
 

 

 

 



 

 

 نیروی خارق العادهنام رمان: 

 

 نویسنده: زهرا محمد نژاد

 

 ۵۹/۵۹تایپ در سال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دبع اما. بدبختم و یعاد انسان هی کردم یم فکر که بودم یا دختربچه من مقدمه:

 خب یول. ام یشگفت و ییبایز از پر ییایدن به متعلق و جادوگرم من دمیفهم کهوی

 لیتبد و بمونم جادوگر هی فقط نگذاشت و کرد انتخاب رو من روزگار دست متاسفانه

 و کنه منر پنجه و دست وحشتناک و بزرگ یمشکالت با دیبا که شدم یزیرا دریل به

 !ام العاده خارق یروین از استفاده... بود ساده هم مشکالت نیا کردن حل راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟یکرد پار و لت رو خواهرت یگرفت باز ، مادر و پدر یب یا... : 

 . نبود من ریتقص ننم جون به _

 سرت تو بخوره ننه ؟یزنیم حرف یالت من برا ، ایح یب دختر یکش ینم خجالت: ننم

 ! خدا یوا ، خدا یوا... یا



 

 

  

 دونم یم منکه البته. اومد نییپا فشارش و افتاد نیزم مامانم دیببخش ،ِ اِاِا ، ننم و

 ! بابا خطم هفت مار هی خودم من. کنه یم یباز نقش داره

  

   ن؟یزم پس یانداخت رو ننت ؟یکرد خوب: بابام

 ! ننه یگیم که خودتم ، بابا _

  

! هچ من به. دیدو بابام دنبال رو حوض دور تا دور و دست گرفت مالقه پاشد ننم هوی

 !االو شدم؟ طالقشون باعث بار سه من گفته یک اصال بعدشم. خودشونه ریتقص

  

 ، دهیحم نوشته بابات یگوش یتو دیحم یجا به یگفت ینم تو اگه ، اتفاقا چرا" 

  ".گرفت ینم طالق مامانت

  ؟یکرد ما از یادی عجب چه ؟یتوئ وجدان ،ِ اِاِا

 ! زن بهم دو دختره ، بابا شو خفه: وجدان

 ! ــــشیا. حرفم یم بد باهات که خودته ریتصق اصن

 ! ندشبب هم حاال. بحرفم بد باهات حقته دوما. سواد با ریتقص نه ریتصق اوال: وجدان

 ! مزخرف وجدان! درک

  



 

 

! هوشه یب ، کنه رحمتش خدا ، بابام االن و اورد ریگ رو بابام باالخره ننم خالصه

 !هستم یاستعداد با بچه چه خودم قربون ، گهید منه یها استعداد از نیا

  

  کرد؟ هوش یب رو بابا ، مامان یبریم لذت: گفت و جفتم اومد الیگودز

 . الیگودز شو خفه_

 تو ازهت! سارا ، سارائه اسمم من. الیگودز بگو من به کمتر. یبد یلیخ ، اِاِاِ: الیگودز

 . گنینم الیگودز که ها ینود دهه به. ییالیگودز

 ! موچول کوچول ینود دهه ییالیگودز من واسه تو یول_

 ! گمیم مامان به: الیگودز

 . کنه یم یکار صاف رو بابات داره فعال که ننت _

  

 آرم یمانتو. رفتم خونه به و اوردم در گنده زبون هی ینود دهه یالیگودز یبرا و

 شهیمه که هم میپشت کوله و کردم پام هم یل طرح ساپورت هی. دمیپوش ــنیکوئ

 هم استار آل کفش. انداختم راستم کتف یرو رو داشت کاربرد فقط لنگش هی خدا

 تو انداختم هم یخرس آدامس هی. زدم فشن رو موهام. دمیپوش یم دیبا حتما که

. هیگور کدوم نمیبب اوشیس بزنم زنگ هی سایوا! جــــون آخ. کردم باد و دهنم

 از یول سالم 00 شهیم گهید ماه دو هی سالمه 01 البته. کرده لیپاست هیهوا دلم! واال

 . داد جواب ایس بوق دوسه بعد. سالمه 0۹ 0۹ انگار بردم مامانم به و ام یکلیه بس

  

  عشقم؟ یچطور ، من یگوگول الو: ایس



 

 

  ــاوش؟یســــ: گفتم دار کـــش و کردم ناز صدامو

 اوش؟یس جون: ایس

  ؟یگینم نه بخوام یزیچ هی _

 ! نده که هیک. بخواه جون تو+ 

 ! ایرنگ لیپاست اون از. خوام یم لیپاست من نه _

 . دنبالت امیب ییکجا بگو ، عشقم باشه+ 

 .ـشیتــجــر _

 . اونجام یزرت دمیم گاز سایوا+ 

 ! بوس ، یبا یبا. نفسم باشه _

 . یبا+ 

  

 فرهاد .رفتم کوچه سر تا بدو بدو! واال. رمینگ بابام تا کردم فرار در از نور سرعت با

 شد یراض باالخره که دمیکش رو نازش قدر اون دنبالش افتادم. دمید رو مثبت بچه

 !شیتجر ببره کانشیپ با منو

 

 دادم زگا راننده قسمت نشستم جاش به. رفتیم آروم انقدر اعصابم تو دیر راه وسطِ

 شیتجر به. اورد یم باال داشت فرهاد چارهیب! شیتجر خود تا دمیکش ییال و

 . دمید دور از رو ایس. ارهیب باال محل مثبت بچه تا ستادمیا گوشه هی. میدیرس

  



 

 

 . کنمیم جبران ، یدار ییفدا. عشقم شیپ رمیم من یحاج: گفتم فرهاد به

  

. کردیم منکر از ینه داشت کنم فکر. نشد میحال که گفت یزیچ هی اشاره با فرهاد

 باال ور شیدود نکیع دید رو من تا ایس! ایس ئه یفرار سمت افتادم راه و کردم ولش

 و رفتگ رو دستم ایس. دمیرس بهش تا فرستادم براش بوس هی منم. زد چشمک و برد

 . اومدم یخرک عشوه براش منم. زد چشمک

  

  کجا؟ میبر عشقم خب: ایس

 .  خوام یم لیپاست من ، یفروش لیپاست _

  م؟یریم ،کجا اول یول. میریم هم اونجا باشه، ، الیل کردنت ناز قربون+ 

  کجا؟: گفتم ادا و ناز با

 ! من خونه+ 

 !  نه فعال ، اوشیس نه _

 . گهید شدم خسته ؟یک پس+ 

 .نه فعال _

 . باشم نداشته تیکار دمیم قول. بخواب شمیپ ، فقط ، فقط اصال+ 

 اصال. خورمت ینم من ایب یموش گهیم موش به که هیا گربه مثل قایدق حرفت _

 . یبا ، نخواستم لیپاست

  



 

 

 . رفتم ابونیخ ور اون به زور به و شدم ادهیپ نشیماش از عیسر

  

 ! اَه ، الیل. دیببخش بابا. سایوا ، الیل ، الیل:  زدیم داد همش ایس

  

. مبحذف میگوش از رو شمارش ، سایوا! بابا برو. دمیم پا بهش من کرده فکر! درک

 به و. شد درست حاال. بذارم رو خط اون ، ارمیدرب رو خط نیا حاال! دمشیحذف

 .رفتم خونه

 

  ه؟یچ افهیق و سر نیا ؟یبود یگور کدوم باز: گفت هوار و داد هزار با بابام

  مگه؟ چشه _

 ! ه*ز*ر*ه  دختره ستین چش بگو تو+ 

 ست؟ین چش خب _

 

 . دمیم نشونت جوجه؟ یاورد در زبون من یبرا+ 

  

 هی! هخون میبود گذاشته رو اسمش ما که گنجشک لونه اون یتو دنبالم دیدو بابام

 هزار با مامانم. میشدیم جا توش گهید بچه تا ۹ و من زور به که خوابه هی خونه

 .گرفت رو بابام یجلو یبدبخت

 



 

 

 اخلد یها ادیفر به توجه یب و کردم نگاه نهییآ یتو خودم به. رفتم خونه داخل به

 بدون حتما. داشتم یا یغرب و خاص یلیخ ییبایز. اوردم در رو میروسر اطیح

 هستن ظیغل شیآرا به محکوم من مثل ییها ه*ز*ر*ه یول بودم بایز هم شیآرا

 .ادیب رشونیگ یزیچ تهران پولدار و یفکل یپسرا از دیشا تا

 

 آخه! شده سخت برام یلیخ پسر دوست هی کردن دایپ و بودم بیغر بیعج من البته

 وابخ از بابام و مامان غیج با. دمیچسب سقف به و رفتم هوا به خواب یتو دفعه کی

 یم یلو. دمید یچ که ستین ادمی البته. دمید یبیعج خواب. افتادم نییپا و دمیپر

! کدر. گرفتم جن من کنن یم فکر همه! بیغر و بیعج ، بود بیعج یلیخ که دونم

 !واال. کنن رفک بذار

 

 ورمپ پاره پسیکل. دمیکش دراز یمیقد و کهنه فرش یرو و کردم عوض رو لباسام

 .برد خوابم یپوچ حس و یکاریب از. دمیکش راحت نفس هی و کردم جدا سرم از رو

 

☆☆☆ 

 

 و من ، گمیم پاشو! پاشو. نخور درد به تنبل دختره. ـــــالیل ، الیل ، الیل: ننم

 ! پاشو. یخواب یم ظهر لنگ تا تو بعد میکش یم زحمت برات همه نیا بابات

  



 

 

 ومدا. دمیشن رو مامانم یپا یصدا. میبکپ قهیدق دو ذارن ینم! بابا نیکن ولم اَه،

 بهش. ستادیا سرم یباال و میدیخواب یم توش مون همه که یمتر 01 اتاق داخل

 یرو مدیکش بود رفته کنار روم از که رو پتو. رهیم شهیم خسته خودش نکنم اعتنا

 آروم و بود پتو ریز صورتم من یول سرم به خورد یم کولر باد! ـــشیآخ. خودم

 .شدم یم گرم آروم

 

 کردمن باز رو هام چشم و نکردم اعتنا. شمیم دهیکش تشک با دارم کردم احساس هوی

 دمز کنار رو پتو! هستم داغ آفتاب یجلو کردم احساس کهوی. نپره سرم از خواب تا

 احساس شده یچ بفهمم نکهیا از قبل اطم؟یح تو چرا من ، وا. زد رو چشمم آفتاب و

 مامانم که شدم یم خفه داشتم! آخ. خورد یسنگ زیچ هی به سرم. کردم خی کردم

 بود یکار چه نیا! حوض تو انداخت رو من مامانم! یـــیا.  دیکش رونیب رو من

 !راحتم خواب! نمینازن یپتو یوا. رمیم یم دارم! آخه

  

 ندیخند یم بهم هر هر که برادرم دوتا و خواهر تا سه به. شدم بلند تیعصبان با

 ور خودم کردم یم یسع همش یول شدم یم منفجر داشتم تیعصبان از. کردم نگاه

 .دیترک یم داشت و بود گرفته درد ادیز تیعصبان از سرم. کنم کنترل

 

 حشتو با ننم. دنیترک ها گلدون همه دونه دونه بعد و دیترک ها پله یرو گلدون هوی

 و دیکش یم نفس تند تند. کرد میقا سرش پشت رو برادرهام و خواهر و دیکش غیج

 و بودن دهیترک ها گلدون همه. کردم نگاه بهش آروم. کرد یم نگاه رو من ترس با

 . بود ها پنجره نوبت حاال



 

 

  

 ! شـهیم نابود داره خونه. بســـه! ـــالیل: دیکش غیج سارا

  

 دوباره ، یخرابکار دوباره ، من یخدا! اَه ، من. اومدم خودم به و زدم پلک

 ... !و بحث دوباره ، دعوا دوباره ، بیغر و بیعج یکارها

 

 گهید یپتو هی و تشک هی و خونه داخل رفتم. انداختم باال رو هام شونه یالیخ یب با

 به مرفت و دمیپوش لباس. شدم بلند ومد؟یم خوابم مگه یول بخوابم تا کردم پهن

 .زدم زنگ یناز قمیرف به و اوردم در فمیک از رو میگوش. گهید پسر دوست هی دنبال

  

  ؟ییکجا ، یناز سالم الو _

 . توئه جفت قلبم باشم که هرجا! عشقم سالم به: یناز

 . شیتجر ایب ؟ییکجا ، بابا شو خفه _

  پر؟؟ هم ایس نگو+ 

 . خواست یم رو یشگیهم همون شعوریب ، پر ایس _

  

 .زد خنده ریز یپق یناز

  

  م؟یکن امتحانش بار هی ایب خب گمیم: یناز



 

 

 ! اصال نه ه؟*ش*ح*ا*ف میبش که _

 . داره فیک یلیخ کنم یم احساس+ 

 . یبا. شیتجر ایب! خفه یناز _

  

 یم یرو ادهیز یلیخ. کنه یم یرو ادهیز داره گهید یناز. کردم قطع رو یگوش و

 .  شدم مترو سوار و افتادم راه! کنه

  

! ییشو ظرف دستکش ، دستبند ، جوراب ، آدامس: زد داد اومد یا بچه پسر هی

 .بخره خواد یم که ییخانوما از هرکدوم

 

 و ردماو در فمیک از بود دهیخر برام تازه خره ایس که رو میگوش حرفاش به توجه یب

  ؟ییکجا: دادم امیپ یناز به

 ! یالت کور روتم روبه: یناز

  

 جـذاب و ـپیخوشت پسر هی! گـاد یما اوه ، هی که کردم نگاه روم روبه به صاف

 شبه کش پسر لبخند هی. باشه تر بزرگ ازم یسال چهار سه خورد یم بهش. دمید

 .کنم یم تورش دارم! هاهاها. داد رو جوابم لبخند هی با اونم. زدم

 



 

 

 میمستق شیتجر تا. شد شیحال(. شیتجر) کردم یخون لب و زدم براش چشمک هی

 میدیرس باالخره. اومدم یم عشوه واسش زرت زرت یه منم. بود زده زل بهم

 . ودب سرم پشت رفتم یم هرجا. افتاد راه دنبالم هم خوشگله. شدم ادهیپ و شیتجر

  

  ؟ییکجا:گفتم یناز زدم زنگ

 پسره اون الیل یوا: گفت یناز

 

 ! ایکرد تور رو یک! یبترک. زده زل بهت ، رو جفتت

  ؟یخوا یم نفره سه یپارت: گفتم بدجنس لبخند هی با

 . بگه نه یهرک بترکه+ 

  ا؟ییکجا ینگفت _

 . ینیب یم رو من چیبپ شرق به+ 

 راه دنبالش آروم. دادم تکون دست واسش دور از. دمید رو یناز دمیچرخ تا

  گر؟یج یچطور: گفتم و گرفتم لپش از ماچ هی دمیرس که بهش. افتادم

 !مرض: یناز

 ! ساکته یلیخ. بزنه حرف ادیب دیشا ، یزیچ یپارک هی میبر گمایم _

  خوشگله؟ اون ؟یک+

 .آره_

 . میبر. باشه+ 



 

 

  

 سرمون یباال خوشگله. مینشست مکتین هی یرو. میدیرس پارک هی به که میافتاد راه

 .اومد

 

  چند؟: دیپرس من از

 . ستمین اهلش _ 

  ؟یچطور کوچولو حیتفر هی با. آها+ 

 . رمینم ییجا نفره سه یپارت جز _

  ؟یایم. یپارت واسه دهیم جون ما خونه+ 

  ؟یخال یخال جور نیهم _

  

 . داد یهزار 011 تراول هی  و بشیج تو کرد دست و دیکش یپوف پسره

  

  قم؟یرف پس _

  

 خندلب هی! داد یناز به هم تراول هی و شد میتسل بعد یول شد گرد چشاش خوشگله

 ، و میکرد بهم نگاه هی یناز و من. اومد دنبالم هم یناز. افتادم راه و زدم بهش

  گذشت؟ یم چجور یعنی. بود نفرمون سه یپارت نیاول! میزد زل بهم جور نیهم

  



 

 

 .اومده مون دنبال قمیرف. اونه نمیماش: گفت خوشگله

 . باشه نفره سه بود قرار_

 . گهید نیبد یحال هی اونم به خب بابا، الیخیب+ 

 .نه _

 . کنهیم نگاه فقط اصال+ 

 .دیشا یجور نیا _

 

 باال تو .میدیرس ییالیو خونه کی به بعد یکم. میافتاد راه و میشد نشیماش سوار

 انداختم یخرس آدامس هی. میبرس دیکش طول قهیدق 11. بود شیتجر یکاینزد شهرا

 . کردم باد و دهنم تو

  

  ، اِاِاِ ، اسمم ، یراست: گفت خوشگله 

 ! اصغره: گفت و کرد قشیرف به نگاه هی

 

 رممسخ داره ، بابا نه اصغره؟ اسمش یناز نیا به پسر اصغر؟ ها؟. موندم قهیدق هی

 و کنم کنترل رو خودم نتونستم. گرفت خندم شه؟یم مگه آخه کنه؟ یم

 دوتامون هر. بود من نیع هم یناز. زدم خنده ریز یپق. شدم مـنــفــجـر

   اصغر؟؟؟!!! خدا یاِ. میدیخند یم هر هر و مون شکم یرو میبود گذاشته دست

  



 

 

 .جعفره اصال خب: گفت شد هول پسره چارهیب

 

 دو مانگشت با. ستادمیا راست. میشد منفجر و میکرد نگاه هم به یناز و من دوباره

 نه؟ ، پوکه: گفتم و زدم خوشگله کله به ضربه سه

 

 .دمیخند هر هر و

 

  نه؟ ای اسمه اصغر زدم؟ یاشتباه حرف: گفت و کرد یاخم خوشگله

 . ادینم تو به یول. اسمه: گفتم

  چرا؟+ 

 . هیمیقد چون_

  داره؟ خنده خب+ 

 . جنبه یب. بابا دونمیچم_

 ! بدجور یشوت انگار ، داداچ: گفت یناز

  کفشم؟ من شوز؟ م؟یچ یچ+ 

  

 اام ، ها دونهیم رو نفره سه یپارت. هیک گهید نیا بابا. کردم نگاهش جور نیهم

 و من دوباره. بود کرده یقاط( کفش=shoes) شوز با رو شوت. هیچ شوت دونهینم



 

 

 رو نیماش در چیسوئ با. بود شده یا قهوه اعصابش پسره! میزد خنده ریز یپق یناز

 .برد خونشون اطیح داخل رو ما و کرد قفل

  

  ه؟یخارجک افتیق چرا ، یراست: دمیپرس ازش

  هان؟: اصغر

  ؟یمونیم ایخارج پسر نیع چرا گمیم _

  دارن؟ هم با یفرق چه یرانیا و یخارج حاال! دونمیچم+ 

 ایرانیا. "یبهشت یحور متضاد" ان یبهشت شوهر نیع ایخارج فقط! یچیه _

 ! یاساس اونم. دهیترک صورتشون

  شده؟ یزیچ یانفجار ده؟یترک شون صورت. هیچ منظورت فهمم ینم من+ 

  

  ه؟یجور نیا چرا ه؟یک گهید نیا ، خدا یوا ، خدا یوا

  

  ؟یاهلش تو اصال: گفتم بهش

  ؟یچ اهل+ 

  

 . میکرد نگاه هم به یناز و من

  



 

 

 ...اهل ، بگم چطور ، خب: گفت یناز

 . داد قورت رو حرفش و

 ! نه! بابا دمیفهم خب یلیخ: اصغر

  

 یناز هکول! نچ نچ نچ! استغفراهلل... گهیم و زنهیم زل ما به راست راست! ایح یب چه

 : گفتم و دمیکش رو

  

  شه؟یم شروع تیپارت یک حاال _

 . بذارم کیموز تا داخل ایب: اصغر

  

. نبود یخال خونش وارید یجا هی و بود یتجمالت همش. بود خوشگل یلیخ خونش

 هخالص... و پلنگ و گوزن یسرها مجسمه ارزشمند، و یمیقد یها فرش تابلو همش

 یبرا فقط که گذاشت آهنگ هی و برداشت ریپل کیموز هی! یدزد واسه دادیم حال

 .میکرد شروع رو دنیرقص ادا و ناز با یناز و من. بود خوب دادن قر

 

 نیمه. دمینرقص گهید. اومدن یم نییپا ها پله از که دمید رو گهید مرد دوتا کهوی

 دفاع یب دختر دوتا و مرد تا چهار! کردم یاشتباه چه یوا. کردم نگاه بهشون جور

 . برداره دست دنیرقص از که دمیکش رو یناز دست! احمقم قدر چه من ،

  



 

 

  ه؟یچ ، ها: یناز

 . رو اونجا ، اون _

  

 . رفت عقب یقدم چند و زد خشکش من نیع هم یناز

  

  د؟یهست یک شما _

  

 اصغر دوست و گرفت پشت از رو دستام اصغر. اومدن جلو یحالت چیه یب مردا اون

 آزاد ور دستام کردمیم یسع و دمیکش یم نفس تند تند. گرفت رو یناز یدستا هم

 .افتاد هیگر به یناز. کنم

 

 : گفت مردها اون از یکی

 . نیایب ما با دیبا شما یول ، جوان جادوگر خواهم یم عذر... : 

  

 کم که دهنم یجلو گذاشت دستمال هی مرده اون گه؟یم یچ یچ نیا جادوگر؟ ها؟

 .شدم هوشیب کم

 

☆☆☆ 

 



 

 

 ریگ دستم اما بدم مالش رو چشمام که بردم دست. کردم باز رو چشمام آروم آروم

 ست؟ بسته دستام چرا ، که کردم باز یتند رو چشمام. بود کرده

 

 هم یناز. بودم یمشک نیموزیل هی داخل کجاست؟ نجایا! کردم نگاه رو اطرافم

 یدود نکیع با مرد هی هم راننده و بودن جلو دوستش و اصغر. بود هوشیب جفتم

 . بود

  

  ــد؟؟؟یهــسـتـ یکــ شــما: زدم ادیفر

  

. رفت درخت یتو صاف و رفت در دستش از نیماش کنترل. شد ترک زهره راننده

 . میبود سالم هممون نیهم واسه نبود ادیز سرعتش

  

 . بزن حرف آدم نیع ه؟یچ مشکلت ؟یدار سمیساد: گفت و برگشت یتند راننده

  ؟یزنیم داد چرا. یکرد ترک زهره رو هممون! زهرمار: گفت اصغر

  

. دادنیم فحش یه اونها و میدیخند یم یه( بود شده داریب حاال که) یناز و من

 !!! هاهاها

  

  د؟ینگفت_



 

 

  رو؟ یچ: اصغر

  د؟یدار کاریچ ما با د؟یهست یک شما_

 . میکن دایپ دیجد نیماش هی دیبا اول. بگم که ستین وقتش فعال+ 

  ؟یچجور_

 ! ایب فقط. نزن حرف+ 

  

. داد ونتک دست نیماش هی واسه اصغر. میستادیا جاده کنار و میشد ادهیپ نیماش از

 بشیج از چوب کهیت هی اصغر بزنه حرف خواست راننده تا یول ستادیا نیماش

 "یوپفایاست" گفت و گرفت راننده سمت به ؛ دراورد

 

 داره نیا. بود شده گرد تعجب از هام چشم. شد ولو هوشیب جور نیهم راننده هوی

  .نشست نیماش پشت خودش و اورد در نیماش از رو راننده اصغر کنه؟یم کاریچ

  

  ن؟یشینم سوار: اصغر

 . بگو بهم ؟یاورد راننده سر ییبال چه ؟یکرد کاریچ تو ، تو ، تو_

 !  گهید نیش سوار. شده هوشیب فقط اون! نباش نگران+ 

  



 

 

 نیع هم یناز. کردم نگاه یناز به ترس با نکشن؟؟؟ رو من کنم؟ کاریچ! ـاخـدای

 ها حرف نیا از تر پررو من اما. بود اومده بند زبونش ترس از و بود دهیترس من

 . بودم

  

  ؟یدار کاریچ ما با ینگفت: گفتم دوباره

. ارمد نظر ریز رو شما خونه که ست هفته دو من راستش. کنمیم فیتعر برات: اصغر

  درسته؟! ها گلدون ترکوندن مثل یداد انجام ییجادو یکارها تو

 ! درسته: گفتم آروم

 به که نبود درست پس. ترسن یم تو یجادوها از چقدر ت خانواده که دمید و+ 

 ! گمیم خودت به فقط نیهم یبرا. یجادوگر هی تو بگم خانوادت

  ؟یگیم که هیچ مزخرفات نیا. ارین در یباز مسخره جادوگرم؟ هی من ؟یگیم یچ_

 .ریبگ رو نامه نیا ایب+ 

 

 : بود نوشته. کردم بازش و گرفتم دستش از رو نامه. بود اصغر دست نامه هی

  

〰〰〰〰〰〰〰〰〰  

  

  فرهمند الیل خانم

  



 

 

   هاگوارتز ییجادو علوم و یجادوگر ی مدرسه 

  

  دامبلدور آلبوس:  تیریمد با

  

  فرهمند الیل جناب

  

 زهاگوارت یجادوگر فنون و علوم مدرسه در شما یجا که برسانم اطالع به مفتخرم

 مهیضم جادوآموزان ازین مورد لیوسا و یدرس یها کتاب فهرست. است محفوظ

 است خواهشمند. است سپتامبر اول دیجد یلیتحص سال آغاز. است نامه نیا

 .میهست شما جغد منتظر. دیبفرست مانیبرا یجغد هیژانو 10 روز تا حداکثر

  

  

   احترامات میتقد با 

  

   یدیگر مارگارت                               

  

〰〰〰〰〰〰〰〰〰  

  

  



 

 

 !!! وا جـادوگـر؟ مـن؟؟؟ جـان؟؟؟

  

 هیچ ها پرت و چرت نیا ؟یاورد ریگ بچه: گفتم و جعفر بغل کردم پرت رو نامه

 یپارت به برگردون رو ما! یحاج کن ول! داداش کن ول ؟یکنیم مسخرم گه؟ید

 .ها شهیم شب داره. میبرس مون

  

 . کرد نگاه بهم خسته و دیکش موهاش یتو یدست یکالفگ با اصغر

  

 یوقت ؟یکن قبول یخوا یم یک! جادوگر ، یجادوگر تو ؟یفهم ینم چرا: اصغر

   نبود؟ یکاف خونتون یها گلدون شکستن ؟یاورد یکس سر ییبال

 جادو نه گرفته جن رو من. ارین روم به رو ها گلدون اون یماجرا انقدر: زدم ادیفر

 از قطف. کنه طلسم رو من یکس که ستمین میا تحفه نیهمچ من! مسخره یها جمبل

 ! شدم دار بال که دهیر میزندگ بس

 دیاب اصال! هه رفته؟ بدنت یتو جن گرفته؟ رو تو جن. ست مسخره یلیخ حرفات+ 

 . ریبگ رو برگ نیا ایب ، هو. کنم ثابت بهت

  

 .  داد بهم و برداشت نیزم یرو از درخت برگ هی اصغر

  

  ؟یچ که خب _



 

 

 ! بسوزونش: اصغر

  جانم؟_

 . بسوزونش گفتم+ 

 طورچ اصال ؟یاورد ریگ اضافه وقت! بابا کن ولمون. ارویباز مسخره نیا کن جمع _

  بسوزونمش؟

 . سوزه یم دستت یتو داره برگ که کن تصور و ببند رو چشمات+ 

  

. بستم رو چشمام و کردم گوش حرفش به یول چرخوندم کاسه یتو رو هام چشم

 بعد راستش، سمت اول. سوزهیم دستم یتو داره آروم آروم برگ کردم تصور

 ...بعد وسطش،

 .نداره امکان نیا! نه! نه! نه... ! نه. کردم باز یتند رو چشمام یناز غیج یصدا با

 

 !!!سوزه یم داره برگ

 ! سوزه یم آروم آروم داره چپش سمت و ، وسط حاال ، راست از اول

 .  چرخوندم رو سرم

 ...شاایا یریبگ حناق. کرد یم نگاه بهم یا روزمندانهیپ لبخند با اصغر

  

 . کردیم نگاه من به یناباور با و بود گذاشته دهنش یرو رو دستش یناز

  



 

 

 ! بود یعاد براش صحنه نیا انگار. کردیم نگاهمون تفاوت یب اصغر دوست

  

 .اومد نییپا چشمم گوشه از موقع بد و لیدل یب یاشک قطره خودم خودم؟

  

 میبر دیبا. فتیب راه پس یجادوگر هی یکرد باور که حاال ؟یکنیم هیگر چرا: اصغر

 ! فرودگاه

  

 سوزش با سوخت؟ برگ نیا چطور چطور،. گهیم یچ دمیفهم ینم. بودم زده شوک

 ! دستمه یتو برگ هنوز که نبود حواسم. کردم ول رو برگ عیسر دستم

  

  ؟یگفتن من به چرا دم؟ینفهم من چرا پس ، تو ؟یجادوگر هی تو الیل ، الیل: گفت یناز

  شــد؟؟؟ فهم ریش! ستمین جـادوگـر من: دمیکش ادیفر

  

 . کرد یدیشد اخم و اومد خودش به بعد اما. زد خشکش قهیدق هی اصغر

  

 . کنن یحال رو تو اونها تا ت خانواده شیپ میبرگرد دیبا که نیا مثل: اصغر

  

 اهر به خونمون سمت به و میزد دور. کرد نیماش سوار رو من و دیکش رو دستم یناز

 ده؟یجد تبیمص ه؟یبالئ چه گهید نیا. دادم هیتک نیماش شهیش به رو سرم. میافتاد



 

 

 یتو شمیجور نیهم ؟یبد نشون رو یخوشبخت یرو اون من به یخوایم یک خدا

 مرفت برسه خبر حاال ، بمیغر و بیعج یکارا بخاطر هستم نما انگشت مون محله

 ! هه ؟یجادوگر مدرسه

 

 اونا اما! نحس یها طلسم اون از ، هیبق دست دهیم طلسم و خونهیم دعا بابام درسته

 من یبابا! کنن ینم عمل کدوم چیه ؛ بابامه یِبردار کاله همش ، دروغه همشون

 جادوگرم؟ چرا من ، چرا من پس. ستین جادوگر

 

 تند و دیکش رو دستم یناز. بودم کرده ضعف و بودم حال یب. میدیرس مون خونه به

 داد یناز سر خواست. کرد باز رو خونه در داد و غیج با مامانم. زد رو خونه در تند

 .دید رو دستش و دار و اصغر بعد. دید رو من که بزنه

  

 ؟یکرد کاریچ الیل ، بده مرگم خدا یوا: گفت و سرش تو دیکوب یدست دو مامانم

 عهدف صد ، جلوتر بکش رو تیروسر گفتم دفعه صد سراغت؟ اومدن یکرد کاریچ

  ؟یدید ، رنتیبگ اومدن یدید! بفرما حاال ، نپوش مزخرف یشلوارا نیا از گفتم

 ! منن مرگ خبر. ستنین ارشاد گشت اونها. کن بس مامان _

 دست از بکش رو من! خدا یا. یشد تیم نیع تو ایب ، تو ایب دختر؟ یگیم یچ+ 

 . دختر نیا

  



 

 

 آب مشت چند و حوض لب نشوندم. برد خونه یتو رو من و دیکش رو دستم مامانم

 . بود ستادهیا سرم یباال هم اصغر. زد صورتم یتو

 

 ؟یچ که من دختر سر یباال یسادیا ، ایح یب پسره: گفت اصغر به تشر با مامانم

 !!! عقب گمشو

  

 نم! شد خنک دلم ، شیآخ. رفت عقب و نگفت یزیچ یول ، شد گرد چشماش اصغر

  ؟یدزد یم رو

  

 براش یزیچ هی برم تا باش دخترم مواظب ، خانوم یناز: گفت حرص با مامانم

 .رفت خونه داخل مامانم و. ارمیب

  

  خوبه؟ حالت: اصغر

 . نداره یربط تو به _

 خب. ببرم هاگوارتز به دمید یجادوگر هر کردن مامور رو من ؟یقهر من با چرا+ 

 ! شیکی هم تو

 در حرف سرم پشت محله کل ، تو)!( هاگوِرِ به امیب اگه من یفهم یم تو اصال _

  ارن؟یم

 . اریب بهونه هی بعدشم! هاگوارتز+ 



 

 

  مثال؟! هه_

  

 به. بود کرده درست قند آب مامانم. موند تموم مهین اصغر حرف مامانم اومدن با

 .خوردم رو قند آب زور

 

 . داشتم کار باهاتون ، خانوم دیببخش: اصغر

 هن یمونیم هم اطیح یتو. ادیب شوهرم تا یمونیم جا نیهم! ساکت ساکت: مامان

 یم دخترم جون از یچ ستین معلوم ، یفکل پسره: داد ادامه لب ریز و. خونه یتو

 ! خواد

  

 کرده یخرابکار صبح امروز. برد خونه داخل رو من مامانم. زدم یحیمل لبخند

 !گهید مامانه. داشت دوستم بازم یول بودم

 .دز زنگ بابام به عیسر مامانم. بود کرده پهن برام مامانم که یتشک یتو رفتم

  

 ! خونه ایب دیمج ، دیمج: مامان

 .بتهیمص دوباره نکنم غلط ، خونه داخل اومده نفر چند با دخترت دونمینم

 !ایب فقط تو ، دونمیچم

 !کردم معطلشون

 . خداحافظ پس ، آها



 

 

  

  ؟یکرد کاریچ باز ، الیل: گفت و طرفم اومد. برگشت من سمت مامانم

_ ... 

  ستم؟ین تو با مگه+

_  ... 

  ؟یکرد یغلط چه گمیم بهت+

_  ... 

  ؟یشد الل+ 

_  ... 

 رهدخت یکن رفتار یجور چه دیبا شهیم تیحال وقت اون. ادیب بابات بذار فقط+ 

 ! سر رهیخ

  

 تساع چند بعد. نشست شمیپ اومد آروم یناز! هـوف. رفت رونیب تشر با مامانم 

 .کرد باز رو در مامانم و اومد در یصدا گذشت قرن چند مثل که

 

  کجــاست؟؟؟ الیل کجاست؟ الیل: گفت یم که اومد بابام ادیفر یصدا

  

 رد به که بابام یها مشت یصدا هیثان چند بعد. کرد قفل رو اتاق در یتند یناز

 . فشرد رو بازوم یناز و افتادم هیگر به. اومد شد یم دهیکوب



 

 

  

 ریتقص همش و ینکرد یکار تو شهیم متوجه بابات االن ، الیل باش آروم: یناز

 . اصغره

 . کشه یم رو من بابام. کشه یم رو من _

 . ینکرد یکار که تو+ 

  ست؟ین کم نیا. خونه یتو اوردم پسر تا چند _

  

 نیا ، آقا دیباش آروم: گفت یم که اومد اصغر یصدا. نگفت یزیچ گهید یناز

  ه؟یچ رفتارا

  ؟؟؟یهــستـ یخر چه تو: گفت بابام

  

 ترس از اما. بود شده ینعلبک قد یناز وو من یها چشم. زد کتک رو اصغر بابام و

 ! یپفا ویاست: گفت که اومد اصغر دوست یصدا هوی. مینخورد تکون بابام

  

 هم یناز. کردم نگاه یناز به کرد؟ هوشیب رو راننده که نبود یحرف همون نیا ن،یا

 بابام ، آره. میکرد باز رو در یتند و در سمت میدیدو هم با. داشت رو من فکر

 . بود شده هوشیب

  

  آخه؟ شد چت. بده مرگم خدا دیمج ، دیمج: گفت و سرش تو دیکوب مامانم



 

 

 ! شده هوشیب فقط بابا ، مامان: گفتم و مامانم سمت رفتم

  ؟یگیم یجد: مامان

 . آره: گفتم آروم

 ینم تحالل. الیل کنم ینم حاللت رو رمیش ادین بهوش بابات اگه بخدا ، الیل: مامان

 ! کنم

  

 .  انداختم نییپا رو سرم

  

  م؟یچ من که یبد حیتوض مامانم یبرا یخوا یم یک پس: گفتم اصغر به رو

 ! االن: اصغر

  شما؟ دیگیم یچ: مامانم

 . بدم حیتوض براتون تا دینیبنش دییبفرما: اصغر

  

 .نشست ییرایپذ اتاق گوشه و رفت دیترد و شک با مامانم

 

 مگه جان؟. )هستم داناوان اِدوارد من. کنم یم یمعرف رو خودم اول خب: اصغر

 توجهم حاال تا حتما. اصغره اسمم من که گفتم دخترتون به البته( نبود؟ اصغر نیا

 . متفاوته شما دختر که دیشد

 .( کرد نگاه من به تشر با و. )گرفتست جن ، آره: مامان



 

 

 !جادوگره هی اون. نکرده ریتسخ رو بدنش جن! دیکن یم اشتباه ، نه: اصغر

  رفته؟ پدربزرگش به یعنی ؟یچ: مامان

  پدربزرگم؟: گفتم تعجب با

 بیآس تو به اون فیکث ژن میکرد یم فکر ما. بود جادوگر پدربزرگت: مامان

 . کرده طلسمت و رسونده

  د؟؟؟ینگفت رو نیا وقت چیه شما اما _

  بره؟ محله یتو بدتر آبرومون بشه؟ یچ که میبگ: مامان

 . بدم شما به رو نامه نیا که اومدم من خب: اصغر

  

 دید رو نامه تا مادرم. داد مادرم به رو "منی خوش" دیشا ای نحس نامه همون و

 . دیکش یبلند نیه

  

  شده؟ یچ مامان _

 . کرد زمزمه یزیچ لب ریز و! الیل ، من یخدا. شناسم یم رو نیا من: مامان

 ... هوگرن بره هاگوارتز یجادوگر مدرسه به دیبا الیل دیدون یم که همونطور: اصغر

 تونه یم الیل. ندارم یمشکل چیه و موافقم من. شهیم یچ دونم یم خودم: مامان

 ! بره

  



 

 

 چون. نبود یخوب زیچ یلیخ ما خونه یتو یجادوگر. گرفت رو سرش مامانم بعد و

 از و رمیم! بهتر چه هرصورت در. داشت دردسر برامون یکل بابام یالک یها طلسم

 خوشگل ادوارد... اص مثل اونجا یپسرا همه ممکنه تازه. شمیم راحت خونه نیا

 ! خخخ. باشن

 ، دیمج: گفت و بابام شیپ رفت یتند مامانم. اومد بهوش آروم آروم بابام

 ! رفته پدربزرگش به دخترمون

  ؟یچ: بابام

  

 . کرد فیتعر بابام یبرا رو یچ همه مامانم و

  

  م؟یکن کاریچ دیبا حاال: بابام

 !یجادوگر ی مدرسه رهیم الیل فقط. یچیه: مامانم

  کجاست؟ مدرسه اون: بابام

 ! لندن: ادوارد

 .دمینم اجازه اصال ، نه بفرستم؟ لندن رو تنها دختر هی ؟یچ: بابام

  د؟ینگران یچ از شما: اصغر

 . ببرن رو آبروش که: بابام

  

 !!! ها کنه ینم مالحظه ذره هی ما یبابا نیا. انداختم نییپا رو سرم و شدم سرخ



 

 

  

  بره؟ آبرومون محله تو بدتر که یدار نگهش ؟یکن کاریچ یخوا یم پس: مامانم

  بگم؟ یچ مردم به آخه: بابام

 .مشیفرستاد یروز شبانه هیتنب یبرا میگیم: مامانم

 . بفرستش ، شیفرست یم هرجا. خودته دختر ، دونمیچم: بابام

 !کن جمع رو چمدونت برو دختر؟ یمعطل چرا پس: مامانم

  

 ودب نحس برام نامه نیا اولش دیشا. رفتم خانوادم و من مشترک اتاق یتو ذوق با

 یندت. کنم نصب وارید رو و بزنم قاب رو میآزاد نامه دیبا! تَبَرُکه اصال ، حاال یول

 با یناز! نیکوئ آرم یها مانتو تا گرفته یمجلس لباس از. کردم جمع لباس یکل

 : گفتم و کردم بغل رو یناز سفت. کرد یم کمکم بغض

  

 . زنمیم سر بهت گه،ید نکن هیگر! یخواهر ،یناز_

  کنم؟ کاریچ من یبر تو اگه: یناز

 !جات سر نیبش آدم نیع. یچیه _

 . نکن مسخره: یناز

 ! باش یخوب دختر فقط _

 ! شهیم تنگ برات دلم تو؟ یگیم یچ: یناز

  



 

 

 . کردم بغل رو یناز ، زد هیگر ریز بعد و

  

  ؟یدیفهم. یند پا یپسر چیه به رفتم من باشه حواست فقط _

 ! گمشو: یناز

  

 رو من مامانم. افتادم راه نیماش سمت و بستم رو چمدونم. میزد خنده ریز بعد و

 ن که گرفت رو خودش یجلو زور به و کرد بغل

 

. رمیم دارم کجا دونست ینم اصال. داد تکون دست برام دور از سارا. نزنه هیگر ریز

 چمدونم ادوارد. کردن یم نگاه صحنه نیا به تفاوت یب گمید یها خواهر و برادر

 !!!یخوشبخت یسو به شیپ. شدم سوار من و گذاشت نیماش یتو رو

 

! ونج آخ! نشدم مایهواپ سوار حاال تا. شدم ادهیپ شوق با میدیرس که فرودگاه به

 خم کمرش. اورد خودش همراه و کرد بلند رو من گنده چمدون چارهیب ادوارد

 !!! خخخ. بودن خراب چمدون یها چرخ آخه ، بدبخت بود شده

  

 لیتحو رو ها طیبل ، هست دارت دیوید اسمش دمیفهم حاال که ادوارد دوست

 به چسبوندم رو سرم شد بلند مایهواپ یوقت. میشد سوار قهیدق 11 بعد. داد مهماندار

 نیا عاشق که یوا. دمید یم رو نیزم از شدنمون دور آروم آروم و مایهواپ شهیش

 ! کرد یم نگاه من به اسکال نیع. بود نشسته جفتم ادوارد! شدم صحنه



 

 

  

  چته؟ ها؟: گفتم و بهش کردم رو

 . یچیه: ادوارد

  

 کیک و وهیآبم مایهواپ مهماندار قهیدق 11 بعد. کردم یاونور رو روم و گفتم یشیا

 به ردمک حمله ایوحش نیع! بود گشنم چقد افتاد ادمی تازه. دادن مسافرا به یشکالت

 .کردم حس رو ادوارد رهیخ نگاه شد تموم یوقت! وهیآبم و کیک

  

  ؟یزد زل چرا چته؟ ها؟: گفتم

 . یشیم خفه. بخور تر آروم: ادوارد

 . شم ینم خفه. نباش نگران _

  

 گرفت یم خوابم راه یتو شهیهم. میبود وسطشون حاال که کردم نگاه ابرا به الیخیب

 انجیا! خــاک افتاد، ادمی که بدم اس یناز به خواستم. داشت فرق مایهواپ یول

 وجدانن؟ دهیم آنتن نه آخه؟ دهیم آنتن نجایا آخه؟ داره برق دکل

 

. مندار یگوش یرو هم یباز من افتاد ادمی که کنم یباز باهاش اوردم در رو میگوش

  امروز؟؟؟ شده چم

 



 

 

 گاهفرود در گهید قهیدق چند تا" کرد اعالم مایهواپ مهماندار یاالف ساعت چند بعد

 ".دیببند را خود یها کمربند لطفا. مینینش یم نیزم به لندن

 

 مآرو. نشست آروم مایهواپ و بستم رو بندم کمر! نازت پر یصدا نیا با زهرمار یا

 گرمیج ، دهنم تو اومد قلبم ، خورد نیزم به که چرخش نوک کنم، عرض چه که

 رتپ شونو یروسر دخترا شتریب هوی!!! چالم و چش تو رفت دستمم ، معدم تو رفت

 !هوا کردن

 

 یروسر همه رانیا میاومد یوقت ه؟یچ ها یروسر نیا هیقض دمینفهم من: ادوارد

  چرا؟. کننیم پرت یروسر همه میگرد یم بر که حاال. دنیپوش

  

. دیپرس سوال ازم شد مونیپش ادوارد که دمیخند انقدر! زدم خنده ریز یپق

 خارج فرودگاه از و اومد سرم پشت ادوارد. رفتم نییپا مایهواپ یها پله از!!! خخخ

 . میشد

  

  م؟یبر کجا قراره_

 ی کوچه یایب یروسر نیهم با یخوا یم تو یراست. اگونید کوچه: ادوارد

  اگون؟ید

  داره؟ یمشکل چشه؟ مگه _

 . ستین یمشکل! نه نه+ 



 

 

 . ستیضا یلیخ ، ایگیم راس یول _

  

 نمت پا دم شلوار و بلند نیآست بلوز هی حاال. مانتوم با همراه اوردم در رو میروسر

 و بود خوشگل لندن چقدر که یوا. میشد سوار و گرفت یتاکس هی ادوارد. بود

 !!!  یوا. بود توش خوشگل دختر چقدر

  

 یب همه. میدیرس کافه هی به میشد یم رد لندن زیتم یها ابونیخ از که جور نیهم

 . نداره وجود کافه اون انگار که یجور شدنیم رد کافه اون از تفاوت

  

 . ادوارد گمیم_

  ه؟یچ: ادوارد

  شه؟ینم کافه اون داخل یکس چرا _

 . ننیب یم رو کافه اون ها جادوگر فقط و هاست جادوگر مخصوص چون+ 

 ! آها_

  ؟یبلد یسیانگل تو یراست+ 

 . آره_

  ؟یبزن حرف روان یتونیم+ 

 ارمد دوست یسیانگل یلیخ چون و زبانه دارم عالقه که یدرس تنها به. بابا آره _

 . رفتم یآموزش کالس



 

 

  داد؟یم اجازه مادرت+ 

 ! بابا داره حال یک یول بخونم درس آدم نیع من بود خداشون از اونا _

 . بزن حرف یسیانگل بعد به نیا از پس. اهوم+ 

 .باشه _

 

. میفتر کافه یپشت در به ادوارد با بعد دمیخر قهوه هی رفتم عیسر. میشد کافه وارد

 . بود جلوم یآجر وارید هی

  

  ؟یکرد مسخرم م؟یبپر وارید یباال از قراره االن ه؟یچ نیا _

 ! باش داشته صبر کمی: ادوارد

  

 جا وارید یآجرها هوی. وارید به زد چندتا زور به و برد باال یکل رو دستش ادوارد

 کوچه هی آجرها شدن جا به جا با. شد باز گاو نیع دهنم!!! عــه. شدن جا به

 . کردم یم نگاه ها مغازه وارید و در به یه دایبد دیند نیع. شد معلوم

  

 ! یـــیوا. باحاله نجایا چقد ، گمایم _

  چته؟. شدم کر: ادوارد

 !!! جـــغدارو اون_

  چشونه؟ خب+ 



 

 

 ! نــــازن چقدر _

 . درد یا+ 

 ! خـخــخ _

 . میبخر یچوبدست میبر ایب! مرض+ 

  جانم؟ _

 . یچوبدست+ 

  ه؟یچ یچوبدست _

 . منه دست که ینیهم+ 

  

 . خوام یم نایا از منم! عــه. داد نشون رو شیچوبدست و

  

  م؟یبخر دیبا کجا از _

 . شهینم که پول بدون. نگوتزیگر بانک میبر دیبا که اول+ 

 .دارم پول من خب _

 

 باال رو هام ابرو و دادم نشونش رو بود داده بهم ادوارد امروز صبح که یتراول و

 . دیکش هم یتو رو اخماش و کرد تراول به نگاه هی ادوارد. انداختم

  



 

 

 ! بذار بتیج یتو رو اون. کنهیم فرق جادوگرها پول: ادوارد

  ؟یداد بهم که یپول بذارم؟ رو یچ: گفتم طونیش

  

 ینم بهش یول دنبالش افتادم راه شد؟ چش نیا وا؟. افتاد راه یتند ادوارد هوی

 . دنیدو به کردم شروع! که دمیرس

  

  ؟یکرد رم چرا چته؟: گفتم و دمیکش رو بازوش

 بهت لندن ببرم خودمون با و بدزدم رو تو خواستم یم چون فقط من: ادوارد

 انتیخ بهش وقت چیه و دارم دختر دوست خودم من وگرنه. دادم یپارت شنهادیپ

 ! کنم ینم

 ! دار مشکل یِروان ، درک به اصال ؟یکنیم انتیخ گفتم من مگه حاال_

  

 بانک نیا حتما! نگوتزیگر بود نوشته یسیانگل به که یساختمان سمت افتادم راه

 ای ، هی سمت به! بود بزرگ چقد! یوا. شدم ساختمون وارد. بود نگوتزیگر

! دنیکش غیج به کردم شروع و! یـــیوا جِنن؟ ن؟یچ نایا! ابوالفضل

 ! !!ــــــغیجـــــــ! ـــغیجـــ

  

 . بست رو دهنم و. بسه! باش ساکت. نزن غیج: گفت و دیکش رو دستم ادوارد

  



 

 

 ندلبخ هی. کننیم نگاه بهم اسکوال نیع دارن همه! بــعله ، که کردم وا رو چشام

 . زدم ژکوند

  

  خوبه؟ حالتون: گفت بهم یمرد هی هوی

  

 ـــااون: گفتم و دمیکش بنفش غیج هی دوباره. دمیکش غیج چرا افتاد ادمی تازه

  ـــن؟؟؟یچــــ

 ! هستن جِن اونا: گفت بود گرفته رو گوشاش که یحال در ادوارد

 ! ابوالفضل ای!!! خـــدا ای جـــن؟؟؟ ؟؟یچــ _

  چته؟+ 

 .ترسم یم ازشون _

  

 . دنیکش هم یتو رو اخماشون ها جِن اون ی همه هوی

  

 بیآس شما به میندار یازین. میهست یمتشخص یها جِن ما: گفت ها جِن از یکی

 . میبزن

  ؟یاحمق انقدر چرا: گفت گوشم در ادوارد

  ستن؟ین خطرناک مگه ، خب ، اِاِاِ _

 !!! بانکن کارمند اونا+ 



 

 

 ذارن ینم آدم که چشونه ها آدم مگه. کارمنداش با یبانک نیهمچ سر تو خاک _

  باشه؟ بانک کارمند

 . یبرد رو آبرومون که فتیب راه فقط. دونمیچم+ 

  

 پشت از جِنِ اون. داد جِن به دیکل هی ادوارد. میافتاد راه ها جِن اون از یکی سمت

 نیا چقد! یوا. بود بانک سالن آخر که یدر سمت افتاد راه و اومد نییپا یصندل

 ! خـــــاک دم؟یترس نیا از من. کوچولوئه جِنِ

 فیک چقدر! نایا مامانم یـیوا ، و میشد سقف بدون واگن هی سوار. کرد باز درو

 باز رو یاتاق هی در جِن اون. سادیا واگن بعد. شدم ییهوا ترن سوار انگار! داره

 . بود یبرنز و یا نقره و ییطال سکه پرش که کرد

  

  منن؟؟؟ مال نایا_

 . آره: ادوارد

 . نذاشتم بانک نیا یتو یپول منکه چطور؟ _

 ازش سال هر تا که زنیر یم پول یمقدار یاول سال یها جادوگر همه حساب به+ 

 . کنن استفاده

 . دمیفهم _

 گنیم ها یبرنز به و کلیس گنیم ها یا نقره به ، ونیگال گنیم ییطال یها سکه به+ 

 . کنوت



 

 

 . مسخره چه! آها _

  ؟ینکن مسخره رو یزیچ بار هی تو شهیم+ 

 ! ذهنم تو ادیم البداهه یف ه؟یچ خب _

  

 دنبال. بود یچوبدست دیخر وقت حاال! ام کوله یتو ختمیر رو ها پول از یمقدار

 راه یفروش یچوبدست مغازه سمت. میشد خارج نگوتزیگر از. افتادم راه به ادوارد

 .میافتاد

 

 ! شناس یچوبدست نیبهتر. وندرِیاول مغازه نیا: ادوارد

 ! گرم دمش. بابا نه _

  

 همه یتو و قفسه از بود پر مغازه یها وارید تمام. موند باز دهنم میشد که وارد

 رو رمردیپ هی مغازه زدن دید از بعد. بود شده تلنبار که بود یچوبدست فقط ها قفسه

 . بود ریپ یلیخ که دمید موت به

  

  وندرِ؟یاول نیا... امـــــم _

 . آره: ادوارد

 . رهیپ یلـــیخ نکهیا _



 

 

 یایدن کلِ! باشه زنده شهیهم دوارمیام. زندست که وقته یلیخ. گهید آره خب+ 

 . شناسن یم رو وندریاول جادوگرها

 ! خودش واسه یِعیسم پرفسور _

  ؟یچ+ 

 . نکن ریدرگ خودتو. بابا یچیه _

 . بخرم یچوبدست اومدم ، سالم: گفتم و وندریاول شیپ رفتم

 . ارمیم برات رو یچوبدست االن! یاومد خوش ، دخترم سالم: وندریاول

  ؟یشناسیم رو من یچوبدست _

 . زنمیم حدس فقط من! نه: وندریاول

 . دمیفهم ، آها_

  

 چند عدب. نشم عیضا وردمینَ خودم یرو به فقط. دمینفهم حرفش از یچیه تشیراست

 . اورد یچوبدست دوتا وندریاول قهیدق

  

 . باشه تا دو نیا از یکی دیبا: وندریاول

  

 . گرفتم رو یاول

  



 

 

 ! بده تکونش: وندریاول

  

! خفن چه! خــدا ای! نییپا اومد ها یچوبدست از کامل قفسه هی که دادم تکونش

 . ترکوندم رو یصندل هی که دادم تکونش دوباره

  

 . ستین تو یچوبدست نیا! کن بس ، نه نه: وندریاول

 . دیببخش ، آها_

  

 یلیخ ، دوباره آقا. دیچیپ بدنم یتو یخوب حس هی. گرفتم رو یچوبدست یکی اون

 چوب! داشت فیک

 

 تو خاک. ومدین وجود به دوباره حس اون یول گرفتم دوباره کردم ول رو یدست

 !!! یا عقده مزخرف یچوبدست سرت

  

 . متوننینب وقت چیه گهید دوارمیام! خدانگهدار. شماست یچوبدست نیا: وندریاول

  

  ه؟یچ منظورش چرا؟ نه؟ینب رو من جانم؟

  

 . خدانگهدار: گفتم و زدم یلبخند



 

 

  

 .بود منتظر مغازه یجلو ادوارد. اومدم رونیب مغازه از

  

  ه؟کرد مسخرم نه؟ینب منو دوارهیام گفتیم که بود یچ وندریاول منظور ، ادوارد _

 کنهنش تیچوبدست وقت چیه دوارهیام نهیا منظورش: گفت و افتاد خنده به ادوارد

 . یبر مغازش به دوباره یش مجبور که

 ! حیا. کرد مسخرم کردم فکر قهیدق هی. آها _

  

 تهگذاش رو اسمشون که دمیخر قابلمه و گید چندتا. دمیخر یجادوگر لباس رفتم

 نم!!! خــدا. بودن شتریب مدرسم یها کتاب از یلیخ ، هم هام کتاب! لیپات بودن

 ! ـــحیا. ندارم مشق و درس حوصله

 لوازم هیما تو یزیچ هی. دمیخر رو ازین مورد لیوسا خالصه و معجون و دستکش

 . خودمونه مدرسه از قبل ریتحر

  

 . ما خونه یایب بهتره. یبر که یندار رو ییجا لندن یتو که تو گمیم: ادوارد

  شما؟ خونه _

 . ستین دور یلیخ. آره+ 

  خونتونه؟ یک ، اممم _

 . خانوادم+ 



 

 

 . امیم. باشه _

  

 رو بود شده تر نیسنگ حاال که نمیسنگ چمدونِ! جــالبه. ادوارد خونه برم! خخخ

 . افتاد راه به و کرد بلند ادوارد

  

  م؟یریم ادهیپ که کهینزد انقدر خونت: دمیپرس

 . میکن دایپ نهیشوم دیبا نه: ادوارد

  ؟یچ یبرا _

 . میکن سفر فِلور پودر با قراره+ 

  خودت؟ واسه یباف یم یچ هن؟_

 .یبفهم تا ایب دنبالم+ 

  

 سهیک هی رفتم عیسر. داشت نهیشوم اونجا چون ، میرفت یعسل یها دوک مغازه به

 هتاز. نخورد یول کردم تعارف ادوارد به! خوردن به کردم شروع و دمیخر ینیریش

 .گشنمه خب! حیا "یخور یم چقدر"گفت

 

 بشم؟ من که دیش یم ریس ینیریش و قهوه ، کیک وهیآبم ، قند آب با شما وجدانا نه

   ". یخور یم ادیز تو ، میشیم ریس آره" کننیم اشاره فرمان اتاق از جـان؟

 ! الیخیب اصن



 

 

! اهم اهم... ول هردو گهید میشد دوتامون هر تو و من... دل دردو از گذشت گهید 

 ! آهنگ فاز تو رفتم

  

  ؟ییکجا ،یهو: ادوارد

  هن؟ _

 . یکن کاریچ یریبگ ادی تا کن نگاه+ 

  خب؟ _

 ، ندنل "یگیم رسا و بلند یصدا با بعد یدار یم بر سبز پودر نیا از مشت هی اول+ 

  " تیرا آرک چاردیر ، منچستر

  کجاست؟ آدرس نیا حاال _

 .گهید ما خونه+ 

  کنم؟ امتحان حاال خب.آها _

 .گهید آره+ 

  

 ! واال. نشه یذغال بلوزم بود حواسم. نهیشوم داخل رفتم

  

 آرک ــچـاردیر ، مـــنــچــســتـر ، لــنـدن: زدم داد حنجرم ته از

 ! ــتیرا

  



 

 

 ممحک بعد ، زایچ نیا و ابونیخ چندتا بعد ، نهیشوم لوله یتو شدم دهیکش هوی

 زده وق یها چشم با دختر هی و زن هی دمید که شدم بلند! آخ. نیزم هی کف خوردم

 ! ومدا من چمدون با ادوارد سرم پشت. تکوندم رو لباسم شدم بلند. کنن یم نگاهم

  

  ه؟یک دختر نیا ؟ییتو ادوارد: گفت زن اون

 هاگوارتز به کردن مامور منو جادو و سحر وزارت که هیدختر همون نیا: ادوارد

 .ارمشیب

 . آها: زن

  آمادست؟ الیل اتاق ، مامان یراست: ادوارد

 . آره: مامانش

  

 بود. خوشگل چه. دخترشه دوست نیا پس ، آها. دیپر ادوارد بغل دختره اون هوی

 . بود من یبرا که یاتاق سمت افتادم راه ادوارد مامان دنبال به

  

 با بعد. خوردم شام ادوارد خانواده همراه و کردم عوض لباس. گرفتم دوش عیسر

 . شدم داریب ادوارد زدن در با. دمیخواب یجادوگر و هاگوارتز یایرو

  

 هاگوارتز قطار سوار یبر دیبا 00 ساعت امروز. گرفتم طیبل برات من ، الیل: ادوارد

  ؟یشد بلند. یبش



 

 

  

 ! جــون آخ هاگوارتــز؟ ؟یچــ

 . کردم باز رو اتاق در رفتم شدم پا یتند

  

 ... س: ادوارد

  

 . موند یجور نیهم و

  

  چته؟ ها؟ _

 ! یچیه... ه: ادوارد

  ؟یداشت یکار _

 قطار سوار یبر دیبا 00 ساعت امروز. گرفتم هاگوارتز طیبل برات ، ایب. آها... آآ+ 

 . یبش هاگوارتز

  چنده؟ ساعت االن _

 . هشته ساعت+ 

. خوابم 01 ساعت تا خودمون خونه من ؟یکرد داریب رو من 8 ساعت تو ؟یچــ _

 . بخوابم برم من. ادیم خوابم انقدر هیچ گفتم

. اههر ساعت هی هم اونجا تا. کشهیم طول یساعت هی یبش آماده تو تا. الیل رهید+ 

 ! گهید شو آماده



 

 

 . باشه. اَه: الیل

  

 نیهمچ!  1/4 و ۵ یسکو. کردم نگاه رو طیبل. بستم درو و گرفتم ازش رو طیبل

 ندار وجود یواقع یایدن یتو ییسکو

 

 خودم به رفتم. بهیغر و بیعج شونیچ همه. ستین دیبع کارها نیا جادوگرها از یول

 !! !مـامـان ـه؟؟یکــ نیا! ــغیجـــ! ابولفضل ای. کردم نهییآ تو ینگاه هی

 . دیترس ادوارد بود نیهم واسه پس م؟یشکل نیا چرا منم؟ نکهیا. سایوا سایوا... اِاِاِ

 

 وزمبل نصف! هوا تو نصفش بود صورتم یتو نصفش. بودن خورده گره هم تو موهام

 ! یضو هی اصن. بود شده تا شلوارم پاچه هی. بود رفته باال نصفش بود شلوارم تو

. دمیوشپ بلند نیآست دیسف بلوز هی و گرفتم عیسر دوش هی. کردم شونه رو موهام

 رژ هی و دمیپوش هم پا دم یل شلوار. دمیپوش یصورت شرتیسوئ هی هم بلوز یرو

 . زدم یصورت و حیمل

 

 راحت. بکنم ظیغل شیآرا پسر دوست یبرا باشم مجبور که نبود تهران گهید نجایا

. دمز زنگ بهش و برداشتم رو میگوش عیسر. افتادم مامانم ادی! آزاد و راحت ، بودم

 . کنم قطع رو یگوش بود مونده کم گهید. برداشت بوق 01 بعد

  



 

 

 ! مامان سالم _

  ؟یکن یم کاریچ ؟ییکجا ؟یخوب ، الیل سالم: مامان

 ! ریبگ ترمز مامان ، اوف _

  ؟ینگرفت ادی زدن حرف هنوز ، دختر زهرمار+ 

 !!! خخخ _

 . بده رو من جواب+ 

 . شمیم آماده دارم. لندنم االن. سالمتم. خوبم _

  ؟یلندن یکجا+ 

 . منچستر _

  کجاست؟ منچستر+ 

 ! لندن یتو _

  ؟یکنیم مسخرم+ 

 ! بخدا نه _

  ؟یهتل یتو+ 

 ! نه _

  ؟ییکجا پس+ 

 ! ادوارد خونه _

  به؟یغر پسر هی خونه یرفت. بده مرگم خدا+ 



 

 

 . ست خونه مامانش! مامان _

  ؟یکنیم کاریچ االن خب. آها+ 

 ! هاگوارتز برم ، یچ یچ هوهو و شم قطار سوار برم شمیم آماده دارم _

  ؟یندار ازین که پول گمیم. یباش سالمت. آها+ 

 یم دارن گرفتن رو من. اوردم باال یبده ونیلیم 011. یگفت شد خوب مامان یوا _

 ! زندان برن

  ؟یچ+ 

 کش ولپ بابا بیج از ای تو فیک از ای. گهید گفتمیم داشتم ازین پول اگه مامان خب _

 . بگم بهت نبود ازمین تازه رفتمیم

 . دختر نیا دست از کنم کاریچ خدا یا+ 

 ...شکر _

  

 رو ساکم. دارهیم بر ادیز خرج کشور خارج با تماس نبود ادمی. شد قطع یگوش

 .رفتم نییپا طبقه و کردم مرتب

 

 . ریبخ صبح. سالم: ادوارد مامان

 . ریبخ هم شما صبح: گفتم مودب

  بود؟ یچ اسمتون یراست+ 

 . الیل _



 

 

 . هستم زابلیا هم من+ 

 . خوشبختم _

 . خوشبختم هم من+ 

  اد؟ینم هاگوارتز به ادوارد _

 . کنهیم کار جادو و سحر وزارت در و شده لیالتحص فارغ ادوارد. نه+ 

  ه؟یچ شغلشون بپرسم تونمیم _

 مخصوص که هاگوارتز یها نامه ادوارد خب. یبش متوجه که بگم چطور دونمینم+ 

 . دهیم لیتحو بهشون هاست زاده مشنگ

  زاده؟ مشنگ _

 . گنیم زاده مشنگ ستنین جادوگر پدرشون و مادر که ییکسا به+ 

 . بوده جادوگر من پدربزرگ اما _

 . یشیم محسوب زاده مشنگ تو نیهم یبرا نبودن جادوگر مادرت و پدر+ 

 . آها _

 . بخور صبحانه ایب+ 

 . شده رید یلیخ کنم فکر و ستین گرسنم ادیز _

 . یدار فرصت موقع اون تا. شهیم آماده داره ادوارد. بخور رو ریش وانیل نیا+ 

  



 

 

 آماده حاال که ادوارد همراه و کردم درست لقمه هی. خوردم رو ریش وانیل عیسر

 . کردم متمو رو لقمه میدیرس قطار ستگاهیا به یوقت تا. شدم یتاکس سوار بود شده

 به. دمیکش خودم دنبال رو چمدون. بود کرده درست ادوارد رو چمدونم یها چرخ

 به ییسکو بودم منتظر. میافتاد راه به سکوها سمت به و میشد وارد قطار ستگاهیا

 . کنم دایپ 1/4 و ۵ نام

  

  1 و 0 یسکو

  4 و 1 

  ۹ و ۹ 

  8 و 7 

  01 و ۵ یسکو و

  

  کو؟ 1/4 و ۵ یسکو پس_

 . یبش رد 01 و ۵ یسکو نیب از دیبا: ادوارد

  جانم؟_

 . یریم هاگوارتز قطار ستگاهیا به طرف اون از یبش رد سکو دو نیا نیب از اگه+ 

 ! جالب چه _

 . گرفتم جغد هی برات من یراست+ 

  خوره؟ یم دردم چه به یول. ممنون یلیخ جغد؟ _



 

 

 .  کنهیم کمکت جغد نیا یبد نامه ت خانواده به یخواست اگه+ 

 . ممنون یلیخ _

 . کنمیم خواهش+ 

  بشم؟ رد چطور قایدق حاال خب _

 . بدو سکو سمت به و ریبگ منو دست+ 

  کنم؟ کاریچ رو جغد _

 . دمشیم بهت یشد قطار سوار یوقت ، بده من به رو قفسش+ 

 . باشه _

  

 هب قفسش با رو جغد. بود ناز یلیخ. اهیس و دیسف یها لکه با بود ییحنا جغد هی

 رو ادوارد دست چپم دست با و گرفتم رو چمدونم راستم دست با. دادم ادوارد

 عطسه هی گلوم تو دیپر که یظیغل دود با. میشد رد سکو از و میدیدو هم با. گرفتم

 !!! هـــــعــــچـــــو. کردم یحساب ی

  

 تیجمع با. شدم رد و زدم حیمل لبخند هی. کرد نگاهم شده گرد یها چشم با ادوارد

 نییاپ امضاء هی. داد نگهبان به رو قطار طیبل ادوارد. موند باز دهنم دمید که یادیز

 ، کرد رد قطار در از رو چمدون و کرد کمکم ادوارد. شدم قطار سوار و کردم طیبل

 یجا هی تا رفتم و کردم یخداحافظ ادوارد از. داد بهم رو مییحنا جغد قفس بعد

 سرم یباال طبقه یتو رو چمدونم ، کردم دایپ یخال کوپه هی. کنم دایپ یخال



 

 

 یجادوگرها به پنجره از و نشستم آروم. گذاشتم کنارش هم رو جغدم و گذاشتم

 .کردم نگاه گهید

 

  نم؟یبش نجایا تونم یم... : 

 . بله بله. آها ، آ ها؟_

  

 . نشست کوپه داخل و اومد یآب یها چشم و یا قهوه مجعد یموها با پسر هی

  

 . پورلِ چاردیر من اسم یراست... : 

 . هستم فرهمند الیل هم من _

 . خوشبختم: چاردیر

 . اهوم _

  نم؟یبش نجایا هست اجازه. سالم: گفت و داخل اومد یمشک یموها با دختر هی

 . بله: چاردیر

 . هستم هانسل یسال من: دختر

 . هستم فرهمند الیل هم من _

 .  پورل چاردیر هم من و: چاردیر

  ؟یچ شما ، لمیاص هی من: داد ادامه پوزخند با چاردیر



 

 

 . ستمین ، ین ، لیاص ، من ، من: گفت من من با یسال

  ؟یچ تو. گندزاده! هه: چاردیر

 . ستمین لیاص هم من: گفتم و کردم زیر رو چشمام

  .اورد درد به رو سرم تونیگندزادگ یبو. ادیم بند داره نفسم ، خدا یوا: چاردیر

  

 وابج یب و کنه نیتوه من به یکس دهیینزا مادر از. بره که شد بلند پوزخند با و

 . بمونه

  

  ؟یزد هیبق سر به یگَل چه یهست لیاص که تو حاال: گفتم پوزخند با

 . کردم افتخار از پر رو یجادوگر جامعه: گفت اخم با چاردیر

 ظمن به زده گند ها لیاص شما یها یخالفکار و ها دردسر دونمیم که ییجا تا: یسال

 . یجادوگر جامعه قانون و

 . دیدار مهم دهیفا هی البته _

  ؟یا دهیفا چه: گفت حرص با چاردیر

 . کنه یم فراهم رو ما خنده و یشاد هیما کاذبتون غرور _

  

 . کردم بسنده درار حرص پوزخند هی به منم. شد منفجر خنده از یسال

  



 

 

 . دیستین قائل ارزش لیاص خون یبرا اصال که متاسفم براتون: چاردیر

 . بابا برو _

  

 کنم یم حال چقد که آخ. میزد لبخند یسال و من و رفت رونیب تیعصبان با چاردیر

 .کنمیم عیضا رو یکی یوقت

 

 یبرا زود یلیخ. بود من با حق نکهیا مثل. کرد حرکت به شروع قطار باالخره

 . داشت عجله چقدر! وونهید ادواردِ. بودم شده آماده قطار به دنیرس

 

 یها نگاه به. کردم پرت یصندل یرو رو خودم یتِلِپ و دمیکش گنده ازهیخم هی

 خوابم و افتاد هم یرو هام چشم که دینکش یطول. نکردم یتوجه هم یسال رهیخ

 .برد

 

☆☆☆ 

 

 . گهید پاشو. میدیرس! شو بلند ، الیل ، الیل: یسال

 . کن ولم _

 . میدیرس هاگوارتز به+ 

 . یمرس خب ، آها هان؟_



 

 

 . میمون یم جا ها قیقا از االن. گهید پاشو ال؟یل یگیم یچ+ 

 . دمیفهم. یاوک _

 !!! پـــاشـــو+ 

  

 ! یا حنجره چه... ماشاا. خورد یسال سر یتو سرم که دمیپر جام از محکم انقدر

  

 . هیبهتر راه زدن داد دونستم یم اولم از: یسال

 ...  شاایا یش خفه _

 . ایب پاشو حاال. گلم شم ینم+ 

  

 شدم پا و دادم کمرم به هم درجه 1۹1 چرخش هی. دمیکش جانانه ازهیخم هی

 . برداشتم رو چمدونم

  

 . یاریب رو چمدونت خواد ینم: یسال

  چرا؟_

 . ارنیم برات خودشون+ 

 . میبر. آها _

 . میبر+ 



 

 

  

 پا یسال. میبود مونده جا ها بچه از یادیز کمی. میشد ادهیپ قطار از و میافتاد راه

 میدیرس. بود خواب نصفم من آخه. میبرس ها بچه به تا دیکش رو من دست و کرد تند

 آدم برابر دو! گنده واقعا یعنی گنده گمیم یوقت. میدید گنده مرد هی ، ساحل لب

 ! یمعمول یها

  

 .یا گنده چقدر تو!!! یوا: گفتم خود به خود

  

 جنبه با چقدر ، گرم دمش. زد دوستانه لبخند هی هم مرده اون. خنده ریز زدن همه

 . بودم شده کنجکاو ش درباره یلیخ. ست

  

  ه؟یچ اسمت: دمیپرس و کشینزد رفتم

 . دیهاگر: گامبالو

  ؟یا گنده انقدر چرا! جالب چه _

  ؟!بگم یچ: دیهاگر

 نقدرا چرا میگفت یم بهش میداشت مون محله یتو ننه بچه هی ماهم ا،یگیم راست _

 . بگه یچ دونست ینم چارهیب فرهاد؟ یمثبت بچه

  



 

 

 و من. میدیرس ها قیقا به! حرفه کم چقدر. نگفت یزیچ و زد حیمل لبخند هی دیهاگر

 نصف تا .میشد قیقا هی سوار( بود یخجالت) بود قیقا کف سرش که پسر هی با یسال

 دهمون باز دهنم. بود باشکوه چقدر. بود بزرگ هاگوارتز چقدر. میبود رفته ریمس

 . بود

 

 ات بزنم صورتم به یآب شدم خم. بودن باز مین یخستگ بخاطر هنوز هام چشم اما

 رو خودم تا شدم خم گهید کمی. زدم صورتم به آب مشت دو. بپره سرم از خواب

 ترس زا. زدم یم پا و دست تند تند. افتادم آب یتو سر با! شلپ ، که نمیبب آب یتو

 که زد بهم یآروم ضربه ، اومد سمتم به بزرگ یماه هی. بود شده فلج هام عضله

 ! دادم یم فحش و کردم یم عطسه تند تند. شم پرت قیقا یتو شد باعث

  

 ریخ نداره! هَچو ، جاده نجایا! هَچو ، آب نیا تو تف! هَچو ، قیقا نیا تو تف _

  آخه؟ شده! هَچو ، یقحط ریمس نداره؟! هَچو ، پل نجایا سرشون؟

 . یزنیم غر چقد. گهید بسه: یسال

  کنم؟ کاریچ بخورم سرما من اگه آخه  _

 . ریبگ رو حوله نیا ایب+ 

  

 خودم دور و گرفتم گهید گنده حوله هی. کردم خشک رو موهام و گرفتم رو حوله

 !تــف. اچهیدر نیا به تف. آب نیا به تف. چوندمیپ

 



 

 

 وارد. افتادم راه دیهاگر دنبال و کردم پرت رو حوله. میدیس یخشک به باالخره

 هب تا کرد رد یطوالن و بلند یراهروها از رو ما دیهاگر. میشد هاگوارتز ساختمون

 . میدیرس یباشکوه در پشت

  

 هافل ، فندوریگر گروه 4 در. دیش یم یبند گروه داخل دیبر یوقت شما: دیهاگر

 ! دیباش زود ، دیباش زود. داخل دیبر فعال. وونکالویر و نیتریاسال ، پاف

  

. ودب باشکوه چقدر! یوا. میرفت داخل دیهاگر سر پشت. شد باز سالن باشکوه در و

  !یجادوگر لباس با هم همه. بود آموز دانش از پر یزهایم لیطو و بلند فیرد چهار

 

 تهگذاش هوا یتو المپ یجا به یمعلق یها شمع. نداشت سقف یگندگ نیا به تاالر

 از باالتر و سالن آخر) کردم نگا استادها به! دارن ازین رو سونیاد! یآخ. بودن

 . ( گهید باشن استاد ادیم بهشون پس همن

 

 دمیرس کردم یم نگاه استادها به دونه دونه که جور نیهم. باالست شون سن چقدر

 مون هیهمسا پسر ادی!!! ـــشیر چقدر! ابولفضل ای! الخالق جل ، که رمردیپ هی به

 . ردب خوابش مون خونه اومد روز هی. بود دیسف موهاش همه بود گرفته یزال. افتادم

 



 

 

 داره فرق موهاش رنگ با آدامس رنگ نمیبب موهاش نیب چسبوندم آدامس منم

 همرنگ آدامس یعنی!!! خخخ! بزنه ته از موهاشو کل شد مجبور چارهیب انه؟ی

  ست؟ین ای هست ست؟ین هست؟ شاشیر

  .اومدم رونیب بدبخت پسربچه اون فکر از سکو یباال مسن خانوم هی دنید با

  

 چند تا شما. هستم گونگال مک پرفسور من. نیاومد خوش هاگوارتز به: خانومِ

 روهگ تا ذارم یم سرتون یرو رو کاله من و نینیش یم یصندل نیا یرو گهید لحظه

 ! فندوریگر و وونکالویر ، نیتریاسال ، پاف هافل گروه 4 در. نیبش یبند

  

  گفت؟ یچ یچ اصن. یمزخرف یاسما چه: گفتم لب ریز

 باعث هاتون تیموفق. داره رو شما خانواده حکم شما گروه: گونگال مک پرفسور

 یقتو خب. شهیم ازیامت کسر باعث نیقوان از یچیسرپ و گروه یبرا ازیامت کسب

 . نیایم جلو خوندم رو اسماتون

 ! زلتونیو یجان

  

 :گفت اول لحظه کاله. نشست یصندل یرو. براق یمشک یموها با بود پسر هی

 . وونکالویر

 . لوندر ییلو: گونگال مک پرفسور

 ! فندوریگر: کاله



 

 

 . هانسل یسال: گونگال مک پرفسور

 

 هی منم .کردیم نگاه من به و دیجو یم رو لبش. نشست یصندل یرو استرس با یسال

 که دراوردم شکلک هی. رفت ادشی استرس اصال. شد گرد چشاش که زدم چشمک

 . فتهین خنده به که گرفت رو خودش سفت

 

 . وونکالویر: گفت کاله باالخره نکهیا تا

  

 هی منم. دیکش یم نشون و خط من یبرا گروهش زیم سر رفت یم که یحال در

 ! دراوردم براش گنده زبون

  

 ! فرهمند الیل: گفت گونگال مک پرفسور هوی

  

. دمبو یعال مانکن چالش واسه یعنی. موندم بود رونیب زبونم که یحالت همون در

 رس و شدم راست. اومدم خودم به تا ام هیکل تو کرد فرو ته تا رو آرنجش یدختر هی

 .نشستم سکو یرو رفتم ریز به

 

 نم آخه. رهینگ خندم بودم گرفته رو خودم زور به یصندل یرو ، یخجالت که منم

 ! من گندِ یها عادت از نمیا. رهیگ یم خندم کشم یم خجالت وقت هر



 

 

  

  گروه؟ کدوم یتو بگم؟ یچ: گفت کاله

 ! باشه شاخ که یگروه هی ، دونمیچم _

  ؟یچ: کاله

  ن؟یمعن چه به ها گروه نیا اصن_

! اهوشانب یبرا وونکالویر! النیاص یبرا نیتریاسال! شجاعان یبرا فندوریگر: کاله

  بندازم؟ کدوم یتو رو تو دونم ینم من! مهربانان یبرا پاف هافل

 ! تره شاخ اصن. شترهیب افتخارش! وونکالویر _

 ! وونکالویر: زد ادیفر و... خب یلیخ: کاله

  

 منشست رفتم و پاشدم کیش یلیخ! حیا. شدم کر زد داد نجوریا گوشم در! زهرمار

  زنن؟یم دست من واسه. شدم مرگ ذوق! یوا. زدنیم دست برام همه که یزیم سر

 دراز ستد سمتم بود بزرگتر ازم سال دو ای کی دیشا که یپسر هی نشستم نکهیا بعد

 . هستم جاناتان جورج من: گفت کرد

  

 !نچ نچ نچ پسر؟ نیا نداره ـایح! ادب یب کنه؟یم دراز دست جــان؟

  

 یم رئتج چطور. دیباش داشته ایح کمی. دیبکش خجالت: گفتم و کردم جانانه اخم هی

  د؟یکن دراز دست دیکن



 

 

 اگه خوام یم معذرت د،یببخش: گفت و کرد نگاهم شده گرد یها چشم با پسره

  کردم؟ کاریچ من مگه فهمم ینم یول. دیشد ناراحت

  

 خب .بده سالم کرد دراز دست ، آها ش؟یشست که کرد کاریچ. کردم فکر قهیدق هی

  آخه؟ فهمه یم زایچ نیا از یچ هیخارجک نیا خره

  

 ستد بهش یمجبور و. بذارم سرتون به سر خواستم: گفتم و زدم ژکوند لبخند هی

 .  دادم

  

 !خـاک ، الیل خاک. دید وونهید منو اساسا. زد یسرهم لبخند هی اونم

 شیر عالمه هی که همون دنیتمرگ جاشون سر رفتن همه که هیبق یبند گروه بعد

 و بهم زد رو دستاش بعد گفت ممنوعه یجاها درباره پرت و چرت کمی پاشد داشت

 . شد غذا پر ها ظرف کل

  

 به کردم شروع. اصال چه من به. دونمیچم کجان؟ ممنوعه یجاها گفت یراست

  شم؟ ینم ریس من چرا آخ. خوردن

  

 راه به اه بچه هیبق دنبال و شدم پا برم راه تونستم ینم خوردن شدت از نکهیا از بعد

 .مینداد گوش یسال و من که گفت پرت و چرت کمی باز مون گروه ارشد. افتادم

 !هاهاها



 

 

 

 هیبق. میبش گرم نهیشوم یجلو تا مون خوابگاه سالن داخل میموند کمی یسال و من

 اعثب یسال یها ازهیخم باالخره. بخوابن تا خوابگاه یتو رفتن بودن خسته ها بچه

 نیولا به و میرفت باال سالن یتو یها پله از. میبر خوابگاهمون سمت و میپاش شد

 . میشد داخل و میکرد بازش میدیرس که یدر

  

. میزد یم حرف و کردم یم نگاه یسال به داشتم چون رمیم کجا نبود حواسم اصال 

 ... که چرخوندم رو سرم تند. اومد پسر هی غیج یصدا هوی

  

 رو ام بروبر دست به رهنیپ بود پاش یشلوار ریز فقط که پسر هی! ـــعیهـــ

 ... و میکرد نگاه بهم هیثان چند. کرد یم نگاه

  

 حکمم درو و میرفت رونیب یتند یسال منو و گرفت خودش یجلو رو رهنشیپ پسره

! کخــا. میرفت پسرا خوابگاه داخل که سرمون تو خـاک! خدا یا ، یعنی. میبست

 .میاومد رونیب شوک از تا میموند در به هیتک هیثان چند یسال و من

 

 دار خنده پسره افهیق چقدر که آخ. خنده ریز میزد!!! هـــر ، و میکرد نگاه بهم

 ات میبخواب میرفت یتند و شد تموم یسال و من یها خنده باالخره! هــــر. بود

 .میوردین بار به یخرابکار دوباره

 



 

 

☆☆☆ 

 

 !!! توروخدا. پاشو دفعه نیا توروخدا الیل: یسال

 ! شم ینم پا. نکن اصرار _

 نم ینش داریب اگه. میدار زیانگ شگفت موجودات و جانوران کالس امروز الیل+ 

 . ذارم یم جا رو تو و رمیم

 . خداحافظ ، باشه _

 دست از رو یادیز یزایچ یبمون جا کالس از اگه باشه ادتی فقط. رفتم من+ 

 . رمیم من گهید خب! اژدها دنید مثل. یدیم

  اژدها؟: گفتم و دمیپر خواب از

 . دنینم ادمونی اژدها درمورد که اول جلسه. کردم ت مسخره+ 

  هن؟ _

 ! رمیم دارم منم. کالست سر برو پاشو دیپر سرت از خواب که حاال+ 

 . باشه _

  

 دلت هک زشونیتم العاده فوق ییدستشو یتو اونم. شستم رو صورتم و دست شدم پا

 !نیخودتون هم چندش. یبخواب یببر بالش و پتو هی وسطش یبر خواست یم

 



 

 

 تونستم باالخره. بودم گرفته رو جلدشون یسانت ۹ چسب با که کتابام کل نیب گشتم

 و میستد فیک ته کردم شوتش. کنم دایپ رو زیانگ شگفت موجودات و جانوران کتاب

 .برداشتم هم کنم کار باهاش نبودم بلد اصال که پر قلم

 

 کنار کارتکس یرو. بستم ردام به هم رو وونکالویر عقاب آرم ، دمیپوش هم ردا

 راه مون کالس سمت و کردم حفظش عیسر. بود نوشته رو ها کالس مکان تختم

 .افتادم

 

 یم ها سبزه یرو دونه دونه که دمید رو ها بچه هاگوارتز محوطه به دمیرس یوقت

 دهید راحت یلیخ همه نیب شیمشک یموها. دادم صیتشخ دور از رو یسال. نشستن

 نیا معلم. نشستم کنارش.داد تکون دست هم یسال. دادم تکون دست براش. شدیم

 .دیرس راه از بود خانم کی که درس

 

. هاست شاخ تک درمورد ما درس نیا. هستم یدیگر پرفسور من: گفت و کرد سالم

. نیعال هیاول یها درس یبرا هستن یآروم العاده فوق واناتیح ها شاخ تک چون

 دهش ادیز ها شاخ تک تعداد یبیعج طرز به روزها نیا. داره هم گهید لیدل هی البته

 . کرده تر راحت شما به اونا یرفتارها آموزش یبرا رو ما کار خب و

 

 .داد مون نشون و اورد خوشگل یلیخ شاخ تک کی یدیگر پرفسور بعد

 



 

 

 . دیکن لمسش و دیایب دیتون یم: یدیگر پرفسور

 

 . دبو نرم بدنش. بود بایز یلیخ یلیخ. کردم لمس رو بدنش و رفتم جلو عیسر

 

  ؟یبش سوارش یتون یم ال؟یل: یدیگر پرفسور

 . بشم اسب سوار ستمین بلد یحت من آخه بشم؟ سوارش من جانم؟ _

 . هستن ها اسب از تر آروم یلیخ ها شاخ تک! کن امتحان: یدیگر پرفسور

 

 . ودب کوچولو شاخ تک کی. بود اسب از تر کوتاه. شدم سوار شاخ تک یرو ناچار به

 

 . کنه پرواز تا بزن کمرش به آروم ضربه هی: یدیگر پرفسور

 

 هی! نه نه. بود مایهواپ مثل یوا. شد بلند نیزم یرو از آروم. کردم رو کار همون

 تک هب دوباره. دمیکش یم نفس تند تند جانیه از! بهتر یلیخ ، اون از بهتر یزیچ

 فاصله یتو بود جوان شاخ تک هی چون. کرد ادیز رو پروازش سرعت. زدم شاخ

 و کردیم پرواز ها سربچه یباال فقط شاخ تک. کردیم پرواز نیزم از یمتر ۹ بایتقر

 . وفتمین که بودم گرفته رو نرمش یها الی سفت. خورد یم چرخ

 



 

 

 که دمیکش یقیعم نفس و کردم باز رو دستام اسکوال نیع. کردم احمقانه کار هی اما

 چرا من وا؟. کردم باز رو هام چشم یتند. شد یخال رمیز کردم احساس ...کهوی

   ستم؟ین شاخ تک یرو

 بوم!

