی پارس شمیک یمحافظ برتر کھ چند  رفتنیم
. 
. 
 
 ..رفت الی دور از چشم ھانا بھ اتاق سا یواشک ی باید
 بانو تمفرسی:درود مباید

 :رفت؟الیسا
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 .:اره شاه و محافظا ترک کردن قصروباید
ھم خوب  یبرادرمو کشت  یکھ وفادارا نی:حملتون بھ معبد خوب بود و االیسا

 کارا ھست یلی.خمی دال بر شی تا قبل از برگشتنش پ  دیبود.با
 ساحره تو قصرن و ممکنھ امواج مارو حس کنن  ی:ولباید

استراحت فرستادم.بھتره عجلھ  یآور بھ چند ساعت قھوه خواب  ھی:رمئو رو با الیسا
 م یکن
 طرف  نی:البتھ بانو.از اباید
بود   ییروشنا نیسرزم یجادوگرا نیترکھ دوتا از بھ تیدال و را الیورود سا با

 ..کردن می تعظ 
 شاھدخت نی:خوشبرگشتدال
  ستیپس قدرتشم اونطور ن ستیخوب بوده.حاال کھ شاه تو قصر ن ال؛کارتونیسا

  کیمن بھ مدت  یطلسم شباھت رو رو خوامیمھ ساحره رو ھم خوابھ.مکھ بفھ
 .. یساعت فعال کن

 ..نگاه کرد الی با تعجب بھ سا دال
 طلسم خطرناکھ   نی:شاھدخت اتیرا
 برم خدمت ملکھ  خوامی زد م یکھ بھت گفتم انجام بده..پوزخند ی:کار الیسا
 د؟ یکن کاریچ دیخوای :بانو م باید

.مطمئنم از برادرم اگھ ھنوز اون ستین حی آرامش و تفر ی:زندان زندانھ!جاالیسا
اون  یقطعھ شده بود وقتقطعھ  یلی مونده بود االن بدن ا  یباق کیتار  ھیروح

راحت کنار   نقدرینفروختم کھ ا  نیاط ی..روحمو بھ شزنھیمھربون شده حالمو بھم م
  یولنداشت... یضعف چیقبال ھ  ھیلیفقط ا ارهیکھ برادرمو از پا درب یزیبکشم چ
 ..کنم کاریچ د یبا دونمیحاال م
 .ییسنگ جادو یروبرو نشست

 چشماشو بست:دال شروع کن الیسا
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 ..کردکتابو باز کرد و شروع بھ خوندن طلسم دال
فکر  یھرچ دونستی آروم رو تخت نشستھ بود و زانوشو بغل کرده بود..نم یلیا
ونش بھش  کھ از ج یبھ سوروک دمیرس نجایچرا بھ ا شدهی چ دونستی نم  کردیم

فکر   دیپر  نییھ باز شد پاکنھ...در زندان ک  شیکھ زندان دمیرس  نجایشد بھ ا کترینزد
پر از خشم پاھاش از  افھیق ھیسوروک با   دنی رو آوردن..اما با د یکرد کھ باز دن

 ...ییو پشت کرد بھش:سوروک تو ستادیحرکت ا
 .:آره منمسوروک

 چرا؟ یازم بپرس ی...باز اومدی:چرا اومدیلیا
 ..دیخند

 پرسھیم  نی.شوک تو دستشو باال برد:اپرسم ی:من نمسوروک
 ...دیسرشو تکون داد و عقب رفت...ترس یلیا

 دیملکھ رو وسط ببند  دی :چرا معطلسوروک
 
  دیبع یچ یکنن اما تو ھکتوالس ھ کارشیچ خوانی م دونستی وحشت کرد نم یلیا

التماس   یلیش او نگھبان احاطش کردن و گرفتن  با ینبود پا بھ فرار گذاشت..د
..دستاشو بھ دوتا چوبھ دیترسیم  زایچ نیاز ا شھیھم  کرد یو تقال م کردیسوروک م 

ھمچنان در   یلی ..ارشسر شوک رو در اورد و رفت پشت س با یوسط اتاق بستن..د 
 ...تالش بود دستشو باز کنھ

 ..مقابلش نشست سوروک
بھ  ھیسی الکتر انیبگھ اما با خوردن شوک و جر  ی زینگاھش کرد چ ھی با گر یلیا

زجش   ی..و صداداد یپوست کمرش پاھاش شل شد و داد زد..سرشو محکم تکون م
 ..پخش شد 

 رو لب سوروک نقش بست ی لبخند
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شو برق  باز تموم بدن سھیکھ رو پاش خواست وا نی ..ھمدیلرزیدست و پاش م یلیا
 ..فراتر از مرگ ی..دوباره..و دوباره..دردشدی گرفت...و تموم نم

  الی از ھوش رفت و سا یلیا یعت شدن و ابطال طلسم ھمگون سازسا کی از  قبل
 اتاقو ترک کرد زیتم یلیخ
 
. 
. 
. 

اون باال ھوا کامال سرد و کوالک بود   یتابستان بود ھنوز ول یاخرا نکھیا باوجود
 ..کردنمیشد و بازماندگان معبد و سربازا مقابلش تعظ  دهای پ بیسوروک از اس

 
 یک   میدونیکردن ..نم..شاھزاده ھمھ رو قتل عاماومد جلو:شاھزاده. شونیکی

 ..دنیرو دزد نھیاز گنج یبودن..مقدار
و آروم از البھ  کردی و سوروک فقط نگاه م  کردیم  فیبا عجز و درد تعر رزنیپ

 ..یزیخون خون ر  ی ..بوداشتیجسدا قدم برم  یال
 

بود کھ  نیفقط فکر ا دمیم حیدارن توض ایچ  ای.. گنیم  یچ دیشنی سوروک کال نم اما
باشھ..بعد از   یلیو ا  یمراقب دن یچھار چشم دی کم شده و با نشیسرزم تیامن

ماجراھا خاتمھ  نی کھ کرد رفت طرف زندان تا بھ ا یبرگشتن بھ قصر اول کار
 شد  رظاھ یکیتو تار  الیرو برگردونھ..اما سا  یلیبده و ا

 
 ی کرد رینگران شدم...د  یلی:برادر...خالیسا

 یداریزمان برد.چرا ھنوز ب میاومد  نیینبود تا پاطرفش:ھوا خوب  برگشت
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 باھات حرف بزنم یدر مورد دی:منتظرت بودم سرورم..باالیسا
 

 ھیافتاده راجع بھ چ ی:اتفاقسوروک
نرو الزمھ  دنشی..بنظرم بھ دستیخوب ن  ادیز یلیا :سرورم..حال ملکھالیسا

 میحرف بزت
  الیتو اتاق نشستن و سا ھمراه شد الی بھ در زندان نگاه کرد و با سا سوروک

 ..ختیر یدنینوش
 ده؟ی:بھم بگو چشسوروک

 .. و میدی :ملکھ قصد داشتن خودشونو بکشن..کھ ما رسالیسا
 ؟یلیپر از ترس شد:ح..حال..ا چشماش

 
سر خودش   یی..وگرنھ بالدمی..خداروشکر زود رس:برادر آروم باشالیسا
 ...اوردیم

 ..نمشی بب دی بلند شد :با سوروک
 نھی..تورو ببختسیھ سوروک صبر کن..حرفمو گوش بده اون االن بھم ر:نالیسا

 ..عکس بده جھی ممکنھ نت 
 

 ..یل کنھ و چشمش بارونلحظھ سرد شد..نتونست کنتر ھی  سوروک
 کھ نزد..؟  یبی ..بگو..آسنو ی:حال..حالش..خوبھ؟؟؟فقط اسوروک

 ھیھ کھ نفھم نیا ی برا  میغم گرفت:ھوف...اره سرورم..فقط مجبور شد الیسا
 ..می شوک کوتاه بھش بد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یگفت ی:چسوروک
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 ..چاقو کردمینم نکاروی:االیسا

 ..یدرنده واقع کی ھیبھ شدت سوخت..بھ سوروک نگاه کرد شب صورتش
 دهی ..ناد یاگھ خواھرم باش ی..حتیزنی..بھ زن من دست نمگھی:د سوروک

 ..رم یگینم
 ...شماش پر از آب شددستشو رو لپش گذاشت و چ الیاتاقو ترک کرد..سا بعد

. 

. 
  حالشیو ب  دهی..سوروک با تمنا بھ صورت رنگ پرکردیرو معالجھ م یل یا پزشک
 ..کردینگاه م

  م یتو باشم سر زندگ یجا رمیگ یم  تویزود خوب نشھ زندگ یلی خ یلی:اگھ اسوروک
 کنمیقمار نم

 
  یادیاما ملکھ استرس و فشار ز کنم یشما و ملکھ کار م ی:با جون دل براکپزش

برق باعث شده نبضش کند   انی..و اون جریکاف ییمواد غذا دنیمتحمل شدن نرس
ممکنھ ھر آن دوباره  ی..ولبرنیاغما بھ سر م ھیشب یدر حالت شونیا نکھیبشھ و ا
 ..برگردن

خوب نشھ   یبھ زود یلیمن بده ا لیو تحو چی:نسخھ نپدیچی دکترو گرفت و پ قھی
 رون ی.حاال ب رمیگ یجونتو م

آور شد کھ چھ  ادیو تو دستاش گرفت..و تازه بھش ر یلی..دست اشد  یخال اتاق 
 .قدر عاشق ھست

منتقل    رویچشماش بستھ بود..دستاشو فشرد و چشماشو بست...و بھش ن یلیا
 ..دیکش ریکرد...و ھمزمان چشماش ت

. 
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. 

. 
کوتاه   سیشد پارس کیبود کھ رمئو بھش نزد ستادهیکنار دروازه ھا ا سیپارس

 ..کردسرشو خم
 ره؟ ی م  شیچطور پ ناتتی:تمررمئو
 :خوبسیپارس
 ؟ یایھمراه من ب شھی:مرمئو
 ترک کنم   نجاروی:اجازه ندارم اسیپارس
 ا یبا من ھمراه من ب ای:محافظ ھارمئو
 :کجا؟سیپارس
از افراد گارد   یکی د یندارم و بھت اعتماد ندارم شا ی:اصال بھت حس خوبرمئو

 ا یاز درونت با خبر بشم حاال دنبالم ب کمی  دیاعتماد ندارم بااما من بھ تو  یباش
  نم یبی مردم م نیمن کھ خودمو جزو ا یدار یزد:چرا بھم حس بد  یلبخند سیپارس

 و درخدمت شاھم 
 وفت یحاال راه ب شھیمشخص م  نمیزد:ا  یپوزخند

 ..بودو حواسش بھ رمئو بود ستادهیکنار تارزان ا الیسا
اون ول  می کن یو کھ ما رھا مر ی دوست دارم ھرچ ی لیساحره رو خ زیچ ھی:تارزان
 ستیکنش ن 

 قھیحواسش جمع و دق یلی:اره خالیسا
 ھی:بانو نظرت درباره ملکھ چتارزان

 و بچگانست  بیغر بیکھ با برادرم داره عج یرفتار دونمی:نم الیسا
 م یخبرا پخش بشھ و مسخره عام و خاص بش  ممکنھ نطوری:درستھ..اتارزان
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برادرم دوستش داره و بھ عالوه ملکھ مادر  .اما خبترسمیم  نی:بلھ..از ھمالیسا

 ھ ی ریملکھ تحت تاث دی شا کنمی.تارزان من فکر ممیمراقب باش د یپس با ندستیشاه آ
 خالف جھت ھکتوالسھ  یروین

 بانو یچ یعنی تعجب کرد: تارزان
کھ  روزید نیانسان سالمھ ھم کیدور از رفتار  کنھیکھ ملکھ م یی:کارا الیسا
 ستی انسان سالم ن کیرفتار  نایو با چاقو بکشھ..ار یخودش و دن  خواستیم
 

 حرف شما درست باشھ دی..شامی بھ شاه گزارش بد  نویا دی:سرورم ما باتارزان
  نیتوھ می ما خواست کنھیو فکر م شھیم نی نباشھ اونوقت برادرم خشمگ دمی:شاالیسا
 م یکن

 بانو؟ م یکن کاری چ د ی:پس باتارزان
رو  نیکھ مطمئن بشم.فقط ا م یمنم دنبال راھدست نگھ داشت و  دی:فعال باالیسا

 نگو یبھ کس   کنمی خواھش م
 .راحت سرورم التونیخ د یکنیم  دایراھش رو پ دونمیدارم و م  مانی:بھ شما اتارزان

 :ممنونم الیسا
 .برگشتھ باشھ من برم چک کنم  دیبا رمونی :فکر کنم سفتارزان

 شم یملحق م امیبعد م کمی مونمیم نجای:منم ا الیسا
 جلو اومد؛بلھ سرورم   بای اشاره کرد...د بایکھ رفت بھ د  نتارزا

 ؟ یکھ گفتم فرستاد یی:دال رو بھ جاالیسا
 :بلھ امروز صبح باید

مورد شک کنھ از تموم   نیدورش کن.چون اگھ برادرم بھ ا یتونی :تا م الیسا
 کنھ یرد زدن استفاده م یبرا روھاشین
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 :متوجھمباید
کھ ملکھ   یکنھ ھرچ ق یدارو رو تزر تونھی:در ضمن بھ پزشک بگو تا مالیسا

زد  یکھ حالشو خوب کنھ پوزخند دهیھدر م شتریب شویتر بشھ برادرم انرژ فیضع
 بشھ  فیاگھ زودتر ضع کنھیم کتریو منو بھ ھدفم نزد 

 د ی:پزشک تحت فرمانمھ نگران نباشباید
فکر مشکوک  یبرادر رو جلب کنم.تا حت نانیاطم شتریو ب  شتریب دی:من باالیسا
خطا کنھ  فشیتو وظا کنفرتونی.حواستون باشھ اگھ فقط  اد ین بھ من تو سرش نشد

 کنھی سوروک ھمھ مارو قتل عام م 
 
 من  یھست بانو  با؛حواسمید

 ستیخوب ن نھیبب  یکی یمن بمون شی پ ادیخب برو ز یل ی:خالیسا
 ..ازش دور شد عا یسر باید
. 
. 
. 

 .. ھا کمک گرفت نھییباز تاپ آ از
..رمئو داد یمرتب عود ھارو تو ھوا تاپ م گلی فود و م وسط نشونده سیپارس

ت پر ی..چشماشو بست و بھ جھان موازسیپارس یشونی دستشو گذاشت رو پ
خاموش نشده خون  ی...اتش ھا د یصحنھ د  ھیباز   ی ھا نشکست...ول نھیی شد..اما آ

 ...و جنازه..آوار ھا
قطره خون از چند  یکنھ ول  داریب سوی چشماشو باز کرد..خواست پارس دوباره

 ..اومد افتاد سیدماغ پارس 
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بود و بھ  یلیروز ھا در حال گذشت بود و سوروک تمام وقت رو کنار تخت ا
رو  یلیپزشک مورد اعتمادش بھ دستور خواھر ھمخونش ا خوردیغذا م یسخت

سپرده بود   الیسوروک کار ھارو بھ سا کردنی تر از قبل م  فیضع  ھر روز
  بایشد و تقر کریتر و نزد کیبھ ھدفش نزد الیخودش..و سا دی از د نیجانش نیبھتر
 د یآلش رس دهیبھ ا

 
و ھربار نا  ذاشتیم ینیب ندهیرو تحت فشار و آ  سیھمش پارس نکھیبعد ا  رمئو

افراد    الیخبر نداشت سا الی سا یھا سھ یو از دس دیترسیم  شتریو ب شدی م دتریام
سوروک  جز رمئو و  چارهی مدت بھ خودش جذب کرده بود و ب نیرو ا  یادیز

  یوعده ھا الی سا ودبراش نمونده ب یوفادار اریو ھانا  ایبک و تارزان و ھا
 یبھ ھمھ داده بود..و چون مردم ھکتوالس سوروک رو دوست داشتن رو یآسمان

شاھدخت   ھیمردم خودشو  شی پ لیدل نی ھ ھمفوذ کنھ بنتونستھ بود ن یمردم عاد 
 کرد یبرازنده اثبات م

 
  کردنیجمع م اهیحملھ بھ قصر س یبرا ی شتریب یرو یو ھم دستانشم ھر روز ن یک

بود ..و   ینظر افراد ک ری ز ایسیارتش رو آماده کرده بودن ..پارس ھی بایو تقر
 گشتیخودش برم از نظر یاما گاھ کردیو م کنھی م یھمکار دادمینشون م

 .اتاق کھ زده شد با پشت دست اشکاشو کنار زد در
 شو داخل

 وارد شد:سرورم ساحره اومده میبا تعظ ایھا
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 :بفرستشسوروک
 ..کنمیملکھ دعا م یسالمت  ی:سرورم..منم دارم براایھا

محافظش    نیبھش نگاه انداخت..تنھا در جواب جملھ پر از صداقت بھتر سوروک
 ..لبخند زد

سوروک  یناراحت بود..وقت یلیا دنی چندتا کتاب وارد اتاق شد..از د با رمئو
 ..اجازه داد نشست

 مزاحم نشدم شاھزاده یکھ وقت خوب  دی:منو ببخشرمئو
 کارتو بگو  ستی ن  ی:مسئلھ اسوروک

 کردم  ق یحال ملکھ تحق نیمطالعھ کرد درباره ا ی:من چند کتاب باستانرمئو
 :خبسوروک

 ..خودش میبر کن ص دی:متاسفانھ فقط با رمئو
 ..:ادامھ ندهسوروک

  برگردوند کھ روشو
 ..بغضش نشکنھ  گھیبار ھزارمش د یبرا

 کنم  ایپ ی...راھکنم ی:من ھر طور شده تالشمو مرمئو
 ..:ممنونم ازت سوروک

 ..نقدریشاھزاده..ا شنی:ملکھ خوب مرمئو
  شم یم یعصبان نقدریشدم ا  نیازش باعث ا یدلشو شکستم..و با دور ی:وقتسوروک

 کنم  رانیرو و ایدن خوام یکھ م
 ..دی و بھ خودتون مسلط باش دی خودتونو کنترل کن  دی:اما سرورم بارمئو

 ستین یازم ناراض گھیمنو ببخشھ..بگھ د   د ی..خوب بشھ..بادی:باسوروک
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..ما  میما خانوادت یبار گفت کی  الیشاھزاده...من و سا  کنمی م دایپ یراھ ھی :من رمئو
 ..رو  نایتمام ا  م ی کنیحل م

 ..تکون داد یسر
درمانتون رو  کنم یخواھش م دی شیم فیضع دیپاشد:سرورم..جسارتھ اما دار رمئو

 .پشت سر گذاشتھ خواھد شد نھمی..اد ی.ادامھ بد د یقطع نکن
 .و ممنون ونمی مد الی:من..بھ تو و ساسوروک

  دی ..شما استراحت کنرمیقربان..با اجازتون من م میستین  شیھمھ ستا نیا قی:الرمئو
 ...ملکھ خواھم کرد یمن تالشمو برا

 ..کامال مشخص بود  دهیزد مشخص بود کھ حرف گوش نم یرفتنش پوزخند با
رو گرفت چشماشو بھم فشار داد و جادو انجام داد..اما  یلیو دو مرتبھ دست ا رفت

 ..خون از دماغش دستش رھا شد..و جادو باطل شد   دنیبا چک
 ..:لعنتسوروک

 ..د... باز و بازشد و باز تالش کر بلند
. 
. 
. 

  ید یجد یبھش اجازه ورود داد افراد حاضر در جلسھ چھره ھا الیدر زد سا رمئو
 ..بودن

 باھمسرم صحبت کنم  خوامیچند ساعت بعد فعال م یرا:ادامھ جلسھ بالیسا
 ..کردن و از اتاق خارج شدن می تعظ  افراد

 ..چطور یلیود؟؟؟ازد:بگو حال برادرم چطور بود؟؟؟؟؟اون خوب ب یلبخند الیسا
  ی رییدستشو رو شونش گذاشت نشوندش:بانو جانم آروم باش...ملکھ تغ رمئو

 ..م ی...ما ھم کنارشھینکرده اما شاھزاده قو
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 ..رو رھا کرد نشیرمئو رو فشرد و اشک دروغ دست
 ...دونمی نم گھی:من دالیسا

شدن باھاش  رو  ایمن کنارتم قبال از رو م یایفاجعھ برم نی...ما از پس اس ی:ھرمئو
 ...االن نھ یول  دم یترسیم
 

 ..بھش نگاه کرد الیسا
و مردممون و ھکتو الس و شاه و ملکمون رو نجات  م یجنگی :ما مرمئو

 چ یبھ ھ ایحساس باشم و  ایسیبھ پارس خوامینم گھیباشھ من د ی..دشمن ھرکسم یدیم
 ..کنمیجنگ استفاده م  یبرا رومیکس فقط از تمام ن

 لھیافراد از چند قب نیا ی..راست ی...مممنونم کھ ھستھی:اوھوم فکر درستالیسا
 ..شد یکھ مبارز بھ ما بدن..تا اگھ جنگ بندم یاتحاد م ھین بزرگ بودن دارم باھاشو

 ....من مطمئنم شاھزاده بھ تو افتخار خواھد کردزمیعز یکنیم ی:کار خوبرمئو
 ..:و من ھم از داشتن تو ھمسر شجاعمدیبوس دستشو

 
 .میتونی..درستھ ما باھم م دیاه بوسلبشو کوت الیسا
. 
. 

  یزیدرخت تا چ ریبھ گارد داد و خودش رفت ز یاجازه آزاد ایھا
 ..از جمع جدا شد و آھستھ جلو اومد سیبخوره..پارس

 ؟ یدار ی:کارایھا
 ازت عذر بخوام محافظ  مونیواسھ مبارزه قبل خواستمی:م سیپارس

 نداره دستور شاھزاده بود یراد ی:اایھا
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 ستنی ن ھی...شاھزاده مدتیکن یممنونم کھ درک م:سیپارس
 ..گ جواب داد:کنار ملکندرن یب ایھا

 ...مچ بندش مشت کرد ریدستاشو ز سیپارس
 یباش ی..اما اگھ تو کسگمی چرا بھ تو دارم م دونمی...نم ستی:حال ملکھ خوب نایھا

 ...ستیداغون کنھ...حال ملکھ خوب ن زویکھ قراره ھمھ چ
. 
. 
. 

 جد  یبھش اجازه ورود داد افراد حاضر در جلسھ چھره ھا الیدر زد سا رمئو
 ..بودن یدی

 باھمسرم صحبت کنم  خوامیچند ساعت بعد فعال م ی:ادامھ جلسھ براالیسا
 ..کردن و از اتاق خارج شدن می تعظ  افراد

 ..چطور یلیبود؟؟؟؟؟اون خوب بود؟؟؟ازد:بگو حال برادرم چطور  یلبخند الیسا
  ی رییدستشو رو شونش گذاشت نشوندش:بانو جانم آروم باش...ملکھ تغ رمئو

 ..م ی...ما ھم کنارشھینکرده اما شاھزاده قو
 ..رو رھا کرد نشیرمئو رو فشرد و اشک دروغ دست

 ...دونمی نم گھی:من دالیسا
رو شدن باھاش   ایقبال از رو من کنارتم م یایفاجعھ برم نی...ما از پس اس ی:ھرمئو

 ...االن نھ یول  دم یترسیم
 

 ..بھش نگاه کرد الیسا
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و مردممون و ھکتو الس و شاه و ملکمون رو نجات  م یجنگی :ما مرمئو
 چ یبھ ھ ایحساس باشم و  ایسیبھ پارس خوامینم گھیباشھ من د ی..دشمن ھرکسم یدیم

 ..کنمیجنگ استفاده م  یبرا رومیکس فقط از تمام ن
 لھیافراد از چند قب نیا ی..راست ی...مممنونم کھ ھستھی:اوھوم فکر درستالیسا

 ..شد یکھ مبارز بھ ما بدن..تا اگھ جنگ بندم یاتحاد م ھیبزرگ بودن دارم باھاشون 
 ..د کرد..من مطمئنم شاھزاده بھ تو افتخار خواھزمیعز یکنیم ی:کار خوبرمئو

 م..:و من ھم از داشتن تو ھمسر شجاعدیبوس دستشو
 

 .میتونی..درستھ ما باھم م دیلبشو کوتاه بوس الیسا
. 
. 

  یزیدرخت تا چ ریبھ گارد داد و خودش رفت ز یاجازه آزاد ایھا
 ..از جمع جدا شد و آھستھ جلو اومد سیبخوره..پارس

 ؟ یدار ی:کارایھا
 ازت عذر بخوام محافظ  مونیواسھ مبارزه قبل خواستمی:م سیپارس

 ھزاده بودنداره دستور شا یراد ی:اایھا
 ستنی ن ھی...شاھزاده مدتیکن ی:ممنونم کھ درک مسیپارس

 ..درنگ جواب داد:کنار ملکن یب ایھا
 ...مچ بندش مشت کرد ریدستاشو ز سیپارس

 یباش یاگھ تو کس..اما گمی چرا بھ تو دارم م دونمی...نم ستی:حال ملکھ خوب نایھا
 ...ستیداغون کنھ...حال ملکھ خوب ن زویکھ قراره ھمھ چ
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 ن؟یھست  نی:من؟چرا ھمتون بھ من بدبسیپارس
 :چون ساحره بھت اعتماد ندارهایھا

  یباشن..خنده ا دهی فھم یزیکھ از موضوع چ دیراحت شد ترس  الشیخ  سیپارس
 ..کرد
 :منم از بودا حال خوب ملکھ رو خواستارم باور کنسیپارس

 
باز  دیر باغذا بخو یکم  نیحداقل بش یخوریبھش انداخت خون کھ خون ینگاھ  ایھا

 م یکن نیسخت تمر 
 ..کنار گذاشت و نشست رشویلبخند زد و شمش سیپارس

 
. 
. 
. 
از نگھباناش  یکیشب  یدر حال شراب خوردن بود..و سر خوش از مھمان یک

 ..دداخل ش
 یخوایم یچ ھی:چیک
 مالقات با شما اومدن یبرا یشخص جنابیعال+
 ھ ی:شخص کیک
 سرورم گفتم از ھکتوالسن+
 بفرستش تو  سیای سیپارس:حتما از یک
 بلھ قربان+

 ..دور دھنشو با ارنج پاک کرد یداخل شد ک   یشنل مرد
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 یدار کاری:خب با من چیک
 براتون دارم الیشاھدخت سا  یجلوش گذاشت:نامھ ا یجلو رفت.. و پاکت مرد

 
 زد:شاھدختت عقلشو از دست داده؟؟؟چطوره سر فرستادشو براش بفرستم قھقھ

 صلح  ی..برامیستین  نجایا دی جنگ و تھد یبرا ینو بخوننامشو کنم یم  شنھاد یپ+
 با سوروکتون؟  ی:صلح با کیک
 .الیبا شاھدخت سا+
 
 ؟ یچ  یعنیبھش انداخت: ینگاھ یک
 د یبخون  کنمی تقاضا م+
 بود یبود...اوک ینامھ رو از پاکت در اورد مھر سلطنت دویت یک

 ..کرد و نشست بازش
مالقاتم از تو بھ عنوان  نی ولف ھا من اخر لھی از قب  دویت  یدرود و سالم ک◇

بود و خدمتگذار اول شاھزاده سوروک.اما حاال من   اهیمشاور اول قصر س 
از  یمن و تو وجھ اشتراک ھست من بھ خوب نی!ب اهیھستم با گذشتھ س یشاھدخت

  نیا یخوای م  گھا یدی م  میتعل  یکھ دار  یسرت خبر دارم و از افراد یتو  یفکرا
  تیمن دال راھنما ار یمشتاقم تورو مالقات کنم دست یبش کی رو با من شر انتقام

کھ   گمی اثباتش بھت م یو برا ھیفقط دعوت بھ ھمکار ستینقشھ ن  کی  نی.اکنھیم
از طرف توئھ اما بھ سوروک نگفتم!پس بھ من اعتماد کن ھدف   ایسیپارس دونمیم

 □.م یباھم غلبھ کن دی.و باھیکیما 
 زیاما نھ...ھمھ چ کردینوشتھ ھارو خوند نکنھ اشتباه م گھی چند بار د دویت یک

 نم یشاھدختتو بب دیبود..بھ فرستاده نگاه انداخت:کجا با تیواقع
 شم ی...با اجازه من مرخص مفرستم یزد:دنبالتون م ی لبخند  دال
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 کنم ی م  کشیت کھی:فقط حواست باشھ بھ شاھدختت بگو کلک سوار کنھ تیک
 خوش عھدن اری من بس:شاھدخت دال
 ...بعد چادر رو ترک کرد و
. 
. 
. 

  الی کھ جمع کرده بود داخل جعبھ قرار داده بود نزد سا یبا تمام اطالعات ونیھ بک
 ..مقابلش نشست میبرگشت..بعد از تعظ

 اون منطقس؟  ینقشھ ھا نایا ی :گفتالیسا
 شھ یکنم کھ اتفاقا محافظتم نم دایتونستم پ  میچند تا راه مخف ی:بلھ سرورم.من حتبک
 ..ینقشھ رو باز کرد و شروع کرد بررس الیسا

ھند   لیشمال قبا یاز مردم محل  یکیخبر خوب ھم دارم من از   کی:شاھدخت بک
 ..برگردونھ یملکھ رو بھ زندگ تونھیھست کھ م یاونا گفتند مرتد دمیپرس
 ..براق شد الیسا
 عتریسر ارنشیب فرستم یکن افرادمو م زگو.اسم و ادرسش رو برام باھی :عالالیسا

 :چشم شاھدختبک
بھ  نھیا تیبعد تیمامور گمیبھت م  دیخستھ نباش ونی :کارت خوب بود بک ھالیسا

مدت ھاست  اون  ھیپر ھیوجود داره کھ محافظ چشمھ  یاونجا چشمھ ا یبر ایکوه م
از ھکتوالس دوره و ممکنھ جونش در خطر باشھ اونم جزو مردم ماست ازت 

 ی کن داشی پ خوامیم
 .:متوجھم حتما سرورمبک
 .کارت خوب بود ی:بازم ممنونم برو استراحت کن خستھ االیسا
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نفر  کیھمزمان  ومدی م نییکھ پا ال یاتاق سا یبلند شد از پلھ ھا و کرد م یتعظ بک
 ..اومد یمقابلش داشت باال م یبا شنل قھوه ا

 تو یاز کنارش کنامال رد نشده بود کھ صداش زد:ھ ھنوز ونیھ بک
 ..ستادی شنل پوش ا دختر
 ؟یھست یو ک  یدار کاریچ نجای باال رفت و برگشت طرفش:ا ونیھ بک

کاله شنلشو خواست کنار بزنھ کھ دختر دستشو   ونیساکت بود..بک ھ دختر
 .دخاتمھ دا ال یسا یبشن کھ صدا ریبود درگ کیداشت..نزد میبیگرفت...زور عج

 منھ  دی:بک لطفا ولش کن اون مباشر جدالیسا
 ..دستشو ول کرد ونیھ بک
تو رفتار باھاش دقت   دی.باونیجاسوس ما ھستن بک ھ نیبھتر  شونی:دال ا الیسا
 .یکن
 قربان  دیمنو ببخش یکرد:کوتاھسرشو خم ونیبک ھطرف   دال

 از حضورتون شاھدخت خوامی.منم معذرت مستین ی:طوربک
 ...رفت  بعد راھشو گرفت و

 ..کالھشو از سرش در اورد دیرس الیکھ کنار سا دال
اب کن چون  ریسرشو ز یمراقبش باش.و اگھ الزم بود و تونست یلی:دال خالیسا

 عھیسر اریاون بس
 د یبھش ندارم.چشم شاھدخت نگران نباش ی:بلھ منم حس خوب دال
 ..داخل م ی:بردال
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مران پر از غم ترک کرد ..جلسھ داشت با حک یرو با قلب یلیبعد از مدت ھا اتاق ا

حد   نیتا ا ی..وقت  کردی خودشو متمرکز م دی با یچطور دونستی ھا نم نیسرزم یھا
 ..وارد اتاق شد  الیمشغول آماده کردنش بودن کھ سا شگرای بود..آرا ختھ یبھم ر

 حالت خوبھ؟ نمتیبی :سرورم...خوشحالم کھ مالیسا
 ..تکون داد:ممنونم یسر
 جلسھ مثل سابق باشسختھ..اما برادر..لطفا تو   دونم ی:سرورم مالیسا

 عوض شده  زایچ ی لی:از گذشتھ تا اآلن خسوروک
 

 شاه سوروک کار ما تمومھ+
 ..خب اری:بسسوروک

 ..بستشونشد از جا مچ بند ھاشو  براش آوردن ..دونھ دونھ  بلند
نرفتھ بودن کھ صداش   رونی ھنوز از اتاق ب رفتی کنارش راه م الیسا

 ..زد:سوروک
 :بگوسوروک

 ..فرستمیفرسادم و م نایو دنبال بھتر ستم ین  دی...من نا ام شھیخوب م  یلی:االیسا
 ..رو ھم گذاشت و  بھ طرف آسانسور رفت دییچشماشو بھ نشون تا  سوروک

 
با قدرت و اقتدار  شھی شون خوشحال بودن مثل ھمشاھ دنیجلسھ از د یاعضا  تمام

 .ستادیا  سر جاش
 د ینی.لطفا بنش دی :خوش آمدسوروک
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ھام در حالت  یکش شیخوشحالم سرورم..پ یلیخ یل یخ دنتونیشاه سوروک از د+
 کردم یم متونیوگرنھ تقد دنیبازد

م  :من از اولشدی بوده..خند عھیشا ایگو نیشما کسالت دار  میبود دهیشاه سوروک شن+
 ..باور نکردم

 سرورم..حال شاھزاده ھم خوبھ؟ +
 ..روبراھھ زی:بلھ ھمھ چسوروک

 ..اشاره دستش نشستن با
.لطفا خوامیھام رو کم کرده بودم ازتون عذر م دیاواخر کھ بازد نیا ی:براسوروک

 شونمی من م دیکن انیمشکالت و مسئلھ ھاتونو ب
 

ملھ شد توسط  بار بھ ما ح نید بعد از حملھ بھ معبد چن ریماه اخ نیشاه سوروک.ا+
 ..اما فورا خودشو کشت میکرد ری نفرو دست گ کیافراد ناشناس..متاسفانھ 

 ..گوش داده بود سوروک
 ..میاومد و در خفا غارت شد  شیھا پ  یریغافلگ  نیماھم از ا یبرا+
 

 ...مورد تھاجم قرار گرفتمعبد ماھم+
  می ھا چون بھ ھم شک داشت تی حاکم نیب م یجلسھ ھم انجام داد  ھی یسرورم ما حت+

 ..ھنیحمالت شب نی کھ تمام ا م یدی اما فھم
 ..در حال فکر کردن بود سوروک

 می ھا شک دار نھیگرگ ل یسرورم ما بھ قبا+
 فکر رو کردم  ن یبھش نگاه کرد:بلھ..منم ھم سوروک

 می..و کمک بخوام یتا با شما صالح و مشورت کن میسرورم اومد+
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کھ   د یمن واگذار کن یمال ریو بھ مد دیماده کنوارده رو آ ی:خسارت ھاسوروک
  ی.قوم یکنی بابت تلفات متاسفم و مراسمشونو برگذار م نیبشھ.ھمچن یبررس عایسر
 ..رسونمی اعمالشون م یو بھ جزا دایپ انتویخ نیا شھیدوستان من.من حتما ر دیباش

. 

. 
شاھشون آرومتر شده بود جلسھ رو ترک کرد   یحکمران ھا از حرفا ھیروح

 ...چھ قدر خستھ ھست کردی حساس ما
 ..آورد یبراش ظرف پر از غذا و خوراک خدمتکار

 .. دیکشینم  لشیم
 اری..بکو بای:ھاسوروک

 :اطاعت سرورمایھا
 ھست؟ اجازه
 ن یبلند کرد:بش سرشو

نباش..ما ھا ھم  ناراحت  یلیچندتا از انگور ھارو از خوشھ گرفت:برادر..خ الیسا
 م یکنی م دایھارو پ یشورش نیا شھیر

بار بھ حکومتم   نیاول یگناه و مردممون کشتھ شدن؟برا ی:و چقدر مردم بسوروک
 شک کردم 

فشار  ریھمھ مشکالت رو داشت ز نیا یبرادر..ھرکس دینی:شما بھتردی خند الیسا
 ..نیستاد یاما شما ا شد یحتما نابود م

 ..دیخونو نوش  کینگفت و پ یزیچ  سوروک
حواسشون  سیم بھ افرادمون گفتم بھ پارسمن رمیگ یباشھ مچشو م ی:ھرکسالیسا

 باشھ
 :خوبھ سوروک
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 شھیھم نیبرادر.ع میزاریپشت سر م  نمی:االیسا
 نم یپسرمو بب خوامی:درستھ..مسوروک

ملکھ کھ  نیبرات.و ھمچن کننی اتاقو آماده م دم یم بشو یسرور من.ترت ال؛باشھیسا
  کمیقتھ امشب .برادر حدمیبرات چ یخوشگذرون ھیاواخر ھم..برنامھ   ن یا ستین

 .یخوش بگذرون
 ..چند لحظھ سکوت کرد..بعد دوباره مشغول خوردن شد  سوروک

در   دی بود حتما حتما صدام بزن یسرورم اگھ کار زارمی :من تنھاتون مالیسا
 تونمی خدمتگذار
 الی :ممنونم ساسوروک

 ...زد و ازش دور شد یلبخند الیسا
 
. 
. 