 . اومدم فرود نیزم یرو یبلند یصدا اب 

 همه. هیگر ریز زدم! مــردم! مــامــان! گردنم یآ! کمرم یآ! دستم یآ

. دیدو مانگو سنت مارستانیب سمت و کرد بغلم یدیگر پرفسور. شدن جمع دورم

 مهه چرا اصال کردم؟ باز رو هام دست چرا. قشنگم گند از نمیا. امروز جلسه از نمیا

  وفتن؟یب من یبرا دیبا بد یها اتفاق

  

 من؟ چرا

  

 !!! مامــان. کنه یم درد دستم ، مامان یآ ، مامان یوا _

 نه؟ ای یش یم خفه قهیدق دو: یپامفر خانم

 !!! دســــتـــم _

 . نک تحمل رو امشب هی فقط. یشیم مرخص فردا تا ، گفتم که بهت: یپامفر خانم

 ! تــونـم ینـمـ _

  



 

 

 تا چند و ادتیع اومد هم یسال. مردم یم داشتم که یوا. کردیم درد بدنم کل

 من ، بود شکسته چپم دست فقط شکر رو خدا! اومد یسال فقط البته. اورد شکالت

 .  شدم نخاع قطع کردم فکر

  

 مالش رو دستم کمی. رفت رونیب اتاق از یپامفر خانم باالخره که بود شب مهین

 اثر آروم آروم داره داده بهم یپامفر خانم که ییدارو کردم یم احساس. دادم

 . کنهیم

  

 یتو برم یمهتاب شب اون یتو گرفتم میتصم. بود زونیآو گردنم از دستم. شدم بلند

 . دمیپوش اطیاحت با رو پالتوم. بزنم قدم هاگوارتز محوطه

  

 هاگوارتز محوطه. رفتم رونیب هاگوارتز قلعه از ، مارستانیب در سمت افتادم راه

 نآسمو به و دمیکش دراز چمن یرو ؛ نشستم درخت هی ریز رفتم. بود خلوت کامال

 . کردم نگاه

  

 گل.چرخوندم کامل رو سرم. زدیم برق که دمید چشمم گوشه از یمشک زیچ هی

  ؟یمشک

  

 یکس. بود درخت ریز تنها که یمشک رز گل اون وجود با خصوصا! ابهی کم یلیخ

  بود؟ نجایا یاتفاق گل نیا ای ام یمشک رنگ عاشق من دونست یم



 

 

  

 !  یلــیخ. بود ناز یلیخ! نمشیبچ ومدینم دلم. گل سمت رفتم آروم

 نگام داره نفر هی کردم احساس ، اما. کنم نوازشش که بردم رو راستم دست آروم

 ! یچکیه. چرخوندم سرمو عیسر. کنهیم

  شدم؟ یاالتیخ نکنه

  

 ! خآ ، گل سمت بردم رو دستم. نمشیبچ شدم وسوسه. برگشتم گل سمت دوباره

 . دیچک گل ساقه یرو دستم از خون قطره هی. کرد زخم رو دستم گل یخارها

 ! یلعنت. ادیب بند تا دمیمک رو دستم خون

  

 هرفت فرو گل شهیر به خون قطره! نه. بود شده دیناپد خون قطره کو؟ خون قطره

 . بود

 . شدیم رنگ کم داشت یمشک گل

 ! رهیت یخاکستر اول

 ! یمعمول یخاکستر بعد

 ! رنگ کم یخاکستر بعد

 !دیسف بعد و

 



 

 

 یم ازش خون انگار. بود قرمز گل شهد ، زدم زل گل به فته؟یم داره یاتفاق چه

 از. ومدیم باال و دیجوش یم خون گل یها گلبرگ داخل! شد گرد چشمام. دیجوش

  فته؟یم داره یاتفاق چه. افتادم نیزم به ترس

  

 . شو دور. شو دور گل اون از: گفت نفر هی هوی

  

  فته؟یم داره یاتفاق چه ایخدا ه؟یک یصدا نیا

  

 !!! شـــو دور.... : 

  

 فخال بر شد باعث که داشتم لجبازگونه حس هی انگار. خورد تکون ترس از بدنم

 یاصد. کنه یرنگ رو دستم گل یتو خون و بزنم دست گل به آشنا نا زن اون حرف

 !اومد یسال

  

  ؟یکنیم کاریچ جا نیا الیل ، الیل: یسال

 . بزنم قدم اومدم _

  شه؟یم عوض رنگش داره چرا گل نیا ، گل نیا: یسال

  



 

 

 داشت دوباره گل رنگ. بود شده دیناپد گل داخل خون. چرخوندم رو سرم یتند

 ! نه. شدیم یمشک

 ! شدیم قرمز داشت

 یم پوشش رو گل یها گلبرگ داشتن باهم یمشک و قرمز رنگ کردم دقت که خوب

 !دادن

  

 ! میبر ایب. ندارم بهش یخوب حس من ه؟یگل چه گهید نیا ، الیل: یسال

 . بهیعج انقدر چرا گل نیا نمیبب خوام یم. نه _

 ! خدا یوا+ 

  

 نگر مخلوط از بود یگل ، بود بایز چقدر. شدیم بزرگ داشت گل. کردم نگاه گل به

 .دیکش رو دستم یسال. بود ترسناک اما! یمشک و قرمز

 

 !گهید ایب. میبگ دامبلدور پرفسور به رو موضوع نیا دیبا الیل: یسال

 

 رو یعطر یبو. دمییبو رو بود دستم کف اندازه حاال که گل اون یسال به توجه یب

 . دمییبو قیعم رو گل. بودم عاشقش که دادیم

 

  ست؟ین بایز گل نیا واقعا ، یسال _



 

 

  شد؟ عوض رنگش چرا اما. خوشگله واقعا آره: گفت و شد میتسل یسال

  نه؟ ، هییجادو گل هی دیشا _

 . دیشا+ 

  

 ههمرا کردم احساس. کردم لمس رو گل. بود پالتوم نیآست یرو یسال دست هنوز

 وطسق داشتم! نه. هستم خلع وسط کردم احساس. شدم دهیکش گل داخل به یسال

 هم در یها شاخه یرو محکم که بود نیا دمیفهم که یزیچ نیآخر. کردم یم

 .افتادم بیعج یاهانیگ دهیچیپ

 

☆☆☆ 

 

 .اومدم هوش به نفر دو پچ پچ یصدا با

  

  برادر؟ یکن کاریچ باهاش یخوا یم االن... : 

 یک با بشه شیحال احمقش پدربزرگ اون که ارمیب سرش ییبال خوام یم... : 

 . طرفه

 هم رو پدربزرگش یحت اون که بندم یم شرط فهمه؟ یم یچ دختر نیا االن... : 

 . شناسه ینم

 . دهیشن ازش ییزایچ هی حداقل شناسه؟ ینم چطور... : 



 

 

 داد؟ یرانیا خانواده هی به و برد رو اش نوه خرفت رِیپ اون یدون ینم مگه... : 

 رو پدربزرگش کجا از دختر نیا پس. نداره وجود جادوگر که هم رانیا یتو

  بشناسه؟

 رو دختر نیا من! رمیبگ انتقام ازش دیبا من. خواهر نداره یربط من به... : 

 . کنم یم بدبخت

  نه؟یشیم کاریب دامبلدور یکرد فکر... : 

 کار نیهم. نهیکروال همون الیل دونه ینم اون. گرفتم نظر ریز رو دامبلدور من... : 

 . کرده راحت مارو

 . قرنه جادوگران نیبزرگتر جزء اون مثال. ستین دیبع یچیه دامبلدور از... : 

 . بشنوم رو هات غرغر خوام ینم. گهید بسه... : 

 مثل گهید. ستمین من بعد به نیا از پس! برادر باشه خب یلیخ ؟یجد عه؟... : 

  ؟یدیفهم. کنم ینم کمکت شهیهم

 . یارینم طاقت! هه... : 

 !باش مطمئن. ارمیم طاقت دفعه نیا... : 

 

 . میکن فیتعر و مینیبب... : 

 ! باشه... : 

  



 

 

 یسال و من به که اومد یکس یپا یصدا بعد. اومد در هی شدن بسته و باز یصدا و

 بخاطر شکستم دست. کردم یم حس بازوم یرو رو یسال دست. شد یم کینزد

 چشم دیچیپ پهلوم یتو که یدیشد درد با .بود شده خوب کامال یپامفر خانم یدارو

 ! بود زده لگد من به یعوض اون. اومد بند نفسم و شد گرد هام

  

  ؟یشینم بلند چرا ، گهید پاشو... : 

  

 با که ودب جوان نسبتا پسر هی. کردم نگاه بهش ترس با. کرد بلندم و دیکش رو بازوم

 . کرد یم نگاه بهم پوزخند

  

  ؟یهست یک گهید تو _

 . جاناتان یجان دختر یفهم یم یزود به! هه هستم؟ یک من من؟... : 

 . دِیمج من پدر اسم ه؟یچ منظورت ؟یچ _

. نیشب گوشه اون برو ، فتیب راه. ستین نطوریا که واقع در. گفتن بهت جور نیا... : 

 ! برو

  

 : گفتم و گرفتمش بغلم یتو. یسال طرف دمیدو. اومد یسال ناله یصدا

  ؟یشنو یم رو صدام خوبه؟ حالت ؟یخوب یسال ؟یسال _

 . کنه یم درد چقدر سرم یوا ، سرم یوا ، الیل: یسال



 

 

  

 . داد مالش رو هاش چشم. نشست و شد بلند آروم آروم یسال

  

  ه؟یک گهید نیا... : 

 . دوستمه ، عه ، عه _

  نکشتمش؟ حاال تا چطور! هه اومده؟ تو همراه دوستت دوستته؟... : 

  ه؟یچ منظورت ؟یچ _

  

 و تگرف رو قشی. اومد یسال سمت بکنه؟ خواد یم کاریچ. کردم نگاه بهش ترس با

 یم غیج یسال. گرفتم سفت رو یسال دست و دمیکش غیج. دیکش خودش دنبال

 .  کنه آزاد رو قشی کرد یم تقال و دیکش

 

 سرپ اون. بود شتریب ما از یلیخ پسر اون زور. نداشت دهیفا هامون کار از چکدومیه

  تمساحه؟ یصدا نیا ، نیا ، یصدا ، یصدا. کرد باز بود نیزم یرو که یچوب در هی

  

 اب ، افتاد عقب یقدم پسر اون. دمیکش محکم رو یسال دست و زدم غیج! من یخدا

 ! اومد کمینزد. کرد نگاه من به اخم

 



 

 

 با و گرفت رو یسال گردن. شدم پرت اتاق گوشه محکم که زد شکمم به یمحکم لگد

 متس و دمیکش یبلند ادیفر! بود تمساح از پر که ییجا اون داخل کرد پرتش سر

 .دمیدو یسال

  

 کمر تمام تمساح پوزه که یحال در بود یسال دمید که یا صحنه نیآخر ، نیآخر

 ترس از یاشک و بود کرده دراز دست من سمت یسال. بود گرفته بر در رو یسال

 ردمک نگاه یآب به زده شوک! دیپاش صورتم به که یخون ، بعد و. بود چشمش کنار

 . بود شده یسال خون از پر که

  

 !!! یسالـــ! من یخدا ، یسال ، یسال

 نیبهتر! یسال. کنم ینم باور!!! یسال. کردم یم هیگر خون. زدم زجه. زدم زار

  مرده؟ اون مرده؟ حاال ، حاال! دوستم

  

 با که یعوض پسر اون به کردم حمله کیستریه حالت با و دمیکش یخراش گوش غیج

 رو گردنش خون که گرفتم گاز سفت اونقدر رو گردنش. کرد یم نگاه بهم پوزخند

 . کردم حس دهنم یتو

 

 . کردم تف رو خونش نفرت با و رفتم عقب

 ینم انگار. نموند برام یتوان گهید که کردم حمله بهش اونقدر و کردم حمله دوباره

 . کرد یم دفاع فقط چون بزنه بیآس بهم خواست



 

 

 

 ، یسال. زدم زار و پوشوندم رو صورتم هام دست با و افتادم نیزم به یحال یب از

 !!! من مثل ارزش یب آدم هی بخاطر! من بخاطر. مرده االن یسال

 

  چــرا؟؟؟ ؟یکشت رو یسال چرا. فطرت پست آشغال! یعوض: زدم ادیفر

 . بود یاضاف چون... : 

 !نــبود. نبود اضافه یسال _

 

 .شدم هوشیب یحال یب از که دمیکش غیج اونقدر. دمیکش غیج و

 

 ☆☆☆ 

 

 ... تو ، تو ؟یکشت رو دوستش! من یخدا دوستش؟ ؟یکرد کارشیچ گورو؟... : 

 . بزن حرف کمتر. ندارم رو ت حوصله گهید ، سیگر: گورو

  !وقت چیه. بخشه ینم تورو وقت چیه دامبلدور ؟یکرد کاریچ یفهم یم: سیگر

  دارم؟ ازین خرفت ریپ اون دنیبخش به من مگه. نبخشه: گورو

 شاگرداش از یکی به کنه ینم تحمل دامبلدور. کشه یم رو تو اون! احمق: سیگر

 . زادست مشنگ هی دختر اون نکهیا خصوصا. برسه بیآس

  بکشه؟ رو ما شهیم مگه: گورو



 

 

 ! بختبد ، یبدبخت تو! هه. یدینچش رو دامبلدور انتقام حاال تا نکهیا مثل: سیگر

 ارکیچ حاال ، حاال. باشه حساس حد نیا تا دامبلدور کردم ینم فکر من ، من: گورو

  کنم؟

 . میکن فرار دیبا: سیگر

  کنم؟ کاریچ رو نیکروال تالش؟ همه نیا بعد ؟یچ: گورو

  ؟یفهمیم. شدم خسته انتقام از گهید منکه. کن ول رو دختر اون: سیگر

  هان؟. رفته ادتی رو زیچ همه نکهیا مثل: گورو

 بخو یزندگ هی همه مثل خوام یم من! گهید کن بس. کنمیم خواهش گورو: سیگر

 . باشم داشته

 . یبد دست از رو جونت که باشه حواست لحظه هر اما. برو خب یلیخ: گورو

  ؟ینبرد نیب از رو اون تو مان؟یپ اون: سیگر

 ! نه: گورو

 ! لعنت ، گورو تو به لعنت: سیگر

  

 ی هگوش از یاشک یسال آوردن ادی به با. بودم کرده ضعف. بودن باز مهین هام چشم

 آروم و گردنم ریز انداخت رو دستش. اومد من سمت به سیگر. دیغلت نییپا چشمم

 . نشستم حال یب. کرد بلندم

  

 . بگو گرسنته اگه ؟یا گرسنه خوبه؟ حالت: سیگر



 

 

 . دونم ینم _

 . رفته در من دست از برادرم کنترل. متاسفم دوستت یبرا: سیگر

 . نداره یا دهیفا چیه تو بودن متاسف _

 

 کیزدن بهم گورو. ارهیب غذا برام کنم فکر تا رفت و شد بلند یحرف چیه یب سیگر

 .شد

 

  ؟یخوایم من از یچ: دمیپرس

 . خوام یم جاناتان جک زتیعز پدربزرگ از. خوام ینم یزیچ تو از: گورو

. نیانریا من پدر و مادر. مرده من پدربزرگ! یگرفت اشتباه تو بگم؟ یزبون چه به _

  ؟یفهم یم

 . یببند رو دهنت بهتره یدون ینم یچیه که تو! هه: گورو

! دیجد یبال یشد هم تو حاال. دمیکش زجر یکاف اندازه به من. برم بذار! کن ولم _

 پدربزرگ از یکاف اندازه به ، یکرد یزندان نجایا رو من ، یکشت رو دوستم تنها

 ! کن ولم گهید. یگرفت انتقام میالیخ

   ؟یکنیم مسخرم: گورو

 . کن فکر یدار دوست که هرجور _

 



 

 

 دییسا هم یرو رو هاش دندون گورو. کرد صداش سیگر که سمتم برد ورشی گورو

 رونیب سیگر! کیاست کهیت هی. گذاشت جلوم رو غذا ینیس سیگر. رفت عقب و

 یجلو هنوز یسال مرگ. خوردیم بهم حالم! خوردن به کردم شروع زور به. رفت

 . بود هام چشم

 

. مبرداشت خوردن از دست کو؟ میدست چوب ، میدست چوب. افتاد ادمی یزیچ هی هوی

 ! ستین میدست چوب! من یخدا. ستین میدست چوب. بمیج سمت بردم دستم

 

 ؟؟یکرد کاریچ رو میدست چوب: گفتم و کردم گورو به رو

 . افتاد ادتی زود چه! هه: گورو

  کو؟ میدست چوب! نزن حرف _

 : ...گورو

  ؟یشد الل _

 . نزن حرف یگفت خودت فقط! نه: گورو

  کو؟ میدست چوب بگو آدم نیع: گفتم حرص با

 ! داره شرط: گورو

  ؟یشرط چه: گفتم و کردم اخم

 ! گمیم رو تیدست چوب یجا من وقت اون. بده جواب من یمعما به: گورو

  ؟یچ درباره معما؟ _



 

 

 ! یقیموس: گورو

 کیدنز از هم یقیموس لهیوس هی حاال تا من ؟یکرد فکر یچ خودت با تو ؟یقیموس _

 . بدم جواب معما به شون مورد در بخوام نکهیا برسه چه دمیند

. یهست یووونکالیر هی مثال تو بعدشم. بوده معرکه ستیانوئیپ هی تو پدربزرگ: گورو

 ! نداره یکار برات معما

  ؟یچ ندم جواب اگه! خدا یا _

 . یاریب در زمیعز یها تمساح حوض از رو یسال یها استخوان دیبا: گورو

  ؟یکن تیاذ رو هیبق ادیم خوشت ؟یدار مشکل ، یروان کهیمرت _

  نه؟ ای یکن یم قبول: گورو

  ه؟یچ معمات خب _

 شینیبب یتون یم نه که هیساز چه اون ، خب: گفت لذت با و زد بهم رو دستاش گورو

 یرکسه اما ست ساده گرفتنش ادی! شیبشنو یتون یم اما. یکن لمسش یتون یم نه

 بهت یمادرزاد دیبا و گرفت یکس از شهینم رو ساز اون. رهیبگ ادی رو اون تونه ینم

  ه؟یچ اون خب؟. باشه دهیرس

 

 ! یلعنت ه؟ییمعما چه گهید نیا

 

 ! بده فرصت رو روز نصف هی حداقل ؟یدینم فرصت بهم _



 

 

 معما نیا بخاطر سیگر و من ، باشه ادتی رو نیا اما! باشه. خوب یلیخ: گورو

 ! ستین یا ساده یمعما پس. میبد دست از رو مون جون بود کینزد

  رون؟یب یبر شهیم. باشه خب یلیخ _

 

 کیکوچ تخت هی. بود دهنده آزار و سفت موکت با اتاق هی. رفت رونیب اتاق از گورو

 . نداشت هم پنجره هی یحت! ساده کامال. بود دیسف وارشید. یعسل هی و

 

 جاک از من کدوم؟ ه؟یجور نیا یساز کدوم آخه ، آخه. کنم فکر معما به دیبا ، معما

 !خدا یا بفهمم؟ رو جوابش

 

 ، گچن ، انویپ ، تاریگ م؟یدار ساز نوع چند ما! کردم فکر ، کردم فکر کردم، فکر

 ... و سنتور ، تار سه ، ولونیو

 

 ست ساده یلیخ اگه ه؟یچ پس. کرد شون لمس شهیم هم شنیم دهید هم نایا همه

 هی. تسین جامد ساز اون نکهیا مثل ره؟یبگ ادی رو اون تونه ینم یهرکس چطور پس

  ه؟یساز چه پس! ستین لهیوس

  

 لب ریز. دمیکش دراز. نداشتم رو معما ی حوصله وقت چیه من. اومد درد سرم

 : کردم زمزمه رو عالقم مورد آهنگ

Here I go  



 

 

  کنمیم شروع دوباره

Here I go  

  کنمیم شروع نو از

Feel better now  

  دارم یبهتر احساسِ االن

Feel better now  

  دارم یبهتر حسِ حاال

Here I go  

  کنمیم شروع دوباره

Here I go  

  کنمیم شروع نو از

It’s better now  

  شد بهتر االن

Feel better now  

  دارم یبهتر احساسِ حاال

Do you remember when we fell under  

  ادته؟ی رو میکرد یم یدرموندگ احساسِ که ییوقتا اون

Did you expect me to reason with thunder  

  ارم؟یب لیدل برات برق و رعد سرعت به یداشت انتطار ازم

I still remember when time was frozen  



 

 

  ادمهی رو میبود شده یروزمرگ دچار که ییوقتا اون هنوز

What seemed forever was just a moment  

 ... فقط مونهیم یباق ابد تا ومدیم نظر به که یزیچ

  

 یم یکس نه نشونیب یم یکس نه نایا! صدا ، آواز!!! معماعــه جواب ، نیا ، نیا

 اون که یشرط به ست ساده گرفتنش ادی! دشیشن شهیم فقط. کنه شون لمس تونه

 . باشه داشته یخوانندگ استعداد یمادرزاد شخص

 

. اشهب دهیرس بهت یمادرزاد خوب یصدا دیبا. گرفت یکس از بشه که ستین یساز

 . ردک باز درو تیعصبان با گورو. دمیکوب اتاق در به تند تند رفتم! خودشـــه

 . دمیفهم رو معما جواب: گفتم یخوشحال با

  ــشه؟یم یچــ ؟یچــ: گورو

 !صدا ، آواز _

  

 یزیمآ طنتیش لبخند و شد باز اخمش بعد! کردیم فکر داشت. کرد اخم کمی گورو

 . زد

 

  کو؟ میچوبدست حاال خب _

  ؟یچ: گورو



 

 

  کو؟ میچوبدست _

 . دونم ینم ، اممم+ 

 ؟یدونینم که یچ یعنی: زدم ادیفر

 

 . گذاشتم کجا رو تیچوبدست رفته ادمی. دونم ینم خب+ 

 . یبد بهم رو میچوبدست یداد قول تو _

 . نخوردم قسم که* کسیاست رودخانه به اما+ 

 ( ونانی در یا رودخانه)

  

. ردمک حل رو معما شرافتمندانه من. بود گرفته رو گلوم بغض گورو بودن یعوض از

 ! نداد رو میچوبدست اون... حاال و

  

 . یهست یعوض یلیخ! گورو بهت لعنت _

  

 . انداخت باال شونه یالیخیب با گورو

  

 خواهرم و من یآزاد حکم و گمیم پدربزرگت به رو معما نیا جواب من حاال: گورو

 خودش ضد به ش نوه از کرد ینم فکر وقت چیه پدربزرگت! هه. رمیگ یم رو

 . میکن استفاده



 

 

  

 !ستمین بابام ننه بچه من شدیم باورم کم کم داشت گهید

  

  گه؟ید یدیم رو میچوبدست  _

 . فرستم یم برات کردم داشیپ هروقت ، اممم: گورو

 . بده رو میچوبدست _

 ! خودت با کردنش دایپ اما. کجاست گمیم بهت+ 

  دستم؟ یدیم معما انقدر چرا!!! اَه _

 و مییمعما عاشق ما همه. دادن یم آموزش رو علم شدم بزرگ که ییجا چون+ 

 ! میباهوش العاده فوق

 وارد آدم اونجا حتما پس باهوش گنیم تو به اگه. دیباهوش چقدرم ، واقعا آره _

. کردم حل برات من یکن حل ینتونست هم معما هی تو آخه دِ. کردن صادر خر کردن

  باهوش؟ یگیم خودت به حاال

 خترد ، ییآتنا دختر بعدشم ، یجاناتان جک نوه تو نکهیا اول: گفت خشم با گورو

 ! یجاناتان یجان

  ؟یکنیم ولم حاال یراست. بباف شعر کم _

 ! یآزاد گهید تو ، آره: گورو

  

  کنه؟یم مسخرم. کردم نگاش شده گرد یها چشم با



 

 

  

  ؟یکن یم ولم یسادگ نیهم به چطور _

 . یخور ینم دردم به گهید تو حاال. خواستم یم رو میآزاد حکم فقط من: گورو

 . ممنون. آها: گفتم یا مسخره لحن با

  ؟یخوا ینم رو یسال یها استخوان تو فقط+ 

  

 . گرفت رو گلوم بغض یسال اسم گفتن با

 اتاق کف شد باعث بود یهرچ از ، یناراحت از ای ، بود یخال معده از ، بود ضعف از 

 . ارمیب باال

  

  مرگته؟ چه چته؟: گورو

  

 . بود شده بهتر حالم کمی. شدم بلند آروم

  

  نه؟ ای یخوا یم رو هاش استخوان: گورو

  نه؟ ای خواد یم قبر که باالخره. آره: گفتم بغض با

  



 

 

 یصدا کردم احساس! آب یتو ختیر و برداشت قرمز عیما هی. زد یپوزخند گورو

 . ومدین صداشون گهید یکل به کم کم. شد کم ها تمساح غرش

  

  ؟یکرد کاریچ _

 نیا در من حاال. هیسَم چون کنهیم دور متر 011 تا هارو تمساح عیما نیا: گورو

 نیا آب بعد. شدن یزندان گهید حوض هی یتو ها تمساح ، بندم یم رو حوض

 ته یسال یها استخوان. کنم یم یخال ستین توش یتمساح چیه حاال که حوض

 ! شهیم معلوم حوض

  

 به گورو. گرفتم رو خودم یجلو زور به. ارمیم باال دوباره دارم کردم یم احساس

 دونه دونه هام اشک. اورد رو یسال کهیت کهیت یها استخوان و رفت حوض داخل

 . ختنیر نییپا

  

  .گذاشتم توش رو یسال یها استخوان اشک با. اوردم در گردنم از رو گردنم شال

 ...هنوز. مرده یسال شهینم باورم هنوز ، هنوز

  

 کهنیا به کردم یسع. بستم گردنم دور و زدم گره محکم رو شال. افتادم هق هق به

 شده لیتبد شالم یتو یها استخوان به من بخاطر حاال شیمشک یموها اون با یسال

 . نکنم فکر

  



 

 

  کنم؟ دایپ رو میچوبدست دیبا کجا ، خب _

 .ایب دنبالم: گفت پوزخند با گورو

 

 . برد چیپ در چیپ یراهروها از رو من گورو. افتادم راه گورو دنبال

  

  م؟یریم کجا میدار _

 . پدرت شیپ: گورو

  ستم؟ین بابام و مامان دختر من یگیم هنوز تو یعنی ، یعنی ؟یچ _

 . یهست جاناتان یجان دختر تو. یستین صد در صد+ 

   ممکنه؟ چطور _

 هی هب تورو پدربزرگت نیهم یبرا افتاد خطر به تو جون کل در. هیطوالن ماجراش+ 

 . سپرد مکان نیتر امن ، رانیا یتو خانواده

  نظر؟ چه از ن؟یتر امن _

 یعیطب ماوراء موجود چیه نه و والیه نه ، آشام خون نه ، جادوگر نه رانیا یتو+ 

 . نداره وجود

  ستم؟ین بابام ننه دختر کنم باور چطور من یول. تابلوئه نکهیا _

  ؟یهست تیرانیا مادر هیشب تو+ 

 . نه _



 

 

  ت؟یرانیا پدر هیشب+ 

 . نه بازم _

 بچشون یعنی پس یندار یشباهت چیه بهشون یوقت تابلوئه. نزن حرف گهید پس+ 

 . یستین

 ! شدم قانع. یاوک _

  

 ینبدگ اتاق هی به وقفه یب رفتن راه ربع هی بعد. که شد ینم تموم راهروها اون اصال

 اتاق وسط که یا نهییآ یرو گذاشت رو من و خودش دست گورو. میدیرس شکل

  .ومدیم طلسم پرتاب یصدا دست دور از! وا. میدراورد سبز یفضا از سر هوی. بود

  

 ! هه. جاست نیا بودم مطمئن: گورو

  

. افتادم راه دنبالش و بردم باال رو ابروم یتا هی. زد یا روزمندانهیپ لبخند و

 هم طرف. بود جوون یکی و بزرگسال یکی! یجادوگر یردا با مرد دو به میدیرس

 مدست مچ گورو. بودن دراز یسکو هی یرو ؛ بود دوئل مثل ، کردنیم پرتاب طلسم

 گورو اما امیب رونیب پشتش از که کردم تقال. کرد میقا سرش پشت رو من و دیکش رو

 :گفت و نذاشت

 

 . ننیبب تورو خوام ینم فعال! سایوا سرم پشت: گورو



 

 

  

 اخم دید رو گورو یوقت بود بزرگسال که یمرد اون. سادمیا سرش پشت آروم

  .گرفت گورو طرف به رو شیچوبدست و دیپر نییپا سکو از. کرد یوحشتناک

  

 نیهم تونم یم که یدونیم خوب خودت ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو: بزرگسال مرد

 .کنم ت کهیت کهیت االن

 

  ؟یدار خبر آتنا از ، یراست! بداخالق چه. اوه اوه: گورو

 . نداره رو من دنید فرصت. ست الهه هی اون: بزرگسال مرد

 ...تراشش خوش اندام ، گرمش بدن یبرا شده؟ تنگ براش دلت: گورو

 قطف آتنا. نبوده یا رابطه ما نیب که یدونیم خوب خودت! شو خفه: بزرگسال مرد

 . ارهیم ایدن به رو یا بچه مرد هی به کردن فکر با

  ؟یدار دوسش ، اصال ؟یدار خبر زتیعز دختر از ، خب یلیخ ، خب یلیخ: گورو

 نیا از هدفت بگو باشم؟ نداشته دوستش شهیم مگه. دخترمه اون: بزرگسال مرد

  ه؟یچ ها حرف

  کجاست؟ االن دخترت: گورو

 . رانیا برد رو اون پدرم! رانیا یتو: بزرگسال مرد

  

  ه؟یچ منظورش ؟یچ



 

 

  

  رفته؟ هاگوارتز به یدون یم: گورو

 . نبود حواسم چطور! من یخدا. 00 چندسالشه؟ االن اون ؟یچ: بزرگسال مرد

 ادتهی. یداشت دوست رو رنگ نیا چقدر ادته؟ی رو یمشک گل: پوزخند با گورو

  زدم؟ گولت چطور

  ؟یکرد کارشیچ کجاست؟ دخترم... دا یربط چه نایا ؟یچ که خب: بزرگسال مرد

 ! جاست نیهم دخترت. باش آروم: گفت و زد قهقه گورو

  

 رو پدرم بگم تر راحت ای بزرگسال مرد اون تونستم باالخره من. رفت کنار گورو و

 !!! :/( بود پیت خوش چقد... مایخودمون. )نمیبب

  

   ن؟یکروال کِر؟: پدرم

  

 ، چقدر! بود هشیشب هام چشم چقدر ، یعنی. بود من هیشب هاش چشم چقدر ، چقدر

 . بود "مهربون" نگاهش چقدر

 هب جانیه و یخوشحال از و برم فرو بابام آغوش به شد باعث ، یزیچ هی ، یحس هی

 . اومدم رونیب پدرم آغوش از. فتمیب هیگر

  

  ؟یکنیم کاریچ نجایا تو کِر؟: پدرم



 

 

  ؟یمن پدر واقعا تو ؟یمن پدر تو _

  ؟یکنینم باور تو+ 

  ؟یبود کجا سال همه نیا پس _

 ! ییکجا دونستم ینم+ 

 . رانمیا من یدونست یم تو یول _

 . ییکجا قایدق دونستم ینم اما+ 

 . ستین کننده قانع نیا_

  ؟یدلخور ازم االن تو+ 

 دچق اعصاب یب مادر هی و زن کتک پدر هی نیب یزندگ ؟یکنیم فکر یچ خودت _

  خوبه؟ یزندگ هی یهرزگ و پسر دوست هزار داشتن کنندست؟ دواریام

 ، گرفت رو میتصم نیا پدربزرگت! بود تر امن برات جا اون اما. کنمیم درکت+ 

 . برد رانیا به تورو پدربزرگت

  ؟یداشت ینقش چه میزندگ یتو تو پس! پدربزرگ ، پدربزرگ ، پدربزرگ همش _

  

 . موند ساکت پدرم

  

  شد؟ تموم دعواتون: گورو

 . باش ساکت یکی تو: پدرم



 

 

 . گورو یبد رو میچوبدست بود قرار _

  ؟یهست تیچوبدست فکر یتو هنوز تو: گورو

  توئه؟ دست کِر یچوبدست ؟یچ: پدرم

 . دهینم بهم و آره _

 یم درستش االن. رهیبگ رو تو یچوبدست خواد یم نداره یچوبدست چون: پدرم

 . کنم

  

  "ارموسیاکسپل": گفت و گرفت گورو سمت رو شیچوبدست پدرم

  

 میدستچوب. داد بهم رو میچوبدست لبخند با پدرم و افتاد پدرم دست به میچوبدست 

 . گذاشتم بمیج یتو رو

  

 جهتتو یزیچ هی ، یراست: گفت و شد بلند حرص با بود افتاده نیزم یرو که گورو

 !من حکم ، جاناتان خون از نفر هی دنیدزد کنه؟ینم جلب رو

  ؟یکرد حل رو معما تو! کِر ، من یخدا: پدرم

  کردم؟یم حل دینبا ، خب ، اوم ، اِاِاِاِ _

 ! ذارم ینم ، یبر در ایراحت نیا به ذارم ینم! گورو یهست یعوض هی تو: پدرم

 ! دیباش مطمئن. دیکن محکومم که دمینم دستتون بهونه گهید منم: گورو

  



 

 

 . شد دیناپد و زد بشکن هی و

  

  کردم؟یم حل رو معما اون دینبا ، بابا _

 در علم از اون. بود کرده انتیخ انجمن به اون. یکرد یم حل دینبا ، آره: پدرم

 یتوق تا بود کرده اِسارت به محکوم رو اون پدربزرگت. بود کرده استفاده مرگ راه

 رد که یشخص یبرا نه اما بود آسون که ییمعما. بده رو معما هی جواب بتونه که

 ! جاناتان خون از یکس ای بود شده لیالتحص فارغ که یکس یبرا. اونه سطح

  ؟یچ همه به زدم گند من یعنی _

 . نکن ناراحت رو خودت. ستین مهم+ 

  کنم؟ کاریچ دیبا االن _

 . هاگوارتز یگرد یم بر+ 

  ام؟ینم شما با من یعنی ؟یچ _

 . یبرگرد دیبا و ینبود مدرسه وقته یلیخ تو! نه+ 

 . باشه. آها _

 . کن حبس رو نفست: گفت و گرفت رو دستم پدرم

  چرا؟ ها؟ _

  

 یجلو ، بعد و دمید زایچ نیا و ابونیخ تا چند ، رفت حلقم یتو یدیشد باد هوی

 .بودم هاگوارتز دروازه



 

 

  

  االن؟ شدیچ هن؟ _

 . میشد ظاهر و بیغ: پدرم

 . آها _

  خوبه؟ حالت تو+ 

 . آره _

  خوره؟ینم بهم حالت+ 

 . نه _

 ! بهیعج+ 

  داخل؟ میبر چطور حاال _

 . گمیم دامبلدور به یپات تله با+ 

  هن؟ _

  

 حرف صدا یب داشت انگار. زد لبخند بعد و کرد اخم کمی بست رو چشماش پدرم

 ور در بعد و میشد داخل. کرد باز رو دروازه درب و دیکش رو دستم پدرم بعد! زدیم

 . بست

 



 

 

 که کردمیم ذوق حاال هاگوارتز  از یدور همه نیا بعد. قلعه داخل میرفت حرف یب

 دامبلدور اتاق به. بود یخال راهروها بود ناهار وقت و روز مهین چون. برگشتم

 ! دیکش آغوش در رو پدرم. بود اومده نییپا اتاقش یها پله از دامبلدور. میدیرس

  

 ! یمیقد دوست ، آلبوس: پدرم

 ! یکرد پا و دست یشهرت خودت یبرا خوب ، یجان: دامبلدور

  

 .دنیخند هردو و

  

 کجا ماش کجاست؟ یسال ؟یکنیم کاریچ نجایا تو ، الیل: گفت دید رو من که دامبلدور

  د؟یبود

 ...من,  اِاِاِ _

 !نیکروال. دخترمه اون: پدرم

 

 . بود شده گرد دامبلدور یها چشم

  

 ، پس! نداره وجود رانیا یتو یجادوگر چیه. زدم یم حدس دیبا من: دامبلدور

  کجاست؟ یسال پس

  



 

 

 رو یسال یها استخوان و کردم باز رو گردنم شال. شد جمع چشمام یتو اشک

 . دادم نشون

  

 ! نیمرل بر پناه ، نه ، نه: دامبلدور

  بوده؟ گورو کار: گفت و کرد نگاه ها استخوان اون به رتیح و وحشت با پدرم

 . انداخت تمساح حوض یتو رو یسال. آره _

 یکار هی دیبا یجان. کنمینم تحمل رو جادوآموزم مرگ. کنمینم تحمل: دامبلدور

 ! بوده شما انجمن ریتقص. یبکن

 هی دیبا. بده خبر جادو و سحر ریوز به توهم دمیم خبر انجمن افراد به من: پدرم

 ! میبد لیتشک جلسه

  کنم؟ کاریچ من _

 . یگینم یزیچ کس چیه به ماجرا نیا از و خوابگاهت به یریم تو: پدرم

 هصحن من. دوستمه قاتل درباره جلسه نیا. باشم جلسه اون یتو خوام یم هم من _

 ! دمید رو تیجنا

 ! خوابگاهت به یریم تو: پدرم

  چرا؟ _

 ! گهیم پدرت چون: پدرم

 ! رمینم خوابگاهم به من. دمیکش دکی رو اسمش فقط داشتن پدر از من _

 . لتهیم هرجور: پدرم



 

 

 

 رفت؟ کجا هن؟. شد بیغ و

 

 ! نباش نگران. کنه یم عادت تو به پدرت: دامبلدور

  

 و رفتم خوابگاهم به یناچار سر از. شد یخط خط اعصابم! شد بیغ هم دامبلدور و

 .دمیخواب

 

 ورم و دور چرا. کردم باز رو هام چشم آلود خواب اطرافم یها همهمه یصدا با

  "!شد داریب الیل ، ها بچه یه": گفت که اومد یدختر یصدا هوی شلوغه؟ انقدر

  

 کل کنم فکر یعنی. کردم باز یتند رو هام چشم بود؟ یک یصدا نیا جــان؟

 . نشستم آلود خواب! زدنیم زر و بودن شده جمع دورم ها یوونکالویر

  

  د؟یشد جمع دورم چرا چطونه؟: گفتم

  کجاست؟ یسال ؟یبود کجا ؟یخوب الیل: گفت یدختر هی

 . مرده اون. ستین مون نیب گهید ، خب ، یسال. بگم یچ دونمینم. خوبم _

  ؟یگیم یچ یفهم یم مرده؟ ؟یچ... : 

 ! دیباش مطمئن. دهیم خبر ها بچه همه به دامبلدور. فهمم یم آره _



 

 

 . هیگر ریز زد و! من یخدا مرده؟ چطور یسال... : 

  

 نییپا رو سرشون ناراحت و متاثر هم هیبق. هیگر ریز زدن هم گهید نفر چند و

 . بودن انداخته

  

  د؟یشناسیم گورو اسم به یکس شما _

 سیگر اسم به دوقلو خواهر هی که یهمون گورو؟: گفت نلسون ناین اسم به یدختر

  داره؟

  ش؟یشناس یم! همون ، آره _

  ؟یشناس ینم رو اون تو یعنی. من یخدا: ناین

 . شناسم ینم! نه _

 آدم هی اون. بوده جادو عالمان انجمن یتو اون. وحشتناکه آدم هی اون+ 

 ! خطرناکه

  کرده؟ کاریچ مگه _

 هزند زنده رو بودن یاضاف نظرش به که ییکسا و هاش دشمن کرده؟ کاریچ! هه+ 

 کس چیه از اون. انداخته یم تمساح حوض یتو ، زدهیم آتش ، کرده یم یسالخ

 ! جاناتان جک یکی و دامبلدور یکی! نفر دو از ریغ ترسه ینم

  چرا؟ _



 

 

 یم رو یهرکس و برخوردارن یادیز قدرت و العاده فوق هوش از نفر دو نیا+ 

 هی یوت حاال تا و شده محکوم اسارت به اونا بخاطر بار کی گورو. بدن شکست تونن

 ! نشده آزاد هم هنوز. کنهیم یزندگ ابد تا و ساده اتاق

  کنن؟ یزندان رو گورو که ندارن یزندان جادوگرها _

 ابانآزک از فرار یبرا ناشناخته راه هی اون متاسفانه خب ، آزکابانه منظورت اگه+ 

 ! العادست فوق ، بودن وحشتناک نیع در اون. کرده دایپ

 یچ یبرا حاال: گفت جردن کایجس اسم به میگروه هم یدخترها از گهید یکی

  ؟یدیپرس گورو درمورد

 . شده آزاد اون نکهیا یبرا _

 .تونسته ینم اون کرده؟ حل رو معما اون یعنی. نداره امکان ؟یچ: ناین

 ! تونستم یم من اما. تونسته ینم ، آره _

 دهش لیالتحص فارغ جادو عالمان انجمن از که یکی فقط. نگو چرت الیل: کایجس

 . کنه حل رو معما اون تونهیم

 . جاناتان خون از یکی ای: ناین

  دارم؟ رو طیشرا کدوم من نظرتون به _

 یخدا. بود آشنا برام هات چشم اولشم از! ـعیهــ ، چکــیه تو خب: کایجس

 ! من

  بدبخت؟ دختر همون ؟ینیکروال تو: ناین

  بدبخت؟ _



 

 

 رومح بهش رو یزندگ. بوده دنبالش به نیکروال تولد زمان از گورو گنیم همه: ناین

 ... و معما جواب دنیفهم بخاطر فقط. کرده

  و؟ _

 ! یبپرس پدرت از رو نیا بهتره: ناین

  ؟!کشته رو یسال گورو که نگو ، نگو: کایجس

 ! انداخت تمساح حوض یتو رو یسال گورو: گفتم بغض با

  

 ! هیگر ریز زد ناین

  

 .یبود دردسر هیما شهیهم تو ، تو! نیکروال ، من یخدا: کایجس

  

 همه ، همه بعد ینفهم یچیه بده چقدر دردسر؟ هیما جان؟. رفت رونیب کایجس و

. ردمک حل رو معما من گمینم یکس به گهید اصال! هیمزخرف حس یلیخ. بدونن زیچ

 ! اصال

 

 دلم. رفتم یعموم سالن یسو به و گرفتم دوش هی. شستم رو صورتم و دست شدم پا

 خودم یرو رو هیبق نگاه شدم یعموم سالن وارد یوقت! بود شده تنگ همه یبرا

 یمیصم باهاش که ستین چکسیه! چکسیه نم؟یبش یک شیپ حاال. کردم حس



 

 

 وابگاهمخ به که شدم بلند آروم بعد. خوردم صبحانه و نشستم زیم گوشه تنها. باشم

 . برم

 : گفت که اومد دختر هی یصدا

  

  کجاست؟ یسال ال؟یل یکنیم کاریچ جا نیا تو... : 

  

  "کجاست؟ یسال" سوال هم باز! یلعنت

 : گفت گهید دختر هی که دادم ادامه راهم به حرف یب

  

  کجاست؟ االن یسال د؟یبود کجا تمام ماه کی یسال و تو ؟یزنینم حرف چرا... : 

  

 ، ردمک تند پا. بود شده جمع اشک هام چشم یتو. فشردم مشتم یتو رو لباسم گوشه

 یسال گورو چرا مرد؟ یسال چرا آخه. افتادم هیگر به و شدم خارج یعموم سالن از

  چرا؟ کشت؟ رو

  

 پدرم یوقت اما کنم یخواه معذرت که کردم باز دهن. خوردم یشخص به محکم هوی

 رو پدرم ، افتادم گذاشتنم قال ادی به. موندم ساکت دمید خودم یرو به رو ، رو

 : گفت و دیکش رو دستم پدرم اما. بشم رد که زدم دور

  



 

 

  شده؟ یچ کِر؟: پدرم

 . یچیه _

  ؟یکنیم هیگر یچیه بخاطر+ 

  

 . کردم پاک رو اشکام عیسر

  

 ! ایب دنبالم: پدرم

  کجا؟ _

 . یکن محکوم رو گورو دیبا تو. یبود هانسل یسال مرگ شاهد تو ، یایب دیبا+ 

  ؟یایم سراغم یدار ازین بهم یوقت فقط! هه _

 یم زور به ای یایم باهام ای. ندارم رو هات کردن غرغر حوصله من! کِر نیبب+ 

 ! برمت

  

  جانم؟. شد گرد هام چشم

  

 ! امینم ، باهات ، من _

 . باشه خب یلیخ+ 

  



 

 

 . دمید کاخ هی یتو رو خودم بعد. گرفت رو دستم پدرم

  

 ! امیب خواستم ینم من ، یه _

 . ستین مهم تو خواسته: پدرم

 ...که یهست یپدر چطور تو ، تو _

 ! ایب دنبالم و نزن حرف: پدرم

  

 بازم میباش گهید یخدا بنده هی بچه اگه یحت ما ، بفرما. بود شده باز غار هی قد دهنم

 بالدن افتادم راه یمجبور. باشه "بداخالق" حتما دیبا خدا بنده اون. میندار شانس

 ! بود بزرگ کاخ نیا که بس. شم گم دمیترس یم. یگرام پدر

  

  کجاست؟ جا نیا _

 . من خونه: پدرم

  تو؟ خونه ؟یچ _

  ؟یدار دوستش. آره+ 

  ام؟یم جا نیا التیتعط یعنی! قشنگه یلیخ ، یلیخ آره _

 ! نه+ 

  چرا؟ _



 

 

 . تره امن جات رانیا یتو+ 

  اونجا؟ یبرگردون رو من یخوا یم تو یعنی _

 . آره+ 

  

. نهک ینم محبت من به ذره هی یحت ، ذره هی یحت یعنی. بود گرفته رو گلوم بغض

 به خواستم یم من که انگار. خواد ینم رو من! هه. شدم لیتحم بهش من که انگار

 .امیب ایدن نیا

  

 ! ممنون یلیخ _

 . یباش کنارم یتون ینم که یدون یم خوب خودت. نزن هیکنا: پدرم

 ! یخوا ینم رو من چون ، خب آره _

 . گمیم خودت تیامن بخاطر! کن بس+ 

 کنار رو من یشینم حاضر که یدار دوست رو من بس از تو. دونم یم. فهمم یم _

 . یدار نگه خودت

 .ندارم هم رو حوصلت اصال و خواستم ینم هم اول از رو تو من! هیکاف ، نیکروال+ 

 ! کن بس پس

  

 .افتادم راه!( هه) پدرم دنبال به حرف یب و دادم قورت رو بغضم

   



 

 

 مین طوس. بود گرفته بر در رو اتاق کل بزرگ و گرد مهین زیم هی که شدم یاتاق وارد

 یا رهیدا مین زیم پشت یها یصندل اون یرو آدم یکل. بود یصندل دو رهیدا

 جمنان" بود نوشته که بود شده نصب یسنجاق هی همشون یردا یرو و بود نشسته

 .   "جادو عالمان

  

 قهیدق چند بعد. نشوند زیم صدر در خودش کنار رو من و گرفت رو دستم پدرم

 ناو یرو سیگر و گورو. شدن وارد ترس با سیگر و اش یشگیهم پوزخند با گورو

 . نشستن ها یصندل

  

 : گفت و شد بلند ، بلند نسبتا شیر با مرد هی

 سال جلسه به مربوط یمعما که دیا کرده ادعا شما ، یدیگر سیگر و گورو... : 

  است؟ درست ایآ. دیا کرده حل را 1111

 . کرده حل رو معما جاناتان نیکروال! بله: گورو

  

 ور لبم. شد ثابت من یرو همه چشم قهیدق چند بعد و شد شروع اتاق یتو یا همهمه

 . انداختم ریز به رو سرم و دمیگز

  

   من؟ نوه جاناتان؟ نیکروال... : 

 . شما نوه. بله: گورو



 

 

  .دیش بلند! جاناتان نیکروال: گفت منه پدربزرگ دمیفهم حاال که یرمردیپ

 . کِر شو بلند: پدرم

  

 . دمیجو یم رو لبم استرس از ، شدم بلند آروم

  

  ؟یکرد حل رو معما تو ، نیکروال: پدربزرگم

  

 ، یچ آشِ بگم. نکرم حل رو معما اصال من بگم! یچ همه ریز بزنم خواستم یم

 فقط. بگم رو قتیحق فقط دیبا یسال مرگ کردن ثابت یبرا. شدینم اما! یچ کشکِ

 ! قتیحق

  

 .صدا ، آواز شهیم. بله _

 

 . دیرس خودش اوج به همهمه

  

 دست به را معما جواب یدیگر گورو صورت هر در ، خب یلیخ! ساکت: پدربزگم

 ! آزادند اکنون هم از خواهرشان و شانیا. است آورده

  

  ؟یسال مرگ پس ؟یچ کرده گورو که یوحشتناک یکارها پس ، پس ؟یچ



 

 

  

 . شدم راحت تون دست از باالخره: گورو

  

 یا شهنق نکهیا مثل. بود لبش گوشه یپوزخند. کردم نگاه پدربزرگم به رتیح با

 .بود نشده تموم گورو با کارش هنوز نکهیا مثل! داشت

  

 . شده تیشکا مورد ۹1 تان حبسِ سال 01 یط در شما از اما ، اما: پدربزرگ

  ه؟یچ منظورتون مورد؟ ۹1 ت؟یشکا: گورو

 . شده ذکر شما دست به افراد عام قتل درمورد یتیشکا مورد ۹1 هر در: پدربزرگ

  د؟یدید تدارک برام یا نقشه چه بازم: گورو

 از یکی مرگ بر یمبن دامبلدور آلبوس طرف از تیشکا نیدتریجد: پدربزرگ

  د؟یکن یم دییتا را اتهامات نیا نیا. بوده هانسل یسال اسم به هاگوارتز شاگردان

  

 ! کردیم نگاه پدربزرگم به تیعصبان با گورو

  

 ! تهمته همش ، دروغه همش. کنمینم دییتا! نه: گورو

 . کند نقض را شما یادعا تواند یم که دارد وجود یشاهد اما: پدربزرگ

  ه؟یک اون: گورو



 

 

 ! جاناتان نیکروال: پدربزرگ

  

 ! اَه دارن؟ ینم بر سرم از دست چرا من؟ باز. خدا یا هن؟

  

. بودم یسال مرگ شاهد من: گفتم عیسر بزنه یحرف یکس نکهیا از قبل و شدم بلند

 خودم همراه رو یسال یها استخوان من. انداخت تمساح حوض یتو رو یسال گورو

  برم؟ تونم یم حاال. دادم دامبلدور به و اوردم

  

 زور به. داد نشون همه به رو یسال یها استخوان دامبلدور. بودن زده زل بهم همه

 یالس مرگ موضوع تکرار از شدم خسته گهید! ارمین باال که گرفتم رو خودم یجلو

 .شدم خسته ،

   

 راگ یدیگر یآقا و. شاهدمون اظهارات از نمیا. دییبفرما بله ، اهم ، اهم: پدربزرگ

 محکوم حبس سال 1۹1 به شما میریبگ نظر در حبس سال ۹ نفر هر عام قتل یبرا ما

 . شد دیخواه

 ! دیتون ینم شما ، نه ، نه: گورو

 یکارها در گرید شما که ییآنجا از ، یدیگر سیگر خانم شما اما و: پدربزرگ

 برادر

 



 

 

 . دیآزاد اکنون هم از دیا نداشته شرکت تان

 . شد خارج دادگاه از برادرش به توجه بدون و. ممنون یلیخ: سیگر

 ! کنمیم اعالم را جلسه اتمام: پدربزرگ

  

 : فتگ و پدربزرگم زیم یرو دیکوب ، اومد جلو تیعصبان با گورو. رفتن پاشدن همه

 ! باش مطمئن. کنم یم یتالف: گورو

 ! گذره؟یم خوش هوش بدون: پدربزرگ

  ؟یچ جاناتان خون عهیشا اون پس ؟یکرد طلسم رو من هوش تو ؟یچ: گورو

 ینشویپ الف یبرا عهیشا اون. آسونه العاده فوق معما نیا وگرنه. آره: پدربزرگ

 ! کردم اجرا که هیا ممنوعه طلسم

 ! دمیم گزارش رو شما من. ممنوعه طلسم نیا: گورو

  ؟یزنیم حرف یچ درمورد ؟یچ: پدربزرگ

  

. شد دیناپد گورو و زد بشکن لبخند هی با پدربزرگم که کنه باز دهن خواست گورو

 ! گورو کلیه به دیر ، گرم دمش! خخخ

  

 . بشم آشنا خودم نوه با وقتشه حاال ، خب: پدربزرگ

 . دیش یم مونیپش باهاش شدن آشنا از مطمئنم: پدرم



 

 

  خوبه؟ حالت ، نیکروال خب. یجان کن بس: پدربزرگ

 . میعال پدرم لطف به _

 . ادیم بدش ها بچه از شهیهم اون: گفت و کرد یا خنده یگرام پدربزرگ

 ! اطالع محض ستمین بچه من _

  ؟یتند انقدر چرا: پدربزرگ

 . دیدار لطف بهم یلیخ نکهیا بخاطر _

 . یشیم مونیپش باهاش شدن آشنا از ، که گفتم: پدرم

 ! رفته مادرش به. یجان نشو ناراحت: پدربزرگ

  ه؟یک گهید مادرم _

  ؟یشناس ینم رو مادرت تو: پدربزرگ

 . نچ _

 ! ونانی در خرد و هوش الهه ، آتنائه مادرت: پدربزرگ

  داره؟ قتیحق پرتاشون و چرت اون مگه هن؟_

  پرت؟ و چرت یگیم مادرت وجود به تو: پدرم

 ! دیببخش ، اهم ، عه _

  ؟ما شیپ خودت؟ خونه یایب تو و شه تموم هاگوارتز که مونده ماه چند: پدربزرگ

 . مونده ماه دو _

 ! کنم ینم قبول من ؟یچ: پدر



 

 

 . ستین که دشمنت. یجان دخترته اون: پدربزرگ

 از ییتنها خودم شهیهم مثل. باشم یاضاف بار خوام ینم. پدربزرگ ممنون یلیخ _

 ! امیم بر مشکالتم پس

 رانیا به گهید. ت خونه به یایب دیبا تو. نزن هم رو حرفش یحت گهید: پدربزرگ

 ! یندار یازین

  

 و رفتگ رو من دست لبخند با پدربزرگم. شد بیغ بشکن هی با و دیکش یپوف پدرم

 . بودم هاگوارتز دروازه یجلو بعد هیثان چند. شد بیغ

  

 ! داره لیدل رفتارش یبرا اون. نشو ناراحت پدرت یرفتارا از: پدربزرگ

  ؟یلیدل چه مثال _

. ارهیم وجود به بچه هی شدن عاشق و مرد هی به کردن فکر با آتنا ، نیبب: پدربزرگ

 ازدواج حاال تا که کنه قانع رو هیبق چطور پدرت حاال خب! یا رابطه چیه بدون

 . کرده مشکل براش رو ازدواج موضوع نیهم داره؟ بچه هی اما نکرده

 ! ام یاضاف بار من دیبگ پس _

 خودت به همش. یکن درک رو پدرت ای یکن فکر ینجوریا یتون یم: پدربزرگ

 ! داره یبستگ

  



 

 

. شدم داخل و کردم باز رو هاگوارتز ۀدرواز در. کردم یخداحافظ و زدم یلبخند

 !خوب خانواده هی. داشتم خوب خونه هی حاال چون ، لبخند با اونم

 

☆☆☆ 

 

 . رهیم یرآبیز یلیخ... : 

 هبگ که نشد حاضر یحت اون. شد دیناپد چطور نیبب رو یسال تو. واقعا آره... : 

 . مینگرفت یسال یبرا هم خوب میترح مراسم هی هنوز یحت ما! مرده یسال

 ! رحمه یب یلیخ اون... : 

 ودب کرده حل رو معما نکهیا وجود با گورو یحت. کشته رو یسال گورو گنیم اما... : 

 لمانعا انجمن سیرئ) پدربزرگش لیتحو نیکروال یعنی... لیل که یشواهد با اما

 . بشه حبس زندان یتو دوباره گورو شده باعث داده( جادو

 هی با خورده؟ گول یچ با یدونیم اصال. بوده اون ریتقص یچ همه که دهیفا چه... : 

 ! گُل هی ، ساده تاز رمز

 ... تنها که یمشک گل هی خصوصا. شهیم گلها نجوریا جذب باشه یهرکس خب... : 

  

 مهه ، همه. ست گهید هم مثل حرفاشون همه. نکردم گوش حرفاشون هیبق به گهید

 ! هه. اندازن یم من ریتقص رو زیچ

  



 

 

 رابرب در دفاع کالس سمت به الیخ یب و کردم جا به جا کتفم یرو رو فمیک دسته

 عاد دعا. بودن جلوم ینیتریاسال مغرور یها پسر از چندتا. افتادم راه اهیس یجادو

 تمانداخ نییپا رو سرم. ندارم رو دعوا حوصله اصال چون ندن ریگ بهم که کردم یم

 . بشم رد جلوشون از عیسر که کردم تند پا و

  

 ! دیرس راه از الل و کر ، بَه: گفت نشونیب از یفرفر یموها با یپنجم سال پسر هی

 

 .نگفتم یچیه

 

. یذارینم اعتنا کس چیه به دایجد: گفت یسبزآب یها چشم با یششم سال پسر هی

  ؟!یشد مغرور یجاناتان خون از یدیفهم یوقت از ه؟یخبر

 ! ببند رو دهنت _

  

 عادلمت. دیکش دستمو یفرفر مو پسر همون که بشم رد جلوشون از عیسر خواستم و

 ای بغلش یتو فتهیم نیکرد فکر. )خوردم نیزم کمر با محکم و دادم دست از رو

 !( زایچ نیا واسه بچن یلیخ هنوز نایا ، بابا نه ره؟یگیم رو کمرش پسره

 !!! ــشــعــوریبــ! شد یخط خط اعصابم. خنده ریز زدن همشون 

  



 

 

 من ستد که یضیمر مگه د؟یندار شعور ذره هی شما: گفتم تیعصبان با و شدم بلند

  ؟یستین بلد هم یعذرخواه هی یحت که خورده موش رو زبونت ها؟ ؟یکش یم رو

 !یستین یعذرخواه قیال تو فقط. نخورده موش رو زبونم: یفرفر مو پسر

 

 نیتوه بهم انقدر کس چیه حاال تا.. گرفت رو گلوم یزیچ هی. شد گرد هام چشم

 ...یتهران هرزه و یفکل یپسرا اون یحت! بود نکرده

  

 دهگن یصفرها اون مگه! هه ؟یهست یچ قیال تو یکرد فکر. یعوض ببند دهنتو _

 ! ست همه زده زبان تو یخنگ مدرسه کل یتو. کارنامت یتو

 نیهم ناو! باهوش رمیگیم صفر که ستمین من اون: گفت و زد پوزخند یموفرفر پسر

 . چاقمه قیرف

 ... صورت هر در! هست که یخر هر حاال. دونم یچم _

: فتگ ترسناک لحن هی با بعد ، دیکش و گرفت رو قمی. اومد جلو چاقالو پسر هی هوی

  ؟یبود یک به خر

  

 جا دینبا بود شده جمع دورمون آدم یکل چون اما! خودم به دمیر کیش یلیخ

 ...گهید زدمیم

  

 : گفتم و زدم زل هاش چشم به و زدم پوزخند نیهم واسه



 

 

 ! گرفته رو قمی که یخر همون به _

  ؟یخورد یگه چه: زد ادیفر و شد زیت تیعصبان از هاش چشم

  

 ! کرد حس رو بدنم لرزش چاق پسر اون. کرد یفیخف لرزش بدنم

  

  کوچولو؟ یدیترس! هه: گفت پوزخند با

 یاه جفتک از دمیبا باشه یوحش خر هی کنار که هرکس: گفتم و نباختم رو خودم

 !گهید بترسه شییهوی

  

 . شد کر گوشام که دیکش یادیفر

  

 ! میکن ادبش خوب دیبا ؟یسادیوا کاریب چرا نیکال ؟یکنیم زر زر یچ: چاق پسر

  

 قمی کردم تقال بزنن؟ کتک رو من خوان یم ، ابولفضل ای نا؟یا گنیم یچ جــان؟

 ! بخوره جر قمی بود مونده کم. ارمیب در دستش از رو

  

 دندون و دهنم و فکم کل. نیزم یرو شدم پرت. زد فکم به یمشت تیعصبان با پسره

 طرف هر از یول بود دهنم گوشه کدوم از دونم ینم! خــدا یوا. کردیم درد هام



 

 

 فکم یحت. کردم تف رو دهنم خون. کرد پر رو دهنم کل آروم آروم خون بود که

 ! بزنه بهم که طرفم اومد دوباره. کرد یم درد باز دادم یم تکون که رو

 ... کیچ کنم؟ کاریچ کنم؟ کاریچ! ندارم زور منکه. کردمیم یکار هی دیبا

  ؟!!!دارم که زبون اما ندارم زور

  

 مدرسه کل یتو فردا از اوهوم؟ رسه؟یم دختر هی به زورت! هه: گفتم شخندین با

 چه! هه. اورده ریگ فیضع. بزنه کتک رو دختر هی تونسته فقط بک گنده داگ گنیم

 . شهیم یداغ خبر

  

 .  گرفت رو جلوش یموفرفر اما اومد جلو و دیکش نفس تند تند داگ

  

 . شازده یکرد اقدام زود چه! هه _

  ؟یکن یعصبان رو بک گنده یخوا یم. کن بس: یموفرفر

 ازیامت نیتریاسال از همش اشیباز احمق نیا با که اونه بهرحال. ستین مهم برام _

 .  کنهیم کم

  

 اب. گرفتن رو جلوش دوستاش هیبق و یموفرفر اما ، سمتم اورد هجوم دوباره داگ

 بعد. ندمتکو رو لباسم پوزخند با و شدم بلند. کردم زیتم رو دهنم دور لباسم نیآست

 قهقهه بعد! چشمک هی همراه اوردم در براش گنده زبون هی... داگ یجلو رفتم



 

 

! هه. کنه عیضا رو من تونه ینم کس چیه وقت چیه. افتادم راه کالسم سمت و زدم

 !!!بودما یناز شاگرد المصب

  

 رو زیچ همه دیبا. ندادم نامه یناز به اصال! من معرفتم یب چه. افتادم یناز ادی یوا

 نتهرا یتو یناز و من که بس از. رو داگ کردن عیضا خصوصا. کنم فیتعر واسش

 نیا وت میبود ماهر گهید میانداخت یم کل باهاشون و میکرد یم عیضا رو پسرا همش

 ! شهینم بتیغ هزار که بتیغ هی واال. شدم دفاع کالس الیخیب. کارا

 شروع یفارس زبان با و بود داده لم یدون جغد یتو که جغدم سراغ رفتم عیسر

 : نوشتن به کردم

  

 بدون گذرهیم خوش داداچ؟ تهرون از خبر چه عشقم؟ یچطور ، جونم یناز سالم "

 . خخخخ! ندادم یجغد اس کردم یمعرفت یب ببخش من؟

 ، هجغد به بده رو نامت مایقد اون نیع ینی. یبد رو جوابم جغده نیهم با یتون یم

 . من واسه ارهیم جغده

. امونهه الک ونیکلکس کردن کامل منظورم ؟یدیرس آرزوت به باالخره بگو یراست

 اضافه میدیخر یم الک تا سه دو روز هر که هیهمون منظورم ادینم ادتی اگه

 !خخخ. شه ییتا 11 هامون الک ونیکلکس میخواست یم! گهید بهش میکردیم

 ازشون نمینب. یکرد اضافه و یدیخر الک چندتا بده خبر اومد ادتی اگه حاال

 ! تو و دونمیم من وگرنه. ـایکرد استفاده



 

 

 .فرستم یم واست جاش همه از رمیگیم عکس یکنجکاو نجایا طیمح درباره اگه

 !!! نگــو که خوشگله انقدرم. بزرگه یلـیخ یوا

 هگید یچیه. بگم ادوارده موندش وا اسم میدیفهم آخرش که اصغر درمورد یراست

 ! بهتر. شهیهم واسه رفت مقصد به رسوند رو من نکهیا از بعد ،

 یرانیا من که نهیا شیکی. اومده شیپ برام ماجرا یکل. بگم یچ دونمینم خب

 ور صورتک نیا کاغذ یرو خودش.) •_•نهیا افتیق االن دونمیم. میخارجک! ستمین

 .( دهیکش

 ! نداره نت نجایا. بــد خبر هی و

 یاپرت و چرت واسه دلم. یکن استفاده هم یگوش از یتون ینم نجایا کیش یلیخ

 ستدو نه ، که بهتره نجایا واال. گمیم دروغ سگ نیع دارم البته. شده تنگ پرهام

 دار و یفرفر مو و داگ از ریغ البته. جنتلمنن همه نجایا تازه ، یدردسر نه ، یپسر

 ! دستشون و

 ! یبا فعال حاال. گمیم تر مفصل یبعد نامه یتو ؟یشد کنجکاو ه؟یچ ها؟

   نه؟ خوشگله! خخخ ، ادوارده هیهد جغده نیا یراست

  "یبا. سالمت به برو ، گهید خالصه

 یدگزن شیپ قرن چند یتو انگار نجایا آخه. شه خشک نامه جوهر کمی موندم رظمنت

 تا ور نامه بعد! کننیم استفاده پر از ، یریگ غلط الک نه ، یخودکار نه! کننیم

 .  نذاشتم براش هم اسم یحت که جغدم یپا به بستم یونیپاپ گره با و کردم

 ! یقشنگ نیا به اسم. واال. بهتره یتِرونیت ، امم بذارم؟ واسش یاسم چه یراست

  



 

 

 خب ، امم ؟یستین بلد رو جاش. یناز به بده رو نامه نیا برو بپر ، یترونیت خب _

 ...تهران ، رانیا:  نهیا آدرسش

 هترا یایب جواب بدون. یریبگ هم رو جوابش تا سایوا. ایبد بهش رو نامه آدم نیع

 دجغ هی واسه اونم ست؟ین خشن کمی روشش نظرتون به. )یدون جغد داخل دمینم

 !!!( چارهیب

  

 هاگ البته. رفتم دفاع کالس سراغ کیش یلیخ و دراوردم پرواز به رو یترونیت

 .باشه مونده وقتش از یزیچ

 

  جاناتان؟ خانم دیبود کجا حاال تا: کام مک لوک پرفسور

 ! دودور ددر _

  د؟یگفت یچ ؟یچ: کام مک پرفسور

 .بابا یچیه _

  

 . فسوراپر به احترام یحت,  نداشتم رو یچیه حوصله گهید اساسا. نشستم الیخیب و

  

 دیتون یم ، جاناتان خانم. میبد ادامه رو درس دیبا باالخره ، خب: کام مک پرفسور

 . دیریبگ هاتون یهمکالس از رو درس حاتیتوض

 ! ستین مهم _



 

 

 انیاپ امتحانات در دیبتون نکنم فکر تون خوندن درس وضع نیا با ، جاناتان خانم+ 

 . دیبش قبول ترم

 . ستین مهم نمیا _

 دیکن تالش دیبا شما کردنه؟ صحبت وهیش چه نیا: گفت و کرد اخم کام مک پرفسور

 . دیبش موفق هاتون درس در تا

 . ندارم حوصله _

 . رونیب دییبفرما کنم یم خواهش: گفت و برد باال صداشو کمی کام مک پرفسور

 .باشه _

  

 مانداخت یم دهنم یتو یآدامس که یحال در و کتفم یرو انداختم رو فمیک ، پاشدم

 .یرفمزخ یزندگ چه! هدف یب. رفتم یسمت هی به حوصله یب. رفتم رونیب کالس از

  

 قدم جنگل داخل کمی روشن جا همه و روزِ که حاال! کیتار جنگل سمت افتادم راه

  ؟!آخه هست یخطر چه روشن روز یتو یول خطرناکه دونم یم. ستین بد بزنم

  

  مدت. شدن یم تر قطور ها درخت رفتم یم جلوتر یهرج ، شدم جنگل داخل

 . هیرگ ریز زدم لیدل یب ، دادم هیتک درخت هی به. زدمیم قدم داشتم که بود یادیز

  



 

 

 مدرسه یتو چرا خواد؟ ینم رو من چرا بابام ست؟ین چرا ، یسال ، میمیصم دوست

 تا انگار. نشست دلم یتو هم با که غم تا هزار و چرا؟ چرا؟ چرا؟ بدن؟ باهام همه

 ! همشون از. رفتم یم طفره ها غصه نیا همه از حاال

  

 هب حاال ؟یچ حاال. کردم هیگر و گرفتم رو دهنم یجلو. افتادم نیزم و خوردم زیل

   ام؟ زنده چرا اصال ؟یچ یعنی یزندگ اصال کنم؟ یزندگ یدیام چه

  

 درد سرم و دیترک یم داشت مخم. دیرس یم ذهنم به که یا مسخره فکر تا هزار و

 هک نفر هی ، بده میدلدار که نفر هی ، داشتم ازین نفر هی به دایشد االن. کرد یم

 ! باشه پناهگاهم

  

  رو؟ یک: دمیکش ادیفر و دارم؟ رو یک من بزرگ یایدن نیا یتو هست؟ یک آخه _

  

! رفتم فرو یکس آغوش یتو کردم احساس. پوشوندم رو صورتم هام دست با و

 که یوقت تا کردم هیگر. کردم هیگر و کردم هیتک بهش ، نبود مهم بود که یهرکس

 ! شد باز تنفسم راه که یوقت تا ، کردم یسبک احساس که یوقت تا ، شد خوب حالم

  

 چشم رپس همون! ــعیهـــ. کنم نگاه موقعم به گاه هیتک به تا کردم بلند رو سرم

 حاال تا اون ، اون ، من ؟ینیتریاسال یها مغرور نفره ۹ گروه همون از یکی سبز؟

  جــان؟ داده؟ یدلدار رو من



 

 

  

  ؟یزد دست من به یجرئت چه به تو ، تو _

  ؟ینداشت باهام یمشکل ینشناخت رو من تا یعنی: سبز چشم پسر

  

 . فشردم بهم رو لبام

  

  نه؟یکروال تو اسم ، یراست: سبز چشم پسر

 ! الل و کر یگیم و یکن تلفظش خوب یستین بلد یحت تو که یهمون. آره _

  

 ... شاایا یریبگ حناق. خنده شد

  

 ! ه_جانسون تریپ هم من اسم: سبز چشم پسر

  ؟یکرد یم کاریچ نجایا تو ، اممم. آها _

  

 . شد هول دمید کیش یلیخ

  

  ؟یکردیم کاریچ نجایا خودت اصال! یچیه ، من خوب ، خوب: تریپ

 . زدمیم قدم _



 

 

  م؟یبر. باشه+ 

 . میبر _

  

 . میافتاد راه و

  

 . خوام یم معذرت بک گنده داگ مشت بخاطر: تریپ

 . کردم عشیضا که نهیا مهم! الیخیب _

  

 . نگفت یزیچ و دیخند تریپ

  

  ه؟یچ گروهتون یها بچه هیبق اسم یراست _

 نیکال بلنده قد الغر اون! یشناس یم خودت که رو بک گنده داگ: تریپ

 هک هیفرفر مو اون و ، ه_ادموند دارل الهیخیب کال انگار که یهمون ، ه_کاندرسون

 . هستم جانسون تریپ که منم ، ه_سکلیدرا منید هممونه سیرئ

 ! جالب چه. یاوک _

  م؟یبرگرد دیبا کجا از یدونیم تو! گمیم ، نیکروال+ 

  کجاست؟ نجایا... راهو نیهم خب _

 . میشد گم کنم فکر+ 



 

 

 !ابولفضل ای _

  ؟یچ+ 

 .نکن ریدرگ رو ذهنت. بابا یچیه _

  م؟یکن کاریچ حاال+ 

 .دونم ینم _

 

☆☆☆ 

 

  کجاان؟ تریپ و نیکروال ستن؟ین که یچ یعنی: دامبلدور

. دمشیند گهید کردم رونیب کالس از رو نیکروال یوقت از: هول مک پرفسور

 . میریبگ رو سراغش ازش میبخوا که نداره هم یدوست

 . باشه دهید رو اونا یکس دیشا دیبد خبر ها بچه همه به: دامبلدور

 . دامبلدور پرفسور چشم: پرفسورها همه

  

☆☆☆  

  

 . میکرد دایپ رو ییجا هی دیشا ایب: تریپ

  کجا؟ مثال _

 ! یخال تو درخت هی دیشا. دونمیچم+ 



 

 

  خوبه؟ درخته اون گمیم. آها _

 . یخال تو هم بزرگه هم. آره+ 

 . میکن دایپ هم بزرگ سنگ هی دیبا _

  چرا؟+ 

  م؟یخواینم در هی خب ؟یاخو ینخوند یزیچ ها نیغارنش یزندگ درباره تو _

 !نظر اون از. آها+ 

  داره؟ نظر چند مگه _

 . بابا یچیه+ 

  

 من. میکرد پر برگ با رو کفش و میاورد رونیب رو درخت داخل یها سنگ

 رو رگشبز یگردن شال هم تریپ. کردم پهن و دراوردم بود فمیک داخل که شرتمیسوئ

 . کرد پهن

  

. مینشست درخت داخل میرفت و میگذاشت درخت سوراخ یجلو بزرگ سنگ هی

 یتو و داد هل رو سنگ تریپ. نبود بزرگ هم یلیخ درخت چون ، بهم میدیچسب

 . میرفت فرو مطلق یکیتار

  

  ؟ینیبیم یزیچ تو ، تریپ _

  ؟ینیبیم تو. نه: تریپ



 

 

 خوردم یم اونارو هام یبرف آدم مماخ رو بذارم که ییجا به هارو جیهو اگه _

 ! آره

  

 . دیخند تریپ

  

 . یبگ جوک یبلد یتیموقع هر یتو تو: تریپ

 ! گهید مینیا ما خب آره _

  

 هیکت تنه به رو سرم. بستم رو چشمام آروم. بود تنگ جام آخه دِ. شدم جا جابه کمی

 جا وجب مین یتو چطور. برده خوابش که دمیفهم تریپ یها نفس یصدا از. دادم

  بره؟یم خوابش

  

 ، خدا یا !من یرو افتاد یتلپ تریپ هوی که بخوابم و نکنم فکر یچیه به کردم یسع

 . بدبخت کنم دارشیب شدینم آخه ، کردم تحمل! خوابه بد بود نگفته نیا

  

 هک دادم تکون رو دستم یکیتار یتو. دیلرز یم بدنش کردم احساس ربع هی بعد

 ماسر داشت نکهیا مثل! بود داغ چقدر. کردم دایپ رو شیشونیپ ، موهاش به خورد

 مدیلرز یم ، بود تنم بلوز هی فقط االن. انداختم روش و دراوردم رو کتم. خوردیم

 .برد خوابم یخستگ از باالخره اما. سرما از



 

 

 

☆☆☆ 

 

 چشمم دیخورش نور. دمیپر خواب از صورتم یرو آب قطره چند ختنیر احساس با

 تمنشس یتند. دمید گنده یعسل چشم دوتا ، کردم نگاه آب قطره ریمس به. زد رو

 !یآخـ که

  

 یرو از رو دهنش آب. شد میج و دیترس البته. بود نـاز یکوچولو سنجاب هی

 یجبو مین درخت هی یتو من. کجام شدم متوجه تازه منگوال نیع. کردم پاک صورتم

 ... و ام

  

 مورچه نیا کــنـن؟ یم کاریچ مــوهـام یرو ها مورچه نیا! ــغیجــ

 ! زردا

  

 از مورچه یکل. تکوندم رو موهام تند تند و اومدم رونیب درخت داخل از عیسر

 ! اَه. خورد بهم حالم! یییو. ختیر موهام یرو

  

 ، اچهیدر لب دمیرس. میداشت فاصله باهاش تپه هی که یا اچهیدر سمت دمیدو عیسر

 مورچه یکل. چرخوندم یم موهام نیب رو دستام و آب داخل بردم رو سرم کل

 ! شانس یبخشک یا. شد شناور آب یرو



 

 

  

 آخه. آب داخل بردم رو سرم دوباره و دمیکش یقیعم نفس اوردم رونیب رو سرم

  من؟ سر کف جا همه نیا از! زیعز مورچه

  

! بآ یتو افتادم یشلپ و دادم دست از رو تعادلم هوی. دادم تکون تند تند رو موهام

. بآ لبه به دمیرس تا زدم پا و دست و اومدم خودم به هوی. بودم شوک تو هیثان ۹ تا

 !  خورد زیل پام دوباره اما

  

 رو سرم. دیکش باال رو من و شد حلقه کمرم دور یدست هوی که شدم یم خفه داشتم

 رو خودم. افتادم سرفه به بعد دمیکش یقیعم نفس اول اوردم رونیب آب از که

  .نمیبب رو بود داده نجاتم که یکس تا زدم کنار رو موهام ، یخشک یرو دمیکش

  

 . بودمش دهیند هاگوارتز یتو تاحاال ه؟یک نیا وا؟

  

  ؟یخوب: بهیغر پسر اون

  

 . نمیبش تا کرد کمکم و گرفت رو بازوم اومد و

  

 ! یداد نجاتم که ممنون. خوبم _



 

 

 . کرد یم رو کار نیهم هم بود یا گهید هرکس: بهیغر پسر

 . کردم تشکر خو! وا _

  گفتم؟ یزیچ من مگه+ 

  ؟یمرد یم یگفتیم کنمیم خواهش هی فقط یچیه _

  م؟یشد هم طلبکار حاال+ 

 نکهیا دوم. یاَخَو فهیضع بدجـــور اتتیادب نکهیا مثل! شُدم نه میشُد نکهیا اول _

 ! ین حسش االن. نکن بحث! الیخیب

  

 ! نم نیع دهیند پررو آدم حاال تا کنم فک! خخخ. بود مونده نجوریهم بهیغر پسر

  

  ه؟یچ اسمت یراست _

 . فتیسوئ تام: بهیغر پسر

 . جاناتان نیکروال... لیل منم _

  ؟یجاناتان خاندان از تو: تام

  ؟یچ که خب. آره _

  ؟یخودت واقعا تو یعنی+ 

 .گهید خودمم. هستم انهیخاورم در شده یساز هیشب نیکروال نیاول انایبن من. نه _

  ؟یگفت یچ+ 



 

 

 ! سوپرمن یمرس. برم من گهید خب. بابا یچیه _

 نیا یداشت یکار من با یوقت هی اگه. یهست یجالب آدم یلیخ تو: گفت و دیخند تام

 ! منه کارت

  

 . حتما باشه: گفتم و گرفتم رو کارت لبخند با. گرفت طرفم رو کارتش و

 .نره ادتی یزیچ هی فقط: تام

   ؟یچ _

 . یکن پاک ها مورچهاز حتما رو موهات+ 

  هست؟ مورچه هنوزم مگه ؟یچــ _

 . کمی فقط+ 

 !ــغیجــ _

 .کمی فقط گفتم خوبه+ 

  

 یب. نداره دهیفا نکهیا مثل خب؟ رنینم چرا! یییا. آب تو کردم رو سرم دوباره

 ور گردنم شال. بودم دهیخواب توش که یدرخت تنه طرف دمیدو سوپرمن به توجه

 بعد ، فتنیب روش از خشک یها برگ و خاک تا تکوندمش چندبار و برداشتم

  کو؟ تریپ پس عه؟. خورد یم بهم خودم از حالم. موهام یال دمیچیپ

  

 !!! ـتـریپــ ؟ییکجا تو تریپ ، تریپ: زدم داد



 

 

 . نجامیا من: تریپ

  ؟ییکجا! ـعیهــ_

 ! سرت یباال+ 

  

 از شده زونیآو مونیم نیع چرا نیا. کردم نگاه درخت یرو یعنی سرم یباال به

  باال؟ اون

  

  ؟یکنیم کاریچ اونجا تو _

  گذشت؟ خوش: گفت و دیپر نییپا درخت شاخه از( تریپ) افتهی جهش مونیم

  گذشت؟ خوش یچ _

 ...بغلش یتو تو گرفتن ، پیخوشت پسر ، اچهیدر لب+ 

  

 به سر گرفتم میتصم! خخخ شده؟ یرتیغ االن یعنی داره؟ یمشکل چشه؟ نیا! وا

 . بذارم سرش

  

 شوهر عجب المصب! یلـیخ. بود خوشگـــل یلیخ. نگو که داد یحال هی! آره _

 ! بودا یا یبهشت

  ؟یگیم یجد ؟یچ ، چـ ، چـ: تریپ

  افتاده؟ چرخ یال زبونت چرا تو _



 

 

  ؟یگیم یجد بگو من به تو. نه+ 

 غش چته حاال. اومدم کردم ولش منم داد نجات رو جونم اسکل اون. خره نه _

  ؟یکرد

 ! کنم غش که نداره هم یلیدل. نکردم غش من+ 

  هاگوارتز؟ میبرگرد یخوا ینم حاال. باشه خب یلیخ _

 . میبر ایب. ایگیم راس+ 

 . یسنگ پاره مُخ! اوف _

 !نگو. عه+ 

 . فتیب راه! ههه _

 . نخور رو ما تو باشه+ 

 !یستین یخوردن _

 .الیخیب فقط! میتسل من ، نیبب+ 

 . باشه _

  

 . افتادم راه و

  

  کجا؟: تریپ

 .گهید هاگوارتز. عمم خونه _



 

 

  ؟یبلد رو راهش تو+ 

 ! یسنگ پاره مخ. ستمین که تو مثل _

 . برسون رو ما فقط ، خب یلیخ+ 

  

 اهر ربع هی بعد. بودم رفته راه کنارشون از روزید که ییها درخت سمت افتادم راه

 ...رفتن

  

  ؟یریم اشتباه یدار یکن ینم فکر: تریپ

 . بفرما یبلد یبهتر راه تو _

 ! بداخالق. زد حرف باهات شهینم اصال+ 

 . اخالق خوش نزن حرف خب _

  

 . دمید رو هاگوارتز باالخره تا دادم ادامه راهم به و زدم یشخندین

  

 . میدیرس ، یسنگ پاره مخ _

  

. طرفمون دنیدو و دنید مارو جادوآموز چندتا میرفت که هاگوارتز محوطه یتو

 اتاق به رو ما بعد. گفتن گردن یم دنبالمون مدرسه کل نکهیا درباره بهمون

 .بردن دامبلدور



 

 

  

  ن؟یبود کجا حاال تا دوتا شما: دامبلدور

 ! جنگل یتو ، امم _

  ن؟یرفت چرا. ممنوعه کیتار جنگل به رفتن دیدون یم شما+ 

 کهـ رفتم زدن قدم یبرا من خب _

  ک؟یتار جنگل یتو زدن؟ قدم+ 

 ...امم ، خب _

 ! خوابگاهتون دیبر حاال. دیشیم هیتنب شما+ 

 ! دامبلدور پرفسور چشم: من و تریپ

 . یدار مهمون! سایوا تو ، نیکروال+ 

  ؟یک _

 . یناز اسم به یدوست هی+ 

  کجاست؟ حاال ؟؟؟ینـــاز _

 . اومده که هست یساعت دو. سرسرا یتو کنم فکر+ 

 . رفتم من خب یلیخ _

 ...نیکروال اممم! کن صبر+ 

  پرفسور؟ بله _

  ؟یدیفهم. نشو خارج هاگوارتز از وقت چیه گهید+ 



 

 

 . دامبلدور پرفسور چشم _

 . یبر یتونیم حاال+ 

  

 لباس و بسته کله با برم؟ خوام یم افهیق نیا با! ستادمیا هوی. دمیدو سرسرا خود تا

 به عدب و زدم عطر ، دمیپوش زیتم لباس ، کردم حمام ، خوابگاهم رفتم! شیا ف؟یکث

 .دمیپر بغلش مقدمه یب دمید که رو یناز. رفتم سرسرا

  

  ؟یکن یم کاریچ نجایا! یـریبــمـ: گفتم یفارس با

  ال؟یل ییتو: یناز

 . خره خودمم _

 ! افتاد هیگر به و. بود شده تنگ برات دلم: گفت و کرد بغلم سفت یناز

  شده؟ یزیچ خوبه؟ حالت. یناز ، یه _

 .کرد هیگر دوباره و... تونم ینم من ، من: یناز

 

 هاگوارتز محوطه به و دمیکش رو یناز دست. کردن یم نگامون بدجور هیبق

 . مینشست درخت ریز یچمن یرو. کشوندمش

  

  شده؟یچ یبگ یتون یم حاال _

 . هیگر دوباره و... من! غلط. کردم غلط من: یناز



 

 

 ... گهید بگو. یکرد جونم نصفه ، یناز یریبم _

 ! ستمین دختر گهید من ، من: یناز

  خودت؟ واسه یگیم یچ ؟یشد وونهید یناز _ 

  ست؟ین واضح حرفم: یناز

 . داد دستت کار هامون یخرابکار که نگو _

 . یزد حدس درست! درسته+ 

 .شهینم باورم. من یخدا _

 .شهینم باورم خودمم+ 

 

 . کردم بغلش من و افتاد هیگر به یناز

  

  ؟یاومد چطور ؟یکنیم کاریچ نجایا حاال _

. دادم نامه مدرستون ریمد به یداد نامه بهم باهاش که یجغد همون با: یناز 

 هم ونت مدرسه ریمد. ببره تون مدرسه ریمد یبرا رو نامه نیا گفتم جغدت به یعنی

 .ارهیب تو شیپ رو من که فرستاد رو نفر هی و داد رو جوابم

 

  دامبلدوره؟ منظورت _

 . آره+ 



 

 

  فرستاد؟ رو یک _

 . پرفسوره هی گفتیم خودش. دونمینم: یناز

  ؟یچ ت خانواده پس ؟یاومد نجایا چرا حاال. آها _

  کردن؟ طردم که ییهمونا خانواده؟! هه+ 

 . ناراحتم برات یلیخ ، تو یناز! من یخدا _

   کنم؟ کاریچ حاال+ 

 ! ما خونه یایب یتون یم _

  موافقه؟ مامانت نظرت به شما؟ خونه+ 

 ! دمیجد خونه. خونه اون نه _

  دت؟یجد خونه+ 

 ننه هبچ من که اومد عمل به کاشف ایهند لمیف نیا نیع نگفتم؟ بهت یراست! عه _

 . ستمین بابامون

   ؟یهست یک بچه پس ؟یچ+ 

 ! پولدار و جادوگر خانواده هی بچه _

  پولدارن؟ حد چه تا وونه؟ید یگیم یجد+ 

 !!! یلـــیخ _

  مگه؟ هیچ شون شغل+ 

 ! هستن انجمن نیا مؤسس یعنی. هستن جادو عالمان انجمن یتو _



 

 

  ه؟یچ یچ گهید نیا جادو؟ عالمان+ 

 ! ):/( خودمون زهوشانیت و سمپاد مث یزیچ هی خب _

  ؟یباش داشته مخ ذره هی ینبُرد اونا به چرا تو بعد. آها+ 

 . بپرس مدرسه بروبچ از نه؟ یگیم! باهوشم میلیخ. بردم بهشون من! عه _

 . فقط کن ول! نیشتیاَن باشه خب یلیخ+ 

 . شه تموم مون مدرسه مونده یا خورده و ماه هی ، هی ه؟یچ یدونیم فقط. یاوک _

  باشم؟ کجا من موقع اون تا خب+ 

 ! یبخواب ما خوابگاه یتو دامبلدور به گمیم. جا نیهم _

  ده؟یم اجازه+ 

. نهک رونیب رو تو که تونه ینم. کنه کاریچ نده اجازه! دارما یپارت من. بابا آره _

 ! ها یمن مهمون مثال

 ! یخوب یلیخ واقعا تو. یمرس: گفت و کرد بغلم یناز

 . برم یساز معجون کالس سر دیبا. میبر ایب خب. یگل خواهش _

  ؟یچ کالس+ 

 ! یساز معجون _

  ام؟یب تونم یم منم+ 

 . ایب! ستین مهم. کنم فکر ، امم _

  



 

 

. شدم وارد سالم با و زدم در. میرفت یساز معجون کالس سمت و دمیدو یناز با

 دوتا یرو و دمیکش رو یناز دست الیخیب ، کردن نگاه یناز به تعجب با همه

 . مینشست هم کنار یصندل

  

 ! نجایا هییجا عجب ، الیل گمیم: یناز

 ! یبزن حرف پسرا درباره یخوا یم االن گفتم _

  کنم؟ نگاهم یحت تونم یم پسرا به گهید من اتفاق اون بعد نظرت به+ 

  

 اردو یساز معجون درس استاد قهیدق چند بعد! نبود حواسم اصال. دمیکش خجالت

 . میکرد سالم همه. شد

  

 من. نیاومد خوش یساز معجون کالس به ، یهمگ به سالم: هول مک پرفسور

  ن؟یدار مهمون ، جاناتان خانم دیببخش ، امم ، خوامیم

 .  هستن میمیصم دوست ، پرفسور بله _

  نجا؟یا دیاریب رو تونیمیصم یها دوست دینبا نیکن ینم فکر: هول مک پرفسور

  اد؟یم شیپ یمشکل مگه ، پرفسور دیببخش _

 نیقوان گهید دیهست جاناتان خاندان از چون دینکن فکر. دیشا: هول مک پرفسور

 . کنن ینم عمل شما یبرا

 ! پرفسور نکردم یفکر نیهمچ من _



 

 

 ! یکرد! چرا: هول مک پرفسور

  

! نم یخدا. داشت پوزه. شد گرگ هیشب ش افهیق یعنی! شد ترسناک چهرش هوی و

 وله مک پرفسور کهوی بعد. بود مونده باز دهنم و هام چشم ه؟یموجود چه گهید نیا

  ه؟یموجود چه گهید نیا. شد اول مثل دوباره

  

 مهصد من به توروخدا ، تو: گفت ، دید منو دهیترس افهیق یوقت هول مک پرفسور

 . نکشتم رو یکس تاحاال من. نکردم یکار من ، من. نزن

  

 بود یچ نیا ؟یچ یعنی نیا. کردن یم نگاه هول مک پرفسور و من به تعجب با هیبق

  دم؟ید من که

  

  ؟یهست یچ ؟یهست یک تو _

  ؟یکار تازه تو ، تو: هول مک پرفسور

   پرفسور؟ هیچ منظورتون کار؟ تازه _

 . رفتم من ، م! یچیه ، ه: هول مک پرفسور

 

 .شد خارج کالس از و دیدو هول مک پرفسور و

  



 

 

  ؟یهست یچ تو ن؟یکروال یدید یچ تو: دیپرس شاگردها از یکی

 . کرد رفتار یجور نیا پرفسور چرا دونمینم خودمم! دمیند یزیچ من _

  

 . نداشتم رو یساز عهیشا حوصله چون گفتم دروغ

  

 ! دروغگو. یگیم دروغ یدار تو: شاگردها از یکی

  

 ...دروغگو ، دروغگو ، دروغگو: گفتن صدا کی و باهم همه بعد و

  

 نیا آخه. کردم هیگر و رفتم خوابگاهم به. شدم خارج کالس از زور به و دمیدو

 بود؟ چش هول مک پرفسور عذاب؟ بازم دردسر؟ بازم دم؟ید من که بود یچ

 یچ اون ، اون بود؟ هول مک پرفسور همون ترسناک افهیق نیا بود؟ خوب حالش

 بود؟

  

☆☆☆ 

  

  ؟یدید یچ تو ، الیل: یناز

 . یچیه _

 .یدید یزیچ هی حتما تو. نگو دروغ+ 



 

 

  ؟یکنیم باور بگم اگه _

 . کنمیم باور رو یزیچ هر جادوگرها یایدن دنید وجود با+ 

 ، من یخدا. شد زرد چشماش ، داشت پوزه. شد گرگ هیشب هوی هول مک پرفسور _

 ! کنندست وونهید

  د؟یند گهید چکسیه چرا دم؟یند من چرا پس+ 

 . دونمینم. دونمینم _

 ! الیل باش آروم+ 

 . ستین الیل اسمش اونکه... : 

  

 عشیضا یسال منو هاگوارتز قطار یتو که یهمون پورل؟ چاردیر. کردم بلند رو سرم

  کنه؟یم کاریچ نجایا! وا م؟یکرد

  

  ه؟یچ اسمش پس: یسیانگل با یناز

 ! جاناتان نیکروال: پورل چاردیر

 . ترم راحت الیل اسم با من صورت هر در _

  ؟یهست یک تو: گفت شک با چاردیر

  داره؟ یربط تو به مگه _

  ؟یکنیم یغلط چه نجایا پس یستین جادوگر اگه+ 



 

 

 ؟یا کارهیچ تو سننه؟ رو تو: گفت یفارس با یناز

 

 . یفکل پسره گمشو برو

  ؟یگیم یچ ؟یچ: چاردیر

 پس! یا چکارهیه تو چون. نداره یربط چیه تو مثل یخر به گهیم: کردم ترجمه

 . کوچولو گمشو برو

  

 !نکردم  دایپ رو یفکل یفارس معادل وجدانن

  

 . باش مودب: چاردیر

  ؟یبخور یگه چه یخوا یم نباشم اگه عه؟: گفتم پوزخند با

 . متاسفم برات+ 

 ! باش متاسف ننت یبرا _

 . باش داشته شعور. نکن نیتوه بهش ، مرده اون+ 

 ! نیهم. گمشو ، یاخو نیبب _

  ؟یزنیم حرف ینجوریا چرا+ 

  ؟یفهم یم. یریم رژه مخم یرو یدار توهم ، ندارم اعصاب اصال االن چون _

 . ینخورد رو من تا برم بهتره+ 



 

 

  ه؟یخوردن هم سگ گوشت مگه _

 ! الیخیب. الیل ، عه: یناز

  

 . دادم هیتک کنارم پنجره به و گرفتم رو سرم 

  

 احممز کنم یم خواهش. ستین خوب حالش االن دوستم ، محترم یآقا دینیبب: یناز

 ! دینش

 . واضحه کامال! هه: چاردیر

  

  ؟یکن ینم گم رو گورت چرا: زدم ادیفر و دمیچرخ چاردیر طرف تیعصبان با

  

 .رفت آروم آروم بعد. شد گرد هاش چشم چاردیر

  

 .سمسهیکر فردا. یکن استراحت کمی بهتره نظرم به ، الیل: یناز

 .  باشه تو با حق دیشا _

  

 دمیکش دراز تختم یرو. افتادم راه به خوابگاهم سمت به بودم توش که ییراهرو از

 ونهخ به و شه تموم مدرسه که نمیا منتظر فقط. گذاشتم هام چشم یرو رو ساعدم و

 ! هه... پدرم وگرنه کنه کمکم پدربزرگم دیشا برم. برم



 

 

 

 رفتگ رو دستم ، نشست کنارم یناز. باشه داشته رو من دنید رغبت اصال اون کاش

 : گفت که زدم لبخند روش به. فشرد و

 . دتهیجد پدر منظورم ؟یگیم پدرت از کمی: یناز

 ! متنفره من از بگم بخوام یکل. نداره گفتن اصال _

  چرا؟ ؟یچ+ 

 . بودم ننشسته کاریب االن که بودم کرده کشف اگه _

  ؟یبر ششیپ یخوا یم چطور پس. بعج+ 

 . کنهیم تمیحما پدربزرگم _

 ! جالب چه+ 

 ! یلیخ. بهتره بابام از یلیخ _

  

☆☆☆ 

  

 ! سمسهیکر امروز. پاشو الیل ، الیل: یناز

 ! چه من به _

 . رنایگیم جشن دارن نجایا همه+ 

  ؟یجد _



 

 

  باهات؟ دارم یشوخ مگه ، خب آره+ 

  

 ادمی هک دمیپوش رو زمستونم یردا و شستم رو صورتم و دست. نشستم یخستگ با

 !پدربزرگم ،)!( یگرام یبابا ، دوستام ؟یچ سمسیکر هیهد پس! وا... افتاد

  

 سوال ات دارم کار کتابخونه یتو که کردم قانعش و گفتم کیتبر یناز به تند تند 

 اجادوگره حیتفر یبرا دهکده هی که دیهاگزم دهکده به خواستم یم چون. نپرسه

 . کردم آماده کادو کاغذ تا چند دیهاگزم به رفتنم از قبل. برم ، بود

  

 اون ، برم دیخر یبرا تونم یم کجا که دمیپرس هام یخوابگاه هم از یکی از

 دامبلدور پرفسور از دیبا نکهیا مثل. کرد یمعرف رو دیهاگزم دهکده دخترهم

 . رفتم دامبلدور پرفسور دفتر به. رمیبگ اجازه  شخصا

  

 ازهاج دیهاگزم دهکده به رفتن یبرا ازتون خواستم یم! پرفسور دیببخش ، امم _

 . رمیبگ

  ن؟یکروال یبر یخوا یم یچ یبرا: دامبلدور

 ! سمسیکر هیهد دیخر یبرا _

 ! شهینم تنها. یبر ییباال سال هی با حتما دیبا+ 

 . پرفسور برم باهاش که ندارم رو یکس من آخه... امم _



 

 

 ! یرینم پس+ 

  

 ادمی یزیچ هی کهوی اما. شم خارج دامبلدور پرفسور دفتر از که افتادم راه دیام نا

 ! هستش که تریپ. افتاد

  

 . پرفسور دیببخش _

  ن؟یکروال هیچ: دامبلدور

  برم؟ جانسون تریپ با تونم یم _

  نه؟یتریاسل سوم سال که یپسر همون جانسون؟ تریپ+ 

 . بله _

 ! یتونیم ، خب یلیخ+ 

 . پرفسور ممنون _

  

 .بودن پالس شهیهم ها ینیتریاسل نفره ۹ گروه اون که ییجا. رفتم سرسرا به عیسر

 هک بهشون ، شون سمت کردم تند پا. دادم صیتشخ دوستاش نیب رو تریپ دور از

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب دمیرس

  

 تر؟یپ... اممم _

 



 

 

 ! شدم هول کلمه یواقع یمعنا به یعنی. برگشتن سمتم نفرشون ۹ هر

  

  ن؟یکروال هیچ: تریپ

  ؟یایب دیهاگزم دهکده به باهام یتون یم _

  ؟یرینم تنها خودت چرا+ 

 ... خب ، امم _

  ؟!یفهم ینم چرا. تریپ کنه یم فیک شتریب تو با خب: سکلیدرا منید

  

 ! تیعصبان از هم ، خجالت از هم. شدم سرخ

  

 ! یالل گنینم ینزن حرف تو: گفتم و منید سمت برگشتم

  

 بهم یدیشد اخم منید. خنده ریز زدن( کارل و داگ ، نیکال) گهید یتا سه اون

 .کرد

  

 ، برم دیزمهاگ به ییتنها تونم ینم که گفت دامبلدور پرفسور چون: گفتم تریپ به رو

 . برم ییباال سال هی با نکهیا مگر

 سپ از ییتنها کنن یم فکر همه. سوزه یم کوچولو یها یاول سال واسه دلم: منید

 ! کننیم فکر درست البته. انینم بر یچیه



 

 

  ؟یبند ینم رو یاضاف یخرها دهن چرا ؟یشنو ینم عر عر یصدا ، تریپ _

  

 و تمرف عقب قدم چند. ستادیا میقدم کی و اومد سمتم. شد بلند جاش از تند منید

 ! شد حبس نمیس یتو نفسم

  

  نکردم؟ لهت تا یبر یکش ینم راتو و یبند ینم رو دهنت چرا تو: منید

. نهییپا قهطب ییدستشو یدار یمشکل تو اگه. راحتم کامال نجایا من: گفتم ییپررو با

 ! کن حلش برو

 نه ، تس مدرسه نجایا. دینکن دعوا خواهشا: گفت و دیکش عقب رو من ، شد بلند تریپ

 ! لهیطو

  

 !!! ):/( میدار یخاص ارادت خر به تریپ و من کال نکهیا مثل

  

 . امیم باهات. میبر ایب ، نیکروال: تریپ

 . یگرام دوست ممنون یلیخ _

  

 به رو من هم ترسوند رو من هم زدش حرص افهیق. شدم رد منید کنار از ناز با و

 ده به تریپ با! بهتره باشه یچ فازم دونم ینم االن. انداخت خنده

 



 

 

. دمیخر ساده ساعت تا ۹. رفتم یفروش ساعت مغازه هی به اول. میرفت دیهاگزم کده

( ؟) خاص شخص هی یبرا رو اون. دادیم نشون هم رو سال و ماه ، روز شونیکی

 . دمیخر

 ساعت. ) دمیخر دادنیم نشون رو مختلف یها آدم مکان که یمچ ساعت دوتا بعد

 البته.( یمچ ساعت نوع منتها. اوناست منظورم ادتونه؟ی رو "رون" خونه یوارید

 . بودن گرون چقدر که بماند

  

. بودم دهیند ها جاتیبدل نیا از تاحاال. رفتم ییجادو جاتیبدل مغازه هی به بعد

 یها هگوشوار ، یماریب صیتشخ دستبند ، ابی دشمن ،گردنبند گو سخن انگشتر

 . یا پروانه

  

 یتند .گرفت گاز رو انگشتم هوی که زدم دست بهش. باشه یعاد یآخر نیا کنم فکر

 ! دمیپر عقب

  

. دنیم نشون خوش یرو هستن شون صاحب که یکس به فقط اونها: گفت فروشنده

 ! هستن دزدها یریگ مچ مخصوص

  

 یا پروانه یها گوشواره از تا 4 با گو سخن انگشتر 0 و دادم قورت رو دهنم آب

 .برگشتم هاگوارتز به یخوشحال با بعد. دمیخر

 



 

 

 یم که یکس اسم هرکدوم یرو. گرفتم جلد هارو کادو همه و رفتم خوابگاهم به

 زا بعد ، گذاشتم پاکت هی یتو رو ها کادو همه. نوشتم رو بدم هیهد بهش خواستم

 . رفتم سرسرا به شدن آماده

  

 رو توپاش از یکی آروم رفتم! خوشگله چه! ــسمــسیکر درخــت!!! یوا

 هم هب و زمونیم سر رفتم! ادیم خوشم خب؟ هیچ. گذاشتم بمیج تو یادگاری و کندم

 . کردم دایپ رو یناز. گفتم کیتبر هام یخوابگاه

  

  گذره؟یم خوش ، یناز سالم! به _

 ! باحالــه یلــیخ سمسیکر نگذره؟ خوش شهیم مگه: یناز

 . یفتیم مون دست یرو ، نشو مرگ ذوق حاال _

 ! توعم گمشو+ 

  

 یها ینیریش به حواسم که دادم نشون یالک. مینشست زمونیم یصندل یرو یناز با

 رو یناز مخصوص یکادو جعبه و پاکت داخل بردم رو دستم آروم ، زهیم یرو

 !کنم زشیسوپرا که یناز سمت برگشتم یتند. دراوردم

 

 و من من؟؟؟ سمت برگشته بـــزرگ یکادو جعبه هی با هم یناز عــــه؟؟؟

 ! خنده ریز میزد یپق و میکرد هم نگاه قهیدق هی یناز



 

 

  

 . بدم زودتر خواستم یم من. یریبم یعَـ _

 ! رهیبم عمت: یناز

  

 یکادو از اومد خوشش نقدریا یناز ، یناز به دادم رو یا پروانه یها گوشواره

 ! من

 در یتند آشناست؟؟؟ جعبه نیا چقد! وا. من به داد رو بزرگ جعبه اون یناز بعد

 !ــعیهـــ... دمید که کردم باز رو جعبه

 

 .کردم بغل رو یناز سفت ، کنم کاملش بود آرزوم!!! یوا هامون؟ الک ونیکلکس

 !!! کردم ماچش یکل! بود الک فقط یرنگ هزار یمدادرنگ نیع جعبه یتو

  

. دکر امتحان رو ها گوشواره و دراورد رو بود بشیج یتو شهیهم که یا نهییآ یناز

 ینیتریاسال زیم سمت و برداشتم رو خاص شخص یکادو! کرد فیتعر ازشون یکل

 .کردم صدا رو تریپ! رفتم ها

  

 رو دملبخن یجلو داشتم زور به که یحال در رو کادو جعبه. اومد سمتم تعجب با تریپ

 . ردک من به نگاه هی بعد. زد زل جعبه به تعجب با اول تریپ. دادم بهش گرفتمیم

 . جعبه به نگاه هی



 

 

 . من به نگاه هی

 . جعبه به نگاه هی

 . من به نگاه هی

 . جعبه به نگاه هی

 . من به نگاه هی

 . جعبه به نگاه هی

  

 خب ، حالحل زهر از ، درد یا ، کوفت یا: زدم داد که کنه من به نگاه هی خواست

 ! کن باز رو جعبه

 . باشه ، باشه: تریپ

  

 .  موند نجوریهم افشیق بعد کرد باز رو جعبه

  

 . کرد من به نگاه هی

 . جعبه به نگاه به

 . من به نگاه به

 . جعبه به نگاه هی

 : گفتم و زدم بهش یگردن پس هی... به نگاه هی



 

 

 . یبد سگ صدا تا زنمتیم نقدریا یکن شروع دوباره نیبب _

 . باشه: تریپ

  ؟یدار دوسش ، خب _

  و؟یک+ 

 . گمیم رو ساعت نیا! ویچ نه ویک _

 ! قشنگه یلیخ. آره ، اممم+ 

   خوبه؟ حالت _

  چطور؟ آره+ 

 ! ینیب یم فقط یه وزغ نیع چشات. یشد جغد نیع آخه _

 ! کن وونایح به یرحم هی. نشور منو فقط ، خوبم+ 

  

 ! خــــاک ینی. گفته یچ دیفهم تا خنده ریز زدم یپق

  

 ! نبود نیا منظورم: تریپ

 ! نزن رشیز. دِ نَ دِ _

  

. بود هدینخر کادو واسم نکهیا مثل. خودم زیم سمت برگشتم و شونش سر زدم یکی

 ! تیترب یب



 

 

 و ورد کالس تو که میکالس هم یپسرا و دختر به دادم رو ها ساعت و ها دستبند هیبق

 یبرا دادنیم نشون رو مکان که مخصوص ساعت دوتا اون اما. نشستن یم ورم

 .داشتم نگه پدربزرگم و بابام

  

 وردها رو سمسیکر یکادوها کنم فکر. شدن سرسرا وارد صدا و سر با جغد یکل هوی

 هوی. مخورد و برداشتم یا خامه ینیریش هی الیخیب پس ، نداشتم کادو منکه! بودن

 هیرخب! دمید بزرگ جعبه هی که کردم بلند رو سرم. افتاد جلوم صاف جغد با یزیچ

 بزرگن؟ یها جعبه یتو کادوهام همه

 

 تهنوش روش. برداشتم رو کتاب! دمید عروسک هی و کتاب هی که کردم باز رو جعبه

 دمید کردم باز رو کتابم. داده کادو! عجب چه " یجان ، پدرت طرف از " بود

  اسمش

 . ه"_ونانی در عقل و خرد الهه ، آتنا "

  

 ینم رو مامانم من خورده بر بهش کنم فکر ؟!زوده هنوز ای وارید تو بکوبم رو سرم

 از مکن فکر! خـوشــگلـه چه. برداشتم رو عروسک! واال! چه من به اصال! شناسم

  منه؟ مال نیا. باشه زیعز پدربزرگ طرف

  

 یبت هی. هیچ نیکروال سمسیکر یکادو دینیبب ، ها بچه یه: گفت دخترا از یکی هوی

 ! زنده عروسک ،



 

 

  

 عروسک لمیف) ه؟یطانیش عروسک منظورش ه؟یچ گهید زنده عروسک جـان؟

 حالت ، کر سالم:  گفت کهوی که کردم یم نگاه عروسک به نجوریهم( یطانیش

  خوبه؟

  

 . کردم پرتش ها ینیریش ظرف یرو و دمیکش غیج

  

 ! بودن درست اصال کارت نیا. شدم فیکث من ، نیکروال: گفت و شد بلند عروسکِ

  

  ـه؟؟؟یچ نیا! اخـدای

  

 .  بامزست چقدر نیا الیل یوا: گفت یناز

  

 یازن به چک هی عروسک ، عروسکِ سمت رفت که یناز صورت. کنه بغلش که رفت و

 شتهندا دوستم اگه یحت. هستم نیکروال مال من! ستمین تو مال که من: گفت و زد

 ! باشه

 . هیوحش چقدر الیل ، گرفت درد گونم! درک به: گفت و عروسکِ سر تو زد یکی یناز

  ؟یکن بغل رو من یخوا ینم تو نیکروال: زنده عروسک ، یبت

  کنم؟ بغلت بخوام که دمیخند بابام شیر به من _



 

 

  

 رو درش و جعبش یتو کردم پرتش و گرفتم رو ش کَله رفتم! افتاد هیگر به یبت

 !!! سادیا قلبم فرستن؟ یم واسم هیچ پرتا و چرت نیا. بستم

  

☆☆☆  

  

 هام یهمکالس از دونه دونه. میرفت هاگوارتز محوطه به یناز همراه و بستم رو ساکم

 ! شد سبز جلوم تریپ که یناز طرف برم خواستم. کردم یخداحافظ

  

  ؟یخوب! نیکروال سالم ، امم: تریپ

  ؟یخوب تو. ممنون _

  ؟یریم یدار. خوبم آره+ 

 . آره _

  کجا؟+ 

 . گهید مون خونه! وا _

  ؟یرینم رانیا یعنی+ 

 ! ست گهید یکی من خانواده. گهید نه _

 . آها+ 

 ! نمتیب یم بعد سال. خداحافظ خب _



 

 

 . خداحافظ: گفت آروم تریپ

  

 .رفتم یناز سمت

  

  دنبالمون؟ ومدهین یکس کو؟ پس: یناز

 . ادینم مون دنبال یکس گهیم بهم یحس هی _

 ! یا خونه اون نوه. یا خونه اون دختر تو شه؟یم مگه+ 

 . نکنم فکر _

  خوبه؟ حالت ، کر سالم: پدربزرگم

  

 اما ، نه ای کنم بغلش که بودم مردد. دمید رو زمیعز پدربزرگ که برگشتم یتند

 . کردم بغلش منم کرد بغلم خودش یوقت

  

  ؟یکن ینم یمعرف ، نیکروال: پدربزرگ

 . کنه یزندگ ما با قراره ، یناز دوستم _

  ؟یبود نگفته یزیچ تو اما ما؟ با+ 

 !دیببخش گفتم؟ یم دیبا _



 

 

 بیغ. دیریبگ رو من دست! دیایب. هست هم ما دوست ، تو دوستِ. ستین مهم حاال+ 

 ! میش یم

  م؟یش یم یچ: یناز

 . میش یم بیغ یلیتخ یها لمیف نیع _

  ؟یچجور: یناز

 . یبفهم تا ریبگ رو من دست: پدربزرگ

  

 هینثا هی از کمتر بعد. میشد بیغ و میگرفت رو یگرام پدربزرگ دست یناز و من

 شحال که یناز و پدربزرگ با و دمیکش رو ساکم. میبود مانند کاخ خونه در یجلو

 .میشد خونه وارد بود بد خورده هی

   

 ! یگرام پدر سالم ، به _

  ؟یاورد خودت با هیک اون. سالم: پدر

 . کنه یزندگ ما با قراره ، دوستم _

 ! هه. شد آراسته زین سبزه به که بود گل+ 

 ! داده اجازه زمیعز پدربزرگ _

 . یکن عوض رو رفتارت بهتره نظرم به! هیکاف ، یجان: پدربزرگ

  

  اد؟یم بدش من از انقدر چرا واقعا. رفت و دیکش یپوف یگرام پدر



 

 

  

  پدربزرگ؟ _

  کر؟ هیچ: پدربزرگ

  چرا؟. اخالقه بد انقدر االن اما ، کرد بغل رو من دمید رو پدرم که یاول بار _

 حل رو معما اون تو ضمن در و ، یکن یزندگ باهاش قراره کرده ینم فکر دیشا+ 

 تشکس تو بخاطر پرونده اون یتو نکهیا ، بود گورو پرونده مسئول پدرت. یکرد

 ! کرد کم ازش مدال 0۹ خورد

  هستن؟ یچ ها مدال نیا _

 یقاض مقام تازه پدرت. کنن یم مشخص انجمن در رو افراد گاهیجا ها مدال نیا+ 

 پرونده نیا. منصفست ئتیه یتو حاال ش شکست بخاطر که بود کرده کسب رو یگر

 ! بود مهم یلیخ

 ! زدم یم دار رو خودم بودم پدرم یجا اگه ه؟یچ یدونیم _

  

 ینم خودم بودما زده یگند عجب وجدانن یول. نگفت یزیچ و دیخند پدربزرگ

 ! کجا منصفه ئتیه ، کجا یقاض! دونستم

  

 نشونش رو یناز اتاق پدربزرگ میکرد یم حرکت ها راهرو یتو پدربزرگ با یوقت

 .رفت اتاقش داخل و کرد یخداحافظ یناز. داد

  



 

 

  کجاست؟ من اتاق پس ، پدربزرگ _

 .  کن صبر: پدربزرگ

 و زد صدا کردیم یریگردگ رو راهرو داخل یها تابلو داشت که رو یخانوم هی بعد

 . ببر اتاقش به رو نیکروال چمدان ، زییلو: گفت

  

 . برد رو چمدونم زنِ اون

  

  م؟یبر ییجا قراره _

 . ینیبب یدار رو مالقات قرار باهاش یزود به که یکس عکس قراره: پدربزرگ

  ؟یک: گفتم میشد یم اتاق هی وارد که یحال در

 ! مادرت: پدربزرگ

  

 رو وارید کل عکس اون یعنی. دمید بــزرگ عکس هی جلوم لحظه همون

 ! من یموها رنگ هم یموها با خوشگل زن هی. بود پوشونده

  

 ! خوشگله چه _

 ! یلیخ. آره: پدربزرگ

  نمش؟یبب قراره _



 

 

 . آره+ 

  کجا؟ _

 ! نگفته هنوز. ستین معلوم+ 

  بده؟ آدرس هی رهیم یم مگه خو! وا _

 داره؟ آدرس خدا هی نظرت به و! ینزن حرف ینجوریا خودش یجلو+ 

 

  خدائه؟ اون مگه _

   ست؟ین+ 

 .ادینم بهش _

 ! نگو بابات یجلو وقت چیه رو ها حرف نیا و+ 

 . گهید رمیبگ یمون الل بگو هوی _

 . بشن ناراحت که نگو یزیچ کال+ 

  ؟یداد ما به بود بابا ننه نیا ایخدا _

 . بگم یچ دونم ینم! کِر+ 

  اتاقم؟ برم فقط. یچیه _

  ؟ینیبب رو مادرت عکس یخوا ینم+ 

 . گهید دمید خب _

  ؟یهست یراض نگاه هی به تو بعد ننیش یم عکس نیا یپا ها ساعت ها یلیخ+ 



 

 

 ! ستمین کاریب که من. کرده کارشونیب خدا اونا خب _

 . باشه خب یلیخ+ 

  

 کهوی. رفتم یناز اتاق به و گرفتم دوش هی کردن عوض لباس بعد. رفتم اتاقم به

 : گفت و دیکش غیج یناز! تو دمیپر

  

 ینم آدم نیع. داشتم یا ماهواره صحنه دیشا خب ، کوفت یا ، درد یا: یناز

  ؟یبزن در یتون

 ه؟یچ بشیع _

 . یچیه: گفت و داد رونیب حرص با رو نفسش یناز

 خوردنتش حرص قربون یا _

 . فقط ببند+ 

 . بدم نشونت رو مامانم عکس ایب ، گمیم _

  کجاست؟ اصال ه؟یک مامانت+ 

 . ونانهی الهه _

 . نگو چرت+ 

 ! ینگ بابام یجلو رو نیا _

 . باشه+ 



 

 

  ؟یاینم _

 . اومدم باشه+ 

  

 . شد محوش جور نیهم دید رو آتنا عکسِ تا یناز ، اتاق همون به رفتم یناز با

  

 اه کرده کاریب خدا جزء وگرنه نشو محوش. اینش محوش ، یناز ، یناز: زدم صداش

 !ینــاز! یشیم

  مرگته؟ چه ها؟: یناز

  گفتم؟ یچ یدیشن _

  مگه؟ یگفت یچ. نه+ 

 ! کرده کاریب خدا یچیه _

  هن؟+ 

 . میبر ایب. نشو ریدرگ ، الیخیب _

  کجا؟+ 

  ؟یزنیم جیگ چرا _

 ! میبر نجایا از ایب فقط. ببندش+ 

 ! مینیبب لمیف اصال ، میبزن خونه نیا تو یچرخ هی میبر. باشه _

 . موافقم ، آره ، آره+ 



 

 

  

☆☆☆ 

  

 . شو آماده ، کر: پدر

  ؟یچ واسه _

 . یبر مادرت دنید به االن قراره+ 

 ! سایوا. باشه _

  ؟یکن اماده رو هات حرف یخوا ینم+ 

  حرف؟ کدوم _

 . یبگ مادرت به یخوا یم که ییزایچ+ 

 . بگم خوام ینم یخاص زیچ! نه _

 . میبر فقط+ 

  

 بزرگ ساختمون هی یجلو رو خودم هوی. میشد بیغ پدرم با و دمیپوش رو کتم

 ! دمید

  

  کجاست؟ نجایا _

  .شدن جمع ونانی انیخدا تمام که میریم یمحل به ساختمون نیا قیطر از: پدر



 

 

  ؟یاورد نجایا رو من چرا بعد _

 . ینیبب رو مادرت تا+ 

  نم؟یبب رو مادرم که هست یازین چه _

 . یبد یمیگر تست قراره تو ، ینیبب رو مادرت فقط ستین قرار چون+ 

  ؟یچ یچ تست _

 ! نه ای یهست میگر تو کنهیم مشخص که یتست+ 

  ه؟یچ میگر _

 ! نپرس سوال انقدر+ 

  

  ؟!هیچ من ریتصق خب. شدم خفه رسما

 . ریتصق نه ریتقص گفتم دفعه صد

 ! ها مدت بعد عجب چه وجدان؟ ییتو باز ، عه

 .خفه

  

 با. میشد آسانسور سوار پدرم با و داد آسانسور کنار نگهبان به یکارت هی پدرم

. رفت شتریب هم 111 از. کردم نگاه هارو طبقه شمارش ، باال میرفت یتند آسانسور

 .هباش داشته طبقه انقدر خورد ینم ساختمون نیا به! ستادیا یا خورده و 411 یرو

 



 

 

 ، میدیسر یاصل ساختمان به و میگذشت محوطه هی از. میشد ادهیپ سادیا که آسانسور

 . بود در یجلو پدربزرگم

  

  .یشیم کِر معطل یکل االن کردم یم فکر من! یجان یاومد زود چقدر: پدربزرگ

 . اومد و دیپوش کت هی مادرت شیپ میبر قراره گفتم بهش تا واقع در: پدر

  نه؟ جالبه _

 . جالبه آره+ 

  اد؟یم خوشت ازش کم کم داره _

 ! نکنم فکر+ 

 ! داخل دیایب ، خب یلیخ _

  

 یلیخ یها یصندل یرو ان؟ گنده چقدر نایا! ـعیهــ. میشد ساختمان اون وارد

 غار هی اندازه دهنم. بودن نشسته تا 01 ، 01 کینزد گنده آدم یکل( ریسَر) یبزرگ

 .بود مونده باز

  

 ییامرده و زن به دونه دونه. بودن بیغر بیعج میلیخ ، داشتن یمختلف یها افهیق

 شافیق که یکس به دمیرس تا ، بودن نشسته ها یصندل اون یرو که کردم نگاه

 .بود آشنا برام یلیخ

 



 

 

  مادرم؟ ، ما ، م

  

 نم از تر بزرگ یلیخ ، بود من برابر دو. کردم نگاه مادرم به شده گرد یا چشم با

 من و دیکش رو دستم بابام! بودن من برابر دو بودن اونجا که ییکسا همه یعنی. بود

 بود تهنشس شون وسط و هیبق از بزرگتر یصندل هی یرو که یکس یجلو. برد جلو رو

 .  بزن زانو: گفت آروم و دیکش هم رو من دست. زد زانو

  

 پدربزرگم و پدر وسط من االن. زد زانو چپم سمت هم پدربزرگم. زدم زانو ناچار به

 . بودم

  

 یخدا و برق و رعد و آسمان یخدا ، زئوس)  انیخدا یخدا ، زئوس: پدربزرگ

 هب گرمید پسر یعنی شیعمو یمیگِر قدرت از من نوه که دادم احتمال من(. انیخدا

 . ام آورده شما خدمت به را ام نوه موضوع نیا از نانیاطم یبرا. برده ارث

  ؟یگرفت رو ما وقت احتمال هی بخاطر: زئوس

  ؟یچ باشه داشته قتیحق اگه: پدربزرگ

 ارمذ ینم من باشه داشته قتیحق اگه یحت(: نیکروال مادر و عقل و خرد الهه) آتنا

 ! بشه تلف وِسِن شکار مثل یا احمقانه یکارا با دخترم ندهیآ

  ؟یچ شکارِ _

  ؟یبش وسن یشکارچ قراره چطور بعد ه؟یچ وسن یدون ینم تو: آتنا



 

 

 یم فقط: دادم ادامه و شدم بلند. نجامیا چرا دونمیم نه هیچ وسن دونمیم نه من _

 !خبره چه نجایا دیبگ خوام

 

 ! نیکروال بزن زانو: پدربزرگ

 . بزنم زانو بخوام که نمیب ینم یلیدل _

  

 هخوند ت فاتِحه ، زدم حیمل لبخند هی. کردن نگاهم شده گرد یها چشم با همشون

 !هستن تو دوبرابر نایا مثال! نیکروال ست

  

 ! میدیم حیتوض برات رو یچ همه بعد. بده رو تست تو ، نیکروال: پدربزرگ

 . نیبد حیتوض برام رو زیچ همه تا دمینم یتست چیه من _

 ! کنه کاریچ دیبا دونه یم. باهوشه خودم مثل دخترم: آتنا

 ! نداره یا دهیفا تو مخالفت ، آتنا هیکاف: زئوس

  

 . داد هیتک شیصندل به یلیم یب با و انداخت باال رو ابروهاش آتنا

  

 . بده حیتوض براش تون یکی: زئوس

  



 

 

. دنیم هیتک فقط! گشـادن همشون کلن. داد هیتک یصندل به یحوصلگ یب با اونم

 ! حیا

  

  ؟یدیشن یچ والیه درباره ، کر نیبب: پدربزرگ

 ! ینیر یم ترس از توهم. سراغت انیم شبا _

 ! باش مودب ، کر: پدر

  

 !!! ـــعیه ، آدم همه نیا جلو! ادبم یب سر تو خاک. دمیگز رو لبم

  

 . نیواقع والهایه اون: پدربزرگ

  نا؟یا و آشام خون _

 ! مختلف انواع با اما ، نهیگرگ مثل یموجودات. نه: پدربزرگ

 .داره وجود یموجود نیهمچ ؟یدید نهیگرگ ، نیبب. یدیم طولش یدار پدر: پدر

 رییغت یوقت اما ، انسانه هی یعاد حالت در اون مثال! شهیم لیتبد خودش لیم به اما

 اما ، هیعاد آشام خون مثل. کنهیم رییتغ پاهاش و دست و صورتش فقط دهیم شکل

 وندند و چنگال مثال. بده رییتغ رو پاش و دست و صورت تونه یم بخواد که یوقت

 مهین ریش مهین ، آدم مهین روباه مهین که هستن هم یا گهید یوالهایه هی! کنه دایپ

 مآد مهین گرگ مهین به مثال. دارن یمختلف یاسما... و ، آدم مهین مار مهین ، آدم

 ! بلوتباد گنیم



 

 

  ؟یبلوت ؟یچ _

 ! وسن گنیم والهایه نیا همه به و. بلوتباد: پدر

  ه؟یچ میگر بعد. آها _

 .بخواد والیه اون خود نکهیا مگر ، ننیبب رو والهایه نیا تونن ینم ها آدم: پدر

 ؛ دنب شکل رییتغ یعنی ، کنن ووگ تونن یم بخوان وقت هر ها والیه ، بگم چطور

 ادیم شیپ کم اما. ننیبب هارو اون تونن یم یمعول یها آدم که موقعست اون

 ای ناراحت شنیم یاحساسات که وقتا یسر هی اما. بدن نشون رو خودشون والهایه

 ورنجیا. دنیم شکل رییتغ خود به خود و دنیم دست از رو شون کنترل یعصبان

 تونن یم میگر اسم به محدود تعداد هی فقط ، شنینم رییتغ نیا متوجه ها آدم مواقع

 . ننیبب اونارو

  مم؟یگر هی من دیکن یم فکر شما و _

  ؟یستین: پدر

  د؟یگیم رو نیا اساس چه بر _

 اما ، شد یعصبان چون. داد شکل رییتغ که یدید رو هول مک پرفسور تو چون: پدر

 ! دنیند هیبق

  د؟یترس من از چرا پس _

 وت اگه خب و. بود خواهند و هستن ، بودن وسن یشکارچ شهیهم ها میگر چون: پدر

 ! نبود زنده اون االن یمیگر هی که یدونست یم

  کنم؟ باور نارویا دیبا من بعد _



 

 

 یدید رو هول مک پرفسور کردن ووگ باهاش که خودت چشم به تو: پدربزرگ

  ؟یندار اعتماد

  ؟یچ که حاال. دمیفهم خب یلیخ _

 ! نه ای یمیگر هی که یبد تست دیبا تو حاال: پدربزرگ

  ؟یچ بودم میگر اگه _

 . یشیم یشکارچ ندهیآ در: پدر

  نخوام؟ من اگه _

 ! انیم سراغت اونا چون. یشیم مجبور: پدر

 . دمینم تست پس _

 اگه هک نهیا یبرا تست نیا. انیم سراغت اونها یند تست چه یبد تست چه! هه: پدر

 . یکن کاریچ میبد ادی بهت یبود میگر هی

  کنم؟ کاریچ دیبا حاال. دمیم تست ، باشه خب یلیخ  _

 . یدید یچ که یکن یم مشخص تو و کنه ووگ تو یجلو که میاریم والیه هی: پدر

 ! آهان _

  

 رو سرش! کرد اخم. بست رو هاش چشم ، کرد نگاه هام چشم به. اومد جلو زن هی

 !شد روباه هیشب نیا! ـــعیهــــ... و چرخوند

  



 

 

 هشد خوشگل. دمیکش یم نفس تند تند. کردم اونور رو روم و بستم رو هام چشم

 ! اوف. بود یادیز برام کمی شد روباه هیشب نکهیا آخه یول ، بود

  

 ! مهیگر هی اون دیدید: پدربزرگ

 پورتلندِ در ها نیماش انبار وسط لریتر هی. ریبگ رو دیکل نیا ایب ، خب یلیخ: زئوس

 ! یکن دایپ الزمه میگر هی یبرا که یزیچ هر اونجا یتونیم. کاستیآمر

 وت حداقل ، یجان. بکنه یا احمقانه یکارا نیهمچ دخترم قراره شهینم باورم: آتنا

 ! بگو یزیچ هی

 !یندار یتیاهم برام تو که همونطور! نداره یتیاهم برام اون: پدر

  

 ! داره مشکل خانوادمون با کال نکهیا مثل. رفت رونیب پدرم و

  

 . هیعصبان کمی فقط اون ، نیکروال نشو ناراحت: آتنا

 ! یکن کنترل رو قلبت یتون ینم تو چون. آره _

  

 ودترز پدرم. شدم آسانسور همون سوار ، رفتم رونیب ساختمون اون از تیعصبان با

 حرف یب .ادیب پدربزرگم تا موندم منتظر قهیدق چند نییپا دمیرس یوقت. بود رفته

 اون تا رفت خودش و گذاشت خونه رو من پدربزرگ. میشد بیغ و گرفت رو دستم



 

 

 پس !ادهیز. دونهیم خدا ست؟ فاصله چقدر کایآمر تا ونانی از. ارهیب برام رو لریتر

  جرا؟ما همه نیا با ادیم خوابش یک خواب؟ وگرنه. نمیبب لمیف کمی برم من بهتره

  

! خرس. بود خواب یناز ، رفتم خونه به. اوف بلوتباد؟ ووگ؟ وسن؟ م؟یگر من؟

 .دمید یخارج زبون به یجر و تام و کردم روشن رو ونیتلوز

 

☆☆☆ 

  

 . بدم بهت رو یزیچ هی دیبا ، کر: پدربزرگ

  ؟یچ _

 ! لریتر دیکل+ 

  خوره؟یم دردم چه به _

 یبدون که بهتر چه ، یبجنگ ها وسن با یشیم مجبور ندهیآ در صورت هر در تو+ 

 . یبجنگ یچجور

 رو یباز سوپرمن و دنیجنگ حوصله. باشم داشته یمعمول یزندگ هی خوام یم من _

 ! ندارم

 اونها یکرد فکر. یبدون رو ییزایچ هی دیبا تو! نیکروال کن بس: زد داد پدربزرگ

 یکار هم اونا یباش نداشته بهشون یکار تو اگه یکرد فکر ذارن؟ یم راحتت

  ندارن؟ باهات



 

 

 امخو یم فقط. ندارم یادیز خواسته من. نزن حرف باهام یجور نیا: گفتم بغض با

 ! دیبردار سرم از دست

 هی. متنفره تو از پدرت چرا فهمم یم حاال: گفت و کرد پرت طرفم رو دیکل پدربزرگ

 . بکن خواد یم دلت یکار هر اصال! نکن گوش حرف و ادب یب و تخس دختر

 مهربون باهام شهیهم تو ، یزد ینم حرف من با یجور نیا وقت چیه تو: زدم ادیفر

  شده؟ یچ حاال. یبود

 یشب رو روبه وسن هی با االن نیهم اگه. یشینم تتیموقع متوجه! یاحمق تو چون+ 

  ؟یستین بلد یچیه یوقت ؟یایم بر پسش از چطور

 ! کنم طلسم تونم یم. جادوگرم هی من _

 . توعه خوندن ورد سرعت از باالتر ها وسن سرعت+ 

  کنم؟ کاریچ من پس _

 ! شو من شکار فقط. یچیه... : 

  

 ! نـه. کنم دایپ رو صدا نیا صاحب تا چرخوندم رو سرم یتند

 ومجل وسن اون اما. بشم خارج خونه یپشت در از که دمیدو و دمیکش غیج وسن؟ هی

 دور خواستم ، اوردم در رو میچوبدست بردم دست. کرد قفل درو عیسر و گرفت رو

 وارید به ؛ شد پرت هوا به محکم میچوبدست و زد دستم ریز وسن اون اما بخونم

 . شکست و خورد

  



 

 

 سر شتپ از پدربزرگم که گرفتم یتدافع حالت. زدم یم نفس نفس تند تند ترس از

 . بود گنده یلیخ ، بود غول هیشب یلیخ وسن اون! وسن اون کول یرو دیپر

  

 یردا و شد یعصبان بود تر یقو که وسن اون اما ، دیکش رو موهاش پدربزرگ

 . داشت نگه معلق رو اون و دیکش رو پدربزرگم

  

 . کن یکار هی ، کر: پدربزرگ

  کار؟یچ _

 ! کن یکار هی فقط. دونم ینم+ 

  

 و داشتم برش! دمید یا گهواره و یچوب یصندل هی. کردم نگاه اطرافم به عیسر

 . دمیکوب وسن اون کتف به محکم

. بودم دهش خشک ترس از ، سمتم برگشت وسن اون! نمیبب رو رشیتاث تا بودم منتظر

 . دیکوب وارید به و چرخوند دستش یتو رو پدربزرگ

  

 ! پــدربــزرگ: گفتم و دمیکش غیج

  

 نفجرم داشتم تیعصبان از. گرفت جلومو وسن اون اما پدربزرگ سمت بدوم خواستم

 ! شدم یم



 

 

 

 عرهن وسن اون. دمیکش تونستم که ییجا تا رو بلندش یموها ، کولش یرو دمیپر

 رو ناخونام. نداشتم بر دست اما! اومد در لرزه به بدنم ستون چهار که دیکش یا

 بعد کردم حس انگشتام یرو رو خون یسیخ یوقت ، کردم فرو چشماش یتو

 .برداشتم رو ناخونام

 

 گرفته رو هاش چشم. کرد پرت نیزم یرو رو من بزرگ یلیخ یا نعره با وسن اون

 ! نهیبب تونست ینم انگار. زدیم ادیفر و بود

  

 خونه اروید یرو نیتزئ عنوان به که ییسامورا ریشمش هی و کردم استفاده فرصت از

 . کردم فرو شکمش یتو و برداشتم رو بود

  

 بهش یچ نمیبب تا رفتم عقب عقب آروم دیبار یم روم و  سر از عرق که یحال در

 نیزم و شد بسته هاش چشم بعدش و سمتم اومد قدم چند یسخت و زور به. ادیم

 رو بود روان سرش از که یخون و چرخوندمش ، پدربزرگم سمت دمیدو. افتاد

 . دمید

  

  خوبه؟ حالت پدربزرگ ، پدربزرگ: گفتم هیگر با

 ، با ، یریبگ ، ادی ، دیبا ، تو ، اما. خوبه ، حالم ، من: گفت زنان نفس نفس پدربزرگ

 ! نکن ، فراموش ، رو نیا. یبجنگ ، والهایه ، نیا



 

 

. گرفتم یم ادی رو دنیجنگ دیبا من. منه ریتقص همش. یریبم دینبا تو ، پدربزرگ _

 . افتادم هیگر به و... دیبا من

 . برو ، لریتر ، به ، عتریسر ، هرچه ، حاال. یدیفهم ، رو نیا ، خوشحالم+ 

 ! ذارمینم تنها رو شما من _

 . برو گفتم بهت: زد داد پدربزرگ

  

 : گفت که اومد پدرم یصدا. افتاد سرفه به تند تند بعد و

  

  افتاده؟ یاتفاق چه وضعشه؟ چه نیا ، نیکروال: پدر

  

 ، متشس دیدو دید رو پدربزرگم تا پدرم. برگشتم پدرم سمت به یاشک یها چشم با

 : گفت و گرفت بغلش یتو رو اون

  وسن؟ هی کرده؟ کارو نیا یک: پدر

 ! یکن محافظت ، کر از ، دیبا تو. درسته: پدربزرگ

 ابودن تماما رو میزندگ یوقت تا بده؟ کشتن به هم رو من خود که یوقت تا ؟یک تا+ 

  ؟یتاک کنه؟

 . یباش داشته ، دوستش ، دخترت ، مثل ، دیبا تو. نگو ، ینجوریا ×

 ! کنه گم من خونه از رو گورش دیبا اون. نه+ 

 ...  ینجوریا. نه ×



 

 

 تو که یضعف نیا با. ببرم مارستانیب به رو تو دیبا. ستین مهم زهایچ نیا االن+ 

 . بزنم حرف ش درباره خواد ینم دلم... یدار

  

 پدربزرگ اما. کنه بلندش کرد یسع و انداخت پدربزرگ کتف ریز رو دستش پدر

 ! اورد باال خون و کرد سرفه

  

   خوبه؟ حالت ، پدربزرگ: زدم غیج

 !اریب دووم شده؟ یچ ، پدر: پدر

 

☆☆☆  

  

 .اوردم در تنم از رو میمشک لباس کردمیم پاک رو اشکم که حال در

 

 یعرضگ یب بخاطر هم همش. دادم دست از رو پدربزرگ یزود نیا به شهینم باورم

 ! بود خودم

  

 زونیآو مگردن از که رو دیکل ، یمشک یپا دم شلوار با دمیپوش رو میمشک شرتیسوئ 

 به رفتم و دمیکش سرم یرو رو شرتیسوئ کاله. گذاشتم لباسم داخل بودم کرده

 ! لریتر آدرس. بود گذاشته برام پدربزرگ که یآدرس



 

 

  

 یم یزندگ نلند ما. رفتم انگلستان منچستر در نیماش انبار هی به و گرفتم یتاکس هی

 نمدیرس ساعت نیچند. کردم یط رو یا یطوالن نسبتا ریمس نیهم یبرا ، میکن

 . گشتم نیماش انبار دنبال دمیرس منچستر به یوقت ، دیکش طول

  

 ببرمش خودم با دیبا گذاشته؟ رو لریتر مون یزندگ محل از دور انقدر چرا آخه

 لریتر در یتو رو دیکل. کردم دایپ رو لریتر تا گشتم نیماش همه اون نیب یکل! لندن

 ... و چرخوندم

  

 به ور. بود راستم سمت لیوسا و کتاب یکل و چپم سمت شهیش یکل! جـذاب چقدر

 نیا! لریتر کف افتاد فکم که کردم باز رو کمد در ؛ کمد هی زیم کنار ، بود زیم هی روم

 !!! سـالح همه

  

. رفتمگ رو کتاب ، کرد جلب رو توجهم لریتر وسط زیم رو کتاب هی. بستم رو کمد در

 : خوندن به کردم شروع و کردم باز رو هاش صفحه از یکی یشانس

  

  

  کلکته ، 08۵1 ژوئن سوم """

  



 

 

  

 رو هب رو موجود نیا با بار نیاول یبرا متعفن نینش زاغ محله در هفته شش از بعد

 تواندب نکهیا از قبل توانستم و بود همراهم خنجرم خوشبختانه. کرد حمله او. شدم

 . ببرم را شیگلو ، کند سفت میگلو دور را زبانش

  

 از یبخصوص نوع《گار فانز》 که دمیرس جهینت نیا به قیدق یبررس از پس

 جانیا.  ستین《کومودو یاژدها》 ی چهره با تشابه یب و هاست 《گک اسکالن》

 متشکل هند مخوف ی فرقه کی)))  ها《یتاگ》 انیم در ها《گار فانز》 هند در

 ار یزندگ که ییخدا))《یکال》 یبرا یقربان عنوان به را مسافران که دزدها از

 .  شوند یم پنهان. (((  کنندیم خفه(( دهد یم و ردیگیم

  

 ار خودشان به مخصوص یانسان یقربان ها《گار فانز》که کردم کشف من یول

 بدبخت ادافر نیا. کنندیم خفه را شان انیقربان فشانیکث زبان از استفاده با. دارند

 . شوند یم گور به زنده سپس هستند جوان زوج کی شهیهم که

  

 را《یکال》تا شود انجام ها《گار فانز》 توسط سال هرسه دیبا یطانیش عمل نیا

 . کند آرام

  

  نگیپلیک_ردیراد                                   

  



 

 

"""  

  

 فانز》 عکس ، زدم ورق رو ها صفحه. هاست وسن مورد در همش نیا ، من یخدا

 از ها وسن مورد در خوندن کمی بعد! بود گرفته درد سرم. بود گذاشته رو《گار

 . افتادم راه به خونه سمت به و کردم قفل رو درش. اومدم رونیب لریتر

   

 فکر .بودم فکر یتو. بودم شده رهیخ اتاقم سقف به و بودم دهیکش دراز تختم یرو

 هی ای بشم؟ موفق یجادوگر بشم؟ وسن یشکارچ قراره شه؟یم یچ من عاقبت نکهیا

 ( خدا مهین) گاد؟یدم

  

 یزندگ ایدن کدوم واسه اصال به؟یغر و بیعج میزندگ انقدر چرا چمه؟ من اصال

 چشم بودم کرده پدربزرگ یبرا که یادیز هیگر از. نشستم هدف یب کدوم؟ کنم؟یم

 . بود بد یلیخ حالم و بودم دهیپر رنگ. بود افتاده گود هام

  

 و بود اونجا پدرم ، رفتم نینشم اتاق به. شدم خارج اتاقم از و افتادم راه هدف یب

 : قهیدق دچن بعد! کرد نگاه بهم تعجب با. نشستم کنارش مبل یرو. دیکشیم گاریس

  

  ن؟یکروال: پدر

  بله؟ _

 . یبر نجایا از دیبا تو+ 



 

 

  ؟یچ _

 ! مزاحمت دوست اون هم و تو هم. یبر نجایا از دیبا تو ؟یدینشن+ 

  چرا؟ _

 هی با روز هر ندارم حوصله من. یاورد یبدبخت خودت با یاومد یوقت از چون+ 

 . بجنگم وسن

  ؟یبگ نویا یتون یم چطور _

  و؟یچ+ 

 ناو ؟یندار محبت بهم ذره هی یحت! دخترتم من یلعنت. برم نجایا از من نکهیا _

 تازه... تازه ؟یکنیم رفتار ینجوریا من با بخاطرش که داره ارزش چقدر مدال 0۹

  !افتادم هیگر به و برم؟ که دارم رو کجا من آخه دِ ؟یندازیم رونیب ت خونه از منو

 ! اونجا برو ، رانیا+ 

 بدون نویا یول. رمیم ، باشه ران؟یا برم بود؟ نیهم هام سوال همه جواب ن؟یهم _

 ! بخشمت ینم وقت چیه که

 چون خونم از کردنت رونیب بخاطر ؟یبخش ینم رو من یچ بخاطر اونوقت! هه+ 

  نبوده؟ من دست اصال که اوردنت ایدن به ای خوام؟یم آرامش با یزندگ هی فقط

  

 یتوق بدم یجواب چه! کردیم نابود رو من داشت یچارگیب و بغض. شد بسته دهنم

 راه و بستم رو دهنم نداشته؟ یریتقص اونم یوقت بگم یچ قته؟یحق هاش حرف همه

 تا چمدونم بستن به کردم شروع. ستین من مال گهید حاال که یاتاق سمت افتادم

 .اومد اتاقم به یناز



 

 

  

  ؟یکنیم کاریچ نیکروال... ل: یناز

 . ستمین نیکروال گهید من چون ، کن عادت الیل همون به _

  ؟یگیم ور و شر چرا+ 

 ! ستین ور و شر نیا: زدم داد

  

 اتاق به گرفتم میتصم. شدم خارج اتاق از و زدم بهم رو چمدونم در محکم و

 ، دمش پدربزرگ ریگ نور و دلباز اتاق وارد. کنم دایپ آرامش کمی تا برم پدربزرگ

 با و ستمنش زشیم سر. دیچک نییپا چشمم از یاشک قطره و دمیکش کمدش به یدست

 زیم یرو لیوسا به اومد بند م هیگر یوقت. زدم زار و پوشوندم رو صورتم هام دست

 نجایا .بود گفته برام دهیم انجام نجایا که یکار درباره پدربزرگ قبال. کردم نگاه

 ... ذار یم جعبه نیا یتو اونارو و کنه یم یبررس رو انجمن یها نامه

  

 یفلز و یمشک جعبه هی یچوب و یا قهوه جعبه اون یبجا کو؟ جعبه اون پس! وا

 .کردم نگاه نامه فرستنده به و کردم باز رو جعبه در! بود

  

   " ت.  ج "

  

   نامه؟ یتو اونم کنهیم خالصه حد نیا تا رو خودش اسم یاحمق چه! حیا



 

 

  

 : خوندم رو نامه متن

  

 !   ل.  ل جناب ""

 آن! عتریسر هرچه.  دیینما اجرا را س.  ل.  ل دستور عتریسر چه هر دیبا شما

 زا به را ج.  ک جناب دیبا نیهمچن. کرده جادیا مانیبرا یادیز یها دردسر رمردیپ

 ابجن او مورد در ییشگویپ و او فراوان قدرت.  دیبفرست رانیا به و خارج تان خانه

 . است انداخته هراس به س.  ل.  ل

 ! انتها یب و کیتار یجادو باستیز چه. 

  

""  

  

 س.  ل.  ل بود؟ یک ل.  ل ؟یچ ینی آخر جمله نیا بود؟ یک جناب همه نیا! وا

   بود؟ یک

  

 نیا از دارم من! بودم من ، آره جاناتان؟ نیکروال نبودم؟ من اون... ب یک ج.  ک

 !  من. شمیم فرستاده رانیا به دارم من. شمیم انداخته رونیب خونه

  



 

 

 دیشا ل.  ل جناب بزرگه؟ پدر منظورش ه؟یک رمردیپ م؟یک من مگه چرا؟ آخه یول

 شیالک اسم جاناتان یجان نیا ممکنه اما! اَه. خورهینم بهش نکهیا یول ، باشه پدر

  باشه؟ پدر سر ریز نایا همه نکنه ، نکنه باشه

  

 خودش پدر بخواد چرا چرا؟ یول. فرسته یم رونیب رو من داره اون ، آره ، آره

   کنه؟ رونیب ش خونه از رو دخترش و بکشه رو

  

 آره ، ببرم خودم با رو جعبه نیا دیبا. خورد یم رو مخم داشت که سوال همه نیا و

 ! باشه توش یمهم یزهایچ ممکنه

  

 و بستم رو جعبه در. کردم نگاه اطرافم به و کردم پرت جعبه یتو رو نامه عیسر

 اتاق از و کردم نگاه رو راهرو طرف دو هر ، رفتم در پشت آروم. کردم میقا پشتم

 عیسر و گذاشتم چمدونم یتو رو جعبه. رفتم خودم اتاق به و دمیدو. رفتم رونیب

 شرتیوئس و یمشک بلند نیآست راهنیپ هی. دمیپوش لباس عیسر. بستم رو چمدونم

 که ییاونجا از. گرفتم رانیا به طیبل دو یتلفن! یمشک یپا دم شلوار هی و یمشک

 با داشت یناز. بردم یناز اتاق به خودم با رو چمدون بود چمدون یتو جعبه

 . داد یم گوش آهنگ یهندزفر

  

  ؟ینشد اماده هنوز تو چرا _

 : ... یناز



 

 

 ...وی ، یه _

 : ... یناز

  ؟ینشد آماده هنوز چرا تو گمیم: گفتم و رونیب دمیکش گوشش از رو یهندزفر

  شم؟ آماده یچ یبرا: اخم با یناز

 .میبرگرد رانیا به دیبا شرک خره خب! من مرگ یبرا _

 ! عمته خر+ 

 !یخر هم تو یول چیه که اون _

 ! شیا+ 

 .  پاشو ، دارم عجله من! کوفت و شیا _

  برم؟ نجایا از بخوام چرا اصن. راحتم من: یناز

 پدر چون: گفتم بود شده گشاد وزغ نیع یخوردگ حرص از هام چشم که یحال در

 . کرد رونمیب و زد بهم!( دیببخش) یکون در هی میگرام

  جاشو؟ نمیبب کو عه؟+ 

 . نمیبب پاشو! رو زتیه یها چشم اون ببند! زهرمار ، کوفت ، درد _

 . ندارم حال نیمرل شرت به: گفت بود بسته هاش چشم که یحال در یناز

  چرا؟ گهید شورتش!!! خـدا یا ن؟یمرل _

 ! نیمرل لباس فالن به گنیم مشین/  ۵ جادوگر ده هر از خب؟ چته+ 

  ه؟یچ واسه مشین اون حاال _



 

 

 ! نیمرل شیر به گفت جادوگر نوع از یول کوتوله هی هاگوارتز تو چون+ 

 . یناز ذاتت تو تف _

 . کلتیه تو تف+ 

 . افتیق تو تف _

 . دهنت تو تف+ 

 ! داره تف خودش دهنم _

 . توعم حاال+ 

  ؟یسادیوا چرا دِ: زدم داد

 فهیعض قلبم من یدون ینم مگه ، ننه یریبم یا: گفت و قلبش رو گذاشت دست یناز

 ! جوون تیزندگ از ینینب ریخ آخه؟ یترسون یم رو من چرا

 . رتیخ یدعا نیا تو دمیر _

  ؟یخوایم رمیخ یدعا یکرد ترکم زهره عرعرت با خر نیع+ 

 . شو گم هام چشم جلو از _

 ! یبا یاوک+ 

 ... خ یوا ، خدا یوا ، خدا یوا ، خدا یوا ، خدا یوا _

 ونیتلوز کنترل نیع بذار کرد؟ ریگ دکمت چته؟: گفت و کلم پس زد یکی یناز

 ! ادیب جا حالت تا سرت تو بزنم چندتا خونمون

  



 

 

 ! نیزم افتاد و زانوش پشت به زدم لگد با یکی ، سرم تو زدن به کرد شروع و 

  

  ؟یگرفت ادی کجا از رو نایا! یاله یبترک: یناز

 . گرفتم ادی رو یدفاع و یرزم یورزشا نبود پدربزرگ که یماه هی نیا یتو _

 ! چه من به خب+ 

  ران؟یا برم تنها خودم ای یشیم آماده _

 . ارین جوش ، بابا خب یلیخ+ 

  

 و یشیآرا لوازم. کرد پرت توش لباس یکل و کرد آماده ساک هی عیسر یناز

 هم یروسر و شال نوع 01. گذاشت هم رو مرد یم نبود اگه که هاش سیسرو

 : گفت یناز که بردیم خوابم داشت گهید. گذاشت

  

 . شد تموم: یناز

 ! الحمدهلل _

 . نمیبب پاشو! اهلل سبحان+ 

  

 اون نیب از شدم مجبور. میرفت نگیپارک به ، میشد خارج خونه از عیسر و شدم پا

 به نیوزمیل با. کنم انتخاب یمشک نیموزیل هی فقط باال مدل و خوشگل نیماش همه

 هی یجلو دبع. میببر خودمون با رو لریتر تا میرفت محلمون کینزد لندن نیماش انبار



 

 

 از بانک همون یتو و برداشتم دالر ۹،111 پدربزرگ حساب از و رفتم بانک

 : دمیپرس کارمندش

  

  " کنم؟ لیتبد تومان به رو پول نیا تونم یم "

 " قدر؟ چه.  بله": گفت اونم

 

 رلیتر و نیماش با عیسر! خوبه. شد یا خورده و ونیلیم ۵ بایتقر و دادم بهش رو پول

 و لریرت انتقال پول قبال پدربزرگ حساب از. میرفت فرودگاه به بود وصل بهش که

. ودب ماهایهواپ نیبهتر از بودم گرفته که ییمایهواپ. بودم کرده حساب رو خودمون

 لد یناز. میشد مایهواپ سوار یناز و من. بود مهم هم ها ماگل یایدن یتو پدربزرگ

 :  گفتم و زدم یلبخند. نبود دلش تو

  

 . میریم هتل به ، میرینم هامون خونه به! نباش نگران _

 . شد راحت المیخ! شیآخ: یناز

  

 .بخوابم تا دادم هیتک یصندل به رو سرم و زدم یلبخند

 

 هی. میرفت ستاره ۹ هتل هی به و میگرفت یتاکس هی. میشد ادهیپ مایهواپ از یناز و من

 یتو رو مون لیوسا و هامون لباس. میکرد باز رو مون ساک و میکرد رزرو اتاق



 

 

 و من ، دادم سفارش هتل رستوران از یتلفن یچا وانیل دو. میکرد مرتب هتل کمد

 . مینشست نینشم اتاق یتو یناز

  

 اپ ییجاها نیهمچ به دمید ینم هم ایرو یتو یحت چوقتیه: گفت حسرت با یناز

   د؟بو گرفته رو مون یزندگ کل یهرزگ و یبدبخت و فقر ن؟یکروال ادتهی. بذارم

 . مستقل و میراحت که االن! اآلنه مهم. ستین مهم موقع اون _

 . باشم گردنت وبال شهینم. کنم دایپ کار دیبا ، نیکروال+ 

  .ستمین تنها که دونم یم حداقل ، گرمه دلم یباهام که تو! یناز نشو مسخره _

  ؟یبد رو خرجم تو قراره عمر آخر تا یعنی+ 

 . کنمیم استفاده پدربزرگ حساب از همش منکه من؟ _

  ه؟یک گردن وبال یک االن+ 

 ! نداره هیقض نیا با یمشکل اونم ، میپدربزرگم گردن وبال ما _

  

 . زد یلبخند یناز

  

 . بگم بهت رو یزیچ هی دیبا یناز _

  ؟یچ: یناز

 . دارم ازت سوال چندتا قبلش _



 

 

 ! بپرس+ 

  ؟یدونیم من درباره یچ تو _

  نظر؟ چه از+ 

  ام؟ ایدن کدوم به متعلق و میموجود چه نکهیا _

 هی. یخون یم یجادوگر یها درس هاگوارتز یتو و یهست جادوگر تو ، خب+ 

 هک نهیا فتیوظ و ینیبب وسن اسم به ییوالهایه یتون یم که یهست هم میگر

 ! یهست هم الهه هی فرزند و. یکن شکارشون

 !  هه _

  ؟یسالم االن تا و ینکرد یقاط چطور موندم+ 

 .کرده ریگ ام یمر تو هنوزم. کنم هضم رو زیچ همه نیا تونستم یسخت به _

 ! مسخره+ 

  

 . میزد لبخند دوتامون هر و

  

 ، ونانی الهه ، سیگر ، گورو ، یسال مرگ. کردم فیتعر رو یچ همه برات قبال _

  درسته؟. گفتم بهت همه نارویا! پدربزرگ مرگ ، وسن

  افتاده؟ یاتفاق دوباره شده؟ یچ حاال. یگفت آره+ 

 . آره _

  شده؟یچ بگو من مرگ نیکروال+ 



 

 

 ! پدربزرگه قاتل پدر نظرم به _

  شه؟یم مگه ؟یشد وونهید+ 

  

 یناز به و اوردم در جعبه از رو نامه. دراوردم ساکم از رو جعبه ، اتاقم یتو رفتم

 . خوند رو نامه یناز. دادم

  

  ؟یچ یعنی نیا حاال خب؟: یناز

 ، رمردیپ اون و.  باشه پدرم زنمیم حدس ل.  ل جناب.  منم ج.  ک جناب _

 .پدربزرگم

 رونیب ش خونه از رو دخترش بخواد چرا بکشه؟ رو پدرش بخواد دیبا پدرت چرا+ 

  کنه؟

 وجاد با دیشا. هستش ل.  ل اون. ستین جاناتان یجان اون. ستین پدرم اون چون _

 ! دراورده پدرم شکل به رو خودش

  ؟یاومد رانیا به و یکرد ترک رو اونجا چرا ؟یکرد گوش حرفش به چرا تو پس+ 

 ! نداره ییماورا موجودات اصال رانیا. باشم امن یجا هی فعال دیبا چون _

  چرا؟+ 

 نید زا استفاده با شرق مردم که بود نوشته یجادوگر خیتار کتاب یتو. دونم ینم _

. ننک پاک شون نیسرزم از رو ها اون و بجنگن نیاطیش با تونستن شون مخصوص

 ! نبوده پاک مشرق مردم نید اندازه به ینید چیه چون



 

 

  ما؟ نید+ 

 . اسالمه نید منظورش کنم فکر _

  نا؟یا و یریگ جن همون یعنی. آها+ 

 . گنینم یزیچ شرق یکشورها درمورد ادیز! دیشا ، دونم ینم _

 . شدم قانع+ 

 ! میبخون رو ها نامه هیبق بهتره نظرم به _

 ! هیخوب فکر. آره+ 

  

 : خوندم یناز یبرا. کردم باز رو دوم نامه و گذاشتم کنار رو یاول نامه

  

  ل.  ل جناب ""

  

 جناب مرگ موجب و دیکرد تیهدا میگر آن سمت به ماهرانه را وسن آن نکهیا از

 هب یریتقد قابل و باال العاده فوق خدمت شما. میسپاسگذار شما از دیشد ج.  ج

 تا دییایب انجمن یمخف محل به فردا که میآور یم دعوت به شما از. دیا کرده انجمن

 .شود انجام ارتقا مراسم

  

  

  "" م.  ل ، احترام با



 

 

  

  

 چون. شد دیناپد ساعت 4 یبرا پدر ، پدربزرگ مرگ یفردا که افتاد ادمی هوی

 . نکردم توجه بودم ناراحت یلیخ

  

  ؟یفهمیم نامه نیا از یزیچ: یناز

 !  آره _

  ؟یچ یعنی خب+ 

 !پدرمه اورد سرم بال همه نیا که یا یعوض اون مطمئنم گهید حاال _

 ! باش آروم ، کر+ 

 .رمیگ یم رو پدربزرگ انتقام من. باشم آروم خوام ینم _

 . بشه خوب حالت تو که یوقت تا مینخون رو ها نامه گهید بهتره نظرم به+ 

 . مداد دست از رو خودم کنترل من ، دیببخش: گفتم و دمیکش قیعم نفس چندتا

 ! نداره یاشکال+ 

 .میبد ادامه کارمون به ایب _

 

 :کردم باز رو یبعد نامه

 



 

 

   ل.  ل جناب ""

  

 : است صورت نیا به شما فیوظا

  

 ( کردم یناز به یدار معنا نگاه) جاناتان یجان انداختن ریگ 0

   جاناتان یجان هیشب خودتان دراوردن شکل به و مرکب معجون هیته 1

 ( فشردم هم به رو لبام) جاناتان جک رساندن قتل به 1

 ( زدم یپوزخند) رانیا به جاناتان نیکروال فرستادن 4

 .  دیبرسان عمل به را فتانیوظا دوارمیام

  

  "" م.  ل ، احترام با

  

 . افتادم هیگر به و! همش. بوده توطئه همش. بوده نقشه همش _

 . یباش یقو دیبا تو ، نیکروال: گفت و کرد بغلم یناز

 !بود متقلب هی اون. نبود میواقع پدر اون _

 . میدیفهم رو قتیحق االن که نهیا مهم! باش آروم+ 

 .یگیم درست ، آره _

 



 

 

 : کردم باز رو یبعد نامه و کردم پاک رو اشکام

  

  ل.  ل جناب ""

  

 در.  دیا کرده افتیدر را انجمن نشان که دیکن ثابت دیبا تان فهیوظ افتیدر یبرا

  ـــیایب آدرس نیا به.  دیابیب حضور انجمن در دیتوان ینم شما صورت نیا ریغ

  

  

 زیم یرو رو نامه و دمیکش غیج ، سوختن به کرد شروع آدرس قسمت از نامه هوی

 دکر پر آب ظرف هی آشپزخونه از یناز. سوختن یم داشتن ها نامه همه. کردم پرت

 با .نشد خاموش شیآت نشدن خاکستر ها نامه که یوقت تا اما ، ها نامه یرو ختیر و

  گرفت؟ شیآت چرا. کردم نگاه ها نامه به رتیح

  

  افتاد؟ یاتفاق چه ، کر: یناز

 دیناپد ها نامه که شده متوجه اورده در پدرم هیشب رو خودش که یکس! جادو _

 . شدن

  ؟یچ یعنی نیا+ 

 . میبر نجایا از دیبا یعنی _

  کجا؟+ 



 

 

 ! یجعل پاسپورت و اسم با. نکنن دایپ رو ما که یهتل هی _

  داره؟ یربط چه چرا؟+ 

 ریسم ستیل راحت یلیخ تونه یم. داره یادیز نفوذ یقالب پدرِ معلومه که نطوریا _

 و ردهک سوار دختر دو ما مشخصات با یتاکس کدوم نهیبب تا کنه چک رو ها یتاکس

 لموندخ و کنهیم دایپ هتل مهمانان ستیل یتو از رو ما اسم وقت اون. رفته کجا بعد

 ! ارهیم رو

 . میکن ترک رو نجایا عیسر ایب پس ؟یجد+ 

  

 حساب هیتسو یتند! رفت فنا به که هم یچا سفارش. میکرد جمع رو مون لیوسا

 . میزد رونیب هتل از و میکرد

  

  ؟یریگینم یتاکس: یناز

 . زنن یم رو ردمون! نه _

  م؟یبر ادهیپ یعنی+ 

 . آره _

  

 ... قهیدق چند بعد

  

 !!! مردم من!!! مردم! پام یآ! پام یوا: یناز



 

 

 ! ببند _

 !خوامیم نیماش هی+ 

 ! ستین _

 ! مایراض هم مثبت فرهاد کانیپ به من+ 

 ! الیخیب. گرفته زن احتماال فرهاد _

 ! یریبم ، نیکروال یریبم+ 

  

 ، کخن هوا و بود بعدازظهر خداروشکر. میدیرس هتل هی به رفتن راه ساعت سه بعد

 دست سپردم رو چمدون و ساک. میرفت هتل داخل. شدیم دیشه گهید یناز وگرنه

 . بمونه هتل در یجلو گفتم و یناز

  

 و زدم جا به جا رو مانتوم از دکمه دوتا کردم ختهیر بهم رو سرم یجلو یموها کمی

 .رفتم هتل مهماندار شیپ. اومدم دعوا وسط از که دادم نشون یجور خالصه

  

! اومد سوم طبقه از خانم هی غیج یصدا. شده دعوا ، خانم ، خانم: گفتم مهیسراس

  د؟یدینشن شما

  کجا؟ ؟یجد: شده گرد یها چشم با مهماندار

 ! سوم طبقه _

  



 

 

 یمهماندار روپوش. ادیب زدم اشاره یناز به ، سوم طبقه افتاد راه عیسر مهماندار

 اسم و هتل مستیس تو رفتم. نباشه عیضا و یخال یصندل تا نشست زیم پشت و دیپوش

 ناومد شیپ ماه کی که بندرسن یبان و لندریس تیجول اسم به  رو یناز رو خودم

 اسم به رو یخال اتاق هی شماره! ییکایآمر مهمون دوتا. کردم ثبت هتل نیا

 .  دراورد رو روپوش یناز ، کردم درست رو زیچ همه. زدم خودمون

  

 المش. دمیپوش مانتوم نیهم یرو و دراوردم ساک از مانتو هی. میرفت رونیب هتل از

 هی .پوشوند رو صورتم نصف هم یدود نکیع هی. زدم یگریج رژ هی و کردم عوض رو

 کنم فکر ، بود نشسته زیم پشت اخم با مهماندار. میرفت هتل به! یالک افهیق رییتغ

 ! بوده یسرکار شد متوجه

  

 یکی هشیم. میکرد گمش د؟یدار رو مون اتاق دیکل ، دیببخش: گفت و رفت جلو یناز

  د؟یبد گهید

  د؟یکرد رزرو اتاق قبال شما: مهماندار

 . میینجایا ما ماهه هی خانوم؟ دیگیم یچ: یناز

  ست؟ین اشنا تون افهیق چرا پس: مهماندار

 . دیکن دایپ رو ما اسم تا ستمیس یتو دیبگرد د؟یکن یم مسخره: یناز

  اسمتون؟: مهماندار

 . بندرسن یبان و لندریس تیجول: یناز

 . اتاقتون دیکل ، دییبفرما ، دیببخش یوا: گفت و گشت مهماندار



 

 

  

 ور مون ساک. میدیرس اتاق به ، اتاقمون سمت میافتاد راه و گرفت رو دیکل یناز

 ! ولیا: میگفت بلند یصدا با و میگذاشت

  

 رو خودمون ناهار خوردن بعد ، میداد سفارش ناهار. میکرد عوض رو هامون لباس

 .میدیخواب و تخت یرو میکرد شوت

 

 امروز تا روزید از. بودم دهیخواب چقدر! اوف. نشستم تخت یرو دهیژول یموها با

 !  وا. بود خواب هنوز که کردم یناز به نگاه هی... ماشاا! صبح

  

 تله رستوران از تنقالت کمی و زدم صورتم به یآب. رفتم ییروشو به و شدم بلند

 چ که یوا. دادم سفارش

 

 از بعد. کردم داریب هوار و داد هزار با رو یناز! یپولدار داره فیک چقدر که یوا

 دیخر به تا میشد آماده بعد ، خوردن به میکرد شروع اوردن رو مون سفارش نکهیا

 !گهید دمیخر یم مانتو یکل دیبا. میبر

  

 مدت نیا. طور نیهم هم یناز. دمیخر... و یروسر و شال و شلوار و مانتو رنگ ۹

 نهپاش با کفش نوع چند بعد ، دمیخر جاتیبدل هم یکل نیهم واسه بودم دور مد از

 نایا مادرم و پدر برادر و خواهر یبرا هم یسوغات چندتا ، دمیخر مختلف یها



 

 

. میشتندا رفتن راه ینا گهید ، هتل میبرگشت یحساب دیخر هی بعد خالصه. دمیخر

 !  یخستگ از میمرد

  

 به ها مدت بعد تا میشد آماده و میخورد ناهار. رفت در مون یخستگ دوش هی بعد

 رو شلوار و مانتو از یکی دار مارک یها مانتو نیب از. میبر هامون خانواده دنید

 .میکرد انتخاب

 

 بود ییطال یمشک که یبَبر طرح شال ، یمشک شلوار با ییطال یمشک یمانتو هی من

. زدم هم یگریرژج و یدود نکیع هی. یمشک سانتِ 01 پاشنه یها کفش با ؛ دمیپوش

 رو امه یسوغات تونستم و بود جادار یلیخ که رو مییطال یمشک مانند ساک فیک

 .  گرفتم دستم با بدم جا توش

  

 یم آماده داشتم یوقت فقط. دیپوش یچ قایدق دمیند ، رفت و شد آماده زود یناز

 یلیخ .نباشن یعصبان دستش از هنوز اگه نهیبب رو اش خانواده رهیم که گفت شدم

 .بودم دهیند رو خانوادم بود وقت

  

 .بودم راه یتو یساعت چند ، خودمون محله سمت افتادم راه و گرفتم یتاکس هی 

 پس کوچه. دمیرس خودمون محله به. بود تهران شهر باال یها قسمت هتل چون

 یرهزا ده هی. ستهیبا گفتم یتاکس به خونه در یجلو. بود آشنا برام هاش کوچه



 

 

 سر ادمافت قبال ادی. ستین یازین گفتم که بده پس رو ش هیبق خواست ، دادم بهش

 !  زدم یتلخ پوزخند. انداختم یم راه مرافه دعوا ها راننده با یکل تومن هزار

  

 نشسته شون خونه در دم که کوچه یها زن همه. دادم فشار رو مون خونه فونیآ

 از ها بچه! شناختن ینم رو من! هه. کردن یم نگاه بهم یفضول و تعجب با بودن

 دوباره نکردن؟ باز رو در چرا! بودن زده زل من به و بودن دهیکش دست شون یباز

 . زدم زنگ

  

  ؟یاورد سر مگه خبرته؟ چه ، یهـو: گفت که دمیشن رو سارا ادیفر و داد یصدا

  

 طور نیهم بعد ، کرد باز رو در سارا! داشت رو هاش عادت نیا هنوز. زدم لبخند

 . موند مبهوت

  

 .سالم ، س ، س: سارا

 

 .کنم تشیاذ کمی خواستم 

 

 ! سالم: گفتم یجد و خشک لحن با

  شما؟ ، ش: سارا



 

 

  ؟یدار نگه نجایا ابد تا رو من یخوا یم: گفتم یتند لحن با

 . داخل دییبفرما ، خانم دیببخش: گفت تند تند سارا

  

 وجود تشیمیصم و صفا یبو هنوز ، بود جور همون هنوز. گذاشتم اطیح داخل پا

 " بگم و خنده ریز بزنم خواست یم دلم. بود گرفته ام خنده سارا حالت از. داشت

 راحت و یبش هول تو خونه اومده پولدار خانم هی چون که درسته! احمق آخه

   "باشم؟ من پولدار خانم اون اگه یحت داخل؟ یبد راهش

  

  کجاست؟ مادرت: گفتم خشک لحن همون با

 ! ادیب کنم یم صداش االن. یانبار یتو ، امم ، امم: سارا

  ستم؟یبا پا سر جا نیهم موقع اون تا دیبا من و _

 . نبود حواسم اصال. خوام یم معذرت ، داخل دییبفرما! خانم دیببخش یوا: سارا

  

 اسمش که سالم 8 خواهر عیسر ، دادم هیتک یپشت به و نشستم. رفتم خونه داخل

 تیسکوئیب به لب شتریب یباکالس یبرا. اورد شربت و تیسکوئیب برام بود رایسم

 .بودم من شون نیبزرگتر. کنم زشونیسوپرا خواستم یم! نزدم

 



 

 

 که رایسم خواهرم. سالشه ۵ که رضایعل برادرم بعد. سالشه01 که سارا خواهرم بعد

 نیروژ خواهرم. سالشه ۹ که ایرو خواهرم. سالشه 7 که رضا ریام  برادرم.سالشه 8

 . کردم انتخاب من رو رزا اسم. سالشه 1 که رزا خواهرم آخر در و. سالشه ۹ که

  

 !چهب دونه هی یسال قایدق! دونمیم. انداختن راه یکش جوجه بابام و مامان دونمیم

  

 فکر و رفت سوسن. کردن یم نگاه بهم تعجب با و نشستن دورم خواهرام همه کم کم

 خواست ایرو. نشستن دورم اومدن هم اونا و کرد صدا کوچه یتو از و بردارهام کنم

 " گفت( دمیشن قشنگ من که) پچ پچ با مثال و دهنش تو زد رایسم که بپرسه یسوال

   ".کنمیم پاره رو عروسکات وگرنه ببند دهنتو

  

 هب منم قبال! پــوف. بود شده خونه سیرئ نبودم من ، نداشتا جرئتا نیا از سارا

 ایور. خخخ! مظلوم یها بچه چشم به االن اما کردمیم نگاهشون بوکس سهیک چشم

 ییااونج از منم. کنه هیگر خواد یم کنم حس تونستم یم. بود شده مظلوم و ساکت

 هوا هب بفهمن تونستن ینم و شناختن ینم منو بودم وردهین در رو نکمیع هنوز که

 !  ایرو به ای کنم یم نگاه

  

  وم؟خان نیخور ینم یزیچ چرا: دیپرس بشه مانعش سارا نکهیا قبل عیسر رایسم

  

 !کرد نگاه رایسم به ضیغ با سارا



 

 

 

 ! زمیعز بخورم بعد قهیدق چند تونم یم ، هستم نجایا هنوز من: گفتم یمهربون با

  

 یجد و خشک همش بودم اومده یوقت از چون. کردن نگاه بهم تعجب با همشون

 . بودم

  

  د؟یهست یک شما: گفت رضایعل

  د؟یشناس ینم رو من واقعا شما: گفتم

  م؟یبشناس دیبا: سارا

 حاال: گفتم و برداشتم رو میدود نکیع

 

 د؟یشناس یم ؟یچ

  ال؟یل ، ل ، ل: سارا

 ! الیل یآج: گفت و بغلم دیپر همه اولِ نیروژ

  

 . کردم یم رفتار خوب رز و نیروژ با فقط واقع در

  

  ؟یاومد یک تو: گفت رضایعل



 

 

 ! شیپ روز سه _

  ؟یومدین زودتر چرا: سارا

 . یکن یم بلند ایرو رو دست نمیب یم باشه آخرت بار ، ضمن در! یلیدال به _

  سننه؟ رو تو: سارا

 . نکردم لهت تا شو خفه سننه؟ منو _

  ؟یا خونه نیا سیرئ یدیپوش رو بهترونا لباس دوتا یکرد فکر: سارا

  

 ! بود کرده هامون کل کل یهوا دلم

  

 کتک یجا واسه. ستین لباس واسه یول ، سین یشک درش خونم سیرئ نکهیا _

 ! هست بدنت رو جاش هنوز که هییها

  

 با من میبود کرده دعوا هم با که دفعه کی. دیکش دست ش چونه وسط به عیسر سارا

 نیا. اومد ازش خون یکل ، هست خودکار یجا هنوز. زدم ش چونه وسط خودکار

 !میهست یوحش دونمیم! دینکن نگاه یجور

  

 . ینخوا چه یبخوا چه ، خونم سیرئ من حاال: سارا

 . چشمم جلو از برو گمشو کنم؟ لهت بزنم یخوا یم: زدم داد

  



 

 

 نگت سارا سر دنیکش داد واسه دلم چقدر که آخ. رفت رونیب اتاق از و دیترس سارا

 ! آخ. بود شده

  

  خواد؟یم یسوغات دلش یک: گفتم و کردم باز رو فمیک پیز

 ؟یسوغات! یوا: گفتن همشون

  

( انن؟یاح سین سگ صدا نیا)واق واق یدادیم فشار رو شکمش که اردک هی اول

 ! بود دار صدا یها عروسک عاشق ، رز به دادم کرد یم

  

)  .کرد ذوق انقدر ، نیروژ دادم کرد یم هم یخرابکار که شرفتهیپ ین ین هی بعد

 تو زهیریم آبه بعد یول یبد آب بهشون یتونیم ین ین یها عروسک نیا

 !( نشد فیحـ. باشم داشنه نایا از بود آرزوم. پوشکشون

  

 11 عروسک هی کنه شونه رو هاش عروسک یموها بود نیا عاشق که ایرو واسه

 . دادم بهش لباس انواع با داشت یبلند یلیخ یموها که یسانت

  

. ادمد ذاشتن یم توش ترقه و بود تیواقع هیشب یلیخ که تفنگ هی ررضایام واسه

 !( دستمه نایا از یکی یسور چهارشنبه هر)

  



 

 

 شبه یچ قلم یتو نامش ثبت برگه نداشت دوست یچیه درس جز که رایسم واسه

 .موندم بشر نیا خلقت تو هنوز. کرد ماچم یتند و دیپر که کرد ذوق انقدر. دادم

 هنمون بره ییراهنما نکهیا و یچ قلم یتو نام ثبت فقط ، خواست ینم هم یگوش

 !اوف. خواست یم یدولت

  

 هی بود آرزوش ، بود وامونده دهنش. دمیخر سامسونگ یگوش هی رضایعل واسه

 یول دز بهم آروم لبخند هی! ):/( بده پز دوستاش یجلو بتونه و باشه داشته یگوش

 . خوشحاله یلیخ دونستم یم

  

 خواستم یم! بودم نگرفته یچیه واقع در. رمیبگ یچ بودم مونده سارا یبرا

 وارد در از موقع همون مامانم. بهتره ینجوریا ، بخره خواست یچ هر بازار ببرمش

 . شد

  

  ال؟یل ، ل ، ل: گفت بهت با

  

 نگت واسش یلــیخ دلم. میکرد هیگر باهم و مامان بغل دمیپر و شدم بلند یتند

 ! بود شده

  

  ؟یبود کجا حاال تا الیل: مامان

 . دمیجد پدر و مادر خونه _



 

 

  گفت؟ موردش در یناز که یهمون+ 

  گفت؟ رو یچ همه بهتون یناز _

 ورگ بردن نکرده ییخدا گفتم. یزد ینم امکمیپ هی ، یداد ینم نامه که تو! آره+ 

 . کردن گورت به

  

 نچو بدم؟ نامه هی حداقل دینرس فکرم به چطور. انداختم نییپا رو سرم شرمنده

 . برگرده االنا بابام دادم یم احتمال بود ظهر یها کینزد

  