داده بودن و با استفاده از  بیمحفل ترت یلیلکھ  ادورتا دور تخت م جادوگرا
..سوروک از دور کردنیم یلی ا ی برا یاز کائنات طلب سالمت و بھبود  روشونین

..حساس شده   دیدیاشکشو م یتر بره مبادا کس کینظاره گر بود دوست نداشت نزد
  و گرفتیدستشو گاز م  داشتکھ  یبا تموم عجز وفتادیم یلینگاھش بھ ا  یبود..وقت
 ..دیلرزیپلکاش م

 
شد کھ فقط   نیاونقدر خشم گ وفتادین یو باز اتفاق ستادیدوباره تا اخر وا یوقت

 ..اونجارو ترک کرد
 .میوست رو کرد بھ رمئو:ساحره ما تالشمونو کرد جادوگر

قبل از متزلزل شدن  م یملکھ رو نجات بد د ینبوده...ما با ی...اما کافدونمی:مرمئو
 ...جامعھ نیا
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 ..تا ملکھ بھتر بشن میخونی ...باز ھم کائناتو فرام:بلھوست
 دهی واقعا موعود طالع بد رس یعن یرفت..  رونیبحرفشو از اتاق  دییبعد از تا رمئو

..با غم بھ شھر نگاه دیقصر د  یکرد..؟خودشو بلندا یکار شد ینم یعنی بود...

 ..افتاد  ییشگویترسناک پ ریتصاو  ادیکرد..
 دی..نبابشھ. نطوری ا دی:نھ...نبارمئو

. 

. 

. 
 اھش یس ینشستھ بود..چشما  یک یرو تو دستاش گرفتھ بود..تو تار یلیسرد ا دست

 ..دی رسیبھ نظر م یا شھی از اشک داخلش ش
 ...پاشو...پاشو خانم دکتر یلی:ا سوروک
 ..جلو چشمش اومد  یلیا یخنده ھا ریکرد..و تصاو نوازشش
 ازت خوب دونمی:م سوروک
رفتار ملکھ باھات  کی...سزاوار ستمین ینکردم...مرد خوب مراقبت

 ...کنھ کاریبدون تو چ ینکردم...اما...اما...بخاطر بچمون...پاشو..دن
 ....سخت تر دستشو فشرددی چ  اشکش

  یمادر  یبھ سرنوشت پدرش جدا شھ...ب یدن  خوام ی..نمخوام ی:من نمسوروک
  انیپا  می..بھ زندگی...اگھ برنگردی...باور کن...من اگھ تو نباشیلیسختھ...سختھ ا

 ...تونھینم  می دن دونمی...متونمی تو نم ی..چون بدمیم
 

 ..نبود وایش  گھیشد...دو رگھ شد...د  یاشک قاط  یبا خراش ھا صداش
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تو  یمن ب یلی...سرشو تکون داد تند تند...ااریدر ن ی...مسخره بازیلی:ا سوروک
تو ھواتو داره..اگھ داره...خب    یخدا یبار گفت ھی ...یلی...امونھیم تو تنم ن یجون

 ...یلی کنم...ا کاریمن چ یل ی...ا یکمکت کنھ پاش
کھ حال شاه سوروک اصال روبراه  دونستی ...مانھیدودل بود اعالم ورود کنھ  ایھا
 ..ستین

 ..از در گرفت  نگاھشو
 ...بخوره یزیبخواد چ ..من فکر نکنم شاه اآلن یل ی:لایھا
 ..محافظ دستور بدن یکرد:بلھ ھرچ میتعظ یل یل

بھ خودشون  یکروس اصرار کرد:محافظ شاه درست حساب  خانم
 ..وفتھیبھ خطر م نطوری..سالمتشون ارسنینم
مورد خشم شاه قرار  ترسمی..مستین ی..اما واقعا ..زمان مناسبدونمی:بلھ منم مایھا
 ..میریبگ

 ..کنم من امتحان دیبزار
 ..شده سرشونو بھ طرف صاحب صدا برگردوندن جادیا   یصدا با
 یکنیم  کاریچ نجای تو ا سی:پارسایھا

بھم  دونمی..مستیحال شاه خوب ن دم یترک پستم اجازه گرفتم..من شن ی:براسیپارس
 ..کمک کنم نیمن واقعا نگران شاھم..و اجازه بد ی..ولدیاعتماد ندار

مورد   سیپارس یبود چون بازه زمان یراض  یفاز طر یدودل بود..ول  یکم ایھا
 ..توجھ شاه بود

 ..آماده باش یزیھرچ یبرا  س یخب...اما..پارس اری:بسایھا
 !یکن با شاه معاشقھ کن یسع و
  الیبلند کرد و بھ سا  سرشو سی کردن..پارس می ھمھ تعظ  الیسا  یپخش شدن آوا با

 ..چشم دوخت
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 ..شاھدخت ی:ولایھا
 برد بھ نشون سکوت باال دستشو

 تی.وضعکنھیتر م فیاون رو ضع نینداشتھ و ا ی:شاه مدت ھاست رابطھ ا الیسا
حرمسرا اقدام کردم اما مخالفت  ییبرپا  یبرا ی.من چندبارملکھ فعال نامشخصھ

ھم   یجنس کیتحر ییجوشانده ھا مواد غذا ن ی..و تو اھیکردن..ساعت ساعت خمار
..پس اگھ می دونیم نویا  مھبا شاه داشت و ھ یط جنسرواب یمدت  سیوجود داره.پارس

 ..فرصتھ کی  نیشاه بھتر بشھ ا  یحال روح میبخوا
 :تالشتو بکنسیگذاشت رو شونھ پارس دست
  ھیدور از چشم بق  الینگفت..فقط جوشونده رو داخل برد..سا  یزیچ چیھ  سیپارس

 ..بھ اتاق زد   یپوزخند
 
. 
. 
. 

 .. رفتھ بود بالکن اتاق شد یم یمدت
با سوروک   ییرو یایبود..اما ھنوزم از رو یدستاش لرزش داشت..قو سیپارس

  شدیکھ م ی...ھنوز ھم سم داخل لباسش داشت..سمزدی..قلبش تند تند مدیترسیم
تخت نگاه کرد..داخل   یرو  یلیباھاش سوروک رو مسموم کرد..مردد بود..بھ ا

 ...لباسش سمو فشرد...زمان انتقام بود بیج
 ..تالطم داشت یه اتاق تو ھوا در حال نوسان بود..و اتاق بوپرد یمشک ریحر
ظرف خون شفاف بود..کھ   ی حد  نگاه کرد..بھ ین ی تو س یطال  یظرف ھا بھ

 ...دیصورت خودش رو توش د
 
 ..مزه انتقامو بچشھ خواستیسم رو باال آورد...م  کیکوچ شھیش
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 ..بدون اجازه من داخل شده ی:ک سوروک
 یلیروح خ ھی ھیسا ھی نیودشو جمع کرد..سوروک اھول شد..اما زود خ دیترس
 ..صدا مقابلش ظاھر شد..چشماش خشم داشت یو ب  عیسر
 ؟ی گذاشت نجایپاتو ا ی:با اجازه کوروکس

 ..:براتون..غذا و دارو آوردمسیپارس
 تورو خدمھ آشپزخانھ کرده باشم  ادینم ادمی :سوروک

 ..:م..ممنسیپارس
 ..نیگرفت..انداخت زم سیرو از پارس ینیآروم س یلیخ

  نیزم یبدنت رو یگوشتا کایت کھی ت  نکھی.قبل ارونیبرو ب نجای:از اسوروک
 ..زهیبر

 ..شدیم نیی باال و پا  نشیقفسھ س سیپارس
 ..برگردوند روشو
 ی..تن من..میبود ی..ھرچقدر عصبانیزمان ھی..ادمھیمن.. :شاهسیپارس
 .....من اآلن ..محافظم امادیارز
  نھیبا گفتن حرف مچ بنداشو باز کرد..و قسمت زره مانند لباس شو..و س زمانھم

 ..گفتی سوروک از گذشتھ م  یبندشو..کمربند لباسشو باز کرد و برا
 ..بود..و پشت سوروک بھش بود انیعر  مھین حاال
 ..یشاه..بھ من..خشمتو فرو کن یخوا ی...تا ھرچھ قدر منجامی:من اسیپارس

..سکوت سوروک نشونھ رضا دونستی نم سیپارس یود. ول بنظر موافقت ب سکوتش
 انیجر نی.... جونشو گرو اکرد یسکوت نم زدی ند مبود لبخ ینبود..اگھ راض

 ..نداد  تیسوزوند..اما اھم  کمیگذاشت..باد سرد تنشو 
 ..برگشت طرفش سوروک

 ....اون چشماسایبلند پارس ی...و موھا ی..ورزشکاردیلخت و سف بدن
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 ..جلو رفت سی رفش..پارسبرداشت بھ ط  قدم
 

 ..بھ لبتند کج نقش بست  دھنش
 ..بود سی بلند پارس یطرف مو دستشو

 ..ی دی:خوب آموزش دسوروک
 ..:من در خدمتمسیپارس

 ..ی:اما خوب..ادب نشد سوروک
 ..ارهینخواست کم ب یصورتش شد..ول یاجزا یلحن..حت  ریی متوجھ تغ سیپارس

 ..کھی احساس کرد از تحر سیصداش دو رگھ و آروم بود..و پارس  سوروک
 ای:دنبالم ب سوروک

 اریگذشتھ بود..بعد مدت ھا تنشو باز در اخت رینفسشو آزاد کرد..بھ خ  سیپارس
 ...ذاشتیعشقش م

 ..شد رهیخ یلی..سوروک بھ ادید یلیبعد خودشو مقابل تخت ا  یکم
 کباریاز  شتریب  چکسیھا برده من بودن..من باھ  نیسرزم ی:نصف دختراسوروک

 ..مدت یطوالن بار..و  نی..باتو چنددمینخواب
 ..لبخند زد سیپارس

  دیرو گرفت..و بوس یلیکنار تخت.. و دست سرد ا ینشست رو صندل سوروک
 ..آھستھ زمزمھ کرد منو ببخش ملکھ من یلیخ
 

 ؟ ید ی:ھنوز گوش مسوروک
 :بلھ شاهسیپارس
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قطع کرد..و فقط   ای .کھ تمام روابط منو با دنآشنا شدم. ی:  من با شخصسوروک
 ..اون بود  یمن نبود..ھنر اغوا  ریی تغ  نیمعطوف خودش کرد..ا

داشتن اون التماس   ی ..برااوردمیبھ دست م  خواستمیداشتم..م زویکھ ھمھ چ من
 !کردم
 ..شد جیگ  کمی  سیپارس

چشم   نداشت..اما ییبایمن بودن ز یکھ برا یی:اون زن..نسبت بھ دختراسوروک
 نمیکرد..من با اون ازدواج کردم و اون ملکھ سرزم ر یس ایمنو از ھمھ دن

 ..داد  لیفرزند پسر آورد...و خانواده منو تشک کیمن  ی شد...برا
 ..دور نموند   سیاز چشم پارس یل یانگشتش رو پوست ا نوازش

وجودم  ی کیمن رو ساختھ در عمق تار یای:و حاال اون زن کھ ھمھ دنسوروک
تختھ..و  یمن..بخاطر اشتباه من رو یکرد..حاال.ھمھ زندگ دا یمنو پ ...روزنھ

 ..ستین داریب
  یا  گھینگاه بھ زن د کی  یاگھ جونم رو در ازا یقورت داد..حت بغضشو

 ..نشھ دار ی..اگھ..اون بی..حتی..حترمی بم یلی..با عشقم بھ ادم یم حیبخوان...ترج
 ..ول کرد ودستش

کھ بھ رابطھ ما ..خدشھ   یقابل من..خواست:حاال..تو..با لخت شدنت..مسوروک
 !؟یوارد کن

قدم بھ عقب برداشت..سوروک ھنوز  ھیرو ترسوند.. سی آرومش...پارس لحن
 ..نشستھ بود 
 ..داستان تو..فکر نکنم خوب تموم بشھ یبود...ول  یل یداستان..من و ا نی:ا سوروک

 ..معطل نکرد و پا بھ فرار گذاشت  سیپارس
 

لباسش    دنیراھو گم کرده بود با عجلھ شغول پوش سیرسرفت..پا سیپارس  دنبال
درنده  وانی ح ھی ھیسوروک نبود..شب ھیشب  گھیشد..اما سوروک گرفتش...اآلن د
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  یو گاز ھا دنا ی..از پنجھ کش و دادش غیج  سیدرنده شبگرد..پارس وانیح  کیبود..
شدن  ی..زخماشتانسانو د کیبھ  ریومپا کیمتعدد..کھ فقط حکم حملھ 

 ال یبراش نذاشتھ بود....از سر و صدا ھا ..محافظ ھاش..رمئو ..و سا یونتنش..ج
..خون مردی داشت م  گھی د سیشدن...پارس  رهیداخل اتاق اومده بودن..با وحشت خ

 ..بود ھختیبدنش ر  یاز ھمھ جا یادیز
 ..پاک کرد و انداخت روش سیدور لبشو با لباس پارس یخون ھا  سوروک
 ..دیببر نجای:جسدشو از اسوروک

 ..الیشوکھ بودن..بخصوص سا ھمھ
 

فورا نگھبانا رو فرستاد تا   ایکھ داد زد آب تو دل ھمھ تکون خورد...ھا سوروک
 ..ببرن نیاز رو زم سویتن لش شدا پارس

رو از سوروک   انھیحملھ وحش  نیا  شدیحبس شده بود..سال ھا م نشونی تو س نفس
 ..بودن  دهیند
وقت  چی شدن ھ داریبعد ب  یلیبوده باشھ تا ا  یبود..کھ رابطھ ا دواریفقط ام الیسا

 ..ضعفش بود ترش کنھ..چون نقطھ فیسوروکو نبخشھ و ضع
 ..دستور ترک کردن اتاق ھمھ از خداشون بود فقط بھش برخورد نکن با

 ..تو بمون الی:ساسوروک
 ..الیمونده بود..سوروک و سا یو خون  یاحساس ترس کرد..حاال اتاق خال الیسا

 ..با دست اشاره کرد دنبالش بره سوروک
 

 ..بود دنبالش رفت..تو بالکن بودن..سکوت الیسا
 :کار تو بود؟سوروک

 ..فھمم ی:برادر..نمالیسا
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 کھ متنفرم..کار تو بود؟ یدونی:طفره نرو..مسوروک
 ..:بلھ سرورمکردیاعتمادشو خراب م د یسرشو انداخت..نبا الیسا

 .. یقبال ھم مطرح کرد انمیجر نیمخالف ا  یدونستیل؟میدل :با چھسوروک
 ..یقی..بھ ھر طردی...بانم یشدنتو بب فیضع تونم ی:من..نمالیسا

..آھستھ  یچ یپر و پام نپ گھیکن د ی...سعالیسا  کنمی نم انتیخ یلی:من بھ اسوروک
 ..رو اعصابم یتر گفت..:نر

 ...:سرورمالیسا
 ..برو نجای:از اسوروک

  رونیکرد و از اتاق ب می پس تعظ   کنھیرو بدتر م ھیموندن فقط قض  دونستیم الیسا
 ..رفت

 ...تو موھاش برد و کالفھ صورتشو پنھان کرد دستاشو
 
 
 
 
 

براش   نویماش ..در نتشونینب یکرد دال حواسش بود کس با کاله شنل چھرشو پنھان
 باز کرد

 نبود؟ یکس ی:مطمئنالیسا
خروجتون از ھکتوالس انجام   یھا برا یمن ..ھمھ ھماھنگ یھ بانو:بلدال

 .شده.روکرد بھ راننده بانو رو تامحل قرار برسون و محافظ ھا اسکورتش کنن
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برگشت دنبال   نیاطاعت کرد ..دال در رو بست و بعد از دور شدن ماش راننده
 ..کارش

محل   ستادیا نیگل ماشھا کوتاه کردن و بالخره کنار آبشار جن انبریرو با م ریمس
ھمراه چند نفر بھ سر   دویتینبرد کھ ک یشده بود طول  یمالقات کامال امن و بررس

 ..قرار اومد
 یگرفت  یدرست می ! تصمدمتیمدت ھاست ند ی:اوو کالیسا

اونم در   کنھی م انتیمشاور اعظم سوروک داره بھش خ  شھیزد:باورم نم  یپوزخند
 قالب خانوادش 

 م یندار یادیزمان ز ن ی.بشومدهی ن  یکیبھ تو  نایا ی:فضولالیسا
 مذاکرس زیم  ھی:شبیک

 !:چون خود مذاکرسالیسا
 
 .باز کرد و نشست می دستاشو بھ نشون تسل یک
 نم ی:خب بگو ببیک

بودنت دچار شک  یاغیدر  یندارم. ول  یشک یادب یکھ تو ھنوز ب نی:در ا الیسا
از اون قدرتھ و  یکنم دو بخشھ کھ بخش  انتیبھ برادرم خ خوامیچرا م  نکھی اشدم 
..خوب گوش ھاتو باز ھیچ یکنیکھ تو م ینداره.اما کار یبھ تو دخل  شم یکیاون 

مخالف سلطنت  یکنم و روئسایم  نیمن قدرتتو تام یکن یکن.من مبارز ھاتو جمع م
.و  یکنیتوالس حملھ م کھ بھت اعالم کردم بھ ھک ی.روزیکن ی برادرم رو جمع م

کارش  ی.ملکھ ھم بھ زودزمیری کھ آماده کردم شھرو بھم م ییھا یمن ھم از خود
 !وفتھیاونوقت برادرم بھ زانو م شھ یتموم م
 ..زد یطانیش  لبخند
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در صلح با  یکن یرو پادشاھ یقلمرو بزرگ یتونیمن بر تخت نشستم تو م یوقت
!حاال فکراتو بکن دمیشاھت م  لیکار تحو انتیت بھ عنوان خصور نیا ریمن.در غ

 !تو ایکھ شاه حرف من رو باور داره 
 .مونمیمن منتظر جوابت م ی اآلن جواب بد ست ین الزم

 ..بلند شد یرو صندل از
 بھ فکر رفت یک
 
. 
. 
. 

احترام کرد و  ی کرد و بھ سوروک ادا ق یتزر یلیدارو ھارو داخل سرم ا پزشک
اآلن دو  یلیا کردیکس باور نم چیھ ھ پشت سر گذاشھ شدن ک یرفت ...روزا جور 

 سوروک استخوان سوز بود و بس   ی ...درد نبودنش فقط برا ستیماھھ کھ ن
 
 ..ستین یلیسالھ کھ ا ھی کردی حس م و

 ویرفتھ برگشت ازش سوال کنھ کھ کس  ھیکھ پزشک مدت دی اصال نفھم سوروک
داخل   ایھا دادیقرمز خبر از حال خرابش م ی..چشما دیرو بوس یلی..دست ادیند

 ..شد
 :سرورم؟ایھا

 ھی:چسوروک
 ..آرومش کنھ تونھینم یشاھزاده دن ی :ماماایھا

رو حس کرده کھ دلتنگ   یلیتو دلش داد زد کھ اون بچھ ھم نبود ا سوروک
 ..اتاقو ترک کرد ایفقط بلند شد و جلوتر از ھا یمامانشھ..ول
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وروک ھمھ تموم محوطھ رو پر کرده بود..با داخل شدن س یدن ھیگر  یصدا

رو از ماما   یکس نداشت جلو رفت و دن چیاحترام گذاشتن حوصلھ صحبت با ھ
 ..گرفت

 دی:من رو با پسرم تنھامون بزارسوروک
 دونستیبلد نبود..نم ی.بچھ دار.کردیم ھیھمچنان گر یاطاعت شد..دن دستورش

  بیو حس عج شھیمچالھ م شتری قلبش ب  یدن ھیاز گر  کردی کنھ احساس م کار یچ دیبا
..پشتش زد با کردی رو آروم م یدن  یچطور یلیکھ ا اوردیم ادیپدرانھ..بھ  

 ..تنداش ی ریتاث یتکونش داد...ول انھی..تو بغلش ناش اط یاحت
 ..پدرت در سوگ خودشھ  ینیبی..نم یکنیم ھی:چرا گرسوروک

..ناتوان بود مقابل آروم کردنش..اما ناگھان اتاقو بھ مقصد دی فھمیبچھ کھ نم اما
 ..کردیم ھیھمچنان گر یشد..دن  کی رک کرد..بھش نزدت  یلیتخت ا

 ..گذاشت یلیرو آروم تو بغل ا یدن
..نگا کن ...نگا  ریرو بگ ی:خانم دکتر..بچتو آوردم..بلند شو و دنسوروک

 ..تو تنگ شده یش براکن..دل
  یآروم شده بود و با دستا شیگر ینذاشت حرفش تموم بشھ حاال دن  شیگر

 ھیصدا گر یبود کھ ب یپدر دن ی..ولکردی س مرو لم یلیکوچولوش صورت ا
 ..انگار کھ مادرشو صدا بزنھ اوردیاز خودش صدا در م ی..دن کردیم
 

..خودت بخند..کھ احساس  اری رو بھ خنده درب یمثل قبل..دن ا ی:بلند شو..بسوروک
 .....بلند شویلیآرامش کنم...ا

 ..سوروک؟
 ..باال گرفت یلیاز رو دست ا  سرشو

 ..رو بغل گرفت  دهی خواب یو دن کردیش نگاه مبا غم بھ  الیسا
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 ..ینخورد یچیھ دمی :برادر..من شنالیسا
 ..ندارم لی:م سوروک

 .. جلو تر رفت الیسا
 .اومده مالقاتت سرورم ونان ی:نگھبان بزرگ معبد الیسا

 ..تکون داد و پاشد  یکھ بازد بره..سر دونستیم  سوروک
 سپارمیاآلن ..کنار ما بود..م کنم و ملکھ یکار  تونستمی:برادر کاش مالیسا
  ال یرفت..سا رونینداد و ب یچھرتو درست کنن..سوروک جواب نیا شکرامونیآرا

 ..ھم دنبالش 
  تونستمیروحش..م یشد ول  بایسرحال و مرتب و ز افش یآراستنش..آره ق دوباره

 روحشم درست کنن؟
 

سوروک رو شونھ  یلبخند زد و رو کشی دوباره اومد نزد الیبلند شد بره سا  یوقت
 ..تکوند

 و شکوه شاه من بھ وجود اومدم  متیعظ  دنی:از د الیسا
 ...فقط نگاه سوروک

و اونا   ی بھ معبد گزارش بد تویباشھ واقع دهیفکر کنم زمانش رس:برادر..الیسا
 ..کنن یبھبود ملکھ اقدام یبرا

 
 :نھ سوروک

 کمک کننده باشھ تونھیم یلیخ  نی:االیسا
 ...:نھسوروک

 ..:برادر؟الیسا



806 
 

 ....تکرار نکن لطفا الی:ساسوروک
دنبالش راه افتادن..نگھبان معابد    میو ھانا ھم بعد تعظ ایبعد از کنارش گذشت ھا و
 .خدمت شاه اومده بود یشکش یپ یبا کل  ونانی
 ی گاھ یلو ھمراھاش باشھ ..و مانی مھ شی تمام خواسش پ کردیم یسوروک سع.

 .شد یپرت م
 

ن و رمئو بھ جلسھ رو تارزا یو بررس دیرس انی بھ پا یبود مھمان یھر سخت بھ
 ..عھده گرفتن

 ..بخوره ییتا ھوا رونیرفت ب ایسوروک بھ اصرار ھا و
. 
. 
. 

بھ خودش نگاه  نھییشده بود..تو آ  کیبرگشت داخل اتاق بھ ھدف ھاش نزد الیسا
شاھزاده   یکھ دلش برا ییشد...تمام روزاچشماش رد  یکرد..تمام گذشتھ جلو

سخت...و لحظھ  یھا  ھیبود ..تمام تنب ییبود ..و چھ عشق خطا دهیجوان اغواگر تپ
دستشو   وانیلحظھ ل ھمونشد...   دهیبراش شن  کبارهی نیکھ اون گذشتھ سنگ یا

گرفت   میکھ تصم یرفت..درست زمان نیی باال و پا نش ی..قفسھ سنیوسط زم دیکوب
کھ  یدر نبود سوروک..زمان ن یاط یسابق بھ شاه خدمت کنھ...ش  یایل مارتا ابد مث

  اهیس یاومدن...بھش وعده جادو الیرفتن بھ مالقات سا یمردم عاد  ن یب یلیبا ا
 نی اط یبودن بھ ش بلی..آره اون روحشو بعد مدت ھا سبشروح و قل یدادن..در ازا

ه و خانوادعض  ک یسوروک رو داد...چون فقط  یفروخت...و قول فرو پاش
 ..دیبلند خند  ی متزللش کنھ!با صدا نوستیم

..انتقاممو از ھمھ خطا کارا  اھمیس یازت قدرتمند تر شدم..با جادو ی:وقت الیسا
 ..رمیگیم
. 
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. 

. 
داخل ھکتوالس رسوند..و چول رو کھ  یھا نھیخودشو بھ تجمع  گرگ انھیمخف دال
 انیتا پا یکم یه باشن..روزاکرد ...بھشون سپرد در حالت آماد دایبود پ ندشون ینما

  یکس دییکردن گروه از اونجا خارج شد..اطراف رو پا ھی..و بعد از توج مونده
  بی..و آھستھ بھ تعقدیکش رونیب ھمترو ک واریخودشو از پشت د ونینباشھ..بک ھ

فت و آمد کنھ..بدون در شھر ر انھیمخف الیسا یشخص  مھیند دی دال ادامھ داد..چرا با
 ..رو گزارش کنھ یزیبھ شاھزاده چ تتونسی مدرک نم

 
رو نجات بده خط بھ خط  یلیبود کھ بتونھ ا یزیتمآم کتاب ھا دنبال چ نیب  سوروک

نگران  بیداشت و نگران بود..عج شی..تشو  زدی..و ورق مخوندیم عیسر
بود..رمئو از اونطرف با محفل جادوگرا در حال دعا بودن..سوروک ھمچنان در 

 ..شد ر..و ولک مقابلش ظاھ شد کیتار  ایدن حال جست و جو بود کھ
 ..یکیبھ شاه تار فرستمیم درود

 :بھت اجازه ورود ندادم ولکسوروک
 بزرگ شمارو فراخوندن  شاه سوروک منی:اھرولک

 ترک کن نجارویبھ مالقات ندارم.ا  ی: من عالقھ اسوروک
 اگھ درباره برگشتن ملکھ باشھ؟ ی:حتولک

 ...وارد شد یاصلھ با ولک از دروازه بھ نامعلومتامل کرد..و بالف  یکم سوروک
 منیکردن و اھراحترام یھا بھش ادا  منیکرد..محفل اھر یاونو ھمراھ ولک

 ..بھ استقبالش اومد  گاھشیبزرگ از رو جا
 داریوک مشتاق د:شاه سوریرود

 ؟یبا من رو داشت دارید ی:چرا تقاضاسوروک
 ..دی نی..لطفا بنش گمی:بھتون میرود
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 ..مقابلش یت و رودنشس سوروک
 م ی..جدا ناراحت شدمیملکھ مطلع شد  یماری:از خبر بیرود

 ..برم  دیبا نجا ینھ من از ا اد؟اگھیاز دستت برم ی:کارسوروک
زدن بھ شما  بیو قدرت دست منھ سرورم..اما قصد من آس یتنھا ھست  نجای:ایرود

 دونم ی...و من نمیمعاملھ کن دم یم حیبکنم..ترج نکارویا  تونم یکھ راحت م نی با ا ستین
 ..دیدار تیدار تیشما چقدر ھوشمند و درا

 ..ساکت گوش داد   سوروک
  دی..اما در ازاش بامیملکھ رو برگردون  میتونیخودمون م  یھا روی:با نمنیاھر

 ..یما کن  م ینصف روحتو تسل
 جھیبود کھ بارھا انجام شد و نت یمذاکره ا نیبا تعجب نگاه کرد...ا سوروک

 ...نداشت
مغز  یبود با حرف زدن و کلمات حساس رو نیاط یرگ کھ رھبر تمام شبز یرود

 ..کردیسوروک کار م
 

بود..اون   ی..فروختن روح مسئلھ حساسگرفتیم  میبود..بازد تصن جیگ  سوروک
بود..اعتماد نداشت اونم   یلیبحث ا ی...ولکردی م می تصف قدرت و توانشو تقد دیبا

  نیوجود داشت..قصد داشت کھ ا نکاریدرصد شانس ا  کی ..اما اگھ ن یاط یبھ ش
 ..کارو کنھ

 ..گفتیزمان مذاکره م انیمرتب از پا یرود
 رم یپذی:م سوروک

 یھمھمھ و خوشحال  یلبش نشست و صدا یبعد از سال ھا تالش رو یرود  لبخند
رو نقابلش   یصداھا متنفر بود..دست رود نیو سوروک از ا د یبھ گوشرس منایاھر

 ..و ناچار دستشو بھش داد  دید
 ..ارنی..ملکھ سالمتشونو بھ دست منیکھ بھ وعدتتون وفا کرد ی:زمانیودر
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 :من آمادم سوروک
 ..ش اشاره کرد. کھ سوروکو ببرنبا سر بھ نگھبانا یرود
 شاھزاده نیدرستو گرفت می:تصمیرود

 کنم ینابود م اتونویحال ملکھ خوب نشھ خودم دن سوروک؛اگھ
سرورم..اما نگران    دیمتون باشمواظب کال د یستیدستور دادن ن  ط ی:در شرایرود
 .. ھستم.ولک یفیشر منیمن اھر  دینباش

 ..نشونش داد یجام  ینیجلو اومد و رو س ولک
 ھیچ نی:ا سوروک

کھ شما   یدرمان اون زھره..مادام  نیوجود داره!و ا ی:داخل بدن ملکھ زھریرود
  ..جرعھ جرعھ بھ ملکھ درمان اداشھیشده و از روحتون برداشت انجام م  م یتسل

 ..خواھد شد..منصفانست نھ؟
 ..تکون داد...و ھمراه نگھبان ھا رفت یبا خشم بھش نگا کرد..اما سر سوروک

 ..رو تخت نشست یرود
رو  الیسوروک و سا م یتا بتون ھیو نصف روح سوروک!کاف الی:کل روح سایرود

 ..کن دایرو پ ی..زودتر راه نفوذ بھ روح دنم یکامال نابود کن
شاه سوروکو داره کھ ھستھ  یاما اون قدرت سبز و آب می ش:شب و روز در تالولک

 م؟ یکن کاری .سرورم..اما با ملکھ چقدرتشھ.
  یدن شھی:بزار زنده بمونھ...بھ اسارت گرفتن اون نشان قدرت ماست..و میرود

 نده یدر آ گذاشت تسلبم   یرو تحت فشار برا
 .سرورم:بلھ ولک

 
. 
. 



810 
 

. 

. 
..محفلش  خواستیکمک م ایخالصانھ در حال دعا بود..و از تمام مقدسات دن رمئو

 ..کردیبا نفرت بھ محفلش نگاه م ال یصورت..سا نی ھم بھ ھم
 کنم شاھدخت؟ ی:الزمھ کاردال
  نیاز ا  شتریاگھ احمق بودنشو ب ی..ولزه یمن عز  ی:نھ..بھتم گفتم رمئو براالیسا

 ..شدنت  دهیبرو..قبل د نجایب تو از اخ لھیادامھ نده..خ
 ..کرد و رفتاحترام یادا  دال
 ..گوشھ نشست..و مراسم دعا رو  با تمسخر نگاه کرد ھیآروم  الیسا
 
. 
. 
. 
. 

  یاز باال د ید شویکھ سا نیمنتظر خارج شدن دال بود..ھم وارید یرو ونیھ بک
اون  ید..و از قدرت بدنگروگان ھا نبو ھی ..اما مثل بقنیو انداختش زم دی سرش پر
جمع    روشوینونمیپرداختن...و بک ھ یریمات شده بود..بھ درگ ونی دختر بکھ

کھ بھ شکمش خورد ..افتاد زمبن و دال پا بھ فرار گذاشت  یکرد..با ضربھ محکم
زود نفسش گرفتھ  نشیدنبالش راه افتاد..اما چون درد داشت س ونی..بک ھ

بعد متوجھ    ایصدا زد..و ھد یبھ سخت  مشونویو ھانا از دور ا ا یاھ دنیشد..تنھا با د
با   ایدال مشغول شد...ھا بی فرستاد و بھ تعق ونی بھ کمک بک ھ ویشدن..نگھبان

 ..بود عیسر یلی..اوما اون خرفتیمھارت دنبال دال م
 ..:ھانا برو و دروازه ھارو بگو ببندن..حاالااایھا
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 ب یدوباره دنبالش..تا بالخره بعد تعق ایداد و ھا رییتغ دونیدو ر یھانا مس ادش یفر با
..دال از نفس کم اوردن چند تا  ن یشلنش اون بتدازه رو زم دنی..تونست با کش یسخت

کنار رگ گردنش   روشوی شمش  ایکنھ..ھا یکھ بتونھ ترکت  نیسرفھ کرد..قبل ا
 ..گذاشت

 ..کشتمت ی:تکون بخورایھا
 ..:پس منو بکشدال
  نشیپھن زم گھی بکشتش..پس درنگ نکرد و با لگد د دیکھ نبا  دونستیم ایھا

 ..دیکرد..و با شالق بلند دستاشو چند دور بست..و دنبال خودش کش
 
. 
. 
. 
 ...از رو تخت بلند کرد یجونش بھ سخت یب کریپ

 ..فاصلھ گرفت یاز کنارش کم  ولک
  یرود منیبدنتونھ..شما در خدمت اھر یکھ اآلن رو ی:با مھرولک
 ..نیوفادار بمون  د یکھ با دی نکن ..فراموشنیھست

 ..دکمھ لباسشو بست سوروک
 ؟یلی:حال اسوروک

 ....بدروددیزد:منتظر خبر خوب باش یلبخند ولک
 ..شد  د یدود ناپد  ھیرفت و مثل  عقب

دردشو با فشار دادم چشماش و گاز گرفتن لبش پنھان کرد...ھنوز  سوروک
..پس  ھیچھ خبر دونستید..م سرحال نشده بود کھ  در اتاقش با سر و صدا زده ش
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 یو سر و رو دیخستھ ھانارو مقابلش د  افھینکرد...در اتاقو باز کرد..اما ق درنگ
 ..ختشویبھم ر

 ..افتاده یتعجب نگاه کرد:چھ اتفاق با
حرف بزنھ..سوروک منتظر بود..اما خدمھ ھا با  تونستینم ینفس یاز شدن ب ھانا

 ..دنیسر رس یخوشحال
 ...شدن اریھوش ..سرورم...ملکھسرورم

 ...د یدو عیزده شد...دردشو فراموش کرد و سر جانیھ  سوروک
شد   دهیکش نیصلھ تنش رو زمشد..و بالفا  حالی..و ھمونجا بی از شدت خستگ ھانا

 ...شد  ھوشیب ھیکھ بفھمھ ک   نی..قبل ا
 
 
..سوروک با عجلھ وارد اتاق   خوردیھا داشت آب م مھیند از یکیبا کمک  یلیا

چند لحظھ مات نگاھش   یلیا  دنیباز کرد..با د  نی شد و در بزرگ اتاقو بھ طرف
 ..زمزمھ وار اسمش رو صدا زد  یلیکرد..ا

 ..ی..لی:ا..سوروک
 ..دیآروم اشکش چک  یلیا
 ..:سوروکیلیا

 یخواست جا بھ جا شھ ول یلیاواخر بود..ا نیا یوآرز یلیاسمش از زبون ا دنیشن
خودشو بھ تخت رسوند..با کف دست دو طرف  عی دکتر اجازه نداد سوروک سر

...و لباش تکون  دیلرزیزل زد بھش..مردمک چشمش م  قایصورتشو گرفت و عم
 ..خوردیم
 ..:شاه منیلیا

اونجا  یینبود چھ کسابار مھم نیاول یسفت تو آغوش گرفتش..و برا  سوروک
 کرد ھیبلند احساسش رو رھا کرد و گر یحضور دارن..با صدا
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...با دستور رمئو دن یدیصحنھ رو م  نیبار ا نی اول یحاضر در اتاق برا افراد

بھ وجود اومده بھ گوش   شی تشو نیراحتشون گذاشتن..رمئو نذاشت فعال خبر ا
 ...داشت یخوش کم ی...حق یسوروک برسھ چون شاھشون بعد اون سخت

 ..بستاتاقو  در
  م یلی..و ااستیرو تو بغلش چنگ زده بود کھ انگار اخر دن یلیا یجور  سوروک

اشک ھا و  ھیحس ھا و گر نیبا ابراز ھم شونویکرد ..دلتنگ  سیشونھ ھاشو خ
 ....دادنیجون...بھم نشون م یب ی لبخند ھا

. 