 . کنم درست غذا برات برم سایوا: مامان

 . دیباش من مهمون قراره ، خواد ینم _

  پول؟ کدوم با+ 

 ! دیجد خانواده پول با: گفتم آروم

 . نکرده الزم+ 

 .میبخود شام رونیب میبر خواد یم دلم من؟ بخاطر ، مامان: مظلوم افهیق هی با

 . باشه خب یلیخ+ 

  ؟ییکجا جان خانم: گفت که اومد بابام یصدا موقع همون

  

 . دمیپر بابام بغل و رفتم رونیب خونه از



 

 

  

 . بود شده ذره هی واست دلم ، ییبابا _

  ال؟یل: بابا

 ! الیل منم ، آره _

  

 و دادم هیهد یا خانومانه و کیش شلوار مانتو مادرم به. میکرد بغل رو هم سفت

 !  شدن خوشحال یلیخ. کیش شلوار و کت هی پدرم

  

 هب نیا از خوام یم. نمیبب هاشون چشم یتو رو یقدردان و یخوشحال تونستم یم

 یلو. ارمیب در دلش از دیبا. زدینم حرف باهام سارا. باشم پشتشون جوره همه بعد

 . بشه هم ادب دیبا

  

 کسلو رستوران هی به میرفت. شدن سوار همشون و دادم سفارش آژانس دوتا عیسر

 . بود مونده باز شون دهن تعجب از برادرام و خواهر همه! ستاره ۹ و

  

. ادند دستشون  رو منو ، یخانوادگ قسمت یتو بزرگ زیم هی. مینشست زیم پشت 

 خواهر و بابا و مامان ، آژانس به زدم زنگ باز غذا خوردن بعد. میداد سفارش همه

 .  شدن سوار برادرهام

  



 

 

 به میبر قراره سارا و من: گفتم بشنوه سارا بخصوص و همشون که ییصدا با من اما

 .خونه دیبر شما ، خاص یجا هی

 ! امینم ییجا من: گفت اخم با سارا

 ؟یجد اوه _

 

 سوار عیسر نره تا نکردم ول نرفتن خانواده که یوقت تا و گرفتم محکم رو سارا دست

 با ، لوکس پاساژ هی سمت میافتاد راه و میشد آژانس سوار هم با بعد. شه نیماش

 . شدم ادهیپ سارا

  

 ، یخواهر ، سارا: گفتم و نشستم سارا یجلو پاساژ در یجلو 

 

 .  نباش ناراحت

 . هستم ناراحت: سارا

  ؟یکن یآشت باهام و یبش خوشحال که کنم یکار هی یدیم اجازه _

  مثال؟+ 

 . بخر یخوا یم یچ هر: گفتم و پاساژ سمت کردم نشونه رو دستم. شدم بلند

  ؟یهرچ: گفت شک با سارا

 ! یهرچ ، آره _

  



 

 

 وارد و زدم حیمل لبخند هی ، داخل رفت داخل عیسر و افتاد راه پاساژ سمت سارا

  !کفش و فیک و جاتیبدل تا گرفته لباس از! دیخر داشت دوست که یهرچ. شدم

  

 . خوام ینم یا گهید زیچ: گفت بعد

 ؟یمطمئن _

 

 . افتاد یفروش لیموبا به چشمش که مطمئنم بگه خواست سارا

  

  ال؟یل ، گمیم: سارا

  ه؟یچ _

  ؟یبخر یگوش رسهیم پولت+ 

  ؟یبخر یخوا یم ، آره _

 ! آره نباشه ییپررو اگه+ 

  

 . دمیخر باال مدل بایتقر یگوش هی رفتم و دمیخند

  

 ! یخوب یلیخ تو: گفت و کرد بغلم یخوشحال با سارا

  



 

 

 .بده نشون برادرام و خواهر به رو هاش دیخر تا رفت سارا و رفتم خونه به سارا با

 شتمبرگ. اونجاست لمیوسا چون ، هتل برگردم دیبا که گفتم یخداحافظ بعد منم

 هی بعد و کردم عوض رو هام لباس. برده خوابش تخت یرو یناز دمید و هتل

 . دمیخواب دوش

   

 ورزش یناز و من مدت نیا یتو. بود گذشته هتل یتو مون اقامت از یا هفته دو

 !  یخصوص استاد با و ماهرانه اونم ، میکرد نیتمر رو یرزم یها

  

 یناز ، یناز و خودم لیوسا کردن جور و جمع به کردم شروع عیسر. بود زود صبح

 گهید. میبرگرد خودمون خونه به تا گرفتم لندن به طیبل دوتا یتلفن. بود خواب هنوز

 ! بزنه گولم یقالب پدر اون ذارم ینم

  

. بودم ختهیر توش پول یمقدار و بودم کرده باز سارا یبرا حساب هی زود صبح من

 پول که بودن ییها پدر و مادر اون از پدرم و مادر چون ، گفتم سارا به هم فقط

 شد که دیع هر کینزد گفتم سارا به. کردن ینم خرج شون بچه یبرا رو شون

 دلم. ننکن شک تا فرستادم رو نایا من بگه بعد بخره لباس هیبق یبرا و بره خودش

 و خواهر بخاطر یول کنم یمخف مادرم و پدر از رو یزیچ یجور نیا خواست ینم

 .  بودم مجبور برادرهام

  



 

 

 ؛ هتل نشخوایپ شیپ میرفت میشد آماده یوقت. کردم داریب یبدبخت هزار با رو یناز

. میرفت فرودگاه به لریتر با همراه. میشد خارج هتل از و میکرد حساب هیتصف

 متقس سوار هم ما و گذاشتن مایهواپ مانند انبار قسمت هی یتو رو لریتر چندنفر

 . میشد یخصوص

  

  م؟یریم کجا: یناز

 .  میکن استفاده مون یرزم یها مهارت از دیبا که ییجا _

  م؟یبکش رو پدرت یعنی. اهوم+ 

 .  میکش یم کرده پدرم هیشب رو خودش که یکس! نه _

 بیآس هم مورچه هی به یحت حاال تا که تو آخه ؟یدار رو کار نیا جرئت و دل+ 

 ! ینرسوند

 . بکشمش دیبا _

 ! هیادیز کشتن. میکن رونشیب خونه اون از فقط بهتره+ 

 !  رهیم و بنده یم رو خودش چمدون کیش یلیخ اونم ، خب آره _

 ! مسخره+ 

  

 نیماش هی با و میشد ادهیپ مایهواپ از میدیرس یوقت. مینزد یحرف ریمس آخر تا گهید

 مجهز الحس به رو خودمون لریتر یتو بعد. میبرد نیماش انبار هی به رو لریتر یباربر

 .  میکرد



 

 

  

 مهدک دادن فشار با که خنجر هی. میگذاشت هامون چکمه یتو کیکوچ خنجر چندتا

 که ندب مچ هی. کردم یساز جا شلوارم کمربند یتو شد یم خنجر سه به لیتبد روش

 شونه عرض یتو کیکوچ ریشمش هی. بستم مچم به بود متصل بهش خنجر هی هم باز

 هیسا با زدم یگریج رژ هی. نباشه عیضا هام شونه تا دمیپوش شنل هی.  کردم میقا هام

 فک دید پیت نیا با رو من یکس اگه تا زدم هم بالماسکه ماسک هی! محو و اهیس چشم

 . رمیم یزیچ یجشن به کنه فکر. زدم یآشام خون توهم نکنه

  

 و میاورد در رو هامون شنل در یجلو یناز و من. میرفت مون خونه به یتاکس هی با

. رفتم داخل عیسر و کردم باز رو خونه در آروم. میگذاشت شلوارمون بیج یتو

 . اومد سرم پشت هم یناز

  

 . یدار نگه دستت یتو رو نیا بهتره: گفت و داد دستم به خنجر هی یناز

  

 تمام. دیکش سرک آشپزخونه به هم یناز! نبود یکس. دمیکش سرک منینش اتاق به

 یکس و میگشت رو طبقه 1. بود طبقه 1 خونه نیا. نبود یکس و میگشت رو نییپا طبقه

  ست؟ین کس چیه چرا! بهیعج یزیچ هی کردم یم احساس. نبود

  

. بود ومس طبقه پدربزرگ اتاق ، گشتن به میکرد شروع هم باز. میرفت آخر طبقه به

  " ستین یکس ": گفت و رونیب اومد بعد. رفت بودم توش من که یاتاق به یناز



 

 

 . دمید رو یکس هوی اما انداختم ینگاه. رفتم پدربزرگ اتاق به

  

 وزهن. دیکش یم گاریس و بود ستادهیا پدربزرگ اتاق بزرگ پنجره یجلو مرد هی

 . بود سرم پشت یناز. بودم در یجلو فعال واقع در. بودم نرفته داخل کامل

  

 ! سیپ سیپ: گفت آروم یلیخ یناز

  

 رفتگ یتهاجم حالت. داره وجود اتاق نیا یتو یکس که دادم اشاره بهش انگشتم با

 مون حواس. میشد یمخف مبل هی پشت و میشد اتاق وارد آروم آروم. شد آماده و

 .  میشد تر کینزد شخص اون به و میشد بلند. مینکن جادیا صدا و سر ذره هی بود

  

  انه؟یمخف چرا اما! داخل دیاومد ماهرانه چه: گفت شخص اون هوی

  

 ناو! آره! ل.ل جناب! نه! پدر ، برگشت شخص اون. شد حبس مون نهیس یتو نفس

 !ل.  ل جناب. خودشه

  

 ! یگرفت ادی :گفت و زد یپوزخند ل.ل

  رو؟ یچ _

 . کرد اشاره دستم یتو خنجر به و. رو یرزم یها مهارت: ل.ل



 

 

 .  باشه دستم یتو خنجر هی دیبا شهیهم ها دروغگو با مبارزه یبرا _

  نه؟. هات شونه عرض. ت چکمه یتو و: ل.ل

  

 ، آره! دهید قبال رو لریتر اون دیشا د؟یفهم کجا از دونست؟ یم کجا از اون ، اون

 چم به اون. زد جرقه ذهنم یتو یزیچ کی هوی. بلده رو ها سالح همه که نهیهم یبرا

 مچ ماا باشه گشته رو لریتر اون دیشا. دونه ینم رو اون حتما پس. نکرد اشاره بند

 . باشه نکرده دایپ رو بند

  

 صالا زایچ نیا دنیفهم دهید رو لریتر قبال که یکس یبرا: گفتم و زدم یپوزخند

 . ستین سخت

  رو؟ پدرت ؟یبکش رو من یاومد ؟یچ که حاال. خب آره: ل.ل

 !  یستین من پدر تو _

  ؟یاورد پدرم سر ییبال چه: زدم ادیفر و

 ! سیتاب نباشه سخت دنشیفهم دیشا+ 

  ؟یگیم یچ س؟یتاب _

 ! یدونینم تو پس! اوه+ 

  دونم؟ ینم رو یچ: زدم ادیفر

 ! یهست یموجود چه نکهیا+ 

 . جادوگرم هی من! گهید معلومه _



 

 

 ؟باشه موجود سه مخلوط یکس یکن یم باور تو اصال. گادیدم هی و. میگر هی و+ 

 . موجود سه به برسه چه شهیم دایپ اندک اریبس هم موجود دو مخلوط

 ؟یبگ یخوا یم یچ _

  !یهست یچ واقعا تو نگفته بهت زتیعز پدربزرگ که یبدون دیبا فقط: ل.ل

 ! یعوض گهید بنال د _

 دیشا! یهست یموجود چه تو کنم مشخص که ستین من فهیوظ نیا خب! اوه+ 

 . بگه بهت بتونه پدرت

  کجاست؟ پدرم _

 ! شینیب یم یزود به+ 

  

 و رت رهیت هاش چشم رنگ ، شد چروک پوستش! افتادن به کرد شروع صورتش بعد

 درتمندق یصورت و یمشک یها چشم با یشخص که دمید هیثان چند بعد. شد تر رهیت

 . ستادهیا مقابلم

  

 ! من یخدا ، خ ، خ: یناز

  ؟یبود شده پدرم هیشب چطور ؟یهست یچ گهید تو ، تو _

 . هستم فریلوس لرد من: ل.ل

  بشناسم؟ رو تو مثل یخر هی یدار انتظار فر؟یلوس لرد _

  



 

 

 و کرد من به ینگاه هاش چشم با. گرفت طرفم رو دستش و شد یعصبان فریلوس لرد

 . اومد سرم پشت درست یزیچ شکستن بعد و. اومد یناز غیج یصدا بعد ،

  

 یازن و بود کرده پرت طرفم سر پشت از رو یگلدون فریلوس لرد. برگشتم عیسر

 .  بود شکسته خنجرش با رو گلدون

  

 مثل اونم یخوا یم نکنه ؟یکشوند خودت دنبال رو دوستات بازهم: فریلوس لرد

  ؟یبد کشتن به هانسل یسال

   ؟یدونیم رو یسال یماجرا کجا از تو _

  

 بود هگرفت رو پدر یجا یوقت اون. بردم یپ سوالم بودن احمقانه به عیسر یلیخ بعد

 ! یعوض. بود گرفته شکل گورو تیمحکوم جلسه که

  

 گاهتآ نفر کی وقتشه بنظرم. یدونینم رو زهایچ یلیخ تو ، یدونیم: فریلوس لرد

 .  کنه

  ؟یزنیم حرف یچ مورد در _

 . نجایا ینیبش اول بهتره+ 

 . ترم راحت یجور نیا _

 .یراحت هرجور ، خب یلیخ+ 



 

 

 

 یور رو پاش هی دیکش یم گاریس که یحال در و نشست نفره کی مبل یرو خودش و

 !پررو. انداخت پاش یکی اون

 

 ...تو که مینبود مطمئن هنوز ما: فریلوس لرد

  ما؟ کدوم _

 یموجود چه تو میبود نشده مطمئن هنوز ما! دختر کنم تموم رو حرفم بذار+ 

 تدرخ ریز رو یمشک قرمز گل اون پس. میشد یم مطمئن دیبا نیهم یبرا. یهست

. نبود یافک نمیا اما ؛یشدیم گل اون جذب دیبا یباش "سیتاب" هی تو اگه و. میگذاشت

 ستفادها با دیبا ما. یرفت گورو زندان به پورت تله جور هی مثل گل به زدن دست با تو

 یم رو تو دینبا ما اما. یهست یچ واقعا تو که میشد یم متوجه خونت حجم تمام از

 که میداشت ازین یکس به نیهم یبرا! یبمون زنده دیبا یباش سیتاب هی اگه تو. میکشت

 اما کنن لمس تورو که میفرستاد رو یادیز اشخاص راستش. باشه کرده لمس تورو

 .  ینکرد اعتنا کدوم چیه به تو

  ؟یک مثل _

 . جانسون تریپ+ 

  

  تر؟یپ آخه تر؟یپ. ختنیر روم خی آب سطل هی انگار

  

   ؟یچ کرد بغل رو من تریپ جنگل یتو که یوقت اما _



 

 

 . شد عاشقت احمق اون که بعدش نه ، بود یسال مرگ از قبل منظورم+ 

  شد؟ عاشقم ؟یچ _

 یلو ، بکنه بهت ندهیآ در خواد یم تریپ که یا عالقه ابراز به زدم گند دونم یم+ 

 ! رونیب دیپر دهنم از

 .  نشد کینزد من به اصال یسال مرگ قبل تا اون اما _

 ؟یمطمئن+ 

 

 اب یوقت یبند گروه بعد. اومد ذهنم به محو و دور یا خاطره هوی. کردم فکر کمی

 کرد یم نگاه بهم خاص نگاه هی با که یشخص به دادم دست میگروه هم یها بچه

 یآب رنگ به ما یردا که یصورت در. بود سبز رنگ به و متفاوت رداش. ندادم دست

 قبل که یپسر اون از ریغ ندادم دست باهاش کرد دراز دست که یپسر هر. بود

 . دمیکش شیپ رو نامحرم و محرم بحث و شستمش بهش دادن دست

  

""""""  

  

 دراز ستد سمتم بود بزرگتر ازم سال دو ای کی دیشا که یپسر هی نشستم نکهیا بعد

 . هستم جاناتان جورج من: گفت کرد

  

 !نچ نچ نچ پسر؟ نیا نداره ـایح! ادب یب کنه؟یم دراز دست جــان؟



 

 

  

 .دیباش داشته ایح کمی ، دیبکش خجالت: گفتم و کردم جانانه اخم هی

 

  د؟یکن دراز دست دیکن یم جرئت چطور

 اگه خوام یم معذرت ، دیببخش: گفت و کرد نگاهم شده گرد یها چشم با پسره

  کردم؟ کاریچ من مگه فهمم ینم یول. دیشد ناراحت

  

 بخ. بده سالم کرد دراز دست آها ش؟یشست که کرد کاریچ. کردم فک قهیدق هی

   آخه؟ فهمه یم زایچ نیا از یچ هیخارجک نیا خره

  

 ستد بهش یمجبور و. بذارم سرتون به سر خواستم: گفتم و زدم ژکوند لبخند هی

 !خـــاک الیل خـاک. دید وونهید منو اساسا. زد یسرهم لبخند هی اونم. دادم

  

""""""  

  

 هک نفر چند از ریبغ. نکردن دراز دست برام خودشون پسرا هیبق بحث نیا از بعد

 . ندادم دست کدوم چیه به گهید صورت درهر. بودن پررو واقعا

  

  اومد؟ ادتی: فریلوس لرد



 

 

 . آره ، آ _

 دوست که یسال از میشد مجبور ما نیهم یبرا. ینداد دست بهش تو خالصه+ 

 مادهآ و بود شده یسال خون از پر ها تمساح حوض آب. میکن استفاده بود تیمیصم

 ! کردن شیآزما

  بزنه؟ بیآس من به خواست ینم گورو یعنی _

 از تا بندازه تمساح حوض یتو رو یسال صورت هر در میگفت بهش! احمق نه+ 

 یم که داشت رو جاناتان خون از نفر کی اون عوض در. میکن استفاده خونش

 .  بپرسه رو احمقانه یمعما اون ازش تونست

  بود؟ نقشه همش پس _

 ! قایدق. آره+ 

   خورد؟ دردتون چه به هستم سیتاب من نیدیفهم که حاال خب؟ _

 . ترسه یم ازش الیسرف ، لردان لرد که یهست یا ییشگویپ یاصل شخص تو یعنی+ 

  گفته؟ یچ ییشگویپ اون مگه چرا؟ _

 . گفت شهینم که هیزیچ نیا ، خب+ 

 ! حاال نیهم. بگو بهم _

 فعال تو که بهتره نظرم به. کردم امضا رو خودم لرد مرگ حکم یعنی بگم اگه+ 

 گهید من درضمن. یکن یعزادار شد یقربان تو بخاطر که زتیعز دوست مرگ یبرا

 شیپ برگردم تونم یم و شده تموم من تیمامور چون ، گردم ینم بر خونه نیا به

 ! خانوادم



 

 

  

  .کرد بغل رو من یناز ، افتادم هیگر به. شد بیغ فریلوس لرد بشکن هی با و

  

 مهه ، بالها نیا همه. منه بخاطر زیچ همه. خودمه ریتقص زیچ همه ؟یناز ینیب یم _

 . منه بخاطر

  

 .شدم هوشیب و رفت یاهیس هام چشم که کردم هیگر اونقدر و

 

 احساس با. دمید خودم سر یباال نگران رو یناز. کردم باز رو هام چشم آروم

 همه هوی ، چرا من. بود وصل دستم به سرم هی. کردم نگاه دستم به دستم در یسوزش

 . بستم رو هام چشم دیام نا و حوصله یب! اومد ادمی یچ

  

  ن؟یکروال یخوب: یناز

 . ام یعال اصال ، آره _

 . ینبود فیضع انقدر که تو. نشو مسخره+ 

  نبودم؟ _

 تو. یاومد کنار بودنت جادوگر یماجرا با یراحت به که یبود یکس تو. ینبود نه+ 

 اب که یبود یکس تو. یستادیا پا سر دوباره یسال مرگ وجود با که یبود یکس

 یکس تو. ینشد شونیپر و جیگ ها یلیخ مثل دیجد خانواده هی شدن دایپ وجود



 

 

 رگم با که یبود یکس تو. یاومد کنار تیتقلب پدر یها تیاذ و ها آزار با که یبود

 هی به رکشو هی از سفر یها کار ییتنها به که یبود یکس تو. یاومد کنار پدربزرگت

 به ساله 01 نه ساله 11 دختر هی مثل که یبود یکس تو. یداد انجام رو گهید کشور

 ! یهست یقو یلیخ تو ؟ینیب یم. یکرد کمک ت خانواده

  

 فیرد چشمم یجلو رو میزندگ یناز مثل حاال تا انگار! ماجرا چقدر. شد بسته دهنم

 !ادیز چقدر! یبدبخت چقدر. بودم نکرده

  

 ردان،ل لرد اگه کنم؟ یزندگ یدیام چه به کنم؟ کاریچ دیبا حاال. ستین مهم نایا _

 بخاطر هک داشتم یسال اسم به خوب دوست هی کنم؟ کاریچ بکشه منو بخواد فریلوس

 .  دراومد آب از زرد تو که داشتم هم گهید دوست هی. شد فدا من

 . یدار که رو من یول+ 

 یا یجادوگر قدرت چیه که تو یول ، یناز ینش ناراحت: گفتم و زدم یپوزخند

 . یندار یزیچ

 . کنم کمکت تونم یم هم من. باالست که میرزم یها مهارت یول+ 

  ؟یکار چه یبرا _

 .  پدرت کردن دایپ! معلومه+ 

  ده؟یم تیاهم من به یکرد فکر ؟یچ که خب _

 . یگرفت یافسردگ انگار اصال. نشو مسخره+ 



 

 

! هترب چه. شم راحت و بکشم رو خودم. رمیبگ یافسردگ! بهتر چه ، بهتر: زدم ادیفر

 . افتادم هیگر به و

  ه؟یکار چه نیا ؟یشد وونهید تو! کن بس ن؟یکروال: یناز

 . دمیخند بلند بلند و ؟یچ که خب ؟یچ که خب. شدم وونهید ، آره ، آره _

  

 یناز. انداختم نییپا محکم رو سرم و زدم پوزخند بهش. رفت عقب دهیترس یناز

 .زد صدا رو پرستار و رونیب دیدو

  

  

  ###یناز###

  

  

 بهش بخش آرام هی عیسر. کردم صدا رو پرستار شده؟ چش نیکروال! خدا یوا

 .  دیخواب آروم نیکروال و کرد قیتزر

  

  شده؟ چش دوستم: گفتم پرستار به

  افتاده؟ براشون یناگوار اتفاق دایجد: پرستار

 تفاقا خب و دوستاش از یکی انتیخ بعد و دوستش نیبهتر و پدربزرگ مرگ. بله _

 .گهید یها



 

 

 مدت هی تا ممکنه! تحمله قابل ریغ نیا. هیادیز ساله 01 دختر هی یبرا یلیخ نیا+ 

 که دیباش مواظبش یلیخ مواقع نیا در بهتره. باشه داشته رو یعصب یها حالت نیا

 .  نده خودش دست کار

 ! حتما. چشم _

  

☆☆☆ 

  

 !  کن بس نیکروال: زدم داد

 !کنم ینم بس: زد داد هم نیکروال

  

 پشت از رو هاش دست دو و طرفش رفتم عیسر. کرد پرت طرفم رو گلدون بعد و

 .گرفتم

 

 مهه تا اومدن عیسر خونه یها خدمتکار. نشکونه یزیچ هم باز تا گرفتمش محکم

 . کنن جمع رو زیچ

  

 !رمیبم خوام یم من! بردار سرم از دست! کن ولم: زد داد نیکروال

 ! ببند رو دهنت. یکن یم غلط تو: گفتم یعصب

  



 

 

 و کردم بغلش. کنهیم هیگر داره دمید. زد نیزم رو خودش و شد شل نیکروال هوی

. ننک یخال رو اتاق هی عیسر دادم دستور ها خدمتکار به. میرفت سوم طبقه به آروم

 !چیه گرید و گذاشتن اتاق گوشه تشک هی

  

 شماره تند تند ، کردم قفل رو در. زدم رونیب اتاق از و خوابوندم رو نیکروال

 یور رو ایدن پزشک جواب و.گفتم بهش رو یچ همه. گرفتم رو ش روانشناس پزشک

 : کرد خراب سرم

  

 تمام ام. برن مارستانیت به دیبا شونیا! متاسفم... فوربز خام: هولت یآقا ، پزشک

 ! دیباش مطمئن. میکن یم شونیا درمان یبرا رو تالشمون

  

 هچ نیا آخه. کردم هیگر و نشستم نیزم یرو جا همون. کردم یخداحافظ تند تند

 !!! ایعوض. هیلیتخ و مزخرف یایدن اون ریتقص همش اد؟یب نیکروال سر دیبا که هیبالئ

  

 نیکروال ، فرستادن نیماش هی. کرد یمعرف بهم پزشک که مارستانیت هی به زدم زنگ

 اقتط. بستن رو در و کردن نیماش سوار اونو زور به و بستن رو دستاش. شد داریب

 کنم؟ کاریچ حاال. برگردوندم رو روم و نداشتم رو صحنه نیا دنید

 

  ### شخص سوم ###

  



 

 

  

   ؟یدار دختره اون از یخبر چه: الیسرف ، لردان لرد

 . من یبانو شده وونهید خوشبختانه خب: فریلوس لرد

  شده؟ وونهید: الیسرف

 نیا. وبان شنیم وونهید خودشون تیهو دنیفهم از بعد ها سیتاب از یلیخ: فریلوس

 ! هیعیطب

  ؟یکن دایپ دادنش شکست یبرا یراه ینتونست: الیسرف

 . داره وجود راه کی فقط: فریلوس

  ؟یراه چه: گفت جانیه با الیسرف

 ! صلح: فریلوس

  ؟یکرد مسخره رو من: الیسرف

 ها سیتاب شکست یبرا یاهیس روش و جادو چیه! من یبانو نه ، سرورم نه: فریلوس

 .  نداره وجود

 ، فریلوس لرد. بشم وارد یمهربان درب از دیبا نکهیا مثل. طور نیا که خب: الیسرف

 . یبر یتون یم حاال. یداد انجام خوب رو کارت

  ؟یچ پاداشم اما. سرورم ممنون یلیخ: فریلوس

 . محفوظه شهیهم من یها لرد پاداش. فریلوس لرد بعدا یبرا بذار: الیسرف

 ... اما: فریلوس

 ! رونیب گمشو: الیسرف



 

 

  

 اون از ادهاستف با دیشا: کرد فکر خود با الیسرف. شد خارج اتاق از عیسر فریلوس لرد

 ... !دیشا. برسم هام خواسته به بتونم دختر

  

☆☆☆ 

  

   د؟یکن کمک سیتاب اون به دیخوا یم شما دم؟یشن درست ، من یبانو: فریلوس

 . صلحه درب نیا: الیسرف

 چیه. ست وونهید االن اون ، دیکن رها خودش حال به رو اون دیتون یم اما: فریلوس

 .  زنهینم شما به یبیآس

 . نشو مزاحم انقدر توهم. فریلوس لرد دونمیم بهتر خودم من: الیسرف

 ! اشتباهه نیا. عتهیطب قانون خالف نیا ، سرورم اما: سیپار لرد

 یم بهتر خودتون! اشتباهه یچ و درسته یچ یبگ من به خواد ینم تو: الیسرف

 ! دیکن تمام رو ییگو اوهی پس. شهیم یعمل رمیبگ یمیتصم یوقت من که دیدون

  

 قهی یرو بر که مانند ملکه و بلند یلباس با الیسرف. نزد یحرف کس چیه گرید و

 را او که یمشک یها نینگ از یتاج و بود پوشانده یا یمشک و بایز خز شیها

 نیوالکر دنید به خواست یم او. شد مارستانیت یراه بود کرده ملکه مقام ستهیشا

 .برود



 

 

 

 لکهم دنیرس با. داشت را نیکروال یشفا ییتوانا او کرانیب قدرت که یراست به

 هباناننگ مقابل در که زشیانگ وحشت یروهاین و زیانگ رعب یقامت با که الیسرف

 هر. فتندخ آرام نگهبانان یورد با. گرفتند یتدافع حالت نگهبانان ، بودند ستادهیا

 .رفت یم فرو یکوتاه خواب به ستادیا یم الیسرف ملکه مقابل که کس

 

 پنجره نیتر کوچک یحت و بود شده قفله 4 آن درب که رفت یاتاق به الیسرف ملکه

 خفته آرام نیکروال. کرد باز دستش حرکت با را در. نبود دایپ آن در یمنافذ و

 با. دش داریب خواب از یبیعج یروین احساس با نیکروال الیسرف ملکه ورود با. بود

 ایگو .کرد رونیب اتاق از را لردان تمام الیسرف ملکه. بود شده رهیخ ملکه به بهت

 .نندیبب را ملکه زیآم محبت یرو آن آنها خواست ینم

 

 : گفت و زد لبخند نیکروال به ملکه

  

 . کنم کمکت اومدم. هستم الیسرف من ، نیکروال سالم: الیسرف

  ؟یخوایم یچ من جون از گهید تو ؟یدار کارمیچ گهید تو ، تو: نیکروال

 . کنم خارج نجایا از رو تو تونم یم که دارم یقدرت من: الیسرف

  ؟یکنینم رو نکایا چرا پس: نیکروال

 . یستین من دوست که تو آخه: الیسرف



 

 

 . دوستتم کن حساب خب: نیکروال

  ؟یباش من دوست نیاول یتون یم یعنی واقعا؟: الیسرف

 کمی تو سن فقط. بشن هم دوتا شهیم اما دارم خوب دوست هی خودم من: نیکروال

  نه؟. باالست

 !کمیکوچ دوست یشیم خب: الیسرف

 ! جالب چه: نیکروال

  کنم؟ کمکت تا یا آماده: الیسرف

 . نه که چرا ، آره: نیکروال

  

 یکزرش یا ماده. گذاشت نیکروال یها قهیشق بر را دستش دو هر کف الیسرف ملکه

 را تشدس ملکه. رفت الیسرف ملکه دست به و شد خارج نیکروال یها قهیشق از رنگ

 .  شد خارج نیکروال سر از عیما آن تمام که یوقت تا برد دورتر و دورتر

  

 .نکردم که ییکارها چه من!!! عیه کنم؟ یم کاریچ نجایا من! من یخدا: نیکروال

 .  یکرد من به یبزرگ کمک تو ، الیسرف ممنون یوا بوده؟ یچ ها یباز وونهید نیا

 .  یایب من قصر به یتون یم حاال. کنمیم خواهش: الیسرف

  تو؟ قصر: نیکروال

 . یمن دوست چون یمن مهمون االن از تو. آره: الیسرف



 

 

 االن یناز دوستم. برم خودم خونه به دیبا من! نه یول ، ممنون یلیخ: نیکروال

 .  نگرانمه

 . ادیم من خونه به هم یناز دوستت خب: الیسرف

 . بزنم زنگ بهش بذار پس. باشه: نیکروال

  

 شکمک الیسرف. بود کرده قفل را شیها دست که شد یلباس متوجه لحظه همان اما

 ظاهر در الیسرف. شدند خارج اتاق آن از باهم بعد ، اوردیب در را لباس آن تا کرد

 نیاول یبرا او رایز. بود برپا یجشن دلش در اما زد انهیموذ یلبخند شیها لرد به

 و ذهن از را نیکروال جادو کمک با. بزند حرف او با بتواند که داشت یدوست بار

 .رفتند الیسرف قصر به باهم بعد و. کرد خارج مارستانیت آن ستمیس

 

  ###نیکروال###

  

  

 هآخ. باشم کرده ییکارها نیهمچ نداشتم انتظار خودم از. بودم زده خجالت یلیخ

 چقدر! آخ! یناز آخ. کردم تیاذ چقدر رو یناز مارستان؟یت ؟یوونگید من؟

 عیرس بوق هی با. گرفتم رو یناز شماره عیسر. شکوندم لیوسا چقدر. کردم تتیاذ

 : داد جواب

  

  ؟یخوب ، یناز سالم_



 

 

  تو؟ ن؟یکروال ، کر ، ک: یناز

 . اومدم رونیب مارستانیت از و شدم خوب من. یکرد تعجب دونمیم _

  ؟یشد خوب چطور+ 

 . الیسرف کمک با _

  مه؟یعظ یالیسرف ملکه منظورت ال؟یسرف+ 

 . میشد دوست هم با ما ، هیخوب آدم یلیخ اون. کنم فکر _

  ه؟یک اون یدون ینم تو یعنی ؟یشد وونهید ن؟یشد دوست+ 

 . بزن رو حرفت عیسر یدار یحرف اگه ؟یگیم یچ! یناز کن بس _

 تو کردن رونیب و پدربزرگت مرگ دستور که ها نامه یتو س.ل.ل جناب همون+ 

 به و الیسرف ، لردان لرد گنیم بهش که. الئهیسرف ملکه نیا بود داده رو خونه از

  ؟یدیفهم حاال. خوره یم س.ل.ل

 . کنم ینم قبول من _

  ؟ییکجا االن تو. توعه دشمن اون ، کر نباش احمق+ 

 حاال یول یایب هم تو بود قرار. رمیم الیسرف قصر به دارم من. یاحمق خودت _

 . خداحافظ. یستین لیما چندان دمیفهم

 ...صبـ+ 

  

   احمق؟ بگه من به کنهیم جرئت چطور. کردم قطع رو یگوش و

  



 

 

  ن؟یکروال یخوب: الیسرف

 ! نه یعنی ، آره _

  مگه؟ شده یچ+ 

 قتل دستور تو گهیم. کرد یاحترام یب تو به احمق اون. بود یناز دوستم _

 . کنه رونیب خونه از منو فریلوس لرد که یگفت تو و یکرد صادر رو پدربزرگم

 یناز دوستت اما باشم دوست باهات خواستم یم. یدیفهم رو نایا که فیح+ 

 ! گفت بهت رو ها قتیحق همه اون چون. کرد خراب رو یچ همه و نذاشت

  ؟یگیم یچ ، چ ؟یچ _

  

 از رنگ یزرشک یا ماده و زد یا انهیموذ لبخند ، کرد بلند رو دستش الیسرف هوی

 غیج. بود کرده خارج سرم از خودش که بود یا ماده همون. شد خارج دستش

 چند .شد بلند هم الیسرف غیج یصدا. گذاشتم دستش یجلو رو دستام و دمیکش

 از رپ ییجا در رو خودم هیثان چند بعد. شدم هوشیب هوی و دمید یاهیس فقط لحظه

  کجاست؟ نجایا. دمید رود و درخت و گل و سبزه

  

 حرف و خنده یصدا دور از! ییبایز یجا چه. چرخوندم ورم و دور رو هام چشم

 تهنشس تخت هی یرو که دمید رو رمردیپ چند تا گشتم صدا دنبال به. اومد یم زدن

   پدربزرگ؟ ، پ. بود آشنا برام ازشون یکی چهره. زدنیم حرف و بودن

  

 ! پدربزرگ: زدم غیج



 

 

  

 میدیرس بهم یوقت. دیدو طرفم عیسر و شد بلند دید رو من تا. برگشت پدربزرگ

 . دمیدو پدربزرگ بغل محکم

  

 ؟یا زنده تو پدربزرگ _

 .ام زنده من ، کر آره: پدبزرگ

 .یمرد تو که دمید خودم من چطور؟ اما _

 تو به ات کرد گور به زنده رو من یلعنت فریلوس اون که بودم شده هوشیب فقط من+ 

 زنده جادو با رو من. اورد رونیب قبر از رو من یرفت تو که بعد. مردم من که بگه

 .شدم یم خفه ریز اون وگرنه بود داشته نگه

 !یلعنت _

  ؟یکن یم کاریچ نجایا تو+ 

  کجاست؟ نجایا اصال. دونم ینم _

 جانیا رو من اون. فرستاد نجایا رو من فریلوس لرد. هیساختگ یایدن هی نجایا+ 

 . کرده یزندان

  چرا؟ آخه اما _

 تو. فرستاد نجایا به رو من عوض در اما بکشه رو من بود قرار اون. دونم ینم+ 

  ؟یاومد نجایا چطور



 

 

 ستد من ارهیب من سر ییبال خواست یم اون. بودم الیسرف ملکه شیپ ، من ، امم _

 باز رو هام چشم یوقت. بستم رو هام چشم و گرفتم خودم صورت یجلو رو هام

 . بودم نجایا کردم

  ؟یبرگشت زنده و یرفت الیسرف ملکه شیپ تو+ 

 . نبود راحت هم نیهمچ خب _

  ؟یرفت ششیپ چرا تو+ 

 به اومد اون و بودم شده وونهید من. اومد من شیپ اون. نرفتم ششیپ من _

 . کرد خوب رو من و مارستانیت

  دستش؟ کف با+ 

 ! قایدق. آره. آره _

 ...نیا ، نیا ؟یهست دیتاب هی تو یعنی+ 

 . سیتاب! نه دیتاب _

 دیتاب هی یدیفهم تو. یشد وونهید نیهم یبرا تو. یهست یچ یدیفهم تو البد+ 

  ؟یهست

 . هستم سیتاب من. ستمین دیتاب من یول دمیفهم آره _

  ؟یدیشن رو سیتاب کلمه کجا از+ 

 . فریلوس لرد از _

 . یهست دیتاب هی تو ما یبرا اما یهست سیتاب هی تو اونا یبرا+ 

  آخه؟ داره یفرق چه. شدم جیگ من خب ، امم _



 

 

 زندان هشیهم ها سیتاب! کردن جاودانه یعنی دیتاب اما. کردن بند در یعنی سیتاب+ 

 رو تو مثل یموجودات ها اون نیهم یبرا. یکیتار یها ملکه ، بودن ها ملکه بان

 . هستن باستان رانیا در آمازون لهیقب از ها سیتاب. کننیم صدا سیتاب

  هستن؟ یرانیا هم یکیتار یها ملکه یگیم یعنی _

 . یشدیم متوجه دیبا یکیتار ملکه یا قهوه و یمشک یموها از. آره+ 

  م؟یرانیا منم پس _

 . آره+ 

  ه؟یرنگ نیا موهام چرا پس _

 یرانیا ما جد مثل ، من مثل ، پدرت مثل تو اما. رفته آتنا به تو یموها چون+ 

 . یهست

 نآمازو لهیقب از ها سیتاب یگفت. مون یقبل بحث سر میگرد یم بر ، خب ، امم _

  هستن؟ باستان رانیا

 . آره+ 

 . قاستیآفر یتو جنگل هی اسم آمازون اما _

  باشه؟ زیچ دو یبرا آمازون اسم شهینم مگه خب+ 

  کردن؟ یم کاریچ بودن؟ یچ لهیقب اون حاال! شهیم. ایگیم راس ، خب _

 . بودن متنفر مردها از ها اون. داشت وجود زن فقط لهیقب اون در+ 

 دایپ ادامه شون نسل چطور کردن؟ یم مثل دیتول چطور پس یول! گـرم دمشون _

 کرد؟ یم



 

 

 افراد از یکی ازدواج یعنی ، یشکن قانون هی با که رفتن یم نیب از داشتن ها اون+ 

 . کرد دایپ ادامه اونها نسل و شد برداشته قانون نیا لهیقب

 نایا و برادر و پدر مگه نکردن؟ ازدواج قبال مگه بودن؟ متنفر ها مرد از اونها چرا _

  نداشتن؟

 هب رو اونها لهیقب یها مرد گهید یمردها چون. شدن متنفر مردها از نیهم بخاطر+ 

. موندن یباق لهیقب اون در پسربچه کی یحت یمرد چیه بعد به اون از. رسوندن قتل

 و دنش یم ریپ لهیقب افراد شتریب و داشت وجود جوون دختر یکم تعداد فقط یوقت

 هب مختص داستان. شد شون نسل ادامه باعث یشکن قانون با نفر کی مردن یم

 .داره رو خودش

 ؟یکن فیتعر رو داستانش یتون یم _

 .مینیبش نجایا ایب. باشه+ 

  

 .مینشست ها سبزه یرو پدربزرگ و من

  

 ییسگا اونها فهیطا اسم داشتن وجود هم مردها که آمازون لهیقب از قبل: پدربزرگ

 اهش زمان در. انیهخامنش زمان در یمیقد یلیخ لیقبا از یکی ؛ بوده یسرمت یها

 یها گیر دست تا دیسف یها کوه نیب نیسرزم در خودش یها یسرمت با که گزر

 ها یسرمت. اومدن اونها سراغ به یشاه یها ییسگا کرده یم یحکمران قرمز

 دنیجنگ بار نیچند از بعد. کردن دفاع خودشون از و دندیجنگ اونها با یمدت

 یول. کردن برپا یافتیض صلح دادن نشون یبرا و خواستن صلح مهاجم یها ییسگا



 

 

 انتیخ نیا. کشتن همراهش مردان تمام و دربار یرؤسا با رو گزر افتیض اون در

 هاشون شوهر و پسر ، برادر اجساد اونها زنان. برد نیب از رو یسرمت یمردها تمام

 اون از عمرشون آخر تا و ساختن مقبره کی اونها قبر از. کردن خاک هم کنار رو

 ردگانم و بشه جادیا دوباره اتیح اونها دهیعق به که یوقت تا. کردن محافظت مقبره

 . برگردن نیسرزم به دوباره

  شد؟یچ بعد خب _

 فرزندش اما کردن اعدام رو شخص اون. کرد ازدواج و شد عاشق اونها از یکی+ 

 اون. کرد ازدواج و شد عاشق ، شد بزرگ فرزندش که یوقت تا. داشتن نگه رو

 ات داشت ادامه ماجرا نیا. داشتن نگه رو فرزندش یول کشتن رو همسرش و فرزند

 ستهخ بود شده عاشق که لهیقب یها زن از یکی ماجرا نیا از بعد نسل نیچند نکهیا

 فرار ونانی و ییاروپا یها کشور به بود شده عاشق که یکس همراه به اون. شد

 رانیا جزء هم ونانی که افتاد اتفاق کوروش ییفرمانروا زمان در ماجرا اون. کردن

 . کردن فرار که میهست ینفر دو اون نسل از ما حاال. بود

  اومد؟ کجا از نیا ؟یچ یعنی ها دیتاب نیا اما! جالب چه _

 عشق یخدا فرزند کرد ازدواج ها یسرمت یها زن از یکی با که ییکسا از یکی+ 

 ره به مجبور رو گرانید تونهیم عشق یخدا که داشتن دهیعق ها یمصر. بود مصر

 باالتر همه از عشق یخدا قدرت مصر در. نباشن عاشق که یصورت در بکنه یکار

 یها زن از یکی عاشق بوده خدا هی هم خودش که عشق یخدا فرزند حاال. بوده

 عشق یخدا فرزند چون. انیم وجود به ها دیتاب اونها فرزند از. شهیم یسرمت

 ییها قدرت نیهمچ اون. بوده کننده فراهم و کننده بند در ، کننده جاودان یخدا

. انهدرخش و مشعشع یمعن به که داشته "آبتاب" اسم به یلقب نیهمچن. داشته رو



 

 

 فراهم یعنم به شیتاب و کننده جاودان یمعن به دیتاب ، کننده دربند یمعن به سیتاب

 . بوده کننده

   شدم؟ شیتاب ای سیتاب ای دیتاب هی چطور من حاال _

 . برنیم ارث به عشق یخدا فرزند از رو یا دیتاب خون کم تعداد هی فقط+ 

 . بردم ارث به رو خون اون من حاال و _

 هر تو اما .کر کردمیم کمکت شتریب امیب رونیب زندان نیا از تونستم یم اگه. آره+ 

 . یایب نجایا یتون یم یبخوا وقت

  اومدم؟ نجایا به اول چطور _

 ظتحفا اونها از شون قدرت مرگ هنگام در که نهیا ها سیتاب ای ها دیتاب عتیطب+ 

 فرا شون یواقع مرگ زمان که یوقت تا داره یم نگه زنده هارو اون و کنه یم

 در به سالم جون یکیتار یها ملکه دست ریز از تونه ینم کس چیه وگرنه. برسه

 یایدن رد نیا ، ریبگ رو جام نیا ایب هم حاال. بکشه رو ها اون نکهیا به برسه چه ببره

 چون من. یکن استفاده آمد و رفت یبرا ازش یتون یم. تازه رمز هی ها جادوگر

 . بشم خارج نجایا از یقیطر چیه به تونم ینم ام یزندان نجایا

 . پدربزرگ ممنون یلیخ _

 شروع تا هفته کی فقط. برو هاگوارتز به دوستت همراه به و کن ترک رو خونه+ 

 ! یامن تو اونجا. مونده مدرسه

 . خداحافظ. پدربزرگ چشم _

 . خداحافظ: گفت و دیبوس رو من پدربزرگ

  



 

 

 .نمیبب رو یناز تا رفتم سوم طبقه به. دمید خونه وسط رو خودم بعد گرفتم رو جام

 

 ! یناز ، یناز: زدم صدا

  

 بعد و کردم حس گلوم ریز رو خنجر هی هوی. نبود یکس انگار اما گشتم رو خونه یتو

 : گفت که یناز یصدا

  

 . یمرد یبخور تکون: یناز

 . نیکروال منم یناز _

 . مرده نیکروال! شو خفه+ 

  ؟یشناس ینم رو من یگیم تو یعنی: گفتم حرص با

 . یستین یقبل نیکروال اون تو+ 

  ه؟یچ منظورت _

 ! بود محتاط اون. ریش دهن تو بپره که نبود احمق یقبل نیکروال+ 

  م؟یچ من االن پس _

 . نیکروال بدل+ 

 ! نشو احمق یناز یوا _

 . شو خفه+ 



 

 

  

 ریز به دلگ با یناز اما شم بلند خواستم. شدم نیزم پخش خورد فکم به که یمشت وبا

 من از یکم دست اون یها مهارت. کنم دفاع خودم از کردم یسع فقط. زد پام

 یناز .فشردم رو پهلوم و دمیکش یبلند غیج دیچیپ پهلوم یتو که یدرد از. نداشت

 . کرد آماده رو خنجرش و رفت عقب

 

 تر عیسر یناز اما شدم بلند عیسر. بکشه رو من خواد یم یجد یجد نکهیا مثل! نه

 کم کم داشتم گهید. شدم نیزم پخش دوباره من و زد فکم ریز به زانو با من از

 از یکار چیه! بکشه رو من خواست یم. برد باال رو خنجرش یناز. شدمیم یعصبان

 .  بودم دفاع یب کامال و ومدینم بر دستم

  

  ستم؟ین خودم من یکنیم فکر تو یعنی _

 . صد در صد: یناز

 . ام انهیم خاور در شده یساز هیشب نیکروال نیاول انایبن من. خب آره _

 . یبد نشون طبع شوخ نیکروال مثل رو خودت تا بود یخوب تالش+ 

  نم؟یکروال خود من یکن باور تا بگم یچ: زدم داد

 ! عبور رمز+ 

  ؟یچ _

 . عبور رمز گفتم+ 



 

 

  عبور؟ رمز کدوم _

 میتانداخ یم ریگ ییدستشو و حموم یتو رو گهیهمد یوقت شهیهم که یعبور رمز+ 

 . میگفتیم در کردن باز یبرا

 . "اهیس کِرم" خب اون؟. آها _

  

 رفتگ رو دستم. رفت عقب و کرد غالف رو خنجرش بعد. کرد نگاهم هیثان چند یناز

 . شدم بلند و

  

  ؟یبود کجا مدت نیا: یناز

  نبودم؟ وقته چند مگه _

 . هفته کی+ 

 . بود روز کی مثل من یبرا _

  ؟یبود کجا حاال+ 

 .پدربزرگم شیپ _

 

  ؟یبود مرده تو یعنی+ 

 . شده یزندان یساختگ یایدن هی یتو اون. نمرده پدربزرگ! نه _

 . دیزد حرف هم با یلیخ حتما. دهیچیپ چقدر+ 



 

 

 ! ییحرفا چه اونم. آره _

  د؟یگفت یچ مگه+ 

  

 . خاندانم خچهیتار تمام گفتن به کردم شروع

  

  ه؟_ "آبتاب " لقبت یگفت: یناز

 ! درخشان یعنی. آره _

  درخشانه؟ تو یکجا خب+ 

 . باشه مون دنبال الیسرف ملکه ممکنه م؟یکن کاریچ حاال. دونم ینم _

 من که نهیهم یبرا. اوردن هجوم خونه نیا به چندبار حاال تا. هست مون دنبال+ 

 . بودم باش آماده حالت همش

 لدوردامب پرفسور. میبر هاگوارتز به و رونیب نجایا از دیبا. گفت پدربزرگ ، آره _

 . کنه فراهم برامون امن یجا هی و کنه مون کمک تونه یم حتما

 . میببند رو مون چمدون قبلش بهتره+ 

  

 رو لمیوسا و ها کتاب و رداها همه. بستم رو چمدونم من. میرفت هامون اتاق به

 یتوق. گرفتم یم دیبا دیجد یها کتاب و بودن شده کوتاه رداهام البته. گذاشتم

 هم یازن. دمیپوش یمشک کامل ست هی و گرفتم یا قهیدق ده دوش هی بستم رو ساکم

 .بود شده آماده



 

 

 

 وناگید کوچه به بعد و درزدار لیپات کافه به آژانس هی با و میزد رونیب خونه از

 راههم به دمیخر طیبل. دمیخر اگونید کوچه از رو ازمین مورد لیوسا تمام. میرفت

 .کنه حرکت به شروع قطار که یزمان تا میرفت هتل هی به یناز

 

☆☆☆ 

 

 ونتابست ماه سه نیا. گذرهیم رید چقدر ، میدوم سال امسال. دیرس قطار حرکت روز

 و میگذشت سکو از. بود شده آماده هم یناز و بود آماده چَمِدونم. بود سال سه انگار

! هه .یتریپ نَه مونده یا یسال نَه بگردم؟ یک دنبال دیبا حاال. میشد قطار سوار

 !  یعوض پسره. برسم رو حسابش دیبا! تریپ

  

 سرمون یباال یها قفسه یتو رو هامون چمدون. میرفت کوپه هی یتو یناز و من

 پهکو از. رفت سر حوصلم ، خوندن کتاب به کرد شروع و نشست یناز. میگذاشت

 کردم احساس. بود کرده حرکت به شروع قطار. رفتم پنجره کنار و اومدم رونیب

 کنه؟یم کاریچ نجایا تر؟یپ ، که چرخوندم رو سرم! جفتمه یکس

  

  گذشت؟ خوش التیتعط. نیکروال سالم: تریپ

  ؟یبزن حرف یحت من با یکنیم جرئت چطور _

  ه؟یچ منظورت ؟یچ+ 



 

 

 یم الیسرف ملکه به رو من آمار همش تو! یهست یعوض یکار انتیخ هی تو: زدم داد

  ؟یبزن حرف من با که یکش ینم خجالت حاال چطور. یداد

 ... من... من+ 

  

. رفت بعق قدم چند زده شوک تریپ. زدم تریپ به یمحکم یلیس و بردم باال رو دستم

 ! یناز یحت ، بودن شده جمع دورمون همه

  

  ن؟یکروال یکن یم کاریچ: یناز

 . یسال بخاطر نیا: گفتم تریپ به رو

  

 . شد بلند دختر چندتا و یناز نیه یصدا. زدم یلیس بهش دوباره

  

 . یودب تو شیبان و باعث که هام یبدبخت و خودم بخاطر نمیا: دادم ادامه تریپ به رو

  

 و اخلد اومد یناز. گذاشتم تنها زده شوک رو تریپ و برگشتم قطار کوپه به عیسر

 . بست رو در عیسر

  

  ن؟یکروال بود یکار چه نیا: یناز

 . بوده اونا نیخبرچ تریپ که گفت خودش فریلوس لرد ست؟ین ادتی مگه _



 

 

 . یکرد یم رو نکاریا دینبا تو من نظر به یول+ 

 . ندارم حتینص و سرزنش به هم یازین و کردم یدرست کار خودم نظر به اما _

 . گمینم یزیچ گهید من اصال ، خب یلیخ+ 

  

 و دمبو کالفه ریمس آخر تا. کرد خوندن به شروع و گرفت رو کتابش دوباره یناز و

 یدرست کار تو گفت یم یحس هی همش اما. کردم یم فکر کردم که یکار به همش

 .  یکرد اشتباه گفت یم گهید حس هی و یکرد

  

 یم همه که ییجا سمت افتادم راه چمدونم با عیسر. میدیرس هاگوارتز به باالخره

 وارس و کالسکه داخل گذاشتم رو چمدونم! اسب بدون کالسکه چندتا سمت ؛ رفتن

 : گفت و دیرس بهم زنان نفس نفس یناز. شدم

  

  ؟ینموند من یبرا چرا ن؟یکروال یریم تند انقدر چرا: یناز

 . یناز نکن تیاذ _

 . یندار رو من حوصله گهید که معلومه. باشه خب یلیخ: تیعصبان با یناز

  

 حساسا. بستم رو هام چشم و دمیکش یپوف. شد گهید کالسکه هی سوار و رفت یناز

 : گفت آشنا یصدا هی هوی. افتاد حرکت به کالسکه و شد کالسکه سوار یکس کردم

  



 

 

  نه؟ ؟یزد کتک رو من دوست خوب... : 

  

   نجاست؟یا چرا نیا! سرم به خاک اِوا ، دمید که کردم باز یتند رو هام چشم

  

 .بود نشسته جفتم ینیتریاسال یپسرا نفره ۹ گروه اون سیرئ ، سکلیدرا منید

. ندم ور جوابش اصال و باشم تفاوت یب کردم یسع. کردیم لج باهام یکل که یهمون

 . نبود کالسکه یتو منید و من جز کس چیه آخه

  

  ؟یدار کالس یلیخ یبگ یخوا یم ؟یدینم رو من جواب: منید

_  ... 

  ؟یشد الل+ 

_  ... 

  ؟یزن ینم حرف چرا+ 

_  ... 

  بکشم؟ حرف ازت زور به یخوا یم: گفت و برد باال رو صداش

  

 اما دادم قورت آروم رو دهنم آب. کردم یم سیخ رو خودم ترس از داشتم

 نمید. دمیکش یزیر غیج! برداشت زیخ من سمت منید. بودم تفاوت یب همچنان

 .  دیکش خودش سمت به رو من و گرفت دستش دو با رو قمی



 

 

  

 مچش. خورد یم صورتم یتو نفسش. بود فاصله هامون صورت نیب انگشت 4 فقط

 .بود کرده قفل بدنم ترس از. زدم زل منید یها چشم به فقط و بود شده گرد هام

 !بودم افتاده منید یرو من انگار که بود یجوری مون حالت

 

 .برم عقب تا گذاشتم منید نهیس یرو رو دستم و دادم قورت دار صدا رو دهنم آب

 بودم شده هل! بالعکس و خورد یم صورتش به هام نفس

 

 رو من منید اما کنم آزاد رو خودم کردم تقال دوباره. بود رفته باال قلبم ضربان و

 .  بود گرفته سفت

  

 ! کن ولم: گفتم آروم

  دم؟ینشن ؟یچ: گفت پوزخند با منید

 ! کن ولم: گفتم تر بلند ذره هی

 . شنوم ینم کمه صدات: منید

 ! کن ولم گمیم ؟یکر مگه: گفتم ادیفر با

  

 .  شد انداز نیطن جنگل یتو ادمیفر

  



 

 

  ؟یچ نکنم ولت اگه: منید

  

. خورد یکم نسبتا تکون و رفت یسنگ یرو کالسکه چرخ هوی بدم جواب خواستم تا

 دمش بلند زود. افتاد ش نهیس یرو سرم و افتادم منید یرو کامل تکون اون با اما

 کالسکه  لبه از. گرفتم رو خودم یجلو دفعه نیا یول! دیکش رو بازوم منید اما

 .  فتمین منید یرو تا گرفتم دست

  

  ؟یکن ینم ولم چرا: گفتم تیعصبان با

 ! خواد یم دلم: منید

 . بده شفات خدا _

  ؟یبچسب رو بازوم ریمس آخر تا یخوا یم: گفتم دوباره که گذشت هیثان چند

  ه؟یمشکل. آره: گفت شخندین با منید

 ! بزرگ مشکل هی اونم. آره: گفتم و دادم باال رو ابروم یتا هی

  

. داشتم نگه منید صورت یسانت 0 در رو صورتم و بردم منید کینزد رو سرم یتند

 گاز رو منید نییپا لب هام دندون با. بود شده شل دستاش و بود کرده تعجب منید

 ؛ ختیر یم عرق و بود کرده تعجب! بوسمش یم دارم کرد فکر اول منید. گرفتم

 و کرد پرتاب عقب به رو من عیسر کرد حس لبش یرو رو خون یگرم یوقت اما

 ! هه. دیکش لبش یرو رو دستش ناباورانه



 

 

  

 چیه اب حاال تا که بود مغرور یحد به منید. کردم استفاده سوء منید ضعف نقطه از

 افهیق به پوزخند با! دیبوس یم رو یدختر مثال که بود بار نیاول نیا و نبود یدختر

 رو ام قهی و شد بلند عیسر! اومد خودش به منید. کردمیم نگاه منید زده شوک

 . گرفت

  

  بود؟ یکار چه نیا! یوحش: گفت ادیفر با منید

 . داره ادامه هنوز تازه! هه _

  

 حکمم منید. زدم منید راست یپا پشت با راستم یپا با و گرفتم رو منید یبازوها

 ! شد نیزم پخش

  

 : گفت تیعصبان با ، شد بلند و کرد جور و جمع رو خودش عیسر منید

  ؟یزنیم کتک رو من که یکرد فکر یچ خودت با تو: منید

 هب! یا عرضه یب و زورگو تو! یاحمق آدم هی تو گفتم خودم با راستش ، خب ، امم _

 به رو من ها یوحش نیع. یداد یباز رو من و یداشت نگه خودت کینزد رو من زور

 شرم ذره هی و یذار یم سرم به سر شهیهم. کنهیم درد کمرم االن و یداد هل عقب

 . ندهمو ازش هنوز هرچند بزنم کتکت که که داشتم لیدل یکل من پس. یندار ایح و

  مونده؟ ازش: منید



 

 

 ! آره _

  

 گرفتم ور چمدونش. کردم پرتش رونیب کالسکه از سر با و گرفتم رو منید قهی یتند

 .  کردم پرت کنارش و

  

 . بگذره خوش ادهیپ! زمیعز یبا یبا: گفتم یا گنده لبخند با

  

 دنیرس اه کالسکه یوقت. برسم هاگوارتز به تا نشستم بعد و! بود یجالب یسرگرم

 یعموم سالن به. کنن اش یبررس تا دادم لیتحو رو چمدونم عیسر و شدم ادهیپ

 ورپرفس یسخنران بازهم ایاول سال یبند گروه از بعد. نشستم زمیم سر و رفتم

 .شد شروع دامبلدور

 

 شدن تموم با. بودم شام منتظر و بودم داده هیتک دستم به رو چونم حوصله یب

. میکرد خوردن به شروع همه و شد ظاهر زیم سر شام دامبلدور یها یسخنران

 یب. کرد یم نگاه بهم یگاه از هر و بود نشسته من یرو به رو مون گروه ارشد

 : کنم نگاه بهش شد باعث ارشد سوال اما ؛ کردم گرم غذا با رو سرم بهش توجه

  

  نه؟ ، یبزن کتک رو ها پسر یبلد خوب: ارشد

 . نگفتم یچیه



 

 

  ؟یشد یخجالت مثال االن: ارشد

 ! شو خفه _

 هاش چشم یتو اشک تریپ بود حواست ، نمیبب یراست! اژدها خشم. اوه اوه: ارشد

  ؟یبود ش*ب*ا*و*خ* ر*ی*ز نکنه یوا بود؟ شده جمع

 تو! شو خفه: زدم ادیفر و شدم بلند یتند. اومد جوش به ام خون حرفش نیا با

 ئنمطم نویا ، کنم یم یتالف. متنفرم ازت! یهست یعوض هی تو. یدونینم یچیه

 ! باش

  افتاده؟ یاتفاق چه! ساکت: گفت یبلند یصدا با دامبلدور پرفسور

 . بدم جواب تونستم ینم و دیلرز یم نمییپا لب تیعصبان از

 مک پرفسور. میزن یم حرف موردش در بعدا ، خب یلیخ: دامبلدور پرفسور

 . نیببر شون خوابگاه به رو جاناتان خانم کنمیم خواهش گونگال؟

  

 و کرد خارج یعموم سالن از رو من ، دیکش رو دستم حرف یب گونگال مک پرفسور

 .  دش باز در و گفت رو خوابگاه رمز گونگال مک پرفسور. میرفت خوابگاهم طرف به

  

  خوبه؟ حالت ، نیکروال: گونگال مک پرفسور

 . خوبم آره _

  ها؟ پرفسور یجلو بود یرفتار چه اون پس+ 

 . رهیبگ رو جوابش دیبا و کرد یادب یب اون _



 

 

 زنمب حرف دامبلدور پرفسور با شخصا دیبا نظرم به کردنه؟ رفتار طرز چه نیا+ 

 . جاناتان خانم

 !پرفسور لتونهیم جور هر: گفتم یا زده حرص لحن با

 

  "!یمرد گهید تو ، زیعز ارشد":گفتم لب ریز. بستم رو در و رفتم خوابگاه داخل

  

 و دمیکش دراز تختم یرو. کردم عوض ساکم یمشک یها لباس از یکی با رو ردام

 ها بچه یصدا یوقت. کردم یم نگاه سرم یباال سقف به. دمیکش باال گردنم تا رو پتو

 . زدم خواب به رو خودم و بستم رو هام چشم اومد

  

. هشیم کم هاشون پچ پچ یصدا من به شدن کینزد با ها بچه که کردم یم احساس

 برگذار هجلس شب نصف انگار. شد شتریب صداها. دمیشن یزیر یصدا قهیدق چند بعد

 هم یها بچه از تا دو ریتصو راحت یلیخ کهوی. هستن یک بفهمم کردم یسع! کردن

 چند میکالس

 

 .  دمید مغزم یتو رو شون نمیبب تونستم ینم که یصورت به تر اونور تخت

  

 ! تونستم و. گنیم یچ بشنوم کردم یسع

  "به؟یعج انقدر چرا اون":دختر هی یصدا



 

 

 کهکالس از رو منید که دنید رو اون نفر چند. ترسناکه واقعا اون": گهید دختر هی

  ".یلیدل چیه یب. رونیب کرده پرت

  "بوده؟ یلیدل چیه یب یدونیم کجا از": یاول دختر

 سر ای رونیب کنه پرت کالسکه از رو منید که داشته یلیدل چه مثال":یدوم دختر

  "بزنه؟ داد خوابگاه ارشد

 لج اون با خب ، کمی هم منید. داشتن دعوا باهم قبل از منید و اون ":یاول دختر

. ذاشت یم سرش به سر داشت اون خب ، ارشد مورد در و. کردن دعوا حتما. داره

 وبهخ. یبود من جفت توهم و بودم نشسته ارشد دست بغل من. میبود اونجا تو و من

  ".افتاد یاتفاق چه که یدید

  "!هیروان اون. هیعاد ریغ اون من نظر به یول ": یدوم دختر

 یگروه هم و یهمکالس اون باشه یهرچ. نگو ینجوریا! یکِل ، عـه ":یاول دختر

  ".ماست

 اه بچه یبرا یخوب یخبرها. بشه فردا تر عیسر هرچه منتظرم منکه": یدوم دختر

  ".دارم

  ".ستین خوب اصال ینیخبرچ ، یکل": یاول دختر

 کاریچ دارم دونمیم خودم من. انایدا یباش نگران خواد ینم تو": یدوم دختر

  ".کنمیم

  ".ریبخ شب. نداره یربط من به اصال. باشه": یاول دختر

  "ریبخ شب":یدوم دختر

  



 

 

 نیکال خواهر ، کاندرسون یکل. شون شناختم یم. رفتن هاشون تخت به هردو و

 از دونفر خواهر تا هردو! هه. سکلیدرا منید خواهر سکلیدرا انایدا. کاندرسون

 .  ان ینیتریاسال یپسرها

  

 با ینسبت اصال که یکل تا داره نفرت من از کمتر منهید خواهر که انایدا که جالبه

 در هک رفتم. شدم بلند یعصبان. باش مطمئن رو نیا! یمرد تو ، یکل. نداره منید

  چطور؟ اما باشه صدا یب خواستم یم. کنم باز رو

  

  شد؟ باز چطور. شد باز خود به خود در هوی

 آخره سال اون که دونستم یم. رفتم باالتر یها طبقه به و انداختم باال رو هام شونه

 مثل کردم یسع. بودم خوابگاهش در یجلو عیسر یلیخ. کجاست خوابگاهش و

 !شد... و. کنم باز رو در ، در به زدن دست بدون قبل

   

 یتو شلخته که رو پسرها اون چهره تک تک. شدم خوابگاه وارد و زدم یلبخند

 داشیپ باالخره و گشتم کمی. نبود کدوم چیه اما کردم نگاه رو بودن دهیخواب تخت

 . کن یخداحافظ یزندگ با! هه. کردم

  

 هی انگار. بود یخود به خود کارهام همه. گرفتم روش ملحفه طرف رو دستم

 دور آروم ملحفه. دمیم انجام رو کارهام دست به ازین بدون که بودم یجادوگر

 !دیچیپ یم زیعز ارشد بدن



 

 

  

. زد خشکش دید رو من یوقت. خوردیم تکون تکون ترس با. شد داریب ارشد باالخره

 بعد. گرفت دشید و صورت یجلو تا چوندمیپ اونقدر رو ملحفه و زدم یلبخند

 شدار یگلو دور طناب هی مثل داشت ملحفه. کردم تیهدا گلوش سمت به رو ملحفه

 .  کرد یم خفش و دیچیپ یم

  

 از من دنید با و شدن داریب عیسر همه. بزنه داد که افتاد ادشی ارشد باالخره

 و مکرد پرتش دستم حرکت با که کنه دخالت خواست پسرها از یکی. دنیپر خواب

 پرفسور هوی. شدن خارج خوابگاه از و دنیدو نفر چند. دمشیکوب وارید به

 : زد ادیفر و شد خوابگاه وارد دامبلدور

  

 !نیکروال کن بس: دامبلدور پرفسور

  ؟یجد! اوه _

 .  بشم وارد خشونت راه از دیبا وگرنه کن بس: دامبلدور پرفسور

 . یتون ینم _

  

 بیج یتو و اوردم در پرواز به رو دامبلدور پرفسور یچوبدست دستم حرکت با

 . گذاشتم خودم

  



 

 

 !! یدون ینم رو مهم زیچ هی تو: دامبلدور پرفسور

   رو؟ یچ: گفتم شک با

  

 و خوردم وارید به محکم. کرد پرت اونور رو من دستش حرکت با دامبلدور پرفسور

 رفتن نیب از با. دیچیپ کمرم و نهیس و کتف یتو ییفرسا طاقت درد. افتادم نیزم

 امبلدورد پرفسور. کردیم سرفه تند تند داشت ارشد و بود افتاده ملحفه اون ارتباط

 بعد. گذاشت بشیج یتو و اورد در بمیج از رو خودش یچوبدست. اومد من سمت

 : گفت من به و دراورد رداش از یکاغذ

  

 هب پدربزرگت حداقل شد خوب ، ضمن در. ام ساحره به من نکهیا: دامبلدور پرفسور

 ترلکن رو خودت دیبا تو! نیکروال یفهم ینم تو. یهست یچ تو بگه دیرس فکرش

 . یهست تو که هیموجود بخاطر. ستین خودت دست نیا. یکن

 ( کردم اشاره ارشد به. )رهیبم دیبا اون. یفهمینم یچیه که ییتو نیا _

 ! نباش احمق گذاشت؟ سرت به سر چون ره؟یبم دیبا چرا: دامبلدور پرفسور

 . نداره یربط تو به نیا _

 . دشیاریب: گفت یبلند یصدا با دامبلدور پرفسور

  

 .  افتادن راه به و بستن محکم رو من یها دست ها پرفسور از چندتا

  



 

 

  د؟یبر یم کجا رو من: زدم ادیفر

 .پدربزرگت شیپ: دامبلدور پرفسور

 

 ینیگسن برام هیبق نگاه. میشد خارج خوابگاه از بود شده گرد هام چشم که یحال در

 . کردیم محاکمه رو من داشت عقلم اما باشم تفاوت یب کردم یم یسع. کرد یم

  

 وکهی انگار! من یخـدا یوا کشتنش؟ قصد ارشد؟ سر زدن داد بود؟ یچ کارها نیا

 خلوت یراهروها از و میشد خارج خوابگاه از بود؟ یچ کارها نیا. اومدم خودم به

 . میگذشت

  

  دامبلدور؟ پرفسور: گفتم لرز و ترس با

  ن؟یکروال یدار کاریچ: گفت و برگشت دامبلدور پرفسور

 ، عیه ، پرفسور دیببخش رو من. کردم رو ها کار نیا چرا دونم ینم ، من ، م _

 . افتادم هیگر به و. عیه ، خوامیم معذرت

 ، نیکروال نیبب: گفت من به رو و گرفت رو هام بازو. اومد سمتم دامبلدور پرفسور

 . یدار یحس چه دونم یم

 ! دونه ینم کس چیه. دیدون ینم نه: گفتم بغض با

 . دمید من که یستین یا سیتاب نیاول تو. باش آروم+ 

  ؟یچ: گفتم و کردم پاک رو اشکام



 

 

 ! یقدرتمند یلیخ تو. یکن کنترل رو خودت دیبا فقط تو. کنمیم درکت من+ 

 . بکنم رو کار نیا دیبا چطور دونم ینم من: گفتم ترس و هیگر با

 . میکن یم کمکت ما+ 

  ما؟ _

 ! ما ، آره+ 

  ه؟یچ ما از منظورت _

 . دیسف یها لرد و پدربزرگت ، پدرت ، من+ 

  کنم؟ کاریچ دیبا االن من _

 . یکن کنترل رو خودت دیبا فقط! یچیه+ 

  کنم؟ کنترل رو یچ مثال ؟یچجور _

 . رو هیبق کردن تیاذ+ 

 . تونم ینم _

 . یبخوا دیبا فقط. یتون یم ، نه+ 

 . کنم یم رو میسع ، خب یلیخ _

 ترلکن یبرا پدربزرگت شیپ ستین یازین گهید باشه خوب حالت حاال تو اگه+ 

 . بخواب آروم و خوابگاهت به برو فقط. یبر خودت کردن

 . باشه ، خب یلیخ _

  



 

 

 سمت به آروم و دادم مالش رو دستم مچ. کردن ول رو هام دست ها پرفسور

 خواب لباس هی با رو لباسم. بودن خواب همه. شدم وارد و افتادم راه خوابگاهم

 . برد خوابم عیسر و کردم عوض راحت

  

☆☆☆ 

  

 جونمع کالس. افتادم راه به امسالم کالس نیاول سمت به و شدم آماده. شدم داریب

 تماح! حیا. ننشست من شیپ چکسیه. نشستم زمیم سر و شدم کالس وارد! یساز

 . شده پخش شبید یماجرا

 

 وقلود طلسم ای مرکب معجون طلسم خواستن یم اول درس یتو. کردم باز رو کتابم

 شد وارد پرفسور یوقت! وا ؟یچ یعنی هست؟ یچ اصال. بدن آموزش بهمون یساز

 .  مینشست دوباره و میشد بلند همه

  

. هیساز دوقلو ای مرکب معجون درمورد درس نیا ، ها بچه سالم: یوسل پرفسور

 مکی آموزش یها روش خب اما ؛ بشه داده ادی شما به دهیچیپ معجون نیا نبود قرار

 روعش بهتره خب. دیبگذرون رو امتحانات دیتون یم تر سخت یلیخ شما و کرده فرق

 از رو ش هیبق خب و. میکن یم اضافه آب به رو کالغ پر اول کتاب گفته طبق. میکن

 . دیبخون کتاب یرو

  



 

 

 دیبا ودب گفته که دمیرس ییجا به. کردم اضافه رو مواد دونه دونه کتاب گفته طبق

 کی. کنم اضافه رو شم لیتبد بهش خوام یم که یکس یمو بعد و کنم صبر ماه کی

 ! خبره چه ماه؟

  

   م؟یاشب معجون نیا یرو ماه کی دیبا ما یعنی ، پرفسور: گفتم یوسل پرفسور به رو

 دنش درست سرعت میتونیم سرخ مرمر و نمک کردن اضافه با! نه: یوسل پرفسور

 .  هست شما یها زیم کنار هم سرخ مرمر و نمک. میبرسون 011 به رو معجون

  

 مه تند تند. خوردن تاب و چیپ به کرد شروع معجون و ختمیر رو سرخ مرمر و نمک

 : گفت پرفسور هیثان چند بعد. خورد یم

  

   د؟یش لیتبد یک به دیخوا یم حاال. خب یلیخ: پرفسور

  

 یک یمو تار من ؟یچ من. گرفتن قرض رو دوستاشون یموها تار و دنیخند ها بچه

 بمیج یتو یزیچ هی هوی. نشستم نیغمگ و بردم بمیج داخل رو دستام رم؟یبگ رو

 !مو گلوله هی. کردم احساس

  

 که دمیپوش یوقت رو پالتو نیهم من! افتاد ادمی هوی ه؟یک یمو نیا. کردم نگاه بهش

 سرم به یانطیش یفکر هوی. الستیسرف ملکه یمو نیا ، نیا! بودم الیسرف ملکه شیپ

 یکالاش کنم تیاذ رو هیبق کمی و ارمیب در الیسرف ملکه شکل به رو خودم اگه! زد



 

 

 هم رو معجون. ختمیر معجون داخل رو مو گلوله و زدم یا شرورانه لبخند داره؟

 .  شد آماده و زدم

  

  ؟یکن یم اضافه رو یک یمو تو ، نیکروال: گفت و سرم یباال اومد پرفسور

 . الیسرف ملکه _

  ؟یک+ 

 . الیسرف ملکه ، که گفتم _

  الئه؟یسرف ، لردان لرد منظورت+ 

 . آره _

 ! زنم یم حرف یجد. بذار کنار رو یشوخ ، نیکروال: گفت و دیخند پرفسور

 .  زنم یم حرف یجد دارم منم _

 

! زهم بد چقدر! اَه. دمیکش سر و ختمیر وانیل داخل معجون از. برداشتم وانیل هی و

 ندچ بعد. دمیچیپ خودم به و افتادم نیزم. داد دست بهم یچگیپ دل احساس بعد

 داشت و بود شده تنگ برام هام لباس. شدم خوب گذشت سال چند مثل که هیثان

 .رفت عقب و دیکش ینیه پرفسور. شدم بلند. دیترک یم تنم یتو

 

 زدم؟ یم حرف یجد یدید: گفتم و زدم لبخند

 !!!نه: زد داد و ال؟یسرف ملکه ، ملک ، م: یوسل پرفسور



 

 

 

 سکال از و دیدو یوسل پرفسور هوی قا؟یدق بود یچ فازش. کردم نگاهش جور نیهم

 لکهم اونها کنم فکر! ترس با نه ، بودن زده زل بهم تعجب با ها بچه همه. رفت رونیب

 رپرفسو هوار و داد یصدا. نشستم لکسیر و خونسرد ؛ شناختن ینم رو الیسرف

 کار به سرشون و شدن من الیخیب ها بچه! وونهید. شدیم کمتر لحظه هر یوسل

 !بود شده یعاد براشون من از زایچ نیا گهید کنم فکر. شد گرم خودشون

 

 النا مثل ؛ بدتره آمازون جنگل از باشه نداشته معلم که یکالس. رفت سر حوصلم

 رجخا کالس از کردم یم تحمل رو لباسم یتنگ که یحال در و شدم بلند! ما کالس

 .گذشتم راهروها از و کردم مرتب کتفم یرو رو فمیک. شدم

 

! صدر یعل غار قد شدیم دهنش دید یم رو من هرکس و بود شلوغ مهین راهروها

 ورپرفس کردم یم نگاه ها بچه به و رفتم یم راه انهیموذ یلبخند با که طور نیهم

 ! کردمـا یغلط چه! بابا یا. اومد جلو از پرفسورها هیبق همراه به دامبلدور

   

 و یایب من مدرسه به یکنیم جرئت چطور تو ، الیسرف: زد داد دامبلدور پرفسور

   ؟یکن دیتهد رو من یآموزها دانش

 .  ستمین الیسرف منکه _

 .  شو میتسل حاال نیهم! نگو دروغ+ 



 

 

 الیسرف هیشب رو خودم کردم یغلط هی. ستمین الیسرف من د؟یفهم ینم مگه! بابا یا _

 .   اوردم در

   ؟یسته یک پس یستین الیسرف اگه اصال ؟یاورد ریگ رو الیسرف یمو کجا از تو+  

 رفتم و مشد هوشیب بعد شدم زیگالو باهاش بودم نیماش یتو الیسرف با که یموقع _

   ؟یاوک. دافتا بمیج یتو الیسرف از ییمو گلوله موقع اون کنم فکر. پدربزرگم شیپ

   ن؟یکروال ، ک: گفت شک با دامبلدور پرفسور

   ن؟یدیفهم حاال. خودمم! گرم دمت ، نیآفر _

 در الیسرف شکل به رو خودت یفکر چه با تو: گفت و شد یعصبان دامبلدور پرفسور

   ؟یاورد

 ...امم _

   ه؟یچ کارهات نیا یمعن+ 

 ...  خب ، امم _

   ؟یکن کنترل رو خودت نبود قرار مگه+ 

 ...من خب _

   م؟یاریب سرت ییبال ما بود ممکن یکن ینم فکر تو+ 

 ...که بگم خوام یم خب _

   دختر؟ یفکر یب انقدر چرا تو+  

 !  اَه. بزنم حرف منم دیبذار خب! بسـه: زدم غیج



 

 

 عموق تا خوابگاهت به یریم حاال نیهم. نیکروال یبزن حرف خواد ینم اصال تو+ 

 !  برو. کنم هتیتنب ناهار

 ...اما _

 !خوابگاهت به برو+ 

   

 خودم چرا .کردم فکر و نشستم تختم یرو. رفتم خوابگاهم به عیسر و شد بسته دهنم

 هینبت اگه ها؟ یخرابکار نیا از بازم گرفتم؟ سمیساد اوردم؟ در الیسرف شکل به رو

   برم؟ در رشیز از چطور کنم؟ کاریچ من وقت اون ها؟ ؟یچ رنیبگ نظر در یسخت

 

 مخواست وقت هر تا داد بهم که یهمون! پدربزرگ جام. دیرس ذهنم به یفکر هی هوی

 یم تدس جام اون یرو عیسر گرفتن نظر در یسخت هیتنب اگه! خودشه. برم ششیپ

 !واال. رمیم پدربزرگ شیپ و کنم یم فرار. ذارم

 

 تمام .گذاشتم بمیج یتو رو اون و نخوره بهش دستم تا برداشتم پارچه هی با رو جام

 از دشینم جا چون. گذاشتم فمیک یتو و برداشتم رو لمیوسا و ها لباس ، ها کتاب

 .  کردم استفاده ریپذ گسترش افسون

   

. دمش یم وونهید داشتم یاالف و یکاریب از. موندم خوابگاه یتو رو ظهر بعداز کل 

. رفت یم رونیب و زدیم پوزخند هی اومد یم خوابگاه به یکس که یگاه از هر

 !نیبزن پوزخند عَمَتون به! حیا. کنم له رو یآخر نفر نمونده یزیچ



 

 

 

 ازش ییجا چند بودم دهیپوش که ییردا نیا. برگشتم خودم شکل به ساعت کی بعد

 شروع هوی. موندم منتظر بازهم و کردم عوض رو ردام. بود شده کش نخ و پاره

 !هگید هیکاریب چته؟! واال. هام کتاب یتو ستاره و گل و قلب دنیکش به کردم

  

 فسن. رفتم یعموم سالن به عیسر و شدم آزاد باالخره دیرس ناهار وقت که ظهر سر

 ؛ ردنخو به کردم شروع شد ظاهر زیم یرو غذا نکهیا بعد. نشستم و دمیکش یراحت

 خوردن غذا وسط. بودم نخورده هم صبحانه یحت. بودم گرسنه چقدر که یوا

 :  گفت و شد بلند گونگال مک پرفسور

   

 دست ها چهب همه. ) دیکن گوش قهیدق چند ، دیببخش ، دیببخش: گونگال مک پرفسور

 .میدار شرور آموز دانش کی امسال ما راستش!( من از ریغ به برداشتن خوردن از

( .دادم ادامه خوردن به و انداختم باال رو هام شونه. من سمت برگشتن ینفر چند) 

 یسخت یلیخ هیتنب دیبا نظرم به که کرده یبد یکارها شرور آموزش دانش نیا

 و نم یعنی ما( <باطل الیخ یزه: سندهینو>نباشم من اون دوارمیام. )باشه داشته

 میبگ همه یجلو رو شرور آموزِ دانش نیا هیتنب که میگرفت میتصم دامبلدور پرفسور

 گالگون مک پرفسور به تعجب با. )نشه شرور حد نیا تا یآموز دانش چیه گهید تا

 کم پرفسور به لکسیر و خونسرد) جاناتانِ نیکروال آموز دانش اون.( کردم نگاه

 ور همه نگاه ینیسنگ لحظه اون. دادم ادامه خوردن به بعد و کردم نگاه گونگال

 زیتم ناهار، یها ظرف تمام شستن جاناتان خانم هیتنب.( کردم حس خودم یرو

 .  هیعموم سالن یریگردگ و نجوم اتاق یها پنجره کردن



 

 

   

 سالن. خنده ریز زدن ها بچه همه ه؟یا هیتنب چه گهید نیا. دیپر گلوم یتو غذا

 واقعا. داشتم یبد یلیخ احساس! ها بچه دنیخند یصدا از بود شده پر یعموم

 شون عیضا تونم یم ، زد سرم به انتقام فکر داشتن؟ کارشون نیا از یقصد چه اونها

 رو و شدم بلند! من سمت برگشتن همه. دمیکوب ظرفم به رو قاشقم تیعصبان با. کنم

 :   گفتم و زدم یپوزخند. ستادمیا دامبلدور پرفسور به

 زا یوقت. نیخوند کور! هه رم؟یم یهیتنب نیهمچ بار ریز من دیکرد فکر واقعا _

 منض در. دیکن رفتار من با چطور دیبا که دیفهم یم بعد رفتم و شدم بیغ نجایا

 دنش کنترل به یازین من. کردم فکر خوب هاتون حرف مورد در ، دامبلدور پرفسور

 هم حاال. نینخوا هم نیخوا ینم نیبخوا نیخوا یم ، هستم که مینیهم من. ندارم

 !  دامبلدور پرفسور خداحافظ: دادم ادامه حرص با و. رمیم من

   

 لومج دامبلدور پرفسور ریتصو هوی. کردم لمس رو جام و بمیج داخل بردم رو دستم

 بایز نیسرزم اون یتو بعد و دمید دهیچیپ و درهم ریتصو چند بعد دیچرخ و دیچرخ

 رو پدربزرگ تا افتادم راه به و دمیکش یراحت نفس. شدم ظاهر پدربزرگ سرسبز و

 . کنم دایپ

  

 طرف دمیدو عیسر. دمیرس دوستانش و پدربزرگ و تخت همون به تا افتادم  راه

  ن؟یکروال: گفت و زد یلبخند دید که رو من پدربزرگ! پدربزرگ

 ! پدربزرگ: گفتم شوق با



 

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا کر؟: گفت شک با پدربزرگ دمیرس که پدربزرگ به

 ! کردم فرار مدرسه از من ، خب: گفتم ام ام با

  ؟یچ واسه ه؟یچ منظورت فرار؟ ؟یچ: پدربزرگ

 نم اونها. دامبلدوره پرفسور منظورم ؛ کنن هیتنب رو من خواستن یم اونها ، خب _

 . کردن ریتحق همه شیپ رو

  ؟یبود کرده کاریچ تو مگه+ 

 ! نکردم یخاص کار _

  ؟!یکرد کاریچ بگو. کنن هتیتنب خواستن یم که بوده یخاص کار حتما+ 

 . اوردم در الیسرف ، امم ، شکل به ، مرکب معجون ، امم ، با رو خودم _

 کارنیا چرا. نداره امکان! من یخدا ال؟یسرف ؟یچ: گفت یبلند یصدا با پدربزرگ

   ؟یکرد رو

 مخواست ینم من! بود یشوخ هی فقط ، نبود قصد از دیکن باور: گفتم و شدم هول

 ؛ نبود خودم دست کارهام! بودم شده جادو انگار ، دونم ینم. کنم رو نکاریا واقعا

 ! پدربزرگ دیکن باور

  ؟یکرد رو نکاریا یچطور+ 

 یتو الیسرف از ییمو گلوله بودم شده زیگالو الیسرف با نیماش یتو که یموقع _

 . بود افتاده بمیج

 . یداد دست از رو خودت کنترل تو ، گفتیم درست دامبلدور پس! من یخدا+ 

  ؟یچ یعنی _



 

 

 .  میریبگ میتصم باره نیا در دیبا+ 

  ره؟یبگ میتصم یک_

 ! جادو عالمان انجمن+ 

  کنن؟یم کاریچ وقت اون _

 . کنم احضارشون دیبا. ایب من با! دونم ینم+ 

  

 ست؟ین زندان نجایا مگه کنه؟ احضارشون یچ یعنی. افتاد راه به عیسر پدربزرگ و

 اونم جانیا امیب تونستم خودم یا دیتاب قدرت با من کنه؟ احضارشون تونه یم چطور

 . بود مشکوک یلیخ ان؟یب توننیم چطور هیبق. خودم از محافظت بخاطر

  

 ست؟ین زندان نجایا مگه د؟یکن احضارشون دیتون یم چطور: دمیپرس پدربزرگ از

 اصال پدربزرگ د؟ینکرد احضار رو من چرا دیکن احضار رو یکس دیتون یم اگه

  ممکنه؟ یزیچ نیهمچ چطور

  

 .  شد هول پدربزرگ دمید وضوح به

  

 . میدیرس ، ایب حاال. سخته تو یبرا درکش ، خب: پدربزرگ

  



 

 

 پدربزرگ با. دمید مانند کاخ یساختمان مقابل در رو خودم و کردم بلند رو  سرم

. میدیرس شکوه با یاتاق به تا میگذشت بزرگ یراهروها از و شدم ساختمان وارد

 جلسه یتو که ییکسا همه. موند باز دهنم اونجا دنید با که میشد اتاق وارد

  کنن؟ محکوم رو من خوان یم یعنی. ان نجایهم حاال بودن گورو تیمحکوم

  

 . دینیبش یصندل نیا یرو ، جاناتان خانم خب یلیخ: پدربزرگ

  

 یم و داشتم استرس. نشستم یصندل یرو دادم یم قورت رو دهنم آب که یحال در

 : کردن صحب به کرد شروع پدربزرگ نشستن مرتب همه یوقت. دمیترس

  

 ! سیتاب کی. هستن جاناتان خانم شونیا... خب یلیخ: پدربزرگ

! کرد یم صدا( کننده جاودان)دیتاب رو من پدربزرگ یول: گفتم خودم با)

 !( کنن یم استقاده اون از یکیتار یلردها که یا واژه( کننده دربند)سیتاب

 رد یسع ، هاشون دوست زدن کتک مثل. دادن انجام یوحشتناک یکارها شونیا+ 

 نجایا ام! مدرسه از فرار و الیسرف ملکه به شدن لیتبد ، خوابگاهشون ارشد کشتن

  ن؟یهست قمواف شونیا هیتنب با شما. میکن مشخص رو خانوم نیا هیتنب که میشد جمع

  

 یبرا همه شده؟ عوض انقدر چرا ه؟یتنب گرفته؟ شیشوخ گه؟یم یچ پدربزرگ

 رو نم اگه. شدم یم ترک زهره داشتم ترس از. بردن باال دست من هیتنب با موافقت



 

 

 اصال! نبودم وحشتناک گورو اندازه به منکه! نه ؟یچ کنن یزندان گورو مثل

 .  نبودم وحشتناک

  

  باشه؟ یچ شون هیتنب خب: پدربزرگ

 ! آزکابان زندان: داد شنهادیپ نفر کی

  

 هیقب موافقت با گرفته؟ شیشوخ پدربزرگ آزکابان؟ زندان ؟یچ. دیکش سوت مخزم

 راننده اگه. الئهیسرف راننده اون! اون ، کهوی که ، شد جمع هام چشم یتو اشک

 نقشه مشه. الئهیسرف نظر ریز محاکمه جلسه نیا یعنی ، یعنی باشه نجایا الیسرف

 !  ست

  

 دمش خارج کاخ از. دمیدو داشتم توان که ییجا تا و شدم بلند یصندل سر از یتند

 یم فقط. شدم مخوف یها جنگل وارد تا دمیدو اونقدر. رفتم سبز محوطه به و

 به هام نفس. کردم ینم درنگ یا لحظه و دمیدو

 

. ادیب جا نفسم تا ستادمیا دنیدو از. نداشت توان گهید پاهام و بود افتاده شماره

 !بودم شده گم من و بود شده شب اومدم خودم به یوقت

 



 

 

 از میشونیپ و بودم خسته یلیخ. بدوم ای برم راه تونم ینم گهید کردم یم احساس

 فرار ، کنم فرار دیبا دونستم یم فقط. رمیم کجا دارم دونستم ینم. بود سیخ عرق

 !  همه دست از کنم

  

 و خوردم سر جا همون. دادم هیتک یدرخت به خسته. امنه جام کجا دونم ینم گهید

 ورن. بود فیکث و یخاک هام لباس. کردم یم سرفه بدجور و بود بد حالم. نشستم

 و الیسرف راننده دونستم ینم. بود کرده تر روشن کمی رو بزرگ جنگل اون مهتاب

 .  کجاان االن همشون خالصه و پدربزرگ

  

 و نمک استفاده خودم یا دیتاب قدرت از بتونم دیشا. دیرس ذهنم به یفکر هی هوی

. رمیبگ تمرکز کردم یسع. بکنم رو نکاریا یچجور دونستمینم. بفهمم رو شون مکان

 ستد دادن تکون با کردم یسع. نداشت یا جهینت اما بودم تمرکز حالت در قهیدق ۹

 .  نداشت یا دهیفا بازم. ببرم بکار یزیچ ییجادو هام

  

 یلیخ دیبا من سرم ریخ ؟یخور یم دردم چه به تو. یلعنت پس: زدم ادیفر

 ادد تر بلند و بدم؟ انجام تونم ینم هم رو یابی مکان هی وقت اون باشم قدرتمند

 !متنفرم هام قدرت از: زدم

  

 و شدم جمع خودم یتو. کنم کاریچ دیبا دونستم ینم و بودم دیام نا. افتادم هیگر به

 یال به ال از. خورد یم تکون هیگر از هام شونه. گذاشتم هام زانو یرو رو سرم



 

 

 صورتم به رنگ یا روزهیف و یآب ینور بودن پوشونده رو صورتم که ییها دست

 چه منیبب تونستم کرد عادت نور به که هام چشم. برداشتم رو هام دست آروم. خورد

 .  افتاده یاتفاق

  

 ، دبو صورتش و موها یرو که یا یرنگ یها نینگ و یآب یموها با خوشگل دختر هی

 نگر یآب ینور. بود تنش یرنگ یا روزهیف و یآب لباس. بود ستادهیا مقابلم در

 اصال نور اون. بود کرده روشن رو اطرافم طیمح و بود گرفته بر در رو اطرافش

 تهفرش. بود فرشته هی مثل واقعا. بود مهتاب نور مثل. کرد ینم تیاذ رو هام چشم

 !!! نجات

  

  ؟یهست یک تو: دمیپرس دیترد با

 ای هستم زیرا گارد من: داد جواب داشت که یفیلط و نرم یصدا با دختر اون

 . ها اشعه نگهبان

  ؟یچ نگهبان _

 . ها اشعه نگهبان+ 

  ه؟یچ منظورت _

 . اشعه همون ای یهست زیرا هی تو+ 

 .  هستم دیتاب من! رینخ _

  ه؟یچ اسمت یراست. یدونینم یچیه تو ، نبود ادمی اصال! آخ+ 



 

 

 . هستم جاناتان نیکروال من: گفتم و تکوندم رو لباسم شدم بلند

 . ها زیرا نیسرزم به میبر باهم ایب. هستم یسرس منم: دختر

 . امیب خوام ینم _

  ؟یایب یخوا ینم چرا+ 

  کنم؟ اعتماد بهت دیبا چرا _

 شهیهم ما. ستین ما از تر اعتماد مورد کس چیه. هستم زیرا گارد هی من چون+ 

  خب؟. میریم یم میبگ دروغ میبخوا اگه. یتیموقع هر در ، میگیم رو قتیحق

 .  نشدم قانع هم باز: گفتم و باال دادم رو ابروم یتا هی

 اداعتم بهم دیبا ما. یزیرا هی هم تو زمیرا هی من: گفت و زد بهم رو چشماش یسرس

 .  میکن

 . ستمین زیرا من نجاستیا مشکل خب _

 . دهینم اطالع بهم رو مکانت ساعتم ینباش زیرا تو اگه. نداره امکان+ 

  ساعتت؟ _

 نیسرزم به و میکن دایپ رو جهان یها زیرا تمام میدار فهیوظ ها زیرا گارد ما+ 

 .  میببر خودمون

  چرا؟ _

 و یعاد مردم نیب در ها زیرا. کنن یزندگ بتونن تا. میبد آموزش ها اون به تا+ 

 .  دارن جداگونه ینیسرزم ها اون. ندارن ییجا یلیتخ موجودات

 .  هستم دیتاب هی من. ستمین زیرا واقعا من اما _



 

 

  گفته؟ بهت رو کلمه نیا یک+ 

 . پدربزرگم: گفتم دیترد با

  پدربزرگت؟ اسم+ 

  ؟یپرس یم چرا. جاناتان جک: گفتم کالفه

 رو زیرا هی وجود یچجور دادم ادی رمردیپ اون به دفعه صد! اَه جاناتان؟ جک+ 

 .  نگرفت ادی اما بده گزارش

 .  کن صحبت درست من پدربزرگ مورد در: گفتم تیعصبان با

 نجایا یدون ینم مگه ؟یینجایا تو چرا یراست. خوامیم معذرت! دیببخش اوه+ 

 ست؟ شده ریتسخ

 . شده یزندان پدربزرگم که ییجا نجایا! نه شده؟ ریتسخ ؟یچ _

  ؟یدونیم زندان رو یا بندهیفر و بایز یجا نیهمچ تو واقعا: یسرس

 . باستیز یلیخ نجایا! نه: گفتم و دمیخند

 . بندهیفر گفتم که کن دقت حرفم دوم کلمه به+ 

  ه؟یچ منظورت _

  ؟ینیبب رو مکان نیا باطن یبتون تا کنم یکار یخوا یم+ 

  ؟یچجور. آره _

  



 

 

 یآب ینور بعد. دیمال بهم رو هاش دست و بست رو هاش چشم. شد کمینزد یسرس

 اهنگ صحنه نیا به شده گرد یها چشم با. شد خارج دستش از مانند صاعقه و رنگ

 .  شدیم شتریب و شتریب نور اون حجم. کردم یم

  

 بعد ، یلین بعد ، رهیت یآب بعد. شد یآب. داد رنگ رییتغ یسرس پوست رنگ هوی

 رافماط به. شدن یخاکستر ها سبزه و درخت تمام یسرس پوست بعالوه! یخاکستر

 ییوب چیه. نبود اونجا یطراوت چیه. بود یخاکستر و دهیخشک یچ همه. کردم نگاه

 کرد باز رو هاش چشم یسرس یوقت. دیرس ینم مشامم به مرداب و لجن یبو جز

 تطراو یبو اون. برگشت هم ها درخت و سبزه رنگ بعالوه. برگشت پوستش رنگ

 .  برگشت هم

  

  ؟یکرد کاریچ: گفتم رتیح با

 همه ردهک تصرف رو نجایا الیسرف ملکه که یوقت از. نهیسرزم نیا باطن نیا: یسرس

 .  داده دست از رو طراوتش

  ست؟ین پدربزرگم قصره اون یتو که یاون پس. ستین مهم من یبرا نهایا _

  ؟یدونیم یزیچ مرکب معجون مورد در تو. ستین یواقع یدید نجایا یهرچ+ 

 .  ساختم دونه هی. آره _

 .  دراورده پدربزرگت شکل به رو خودش شخص اون! خوبه+ 

  کو؟ پدرم اصال ، اصال کو؟ پدربزرگم پس _

 .  ان الیسرف ملکه یها لرد دست حتما. دونم ینم من+ 



 

 

  چرا؟ _

 ! ارنیب دست به رو تو خوان یم ها اون. یهست زیرا هی تو چون+ 

  کنم؟ کاریچ دیبا من حاال _

 رنیبگ رو پدربزرگت و پدر تونستن ها اون اگه. یایب ما نیسرزم به یتون یم فقط+ 

 .  گذاشتن ابیرد طلسم تو یرو حتما پس

 به اگه یحت من پس گذاشتن ابیرد طلسم اگه داره؟ یا دهیفا چه نیا خب _

 .  کننیم دایپ رو من یجا امیب شما نیسرزم

 از تنگذش با که هستن ییمرزها ما نیسرزم دور تا دور. نیکروال یکن یم اشتباه+ 

 .  شنیم برداشته ها طلسم همه اونا

  کنم؟ کاریچ دیبا شما نیسرزم به اومدم یوقت! خوبه _

 . شهیم مشخص گروهت بعد و یکنیم شرکت ها ساله 04 آزمون یتو+ 

 . ستین سالم 04 منکه یول _

  ؟یچ: گفت و برگشت سمتم تند یسرس

 . ستین سالم 04 گفتم فقط من ه؟یچ_

 . ادیم ساعتم به ها ساله 04 گزارش فقط! نداره امکان نیا+ 

 ، نکهیا مگر. اومدم درست که رو آدرس: گفت و کرد چک رو ساعتش یسرس

   تو؟ تو؟! ـعیه

  

 شده؟یچ باز ، کردم فکر خودم با و کردم نگاه یسرس به تعجب با



 

 

 

   افتاده؟ یاتفاق ه؟یچ مگه: دمیپرس آروم

   

  چشه؟ واقعا! شدم شوکه. کرد نگاه بهم یاشک یها چشم با یسرس

  

 .  گهید بزن حرف. یترسون یم رو من یدار تو یسرس _

 : گفت و گرفت رو هام دست. اومد سمتم  یسرس

  

 مه چکسیه به. یدیند رو من وقت چیه که کن تصور ، هاگوارتز به برگرد: یسرس

  خب؟ ، یخطر در تو. افتاده یاتفاق چه نگو

  ؟افتاده یاتفاق چه یبگ شهیم. یکن یم وونهید رو من یدار تو ، یسرس نیبب _

 . فتادهین یاتفاق اتفاق؟ اتفاق؟: گفت تند تند یسرس

  ؟یدیترس انقدر چرا تو پس _

 یم اشتباه. ترسم ینم من ، من: گفت دیلرز یم شینییپا لب که یحال در یسرس

 ! یکن

  سرمه؟ یباال گوش دو خَرَم؟ من نظرت به: گفتم و دادم باال رو ابروم یتا هی

  ه؟یچ منظورت+ 

  



 

 

 یحد تا. گذاشتم یسرس یگلو یرو رو ساعدم و درخت هی به دمشیکوب سرعت با

 . ادیب بند نفسش راه که دادم فشار رو ساعدم

  

 . کشمت یم ای یگیم رو قتیحق االن نیهم ای: گفتم تمام تیجد با

  

 رهیبم بود حاضر! یلعنت. بست رو چشماش و زد یپوزخند حالت همون در یسرس

 کم مک یسرس. شد کبود صورتش تا داشتم نگهش اونقدر منم. نگه رو قتیحق یول

 رو ستمد. زنهیم حرف که داد اشاره. هیقطع کشتنش یبرا ممیتصم که دید و دیترس

 دنشگر. برگشت صورتش رنگ کم کم و کرد یم سرفه تند تند یسرس. برداشتم

 ! بود شده کبود

  

 . بزن حرف خب؟ _

  

 . زد پوزخند یسرس

  

  ؟یخند یم چرا چته؟: گفتم اخم با

 من دیشا. یکرد رها رو من که بود نیا اشتباهت نیبزرگتر: پوزخند با یسرس

 و منش دروغگو نکهیا یبرا اما. بگم رو یچ همه که شهینم لیدل اما باشم راستگو

 خانوادم و من انداختن خطر به باعث بگم بهت رو زیچ همه اگه که گمیم رمینم

 .  یشیم



 

 

 ! بزن حرف واضح _

 .  برم دیبا من ، زمیعز متاسفم+ 

 !نه: گفتم و دمیکش نعره. گهیم یچ شدم متوجه

  

 . بود شده دیناپد هام چشم یجلو از بشکن هی با یسرس. بود شده رید اما

 محکم. مشد یم وونهید داشتم تیعصبان از. دمیکوب نیزم به رو پام ادیفر با چندبار

 ات رو نکاریا. کردم یم پاره کهیت رو ها سبزه و زدم یم مشت اطرافم یها درخت به

 نیا از چطور کنم؟ کاریچ واقعا حاال. شد یخال تمیعصبان که دادم ادامه یحد

 .  باشن کمینزد یلیخ االن ممکنه و دنبالمن الیسرف یها سرباز بشم؟ خارج نیسرزم

  

 ادمی دوباره اما بشم خارج نجایا از یسرس کمک با تونم یم. دیرس ذهنم به یفکر هی

 تونمب دیشا اما. کنم کاریچ دونم ینم که مشغوله فکرم انقدر. رفته یسرس افتاد

  ؟یکار چه اما. برگرده یسرس که کنم یکار

  

 من اومد؟ نجایا چطور یسرس اول دفعه! آها. کردم فکر ، کردم فکر ، کردم فکر

 ساعت دیشا کنم جادو کنم یسع دوباره اگه. کنم جادو کردم یم یسع داشتم

 کونت رو دستام بعد گرفتم تمرکز قهیدق هی اول. بکشونه نجایا به رو اون یسرس

 غیج و دمیپر هوا به. گرفت رو چشمام یجلو یا روزهیف و یآب نور اون هوی. دادم

 ! خودشه: دمیکش

  



 

 

 رو یسرس و سمتش برداشتم زیخ. موند جور همون کرد باز رو هاش چشم که یسرس

 درخت به و کردم بلندش. کردم جمع پشتش ها سیپل نیع رو دستاش. زدم نیزم

 منعطف و سیخ درخت شاخه هی از ؛ دمشیکوب

 

 .  بستم رو هاش دست و گرفتم کمک

  

 کیکوچ اش تنه که درخت هی دنبال گشتن به کردم شروع و دمیکش یراحت نفس

 دست مبتون تر راحت تا گشتم تر کیبار شاخه هی دنبال. کردم دایپ درخت هی. باشه

 یسرس کارهام دادن انجام وسط که بماند البته. شدم موفق و ببندم رو یسرس یها

 : گفت یم و زدیم غر چقدر

  

 مهه. بگم یزیچ بهت تونم ینم گفتم بهت منکه ؟یکرد احضار رو من چرا: یسرس

 مئنمط رو نیا. یرس ینم ییجا به من یها دست بستن با تو! جستینت یب کارهات

 ! باش

  

 دور رو هاش دست عیسر یول کردم باز رو هاش دست. بست رو دهنش باالخره و 

 .بستم اونارو دنیرس بهم هاش دست درخت ور اون یوقت و دمیکش درخت دور تا

 

  ؟یخوایم جونم از یچ: تیعصبان با یسرس

 . یکن خارج نجایا از رو من دیبا _



 

 

  ؟یکنیم کاریچ تو عوض در+ 

 . یکن یم یمخف من از رو یزیچ یدار تو و دمید رو تو گمینم کس چیه به _

  ؟یدیم قول+ 

 !  دمیم قول _

  ؟یبر یخوا یم کجا+ 

 . خوابگاهم به _

  کجاست؟ اون خب+ 

 .دارم ازین لمیوسا و هام لباس به. هاگوارتز یتو _

  بعد؟ و+ 

 . یبر یم خونه به رو من بعد و _

 . باشه خب یلیخ+ 

  

 ، بست رو هاش چشم یسرس. نکردم ول رو دستش مچ یول کردم باز رو هاش دست

 از نکهیا از بعد. کردم جمع آروم رو لمیوسا. دمید خوابگاهم داخل رو خودم بعد

 درمپ و پدربزرگ خونه واقع در که خودم خونه به پارت تله با میشد خارج هاگوارتز

 .  رفتم بود

  

  ؟یداریم بر سرم از دست حاال: یسرس

 ! گمشو ، آره _



 

 

  

 عوض از بعد و گرفتم دوش. گذاشتم گوشه هی رو لمیوسا و رفتم خونه داخل به

 یرو  یتلپ رو خودم. مردم یم داشتم. نداشتم نا یخستگ از. دمیخواب لباسم کردن

 زا قبل چون ، بکشم خودم یرو کامل رو ام پتو نکردم فرصت یحت. انداختم تخت

 .برد خوابم کار اون

 

☆☆☆ 

 

 و زدم صورتم به یآب تند تند. دمیپر خواب از یکس محکم زدن در یصدا با صبح

 پرفسور! عـه... که کردم باز رو در. رفتم دو با رو اطیح در تا اتاقم ریمس

 آب. بود ستادهیا در دم ادیز تیعصبان و دیشد اخم با دامبلدور پرفسور دامبلدور؟

 .  دادم قورت رو دهنم

  

  ورا؟ نیا از خبر چه خوبه؟ حالتون ، پرفسور سالم: گفتم احمقانه لبخند هی با و آروم

  ن؟یکروال ینگفت من به چرا: داد با پرفسور

  رو؟ یچ ، یچ ، چ: گفتم من من با

 . رو پدربزرگت و پدر شدن گم+ 

 ! نشد وقت ، خب ، خب _

   ته؟یاهم یب برات ات خانواده انقدر واقعا تو ن؟یکروال+ 



 

 

 . نبود نیا منظورم ، نه _

 فقط یدون یم ؟ینگرد شون دنبال ابد تا گهید ؟یکن کاریچ یخوا یم حاال+ 

  بردن؟ در به سالم جون الیسرف ملکه دست ریز از یکم تعداد

 من .بگم شما به من نذاشت افتاد که یمختلف یها اتفاق همش. نشد دیکن باور _

 ... و ناراحتم یلیخ خودمم

 . میبد نجات رو پدربزرگت و پدر تا فتیب راه االن نیهم یناراحت اگه+ 

  اد؟یم بر من دست از یکار چه آخه بدم؟ شون نجات من من؟ _

 . ادیم بر دستت از یادیز یکارها. یهست سیتاب هی تو+ 

  

 .  تمبس رو دهنم و افتادم یسرس به قولم ادی اما هستم زیرا هی من! نه بگم خواستم

  

 . بشم آماده تا داخل دیایب. باشه خب یلیخ_

  

 یکی مه باز و رفتم اتاقم به. نشست منینش اتاق یتو و اومد داخل دامبلدور پرفسور

 نیچند! بودم یمشک رنگ عاشق واقعا. زدم رو کمیش و یمشک یها پیت اون از

 اون لطف به ها نیا همه ، کردم یساز جا هام لباس یتو چاقو و خنجر و ریشمش

 کیکوچ لقمه هی. شدم خارج اتاق از و بستم یاسب دم رو موهام. بود یا میگر لریتر

 : گفتم پرفسور به و گرفتم

  



 

 

 . آمادم من _

 . میبر: دامبلدور پرفسور

 . میبر _

  

 .  کردم تموم رو ام لقمه راه یتو و میافتاد راه به جور نیهم. میشد خارج خونه از

  

  م؟یبر کجا قراره حاال: دمیپرس

 . شدن آماده پدربزرگت دادن نجات یبرا که ییها جادوگر هیبق شیپ+ 

 . آها _

  

 مسخره یها لباس ای هاشون یباز عیضا از. بودن کرده تجمع آدم یکل کوچه سر

 بیغ به کردن شروع همه میدیرس بهشون یوقت. بودن جادوگر که بود تابلو شون

 . شدن

  

  کنن؟ یم کاریچ: دمیپرس

 . رنیم یکیتار یلردها مکان به دارن: دامبلدور

 . آهان _

  



 

 

 لهیم با در هی یجلو هیثان چند بعد. میشد بیغ باهم و گرفتم رو پرفسور دست من

 7 کینزد. داشت قرار اون پشت در مخوف و یمشک قصر هی که میبود یآهن یها

! هگید افراد و جادوگر یکل همراه به بودن اونجا ییطال و دیسف یها لباس با نفر

 !جنگ دونیم وسط اورده رو من رسما دامبلدور پرفسور

  

  دا؟یسف لباس اون ن؟یک اونها: دمیپرس دوباره

 . دیسف یلردها: دامبلدور

  م؟یبجنگ قراره ما _

 . آره+ 

 . ستماین بلد دنیجنگ خوب من _

 . یریگیم ادی+ 

  االن؟ آخه _

 . آره+ 

 . گهید دینکن تیاذ _

 . یکن پرتاب طلسم و یکن استفاده جادوت چوب از هیکاف فقط+ 

  ؟یچ نتونستم اگه _

 .یشیم میقا جا هی یریم+ 

  ؟یچ مردم اگه _

 . نزن حرف هم حاال ، کشهیم دستت از راحت نفس هی پدرت+ 



 

 

 . شمیم خفه اصال ، باشه _

  

 بعد جنگ دونیم وسط اورده و من اد؟یم شیپ من یبرا دردسر انقدر چرا واقعا

 یوت یحت. )گفتم یزیچ هی ، گهید میعصبان خب نداشت؟ یربط! نزن حرف گهیم

 !(بشـر نیا داره یریدرگ خود هم جنگ دونیم

 راست دست با و گرفتم رو خنجرم چپم دست با

 

 : زد ادیفر و رفت جلو دامبلدور پرفسور. گرفتم رو میدست چوب م

  

 حاال و یگرفت رو من یها دوست از نفر دو تو. ایب رونیب! ترسو ، الیسرف: دامبلدور

 .  یبش هیتنب وقتشه

: زد ادیفر یمشک قصر اون وونیا از اش خون رنگ به قرمز لباس با الیسرف ملکه هوی

 کرف دیشا ای ؟یایب بر یکیتار یلردها و من پس از یتون یم یکرد فکر واقعا تو

  بده؟ شکست رو من تونه یم سیتاب اون یکرد

 اب. گردن یم بر من شیپ امروز من دوستان یول یرینَم امروز تو دیشا: دامبلدور

 ! سیتاب کمک

 از ور هاش قدرت اون یندار خبر نکهیا مثل! هه: گفت و دیخند بلند الیسرف ملکه

 رو هاش قدرت من شد سوار من همراه نیماش یتو که یوقت اونم داده؛ دست

 . گرفتم

  



 

 

 تونستم من چطور پس. نداره امکان نیا ، نداره امکان نیا: کردم زمزمه رتیح با

  کنم؟ احضار رو یسرس نیسرزم اون یتو

  

 ! دیکن حمله ، یگیم دروغ تو: دامبلدور

 ! دیکن حمله: الیسرف

  

 کاریچ دونستم ینم و بودم ستادهیا حرکت یب. شدیم پرتاب که بود طلسم فقط و

 و زدم زانو! کنه یم اشتباه اون ، نه ، نه دادم؟ دست از رو هام قدرت واقعا من. کنم

 یتو هک ییکسا تنها. دنیجنگ یم من دیام به که کردم یم نگاه ییکسا به دیام نا

 دوردامبل افراد فقط جنگ یتو. میبود الیسرف ملکه و من کردن ینم شرکت جنگ

 یم هوشیب رو دامبلدور افراد اونها کنن؟یم کاریچ ، الیسرف افراد اما کشتن یم

  چرا؟ اما. بردن یم قصر داخل رو اونها بعد کردن

   

 که بود یساعت کی. نبودم بلد یچیه یول کنم پرتاب یزیچ یطلسم کردم یم یسع

 ! بودن ، بگم بهتر ای "میبود" جنگ حال در

 خودم دست از. بودم تماشاگر فقط منم و شدن یم کم دامبلدور افراد دونه دونه

 هم هام خنجر از یحت تونستم ینم. ستمین بلد یچیه چرا که بودم زده حرص

 و شدنیم متوجه ها اون جادوگر هر به شدن کینزد محض به چون کنم استفاده

 دارن که بگم دامبلدور به ادیفر و داد با کردم یسع. کردن یم پرتاب طلسم



 

 

 من یصدا اصال یریو یریه نیا تو. نداشت یا دهیفا اما دزدن یم رو ما یروهاین

 .  دیرس ینم دامبلدور به

  

 صغرا همون ای ادوارد لطف به اونم. "یوپفایاست". دیرس ذهنم به یطلسم هی کهوی

 یم پرتاب یهوشیب طلسم الیسرف یلردها و ها جادوگر به دور اون از! خودمون

 بخندل بهم دامبلدور پرفسور شد باعث و داشت یخوب نسبتا ریتاث کارم نیا. کردم

 طلسم همون وونیا یرو از شد کردنم طلسم و من متوجه الیسرف یوقت اما. بزنه

 جااون از. شدم یمخف درخت هی پشت و دادم یخال جا. کرد پرتاب سمتم رو یهوشیب

 ! یسخت به گهید حاال یول کنم پرتاب طلسشم تونستم یم هم

  

 ربع هی بعد بودن شده هوشیب که ییکسا چون. شدم کارم بودن احمقانه متوجه هوی

 هی جنگ وسط که بودم کرده لطف بهشون من واقع در. اومدن بهوش دوباره

 لب ریز و میشونیپ به دمیکوب محکم. بودم داده بهشون یربع هی استراحت

  "!احمق"گفتم

 

 کنار و بودن مونده یباق دیسف لرد ۹ و دامبلدور. بود شده کم دامبلدور یروهاین

 !نداشت دهیفا. بودن کرده محاصره هارو اون الیسرف یروهاین. بودن شده جمع هم

 یمونیپش عمرم آخر تا وگرنه کردم یم یکار هی دیبا! نداشت دهیفا دنیجنگ

 .  داشتم

  



 

 

 من! ام سیتاب من. نجامیا من! یهـ: زدم ادیفر و اومدم رونیب درخت پشت از

 کشکم به زیرا گارد که ام یکس من ، کنهیم دیتهد رو الیسرف ملکه که ام یکس

 اهنگ بهم شده گرد یها چشم با الیسرف یحت همه ام جمله نیا گفتن بعد) ، اومده

 ماش. رهیبگ رو هاش قدرت نتونست هم الیسرف ملکه یحت که ام یکس من( کردن

  ن؟یایب بر من پس از دیتون یم دیکرد فکر واقعا

  

 . یگیم دروغ یدار تو! یعوض یکوچولو سوسک تو: گفت و دیکش غیج الیسرف

 نیا کردم یم خدا خدا دلم یتو. )بدم نشونت تونم یم ؟یجد! اوه: گفتم تمسخر با

 !( بده جواب ام دهیا

  

 تکون رو هام دست بودم نیسرزم اون یتو که یوقت مثل و بردم باال رو هام دست

 ندچ بعد. دمیکش یخوشحال از یغیج رنگ یا روزهیف یآب نور شدن ظاهر با. دادم

 ! بود اونجا یسرس هیثان

  

 !نـه! نداره امکان نیا ز؟یرا گارد: گفت و دیکش غیج دوباره الیسرف

 و نم سمت برگشت یتند مربوطه یها انسان و دامبلدور و الیسرف دنید با یسرس

 ! یداد قول من به تو: گفت

 و ردمب باال میتسل حالت به رو هام دست بود لبم گوشه غرور از یلبخند که یحال در

 . بودم مجبور ؛ دیببخش ، دیببخش: گفتم



 

 

 تو! ارین بهونه: گفت و!( نیکروال دست از کشنیم غیج همه چقدر)دیکش غیج یسرس

 . یکشوند نجایا به رو من

 ! یبر یتون یم حاال خب _

  برم؟ تونم یم حاال ن؟یهم+ 

 .  هستم زیرا هی من شد ثابت اونها به ، گهید آره _

! یعوض "زیرا_دریل" رمیگیم ازت رو انتقامم من: گفت یاشک یها چشم با یسرس

 . نیهم مثل همه ها زیرا دریل شما

  

  گفت؟ یم یچ یسرس ز؟یرا دریل. شد بیغ یسرس و

  

 خودت! یعوض یخواست خودت: گفت و اورد در فکر از رو من الیسرف یصدا

 .  کنم استفاده میاصل مهره و دوم نقشه از یخواست

  

 نیا ونهت ینم یعوض اون! نه ، نه ، نه پدر؟ ، که کردم نگاه الیسرف به دیترد و شک با

 ! برسونه بیآس پدرم به تونه ینم ؛ کنه کارو

  

 .یبرسون بیآس پدرم به یتون ینم تو! یعوضـ: دمیکش ادیفر

 



 

 

 ریگ تورو یباش که ایدن یهرجا یبرسون بیآس پدرم به اگه خورم یم قسم خدا به

 گس هی به رو بدنت از تکه هر وقت اون ؛ کنمیم لیتبد تکه هزار به تورو و ارمیم

 !کـن ول رو پدرم: زدم ادیفر بلندتر و! نباشه آرامش در هم بدنت یحت که دمیم

 شهیهم من که بدون رو نیا! یباش ناراحت دینبا تو ، نیکروال باش آروم: پدر

 یکارها ها زیرا کمک به و یباش یقو من مرگ از بعد دیبا تو. دارم و داشتم دوست

 . یبد اجام یمهم

 رکت رو من یزود نیا به یتون ینم تو! یبر من شیپ از دینبا تو. تونم ینم! نه _

 . افتادم هیگر به و. یکن

 ! نیکروال کن یخداحاف پدرت با: الیسرف

 ! کن ولش کنم یم التماست. کن ولش ، یعوض کن ولش! نـه _

 یم و فتهیم نییپا وونیا نیا از اون ، زمیعز تونم ینم: گفت و زد قهقهه الیسرف

 . رهیم

 !کـشمـتیم خدا به. کنم یم تکه تکه تورو من! کشم یم تورو من _

 . یبکن یتون ینم یکار چیه تو: الیسرف

 ه؟یچ منظورت: زدم داد

  

 .  داد هل نییپا به گردن از پدرم ، و زد یا شرورانه لبخند الیسرف

  

 !!! نـــه: گفتم و زدم ادیفر یبلند یلیخ یلیخ یصدا با



 

 

  

 هب هوشیب بود یهرچ اما ؛ بودنم فیضع ای بود صدام بودن بلند بخاطر دونمینم

 .افتادم نیزم

 

☆☆☆ 

 

 رو هام چشم شد باعث و خورد چشمم یتو نور اما کردم باز رو هام چشم آروم

 .  ببندم

  

 !پدر: کردم زمزمه و زدم پلک چندبار

  ؟یاومد هوش به تو من یخدا ن؟یکروال ن؟یکروال: گفت که اومد پدرم یصدا

  

 پدر. نداره امکان نیا! نه. بود چشمم یجلو پدرم صورت که کردم باز رو هام چشم

 زنده پدرم! جان یجانـم! ست زنده پدرم! ست زنده حاال یول ؟!بود مرده که

 ! دمیپر بابام بغل محکم تخت یرو از! ســـت

  

  چطور؟ اما ، اما! یا زنده تو! پـدر یوا: گفتم شوق با

 .  یداد نجات رو ما همه تو! دخترم تو لطف به: پدر

  دادم؟ نجات رو ایک من ما؟ همه _



 

 

 ، من خوب، یجادوگرها تمام ، دیسف یلردها تمام: گفت که اومد دامبلدور یصدا

 ! یداد نجات رو ما همه تو. پدربزرگت و پدر

  ؟!نکردم یخاص کار که من چطور؟ اما _

  ؟یدیکش غیج من بخاطر یوقت هست ادتی: پدر

 .  شدم هوش یب بعدش و کردم که بود یکار نیآخر اون ، آره _

 و فتمیب نیزم به آروم من شد باعث که داشت یقدرت تو دنیکش غیج کنم فکر: پدر

 .بشن هوش یب افرادش و بشه فلج الیسرف. ندارم بر هم کیکوچ خراش هی یحت

 و الیسرف هم ما. بشن خارج الیسرف یها زندان از و انیب هوش به دیسف یلردها تمام

 .  میکرد یزندان رو اون یلردها

  دن؟یکش غیج هی با اونم دادم؟ انجام من ، من رو کارها نیا همه یعنی _

 . یهست دیتاب هی تو گفتم بهت که من ؟یکرد تعجب: گفت و شد اتاقم وارد پدربزرگ

 .  هستم زیرا من ؛ ستمین دیتاب من که گفتم دفعه صد _

 احضارش چطور بود؟ یچ زیرا گارد اون یماجرا ، یگفت شد خوب: دامبلدور

  ؟یکرد

 . هیطوالن ماجراش ، خب _

 . میشنو یم ، کن فیتعر: پدر

  

 الیسرف افراد دست از کردن فرار ، یالک پدربزرگ دنید ، مدرسه از فرارم موقع از

 تنرف ، هاگوارتز به رفتن ، اونجا از کردنم خارج به کردنش مجبور ، یسرس دنید ،



 

 

 من و اومد دنبالم دامبلدور پرفسور که ییجا به دمیرس که هم بعد و خودم خونه به

 .  برد جنگ دونیم به رو

  

 .  نیکروال نبود درست اصال کارت نیا ؟یکرد فرار مدرسه از واقعا تو: پدر

 دخترت ؟یجان یاریم در رو ها پدر یاَدا یدار: گفت و زد پدرم کتف به پدربزرگ

 .  زوده هنوز ، ها اومده هوش به تازه

  

 ( دامبلدور پرفسور و پدر ، پدربزرگ ، من. )میدیخند تامون چهار هر و

  

 و پدر که حاال. مدرسه به یبرگرد بهتره نظرم به ، نیکروال: دامبلدور پرفسور

 . کرد کنترل رو تو تر راحت شهیم هستن ما شیپ و نجایا پدربزرگت

  د؟یزن یم حرف یچ مورد در: پدر

  

 طور نیهم و ، دونهینم هام یکار خراب مورد در یچیه پدر افتاد ادمی تازه

 !پدربزرگ

  

 .  ستین یخاص زیچ! یچیه ، امم _

  ن؟یکروال افتاده یاتفاق: پدربزرگ

 ! اصال نه _



 

 

  ن؟یکروال یمطمئن: دامبلدور پرفسور

  

 !( نگو) یعنی که کردم گرد رو هام چشم

  

 ...داده انجام ییکارها هی مدرسه هیتو نیکروال راستش خب: دامبلدور

  

 ور خودم نیهم یبرا. گرفتم یم رو دامبلدور پرفسور یجلو دیبا. نداشت دهیفا

 محکم انقدر اما! شدم هوش یب من ، آره یعنی که تخت یرو کردم پرت یتلپ

 .نشستم عیسر دوباره و گرفت درد سرم که کردم پرت رو خودم

 

 و دامبلدور پرفسور که یحال در اونم ، دادم یم ماساژ رو سرم پشت دستم کف با

 ستنب به شروع و کردم مرتب رو لباسم. شدم بلند! دنیخند یم بهم پدر و پدربزرگ

 از .افتادم راه به و دمیچ ساک یتو دوباره رو هام لباس و لیوسا تمام. کردم ساکم

 و دیکش یا گوشه به رو من پدرم رفتن موقع. کردم یخداحافظ پدربزرگم و پدر

 : گفت

  

 . دارم برات یا هیهد من ، نیکروال: پدر

  ؟یا هیهد چه ه؟یهد _

 .  گردنبند نیا +



 

 

  

 .  داد من به و اورد در شلوارش بیج از یگردنبند پدرم

  

 . مادرته مال نیا: پدر

 . یبود متنفر مادر از که تو ، امم _

  فره؟یلوس لرد منظورت حتما من؟+ 

 .  نبود حواسم اصال ، دیببخش آها _

 یوبخ به گردنبند نیا از که باشه ادتی ، فقط. نداره یاشکال: گفت و دیخند پدرم

 ارک اون یرو یقو محافظ طلسم هی مادرته مال نکهیا عالوه به نیا. یکن مراقبت

 . دارهیم نگه مصون یبیآس هر از رو تو که شده گذاشته

 . یمهربون یلیخ تو ، پدر ممنون یلیخ: گفتم و دمیکش آغوش در رو پدرم

  گه؟ید+ 

  ؟یچ گهید _

  مهربونم؟ فقط یعنی+ 

 . یهست هم خوشگل خب: گفتم و دمیخند

 ؟...و+ 

 . پیت خوش _

 ؟...گهید+ 



 

 

 برد دست رو اصال. تموم یچ همه و پیت خوش و خوشگل تو اصال آقا!!! بابا یا _

  خوبه؟ خب؟. یدار کیال یعنی ؛ یزد جلو هم کروز تام از تو ، یزد تیپ

 !بودمـا من 110۹ مرد نیتر جذاب یبگ رفت ادتی ، امم+ 

 . بندم یم رو دهنم گهید من _

 . بگذره خوش مدرسه+ 

 . من یها قدرت با اونم ، گذرهیم خوش حتما: گفتم و زدم یچشمک

  خب؟. ینکن یطونیش+ 

 ! تیپ برد چشم _

  

 طرف به. میکرد یخداحافظ هم از یتند و رفتم پدربزرگ سمت به و دمیخند

 رو دمخو بعد ؛ میشد بیغ باهم و گرفتم رو دامبلدور پرفسور دست. رفتم دامبلدور

 وارد. ۹ ساعت یها کینزد بایتقر و بود بعدازظهر. دمید هاگوارتز در یجلو

 .رفتم خوابگاهم طرف به و میشد مدرسه

 

 به حکمم نهینب رو من یکس تا رفتم یم راه تند تند و بود نییپا سرم که جور نیهم

 یها چشم دنید با اما کنم یعذرخواه تا کردم بلند رو سرم. کردم برخورد یکس

 !تریپ. نخورد تکون لبم ییآشنا و روشن سبز

 



 

 

 رها رو خودم و دستش ریز زدم. دیکش رو دستم تریپ اما برم که دمیکش رو راهم

 یب جور نیهم. زد خشکم! کرد بغل رو من محکم تریپ اما برم دوباره خواستم. کردم

 .  بودم مونده تریپ بغل حرکت

  

 .  ببخش رو من ، نیکروال خوامیم معذرت من: تریپ

  

 ینم ول و بود گرفته محکم رو من تریپ اما. رونیب دمیکش بغلش از رو خودم عیسر

 .  بشه رد راهرو نیا از یکس دمیترس یم و بود رفته باال قلبم ضربان. کرد

  

 . کن ولم تریپ: گفتم آروم

 . یبخش یم رو من که بگو اول: تریپ

 . کن ول رو من هم حاال! ستین یزور دنیبخش _

 .  کنم ینم ولت ینبخش رو من تا. کنم ینم ولت+ 

 ! حاال نیهم. کن ولم: گفتم و بردم باال رو صدام

  ؟یفهم ینم رو من احساس چرا: گفت و برد باال رو صداش هم تریپ

  ه؟یچ منظورت _

 .  یکنیم فکر تو که یزیچ اون از شتریب یلیخ! نیکروال دارم دوست رو تو من+ 

  

 . کردم یم  نگاه تریپ به شوکه. نداشتم گفتن یبرا یحرف



 

 

  

 . یعاشقم که بگو بهم ، یدار دوست رو من هم تو بگو: تریپ

  

 و. اومد یکس زدن دست یصدا هوی ندارم؟ دوستش من! نه نکهیا گفتم؟ یم یچ

 ! سکلیدرا منید ، ایدن آدم نیتر ضدحال یصدا بعد

  

 یازب عشق مزاحم که دیببخش. بگذره خوش! عاشــق کبوتر دو! به به به: منید

 .شدم تون

 

 تریپ از رو خودم عیسر. کرد اشاره کمرم دور تریپ شده حلقه یها دست به چشم با و

 ! بودم شده تر سرخ گوجه از. کردم جدا

  

  من؟ید یکن یم یغلط چه نجایا تو: گفت تیعصبان با تریپ

  الل؟ و کر ؟یک با اونم ست؟ مدرسه یتو ها نکاریا یجا! احمق: منید

 . احمقت خواهر اون و یخودت الل و کر _

 دارم؟ خواهر من که یدیفهم و یاورد در رو من آمار یک تو خواهرم؟ اِاِاِ؟: منید

 تا؟ چند تا چند! وقت هی ینش خفه

  



 

 

 و نمید سمت دیدو تریپ. شدم سرخ تیعصبان از دفعه نیا و شدم منظورش متوجه

 منید. کنم شون جدا کردم یسع و دمیکش یبلند نیه. زد فکش به یمحکم مشت

 کردن دعوا یصدا و سر از. بود شون دعوا آغاز اون و زد تریپ فک به یمشت هم

 ، کاندرسون نیکال همراه به پسر چندتا. بودن شده جمع ها آموز جادو همه شون

 سرم پشت رو دختر دو یصدا. کنن جداشون تا رفتن ادموند دارل و بک گنده داگ

 : گفتن یم و کردن یم پچ پچ که دمیشن

  

  شده؟ دعواشون چرا: 0 دختر

 . ست عجوزه اون بخاطر گنیم: 1 دختر

  ن؟یکروال ؟یک: _

  م؟یدار مدرسه یتو عجوزه چندتا ما مگه ، گهید آره+: 

  شد؟ دعواشون که شدیچ حاال: _

 رو تریپ منید و کرده عالقه ابراز نیکروال به تریپ گفت یم که دمیشن احمق هی از+: 

 . کرده دعوا

 داشته دوست رو ساز دردسر و زشت دختره اون تونه ینم اون. من تریپ! نه یوا: _

 . باشه

 . نداره دوست رو احمق اون کس چیه. دروغه همش نهایا ، نشو ناراحت+: 

 زا تونسته نکهیا و. داره جاناتان خانواده مثل یا خانواده! زشت نه احمقه نه اون: _

 شعاشق هم تریپ. شهیم محسوب ازیامت براش هم ببره در به سالم جون گورو دست

 .  افتاد هیگر به و! نـه! شده



 

 

  

 قهیدق کی من شهیم یک. رفتم خوابگاهم به و کردم ترک رو مکان اون زده حرص

 ؟یک باشم؟ راحت

 

☆☆☆  

  

 حصب امروز. کردم نگاه سرم یباال سقف به هدف یب و کردم باز رو هام چشم زور به

 جدا به مجبور صبحانه خوردن یبرا صورت هر در. بودم کاریب و نداشتم کالس

 .بودم نرمم و زیعز تخت از شدن

 

 به و دمیپوش رو مدرسه یردا شهیهم مثل. شدم آماده و شستم رو صورتم و دست

 رمس داشتم روزید اتفاق بخاطر که یادیز خجالت با کردم یسع. رفتم یعموم سالن

 نشس زیم یرو تنها. رمیبگ باال رو

 

 .کردم صبحانه خوردن به شروع و تم

  

 اون. دمشید هاگوارتز یتو بار نیآخر کجاست؟ یناز. دیرس ذهنم به یزیچ هوی

 خودت توهم دارم دردسر کم من! یناز اَه رفته؟ کجا پس بره که نداره رو ییجا که

 ؟!یکرد اضافه بهشون رو

 



 

 

 به. شدم خارج یعموم سالن از و کردم تموم رو صبحانم تیعصبان و حرص با

 لذت ها سبزه و ها درخت یبو از. ببرم لذت باز یفضا از تا رفتم هاگوارتز محوطه

 . دادم یم انجام رو فمیتکال بودم نشسته ها سبزه یرو که یحال در و بردم یم

 

 و دمش بلند. دمیکش یراحت نفس شد تموم یوقت و بودم مشغول یساعت دو یکی

 از. بردم آب داخل رو پاهام و اوردم در و هام جوراب و کفش. اچهیدر لب رفتم

 : دمیشن رو "تریپ" مزاحم یصدا هوی که بردم یم لذت آب یخنک

  

 !نیکروال: تریپ

  شده؟یچ باز _

 . خوام یم معذرت ازت من+ 

 یراب کردنم؟ بغل زور به یبرا ال؟یسرف ملکه شیپ یجاسوس یبرا کدوم؟ یبرا _

  ؟!ها کدوم؟ یبرا ها؟ بچه شیپ آبِروم بردن

  .کنم جبران چطور دونم ینم واقعا اما! دونم یم. کردم اشتباه یلیخ دونم یم+ 

  

 متس. بود شده زیل لجن یکم با که گذاشتم ییها سبزه یرو رو پاهام و شدم بلند

 : گفتم و شدم خم تریپ

 .  جانسون یآقا شهینم صاف باهات دلم وقت چیه _

  



 

 

 یابر ؛ هست زیل لجن نجایا نبود حواسم اصال یول برم و بچرخونم رو پام خواستم

 چون اام بکشم باال رو خودم کردم یسع. افتادم آب یتو یتلپ و خورد زیل پام نیهم

 .شدم یم تر دور و تر دور یخشک از یه زدم یم پا و دست همش

 

 پقل! که نبودم بلد شنا یلعنت منِ آخه ، اومدم یم باال و آب داخل رفتم یم همش

 که ییها لحظه.  اورد یم بند رو نفسم راه و رفت یم دهنم و حلق یتو آب قلپ

 ای نبود بلد شنا تریپ انگار اما دمیکش یم سر کمک ادیفر اومد یم رونیب آب از سرم

 .اومد ینم کمکم به که دیترس یم آب از

 

 نفس. نداشت یا دهیفا اما امیب رونیب آب از که کردم رو تالشم نیآخر دیاُم نا

 و شدم یم تر دور آب لبه از هیثان به هیثان. رفتم آب داخل و دمیکش رو آخرم

 هم زدن پا و دست توان یحت گهید. بود کرده فیضع رو من آب اثر در یخفگ

 . ردمک یخداحافظ یزندگ با و بستم رو هام چشم نیزم به کمرم برخورد با. نداشتم

  

 دلم در یدیام نور و کردم باز رو هام چشم شد حلقه کمرم دور که یدست با هوی اما

 .  شدم هوش یب... اما نمیبب رو خودم یناج خواستم. شد زنده

  

☆☆☆ 

  

 ! یلعنت! نیکروال ، ایب هوش به نیکروال ، نیکروال... : 



 

 

   

 ...یخاموش دوباره و. دهیم ماساژ رو قلبم محکم یکس کردم احساس

 

 ☆☆ 

  

 به یمصنوع تنفس با که ینفس ، هام لب یرو یکس یها لب شدن قفل احساس با

 تنفس دوباره و کرد بلند رو سرش ام یناج. دمیبلع رو فرستاد یم هام هیر

 محال قیعم نفس چند. ختمیر رونیب رو هام هیر داخل آب و کردم سرفه. یمصنوع

 ، د. زد خشکم ، اما کنم تشکر ام یناج از که چرخوندم رو سرم. کرد دگرگون رو

 من؟ید ، ید

  

  تو؟ ، ت_

  ؟یخوب: منید

 .  دمیکش هام لب به رو دستم و... من به یجرئت به تو: گفتم شوکه

  

   .شدم یم منفجر داشتم تیعصبان از. کرد نگاهم طونیش و زد یپوزخند منید

  

  ؟یزد دست من به یجرئت به تو: گفتم و دمیکش غیج

 !کنم بغلت باهاش خوامیم االن که یجرئت همون به: گفت و زد قهقهه منید



 

 

  هن؟: گفتم یجیگ با

  

. کردم نگاهش شده گرد یها چشم با و شدم جمع خودم یتو. شد کمینزد منید هوی

 رو خودم بعد و گذاشت کمرم دور رو دستش اون و زانوهام ریز رو دستش هی منید

 .  دمید منید بغل یتو

  

 !نیزم بذار رو من حاال نیهم ، نیزم بذار رو من: گفتم و دمیکش غیج

 !نچ: منید

 !!!کــن ول رو من! کـشمیم رو تو من _

 ! نچ+ 

 !!! نیزمــ بذار رو من ، زهرمار و نچ _

 . نداره دهیفا ، نزن غیج+ 

  ؟یعوض یکن بغل زور به رو من یکن یم جرئت چطور تو _

 به تریپ که یوقت چطور پس: گفت و کرد من به ینگاه. ستادیا منید یعوض گفتن با

  شه؟ینم داده بهش یعوض لقب کنهیم بغل رو تو زور

 برات تریپ و من رابطه حاال تا یک از تو اصال ، اون ، امم ، خب: گفتم و شدم هول

  داشته؟ تیاهم

 تونم ینم ، آدمم منم صورت هر در. یاورد یم در رو من آمار تو که یوقت از+ 

 . باشم توجه یب عاشقمه که یکس به نسبت



 

 

  ه؟یچ منظورت سرت؟ به زده ؟یشد خل هن؟ _

  

 دستش دو با منید. ستادمیا پاهام یرو من و گذاشت نیزم رو من منید باالخره

 :گفت و گرفت رو هام بازو

 

 . نیبب رو ورت و دور: منید

  خب؟ _

  ؟ینیب یم یچ+ 

  ؟یپرس یم رو ها زیچ نیا چرا اصال! اَه... و درخت و سبزه و گل _

  نجا؟یا ینیب یم یآدم+ 

 ! نه _

 . باش راحت پس+ 

  نظر؟ چه از راحت _

 . یکن اعتراف من به نسبت عشقت به راحت و رک یلیخ یتون یم+ 

 از! وربدج یشوت نکهیا مثل داداش: گفتم و خنده ریز زدم یپق حرفش نیا گفتن با

 یچیه شه عاشق تشیخر از االغه حاال شن؟یم هم عاشق االغ و انسان تاحاال یک

 ! قرصاته وقت! برو ، بابا برو عقل؟ کم انقدر هم انسان آخه

  ؟یگیم یجد یدار تو: گفت مونده باز دهن و شده گرد یها چشم با منید

 . گمیم یجد دارم خب. کنم یم یشوخ! پ ن پ _



 

 

 هاگوارتز یها دختر تمام: گفت و زد یزدگ حرص و تعجب سر از یپوزخند منید

 یجور نیا من به نسبت تو وقت اون بندازم بهشون ینگاه مین من که آرزوشونه

 

  ؟یکنیم رفتار

 مغز اونا مثل دیبا منم آقا! چل و خل ، نفهم ، عقل کم هاگوارتز یها دختر تمام _

 . ها شهیم تیزیچ هی توهم. برو! بابا برو باشم؟ خورده خر

  

 آماده ناهار یبرا و رفتم یم دیبا. کردم ترک رو شده شوکه منید و افتادم راه به

 !گهید داشتم کالس ظهر از بعد. شدم یم

 

☆☆☆ 

 

 درست دردسر براش انقدر. گذشت منید و من یها یباز لج و لج با هم سال اون

 نصف خب. کردم یا قهوه هم رو امتحانات! شد یروان امسال طول در که کردم

 .شدم آماده و کردم جور و جمع رو چمدونم و ساک! گهید نبودم سال شتریب

 

 یآه کردن؟ یزندان رو اون پدربزرگم و پدر مثل نکنه. بودم یناز فکر یتو همش

 ازش که ستین کس چیه. دمیرس هاگوارتز محوطه به تا افتادم راه و دمیکش

 . ستمنش قلعه وارید به هیتک و چمن یرو یا گوشه و رفتم! چکسیه. کنم یخداحافظ

 



 

 

 که. موندم منتظر. موندم منتظر. موندم منتظر. موندم منتظر. موندم منتظر

 موهام یرو پدرم و رفتم پدر بغل یخوشحال با! اومد پدر عه؟ ، پدربزرگ باالخره

 . افتادم راه به پدرم دنبال به هم من. دیکش و گرفت رو چمدونم. دیبوس رو

  

 !اومده جاناتان یجان ، ها بچه یه: زد داد یدختر هی هوی

  

 به شده گرد یها چشم با جور نیهم. اومدن پدرم و من سمت و دنیکش غیج همه

 یبازو منم. بودن گرفته رو پدرم بر و دور که کردم یم نگاه ییپسرها و دخترها

 . بودم دهیچسب سفت رو پدرم

  

  کنن؟یم یجور نیا چرا پدر: دمیپرس

 کرد یم امضا رو هام یکالس هم دست یها برگه داشت که یحال در و خنده با پدر

 . معروفه کمی پدرت خب: گفت

 . آها _

  کنه؟ ینم تتیاذ یکس نجایا یراست: پدر

  

 دشید پدرم تا نه بگم من بودن منتظر همه. نشست ورم و دور همهمه کیش یلیخ

 کور اما. کنه امضا رو هاشون برگه همچنان و نشه عوض ها جادوآموز اون به نسبت

 !هیتـالف وقت االن. خوندن



 

 

  

 ! کنن یم تمیاذ همشون که تیاذ. بگم یچ ، خب _

  

 گاهن مندانه روزیپ لبخند هی با. دمید یم اطرافم یها دختر چشم یتو رو یدیام نا

  ام؟ عجوزه من ن؟یزن یم حرف من سر پشت! هه. کردم یم شون

  

 یچ: گفت و داد پس کنه هیگر بود مونده کم که دختر اون به رو خودکار پدر

  گن؟یم

 ! عجوزه ، باز حقه ، مزاحم ، ساز دردسر ، بیغر و بیعج گنیم بهم _

  

 گاز رو نشیپا لب یکل. برگشتم کاندرسون یکِل سمت به حرفم نیآخر گفتن با و

 . انداخت نییپا رو سرش و گرفت

  

 یا گهید صفت گهید: گفت( زد چشمک من به چون) یساختگ تیعصبان هی با پدرم

  بچسبونن؟ من زیعز دختر به که نمونده

 دوست باهام هم چکسیه و دنیم آزارم همش: گفتم یا یساختگ بغض با منم

 . شهینم

  

 ! وردمین در یباز لوس انقدر حاال تا آخه. خورد بهم حالم کمی ذهنم یتو واقع در



 

 

  

 نیا یتو که ییکسا نیوالد از چکدومیه اختراع سفارش گهید هم من پس: پدر

 . کنمینم قبول رو ان مدرسه

  

 با همه. میندار خبر ما و کنه ینم که کارها چه ما یبابا اختراع؟ سفارش هن؟

 .شدن دور یناراحت

  

  بود؟ یچ منظورت اختراع؟ سفارش _

 ! یبش آشنا پدرت شغل با تا مونده یلیخ هنوز خب ، امم: پدر

  گه؟ید میبر. یاوک _

 . ریبگ رو من دست خب+ 

  

 . میرفت خونه به و میشد بیغ هم با ، گرفتم رو پدرم دست یخوشحال و ذوق با

 وارکشل و تاب هی و گرفتم دوش هی. گذاشتم اتاقم یتو رو چمدونم و رفتم اتاقم به

 رو موهام. بود شده تنگ یصورت رنگ یبرا دلم اصال راستش. دمیپوش یصورت

 صورتم یجلو که دمیچیپ موهام دور یروسر هی. گذاشتم باز هام شونه یرو سیخ

 .نکنن تیاذ رو هام چشم و انین

 



 

 

! اوالال... که کردم باز رو خچالی در. رفتم آشپزخونه به نیهم یبرا بودم گرسنه

 فتمر قاشق هی با ، برداشتم خچالی یتو از رو صبحانه شکالت! صبحــانه شکالت

 ونستمت تا رفتم کلنجار درش با یکل البته. خوردن به کردم شروع و ونیتلوز یجلو

 پدر! ونمد یم! شکموعم! بودم برداشته بود نشده باز که پر شهیش هی چون کنم بازش

 یتند عدب اما انداخت بهم ینگاه مین هی. کنه نگاه یو یت باهام تا نشست کنارم اومد

 :گفت برگشت سمتم

 

 ن؟یکـــروال: پدر

  ها؟: نیکروال

 ؟یبخور رو نیا همه یخوا یم تو+ 

  شده؟ یزیچ ، آره _

  ؟یتون یم وقت اون+ 

 . آره _

 ! آها... آ: گفت شوکه پدر

  

 دنمون یزیچ شهیش ته یوقت تا. دادم ادامه خوردنم به و انداختم باال رو هام شونه

 پدر! پدرمه نبود حواسم! اِهم اِهم... نیع هم یگرام پدر. نداشتم بر سرش از دست

 یالسوم از که رو یکس حاال تا کنم فکر. بود زده زل بهم تعجب با هم زیعز و یگرام

 !بود دهیند کرده فرار

  



 

 

 سرگرم نیکن فکر که یزیچ هر با رو خودم و رفتم اتاقم به دنید اکشن لمیف کمی بعد

 به تهالب ؛ نره سر حوصلم و باشه داشته یجانیه هی تابستونم نیا دوارمیام. کردم

 !یقبل تابستون مثل نشه ختم مرگ

 

☆☆☆ 

  

 ...بعد ماه 0

  

  

 پَر یبر یخوا یم بعد ینکرد عوض رو ردات هنوز تو. نجایا ایب! نیکروال: پدر

 دهیخر یصورت پر برات اون شه؟یم ناراحت پدربزرگ یدون ینم ؟یبخر یمشک

 تس قهیسل نمیا آخه ؟یبخر یمشک بجاش و یبد پس رو اون یبر یخوا یم تو بعد

  ؟یدار تو که

 ام عالقه مورد رنگ که باشم داشته یپَر خوام یم فقط دمینم پسش من! یوا _

 . باشه

 . یدیم رو جوابش خودت شد ناراحت پدربزرگ اگه پس+ 

 !تیپ برد یاوک _

 

 پدر چون. رفت یفروش ردا مغازه به و کرد حواله بهم یا غره چشم یگرام پدر

 هی یتند ، یریتحر لوازم مغازه به رفتم و شدم میج عیسر شد پرت حواسش یگرام



 

 

 یجارو هی ردا بعد ؛ یفروش ردا مغازه سمت دمیدو بعد و دمیخر یلیاَکل یمشک پر

 !شدینم یراض که یگرام پدر البته. دمیخر آخر مدل

 

 نیع .شد یراض تا باشه نییپا اَم جارو مدل زشته و توعم دختر من گفتم بهش یکل

 یرانیا نسل در نسلن هم ما پدر بهرحال. مونه یم یرونیا یپسرا دنیخر نیماش

 !واال! نداره کولر کردن خاموش به عادت خداروشکر حاال! ـگهید بوده

 

 .کردم شوت تخت یرو رو خودم. خونه به میبرگشت شد تموم دهایخر نکهیا بعد

 تههف کی نکهیا فکر با و اتاقم وسط کردم شوت و اوردم در دهیکش دراز هام لباس

 .دمیخواب شهیم شروع مدرسه گهید

 

☆☆☆ 

 

 . نشست کنارم پدرم کردم یم نگاه یو یت که جور نیهم

  

  ه؟یروز چه تولدت ، کر یراست: پدر

  ؟یچ واسه. وریشهر ۹ ، امم_

  ؟یکِ شهیم یالدیم به اونوقت+ 

 . دونم ینم _



 

 

  گذشته؟ تولدت از یعنی+ 

 ! ادیز احتمال به_

  م؟یریبگ جشن برات ینگفت چرا خب+ 

  مگه؟ مهمه _

  نباشه؟ مهم تولد شهیم مگه+ 

 . نبوده مهم وقت چیه آخه _

  

 : دیپرس دوباره قهیدق چند بعد. کرد نگاه یو یت به و نگفت یزیچ پدر

  

  کر؟ خوبه حالت: پدر

  نباشم؟ خوب چرا. آره _

 . یبود فشار تحت یلیخ ها روز نیا تو+ 

  ؟!نبودم فشار تحت که بگو رو ییروزها هی تو _

 . هیحرف نمیا: گفت و انداخت باال رو ابروهاش پدر

  نبرد؟ خودش با رو تو زیرا گارد اون چرا ، یراست: داد ادامه پدر

  کجا؟ _

  ن؟ییِزیرا نیسرزم+ 

 . دونم ینم _



 

 

  ش؟یدیند تو مگه+ 

 . دمید چرا _

  ببره؟ ییجا قراره تورو که نگفت پس+ 

 . شد مونیپش بعدش یول گفت چرا _

  چرا؟: تعجب با پدر

 و رسونم یم بیآس خانوادش به من که. زد یبیغر و بیعج یها حرف. دونم ینم _

 . اتیچرند نیا از خالصه و کنم فراموش رو اون دیبا من

 ...  چ منظورش: پدر

  تو؟ ن؟یکروال: گفت یبلند یصدا با پدر

  ؟یزنیم داد چرا. ستادیوا قلبم پدر! وا _

  

. رفت ودب منینش اتاق یتو که یبزرگ کتابخونه سمت به دیپر مبل یرو از یتند پدر

 : گفتم و رفتم پدر دنبال

  

  شدم؟ گهید یوالیه هی بازم شده؟ یچ باز ، پدر _

 تو! کر یستین والیه تو باشه درست حدسم اگه: گفت یخوشحال یکم و جانیه با پدر

 . یباالتر هم فرشته هی از

 . انسانه خود باالتر فرشته از: گفتم یحوصلگ یب با

 .  الیخیب رو ها بحث نیا! اَه+ 



 

 

  

 هب که یحال در و و دادم باال رو ابروم یتا هی. ها کتاب نیب گشتن به کرد شروع و

 خوندن با و برداشت رو یکتاب پدر. کردم یم نگاه رو پدر بودم داده هیتک کتابخونه

 .نشوند مبل یرو رو من و دیکش رو دستم ، سمتم اومد. دیپر جا از دوباره اسمش

 یرو از بیس هی. کردم یم نگاه پدر یکارها به تعجب با. نشست کنارم هم خودش

 .زدم گاز هی و برداشتم مبل زیم

 

  ؟یشد هول انقدر شده یچ حاال: گفتم یالیخیب با بعد

 . گمیم بهت بعد کنم داشیپ کن صبر فقط: پدر

 . یاوک _

  

 . نشد دایپ شدیم یسانت ۹ قطرش که کتاب اون یتو از یچیه یول شد تموم بمیس

  

  استراحت؟ برم هیثان چند هست اجازه: گفتم یحوصلگ یب به

 واستمخ که یزیچ وقت هر. نداره یاشکال: گفت و داد هیتک مبل به تیعصبان با پدر

 . دمیم نشونت کردم دایپ رو

 . یبا یبا. شهینم گم و کنهینم فرار کتاب متن ، نباش ناراحت _

 .سالمت به+ 

  



 

 

 از اشتمد. افتادم راه به پله راه سمت به و شدم بلند. شد مشغول کتاب به دوباره پدر

 : زد صدام پدر که رفتم یم باال ها پله

  

 .کردم داشیپ ، کر: پدر

 

 درپ شیپ اونجا که یوقت شدینم ، ایخدا: گفتم و گرفتم سقف به رو رو هام دست

  کرد؟یم داشیپ پدر بودم نشسته

  ؟یبد نشون بهم یخواست یم بود یچ خب؟: گفتم و پدر سمت افتادم راه

 . بخونم برات تا نیبش: پدر

  

 : خوندن به کرد شروع پدر و نشستم

  

  

. والامیه هی من کردن یم فکر. دنیترس یم من از همه. بودن زده وحشت همه """

. هستم ها اون همه از یبیترک من واقع در. خودشونم از من که دونستن ینم اما

  ؟!هستم یک من یعنی تو که دیگیم خودتون به دیدار االن حتما

 رو یزیچ هر نهان که یکس. ها زیرا رهبر. گذاشتم زیرا دریل رو خودم اسم من

 ور اطرافم یها زیرا تمام قدرت من مثال. هاست زیرا تمام قدرت از مرکب و نهیبیم



 

 

 انواع ها زیرا خب. بدم انجام من رو بدن انجام همه که یهرکار تونمیم و دارم

 .  دارن یمختلف

  

 ،( ها اشعه آتش) زیرا ریِفا ،( ها اشعه آب)زیرا واتِر ،( ها اشعه ابر) زیرا کِلود

 ...و( ها اشعه خاک) زیرا لیسو

  

( اه اشعه رهبر) زیرا دریل جز یاسم من پس. هستم ها نیا همه من که بهیعج یلیخ

 تمام سال سه خودم. کردن رتیح همه گفتم زهایرا به رو موارد نیا یوقت. ندارم

 .هستم یچ بفهمم که بودم نیا کنکاش در

 

 یم و ستمین زیرا من کردن یم فکر. بود اومده در نامعلوم تمیهو تست یتو

 گرفتم رو جلوشون ام یزیرا واتر قدرت با یوقت اما. کنن رونیب رو من خواستن

 بر رو ها زیرا یرهبر و محافظت فهیوظ من. هستم زیرا هی هم من! نه که دنیفهم

 . هستن ها زیرا گارد! هه ، من دشمن و. گرفتم عهده

 

 دارن عهده بر رو زهایرا از محافظت فهیوظ اونها. هستن( هوا) ریآ ها اون قدرت

 ب

 

 بدون چون. زیرا گارد گنیم خودشون به شون قدرت از بردن اسم یبجا نیهم یرا

 یمتر کی در هوا بردن نیب از با اونها پس! یموجود چیه. مونه ینم زنده یکس هوا



 

 

 و محافظت فهیوظ ییجورای ها اون پس. کشتن یم و خفه رو اونها ، شون دشمنان

 حکومت ها زیرا نیسرزم به سال یها سال و داشتن عهده بر رو ها زیرا از یرهبر

 زیرا یآور جمع به رو اونها هستم زیرا دریل هی که ، من شدن متولد با اما. کردن

 دستم از ها زیرا گارد. نبود اونها به یازین گهید چون. کردم مشغول جهان یها

 . نبود اونها به یازین من وجود با اما. کردن ترک رو ما یتعداد و شدن یعصبان

  

 04 در ها زیرا تمام که یصورت در شدن آشکار هام قدرت یسالگ 01 یتو من

 زیرا گارد قدرت ندارم که یقدرت تنها من و. شنیم هاشون قدرت متوجه یسالگ

 من .ستمین جاودانه من فقط. چهیه من قدرت برابر در اونها قدرت البته که. هاست

 یسالگ 01 سن تا فقط ها زیرا تمام. رمیم یم و شمیم ریپ. ستمین زهایرا هیبق مثل

 و سال ۹1 ، سال 41 ، سال 11 من اما. ندارن یجسم رشد اون بعد و کننیم رشد

 سمینو یم آخرم یها نفس با دارم و سالمه 011 من حاال. کردم تجربه رو سال 011

 رب رو ها زیرا از محافظت فهیوظ تو! یهست ها زیرا رهبر تو ، یبعد زیرا دریل یبرا

 زهمبار طانیش فرزند با ندهیآ در دیبا تو. کن عمل ات فهیوظ به پس. یدار عهده

 عمرم آخر لحظات پس هستم زیرا دریل من چون کنم فکر! طانیش فرزند ، بله. یکن

 آخر ظهلح وقت چیه ، بدون رو نیا و. کنمیم یسپر شهیم بهم که ییها ییشگویپ با

 یباش فقمو! سهیبنو تورو یها ییشگویپ که کنارت بذار رو یکس! نباش تنها مرگت

 """! یبعد زیرا دریل

 

  م؟یک من اصال ؟!هستم موجود چند من مگه ، خـدا ای هن؟

  

 . یزیرا دریل تو. بود درست حدسم: لبخند با پدر



 

 

  هستم؟ جادوگر چطور هستم؟ میگر چطور پس _

 نیمه منظورش کنم فکر. ینیب یم رو یزیهرچ نهان تو که بود گفته کتاب یتو+ 

 ورچط تو... هم یجادوگر ، ینیبب رو ها وسن ها میگر مثل یتون یم تو! گهید بوده

   ؟یکن جادو یتون یم

 آخه. باشم داشته جادو قدرت هستم زیرا هی من چون دیشا خب. دونم ینم _

 . بشه بیغ تونست یم بود زیرا گارد هی که یسرس

 و یکن یزندگ یبتون هم جادوگرها یایدن در یهست زیرا دریل تو چون دیشا+ 

 . دونمینم! اَه... و یکن جادو

 . گهید هستم یزیچ هی حاال ، یاریب فشار خودت به یلیخ خواد ینم حاال _

 !زیرا دریل اونم ، یهست زیرا تو که نهیا مهم. ستین مهم آره+ 

  کنم؟ مقابله طانیش فرزند با واقعا دیبا من حاال. نهیا مهم آره _

   .گهید آره+ 

 شه؟یم یچ هاگوارتز یتو مشقم و درس پس نییزیرا نیسرزم به برم اگه ، یراست _

 ییوهاجاد اونجا. یندار هاگوارتز به یازین گهید نییزیرا نیسرزم به یبر اگه تو+ 

   .دنیم ادتی هاگوارتز یجادوها از تر شرفتهیپ برابر هزار

  کنم؟ چه رو جادوم یها کتاب بعد. خوبه ، آهان _

 . ببرشون خودت با اطیاحت محض+ 

 . گمشده یناز ، پدر یراست _

  ؟یک شده؟ گم ؟یچ+ 



 

 

 . دمشید که بود بار نیآخر اونجا ، رفتم هاگوارتز به تازه که یوقت _

   .میکن یم داشیپ ، کر نباش نگران+ 

  کنم؟ کاریچ دیبا حاال. ممنون یلیخ _

 نیسرزم به همراهش به بعد. یکنیم احضار یسرس و یکنیم جمع رو چمدونت+ 

 . یریم نییزیرا

  االن؟ _

 . رهید یبر که وقت هر+ 

 . کنم جمع رو چمدونم هم باز رمیم من پس ، خب یلیخ _

 . باشه+ 

  

 مداشت موشگل خوشگل لباس یهرچ و کردم باز رو کمدم. دمیدو اتاقم طرف عیسر

 ، یمجلس و یرسم یها لباس با. گذاشتم هم جاتیبدل و الک. ختمیر چمدونم یتو

 گسترش ورد با دیترک یم داشت چمدونم چون! یوسن لیوسا ، جادوم یها کتاب

 تا مخواست یم. دمیپوش یصورت یگل گل دامن و بلوز هی بعد. کردم درستش ریپذ

 صاف وم اتو با و کردم شونه رو موهام. بپوشم لباس یسرس هیشب تونم یم که ییجا

 . رفتم نییپا طبقه به شدم آماده یوقت. کردم شون

  

 . ام آماده من پدر _

 . کن شروع ، خب یلیخ: پدر

  



 

 

 و یآب نور اون بازهم. دادم تکون رو هام دست و گرفتم تمرکز. نشستم مبل یرو

 . بود ما مقابل در یسرس بعد یا لحظه و... رنگ یا روزهیف

  

 یجلو هم اون ؟یکرد احضار رو من هم باز تو ، یعوض: گفت و دیکش غیج یسرس

  پدرت؟

  

 غیج یسرس. گرفت رو هاش دست مچ محکم و یسرس سمت برداشت زیخ پدرم

 . کنه آزاد رو خودش کرد یسع و دیکش

  

 !کـن ولم ؟یکنیم کاریچ: یسرس

  ؟ینبرد نییزیرا نیسرزم به رو من دختر چرا تو: پدر

   .دونستمیم صالح که یلیدال به: یسرس

  زه؟یرا دریل هی اون چونکه ای: پدر

  

 رو امه شونه یالیخیب با. کرد نگاه من به خشم با بعد و شد گرد هاش چشم یسرس

 ! چه من به ، واال. انداختم باال

  

 نهوگر ببر نییزیرا نیسرزم به خودت با رو نیکروال عیسر یلیخ: داد ادامه پدر

 . شکونمیم رو هات دست

  ؟!ها هیکیکوچ دیتهد دست شکستن پدر _



 

 

 دست هاشون دست کنترل اگه. کنن جادو تونن یم هاشون دست با ها زیرا گارد+ 

 . نینجوریا ها زیرا تمام واقع در. کنن جادو تونن ینم نباشه خودشون

  م؟یریم یک. ام آماده من ، یسرس خب ، آها _

 ! وقت چیه: گفت خشم با یسرس

  ؟یمطمئن _

 ! آره+ 

  ؟یبر ینم نییزیرا نیسرزم به رو من _

 ! هرگز+ 

   .باشه ، خب یلیخ _

  

 هزد زل من به ترس با یسرس. چرخوندم و گرفتم رو هاش دست از یکی. رفتم جلو

 شد اشک از پر یسرس یها چشم کم کم. چرخوندم یم رو دستش آروم آروم. بود

 هگرفت رو یسرس محکم پدرم اما کنه جدا رو خودش کرد یم یسع. دیکش ادیفر و

 .بود

 

  ؟یهست حرفت سر هنوز ؟یچ حاال: زدم داد یسرس یها ادیفر نیب از

 . هستم ، آره: اشک با یسرس

  



 

 

 گوش غیج یسرس ، اومد استخوانش شکستن یصدا. چرخوندم رو دستش بازهم

 حال در جادوش کنم فکر. شد یم بلند دستش از رنگ یآب یدود. دیکش یخراش

 ترس با. زد زار دید رو رنگ یآب دود یسرس یوقت. بود بدنش از شدن خارج

 : گفت

  

 !کـن ولم. برم یم رو تو! باشـه باشه: یسرس

  

 و نشست زانو یرو یسرس. کردم ول رو دستش و زدم یا روزمندانهیپ لبخند

 من دست یفشارها با. بده حرکت رو دستش مچ تونست ینم. گرفت رو دستش

   .بود رفته در مچش استخوان

  

 . ببرم رو تو تونم ینم من: یسرس

 .کنمیم احضارت من باز یکن فرار دستم از چقدر هر یدون یم: گفتم و کردم اخم

 .کنم جادو تونم ینم و شکسته دستم من. نبود نیا منظورم+ 

 

 .بگم یچ موندم

 

 م؟یکن کاریچ حاال _

   .کنمیم درستش من: پدر

  



 

 

 چم کهوی. خوند یورد و گرفت طرفش به رو شیچوبدست. رفت یسرس طرف به پدر

 تمدس هی با و رفتم یسرس سمت. بده حرکتش تونست اون و شد خوب یسرس دست

   .گرفتم رو چمدونم دستم اون با یسرس دست کی محکم

  

 . ام آماده ، خب _

  

 عدب. بست رو هاش چشم و گرفت تمرکز. کرد ورد خوندن به شروع اشک با یسرس

   .میشد بیغ لحظه چند

  

 . میدیرس متاسفانه: یسرس

  

 چقدر! مـن یخدا. زد خشکم روم به رو صحنه دنید با و کردم باز رو هام چشم

 را هفت کی! قشنگه نجایا

 

 ، قرمز ، دیسف ، یآب! بود متفاوت رنگ هی به هم کدوم هر. بود خوشگل یلیخ یِه

 یم لیتشک هارو جاده رنگ هفت یکمان نیرنگ و یمشک ، یا روزهیف ، یا قهوه

 !بایز چقدر. داد

  

 کجاست؟ نجایا ، یسرس: دمیپرس

 .تمومه من کار ، خب یلیخ! نیآغاز یراه هفت: یسرس



 

 

  برم؟ کجا از که بدونم کجا از من ؟یچ _

 . نداره یربط من به گهید نیا+ 

 .یکن ول جور نیهم رو من یتون ینم تو ، کنمیم خواهش یسرس _

 رنگارنگ ، دیتاب یا روزهیف ، باد دیسف ، خاک یا قهوه ، آب یآب ، آتش قرمز+ 

 ! رهبر یمشک ، مرکز

  بودن؟ یچ نهایا ؟یچ _

   .بود ییراهنما هی نیا+ 

  ن؟یچ نایا بفهمم کجا از من خب _

 ! خدافظ ، نداره یربط من به+ 

 ! نه یسرس... خداف یگیم هیچ منظورت ؟یچ_

  

 اهر یناچار سر از کنم؟ کاریچ حاال! یلعنتـ. بود رفته یسرس. بود شده رید اما

! دمیسنر ییجا به هنوز و... رفتم ، رفتم ، رفتم ، رفتم. گرفتم شیپ در رو قرمز جاده

 دیبا طرف کدوم از کجام؟ من کجاست؟ نجایا. دادم هیتک یدرخت به و شدم خسته

 برم؟

 

 هی. نداشت دادن ادامه ینا درد از پاهام چون کنم استراحت کمی گرفتم میتصم

 دراز لباس اون یرو. کردم پهن و اوردم در چمدونم یتو از نخور بدرد لباس

 . کنم استراحت تا بستم رو هام چشم و دمیکش

  



 

 

 یتوجه. دیرس گوشم به یکس یها قدم یصدا که بود شدن گرم حال در هام چشم

 : گفت که اومد دختر هی یصدا و شد تر بلند ها قدم یصدا اما نکردم

  

  ؟یکنیم چکار نجایا ، سالم... : 

 سرم یباال لبخند با قرمز مو دختر هی. دمیپر جا از و کردم باز رو هام چشم یتند

 . بود ستادهیا

 .کردم یم استراحت داشتم ، سالم _

  ؟یوارد تازه+ 

 . آره _

  ؟یرینم جشن به چرا پس+ 

  جشن؟ کدوم _

 ! ها وارد تازه جشن+ 

 . برم کجا از دیبا دونم ینم _

  کجاست؟ تو زیرا گارد+ 

 . کرده ولم _

  چرا؟ ؟یچ+ 

 . دونم ینم _

  ه؟یچ اسمش+ 

 . یسرس _



 

 

 ! نداره امکان نیا. هیریپذ تیمسئول یلیخ دختر اون ؟یسرس+ 

 .شده ممکن که فعال _

  چرا؟ آخه اما+ 

 .زمیرا دریل من چون _

  ؟یزیرا دریل تو ، تو ؟یچ: گفت و شد گرد هاش چشم دختر اون

 . آره _

 . خوب چقدر! من یخدا+ 

  خوب؟ _

   .هستم تو منتظر که هاست سال من ، آره+ 

  چرا؟ _

 . شدم خسته سورنا یها یعدالت یب از چون+ 

  ه؟یک سورنا _

 . ها زیرا گارد و یمرکز نیسرزم حاکم+ 

  کنه؟یم کاریچ اون مگه _

 . کننیم ریتحق رو ما بایتقر ها زیرا گارد و کنهینم یتوجه ما مشکالت به+ 

  چرا؟ آخه _

 . قدرتمندن اونها چون+ 

 . نیشتریب که شما یول _



 

 

 اکمح که ییاونها. متحده یمرکز با ما حاکم و زهیرا ریفا نیسرزم ما نیسرزم! نه+ 

 . زهیرا لیسو و زیرا واتر زیرا کلود نیسرزم نیناراض هم شون نیسرزم

  ؟یچ هیبق پس _

 نیسرزم سه یمرکز نیسرزم. هستن متحد هم با هم یمرکز و آبتاب ، زیرا ریفا+ 

 . هکن یم دیتهد کنه ینم یآور جمع رو ها زیرا براشون گهید نکهیا با رو یناراض

 ! بد چقدر _

 . بده یلیخ ، آره+ 

   .تکوندم رو لباسم و شدم بلند

  ه؟یچ اسمت یراست+ 

  ؟یچ تو. نیکروال _

 . نورا+ 

 .خوشبختم _

 . طور نیهم منم+ 

  کنم؟ کاریچ حاال _

 . کنم یم احضار رو نایسار اسم به دوستام از یکی االن کن صبر+ 

 . باشه _

  

 وزهریف و یآب ینور هیثان چند بعد. گفت یزیچ لب ریز و بست رو هاش چشم نورا

   .بود مون مقابل در نایسار یعنی ، نورا دوست بعد و رنگ یا



 

 

  

 . داشتم ازت یخواهش هی. نایسار سالم: نورا

  ؟یخواهش چه. سالم: نایسار

 . یببر جشن به ، رو نیکروال ، من دوست نیا: نورا

  کو؟ خودش گاردِ پس: نایسار

 .کرده ترکش گهیم: نورا

  بوده؟ یاحمق کدوم: نایسار

 . ها بوده یسرس: گفت و کرد یا خنده تک نورا

  احمق؟ گفتم یسرس به االن من یعنی ؟یسرس ؟یچ: نایسار

 . احمق یگفت کتیفابر قیرف به ، جانم آره:نورا

   .ببند شتوین: گفت و کرد اخم نایسار

 . ببرم جشن به رو تو تا ریبگ رو من دست: داد ادامه و کرد نگاه من  به

 . باشه _

  

 تیجمع پر و شلوغ یقصر در رو خودم قهیدق چند از بعد و گرفتم رو نایسار دست

 . دمید

  

 ؟ینیب یم رو اخالق بد دختر اون: نایسار

 



 

 

 .زدیم حرف بودن بسته صف جلوش که ییکسا با اخم با که کردم نگاه یدختر به

 

 .آره _

 . کنهیم کمکت اون برو+ 

 ؟یچجور _

 

 !حیا. متنفرم هاشون شدن بیغ ییهوی از یلیخ. بود شده بیغ نایسار اما

 

 کنم؟ کاریچ دیبا ، سالم: گفتم و رفتم دختر اون سمت به

 .ادیب نوبتت تا بمون منتطر صف یانتها: اخالق بد دختر

 

 باالخره. ستادمیا صف آخر یناچار سر از. کردم نگاه سرم پشت لیطو صف به

 .دمیرس دختر اون به دوباره نداشتم ستادنیا توان که یزمان

  

 . اومدم دوباره ، سالم _

  ؟یچ که خب: دختر

  کنم؟ کاریچ دیبا ، دانشمند خب _

  ؟یکنیم مسخره رو من: گفت و شد بلند یتند دختره



 

 

  ؟یچ که خب ، آره: گفتم و کردم ینگاه بهش چشم ریز از

  

 رو ایاسترال یها جنگل یوحش مونیم اون زور به! یکش سیگ و سیگ بعد یا هیثان و

 :فتگ ضیغ با کردن آرومش یوقت. کنه کمیت کهیت بود مونده کم. کردن جدا ازم

 

 . نه ای یهست زیرا بفهمم تا بذار مونده وا نیا یرو رو دستت: دختر

  

. ومدها در معلوم نا تشیهو بود گفته ش نامه یتو یقبل زیرا دریل که اومد ادمی هوی

 نیا با ادیب در معلوم نا من تیهو اگه

 

 از دیبا پس. کننیم رونمیب و ام یعاد آدم هی من کنن یم فکر دارم من که یشانس

 !برم در رشیز

  

   .برداشتم و گذاشتم بیغر و بیعج دستگاه یرو رو دستم یتند

 

 ! خداحافظ ، زمیرا هی من: گفتم عیسر

  

 بار اونجا دنید با. شدم داخل و رفتم در اونجا یها نگهبان دست ریز از عیسر و

 کل ها جاده اون رنگ به یصندل فیرد شش. دیچسب نیزم کف و شد باز دهنم گرید

 اون همه یجلو هم سبز یصندل کیکوچ فیرد کی و بود گرفته بر در رو سالن



 

 

 نگارا که بود شده گذاشته اتاق اون صدر در هم بنفش یصندل چند. بود ها یصندل

 .نشستند یم اون یرو مهم یها آدم

 

 دیتقل به هم من. نشستند یم سبز یها یصندل یرو ها وارد تازه کردم دقت یوقت

 ییابیز یآب لباس با! دمید رو یسرس هوی. نشستم ها یصندل از یکی یرو اونها از

 ! هه. بود نشسته( یمرکز نیسرزم یها یصندل) یکمان نیرنگ یها یصندل یرو

  

 بلند بنفش یصندل یرو از رهیت یآب یموها با افهیق بد و زشت یدختر یمدت از بعد

 :گفت و اومد جلو و شد

 

 اه وارد تازه شما ورود! نییزیرا  نیسرزم تمام حاکم. هستم سورنا من ، سالم... : 

 یم باز رو درها نیا از کی هر یبند گروه یبرا شما. گمیم کیتبر ما نیسرزم به رو

 و اوردن یم رو ها جاده همون رنگ به ییدرها سورنا یها صحبت نیح در) دیکن

 دینک باز دیتونست که رو هرکدوم و.( گذاشتن یم ما و سبز یها یصندل مقابل در

 ! دییبفرما خب. دیهست نیسرزم اون به متعلق شما یعنی

  

 درها و شدنیم رد بود درها یجلو که یقرمز فرش یرو از واردها تازه دونه دونه

 ادیز احتمال به و دیسف که رو اول در و رفتم جلو! دیرس من نوبت. کردن یم باز رو

 یصندل یرو که ییکسا شد باز در یوقت. کردم باز بود زیرا کلود نیسرزم یبرا

 دیبا چطور پس شد؟ تموم شد؟ یچ. دنیکش هورا برام بودن نشسته دیسف یها

 !وا زم؟یرا دریل من بفهمن



 

 

 

 و کرد ریگ قرمز فرش به پام... کهوی که برم دیسف یها یصندل سمت به تا افتادم راه

 طرف اون از من و شد باز در. رفتم زیرا ریفا نیسرزم رنگِ قرمز درب داخل مخ با

 رتیح و متعجب چهره کردم بلند که رو سرم! شانس یبخشک یا. افتادم نیزم درب

   .زمیرا دریل من دنیفهم حاال! آهان. دمید رو سورنا زده

  

  اورده؟ نیسرزم نیا به رو زیرا دریل یک: گفت ادیفر با سورنا

 

 .نداد جواب یکس

 

  کرده؟ یمخف رو زیرا دریل وجود یک: گفت و زد ادیفر دوباره سورنا

 ! سرورم ، بودم من: گفت و هیگر ریز زد یسرس

  ؟یاورد رو اون انهیمخف چرا: سورنا

 . بودم مون نیسرزم نگران چون: یسرس

 ! ینیبش یتون یم. ستین یمشکل ، خب یلیخ: سورنا

  ؟ینیبش یتون یم ن؟یهم: گفت و کرد دخالت تیعصبان با بنفش لباس با یدختر

  بگم؟ یچ دیبا پس ، کارن: سورنا

 وت و کرده یمخف رو زیرا دریل کی وجود یسرس: گفت شده گرد یها چشم با کارن

  ؟یکن ینم هشیتنب



 

 

 ! بعد یبرا باشه: گفت و کرد اخم سورنا

 . یدیم زیرا دریل به رو تیحاکم و هیتنب رو یسرس االن نیهم! رینخ: کارن

  ؟دمیم احمق اون به رو تیحاکم من یکرد فکر واقعا تو: گفت و زد پوزخند سورنا

  

  احمق؟ گهیم من به. اومد جوش به خونَم

  

 . بفهم دهنتو حرف ، وی یه: گفتم بلند یصدا با

 ! یشیم هیتنب وگرنه نکن یگستاخ: سورنا

  ؟یایم بر من پس از یکرد فکر واقعا. بابا نخور گوه _

 .رهدا یعواقب چه نییزیرا نیسرزم حاکم به نیتوه که بدم نشونت دیبا: سورنا

 .بفرما _

  