. 

. 
و  یشونیپ یتو بغلش..سوروک آروم جلو یسوروک بود و دن نھیسرش رو س یلیا

 ..کردینگاه م یبھ دن یلیو ا دادیموھاشو نوازش م
 ..یھمھ دلتنگم نیبودم..کھ ا ھوشی:مگھ من ...چھ مدت بیلیا

 ..کنھیم  وانمی..گفتھ بودم نبودنت دقھی دق ھیسال چھ  ھی:چھ سوروک
 
 .....نھ واقعا چھ قدرزمی:عزیلیا

 ...روز ۶۸: سوروک
 ..ب برگشت نگاھش کردبا تعج یلیا
 گھ؟ید  یکنیم ی:شوخیلیا

 ..بود ی:کاش شوخسوروک
 ...کھ نشکستھ..تصادف نکردم؟  مییافتاد..جا ی:مگھ چرا؟چھ اتفاقیلیا
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 ست؟ین  ادتی:مگھ سوروک

 و؟ی :نھ چیلیا
 ..می..بعد دربارش حرف بزنیچی:ھسوروک
داشت  گھیھم د  یبھم...دن یانگشت ھاش قالب کرد:ممنونم برگشت نیب  انگشتاشو

 ..شدیقرار م یب
دوماه  یگذاشت:اآلن کھ گفت نشیو لبخند زد باز سرشو رو س  دینشو بوسگرد یلیا
رنج  ییکھ تو تنھا دی ازت دور و دلتنگ بودم..فقط..فقط ببخش  کنمیاحساس م شتریب

 .. برات رمی ...من حسش نکردم..بمی دیکش
حاال  ی..اره داغون بودم ولیشمی...واقعا خوشحالم کھ پایلینگو ا نطوری:ا سوروک
 ..ازم جدات کنھ  یچیھ زارمینم  گھی..دیکھ ھست
 یبھم چسبوندن..چشماشونو بستن..ول شونویشون یبھم نگاه کردن و پ عاشقانھ

 ..دن یاز خودش در آورد ھر دو خند یکھ دن یاوا مانند  ییصدا
 
 نکرد نھ؟  تتی:پسرمون کھ اذیلیا

 ..بغلت  بردی ..و اون خوابش مشت یپ اوردمشیم کردیم ھی:ھر وقت گرسوروک
 ..دیرو بوس یدن سر  یلیا

 :خب من برمسوروک
 شد؟؟ی :ا ..چ یلیا

 لذت ببرم؟   نمی بش یتوقع دار  یبوسیرو م نیا ی:دارسوروک
 ..د یخند تشیاز جد  یلیا
 بچمونھ یسوروکم نا سالمت  ھیچ  نی:ایلیا
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 ی :ھرکسوروک
 قای :نگاش کن چھ لوس شده پسره..ھمون لحظھ لبشو رولبش گذاشت عمیلیا

 ..دشیبوس
 ..دوستت دارم شتریب ی..از دنی...حتیمن فرق دار یبرا ایدن :تو با تمام یلیا

 ..گھید ی:الکسوروک
 
 کنم؟؟اروم یجسارت م  ی درتمندق  نی:من غلط بکنم..چطور در حضور شاه بھ ایلیا

 اد یچطور از خجالتم درم  دونمیم یگوشش:وقت  کیسرشو برد نزد
 .. حال بود یتنش واقعا ب ی..ولدیخند  سوروک

 
 ..یاستراحت کن  دی..پزشکت گفت بازدلمی:عزوروکس
 حالم خوبھ ی:ولیلیا

 ..اط ی:محض احتسوروک
 سر رفتا؟ شمی:راستشو بگو حوصلت پیلیا

 یجسارت نی من در حضور ملکھ ھمچ ھیچھ حرف نی..اوونھی:نھ دسوروک
 ..رو داد بھ ماماش یو دن دی..سرشو بوسکنمینم

 شتیتا من برگردم پ یبخواب  مکیکن   یسع زمیعز یلیلباسشو بست:ا  دکمھ
 ؟یری:کجا م یلیا

 ..:جلسھ کوتاھھسوروک
 ؟ یسوروک..مرتبھ ھمھ چ ی:ھیلیا

 ..مرتبھ یلبخند زد:اره...با وجود تو ھمھ چ سوروک
 ....زود برگردزمی:باشھ عزیلیا
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 :چشم سوروک
. 
. 
. 

پشت   یرو یاز زخم ھا..ارهیمخصوص کمک کرد لباسش رو در ب مالزم
 ..کردسوروک وحشت

 ..:سرورممالزم
 ..یکن ش یضد عفون اط یکن با احت یقط سع..فید یند یزی:چسوروک

طول نبرد کارش دومرتبھ لباس سوروک    ادیکرد و اطاعت کرد..ز یم یتعظ مرد
 ..اجازه ورود خواست ایرو تنش کردن و ھا

 ی ایب یتونی:م سوروک
 ستنجایا  الی:سرورم شاھدخت ساایھا

 اد ی:بگو بسوروک
 ..پنھان کرد بندشیخشمشو پشت لبخند فر الیسا
 کیچھ قد...چھ قدرررر از بھبود ملکھ خوشحالم...تبر یدون ی:سرورم نمالیسا
 ... گم یم
 

  دیبا یچطور دونمی..نم ی دیزحمت کش یل یمدت خ ن ی...تو االی :ممنونم..ساسوروک
اولبن بار احساس کردم بخت  ی..ممنونم خواھر..من برا ھیاز تو تشکر کنم..تو و بق
 ..شده کین  دیکھ خانواده من یدن یلی و و  اشومم با وجود تو و رمئ

 ..د یرو در آغوش کش الیرفت آروم سا جلو
باش...حاال کھ ملکھ خوب  ی:برادر...شما فقط سالم و قو دیاروم پشتش کوب الیسا

 ...م یبد بیبزرگ ترت یمانیمھ ھیروزا   نیشده ھم
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 ..ده ب بشوی:ترتسوروک

  ی.سپردم اتاق مشترکتونو با عصاره ھا زنم ی:چشم سرورم...خلوتتو نو بھم نمالیسا
 ..ارانیملکھ رو استحمام کنن و ب  نیگل معطر و آراستھ کنن و ھمچن

 الی :ممنونم ساسوروک
 ..برادر رم یم گھی:من دالیسا

 ..زد و از اتاق خارج شد شویشگی ھم  لبخند
. 
. 
. 

 داد ی نم صی خرابھ بود..تشخ ھی  ھید..شبکھ بستھ شده بود باز ش چشماش
کھ   یقفل کردن..بھ مرد  واریکجاست..تازه متوجھ شد دستاشو کنار سرش بھ د

 یجواب  دیو داد کرد و سوال پرس غیج  یھرچ یچشماشو باز کرد نگاه کرد..ول
قطع شد...چشماش برق زد  و خوشحال  الینگرفت..صداش با ورود سا

 ..ائن تو قصره..شاھدخت خیینجای شد:شاھدخت...ا
 .. یزد و خونسرد نشست رو صندل یلبخند الیسا
 :تنھامون بزار الیسا

 ..نگاه کرد الیلبخندش خشک شد و با تعجب بھ سا ھانا
 ..چھ خبره نجا ی:شاھدخت..اھانا
 ..گم ی:عجول نباش دختر بھت مالیسا

 ..ھممفی:نمھانا
 و نشھمتوجھ ت یدور از قصره..اونقدر دور کھ کس لھیقب نجا ی:االیسا
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 ..رهیبگ الیسکوت کرد...تا جواب سواالشو از حرف سا ھانا
..گوشت ید یتو کارم سرک کش ادیمتاسفانھ ز یبشھ ول نطوری :قرار نبود االیسا
حق  بھت  میو کار دستت داد..اما از اونجا کھ ماھا سال ھا دوست بود دیجنب

 ..کھ خودم نداشتم  ی زیچ دمی انتخاب م
 ؟یزنیحرف م ی:از چھانا
 ..انشی:از سرنوشت شوم برادرم و پاالیسا

از شما و شاھزاده محافظت  م یکنی کنترل م زویسرورم...ھمھ چ ی:ولھانا
 ..نیدی..شما ترسمیبش می تسل دی...نبامی کنیم

 انی پا ی..سرنوشتشو قرار من با شومیدی:ھاھاھا...نھ دختر جون..نفھمالیسا
 یتونی..م یق انتخاب دار..تو حشھیاخرشھ و سلطنتش کامال تموم م یبدم..روز ھا

مقام محافظ تو رو  یاونوقت من جا می قبل دوست باش نیو ع یبھ من خدمت کن
 :بلند رتبھ خواھم کرد یاز بانو ھا یکی

 ..ی..مارو آموزش داد   ی..مشاور کھ بودیگیحرف رو تو م ن یا شھی:باورم نمناھا
..اگھ نھ  ی جونتو نجات داد یا یمن ب:خفھ شو...فقط راھتو انتخاب کن..اگھ با الیسا

 .. سرنوشت
 ی لی..من تا ابد بھ شاه سوروک و ملکھ ارمی با شرافت بم  دمیم حی:ترجھانا

 ...وفادارم
 ..سال ھا مونیدوست  ی!اما باشھ حق انتخابھ..متاسفم برای:احمق الیسا

 ..یاز رو صندل پاشد
 :سخن اخر؟قبل مرگ وحشتناکت الیسا

..اما شک  یتو نی..ھرچند ھنوز باور ندارم ا یغال و پستآش ی لی:اره دارم...خھانا
 دیخواھد فھم   انتویخ نیندارم شاه سوروک ا 

 ..خناش ضرب گرفتجمع کرد با نا  نھیو دستاشو تو س دی خند الیسا
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 ک یباشھ مثل  ادتی یبھ آسمان ھا..ول دارتی:مگھ روح تو بھش خبر بده..دالیسا
 یبزدل مرد

 ..رش جمع شدنخرابھ خارج شد..نگھبانا دو از
کھ  ییھمھ سال ھا ی بھ ازا دیباھاش خوش بگذرون د یتونی:مال خودتونھ..تا مالیسا

و روز    دیکار جدا کن  انی.فقط سرش رو بعد از پان یدیزنم نشن یکوه بو نیتو ا
 نیفرستیشاه م یبرا  دمیجشن و سرور کھ بھتون اطالع م

 بلھ بانو+
 ..:خوبھالیسا

  یبا وفا  یھا اریاز  یک ی د..و ھانا ھم کھ اسب شد و از اونجا دور ش سوار
 ...انتخاب کرد انت یسوروک بود...مرگ رو نسبت بھ خ

. 

. 

. 
 ..ھکتوالس بود یکھ زمان خاموش یبرگذار شد تو ساعت جلسھ

 ..برگشتن دینا ام  نگھبانا
 شد؟؟یجلو رفت:چ یبا نگران ایھا

 ..ستیاز محافظ ھانا ن یخبر چیھ ی:متاسفم محافظ..ولنگھبان
 ..ختیشد..و اشکش فرو ر  دینا ام  دشیام ایھا

 ..نھی کمکش کرد بش ونیھ بک
کھ محافظ   دی کن  ق ی..و تحق دیبھ نگھبان نگاه کرد:روز و شب نخواب یبا نگران الیسا

 ..ھانا کجاست
 ..نبود یقدرتش کاف ینداشت...ول الیبھ سا یحس خوب ونیھ بک
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 ..دمیمن بھت قول م  م یکنی م داشی..پای:ھاالیسا
  میفقود اثر شده..اون دختر..محافظ ھانا کھ ممیچکار کن دی:شاھدخت..حاال باتارزان

بھ شاه سوروک گزارش  دی...بنظرم باومدهیشده ھنوز حرف ن ریکھ امشب دستگ
 ..سرورم  میبد

 ..دی:بلھ موافق ھستم..حال ملکھ کھ خوب شده..شاه بابک
بازم بھ جست و جو ادامھ  دی ..بادیبلند حرفشو قطع کرد:شاه نبا یبا صدا الیسا
من  یشخص  مھیکھ ند  ن ی..از امیدوستان از وضع بھ وجود اومده ناراحت د ینی ..ببمیبد
 یشاه ب  میامشب تا روز جشم بزار یخائن از آب در اومده قلبم شکستھ...ول  ھی

 ..رو داره مشآرا نیبرادرم حق ا دیتالطم باشن..باور کن 
  یریجلوگ نیدیرمئو رو گرفت:من و ھمسرم..از خشم برادرم بعد از فھم دست

 ..می کنی ..قانعش ممی کنیم
 ..بھ ھمھ نگاه کرد نانی اطم با

 اتیاحسا یھمگ  خوامی ..ازتون ممونھ یبدون جواب نم تیجنا نی ..اانتیخ  نی:االیسا
  زمونیمردم عزو  م یاز قصر بسوزون انتویخ نیا شھ یو محکم ر دیرو کنار بزار
 ..یاز ھر جنگ احتمال  میرو نجات بد

 :جنگ؟تارزان
 ..دیگی م دیدار ی:از چبک

 ..بھش نگاا کرد یھم سوال رمئو
درز کنھ کھ بھ قصر ما نفوذ شده..ممکنھ شورش رخ  یی:بلھ جنگ..اگھ جاالیسا

 ..جطوره ایسیبده..تارزان حال پارس
 ماری:سخت و بتارزان

 ..:حواستون بھش باشھالیسا
 ..:اطاعتتارزان

 ..گذاشت  ایبلند شد و دست رو شونھ ھا زی پشت م از
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 ..میدونی...ھممون مھی..ھانا قومی کنیم  داش یپ  دمی:من بھت قول م الیسا
 ..تکون داد یفقط سر ایھا
. 
. 
. 

تمام درد ھاشو کنار زده  کردیم  یبود و ازش پرستار یلیشخصا کنار ا  سوروک
از تو  یبرق خوشحال یلی..اکردیخاطره م دیباھاشتجد یمھربون بود و با لبخند و

 ..رفتینم چشماش کنار
..من خوبم  یرس یکھ تو م رسھیبھ من نم تقدریا میپرستار  چی..ھزمی:عزیلیا

 ..قھی دق ھی نیبشسوروکم.
کرد تو سرمش و دستکش ھاشو در اورد و  ق یرو تزر ییمواد غذا سوروک

 ..دنشو چک کردب یکنارش نشست..با پشت دست دما
 ..اومده نیی:خوبھ تبت پاسوروک

 .. معلومھ یکھ تو مراقبم ی:اونجوریلیا
 ..زد  یلبخند سوروک

 ..چطور شد..ھمھ خوبن؟ یکرد کارایمدت رو چ نی:برام بگو ایلیا
 

 ..سکوت کرد و بعد لباش بھ سخن باز شد  سوروک
 کی ھوامونو داشت..ھر روز  یل یخ الیمن..سا ی...برای:تلخ..بد..با دلتنگسوروک

 ..نھیب تا تورو ب اوردیپزشک ماھر م
  المیبوده خ یتو و دن ش ی...دلم براش تنگ شده..خدارو شکر اون پزمی:عزیلیا

 .آسودس
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مدت   نی ا  یپشت سر گذاشتن تمام غم ھا یحالت خوب بشھ..برا ی:وقتسوروک
 خانوادت دنی د میریم
 نمشونیبب خوادی دلم م  یلی..خ ؟یگی:واقعا میلیا

 ..شھی رفع م تی و دلتنگ می ری...مزدلمی:باشھ عزسوروک
 ..ی:سوروک..ممنونم کھ ھست یلیا

 ..دوستت دارم یلی:خسوروک
 ..ایدن نیا  ی..تویزیاز ھر چ  شتری ..بادیز  یلی:منم دوستت دارم..خیلیا

 ..دیبوس شویشونیپ  سوروک
  ..من ھمون فرد مضخرف بودم ویاومد ینم  م یزندگ ی :اگھ تو توسوروک

 خوشگذران
 ....فقط من کفشت  کردمیخوب بود شھی :ھاھا...تو ھمیلیا
. 
. 
. 

 ..زندان باز شد در
 ....جرات نگاه کردنم نداشت  الیسا دن یبا د  دال
..اگھ سوالمو ستمیرو ندارم..اھل شکنجھ دادنم ن  ا ی:من طاقت و حوصلھ ھاالیسا

 ..دم یم ان یکل پاش  نیبھ بدتر  توی..زندگی جواب ند
 ..بھش نگاه کرد با ترس دال
 .. ...وی بھ ھکتوالس اومد ی:با دستور کالیسا
 ..نداد یجواب دال
 کنم یخودم عفت م ی:اگھ بھم بگالیسا
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 شم ی:در ھر صورت کشتھ مدال
  ھیبدونم خائن ک خوامی افتھ..فقط م  ینم یاتفاق دم یمن قول م ی:اگا راستشو بگالیسا
کثافت تموم   یزندگ  نی..لطفا...بزار انمونیکمک بھ شاھزادس و سرزم نیا

 ...برات وجود نداره  یدیتھد گھی..د می ببر نیخائنو از ب یبشھ...وقت 
 ..یگی:دروغ مدال
 ..یحرف بزن  یخوای:پس نمالیسا

 ..فاصلھ گرفت ازش
 خوامی..من ازش جواب مای:ھاالیسا
افتادم اسم   ریرفت..ھماھنگ شده بود کھ اگھ گ  رونیب الیکرد و سا  م ی تعظ  ایھا

  یادی...تا بتونھ از شر اونم کھ نفوذ زارهیبھ زبون ب انتیوان ختارزانو بھ عن
 .داشت خالص بشھ

 
 
 
 

 یرود منانیاھر منیدستور احضار شدن بھ حضور اھر دنیولک بعد از شن
 ..خودشو بھ اونجا رسوند

 نیبش  ای..بی شاور من خوش اومدم نی:بھتریرود
 ن؟یدار یکرد و جلو رفت:سرورم..کار می تعظ  ولک
 ھی یبھ من گفتن کھ داخل وجود پرنس  دن  یک ی..تاردمی ش یاند ادی:من زیرود
 .. دهی ما مف ندهیآ  یبرا وجود داره..کھ یکیتار

 :خبولک
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بھش    خوامیشاه سوروک عوض شده..م یفعال در مورد نابود  ممی:تصمیرود
 ..ببخشم..و کم کم پرنس رو ازش طلب کنم یی و فرمانرواقدرت 
 کنھی:فوق العادست ..اما فرمانروا..شاه سوروک ھرگز قبول نمولک
 دارم شینابود یکھ قبول نکرد بھانھ برا ی:زمانیرود

 ادنیشاه سوروک ز یجامعھ ما طرفدارا نی:بلھ متوجھم کھ بولک
و شاه  یاز پرنس دن  د یفظت کنکھ محا د یدار فھیوظ  نیاط ی:از اآلن تو و شیرود

 ا یلیملکھ ا یسوروک..حت
 

 رنیبگ  میتصم منیاھر نیبزرگتر ی:ھر چولک
 رنیکن..تا اطراف ھکتوالسو فرا بگ  ھیھارو توج روی:حاال نیرود

 ال؟یراجع بھ شاھدخت سا ی ا گھیستور د:دولک
 ..دمیم  میو تعل  ارمیم یکیسپر دست آموز بھ تار کی:اونو بھ عنوان یرود

 نیشما فکر ھمھ جارو کرد :ولک
 خب برو و از احوال شاه سوروک مطلع شو لھی:خیرود

 
 :بلھ سرورم ولک
رو با کف دست پاک کرد و  زیم یرو ی..و سحر ھاد یبا رفتن ولک خند یرود

 ..کرد نیگذیرو جا دیاعداد ابجد جد
 !یسان...تو قراره چند برابر سوروک قدرتمند بش  لوری : سیرود

 
. 
. 
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. 
 ..آروم گرفت و از تخت بلندش کرد رو  یلیا دست

 ؟یقدم بزن  یخوایم ی :تو مطمئنسوروک
راه رفتن  شتری دارم..البتھ دلم ب یاحساس خفگ دمیند رونی:آره..از بس رنگ بیلیا

 ..خوادیباتو رو م
 ..زمیعز یلی:ا سوروک

 ....بازوشو ول کردستادنیپا ا رو
 ..رفتیم  لیبدنم داشت تحل ش ی:اخیلیا

 ملکھ  می:برسوروک
 ..رو با فاصلھ پشش نگھ داشتھ بود کھ محافظش باشھ دستش

لبخند زد و بھ  یلیو طراوات..ا ییروشنا دنیداخل محوطھ و د دن یبا رس.
 رفتم قشنگ تر شده یسوروک نگاه کرد:انگار از وقت

 ... یبرگشت ی:در واقع از وقتسوروک
رو آسمون..عھ عھ اونجا  یمن چھ خوش رنگھ آب ی :نگا پرنده ھارو..خدایلیا

 ..زنبقا شکوفھ دادن
 ..کرد ینگاه م شیفقط بھ صورت و شاد یبا لبخند محو سوروک

 ..کردیم فیو توص داد یاونورو نشون م نوریبا ذوق و دست فقط ا  یلیا
 خل شدم بنظرت؟ ی کنی نگام م ینجوری:چرا ایلیا

بعد مدت ھا   اپھیقلبم باز داره م کنمیعنوان..فقط احساس م  چی:نھ..بھ ھسوروک
 ..یکنیشلوغ م نطوری تو ا یوقت

 
 داشتھ باش نمی :پس ا یلیا
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 ..ی:چسوروک
تو باغ و  د یو ھمراه خودش با دو کش  دیدستشو کش یلیلحظھ ا ھمون

..نگھبانا با خنده  کردیو دست سوروکم ول نم کردیم  یو شاد دیخندیمحوطھ..م 
  یباز ھم شادکھ خوشحال بودن کھ مل  دنیدیرو م نیا یوقت کردنینگاھشون م

 ..آورده بود بھ قصر
. 
. 
. 

قصر بھشون چشم دوختھ بود چشماش پر بود از خشم و نفرت ..حرص   ی بلندا از
 ..و طمع

 شاھدخت؟  نیداشت یمن کار با
 ..حرص ورد و برگشت طرفش نیگذی جا لبخندو

 ی ..خوش اومدونیبک ھ نی:بلھ بشالیسا
 :ممنونم بانو بک
تالش   گذرهیتو قصر م  ایچ یمورد کھ بفھم  اون یکھ چقدر تو دمی:شن الیسا
 .. مثل تو ی..بخاطر جاسوس خوب و وفادارم یبالی..ما بھ خودمون میکنیم

 شاھدخت  د یکنی م:شرمندم بک
 بده  یبھت رتبھ باالتر خوامی..روز جشن من از شاه مگمیرو دارم م تی:واقع الیسا

 ..با تعجب نگاھش کرد بک
 ھی خوامی ..میما کرد یبرا یباش...کار بزرگاز من داشتھ  ھید:بھ عنوان ھالیسا

 کوچولو جبرانش کنم 
 ..فقط لبخند زد و تشکر کرد  بک
 نیمحافظ ھانا برندار یدست از جست و جو برا د یکن ی :سعالیسا
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 :بلھ بانوبک
پول و جواھر   یلیتو و ل  ی.من بھ نگھبانم سپردم برای:خب ممنون اومدالیسا

 یبر یتون یببره.م
 رم:واقعا سپاس گذا بک
 ..و بدرقش کرد دی خند الیسا
 
. 
. 
. 

باغ و با حرارت از ھم لب  یمخف یچسبونده بود بوتھ ھا سرشو
 ..بھم چسبوندن شونوی شونی..چشماشونو بستن و نفس نفس زدن..پگرفتنیم
 تنگ شده بود نا یا ی:چھ قدر.دلم برا یلیا

 دم ینبوس ویاغ کس:تا حاال تو ب سوروک
 و ببوس تعارف چرا ای:بیلیا

 بودم  دهی:تا حاال خانم دکتر خوش زبونو نبوسکسورو
 بود؟ یلی:احتماال اسمش ا یلیا

 ..کالرکھ یلی:بلھ ..اسمش اسوروک
 ..کرد زیخودشو از گردنش آو یلی ..ا دنیخند

 گھیبھم م  یزیو چ  نمیبیتو رو م یحال چشما ی:ولیلیا
 گھ؟یم ی:ا؟چسوروک

 من اری ستیحال چشمات خوب ن   گھی:میلیا
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  دیرو از گردنش باز کرد و چشماشو دزد یل ید..دست اسکوت کر  سوروک
 ..کرد  لش یماھرانھ بھ قدم زدن تبد

 ..با قدماش ھمراه شد یلیا
 ؟ یبھم بگ  یخوای:نمیلیا

 وی:چسوروک
 احوالو  نی:ایلیا

 :نھ سوروک
 :من ھمسرتم یلیا

 کنم یجدا م ی:منم ھمسرمو از مسائل حکومت سوروک
 ..رام مھمھ در ھر باره باشھمن حال تو ب ی:ولیلیا

 زنمیکن دارم باھات حرف م صبر
 ؟یزنیچرا داد م نییپا اری:صداتو بسوروک

 ی :چون جوابمو ندادیلیا
 جواب بدم؟  یخوای:با داد م سوروک

 دم ی:آروم پرسیلیا
 ..:منم گفتمسوروک

 پسره؟ یدقم بد  ینگرانم کن یخوای:میلیا
 :نھ سوروک

 ..:پس بگویلیا
 ..دیپاشو رو چمنا کش  یو کم  ستادیا  سوروک
 شده  د ی:ھانا ناپدسوروک
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 قدم جلو تر رفت:ھانا؟چرا کجاست؟ ھی یلیا
 ..جاسوسدونھیکس نم چی:ھسوروک

 ..ھا جالب نبوده ییبازجو جھیشده..نت   ریتو قصر دستگ ی
 ؟ی گیافتاده چرا بھ من نم ی:واضح بگو سوروک..چھ اتفاقیلیا

 ن یبش ای:ب سوروک
 ..باغ نشست یرفت رو سکو یلیا
 :خب ..منتظرم یلیا

ما خود بھ خود رو بھ پرخاش  نی:اواخر رابطھ ببشیدست کرد تو ج سوروک
گذشت   ی..البتھ بخاطر افسردگیه بودشد گھیآدم د ھی..تو انگار رفتیداشت م

 ..ی کرد غیاز من در دنتوید یشد روز ھا حت رنرمالی غ یادیز  ی..ولیمصتعد بود
 .با تعجب نگاھش کرد یلیا

فکر   یلی مدت خ نیا یبودن سابقتھ..ول  ماریب یبرا  کردمی :منم فکر مسوروک
 ..شھیم ی..فقط قدرت جادو باعث فراموشاد ینم ادتی از اون اتفاق  یزیکردم..تو چ

 ..ھنگ کرده بود یلیا
.کار اون شب شدن ھانا.  د یخائن..ناپد ھیشدن  دای ..اما پبھی:اره عجسوروک

ما قرار گرفتھ بود..و داره   نیب  ییروین کنمی بھم مرتبطتن..من فکر م نای...اسیپارس
 ..شھی م شتریب
 ..از اون اتفاقات نداشت یخاطره ا چیھ یبھ ذھنش..ول اوردیفشار م یلیا
 سی:کدوم کار پارسیلیا

 ..بشھ  دای ھانا پ دی تکون داد...با یسر  سوروک
 بد بوده؟  ی..گفتاییبازجو جھی:نتیلیا

 ..تارزان گردهی:بلھ...متاسفانھ اونجور اعتراف شده کھ برمسوروک
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 :جناب مشاور دوم؟یلیا
 :درستھسوروک

 ..ستی ن رنطویمشاور تارزان ا ی..ولی:ولیلیا
کس جز خانوادم اعتماد   چی :من ..بھ ھدیکش یتکون داد و نفس یسر  سوروک

 ..یدون ی م لشمی ندارم...دل
 ..یثابت نشھ چ  ھاد؟اگیم  ی:سر مشاور چیلیا

 ..:فعال بازداشتھسوروک
بھت پشت کنھ. ..من  ا ی:سوروک...غصھ نخور..اگھ تموم دنیلیا

 ی..تو مارو داری..دنالیکنارتم..سا 
 کشم ی ھنوز نفس م لی دل نی:بھ ھمسوروک

 ..:دوستت دارمیلیا
 ..جواب حرفش لبخند زد در
. 
. 
. 

باھم آماده  شھی نگاه کرد..ھم موھاشو بست..بھ تختش   کردی م تشیھانا اذ یخال یجا
 ..گرفت دستش  رشوی..بلند شد و شمششنیم

 ..اومد یاتاقشو باز کرد بک داشت بھ طرفش م در
 ..پاک کرد اشکشو

 .از ھانا نشد؟ یخبر ونی سمتش:بک ھ دیدو
 :محافظ...نھ متاسفانھبک
 .زد:مسخرش گرفتھ...کجا رفتھ یلبخند تلخ ایھا
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 م یکن یم داش یباش..پ  ی :محافظ قوبک
 نی سر تمر رم ی:اوھوم..من مایھا

 ..رفت ایاحترام گذاشت...و ھا بک
 
. 
. 
. 
 ایباشھ..سوروکم مشغول مطالعھ بود تو اتاقش..ھا یدن ش ی رفتھ بود تا پ یلیا

 .رو اعالم کرد الیحضور سا 
 ..:داخل شوسوروک

 ..کرد می اومد تو و تعظ الیسا
 برادر ری:شب بخالیسا

 ..بلند شد و رو مبل نشست سوروک
  ن یبش ی:خوش امد سوروک

 ..:مچکرم شاهالیسا
 ..ختیر یدنی و سوروک براش نوش نشست

 و ملکھ اومدم ..ملکھ بھتره نگران نباش یشاھزاده دن ش ی:اآلن از پالیسا
 ی .چرا اومد:خوبھ سوروک

 داشتھ باشم راجع بھ مراسم فردا  ی:اومدم حالتو بپرسم برادر..و باھات صحبتالیسا
 

 نوم شی:حتما.بگو مسوروک
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مدت  نی..چقدر ام یبد عیترف ونیبھ جاسوس بک ھ نی :برادر..اگھ بھم اجازه بدالیسا
 ما صادقانھ خدمت کرده یبرا

 ..کرد  د ییبا سر تا سوروک
:مورد دوم مجازات اون تارزان خائنھ..فردا ھمھ حکومت ھا ھستن الیسا

 ..ھمھ یبرا شھی..درس عبرت م  میقربان..اگھ اونو جلو جگع مجازات کن
 ..:اما تارزانروکسو
من بھ رفت و آمد ھاش  ..خود ھشھی:سرورم...مدارک و شواھد کامال علالیسا

 ی جزا  میکن  یاورد ادی   دیباشھ..ما با قتیحق خواستیدلم نم  یمشکوک شده بودم ول
 ..ھیچ انتیخ

 ھ؟ ی درست  می:بنظرت تصمسوروک
 ھیبعد یھا انتیتنھا راه کنترلھ خ  نی.ادی :شک نکنالیسا

  ھیلیا ھیخوشحال یکھ فقط برا  یتو جشن  خواد یواقعا دلم نم نی ...ببالی:ساسوروک
 .بده شیروح  نطوریباشھ...اونم ھم یخشونت و کشتن

  می :درستھ...سرورم من سال ھا مشاورتون بودم ھمراه تارزان...بھ تمام تصمالیسا
  نیدر خفا از ب  دیبکن نکارویا د ی خوایتو جشم نم یاگھ حت ی..ولزارمیشپا احترام م

..من  م یکنیاعالم م  یا  گھید زیمرگ رو چ  لیطرفداراشم شوکھ نشن..دل کھ  نشیببر
 نم ی بش  تونمی..ساکت نمدمیوقت نبخش چیبھ شمارو ببخشم..ھ انتی خ تونم ینم
 

 ..سکوت کرد  سوروک
 دم ی م بشوی..ترتنی..و دستورش رو بھ من بددی :اگھ موافق باش الیسا

 درستھ بکن یار:ھر کسوروک
باشکوه باشھ..و در   یلی خ دی..جشم فردا باد یاستراحت کن دی:ممنونم برادر...برالیسا

بھ مشاور اعظم    ونی کھ گفتم منصوب کردن بک ھ یعیترف نیاخر اگھ اجازه بد
 داره  اقتشویھست..چون ل
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 کن  مشی.فردا تقدزنمی و مھر م سم ینویخب..حکمش رو م اری:بسسوروک
 ..مخصوصشو کرد می گذاشت و تعظ  نشیسدستشو جلو  الیسا
 

 من بفرست شی.بک رو پالی:ساسوروک
 :چشم سرورمالیسا
تموم وفادار ھا داشتن   نکھی بود از ا ختھی..واقعا بھم ردیکش یپوف الیرفتن سا  با

 ی اجازه ورود داد و بھش آمادگ ونیبک ھ یصدا دنی..با شت کردنیم انتیبھش خ
 ..الزم راجع بھ فردا رو داد

 ..ابلش زانو زدمق بک
  میبھ حکومت ساھا..کھ تا ابد بھتون وفادار تر باشم..زندگ  خورمی:من سوگند مبک

 نداره  یمقابل شما صادقاتھ ارزش
 

 ..ثابت کرده شھی ھم ونیبک ھ دونمی:م سوروک
 ..:سپاسگزارم سرورمبک

 .. :برو استراحت کنسوروک
 ریبخ:بلھ سرورم.وقتتون بک

 
. 
. 
. 

پشتش حالت  یمھر مخف ی..ولرونیکھ تموم کرد خواست بره از اتاق ب وکاراش
 ..ھم رفت یگرفت و چشماش از درد رو تھ یسیالکتر
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 ..ظاھر شد ولک
 ..شاه سوروک  فرستم ی:درود مولک

 افتاده؟ ی:اتفاقسوروک
 احوالتون باشم  یایمنو فرستادن جو  یرود منی:اھرولک

 :خوبمسوروک
اگھ بفھمن کھ تو جشم فردا براشون دعوت  شنیماما ناراحت  گردمی:من برمولک

 ..گھی د می ..سرورم ما باھم متحد شدینفرستاد
 یبر یتونی .تو مامیم   دنشی:بھ دسوروک

 ...:بلھ شاه سوروکولک
 ..شد  دیناپد و
  یفعال...پا  کردیحمل مت دیبا یشد..ول  ی...عصبانرهی دستور بگ یاز کس  تونستینم

 ...وسط بود یل یسالمت ا
 ..خوابھ یبھش گفت آروم باشھ دن یل یاز کرد..ااتاقو ب در

..بعد دیرو بوس یعادتش داده بود دن یلیکھ ا یزیرفت..طبق چ کشونی نزد آھستھ
 ..نشست یلیکنار ا

 ؟ یدیوقتھ چرا نخواب ری:خانم دکتر دسوروک
 م؟ی..بری..تو ھم خستھ ازدلمیعز دیتازه خواب ی:دنیلیا

  یفردا کل میعشقم.بخواب میرد:بر و رو دستاش بلندش ک دیدستشو بوس  سوروک
 یش یخستھ م

 .. :چشمیلیا
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رو فراگرفتھ بود..خواننده و گروه رقص  اهیسراسر قصر س  یچراغون

  یرنگ مو با یلی..ادنیرسی..گروه گروه مھمان ھا سر مییرایپذ کیداشتن..موز
رو سر داشت با لباس   یاز زمرد آب یشده بود و تاج  ونیکھ شن یرنگ یخیسر 

 بنده یآراستھ شده بود لقب ملکھ فر یمتیق ی رنگش کھ با سنگ ھا یآب ی ھلوگرام
 ..کرد ی م تشی اذ  کمیرو چشما و صورتش  ن یسنگ شی آرا میرو داشت گر

الماس و طال  از  یکھ دکمھ ھا یمشک یھم طبق معمول با لباس ھا  سوروک
بھ ھم  ینگاھ یلیبا ا ی..ھر از گاھبایز یل ی بود ..خ بایبود..تاج الماس رو سرش..ز

 بودن افتھی..ھنوز در مراسم حضور نزدنی و لبخند م   نداختنیم
 

 ..شونھ زدن شوی پر و مشک یو موھا  کردیم یبا دقت لباس ھارو تن دن لورکس
 ..ھم درخشنده شده بود ھمراه رمئو الیسا
 ..خواھر گمشدش بود شی ھنوز دلش پ یاده شده بود ول آم ایھا

رو گرفت و بلندش کرد..نگاا   یلیکھ تموم شد سوروک دست ا شگرایآرا کار
 ..شش بردگو کیبھش انداخت و سرشو نزد یبرازنده ا

 ییخانم دکتر دلربا سوروک؛چھ
ھمھ  نیبا ا  یو اونم تو گوشش زمزمھ کرد:فکر حال منو نکرد دیخند زیر یلیا

اومدن در   یراه رو م نیا دنی گوبیم نای جرا پرنسس سرزم  فھمم ی..حاال متیابجذ
 خدمت شاھشون باشن مثال 

 
 ؟ یدی:حسود خانمو..افتخار مسوروک

 ..ھم گذاشت و دستشو طرفش دراز کردو چشماشو رو  ریلبشو گز یلیا
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..و تو بازوش حلقھ کرد و با خودش برد..از در اتاقشون دیدستشو بوس  سوروک
پشت سوروک برگشت..ماھرانھ جمعش کرد..اما  ی..حس برق گرفتگ یرفتن رونیب

 ..دیفھم  یلیاز در ھر رفتن صورتش ا
 شدیچ زمینگران برگشت طرفش:عز یلیا

کردم..تو   یکتمو تنگ کردن..احساس خفگ یاد ی..فکر کنم زیچی:ھسوروک
 ..زمیعز  گردمیحاضر کن من برم میمنتظر بمون.دن نجایھم

 ..رفتنشو نگاه کرد دیسرک کش یم کھ قانع نشد ک یلیا
 شاه سوروک چشھ؟ یدونیتو م ای:ھایلیا

 ملکھ ری:خایھا
 ی دن شی پ م ی:اوھوم..بریلیا
 

 ..خودشو رسوند تو اتاقش..در رو بست یسخت بھ
 ..دود ھیشب واری تو اتاق کنار د ولک

 داره؟  ییجا یزینگرفتھ ھرچ  ادی:اربابت سوروک
شما   لنیما  یاما سرورم رود دی منو ببخش..جسارت یکی:سالم من بر شاه تارولک

 نن یرو قبل از شروع جشن بب
 ل؟ی:بھ چھ دلسوروک

 شاه نیای ھمراھم ب  کنم ی :خواھش مولک
 ..شد  یمنتظر اومدن رود یبدون حرف سوروک

و ِالغر و بلند و شاخ   یبلند و اندام استخون یبا ناخن ھا ینگذشت کھ رود زمان
 ..کھ داشت وارد خلوتش شد  یی مانند ھا

 شاه سوروک  دی..شما چھ قدر مغروردی کنینم  می:ھاھاھاھا...ھنوز ھم تعظ یرود
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 :کارت رو بھم بگوسوروک
 ؟یشنو یاآلن م ای؟یبش زیسوپرا یل ی:مایرود

 .. ندارم.بگو زتیبھ سوپرا  ی:عالقھ اسوروک
..بھ اسم مورف در جشن در حضور شما نیریز نیاز سرزم  ی:فرستاده ایرود

مراسم..و شما  انیشما برمال خواھد شد..البتھ بعد از پا یبرا یقی..حقاشھیحاضر م
 ..دیریبگ یسخت می بازد تصم
 ؟ی قی:چھ حقاسوروک

 
 ..کشفش جونشونو دادن  یھ افرادت براک یقی:حقایرود

 ؟یدلقک ھا شد  ھی:واضح حرف بزن چرا شبسوروک
 یار یب می بھ من سر تعظ   یتونیشاھھ..تو واقعا نم کی شھیشاه ھم کی:یرود

 
 :طفره نرو و جواب منو بدهسوروک

  میدرنگ تصم یب  د یاما با کنم یم یبھت معرف یگشت ی کھ دنبالش م ی:خائنیرود
 ..یریبگ

 ؟یسوار کرد یفی:چھ حقھ کثسوروک
خائن بھ تو  یبا ادا  خوام یآروم باش م کنمی شاھزاده..خواھش م م ی:ما متحدیرود

 ی ریصادقتمو بپذ
 ستی وقت صادق ن  چیھ طان یش کی :سوروک

 .. متولد شده طانیازت ش یست مثل تو کھ بخش:دریرود
 برگردم دی:من باسوروک

 :ولک لطفایرود
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 ..کرد م یتعظ  وروکیکھ تو دستش بود مقابل  یبا لوح ولک
 نینی و بب نی:باز کنیرود

..با تعجب بھ کردیباور نم خوند یکھ م  ییزایلوحو باز کرد..چ عیسر  سوروک
 ..نگاه کرد یرود

 ؟یرو خراب کن یبطھ خونرا یخوای:ھاه!حاال مسوروک
چون اعتبارمو مسخره  کنمیرو نم یکار  یشما من الک  دیھست ی:شاه باھوشیرود

و ماست..اون روحشو کامال بھ ما فروخت در  الی سا نیقرار داد ب نی ..ا کنمینم
 بھ تو انتیخ یازا

 
 ..تر نا آروم تر  لکسیبود..ھرچھ قدر ر  لکسیھاشم ر  تی کال عصبان سوروک
 ھ؟ییفقط گزافھ گو ا ی؟یثابت کن یتونیرو م یزنیم کھ ی:حرفسوروک

 کنم ی:ثابت میرود
 :خبسوروک

 ..شده کھیت کھی ت الیھانا! توسط دستور سا زتی:محافظ عزیرود
 ..کرد رییچشماش تغ حالت

 ..؟ی:چسوروک
 ..پا گذاشھ ری..خط قرمزتونم زقھیاز حقا یبخش نی:سرورم ایرود

 ..بده حی :کامال توضسوروک
 ..نیاینشونتون بدم..جلو ب تونمی امل رو ..مک حی:توضیرود

  قشیناھنجارش رو دو طرف شق ی نگشت ھاا یجلو رفت..رود  سوروک
 ..رو نشون سوروک داد الی ثبت کرده از سا اتیگذاشت..و تمام جنا

 ..دستش رو کھ برداشت و
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 ..ستھیبا چشم قرمز..و نفس نا متوازن..نتونست  رو پاش وا سوروک
 ..الی مدت سا ن یا یحرفا  یاور ادی

بھم نگاه   تیبرن با رضا ش یدرست پ نجارویکھ تونستن تا ا نیو ولک از ا یرود
 ..کردن

 ..ستادیرو پا ا ی قرار داد..بھ سخت واریدستش رو مشت کرد و رو د سوروک
 یخوایاز من م یزی:چھ چسوروک

 ..ما کن  میرو تسل ال ی:سادست..سایرود
 ..زد و برگشت طرفش پوزخند

  قدرت نیدر ع گفتیباال برد..سوروک راست ن مینشون تسل دستاشو بھ یرود
 ..نبود..و دلقکا ترسناکن شی ب یدلقک

 
 

 :روحشو مگھ بھت نفروختھ؟ سوروک
بگھ ما بھش قدرت  تونستیداده..خب چطور م یچھ سوت د یتازه فھم یرود
 !م یترسیچون ازش م  شیکن مونمی تسل دی..و فقط خودت بامیداد

 ..بھ کمکش اومد  ولک
..البتھ  شی ما بد لیخودت تحو د یتو خفا با نھی:شاه سوروک...منظور سرورم اولک

 ..ما بدش  لی سالم تحو ی..ولیازش جواب کارشو بخوا یتونیم
 ..خشم بھ ولک نگا کرد با

دلقکت   تیمسخره شخص ش یجز نما  نی..اما اگھ انمت یبی:تو مراسم م سوروک
 ..ی دیباشھ..تاوان م

 سرورم ی کن د یتھد ی ستین ی:تو کسولک
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 ..د ید می:خواھسوروک
 ..دود از دور سوروک تو فضا موند ھیشب یآب نور
درونشھ؟...باھاش   یمیچھ قدرت عظ   ید یبھ ولک نگا کرد:د یرفت رود یوقت

 ..درست رفتار کن...تا رام ما بشھ
 ...:بلھ سرورمولک

 
 تونست یو سکوت مونده بود..لبھ تخت نشستھ بود..نمتو اتاق...ت  قھیچند دق  سوروک

 ..در سرشو داخل برد  یاز ال یل یباور کنھ..در اتاق باز شد و ا
 ..ی..چرا نشستیینجا ی:عشقم...تو ا یلیا
 ..زدینقاب م شھیمثل ھم دیبا

 ..شد کیبھش نزد یلی..ایزد بھ سخت ی لبخند
 ..یکجا رفت یشد  یتو چ زمی:عزیلیا

 ..بھ خلوت داشتم زایچند لحظھ ن: سوروک
 ..و کنارش نشست  دی دست پشتش کش یلیا
و رمئو ھم   الیسا م ی ..برمیباھام حرف بزن د ی..بعد جشم بامی بر دی ..بازمی:عزیلیا

 ..منتظرن
 ..دنیکشی پوستش م یرو شھی انگار با ش ال یاسم سا  دنیشن با
 
 ؟ی:سوروک..تو خوبیلیا

 ..:ارهسوروک
 ..یباھام حرف بزن دی شب با ..اممیبلند شد:دستتو بده من بر یلیا
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نگرفت بلند شد..باھم و بھ اتفاق مقام دارا وارد  جواب نداد..دستش رو ھم  سوروک
تو  یلیدرود فرستادن..سوروک و ا یکردن و نوبت می تعظ  تیجمع یسرا شدن..تمام

نگاه   تی بھ جمعبا خوشحال  ال یرو گرفتھ بود..سا  ینشستن و ماما ھم دن گاهیجا
 !نده یدر آ شدنی فرمانبردار خودش م یروزکھ  یتیجمع کردیم
 

  دیترسینگران بود و م  یلیا  یعادت داشت ظاھر حفظ کرده بود..ول  سوروک
شده بودن..سوروک  دهیچ فیبھ رد یو دن  یلیا یھا برا یشکشی شده باشھ..پ یزیچ

مقام بک  عیفقط موقع ترف  ای..ھاختسیچھ قدر بھم ر دی فھم یانداخت..م ایبھ ھا ینگاھ
خواستھ بود تا  یودند بھ لبش اومد..اونم کوتاه..سوروک از رلبخ کنیھ

..و جھ ی با خبر فوت ھانا خراب نشھ..و ھمشو گذاشتھ بود وقت بعد شون یمھمان
 ...قرار بود دردناک باشھ یقدر وقت بعد

 
 افتیدر یمعن یلبخند ب ھی و کردی ھربار نگران بھ ھمسرش نگاه م یلیا
 ..سنگ تموم گذاشت  یلیل کردن اخوشحا ی..اما خب سوروک براکردیم

رفتھ بود حمام ..و  یلیو رمئو مست و خوش بودن..ا  ال ی..سادی رس انیبھ پا یمھمان
رو  گاری س نی..پنجمکردی م دیکھ با ییکردن کارا ن یسوروک در حاال سبک سنگ

خبرو بھ  نیا  دیسر ھانا کھ فرستاده بودن اتاقش روشن کرد..حاال با دنیبعد از د 
چھ طعم و   زانیاز دست رفتن عز کردی.قبال دل نداشت اما حاال درک م.. داد ین ایھا
 داره ییبو
 ..اجازه ورود خواست ایھا

 ..داخل ای: بسوروک
 ..کردی خودشو آماده م دیبا
  گفتی م یچطور  دیحاال باکرده. ھیگر..چشماش قرمز بود معلوم بود کردمی تعظ  ایھا

 ..بھش
 لطفا نی ..بنش ای:ھاسوروک
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 ..ختیر یدنید و نشست سوروکم نشست..براش نوشاطاعت کر ایھا
 ییاورد..دوقلو ھا ایدر ھکتوالس مادرتون شمارو دن تونی:از زمان بچگسوروک

 ..نیمبارز ھا شد نی بھتر نینوجوان بود یکھ وقت
 ..:خدمت بھ شما افتخارات ما بود سرورمایھا

 ..کنمی:منم بھتون افتخار مسوروک
 ..:سپاس سرورمایھا

 ..رو بھت بگم یزیچ  د ی..باای:ھاسوروک
 ..سرورم؟ نیکرد داشیشده؟...پ ی:از ..از ھانا خبرایھا

 ..سخت بود یلی...خگفتی..چطور مکردی م کاریچ  سوروک
 ..من..متاسفم ای:ھاسوروک
 یو جملھ سوروک باعث شد وحشت کنھ..وحشت یبا ناراحت  جانش یو ھ  یکنجکاو

  یرو ی..جعبھ ا برگردوند سرشو ایاز نوع غم..سوروک سرشو انداختھ بود..ھا
  کردیکھ فکرشو م یزیاون چ  کردیشد...دعا م کی ..با اکراه بھش نزدبود نیزم

 ..نباشھ
  یبلند شد..صدا  ایو زجھ ھا غی ج یصدا یچشماشو رو فشار داد...وقت  سوروک

  ی...صحنھ دردناک براش عادشکست یرو م یکھ استخون ھر شنونده ا ییھا ھیگر
 ..نھیرو بب ایبرگرده و حال ھا شد ینم ی راض یبود..اما حت

سر ھانا رو بغلش گرفتھ بود...از  یو زار ھیپخش شده بود..و با گر نیزم  ارویھا
 ..دی کشی...نازشو مداد ی ..فوشش مگفتیم  اشیدلتنگ

 ..خفھ موند یھق ھق ھا شی ادامھ داد..و ادامھ داد..تا فقط از گر ایھا
 ..گذاشت شونش یاروم بھ سمتش رفت و دستش رو رو سوروک
 ..منم دردناک بود  ی...رفتن ھانا براایھا م یریگی:مراسم اونو با احترام مسوروک

 ..و برگشت سمتش  د یباز ترک ا یھا بغض
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 .....دروغھ...دروغھستی..اون ن نی:سر..ورم..سرورم..ھانا...اایھا
 ...دردناک بود  یدوباره خم شد رو جعبھ...صحنھ ا و
. 
. 
. 

 گاریتونستن ببرنش...حالش گرفتھ شده بود..مرتب س ...کھ بھ زورایرفتن ھا بعد
 ینبودن ھانا...تارزان...و حت یبار برا نی اول یرفت باال..برا  کی..و چند پ دی کشیم

  شتری...دستاشو بدونستیزرتا...اشکش در اومد...خودشو تو مرگشون مقصر م
 ..تو دست ھوا بود  وھاشکرد...م  زیمشت کرد و خودشو از نرده بالکن او

 ..من ی:تارزان...ھانا...دوستا وکسور
 
 

فرستاد..اون تو  ی کیتار یروینوشت..و توسط ن یرود یبرا ییجادو یا نامھ
 ..منتظر بمونن دیبده...با  لشونیرو تحو  الیامشب سا تونھیبود کھ نم ھنامش نوشت

 ..رهیبگ الیم دوستاشو از ساانتقا خواستیم دلش
 یداشت ول  یاخرو باشدت پرت کرد..دکمھ لباسش باز کرد..احساس مست گاریس

پرحرارت  یبرد تا باھمخواب ورشینبود..بھ طرف اتاق مشترکشون  سرخوش
 ..از افکار دور کنھ یخودشو مدت

خمار  یکم  ختھیسوروک کھ چشماش بھم ر دن یبا د زدیداشت موھاشو شونھ م یلیا
 ..بازوشو گرفت و اوردش کنار مبل ریطرفش..ز   دیود دوب
 ..لی..من خیاومد  ری..چرا دشده ی:سوروک..چیلیا
شل شد و ھمراه   یلیلبش بھ لبا ھاش ادامھ حرفش قطع شد..دست ا ندنیچسب با

بود کھ جسارت  نی ا  تیداد..واقع صیشد..اما خشونت تو حرکات سوروک تشخ
شت..خودش تو در اوردن لباس خودش کمک  ندا  یحرفھ اضافھ ا ایسوال  دنیپرس
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خودشم  شرتیاز لباساش موند..ھولش داد رو تخت...ت  یکرد..اما فقط پاره پوره ا
براش   یلینفس ا یاز سر گرفت..صدا دنشویکند..چمبره زد روش و با عطش بوس

 ..داشت نویحکم مورف 
 ..آروم باش کمی ..دستام..زمی:عزیلیا

 ..نگو یچی :حرف نزن فقط...ھسوروک
کھ تو  یاون بار خواستی نبود..فقط م شیبھش چشم دوخت..اره حال نگران

نعاشقش   ی دستاش سر شد از فشار ..بھ پل یلیکنھ..ا یوجودش بود خال
 ...نگفت  یزی...پس چکردیبود..و با خشونت تمام رفتار م  عی..اون سررسدینم
 

 ...بدتر نشھ ط یشد..تا شرا   میتسل  فقط 
. 
. 
. 

شده  ارهی...ھردو مست و پتدنیبھم کوب شونمگی د  کیپ الیو سا رمئو
 ..دنیخندیحرف حرف حرف..بعد دوباره سرمست م  ینجوری بودن..ھم

تو بغل رومئو لم داد..و دست رمئو رو گرفت  الیشد سا یمشروب کھ خال یبطر
 ..لباس خودش ریو برد ز

 ..حال بده کم ی:زودباش بھ من الیسا
 ..دیکش دار خند رمئو
  دنشی..ھمونطور کھ بغلش بود..برگشت روش و شروع بھ بوس.لیم :با کمالرمئو

  ی..کھ صدابردنی و اردو لذت م دیمالیتند تر بندء م   الیکرد..با اصرار خود سا
 ..رو از سر ھردوشون پروند..با وحشت بھم نگاه کردن یھا مست  ننھیشکستن آ 

 ..یعنی شدی:چالیسا
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 ..ھام ننھی:آرمئو
  یتو راھرو  دنیدو ییبند لباس توبشو بست دوتا اونم بلند شد و الیاز رو سا عیسر
 ..ھا تو ھم شکستھ شده بود ننھیکتاب خونھ..ھما آ ینییپا

تو   الیپرتاب شد طرفشو فورا سا نھیی آ یھا  کھیکھ ت کیقدم برداست بره نزد رمئو
 حفاظ بدنش گرفت 

 
خودشو پناه داده  با ترس  الیھا بھ پشت و کمرش اصابت کرد..سا نھییترکش آ و

 ..زد  غیتو پشتش احساس کرد و ج دی بود..ناگھان درد شد
صورت لباس خوابش   یتور ریو فورا چکش کرد..کھ حس کرد ز دیترس رمئو

برق    میاتصال س ھیروشن شده رو شب بیبرش گردوند.و نماد عج ی ..تندد ید یزیچ
رو دستاش   ال ی..فقط چند لحظھ بعد ساھیاز چ دونستیظھ.نملح کی  دیتنش د یرو

 ..شل شد و از حال رفت
 ..نشد داری صداش زد ب  یھرچ

 ..کاناپھ خوابوند یرو الی رو تند تند صدا زد و سا گلیم
 
 
 
 
 

  ایھاھانا با عشق شرکت کرده بودن.. نی ھکتوالس در مراسم تدف نیسرزم یاھال
تابوت ھانا  یچوب ھا ریآخر ز یرو جلو برد و بعد از خداحافظ  شی مشعل آت

اومد و سرشو رو تو بغل سوروک پنھان کرد..خود   یبند نم شیگر یل یگذاشت..ا
بود از   ھوشیجمعوحضور نداشت چون ھنوز ب در ال یسوروک ماتم زده بود..سا
بدن ھانا رو در  یاھ کھیو ت  دنیزبانھ کش ینارنج یاتفاق شب قبل...شعلھ ھا
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خاک زانو  یھنوز شعلھ بھ دست حلوتر از ھمھ رو ای ..ھادنیخودشون بلع
و بچشون  یلیو ل ونیبا رفتن خواھرش کمرش شکستھ..بک ھ  کردی زد..احساس م

کردن..رمئو جسد تارزان رو سوزوند..و سوروک احساس  احترام  یکنار ھم ادا
 یغم گرفتھ بود..بازو یبو نش یم..بھ مردم ماتم زده نگاه کرد..سرزکرد یگناه م

 ..رو فشرد یلیا
 ..آروم باش کمیجانم..  یلی:ا سوروک

  دیآروم بود..چرا..سوروک..چرا با یلی :ھا..نا..ھانا..دوست من بود..اون..خیلیا
 ..رهیبم

داخل   یدیچھ درد شد  دونستیفقط خودش م  گفتیم یبده..چ یل ینداشت بھ ا یجواب
خاکستر  یگل رو رو یو تارزان..حلقھ ھا ھانا ی وجودش رخنھ بستھ..طرفدارا

 ...جسد انداختن
 

 ..تپھ رفت  یبلندا یاز تمام شدن مراسم سوروک رو بعد
 ..کردن می مردم تعظ  ھمھ

  یھا نی..دوستان...و بھتر زانیدوتا از عز ی:امروز ما شاھد رھسپارسوروک
بدم چون  یحیتوض خوامیاون دو نفر من نم ف ی..در توصمیبود نمونیسرزم

 ..ثابت شده بود..مردم گوش فراداده بودن..مکث کرد تشونیاعتشون و دراشج
  نی..و ادمیدرست انجام نم فمویوظا  نمیسرزم یدر حق شما اھال کنمیفکر م یگاھ

احساس شرم دارم مقابلتون..اما دوستان من ..بھتون قول خواھم داد   قایلحظھ عم
خاطر شما عدالت رو  اننی...و اطمزانیعز نیآرامش روح ا یزود..برا یلیکھ خ

 ..برقرار کنم..بغضشو پنھان کرد
 ..کردن  شیردن دستشون ستاب نییحرفشو با باال و پا مردم

بوده  یکار چھ کس انتیکھ خ نیا  یبا شما کھ چشم بپوشم رو بندمیم مانی:پ سوروک
 ..پرداخت کنن ینیو تاوان سنگ
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فقط   کردی اه مبھ صورت سوروک نگ یقلبش فشرده شده وقت   کردی احساس م یلیا
قطره  یل ی..سوروک متوجھ نگاھش شد و بھش چشم دوخت..ادیدیدرد و غم م

بلند کرد...سکوت کردن بھ  نیرو از رو زم ایش از چشماش سرخورد...و ھااشک
زاده ھا و  افشد..اشر یباران دی شد یا  قھیاحترام روح رفتگان...و آسمان با سا

 ...بود یسخت شدن...و وداع سیباران خ ری ھمھ ز یمردم عاد 
 

آروم تر شد..و دستھ دستھ مردم از سر کوه..از مزارستان بھ سمت شھر   بارون
تر بلند کردن و  یو چمنا سیخ نیرو از زم ایو رمئو ھا ونی روانھ شدن..بک ھ

سوختھ خاموش   یشده بود بود بھ چوبا رهیخ یلیبازوشو گرفتن.. و بردن..ا
 ..شد  کیشده..سوروک بھش نزد

 ..:بانوسوروک
 ..اک کرد و برگشت سمتشاشکشو پ نیاخر یلیا

  یخوری...سرما ممی:وقتشھ بھ قصر برگردسوروک
سرشو تکون داد.. و جلو اومد..سوروک کت خودش رو در آورد و رو شونھ  یلیا

 ..ھاش انداخت دستشو دور بدنش گرفت و ھمراه خودش برد
 زی فتھ بود..مدور  سراسر قصرو گر یستاره ھا یروشن شده مثل نورا   ی ھا شمع

بھ گوش  یکلمات ناقص و نامعلوم دن  یفقط صدا ید و سکوت بود و گاھ شام سر
 ..متحرک بود یمرده ھا ھیشب شتریکھ ب ای..ھادیرسیم

از فردا   نی.اگھ بھم اجازه بدم ی:سرورم امشب کھ در سوک دوستان ھستونیبکھ
 ..ھارو بگم شروع کنن  ییبازجو

 
 دم یو بھت م  کنمی م ھیتھ تکار یافراد جنا نیاز ا یستیل ی:بلھ.بھ زودسوروک

 ..:بلھ سرورمبک
 ..کار خودشون شدن یکھ تموم شد ھرکدوم راھ  شام
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 ..دادیکمک غذا م یبود و بھ دن  دهیچیموھاشو تو حولھ پ یلیا
 ..خوندیکتاب م سوروکم

 :سوروکیلیا
 :بلھسوروک

  ضین مرشده ..رمئو گفت کھ او یشما چ نی..آخھ بالیسا  دنید می:چرا نریلیا
 ..شده

 ..کنھینم  ی:پزشک کنارشھ.حضور من و تو کمکمسوروک
 اون خواھرتھ ی:ولیلیا

 ا یلیا الیخی:ب سوروک
 ..یگی تو چت شده..بھمم نم دونم ی:ھووف..من کھ نمیلیا

 .....جونمیمامان  ا یرو بلند کرد:ب یدن
 ..کشیتا غذاشو ھضم کنھ..رفت نزد دادیپشتشو ماساژ م اروم

 ..؟یزنیحرف نم:سوروک..با من  یلیا
 ..بھش داد  چشماشو
 ..زمیتنھا باشم و زمان الزم دارم عز خوامیم ی:مقدارسوروک

 ی..شاه من ..من و دنی..اما ھر طور کھ بخواشھیکم نم  می:من کھ از نگران یلیا
 ..مشیاتاقش تا بخوابون میریم

 ری :باشھ بانو ..شبتون بخسوروک
  ریرو در اورد شب بخ یدن یش ادا بگو توام..بعد خود ریبھ بابا شب بخ ی:دنیلیا

 ..خورهیمامانم غصھ م ایغصھ نخور  ییبابا
 وونھ ی:چ...دسوروک

 ..شتمی :فقط بدون من پیلیا
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 ..یدونی...خودتم کھ می:من ممنونم کھ ھستسوروک
 ..:منم دوستت دارمیلیا

و تنھاش گذاشت..دستاشو تو ھم گره زد و کتابو بست   گفت ریشب خ بھش
 ..کنھ کاری چ دیبا دونستی ..نم

 
  الیداده بود..پس خودش بلند شد..بھ طرف اتاق سا یمرخص یرو چند روز ایھا

 ..ستقبالش راه افتاد..در اتاقو باز کرد رمئو از کنار تختش بلند شد و اومد ا
 ..نی:مارو تنھا بزارسوروک

 افتاده؟ ی:شاه سوروک..اتفاقرمئو
 باخواھرم صحبت کنم خوامی:نھ مسوروک

رنگ  یکم ال یدستور رو انجام دادن..سا ینداشت ول  یکھ رمئو احساس خوب نیا با
 ..زد  یلبخند  الی شد سا کی بود سوروک بھ تخت نزد حالی و ب دهیپر

 ؟ی:بھترسوروک
 ..نبودم زامون یعز  نیکھ تو مراسم تدف ن ی:بلھ برادر..ناراحتم از االیسا

 نداره   یرادیخواھر..ا یجبران کرد گھی د یاھا:بلھ...جسوروک
 

 خوبھ؟  یو دن  یلی:حال االیسا
 قشنگھ؟  تی ریز یای:خوبن..تو چھ خبر..دنسوروک

 ..جا خورد الیسا
 ..یزنیحرف م یدار ی:سرورم..از چ الیسا

 ..ھا منیبا اھر یکھ باخونت بست یمانی:از پسوروک
 ..آروم و لحنش یتو صداش نبود چھرش عاد یتیگونھ عصبان چیھ
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..من تمام عمر بھ شما گمیکھ دروغ نم د یدونینھ..م  دیشناسی :سرورم..منو م الیسا
 بکنم  یکار احمقانھ ا  نیھمچ دیخدمت کردم..چرا با

احمق باشھ کھ بھ  خواھر من اونقدر شھی :درستھ .منم باور نکردم.مگھ مسوروک
 ..با حالت مسخره دی...لبشو گزدیکنھ؟خند انتیبرادرش خ

 گم؟یطمع و حرص بھ مشامش خورده باشھ..درست م یبو نکھ یا مگھ
 

 ..برادر یزنیحرف م دیدار یاز چ فھمم ی:من کھ نمالیسا
تکون   یکردم..دستشو الک یرو ادهیاثرات شرابھ ..امشب ز کنم ی:حس مسوروک

 ...الشیخ یداد:ب
 ..کرد..سوروک نرمال نبود دییتا  یفقط با لبخند ترس دار الیسا

 ؟یشناسیم :چھ قدر داداشتوسوروک
 ..اد ی:زالیسا

 کنم؟ یم کارای من مستم چ ی:وقتسوروک
 ..ی لی:قبال حرمسرا..اآلنم با االیسا

 ..دی ..خندیجا انداخت  وی:چند قلم سوروک
 ؟ یکنھ بھ من شک دار..نیحرفتو بگ  شھی:سوروک..مالیسا

 ..بھ ھم خونم شک کنم...من مطمئنم دی:نھ ..چرا با سوروک
 ؟؟یچ ی:مطمئنالیسا

 .و بھم بده:دستتسوروک
 ..:چ..چراالیسا

 ..گمی :بده بھت مسوروک
 ..پتو در آورد و داد تو دستش ریاز ز یفیدستشو با لرزش خف الیسا
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 ..دیصورتش برد...بو کش کی دستشو نزد سوروک
 ..لبخند زد  و

 ..ی:دستات..بو سوروک
 ..فھممی:نم الیسا

  الیسا  و داد غ یج یدوتا از انگشتاشو شکست و صدا عیحرکت سر ھی:با سوروک
با وحشت بھ انگشت شل   الینذاشت..سا یبلند شد و خواست دستشو عقب بکشھ ول

 ..کنھ ھیستم گردر تونست یشد..از شدت درد نم رهی خ شیوحش یشدش..و چشما
 ..دهیم انتو یخ ی:بوسوروک

 .....انگشتم...دزوغھیییییییی:سر..ور..م...االیسا
 ...دستاتو قطع کردم ی:وقتسوروک

 ..کنمی م:خ..واھش..الیسا
 ایتارزان؟.. ا یبھت خواھش کرد..  نطوری..ھانا ھم ھمییآشنا ی:چھ جملھ اسوروک
خودم   ی ...اره؟؟..داد زد..آره؟؟؟؟...برایکھ تو قتل عامشون کرد ییھمھ اونا

 ..دییمتاسفم کھ خواھر مثل تو دارم..و متاسفم کھ مادرم تورو زا
..و از  رفتیو دستش ور مت   ی..سوروک با چاقوکردی و التماس م دیلرزیم الیسا

رو  ال ی..اخرش اومد و باز نشست..دست چپ ساگفتیباھم بودنشو م  یسال اا
..و خون   د یچاقو کھ گوشتشو بر ی زیجواب نداد..ت ال یسا یکم گرفت..و تقالھامح

دستش رو ول نکرد و    اما..دی پریم نییمثل مرغ سر کنده باال و پا الیظاھر شد سا
 ...باھم ظاھر شدن بای و ولک و بتش یکنھ..کھ رود از مچ جداش  خواستی با دقت م 

 ..ومدیم رونیبا فشار ب نطوری ..خون ھمد یکش دنیاز بر دست
 ..خواھرم دخالت نکن   تی:در تربسوروک

 ..سرورم  ی:اما بھ ما قول دادیرود
 ..دمش یانداخت:دستشو جدا کردم م الیبھ سا ینگاھ سوروک
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 ....ولکش یما بد  لیوبود سالم تح نی:نھ شاه سوروک...قرار ایرود
و   الیتخت ساکنار  دیداخل اتاق...با عجلھ و تعجب رس دیلحظھ رمئو دو ھمون

 ..دیاونو غرق در خون د
رو پاره کرد تا    الی...گوشھ لباس سای کرد کاری:نھ ...نھھھھھھ شاه تو چرمئو

 ..پارچھ غرق در خون شد یزخمو ببنده..ول
  دمی ..سرورم...قسمت مارمیدکترو م ..االناری...طاقت بال ی:نھ ..نھ...سارمئو

 ...بکن شاه سوروک  یکار  ھی..خوبش کن...
 .....مئو..منو..ب..ب..خش..من:رالیسا

 ..نگھش نداشت و از حال رفت اریھوش شتریکھ از دست داده بود ب یخون
 ..دشی روشو برگردوند:ببر  سوروک

کارو  ن یاومد جلوش..پاشو گرفت..و بھ پاش افتاد:سرورم..سرورم..ا رمئو
 ...کرده..سرورم  کاریچ الی نکن...سا

 عدالتھ..برو کنار نیکرده..ا  انتیخ الیسوروک؛سا
  د ی...پاپوشھ...شما نباکنھیکارو نم نیوقتتتت ا چی:پاپوشھ...سرورم...بانو ھرمئو
 ..دیباور کت نوی اط یش ن یا یحرفا

از دستش سر  یخون ی ..چاقودیچشماشو رو ھم گذاشت و لبشو سفت گز  سوروک
 ..و افتاد خورد

و  ھید و گررفت..رمئو مون عیکاش کھ ...دروغ بود.. و بعد سر ی:ا سوروک
رمئو اونقدر تقال کرد تا بالخره بود.. بای کھ در بند ولک و بتش ییالی.. و سایزار

 ..کردن  ھوشیبا جادو اونو ب
. 
. 
. 
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و در ھم شکست..پشت دستشو اونقدر گاز گرفت  خت یتو اتاقش بود بھم ر یھرچ
  الیاز سا ی..ھرچکردیم ھیو گر کردیبلند نالھ م یکرد..با صدا یودشو زخمکھ خ

  یسنگ واریپرت کرد.. و مشتاشو اونقدر تو د نییمونده بود از بالکن اتاقش بھ پا 
..سرشو  دیضرب د  دیشا یشد و حت یدستش کامال خون ی ا یکھ سر استخونا دیکوب

...بعد نبود پدر و  کرد ی ش نمآروم ی...ولدی کوبیم واریو باز بھ د بردیاروم عب م
 نیاتفاقا افتاد...اروم گرفت..رو زم نیخوش بود...کھ ا الیاامادرش دلش فقط بھ س

 ..نشست
 شوم تر...؟  نی...از انی..ھمنھیاقبال و سرنوشتم...ھم یو نحس ی:شومسوروک

. 

. 

. 
 بخش چھارم انیپا
  
 
 
 
 

 بخش پنجم 
 
 
 

 ..پوش کرده بود دیاطراف رو سف یبود...برف ھمھ کوه ھا یدیکوالک شد
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  یو ناخنا د ی سف یانگشتا نی.. پرده مخمل قرمز بکردی نگاه م رونو یپنجره ب یجلو
بود..بھ خودش جرات داد و پنجره رو باز کرده باد و کوالک بھ  شی بلند مشک

  ی..ولشدی ور و اونور  پخش شد...چشماش باز نم نیصورتش خورد و موھاش ا
 ..اشتسرمارو دوست د  نیحس ا
 ملکھ؟
 ....موھاشو مرتب کرددی رو بست و پرده رو کش پنجره

 ؟یدار کاری:چیلیا
 :شاه برگشتنکردمی تعظ  الیچ
 ..می:پس بریلیا 
 ..ھمراھش شد  الیچ
 ..مقابلش سر خم کردن فیرد  فیاومد و نگھبانا رد نییاز پلھ ھا پا یلیا

آراستھ  ی س اشرافرو گرفتھ بود و اونو با لبا یماما دست دن  دنیسرا کھ رس بھ
 ..بود
 :مامانیدن
 ..دشیسمتش..بوس د یدو یو رو زانو نشست تا دن د یخند یلیا

 :پدر اومده؟یدن
 ..ازش می استقبال کن می:بلھ پسرم.بریلیا

 ..کوچولوشو گرفت ی دستا بعد
  یدر ھا ستادنیقصر مقابل در ا یو اھال یلیو ھمراه ھا دنبالشون راه افتادن ا 

 ..نقش بست یلیا  یان لبخند رو لباراھرو باز شد و ھمزم
 ..بھ مامانش نگاه کرد و بعد بھ پدرش یبآ خوش حال یدن
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رو  یلیدور ا ھیسمتش و تو بغلش  دیسوروک دو یآروم آروم جلو رفت ول یلیا
:مادرتو دیکوب ی..مشت دستشو اروم بھ مشت دست دننیچرخوند..و گذاشتش زم

 ؟ ینکرد تیکھ اذ
  کرد  ت ی:مامان منو اذیدن
 ..خندش گرفت یلیا

 ..؟ یبا لبخند نگاھش کرد و دستاشو گرفت:احوالت بانو جان؟خوب سوروکم
 ...یتو اومد یخوبترم وقت یلی:خیلیا

 ..نیھمراھان سوروک نگاه کرد:دوستان خوش برگشت بھ
 ..تشکر کردن یل یاز ا اونا

مرد  یبلند بلند کرد و تو بغلش گرفت:تو چطور نیرو از زم یدن سوروک
 کوچولو 

 :منم خوبم پدر یدن
 ...برپا کردم یداخل من بھ مناسبت برگشتتون جشن می ..برزمیعز:یلیا

 ..ملکھ می:برسوروک
و سوروک   یلیخون تازه بود..ا  یو جام ھا یرنگ یشام پزرگ پر از غذاھا زیم

 دن یخندی و م گفتنیبھ دور..م ھینشستھ بودن و بق  زیدر راس م یو دن
 
خوردن  ی..و اون عطش داشت براداد یخون م  ینبھ د وانیآروم آروم با ل یلیا
 ..شتریب

 ..نگاه سوروک شد متوجھ
 ..چشم دوخت بھش

 بودم  دنتیتاب د ی:چھ قدر بسوروک



856 
 

قراره ترکم  یطوالن نقدریا  دونستمی..اگھ مگذشت یزمان نم نجایا  ی:اصال نبودیلیا
 ..یبر ذاشتم یاصال نم یکن

ممنونم کھ    ی.ولکھ برگشت. شدی و کوالک و ..نم یمار یب نی:بلھ بخاطر اسوروک
 ..خانم دکتر یخوب بر اومد  نیاز پس سرزم

 ....و دوباره بھش داد..و حواسش بود نپره گلوشختیخون ر  یدن یباز برا یلیا
 کنم عشق دلم  کاریگرفتم چ  ادیداده..از خودت  ادمی  ط ی:بالخره..شرایلیا
 

 ..:بازم ممنونم سوروک
 در نبود ما ھمھ جا در آرامش و تعادل بود  کھ می کنیم  نی: ملکھ شمارو تحسونیبکھ

 ...با افتخار بھش نگاه کرد سوروک
. 
. 
. 