 رو اش حمله آب قدرت با. کرد پرتاب آتش سمتم و برد باال رو هاش دست سورنا

 حرکت با که کرد پرتاب یکلوخ سمتم و داد قورت رو دهنش آب سورنا. کردم دفع

 هول بود معلوم و دیلرز یم ترس از سورنا یها لب. انداختمش یسمت به دستم

 !کنم حمله که بود من نوبت حاال. شده

 

. شد دبلن عیسر یول خورد نیزم سورنا. کردم پرتاب سمتش به آب از یبزرگ گلوله

 سورنا دبع یا لحظه. کرد برخورد سورنا شکم به محکم که کردم پرتاب یآتش گلوله

 ورد و گرفتن رو سورنا دور ها زیرا گارد تمام. بود افتاده نیزم یرو خون در غرق



 

 

 ن؟یکن یم کاریچ: دمیپرس یم همش. کردم یم نگاه بهشون تعجب با. خوندن

  ن؟یگیم نیدار یچ ن؟یبد جواب

  

   .اومد کمینزد کارن! حرف کلمه کی از غیدر اما

  

 . کننیم خارج نیسرزم نیا از رو سورنا دارن ها اون: گفت گوشم در آروم

  ن؟یریگ ینم رو جلوشون چرا پس کنن؟ یم خارج رو سورنا ؟یچ: زدم ادیفر

  ؟یدیند رو یحفاظت مرز اون مگه: کارن

  مرز؟ کدوم _

 . خالء مرز اون+ 

  

. ودب گرفته رو ها زیرا گارد دورتادور یرنگ یآب و دیسف هیال کردم دقت که خوب

 رو زهایرا گارد دیبا ، ادیب سرم ییبال چه ستین مهم! ها زیرا گارد طرف رفتم عیسر

 ودمب دهینرس ها زیرا گارد به هنوز. شدم رد رنگ دیسف و یآب هیال از. کنم متوقف

 لعمبب رو هوا کردم یم یسع! یچیه. نبود یژنیاکس چیه ، کردم یخفگ احساس که

 ونا از رو من و شد حلقه کمرم دور یدست هوی. بودم فضا یتو انگار. نبود یزیچ اما

 .دمیبلع یم رو هوا و دمیکش یم نفس تند تد. دیکش رونیب مرز

 

 وت اگه احمق؟ یکرد کاریچ: گفت نشنون هیبق که یجور آروم لحن همون با کارن

 ! یمرد یم که دمیکش ینم رونیب رو



 

 

 . هیجور نیا دونستم ینم _

 یمکک چیه نجایا در حاضر افراد که یوقت اونم. یریبگ رو جلوشون یتون ینم تو+ 

 . کنن ینم بهت

_ 

 

  ستم؟ین زیرا دریل من مگه چرا؟

   .یهست یک دونن ینم ، انهی یهست یخوب رهبر تو دونن ینم اونا+ 

 کنم؟ مقابله سورنا با چطور پس_

 .یکن جلب رو شون اعتماد دیبا اول+ 

 کشه؟یم طول چقدر _

 . کرد یریگ جلو سورنا رفتن از بشه که ستین یقدر اون+ 

 .شهینم که یجور نیا _

 .میبش خارج نجایا از فعال بهتره نظرم به+ 

 .باشه_

  

 اون. شدم خارج یکمان نیرنگ ساختمان اون از کارن همراه و برداشتم رو چمدونم

 ! دمیرس یراه هفت به دوباره. برگشتم و کردم یط رو بخش آرامش و بایز راه

  

 . هیمشک راه نیا از زیرا دریل ساختمان: کارن



 

 

  ؟یمشک چرا_

  ؟یستین یمشک رنگ عاشق مگه تو+ 

  ؟یدونیم کجا از تو: گفتم یناباور با

 . همن هیشب ها زیرا دریل همه چون+ 

  قه؟یسل نظر از نظر؟ چه از _

 . اخالق هم ، افهیق هم ، قهیسل هم+ 

  شه؟یم مگه _

 . هستن گهیهمد همزاد ها زیرا دریل تمام واقع در ، آره+ 

  دارم؟ همزاد تا چند من االن _

 . مردن همه! یچیه+ 

  بودن؟ چندتا مگه _

 . یهست یسوم تو. تا دو+ 

  کم؟ انقدر چرا ؟یگیم یجد _

 . ادهیز بازم دیهست تا سه شما نکهیا واقع در. داره وجود کم یلیخ همزاد+ 

   .بدونم دیبا که هست یادیز یها زیچ نکهیا مثل _

 . انیم تو سراغ بشه تموم ها زیرا گارد کار نکهیا از بعد. میفتیب راه بهتره. آره+ 

  من؟ چرا ؟یچ _

  



 

 

   .رفتم دنبالش هم من. افتاد راه به و گذاشت قدم رنگ یمشک جاده به کارن

  

   .یکرد یزخم رو سورنا تو چون: گفت کارن

  بکشمش؟ نتونستم چرا ، یراست _

  ؟ینشد متوجه واقعا تو یعنی+ 

  رو؟ یچ _

 سورنا وجود به و بودن کرده متحد رو شون قدرت تمام ها زیرا گارد! خدا یوا+ 

 کرد یم تیحما سورنا از که ینفر ۹۵ قدرت وجود با یتونست تو نکهیا. دنیدم یم

 . یکرد شاهکار یکن یزخم رو اون باز نفر 71 شدیم که سورنا خود و

  ممکنه؟ چطور نفر؟ 71 ؟یچ ، چ _

 طربخا یکرد فکر پس. ستین دیبع تو از ییکارها نیهمچ! یزیرا دریل تو خب+ 

  ترسن؟ یم تو از ها زیرا گارد هیچ

 . سخته برام یلیخ نهایا هضم_

 . ینکن فکر بهش بهتره پس+ 

  کنم؟ فکر یچ به پس: گفتم یدرماندگ با

  هستن؟ یک تو مادر و پدر ، یراست. مادرت به. پدرت به+ 

 ...مادرم و جاناتان یجان پدرم _

  ؟یگیم یجد جاناتان؟ یجان: گفت و دیپر حرفم وسط کارن

  ؟یپرس یم یچ واسه. آره: گفتم دیترد با



 

 

  

 . پوشوند رو صورتش هاش دست با و شد اشک از پر کارن یها چشم هوی

  

  کارن؟ خوبه حالت: گفتم و گذاشتم کارن کتف یرو رو دستم

  کرد؟ ازدواج یک پدرت: گفت بغض با کارن

 ؟یکن یم هیگر چرا حاال. دونم یچم _

  ه؟یک مادرت: گفت و برگشت سمتم یاشک صورت با کارن

 . ونانهی الهه اون ، آتنا: گفتم کالفه

 باکره؟ الهه همون: گفت یخوشحال با و کرد رییتغ درجه 081 کارن صورت هوی

  شه؟یم دار بچه مردها به کردن فکر با که یهمون

  ؟یکنیم یجور نیا چرا چته؟ تو. گهید آره: گفتم احمقانه

 . رینگ دل به ، یچیه+ 

  ؟یکنیم یمخف من از رو یزیچ یدار _

 . آره+ 

  ه؟یچ اون یبگ بهم شهیم _

 . هیشخص العاده فوق مسئله هی نیا. متاسفم+ 

  مربوطه؟ پدرم به که هیچ یشخص مسئله اون: گفتم یعصبان

 نیسرزم از کارن بگو بهش! یبپرس پدرت از یتون یم: گفت یدرماندگ با کارن

 .گهیم بهت خواست اگه وقت اون. نه ای شناسه یم رو یمرکز



 

 

 . نگو اصال. خودته لیم هرجور باشه _

  

 جاده اون انیپا به باالخره و اومد همراهم و نگفت یزیچ هم کارن. افتادم راه و

 کارن اب. بود مقابلم در رنگ یمشک تماما و قصر هیشب یساختمان. میدیرس یمشک

. اورد یم وجد به رو من اونجا رنگ یمشک رنگ خود به خود. میشد ساختمان وارد

 ها وارید ، یمشک ها نگهبان! یمشک لباس با هم همه. بود خدمتکار یکل اونجا

 اونجا گهید رنگ چیه ییطال و یمشک جز! یمشک هم تخت و کمد و زیم ، یمشک

 .نبود

  

 ه؟یچ یبرا نجایا: دمیپرس

 .توعه قصر نجایا: کارن

 من؟ قصر_

 .یکنیم یزندگ نجایا بعد به نیا از تو ، آره+

 کنم؟ کاریچ حاال. آهان _

 هی ات یایم من با بعد. ببره اتاقت به تا بسپر خدمتکارها از یکی به رو چمدونت+ 

 .میکن برگزار جلسه

 ؟یا جلسه چه _

 .یکن جلب رو هیبق اعتماد دیبا تو نکهیا یبرا+ 

 ؟یکنیم کمک من به انقدر چرا _

 .کرده من به رو تو سفارش پدرت چون: گفت و شد هول کارن



 

 

 شناسه؟ یم کجا از رو تو پدرم _

 .بگم تونم ینم که گفتم+ 

 .باشه! اَه _

  

. گرفت رو چمدونم و اومد ذوق و شوق با خدمتکار اون. زدم صدا رو خدمتکار هی

 بایتقر یزیم که رفتم یسالن به و افتادم راه کارن همراه داره؟ تاب مخش ؟!وا

 !بود یجور هی شکلش. داشت یمثلث

 

 یکی یرو. داشت یصندل هی و بود رفته تو و گرد بود یم زیت دیبا که ها مثلث راس

 ونش پشت در یصندل دو هم ها ضلع هیبق. بود نصب بزرگ توریمان کی ها ضلع از

 .بودم دهیند یا یصندل و زیم یهمچ عمرم به حاال تا. داشتن

  

 به رو که یا یصندل. داشتن رو ها نیسرزم رنگ ها یصندل و بود رنگ سبز زیم

 روزهیف و یکمان نیرنگ یها یصندل گهید راس دو در. بود یمشک بود توریمان یرو

 رد. بود یا قهوه و قرمز یصندل دو ، یمشک یصندل راست سمت ضلع در. بودن یا

 یم رو خودم نیسرزم رنگ. بود دیسف و یآب یصندل دو ، یمشک یصندل چپ ضلع

 .نشستم یمشک یصندل پشت. دونستم

  

 کارن

 



 

 

 .کن برقرار ارتباط ها نیسرزم تمام حاکم با و کن استفاده توریمان از: 

 ؟یکن کمکم یتون یم _

 .بذار بنفش و یمشک عالمت اون یرو رو دستت+ 

  

 .شد روشن توریمان بعد و گذاشتم رو دستم

  

 .کنهیم کار توریمان نیا سال صد چند بعد چطور متعجبم واقعا: کارن

 .اپله مارکش البد: گفتم یشوخ با

 ه؟یچ مارکش ؟یچ+ 

 .اپل _

 ست؟ مسخره اسمش انقدر چرا ه؟یمارک چه نیا ب؟یس اپل؟+ 

 !حیا. بابا یچیه_

 

 

 من عکس ها عکس اون راس در. شد ظاهر توریمان صفحه یتو دختر هفت عکس

 ! بود

  

  نجا؟یا نیچسبوند و نیاورد ریگ رو من عکس کجا از واقعا _



 

 

 نیا خودکار طور به توریمان. مینکرد کم فرصت نیا یتو اونم رو نکاریا ما: کارن

   .دهیم انجام رو کار

 توریمان نیا یتو از راحت یلیخ دیتونست یم بودم؟ آشنا نا براتون من چطور پس _

 . دینیبب رو من عکس

 روشن رو توریمان نیا تونه ینم یزیرا دریل هی که تو جز کس چیه! احمق خب+ 

 . کنه

 یا گهید یها ییکارا چه توریمان نیا ن؟یک گهید یها دختر نیا. عمته احمق _

  داره؟

 ها نیسرزم نیا از یکی حاکم یوقت. هستن نیسرزم هفت حاکم ها دختر نیا+ 

 رو یبعد حاکم عکس و پاک رو حاکم اون عکس خودکار طور به توریمان نیا رهیبم

 . باشه نشده انتخاب هنوز یبعد حاکم اگه یحت. ذاره یم

 .کنهیم ییشگویپ جوری پس _

 .قایدق آره+ 

  کنم؟ شون احضار چطور حاال _

 وگرنه! یمرکز نیسرزم از ریبغ البته. بذار ها حاکم عکس یرو رو دستت کف+ 

 . زهیر یم بهم رو یچ همه و نجایا ادیم سورنا

 . باشه _

  

 یششم که خودم و نییزیرا یها حاکم از تا پنج بعد لحظه چند. کردم رو کار نیهم

 .میبود نشسته بیعج زیم دور شدم یم



 

 

 

 ، نکنه ؟یکرد احضار نجایا رو من چرا ؟یهست یک تو: گفت قرمز یموها با یدختر

  ؟یسوم زیرا دریل تو نکنه

 . کنم صحبت باهاتون خواستم یم! درسته: گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

  ؟یصحبت چه: گفت یآب یموها با یدختر

 . خودم مورد در _

  ه؟یچ تو اسم: گفت دیسف یموها با یدختر

  شما؟ و ، نیکروال _

  ؟یبشناس رو ما دیبا چرا: گفت قرمز مو دختر همون

  داره؟ یاشکال. بشم آشنا باهاتون خوام یم _

 نیسرزم حاکم  ، ست شراره اسمم: گفت و داد باال رو اَبروش یتا هی قرمز مو دختر

 ! زیرا ریفا

 ، صحرائه منم اسم: گفت زرد یموها با یدختر بعد و کردن هم به ینگاه هم هیبق

 . زیرا لیسو نیسرزم حاکم

 . زیرا کلود نیسرزم حاکم ، مینس: دیسف مو دختر

 . زیرا واتر نیسرزم حاکم ، باران: یآب مو دختر

 ، نینگ :گفت ، بود سورنا هیشب یلیخ پشیت نظرم در که یا روزهیف و یآب مو دختر

 ! آبتاب نیسرزم حاکم

 . زیرا دریل نیسرزم حاکم ، نیکروال منم ؛ خوشبختم _



 

 

  

 .نکردم ییاعتنا اما زد یپوزخند شراره

  

 ؟یخوا یم یچ حاال: دیپرس صحرا

 .بدم شکست رو سورنا دیبا من. اومدم سورنا با مقابله یبرا و زمیرا دریل من _

 ؟یریمیم یند شکستش اگه و: گفت پوزخند با شراره

  

 .بود گرفته حرصم بشر نیا یشعور یب از

  

 !دیشا: گفتم پوزخند با و خودش مثل منم

 سورنا شکست در من به تا کنم جلب رو شما اعتماد خوام یم: گفتم و دادم ادامه

 .دیکن کمک

 .یکن جلب رو ما اعتماد یتون ینم وقت چیه تو: صحرا

 چرا؟: دمیپرس تعجب با

 .مکنینم پشت بهش تو مثل یاحمق بخاطر. کمهیفابر قیرف سورنا چون: شراره

 حداقل چون کنم یم اعتماد بهت من! شراره شو خفه: گفت و کرد دخالت باران

 .یباش بهتر سورنا از دیشا

  

 باران طرف به و گذاشت زیم یرو رو دستش. رفت باران طرف به و شد بلند شراره

   :گفت زشیانگ نفرت پوزخند با. شد خم



 

 

  

  ؟یستیبا سورنا مقابل یکنیم جرئت چطور تو ؟یاورد در دم ، جون باران: شراره

 دریل با تو مثل یفسقل هی که یجرئت همون با: گفت و زد یدرار حرص لبخند باران

 . افتاده در زیرا

   .نکردم احضار دعوا یبرا رو شما من: گفتم و دمیکش عقب رو شراره و شدم بلند

 مثل یمتجاوز یها احمق مقابل در رمیبم که یوقت تا: گفت و زد دستم ریز به شراره

 . کنمیم مبارزه تو

  ه؟یچ من با تو مشکل: گفتم تیعصبان با

 یاشب سورنا دشمن تو یوقت ، سورنا دشمن تو و سورنائم طرفدار من نکهیا: شراره

 . کنمیم راحت تو شَرِ از رو سورنا و خودم ، من حاال. یهست هم من دشمن پس

  ه؟یچ منظورت: گفتم تعجب با

  

 رو کار نیا انتظار ، کرد پرتاب طرفم محکم و کرد درست یآتش گلوله شراره

 بعد و شدم دهیکوب وارید به من و کرد برخورد شکمم به محکم آتش گلوله. نداشتم

 ...یخاموش

 

☆☆☆ 

  

 ه؟یرنگ نیا چرا: مینس

 اومده؟ سرش ییبال نکنه: نینگ



 

 

 .شهیم خوب حالش االن! دیباش آروم: باران

 شده؟ یآب پوستش چطور نیبب ؟یچجور آخه: مینس

 .هیقو یلیخ اون ، دینباش نگران: باران

 .دوارمیام: نینگ

 .طور نیهم منم: مینس

 

☆☆☆ 

 

 ### شخص سوم ###

 

 

 !پدر ، پ: گفت فیضع اریبس ییصدا با و کرد باز را شیها لب آرام نیکروال

 !اومد بهوش نیکروال نینگ ؟یخوب نیکروال: باران

  

 حالت هب کم کم نیکروال یآب و یا روزهیف رنگ. نشست نیکروال کنار و دیدو نینگ

 .بازگشت یعاد

  

 ؟یشد داریب باالخره نیکروال: نینگ

 کجام؟ من: گفت یجیگ با نیکروال



 

 

 !خودت قصر یعنی ، یزیرا دریل قصر یتو تو: مینس

 افتاد؟ یاتفاق چه: گفت و نشست آرام نیکروال

 خوبه؟ حالت. کرد یزخم رو تو شراره: باران

 کروال

 

 کنم؟ کاریچ دیبا حاال. خوبم آره: گفت سردردش وجود با نی

 .یبش یقو دیبا: باران

  ؟یچجور: نیکروال

  

 یا یمشک ، یآب یها بال... ناگهان و کرد بسته و باز را چشمانش ، شد بلند باران

 ادتع بیغر و بیعج مسائل به نیکروال آنکه وجود با. شد انینما باران کتف بر

 . کند پنهان باران یبایز یها بال دنید از را رتشیح نتوانست اما بود کرده

  

 بشم؟ یقو تا باشم داشته بال دیبا منم یعنی: دیپرس نیکروال

 .آره: باران

 .نداشتم بال وقت چیه من ؟یچجور اما: نیکروال

 .بده هیهد رو ها بال نیا بهت که یبر یکس شیپ دیبا خب: مینس

 ؟یک: دیپرس نیکروال

 !یرا: گفت یکوچک لبخند با باران



 

 

  ه؟یک گهید اون ؟یرا _

 . ماست همه پدر ییجورای یرا: مینس

  ؟یچ یعنی_

  نداده؟ حیتوض برات رو ها زیرا خیتار یکس مگه: نینگ

 .داده حیتوض برام پدربزرگم چرا _

 یسرمت یها زن از یکی عاشق مصر یخدا فرزند که یدونیم پس خب: باران

 ؟!شهیم

 داره؟ یربط چه یول ، خب آره _

 .مصره یخدا فرزند یرا: مینس

  منه؟ پدر اون یعنی. آهان _

 .آره: نینگ

 .ونانهی الهه آتنا مادرم و جاناتان یجان پدرم. دارم خانواده خودم اما_

 .کنهیم فرق ماجرا پس ونانهی الهه مادرت اگه: باران

 ؟یفرق چه مثال _

 نیا احتمال پس ارهیم ایدن به یفرزند کنهیم نگاه مرد کی به یوقت اون خب: باران

 !یرا و تو پدر. باشه شده نفر دو عاشق اون که داره رو

 ه؟یچ یدون یم _

 ه؟یچ: باران



 

 

 !شمیم یتیهو بحران دچار دارم _

  

 هم و بشم آشنا یرا با هم تا میبر یرا قصر به فردا شد قرار. خنده ریز میزد همه

 ست هیهد یزوک هیهد! یا هیهد چه اونم. رمیبگ هیهد رو خودم به مختص یها بال

 ا؟یآ

 

☆☆☆ 

 

  ؟یشد آماده مرگت خبر نینگ: دمیکش غیج

   .شدم آماده آره. تر آروم: نینگ

  د؟یدیم لفتش انقدر چرا _

 . میاریب یسالح نوع همه دیبا خب: باران

  ؟یچ واسه سالح! وا سالح؟ _

 ؟!ینکرد زیتجه رو خودت نگو: مینس

 ؟یچ واسه ز؟یتجه _

 ! نیکروال: گفت و دیکش غیج باران

 .دونستمینم خب؟ هیچ _

 .شد آماده زود انقدر هیچ گفتم: نینگ

 کنم؟ کاریچ االن خب _



 

 

 .بپوش سالح برو: باران

 پوشن؟ یم رو سالح مگه هن؟ _

 .یکن میقا لباست ریز دیبا خب. ییجورا هی: مینس

 م؟یبر کجا قراره ما مگه ؟یچ یبرا _

 .کنم کمکت تا ایب. یفهم یم خودت: باران

  

 سالح و اوردم در رو چمدونم. میرفت اتاقم به و میشد قصر وارد دوباره باران و من

 نگاهم مسخره افهیق هی با داره باران دمید هوی. دادم نشون باران به رو تهش یها

   .کنهیم

  

 چته؟ ها؟: گفتم

 دمآ فقط نهایا پرتاست؟ و چرت نیا سالح از منظورم یکرد فکر تو نکنه: باران

 . شون مزدوران و اهیس یلردها نه کشنیم

 ارم؟یب یچ پس خب _

 ؟یدار بزرگ خانه اسلحه هی قصرت یتو یدون ینم تو یعنی+ 

 !بابا نه عه؟؟ _

 .بدم نشون بهت تا دنبالم ایب+ 

  



 

 

 تمام! نیزم کف افتاد فکم. میرفت مانند سالن یاتاق به تا افتادم راه به باران دنبال

 رو رواید تمام که بود بزرگ کمد هی سالن ته. یمکعب یها جعبه از بود پر ها وارید

 .هییجادو یها سالح از پر ها جعبه همه داخل بودم مطمئن. بود پوشونده

  

 .ها هیزیچ عجب! یوا _

 .مناسبه برات نیا پس یزیرا دریل تو اگه: باران

 

 .شده خم صندوقچه هی یتو کمر تا دمید که باران سمت برگشتم

 

 ؟یکن یم کاریچ: دمیپرس

 .گردم یم تو آذرخشِ دنبال کنم؟ یم کاریچ نظرت به+ 

 آذرخش؟ کدوم هن؟ _

 و یکن استفاده جادوهات از یراحت به یتون ینم یندار بال تو که یوقت تا خب+ 

 .یکن استفاده وجودت عوامل از حتما دیبا

 ه؟یچ وجودم عوامل _

 . اهیس یجادو و کمان نیرنگ و اشعه ، باد ، خاک ، آتش ، آب+ 

 بذارم؟ هم کنار رو نهایا همه شهیم چطور شه؟یم مگه _

 ینک جادو یبتون و یبذار هم کنار رو نهایا همه نکهیا. گهید نهیهم ش نکته خب+ 

 املعو نیا تمام که کرد یا آذرخش ساخت به میتصم زیرا دریل نیدوم پس. سخته



 

 

 هیهد بال دو یرا از و کنه برقرار ارتباط یرا با گرفت ادی یوقت تا بود درونش

 .هاست قدرت نیا همه از متشکل که رهیبگ

 رم؟یبگ هیهد بال رمیم منم حاال! جالب چه یوا _

 .یکن یم استفاده آذرخش از فعال یندار بال هنوز تو چون یول. آره+ 

 ان؟ یرنگ چه من یها بال _

 .یمشک+ 

 .باشه یکمان نیرنگ بایتقر دیبا خب ست؟ین توش عامل همه نیا مگه _

 با ور تو یها بال پس. یزیرا دریل تو بشه متوجه یسادگ به دینبا که یکس خب+ 

 ، رو زیرا دریل نیسرزم و یمرکز نیسرزم رنگ واقع در. پوشونن یم یمشک رنگ

 کردن حمله ما نیسرزم به یکیتار یلردها اگه تا کرد جا به جا اعظم زیرا دریل

 .زیرا دریل نیسرزم نه برن یمرکز نیسرزم به و کنن اشتباه

 دیتاب فقط اون. دارن وجود ییها نیسرزم نیهمچ که دونست ینم الیسرف لرد اما _

 .شناخت یم رو نایا سیتاب و

. شیابت ای سیتاب ای هستن دیتاب ای همه ها زیرا گارد. بشناسن مینذاشت ما چون+ 

   .هستن آبتاب نیسرزم یتو اونها

 ه؟یک یجا یمرکز نیسرزم پس _

 ...و ها جشن تمام و حاکمه 7 گرفتن جلسه یبرا که ییجا+ 

 .فهمم یم یدیجد یزهایچ دفعه هر واقعا. آهان _

 . منتظرن هنوز ها بدبخت اون. میبر تا ریبگ رو نیا ایب حاال+ 



 

 

 .یاوک _

  

 اشعه روش. کشتن مناسب و کیبار نوکش اما بود یا استوانه شهیش هی مثل آذرخش

 راه هب عیسر نپرونه کهیت باران بازم نکهیا یبرا. ودب پوشونده رو تمامش و بود

 شده یمیصم نینگ و مینس و باران با یلیخ بودم نجایا که یروز چند نیا تو. افتادم

 دلم چقدر! یه! بودن یناز... نِیع و بودن یاخالق خوش و باحال یدخترها. بودم

   .اورد خودم به رو من نینگ یصدا ه؟یگور کدوم آخه. شده تنگ یناز یبرا

  

 جواب میزن یم حرف یهرچ االنم ، یکرد معطل رو ما ساعته سه! یهو: نینگ

 ؟یدینم

 مگه؟ یگفت یچ _

 یم ههم ینجوریا. کن یمخف کتت ریز رو خوشگلت آذرخش اون گفتم بنده: نینگ

 .یریم یخطرناک یجا به یدار فهمن

 .یاوک _

  

 من قصر از. افتادم راه به و کردم یساز جا میمشک و چرم کت یتو رو آذرخش

 : گفت باران میدیرس یوقت. میبرس یراه هفت به تا میافتاد راه به و خارج

  

 .دینیبش و دیریبگ رو هم دست: باران

 .میبذار نیزم کف رو آذرخش دیبا قبلش: نینگ



 

 

 .ذارمیم االن باشه _

  

 با. گذاشتم مینس و نینگ ، باران ، من وسط و یراه هفت وسط رو آذرخش

 رو هامون چشم و میگذاشت آذرخش یرو رو مون دست هممون باران ییراهنما

 .میبست

  

 .نیکن تصور رو یرا قصر جاده نیکروال از ریغ به همه: باران

  

 اون از یتصور اونها. کردم ینم فکر یزیچ به و بود بسته هام چشم همش منکه

 یصداها هوی. کنم گوش اطرافم یصداها به کردم یسع پس! نه من اما داشتن جاده

 !عیه! صحرا! شراره! سورنا. دیرس گوشم به ییآشنا

 

 ! ها بچه _

 ! سیه: باران

 .ادیم سورنا یصدا _

 ؟یچ: بسته یها چشم همون با باران

 . شنیم کینزد دارن اونها. ادیم سورنا یصدا گفتم _

 .گنیم یچ یبشنو کن یسع تو. میبش جا به جا تر عیسر تا میکن یم تمرکز ما: باران

 .ترسم یم من: نینگ

 !بابا خفه: مینس



 

 

  

 دونستم ینم. گفتم مینس و نینگ و باران یبرا رو هاشون حرف و کردم تمرکز

 .کردن یم تمرکز هم دنیشن یم رو من یها حرف هم یچجور

  

 جا دارن اونها پس گهیم صحرا. نه گهیم شراره ؟یبرداشت رو آذرخش گهیم سورنا _

 .دوون یم دارن... و. میبر عتریسر هرچه دیبا گهیم سورنا شن؟یم جا به

 .دیاریب رو تون عوامل دیبر. میببخش سرعت رو کارمون دیبا. نداره دهیفا: باران

  

 هوی. کرد باز رو هاش دست و بست رو هاش چشم. رفت آبتاب جاده به و دیدو نینگ

 دستان در و اومد نییپا آسمان از صاعقه مثل یا ماده و شد باز آبتاب جاده آسمان

 و برگشت اولش حالت به آسمان. کرد باز رو هاش چشم نینگ. گرفت قرار نینگ

 اطرافم به. دیدرخش یم صاعقه وجود از نینگ یها دست. شد دیناپد صاعقه اون

 مه مینس و دستانش در آب باران. کردن رو کار نیهم هم مینس و باران. کردم نگاه

 و خودش یها ماده. کرد ظاهر بود قسمت 7 که یظرف باران. بود دستانش در

   .گذاشت داخلش رو مینس و نینگ

  

 دریل تو اما. میبردار یزیچ گهید یها نیسرزم از میتون ینم ما: گفت من به و

 ؟یکن جمع رو ها نیسرزم هیبق رهیش یتون یم. یزیرا

 ؟یچجور _

 یم ظرف نیا به ها نیسرزم نیا رهیش که که کن تصور و ببند رو هات چشم: باران

 . نره ادتی تمرکز. زهیر



 

 

 .کنم جادو تونم ینم من که یگفت تو اما _

 .ریبگ دستت در رو آدرخش خب: باران

 .باشه _

  

 آبتاب نیسرزم رهیش مثل ها نیسرزم هیبق رهیش که کردم تصور و گرفتم رو آدرخش

 رو مینس رتیح یصدا یوقت. زهیبر ظرف داخل ، ختیر نینگ یها دست داخل که

 نیهمچن ، بود ظرف داخل ها نیسرزم همه رهیش. کردم باز رو هام چشم دمیشن

 .کرد درست مه از ییگو دستش حرکت با باران بعد! من نیسرزم اهیس رهیش

 

 .میدار ازین تو قدرت به ؟یکن تصورش یتون یم. هستش یرا جاده نیا: باران

  

 جاده مثل بایتقر! سبزه و گل و درخت از پر. بود یرنگ یآب و یا روزهیف جاده

 .بود آبتاب

  

 .تونمیم ، آره _

  

. میکرد تصور رو جاده اون. میگذاشت ظرف و آذرخش یرو رو هامون دست هممون

 .ادیم جوش به داره ها نیسرزم رهیش کردم احساس

 



 

 

 شنب پاره خواستن یم هامون لباس که بود دیشد آنچنان باد. دیوز یدیشد باد اول

 گرفته رو هامون چشم یجلو و دیرقص یم باد یتو موهامون. بچرخن باد همراه و

 چشم و رفت یم هامون چشم یتو خاک. شد باد همراه هم خاک و گرد هوی. بود

 !خاک و گرد. بود خاک هام لباس تمام یال. سوزوند یم رو هامون

  

 بر در یبزرگ آتش رو مون اطراف. میدید مون اطراف رو آتش یها جرقه بعد

 درد و سوخت یم پوستم. کردم یم عرق شر شر و مردم یم گرما از داشتم. گرفت

 . دمیکش یم

 

 هر آب. کرد یم خاموش رو آتش آروم آروم آب. دیجوش نیزم کف از آب کهوی

 آب داخل به و میکرد حبس رو مون نفس. گرفت یم بر در رو ما و ومدیم باال لحظه

 و بود باز هامون چشم. میبود انوسیاق یمتر چندهزار عمق در انگار. میرفت فرو

 .بود پراکنده آب یتو موهامون. میهست آب داخل که میدید یم رو گهیهمد

 

 رعد. شکافت رو آسمان برق و رعد ناگهان که دادمیم دست از رو تحملم داشتم

 یول میدیپر عقب یقدم چند. زد جرقه و افتاد ظرف یرو و ما وسط درست

. گرفت بر در رو مون اطراف یبیمه یصدا. میبرنداشت ظرف یرو از رو دستمون

 آب یناگهان رییتغ همه نیا دنید از نفسم. بود شده رنگ یا روزهیف و یآب آسمان

 ترس از رو هامون چشم شد باعث یبزرگ برق و رعد! بود شده حبس ییهوا و

 باران داشت و بود کرده رنگ دیسف رو آسمان بزرگ برق و رعد نیچند. میببند

 ر یمشک یباران. کرد یم جادیا



 

 

 

 !نگ

 

 اب کردم دقت که خوب. زدیم شالق محکم و خورد یم مون صورت و سر به تند باران

 دمآ هی مشت اندازه به یکمان نیرنگ نیزم یرو به باران قطرات از هرکدوم افتادن

 زیر یها کمان نیرنگ از پر اطرافمون نیزم تمام کم کم. گرفت یم قرار نیزم یرو

 ییجا ات. شدیم تر یکمان نیرنگ مون اطراف گذشت یم شتریب هرچه. شد کیکوچ و

 یم اطرافمون رو کیکوچ و بزرگ یها کمان نیرنگ فقط ما و شد تمام باران که

 .بود شده آروم مون اطراف. میدید

  

 شد؟ تموم: گفتم زنان نفس نفس

  

 و میدیچرخ یم تند تند. دنیچرخ به میکرد شروع که بود نشده تموم حرفم هنوز

 و. اوردم یم باال داشتم که بود شده تند دنیچرخ یحد به. رفت یم جیگ سرمون

 ، باالخره

 .دمید یرا جاده در رو خودمون

 

  باالخره؟ میدیرس: دمیپرس

   .آره: نینگ



 

 

 ییواه و آب راتییتغ همه نیا دیبا واقعا حاال. ارمیم باال دارم: گفتم تهوع حالت با

  داد؟یم رخ

 .شهیم رید داره. فتیب راه! نزن غر: باران

 ؟!خلوته که نجایا میشیم رو به رو موجود یکل با ما یگفت که تو _

 ! یدار دوسشون یلیخ نکهیا مثل. برسن تا کن صبر: باران

 !مسخره _

  

 باران از دوباره. دمینپرس یزیچ اونها از پس زدن یم حرف باهم مینس و نینگ

 : دمیپرس

  

  ه؟یآدم چجور یرا _

   .نگو که باحاله انقدر: گفت و دیپر وسط نینگ

  

 .زد حرف مینس با و برگشت عیسر نینگ و رفت غره چشم نینگ به باران

  

 .یکرد رشیخاکش و خرد ؟!رو بچم یدار کاریچ ، وا: گفتم یمسخرگ با

 کنم؟ خفت ای یشیم خفه نیکروال: باران

 !یا شراره نیع ؟یضدحال انقدر چرا تو _

 . میخواهر ما چون... شراره درمورد و. خواد یم دلم چون: باران

  



 

 

 .شد گرد سبالیب توپ قد هام چشم

  

 د؟یخواهر هن؟: گفتم رتیح با

 ؟!یچ که خب. آره: باران

 ؟یستیبا شراره برابر در یخوا یم چطور پس _

 مهمه؟ من یبرا شراره یکرد فکر تو+ 

 نباشه؟ مهم شهیم مگه _

  

 .اشهب سنگدل انقدر تونهیم چطور دونم ینم واقعا. کرد تند پا و زد پوزخند باران

  

  چطوره؟ شراره و باران نیب رابطه: گفتم و نینگ کینزد رفتم

 خواهرن؟ یدیفهم توهم: نینگ

 ؟ینگفت. اهوم _

 .خرابه یلیخ ، خرابه! یه+ 

 چرا؟ اما _

 چه بخوان چه اونها! آب باران و آتشه شراره. هینطوریا اونا تیموجود چون+ 

 .همن ضد نخوان

 باشن؟ هم ضد که نکنن قبول تونستن ینم خب _



 

 

 مهه ما یوقت. بودن هم ضد آتش و آب زهایرا خلقت یابتدا از. تونستن ینم ، نه+ 

 ، رو خواهر دو اون گرفت میتصم دوم زیرا دریل میکرد شرکت رقابت و مسابقه یبرا

 .بده قرار هم یرو به رو

 داشته؟ مرض مگه چرا؟ اما _

 نیا یها یدشمن از یمقدار ینجوریا خواست یم اون. بوده ریخ قصدش اون+ 

   .ستنین جنگ در اونها که هیجور نیا حداقل االن. کنه کم رو نیسرزم دو

 ه؟دار بودنشون حاکم به یربط چه باشن؟ داشته باهم تونن یم یمشکل چه آخه _

 . باشن داشته دوست رو گهیهمد واقعا اگه باشن هم کنار تونن یم اونها

 .نشد اما کردن رو شون یِسع اونها+ 

 نشد؟ چرا _

 یمندش و رنیبگ جشن باهم یمرکز نیسرزم کاخ در گرفتن میتصم اونها یوقت+ 

. باشن هم کنار آتش و آب که نداد رو اجازه نیا عتیطب کنن برطرف رو هاشون

 ضرر العاده فوق شراره یبرا آب. ختیر شراره یرو رو آب تریل نیچند عتیطب

 به دوم زیرا دریل که بود مرگ درحال شراره. شد یزخم شدت به شراره و داره

 یلیخ کارش نیا از دوم زیرا دریل اتفاق نیا از بعد. دیبخش دوباره یزندگ اون

 زا شراره که نهیهم یبرا. گذاشت انهیرا عهده به رو حاکم انتخاب و شد مونیپش

 . تهانداخ تفرقه باران خواهرش و شراره نیب زیرا دریل هی چون. متنفره زهایرا دریل

 ست؟ین ینجوریا باران چرا پس. دمیفهم االن _

 هم موقعش اون یمهربون. شده بداخالق االن بود مهربون موقع اون باران+ 

 . بود عاشق باران که بود نیا بخاطر



 

 

  ؟یک عاشق ؟یگیم یجد! یوا _

 روات نیسرزم حاکم باران چون برسن بهم نتونستن اونها. نزن حرف اش درباره+ 

 یسرپ چیه چون ممنوعه نجایا به پسر ورود نیهمچن. برسه کارهاش به دیبا و زهیرا

   .باشه زیرا هی تونه ینم

  کنن؟ کاریچ شنیم عاشق و  هستن زیرا که ییدخترها پس _

 .کننیم فراموش+ 

   .ستین یمنطق نیا! شهینم نیا _

 نجایا از تونن یم برسن نیسرزم نیا مرحله نیآخر به تونستن وقت هر خب+ 

 . بشن خارج

  مرحله؟ نیآخر _

 سپ از کنن یسع دیبا مرحله نیآخر عنوان به و خوننیم درس نجایا زهایرا. آره+ 

 .انیب بر یینها امتحانات

 !حیا. داره مشق و درس رمیم هرجا که بزنن گندش یا _

  

 آبتاب نیسرزم جاده هیشب بایتقر یرا جاده. دمینپرس یزیچ گهید من و دیخند نینگ

 هنکیا یبجا و بود تر روشن آسمان و تر ظیغل درختان یا روزهیف رنگ فقط. بود

. داشت خوان آوازه یها پرنده و وارنگ و رنگ یها گل باشه یا روزهیف جا همه

 فک! یا جاده عجب. باحاله واقعا یرا نکهیا مثل. بود پرنشاط و بایز یلیخ اونجا

 !شدم مرگ ذوق یوا! قشنگه یلیخ یلیخ. کردم

  



 

 

 آهنگ هی و اوردم در بمیج از رو میگوش که بود داده یانرژ بهم جاده اون انقدر

 مدیچرخ یم و  دمیرقص یم آهنگ با. بردم باال رو صداش ولوم. گذاشتم شاد فوق

. افتادن راه باهام و بودن رقص هیپا که هم مینس و نینگ. دمیدو یم ها گل نیب و

 یم ها درخت نیب از و میدیخند یم بلند بلند

 

 دمیکش و باران دست رفتم. کردیم نگاه بهمون یکج لبخند هی با هم باران. میدیرقص

 مون نگاه فقط! وا! ومدین وسط کردم یهرکار. کردم دعوت دنیرقص به رو اون و

 . دیخند یم کرد یم

  

 دمیپر آخرش بودم حفظ از رو آهنگ نیا رقص که منم. شدیم تند آهنگ یآخرا

 و میدیکش بنفــش غیج هی مینس و نینگ با. اومدم فرود نیزم یرو زانو با و هوا

 : گفت خشم با که اومد یترسناک و بلند یصدا هوی! میدیخند

  

 نجاست؟یا یک... : 

  

 ولغ قد یکلیه مرد هی سرم پشت که برگشتم آروم. شد بسته دهنم و زد خشکم

 رنگ یا روزهیف قصر هم سرش پشت. بود کرده اخم من به خشم با که دمید

 .کرد یم ییخودنما

  

 ! کردم غلط. خوردم گوه ، من ، امم ، من: گفتم لرز و ترس با

 !بابا بغل دیبپر! من یگرایج به به: گفت و خنده ریز زد یپق مرده اون هوی



 

 

 ندلمو ؟یرا یچطور: گفتن و مرده اون بغل دنیپر خنده با باران و نینگ و مینس

 .بود شده تنگ برات

   .میدار ادیز خاطرخواه ما ، گهید بعله: گفت یِرا همون دمیفهم که مرده اون

  

 با ور من داشت شیپ قهیدق چند تا نکهیا. افتادن خنده به باران و نینگ و مینس

 ! وا! کردیم کهیت کهیت اخماش

  

 بال راهه؟ تو گهید گریج هی شده؟یچ ، من مثل یگریج به دیزنیم سر کم شما: یرا

  نه؟ خواد یم

 . یزد حدس درست! خودمون نابغه به به: باران

 .خنده ریز زد و بابا؟ یداشتن دوست اون کو ، اومم: یرا

 

 با. اومد من سمت  گنده لبخند هی یرا. کرد اشاره من به ابشی کم لبخند با باران

   .بودم زده زل بهش ینعلبک قد یها چشم

  

  نه؟ ای یچطور. هستم یرا من ، سالم: گفت و کرد دراز دست یرا

 .خوبم: گفتم و کردم جمع رو دهنم زور به

  هو؟ی شد چت! گریج یداشت یانرژ یلیخ االن تا که تو: یرا

 . دونمینم ، ن _

  گردونم؟ بر رو تیانرژ یخوا یم: یرا



 

 

  ؟یچطور ، چ _

  

 و نیگن به باز دهن با. شد پخش شاد فوق آهنگ هی هوی و زد بشکن هی دستش با یرا

 مه یرا باران؟ آخه یول یچیه اونها. دنیرقص یم که کردم یم نگاه باران و مینس

 من از سنش اون با تشن غول. برقصم تا بود کرده دراز دست ش گنده کلیه اون با

 خب یول بود یمشک موهاش و نداشت هم یسن البته. بود تر فعال درونش کودک

 ! گهید عمرشه یسال صد چند حتما

  

 ؟یاینم گرمیج دختر: گفت خنده با یرا

 !نه ، ن: گفتم بود رتمیح بخاطر که من من همون با

  نه؟ گهید یکن یم یشوخ: گفت و کرد کج دهنشو یرا

 .یدونیم خودت وگرنه ایب: گفت خنده با باران

 شه؟یم یچ مگه چرا؟: گفتم و کردم جور و جمع رو خودم باالخره

 !شهیم نیا: گفت و انداخت باال طنتیش با ابروهاشو یرا

  

 باال بود گرفته رو من کمر از یرا. دمیچرخ یم داشتم که دمید هوا تو رو خودم هوی

. داشتم فاصله نیزم از یمتر 1 کیش یلیخ ه؟ینجوریا چرا نیا هن؟. چرخوند یم و

 !خنده از بودن شده نیزم پخش که دمید رو مینس و نینگ

  

 !افتم یم االن! نیزم بذار رو من: گفتم و دمیکش غیج



 

 

 !نچ: گفت طنتیش با یرا

 !کمک باران: گفتم غیج با

 .رسهیم زورم. متاسفم: گفت خنده با باران

  ؟یچ تون هیبق: گفتم خنده با

 ! رسهینم زورمون واقعا ، میگیم یجد: گفتن نینگ و مینس

 .نیزم بذارم یمرام خودت یرا: گفتم خنده با

 .داره شرط: یرا

 ؟یشرط چه _

 !یردک هنگ نگار اصال. یباش داشته یانرژ قبل نیع نییپا گذاشتمت یوقت: یرا

 . نیزم بذارم فقط. باشه _

  

. کرد آروم رو فرودم دستش حرکت با اما کرد پرت نیزم یرو رو من و دیخند یرا

. کردم انتخاب میگوش از رو آهنگ اون. دمیخند دل ته از و نیزم یرو نشستم آروم

 رهباالخ یرا نکهیا تا اوردن ینیریش و یچا خدمتکار تا چند و شد تموم یرا آهنگِ

   .نشست فرو جانشیه

  

 دلم اصال دیاریم و دیجد گریج هی نیایم دخترها شما وقت هر: گفت خنده با یرا

 . شهیم شاد

  ؟یاریم کجا از رو یانرژ همه نیا تو: گفتم خنده با



 

 

 !توچه به: یرا

 ها؟ _

 ، شراره پس ، یراست. منه تیخاص نیا خب. کردم یشوخ: گفت و دیخند یرا

  کجاان؟ صحرا و سورنا

 .میانداخت نییپا رو سرمون و میانداخت بهم ینگاه ها بچه و من

 جنگ؟ بازم ؟یزیرا دریل تو: گفت من به و دیکش یآه یرا

 .خوام ینم واقعا. خوام ینم جنگ من _

 اهیس قلبش سورنا دونمیم. یباش ییجنگجو آدم که خوره ینم تو به. دونم یم+ 

 !من یکوچولو دختر. شده

 .متاسفم واقعا من ، من _

 !نباش ناراحت. ستین مهم: یرا

 . کنم یم رو میسع+ 

 گر؟یج هیچ اسمت ، یراست: گفت یانرژ با دوباره یرا

 .نیکروال _

 باشه؟ یرانیا اسمت دینبا مگه+ 

 .دونمیچم _

 باشه؟ یچ تیرانیا اسم یدار دوست+ 

 .بود الیل بودم رانیا که قبال _



 

 

 .بخوره نتیسرزم به دیبا! که شهینم+ 

 خوبه؟ یهست _

 !هیعال+ 

 

 دونم ینم اصال! بود باحال یلیخ واقعا. کردم نگاه باحال یبابا نیا به و زدم لبخند

 :گفت و شد بلند یرا عصرانه خوردن از بعد. بگم یچ فشیتوص یبرا

 

 گه؟ید باشن یمشک. بدم رو دتیجد یها بال تا ایب ، یهست خب: یرا

 .آره _

 .ببند رو هات چشم: یرا

 .باشه_

 

 لحظه چند بعد. بستم رو هام چشم هم من. کرد تمرکز و برد باال رو هاش دست یرا

 یم کتفم به رو اضافه زیچ هی داشتن انگار. کردم حس کتفم در یا یخنک

 .کردم باز رو هام چشم مینس و نینگ یخوشحال داد و غیج یصدا با. چسبوندن

 رمس پشته و بود اومده در کتفم از یخوشگل و یمشک یها بال! خوشگلن چه! یوا

 .بود پرواز در

 

 ؟یکن شون امتحان یخوا یم: گفت لبخند با یرا



 

 

 ؟یچجور! من یخدا یوا _

 .بگم بهت تا باال طبقه وونیا یتو ایب: یرا

 

 . میرفت وونیا به بعد و باال طبقه به یرا با

 

 .بزن بهم آروم. کن باز رو هات بال ، نیبب: یرا

 .تونمینم ؟یچجور _

 .یکن بازشون اول کن یسع. یبد تکون رو دستت یخوا یم کن فکر: یرا

 

 الب. بودن شده باز سرم یباال هام بال دمید بعد و کنم باز رو هام بال کردم یسع

 .دمیکش غیج یخوشحال از. رفتم باال کمی و زدم بهم رو هام

 

 .کنمیم پرواز دارم من! باحاله چقدر یرا یوا _

 .برو تر جلو ، نمون جا هی فقط: یرا

 ؟یچ _

 

 نییپا به و بزنم بال نتونستم و شدم هول. داد هولم جلو به و گرفت رو کمرم یرا

 یم یسع و زدم یم بال تند تند. کنم پرواز کردم یسع و دمیکش غیج. کردم سقوط

 تمداش و بودم هوا یتو... بعد و تونستم باالخره. کنم یریگ جلو سقوطم از کردم



 

 

 ، نینگ با و اومدم فرود وونیا یتو آروم! هیخوب حس چه که یوا. کردم یم پرواز

. میتنشس اونجا)!(  یصورت یها مبل یرو. میرفت منینش اتاق داخل به مینس و باران

 ابیز یلیخ یلیخ. داشتم ینم بر ازشون چشم و کردم یم نگاه هام بال به همش

 ! بودن

  

   .شونیخورد بسه: یرا

 . عه ، خوشگلن خب _

 . گهید میبر خب: باران

  ؟یزود نیا به: یرا

 . میکن محافظت هامون نیسرزم از دیبا. میمجبور ما ، یرا: نینگ

 . دارم( من) یهست یبرا یزیچ هی من دیکن صبر لحظه چند پس: یرا

 ؟یزیچ چه! یوا _

  

 ستشد در جعبه هی با یرا قهیدق چند بعد. رفت باال یها طبقه به و نگفت یزیچ یرا

 .برگشت

  

 ؟یرا هیچ نیا _

 .کن بازش: گفت نیغمگ حالت هی با یرا

  



 

 

 رو اکتپ و انداختم ها بچه به ینگاه. بود توش پاکت هی. کردم باز رو جعبه تعجب با

   .دمید رو یاول و اوردم در پاکت از رو ها عکس عکس؟ چندتا. کردم باز

   !نه! نه! نه. شدم شوکه

  

 !نه: دمیکش غیج

  

 "وننت ینم اونها... اونها. ستنین من مادر و پدر نیا! نه" گفتمیم خودم با و ذهنم تو

. کردم یم نگاه بهشون دیلرز یم هام دست که یحال در و زدم ورق رو ها عکس

 ... یخاموش و کردم یدیشد ضعف احساس هوی

  

 ☆☆☆ 

  

  ### نینگ ###

  

  

 کسع عیسر. دیدو طرفش به باران ، یهست... ای نیکروال یناگهان شدن هوشیب با

 مین و قد بچه چندتا با مرد هی و زن هی! من یخدا. بودن یچ نمیبب که برداشتم رو ها

 و ودب شده پاره گلوشون هاشون یبعض. بودن شده عام قتل یوحشتناک طرز به قد

   .بود ختهیر رونیب شون روده و دل یبعض

  



 

 

 یوت. زدم ورق رو ها عکس تند تند! عیه باشن؟ یهست خانواده نهایا نکنه ، نکنه

 هی یرو ها قلب ریز و بودن گذاشته هم کنار رو تکشون تک قلب ها عکس از یکی

 ... و رضایعل برادرت ، مادرت ، سارا خواهرت: بودن نوشته کاغذ کهیت

  

 یها عکس اون و شد هام چشم پر اشک. خورد بهم یرحم یب همه نیا از حالم

 و کردم جدا رو کاغذ اون. دمیرس یکاغذ کهیت به... تا زدم یم ورق رو وحشتناک

  "الیسرف! من کردن فلج یبرا تو خدمت ، یتالف هم نیا": خوندم رو روش نوشته

  

 شتنک ؟یتالف کرده؟ فلج رو الیسرف یهست شده؟ فلج اون ، اون ال؟یسرف! من یخدا

 !نه خانواده؟

 

 !باران: گفتم رتیح با

 روش به یا ملحفه داشت و بود کرده دراز مبل یرو رو یهست که یحال در باران

 ه؟یچ: گفت زد یم

 .نیبب رو ها عکس نیا ایب _

 

   .گرفت رو ها عکس و اومد سمتم عیسر باران

 

  هستن؟ یک نایا! یوا: باران

 .یهست خانواده: گفتم بغض با



 

 

 کارو نیا یک! نه یوا ؟یهست خانواده ؟یچ: گفت شده گرد یها چشم با باران

 کرده؟

 .الیسرف _

 چرا؟ آخه اما+ 

 . کرده فلج رو الیسرف یهست چون _

 ؟یک ؟یچ+ 

 .بخون رو کاغذ نیا ایب! اَه. دونم ینم_

 اون ، یهست. شهینم باورم! من یخدا: گفت و خوند رو کاغذ یرو نوشته باران

   داده؟ دست از رو اش خانواده

 یناهگ چه اون مگه ؟یهست واسه فقط یبدبخت همه نیا چرا: گفتم و افتادم هیگر به

 کرده؟

 .دونم ینم: گفت کرد یم کنترل رو خودش یسخت به که یحال در باران

  

 . رفت یپشت اطیح به و کرد ترک رو اونجا عیسر و

  

  بودن؟ نیکروال خانواده اونها: گفت و اومد کمینزد یرا

 ؟یاورد رو ها عکس نیا کجا از. آره _

 باز همه یرو به رو قصرم من ، یدون یم که تو. اورد رو جعبه نیا پرنده هی+ 

   .گذاشتم



 

 

  شه؟یم یچ حاال _

 . ادیب کنار هیقض نیا با یهست... کرو دوارمیام. دونم ینم+ 

 آخه؟ چطور: گفتم بغض با

 .دونم ینم: گفت و دیکش یآه یرا

  

 رو ونمگ هام اشک قطره قطره که یحال در. نشستم نیکروال شیپ و افتادم هیگر به

 ما فتهیب یاتفاق هر ، یهست. گذاشتم یهست دست یرو رو سرم کرد یم سیخ

 . میکنارت

  

 ☆☆☆ 

 

 . کشهیم رو خودش داره اون _

  ؟یهست ؟یک: باران

 و خرد رو نیتمر یها عروسک تمام که کنهیم نیتمر انهیوحش آنچنان. آره _

 . کرده ریخاکش

 . کنهیم آرومش نیا دیشا: باران

 مرگ بعد از اون. بده بروز رو شیناراحت دیبا اون کنه؟ یم آرومش چطور _

 اورب تونم ینم. شده سنگ مثل انگار اون. ختینر هم اشک قطره هی یحت خانوادش

 .باشه نشاط و شور پر یهست همون نیا کنم



 

 

 یشاد اب انگار! یا گهید زیچ چیه نه و ، رقصه یم نه ، کنهیم یشوخ نه گهید: مینس

 .کرده یخداحافظ

 .شهیم درست زمان رمرو به نظرم به: باران

   .ادیب خودش به دیبا اون. شهینم درست نیا! نه: زدم ادیفر تیعصبان از

  

 .مرفت یهست طرف به عیسر. رفتم یپشت اطیح به و خارج قصر از تیعصبان با

 

  ؟یکنیم کاریچ: زدم ادیفر

  ؟ینیب ینم ؟یکور: گفت یجد یلیخ یهست

 یم کهیت کهیت رو ها عروسک چرا کردنه؟ نیتمر طرز چه نیا یول. نمیب یم چرا _

  ؟یکن

 . کنمیم نیتمر دارم ؟یفهم ینم+ 

  ؟ینجوریا آخه _

  داره؟ یربط تو به مگه+ 

 هی یحت که یهست یقو یلیخ یبد نشون یخوا یم ؟یکن یم رفتار ینجوریا چرا _

  ؟یزیر ینم اشک قطره

 .  نداره یربط تو به+ 

 جادو چطور یریبگ ادی دیبا یالک یکارها نیا یجا به. داره ربط ، اتفاقا چرا _

 . یکن نابود رو اهیس یلردها و الیسرف یبتون که یکن



 

 

 . کنم یم رو کار نیهم دارم منم+ 

 و ییجادو شکل به دیبا تو. خوره ینم دردت به نیتمر نیا گمیم بهت دارم من _

 . یکن نیتمر یا حرفه

 . ترم راحت ینجوریا+ 

 . همهم یایب بر الیسرف پس از دیبا چطور نکهیا. ستین مهم تو یراحت: زدم ادیفر

 بردار سرم از دست ؟یکنیم تیاذ رو خودت انقدر چرا: گفت و زد  پوزخند یهست

 . کنم یم امتحان تو یرو اول دارم نظر در الیسرف یبرا که یفکر اون وگرنه

  ؟یفکر چه ؟یچ _

  

. دیشک نیتمر نیزم وسط رو ییآهو زور به خدمتکار کی بعد و زد بشکن هی یهست

 از ور آهو! نه... و برداشت تبر هی یهست. کردم یم نگاه یهست یکارها به تعجب با

 !من یخدا. کرد مین دو به وسط

 

 بایز بدن. بود شده دوخته آسمان به آهو جون یب یها چشم و زد یم فواره خون

 یها دست در یخون تبر. بود افتاده نیزم یرو جان یب آهو شده مین دو یول

 بت هب! نه... یهست به یبیعج ترس و رتیح با و دیلرز یم نمییپا لب. بود یهست

 . کردم یم نگاه مقابلم رحم یب و سنگدل

  

  ؟یکرد یغلط چه تو: گفتم و دمیکش یوحشتناک غیج اومدم خودم به یوقت



 

 

 . کردم نیتمر: یهست

  ؟یعوض بود کرده یگناه چه اون ، آهو اون _

 مهم برات یخود یب یها وونیح جون حاال تا یک از: گفت و زد پوزخند یهست

  شده؟

 . ردارب کارهات نیا از دست: گفتم و گرفتم محکم رو ش قهی. رفتم یهست سمت تند

  ندارم؟ بر اگه و: گفت و برد باال رو ابروش یتا هی یهست

 . کنمیم ت کهیت کهیت که خورم یم قسم _

 ! یباش موفق ، خب: گفت و کرد صاف رو ش قهی ، داد هل رو هام دست یهست

  

 سرم. رفت قصر داخل به و برد فرو نیزم به محکم رو تبر لبش گوشه کج لبخند با و

 شده؟ رحم یب انقدر چرا آخه. ختمیر اشک آروم و گرفتم هام دست دو با محکم رو

 !یقبل احساس با و طبع شوخ دختر اون درون. ستین درونش احساس یا ذره یحت

 

 ، قصر هپنجر از. نفر هزار دیشا ، نفر صد از شتریب. اومد نفر نیچند یپا یصدا کهوی

 باسل دنید با. بود کرده باز رو رنگ یمشک پنجره یکنجکاو با که دمید رو باران

 ! زهایرا ریفا و شراره ؛ اومده یک زدم حدس ها سرباز از یتعداد قرمز

  



 

 

 تساع به عیسر. دنیرس یکمان نیرنگ یها لباس بعد و رنگ زرد یها لباس بعد

 جواب ارتباط مامور. کردم برقرار ارتباط آبتاب نیسرزم مرکز با و زدم ام یمچ

 : داد

  

  من؟ یبانو امرتون: مامور

 ، زیرا ریفا ، زیرا لیسو نیب جنگ. زیرا دریل نیسرزم به دارم الزم یکمک یروین _

 . زهیرا واتر ، زیرا کلود ، زیرا دریل ، آبتاب با یمرکز

 خواهند انتقال نیسرزم آن به مجهز یروهاین گرید قهیدق 01 تا. شد افتیدر: مامور

 . شد

 .  باشه عتریسر دیبا. نه _

  احضار؟ مثلث: مامور

 . بله _

 .  بود خواهند آنجا در روهاین گرید قهیدق دو تا. من یبانو حتما: مامور

  

 یم درخواست ینظام یروین که دمید رو مینس و باران. رفتم قصر به و دمیدو عیسر

 .کنه یم تماشا ونیتلوز داره ، یهست و کنن

 

 ماشات ونیتلوز یدار یتیموقع نیهمچ یتو تو: زدم ادیفر و رفتم یهست سر یباال

  ؟یکنیم



 

 

  داره؟ یاشکال: یهست

  خوبه؟ کشتن رو تو و سراغت اومدن که االن! احمق: گفتم و زدم یبلندتر ادیفر

 . دارم یتر مهم یکارها من: یهست

 !شده شروع جنگ االن. یهست گهیم راست: گفت و کرد دخالت باران

 

 اشتنگذ دست با و چرخوندم کاسه یتو رو هام چشم. شد بلند و دیکش یپوف یهست

 دمید که یهست سمت برگشتم. کردم عوض رزم لباس هی با رو لباسم ساعتم یرو

 قد هام چشم. دید یم لمیف بود وصل ونیتلوز به بلندش میس که یهدفون با داره

 هک کرد اشاره بهم باران. کنم خفه رو یهست خواست یم دلم و بود شده ینعلبک

 .  باشم نداشته باهاش یکار

  

 رو نمیسرزم یروهاین. رفتم ییجلو اطیح به تیعصبان با و انداختم باال رو هام شونه

 دبع. بودن گرفته قرار یمرکز و زیرا لیسو ، زیرا ریفا یروهاین یجلو که دمید

 من نارک مینس و باران. وستنیپ ما به هم زیرا واتر و زیرا کلود یروهاین قهیدق چند

 ! حمله: میزد ادیفر هم با. بودن ستادهیا

  

 ، اصحر با من. میرفت باال به و میکرد پرواز باران و مینس و من. شد شروع جنگ و

 لحظه کی. میکرد یم پرتاب طلسم فقط. دیجنگ یم سورنا با مینس و شراره با باران

 وردبرخ کتفم به صحرا طلسم شد باعث نیهم و شد پرت باران یها اشک به حواسم

 .بشم یزخم و کنه



 

 

 

 نیزم به محکم و کردم سقوط زنان نفس نفس ؛ کنم پرواز یدرست به تونستم ینم

 داشتم ازین آب یا ذره به درمانم یبرا. دمیچیپ یم خودم به درد از. کردم برخورد

 .  افتاد من کنار هم مینس قهیدق چند بعد. نداشتم هم رو احضار قدرت اما

  

 ورناس با همزمان باران. میشد مون مرگ لحظه منتظر و میگرفت رو هم دست اشک با

 صح و شراره ،

 

 ورین یحت. خورد یم شکست داشت و اومد یم فشار بهش یلیخ. کرد یم مبارزه را

 خودت به یهست" کردم یم التماس دلم یتو. خوردن یم شکست داشتن هم هامون

 .  ختمیر یم اشک و "...یهست ؟ییکجا یهست! ایب مون کمک به یهست! ایب

  

 از همه داشت یادیز قدرت و برد یم عقب به رو نیزم که یشخص زدن بال با هوی

... و بردم باال یسخت به رو سرم. کردن نگاه  آسمون به و دنیکش دست جنگ

 ! یهست

  

  

  د؟یخور یم یگه چه دیدار: گفت و اومد یهست

 .  اومد در سوراخ از موش باالخره! هه: سورنا



 

 

 . یشیم هیتنب حرفت نیا بخاطر موش؟: یهست

  ؟یهیتنب چه مثال ه؟یتنب! هه: سورنا

 .  ینیبب یتون یم: یهست

  

 نمیبب تا ستادمیا پاهام یرو یسخت به و شدم بلند میزخم کتف وجود با و آروم

 رناسو یمرکز یروهاین طرف به رو دستش یهست دمید هوی. کنه یم کاریچ یهست

 و رعد جرقه نیچند بعد. کرد دفن زنده رو همه خاک یا تپه جادیا با اول. گرفت

 یها روین خفه یها غیج یصدا. زد آتش رو خاک بعد. کرد وارد خاک به برق

 سدج کرد دیپد نا رو خاک دستش حرکت با یهست یوقت. دیرس یم گوش به سورنا

 محکم مینس و من. کرد انینما رو سورنا یروهاین شده خاکستر یحت و جزغاله

 .  میدیکش یروزیپ از یادیفر و میکرد بغل رو گهیهمد

  

 حرکت اب و زد یپوزخند یهست. کرد حمله یهست به و دیکش غیج تیعصبان با سورنا

. ردنک یم نگاه یهست به ترس با شراره و صحرا. دیکش  آتش به رو سورنا دستش

 ااونه و کرد آب از پر رو شون اطراف ، گرفت زهایرا ریفا طرف به رو دستش یهست

 رارف کردن یم یسع داد و غیج با ها زیرا ریفا. برد فرو یساختگ استخر هی یتو رو

 .  رفتن نیب از آخر در و تونستن ینم اما کنن

  

 یسع داد و غیج با شراره. کرد محاصره آب از پر یا گلوله با هم رو شراره یهست

 یمن رهاش و بود دهیچسب بهش انگار گلوله اون اما کنه فرار آب گلوله اون از کرد



 

 

 و ادافت هیگر  به باران. رفت نیب از و کنه فرار نتونه شراره شد باعث نیهم. کرد

 زیرا لیسو. زد آتش بعد و کرد سیخ رو ها زیرا لیسو اول یهست. کرد بغلش مینس

 اه اون خاکستر باد وزش جادیا با یهست بعد. شدن لیتبد خاک یا توده به هم ها

 . برد دور یها نیسرزم به رو

  

 مکتف زخم من اما فرستادن یم هورا یهست به و دنیکش یم غیج یخوشحال از همه

 .شدم هوشیب و نداد فرصت بهم

 

☆☆☆ 

 

 چشم تا زدم پلک بار چند. زد رو هام چشم نور یول کردم باز رو هام چشم آروم

 تمنشس آروم. بود شده خوب بالم و کرد ینم درد کتفم گهید. کرد عادت نور به هام

 از و شدم بلند. بود برده خوابش یصندل یرو و من کنار که کردم نگاه باران به و

 .شدم خارج اتاق

 

 ازش دیبا. افتادم راه به یهست اتاق طرف به پس بودم زیرا دریل نیسرزم یتو هنوز

 مطمئنم یول! نه ای شده خوب حالش ای رفته شیپ چطور جنگ که دمیپرس یم

 و کردم باز رو در ، دمیرس یهست اتاق به. اومده مون کمک به که شده خوب حالش

 . بود پرونده و برگه چندتا یتو سرش که دمید رو یهست. شدم وارد

  



 

 

 مکک به خوشحالم چقدر که یدون ینم یوا ؟یخوب یهست سالم: گفتم یخوشحال با

 .  میشد روزیپ واقعا ما ، یاومد مون

  ؟یا اجازه چه با: یهست

   ؟یچ _

  داخل؟ یاومد یا اجازه چه با+ 

  ه؟یچ منظورت: گفتم و کردم یزیر اخم

  آبتاب؟ نیسرزم حاکم دیریبگ ادی رو معاشرت آداب دیخوا یم یک شما+ 

  نه؟ ینشد عوض هنوز تو! هه _

  شدم؟ یم عوض دیبا+ 

 ؟یاومد مون کمک به چرا ینشد عوض که تو _

 پس کنم تماشا ونیتلوز راحت من گذاشت ینم تون دنیجنگ یصدا و سر چون+ 

 .  بردم نیب از رو صدا و سر جادیا عامل و اومدم

  ؟یدیجنگ خودت یراحت یبرا یعال جناب پس! جالب چه عه؟ _

 . رونیب نییبفرما نیدیفهم که حاال. آره+ 

  رفته؟ کجا نشاط و شور پر و احساس با دختر اون _

 ! رونیب+ 

  رفته؟ چرا رفته؟ کجا گفتم _

 دست هب دست همه که رفته نیا یبرا: گفت و اومد سمتم ، شد بلند شخندین با یهست

 ، گادیدم ، میگر ، جادوگر. باشم داشته یعاد یزندگ هی من نذارن که دادن هم



 

 

 یزندگ شون یکی یایدن یتو دفعه هر من که موجود همه نیا... ! و زیرا دریل

 و پدر. دادم دست از رو یسال میمیصم دوست! دیجد چالش هی دفعه هر. کردم

 دوستم. دمید انتیخ دوستم نیبهتر طرف از. دادم دست از دوبار رو پدربزرگم

 که شما بخاطر ؟یک بخاطر ؟یچ بخاطر. شده عام قتل ام خانواده و شده گم یناز

 ، فرق ذره هی نیا بخاطر شما. کرد تون یعصبان سورنا طرف از یتوجه یب ذره هی

. دهکر رییتغ اخالقم کمی فقط درد همه نیا بخاطر من یول دیانداز یم راه به جنگ

 من اگه. ام عاطفه یب ، رحمم یب من که گنیم و افتن یم من جون به همه وقت اون

 امع قتل رو تون خانواده بود؟ بد چقدر واقعا سورنا د؟یهست یچ شما پس رحمم یب

 طرف از کشت؟ تون چشم یجلو رو تون دوست فرستاد؟ براتون رو عکسش و کرد

 که دیهست مزه یب و لوس بس از فقط! نه د؟یدید انتیخ تون دوست نیتر کینزد

 رحمم یب من اگه پس. دیانداز یم راه به جنگ فرق و یتوجه یب ذره هی بخاطر

   د؟یهست یچ شما

  

. برد فرو یبیعج شوک یتو رو من هاش حرف. رفت رونیب و شد رد کنارم از یهست

 از که ما ای ده؟یکش یسخت همه نیا که یهست ه؟یک با حق رحمه؟ یب یک واقعا

 م؟یبود شده خسته مون حقوق بودن نابرابر

 

 هب ادیز آزار از و شده تیاذ یلیخ یهست. کنم کاریچ دونم ینم گهید من... ایخدا

  کار؟؟؟یچ بشه؟ خوب کنم کاریچ. شده لیتبد سنگ

  



 

 

 اتاق از عیسر! جاناتان یجان ، یهست یواقع پدر. خورد ذهنم یتو یا جرقه هوی

 یب. بود خواب هنوز باران. اومدم هوش به داخلش که رفتم یاتاق به و شدم خارج

 با. رفتم رونیب اتاق از و کردم عوض یرسم لباس هی با رو هام لباس صدا و سر

 .  کردم برقرار ارتباط ، ارتباط مامور با ساعتم از استفاده

  

  من؟ یبانو دیداشت یامر: مامور

 . باشم خودم نیسرزم در عتریسر هرچه خوام یم! احضار مثلث_

  ست؟ین یا گهید امر. سرورم چشم: مامور

 . جنگ نیدتریجد گزارش _

  ست؟ین یا گهید امر. سرورم چشم: مامور

 . ریخ _

 .  سرورم خوش روز: مامور

  

. بشه ظاهر هوا در رنگ یا روزهیف یا مثلث تا بودم منتظر و کردم قطع رو ارتباط

 کارم اتاق در رو خودم بعد و رفتم مثلث داخل به سر با. شد ظاهر هیثان 11 بعد

 : جهینت و. کردم یبررس بود زمیم یرو که رو جنگ گزارش عیسر. دمید

  

 انتخاب  زیرا ریفا و زیرا لیسو ، یمرکز نیسرزم سه یبرا یدیجد حاکم هنوز

 سه نیا مردم. هیهست گردنه به نیسرزم سه نیا تیمسئول حاکم انتخاب تا. نشده



 

 

 یسته. ندارن یمخالفت یهست بودن حاکم با و گنینم یزیچ شون ترس از نیسرزم

 در مرگ هرکس مخالفت با و شده لیتبد نییزیرا نیسرزم شبانه کابوس به

 .  انتظارشه

  

 به .برم جاناتان یجان دنید به حتما دیبا. نداشتم انتظار گهید رو یآخر نیا! اَه

 نیسرزم از رو خودم جادو از استفاده با عیسر. برسم یراه 7 به تا افتادم راه

 هک افتاد ادمی هوی. دمید لندن در رو خودم شدم بیغ یوقت. کردم خارج نییزیرا

. مدیپرس رو آدرس ارتباط مامور کمک با و ساعتم با. ندارم رو یهست خونه آدرس

 یقیعم نفس دمیرس یوقت. افتادم راه به و گرفتم یتاکس داد رو آدرس یوقت

 .  کرد باز رو در جاناتان یجان ، یهست پدر. زدم در و دمیکش

  

 . سالم: جاناتان یجان

 . سالم _

  ن؟یداشت یکار+ 

 . هستم نییزیرا نیسرزم حاکم من _

  ن؟یدار نیکروال از یخبر: گفت یخوشحال با جاناتان یجان

 .بله _

 .داخل نییبفرما پس+ 

 .ممنون یلیخ _



 

 

  

 یتو. گذاشتم خانه درون به پا بعد. گذشتم ییبایز و بزرگ اطیح از و شدم وارد

 .اورد ینیریش و یچا برام جاناتان یجان و نشستم منینش اتاق

 

  خوبه؟ نیکروال: جاناتان یجان

 . خوبه بله _

  افتاده؟ یاتفاق+ 

 . بایتقر _

 ! نمیبب بزن حرف درست ؟یچ یعنی+ 

 . شده نیسرزم 7 حاکم نیکروال... هست _

 .  داره رو شییتوانا اون که دونستم یم ؟یجد+ 

 . اومده شیپ یمشکل اما _

  ؟یمشکل چه+ 

 . شده عوض اون _

  افتاده؟ دخترم یبرا یاتفاق چه ؟یچ یعنی: گفت ترس با جاناتان یجان

  کرده؟ فلج رو الیسرف لرد نیکروال... ه قبال _

  ؟یپرس یم یچ یبرا. آره+ 

 . گرفته انتقام الیسرف _



 

 

  کرده؟ کاریچ: گفت شده گرد یها چشم با جاناتان یجان

 .  کرده عام قتل رانیا یتو رو یهست خانواده: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

  خوبه؟ حالش نیکروال! من یخدا: گفت یناراحت با جاناتان یجان

 یم ازش همه و شده رحمیب. داره گله زمان و نیزم از. شده سنگ مثل اون! نه _

 . ترسن

  کنم؟ کاریچ من حاال+ 

 . شهب خوب حالش دیکن یکار. دیبزن حرف باهاش دیتون یم و نیهست پدرش شما _

  ام؟یب شما با یعنی+ 

 . نیتون یم اگه. بله _ 

  ام؟یب چطور ، خب یلیخ+ 

 .  میبش بیغ تا نیریبگ رو من دست _

  

 بعد لحظه چند. میشد بیغ جادو یاجرا با و گرفتم رو جاناتان یجان دست

 قصر به و میشد رد رنگ یمشک جاده از. میدید نییزیرا نیسرزم در رو خودمون

 تظرمن و رفتم یهست اتاق به. ومدیم دنبالم هم جاناتان یجان. میدیرس زیرا دریل

 رو در و اومد داخل یهست ؛ شد باز اتاق در موندن منتظر ساعت کی از بعد. موندم

 : گفت یعصبان من دنید با برد باال رو سرش یهست یوقت. بست

  

 .  شد ساکت پدرش دنید با اما... یجرئت چه به تو: یهست



 

 

  

 به و زد یلبخند هم یهست پدر. موند باز دهانش و کرد نگاه پدرش به زده رتیح

 .رفت یهست طرف

  

  ###کل یدانا###

  

  

 دانست ینم! پدرش دنید از ریغ داشت را یزیچ هر انتظار. بود زده بهت یهست

 آغوش در را پدرش ای کند دعوا نینگ با ؟یاحساسات ای شود یعصبان ، کند چه

 .  گرفت یآن یمیتصم ناگهان بکشد؟

  

 شمیم یاحساسات االن من که ؟یکرد یفکر چه خودت با تو! احمق: گفت و زد ادیفر

 ودتخ تیحاکم از تو. یش گم بهتره کردم؟ که یکار هر بخاطر دیببخش یوا گمیم و

 . یشیم برکنار

  

 از .رفت باد بر زین دشیام نیآخر ایگو. کرد یم نگاه یهست به زده بهت نینگ

 یسته ، نبود نیکروال گرید مقابلش دختر آن. بود شده نیغمگ یهست پدر یطرف

 با یهست پدر. بود کرده رییتغ زین رفتارش و اخالق بلکه ، اسمش تنها نه. بود

 : گفت یناراحت

  



 

 

 هر ؟یگیم یچ یفهم یم تو کردنه؟ رفتار طرز چه نیا ن؟یکروال یگیم یچ: یجان

 .  یکن عوض پدرت با رو رفتارت یندار حق افتاده برات یاتفاق

 کس چیه نه مربوطه خودم به من اتیخصوص و اخالق همه: گفت زده حرص یهست

 !  یا گهید

 وت. یندار رو گاهیجا نیا اقتیل تو خونه؟ به گردونم برت زور به یخوا یم: یجان

 .  یمن دختر تو که متاسفم. یشد مغرور خودت به

 شکس دل بر یسرپوش واقع در که یتیعصبان با یهست

 

 یم رو من تو مگه. یبود متاسف من وجود بخاطر هم اول از تو: گفت بود اش ته

 . ننداز من بودن مغرور گردن یالک پس. یخواست ینم! نه ؟یخواست

 ! فتیب راه. میبرگرد دیبا: یجان

  برم؟ نجایا از که یکن مجبور رو من یتون یم یکرد فکر واقعا تو! هه: یهست

 یم یدرد چه به گهید باشم داشته کنترل تو یرو نتونم اگه. پدرتم من: یجان

  خورم؟

 .  یکن مجبور رو من یتون ینم: یهست

  

. دیشک خود دنبال به و گرفت را دستش مچ ، رفت یهست طرف به تیعصبان با یجان

 ایگو اما کند آزاد را خود و کند تصور جادو ذهنش در کرد یم یسع یهست

 ترس اکنون. نداشت یا دهیفا اما کرد یسع دفعه نیچند. کرد ینم کار شیجادو

 .  کرد یم حس را



 

 

  

  ؟یدار ینم بر سرم از دست چرا. کن ولم: گفت و زد ادیفر یهست

 . یبش هیتنب دیبا و یکرد یادیز اشتباهات تو: یجان

  کنم؟ جادو تونم ینم چرا: گفت تیعصبان با یهست

 . بزنه بیآس یعاد مردم به تونه ینم زهایرا گارد از ریغ کس چیه چون: نینگ

 ! یلعنت: یهست

  

. افتاد راه به یراه هفت طرف به و خارج زیرا دریل قصر از را یهست زور با یجان

 .دیرس ینم پدرش به زورش اما کند آزاد را خودش کرد یم را شیسع تمام یهست

 نگرفت تمرکز به شروع و بست را شیها چشم نینگ دندیرس یراه هفت به یوقت

 !  کارن. شدیم کینزد که آمد یدختر خوشحال یصدا ناگهان. کرد

  

 گاهشن که یکس تنها. کردند یم نگاه دختر آن به تعجب با یجان و یهست ، نینگ

 یهست تا دیکش ینامرئ یوارید یهست دور جادو با یجان! بود یجان داشت فرق

 کی در. دیرس یجان به دوان دوان کارن. رفت کارن طرف بعد و کند فرار نتواند

 یم درشپ به تعجب با یهست. کردند نگاه بهم "عاشقانه" و ستادندیا گریکدی یقدم

  کرد؟ یم نگاه نگونهیا کارن به چرا. ستینگر

  

 چیه هنوز: گفت شد یم دهیشن یراحت به جنگل سکوت آن در که یا زمزمه با یجان

 .  ینکرد یرییتغ



 

 

 .  یشد بزرگتر یلیخ تو اما: گفت زمزمه با هم کارن

  

 .دندیکش آغوش در را گریکدی نینگ و یهست زده رتیح چشمان مقابل در و

  

  تو؟ یا افسانه معشوقه همون بود؟ پسر همون نیا ، نیا ، کارن: گفت رتیح با نینگ

 . آره: کارن

   شما؟ ، تو: یهست

 . بود شده تنگ ایدن هی برات دلم: گفت یجان به کارن

 تدس از باعث نیهمچن. متنفرم شد مون ییجدا باعث که نیسرزم نیا از من: یجان

 . شد دخترم رییتغ و رفتن

 تو اسم دنیشن با یوقت. کنجکاوه خودت مثل دخترت: گفت و زد لبخند کارن

 . کرد ینم ولم گهید شدم کنجکاو

 ؟یچ که بهم نیدیچسب عاشق کفتر دو نیع ؟یچ که خب: گفت و زد پوزخند یهست

   .یداشتن دوست یها معشوقه تا خوره یم دختر و پدر به شتریب سنتون خوبه

 . نیکروال بکش خجالت: یجان

 .  کن فراموش رو احمق نیکروال. ستمین نیکروال گهید من: یهست

  ؟یایب یتون ینم هم هنوز: گفت و کرد کارن به رو یجان

 یها قانون هنوز: گفت یمحزون لحن با و ختیر فرو کارن چشمان از یاشک قطره

 .  پابرجائه دوم زیرا دریل



 

 

 و رمیم من پس: گفت بود پشتش در حسرت ها سال که ینیغمگ نگاه با یجان

 .  برم یم خودم با رو نیکروال

 .  خداحافظ: گفت و افتاد هیگر به کارن

  

 ستد. ندینب را چشمش گوشه اشک قطره یکس تا برگرداند را شیرو عیسر یجان

 .  دندید یاتوبان وسط در را خود بعد یقیدقا نینگ گرفتن تمرکز با و گرفت را یهست

  

 یا گوشه به زده وحشت یجان و نینگ ، یهست. آمد یم رو به رو از بزرگ یونیکام

 . کردند دایپ نجات یشانس خوش لحظه کی با و دندیپر

 

  اتوبان؟ وسط چرا بود؟ شدن بیغ طرز چه نیا: یجان

 زیرا دریل هی پدر عاشق نییزیرا نیسرزم جادوگر نیبزرگتر یبفهم نکهیا خب: نینگ

 .  یریبگ تمرکز راحت ذاره ینم شده

 .  کن جمع رو فکت ، خب یلیخ: یجان

 . دیکن ولم حاال شد؟ راحت تون الیخ حاال: یهست

 آدم تا یریم هاگوارتز به تو. شده شروع باهات کارم تازه! هه م؟یکن ولت: یجان

 . یبش

 !  عمرا برم؟ احمقانه مدرسه اون به! خدا یوا: یهست

 . یبر دیبا. ستین خودت دست: یجان



 

 

  .یبکن یتون ینم یکار چیه پس. کنم جادو تونم یم که نجایا حداقل: یهست

 زا یتونینم و یبد انجام یکار جادو چوب با یتون یم فقط نجایا. رینخ: نینگ

 .  یکن استفاده یعاد یها آدم به بیآس یبرا تیزیرا دریل یها قدرت

 .  فتیب راه: یجان

 ! امینم باهات من: گفت تحکم با یهست

  

 خانه داخل در را یهست شدن بیغ با و دیکش را یهست دست تیعصبان با یجان

 اش هیگر یهست. برگشت نییزیرا نیسرزم به شدن بیغ با هم نینگ. کرد ظاهر

 .  داد ینم کردن هیگر اجازه او به غرورش اما بود گرفته

  

 نیسرزم اون حاکم من. بردار سرم از دست: گفت تیعصبان و خشم با عوض در پس

 . برسم کارهام به دیبا. هستم

 رداف تا یبخواب یبر بهتره هم حاال. هاگوارتز شاگرد و یمن دختر تو حاال اما: یجان

 . یش داریب زود صبح

 . کنم یم فرار امشب من باش مطمئن: یهست

 . یبر ینتون تا کنم یم فعال رو خونه یتیامن طلسم هم من و: یجان

  ؟یکن یم رو کارها نیا چرا: یهست

 .  یانداخت دردسر به رو همه ات احمقانه یکارها با چون: یجان

  



 

 

 او به و دارد نگه خانه در را یهست که بود یطلسم یاجرا مشغول یجان بعد و

 را یهست کرد بلند را سرش یوقت و شد موفق بعد یقیدقا. ندهد رفتن رونیب اجازه

 نامرئ وارید با که دید

 

 راحت الیخ با یجان. شود رد آن از توانست ینم اما رفت یم کلنجار در یجلو ی

 به تیعصبان با و شد خسته هم یهست بعد یساعات. کرد استراحت و رفت اتاقش به

 .کند دایپ آرامش تا رفت حمام

 

☆☆☆ 

  

 یدست و کرد باز را شیها چشم یهست ، اتاق به دیخورش یپرتوها یدزدک ورود با

 وجهمت اصال ایگو. دیپر جا از نکرد حس را شیها بال یوقت اما. دیکش شیها بال به

 و نشست نیغمگ. است داده دست از را شیها بال ایدن نیا به ورود با که بود نشده

 بال بدون هم آن کند؟ جادو چگونه گرید حاال. گذاشت شیها زانو یرو را سرش

   ش؟یها

  

 از بعد. بزند صورتش به یآب تا رفت اتاقش درون ییدستشو به نیغمگ و حوصله یب

 کدام هر با که ییها لباس همان هنوز. کرد باز را کمدش در صورتش کردن خشک

 هاگوارتز مدرسه یردا تیعصبان با. بودند کمدش در ، داشت یمختلف یها خاطره

 .  نبود یگرید زیچ احمقانه یلباس جز شیبرا اکنون که برداشت را



 

 

  

 ریفا اگر ؛ کند ول را نیسرزم هفت خواست ینم ؛ برود مدرسه آن به خواست ینم

 محاک یکس چه او بدون چه؟ کنند شورش یمرکز نیسرزم و ها زیرا لیسو ، ها زیرا

 از. ودب شده متنفر او از گرید حاال که نینگ دیشا رسد؟ یم نیسرزم هفت به و است

 .  کرد حس درونش میعظ یخشم فکر نیا

  

 و افتاد نیزم به زانو با. شکست را آن و زد یلگد زشیم یرو گلدان به محکم

 آن رگید که او. فتدین هیگر به که بود نیا تالشش تمام. انداخت نییپا را سرش

 ناگهان. بود سوم زیرا دریل و نیسرزم هفت حاکم یهست او ، نبود احمق نیکروال

 ! افتاد اش ییجادو یمچ ساعت به چشمش

  

 جواب .کرد برقرار ارتباط ، ارتباط مامور با ساعت از استفاده با. زد سرش به یفکر

 : کرد خوشحال را او مامور

  

 نیمسرز سه. شده آشفته شما بدون نیسرزم هفت د؟یهست کجا شما ، سرورم: مامور

 هچ هر. دارند ها زیرا گارد کردن قدرتمند در یسع زیرا لیسو و زیرا ریفا ، یمرکز

 . دیبرگرد عتریسر

  حاکمه؟ حاال یک: گفت خشم با یهست

 . آبتاب نیسرزم حاکم ، نینگ: مامور



 

 

 نییزیرا نیسرزم از و برکنار خودش مقام از نینگ: گفت فراوان خشم با یهست

 شورش. یکنیم اجرا رو من دستورات دور از و یشیم من نیجانش تو. شهیم اخراج

 هک رفتم یدور سفر به من بگو همه به. یکنیم ساکت رو ها زیرا گارد و خاموش رو

  ؟یدیفهم. زهیرا دریل عنوان به من تیمامور

 .  سرورم تونم ینم ن؟یجانش من؟: مامور

  خب؟. یفرست یم من یبرا هم رو آذرخش ، ضمن در. گفتم که نیهم: یهست

 هم باز. سرورم چشم: گفت بود درجه عیترف یخوشحال از که لرزان ییصدا با مامور

  کنم؟ استفاده احضار مثلث از

 رد که نره ادتی ، ضمن در. بفرست برام گهید قهیدق دو تا رو آذرخش. آره: یهست

 .  کنم یم مجازاتت و گردم یبرم وگرنه یفرست یم کار گزارش روز هر انیپا

  د؟یندار یا گهید امر ، سرورم چشم: مامور

 . ریخ: یهست

  

 به اجبار به را او که حاال. کرد ساکش بستن به شروع و قطع را ارتباط یهست

 چه یهست که داند یم خدا فقط و. رندیبگ هم جواب دیبا پس فرستند یم هاگوارتز

 هک یهست دنید با و کرد باز را اتاق در یهست پدر. داشت سر در یشوم یها نقشه

 یم بر نیکروال کارش نیا با کرد یم فکر. زد یلبخند بود شده آماده حال در

 .  ندک یم تر ور شعله را یهست خشم آتش فقط کارش نیا با دانست ینم اما گردد

  



 

 