 ..کردی نگاه م واریسوروک ھنوزم بھ در و د  تنیاتاقشون نش یتو
 :چرا قرمز؟سوروک

  گھید یھم رنگ ھا یدن ھیروح یبمونھ...برا یاھ یھمش س خواستی:دلم نم یلیا
 ؟یرم عوض کنم..دوستش ندارھمھ مدت زد بھ س نیا  یخوبھ...تو کھ نبود

 ؟ی:تو دوستش دارسوروک
 .:آرهیلیا

 ..:من ھم دارم سوروک
روغن گل زنبق کھ تازه سرشو باز کرد آروم شروع بھ مالش دست و بازوش  با

 ..نشونی داد..سکوت بود ب
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اگھ بشنوم کھ   شمی..خوشحال مم یرو پشت سر گذاشت یما دوره سخت یلی:خیلیا
 ..حالت بھتره

 ..بود ساکت   سوروک
 ..:سوروکیلیا

 .کنمیبھترم..بھش فکر نم یلی:ا سوروک
 ..کنم یاحساس نم نطور ی..من ای:ولیلیا
 

 ..دیکشیدست چربشو م دشیپوست سف ینرم تر رو یلینداد..ا یجواب  سوروک
 ..ش کنمقانع گھیچطور د دونستمی..و من نمگرفتی...تمام مدت بھانتو م ی:دنیلیا

 ..کنم ی:جبرانش م سوروک
 ..ومد؟ ین شی برات پ یچطور بود؟..مراسمات خوب بود؟مشکل:سفر یلیا

و   یکھ فراموش کرد یکنی..حالت خوبھ؟تظاھر مایلیا یگرفت:خودت چ دستشو
 ..یخوب

 ..زد یجون یلبخند ب یلیا
 ..:خبیلیا

 ...شناسمتی و م دونمی:من کھ مسوروک
...  کرده  رییمن چھ قدر تغ ی..زندگ کردی فکر م یگرفتم محکم باشم..ک ادی:یلیا

  ادمی یمربوط بھ شغلم کرده باشم حت  یکار یمطالعھ ا یکھ کتاب  یبار نیآخر
 ...ادینم

 ..ساکت گوش داده بود  سوروک
 ..دی روغن برداشت و رو شونش کش گھید  کم ی یلیا
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  ادیب یبودم کھ تعھد داده بود..کھ سوگند خورده بودم خون از دماغ کس یآدم من
دا کنم..اما حاال چطور شده...روز بھ روز ا مویاجتماع فھیمقابلش مسئولم کھ وظ 

 یدونیآزار..اون دوره سختم کھ مرتب اعدام و شکنجھ و ...عادت کردم...م
..تو  ارمیند بھ لبم ب لبخ تونستمینبود من ھنوز نم  یسوروک..اگھ بخاطر تو و دن

خواستم بوده..من کھ   یکھ من در آرامش باشم و واقعا ھرچ یتموم تالشتو کرد
کھ من  ھی ع ی..اما طبی داد  رییمن تغ یبرا تویچھ قدر مدل رفتار و زندگ رهینم  ادمی

و  رمیدست تورو بگ خواد یدلم م ییوقتا ھی.. رهیباز غم منو بگ ادیب  ادمیاون اتفاقات 
 ..کنم یمردم زندگ  نیب یدور از ھمھ حواش یروستا ھی م یبر  کنم بغلرو  یدن

  نیھست یلی تنھا دل  ی.اما تو و دن. شھیاون دوران تنگ م  یزد:من دلم برا ی تلخ لبخند
تموم  شھیباعث م ھیکھ درون من جور یاحساس ھی..تو ارمیدووم م ایکھ مقابل سخت

 سرکوب ک لی خواستھ و احساسامو با کمال م
ھام    ی..دلتنگ...حرفام..گلھ نبودادیزن عاشق برم  ھیکار فقط از  ن ی..و اکنم

 ..نیبود..فقط ھم
 ..رم بگم..ممنونمندا یادیز زی ...چفھممی:م سوروک

تورو  یچھ زخم کنمی توئھ اما من حسش م  یراسوروک...درد قلب ب یدون ی:میلیا
بره  ی اونطور با دست خودت داد الیسا یدرد قلبت از وقت  کنمی برداشتھ..حسش م

عذاب وجدان تمام   یرمئو مدت ھا بھت احساس تنفر کرد..وقت یبدتره..وقت 
بھ تو  ییچھ کسا ی دیفھم ی..وقت یرو داد ھیھانا و تارزان و رزتا و بق ینبودنا

و   یتا عدالت بھ مردممون بد ی د یدی دوره اعدام م ھی ھر روز   یکردن..وقت انتیخ
مقابل تموم   یمجبور شد ی..وقت یوقت آروم نبود چیخودت ھ یآروم بشن..ول

نگاھت   تونستمی..و من فقط مدم ید  تاییتنھا ی..وقتییتنھا یستیشورش ھا خودت وا
 ...یکشی م یچھ درد  ردمکی کنم..حسش م

 ..داد ادامھ
 ...یدی...حرف شنی دیو حرف شن یدیشن حرف
..تا اونقدر زدنیمخانوادم بخاطر نداشتن استعداد سرکوفتم یگاھ یمن ..وقت خود

 ....اخرشم افسرده شدمشدمیآروم نم  کردمینم یحاضر جواب
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ھ سال ھا..چھ قدر حکومت سختھ سوروک..چ نی ھمھ ا یچطور افسرده نشد تو
کھ  یعمل کن یو حور یعواطف رو ببند یقدر شاه بودن سختھ..تو مجبور بود

الزم بوده...و چھ قدر سخت بوده کھ  نتیسرزم یانتخاب خودت نبوده اما برا
  ابلق ستی ن لیدل یخودتو..ب  شتر ی...بیرو فدا کن  ییزایچ یمجبور بود

کھ   یبا من  یت...دردت خوب نشده...درباره دردات حیر...اما تو درد دایاحترام
کھ منم   یکن یفکر کن  دی..شا دیشا   دونمی..نمی دی..دخالتم نم یرنیمادر بچتم حرف نم

 ..درد نکش ییتنھا ی..ولدمیاز زخمات...و بھت حق م یکی  شمیم یروز
 ..ید ی رفت درد کش الیسا

 ی دیشورشا اتفاق افتاد درد کش اون
 ی د یاومد درد کش یماریب اون

 ی دی اومد درد کش  طوفان
 ..یدی شد و تو درد کش ییم ھا عا قتل

..کمرت شکست..درد  یدیرو زانو..درد کش  ی...افتادی..خراب شدیشد داغون
 ..ی دیکش
 ..یدی شد..درد کش ضیمر یدن یوقت
 .یدی ..تو درد کششدم ضیمر من
 ..ید یدرد کش  یی..فقط تنھاید یدرد کش ییتنھا

قط  حالت ف یکرد..اما سوروک ب سی..و مژه ھاشو خدیاز چشمش چک اشک
 ..نگاھش کرد

..و  یکشی ..فقط درد م یکشیدرد م ییتو ..فقط تنھا یبوده..وقت یمن چ  دهی:فایلیا
 ..بھت بکنم یکمکم  تونمیمن سھمم نگاه کردنھ بھت...اره..نم

 ..دھنش گرفت یشد ..و ب پشت مچشو جلو لیبھ ھق ھق تبد شیگر
دورگھ شده  یدوباره ادامھ داد..با صدا یلیا یبگھ ول یزیلب باز کرد چ سوروک

 ..و پر بغضش
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خوبھ..اما تو   زیھمھ چ یکنیتظاھر...خودت...خودت تظاھر م یگی:بھ من میلیا
  دمیباز کنم...ھزارتا شاف تو قلبتھ..شا نتویزخم خورده..حاضرم قسم بخورم اگھ س

...تو  یخوشحال ی..تظاھر کردی..تو تولد دنی..حتیازش نمونده باشھ..حت یزیچ
..تو سالگردمون تظاھر ی..تو تولد من تظاھر کردیتولد خودت تظاھر کرد

...کھ خودتم حرف ادهی...تو..اونقدر دردت زیستی...تو خوشحال نیکرد
بھ  ویچی...تو ھیکوالک  نیشکل ا  ؟تو یدی..کوالک رو دزننی..چشمات حرف مینزن

  گھی ..بعد اون اتفاقا...دیستیخوشحال ن ی...ولیدینشون نم  وی چی..ھیاریروت نم
قشنگ کردم..اما   یاز گل و رنگ ھا پر..من تمام قصر رو یست یل ناصال خوشحا

...چون...حواست یمتوجھش نشد یگرفتھ..ول ادی دنیدو ی...دنیش نشد تو متوجھ
 ...ی کنی..چون اونقدر فکر مستین

 ...شد  دهیبر دهیبر  صداش
..با من سرخوش ستمی مسافرتم حالت خوب بود...من احمق ن  م یربت ی...تو...وقتتو

..نفس کم  یکنی..فکر میکنی ...فکر می داریتو ب دم یکھ من خواب نی..ھمیو شاد
کھ ازت  کنم ی..بخدا گلھ نمھیخوب و عاد  زیھمھ چ ی گیبا م یول یاریم

دردات  یبرا ییالتس چی..از خودم ناراحتم کھ ھستمیناراحتم...از تو ناراحت ن
..مرھم  ندارم یتی...خاصچ یندارم...ھ یراھ چی ندارم...ھ  ییدارو چیندارم..ھ 

کف دست خودش چند و   ..با حرص و خم مشتشو تویکشی...تو فقط درد م ستم ین
 ......توییتنھا یکشیتو فقط فقط فقط فقط درد م دیچند بار کوب

 ..کرد ھیبلند گر یتو موھاش برد و با صدا  دستاشو
مثل قبل نبود مدت ھا بود اشک نداشت فقط از   گھی گرفت..د نیاز زم نگاھشو

 ....بار ھا و بارھاختیریدرون فرو م
رو بھ خودش چسبوند..اونم تو بغلش خودش رو رھا کرد..اروم موھاشو  یلیا

 ...نوازش داد 
ھمھ حرفا رو کھ الزم بود بگھ..اصال زبونش باز نشد..انگار   کردی تالش م یھرچ

 ..کھ الل شده
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و ..حاال   دی رو شونش بود..دستشو پشتش کش یل ی..سر اکردیم ھیھمش گر یلیا
پاش زانو زد.. و    ی...از نفس ھاش مونده بود..حلویو اروم خفھ یصدا یلیا

 ..دستشو گرفت..تو چشماش نگاه کرد
از تھ تھ دلم   نمتونی بیکھ ھر وقت م ن یھست یلی..تنھا دل ی:تو ..تو و دنسوروک
نبودم..تو تنھا  مونیوقت ازش پش چیکھ ھ یھست  یزی.تو تنھا چزنمیلبخند م 
 ...ستی حواسم ن یوقت یاسم بھشھ حتحو شھیکھ ھم یھست یموجود

 ..انگشت رو دستاشو نوازش داد با
..احساس من روز بھ  یمیزندگ ل ی...تنھا دلیتمام عواطف من ل ی:تو تنھا دلسوروک

 .یستی ن یو فراموش شد  ی شده..تو عاد شتریروز بھت ب
نکن..لبخند  ھیرو دوست دارم..چون تورو دوست دارم..حاال دختر خوب گر یدن

و   دی..لبشو گز کنھی م یزار ھیکھ دختره گنده چطور گر مونھیخودمون م نیزد:ب
چھ قدر   کشونمردم بدونن مل فکر کن  یوا یچشماش برق زد وا

با اخم خندش گرفت از  ھیوسط گر یلیدلنازکن..اوبوھتت کجا رفتھ خانم دکتر..ا 
 ..اشیشوخ

 ..بھ آغوش  دشیدش انداخت و سفت کشدستاشو تو بغل خو سوروک
 ..چسبوند شیشونیبھ پ شوی شونیکاشو با شستش کنار زد و پاش  بعد

 .بستن چشماشونو
  چیتو من ھ ی.و بداده ستادنی:بودن توئھ کھ بھ من توان سرپا اسوروک

 نکن..باشھ؟؟ ییفکرا نیھمچ گھی ...دستم ین
 ..سرشو تکون داد یلیا

  ییایشب رو ھیو  گردم یدارم..برم یدارید ھیمن .زمیعز یلی فاصلھ گرفت:ا ازش
 ..میسازیم
 ..یماه برنگرد ۹ ی:دوباره نریلیا

 قھیدق ۹: سوروک
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آروم تر شده   یل یرفت باز دلش شور زد..خ رونیکھ ب نی ...اما ھمد یخند یلیا
 ...گرفت...وجودش آرومشدیذوق زده م وفتادیحرفاش م ادی..بود
 ..د یدر اتاق رس یجلو
 ..کردمی تعظ  ایھا

 نمت یبی:خوشحالم مسوروک
 ..خوشحالم  سرورم یلیز برگشتتون بھ سالمت خ:منم اایھا

کند  رھنشوی فشار داد و رفت تو اتاقش...در رو بست..پ  یا ھیرو شونش ثان  دستشو
..و   یو انداخت رو مبل..نشست و سرشو پشت انداخت...و دوباره اون شب لعنت

 ...چشماش گذشت یبعد از جلو یلعنت  یشبا
 .....و دردیحس سوختگ با

 ..کردمیش گذاشت...تعظ پا بھ خلوت ولک
 ..استراحت کنم  خوامی:م سوروک

 ...خوش آمد بگم :شاه سوروک .سرورم من رو فرستادن تا بھتونولک
 .:ممنونمسوروک

 ..بھ شما یرود ھیھد  نمیداد دستش:ا  یجلو اومد.. و جعبھ ا ولک
 ...شد  دیبھم زد و ناپد دستاشو

 ..کردیوضع رو تحمل م نیا  دیبا یک تا
 ..بھ رو باز کردداخل جع ستیل

..کاغذو  دادیم نیریز نیسرزم  لیتحو دیو سوروک با خواستی کھ م  یافراد بازھم
 ..پرت کرد

 ...سرشو پشت انداخت دوباره
 ..اومد ای ھا یکھ صدا کردی نگاه م کویتار سقف
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 نجانی:شاه سوروک ساحره اایھا
 :بفرستش توسوروک

 ..ھیحرفاش تکرار  دونستی..مدیرمئو رو شن یقدما یصدا
 ..شاه سوروک گمی :ورودتون بھ قصر رو خوش آمد م رمئو

و  مانی ...ھروقت احساس کردم کھ کامال پشدهی :زمان برگشتش نرس سوروک
 ..گردونم ینجابتش برگشتھ بھ قصر برش م

 ...:دلتنگشمرمئو
  یبرا روتیاستفاده از ن ی..بھ جاشھی تموم م  تی :زمانش برسھ دلتنگسوروک

 وارد بشھ  یخاج یروی ن چیھ یکن نزار ی...سع الیارتباط با سا
 ..:بلھ سرورمرمئو

 ..استراحت کنم  خوامی:برو مسوروک
 ...اتاقو ترک کرد رمئو

 
 
 
 
 
 یخورد ول یتکون یلی آھستھ از کنارش بلند شد..ا یلیخوابش رفتھ بود..خ یلیا

 .دیبود بالشتو بغل کرد و باز خواب نیخوابش سنگ
از تو کمد در   یرھنینشھ ..پ ت یاذمو شو کھ رو صورتش بود کنار زد تا  یتارا

صدا در رو  یسرما نخوره..ب یلیآورد و دکمھ ھاشو بست ..پنجره اتاقم بست کھ ا
 . بست
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 ..گذاشتن..نگھبانا احترامدید  یکجاست اما خودشو جلو اتتق دن دینفھم
 یبود..کنار تخت دن  یماما و دن نیب وارید ھی رو باز کرد و رفت داخل  در

  اھشیس  یو موھا د یشده بود..بھ پوست سف و چندماه ۳ یود دننشست..چھ قدر ز
..از  دیترسیم  یدن ی..از چشما د یترسیم ینگاه کرد..مثل خودش شده بود. اما گاھ 

کمرنگ و  یو آب یطوس  نیمختلف نور ب  یکھ تو درخشش ھا ینقره ا یچشما
 یچشمارو از عمش بھ ارث برده بود...ول نیدر گردش بود..ا ینقره ا

 ..نمک نشناس بشھ  الیپسر مثل سا نی..ایروز ھی ..دیترسیم
 

رو نتونستھ بود  یپنجھ انداختن دن ییگرفت..ھنوز توانا کشویکوچ  یدستا
بھ خاطرش   یلیا یبود..حرفا یدن ی..دوتا انگشت خودش انگار برابر دستانھیبب

 ھی خواستیتالششو کرده بود..دلش نم یتوجھ بود زن و بچش؟ول یاومدن...اون ب
 ..کرد  سرو نرم لم  یتوجھھ..لپ دن ی بشنوه کھ بھش ب یلیز اروز ا

 نبودم؟؟ یتو و مامانت کاف یپسر؟بنظرت من برا نھی :نظر توام اسوروک
 ..افتاد ادش ی یسر دن رشونی اخ یدعوا

خونخوار باشھ کھ مجبور بشھ  ھیبچم از اآلن  خوام یکنھ من نم یبزار بچگ+
 سوروک   رهیقضاوت قرار بگ گاهیجا

  میتعل  دیتاج و تخت رو داره با یروز  ی.دن ستین یبچگ  یبرا ییجا نجای:ا سوروک
 .یلی داده بشھ ا

 ....تو سرشدفعھ حرفا قطع شد ھی
 ..نگاه کرد یبھ دن باز

 
از اآلن قدرتمند   نکھینداره جز ا ی..تو چاره اق یرف اد ی:من کھ از تو بدم نمسوروک

  یا یده..خب آره تو دنبو  گھید یایدن کی..مامانت از نھی..تو سرنوشتت ایباش
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بھ تو سخت   نکھی..سر ایدن کنھیھمش منو دعوا م یلینکردن..ا ی.سختھ بچگاونا.
 یرھبر  دیرو با می اقل نی...تو چندستی خانوادت ن ندهیتو فقط آ تی..تربرمیگیم
رو داشتم..ھرگز پدر و مادر    ی بد یکس بزرگ شدم و روزا ی...پسر من بیکن

..من فقط  میکنار توا یلی..اما من و اھیچھ احساسداشتنشون   دونمیونم دمیرو ند
  نی..تو ایرفت  نیاز ب یباش فی..اگھ ضعیخون آشام یاز دستت بدم..وقت خوامینم

 ..است حرف اولھی قدرت و س نیسرزم
 

 یروی..ن ی..خون منو داری..تو از جنس من ی ستین زادی تو کھ آدم
ز کھ سھ سالتھ از تو و ھنو منایاھر نی..پسر اھری..قرمز رو داری..سبز..آباهیس
کردم..تو   نکاروی..اما نشو..من بخاطر مادرت ایباش  ع یمط  خوادیم ترسھیم  ندتیآ

صورت   نیل ریبکن در غ نکاروی..ایرو داشت یل یمثل ا یشخص یھم اگھ روز
 ..خم نشو  یمقابل کس 

 .. ریبھت بزنم پسر..شبت بخ  تونستمینم  یداریبود کھ تو ب ییحرفا نایا
قصر بھ برفا  یرفت و رفت بلندا رونید ھمونطورم از اتاق بکھ اوم ھمونطور

 ...وستیپ
 
. 
. 
. 
درست  یرو برده بود تا آدم برف یبلند از خز و پوست اصل دن یبا پالتو یلیا

اون صحنھ توقف  دنی تا از قصر خارج بشھ..با د دیکنھ..سوروکم رو پلھ ھا رس
 ..کرد و بھ تماشاشون پرداخت

 ..دن یمارو گوش نم:سرورم ملکھ حرف ایھا
 .. شاد باشھ..حداقل امروز رو ی.بزار دن نداره  یرادی:ا سوروک
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 ..اومد نییاز پلھ ھا پا بشیکرد تو ج دست
 ..رو بزارن یبا چوب دست آدم برف کرد یداشت بھش کمک م یلیا
 ..با حضورش بلند شد  یلیا
 بابا اومد ی:دنیلیا

 سوروک شد:سالم پدر  کیچوبو ول کرد و نزد یدن
 قی :سالم رفدی بھ سرش کش یزد و زانو نشست..دست  یلبخند وکسور

 ؟ی ری:پدرم بازم میدن
 ...مواظب مادرت باش مرد شجاعدمگری:زود برمسوروک

 ..رو ببوسھ یبا چشم ابرو نازک کردن بھش اشاره کرد کھ دن  یلیا
تو  یکار کوتاه باعث شد دن  نیاما ھم  دیکوتاه بغلش کرد و سرشو بوس سوروک

 ..وق و عشق بشھچشماش پر ش
خوش   ی.ولیآدم برف گھی برام درست کرده اون بھش م یمامان چ نی:پدر بب یدن

 م؟ یندار ی آشام برف
 درستش کن  ایب ن ینگاه کرد:بب یلیخندش گرفت سوروک بھ ا یلیا

 درست کنھ برات م یبگو خون آشام برف دهیحتما مادرت د دم ی:من کھ ندسوروک
 ..د ش شتریزد کھ خندش ب یلیبھ ا یچشمک

 ..رو محکم تر کرد تنش و شالشو سفت کرد یدن کت
  برگرد تو با مادرت نیبعد از ا ی:دنسوروک

 ..یکنم..برف باز یباز  خوادیدلم م ی:ولیدن
 ..بلند شد  سوروک

 ..کنم ی سمتش و گوش شلوارشو گرفت:پدر خواھش م  دیدو یدن
 کردن ھدر بده  یوقتشو با باز  دیشاھزاده نبا کی:سرورم ایھا
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 ..بود یتینگاه کرد کھ دلش گرفتھ بود..چھرش پر از نارضا یلیبھ ا سوروک
فقط  یکن با مادرت.ول یباز خواد یامروز ھرچھ قدر دلت م  نی:باشھ ھمسوروک

 امروز 
 ..اری:پدر گوشتو بیدن

 ..دیفورا گونشو بوس یکھ دن نییباال انداخت و سرشو برد پا ییابرو سوروک
 ..با تعجب نگاھش کرد سوروک

 ..دیدستشو جلو دھنش گذاشت و خند یلیعادت ا  طبق یدن
 ..داده  ادمی:مامان یدن

 ..رو لبش بود ینیغمگ یلبخند کم رنگ ول یلین.اھشو داد ا  سوروک
 کن یداده..حاال برو باز ادتی زد براش:مامانت خوب  لبخند

 :چشم پدریدن
 .من ی بانو گردمیانداخت:زود برم یلیبھ ا یبا عشق نگاه

 ..کارت نیا ی:ممنونم برا گذاشت مچشماشو رو ھ یلیا
 می:برسوروک

 و ھمراه ھا دنبالش راه افتادن ایھا
 
اونم بھش برف بپاشھ   دادیو اجازه م دی پاشیاروم بھ پسرش برف نرم رو م یلیا

ھزار بار قربون صدقھ   یلیکردن تو ھر لحظھ ا ی و باھم باز دنیساعت ھا خند
برف بازم شروع بھ  یکنھ..وقت حس کنھ تجربھ ارویدن  دادی..اجازه مرفتیم یدن

کرد..و    صرونھرو گرفت و بردش داخل درخواست ع یکرد دست دن  دنیبار
اصال   یتنھا بود با دن یوقت یل ی..ا دنیغذا و شکالت چ یدو نفرشون کل  زیم یبرا

عاشق   یعالقھ مندش کنھ دن نیری ش یزایبھ چ کردیم  ی..و سعاوردیبراش خون نم
و  کردیتو خوردن بھش کمک م یلی ا  مییجاھا ھی خوردیکاکائو بود و با ولع م
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رو  یپسر عاد ھی..آداب غذا خوردن شھلتونھ بنو  کرد یکمک م ینیسنگ یفنجونا
 ..کردی م یعصرونھ باھاش باز نیح ی..حتدادیم ادشیداشت 

. 

. 

موھاشو شونھ زد..  اطیتنش کرد با احت  یرو خشک کرد و بافت نازک  یدن  یموھا.
 ..دادیتھ بود لبشو غنچھ کرده بود و پاھاشو تکون مجلوش نشس یرو صندل یدن
 ..ی:مامان ساکتیلیا

 بھ من گفت کارم اشتباه بوده؟  ای:مامان چرا ھایدن
 نکرد یکار اشتباھ چیتو ھ ی:دنیلیا

 !دادیحموم م ی بو دیرو کنار زد و بغلش کرد و لپشو بوس شونھ
 :خب امروز چطور بود؟یلیا

 خوش گذشت یلین.خکردن خوبا ماما یباز یلی:خیدن
 کتاب داستان برات بخونم؟  میبر یخوایفشردش:قربونت برم من.م یلیا

 :ھورادی دستاشو بھم کوب یدن
داد و بھ صحفات  ھیتک یلیا نھیسرشو رو س یو بردش رو مبل دن  د یخند یلیا

با حوصلھ داستان  یل ی..ادیفھمیازش نم  یزیکھ چ کردیکتاب داستان نگاه م ینقاش
مرتب سوال  یچون دن رفتیزمان م یر وقت کل..و سر ھخوندیم
منتظر  ینموند..دن یلیا  یگذشت کھ صدا یساعت  ھی..کنجکاو بود..دیپرسیم

 ..خوابش رفتھ یلیا د یبرگشت د یبود..ول
 ..شل شد یلیبغلش رفت کنار ..کتاب دست ا از

خستھ شد و تند تند نفس   کمی  یلیا کیتا نزد  دیرو تختو کش  یکشون پتو کشون
 ..لختش پتو رو انداخت ی..فقط رو پاھا دی رسیقدش نم دی کشیم

 شد  ی..و آروم مشغول بازاشیرفت کنار اسباب باز بعد
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. 

. 

. 

. 
شب شده   نیاومد و کاھن ھا بدرقش کردن تا کنار ماش رونیبد ب عاز م سوروک

 ..بود
  باز کرد..سوروک نشست نویدر ماش جکسون

برگشت بھ ھکتوالس احمتاال  ری س م میبمون  دی:سرورم امشب رو داخل ھتل باتریپ
 ..بستس

 .چک کنکنمینم یکھ من رو احتمال کار یدونی:م سوروک
بھ  نھییراه وصل شد..بعد از قطع تماس از تو آ یھا  سیاطاعت کرد و بھ پل تریپ

 .میاتفاق افتاده مجبور ینیسوروک نگاه کرد:بلھ سرورم بارش سنگ 
طرف باند فرود برو.با خلبانمون  ماه نبود.بھ ۹خونھ باشم  دی:من امشب با سوروک

 .ھماھنگ کن
 :بلھ سرورم تریپ

 .نکن دارمیبھ باند ب  دنی:تارسسوروک
 ..یکیدکمھ رو زد و محفظھ بستھ شد و خودش موند تار بعد

. 

. 

. 

. 
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..سر  ی چی..نھ ھره یبگ تونستیم یمنتظر برگشت سوروک نبود..نھ تماس گھید
 ..حرف زد میحرف زد و خواھرش..دن یمادرش تلفن یدلتنگ

 ..قطار و راه اھنش  شی بود پ نھیبغل شوم یرفت کنار پنجره و دن دوباره
 ؟یکنیم کاریچ ی:قلب مامان داریدن کی رو ول کرد و اومد نزد پرده

 راننده قطار بشم؟  شھیم یقطب.مامان منم روز  برمی:دارم مسافر ھارو میدن
 !تونست یکھ نم معلومھ

  ستیگشنت ن زدلمی.عزیکھ بش یزیرچ...ھیشی م نیبھش نداد:تو بھتر یجواب
 اره؟ یمامان برات غذا ب

 آناناس بخورم خوادیگفت:دلم م یاومم طوالن یدن
 ارم یبرات م رمیاآلن م زمی:باشھ عزیلیا

حاضر   یدن یو خودش رفت آشپزخونھ از خدمھ ھا خواست کھ آناناس برا پاشد
آناناس رو گرفت..برگشت تو اتاق و نبرد کھ ظرف رو ازشون   یکنن..و طول

 یبخاطر دل دن  یدوست نداشت ول یلیمورد عالقش بود ا وهی گذاشت م یدن یجلو
 خوردیم
 

 اد؟یپدر نم ؛مامان یدن
احتماال جاده ھا بستھ شده ..مجبور شده  دیبرف بار یلیخ یول  زمیعز دونمی:نمیلیا

 .من تنگ شدهتو و   یکھ بمونھ وگرنھ دلش برا
 ..ادی:من دوست دارم بیدن
 .ادیب  میدعا کن  ایسرش:منم پسر خوشگلم.خب ب دیکشدست   یلیا

 بود چشماشونو بستن  ادشدادهیکھ مادرش   یزیبھ حالت دعا گرفت طبق چ دستاشو
 اد؟ یب شھیم  ن یدن یدلتنگ بابا یو مادر دن   ی:خداجون ..دنیلیا

 ن ی:امیدن
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 ...گرفتھ بود ادی نویدعا کردن فقط ھم  از
 ..باز کردن چشماشونو

 اد؟یپدر م میکرد:اآلن کھ دعا یدن
 :اگھ خدا بخواد اره یلیا

 بخواد د ی.پس باشنوهیصدامونو م شھیھم یگی:خب تو میدن
حرف  ست ین یکار درست نھی چون خدا بب یدعا ھمکن ی:نھ پسرم..گاھد یخند یلیا

 دهی نممارو گوش 
 ی:چرا مامانیدن
 کنھ یاون اصال اشتباه نم یول  میکن ی:چون ماھا اشتباه میلیا

 کنھ؟ی ه نم:پدرم اشتبایدن
 ..سکوت کرد یلیا

 کنھ یوقت اشتباه نم چیاون ھ ی:خودت گفتیدن
  میاون گاھ ی.ولخوشگل مامان. کنھیانتخابو م نیدرست تر شھی:پدرت..ھمیلیا

 کنھیاشتباه م
 ..تفکر کرد یدن
 ..آناناس داد دستش گھید کھی ت ھی یلیا

 ..:بخوره پسرم بزرگ شھیدن
 یلیبود خوابش رفت..ا یل یا یرو پاسرش  یشب گذشت..دن  مھیاز ن دوباره

 ...ط یبچش دلتنگھ..خودش دلتنگ تر اما شرا دونستیناراحت بود چون م
 ی آجر تو دست دن کھیرو از رو پاش برداره..ت یاومد سر دن  ینم دلش
 ی ..انتھادشیرو نگاه انداخت با پوست سف  یپر پشت دن یمونده بود..مژه ھا ھنوز

رو صدا زد و ازش    الیشده بود..چ دهیم کشخط چش ھیشب یچشماش کھ خداد داد 
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بالش   یو سرشو آروم رو دیکش یدن یخواست پتو رو بھش بده ..پتو رو رو
و   یاز فرط خستگ مابود..ا الی ..پر از فکر و خدیگذاشت..خودشم کنارش دراز کش

 ..چشماش کم کم گرم شد ییتنھا
 
نگاه  یبود بھ دن  کی...ھمھ جا تارشد  دارش یتو خواب ..ب یتکون خوردن دن با

 یرو دننامرتبو باز  یپتو دهیچھ قدره خواب دونستی کرد کھ گرم خواب بود..نم
  یبرا وهیو م کیظرف ک ھیبخوره ضعف داشت.. یزیچ ھیمرتب کرد و رفت کھ 

 ..ومدیم نییپا  دیرو د ایخودش آورد کھ رو راه پلھ ھا
 :شاه برگشتن؟یلیا

 :بلھ ملکھایھا
 :کجاستیلیا

 رنیبگ :رفتن دوشایھا
 نیبرگشت ی.کنی :چرا بھ من نگفتیلیا

 م ی نکن دارتونیو شاه گفتن کھ ب نیگفت شما خواب  الی:چایھا
..رو تخت   ومدیآب م یبا عجلھ رفت طرف اتاقشون..در رو باز کرد صدا یلیا

 ..نشست منتظر شد
 ..نگذشت کھ آب قطع شد و بعد سوروک با لباس حموم اومد تو اتاق  ادیز
 ..ی:برگشتیلیا

 ..خانم دکتر یداری:ا؟بوروکس
 زدلمیباشھ عز تی:عافیلیا

 نم ی بب نجایا ای:ب سوروک
 ..پاشد رفت جلو یلیا

 مردم یم تی ..داشتم از دلتنگ شی :آخدیتو بغلش و سرش رو بوس  دشیکش سوروک
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 ؟ یکرد دارمیب نی:واسھ ھمیلیا
 ی ری..نخواستم سر درد بگنیخواب بود دمتونی:د سوروک

 موھاتو خشک کنم  میبر ایشاه قشنگم.بسردردا  نی:باشھ از ایلیا
 :چشم سوروک

. 

. 
 رفتیاسم تو از لبش نم دیکھ خواب یگذاشت تا لحظھ ا ریتاث ی:بوست رو دنیلیا

 :از لب تو چطور؟سوروک
 .رفتن رونیاز ب کنمیم متیقرارم و بھ من باشھ تحر یکھ من ب یدون ی:میلیا

 ..دونمی:اره مسوروک
ستاشو از دور گردنش  ونھ برھنش گذاشت..درو کنار گذاشت پونشو رو ش حولھ

 ..گره زد نشیس  یبرد و جلو نییپا
 ..دستاشو رو دستش گذاشت سوروکم

چھ قدر  یدونیکنھ..نم یباز یدن یگذاشت یکرد ی کار خوب  یلی:امروز ..خیلیا
 یدون یخوشحال بود سوروک نم

 ؟یتو خوشحال بود ی:تو چسوروک
 ؟یاحساس یب ی :من بودم..چرا بھ حرفام نسبت بھ دنیلیا

بشنوم..با  راجع بھ خودت خوادی لحظھ دلم م نیا ی..ول ستمیاحساس ن ی:ب سوروک
 راحتھ المیتوئھ خ ش یپ ی خودت بگذرونم..دن

رو من  یرفتارت با دن  نیکوچکتر ی..اما اآلن من مادرم..و بخوادی:منم دلم میلیا
 م؟ ی گیم یچ یکنی..درک مزارهیم ریتاث
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 شتریدوست دارم ب یزیاز ھرچ  شتریخب ...من تورو ب ی..ولکنم ی:درک مسوروک
  ی...برایندارم مادر ھست  ی...من کاریمادر ی ...گفتیبرام مھم یزیاز ھرچ

 ..من سھمم تمام توئھ یازت داره ول یفقط سھم مادر فرزند ی.دنیمن
 ..و کنار گردنشو د یروشونشو بوس یلیا
  می دن ش یچون من تمام روز پ گمیم یزیسوروک...اگھ چ ینی منم تو ھم  ی:برایلیا
  یق العاده ا پدر فو  ھیداره..قربونت برم من..تو  ازتی اون چقدر ن دونمیم

تا قبل اومدن توام دلم بھونھ مامان بابامو  زنمی سوروکم.اما من خودمو مثال م
چھ قدر  دونمین..وگرنھ می...فقط ھممیبراش وقت بزار خوادی ..من دلم مگرفتیم

 ..من یزندگ  یمارو دوست دار
 یچ یتورو دارم ...ھ  ی..ول خوادیپدر و مادر م ی:اره...دلم منم گاھسوروک

مثل تنھا شھ  ستی..اون کھ قرار نمیمارو داره ما تا اخر کنارش یاره..دن... خوامینم
چون عاشق   ستین  تیمسئوب  یکھ ترکش کنھ منم کھ ب ستیعاطفھ ن یمادر اون ب

 ...دونمیرو از وجود خودم و تو م ی توام و دن
 ..اومد روپاش نشست یلیا
شده..جذاشب  یکسس  نجایا یکی   میحرفا رو ول کن  نیا گھی:باشھ..بھ قول تو دیلیا

بھ تخت اشاره  طونشی ش  یو با ابرو و چشما دیشده..ناخنشو رو لب سوروک کش
 ..کرد

  گھی تابم شدم د ی:بیلیا
 خانم دکتر   یبلد ی:نشون بده چسوروک

 سرپ نیداره ھا ا ییاز من عجب رو  دهیھمھ سال ند نی:انگار ایلیا
 ..گھید گھی:د سوروک

 ..عواطفشو وسط گذاشتگردنش...و تمام   دیزبونشو کش یلیا
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وقت   چی..ھعی..تفنگ..حرکات سرری...شمش ری...ت یتو محوطھ برف کردیم نیتمر
تا ھر   کردیم نیبرابر اونا بشھ..سخت تمر  ای وفتھیاز محافظا عقب ب زاشتینم

 .. ھروز آماده و آماده تر بش
 

 ..گرفتبست و ھدفو نشون چشماشو
احساس   ینشده بود گاھ ریپس ھنوز پکھ باز کرد بھ ھدف خورده بود.. چشماشو

 ..رهیچون پدر شده پ کردیم
 .:سرورمایھا

 بگو ای:بلھ ھاسوروک
 :ملکھ سراغ شمارو گرفتنایھا

  رمیم شش ی:باشھ پسوروک
  بشیداد..دستاشو کرد تو ج ھیازش فاصلھ گرفت سوروک کمانو بھ چوب تک ایھا

 .سمتش دیاره مامانش دو با اش ی دنو راه افتاد سمت قصر..بھ داخل اتاقشون رفت 
 پدر نی :اومدیدن

 قیرف یشونش گذاشت:خوب یرو زانوش نشست و دست ھاشو رو  سوروک
 :خوبمیدن
 ..شد کیدستاشو تو بغلش جمع کرد و نزد یلیا
 ی:عشق من..خستھ نباشیلیا

 چسبوند..و عقب رفت یلیبھ ا شویشونیلبخند زد و بلند شد..پ  سوروک
 بانو ی:خوبسوروک

 ..زمی:خوبم عزیلیا
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 ..رو بغلش گرفت  یدن
  دنبالم یبود سوروک؛فرستاده

 وقت ھی:البتھ بھ مزاق شاھمون برنخوره..د یخند یلیا
 ..:ھاھاھاسوروک

 :امشب خودم...تو آشپزخونھ شام پختم یلیا
 ابروشو داد باال:خودت؟ سوروک

..لپ  یھم تو ھم دن ن ی:آره...دوست داشتم امشب رو دست پخت خودمو بخوریلیا
 د یبوسرو  یدن
 م؟یخوریغذا م یپس ک خوامی:مامان ن گوشت میدن
 اآلن عسل مامان  نیبا لبخند جوابش داد:ھم یلیا

 ی .. لبخند محویجا ھ ی..امشب..دلم..کنم یسوروکو گرفت:عشقم..من حس م  یبازو
..خلوت..سرد...سراغ دارم؟ اره کیکرد:بلند..تار  لیزد و حرفش تکم

 ..اونجا اول بار بردم  مویدختر زندگ ن یدارم...خوشگل تر
 ..فقط گوش داده بود شویمتوجھ نم کھ از حرفاشون  یدن
 .گذشتھ یسال ۶بود... ی:چ ه شبیلیا

 ...:آرهسوروک
 ادتھ؟ی:یلیا

 ...یدیپوش یچ ادمھی ی:حتسوروک
 دم؟ یپوش ی:چیلیا

 روش  اهیمردونھ سبا کت بزرگ  یشمی :دکلتھ سبز سوروک
 پ یبد ت  نبود چھ ادمی...خودم ادتھی:ھممم..چھ یلیا

 یشد  بایو بھت گفتم ز دمت ید گھیجور د ھی :نھ اتفاقا...ھمون شب سوروک



877 
 

 یی:اره...چھ شبایلیا
 ؟ی اریم  می:دنسوروک

 یکھ با اونجا آشنا بشھ روز م یبریھم م  یاخم کرد...دن ھیکولھ پشت ی:انگار دنیلیا
  ببره عشقشو

رو  د یکش دست خورهی نداشتم خانمم چرا بھت برم ی:من کھ منظوردیخند  سوروک
 ق؟ی:مگھ نھ رفیسر دن

 شونھ باال انداخت اونم
 تتی:ممنونم از حماسوروک

 بزنھ جناب کول یکجا چھ حرکت دونھی:پسرم م د یخند یلیا
 

 دستاشو باال برد سوروک
 قدرتمند یبانو م ی:من تسلسوروک

 
 :اخ من فدات شمیلیا

 :فدات شم یدن
 مادرت؟ ا ی یمن بود:حاال با سوروک

 :مامانیدن
  دنیرفتنو د رونیرو بغل کرد..بھ دستور سوروک تدارک ب یلیت گردن اسف بعد

 شونیشخص  نیخودش نشوند..و سوروک ھکتوالسو با ماش یپا یرو رو  یدن یلیا
روشن  یبخار یلیحال بخاطر ا  نیبود اما با ا یبارون رونیھوا ب یترک کرد..کم

اه کردن..انگار  نگ وده...توقف کرد..و ھردو بھ اتوبان ممننوعھ فرسدنیبود..رس
 ..خوابش برده بود یھردو رفتن گءشتھ..دن

 کن یتو رانندگ ای:ب سوروک
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 شھ یم داریب  یدن زمی:نھ عزیلیا
 نگاھت کنم اخھ خانم دکتر خوامی:م سوروک

 ..دوتا چشماشو کوتاه رو ھم گذاشت  یلیا
 ..:چشمیلیا
 ..نشست یلیعقب گذاشتن..سوروک سقفو زد و ا ی صندل یرو رو  یدن اطیاحت با
 آقا  یشی:بپا زھره ترک نیلیا

 .خوراکمھ ترسمینگران باشھ من از سرعت نم دیبا گھید یکی :سوروک
 ؟یترسیم ی:از چیلیا

 ..:از دست دادن توسوروک
 ..ش یسوروک..لحن جد ق یبھ تعحب شد..نگاه عم لی تبد خندش

 :چطور نخورمت اخھ؟یلیا
 یخوریبکن بعدا م  توی:رانندگسوروک

 یی:چقدددددددد پرویلیا
. 
. 
. 

 ..پل رودخونھ...بھ حالت قبل نشستھ بودن و پاھاشونو دراز کرده بودن یرو
 ی:چھ سکوت مرگ باریلیا

 ..:ھاھاھاسوروک
 سال نتوتستم درستت کنم  ۵تو بعد   یساکت  نقدری:چرا ایلیا

 ..تو حرف بزن دونمی شده..نم ھنینھاد نی:خب اسوروک



879 
 

 ؟یاون حس رو دار  نجای:ھنوزم بھ ایلیا
  نجاینھ..تو منو ا نجا یانگار ا ی..ولشھی م یمن تکرار یبرا یچ:ھمھ سوروک

 یآورد
 ...ینبود   میاون موقع تو زندگ ی:آره من آوردم..ولیلیا

 ومد یمن ازت خوشم م ی:ولسوروک
 :ھمون موقع ھم؟ یلیا

شخص   کیمن عھد کرده بودم طرف  یرو داشت گھی شخص د  ھی نکھی:با اسوروک
 عالقھ داشتم  بھت ییخب جورا  یرابطھ دار نرم ول

 چھ سختت بوده رمیبم ی:آخیلیا
 

 دشوار بود اری:بلھ بسسوروک
 یھست یظاھر حفظ کن خوب  دما ی:خوب نفھمیلیا

 می:دلقک خوبسوروک
 ؟ی..دار یتو کھ ادا ندار ی:ولیلیا

 :دلقکا ادا ندارن ھمشونسوروک
 .فھممی:نمیلیا

ت من رو از خوابھ..ندارمت..بعد اون حال نایا کنم یحس م  ی..گاھیچی:ھسوروک
 پاشھیھم م

 ...اخھ کنھیم  تتیاذ ی..چ یکنیفکرو م نیچرا ا ستم یمن خواب ن ی:ولیلیا
 دن یمرو دوست داشتھ باشم..تموم جھان دست بھ دست ھم یزی :اگھ من چسوروک
چون  شھیم یدلم متالش نمشیبیم ی.وقتستم یمھر ن یب ی..بھ دنرنشی تا ازم بگ

کنھ ...اگھ  دا یبھ عواطفم راه پ نمیا خوامینم یسفت بغلش کنم پرس بشھ..ول خوامیم
کقت شکستمو قبول  چیھ  نمن ..م ا یلیبشھ...نتونم خودمو جمع کنم...ا  یزیچ
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کھ دشمن برنده  بازمی م یقراره بازنده بشم...جور یروز  ھی..اگھ کنمینم
 ..یزیچ چی ھ  ی...شکست بخورم توخوامی باشھ...نم یھرچ لشینشھ...دل 

حرف  نیح خوردیم گلوشکون بی ...فقط سکرد ینگاه م رخش می تو سکوت بھ ن یلیا
 ...زدن

نھ ..من اگھ اونطور  نیاز ا شتری..بنیبود  میاحساس  ری..تو دواالی:تو ..ساسوروک
 ..نمی بیصدمھ ن  شتریرو دوست داشتھ باشم...ب  یدن گھیکھ درونم م

 
بودنم بعد مادر  ی...ولکنھیدرک م نویمن بھ عنوان زنت ا یلی.....بعد ا زمی:عزیلیا

 ی...سوروک باور کن وقتنھی بیصدمھ م  میدن نطورینسبت بھ پسرمون نھ...چون ا
تو رو  ی...سوروک دنکنھیبا منم قھر م  شھیم نی...غمگیبھ دن  یکنیم یتوجھ یب

  نویمن ا یپدر ن ی...بخدا تو بھترنتونھیب بھیحالت غر ھی...چون زنھیپدر صدا م 
عشق من..اون خبر  دونھینم یند ی..ولیکنیمبرامون یی کھ چھ کارا دونمیم

  ادی...کھ چرا پدرم بھ من محبت زخورهیحسرتو م نی نداره...اون بچس..فقط تا ابد ا
دلش غصھ دار بشھ   نھی بیرو م یلیو ل  ونیبچھ بکھ ی...نزار بچمون وقتکنھینم

سھ سال  فقط کودک ینکنھ...دن  ییاحساس تنھا ی...کھ دنکنم یم  مو...من تموم تالش 
و شاھزاده و پرنس   شن یھمھ قصر جلوش تم و راست م ی..وقتی...وقتمسیو ن

 چینداره...ھ یدوست  ی...دنرهیگیارتباط نم چکسی...اون با ھزننی صداش م
 ...نکن  غی...و تو خودتو ازش درمی...فقط من و توایدوست
 ...پاک کرد سشو یگرفت...با انگشت صورت خ نفس

 ھیخواھر  ھیتنھا نمونھ... ی.دن .. می:سوروک...حداقل...بزار بارم بچھ دار شیلیا
 ...خال محبت داره ینشھ....دن یزجر نکشھ...منزو یبرادر...دن 

 
  گھی.دربارش ھم قبال بھت گفتم دمیبچھ دار بش  گھید خوامی:اصال نمسوروک
بعدا   یکنی کر نم...فکنمیدور فکر م ندهیبھ نفعشھ ..من بھ آ شتریب نطوریا  ینگو..دن

 یکن بچھ ھا سر تاج و تخت رو اره؟فکریوادمون بسر خان ییتاج و تخت چھ بال
  یباشھ...دن بیبزار بدون رق خوامینم یدن یبکشن...من اون روزا رو برا غ یھم ت
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عواطفش از  یکھ دن ی شاه شدن نداره...براش مشکل نتراش..تا زمان یمشکل برا 
 شاه شدن دست من یرو برا تشیکمتر پر باشھ موفق تر خواھد بود...ترب  انیاطراف
 ...بسپار

 ...بچم  یبرا رم ی:بمیلیا
 ..زانو گذاشت یسرشو رو بعد

منظورش    چوقتیھ یلیمنصرف شد چون ا یبده..ول شیخواست دلدار  سوروک
 یتنھا بود..ول یحق داشت...اره دن یلیداد..ا حی...چون اون توضکردیرو درک نم

 ...بود کھ زخم کم بخوره ی..تنھا راھھی چ یدن تی موقع دونستیچون سوروک م
 ..شد بلند

 ؟یلیا می:نرسوروک
 ..یخوایباشم...تو برو اگھ م  نجای:دوست دارم تا طلوع ایلیا

 ..نیتو ماش  رمی :پس من مسوروک
خنوزم خواب بود..خواست بره جلو  یرو پل بھ سمت جاده اومد..دن از
...اروم بلندش کرد و  یمنصرف شد در عقبو باز کرد و رفت کنار دن ی...ول نھیبش
با تنش نوازشش   یلیدش خوابوندش...و بدون لمس...از فاصلھ مبغل خو یتو

 ھی یقاشن ی..دن ش یپر و مشک یشده بود بھ مژه ھا رهیداد...بھ صورت بچش خ
تر   ق یتو بغلش عم ی...انگار خواب دندیبوس شویپر کالغ ینقاش ماھر بود...موھا

از  ی ھ ا..گوشینبودن دن اری..و ھوشیلیشد....چشاشو کوتاه بست تا در نبود ا
 ..بروز بده شویاحساس پدر

. 

. 

. 
 ..و سوروک بود یدن ریپر از تصو ییجادو نھییآ

 ھیزیانگ  رتی:ھھ ھھ ھھ چقدر منظره حیرود
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  یاز خط قرمزاش پرنس دن گھی د یکیگفتم شاه سوروک  دیسرورم؟د د یدی:دولک
 ھست؟

 !..چھ شود نمیبی :آره دارم میرود
شاه سوروک خون بھ پا  نیرو ازش بخوا ایلیکھ اگھ ملکھ ا  دیباور کن  ی:ولولک

 کنھ یم
کھ فکر   شتری بھ منافع ب می :خب ما چند سالھ کھ قراردادمون رو نگھ داشتیرود

تا سوروک رو راحت تر  م یداشتھ باش می میدشمن قد ھیاز  یزھر ستیبد ن   میکن
 ..کنھ  عیمط 

 ؟یرو قبول کن دویتی کھ شرط ک یخوایم یعنی:ولک
رو بخواد  ایلیگره زد:چرا کھ نھ اگھ اون ملکھ اھمب یدستاشو با خوشحال یرود

..تا مودبانھ بگھ نھ!و خوامیمودبانھ از سوروک م نویبھش داد..البتھ من ا  شھیخب م
 !میش یمخالفت کنھ نقض شده قراردادمون..و ما از راه جنگ وارد م یوقت

 م یطرف باش یب   دی...ما بام یبجنگ  دی:ما نباولک
دست   کھ خواھرشو از جنگھیزخم خورده تک چشم م  برادر ھ ی می جنگی:ما نمیرود

 ..کنھ  ھیداماد سابقشو تنب ایلیبا گرفتن ملکھ ا  خوادیداده و حاال م
 یپس پرنس دن ی!ولباسی:ھوووووم زولک
...نوبت گرفتن بخش دوم روح ادی...ملکھ کھ بھ اسارت دربواشی واشی:یرود

تنھاس   نھیزرگتر بشھ و ببزود ب ای ریکنھ د تشینداره حما ویسوروکھ...پرنسم کس 
 ھیھمھ کس اون پسر کھ خون  می شی...اونوقت ما مخونھیرو فرام یکی...تموم تار

 !درونشھ اهیعقرب س
 

 ..:رد خور نداره ولک
 ..داخل اریرو ب دویتی..ولک کاریملکھ رو ب ریتصو نھیی:ایرود

 ...برگشت دویت یاطاعت کرد و رفت با ک ولک
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رسھ بھ  یفرام تیان خوشکھ دور  ای..ب  ای.ب .یجوون خوش اومد نھی:گرگیرود
 ..یزود

 ..فرامانروا رسھی:چطور فرامیک
 ..نھییدستشو پشتش گذاشت...ھولش داد طرف آ یرود
 ؟ ین یبیزن جذاب رو م نی:ایرود

 ؟یلی:ملکھ ا یک
ھم   یلی..تحت فرمانم باش تا ھم ھتوالسو بھت بدم ھم اکنم ی:شرطتو قبول میرود

 ...سوروک
 ...ی:لعنتیک

کرد کھ  وونھیکھ خواھرتو د ری زن بگ نی:اره ..اره انتقام تموم روزاتو از ایدرو
 ..شاه سوروکو بھ ازدواج خودش در اورد

 رم یجونشو بگ دی:بچش...بایک
  ریشمش شتریمال ماست..حاال برو و ب یپرنس دن ی متوجھ نشد گھی:نھ د یرود

 ..روزا نیکن...تا صدات بزنم ھم ز یانتقامو ت
 ..ت و رفتاشاحترام گذ دویت

 بھش؟  یدیاکتوالسو م یفرامنروا گفت   دمیبرگشت داخل:نفخم ولک
سک دست   ی:احمق و ساده نباش!ھکتوالس ال خودمونھ و پرنس دن یرود

 !کردم یچھ شکار ن یاموزمون...بب
 دو؟ یتی:پس کولک
...جونشو و قدرت اندکشو گرفتم...با  یلی:عجلھ نکن...بزار بعد کشتن ایرود

 ..م ی کنی م نشی احترام تدف 
 ...ثانشونیخب  یخنده ھا  یصدا و
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 یحرف یب یلیانداخت.ا یدن یشد کتش رو رو  داریب یزیقبل طلوع آفتاب غر
بود آروم دور زد و برگشت  یلینگفت چون حق با ا  یزیسوار شد سوروکم چ

 .. سمت قصر
 

سخت  یسوروک بود مملکت دار یاز کار مشغلھ برا یا یبرگشتن باز ھم دن یوقت
متعدد کھ تموم شد   ی...جلسھ ھادادی عذابش م  شتریب یلیا یناراحت یبود..ول

اومد    ایکھ ھا دینوش یو م خوردیکرد ..تو خلوت داشت م  یدنیدرخواست نوش
 ..داخل

 یدار کاری:چسوروک
برن تو آبگرم   یبھ ھوا خور  یدن جنابی:سرورم ملکھ تقاضا دارن با عالایھا

 ھ یھکتوالس دستور چ
 بھشون خوشبگذره  دیو بزار دیمراقب باش یل یخ  دی:اسکورتشون کنسوروک

 م یفرستیمحافظ ھامونو م نی :بھترایھا
 .یبر یتونیکارو بکن.م نی:ھمسوروک

 
 ..گذاشت زیم یرو رو  کی اتاق بستھ شد..پ در

دوشش بود چقدر کار  یرو تیھاشو فشار داد..چقدر مسئول قھی بست و شق چشماشو
  کاریچ دونستیواقعا نم ی...ولوردخیداشت ..حالش از تجمعات بھم م مھینصف ن

 ..ط یتو شرا بودیم دیکنھ خواه ناخواه با
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 ..داخل شد  ایھا دوباره
 ..شد کالفھ

 ھ ی:باز چسوروک
  دنی :سرورم..گلھ اسب ھا رسایھا

شرکت کنم   یمورد چیدر ھ  خوامی من اآلن نم ای.ھا نی کن یدگی:خودتون رسسوروک
 رو نفرست یبرم اتاقم.کس  مخوایباشھ.م یاعالم نکن مگھ مسئلھ مھم گھید

 :ملکھ ھم؟ایھا
بھ اجازه   ازیاصال ن ادیب تونھیم  ط یرا.اون در ھر شستین  ی:ملکھ کسسوروک
 تکرار کنم  ویزیمرتب چ ادینزن خوشم نم جیبرو گ گھ ینداره.د

 ..رفت رونیو ب د یترس ایھا
 ..دیکش یقیتو موھاش برد و نفس عم دستشو

و بلند شد..و آھستھ بھ اتاقش    دیخون نوش از یا گھیقدر خستھ بود..جرعھ د چھ
 ...دیخز

 
 ..اتاقو فشرد..داخل شد رهیدستگ
درد   یلیولو شد رو مبل..سرش خ رشیز  یدر اورد و تنھا با رکاب شویمجلس لباس

دارو بخوره نھ دکترو صدا کنھ..خودش آروم سرشو دو  خواستیداشت اما نھ م
لبش حس   یرو رو  یس ی...خشھیھر آن کور م کردی ..احساس مدادیطرف ماساژ م

باز و باز...خون  یکرد دستشو برد...باز خون دماغش..با دستمال پاکش کرد..ول
 یلیبلند شد کامال شست..تا بالخره بند اومد...ا  شدینم نطوری شدت گرفت...ا

حالش بدتر بشھ...مثال قول داده بود   دنیبا فھم  خواستینا آروم بود نم ینطوریھم
 ..بھش  کردیعمل م د ی..باباشھ یانو نگر شیدور از تشو

افتادن ستون رو  نیکنھ..اما تعادل نداشت ح ی..بلند شد کھ کارد یکشیم ری ت چشماش
 گرفت
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 ..دید نویخون رو زم  یقطره ھا یخواست بلند بشھ ول دوباره

 ..دیدیتار م چشماش
 ..رو صدا زد ایھا
بازوشو  ریسمتش..ز  دیاتاق باز شد و با عجلھ دو در

زود   دیرم..سرورمممم...نگھبانااااا  ودتر پزشکو خبر کن گرفت:سرو
 .....سرورمدددددددیباش

 ..:کمک..کن..برم رو تختسوروک
 ...سرورم ستی:نھ نھ ...حالتون خوب نایھا

داخل...اسمشو صدا  دنیھمراه انجال دو یشلوغ شد بک و رمئو با نگران اتاق 
شده بود و  حالیب اوضاعو جم کرد و در رو بست سوروک از ای...ھازدنیم

 ...بود نشیپزشک مشغول معا
 

 ..وصل کرد  ق یسوروکو با چند تا تزر سرم
 :خب؟بک

..خواب  دن ی:جناب مشاور ..شاه سوروک اصال بھ خودشون استراحت نمآنجال
 ..کنن یشده...و دارو ھاشونو مصرف نم شونیا شتری باعث درد ب یکاف

 ..شوننی:ملکھ کھ پزشک ابک
 ..کننیھ طبابت نم:مدت ھاست کھ ملکایھا

 ای ھا ی دادیاطالع م دیبا  نوی:ابک
 ..مشاور دی:منو ببخشایھا
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 می کن کاریچ  د ی..بانی:دکتر مابک
شاه رو برام  یجناب مشاور تموم دارو ھا کنم ی:من تموم تالشمو مانجال

 ..ساعت کامال استراحت کنن ۳فعال حداقل  شونی ..ادیاریب
 ...بک؛باشھ

. 

. 

. 

. 
 

ھم با فاصلھ ازش گل    یلیو ا دیدویا دنبال شاپرک متو چمن و گل ھ یدن
 ....ھوا خوب بوددیچیم
 دور نرو  ادیز  ی:دنیلیا

 :چشم مامانیدن
 ..بردیلذت م  عتی سبدشو پر از گل کرده بود و از طب  یلیا

  دی کنار رودخونھ..مامانش تو د دیرس یع گرفت و دور شد...دنارتفا یدن پروانھ
 یبود و دن ادیپروانھداشت..اما اب ز یت کل..اونور جنگل پر درخگھی نبود د

 ...کوچولو
 اونور؟ یبر یخوایم
 ..و کنار دستشو نگاه کرد دیاز جا پر یدن
 یھست ی:تو کیدن

 من نگاه کن ینشست:بھ چشما نیزم یرو زن
 یھست ی:تو کیدن
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 ..ی:درست مثل پدرت زن
 ..گمی بھ مامانم م  ی:اگھ جواب ندیدن

 شناسمتیمن م  یدن ستم ی.من کھ بد ن:ھاھا...مامانت دوره از ما.زن
 

 ..رفت عقب  یکم یدن
 ..دوست باباتم ھستم ی:من دوستتم دنزن
 شناسمت ی:من نم یدن

 نھیبب تونھیمنو نم ی:من الھھ آبم..کس زن
 نمتی بی:پس چرا من میدن

 .....مثل منھی:چون تو ھم چشمات نقره ازن
 من شاھزادم  ی:ولیدن

  م ی...ما دوستیگآشت:پرنس دنو احترامگذاشت  نشی..دستش رو جلو سدونم ی:مزن
 ..بھ مانانت یزینگو چ ینیمنو بب یخوای اگھ باز م

 ..ییکجا ییییییییدن یدن
 کنن یاونا فکر م یمن و توئھ..اگھ بگ نیب  نی...ازنھی :ا...مامانت داره صدات مزن

 ..یا وونھید
 ھی:اسمت چیدن

 الیچشمک زد:الھھ ا زن
 ...شد  دیناپد و
مگھ نگفتم   یکنیم کاریچ نجای...ا یکجا بود یغل کرد:مامانرو ب یسفت دن یلیا

 دور نشو؟؟؟
 ...گشتیبا چشم دنبال زن م یدن اما
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 پسرم؟؟؟ یخوب ی...دنی:دنیلیا

 ..رمی...پروانھ رو دوست داشتم بگ نجایاومدم ا دی:بلھ مامان...ببخشیدن
 ...پت ا یلطفا ب الااااای...چیزد خی..چرا ؟؟؟ی:واقعا خوبیلیا
 ...اریھم ب و
. 
. 
. 

 ..شد بک اول نفر رفت مالقاتش اریکھ ھوش سوروک
 

 د؟؟؟ی:سرورم خوببک
 ..لطفا نیجلو...بش ای:ب سوروک

 ..افتاد ی...چھ اتفاقمینگرانتون یلی:سرورم خبک
 ..کجاست ایلی:ا سوروک

 :ملکھ با شاھزاده رفتن استراحت کننبک
 :حالشون خوب بود؟سوروک

 ..د ی:بلھ نگران نباشبک
 ...کم کن لباس بپوشم و بلند بشم:کمسوروک

 ..سرورم ی:ولبک
 ..کھ گفتم انجام بده نی:ھمسوروک
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ملکھ بھ  ونیناچار کمکش کرد..سوروک پا شد و دکمھ لباسش رو بست:بکھ  بک
 ..بدونھ ی زیچ دیوجھ نبا چیھ

 ..سرورم ی:ولبک
 :مخالفت؟سوروک

 ..:نھ شاهبک
  شی برم پ خوامیبرسن م :بھ خدمھ ھا بگو حمامو حاضر کنن و بعد بھمسوروک

 ...البتھ اول انجال رو صدا کنیلیا
 ..:اطاعتبک

 ...تا انجال اومد  ینشست رو صندل سوروک
 ..با اشاره و اجازش نشست انجاال

 تو ھم بمون  ونی:بک ھسوروک
 ..ھم نشست بک

..چھ قدر دونستیت ھم م پدر نویا ستی ن ھیمن اھل حاش یدون ی:انجال مسوروک
 تمومھ؟  گھید

 ..سرورم  یچ  یعنیعجب بھ سوروک و انجال نگاه کرد:با ت بک
 ؟؟؟ی د یبھ نشون سکوت باال برد:نشن دستشو
 ...نییسرشو انداخت پا انجال
رو بھ زبون  یسخت  نیکھ ا دیخوای...چرا مدیدونیم ی:شما کھ با ذھن خونانجال

 ..ارمیب
 :انجال چھ خبره؟؟؟؟بک

چالش کن ...بھ عنوان  نجایکمتر ...ھم  ایماه  ۴ دی شا کھیمن نزد انی:پاسوروک
فقط   خوامیدارو نم گھی ...من دیزیکس ندونھ چ چی ...ھیبفھم یمشاور حق داشت

 کرد رونشونیخوش باشم...و بعد ب یو دن یلیاواخر عمرم با ا خوامیم
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. 

. 

. 
 ...کار ما تموم شد سرورم

 ...بھ خودش نگاه کرد و بعد بلند شد سوروک
 .....در زد و در رو باز کردیلی ق اشاخ رز برداشت و رفت سمت اتا ھی 

 :اجازه ھست؟سوروک
 ..تو ا ی..بییتو زمی:عزیلیا

 ..نکردم امروز ارتتیاومد جلو:ز یلیلبخند زد و داخل شد..ا سوروک
 باعشق  م یسرم شلوغ بود ...تقد یلی:خسوروک

 خوشگلھ و خشبو یلیگل رو گرفت و بو کرد:خ  یلیا
 م ینی :آره مثل تو..بشسوروک

 .. م ی..دراز بکشزمی:اره عزیلیا
 ..خانم دکتر ی:ھرجور بخواسوروک

 ..ھم یدوتاشون روبرو دنیدراز کش یلیتخت ا رو
 م یکنیھمو نگاه م می:ھمش داریلیا

 خوشگذشت؟ یدن:برام حرف بزن...با سوروک
 ...یاجازه داد ی:آره عشقم مرسیلیا

 ..کھ کار داشتم یدونی م یول امی:دوست داشتم خودمم ب سوروک
 ...نداره قشنگم  بی...عدونمیم نمدوی:میلیا

 :دلم برات تنگ شدهسوروک
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  یگفت ری:دیلیا
 :دلم برات تنگ شدهسوروک

 ..:دل منمیلیا
 ش ی:آخسوروک

 ؟ی:چیلیا
 ی راحت شد توھنوزم دوستم دار المی:خسوروک

 وونھی:من عاشقتم دیلیا
 ...زد لبخند

 ..؟ی:چھ قدر عاشقمسوروک
 ؟ی..تو چادی:زیلیا

 ..عاشقت بودم ھش ی:من از ھمسوروک
 ؟ی :بودیلیا

 ...عاشقتم شھی:تا ھمسوروک
 احساسھ  یپسره ب گفتنی من...بعد م کی :رمانتیلیا

 گھیتورو خواستھ د یاحساسھ...ول ی:ب سوروک
 ..لش یدوختھ بود بھ ت لھیتر شد بھش...سوروک ت کی نزد یلیا
 شده؟  یزی:چیلیا

 بشھ؟ ی:نھ چسوروک
 ی انگار ناراحت دونمی:نمیلیا

 ادیز یلی..کنار تو من خوشحالم خ:نھ.سوروک
 ھم؟  ی:کنار دنیلیا
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 ی لی...اشتریذره ب ھی:کنار تو سوروک
 :جونمیلیا

 ؟یگی م ایچ ای:از من بھ دنسوروک
 توی:واقعیلیا

 انی:چسوروک
 .....جنتلمنتی.مھربون.عدالت دار..با مسئولبای:قدرتمند.جذاب.زیلیا

 بچھ نده  ادی:اغراق سوروک
کھ داشتش مثل من  یکیکھ  اریرو مثل خودت بار ب ی.دن.تھ یواقع نای:ھمھ ا یلیا

 لذت ببره و خوشبخت باشھ
 ار من؟کن ی:تو...خوشبختسوروک

 ؟یستی:معلومھ...تو نیلیا
 ...کھ کنار توام نی...از اادی:من خوشبختم زسوروک

 شوی شونیبلندش کنار چشم و پ یدستاشو جلو برد و با انگشتاش و ناخنا یلیا
 ..نوازش داد 

سھ تا آرزوتو   خوامیکھ سالگردمونھ م گھی..بھ مناسبت دوماه دیلی:ا سوروک
 براورده کنم

 ...د یخند یلیا
 ؟ یخندی:جانم..چرا مسوروک

 ییغول چراغ جادو  ھی:شبیلیا
 :من قشنگ ترمسوروک

 :بلھ...اون زمختھ یلیا
 آرزو ھاتو ی:نگفتسوروک
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 :واقعا بگم؟ یلیا
 :آره سوروک

 یریتماس تصو می.ده روز کامال باخم چت کن :خب بزار فکر کنم...اومممم..یلیا
 باھات تجربھ کنم یمجاز یرو دوست دارم تو فضا ییزایچ  ھی  میریبگ

 گھ؟ی:قبولھ.دسوروک
 ایکن یخرم م ی :داریلیا

 گھ؟ی ..دمی:نھ خانم دکتر جدسوروک
 ؟ یدی بھ حرفم گوش نم دونمیرو م گھید ی :دوتایلیا

 یاآلن مخمو زد دی:حاال بگو..شاسوروک
 ...نمون مانیو ا نی..بدون د یدار یذات خوب یلی...تو خاریب  مانی:ایلیا

 ...کرد سکوت
 ؟یتونینم  ی دی:دیلیا

  دی...باکنم ی توئھ واقعا...منم گفتم بر آوردش م یآرزو نیگفتھ...ا  ی:ک سوروک
 چکار کنم؟ 

 ستم؟ ی چشماش برق زد:خواب ن یلیا
 :نھ سوروک

 ھاج واج موند:واقعا؟؟؟؟ یلیا
 کنم؟  کار یمن و تو..چ نیراز ب ی:اره عشقم...ولسوروک

 سا یکل  میبر  دی..بایکن  کاریچ  دیبا گم ی...بھت مکنمی...باور نمی:وایلیا
 شنیو برعکس م  وفتنیم واریاز در و د بایتموم صل سایزد:من برم کل پوزخند

 یعسل نیپسر بھ ا نطوری:چرااااا...نگو ایلیا
 ..حدس بزنم   تونمیرو م ی :ھاھا...خب بعدسوروک
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خواھر  ھی ی سالشھ ول  ۴ یاد؟دنیدختر...دلت م ھیچرا نھ..سوروک فقط :خب  یلیا
 ...بشھ  ال یمثل سا  کنم ی نم تشیترب یبرادر نداره..من جور

 
  گھیماه د  شیماه ش  ۵جواب بدم...بزار   ایرد کنم.. تونمی:ھم....اآلن نمسوروک

 م ی..دربارش حرف بزن
 :چرا اون موقع؟یلیا

 ر کردن داره ..راه فک شھیسالھ م ۴ ی:چن دنسوروک
 دارم؟ نیگذیجا ی:اھا....آرزویلیا

 ..:آرهسوروک
آرزو کنم..من خوشبخت  رویچ دونمی...راستش نم  یبھم داد ی:ھمھ چیلیا

 برام قشنگم  ی...بموننمیتر
 ..خانم دکتر مونمی:م سوروک

 حرف خوابشن برد   گھید ی...و بعد از کمدنیخند
 

 ...ھ اتاقش رفتو ب دی خوابھ پتو رو روش کش یل ی مطمئن شد ا یوقت
 د یکن  ایمن.و شراب انگور مھ ش ی پ ادی:بھ رمئو بگو بسوروک

 ..:بلھ سرورمایھا
 ..ازش استقبال کرد یمبل نشست تا رمئو اومد..بھ گرم یرو

 ی:خوش امد سوروک
 ن؟ی:ممنونم سرورم...کارم داشترمئو

 ..ی..بھ رسم خانوادگ م یبزن یگپ ھیوست من... د نی:بنشسوروک
 ...نشست یلتعجب کرد و رمئو
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 ...بودن یمست  یدمدما
مراقب  خوامیازت م یزیھرچ ای من نبودم ..جنگ بود.. ی:رمئو  اگھ روزسوروک

 یباش یلیو ا یدن
کسالت بود انجال ھم گفت از   ھی ..دیقدرتمند یلیسرورم..شما خ ھیچھ حرف  نی:ارمئو
 ھ یخستگ

 ...اره...خستم د یخند سرخوشانھ 
پس درود بر مرگ و مرگ بر  یمرگ است و مرگ زندگ ی:زندگسوروک

 .....ھاھاھایزندگ
 ...و رفت باال دیرمئو کوب کیبھ پ  کشویپ
 
 
 
 
 

وقت  چیکھ ھ ییگذشت و شب ھا یو دن  یلیا یبرا یپر از شوق و خوشحال یشبا
بلکھ   دادیخودشو سرحال نشون م  دیسوروک...اون نھ تنھا با  یبرا شدیصبح نم

بود ھمراه  ھیدر تدارک سفر بھ روس یلیرو پنھان کنھ..و ا  قشیمجبور بود درد عم
 ..دهوقت ندونست چھ قدر حال شوھرش ب چیو سوروک..و ھ یدن

 ایکھ ھا  رهیرنگ بگ یدن یکھ موھا دی سایقلم رو با دقت داشت م اهیس یطراح
 ..کرد م یداخل شد و تعظ 

 :خبسوروک
 اومدن  ونی:مشاور بکھایھا

 :بفرستش داخلسوروک
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 ..اومد تو ونیرش بکھاطاعت کرد و رفت پشت س ایھا
 ی خوش امد  نی:بنشسوروک

 :سرورم؟..حالتون بھتره؟بک
 یداشت کاری:چسوروک

 ..:شاه سوروک...راستشبک
 شده؟ یزی:چسوروک

 ..بغض کرده بود ونیبکھ
...سرورم من ھرگز د یصف نظر کن تنامھیلطفا...از نوشتن وص:سرورم... بک

 ..شمونیاز پ د یبکنم کھ شما بر خوامیباور نم
 ..زد ی تلخ لبخند

 ھیجاسوسم احساسات نیتر زیت نقدریا  دونستم ی:نمسوروک
بھ   دونمیو نم شمی...دارم خفھ مد ی بمونم کھ شما نباش یتو ھکتوالس خوامی:من نم بک

 ...بگم دیبا یک
ندارم   ی.من جز شما چند نفر معتمد گم یآخر خودم بھ ھمھ م ی:روزاسوروک

 ..دی...و ازش محافظت کننیآموزش بدرو  یو دن د یباش یلی..مراقب ادی...با دی ...با
 ..چشماش قرمز شده بود بک

 پسر ھی:کافسوروک
...شاه سوروک...لطفا از  دیشما نباش ی...وقتزهیبر یدنیماھا نوش یبرا ی:کبک

 ...دینش  دیدرمان نا ام
 یمورد ترحمھ...اطرف  کردیاحساس م یاز طرف  ومدیحس بدش م نیاز ا سوروک
از نبودش زجر  ھیدوست نداشت کھ بق یاز طرف..و شدیدوستان م  ن یدلتنگ ا

 ..بکشن
 ..دیتالشتونم بکن نی:لطفا ...لطفا شاه سوروک...اخربک
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و رمئو  ایتو و ھا دونمیم یدوست من..من بھ خوب دهیرس نای:نبرد من با پاسوروک
 یھی تنب گھی و بودن...د نی...چقدر با ارزش ھستستن ین گھیو ھانا و تارزان کھ د

باز   یو جعبھ ا ختیر یدنی..براش نوش یکن ھینداره اگھ گر بی.ع.ستیدرکار ن
کن ...بعد از من بھ  نھیھز ادتونخودتون و خانو یجواھراتھ برا یسر ھ ی نایکرد:ا
رو  رونیب  یایآزادانھ دن ی...دوست داشت یدار  یماه اجازه مرخص  کیمدت 

ھا  باش...فرصت  یدخترت و ھمسرت مرد شاد ی...و برانی...برو و ببینیبب
 ..کوتاھن یلیخ
و خودش از درون دلتنگ تر  لرززدیم شتریشونھ بک ب گفتیکھ م  یھر جملھ ا با

 ...و شکستھ تر
. 
. 
. 
. 