 آذرخش لحظه آن در. شود آماده تا رفت خودش اتاق به و بست را اتاق در یجان

 جا شیردا بیج در را آذرخش لبخند با یهست. شدند ظاهر یهست اتاق در مامور و

 رفت ونریب اتاقش از یهست. برگشت نییزیرا نیسرزم به ارتباط مامور و کرد یساز

 .   آمد آشپزخانه به یجان پدرش که بود خوردن حال در. کرد درست یا لقمه و

  

  ؟یفهم یم رو خودت گاهیجا یدار نکهیا مثل: یجان

 : ... یهست

  ؟یبد رو من جواب یخوا ینم: یجان

 : ... یهست

 .  نیکروال زشته کارت: یجان

 .  ستمین نیکروال من: یهست

 .  ینیکروال همون هنوز من یبرا: یجان

  ؟یکنیم ول رو من خونَت بفرستم هات یعشقباز یبرا رو کارن اگه: یهست

 طرز چه نیا. بفهم رو دهنت حرف: گفت و برد باال را شیصدا تیعصبان با یجان

  پدرته؟ با کردن صحبت

 هیتبدبخ اون من پدر ؟یمن پدر یکرد فکر واقعا تو پدر؟: گفت و زد پوزخند یهست

 بخاطر که یبدبخت اون. کرده مراقبت من از و بزرگ رو من ادمهی که ییجا تا که

 به رو ودتخ یتون یم من به گفتن زور با یکرد فکر که ییتو نه. شده کهیت کهیت من

 .  یبزن جا پدر عنوان



 

 

  

 با یسته پدر. رفت رونیب خانه از و دیکوب زیم به را نصفه لقمه تیعصبان با یهست

 دتن تند. کرد یزخم را وارید و دیکوب وارید به را آشپزخانه یصندل تیعصبان

 در هم یهست. کند آرام را خودش کرد یم یسع و دیکش یم شیموها به را دستش

 .  دیایب یجان که بود منتظر و بود نشسته یمکتین یرو ، اطیح

  

 یهست دست حرف یب و رفت اطیح به یهست چمدان همراه قهیدق چند از بعد یجان

 بدون یهست. شدند ظاهر قطار ستگاهیا در و شدند بیغ باهم. گرفت را

 و بود شده شروع دیجد یلیتحص سال. شد قطار سوار و رد سکو از یخداحافظ

 .بود مانده عقب سال کی یهست

 

 برگشته ها مدت از بعد که کردند یم نگاه یهست به تعجب با آموزان جادو همه

 سک چیه تا کرد قفل را در و رفت ها واگن از یکی داخل به الیخیب یهست اما. بود

 آذرخش. نشست و داد جا سرش یباال یها قفسه در را چمدانش. نشود مزاحمش

 را چشمانش دیچیپ وجودش در که یآرامش احساس با و کرد لمس بشیج در را

 .کند فارغ ایدن نیا از را خودش هاگوارتز به دنیرس تا خواست یم او ؛ بست

 

 از و برداشت را چمدانش. شد بلند و دیپر خواب از قطار ستادنیا احساس با یهست

 به و ادهیپ قطار از کردند یم پچ پچ که انشیاطراف به تفاوت یب. شد خارج قطار

 شکنار را چمدانش و شد کالسکه نیاول سوار. رفت اسب بدون یها کالسکه یسو



 

 

 یم را ها کالسکه که دید یالغر و اهیس یها اسب بار نیاول یبرا یهست. گذاشت

 .  بود دهیند ییها اسب نیهمچ کنون تا ایگو. دندیکش

  

 کنارش ینیتریاسال پسر ۹ قهیدق نیچند از بعد. کرد نگاه اطرافش به و شد الیخیب

 دپوزخن با منید. کرد ور آن را شیرو الیخیب و زد یکج لبخند یهست. نشستند

 : گفت یزیآم طنتیش

  

  ؟یکرد گم رو راهت ورا؟ نیا از خبر چه. الل و کر به به: منید

  سننه؟ رو تو: یهست

 رئتج انقدر ییتنها کالسکه هی یتو پسر تا پنج با یوقت یتون یم چطور: نیکال

 ؟یباش داشته

 

 آنها پس از آذرخش وجود با که دانست یم. نداد یجواب اما شد نیخشمگ یهست

 .دیایم بر

 

 و ردک نوازش را یهست گونه دستش پشت با ، شد کینزد یهست به بک گنده داگ

  نه؟ ، یخوشگل: گفت

  



 

 

 یگرید حرکت اگر خورد قسم دلش در و کرد یطرف به را شیرو نفرت با یهست

 .  شود خارج کالسکه آن از کنند

  

 .  دیکن تشیاذ دیندار حق شما. پسرا دیکن بس: گفت تریپ ناگهان

 چون: داد ادامه یمسخرگ با بعد وقت؟ اون چرا ؟یجد عه؟: گفت پوزخند با منید

  توعه؟ یداشتن دوست عشق

 ! کن بس منید: تریپ

 یوقت یگ ینم و یکن ینم بغلش چرا. اومده هاگوارتز به دوباره حاال اون: منید

 هم با که ییجا همون ؟یکرد هیگر یداشتن دوست درخت اون کنار چقدر نبود که

 ! نیدیخواب

 . منید ببند رو دهنت: گفت تیعصبان با تریپ

 تاداف اچهیدر یتو یوقت ینتونست یحت تو که یکن ینم فکر نیا به چرا: منید

  ؟یبد نجاتش

  

 تریپ چرا بداند خواست یم دلش. شد کنجکاو منید حرف نیا گفتن با یهست

  ؟!نداد نجاتش

  

 ! نزن یاضاف حرف پس. چرا یدون یم خودت: گفت نیخشمگ تریپ



 

 

 خواست یم مادرت چون چرا؟! کوچولو یترس یم آب از تو: گفت پوزخند با منید

 تنفس بهش یوقت یبود کجا! من داد؟ نجاتش یک یدون یم! کنه غرق رو تو

  دادم؟ نجاتش شدن غرق از و کردم بغلش که یوقت یبود کجا دادم؟ یم یمصنوع

 هی ؟یشاخ یلیخ یبگ یخوا یم ؟یچ که خب: گفت و شکست را سکوت یهست

 .  ببند رو دهنت هم حاال. بود فتیوظ که یکرد یکار

 یحال هب یحال تریپ تا گفتم ینم وگرنه یعاشقش توهم دونستم ینم! اوه اوه: منید

 .  نشه

 .  شو ادهیپ کالسکه از: گفت و کرد تریپ به نفوذ با ینگاه یهست

  چرا؟ ؟یچ: تریپ

 .شو ادهیپ گفتم: یهست

 

 پسر هس و منید طرف به را دستانش و زد یپوزخند یهست. شد ادهیپ تعجب با تریپ

 در دکر یم لمس را آذرخش گرشید دست با که یحال در. گرفت ینیتریاسال گرید

. برد یم یگرید کالسکه به را دوستانش و منید که کرد تصور را یآب لیس ذهنش

 زا یخبر کرد باز را چشمانش یوقت و دیشن یم را دوستانش و منید ادیفر یصدا

 .بود زده زل یهست به رتیح با تریپ. نبود دوستانش و منید

 

   م؟زیرا دریل من یدونینم مگه ؟یکرد تعجب ه؟یچ: گفت یکج لبخند با یهست

  ؟یچ یعنی ز؟یرا دریل: تریپ



 

 

 مکرد اجرا هم رو هام نقشه هیبق یوقت یتون یم. بود ام نقشه نیاول نیا: یهست

  ؟یاوک. یبش من یها قدرت متوجه

  ؟یبد انجام رو کار اون یتونست چطور خوبه؟ حالت تو ن؟یکروال: تریپ

 . هستم یهست. ستمین نیکروال گهید من چون: یهست

  ؟یهست: تریپ

 دور تریپ از و دادیم تکان یخداحافظ نشانه به را دستش که یحال در نیکروال

 !احمق عاشق یباش خوش: گفت شدیم

 

 قدرآن نیکروال است ممکن چگونه که کرد یم فکر خود با. بود زده خشکش تریپ

 رآنقد تواند یم چگونه دهد؟ انجام ییجادو نیهمچ توانست چگونه کند؟ رییتغ

 رپ وجود از یا گوشه تنها نیا که دانست ینم اما کند؟ رفتار یطانیش و خونسرد

 .است یهست نهیک

  

 یها چمدان گرید کنار را چمدانش. دیرس هاگوارتز به کالسکه بر سوار یهست

 راهرو از و رفت داخل. افتاد راه به هاگوارتز قلعه طرف به و گذاشت دروازه یجلو

 وونکالویر یها یصندل از یکی یرو بر غرور با و شد یعموم سالن وارد. گذشت ها

 .  دش بلند دامبلدور پرفسور نشستند و آمدند آموزان جادو هیبق یوقت. نشست

  

 کرد رااج را خود نقشه نیدوم یهست که بود نیقوان گفتن حال در دامبلدور پرفسور

 باسل دختر آن به تعجب با همه. کرد احضار را ارتباط مامور ساعتش از استفاده با و



 

 

 با ردامبلدو پرفسور. گذاشت یم غذا یهست زیم یرو بر که کردند یم نگاه یمشک

 سخنانش به و کرد حفظ را خود یخونسرد یول ؛ فشرد بهم را شیها لب تیعصبان

 .  داد ادامه

  

 صحبت حال در که دامبلدور به توجه یب خورد را شیغذا از یمقدار که یهست

 : گفت و اوردین طاقت گرید دامبلدور. افتاد راه به و شد بلند بود کردن

  

 . جاناتان نیکروال: دامبلدور

  ؟پرفسور بله: گفت یزیآم طنتیش لبخند با بود لحظه نیا منتظر که یهست

 شما یراب که ستین یازین و میدار غذا نجایا ما که دیبگ تون خدمتکار به: دامبلدور

 .  ارنیب غذا

 ... و بودم شده گرسنه هم من. نیدیم غذا رید شما اما: گفت لبخند همان با یهست

 یکن یم یاحترام یب انقدر چرا: گفت و کرد قطع را یهست حرف دامبلدور

  ن؟یکروال

 ه یهست حاال من. ستمین نیکروال من: گفت پوزخند با یهست

 

 .  ستم

: تگف نداشت یاطالع یهست ماهه چند نیا اتفاقات مورد در که دامبلدور پرفسور

  ه؟یچ منظورت



 

 

 . زمیرا دریل هی من نگفته؟ بهت پدرم! اوه ؟یدون ینم مگه: یهست

 ! یشیم هیتنب تو! نیکروال کن تموم رو ها یباز مسخره نیا: دامبلدور

 هینبت رو زیرا دریل هی تونه ینم کس چیه. شم ینم هیتنب وقت چیه من! نه: یهست

 .  کنه

  ه؟یچ زیرا دریل از منظورت: دامبلدور

 منظورم: گفت و کرد زیر را چشمانش بود اش نقشه یاجرا نوبت حاال که یهست

 ! نهیا

  

 و دندیکش ادیفر آموزان جادو همه. گرفت آتش یعموم سالن یها یزیم رو ناگهان

 لدوردامب. کردند خاموش را آتش جادو با عیسر ها پرفسور. گرفتند فاصله زهایم از

 .  کند چه دانست ینم تیعصبان از

  

 ییها پرده دستانش حرکت با. نشد یراض ها یزیم رو زدن آتش به فقط یهست اما

 یم ییخودنما آن یرو بر فندوریگر قهرمان گروه عالمت و بود زانیآو سقف از که

 و کردند یم رونیب را آموزان جادو ها پرفسور که یحال در. زد آتش ، زین کرد

. ردک دیناپد را آتش دستش حرکت با یهست کنند خاموش را آتش کردند یم یسع

 .  کردند یم نگاه یهست به ترس و رتیح با همه

  

  ؟یکن یم رو کار نیا چرا: گفت زد یم نفس نفس که یحال در دامبلدور



 

 

 کل گرنهو برگردونه نییزیرا نیسرزم به رو من بگو پدرم به: گفت پوزخند با یهست

 .  کشم یم آتش به رو قلعه نیا

  

 یعموم سالن از خورد یم تاب و چیپ سرش پشت در یهست یردا که یحال در و

 .شد خارج

 

☆☆☆ 

 

 ! یخوشگل یها گربه بچه چه یوا

 چهب. کرد یم نگاه را مختلف یها رنگ با گربه بچه چند که بود یهست یصدا نیا

 داشت یم دوست را گربه آن یحد تا. دیکش آغوش در و برداشت را یدیسف گربه

 .  دیبوس یم را او و فشرد یم بغلش به که

  

 که بود بیعج یحد به. آورد ینم در سر خوابش از. دیپر خواب از... ناگهان

 شب یاهیس و بود نکرده طلوع دیخورش هنوز. بفهمد را خوابش یمعن گرفت میتصم

 به ییشگویپ یها کتاب نیب در و رفت کتابخانه به نیپاورچ نیپاورچ. بود پابرجا

 و داشتبر را آن. کرد دایپ ساله صد و کهنه یکتاب. گشت خواب ریتعب کتاب دنبال

 شیدایپ. گشت گربه بچه دنبال به کلمات نیب در و کرد بازش. گذاشت یزیم یرو

 دهز شگفت را او خوابش ریتعب. دیرس گربه بچه قسمت به و زد ورق را صفحه! کرد

 .  کرد



 

 

  

 گرانید که است آن نشانه ، است کرده بغل یا گربه بچه ندیبب خواب یدختر اگر "

  ". کنند یم انتیخ او به

  

 او اما. بود نینگ او حدس نیاول ؟یک طرف از اما انت؟یخ. دیبگو چه دانست ینم

 به. داشتن یا دهیفا چون نکرد فکر گرید... ! ای مینس ای باران دیشا! شده برکنار که

 .  شدیم متوجه اش موقع

 

 یرید. دبخوان را زیرا دریل کتاب و بماند کتابخانه در آفتاب طلوع تا گرفت میتصم

 مچنانه یهست اما کردند پر را کتابخانه یها یصندل ها بچه و شد صبح که نگذشت

 .  شد کتابخانه وارد تریپ ناگهان. بود خواندن حال در

  

 تریپ یتوق. برد باال را سرش کنارش در یکس نشستن با که بود کتاب در غرق یهست

 و بود شده هول تریپ. شد مشغول دوباره و چرخاند کاسه در را چشمانش دید را

 ام قدر آن. بود شده لیتبد سنگ به عشقش که بود یعاشق. دیبگو چه دانست ینم

 : گفت یحوصلگ یب با یهست که کرد ام

  

  ؟یبگ یخوا یم یزیچ چته؟: یهست

 . آره... یعنی... نه: گفت و شد هول تریپ

 . شنوم یم: گفت و زد اش چانه ریز را دستش ، بست را کتاب یهست



 

 

 ... نیکروال: گفت و دیکش یقیعم نفس تریپ

 . صدبار نیا! یهست: گفت و کرد قطع را تریپ حرف یهست

 و مندم عالقه بهت من. دارم دوست رو تو واقعا من! یهست ، خب یلیخ: تریپ

 چه ، چه تو ستین مهم برام من ، من. یباش داشته دوست رو من توهم دوارمیام

  خب؟. مهمه برام خودت فقط من. یهست یموجود

  شد؟ تموم: گفت و داد باال را شیابرو یتا هی یهست

 . آره: گفت دیترد با تریپ

 . سالمت به برو خب: یهست

  ؟یدینم رو جوابم یعنی ن؟یهم: گفت و کرد اخم تریپ

 یگفت تو ، خب ؟!یخوا یم جواب که: گفت و داد باال را شیابرو دو هر یهست

 من بگم دیبا خوشبختانه خب. میموجود چه من ستین مهم برات و یشد خودم عاشق

 شرت دایز عزت پس خب؟. یهست نه یشد نیکروال عاشق تو. ستمین نیکروال گهید

 .  کم

  ؟یشد عوض انقدر ؟یشد رحم یب انقدر واقعا تو: گفت ینیغمگ لحن با تریپ

 ادب بذار برو هم حاال. پسر گل یدید رو کجاش تازه: گفت و زد یشخندین یهست

 .  ادیب

  

 یم موج تریپ چشمان در غم. رساند یخال یاتاق به را خود و شد دور یهست از تریپ

 نِیکروال که بود سخت شیبرا باورش. شناخت ینم را نیکروال نیا گرید ایگو. زد



 

 

 داده هیهد او به سمسیکر روز در یهست که یساعت. باشد کرده رییتغ حد نیا تا او

 .  بود دستش در ساعت ، روز هر و ساعت هر. کرد لمس بود

  

 را یهست یها یمحل یب توانست ینم. دیلرز شیها شانه و شکست اش مردانه بغض

 وقت بود بایز چه. افتاد دیهاگزم دهکده به شان رفتن خاطره ادی به. کند تحمل

 وارید به محکم یمشت و کرد پاک را شیها اشک تیعصبان با! یهست با گذراندن

 مآرا و داد هیتک وارید به. نبود مهم شیبرا اما بود شده یزخم دستش. زد کنارش

 .  ردیگن اش هیگر باز تا کرد منقبض را فکش و بست را چشمانش. نشست و خورد زیل

  

 تابک خواندن مشغول رحمانه یب یآرامش با و بود نشسته کتابخانه در زین یهست

 . زد ورق را صفحه خورد یم را دستش کنار کیک که یحال در. بود زیرا دریل

 

 دهان به انگشت و کردند رتیح آموزان دانش همه یشخص شدن وارد با ناگهان

 رشماد دنید با یول کرد بلند را سرش یکنجکاو یرو از یا لحظه یهست! گرفتند

 اندازه به را خود مادرش چرا. زد خشکش یمتر نیچند قامت و قد آن با هم آن ،

 آموزان جادو. برداشت قدم طرفش به آتنا است؟ اوردهین در یمعمول یها انسان

 تنها را ها آن و ترک را کتابخانه عیسر دندیترس یم یمتر نیچند زن آن از که

 .  گذاشتند

  

 . دخترم سالم: آتنا



 

 

 . سالم: یهست

 . یکرد درست دردسر یلیخ دایجد دمیشن: آتنا

 .  گهید هیجور نیهم زیرا دریل هی: یهست

 . رنیپذ تیمسئول و مهربون زهایرا دریل دونم یم که ییجا تا: آتنا

  ستم؟ین ینجوریا من یبگ یخوا یم: یهست

 .  ستین گفتن به یازین: آتنا

 .  نداره تیاهم برام تو مثل یا هرزه نظر صورت هر در: یهست

  ؟یگفت یچ تو: گفت و شد گرد شیها چشم آتنا

 و جاناتان یجان عاشق همزمان یتونست چطور بگو واقعا: گفت و زد پوزخند یهست

  نه؟ سخته ؟یبش یرا

 . یدون ینم یچیه تو: گفت خشم با آتنا

 و زد چشمک! هیکاف دونم یم که جا نیهم تا: گفت و زد یزیآم تمسخر لبخند یهست

 .  داره ضرر سنم یبرا شیبق: داد ادامه

 . یشب هیتنب دیبا تو. نیکروال یشد ادب یب یلیخ تو: گفت تیعصبان با آتنا

 . دمیترس یوا یوا ؟یجد اوه: یهست

  

 عیسر یهست. دیکوب وارید به را یهست دستش حرکت با و کرد زیر را چشمانش آتنا

 را شا نهیس آذرخش که یحال در. ستینگر آتنا به شده گرد چشمان با و شد بلند

. ادفرست آتنا طرف و کرد درست آتش دستانش با بود متصل او به و کرد یم لمس



 

 

 دق آن با آتنا قدم کی رایز. کرد برخورد وارید به آتش و رفت ور آن قدم کی آتنا

 .  بود متر نیچند قامت و

  

. ندک مبارزه یونانی یها الهه از یکی با تواند ینم دانست یم و بود دهیترس یهست

 فلق را در دستش حرکت با آتنا اما. شود خارج کتابخانه از تا دیدو لیدل نیهم به

 داد یم دیام خود به ذهنش در. ستینگر آتنا به عجز با و برگشت عیسر یهست. کرد

 .  زند ینم بیآس او به آتنا که

  

 !  یتون ینم من به یول یبزن بیآس یکودن هر به یبتون دیشا: گفت تیعصبان با آتنا

   ؟یخوا یم جونم از یچ: یهست

 . رو نیکروال: آتنا

 .  دیشتک رو اون تون مسخره یاهایدن و شما! مرده نیکروال: گفت تیعصبان با یهست

 با یتون ینم چرا ؟یباش قهرمان هی یتون ینم چرا ؟یندار جنبه واقعا تو: آتنا

  ؟یایب کنار ها یسخت

 بهم ات نزنم دم اما بسوزم و رمیبم من یعنی جنبه؟ یگیم نیا به تو جنبه؟: یهست

  ؟!جنبه با دیبگ

 فرار شوناز نکهیا نه! جنبه با میبگ بهت تا یکن حل رو مشکالتت دیبا تو! نه: آتنا

 . یکن

 .  کردم حلشون من. نکردم فرار من: یهست



 

 

 یفتال هم تو الیسرف کار اون بخاطر نکهیا یعنی کردن حل! احمق: زد ادیفر آتنا

 .  یبش بداخالق ما یبرا نکهیا نه یبد رو جوابش و یکن

  

 هک شد یعصبان خودش از کم کم. افتین یحرف اما دیبگو یزیچ خواست یهست

 از ماحت اما شده فلج او کند؟ یم چه الیسرف اصال. است نداده را الیسرف جواب یحت

 یم لعنت خود به دلش در یهست. برد یم لذت شیدعواها و قهر و یهست یناراحت

 به سوال نیا ها مدت از بعد. است بوده احمق چقدر کنون تا که دیفهم و فرستاد

 : دیرس ذهنش

  

 اورده؟ ریگ رو من خانواده خونه آدرس کجا از الیسرف: یهست

 

 .انداخت ریز به سر و دیگز را لبش آتنا

  

 ؟یکش یم خجالت چرا ه؟یچ: یهست

  

 و دش کینزد یهست به. شد یمعمول انسان کی اندازه به تا کرد کوچک را خود آتنا

 .  گذاشت یهست شانه بر را دستش

  

 ... خب... تیرانیا دوست اون... دوستت ، بگم چطور دونم ینم: آتنا



 

 

  ه؟یناز منظورت: یهست

 . آره: آتنا

  داره؟ من سوال به یربط چه ن؟یکرد داشیپ ؟یچ یناز خب: یهست

 .  کرده انتیخ بهت یناز دوستت: آتنا

  ه؟یچ منظورت: گفت و کرد اخم یهست

 .  کنه یم کار ما و تو ضد الیسرف همراه و کرده انتیخ بهت یناز: آتنا

  ه؟یچ منظورت ؟یچ: گفت زده بهت یهست

  

 !  نینگ نه بود یناز انتکاریخ آن پس. آورد ادی به را اش شبید خواب و

  

 درتق بهش تا کردن آشام خون به لیتبد رو یناز اونها: گفت نیغمگ یلحن با آتنا

 .  شده سربازشون االن و وستهیپ بهشون قدرت کسب یبرا یناز. بدن

  چرا؟ آخه: گفت بغض با یهست

  

 یم و کرد بغض یهست ها مدت از بعد. برگشت یهست طرف به تعجب با آتنا

 آتنا یتهس چشم گوشه از یاشک ختنیر با. بود شرفتیپ کی نیا ؛ کند هیگر خواست

 فتهگر یصدا با و ختیر یم اشک آرام آرام یهست. زد لبخند و دیکش یقیعم نفس

 : گفت یم

  



 

 

 رو مادرم و پدر انتقام احمق من چرا باشم؟ بدبخت انقدر دیبا من چرا: یهست

 یم رو مادرم و پدر من! نه. شدن عام قتل اونها. مادرم و پدر! من یخدا نگرفتم؟

 یم پس رو آرومم یزندگ من: زد ادیفر و. خوام یم رو ام خانواده من. خوام

 !  خوام

  

 با. کرد نوازش را سرش مادرانه و دیکش آغوش در را یهست آتنا ؛ زد زانو و

 یرو را یهست. برد قصرش به و کرد بیغ را یهست و خود آتنا یهست دنیخواب

 ، دیسف لردان از مکمل که ییجا. رفت "انتقام جوخه" به خود و گذاشت یتخت

 و نییزیرا نیسرزم ازحاکمان تا شش ، آتنا ، جاناتان خانواده ، دامبلدور پرفسور

 ناآت نشستن از بعد و برخواستند احترامش به آتنا شدن وارد با. بود جادوگران

 .  نشستند

  

 لیتشک جلسه چرا شده؟ خبر چه: گفت و کرد نگاه دامبلدور به چشم ریز از آتنا

  ن؟یداد

 . کردن انتخاب یدیجد ملکه اهیس لردان: گفت اخم با دامبلدور

  ؟یک: گفت متعجب آتنا

 ! سوزان: گفت و دیکش یآه یجان

 یلیخ نیا! من یخدا سوزان؟ ؟یک: گفت تعجب با و برد باال یکم را شیصدا آتنا

 . بده

  داره؟ یفرق چه مگه چرا؟: دیپرس دیسف لردان از یکی



 

 

 یسته یدیسف لرد کدوم تو: گفت ریتحق با و چرخواند کاسه در را شیها چشم آتنا

  ه؟یک سوزان یدون ینم که

 ! آتنا: گفت سرزنش با یجان

 ، نیتر مرموز اون. الئهیسرف از تر خطرناک یلیخ سوزان! باشه خب یلیخ: آتنا

 در حال هب تا که هیزن نیتر ینیب شیپ رقابلیغ و نیتر ترسناک ، نیتر وحشتناک

 . دمید عمرم

  

 نگونهیا بود یونانی الهه کی که آتنا یوقت. رفت فرو سکوت به مرگ جوخه یا لحظه

 ! هیبق حال به یوا گرید کردیم فیتوص را سوزان

  

  داد؟ شکست رو اون شهیم چطور: نینگ

 ! ایدن آدم نیتر نابغه کمک با  ای باشه یهست که زیرا دریل کمک با ای: آتنا

  است؟یدن آدم نیتر نابغه یهست مگه: گفت( زیرا ریفا نیسرزم حاکم نیدوم) شعله

 . استیدن آدم نیتر قدرتمند یول! نه: نینگ

 اومکنجک یلیخ: گفت ، بود سورنا مقابل نقطه ایگو که سورنا یقلو دو خواهر اوما

 . کنم مالقات رو یهست

 . یکنیم مالقاتش یزود به: گفت یکج لبخند با صحرا

  



 

 

 شعله ای است زنده چرا صحرا که است سوال یجا یگرام یها خواننده یبرا اگر

 سهمدر در یهست که ییآنجا از که برسانم تان عرض به دیبا شده انتخاب چگونه

 نیرزمس حاکم مخصوص انهیرا از استفاده با نتوانسته و بوده هاگوارتز یجنبل جادو

 با( دهش مهربان ییهوی چگونه ستین معلوم که) آتنا پس ، کند انتخاب را زیرا ریفا

 ریاف نیسرزم حاکم و روشن را انهیرا شیباال یلیخ یلیخ یلیخ قدرت از استفاده

 یلو) یِ دوقلو خواهر که یمرکز نیسرزم حاکم و بوده شعله نام به یدختر که زیرا

 . کرده انتخاب بوده سورنا( یروان نظر از سالم

  

 ابودن را او نتوانسته یهست و ختهیگر صحنه از موقع به جنگ زمان در صحرا چون ای

 است معلوم کاه ریز آب آن. شده مرگ جوخه و یهست طرفدار جانش ترس از کند

 یم سر در را یهست کردن نابود نقشه و دارد دل در را یهست نهیک هنوز که

 یکار زیرا لیسو نیسرزم حاکم عنوان به مجبورند کنند؟ چه هیبق خب اما. پروراند

 .  باشند نداشته صحرا کار به

  

! داندیم چه یکس کنند؟ یم دایپ سوزان شکست یبرا یراه چه مرگ جوخه حاال

 . شده داریب تازه که میبزن یهست به یسر است بهتر دیشا

 

 ☆☆☆ 

  

  ### یهست ###



 

 

  

 

 ملحفه چون ، بودن کرده عوض هارو ملحفه شبید کنم فکر زدم، جام یتو یغلت

 سرد قسمت یرو سرم که زدم غلت دوباره. دادیم نوازش رو صورتم ینرم یلیخ

 ! داشتم یخوب احساس عجب. کردم جمع یکم رو پاهام! شیآخ. رفت بالشتم

 

 اتنیتزئ که بود یتخت سقف دمید که یزیچ نیاول و. کردم باز چشم باالخره اما

 . نداشت من هاگوارتز داغون خواب تخت به یشباهت اصال سقفش

 

 ادی به با. اومد یم ادمی زیچ همه آروم آروم و شد کینزد بهم تعجب با ابروهام

 دنید از هام چشم که نشستم میسرجا عیسر آتنا یجلو وحشتناکم هیگر اون آوردن

 . شد گرد اطرافم یفضا

 

 تونس با داشت یاضاف ناتیتزئ از یشلوغ یلیخ یها وارید که بودم اتاق هی داخل

 حوض تخت یرو به رو در و بودم دهیکش دراز روش من که هم یتخت! ییطال یها

 رو پتو  کجاست؟ گهید نجایا ، وا!!! بودم خواب هنوز انگار! داشت قرار یکوچک

 اتاق کف یها کییموزا یسرد از. گذاشتم تخت نییپا رو پاهام آروم و زدم کنار

 در یخدمتکار و باز اتاق در لحظه همون. کردم بغل رو پاهام عیسر و دیلرز بدنم

 .  شد  انینما در چارچوب

 



 

 

 . ناهار دییبفرما! من یبانو سالم: خدمتکار

  کنم؟ یم کاریچ نجایا من کجاست؟ نجایا ؟یهست یک تو _

 و ردخ الهه قصر نجایا و هستم قصر نیا خدمتکار من: گفت و زد یلبخند خدمتکار

 . دیدار فیتشر نجایا آتنا بانو مهمان عنوان به هم شما. هستن آتنا بانو ، عقل

 . برم خوام یم من_

 . دیبر دیتون ینم شما یول متاسفم: خدمتکار

 . یریبگ رو من یجلو یتون ینم تو _

 . گردن یم بر دارن آتنا بانو یول دیبکن رو تالشتون دیتون یم: خدمتکار

 !یخواست خودت ، خب یلیخ _

 

.   دمکر هوششیب ، گردنش پشت به آرنجم ضربه با و خدمتکار سمت دمیدو عیسر

 زا استفاده با و خارج قصر از عیسر. دمیپوش هام لباس یرو و دراوردم رو لباسش

 در تونست ینم یجادوگر چیه هرچند. رفتم هاگوارتز در خوابگاهم به آذرخش

 !نبودم جادوگر منکه یول کنه پارت تله هاگوارتز

 

 ته از رو رنگ یزرشک شال. کردم آماده رو خودم و جمع رو چمدونم اونجا در

 گزارش ازش و کردم احضار رو ارتباط مامور. کردم سرم و اوردم در ساکم

 .گرفتم نییزیرا نیسرزم از یدیجد

 



 

 

 هی نییزیرا نیسرزم از رونیب نینگ و شدن انتخاب دیجد یها حاکم پس ، خب

 و ها حاکم که دمیفهم و! حاکمه هنوز که هرچند. دهیم ادامه شیزندگ به ییجا

 حاال پس. جمعن هم دور همه خالصه... و میگرام خانواده و دامبلدور ، دیسف لردان

 .بارانه از احضار مثلث دنیدزد یبرا یخوب وقت

 

 ثمثل با ساعت کی از بعد و فرستادم احضار مثلث دنیدزد یبرا رو ارتباط مامور

 پارک هی یتو رو خودم و خارج هاگوارتز از هام لیوسا و چمدون با. برگشت احضار

 .  کردم ظاهر لندن در یجنگل

 

 با بعد یقیدقا. کردم شروع رو ورد خوندن و گذاشتم نیزم رو احضار مثلث

 و کردم باز رو هام چشم اطرافم یهوا شدن تر خنک و یدیشد گردباد احساس

 !وقتشه حاال. دمید نییزیرا نیسرزم در رو خودم

  

 من بالاستق به همه دمیرس قصرم به یوقت. افتادم راه به زیرا دریل نیسرزم سمت به

 با و کردم تشکر ارتباط مامور از. رفتم اتاقم به و کردم یا یسرسر تشکر. اومدن

 .  کردم خوشحالش بود من راست دست و مشاور همون که "ملکه دست" مقام دادن

  

. دادم جواب شده فرستاده یها ضهیعر به و کردم یدگیرس ریاخ اتفاقات تمام به

 همش نیا و داشتن یادیز مشکالت آبتاب ز،یرا کلود ز،یرا واتر یها نیسرزم



 

 

 یردخت متعجب یصدا با که بودم مشغول ها ساعت. بود سورنا یعرضگ یب بخاطر

 : گفت که دمیپر جا از

  

  ؟یهست یک تو... : 

  ؟یهست یک تو: گفتم و کردم نگاه بهش ریتحق با

 ! دنینم جواب سوال با رو سوال... : 

 ! رونیب گمشو حاال. خوبتون یها یدانستن از یمرس _

 ینجوریا که هستم یک من یدون یم تو: گفت شده گرد یها چشم با دختر اون

  ؟یزنیم حرف باهام

 . تابلوئه قرمزت یموها از ، یهست زیرا ریفا احمق و مغرور مردم از یکی تو _

 یکنیم جرئت چطور تو. هستم زیرا ریفا نیسرزم حاکم نیدوم ، شعله من... : 

  ؟یبزن حرف من با ینجوریا

 ! رونیب بفرما سوم زیرا دریل دستور به حاال شد؟ تموم یسخنران _

  ؟یا یهست تو ، تو سوم؟ زیرا دریل... : 

 . یکن یخواه عذر دیبا حاال و آره _

  

 عذر و زد زانو. انداخت نییپا رو سرش و گرفت گاز رو نشییپا لب یناراحت از شعله

 ور در و رفت رونیب. کردم رونشیب دست اشاره با و زدم یکج لبخند. کرد یخواه

 : زد ادیفر و دیپر اتاق داخل رتیح با باران قهیدق ده از کمتر از بعد. بست



 

 

  

  ؟یهست: باران

: گفتم خمار یها چشم با و بردم باال رو سرم ساعته چند کار از یناش یخستگ با

  چته؟

 زحمت و زور هزار با آخرش و کرد بسته و باز رو دهنش یماه مثل بار چند باران

  ؟یخودت ، خود ، خ: گفت

 یول تمسین بداخالق گهید درسته. زینر اشک خدا رو تو باران: گفتم و دمیکش یپوف

 .  ندارما هم بغل و بوس حوصله

  

 و شد رت گنده لبخندش کم کم. زد لبخند بعد و کرد نگام تعجب با باران قهیدق کی

 بغل رو گهیهمد محکم و شدم بلند. دمیخند همراهش منم. خنده ریز زد یپق

 .میکرد

 

 .  بود شده تنگ برات دلم چقدر ، ایخدا یوا: باران

 . ینکرد کمکم یحت باران؟ یومدین دنبالم چرا پس _

 . بود آتنا نظر ریز یچ همه! یهست بود بسته بالم و دست+ 

  گرفته؟ دست به رو نییزیرا نیسرزم کنترل هرزه اون حاال تا یک از _

  ؟یاورد در یباز احمق انقدر چرا. یکن یم کاریچ یدار یدینفهم تو که یوقت از+ 

 .  بودم یعصبان من! باران نکن سرزنشم: گفتم یحوصلگ یب با



 

 

  د؟یارز یم مون نیسرزم ینابود به یول یداشت حق توهم+ 

 شده؟یچ مگه: گفتم و برگشتم تند

 .  کردن دایپ نیجانش الیسرف یبرا+ 

  ه؟یک اون _

 .  وحشتناکه یلیخ اون کنهیم فیتعر آتنا که جور اون! سوزان+ 

 . یکن عادت دیبا! باران وحشتناکه من یزندگ زیچ همه _

  

 .  دمیکش یقیعم نفس و بردم عقب رو دستم یول فشرد رو دستم یهمدرد با باران

  

  ه؟یچ سوزان شکست راه: دمیپرس

 .  دونه ینم چکسیه: باران

  ؟یچ یعنی _

 . مرموزه یلیخ سوزان+ 

  ه؟یچ اش ضعف نقاط و قوت نقاط _

 . باهوشه یلیخ میدون یم فقط. میدون ینم ازش یچیه ما+ 

 ! ستین یخاص یژگیو نیا. باهوشن که هستن ها یلیخ _

 . دمشید کباری فقط من آخه! بگم چطور دونم ینم. خاصه اون آخه+ 

  کجا؟ ؟یک ش؟یدید تو ؟یچ _



 

 

 .  نبودم حاکم هنوز که یوقت+ 

   بود؟ چطور خب _

 رو دنتیکش زجر و ذاره یم بار مرگ یها معما وسط تورو. باهوشه و مرموز اون+ 

 .  بره یم لذت و نهیب یم

 ابغهن هیکوچولو یآج و گذاشته بار مرگ یمعما هی وسط تورو االن: گفتم و دمیخند

  کرده؟ حلش من

 !چرا رو مادرم یول! نه رو من: گفت یمحزون لحن با باران

  

 ناراحت باران یناراحت از. شدم رهیخ باران اشک از پر یها چشم به یناراحت با

 رو دستش و نشستم رنگ یمشک مبل یرو باران همراه. کردم اخم و بودم شده

 .  فشردم

  

  بود؟ چجور: دمیپرس

 رمماد دونمیم فقط اما ادینم ادمی اسمش من که بود یسازمان هی عضو مادرم: باران

 یپا واقع در کردیم کار سیانگل دولت یبرا که سازمان اون یتو. بود نابغه هی

 یتیامن لمسائ به ینفوذ نیکوچکتر تونست ینم کس چیه .بود وسط یتیامن مسائل

 یم رو مچشون ها جاسوس کار از قبل شهیهم مادرم چون باشه داشته سیانگل

 از یلیمیا روز کی. رفت باالتر و باال مقامش   گرفت درجه عیترف کم کم. گرفت

! بار مرگ یباز هی. کرد دعوت یباز هی به رو اون که کرد افتیدر سوزان طرف

 اساحس سوزان یمعما با یول داشت انشیاطراف نیتحس و قیتشو به عادت من مادر



 

 

 شه رد دستش ریز از نشده حل یا پرونده نداشت عادت اون چون. احمقه کرد یم

 یمعما نتونست اون خالصه. کنه حلش نتونست وقت چیه که پرونده کی از ریغ

 . شد ختم مرگش به نیا و کنه حل رو سوزان

  ؟یچجور آخه _

 یم رو من معما نکردن حل صورت در گفت مادرم به و دیدزد رو من سوزان+ 

 . کنه حلش نتونست مادرم که بود یا پرونده تنها همون معما. کشه

  بود؟ یچ درباره پرونده _

 رکمد نبود لیدل به بعد اما بود مشکوک کمی که بود یخودکش هی درباره: باران

. نهک حلش دیبا مادرم و قتله پرونده هی اون گفت مادرم به سوزان. شد بسته یکاف

 لشح نتونسته هم قبال مادرم و بوده مادرم دست ریز پرونده نیا دونست یم سوزان

 ور تفنگ مادرم یجلو هم سوزان و کنه حلش تونه ینم گفت سوزان به مادرم. کنه

 معاوضه من جون با رو خودش جون و ووردین طاقت مادرم. گذاشت من سر یرو

 . شد کشته و کرد

 .  متاسفم یلیخ ، من یخدا _

 تورو! کردم فراموش االن. مهیسالگ 01 مال نیا: گفت و دیکش یقیعم نفس باران

 . بده شکست رو یعوض اون ، یهست خدا

 . کنم یم رو میسع تمام _

 .رفت رونیب اتاق از عیسر و زد ینیغمگ لبخند باران

 



 

 

 وزانس یپا به یول بود گر لهیح چقدر هر الیسرف. افتادم یم یا چاره فکر به دیبا

 هم گورو یمعما دارم؟ العاده فوق هوش من مگه آخه کنم؟ کاریچ حاال. دیرس ینم

 ینم طلسم رو گورو هوش پدربزرگ اگه! من هوش نه شد حل شیسادگ خاطر به

 .  کرد ینم دایپ ازین من به گورو کرد

  

 رو سوزان دیبا قبلش نظرم به. دونم ینم اَه... مثال ، مثال. کنم یکار هی دیبا

 اتاق به و زدم یثیخب لبخند. باشم داشته ییگو و گفت هی باهاش بهتره دیشا. بشناسم

 تمداش. برسونه سوزان به رو من نامه و ادیب که کردم مامور رو نفر کی. رفتم کارم

 .  شد اتاقم وارد صحرا که نوشتم یم رو مربوطه نامه

  

  ؟یکن یم کاریچ: دیپرس

 . سمینو یم نامه _

  ؟یک یبرا+ 

  بگم؟ دیبا_

 .  دمیپرس سوال هی فقط من اما! ینگ یتون یم: گفت و زد پوزخند صحرا

 .  سمینو یم نامه سوزان یبرا: گفتم یا یطوالن نسبتا مکث با

  ؟یکن یم کاریچ: گفت شده گرد یها چشم با صحرا

 .  سمینو یم نامه سوزان یبرا! که گفتم _

  خطرناکه؟ یلیخ نکاریا یکن ینم فکر+ 



 

 

  بشناسم؟ رو دشمنم دیبا یکن ینم فکر _

  ؟یسینو یم یچ حاال ، خب یول. آره+ 

 . نمشیبب کینزد از خوام یم _

 .  یبزن حرف باهاش انهیرا کمکم با یتون یم تو نامه؟ چرا خب+ 

  چطور؟ _

 . یکن امتحان یتون یم. چطور قایدق دونم ینم+ 

  

 مهربون انقدر چرا. کردم نگاه صحرا به شده زیر یها چشم با. دادم باال رو ابروهام

 حایترج. داد ارور اساسا مغزم کنم؟ باور رو شیا درجه 081 رییتغ نیا چطور شده؟

 ودب حاکم هفت یها جلسه یبرا که رفتم یاتاق به صحرا با و کردم مرخص رو مامور

 .  داشت قرار درش انهیرا و

  

 هوش از. داشت یمصنوع هوش جور کی انهیرا. کردم روشن رو انهیرا دستم کف با

 کنه برقرار ارتباط سوزان با که خواستم یمصنوع

 

 بایز یلیخ یزن. شد انینما شگرینما صفحه در سوزان ریتصو دمید تعجب کمال در و

 !  ظیغل شیآرا و یا قهوه بلند لباس با

  

   ؟یهست یک تو: گفت تعجب با سوزان



 

 

 ، ومس زیرا دریل ، نییزیرا نیسرزم هفت ملکه: گفت صحرا که بدم جواب خواستم

 فرد نیتر قدرتمند و قرن جادوگران نیبزرگتر از ، یرا خدا مهین و آتنا الهه فرزند

 ! یهست ملکه ؛ نیزم یرو

  

 لبخند من و زد چشمک صحرا. برگشتم صحرا طرف به شده گرد یها چشم با

 . زدم یا یزورک

  

 افتخار لیدل چه به ، نیزم یرو فرد نیتر قدرتمند: گفت و زد پوزخند سوزان

  دارم؟ رو شما ییآشنا

 .  باشم داشته ییگو و گفت شما با خوام یم _

  ؟یدار کاریچ: گفت و کرد زیر رو هاش چشم سوزان

 ... دید شما با خوام یم! که گفتم _

  کنم؟ قبول یسادگ به یدار انتظار البد و: گفت و دیپر حرفم وسط سوزان

  

 .  دادم هیتک میصندل به و گذاشتم سرم پشت ، کردم قفل بهم رو هام دست

  

  د؟یکن قبول دیخوا ینم یعنی: گفتم یزیر لبخند با

 .  کنم فکر درموردش دیبا! دیشا: سوزان

 .  مونم ینم منتظر ادیز من _



 

 

  روز؟ چند مثال+ 

 . خوام یم جواب گهید قهیدق پنج روز؟ چند: گفتم یا مسخره حالت با

 ! ینش معطل یادیز وقت هی: گفت و زد قهقهه سوزان

 . هست حواسم دیباش مطمئن _

 وقتم و دمیم زحمت خودم به من یکرد الیخ! پررو بچه: گفت و کرد اخم سوزان

  کنم؟ یم تلف تو مثل یارزش یب آدم یبرا رو

 ! آره _

  

 . کرد نگاهم شده گرد یها چشم با سوزان

  

 !  داره شرط: گفت و زد یا زده حرص لبخند بعد اما

  ؟یشرط چه _

 ! یکن حل رو معما هی دیبا+ 

 یم من پست به یاحمق هر چرا دونم ینم واقعا یول! ییمعما عاشق بودم دهیشن _

  ؟!معمائه عاشق خوره

 .  ستمین گورو مثل من: گفت شده زیر یها چشم با سوزان

  ه؟یچ معما حاال. بشکنم رو دلت خوام ینم ، خب یلیخ: گفتم و زدم قهقهه

   شده مرده 8 که زنده ۵ "":گفت طنتیش با و کرد رییتغ درجه 081 سوزان چهره هوی



 

 

  ""! دهیم رییتغ رو زهایچ یلیخ که یپسر و

  ؟یچ: دمیپرس یجیگ با

 ! نیزم آدم نیقدرتمندتر یباش موفق: گفت شخندین با سوزان

  

 ! یلعنت. کرد قطع رو اتصال و

  

  بود؟ یچ منظورش: دیپرس صحرا

 !دونمینم: گفتم یدرماندگ با

  م؟یکن کاریچ حاال: صحرا

 . میریگ یم جلسه _

  

 دستم یوقت اما. نجایا انیب عیسر تا گذاشتم گهید حاکم چهار ریتصو یرو رو دستم

   .ستین نییزیرا نیسرزم در اوما که نوشت انهیرا گذاشتم اوما ریتصو یرو رو

  

 نیسرزم حاکم عنوان به اون کجاست؟ اوما یدون یم تو: دمیپرس صحرا از تعجب با

 . بده من به نییزیرا نیسرزم از رو شدنش خارج گزارش دیبا یمرکز

  !دنبالش برم تونم یم یبخوا اگه. دونم ینم: گفت پته تته با و شد هول صحرا

 . فرستم یم مامور هی. نه _



 

 

  

 وکمشک بهش یکم. نشست مخصوصش یصندل یرو و گفت یا باشه مضطرب صحرا

 اکمح همه یوقت. کنه یابیرد رو اوما محل که گفتم ارتباط مامور به ساعتم با! شدم

 . شدم نگران واقعا گهید بود ومدهین اوما هنوز و اومدن ها

  

  کجاست؟ اوما دونه یم یکس: دمیپرس

  چطور؟. نه: باران

 . نداده من به یخروج گزارش چیه و ستین نییزیرا نیسرزم در _

  چرا؟: مینس

 . کنه یابیرد رو محلش کردم مامور رو نفر هی بدونم؟ کجا از من _

 . میمون یم منتظر پس. خوبه: باران

  کجاست؟ نینگ: گفتم مصمم بعد اما کردم مکث یکم

  

 . دمید رو همه خوردن جا وضوح به

  

  ؟یپرس یم یچ یبرا: باران

  کجاست؟ نینگ گفتم _

 کجا یدون ینم هم خودت و یکرد اخراجش نییزیرا نیسرزم از خودت: مینس

  رفته؟



 

 

 ! مینس: گفت تذکر با باران

  کجاست؟ قایدق بدونم خوام یم. نهییزیرا نیسرزم از رونیب دونم یم: گفتم

  ؟یدیپرس چرا. رفته کایآمر به: باران

 اش هافتاد عقب یکارها به وقتشه. هیکاف استراحت نظرم به: گفتم و زدم یلبخند

 ! برسه

  برگرده؟ تونه یم نینگ یعنی ؟یگیم یجد: گفت یخوشحال با باران

 ! آره _

 . ادیب تونه یم که دمیم خبر بهش عیسر من! یهست ممنون یلیخ یوا: باران

  

 نیرزمس به احضار مثلث با نینگ ربع هی از بعد. داد خبر نینگ به ساعتش با باران

 نینگ دنید با باران. اومد میبود درش ما که یاتاق به بعد و من قصر به ، نییزیرا

 .دیکش آغوش در رو نینگ و دیدو شد انینما در چارچوب در که

 

 خودشون یجاها سر یپرس احوال یکل از بعد و کردن بغل رو نینگ همه دونه دونه

. ستادمیا نینگ یقدم کی در و رفتم جلو. کرد نگاه من به بغض با نینگ. نشستند

 . دمیکش آغوش در رو نینگ محکم و زدم لبخند

  

 اما ، دنید آزار من از چقدر هیبق که ندارم نیا به یکار: گفتم و شدم جدا نینگ از

 ! خوام یم معذرت ازت واقعا. بگم یچ دونم ینم حاال که دادم آزار رو تو یقدر به



 

 

 نیهم: گفت و دیخند بود شده جمع شیها چشم در شوق اشک که یدرحال نینگ

 .  کنه یم تر داریپا و تر محکم رو ها یدوست که دعواهاست

  

 . شد اتاق وارد مهیسراس ارتباط مامور که میبود بخند و بگو وسط

  

  ؟یمضطرب چرا شده؟ یچ: دمیپرس

 . هستن اهیس لردان نیسرزم در اوما حاکم: ارتباط مامور

  ه؟یچ منظورت ؟یچ: گفتم ادیفر با

 حاکم مکان من انهیرا ، سرورم+ 

 

 . دهیم نشون ینجوریا رو

 ! من یخدا: باران

  ممکنه؟ یزیچ نیچن چطور: شعله

  گرفتن؟ گرگان رو اوما یعنی: مینس

 فکر طورنیا من: گفتم و برگشتم بود شده دیسف گچ نیع رنگش که صحرا سمت به

 ! کنم ینم

  

 !رفتم صحرا طرف به وار دیتهد و



 

 

 

  کنه؟ یم یغلط چه اونجا اوما: گفتم و دمیچسب رو صحرا قهی

  ؟یهست یکن یم کاریچ: گفت یبلند یصدا با باران

  ه؟کن یم یغلط چه اونجا اوما: گفتم و زدم ادیفر صحرا سر بر یبلندتر یصدا با

  ؟یهست یکن یم کاریچ ه؟یچ منظورت: گفت من من با صحرا

 یم کاریچ اونجا اوما گمیم بهت: گفتم ادیفر با دوباره و زدم صحرا به یمحکم یلیس

  کنه؟

 یدخداون به صحرا یبگ دروغ باز اگه: گفتم غیج با اما کنه باز دهن خواست صحرا

 . کنم یم لیتبد خاکستر به رو تو نجایهم خدا

 . نمیشب قهیدق کی بذار فعال. دمیم حیتوض برات: گفت ادیز ترس و من من با صحرا

 

 یصندل طرف به آروم صحرا که همونجور. کردم ول رو اش قهی و دمیکش یپوف

 کس چیه تا دمیکش اتاق اون دور تا دور یوارید جادو با ذهنم در رفت مخصوصش

 : گفتم نشست صحرا یوقت. بشه خارج نتونه

  

 . شنوم یم خب؟ _

 ... من. اومائه خودِ به مربوط ش همه اون ندارم یریتقص من بخدا: صحرا

 ! ستین من جواب نیا: گفتم و دمیپر حرفش وسط

 . بگو رو قتیحق یبمون زنده یخوا یم اگه صحرا: گفت ظیغ با مینس



 

 

 اتدستور فقط من ، من: گفت دهیبر دهیبر هاش اشک ونیم و افتاد هیگر به صحرا

 . کردم یم اجرا رو اوما

  ؟یریبگ کمک ما از ای یستیبا مقابلش یتونست ینم چرا؟ _

 ... خب: صحرا

  ؟یببر نیب از رو من تا یشد اونا طرف خودت لیم به دمیشا ای: دادم ادامه

 . توروخدا! ببخش رو من فقط ، من ، من: صحرا

  

 . پوشوند رو صورتش شیها دست با و

  

 . بده ادامه: گفتم یحوصلگ یب با

 رو شراره و سورنا انتقام خواد یم اوما: گفت و داد قورت رو دهنش آب صحرا

 وانخ یم اونا. ببره نیب از هارو حاکم تمام تا شده متحد اهیس لردان با اون. رهیبگ

 حاکم ااوم و نباشه نییزیرا نیسرزم هفت گهید و بشه یکی نییزیرا نیسرزم تمام

 . بشه نییزیرا نیسرزم تمام

 . فتهیب اتفاق نیا میبذار دینبا ما: گفت زده رتیح شعله

 . میکن برکنار رو اوما دیبا ما. میبد خبر همه به دیبا: باران

. مکنیم انتخاب رو دیجد یها حاکم انهیرا کمک با و برکنار رو صحرا و اوما خودم _

 .  شهیم صادر من دستور به مرگش حکم اوما و فتهیم زندان به هم صحرا

  



 

 

 همونجا. بردن زندان به رو صحرا مامورها و کردم احضار رو مامور نیچند ساعتم با

 ها نیسرزم تمام در تا دادم ها مامور از یکی دست به و امضا رو اوما مرگ حکم

 : گفتم و برگشتم گهید حاکم چهار طرف به. بشه اعالم

  

 اطارتب سوزان با انهیرا از استفاده با من. کردم احضار رو شما من که یلیدل اما و _

 . میداَشت یکوتاه یگو و گفت باهم و کردم برقرار

  د؟یگفت یچ خب؟: باران

 در که داد معما هی من به سوزان اما. نمشیبب کینزد از خوام یم گفتم بهش _

 . نمشیبب تونم یم معما اون حل صورت

  ش؟ینیبب دیبا چرا اصال: نینگ

 جنگ از بتونم دیشا. هستش مذاکره هم جوری خب و بشناسمش خوام یم _

 . کنم منصرفش

  ه؟یچ معما اون حاال: مینس

 و شده مرده 8 که زنده ۵ "گفت سوزان اما. هیچ منظورش دمینفهم قایدق راستش _

  ".دهیم رییتغ رو زهایچ یلیخ که یپسر

 . دمینفهم هم رو اش ذره کی یحت: شعله

   ؟یک مرگ اما هیقطع زنهیم حرف نفر نیچند مرگ از داره نکهیا خب: نینگ

  مرده؟ یک دایجد: باران

 ... یم چه. بابام ننه البد: گفتم یشوخ با



 

 

  

 یشوخ راحت انقدر شدن فوت که ییبابا و مامان درباره االن من. زد خشکم و

  احمقم؟ انقدر چرا کردم؟

  

 . مادرشه و پدر منظورش دیشا. گهیم راست یهست: گفت جانیه با شعله

  ؟یدار برادر و خواهر چندتا. یهست آره: باران

 . برادر دوتا و خواهر تا ۹: گفتم یا گرفته حالت با

! شده مرده 8 که زنده ۵. خوره یم معما به! نفر ۵ شنیم پدرت و مادر با: نینگ

 . مرده نفرش 8 فقط تو خانواده نفر ۵ که نهیا منظورش حتما

  

  ؟ست زنده ام خانواده یاعضا از یکی یعنی ست؟ زنده نفر هی یعنی. شدم شوکه

  

  ست؟ زنده یک یعنی: گفتم جانیه با

 . هاته برادر از یکی دیشا! دهیم رییتغ رو زهایچ یلیخ که یپسر و: شعله

 تربزرگ دوسال االن هرکدوم پس دمشونیند که دوساله. دارم برادر دوتا فقط من _

 . سالشه ۵ االن که رضا ریام یکی سالشه 00 االن که رضایعل یکی هم برادرهام. شدن

 منظورش دیشا. بده رییتغ زهارویچ یلیخ بتونه سالشه ۵ که یاون نکنم فکر: مینس

 . رضائهیعل همون

 .  شم مطمئن تونم یم قیطر هی از فقط _



 

 

  ؟یقیطر چه: باران

 !فرستاد برام الیسرف که ام خانواده عام قتل یها عکس _

 

  .ارشونیب برام که گمیم ارتباطم مامور به االن. منن شیپ ها عکس اون: باران

  

. ارهیب رو ها عکس اون که داد دستور ارتباط مامور به ساعتش از استفاده با باران

 لیتحو رو ها عکس. دیرس زیرا دریل نیسرزم به ارتباط مامور ساعت مین از بعد

 باران از هارو عکس پاکت. داد من به رو ها عکس هم باران. برگشت و داد باران

 متون یم نشه؟ ریسراز اشکم دوباره و کنم تحمل تونم یم. شدم مردد اما گرفتم

   نشم؟ هوشیب و کنم تحمل

  

  ؟یهست خوبه حالت: گفت آروم باران

 . خوبم آره. آره: گفتم و زدم پلک تند تند

  

 یسخت به و گرفتم گاز رو نمییپا لب. کردم باز رو پاکت و دادم قورت رو دهنم آب

 زدم ورق یهرچ. نبودش اما گشتم رضایعل عکس دنبال. زدم ورق رو ها عکس

 بچه متس به و گذاشتم پاکت یتو هارو عکس. نبود رضایعل یول بود ررضایام عکس

 . برگشتم ها

  



 

 

 . رضائهیعل من ساله 00 برادر پسر اون: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 کشن؟ یم رو برادرت یعنی م؟یکن کاریچ حاال: مینس

 

 .برگشتم مینس سمت به اخم با یتند

 

 گروگانِ اون. بزنن بیآس بهش ممکنه صورت هر در خب: گفت و شد هول مینس

  نه؟ مگه! شونه

 اما ست زنده برادرت که خوبه یلیخ. گهیم درست مینس! باش آروم یهست: نینگ

 . بکشنش ممکنه مینجنب اگه

 راست کارهارو که نجایا اومدم. رانیا برگردم که بودم کرده آماده رو خودم من _

 نمک کار ، بخونم درس اونجا. برم بعد و بذارم ینیجانش خودم یبرا ، کنم ستیر و

 عتچندسا فقط که دمیپوش رو میزرشک شال یحت من. بدم ادامه رو میعاد یزندگ و

 اوما و یکیتار یلردها با دیبا هم ؟یچ حاال اما. رانیا برم زود و بمونم نجایا

 . باشم برادرم جون فکر به هم و کنم مبارزه

 زیرا نویلیم نیچند به کنه؟ کمک ما به یک پس ینکن مون کمک تو اگه خب: باران

  بده؟ شون نجات یک یبر تو اگه. کنن یم یزندگ نجایا که کن فکر

 . میبزن حرف سوزان با دوباره دیبا نظرم به. نداره یا دهیفا ها حرف نیا: نینگ

 . میکن صحبت باهاش میتون یم حاال و میکرد حل رو معما ما. آره _

 میاریب رو سوزان که شهینم میبزن حرف یحضور قراره اگه م؟یکن صحبت کجا: شعله

 . نجایا



 

 

 ! سوزان شیپ میر یم ما پس: مینس

 . کشن یم مارو برسه اونجا به که پامون ؟یشد وونهید: باران

 حبتص باهم مذاکره یبرا جنگ طرف دو یوقت عتیطب قانون کتاب اساس بر: شعله

 . بزنن بهم یبیآس نیتر کوچک ندارن حق کنن یم

  ؟یچ کتاب _

 نگامه در اگه. شده نوشته نییزیرا نیسرزم یها قانون تمام کتاب نیا یتو: شعله

 . نهک یم نابودش عتیطب بزنه بیآس گهید طرف به بخواد طرف دو از یکی مذاکره

  ؟یچجور _

 ذاکرهم یکیتار یلردها از یکی با خواست یم اول زیرا دریل یوقت کنم فکر: نینگ

 . زد آتشش عتیطب یول زد بیآس اول زیرا دریل به لرد اون کنه

 .  شد حل هم مون مشکل نیا پس خب _

 . هست گهید مشکل هی یول: باران

  ؟یچ _

 . کجاست یکیتار یلردها قصر میدون ینم ما: باران

 و دیسف یها لرد ، دامبلدور پرفسور با همراه یوقت. کجاست دونم یم من _

 یکیتار یلردها قصر به واقع در میرفت پدربزرگم و پدر نجات یبرا جادوگران

 ! بود مخوف و یمشک قصر هی. کردم فلج رو الیسرف من که بود اونجا. میرفت

 یکمش که یزیهرچ کنمیم احساس. متنفرم یمشک رنگ از ؟یمشک همش چرا: شعله

 . ترسناکه و دیپل رنگه



 

 

  

 لباس یوقت اما. کرد نگاه مون سکوت به یجیگ با اول شعله. میکرد سکوت همه هوی

 دید رو من رنگ یمشک قصر کال و ، اتاق رنگ یمشک یها وارید ، من رنگ یمشک

 . شد هول

  

 به هم اه وقت یبعض یمشک رنگ! ها یستین تو منظورم البته: گفت من من با شعله

 !دیببخش اصال... و دهیم ابهت آدم

 

 . خنده ریز میزد همه

 

 بد ریتاث هم اعصابم یرو یمشک رنگ نیا کنم یم احساس. یگیم درست: گفتم

 زیرا دریل نیسرزم رنگ بهتره دیشا. کرده یعصب آدم هی به لیتبد رو من و گذاشته

 .  کنم عوض رو

 زیرا ردیل نیسرزم که درازه انیسال! شهینم نیا: گفت شده گرد یها چشم با باران

 . یکن عوضش یتون ینم تو. بوده رنگ یمشک

  نوشته؟ رو قانون نیا یک _

 ! دوم زیرا دریل: باران

 .نباشه یمشک نمیسرزم خوام یم و سومم زیرا دریل من. کرده غلط اون خب _

 



 

 

 . نگفت یزیچ و زد یحیمل لبخند باران

 

  باشه؟ یرنگ چه یخوا یم پس: نینگ

 ... خب... خب_

 

 اب که افتاد بنفش و یمشک عالمت به نگاهم کردم یم فکر داشتم که جور همون

 . کردم یم روشن رو توریمان اون لمس با شهیهم

 ! باشه بنفش تونه یم: گفتم زده جانیه

  چطور؟: مینس

 یم. هبنفش و یمشک عالمت نیا. شهیم روشن توریمان نیا با! نیبب رو عالمت نیا _

 . کنم بنفش رو نیسرزم رنگ تونم

 . هیمشک از بهتر یلیخ بنفش. موافقم آره: شعله

 ! کنمیم درست بنفش و خوشگل لباس هی االن پس ، خب یلیخ _

  جادو؟ با: نینگ

 ! گهید آره _

  

 و فیعرت یصدا با. کردم تصور بنفش و خفن لباس هی ذهنم یتو و بستم رو هام چشم

 و بلوز هی. شدم زده شگفت جهینت دنید از و کردم باز رو هام چشم هیبق دیتمج

 هم اش قهی از یقسمت. بود رنگ سبز هاش نیآست از یقسمت که چرم و تنگ شلوار



 

 

 دفعه نیا و بستم رو هام چشم دوباره! یمشک یها چکمه و بنفش یموها! یصورت

 و هام چشم کردن باز با .کردم بنفش هم هارو درخت یحت و قصر ، نیسرزم رنگ

 یبرا رو معما جواب و روشن رو توریمان. زدم تیرضا سر از یلبخند اطرافم دنید

 : گفتم ها بچه به رو. فرستادم سوزان

  

 !میبر یکیتار یها لرد قصر به دیبا که دیش آماده  االن. شد خوب حاال _

 

 . ندارم اعتماد سوزان به من: دیپرس ترس با شعله

  م؟یدار ما که نه _

  ؟یچ من اما. دیشناس یم رو اون شما حداقل ، خب+ 

 ! تو نه کنم مذاکره باهاش قراره من. یبشناس رو اون حتما که ستین ازین _

 

 .  میرفت یراه هفت وسط به باهم. نگفت یزیچ گهید شعله

 

  خواد؟ینم ییهوا و آب رییتغ و دردسر همه اون بازم نکهیا: گفتم ناله با

 یم دردسر همه نیا یرا قصر به رفتن یبرا فقط! بابا نه: گفت و دیخند باران

 . خواد

 !شیآخ _

 



 

 

 زا بعد. کردم تصور رو یکیتار یلردها قصر ذهنم یتو من و میگرفت رو هم دست

. دمید یکیتار یلردها قصر یرو روبه در رو خودمون شد جادیا که یدیشد گردباد

 : کرد متوقفم رو من بالکن یباال از سوزان یصدا که برم جلوتر خواستم

 

 دمب ورود اجازه شما به تونم ینم که متاسفم! دیاومد خوش ، دوستان سالم: سوزان

 ! عبور رمز هی. خواد یم رمز قصر نیا به شدن وارد چون

  معما؟ بازم _

 ! بله: گفت و زد یچشمک سوزان

  ه؟یچ خب _

. رداو برات رو ایدن خبر نیبهتر و کرد خوشبختت که تو یزندگ در یشخص کی+ 

 خودت از یلحظات که شد باعث و اورد برات رو ایدن خبر نیبدتر که یشخص کی

 کی. شد بارت فالکت یزندگ شدن بهتر و تو رییتغ باعث که یشخص کی. یش متنفر

 یصشخ کی. ینکرد دفاع پدرت از اصال تو یول رسوند بیآس پدرت به که یشخص

 یشخص کی. کرد رفتار جوانمردانه اما کنه استفاده سوء تو یسادگ از تونست یم که

 یوت که یشخص کی. بشه تر خراب پدرت و تو ونهیم که کنه یکار بود کینزد که

  ه؟یک شخص اون! یبش ها کوچه آواره نذاشت و داد پناه بهت خودش خونه

 

 برخ نیبهتر که یکس داده؟ آزارم هم و کرده کمکم هم که هیک اون. موند باز دهنم

 ــه؟یک ه؟یک ه؟یک اون... ایخدا ه؟یک اورده برام رو ایدن

 



 

 

 ! دیشــ خفه: زدم غیج

  چته؟ تو: گفت تعجب با باران

 . کنم فکر خوام یم! دینزن حرف فقط: گفتم ادیفر با

 ! شدن خفه تعجب کمال در و

  

 پدرم با که بود مون هیهمسا همون یعنی رسونده؟ بیآس پدرم به حاال تا یک

 همب ش خونه یتو حاال تا یک! یخوب نه داشته شر همش اونکه! بابا نه شد؟ دعواش

 .  نکنم فکر! دونم ینم شدم؟ آواره حاال تا مگه اصال! یچکیه داده؟ پناه

 

 خراب رو پدرم و من ونهیم اون! بابا نه ؟یسرس داده؟ رییتغ رو من یزندگ یک

 کرده؟ اررفت جوانمردانه یول کنه استفاده سوء میسادگ از تونسته یم یک! نه کرده؟

 !بوده ادوارد نکرده بد بهم که یپسر تنها! نه... یول! یچکیه ، خب

 

 ودب هاگوارتز نامه هم نیبدتر! هاگوارتز نامه... ایدن خبر نیبهتر! ادوارد! خودشه

 اون اوردن با ادوارد. شم متنفر خودم از جادوگرم نکهیا از یلحظات شد باعث که

 .  شد میزندگ شدن بهتر و رییتغ باعث نامه

 

 .  بود اون با حق چون نداشتم شیکار من یول کرد هوشیب رو پدرم ورد با اون

 .  ردک رفتار جوانمردانه اما کنه استفاده سوء ازم دیدزد رو من یوقت تونست یم اون



 

 

 یقتو. بخورم یحساب کتک هی بابام از بود کینزد مون خونه به ادوارد بردن بخاطر

 .  داد راه ش خونه به رو من یمهربون با ادوارد دادم انجام رو هاگوارتزم یها دیخر

 ! شهیم جور کامال! خودشه

  

 . "ادوارد" شهیم عبور رمز: گفتم سوزان به و کردم باز رو هام چشم یخوشحال با

 !داخل دییبفرما. دیکن باز رو در: گفت و زد قهقهه سوزان

 

 به یخدمتکار ییراهنما با. میشد قصر وارد یا روزمندانهیپ لبخند با و شد باز در

! اشتد قرار معروف بالکنِ اون راست سمت که میرفت مانند سالن یاتاق و باال طبقه

 : گفت و رفت بود سالن وسط که یلیطو زیم سمت به سوزان

  

 . نیاومد خوش! نییبفرما: سوزان

  ؟یجنگ یم ما با چرا! مطلب اصل سر رمیم مقدمه بدون خب: گفتم و نشستم

 . دارم ازین مردمت به چون: گفت و زد یلبخند سوزان

  مردمم؟: گفتم تعجب با

  ه؟یچ دیسف یها لرد و یکیتار یلردها جنگ خیتار یدون ینم که نگو+ 

  بدونم؟ دیبا _

 یلیخ یلیخ یها زمان در! بگم دیبا نکهیا مثل خب یول. ستین هم یاجبار خب+ 

 مردم. داشتن یبیعج یروهاین هردو که بودن ینیچ برادر کی و خواهر کی میقد



 

 

 و خواهر اون. کردن شون بردن نیب از به یسع و دونستن یم جادوگر هارو اون

 یها نیسرزم به ها اون. کردن فرار بودن مرده ها قبل مادرشون و پدر که برادر

 قدرت چون. کردن دایپ رو خودشون مثل یافراد اونجا در و کردن فرار ییاروپا

 و بود یاهیس خواهر قدرت. افتاد اختالف ها اون نیب بود متفاوت برادر و خواهر

 دیشد ینزاع و دعوا با اونها! احمقانه یها یمهربان و بود مهر برادر قدرت اما شکوه

 که هنوز برادر و خواهر اون یبعد و یبعد یها نسل. کردن جدا هم از رو راهشون

 .جنگن یم باهم هنوزِ

 

 ! دیسف یلردها گنیم برادر اون نسل به و یکیتار یلردها گنیم خواهر اون نسل به

  داره؟ ما نیسرزم به یربط چه نیا خب؟ _

 رو ها اون نیا و دارن یشتریب مردمان و شتریب طرفداران دیسف یلردها+ 

 استفاده شما نیسرزم مردم از ما. میدار یکمتر طرفداران ما اما کرده تر قدرتمند

 گهید دایب در ما تصرف به شما نیسرزم اگه. میریگ یم خدمت به رو اونها و میکن یم

 کمک وننت یم و هستن قدرتمند یلیخ شما نیسرزم افراد چون میستین سرباز نگران

 . بکنن ما به یبزرگ

  بدم؟ نجات رو نمیسرزم مردم که بکنم تونم یم کاریچ _

 . یاریب ریگ سرباز برام نتیسرزم مردم تعداد به+ 

  ؟ییها سرباز چجور _

 رورش یها جادوگر یتون یم: گفت جانیه با بود لحظه نیا منتظر انگار که سوزان

 ! نایا و هاگوارتز ، دونمیچم. جادوگرها نیسرزم از یکن جمع برام رو



 

 

  نکردن؟ قبول اگه _

 . ادیم خوششون یکیتار یلردها از شرور یجادوگرها! شرور گفتم که کن دقت+ 

  ؟یکن ینم رو نکاریا خودت چرا _

 . ذاره ینم مرگ جوخه چون+ 

  ذاره؟ ینم چرا _

 ادیپ یدسترس شرور یجادوگرها به و میکن دایپ یادیز طرفداران ما اگه چون+ 

 هب رو یعاد یها انسان یایدن جمله از جهان تمام و شکست رو دیسف لردان میکن

 . میاریم در خودمون تصرف

 و جادوگرها یایدن به کنم رو کار نیا اگه. کنم رو نکاریا تونم ینم هم من پس _

 . کردم انتیخ همه و ها انسان

 بده ننشو بارم کی یحت شده. خودته با میتصم: گفت یا شرورانه لبخند با سوزان

 ! هیبق نیسرزم نه یخودت نیسرزم طرفدار که

 . کنم ینم رو نکاریا بازم یبباف مزخرف که هرچقدر _

  ؟یکن یم کاریچ نتیسرزم نجات یبرا پس+ 

 . جنگم یم تو با _

 ! یتون ینم: سوزان

 . شترهیب تو از یلیخ که من قدرت چطور؟ _

 . کنم یم نابود رو آذرخش یبجنگ من با یبخوا اگه+ 

  توئه؟ دست مگه آذرخش؟ ؟یچ _



 

 

 ! منه دست که بله: گفت و دیخند سوزان

 . یکن دایپ یدسترس بهش یتون ینم تو ممکنه؟ چطور: گفتم زده رتیح

 ! تونم یم اوما کمک با+ 

 ! لعنت! اوما تو به لعنت: گفتم لب ریز

  

 !دیرس ذهنم به یفکر هی کهوی یول

 

 ! شیبشکون یتون یم: گفتم سوزان به رو

  بشکونمش؟: گفت تعجب با سوزان

 . بسازم گهید یکی تونم یم! زمیرا دریل هی من. آره _

 فراموش رو اون نکنه ؟یکن کاریچ یخوا یم رو برادرت: گفت اخم با سوزان

  ؟یکرد

  

 ! کردم فراموش رو رضایعل اصال. زد خشکم

  

  کجاست؟ برادرم: گفتم ادیفر با

 وماا از رو سراغش "یکیتار یها یوحش" کافه یتو یتون یم: گفت قهقهه با سوزان

 . گهیم بهت رو یمهم یها حرف اوما اونجا درضمن. یریبگ



 

 

  ؟ییها حرف چه _

 ! خوانده مادر یعصا درمورد ، مثال+ 

  ه؟یچ خوانده مادر یعصا _

. دیکن ییراهنما رو ها مهمون ، ها نگهبان! یکن قیتحق اش درباره یتون یم+ 

 ! برن که وقتشه

  

 یلردها قصر. کردن ییراهنما قصر رونیب تا مارو و شدن داخل نگهبان چند

 . میبرگشت نییزیرا نیسرزم به و ترک رو یکیتار

 و رفتم قصرم کتابخانه به هم من. رفتن خودشون یها قصر به ها حاکم از کدوم هر

 !کردم دایپ گشتن ها ساعت از بعد. گشتم جادو یعصا اسم با یکتاب دنبال

 

 همه خوندم یم هم یهرچ. بخونمش تا کردم بازش و گذاشتم زیم یرو رو کتاب

 از بعد. هیچ کاربردش که گفت ینم و بود عصا خچهیتار همش و بودن مزخرف

 تهنوش کتاب از یقسمت در. دمیرس خواستم که یزیچ به باالخره خوندن ها ساعت

 : بود

  

 زیانگ شگفت و جادو یعصا واقع در است خوانده مادر به متعلق که جادو یعصا "

 یم صدا خوانده مادر را مادر آن ها زیرا دریل گرید که است زیرا دریل نیاول مادر

 در لرزه به را جهان تمام تواند یم که است قدرتمند یقدر به عصا نیا. کنند

 یصاع از استفاده با و خوانده مادر لهیوس به زین نییزیرا نیسرزم واقع در. اوردیب



 

 

 زیرا دریل تا آورده دیپد را زیرا دریل نیسرزم خوانده مادر. است شده ساخته جادو

 اهلش نا دست به اگر عصا نیا. دهد پرورش نیسرزم آن در را زهایرا گرید اول

 یم زیار دریل کی تنها را عصا نیا. بکشاند یرانیو به را جهان کل تواند یم فتدیب

  "!ریز ورد خواندن با هم آن کند دایپ تواند

  

. بمونه یمخف بذارم و نرم عصا دنبال فعال بهتره. بود نوشته کتاب نییپا که یورد و

 یکم برم بهتره. دونم ینم بگه؟ بهم عصا مورد در خواست یم یچ اوما یول

 .برم اوما سراغ فردا تا کنم استراحت

 

 تغل خواستم. شدم داریب خواب از خورد یم صورتم به که یخنک مینس احساس با

 رو برادرم سراغ و اوما شیپ برم دیبا. افتادم اوما ادی که بخوابم دوباره و بزنم

. مزد عقب بودن خورده گره بدجور که رو موهام. نشستم اخم با! یلعنت اَه. رمیبگ

 بود دهش ام یرسم لباس ییجورای که خفنم و بنفش لباس و شستم رو صورتم و دست

 از. رمیم اوما دنید به من که فرستادم امیپ ها حاکم همه یبرا ساعتم با. دمیپوش رو

 آدرس عالوه به مامور و. دمیپرس رو یکیتار یها یوحش کافه مکان ارتباط مامور

 از رت شیب البد! هه! خدمته شیپ هی کافه اون در اوما! گفت بهم یبیعج زیچ کافه

 .  نداشته یا دهیفا نیا

  

 افهک اون آدرس به و خارج نییزیرا نیسرزم از احضار مثلث از استفاده با و ییتنها

 ور کافه درب محکم دستم دو با. زدم پوزخند و کردم نگاه داغونش دربِ به. رفتم

 نگاه دکر یم ییرایپذ ها یمشتر از بند شیپ هی با که اوما به پوزخند با و کردم باز



 

 

 درب به چشم ریز از و داد هل یمشتر یبرا زیم یرو رو ییغذا ینیس اوما. کردم

 . دید رو من که کرد نگاه کافه

  

 ! طرف نیا از ، تنها ، بازنده: گفت ، داشت رو من دنید انتظار انگار که یجور

  

 یندلص پا با اوما که برداشتم قدم یصندل سمت به. کرد اشاره کنارش یصندل به و

 اوما اما. کردم نگاه اوما به بدجور و گرفتم رو یصندل عیسر. داد هول طرفم رو

 هام دست .نشستم و گذاشتم عکس بر رو یصندل. کرد نگاهم نهیس به دست و دیخند

 .  گذاشتم هم یرو و دادم هیتک یصندل لبه به هم رو

  

  کجاست؟ اون: گفتم و زدم زل اوما به

  

 .  انداخت زیم یرو و دراورد رو بندش شیپ اوما

  

 من از یزیچ تو نکهیا. داشتم رو نیا یایرو ، یدون یم: گفت یا مسخره حالت با

 ! یبخوا

 یحت یرفت یوقت از! یدید یم رو من یایرو که جالبه برام: گفتم یخونسرد با

 . بودم نکرده فکر بهت کبارمی

  



 

 

 .  دیکوب زیم یرو محکم و شد یعصبان اوما

  

 یصدا با! یدار رو خودت نقص یب یزندگ ، مشخصا: گفت یا زده حرص لحن با

  نداره؟ ینقص یب یزندگ: گفت یتر بلند

 ! کن شروع. هست ما نیب یا یریدرگ اگه ، نیبب: گفتم حوصله یب

 ...نهیا قرار: گفت و شد خم زیم یرو اوما

 گذاشت زیم یرو زورمشت حالت به رو دستش ، نشست من یرو به رو یصندل یرو

 . بره که آزاده ، یببر تو اگه: داد ادامه و

  

 افراد هیبق. گذاشتم زیم یرو رو دستم و زدم یلبخند! میبد مسابقه خواست یم! هه

 یم نگاه ما به عالقه با و شدن کینزد بودن یکیتار یلردها یها نوچه همه که کافه

 . بود گرفته حرصش من یخونسرد از هم اوما. کردن

  

  اد؟یم رمیگ یچ ببرم من اگه یبدون یخوا ینم: گفت طنتیش با اوما

  ؟ینیب یم ایرو یدار هنوز: گفتم یخونسرد همون با

  

 . میگرفت رو هم دست محکم اوما و من

  

 ! 1 شماره با: گفتم



 

 

 ! کی: اوما

 ! دو _

 ! سه: اوما و من

  

 از اوما. کردم شتریب رو دستم فشار. بودم خونسرد همچنان من و دیخند یم اوما

 قدرتم یقاط هم جادو یکم. نداشت ترکز بُردن یبرا که بود اومده در حرصش بس

 بود شده هول اوما. کردم تماشا رو زیم به اوما دست شدن کینزد ذره ذره و کردم

 . زد رو آخر ریت اوما... اما و. کنه کاریچ دونست ینم و

  

 ! یاریم برام رو جادو چوب ، ببرم من اگه: گفت اوما

  

 بود؟ نیا بزنه قراره اوما که ییها حرف از سوزان منظور ؟یچ یعنی. شدم هول

 اوما و دیچسب زیم به دستم و خورد بهم تمرکزم زدن بهم چشم کی در و... آخه

 !  شد برنده

 

 هم اوما. مکرد تماشا رو باختنم فقط و نگاه بود دهیچسب زیم به که دستم به! رفتم وا

 رو لبم تیعصبان با! زدن دست براش کافه افراد همه و دیپر باال یخوشحال با

 . فشردم

  



 

 

 ، برگرده پسره یخوا یم اگه حاال: گفت من به و شد خم زیم یرو یروزیپ با اوما

 . اریب برام رو خوانده مادر یجادو چوب

  

 .  رفت و برد عقب رو موهاش ، شد بلند

  

 اب یتون یم( داد ادامه و شد خم سمتم) یارین اگه و: گفت و برگشت راه وسط اما

 ! یکن یخداحافظ جونت پسر

  

 تادفرس بوس یا مسخره حالت با اوما. نگفتم یزیچ یول کردم نگاه بهش زده حرص

 .رفت شمیپ از ناز با بعد. داد تکون یبا یبا حالت به رو دستش و

 

 تیوضع مورد در بتونم دیشا تا زدم قدم یکم. شدم خارج کافه از و شدم بلند آروم

 به ور قدرتمند یعصا اون شهیم مگه کنم؟ کاریچ دیبا حاال. کنم فکر اومده شیپ

 چطور ؟یچ برادرم اما بشه؟ نابود ایدن کل و بده سوزان لیتحو بعد که بدم اوما

 .مونده زنده که امِ خانواده عضو تنها اون شم؟ الیخیب رو رضایعل تونم یم

 

 هشب ممکنه هاست اون دست رضایعل یوقت یول کنم نابود رو همشون بتونم دیشا

 چونم؟یبپ رو اوما بتونم که هست یراه! شونه گروگانِ اون باشه یهرچ. بزنن بیآس

 ونبهش گهید یعصا هی تونم یم! خودشه... آره بدم؟ بهشون گهید یعصا هی مثال



 

 

 یم راحت ؟یچ کنن امتحانش دادم رو عصا که لحظه همون بخوان اگه... اما. بدم

 فه

 

 از مثال ؟یچ بدم نباشه مادرخوانده یعصا که ییجادو یعصا هی اگه پس. من

 ! خودشه! جادوگرها یعصاها

  

 همه که فتمر کارم اتاق به. رفتم قصرم به و برگشتم نییزیرا نیسرزم به یخوشحال با

 دمکر باز رو اتاقم در که نیهم اما. بگم بهشون رو جهینت و کنم احضار رو ها حاکم

 : مگفت و شدم وارد تعجب با. بودن من منتظر که دمید رو باران از ریغ ها حاکم همه

  

  ن؟یبود من منتظر _

 . آره: گفت یا گرفته یصدا با نینگ

 ... با من. بگم رو مذاکره جهینت خواستم یم! خوب چه خب _

 .  میبگ بهت یزیچ هی دیبا: گفت و دیپر حرفم وسط مینس

  ؟یچ: گفتم تعجب با

 . داد قورت رو حرفش و... باران: شعله

   کجاست؟ باران شده؟ یچ دیبگ زود: گفتم و بردم باال رو صدام

 ! مرده باران: گفت و افتاد هیگر به نینگ

  



 

 

  گه؟یم داره یچ نیا. شدم شوکه

   

  گرفته؟ تون یشوخ شما؟ نیگ یم نیدار یچ: گفتم و زدم ادیفر

 هی یراب احمق توئه که یموقع! کشتنش. مرده باران گمیم: گفت و زد ادیفر هم نینگ

 و ردک شورش آشغال یصحرا اون یرفت انتکاریخ کثافت اون شیپ احمقانه مذاکره

 ره بخاطر رو نیسرزم هی که یاحمق انقدر توهم. کرد نابود رو زیرا واتر نیسرزم

 مهمعلو پس؟ یداشت یچ انتظار. یگذاشت حاکم بدون مدت همه نیا یمزخرف لیدل

 رممتنف ، یهست متنفرم ازت. کنن یم تالش یعوض اون نجات یبرا صحرا مردم که

 ! یخیتار زیرا دریل نیبدتر تو! یهامون یبدبخت تمام عامل که

  

 نیا اب دونستم ینم. بود شده هام چشم پر اشک. رفت رونیب اتاق از تیعصبان با و

 . کنم کاریچ مشکل همه

  

  کجاست؟ صحرا: دمیپرس بغض با

 رو مردمش تمام زیرا واتر نیسرزم مردم شتریب عام قتل از بعد: داد جواب شعله

 یلیخ اون! سوزان یبرا آماده یها سرباز. رفت نییزیرا نیسرزم از و برداشت

 الیخ با و کرده فرار که هم حاال. کرده عام قتل رو شهر هی و فرار زندان از راحت

 فرار آماده رو شهرش تمام تو دماغ ریز صحرا. رفته یکیتار یلردها شیپ راحت

 که وهمت و یبر رونیب نییزیرا نیسرزم از تو که بود یوقت منتظر فقط و بود کرده



 

 

 تو و احمق بوده نقشه ش همه. یکرد عمل ها اون خواسته به برادرت بخاطر

 !!!یدینفهم

  

 رو لبم و شدم خم زیم یرو. گذاشت تنها رو مینس و من و رفت رونیب هم شعله

. زدم ارز و گذاشتم زیم یرو رو سرم. شکستم و وردمین طاقت. نکنم هیگر تا دمیگز

   ؟تیموقع نیا تو من کنم کاریچ زجر؟ چقدر درد؟ چقدر ؟یبدبخت چقدر ایخدا آخه

 

 یول فشرد رو هام شونه. اومد سمتم و شد بلند مینس. بود دنیترک حال در مغزم

 و جیگ یآدم شدم هم من. کرد ترک رو من هم مینس قهیدق چند از بعد. نگفت یزیچ

 !بزرگ مشکل نیا یبرا یحل راه فکر به تنها

 

. فتمر داشت قرار دَرِش انهیرا که یاتاق به. شدم بلند مصمم و دمیکش یقیعم نفس

 : گفتم انهیرا به بلند یصدا با. کردم روشن رو انهیرا

  

  ز؟یرا واتر نیسرزم یبعد حاکم _

  

 هیک احطر نیبهتر نکهیا درمورد نوشته یکل و داد نشون یخال عکس قاب کی انهیرا

 شونن یویا نام به و یآب یموها با بایز نسبتا یدختر عکس بعد! مزخرفات نیا...  و

 براش رو جادو یعصا خوام یم که فرستادم اوما ساعت به یامیپ انهیرا با. داد

 و ییجادو کامال ییایدر ساحلِ در اونم که اوما از آدرس گرفتن از بعد. ارمیب



 

 

 ته از رو هاگوارتزم یعصا و رفتم اتاقم به. کردم خاموش رو انهیرا بود انهیمخف

 مخصوص یوردها خوندن به کردم شروع. گذاشتم زمیم یرو و برداشتم کمدم

 .  بودم خونده ام کتابخونه یها کتاب یتو که جادو چوب کردن احضار

  

 هوی هک کردم نگاه اطرافم به دهیترس. اومد در لرزه به قصر تمام! نه... اتاق تمام هوی

 ماطراف غبار و گرد از. شد آروم زیچ همه بعد و ختیر نییپا اتاقم سقف از یقسمت

 سقف وسط شکل مثلث یسوراخ شد کم غبار و گرد یکم یوقت. کردم سرفه تند تند

 اتمام آسمان هوی اما. دمید رو آسمون و رفتم سوراخ ریز به تعجب با. دمید اتاقم

 .  کردم یم نگاه اتاقم سقف و آسمان به شده گرد یها چشم با. شد یمشک

  