 .کھ ولک برگشت خوردی تاب م  شی صندل یرو یرود
 ؟ ی:مطمئن شدیرود

 ...:بلھ .شاه سوروک واقعا چند ماه اخر عمرش در حال گذرهولک
 ...میزیبر  یدیطرح جد دین با:ھاھاھا....در مورد حملھ بھ اویرود

 نظر دارم ھی:من ولک
 دارمی :شنیرود

..نظرم  نھی:شاه سوروک و ملکھ قراره بھ مسکو سفر کنن تا خانواده زنشو بب ولک
و خانواده و مردمشون  س یفقط بھ گوش پل م یخودمون دستمون رو آلوده نکن نھیا

 یھا شکاک ینخوار تو خونشونھ...اونوقت تمام قتل ھا و خو والیھ کیکھ  میبرسون
رو  ای...شکل دنریومپا نیخرشاه سوروک بھ عنوان آ یماھا با معرف  یایبھ دن
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دو چندان از انسان ھا کنار ما خواھد  یبا نفرت  ی..بعد ھا پرنس دندهی م رییتغ
 ..بود...و قدرت مال ماست

 بھ گوش خانواده زنش برسونھ؟  یک  ی: چھ ھوشمندانھ...ول یرود
 قھ یموارد دنبال تحق نیپزشک کھ در ا دوست معتبر و کی:ولک
 ھ؟ی:و اون شخص کیرود

ھتکتوالس و ملکھ رو صاحب  یزی..ما بدون جنگ و خونردشیمن بسپار:بھ ولک
 م یشیم

 ..مشاور من ینیرتر یینظ  ی:تو ب یرود
. 
. 
. 

 جانی تا با ھ یل یو رفت کنار ا دیاز سرش بپره...لباساشو پوش یگرفت تا مست  دوش
طاقت   گھید ی..ولد یکشی رازو بھ دوش م نیبار ا ونیھ ھمو تجربھ کنن..بک

جز ترس از بعد   یواکنش چیگذاشت..و رمئو ھ ونیو اونو با رمئو در م اوردین
از قلبش ھزاران  موندهیقسمت باق کیسوروک و ھرج مرج ھا نداشت...بماند کھ 

 ..شدنیکھ دوستش داشت..داشتن جلوش نابود م یو شاھ نیشد...سرزم کھیت
خود شوم   نیا ی..ول اون سرنوشت بود ھی...ھمون سرنوشتھ...قبال سانی:ارمئو
 ...بودنھ

. 

. 

. 

. 
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خستھ ش  و اومد رو سکو کنار سوروک نشست و سرشو  ی با دن یاز باز یلیا
 ..شونش گذاشت  یرو

 طونھی...خستم شد پسرت بدجور شش ی:اخیلیا
 ست یولکنت ن گھید ی داد  ادشی :سوروک

 فت :اره..ھوووف..نفسم گریلیا
 خانم دکتر  یشد ری:پ سوروک

 شد رفت   ری:اره ...زنت پیلیا
 گونش بوس گذاشت یو رو دیخند

 یدونینم  سمسیکر یبرا  مییاونجا  ندهیبا مامانم حرف زدم و گفتم ماه ا ی:وقتیلیا
  رشمیز ی قول داد ی اریب مانی ا د یبا خمیھمون تار یچقدرررر ذوق زده شد راست

 یزنینم
 م زدم؟قول ری:مگھ تا حاال زسوروک

 نگم برات  ادی:اووووف زیلیا
 بارشو بگو ھی:عجبا..سوروک

 بگم  اری:گوشتو بیلیا
گفت کھ   ی زیدستش کنار گوشش برد و بھ حالت پچ پچ چ یلیمنتظر شد ا  سوروک

 ..دنیبلند خند  یو با صدا  دن یفقط خودشون فھم
 ستاین میحال یچیھ  ط یشرمنده من تو اون شرا گھی:ذ سوروک

 تم :محض اطالعت گفیلیا
 حرفتو گوش کنم  دمیقول م  یکی  نی:نھ تو اسوروک

 ؟یچ س ی:دنیلیا
 ھ؟ یچ سی:دنسوروک
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 ی دن ی:دختر قشنگمممممم ھمباز یلیا
 می :خانم بزار نفس بکشسوروک

 یزنیم  یدار رشی:زیلیا
 ی :گفتم بعد تولد دنسوروک

 خوانی...نگا کن تورو خدا ھمھ مردا بچھ مشی احساس..ا ی:ذوق دارم براش بیلیا
 مخالفھ  میبچھ دار ش گمی من خودم م اونوقت

 ؟؟ یکشیتو م مانویدرد زا مگھ
 ؟یشیم یاونم بکشم؟اصال تو مارو حاملھ کن راض ی خوای..مھی :عجب آدمسوروک

 
 ..و رو سوروک ولو شده بود زدیقھقھ م یلیا

 ..بود...کھ نبود یکاش سوروکم خنده ھاش واقع اما
...روحش کھ از یشد جسم خستھ یاز جمع سھ نفره و گذروندن کنار دن  بعد

 ایرو تخت و کتاب مورد عالقشو ورق زد..کھ ھا دیگذشتھ بود..خواب یخستگ
 ..حضور رمئو رو اعالم کرد

 تو ای:ب سوروک
 ..کرد..سوروک کتابو رو شکمش گذاشت   می اومد و تعظ  رمئو

 برگرده؟  ال یسا یخوای:باز مسوروک
 حالتون چطوره؟  نمی :نھ سرورم.اومدم ببرمئو

 ی..خوب وردیا  افھیو تو ق ونیکھ بھت گفتھ بکھ دمیباشھ فھم :خبسوروک
 ..یکمکم کن خوامیم یبھ عذا ندارم تو مورد ازی .چون اصال نیاومد
 کنم ی..تو مرگتون شرکت نم د یکن زمی :سرورم..اگھ منو حلق آورمئو
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  ازیو احمقانھ بھ کمکت ن یاحساس  یحرفا ی.و جارفتیپذ  دی با توی:واقعسوروک
 .دارم
 دمی...استعفا م :منرمئو

 .دمی:من اجازه نمسوروک
 کنم یم یچی:من سرپرمئو

  خوامیدستورمو بدم.ھر شب بھ من تو طلسمات کمک کن م دی:خب پس با سوروک
 منتقل کنم  یبھ دن روھامویذره ذره کل ت

 د ییشما نی ا  کنمیبا تعجب بھش نگاه کرد:من...باور نم رمئو
 .با کتاب ھا یشیاضر مشب تو اتاقم ح مھی:از فردا شب بعد از نسوروک

 ..چشمش  یگرفت جلو کتابو
 ی :مرخصسوروک

 ..بعد خارج شدنش دیاطاعت رمئو رو شن فقط 
 ..دیکش یق یعم نفس

 ...باخودت  یکنیم کاریچ ی:ھوف...دارسوروک
 ...دیکشیاتاقشم خجالت م واریرو چشماش گذاشت از در و د کتابو

. 

. 

. 

. 
 ..بودن ستاده یکنار نرده ھا ا ونیک ھمشغول آموزش دادن بود..رمئو ھم با ب ایھا

 :حرفتو گوش داد؟بک
 بده یبھ شاھزاده دن روھاشوین خوادی:نھ...گفت مرمئو
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 ...شدم  جی:گبک
 ..نطوری:منم ھمرمئو
 ؟ یکھ نگفت  ی:بھ کس بک

 :عقلمو از دست ندادم رمئو
 سوزهیو ملکھ م جنابیعال ی:دلم برابک

 ...:حق دارن بدوننرمئو
 خوادینم  شاه سوروک گفت ی:ولبک

 :بھ منم گفت رمئو
 ؟ یکن یکار یتونی :تو نمبک

 درست کنم  تونم یرو با جادو نم یعلم یماری:نھ...من برمئو
 ..آب خورد یکماومد کنارشون  ایھا

  محافظ  ی:خستھ نباشرمئو
 د؟یریسفر مسکو شما ھم ھمراه شاه و ملکھ م ی:ممنون ساحره.مشاور براایھا

 م یبمون نجایا می:دستور داربک
 نطوری:منم ھمورمئ
 :بھ منم گفتھ ھکتوالس بمونمایھا

 ھستن گھی د یافتھ قبال ھم رفتن محافظا  ینم ی:اتفاقبک
 کردن  میجنگ عظ  ھی ین ی شبی:جادوگرامون تو معبد پ ایھا

 نم یبینم یخوب یزای:منم اصال چرمئو
 شھی تموم م نمی...ا م یجنگی :ما مبک
 زد یحرفارو م نی ا  شھی:ھانا ھم مایھا
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 ..ھیخال یلیانا و مشاور تارزان خمحافظ ھ  ی:جابک
 ..بود ایھم ھمون مشاور مار الی غم گرفتھ کاش...سا  ی :کتوالس بورمئو
 ..سکوت کردن ھمھ
 یو سخت یاز کدوم نقطھ افتاد کھ اون ھمھ تلخ یچھ اتفاق گمی باخودم م ی:گاھایھا

 بھ ھتوالس گذشت 
 گذرهی:و مرمئو

 ؟ یچ  یعنی:ایھا
 ..جنگ ین یب  شیپ نی :ھمرمئو
 م یھر لحظھ آماده جنگ باش دیدوستان با:بک
شاه سوروک رو کامال از   دیبا دونمیم ی...ول ھیجنگ باک میدونینم ی:اخھ ما حتایھا

 ..میببر یامن یھکتوالس بھ جا
 ..سوروک یخبر نداشت سرنوشت چھ تلخ نوشتھ برا ایطفلک ھا و
 
. 
. 
. 
 ..بودرو بدرقھ کرد کھ از دوستانش  یشمال نیاحترام حاکم سرزم با
کھ  نیکنار پنجره رو کف زم  یگذاشت و برگشتن داخل..دن  یلیدستشو پشت ا و
 ..کردیم  یباز نشی رو داشت نشستھ بود و با ماش ایدست بافت غرب آس یقال
درست  بیس   یپا خوامی.مام یمنم م یدن شی:من برم لباس عوض کنم تو برو پیلیا

 دوست داره یکنم دن
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 عی ھش چسبوند ک سرب شویشنی ا نکرد...بعد پرفت طرف پلھ ھا کھ دستش رھ یلیا
 :حاال برودیو کوتاه لبشو بوس

 چھ خبر؟   ق ی:رفیدن  ش یاومد پ  بشویکرد تو ج دست
  کنم یم ی:دارم بازیدن

 ...کنارش نشست سوروک
 کنم؟  ی:منم بازسوروک

 پدر؟ یباز  نیماش یبھش دوخت:بلد  شوینقره ا  یداد دستش و چشما نشویماش یدن
 ؟ید یم  ادمی:نھ..سوروک

داد..صحبت کردنش   حیو با دقت توض د یرو کنار ھم چ نایآسونھ ..ماش یلی:خیدن
 ..بود رایگ  یلیمثل ا

اون  ی رو دیکوچولو ھا با  نیماش نیاسمشھ ا  ونیکام نیمامان گفت ا نی:ببیدن
 سوار بشن و برن خونشون 

 گرفت:خونشون کجاست؟ خندش
 ..باال انداخت شونھ

 :نگفت مامانیدن
 ..یدینپرس :چون توسوروک

 ..تا بھت بگم نیبغلم بش   ایباز کرد:ب دستشو
  یاومد و رو پاش نشست..دست محکمشو حفاظ شکمش کرد:دن یبا خوشحال یدن
گفت باور  یھرچ یپسرم..ھرکس نیقبولش نکن..بب یندونست یزیتا چ شھیھم
 یقت ی..ولیگوش بد  شھیھم  دیاون رو با ی.البتھ مامانت فرق داره..حرفاینکن
 خونھ.. نھیحمل ماش ونیبزرگھ اسمش کام نیماش نیمعلومھ بپرس.انا یزیچ

داده  لیفروش تحو یھا یندگیندارن.اونا تو کارخونھ درست شدن و بھ نما
...و تمام  ینیتخت بش یرو ندهی در آ دیتو با  ق ی...رفیتو باھوش دونمی.من مشنیم

 ...تورو بلد نباشن دیھا با نیسرزم
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 ..ھ رو بخونمثل سوال باش...و ھم  ھیبق یبرا
باباش...لذت   نھیداده بود س ھی سکوت کرد بود و تک  شتریاما ب شدیمتوجھ نم یدن
 ...بردیم
 یدونی:پدر...تو ھمھ چزو میدن

 ..قیرف می کن ی...باھم بازایرو...حاال ب زی:نھ ھمھ چسوروک
رو   نایتو دونھ دونھ ماش ارمیحمل رو م ونیرو کنارش نشوند..:من کام  یدن

 م یباھم پخش کنسوارش کن بعد 
 :چشم پدریدن

 ...تا جون داره بوسش کنھ خواستی ذوق کرد و م براش
 

 گن؟؟؟؟ی م یپسر بھم چ پدر
 ..شکمو بود دیھورا کش یاز خوشحال کیک یظرف پا دنیبا د یدن

 یخونگ یکای:خانم دکتر...از اون ک سوروک
 نوش جونتون   دی:اره عشقم بخورنینشست رو زم یلیا

 ..برداشت کھیت ھی.سوروکم .. خوردیتند تند م یدن
 ..و جلوشون گذاشت  ختیداغ ر ریش وانایتو ل  میلیا

 بانو؟ ی:خوبسوروک
 ؟ یتو خوب نمیزتری:اره عزیلیا

 یچ  ھیخانوادت ھد یبرا  یدوست دار نمی :خوبم خانم دکتر..خب بگو بب سوروک
 م یببر

 یلیکھ خودم دوستشون نداشتم و استفاده نکردم ..چون خ یی:راستش از لباسایلیا
باباھم چون  یخواھرا و مادرم اوردم.برا یبرا ستنین یبازار چیخاصن تو ھ
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  شنیکھ باز م ھیمی ساعت قد  نیالبتھ از ا  میساعت دوست داره ساعت ببر یلیخ
 بیج زیگردن بعد او ندازنیم

اورده بودم..استفاده کھ  ینطوریا  یکی می :اھا..از آتن برگشتم تو سفر قبلسوروک
 ...م یبریمد ھمونو ماگھ خوشت او  مینکرد

تنوع بدم  خوادیسوروک..دلم م یخوبھ باشھ عشق جان..راست یلیخ ؟خبی:جدیلیا
 بکنم اشکال نداره؟ ھیرنگ د ھیموھامو 
 خوشگلھ ...دست نزن نطوری:ا سوروک

 اخھ خوادی :دلم میلیا
 روشن نکن دوست ندارم  ادمی:کوتاھش نکن فقط.زسوروک

  یخوریونت..بازم ھست..سوروکم تو ھم منوش ج ی..بخور مامانزمی:باشھ عزیلیا
 ارم؟یب

 ..یکن نیری قھوه کھ خودت ش ھی :سوروک
 مردم برات کھ چشمممم   ی:وایلیا

 ..شد یگرم بازسر  یزدن بھ ھم و باز با دن لبخند
. 
. 
. 

 ..اماده کرده بودن ویاورد تو اتاق..ھمھ چ اط ی رو رمئو با احت یدن
چسبوند و  یاشد بھ کف دست دنرمئو کھ شروع شد کف دست یورد خوان سوروک

جرقھ زدن و  یبنفش داخل کف دست دن یکھ از بدنش رد شد...نور ھا ییبا ت
بود..و خون دماغ شد کھ رمئو طلسمو قطع   یحالیشدن..سوروک در مرز ب   دیناپد
 ..کرد

 ..ستی...حالتون خوب نھیامشب کاف  ی :سرورم...برارمئو
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رو برگردوندن  یو دن  د یاز کشجواب دادن نداشت..رمئو کمکمش کرد در توان
  ی..و صبح برارهیبگ یاتاق...سوروک ھمونطور چشماش بستھ شد...تا باز انرژ

سخت تر  شی تو تخت...زندگ  گشتیبرم دی با یلیا یداریسفر حاضر باشھ..و قبل ب
 ..شده بود و فشرده

سرش رو بالش بود و   کردی نوازش م یو گاھ دادیآروم آروم شونشو ماساژ م یلیا
 ..بود دهی خوابدمر 

 ؟یبش داریب یخوای:عشقم...نم یلیا
 گھید  کمی ی:چرا ولسوروک

 زده نکمونی:اخھ اآلن رنگیلیا
 خودم امیکن ..من م ی...تو برو با پسرت باززمیعز یل ی:من خستم ا سوروک

 ..دیبازوش کش یطرف صورتش روش پشستش گذاشت و انگشتاشو رو ھی:یلیا
 نمت؟یبب یکنی :خب چرا چشماتو باز نمیلیا

 بخوابم یکم  خوام ی:قربونت برم من ..فقط مسوروک
 ...:اخھ سابقھ نداشتھیلیا

 ..گرفت و زور کرد بازوشو
 رهیاداره مملکت از دستت م  گھی:پاشو دیلیا

 نکن   تیدختر خوب برو اذ نی.آفرایم مواقعا خواب یلی:پاشو برو اسوروک
 نکمونی رنگ یچرا منم نبرد  یبعدا نگ یول رمی:باشھ میلیا

 گم ی :برو .نھ نمروکسو
 ..روش بلند شد و از اتاق خارج شد یلیا

گوش و رو تخت نشست..دستشو برد   ھیسرشو بعد رفتنش پرت کرد  ریز  یموتکا
تا   دیاز تخت و پرده ھارو کامال کش نیی ...رفت پادیکش ق یتو موھاش و نفس عم

رو   یقلم خال یکنار پنجره الک یداخل..رفت طرف رنگ ھا و قلمو ھا ادینور ن
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کنھ...حواسش نبود بھ   کاریچ دیبا  دونستینداشت ...نم  یھدف ی...ول دیبوم کش یرو
و تو دستش شکست...با خام شدن ھمزمان پشتش سوخت و ولک قلمو زور اومد 

 ..شد انینما
 شاه سوروک  فرستم ی:درود مولک

 
 :حرفتو بزنسوروک

 ات داشتھ باشھباھاتون مالق لھیما ھینامھ دعوت از طرف فرمانروا رود نی:اولک
 .کاغذ تومار شده رو باز کرد سوروک
 یبر یتونی تو م امیم   دنشی:بھ دسوروک

 :روز خوش سرورمولک
 خوردیبھم م  منھیاھر یحالش از ھرچ نیمچالھ کرد و انداخت رو زم کاغذو

  اریرفتنم نداشت...پس سکوت اخت رونیحوصلھ ب یحت یول  رونیخواست بره ب
 .خوادیازش م یچ یباز رود نھیکرد تا بعدا بب

. 

. 
از دور نگاه   یلی تا عطشش رفع بشھ ا دادنیخون م یھا آروم آروم بھ دن خدمھ

..بالخره دور دھنشو پاک کردن و شدی نم  یبراش عاد یخون خوردن دن کردیم
 ..کرد خودشو بره جلو یراض

 ؟یخوریاناناس م ی:دنیلیا
 شھ؟یم کھ اونروز رفتم  یکوھ  میبر  خوادی.دلم مرمی:نھ مامان سیدن
.بعدشم تو امروز با م یشیم  فیاالن ھمھ جا گلھ کث ھیھوا بارون ی:نھ مامانیلیا

 م یکار دار  کم یکن من و بابات   یباز اتی اسباب باز
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 ..ی:ولیدن
   باش ی.پسر خوبمیندار ی:ولیلیا

 ..احترام گذاشت  ایو رفت باال تا بھ سوروک سر بزنھ ..ھا دشیبوس
 :سوروک داخلھ؟یلیا

 رم :بلھ سروایھا
  ی..کمدشیتو اتاق ند  یلدر رو باز کرد و اسمشو آروم چند بار صدا زد..و  یلیا

 ..چرخ زد باز نبود
 تو؟نوتال؟؟؟ یی:عشق جانم کجایلیا
 

کرده و دستاش رو رھا..و آب ازش   زیکھ خودشو آو دش یطرف بالکن...د رفت
 ....نگران شدکنھیم کھیچ
شد  دست گذاشت   ک ین..بھش نزدبارو ریز یینجایا ؟؟؟چرایخوب زدلمی:عزیلیا

 پشتش...بعد تازه بھ خودش اومد
 

 ی اومد ی؟کیکن یم کاری چ نجای:تو اسوروک
خوابت   یخستھ ا ی؟؟گفتیکنیم کاریبارون چ ریخودت ز نم ی:تو بگو ببیلیا
 ست؟یافتاده؟حالت خوب ن یسوروک اتفاق شدهی...چادیم

ورم بخ یی ستم ھواکرد خوا  دارمیرعد و برق ب یبشھ صدا ی:نھ بابا چسوروک
 تو م یمتوجھ نشدم بر گھی د  کردمیفکر م کمم ی
 کھ؟ یگیمن دروغ نم نھ؟بھیھم ن؟واقعایدستاشو گرفت:سوروک ھم یلیا

  یدنیبرات نوش میبر ا یب یاومد یکرد یعشقم..بربم تو کار خوب نھی:ھمسوروک
 ..زمیبر
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در  شرتشوی رو ھول داد تو و خودشم رفت داخل در بالکنو بست و ت یلیجلو تر ا و
 شرتیزودتر خشک بشن..بعد سو سشیخ یآورد و سرشو تکون داد تا موھا

 ختیر یلی ا  یو نشست دم نوش برا دیپوش یراحت
 :نوش جانسوروک

 چھ خبر  نمی خودشم فنجونشو برداشت:خب بگو بب  و
 منم حوصلھ نداشتم  یآقا تو نبود یچی:ھیلیا
 

 کجاست؟ یدن نطوری:کھ اسوروک
 ؟ ی؟سرحالیدیخواب ادیز یدر چھ حال نم یبب امی.منم گفتم ب رمئو  شیپ  نھیی:پایلیا

 خدب بود.اره سرحالم ی.ولادی:نھ زسوروک
  ھی:اوممم چھ خوشمزس..چیلیا

 ..نسترن و عسل سوروک؛دمنوش
 ؟ یکن ینگام م   ینطوریخوبھ..چرا ا یلی:خیلیا

 نگات کردم؟ ی:چجورسوروک
 ینی بی:انگار اول باره منو میلیا

 ..شھیھم ین اول راھم ی :اره...براسوروک
 وونھ ی:دیلیا

 ایلی:ا سوروک
 :جونم بگویلیا

 نره ادتیوقت  چیھ  نویدوستت دارم.ا یلی:من خسوروک
 ..رهی نم  ادممی:منم دوستت دارم یلیا

 ؟یحسو بھم دار  نی:توھم ھمسوروک
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 بیانگشتش حلقھ کرد:اره عشقم معلومھ.عج ن یبغلش و انگشتاشو ب  دیچپ یلیا
 یشد بیغر

 ..ر شدم انگار:عاشق تسوروک
 ..کرده بودن سکوت

 ھ؟ی:اون چیلیا
 ؟ ی:چسوروک

برم   سای..وایآقا.حساس بود  یبا دست نشون داد:اون کاغذه نا مرتب نبود یلیا
 ..برش دارم 

 ..بمون جات خوبھ نجایخودم..تو ھم دارم یگرفت:نھ ولش کن بعدا برم دستشو
 ..گذاشت  نشی..چشماشو بست و سرشو رو سزمی:باشھ عزیلیا

 ...دادی م دیبا یحاتینرفت و کاغذو برنداشت وگرنھ چھ توض یلیشد ا  بخو
صدا  یتخت گذاشتش لباساشو ب یشد رو  قیخوابش برد و خوابش عم یلیا یوقت

 عوض کرد و کاغذو برداشت رفت
 
. 
. 
 ..کرد ییرایراه انداختھ بود با شمع گرم از سوروک پذ یچراغون یرود.

 ..نشست سوروک
 ی خوش اومد یل ی خ گمی م:بازم یرود

  ی..من اصال حوصلھ دلقک باز یرود یخوایکھ م یزی:برو سر اصل چسوروک
 ..ھ یچ یشام و دعوت نی ندارم..درخواست ا
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  یو برا  شھیعمرت داره تموم م نکھیبھت..ا دم ی:حق مد یبلند خند یبا صدا یرود
 ..خستت کرده  ییجورا  ھی یریم یبھ نامعلوم شھیھم

 ؟ یدیشام نشون م  نیبا ا تویزد:پس ابراز خوشحال پوزخند
از  یاتفاق ناراحتم..ول نیمن از ا می:نھ...باور کن من ناراحتم ما االن دوستیرود

 م؟ یکمکت کن میتونی طرف خوشحالم..چون ما م ھی
 داد:چھ چطور؟  ھیخونسرد تک یلیخ

 ..دمیبھم م  ویجاودانگ یداره ول یط ی شرا ھی:خب یرود
  :مطرح کنسوروک

 ییکارا شھیم گشی..با نصف دمیف روحتو داربده چون ما نص  یل ی:خیرود
راه   ی..ولی تا االنم نبود یباش یکس عیبرات سختھ مط نیا دونم یکرد..البتھ من م

 ..معاملھ  ن یا یھس برا میدوم
 شنوم ی:م سوروک

 یبھ ما بد  یشکش یرو بھ عنوان پ ایلی:ملکھ ادی بھ چونش کش یدست  یرود
 ..دهی کرد درست نشن احساس

 .از ادامھ بھش معذورم یبود.ول یخوب افتی:ضسوروک
 نھ؟ ای ی کنی:معاملھ میرود

دست وارونھ  ھیپر از غذا رو با  زیبرگشت و م ھیرو ھم گذاشت..در ثان چشماشو
  زیو م نی بھ زم شی دلقک یبا خنده ھا یو عقب رفتن..رود دنیترس منای کرد..اھر

 ..نگاه کرد ختھیر
 ھی خودت گفتم...اخھ  یبرا ی...ولمینگفت  یزیباال برد..باشھ..باشھ..ما کھ چ دستاشو

  یشب د ی...گفتم شازادهیکھ ملکھ ادم دنیقلمرو ھا فھم یسر
 ...ی...جنگی..شورشیخون
 ..پر از خشمشو بھش داد  نگاه
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 ..میفقط احتمالھ..ما دوست نایکرد:البتھ ا یاالک یخنده ا یرود
 ...جنگم ی:م سوروک

 ...جمعو ترک کرد بعد
 

 سرورم  ھیستور چ..حاال د یجلو اومد:وحش ولک
از قسمت دوم   شتر یبراش ارزش داره ب یلیچھ قدر ا دمی:آروم باش..فھمیرود

فقط ملکھ تحت نظر باشھ چون مطمنم سوروک  نیند یروحش..فعال واکنش 
 ..بفرستھ یامن یرو بھ جا یلیا کنھیم یو سع کنھیتدارکات جنگو اماده م

 :چشمولک
 ..کم کم شروع بشھ دیما با ش یرو احضار کن نما دویت ی:کیرود

 چشم   نمی:اولک
محافظتش کن من   یزینرسھ از ھرچ ی بھ پرنس دن یبیآس چی:در ضمن ھیرود

..مخصوصا حاال کھ نبردش بھ   دهیم یسوروک داره ھمھ قدرتشو بھ دن دونمیم
 دهیرس انیپا

 :اره ولک
حواستون باشھ..در مورد خانواده ملکھ اطالعات جمع کن  بای:ولک تو و بشتیرود

خانوادش بعد   دنیتا ملکھ مجبور بشھ بره د م یکن یکار  دی..باشھی عوض م  یقبلنقشھ 
 ..بکنھ یھرکار  شھیکھ سوروک بحاطرش وادار م یزی..تنھا چمیری گیاونو م
 فرمانروا  د ی:کارمو بلدم نگران نباشولک
 ..جمع کنن نجاروی:خدمتکارا رو صدا کن ا یرود

 ..اطاعت کرد و رفت ولک
. 
. 
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 ..درونش آروم نگرفت شیتشو یکم شد ول تشیکھ گرفت عصبان دوش
 ؟ یینجایتو ا ای:ھاسوروک

 :بلھ سرورم ایھا
دارم فقط عجلھ کن . فرمانده ھارو ھم  یو فور ی:درخواست جلسھ سرسوروک
 صدا بزن

 ..درنگ نکرد و رفت دستوراتو انجام بده  ھیموضوع مھم  دمیکھ فھم ایھا
 ..بخونھ یلیو ا یور اتاق دن کتاب طلسمو در آورد تا طلسم محافظتو د سوروک

سوروک ھم وارد شد..ھمھ  ایھمھ افراد در جلسھ حاضر شدن با اطالع ھا یوقت
 ..کردن م یبلند شدن و تعظ 

.تمام ورد و خروج ھارو کنترل ستین حیتوض یبرا  یادی.وقت زد ینی:بنشسوروک
 یواردات و صادرات  چیوارد نشھ.ھ یا بھیغر چیھ ن ی.بھ دربارن ھا دستور بددیکن

 ..رنیھا در آماده باش کامل قرار بگ روی.تجارت فعال کنسلھ.ھمھ نگھبانا و نمیندار
 اطاعت شاه سوروک+

رو دو برابر کن..رمئو ھمھ محفل ھارو   م یو تعل نی اموزش و تمر ای:ھاسوروک
 فرابخون

 :چشم سرورمرمئو
مسئلھ رو  نیتر ساده  رینظر بگ ریز زویدم دستم باش.و ھمھ چ ونی:بکھسوروک

..احتماال با چند تا  دی درصد نگذر کی یحت یمشکوک زیچ چیاز ھ  نیھم اطالع بدب
..دوستان من بھ مردم  میبش یھا وارد جنگ بزرگ منیاھر نیھا و سرزم میاقل

از برادرا  دی محافظت کن نیبدو اونا رو کھ زن و بچن در پناه گاه قرار  د ی اعالم کن
 روزی..ما حتما پ دی جنگ نھراس نی.از ام ینجات بد نمونویو خواھرامون و سرزم

 ..شد  میخواھ
 ..سرورم...زنده باد شاه و ملکھ و پرنس م یجنگیجونمون م یتا پا+

 ..زد  یبخش تیرضا لبخند
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 ..جلسھ رمئو رو نگھ داشت  انیپا
باھاش بره..از اونا  نمکیرو قانع م  یلیببر ا یامن یرو بھ جا ی:رمئو..دنسوروک

 ..منن یمحافظت کن اونا ھمھ زندگ
 ..سرورم مانھی:صمرمئو

 ..کنمی:روت حساب مسوروک
 ..دیسرورم..نگران نباش می بری:ما جنگو مرمئو

 ....و مردم دچار قتل عام نشنمیبش روزیپ دوارمی.و امستمی:نگران نسوروک
 

 ..سرورم شنی:نمرمئو
 
. 
. 
. 

ھمھ راه ھارو ببنده چند   کردیم  یو سع کرد یم یزییشب رو داشت برنامھ ر تمام
خودش  نیحسب کنھ فقط سرزم   تونستینم ییقلمرو  چیکشھ..رو ھنقشھ ب

 ..نظر گرفت ریدرخواست کمک ز یرو برا  ییچند جا یبودن...ول 
باز   اما ختیری تمرکزشو بھم م شدیذھنش مداوم تکرار م  ی تو یدور یحرفا

  یمنف یبود تا نتونھ تمرکز کنھ تمام موج ھا نمایاز نقشھ اھر نم ی...ا کردی فکوس م
..تا از شر افکار خالص  دادیوانھ شد..سرشو با شدت تکون مبھ سمتش ر

منحرف  رشوفک تونستیو حس درد م دنیفقط درد کش دیبھ ذھنش رس یشھ..راھ
و چشماش رو روز ھم  دیزد و شکست..کف دستشو بر زی بھ لبھ م وانویکنھ...ل

..دستشو مشت ختیر زیم یشد و رو یجا ش یاھیو س رهیفشار داد..خون ت
دردو تحمل کنھ...کھ بتونھ رو نقشھ تمرکز  خواستی م یکرده بود...ولکرد...عرق 

 ...کنھ
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 یگذاشتھ بود..قطره خون گاھ  شی شونیپ ریز زیدو دستش رو گره زده بود و رو م
 ..دیچکی رنگ م دی از باند سف

 ..ھستم  ایسرورم ھا+
 ..تو ای:ب سوروک

 دیدو یرانبا نگ   دیکرد و سرش رو کھ بلند کرد دستش رو د م ی تعظ  ایھا
 ...شده یسمتش:سرورم..چ

 کارت دارم  ن ی..بشستین یزیمن خوبم چ  ایھا واشی :سوروک
 ..گذاشت زیم یو دستش رو رو دیکش ینشست..سوروک پوف ایھا

..قبال ھانا اون بھارو خوادیبھا م یلیجنگ خ نیبھت بگم ا   خواستمی..مای:ھاسوروک
جنگ  جھیچون نت یو بجنگ یبمون یستیاز حقتون پرداخت کرده.تو مجبور ن شتریب

 .ندارم.صدات زدم تا بھت حق انتخاب بدم  یو احساس خوب ستی معلوم ن
  یمادر نیبودم ..قلمرو ھکتوالس سرزم نجایا ی:شاه سوروک...من از بچگ ھانا

دفاع از شما و   یم قسم خوردم..برابھ شما با خون میوفادار یمنھ..من برا
  شیپ یچ  ستمی..نگران نجنگم یس دارم م آرامش روح ھانا تا نف  یو برا نمونیسرزم

  خوامی..من می..افتخار نمونیفدا کردن جونم در راه شما و سرزم دونمی..فقط م ادیب
..من با  ستمینکنم...من اجبار کنار شما ن یبزدل زندگ کی ھیاما شب رمیبا افتخار بم

 ...دارم سرورم مانی روح و قلبم بھ شما ا
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ھم    یا  گھینشده.مورد د  ریباز ھم د و شجاعتت.اما رتی:درود بر غسوروک
من  دوارمیھام ام ییتمام حوادث کھ سال ھا اتفاق افتاده و تند خو ی..براایھست.ھا
 ..یازم بگذر دوارمیام یول  ستین یجبران احتماال زمان کاف ی ...برایرو ببخش

بھ شما و وجودتون  قایھکتوالس عم ی:شاھزاده سوروک...من و ھمھ اھال ایھا
  ی..من در حدمیکن یم ش یرو ستا یکینبوده.ما الھھ تار یاصال رنجش میوابستھ ھست

 ..سرورمدیکھ شمارو ببخشم.زنده باش ستم ین
 ..زد یمحو  لبخند

 .:بنوش محافظ شجاع منسوروک
 

 ھیگپ با سوروک و روح یرو باال رفت..بعد از کم  کیزد و پ یقیلبخند عم ایھا
رو کھ قلم مخصوصش بود برداشت  الکیال   ایگرفتن از ھم اتاقو ترک کرد..بعد ھا

ھر  یول سھینامھ بنو تیبر طبق رسوم وص خواستیزد...م  خیو برگھ جلوشو تار
مھر  یبود...بھ سخت شآخرا بای...تقرشدیدوستان م نیو ا یلیگ الحظھ دلتن 

پاکت مخصوص قرار داد و گذاشت  یو امضا کرد ..تو دیبرجستشرو روش کوب
 ..خواب بود یلیبود و ا  رید یلیتو کشو...خ

 
 روی ن ی...مثل ھر شب ...ھرچیرفت اتاق دن  انھیدستش رو عوض کرد ...مخف باند

خون آشام برتر نبود..فقط خون  ک ی گھیداخلش مونده بود بھش منتقل کرد...حاال د
رو با فاصلھ   یکھ وجود داشت..لپ دن یموجود نیتر یقو یکھ دن یآشام بود.در حال

 ..دادینوازش م یلیم
دارم بازم...با   یبشھ ..من زمان کم یزیجنگ ھرچ جھینت  ق یرف یوندی:م سوروک

خودمو بھ  یلی..اما ایلیخ یسختھ دن یلی ..خمحافظت کنمن  یلیھا از ا روین نیا
 ...بخشمت ی...من نمیاونو برنجون ی...اگھ روزدمیبھ تو م ادگاری
 

 ..اومد رو با دستمال پاک کرد نییکھ از دماغش پا یخون
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مادرت از بچھ دوم حرف    یوقت نمیمن فقط متاسفم...شرمنده تر... ی:دنسوروک
قول دادم...اخھ   نکھی با ا یبگم نھ...حت دیبا ی..ولکشھی کھ دلم پر م یدر حال زنھیم

...مثل  شھیم  میت ی...اونم نمشیبب  ستم یمن ن میاریبگم اگھ بچھ ب  یلیبھ ا یمن چجور 
  شمیداشتم..پسرم..حس ش چون..مادرتو  متو ...مثل خودم...البتھ من خوشبخت بود

.فردا صبح تو و مامانتو بھ .یبود  داریماست و کاش ب دارید نیاخر نیا  گھیمن م
 ..رو ندارم یلیمن ...جون وداع با ا ی..دنفرستمیم یدور و امن یجا
 ...رفت  رونیو از اتاقش ب  دیبوس یپسر بچشو بعد درد دل سخت سر

 ...نشست ...خواب خواب بود...لبھ تختیلیباال سر ا رفت
 خوشگلم؟ یدیخواب ی:سالم خانم دکتر..گرفتسوروک

 
شمع روشن کرد و آورد کنارشون..دکمھ لباسشو باز کرد   ھینوازش داد... موھاشو

 ...چشم دوخت  یلیو بھ صورت ا
حرف دارم از اون شب ھاست کھ   یلی...امشب باھات خزمیعز یلی:ا سوروک
حرف بزنم   ر یمن با تو دل س کاش اصال صبح نرسھ و کردمی..آرزو مشھیصبح نم

  نطوریکھ من ا یکردی...باور نم یبود داری..اگھ بشم ینم ری ھرچند من از تو س
کاش  یلی...اساحسا یب یگفتیبھ من م شدیشکستھ و داغونم...ھروقت دعوامون م

  زدمیم یل یکردم و بھ خودم س  تتیکھ اذ  ییبھ عقب...بھ روز و روزھا  گشتمیبرم
 ییزایمن کنار تو بھ چ یلی...ایکھ فکرشو بکن ھیزیز چکھ نکن...زمانت کمتر ا

منو پر  ییتنھا ی کھ تا بھ امروز تجربش نکرده بودم...تو خال سال ھا دمیرس
 ...دل المصب؟ نیا شھی کنده م ی...ولنم ازت دل بک دیو حاال منم کھ با یکرد

 
 ..دھنشو قورت داد  آب

  رسمیمن ..من بھ مسکو نم کھ بد قولم...عشق  ینکن وقت با خودت فکر ھی...یلیا
 ساتونیو کل سمسیھر حال آماده باشم...من تو کر دی..باکھیچون جنگ نزد

  مانیتو ا یلحظھ من بھ خدا نی..از ازارم یپا نم  ری...اما..قولم بھ تو رو زستم ین
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روش  شھیداده پس معلومھ م نرو بھ م یاما تو و دن ھیو چ ھیک دونمی ..نم ارمیم
من   یلیا گردهی برنم گھید نباریبرگرده؟ا دیورق شا مگفتی م  ادتھیحساب کرد..

 ..مطمئنم
 نطور یا خواستیدلم نم دیبرسھ اما...حاال کھ رس یھرگز وداع خواستی کھ نم دلم

  یشو یول یتنمون باشھ...لبخند زد..ول یبا عشق و گرما  خواستیباشھ..دلم م
اون چشماتو مگھ من  هبھتره...تاز نطوریپس ا  یشدی م  تیتو دھنت اذ رفتیاشکم م

 ..آوردم یکھ؟نھ نھ ...نم اوردمیو تاب م دم یدیم
 
 
با بار   خوامی...نمخوامی...نھ کھ نتونم...نمتونم یسومت رو نم ی...آرزو زمیعز یلیا

نداره   یھمباز یکمتر بھتر...متاسفم کھ دن یھرچ  یادگاریترکت کنم... تیمسئول
شدم بھ  یا باھاش ھمبازواقع ینبود ول یروزا بوده باشم براش کاف  نیکردم ا یسع

ا  نفرت داشتم ام  زادینبرده بودم چون از ادم تی از ادم ییمن بو یلیلطف تو...ا
موجودات  ھیخوب و بد باشن ھمونطور کھ بق  توننیھا م  زادی..ادمدونمیحاال م
 ...ھستن

کھ  دادمی...اونقدر لفتش مموندمی م شتریجنگ نبود...چند ماه ب ن ی..کاش حداقل ایلیا
چون فقط   شھیجنگ بھ نفع ما تموم نم  نیپسرمون باشم..اما ا یالگس ۴تولد 

  کنمیھا...اما...من جون م منیاھر نی...سرزمم یاقل ۶در برابر  میھکتوالس نصفھ ا
 ..نیدر امان بمون یتا تو و دن 

 
 ی راست یکرد نیریخودتت کاممو ش ینیری دکتر دوست من تلخ بودم و تو با ش خانم

کھ بھ اشتباه   ییمعاشقھ باتو نسبت بھ تموم معاشقھ ھابگم ... ییدر کمال پررو
 ..من بود یبرا ای حس دن نی داشتم لذت بخش تر

 یباش اریچون اگھ ھوش یبفرستم بر  ھوشیتورو ب دیمتاسفم کھ با ی...راستیلیا
اون بھ تو  یباش یتو بازد کنار دن ی..ولیمونیمثل خودم کھ م  یاوتقدر کلھ شق

تبود مادرم   ی..خودم مادر و پدر نداشتم ولقھیباھات عم  اره رابطشد اجی احت شتریب
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 یبھش نگو من چھ زندگ ی..ول یبچمون...ول شیکن پ ادیازم  یلیتر بود..ا نیسنگ
خودت ھروقت  یکردم ..بزار وجھم خراب نشھ..ول  ییداشتم چھ کار ھا یفیکث
چھ  و بھ خودت تلنگر بزن کھ عاشق  ار یب ادتیھامو  ی بد یاز دلتنگ ی شد  تیاذ

 ...کمتر بشھ اتیدلتنگ دیشا ی بود یفرد خطا کار
داده   تیرده اشک تازه و کھنھ بود حساس  یکم آورد...صورتش از بس جا نفس

 ..بود پوستش
تنھا غلط زدن   یبشھ ول داریب  دیحرت شد ترس ی ...بدیو چرخ د یکش ینفس یلیا

 ...بود
 ..چسبوند شی شونیبھ پ  شویشونیخفھ پ یلیخ
دوستت دارم...دوس..ستت دارم...دو...ستت وارن....دوستت  دوستت دارم...  یلیا

ازش   سی و عقب عقب با چشم خ دیدارم....دوستت دا...رم...لبشو بھ شدت گز
 ..فاصلھ گرفت

اتاق  یفشار دادو سرفھ کرد...راھ  نشیکھ نفسش برگشت..دستشو رو قفسھ س  کمی
  گھید خواست یافتاد..نم ادشی یزیچ ستادیکھ آسانسور ا نی ھم یخودش شد..ول

 ..وفتھیاز قلم ب  یزیچ
بھش محکوم شده   ایسیکھ پارس یچال برد بھ بند  اهیرو با خودش بھ س ایھا

ال  ...حاشتری ب دیبا تعجب بھ قامت شاه نگاه کرد...بعد دو سال شا سیبود...پارس 
 ..داد یبود..زبونش دستور نم نجایا

 ..واری داد د ھیتک سوروک
 ..سوال ازت دارم ھی :سوروک

 ..فقط نگاه سیپارس
 رو در سرت بود؟ یکھ داشت ییای:ھنوزم اون روسوروک

 .. ای:کدوم روسیپارس
 ..لتونی قبا سی:رئسوروک
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رو رھا کنم شاه سوروک...من بزرگ  یافتن یدست ن یایرو دم یم حی:ترجسیپارس
  تیرھا کنم..مثل شما..من رو محکوم بھ ابد دی.بابند بھ من آموخت. ن یشدم و ا

 ..کشتم اھاموی...من رودیکرد
 ..برقرار شد سکوت

..برگرد و کنمی...من آزادت مشھ یبھ پا م ییبلوا نجایزود..ا یل یبلند شد:خ سوروک
 ...بخشمیدنبال کن..بابت اتفاقات تو من رو ببخش منم تورو م اتویرو

 افتاده؟ ی:اتفاقسیپارس
ھ  کن..اگھ ب ی..خوب زندگ مین ی بیھرگز ھمو نم گھی ...دایسیپارس ی:آزادسوروک

اون شرافتتو عوض نکن...درست   زیچ چیبا ھ یوفادار بمون ینفر بخوا کی
 .کن...بدرود یزندگ

سوروک بود و ...اون   نیکھ ا  شدی ھنوز باورش نم سیترک کرد و پارس زندانو
 ...آزاد بود

 ...آوردم یکھ؟نھ نھ ...نم اوردمیو تاب م دم یدیمگھ من اون چشماتو م ه
با بار   خوامی...نمخوامی...نھ کھ نتونم...نمتونم ینمسومت رو  ی...آرزو زمیعز یلیا

نداره   یھمباز یکمتر بھتر...متاسفم کھ دن یھرچ  یادگاریترکت کنم... تیمسئول
شدم بھ  یواقعا باھاش ھمباز ینبود ول یروزا بوده باشم براش کاف  نیکردم ا یسع

اشتم اما  نفرت د  زادینبرده بودم چون از ادم تی از ادم ییمن بو یلیلطف تو...ا
موجودات  ھیخوب و بد باشن ھمونطور کھ بق  توننیھا م  زادی..ادمدونمیحاال م
 ...ھستن

کھ  دادمی...اونقدر لفتش مموندمی م شتریجنگ نبود...چند ماه ب ن ی..کاش حداقل ایلیا
چون فقط   شھیجنگ بھ نفع ما تموم نم  نیپسرمون باشم..اما ا یسالگ ۴تولد 

  کنمیھا...اما...من جون م نمیاھر نی...سرزمم یاقل ۶در برابر  میھکتوالس نصفھ ا
 ..نیدر امان بمون یتا تو و دن 
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 ی راست یکرد نیریخودتت کاممو ش ینیری دکتر دوست من تلخ بودم و تو با ش خانم
کھ بھ اشتباه   ییبگم ...معاشقھ باتو نسبت بھ تموم معاشقھ ھا ییدر کمال پررو

 ..ودمن ب یبرا ای حس دن نی داشتم لذت بخش تر
 یباش اریچون اگھ ھوش یبفرستم بر  ھوشیتورو ب دیاسفم کھ بامت ی...راستیلیا

اون بھ تو  یباش یتو بازد کنار دن ی..ولیمونیمثل خودم کھ م  یاوتقدر کلھ شق
تبود مادرم   ی..خودم مادر و پدر نداشتم ولقھیداره رابطش باھات عم اجی احت شتریب

 یبھش نگو من چھ زندگ ی..ول یبچمون...ول شیکن پ ادیازم  یلیتر بود..ا نیسنگ
خودت ھروقت  یکردم ..بزار وجھم خراب نشھ..ول  ییداشتم چھ کار ھا یفیکث
و بھ خودت تلنگر بزن کھ عاشق چھ   ار یب ادتیھامو  ی بد یاز دلتنگ ی شد  تیاذ

 ...کمتر بشھ اتیدلتنگ دیشا ی بود یفرد خطا کار
داده   تیبود حساس ازه و کھنھ رده اشک ت یکم آورد...صورتش از بس جا نفس

 ..بود پوستش
تنھا غلط زدن   یبشھ ول داریب  دیحرت شد ترس ی ...بدیو چرخ د یکش ینفس یلیا

 ...بود
 ..چسبوند شی شونیبھ پ  شویشونیخفھ پ یلیخ
دوستت دارم...دوستت دارم...دوس..ستت دارم...دو...ستت وارن....دوستت   یلیا

ازش   سی و عقب عقب با چشم خ دیت گزدارم....دوستت دا...رم...لبشو بھ شد
 ..فاصلھ گرفت

اتاق  یفشار دادو سرفھ کرد...راھ  نشیکھ نفسش برگشت..دستشو رو قفسھ س  کمی
  گھید خواست یافتاد..نم ادشی یزیچ ستادیسور اکھ آسان  نی ھم یخودش شد..ول

 ..وفتھیاز قلم ب  یزیچ
ش محکوم شده  بھ  ایسیکھ پارس یچال برد بھ بند  اهیرو با خودش بھ س ایھا

...حاال  شتری ب دیبا تعجب بھ قامت شاه نگاه کرد...بعد دو سال شا سیبود...پارس 
 ..داد یبود..زبونش دستور نم نجایا

 ..واری داد د ھیتک سوروک
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 ..سوال ازت دارم ھی :سوروک
 ..فقط نگاه سیپارس

 رو در سرت بود؟ یکھ داشت ییای:ھنوزم اون روسوروک
 .. ای:کدوم روسیپارس

 ..لتونی قبا سیرئ: سوروک
رو رھا کنم شاه سوروک...من بزرگ  یافتن یدست ن یایرو دم یم حی:ترجسیپارس

  تیرھا کنم..مثل شما..من رو محکوم بھ ابد دی.بابند بھ من آموخت. ن یشدم و ا
 ..کشتم اھاموی...من رودیکرد

 ..برقرار شد سکوت
..برگرد و کنمیدت م...من آزاشھ یبھ پا م ییبلوا نجایزود..ا یل یبلند شد:خ سوروک

 ...بخشمیدنبال کن..بابت اتفاقات تو من رو ببخش منم تورو م اتویرو
 افتاده؟ ی:اتفاقسیپارس

کن..اگھ بھ   ی..خوب زندگ مین ی بیھرگز ھمو نم گھی ...دایسیپارس ی:آزادسوروک
اون شرافتتو عوض نکن...درست   زیچ چیبا ھ یوفادار بمون ینفر بخوا کی

 .کن...بدرود یزندگ
سوروک بود و ...اون   نیکھ ا  شدی وز باورش نمھن سیترک کرد و پارس دانوزن

 ...آزاد بود
. 
. 
. 

بغلشو تا کنار تخت  ریز ایالش برگشت اتاقش...حالش اونقدر بد بود کھ ھا آش
 ..گرفت
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 رهیدر جز یو ھمسرمو بھ غار التوم ی...قبل طلوع آفتاب..دنای:ھاسوروک
کارو بگو انجام بدن..با خلبان بگو با   نیترا عیسر دی ...تا مبتوندیآرام ببر انوسیاق

 کارو بکنھ نیموجود ا یمایھواپ نی تر عیسر
 ..سرورم شھی:اطاعت مایھا

 مونده؟ یزی:چسوروک
 ...تو جنگ شرکت کنن  خوانیو اونا م رنی:مردم...پناه گاه نمایھا

 .....قمار جونشونھووننی:اونا دسوروک
 ..اه سوروکش دیبکھ شما چقدر محبو نھی:نشونھ اایھا
. 
. 
. 

 ..کردن می و سرام مخالف سوروک وارد شدن...تعظ  دویت یو ک الیھمراه سا ولک
 دوستان نی :خوش اومد یرود

 ...در آوردن قلب سوروک یتابم برا یاول شروع کرد:ب دویتیک
 :سوروک مال منھالیسا

تو سوروک واسھ خواھرش  یبرا یلی شده ا میدوستان..تقس د ی:دعوا نکنیرود
:ماقات با برادر زادت  الیبکشھ..رو کرد بھ سا ثشوی تره کھ خودش برادر خب یدنید

 چطور بود؟
رو   یدومم دن ی..من با چاکراشناسھی:من رو دوست داره بھ عنوان الھھ آب مالیسا

 ..نگران نباش کنم یم  دای..جاشونو پکنمی دنبال م
 تھوفی خراشم ن ھ ی یحواستون باشھ کھ پرنس دن بای.بتشھی:عالیرود

و   شھی..پرواز بلند ممیکرد نیگذ یرو جا یخلبان اصل م ی:با باند پرواز ھماھنگولک
 رهیولف ھا م لھیملکھ بھ قب یاما خال رهیم ھیروس
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 ق یو خانواده ھارو تشو د یشرق وارد بش یاز مرز ھا یجنوب نی:خوبھ.سرزمیرود
ن کھ بھتو دمیمژده م نکھیاون صورت مرگ.و ا ریدر غ وندنیکھ بھ ما بپ دیکن

طال و جواھرات مال ما   دیببر  فشویمال شماست ک ریومپا  یتمام زنا و دخترا
  خوامیاه رو شخصا میشما..فقط تاج و تخت قصر س یھا برا متیغن ھیبق ی..ول

  نجایا یلیکھ ا یالبتھ زمان م یکنیدم شروع م دهیپتصاحب کنم..حملھ رو فردا بعد س
 باشھ

 ..:اطاعتیک
. 
. 
. 

 نیوزیداخل ل اط یبا احت یا شھی ش  یتو محافظ ھا یل یو ا ی...دند ستایا نیموزیل کنار
بھ  شھیھا گذاشتھ شدن..با غم بھشون نگاه کرد...رفت جلو و سرشو از رو ش

 ..چسبوند و لباشو بوسھ زد یل یا یشونیپ
 ..یلیما بھ مکان و زمان نامعلوم...منو ببخش ا داری:د سوروک

از  ختی ریفرو م وفتاد یکھ م  یاصلھ ادور شد و با ھر ف نینتونست...ماش  یدن با
 ..درون ھزار بار

چنگ زد...و   نویکف زم  ی..و رو زانو افتاد...برفا ستھیونست رو پا وانت واقعا
بھش زل زده بودن و  یقیشد...افرادش با غم عم  یخون زخم دستش با برفا قاط 

 ...کلمھ ھم بگھ ھیکس دلشو نداشت  چیھ
 ..کردینفرشون نگاه م..بھ دو   گشتیبرم یز گاھاھر  رمئو
 صبر کن  تری:پرمئو

 ..میعجلھ کن د ی:بارتیپ
 ..برمیرو م یمن پرنس دن یرو ببر..ول یلی:بانو ارمئو

 ..:چرا؟؟؟اما دستورتزیپ
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کھ اونجا  ی..اگھ وارد باند شن ...ھرکسدنیجد یرویپر از ن ی:شاھزاده ونرمئو
 ...نگران نباش تریامنھ پ یدن ی ...جاشھی جاسوس باشھ از حضورشون باخبر م

 ...رو برد یل یرو بھش سپرد و ا  یداشت دن یقلب مانیاز اونجا کھ بھ ساحره ا تریپ
 ...راه افتاد یکینامعلوم و تار ری سوار اسب شد و از مس رمئو

. 

. 

. 
اومدن فقط خلبان از  شوازیشد و افرادشون بھ پ ییوارد باند ھوا  نیز مویل

فرود  کی یط     یدر اومد افراد مخفبھ پرواز   مایھواپ  یخودشون نبود..وقت
کھ قولشو داده بودن  یملکھ رو ھمراه خودشون بردن..و پول  ابانیدر ب یاضطرار

 ...بھ خلبان دادن
. 
. 
. 

تا  دی...طبق عادت دست کوبرفتیکم کم از بدنش داشت م یھوش یب یدارو اثرات
 ھی ریحس کرد دستش گ  یو باز بخوابن ول رهیبازوش بگ  نیگردن سوروکو ب

 ..جاس
 ..:سوروکیلیا

..بھ  دیبود..خوابش پر یاجر وارید ھی  ھیشب ییجا ھیباز کرد...کم کم.. چشماشو
 ...دست بستش نگاه کرود..چشماش چھارتا شد

 ..ی...افتخار داد ایلیسالم ملکھ ا+
  نییتند تند باال و پا  نشی...قفسھ سختیصدا وجودش از ترس فرو ر  دنیشن با
از  یکی یبلند کھ جلو ی وارد نور شد...موھا یکی...فرد از تو تار رفتیم

 ...ترسناکش  یچشماشو گرفتھ بود..و تک چشم زمرد
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 قسمت آخر 
  ای..خداتونیاز ھمراھ یداستانم تموم شد..مرس نیه ابالخره بعد از مدت ھا پروند

 ...و ما رستگار  یچنان کن سر انجام کار تو خشنود باش
 
 
 
 

و قلمرو رو  دنیو ولک خودشونو کنار کش یودر  یلیا زیآم تیاز خبر موفق بعد
 ..کفتار سفت ھا دادن میتقد
ھنوز دور نشده بود   سیطلوع ھکتوالس سر داد...پارس نی کھ تلخ تر یراست بھ

 ی...کھ اونم انتخابشو کرد..انتخابشو کرد شجاعانھ بجنگھ فقط بخاطر کس 
عھده شاه  جنگ بھ ی..برگشت کنارشون...و جنگ شروع شد ...رھبردشیپرستیم

 ...نداشت یقدرت خاص چیھ گھیاغواگر در ھم شکستھ بود کھ د 
. 
. 
. 

ھنوزم  ینگاه کرد...دن نشیو از دور...بھ سرزم دیکوه دھنھ اسبو کش  یبلندا  رمئو
از حملھ ھارو داشت نگاه  یتو بغلش خواب بود...با نگاه پر از اندوه...موج

 ...کردیم
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 ...ی:چھ سرنوست شومرمئو
کھ   ی...از ترس اتفاقش یا نھیزم  یماریبخاطر ب یلیراھشو ادامھ داد...ا دو مرتبھ و

افتاد...و سر انجام ..تکلمشو از دست  دینشھ بھ لکنت شد کردی خدا خدا م 
 ھی...ھنوز استیعذاب دن نی بدتر دنیو د  دنی...و شندیدی...مدی شنی..میداد...ول

  گھیدقلبش ھر لحظھ ممکن بود   یخراش ھم بھش وارد نشده بود ول
 ..گفتیاش ماز برنامھ ھ تدویکھ ک ینزنھ...مخصوصا زمان

. 

. 
و   ری..با شمشدنیجنگیم ی...عرق کرده بودن...اونا سنت شدنی و ..کشتھ م کشتنیم
سوروک راحت  الی..فقط خکشتیم یکھ بھ گرم یکمال و ھر نوع سالح سرد ریت

خشک  شیزی...دستش خونرگرفتیو پسرش امنھ...و دوباره جون م یلیا  یبود جا
نبود حاال    نشیھم رو زم ھربال ھیکھ  ینی..سرزمدنی جنگیشده بود..افراد شجاعانھ م

خون و دست و پا و سر قطع شده...آتش ھا   یپر از جسد و آوار بود..پر از بد
بچھ ده سالھ ھم بھ جنگ پرداختھ  ھی  ی..حتسوزوندنیم یرحم یخونھ ھارو با ب

 کیدشمن ھربار از  یھ شده بودن...ولخست  ای...ھکتوالسزدنیبود...نفس نفس م 
 ...فرستادیم  روین  میاقل
 

 دهی..افتاب بھ وسط آسمون رسکردنیدشمنو کم م یروین یبا ورد خوان جادوگرا
ون اومدن و کھ بھ خودش نیبود...تشنھ و گشتھ پر از عطش..اما ادامھ داشت...تا ا

 ...موندن یھکتوالس باق  یروینفر از کل مردم و ن ۷فقط   دنید
 خوبن؟ ی:ھمگسوروک

 ...د ی..جونتونو حفظ کن  د یبر گھی:بلھ سرورم..شاھزاده شما دایھا
 ...اخر خطم گھی بره..من د خوادیم م ینشده ھرکس ری:تو برو ھنورم دسوروک

کھ  ایھا  غیج یمقابلش حملھ کرد...صدا یبا خشم بھ نگھبانا دیکھ گفت دو نویا
کھ   ی..سوروک اخر صحنھ اشد دی...نا ام  دشونیلحظھ تمام ام ھیاومد...
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محافظش...تو   نیبود کھ با ھزارتا زخم سوارخ سوراخ شده...بھتر ییای..ھا دید
  ردایرو بھ سفر د ش کھ بھ قلبش خورد...خود یری لحظھ اخر نگاھش کرد..و با ت

 ..ھانا فرستاد
 .....اااااااای:ھاسوروک

 شونی کیبود و  سیپارس شونیکینفر بودن..کھ  ۵...فقط رفتنیعقب م عقب
 ..ونیبکھ
 ...شما   دی:سرورم بربک

از ناکجا آباد نشونھ  یر یاونا رو مثل بچھ ھا در حافظ خودش داده بود..ت سوروک
درد حس   یگرفتھ شد..سوروک آماده تموم شدن بود..چشماشو بست ول

اومده..با   رونیب ری کھ از قلبش  ت دیرو د یسینکرد..چشماشو کھ باز کرد...پارس
اومدن از دنش فقط   البا یخون نی ب سیکرد...بدنشو گرفت..پارس...نگاھش یناراحت

 ..زمزمھ کرد دوستت دارم...و تموم کرد
نفر  کی کھ دورش بودن..فقط   یبرد...از افراد ورشی...دوباره شدی نم باورش

 ..بود ونیموند...اونم بک ھ
 کھ یازش موند..و تب جونیجسم ب ھیکلمھ اختالط کنھ..فقط  ھیبا اون  تیخوا تا

 ..پرتاپ شد جونشو گرفت
 ..زهیبر زوی...داد زد...حملھ کرد تا ھمھ چدیغر
 ..ھیکاف  گھید+
درست نبود..پس چرا..چرا بھش حملھ نکردن..کمان دارا کھ مقابلش   یزیچ

 .ا آشنا بود...برگشت پشت سرشبودن..جنس صد
 ..براش..اون چشم سبز تک چشم  زدیدست م دویت یک

 ..نفس نفس یو داغون یخستگ نداشت کھ بزنھ..فقط از  یحرف
روزا رسم نبرد چطوره؟...اطرافتو  نیسر سخت...ا  بی..رقیم ی:سالم دوست قدیک
 ..مونده یمشت خاکستر باق  ھی..از ھکتوالست  نیبب
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 ..اطرافو نگاه کرد..چشماش..ففقط خون بود سوروک
ه پادشا لرزوندیم نجاروی ا  ینایروز زم ھی..ابوھتت چرخھی..مگھی :چرخ و فلکھ دیک
 ...میکار دار یلیشو ...چون خ  می...تسلم یاقل ۷

 ..فیگرگ کث کنم یخاکسترا م   ی...تورو ھم قاط ینی :خوابشو ببسوروک
  کاریچ دوی ت یدست ک یلی...فلج شد...گردنبند ا  یکرد کھ جلو بره ول جمع روشوین
 ..کردیم

 ؟یا..از..کجا..آورد نوی ..ای:ا سوروک
 ..:عجلھ نکنیک

 ..زدیکھ داد نم یکی.سوروزد...بلند داد زد..  داد
...دنبالم  یتو لشکر شکست خورده ا یست یتو شاه ن گھید نجای :اووو...اروم...ایک
 ..گمی..بھت م ایب

 ..نباشھ...حقھ باشھ یلی...ا کردی...آرزو مکردیم آرزو
 ...شد  یلحظھ متالش ھی...خون تورگ ھاش منجمد شد...سرش یول
 ری...اشکاش سرازدنشی .با د .یلیبستھ بودنش..ا اهیقصر س یستون سرا بھ
 ..ستادنی مقابلش ا  غیبا ت یسمتش..ول دید...دھنش بستھ بود...سوروک..دوش
 .....خوشم اومد ازشھیپادشاه...رم نکن..حال ملکت خوبھ...دختر خوب  واشی:یک
با چسب رو دھنش روشو برگردونده   یلیرو نواش داد و ا یلیانگشت گونھ ا با

 ..بود
شدستتو بکش از ھمسرمممم....کثفت ولش کن...من :دستتو بکششششششسوروک

 ......نجامیکھ ا
 ..با لبخند برگشت سمتش دویت یک
 ھم زنت بود...بود؟؟  ای..آنال شد؟ی :ا ...چیک
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رو   یل یا دم ی..من کامال مال تو..قسمت مای..کنم...بکاری:ب..بگو...چسوروک
 ...بره یبزار

بھتره...بھم   یلیمزه ا یلسوروک..و نگیشھ کثبت ب د یبا نسیتو گ شھادتی:پیک
 ...زدیو زجھ م دیکوب یم نیپاھاشو زم ی لی..امیایم

آشغال بھت   نیدست ا زارمی...من نم یل ی...اییییلی:ا سوروک
...حملھ ور شد...اما ده نفر از نگھبانا گرفتنش...کشون کشون زارمیبخوره...نم

  نییباال و پا یکردن...جور ریبردنش سمت ستون مقابل دستشو از پشت زنج
  یلیدستاشو قطع کنھ تنش رو بھ ا تیخوای..کھ مدی کشیخودشو جلو م دیپریم
 ..و نزاره رسونھب
بلند   یبا صدا  کرددددددیبھ زانو افتاد...التماس م یلیپاره شدن لباس ا  یصدا با

 ..دنیشنیالتماسشو آسمونا م ی...صدا 
 ..شده بودن..درد قلب داشت یخال شی اشک  یغده ھا گھید

تو  یل یا  ی...صدانھیبرفا وادارش کردن بش یباز کردن و رو رو یل یا  یدستا
 ..گھیداره م ارویچ  دونستیو خدا م شدیھمون چسب خفھ م

 ...کردیاز دور لگد پرتاپ م دی کشینعره م سوروک
...کل اکتوالس  نجامی:ولش کن السشخورررررررر ولش کن کثافت...من اسوروک

 ...نکرده...اون ی کار چی....اون...اون ھدیرو ول کن یلیمال شما...ا
 ..از نگھبانا یکی با پوزخند بھ سوروک نگاه کرد و خنجرشو داد دست  دویتیک
  ھیمثل  یل یخوش بگذره..ا دیسک.س نکردم..با  نرویھوا اونم ب  نی:تا حاال تو ایک

تا فرار کنھ اما..ھمش   بردیدفاع رو برفا خودشو کشون کشون م یبچھ گربھ ب
 ...ھوده بود  یتالش ب

سرشو تند تند لھ    دیبھ اسارت کش ویلیخودش در اورد  ا  یشلوار از پا کھ یک
چشماشو بستھ اومد..  نیی...سرش سرد شد و خون از رو ستون پادیستون پشت کوب

برفا رو چنگ زده بود و   یل یسرش خراب شد..ا  ای..اون لحظھ کل دنھیبود تا نب 
 ... کردیم  ھیفقط گر
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شھوت   تی با نھا دویت  ینداشت..ک دهیاما فاالتماساشو از سر گرفتھ بود... سوروک
 ...بتونھ جم بخوره یلیا  نکھیرو گرفتھ بود...بدون ا یل یو لذت ا

 ..یلیا
 .زدیداد م سوروک
...چرا منو یکشی...چرا منو نمیییی..کجا یییییییببیی پس کجا یلی ا ی:خداسوروک

التماست ...ولش...ولش...ولش...کن...دویا ی..کییییییلعنت یی.....کجارمیمینم
 ...جاش ری ...من رو بگکنم یم
 ..کھ ارضام کنھ  نیبعد ا ی..اه..ل کنم ی:ولش م یک

 ...بھ ستون...مخکم تر از قبل  دیسرشو کوب دوباره
 ...اون احمق خودشو بکشھ دی:نزاریک
. 
. 
. 

 .....و سوروک گذشت یلیجلو رفت و ھزار سال طاقت فرسا برا ا زمان
 ...ا پرت کردرو رو برف یلیجون ا ی..تن ببالخره

سالھ  یوکھ سال ھا شیروانپر ی فقط مثل ادما  ومدیصدا ازش در نم  گھید  سوروک
 ...جون ی...لباس پاره...تن ب ی شده بود..سر و صورت خون رهیخ یلی..بھ اووننید
 ..گاز گرفت..تازه اولشھ   گمید یک ی  بتوی؟؟؟؟؟؟اخرشسیدی:دیک

 ...سوروک فقط و فقط نگاه اما
کسو   چیھ چشماشو بستھ بود تا   یلیدادن...ا ھیبھ ستون تک یرو نگھبانا لخت  یلیا

 ..نھینب
 ..براتون  رمی...اخ بم؟ی:سالم برادر...خوبالیسا
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..عھ زن داداش..متوجھت ؟یلیتو ا  ای..نھیمرگ تورو بب یلیاول ..ا نھیمسئلھ ا فقط 
 ..؟ینشدم خوب 

 ..د یخندیبلند م  یصدا با
و  گفتی م الی..ساکردیرو نگاه نم الیسا  یسوروک..فقط..و فقط نگاه...حت یول
 ..گفتیو م گفتیم
 ..ومدیاز سوروک در ت یحرف یحالت نیکوچکتر یول
 ...دن یمرده متحرکم فھم  یو حاضران معنا 

 یسوروک رو چنگ زد و سرشو بھ عقب خم کرد:چرا ناراحت یجلو موھا الیسا
گھ بزار م  شدهیما حاال چ شمیک ی خب  یھمھ قانون نقض کرد   نیداداش بزرگھ تو ا

 .. باشن تجربھ کرده باشن دهید  نامیزنتو ا
 شویاز االن سوگل نده یمگھ بده پادشاه ا شدهیتو زن داداش...بابا خوشبگذرون چ و

 انتخاب کرده؟؟
 ...کردیم یزد و سخنران  پوزخند

 ...؟یبگ  یزیچ یخوا یتو نم  یلی:االیسا
 ..تف کرد تو صورتش یلیا

 ..برادر زادم بھ خودم رفتھ مودبھ خوبھ ی...ول ی ...الل شدیوونی:حالیسا
 ..قدرت تکلم نداش اخھ گھی...داوردینامعلوم اوا از خودش در م یلیا

 ..بھ طرف سوروک رفت الیسا
..بھ نگھبانا اشاره  برمیجا م ھیدستت سرتو  ی..من جا کنمی:بھت رحم مالیسا

 ..نکرد ی...مقاومتنیکردن...کوچکتر کرد..گردنشو بھ عقب خم
 ادر حرف اخر؟:خب برالیسا

 ..تھ چاه زمزمھ کرد یفقط با صدا  سوروک
 ..شھی...تا ھمشھ یدوستت دارم... از ھم ایلی:ا سوروک
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 ...یک ی رمانت یچھ تراژد ی :واالیسا
 ..کرد اشاره

شدن  ق یگلوش حس کرد...با عم یرو یری ناپذ انیچشماشو بست..درد پا  سوروک
 ..رونیبرش..خون پمپاژ شد بھ ب

و کشون کشون خودشو رسوند بھش...اما...ففط   کردی و داد م  غی ج  ایمثل روان یلیا
کھ ھرکز باز   ییسر قطع شده...و چشما ھیشد...و در اخر... بشیخون نص

ھم  رگ  یل ی...ھمگان بھ تماشا نشستھ بودن...ادیشنی نم  گھیکھ د یی...صداشدینم
و   طول نبرد..کھ اونم دستش شل شد...   ادی...زشدنیکوتاه م دھو یھاش انگار کش

 ..تنش سرد 
 ..تناشون رو پوشوند ی..برف رویزیغم انگ انیچھ پا و
 ...جلو اومد دویت یک
 ..:خب...بالخره تموم شدیک

  نشیاست ریز  یمخف یبا چاوقو نشو یس ی:اره تموم شد...و ھمزمان با حرف کالیسا
 ..ی:برو بھ درک گرگ عوض دیدر
 ..شدم  نجای:بالخره...بالخره..من مالک االیسا
 ..مئن نباش شاھدختمط ادیز+

صحبت بھش نداد   یکھ دور گردنشانداخت نا ی با بند یطرف شدا اما رود برگشت
  ینیب  شیپ یشوم نیبود..و ا  منانیمعاملھ با اھر جھی نت نیو در جا خفش کرد...و ا
داستان   ھی کھ عشق و احساس اون دو نفر بھم ازش   یشده بود کھ رخ داد..شوم

...فقط  دیرس انیبھ پا سوروکمخودشون..نبرد شاه  میساخت...آره...بھ ر ی حماسھ ا
 ...دیرس انیتلخ بھ پا

 ....نشونیشدن و  خرابھ ھکتوالسو ولکردن و برگشتن سرزم روزی پ منایاھر
. 
. 
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. 

. 
بھ اجر بتون بھ بتون و سنگ بھ سنگ ..ھکتوالس فقط ازش پودر مونده  اجر

 یری رابھ ھاش راه ماونجاست کھ رو خ یزندگ  یجا  نیآرامش بخش تر گنی بود..م
 ..کرد ادهیرو از اسب پ ی...دنی از دست بد یندار یزیو چ

ر  بھش نداشت...کنا یحس گھی ...دد ید المی...ساکردی غم و اندوه بھ اجساد نگاه م با
 ..دیزانو زد...دو طرف بازوشو گرفت...اشک چک یدن

 یچی ھ نجایشاھزاده...از ا ی..تا تو بمونختنیخونشون رو ر زامونی:عزرمئو
زحماتو خراب  یستون ھا ی مانند الیبساز کھ سا ینمونده...اما تو بساز...جور

 ...چھ خبره  دونستیو نم کردیفقط نگاه م ینکنھ...دن
 نمونویکھ شاھمون ساخت...ما باز سرزم نطوری...ھم ی بغلش کرد:تو بساز دن رمئو

و انتقام  رو گرفت و رو خرابھ ھا راه برد تا اونجا رو بشاسھ   ی..دست دنمیسازیم
 .رهیتک تکشونو بگ

. 

. 

. 

. 
 #انیپا#
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 شاھزاده اغواگر): عنوان ھکتوالس یاصل اروید ینقاش
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 ھکتوالس  یکتاب خانھ سلطنت
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  شاه و ھمراھان و خانواده یسالن غذا خور
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   مالقات با مھمان ھا یاتاق سوروک برا
 