 و بزرگ نقطه. کردم زیر رو هام چشم آسمان وسط رنگ دیسف یا نقطه دنید با

 اتاقم فسق به که دمید ناتیتزئ و دیمروار یکل با یدیسف یعصا بعد و شد بزرگتر

 و هوی. گرفت قرار دستم کف آروم جادو یعصا بعد و. شد یم تر کینزد و کینزد

. ودب برگشته عقب شکل به اتاقم سقف و دیناپد غبار و گرد تمام تعجب کمال در

 .  دادم ورود اجازه بعد و کردم میقا تختم ملحفه ریز رو عصا. اومد اتاقم در یصدا

  

  خوبه؟ حالتون ، سرورم: گفت و شد وارد یخدمتکار

  اومده؟ شیپ یمشکل ، آره _

 یبو هنوز. گذشت قصر تمام از یادیز العاده فوق ییجادو یروین االن نیهم+ 

 .  ردنک وارد یبیآس شما به هامون دشمن نکنه نمیبب خواستم یم. شهیم حس جادو



 

 

 . بودم مبارزه نیتمر حال در من. نباشن نگران بگو همه به _

 . سرورم چشم: گفت تعجب با خدمتکار

  

 یصاع جادو با. گرفتم دست به رو جادو یعصا و دمیکش یراحت نفس. رفت رونیب و

 رو هاگوارتزم

 

 یعصا. کردم یمخف کمدم ته در رو جادو یعصا. اوردم در جادو یعصا شکل به

 و مخصوص ورد خوندن با. شدم خارج قصرم از و میقا کتم بیج داخل رو هاگوارتز

 نییزیرا نیسرزم از میخوند یم نییزیرا نیسرزم از شدن خارج یبرا که یسخت

 لداخ رو خودم هوی. رفتم بود فرستاده اوما که یآدرس به پورت تله با. شدم خارج

 قبع به اوما یصدا با. برد تنم به یلرز سرما سوز. دمید یطوفان یایدر با یساحل

 . برگشتم

  

 ! زیعز زیرا دریل به به: اوما

  کجاست؟ برادرم _

 . بدم نشونت ایب: اوما

  

 همراه. میدیرس یکشت هی به رفتن راه قهیدق 01 از بعد و افتادم راه اوما دنبال به

 از ریشمش با بودن سوزان یها نوچه اکثرا که اوما افراد و شدم یکشت سوار اوما

 .  بودن شده زونیآو اطرافم یها بادبان



 

 

  

  کجاست؟ برادرم: دمیپرس دوباره

  کجاست؟ جادو یعصا: اوما

  

 من. اومد جلو اوما. زد برق اوما یها چشم. دادم نشون و اوردم در بمیج از عصارو

 . گرفتم اوما سمت رو عصا و رفتم جلو هم

  

 یم ؟یکن ینم امتحانش چرا. آسونه یلیخ! کن صبر: گفت کرد عصا به ینگاه اوما

 !نه ای کنه یم کار مینیبب میخوا

 

 منتظر ااوم. رفتم یکشت لبه به. دمیچرخ و گفتم یا باشه. کردم اوما افراد به ینگاه

 تونهب و نباشه ساده یلیخ که کنم اجرا ییجادو چه که کردم فکر یکم. کرد نگاهم

. بودن کرده تنش یا مسخره قهیجل که دمید رو اوما سگ هوی. بزنه گول رو اوما

 استفاده ام یزیرا دریل قدرت از. دیرس ذهنم به یفکر هوی... اما گرفت ام خنده

 : خوندم یورد. گرفتم سگ سمت رو عصا و کردم

  

 .  بده رییتغ صحبت به رو کردنت پارس ، رسه یم نظر به چرند که چند هر _

  



 

 

 یِاوما به ینگاه. بود زده زل ما به جور نیهم سگ. چرخوندم یالک رو عصا و

 . برگشتم سگ سمت به و کردم منتظر

  

 ! سگ کن صحبت: گفتم زده حرص

  رسم؟ یم نظر به چاق قهیجل نیا تو: گفت سگ هوی

  

 !  که نبود کن ول نفهم سگ حاال. زدم لبخند من و کرد تعجب اوما

  

  داره؟ کلوچه با کنیب یکس: گفت دوباره

  

 : گفت و کرد دراز رو دستش ، جلو اومد اوما. دنیخند یروزیپ با افرادش و اوما

  

 ! من به بده رو جادو یعصا: اوما

 ! من به بده رو رضایعل: گفتم و کردم دراز رو دستم هم من

  

 . نیاریب رو برادرش: گفت و زد یا زده حرص لبخند اوما

  



 

 

! نییاپ سرش و بود بسته هاش دست. اوردن رونیب یکشت نیکاب داخل از رو رضایعل

 یکم. موند ثابت من یرو نگاهش هوی. کرد اطرافش به ینگاه و اورد باال رو سرش

 : زد ادیفر بعد کرد دقت

  

 . کن کمکم الیل! کمک الیل! الیل: رضایعل

  

. دادن اوما به و کردن باز رو رضایعل یها دست. اوردن اوما و من سمت رو رضایعل

 اوما دست یتو رو عصا. کرد دراز سمتم رو دستش و گرفت رو رضایعل قهی اوما

 ودمخ سمت رو رضایعل هم من و برد رو عصا اوما. گرفتم رو رضایعل دست و گذاشتم

 .میشد خارج یکشت از و میدیدو هم با. دمیکش

 

 من سمت هب تیعصبان با و هیتقلب عصا بود شده متوجه که کردم نگاه اوما به یا لحظه

 عیسر. کردم خارج ساحل اون از رو رضایعل و خودم و خوندم ورد عیسر. دیدو یم

. میزد یم نفس نفس رضایعل و من. میرفت نییزیرا نیسرزم به و خوندم ورد دوباره

 و بود من آغوش در رضایعل بعد یا لحظه و. میشد رهیخ بهم اومد جا که مون نفس

 یخوشحال سر از که یبغض با و میشد جدا هم از! بود شده ریسراز هم من یها اشک

 . میکرد نگاه بهم بود

 

 یچ اونها کجاست؟ نجایا ه؟یرنگ نیا موهات چرا تو بودن؟ یک اونا الیل: رضایعل

 .  کردن یم جادو مثل... مثل ییکارا هی کردن؟ یم کاریچ یدونست یم بودن؟



 

 

 . دم یم حیتوض بهت رو یچ همه آروم آروم! رضایعل باش آروم _

 . بودن یک اونها بگو پس خب+ 

 ! من دشمن _

  هستن؟ تو دشمن چرا+ 

 . بودن یناراض ها اون که کردم ییکارها من چون _

  هستن؟ یچ ها اون+ 

 . هستن زیرا _

  ؟یچ+ 

 زا یول میجادوگر نوع هی ما همه. نِییزیرا نیسرزم نجایا. زمیرا هی هم من! زیرا _

 . میتر قدرتمند جادوگرها

   ؟یگیم که هیچ مزخرفات نیا+ 

 عهیشا همه اون با ، کردم درست میزندگ طول تمام یتو که یدردسر همه اون با _

 دمآ با من که کنه ینم ثابت بهت خونه از من ییهوی رفتن و ام گرفته جن من که

  دارم؟ فرق یعاد یها

 از رفته شیپ نوع هی من خواهر و دارن وجود گرها جادو کنم باور چطور+ 

  جادوگرهاست؟

  ؟یکن باور که کنم کاریچ _

 . بده انجام جادو+ 

  نجا؟یا _



 

 

 . آره+ 

 . باشه _

 

 رتیح و دیپر جا از رضایعل. کردم ظاهر دستم کف یآب گلوله و اوردم جلو رو دستم

  .گرفتم رو رضایعل یبازوها و کردم دیناپد رو آب گلوله عیسر. رفت عقب زده

  

 ! ستین یزیچ. باش آروم ، یعل _

 . نداره امکان نیا! یجادوگر تو... تو+ 

 که هم ییها اون _

 

 همه هک بدم رو یکتاب بهت تا من قصر به ایب فعال. منن مثل بودن کرده ریاس تورو

 . شده گفته من مورد در زیچ

  ؟یداشت قصر تو مگه تو؟ قصر+ 

 نم چون. دارم االن: گفتم و گرفتم نییزیرا نیسرزم جاده هفت سمت به رو دستم

 . ینیب یم که ام ینیسرزم نیا ملکه

 نیا ملکه دیبا هوی ، یبود بدبخت و ریفق خانواده اون یتو که تو چرا تو؟ چرا+ 

  ؟یبش نیسرزم

 وجود حاال تا که یبیغر و بیعج موجودات همه از. دارم یا ژهیو قدرت من چون _

 . ترم یقو داشته



 

 

 ! مامان نه و بوده نجوریا بابا نه ؟یمند قدرت انقدر چطور تو+ 

 . ستمین بابا و مامان بچه من _

  ه؟یچ منظورت ؟یچ: گفت شده گرد یها چشم با رضایعل

 .  هستن گهید شخص هی من پدر و مادر _

  م؟یستین برادر و خواهر ما یعنی+ 

 اباب و مامان شیپ ینوزاد زمان از من: گفتم و گرفتم رو رضایعل یبازوها دوباره

 خودم یواقع مادر از اما وردهین ایدن به رو من مامان دیشا. شدم بزرگ و بودم

 . میبرادر و خواهر هنوز ما! نه پس. کرده یمادر برام شتریب

 یک بودن گرفته رو من که ییها اون: دیپرس دوباره بعد و کرد فکر کمی رضایعل

  بودن؟

 کارم یراحت یبرا اما نمیسرزم نیا همه ملکه من. قسمته هفت نیسرزم نیا ، نیبب _

 داشت یا روزهیف یموها که یدختر اون. دارن حاکم هی قسمت 7 نیا از کدوم هر

 ادامه رو رنگ یا روزهیف جاده نیا یعنی. آبتابِ نیسرزم حاکم و بود اوما اسمش

 . یرسیم اوما نیسرزم به یبد

  رسه؟یم تو نیسرزم به جاده کدوم پس+ 

 ! بنفش جاده نیا _

  شونه؟ نیسرزم همرنگ موهاشون ها حاکم همه+ 

 ! نیسرزم اون مردم هم و ها حاکم هم. آره _

  چرا؟+ 



 

 

  !من قصر به میبر بهتره نظرم به االن خب. شنیم شناخته تر راحت ینجوریا _

 .میبر ، باشه+ 

 

 قد اشه چشم رضایعل. میدیرس من قصر به و میشد رد رنگ بنفش جاده از رضایعل با

 و ومدا جلو یخدمتکار. میرفت قصر داخل به و دمیکش رو دستش. بود شده ینعلبک

 : گفت

  

 ! من یبانو دیاومد خوش: خدمتکار

 شونیا از شاه هی حد در که باشه حواست. هستن من برادر آقا نیا! ممنون _

. نیدب قرار ارشیاخ در هم رو محافظان نیبهتر و قصر اتاق نیبهتر. نیکن ییرایپذ

  گفتم؟ یچ یدیفهم

 ! من یبانو بله: گفت و کرد نگاه رضایعل به تعجب با خدمتکار

 ! یشد آدم: گفت و کرد من یسرتاپا به ینگاه هی رضایعل

 ! رضایعل زهرمار: گفتم شده گرد یها چشم با

 ! بـابـا نـه. ازت رنیگ یم فرمان ، یدیم دستور: گفت و دیخند رضایعل

 ! رضـایعل: گفتم دیتهد با

 ! خنده ریز زد بعد و ن؟ییزیرا نیسرزم ملکه بله: رضایعل

 ! لطفا باش انسان رضایعل _

 . خدا به سخته: رضایعل



 

 

 ! یخواست خودت ، نیبب _

  

 رقص کل یتو دنبالش. دنیدو به کرد شروع و گرفت رو منظورم عیسر رضایعل

 . میستادیا میافتاد نفس از یوقت. دمیدو

  

 . یبرد خدمتکار اون شیپ رو آبروم! شعوریب: گفتم زنان نفس نفس

 ! بخدا داد حال یلیخ: گفت و دیخند رضایعل

  

 بترسه بلق مثل نکهیا یبجا رضایعل تصورم برخالف که کردم رضایعل به یظیغل اخم

 نقدرا حاال تا یک از. انداخت باال یالیخیب با رو هاش شونه و بشیج یتو برد دست

 گفتم یقبل خدمتکار به که ییها حرف همون و زدم صدا رو یخدمتکار شده؟ پررو

 . گفتم اونم به

  

  نداره؟ وجود پسر نجایا: گفت گوشم در آروم رضایعل

 تونه ینم یپسر چیه اصال. باشن دختر دیبا همه که نهیا نیسرزم نیا قانون. نه _

 ؟یدیپرس یچ واسه حاال. باشه داشته رو قدرت نیا

 

 .نگفت یزیچ یول کرد نگاهم طونیش رضایعل

 



 

 

  ؟یکن یم ینجوریا چرا چته؟: گفتم اخم با

  گه؟ید دخترن همه: گفت طونیش رضایعل

  

 .  گرفتم رو منظورش

  

 ! رضایعل بکش خجالت: گفتم و دمیکش غیج

  

 به کرد شروع عیسر و! موال به عاشقتم: گفت و دیکش رو خدمتکار دست رضایعل

 . دنیدو

 ! نرسه بهت دستم مگه: گفتم و زدم داد

  

 چه .موندم رضایعل دیجد فاز تو اصال. رفت خدمتکار همراه و کرد یبا یبا رضایعل

  .کردم برقرار یریتصو تماس سوزان با. رفتم انهیرا سراغ! یهـ! شد بزرگ زود

  

 . سالم: گفتم

 . کنم ینم فراموش رو کارِت نیا! یزد کلک تو: گفت تیعصبان با سوزان

 . بمونه ادتی ابد تا خواد یم دلم. یکن یم یخوب کار:گفتم یخونسرد با

 ! باش مطمئن. کنم یم هیتنب رو تو+ 



 

 

. ستین تو شیپ خانوادم یاعضا از کدوم چیه گهید. یبکن یتون ینم یکار چیه _

 . بدم شکستت راحت یلیخ مبارزه با تونم یم حاال

 یمن معما بهت گهید من! یخواست خودت: گفت و زد یزیآم طنتیش لبخند سوزان

 . دم

  ه؟یچ شما دیجد روش پس! جالب چه: گفتم و گذاشتم زیم یرو رو هام آرنج

 ! مبارزه+ 

 ! یخور یم شکست که یدون یم خوب خودت _

  ؟یمطمئن+ 

  کجا؟ ؟یک _

  ؟یبدون یخوا ینم رو طشیشرا+ 

  خب؟ _

 . یارینم خودت همراه رو کس چیه و یجنگ یم تن به تن+ 

 . ستین یسخت کار _

 ! ینیب یم حاال+ 

  کجا؟ ؟یک _

 . یداد نشون رو بودنت یعوض تو که یساحل همون+ 

 . بودم شما شاگرد! نییفرما یم ینفس شکست: گفتم و دادم سر قهقهه

  



 

 

 رفح یستیرودربا یب. گرفت ام خنده واقعا دفعه نیا. کرد قطع رو اتصال سوزان

 روعش رو مبارزه تا راهم یتو که فرستادم امیپ سوزان یبرا! اعصابش به دمیر بزنم

 پورت تله با و افتادم راه به یعاد نطوریهم پس نداشتم یسالح چیه به یازین. کنم

 هتل هی نیا نکنه که افتادم شک به یا لحظه و بود یخال ساحل. رفتم ساحل به

  ؟!باشه

 اب هم یدختر. شدن ظاهر گهید نفر چند و اوما ، سوزان یمعطل قهیدق چند از بعد

 . بود همراهشون بود پوشونده رو صورتش یرو که قرمز شنل

  

  خب؟: گفتم و رفتم جلو

 ! یکن یم مبارزه دختر نیا با تو: سوزان

 . باشه _

  ه؟یچ طتیشرا خب+ 

 و شآذرخ. یبش نییزیرا نیسرزم کینزد یندار حق وقت چیه گهید ببرم من اگه _

 . یدیم لیتحو بهم هم رو خانوادم جنازه

 . یدیم بهم رو نییزیرا نیسرزم ببرم من اگه و+ 

 . کنم ینم قبول _

  ؟یدیم بهم یچ پس+ 

 هک ییجادوگرها و یبد شکست رو مرگ جوخه کنمیم کمکت و شمیم متحد باهات _

  ؟یخوا ینم یا گهید زیچ. یباش داشته رو یخوا یم



 

 

 ! نه+ 

 . خوبه _

 . دیکن شروع رو مبارزه+ 

  

 یا لحظه. برنداشت رو شنلش اما اومد جلو دختر اون. گرفتم گارد و شدم آماده

 برگشتم عیسر. افتادم نیزم خورد پام پشت به که یلگد با. شد دیناپد بعد و ستادیا

 نکنه... نکنه شد؟ جا به جا عیسر انقدر چطور اون. دمید سرم پشت رو دختر که

  آشامه؟ خون هی اون

  

 قرار آتش از یا حلقه رو دورش. روندم عقب رو دختر اون آب قدرت با عیسر

 رو پام .افتاد نیزم به مرخین با که زدم شکمش به یا ضربه. رفتم سمتش به و دادم

 . کردم جادو آماده رو هام دست و گذاشتم اش نهیس یرو

  

 . نکش رو من! نکن: گفت و التماس با دختر اون

  

 نلش. دمیکش خودم سمت به و گرفتم رو ش قهی. بود آشنا یلیخ صداش... صداش

 نگاه یناز به شوکه! هیناز نیا! من یخدا! یناز! نه... و رفت عقب دختر اون

 .  کردم

  



 

 

  ؟یکرد تعجب: گفت پوزخند با یناز

  تو؟: گفتم من من با

  

 با و دمیکش غیج. کرد فرو گردنم در رو هاش دندون و کرد استفاده فرصت از یناز

 دیشد یزیخونر کتفم. کردم جدا خودم از رو اون زدم یناز شکم به که یلگد

 یناباور با و بود گرفته رو گلوم بغض. بود ریسراز یناز دهان از من خون و داشت

 .بودم شده رهیخ ، کرد یم نگاه بهم پوزخند با که یناز به

 

 یناز از ، بود کرده تار رو دمید که ییها اشک و زدیم چنگ رو گلوم که یبغض با

  چرا؟: دمیپرس

  ؟یدینفهم هنوز یعنی چرا؟: گفت و زد پوزخند یناز

 بهم وت! دمینفهم که معلومه: گفتم بودن شده ریسراز که ییها اشک با و زدم ادیفر

 یداد الیسرف به رو ام خانواده خونه آدرس و یشد متحد دشمنم با ، یکرد انتیخ

 من مگه چرا؟ اما! تو مثل یدوست بخاطر! تو بخاطر همش! ان مرده اونا حاال و

 بودم؟ کرده کارتیچ

 

 پخش که زدم شکمش به یمحکم لگد و دمیدو یناز طرف به حرفم اتمام از بعد و

 و تمخیر یم اشک. زدم مشت تونستم که ییجا تا و نشستم شکمش یرو. شد نیزم

. دمش بلند زنان نفس نفس شد کم تمیعصبان از یکم نکهیا از بعد. زدم یم مشت

 کردم نگاه یناز به نفرت با. ختیر رونیب دهنش از خون یمقدار و زد قهقهه یناز



 

 

 روم به رو و شد بلند یناز. کرد پاک رو لبش گوشه خونِ دست با فقط یناز اما

 .  ستادیا

 

 رو وت شهیهم همه نکهیا از. بودم متنفر ازت شهیهم من: گفت و کرد نگاهم نفرت با

 هوی وت نکهیا از. بودم متنفر داشتن دوست سبزت یها چشم و بلوندت یموها بخاطر

 نکهیا از ، یشد ثروتمند ییهوی نکهیا از ، یکرد دایپ مهربون و پولدار خانواده هی

! نه من اما یبود خاص تو. بودم متنفر هات یژگیو همه از یداشت ژهیو یها قدرت

 تو! یدختر هنوز هات یخرابکار همه وجود با تو و شد ز*و*ا*ج*ت بهم من

... بنداز خودت به نگاه هی. کردن طردم من خانواده یول داشتن دوست ت خانواده

 چیه من و یشد نییزیرا نیسرزم ملکه تو! ینیزم کره یرو فرد نیقدرتمندتر

 من اما یکرد خودت عاشق رو تریپ شده که یروش هر با تو... تو! ندارم یقدرت

 رو ونا شهیهم من که نکرد دقت هم کباری اما دید یم رو تو شهیهم تریپ. نتونستم

. مندمقدرت االن من. بودم تو با که یوقت نه خوشبختم االن من ؟ینیب یم. نمیب یم

 ! بهترم قبل از حداقل اما تو اندازه به نه دیشا

 ؟یمتنفر نبوده خودم دست که ییزهایچ بخاطر من از تو: گفتم و افتادم هق هق به

! کن رفک ؟یکن یم حسادت بودم پشتت یواقع دوست هی مثل شهیهم که یمن به تو

 ربخاط تو که منه ریتقص بکشم؟ رخت به رو ییهوی خانواده نیا شده حاال تا من

 نم و یتریپ عاشق تو که منه ریتقص ؟یداد دست از رو بودنت دختر خودت حماقت

 من هک منه ریتقص کردن؟ طردت خانوادت که منه ریتقص دم؟ینم بهش یتیاهم چیه

 :زدم ادیفر نه؟ تو اما قدرتمندم

 



 

 

  منه؟ ریتقص

 . باشم ینجوریا خوام ینم گهید. بودم تر نییپا تو از شهیهم من: یناز

. شد نابود میزندگ ت احمقانه حسادت بخاطر! یلعنت مرد ام خانواده تو بخاطر _

  ؟یکرد کاریچ یفهم یم

 ! نداره تیاهم برام اصال: گفت پوزخند با یناز

  

 و بودم کرده ضعف. افتادم نیزم به یول کردم دفع رو ش حمله. کرد حمله بهم و

 رو من خواد یم قیطر نیا از! یعوض سوزانِ. بزنم بیآس یناز به تونستم ینم

 !بذارم دینبا. بذارم تونم ینم. بده شکست

 

 شآتش و گرفتم یناز طرف به رو دستم. شدم رهیخ یناز به نفرت با و شدم بلند

 .دیچیپ ساحل تمام در یناز غیج یصدا. زدم

 

 ! برو ایدر طرف به: گفت تیعصبان با سوزان

 

 ذره ذره و گذاشتم آتش از یوارید رو ساحل لبِ. کرد دنیدو به شروع یناز

 فقط اما دیدو یم طرف هر به یناز. کردم تماشا رو یناز شدن جزغاله و سوختن

 یور پا موند یباق استخوانش فقط یوقت. کرد یم تر ور شعله رو بدنش یرو آتش

 .رفتم سوزان سمت به و گذاشتم اش جنازه



 

 

 

 انوادهخ قاتل کشتن که یکرد فکر ذره هی یحت اگه یاحمق یلیخ: گفتم پوزخند با

 ! سخته برام ام

 قرار: گفت و کرد زمزمه ، کرد یم نگاه یناز جنازه به یناباور با هنوز که سوزان

 ! شه نیا نبود

  کجاست؟ آذرخش و خانوادم جنازه _

 ... برات و کنم یم مشخص رو یروز هی: گفت و داد قورت رو دهنش آب سوزان

 ! خوام یم االن نیهم: گفتم و دمیپر سوزان حرف وسط

 ... چطور خب+ 

 . ارشونیب و بره بگو افرادت از یکی به _

 .باشه+

 

 کی گذشت از بعد. شد دیناپد هم شخص اون و کرد اشاره افرادش از یکی به و

 در ، بود دستش در که یآذرخش و تابوت هشت با سوزان مامور یمعطل ساعت

 رو خودم یجلو یسخت به و کردم چک دونه دونه رو ها تابوت. داشت قرار مقابلم

 مبیج یتو و گرفتم رو آذرخش. نکنم هیگر ام خانواده جنازه دنید با که گرفتم

 . گذاشتم

 

 . یشینم نییزیرا نیسرزم کینزد که یبخور یناگُستَستَن مانیپ دیبا: گفتم سوزان به



 

 

 . باشه: سوزان

 یلردها تمام و مردمت تمام و تو مانتیپ به نکردن عمل صورت در که یدون یم _

  شن؟یم نابود یکیتار

 . دونم یم آره: گفت تیعصبان با سوزان

 ! خوبه: گفتم لبخند با

  

. کردم ول رو دستش سوزان خوردن قسم و ورد خوندن با و گرفتم رو سوزان دست

 نیسرزم به و شدم بیغ آذرخش و تابوت با همراه و زدم یروزیپ سر از یلبخند

 .رفتم نییراز

 

 هم رو آذرخش. بذاره یمناسب یجا رو ها تابوت تا کردم احضار رو ارتباط مامور

 ربد نشستم کارم زیم سر نکهیا محض به. گذاشتم خودش یجا در و بردم قصر به

 . شد اتاق وارد رضایعل دادم که ورود اجازه. دراومد صدا به اتاقم

  

 ! عجب چه ؟یگرفت ادی زدن در: گفتم و زدم یلبخند

 ! دهنتو ببند: گفت و رفت بهم یا غره چشم رضایعل

 ! یبست _

 . بازه منکه+ 

 . یبند یم ندهیآ در _



 

 

 . فکرنکنم+ 

 . باش مطمئن _

 . نجایا اومدم که دارم کارت! گهید کن ول اَه+ 

 . شنوم یم: گفتم و انداختم رضایعل یپا تا سر به ینگاه هی

 روگانگ رو من گهید کباری اگه. کنم مراقبت خودم از تونم ینم من... الیل نیبب+ 

  ؟یچ گرفتن

 . رنیگ ینم _

  ؟یمطمئن انقدر کجا از+ 

 . گرفتم قسم ازشون _

 باشم نانسا اگه ، کنم یزندگ تو یایدن یتو بخوام اگه من. ستنین اونها فقط آخه+ 

 ! مونم ینم زنده

  خب؟ _

 . بشم آشام خون به لیتبد بهتره نظرم به خب... خب+ 

  

 . شد هول که کردم نگاه رضایعل به شده گرد یها چشم با

  

 تیلقب یزندگ به و یمون ینم نجایا تو نکهیا اول: گفتم و بردم باال رو صدام تن

 یفیکث موجود به لیتبد که دمینم اجازه بهت وقت چیه من نکهیا دوم. یگرد یبرم

 . یبش ها آشام خون مثل



 

 

 ... اما+ 

 ! رضایعل نباشه حرف _

 میتصم من یبرا یبخوا که یهست یک تو اصال: گفت و شد یعصبان هم رضایعل

 یم که یبدون هم تو خواستم که نهیا بخاطر رمیبگ اجازه ازت اومدم اگه ؟یریبگ

 . برگردم میقبل یزندگ به خوام ینم من... درضمن. کنم کاریچ خوام

 ندهیآ و یبش بیوغر بیعج یاهایدن نیا یقاط توهم که دم ینم اجازه بهت من _

 . یکن تباه رو ت

 . ندارم یا ندهیآ نجایا از رونیب من+

 . یبخون درس دیبا تو! یدار چرا _

 . بخونم درس خوام ینم من+ 

 ! یمجبور اما _

  کنه؟ یم مجبورم یک+ 

 ! من _

 در یازب قلدر من سر انقدر که یستین هم میواقع خواهر یحت تو! یستین یچیه تو+ 

 ! یاریم

  

 ! زده یحرف چه شد متوجه رضایعل ، رضایعل یرو ام شده خشک نگاه با

  

 . نداشتم یمنظور من... من: گفت زود



 

 

 ! رونیب _

 ... کن باور+ 

 !رونیب: زدم ادیفر

 

 از و گذاشتم زیم یرو رو سرم. رفت رونیب آروم و انداخت نییپا رو سرش رضایعل

 نیا با من کنه؟ ینم درک رو من کس چیه چرا. فشردم بهم رو هام چشم یخستگ

 یِناز لمث یکی. کنه کمکم که دارم ازین نفر کی به دایشد. ارمینم دووم مشغله همه

 موندهن برام رضایعل جز میرانیا اقوام از کس چیه گهید! یناز تو دست از آخ! یلعنت

 .رهیم رژه مخم یرو یجور نیا اونم که

 

 وارد نینگ دفعه نیا و دادم ورود اجازه. اومد در صدا به اتاقم یِلعنت دربِ دوباره

 .شد

 

  ؟یکرد ما از یادی خبر؟ چه ، سالم: گفتم و زدم یلبخند

 ! یستین شما یول میکن یم شما از یادی شهیهم ما: نینگ

  منظور؟ _

 نیا تو... مطلب اصل سر رمیم راست و رک پس بزنم حرف هیکنا با خوام ینم+ 

  چته؟ روزها

  ؟یچ یعنی _



 

 

 . ینییِزیرا نیسرزم از خارج و یستین میریگ یم رو سراغت وقت هر+ 

 . دادم یم انجام دیبا که داشتم ییکارها _

  ؟ییکارها چه+ 

 . نداره یربط تو به نایا یول کنم دلخورت خوام ینم ، نینگ نیبب _

 هم با نقدرا ما یعنی. میکن کمکت که بگو شلوغه سرت یلیخ اگه. مینگرانت ما آخه+ 

  م؟یا بهیغر

 . بود یشخص مشکالتم آخه. نه _

  مثال؟+ 

 . برادرم نجات یبرا یکیتار یها یوحش کافه به رفتن همون مثل _

  ؟یبود کجا امروز بگو فقط: گفت و فشرد بهم رو هاش چشم نینگ

  چطور؟ بگم نخوام اگه _

 . شمیم دلخور ازت حتما یول کارم یپ رمیم. یچیه+ 

 . نبود یخاص زیچ آخه _

 . بگو لطفا+ 

 . باشه خب یلیخ _

  

 .شدیم گردتر و تر گرد لحظه هر نینگ یها چشم و کردم فیتعر رو ماجرا

  



 

 

  ؟یکرد پنهون رو یمهم نیا به مسئله تو: نینگ

 . ام خسته و برگشتم مبارزه از تازه آخه _

 . میریبگ بزرگ جشن هی واقعه نیا یبرا دیبا که ریبگ نظر در هم رو نیا+ 

 !نه فعال _

 چرا؟+ 

 . میریبگ جشن بعد کنم نابود رو یکیتار یلردها تمام اول خوام یم _

  ؟یچجور+ 

 . کنم فکر مورد نیهم در خواستم یم _

  ؟یدینم لیتشک جلسه هی چرا خب+ 

 . ندارم یگروه کار حوصله _

 . یزیگر جامعه یلیخ: گفت یشوخ با نینگ

 ! مزه یب: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

  

 .میکرد شروع رو یکیتار یلردها ترور نقشه ختنیر هم با بعد و

 

 . خوبه نیهم پس: گفت نینگ

 ! هیعال. آره _



 

 

 یم بر ها اکمح هیبق به و ستین درست اصال ییتنها م؟یبد خبر هیبق به ستین بهتر+ 

 . خوره

 . باشه خوب یلیخ _

  

 یها محاک و ها حاکم همه انهیرا با. میرفت جلسه اتاق به و میافتاد راه نینگ همراه به

( زیرا لیسو نیسرزم حاکم) سوالن و( زیرا واتر نیسرزم حاکم) یویا یعنی دیجد

 زده شگفت دیجد دختر دو دنید از نشستن و اومدن همه یوقت. کردم احضار رو

 .  شدن

  

  هستن؟ یک نفر دو نیا یهست: دیپرس نینگ

 ! زیرا لیسو نیسرزم حاکم سوالن و زیرا واتر نیسرزم حاکم یویا: کردم یمعرف

 . خوشبختم: گفتن سوالن و یویا

 . خوشبختم: گفتن هم هیبق

  ؟یکرد احضار رو ما یچ یبرا: دیپرس شعله

 . داشتم کار باهاتون البد _

  ؟یکار چه: یویا

 . بده حیتوض نینگ _

  من؟ چرا: گفت تعجب با نینگ

 . کنم فیتعر رو ماجرا اون دوباره ندارم حوصله _



 

 

 ! گشاد+ 

 ! عمته _

 ! ادب یب+ 

  

 لحظه هر ها حاکم دهان و ها چشم. کرد فیتعر رو ماجرا نینگ و زدم یچشمک

 .  شد یم صدر یعل غار هیشب شتریب

  

  ؟یداد انجام تنها رو ها نکاریا همه تو: گفت و دیکش غیج مینس

 . آره: گفتم غرور با

 ! یاحمق یلیخ پس: گفت تیعصبان با مینس

  

 ! رو حرف نیا نه داشتم فیتعر انتظار االن. کردم تعجب

  

  ؟یچ واسه: گفتم تعجب با

 تو ؟یچ میداد یم دست از رو تو ما اگه ؟یچ افتاد یم برات یاتفاق اگه: مینس

 نگه یمخف االن تا رو ماجرا همه نیا که انگار نه انگار اصال ؟یکش ینم خجالت

 یلیخ که ؟یکرد فکر یچ خودت با تو! ینکرد مشورت ما با کلمه هی یحت و یداشت

 شعور ذره هی یحت که متاسفم برات واقعاکه ؟یبهتر یلیخ ؟یتر باهوش ما از

 نیا رفته ادتی انگار که یشد بهیغر ما با یجوری تو یدوست همه نیا از بعد. یندار



 

 

 فراموش رو باران. میکرد کمکت صحرا و شراره ، سورنا مقابل در که میبود ما

 چشمش یجلو رو مرگش و دیجنگ خواهرش با شکسته قلب با تو بخاطر ؟یکرد

 من. نزد دم و کرد یزندگ نییزیرا نیسرزم از رونیب همه نیا تو بخاطر نینگ. دید

 الهزب هی مثل رو من که امینم کارت به اصال و چغندرم برگ وسط نیا انگار که هم

 . مارزش یب تو یبرا انقدر که متاسفم خودم یبرا ، نه تو یبرا اصال. یانداخت دور

  

 و بود زده خشکم که خودم. کردن یم نگاه مینس و من به سکوت با همه لحظه چند

 .  بود شده سخت مینس جمالت کردن یهج برام

  

 یم خمیارت زیرا دریل نیبدتر گفت بهم نینگ یوقت: گفتم و کردم باز زبون باالخره

 یب من هک. دارم رو مقام نیا یستگیشا من که. ستین نطوریا که کنم ثابت خواستم

 شما یها یفداکار همه اما. خوام یم معذرت برخورده شما به اگه. ستمین عرضه

 یعرضگ یب از ، دیبود شده خسته سورنا یکارها از شما! من نه بود خودتون یبرا

 در. نکنم فکر! نه من؟ مثل یوارد تازه به یوفادار وگرنه! هاش ضیتبع و یها

 ومآر یزندگ اون تمام از. دمیکش یسخت راه نیا تو شما همه از شتریب من... ضمن

 جانیا چون که دارم پدربزرگ هی و پدر هی. ان مرده همه و مونده برادرم فقط میقبل

 یها یبختبد تمام عامل من دیکن یم فکر اگه. شون نمیبب یحت تونم ینم افتادم ریگ

 هم اصال! دیباش راحت! دیکن رونیب رو من د؟یکن یم تیحما من از چرا شماعم

 برم و کنم ول رو ها تیمسئول نیا همه دارم دوست یلیخ من. دیباش نداشته تعارف

 هک یمردم قبال در کنم یم تیمسئول احساس فقط. کنم یزندگ ام خانواده شیپ



 

 

 با نم تا دیبگ نیایب بر یکیتار یلردها پس از دیتون یم اگه. خطره در شون جون

 .  برم نجایا از راحت الیخ

  

 .  نکرد باز زبون کس چیه گهید دفعه نیا

  

 رو شما یا گهید موضوع یبرا من یگ گله همه نیا از جدا... خب: دادم ادامه

 . کردم احضار

  ؟یموضوع چه: شعله

 ! یکیتار یلردها ترو نقشه _

  ؟؟؟یچ: گفتن نینگ از ریغ همه

 نیسرزم راحت الیخ با و شهیهم یبرا گهید تا ببرم نیب از رو ها اون خوام یم من _

 . میکن اداره رو نییزیرا

  ؟یبکن رو نکاریا یخوا یم چطور خب: سوالن

 رقص در یکیتار یلردها تمام که کنه یم برگزار یا جلسه سوزان گهید روز سه _

 هب یهست دادن شکست) شون رفته دست از فرصت مورد در تا شنیم جمع سوزان

 و محاصره هارو اون میتون یم هستن همه که روز اون در. کنن فکر( یناز لهیوس

 .  میکن حمله بهشون

  تنها؟ خودمون: یویا

 . میریگ یم کمک هم مرگ جوخه از! نه _



 

 

 لیشکت جلسه کی مرگ جوخه با دیبا که نیفتیب راه ن؟یهست یچ معطل پس: مینس

 . میبد

 . میافت یم راه االن نیهم پس _

  

 دیاب که فرستادم!( آتنا گهیم مامانش به راحت چقدر) آتنا یبرا یامیپ انهیرا با

 شون یکی خودم که نییزیرا نیسرزم حاکم هفت بعد و. میبد لیتشک یمهم جلسه

 .میترف بود مرگ جوخه تجمع محل که آتنا قصر به و خارج نییزیرا نیسرزم از بودم

 

 

  ### شخص سوم ###

  

  

 : گفت و دیپر جا از خدمتکار یها حرف دنیشن با آتنا

  

... و یهست یعنی هستن؟ نجایا نییزیرا نیسرزم یها حاکم تو؟ یگیم یچ: آتنا

  همشون؟

 . من یبانو بله: خدمتکار

  ؟یچ یبرا _

 . دارن یمهم کار که گفتن+ 



 

 

  

 کنا را خدمتکار آتنا

 

 : گفت و کرد باز را در. رفت بودند آن در ها حاکم که یاتاق به مهیسراس و زد ر

  

  نجا؟یا شما؟: آتنا

 ! مادر سالم: گفت شخندین با و شد بلند یهست

  ؟یکن یم کاریچ نجایا _

 . میدار یمهم کار+ 

  مثال؟ _

 . یکیتار یلردها بردن نیازب+ 

 . کنم یم احضار رو هیبق من پس ، خوب یلیخ _

 ! یکن یم یخوب کار+ 

  

 دیفس یلردها قصر به تا شد خارج اتاق از سپس. کرد نگاه یهست به یا لحظه آتنا

 جاناتان خانواده و دامبلدور به پورت تله با جلسه به آنها دعوت از پس و برود

 .  است راه در مهم یا جلسه که دهد اطالع

  



 

 

  "!یا یمادر و دختر رابطه عجب":گفت خود با و زد پوزخند یهست آتنا خروج با

 گریکدی عاشق زین چندان اما! ابدا نه. باشند داشته گریکدی با یمشکل نکهیا نه

 یتمد از پس. داد رخ یهست یافسردگ زمان در که یمشکالت با خصوصا. ستندین

 که یاتاق به. شدند ظاهر دامبلدور و جاناتان خانواده ، دیسف لردان یطوالن نسبتا

 . شد لیتشک جلسه و رفتند ، بودند آن در ها حاکم

  

  خب؟: دیپرس آتنا

  

 . داد حیتوض را اش نقشه یهست

  

  ده؟ینرس خودمون ذهن به حاال تا نیا نیکرد فکر: گفت دیسف یلردها از یکی

  ن؟ینکرد اجرا چرا پس خب؟: یهست

 ینم ما. دارن یشتریب قدرت شون کم تعداد خالف بر یکیتار یلردها چون+ 

 . میبد شکست رو ها اون یراحت به میتون

  د؟یبش برنده دیتون ینم یعنی _

 اجازه بهمون مون وجدان. میبر یم رو جنگ یادیز یها کشته با یول! میتون یم+ 

 . میکن یقربان رو آدم همه نیا دهینم

 ینابود یبرا من یکرد فکر چغندرم؟ برگ نجایا من پس: گفت و کرد اخم یهست

 خودم رو کارهام همه ، هم االن تا من دارم؟ ازین شما کمک به یکیتار یلردها



 

 

 مکک ازتون اگه "گفت یم که بود نینگ یها حرف بخاطر فقط. دادم انجام ییتنها

 هم حاال .نبود شما از گرفتن کمک به یازین اصال وگرنه ".خوره یم بر بهتون رمینگ

 ! دیکن آماده جنگ روز یبرا رو خودتون فقط

  م؟یکن کاریچ مثال: جاناتان جک

 یم مجحز را ها سرباز هم تو ، یویا! یجنگ تدارکات مسئول تو ، نینگ. گمیم االن _

 یلردها قصر نقشه هم تو سوالن،. ید یم آموزش رو ها سرباز تو ، مینس. یکن

. یکن یم کنترل رو ها سرباز شیآرا هم تو ، شعله. یکن یم آماده رو یکیتار

 به ردامبلدو پرفسور و پدربزرگ ، پدر. جنگن یم یکیتار یلردها با دیسف یلردها

 رو ها سرباز یفرمانده من به دادن مشاوره عالوه به تو ، آتنا. دن یم مشاوره من

 .کنم یم نابود رو سوزان هم من. یدار عهده بر

 

. زدم آرامش سر از یلبخند. کردن اعالم رو شون موافقت و نگاه گهیهمد به همه

 .میبد انجام رو جنگ یکارها تا میبرگشت نییزیرا نیسرزم به ها حاکم با همراه

 

 یبرا ها حاکم و بود شده آماده زیچ همه. گذشت باد و برق مانند روز سه نیا

 بیغ همزمان ها حاکم و سربازها همه. بودند آماده یکیتار یلردها قصر محاصره

 ، نینگ. بود همه از جلوتر یهست. شدند ظاهر یکیتار یلردها قصر یجلو و شدند

 ودشانخ یجا در را ها سرباز زین شعله و سوالن. بودند یهست سر پشت یویا و مینس

 یاطالعات و بود یهست کنار در( یمرکز نیسرزم دیجد حاکم) سارا. کردند مستقر

 به بود آورده دست به یکیتار یلردها قصر خروج و ورود یها راه مورد در که



 

 

 وزانس بعد یچند. کردند محاصره را قصر آتنا فرمان به ها سرباز. گفت یم یهست

 .  آمدند قصر وانیا به هراسان یکیتار یلردها و

  

  ن؟یکن یم کاریچ نیدار شماها: گفت و زد ادیفر سوزان

 . میکن یم نابود رو شما میدار: گفت یهست

  چرا؟: سوزان

 .میباش داشته راحت یزندگ هی بعد به نیا از نکهیا یبرا: یهست

 ! دیکن حمله: زد ادیفر و

  

 سربازان. آمد یم فرود قصر سر بر که بود باد و خاک و آتش و آب یها گلوله

 قصر دور تا دور خالء از یمرز بودند ها زیرا گارد همان که یمرکز نیسرزم

 گرفته پناه یکیتار لردان. ندیایب رونیب قصر از نتوانند یکیتار یلردها تا دندیکش

 .  آمد ینم بر دستشان از یکار چیه و بودند

  

 ور حمله یکیتار یلردها به دیسف یلردها و برداشتند را خالء مرز ها زیرا گارد

 و ردک باز را شیها بال زین یهست. رفتند اوما و صحرا سراغ به زین ها حاکم. شدند

. شد رهیخ سوزان به خونسردش لبخند با و نشست وانیا یرو. رفت سوزان سراغ به

 .  کرد نبرد آماده را خود نفرت با زین سوزان

  



 

 

 یاهیس یروین با را آن سوزان اما فرستاد سوزان یبرا آتش از یا گلوله یهست

 و باد و آب) را شیجادو تمام یهست. شد ور حمله یهست به سوزان سپس. کرد دفع

 تدانس ینم و بود شده جیگ سوزان. فرستاد سوزان یبرا...( و اشعه و خاک و آتش

 .  کند دفع را روین کدام

  

 یها کلوخ داد یم یخال جا آب از. بود مقابلش در آب کرد یم دفع که را آتش

 ات گذاشت ینم و زدیم برهم را تعادلش زین باد. آمد یم فرود بدنش بر یسنگ

 .کردند یم یزخم را بدنش زین ها برق رعد و ها اشعه. بجنگد راحت

 

 آن با هنوز که سوزان. دیکش رونیب بشیج از یخنجر و رفت جلو یهست سپس

 یور را دستش یهست. نشد یهست شدن کینزد متوجه دیجنگ یم مختلف یجادوها

 روند را خنجرش یهست و برگشت یهست سمت عیسر سوزان. گذاشت سوزان کتف

. دیکش رونیب را خنجرش یهست و شد دیناپد جادوها تمام .برد فرو سوزان شکم

 یرو زانو با و گذاشت شکمش یرو را دستش. رفت عقب و خورد تلو تلو سوزان

 .  کرد سقوط نیزم

  

! یشدن برنده هنوز تو... تو: گفت و گرفت نشانه یهست سمت به را اش اشاره انگشت

 نیب از رو هاتون دشمن همه یکیتار یلردها ینابود. ستین ماجرا آخر من کشتن

 . بره ینم

  ه؟یچ منظورت: گفت اخم با یهست



 

 

  

 . ختیر رونیب دهانش خون و زد قهقهه سوزان

  

 . یبخون رو یقبل زیرا دریل نامه گهید باری بهتره دیشا: گفت سپس

  

 انیاپ نیا ایآ که افتاد شک به یا لحظه یهست. باخت جان و کرد سقوط نیزم بر و

 قهی از. برد قصر وانیا به و دیکش خود دنبال به را سوزان جسد ؟!ستین ماجرا

 .  داد نشان همه به و کرد بلندش سوزان

 

 ! دیشب میتسل. نداره یا دهیفا چیه شما دنیجنگ. مرده شما ارباب: گفت و زد ادیفر

 

 سر آن کی در دیسف یلردها و زدند زانو سوزان جسد دنید با یکیتار یلردها

 دراوردند زانو به را اوما و صحرا زین ها حاکم. کردند قطع را یکیتار یلردها همه

 رگید تا زد آتش را اوما و صحرا دستش حرکت با یهست. کردند سالحشان خلع و

 یوزریپ و یشاد ادیفر ها حاکم و سربازان ، دیسف یلردها همه. نماند یباق یدشمن

 .  کرد یشاد مردمش انیم و آمد فرود نیزم بر لبخند با زین یهست. دادند سر

 

 گرید حاال. کرد لیتبد خاکستر به و زد آتش را قصر تمام دستش حرکت با یهست

 از فراوان تشکر از پس دیسف یلردها. بود نمانده یکیتار یلردها از یاثر چیه

 زا پس جاناتان خانواده و دامبلدور. رفتند خودشان قصر به و شدند بیغ یهست



 

 

 و سربازان ، ها حاکم. بازگشتند خودشان نیسرزم به یهست با یگرم یخداحافظ

 .  برگشتند نییزیرا نیسرزم به زین یهست

 

 ددنید را نییزیرا نیسرزم یعاد مردم گرید شدند ظاهر یراه هفت مرکز در یوقت

 که یوقت تا. کردند یم یکوبیپا و بودند دهید تدارک بزرگ یجشن شانیبرا که

 .گشتندباز قصرشان به بعد و پرداختند یکوبیپا و رقص به کردند یخستگ احساس

 

 

   ### یهست ###

  

  

 فرزند" من نرفته نیب از دشمن از سوزان منظور پس. خوندم رو زیرا دریل نامه

 یم قتیقح به یک ستین معلوم که هییشگویپ هی طانیش فرزند البته. بود "طانیش

 در از یکی ینیب یم هوی من گوه شانس از اما. باشم نگران فعال ستین ازین و رسه

 ایداخ! واقعا کردم هنگ. شد دهیکوب اتاقم در هوی. اومده طانیش فرزند گهیم و ادیم

 . دادم ورود اجازه ؟یگرفت یجد چرا شما میکرد یشوخ ما حاال

  

 . دارم یبد خبر ، من یبانو: گفت و شد وارد نگران و مهیسراس خدمتکار هی

  



 

 

 ! برم توش من و کنه باز دهن نیزم خواست یم دلم واقعا گهید

  

 یبد رخب چه گهید بابا. کنه کارتیچ بگم خدا: وگفتم دادم هیتک دستم به رو سرم

  اد؟یب قراره

 جمع تون خانواده و دامبلدور و ها حاکم همه اما. سرورم دونم ینم: خدمتکار

 . دارن یمهم کار و شدن

  

 یجد یشوخ یشوخ آخه؟ یچ یعنی. کنم هیگر ریس دل هی و نمیبش خواست یم دلم

 جمع درش همه که یاتاق به و افتادم راه. شدن جمع همه که مهمه یلیخ حتما! شد

 جلو. بودن نشسته زیم هی دور دمید رو همه که کردم باز رو در. رفتم بودن شده

 : گفتم و رفتم

  

  شده؟یچ باز _

 .نیبش نجایا ایب: نینگ

  افتاده؟ یاتفاق: گفتم و نشستم نینگ کنار یا یصندل یرو

 . بخون رو نامه نیا: پدرم

  

 به مکرد شروع و کردم بازش. گرفتم رو بود گرفته سمتم پدرم که یا نامه شَک با

 : بلند یصدا با خوندن



 

 

  

 ... جاناتان نیکروال خانم یگرام آموز جادو" _

   

 و دیا داده انجام نییزیرا نیسرزم نجات یبرا کنون تا شما که یاقدامات بنابر

 به که میا گرفته میتصم ما دیا داشته نگه امن سال صدها یبرا را نییزیرا نیسرزم

 هب که میکن یم دعوت شما از. میبده را یمعمول نسبتا یزندگ کی فرصت شما

 .دیبگذران ما مدرسه در را قدرتان گران عمر یباق و دیبازگرد هاگوارتز مدرسه

 یبرا ینیجانش خودتان نبود در دیتوان یم چون! دینباش نییزیرا نیسرزم نگران

 . دیکن انتخاب خودتان

   

  فراوان احترام با

  

  "دامبلدور پرفسور

  

 دامبلدور پرفسور خصوصا و ام خانواده و ها حاکم به باز دهان با و بستم رو نامه

 .  کردم نگاه

  

  ه؟یچ نظرت ، خب: گفت پدرم



 

 

 یعاد نسبتا یزندگ هی هاگوارتز یتو که آرزومه من. خوبه یلیخ خب ، خب _

 .شدم خسته نجایا از واقعا چون. باشم داشته

 که ممنونم تون همه از و ادیم خوشم هاگوارتز از یلیخ من: دادم ادامه جانیه با

  کنم؟ خودم نیجانش رو یکس چه یول ، یول. نیداد من به رو فرصت نیا

 کار یلیخ دونم یم. بشم نتیجانش تونم یم من: گفت که اومد رضایعل یصدا کهوی

 . بدم انجام رو یفداکار نیا حاضرم یول ها هیسخت

  

 . زد چشمک برام رضایعل که کردم نگاه رضایعل خصوصا و در چارچوب به

  

  ه؟یک نیا ، یهست ، امم: گفت پدرم

 ! برادرمه _

  ه؟یک شونیا خود: رضایعل

 ! پدرمه _

  

 شیپ حاال تا. بود یریگ نفس لحظات. کردند یم نگاه بهم تعجب با رضایعل و پدرم

 که گفت یآهان رضایعل. کنه یمعرف بهم رو برادرش و پدر یکس بود ومدهین

 .دادم رونیب رو نفسم نامحسوس

 



 

 

 چند نیا تو دونم یم چون کنم یم خودم نیجانش رو رضایعل پس: گفتم و شدم بلند

 .  باشه یخوب نیجانش تونه یم و کنه حکومت من مثل که گرفته ادی روز

 

 ( "متشکرم"کرد یخون لب و زد چشمک رضایعل)

 

. ام تنها واقعا اونجا من چون باشه همراهم نفر کی خواد یم دلم اما: دادم ادامه

 دیتون ینم کدوم چیه اگه اد؟یب من با تونه یم یگرام یها حاکم از کدوم خب

 . ستین مهم هم یلیخ. دینکن تعارف

 من اما. میبذار خودمون یبرا نیجانش هی و میایب میتون یم مون همه: گفت نینگ

 . کنم ترکش خواد ینم دلم و دارم دوست رو نجایا واقعا

 ! طور نیهم منم: مینس

 یزندگ نجایا ندارم دوست. باشم حاکم ندارم دوست. متنفرم نجایا از من اما: یویا

 سپ. باشم داشته یعاد یزندگ هی و رونیب بزنم نجایا از خواد یم دلم  واقعا. کنم

 . باشم من شخص اون دارم دوست بره یهست با قراره یکس اگه

  د؟یموافق همه: گفتم و زدم لبخند

 

 ایدن هی. کنم جمع رو لمیوسا تا رفتم اتاقم به یخوشحال با من و گفتن آره همه

 .بودن افتاده غلتک رو کارهام همه باالخره که بودم خوشحال

 



 

 

 : گفت و شد وارد یویا. دادم ورود اجازه و اومد اتاقم درب یصدا

  

  ؟یدار وقت لحظه چند ، یهست سالم: یویا

 ! داخل ایب. آره _

  

 . بذارم ساکم یتو رو هام لباس که کرد کمکم و داخل اومد یویا

  

 ؟یندار یدوست هاگوارتز یتو واقعا تو: یویا

. دیسر قتل به هام دشمن از یکی دست به که یسال اسم به داشتم یدوست هی ، خب _

 هی. کشتمش خودم و شد یجور نیا و بود یناز نیهم که داشتم هم یدوست هی

 عاشق و... و ترهیپ اسمش. ست زنده هنوز چطور دونم ینم که دارم هم یدوست

 داشتم یافسردگ ام خانواده مرگ بخاطر من چون اما کرد عالقه ابراز بهم. منه

. ادیم ونبدش ازم هم هیبق. باشه متنفر ازم کنم فکر حاال و ندادم نشون یدرست رفتار

 دوست .عاشقشم من کنه یم فکر و متنفره ازم که هست منید اسم به ییخدا بنده هی

 .  نه ای هیواقع هاتون داشتن دوست دونم ینم و نییشما که هم ام گهید یها

  

 بخندل و دمیکش یقیعم نفس. کرد نگاه بهم یدلسوز و یناراحت با لحظه چند یویا

 .  زدم

  



 

 

  ؟یدیپرس یچ یبرا: گفتم

 . نییها آدم چجور جادوگرها بدونم خواستم. یجور نیهم: یویا

 .هستن بد باهام همه که باشم داشته یرادیا و بیع من دیشا: گفتم و دمیخند

 امالک. یمهربون و اخالق خوش یلیخ تو. کنن یم رفتار بهتر یلیخ تو با مطمئنم

 ! من برعکس

 ! یرُک کمی فقط. یستین بداخالق که تو+ 

 . ادیم بدشون رک یها آدم از همه _

 هتب باشن تموم یچ همه تو اندازه به تونن ینم چون هیبق. ستین نیا بخاطر! نه+ 

 رمتنف ازت پس برسونن تو یپا به رو خودشون تونن ینم چون و کنن یم حسادت

 . شنیم

 . بود نجوریا که یناز دوستم حداقل_

  طراحم؟ هی من یدونست یم ، یهست یراست+ 

  ؟یچ طراح _

 ارطرفد همه و معروفم یلیخ نییزیرا نیسرزم یتو من. جاتیبدل و لباس  طراح+ 

 . هستن من

 . یکن یم دایپ یادیز یها طرفدار هم هاگوارتز یتو حتما پس! جالب چه _

 . حتما: گفت و زد لبخند یویا

  



 

 

 یحالت یویا کردم حس که کردم جور و جمع کامل رو لمیوسا. گذشت قهیدق چند

 . داره دیترد مثل

  

  ؟یبگ یخوا یم یزیچ: دمیپرس

 . نخوره بر بهت اگه البته. آره... یعنی... نه: یویا

 ! بگو. ستین یمشکل _

  ؟یکن یم کاریچ ، یبش رو به رو تریپ با اگه ، هاگوارتز یبر اگه+ 

 . کنم یم یعذرخواه ازش حتما خب _

  ؟یندار عالقه تریپ به اصال تو یعنی: گفت رتیح با یویا

  

 بهش حاال تا اصال دارم؟ دوست رو تریپ من. کردم نگاه یویا به رهیخ لحظه چند

 .  بود یچ دونم ینم که داشتم تریپ به یخاص حس... یطرف از. بودم نکرده فکر

  

  ؟یهست: یویا

 ! دونم ینم: گفتم و اومدم خودم به

  

 هک رو ساکش هم یویا. رفتم رونیب اتاق از و دمیکش خودم دنبال رو ساکم عیسر

. میرفت یراه هفت به. افتاد راه به من همراه و برداشت بود من اتاق درب یجلو

 .بودن ما منتظر اونجا همه



 

 

 

. دکر صحبت باهاش و رفت بود هم نشیجانش که ترش کوچک خواهر سراغ به یویا

 بیغ دامبلدور پرفسور و ام خانواده همراه و میکرد یخداحافظ ها حاکم همه از

 .میدید هاگوارتز یآهن و بزرگ درب مقابل در رو خودمون بعد یا لحظه و میشد

 

 یم یمعرف یویا به رو جا همه دست با و کردم باز رو هاگوارتز درب جانیه با

 . بشم زده ذوق هاگوارتز دوباره دنید از انقدر کردم ینم فکر هم خودم. کردم

  

 . چهیدیکوئ یباز نیزم اون ، داره یبلند یها لهیم که ینیب یم رو طرف اون _

  ه؟یچ چیدیکوئ: یویا

 رفتمن چیدیکوئ مسابقه یتماشا یبرا حاال تا من البته. جادوگرها فوتبال جوری _

 . ندارم یباز نیا به یا عالقه اصال چون

  کجاست؟ اونجا. آهان: یویا

  

 .بود کرده اشاره گلخانه به یویا

 

 .  دن یم پرورش اونجا رو ییجادو اهانیگ و هستش گلخانه اونجا_

  



 

 

 جادوآموزها همه و نبود محوطه یتو یکس. میزد یم حرف فقط قلعه به دنیرس تا

 . بودن رفته ناهار یبرا

  

 از بعد .دیر یم وونکالویر خوابگاه به هم شما و رمیم اتاقم به من: دامبلدور پرفسور

 یبرا رو هات یخرابکار همه اونجا. دیر یم یخور ناهار سالن به لباس ضیتعو

 . نباشن متنفر ازت گهید تا دمیم حیتوض هیبق

  

 خوابگاهم سمت به یویا همراه و دادم تکون یسر. کرد اشاره من به دامبلدور

 .  رفتم

  

  ه؟یچ یخرابکار از دامبلدور منظور: یویا

 عداب حاال. ام یانظباط یب و تیترب یب العاده فوق آموز جادو من: گفتم و دمیخند

 . میبپوش رو رداهامون ایب فعال. کنم یم فیتعر برات رو هام گل دسته

 .  ندارم ردا منکه: یویا

 . کنه هیته خوب یردا هی برات دامبلدور تا بپوش رو من یقبل یردا _

 . باشه+ 

  



 

 

 من بنفش یموها. کردم نگاه یقد نهییآ یتو خودم به و دمیپوش رو هاگوارتز لباس

 یم بهمون و بود جالب یلیخ هاگوارتز یردا یتو هم اون یویا یآب یموها و

 .اومد

 

 قامت محو یویا. میرفت یعموم سالن سمت به و میافتاد راه به عیسر یویا و من

. میبرس تر عیسر که دمیکش یم رو دستش فقط من و بود شده هاگوارتز بزرگ

  :گفتم که بشه وارد خواست یویا. میدیرس یعموم سالن درب پشت به باالخره

  

 ! سایوا _

  چته؟: یویا

 . کن صبر _

  

 رو ردام قهی و دمیکش باال آرنج تا رو ردام یها نیآست. فرستادم عقب رو موهام

 . کردم باز یکم

  

  نه؟ ، شدم تر خفن حاال: گفتم مرموزانه لبخند هی با

 . یدار کِرم یلیخ: گفت و دیخند یویا

 . خزه یم داره ته اون _

  کجا؟ ؟یک+ 



 

 

 . ام روده تو کِرمه _

 . یزد بهم رو حالم اَه+ 

 . متنفرن ازم همه نهیهم یبرا _

 . دهیم شفا خودش+ 

  رو؟ یک ؟یک _

 . رو تو خدا+ 

  

 .کردم باز رو سالن درب کنه توجه جلب سالن در یصدا که یجور آروم و دمیخند

 رو یویا دست. کردم نگاه آموزها جادو و زهایم به ذوق با. برگشتن ما سمت همه

 شونها پچ پچ. کردن یم نگاه ما به باز دهان با همه. میرفت جلو آروم هم با و گرفتم

 . دمیفهم یم هاشون حرف نیب از رو "نیکروال" کلمه فقط من و شد شروع

  

  د؟یکن یم کاریچ نجایا شما ، جاناتان نیکروال: گفت و شد بلند گونگال مک پرفسور

 ما آموز جادو: گفت که اومد دامبلدور پرفسور یصدا که بزنم یحرف خواستم

 دیکن مکشک و دیکن مشخص رو شونیا کالس شهیم اگه. گونگال مک پرفسور برگشته

 . کنه جبران رو اش افتاده عقب یها درس که

  

. داد ونتک باشه یمعنا به یسر. کرد یم نگاه ما به باز دهان با گونگال مک پرفسور

 سراغ به بعد و کرد تیهدا زمونیم سمت به رو یویا و من دامبلدور پرفسور



 

 

 یها یهمکالس نیب و میرفت وونکالویر زیم سمت به یویا و من. رفت خودش یصندل

 .  مینشست بود آشنا برام هنوز هاشون چهره که میقبل

  

 ما آموز جادو نکهیا از خوشحالم خب: گفت یبلند یصدا با دامبلدور پرفسور

 نیخرآ. بشه برطرف دارم دوست که بود اومده شیپ ییها تفاهم سوء قبال. برگشته

. دادن یم آزار رو همه و بودن یعصبان یلیخ میدید رو جاناتان خانم ما که یبار

 تیصبانع لیدل که هیعدالت یب نظرم به اما نیشد متنفر شونیا از شما همه مطمئنم

 به و دادن دست از حادثه کی در رو شون خانواده تمام شونیا. نیندون رو شونیا

 .نبود خودشون دست کارهاشون و بودن ناراحت حد نیا تا ادیز یافسردگ لیدل

 یا یقبل نیکروال همون حاال چون دیباش خوب شونیا با بعد به نیا از دوارمیام

 . گذاشتن هاگوارتز در رو پاشون اول بار که شده

  

  ؟یبود کجا حاال تا اصال ؟یبرگشت چرا تو: گفت ام ام با هام یهمکالس از یکی

 کجا حاال تا نکهیا ، خب و. دارم دوست رو جادوگرها شما یلیخ چون برگشتم _

 . داره یا یطوالن یماجرا بودم

  بنفشه؟ موهات چرا: دیپرس گهید یکی

 ... خب... که نهیا بخاطر _

 رو موهامون هامون قدرت اساس بر دیبا میکرد یزندگ ما که ییجا: گفت یویا

 . میکرد یم رنگ

  ه؟یچ شما قدرت مگه+ 



 

 

 . داره یا یطوالن یماجرا هم نیا: یویا

  ه؟یآب چرا تو یموها خب: دیپرس یویا از گهید یکی

 . هستش آب من قدرت چون: یویا

  ؟یچ یعنی+ 

 ! نیا یعنی: یویا

  

 و دور نفر چند فقط. کرد ظاهر آب از یا گلوله دستش کف و اورد جلو رو دستش

 . کردن فیتعر ازش یکل و دنید رو یویا نکاریا ورمون

  

  ن؟یکروال هیچ تو قدرت پس: دیپرس گهید یکی

 . دارم رو ها قدرت همه من _

  ؟ییها قدرت چجور یعنی+ 

 ! همشون... و اشعه ، خاک ، باد ، آتش ، آب _

 ... یعنی+ 

  

 ردمک احساس. کردم نگاه بهش زیت و شدم یعصبان هوی و خسته دنشیپرس سوال از

. شده روشن سبز هام چشم االن حتما! نه یوا. کردن جور و جمع رو خودشون کمی

 رو خودم و کردم یخواه معذرت. افته یم دمیم انجام جادو وقت هر که یاتفاق



 

 

 و بود شده تموم من مورد در دامبلدور پرفسور یسخنران! چپ یعل کوچه به زدم

 .بودن یبند گروه حال در یاول سال یها بچه

 

 غذا زیم و داد انجام یکوتاه یسخنران دامبلدور پرفسور ، ها بچه یبند گروه از بعد

. میکرد حمله زیم یرو یها غذا به باهم و زدم یویا به یچشمک. کرد غذا از پر رو

 و میرفت مون خوابگاه به خوابگاه ارشد با همراه میاورد در عزا از یدل نکهیا از بعد

 .میدیخواب

 

☆☆☆ 

 

 مچش. بود موهاش دنیکش سشوار حال در یویا. شدم داریب سشوار یصدا با صبح

 چه مروزا نمیبب کردم نگاه تختم کنار کتیاِت به زور به. نشستم و دادم مالش رو هام

 راحت تونم یم! شیآخ. هستن ظهر از بعد یبرا هام کالس همه. دارم ییها کالس

 یم یویا یصدا و سر مگه اما. انداختم تخت یرو یتلپ رو خودم دوباره. بخوابم

    بخوابم؟ راحت گذاشت

   

   ؟یبکش سشوار رو موهات یخوا یم یک تا: گفتم و نشستم یشاک

   ؟یشد داریب یک تو. ستادیا قلبم یوا: گفت و برگشت یتند یویا

 .  االن نیهم _

   کردم؟ دارتیب+ 



 

 

 .  آره _

 .  نبود حواسم اصال. دیببخش یلیخ+ 

 .  بخوابم خوام یم. نکش سشوار موهات گهید یول. کنم یم خواهش _

 .  مونده ذره هی فقط آخه+ 

 .  ادیم خوابم یلیخ ، یویا خدا تورو _

   ؟یدینخواب یکاف اندازه به. نهِ ساعت+ 

 !  نه _

   ؟یندار مشق و درس تو. شو بلند+ 

 .کنه یم رفتار ننم نیع. بابا مینیب نیشیب _

 

 یاوگ نیع. شد بلند سشوار یصدا دوباره اما. بخوابم تا انداختم متکا یرو رو سرم

 بهتره. کنه ینم بس نیا. شهینم! نه. دمیکش یم نفس تند تند دهید قرمز پرچم که

 از دنش حاضر از بعد و شدم بلند. بخورم صبحانه ای بزنم قدم کمی برم و شدم بلند

 .زدم رونیب قلعه از و کردم یخداحافظ یویا

 

 از یکی هیسا ریز. بخونم درس یکم شون هیسا ریز تا رفتم درخت چندتا سمت به

 ارمیب در فمیک از رو کتابم خواستم که نیهم. کردم باز رو فمیک و نشستم ها درخت

 !  من یخدا یوا... که برگشتم راستم سمت به عیسر. خورد گوشم به ییآشنا یصدا

   



 

 

 شده تنگ براش دلم چقدر. داشتم جانیه و زد یم تند تند قلبم. ترهیپ نیا! تریپ

. رفتم زد یم حرف دختر هی و پسر دو با که تریپ سمت به و بستم رو فمیک عیسر. بود

 .  رفتم سمتش تر،یپ سر پشت از آروم و شدم کینزد

   

   تر؟یپ: زدم صداش

   ن؟یکروال: گفت و برگشت یتند تریپ

   ؟یخوب. نیکروال منم آره _

   ؟یکن یم کاریچ جا نیا تو. ممنون+ 

 .  بزنم حرف باهات خواستم یم: گفتم و انداختم نییپا رو سرم

   ؟یچ مورد در+ 

   

. خورد گره تریپ احساس یب و سرد یها چشم به هام چشم که بردم باال رو سرم

   تفاوته؟ یب انقدر چرا... چرا

   

 .  یبفهم تا ایب ، خب: گفتم ام ام با

 .  شلوغه سرم االن یول متاسفم: گفت خشک یلیخ تریپ

   ؟یندار وقت هم لحظه کی یحت یعنی! لحظه کی فقط تریپ: گفتم یناباور با

 !  نه+ 



 

 

 اب به نه ؟یکن یم رفتار یجور نیا چرا شده؟ چت تو: گفتم و بردم باال رو صدام

 .  اآلنِت یتفاوت یب نیا به نه قبلنت یاحساس

 رییتغ منیُ به که افتادم فکر نیا به. گهید کردم رییتغ من: گفت و زد پوزخند تریپ

 .  کنم عوض هم رو اسمم کردنم

   

 من دارن ها نیا ، ها نیا. افتادن خنده به هم با تریپ و دختر اون و پسر دوتا اون و

 ن؟یالکرو نه یِهست اسمم گفتم من که یِوقت همون تریپ منظور کنن؟ یم مسخره رو

 .  بود شده اشک از پر هام چشم

   

 نیا رتیپ ؟یکن رفتار یجور نیا یتون یم چطور تو: گفتم یاشک یها چشم همون با

 فراموش رو زیچ همه. دارم دوستت یگفت بهش تو که یکس همون! نیکروال. منم

 ؟یچ یعنی ها رفتار نیا بگو من به... ای یکن یم یشوخ یدار ای یکرد

 شما مدید یوقت. کنم یم یعذرخواه دارم دوستت گفتم اگه: گفت تفاوت یب تریپ

 عمرم آخر تا که ستین قرار. خودم یزندگ یپ رفتم هم من یندار من به یا عالقه

 .  بمونم تو یپا

   ؟یکرد فراموش رو من راحت انقدر یگیم یعنی: گفتم و افتادم هیگر به

 دنکر ریتحق مقابل در. یکرد خرد رو من راحت یلیخ که تو: گفت نفرت با تریپ

 بعق یکارها به دیبا. زمیعز میبر ایب! نبود سخت اصال کردنت فراموش تو یها

 .  میبرس مون مونده

   



 

 

 دش حلقه یا قهوه مو دختر اون کمر دور که تریپ دست دنید با زم؟یعز. شدم شوکه

 چیه یباش کرده من نیگزیجا رو یا گهید کس اگه بخدا تریپ! نه تریپ. زد خشکم

 !  وقت چیه! بخشمت ینم وقت

   

   ه؟یک نیا تریپ: گفتم بغض با

   ؟یدیپرس یچ یبرا! عشقمه: گفت پوزخند با تریپ

 یگیم حاال یکرد یباز من احساس با تو یلعنت دم؟یپرس یچ یبرا: گفتم یناباور با

   دم؟یپرس یچ یبرا

   

 سمت و گرفت رو قمی. اومد سمتم به یتند. شد یجوش انگار تریپ حرفم نیا با

 .  دیکش خودش

   

   ؟یزد پس رو من تو ای کردم یباز احساست با من: گفت شده دیکل یها دندون با

 ، خوب ، حالم ، من: گفتم هام هق هق نیب ، دمیکش یم نفس یسخت به که یحال در

 ، دست از ، رو ام خانواده ، من. نبود

 

   ؟یکن ینم ، درک ، چرا. بودم داده

 فتارتر اون تونه ینم هم ها یافسردگ نیدتریشد یحت: گفت و کرد ول رو قمی تریپ

 .  کنه هیتوج رو



 

 

   

 مکرد یم هیگر. شد دور بود گرفته رو یا قهوه مو دختر اون دست که یحال در بعد

 هیگر و زدم چنگ رو قمی. شدن دور تفاوت یب هم پسر دو اون. زدم یم زار و

 خترد اون تریپ کنم ینم باور. ختمیر یم اشک و دمیکش یم نفس تند تند. کردم

 و ساده دختر اون از یچ من مگه. داده حیترج من به رو یا قهوه مو و چشم

  داشتم؟ کم یمعمول

 

 بغض. افتادم نیزم یرو زانو با و زدم چنگ گلوم به. اوردم کم نفس کردم احساس

 که رفت یاهیس هام چشم. زدم یم له له هوا یا ذره یبرا و بود بسته رو گلوم راه

 یم رو هوا و دمیکش یم نفس تند تند. اومد باال نفسم کمرم به یدست ضربه با

 .  دمیبلع

   

   ؟یکرد کاریچ خودت با نیبب! یافتاد پس هوی دختر؟ شده چت: گفت شخص اون

   

 نجات رو من منید بازم من؟ید بازم من؟ید ؟یچ. کردم نگه خودم یناج چهره به

   داد؟

 .  شد ریسراز هام اشک دوباره و کردم منید به یا قدرشناسانه نگاه

   

   ؟یکن یم هیگر تریپ بخاطر یدار واقعا: گفت اخم با منید



 

 

 ، من از اون ، اون. نداره دوست ، رو من گهید اون ، اون: گفتم دهیبر دهیبر

 !  متنفره

 درست زیچ همه: گفت یا کننده دواریام لحن با و گرفت آغوش در رو من منید

 .  شهیم

 !  نمک تحمل رو سردش نگاه  تونم ینم: گفتم هیگر با و زدم چنگ منید رهنیپ به

 .  کنم تحمل رو تو سرد نگاه تونم ینم هم من: گفت آروم یلیخ منید

   ؟یچ: دمیپرس مردد

 !   یچیه: منید

   

 و فکر تمام اما گرفتم آرامش منید آغوش یگرما از. فشرد آغوشش به رو سرم و

 ندچ. رفت ینم رونیب ذهنم از یا لحظه یحت و بود تریپ سرد نگاه اون شیپ ذکرم

 دبلن کرد کمکم منید. شدم جدا منید از اومد بند هقم هق که یوقت ، بعد قهیدق

 ور دستم منید اما. برم که افتادم راه و کردم تشکر. داد دستم رو فمیک و بشم

 .  دیکش

   

 هم با تا ایب یندار یکار اگه. ناهاره کینزد االن: گفت که کردم نگاه بهش پرسشگر

 .  میبر یعموم سالن به

 .   ندارم یکار نه: گفتم و زدم یتصنع لبخند

   



 

 

 من نکهیا از. دمیکش یم خجالت منید از. رفتم یعموم سالن به منید همراه و

 از. بود داده نجاتم دوبار یمِنَت چیه بدون اون یول بودم داده آزارش حاال تا چقدر

 .میرفت خودمون گروه زیم سمت به کدوم هر و میکرد یخداحافظ هم

 

 و جور و جمع و لمیوسا. افتادم راه خوابگاهم سمت به عیسر ناهار خوردن از بعد

 ، کجاست یویا دونستم ینم. کردم آماده یساز معجون کالس یبرا رو خودم

 .  نداشت تیاهم برام هم یلیخ

  

 رو بود گذاشته کمدم یتو و هیته برام دامبلدور که یا یساز معجون لیوسا

 و دو ساعت که یساز معجون کالس سمت افتادم راه من و شد دو ساعت. برداشتم

 السک مکتین یرو منتظر. داشتم وقت ربع هی هنوز دمیرس یوقت. شد یم شروع مین

 . شد شروع کالس لینا پرفسور ورود با و اومدن هم ها بچه همه کم کم. نشستم

  

  جاناتان؟ خانم... امم. دیکن باز رو 01۹ صفحه خب: لینا پرفسور

   پرفسور؟ بله _

 . نجایا دیایب لحظه چند شهیم اگه+ 

  

 .  رفتم پرفسور زیم سمت به و گفتم یچشم

  



 

 

  پرفسور؟ نیداشت من با یکار: دمیپرس

 وتف درس نیا یقبل پرفسور. دارم کالس شما با من که باره نیاول: لینا پرفسور

 که ور اسمتون. رمیبگ ازتون که ازهین مشخصات یسر هی. اومدم بجاشون من و شدن

 . دیبگ شهیم اگه رو سنتون. طور نیهم هم پدرتون اسم. دونم یم

  

 و شدم نییزیرا نیسرزم وارد یسالگ 01 خب سالمه؟ چند من اصال. کردم فکر کمی

 میهست زییپا یآخرا االن چون و باشم ساله 0۹ امسال دیبا پس. بودم اونجا سال سه

 ! نداشتم خبر خودم و شده سالم 0۹ پس بوده وریشهر من تولد و

  

 . هستم یپنجم سال و سالمه 0۹ _

   خوابگاه؟ شماره: لینا پرفسور

 . 1 شماره _

  ؟یساز معجون درس در معدلت+ 

 . بوده( یعال) O کال _

 . ینیبش یتون یم. خوبه+ 

  

 .  نشستم و زدم یتصنع لبخند

  



 

 

 یول خطرناکه یلیخ معجون نیا. عشقه معجون مورد در امروز درس: لینا پرفسور

 ! ودتونهخ ضرر به نکاریا! دینکن امتحانش یکس یرو اصال دخترا. نشده ممنوع فعال

  چرا؟: دمیپرس ناخودآگاه

  

 به خاک. دادم یا یسوت چه دمیفهم تازه. برگشتن طرفم یخاص حالت هی با همه

 ! سرم

  

 نیا که یا برگشته بخت دختر ای پسر اون چون: گفت و زد یزیر لبخند لینا پرفسور

 واقع در.( دنیخند همه پرفسور حرف نیا از بعد) نیکن یم اجرا روش رو معجون

 واقعا نیدون یم که شما اما شهیم شما عاشق وار وانهید که درسته. شهینم شما عاشق

 دست به تونه یم فقط که معجون اثر شدن باطل صورت در و. ستین شما عاشق

 یرو معجون که یکس حرکات تمام. رهیم نیب از هم عشق اثر بشه انجام خودتون

 در. شهیم طلسم شخص اون عقل ییجورای. خطرناکه و یاراد ریغ شده اجرا اون

 . هبرس اش معشوقه به عشق معجون با نتونسته یعاشق چیه جاناتان خانم ضمن

  

 شیالم ماست شدینم که بودم داده یا یسوت. نگفتم یزیچ و انداختم نییپا رو سرم

  .کنم

  

 رو معجون و دیبخون کتاب داخل معجون هیته روش یرو از خب: لینا پرفسور

 .  دیکن آماده



 

 

  

 فتگ یم ینکات معجون ساختن در لینا پرفسور. میکرد شروع رو معجون ساختن

 مواد کردن اضافه و تالش یکل از بعد. کرد یم مون کمک معجون ساخت یبرا که

 ای همه هیبق کردم نگاه یوقت. دمیکش یراحت نفس معجونم شدن یصورت با مختلف

 .  بود شده بنفش ای و یا قهوه هاشون معجون

  

 تنها اشم. نیایب جلو اگویسانت یآقا و یدیگر یآقا ، جاناتان خانم: لیما پرفسور

  اگو؟یسانت یآقا. نیکرد درست یدرست به رو معجون که نیبود ییکسا

  پرفسور؟ بله: اگویسانت

   ده؟ یم ییبو چه براتون معجون+ 

 . دهیم کیاست و سگم ، ام عالقه مورد عطر یبو: اگویسانت

 و داره عالقه بهش یلیخ که دهیم رو یزیچ یبو هرکس یبرا معجون نیا خب+ 

  داره؟ ییبو چه براتون نیبگ هم شما یدیگر یآقا. شهیم جذبش

 . دهیم یکشمشکیک و استخر یتو کلر ، نو نیماش یبو: یدیگر

  جاناتان؟ خانم شما و! جالبه+ 

 و رکاکائویش مثل ییکاکائو یها یخوراک همه یعنی کاکائو یبو خب ، خب _

 ...  و خاک نم یبو. دهیم رو همشون خالصه

 و دمکر شیمال ماست عیسر. بستم رو دهنم و زد خشکم تریپ عطر یبو دنیشن با

 . دهیم رو تیکبر دود یبو و: دادم ادامه



 

 

  د؟یمطمئن: گفت باشه خونده رو ذهنم انگار که یجور لینا پرفسور

  

 . نده ریگ گهید و کنه باور تا بزنم حرف تمام نانیاطم با کردم یسع

  

 ! پرفسور بله: گفتم محکم

 یم حس رو شون عشق یبو عاشقا معموال: گفت هیکنا با کالس یدخترها از یکی

 . کنن

 مانندتون تیپاراز یدرس نکات از: گفتم و دختر اون سمت برگشتم زده حرص

 رو یکس عطر یبو شما احمقانه انتظار برخالف که خوام یم عذر. میمتشکر

 . دمینشن

 ! یکرد سانسورش میدون یم هممون: دختر

  کردم؟ سانسور رو یچ _

 . یدیشن عشق معجون از که یزیچ یبو+ 

  باشم؟ یکس عاشق من ممکنه دیکن فکر دیبا چرا _

 . معلومه کالست اول سوال از+ 

 یعنی بپرسه سوال درموردش هرکس پس عشقه معجون درباره درس نیا چون _

  عاشقه؟ حتما

 ! یدیپرس یعیضا یلیخ سوال تو خب+ 



 

 

 یخطر چه احمقانه عشق معجون هی بدونم خواستم یم فقط. نبود عیضا هم اصال _

 اشقع فرصت که بودم مدرسه نیا یتو چقدر اصال من ضمن در. باشه داشته تونه یم

 باشم؟ داشته رو شدن

 

 شد خوب. کرد یعذرخواه و انداخت ریز به رو سرش بعد. کرد فکر کمی دختر اون

 تدوس حاال که یتریپ به من بفهمه یکس خواست ینم دلم اصال. گذشت ریخ به

 اعدف کالس یعنی یبعد کالس به ، کالس نیا اتمام از بعد. دارم عالقه داره دختر

 .رفتم اهیس یجادو برابر در

 

 از. داشتن قرار راهرو اون در ها کالس شتریب که بود شلوغ ییراهرو ته دفاع کالس

 یم هاشون کالس به دونه دونه که ییها بچه نیب از زور به و گذشتم یم راهرو

 .  کردم باز رو راهم رفتن

  

 . باشه حواست ، زمیعز باشه: گفت که خورد گوشم به تریپ یآشنا یصدا

  

 با. دمید یا قهوه مو دختر اون یها لب یرو رو تریپ یها لب که... که برگشتم

 یبد یصدا با و جدا دستم از میدست فیک. کردم نگاه صحنه نیا به باز دهان و چشم

 ام سمت به اطرافم نفر چند بود کرده جادیا فیک که یبد یصدا از. خورد نیزم به

 .  برگشتن

  



 

 

 جور و جمع رو خودش دید زده بهت جور نیا رو من یوقت و برگشت سمتم تریپ

 یم لجوجانه. زدم زل تریپ یها چشم به. گرفت بغضم و دیلرز نمییپا لب. کرد

 به یواقع عشق یرو از و یِتالف یبرا همه ها نیا که بخونم هاش چشم از خواستم

 ! نکردم دایپ یزیچ اما. ستین دختر اون

  

 بود تهنشس تریپ یپاها یرو که دختر اون به یبد حالت با. دیجوش تیعصبان از خونم

 به رو هام دست. کردم نگاه ، بود کرده حلقه کمرش دور رو هاش دست که تریپ و

 نروش سبز هام چشم که شدم متوجه تریپ دهیترس نگاه از. کردم آماده جادو حالت

 ! نبود مهم برام اما. شده

  

 . خوابگاهت به برو ، زمیعز اِما: گفت مزاحم اون به و شد هول تریپ

 یه چرا خواد؟ یم تو از یچ ه؟یک دختر نیا اصال برم؟ دیبا چرا: گفت لجوجانه اِما

   چسبه؟ یم تو به کنه نیع

 . کن ترک رو نجایا زود فقط. دمیم حیتوض برات بعدا: گفت و کرد اخم تریپ

  

 من ستهنش خون به یها چشم یوقت. شد بلند بعد و کرد من به ینگاه تیعصبان با اِما

 . ردمنک تحمل گهید. دیبوس رو تریپ یها لب و برگشت من کردن تیاذ یبرا دید رو

  

 امه انگشت و دمشیکوب وارید به. دمیچسب رو گردنش و شدم ور حمله اِما سمت به

 تقدر با اما کنن جدا اِما از رو من کردن یسع گهید نفر چند و تریپ. دادم فشار رو



 

 

 خاک و گرد از یوارید ، شون کردن سیخ عالوه به و روندم عقب رو همشون آب

 . نشه مزاحمم یکس تا کردم جادیا اِما و خودم دور تا دور حرکت حال در

  

 یصدا هوی. بود شده کم زورش بود اورده کم نفس چون اما زدیم چنگ دستم به اِما

 اکخ و گرد وارید با کلنجار درحال رو تریپ که برگشتم عیسر. اومد تریپ ادیفر

 و زد یم چنگ رو نیزم هوا یا ذره یبرا. بود کرده ریگ وارید اون یتو تریپ. دمید

 . برسونه اِما و من به رو خودش که بود نیا شیسع تمام

  

 ستمد حرکت با و برداشتم زیخ تریپ طرف به. کردم ول رو اما عیسر و وردمین طاقت

. دیبلع رو هوا و دیکش قیعم نفس یپ در یپ تریپ. برداشتم رو خاک و گرد وارید

 رو میشونیپ و افتادم هیگر به. گرفتم آغوشم در رو سرش و نشستم تریپ جفت عیسر

 . گذاشتم تریپ یِشونیپ یرو

  

 من. بدم دستت از خوام ینم من: گفتم بشنوه تریپ فقط که یجور ، زمزمه با و آروم

 من هک کنم کاریچ! یلعنت عاشقتم من. ببرم نیب از رو مزاحم اون خواستم یم فقط

 غلط من. نبود خودم دست رفتارم اون قسم خدا به ؟!یند زجرم انقدر و یببخش رو

  ؟یبخش یم رو من حاال! کردم غلط ؟یفهم یم. کردم

  

 تهنشس زیخ مین که تریپ بدن دور هام دست و ختیر یم تریپ صورت یرو هام اشک

 : گفت یا گرفته یصدا با و نشست کامل ، روند عقب رو من تریپ. بود شده حلقه بود



 

 

  خوبه؟ حالش کجاست؟ اِما: تریپ

  

 .  رسوندم کتفش به کمرش از رو هام دست و کردم بغل رو تریپ محکم

  

 طاقت من. گهید کن بس! نکن من با رو کار نیا یلعنت: گفتم و زدم چنگ رو کتفش

 . ندارم طاقت خدا به! ندارم

  

 هب که یمحکم یلیس با. برگردوند خودش سمت به و دیکش رو بازوم یدست هوی

 .  دیپر سرم از برق خورد صورتم

  

 ارزش؟ یب اون به ؟یک به ؟یکن یم التماس یدار احمق: گفت ادیفر با یویا

 نیا یبفهم تا ارمیب ادتی به رو نییزیرا نیسرزم دیبا ؟یهست یک یکرد فراموش

 داره ایدن فرد نیتر قدرتمند نداره؟ هم رو تو یپا ریز کردن زیتم اقتیل یحت کودن

  کنه؟ یم ییگدا محبت یبرا

  

 . گذاشتم ام گونه یرو رو دستم و شد گرد هام چشم دوم یلیس با

  

 یم یک. یداد انجام اومد یم بر ازت که یتیخر هر کردم ولت قهیدق دو: یویا

 ! باشن متنفر ازت همه شهیم باعث که توعه تیاحمق نیا ؟یبش بزرگ یخوا



 

 

  

 و شتمبرگ شون سمت سیخ صورت با. ستادیا تریپ یرو به رو و گذشت کنارم از یویا

 .  کردم نگاه بهشون بودم داشته نگه رو خودم یسخت به که یحال در

  

 رو تریپ شد خارج یویا یها دست از که یآب قدرت و رفتن جلو یویا یها دست

 قهی و رفت جلو یویا. افتاد نیزم یرو محکم و زد ادیفر تریپ. دیکوب وارید به محکم

 .  دیکش رو تریپ

  

 یترباال نیکروال از انقدر یکن فکر شده باعث یچ: گفت شده دیکل یها دندون با

 تبخت به خر مثل ؟یکن یم کاریچ یدار یفهم یم ؟یریبگ اش دهیناد یبتون که

 یفتر یم نیکروال از باالتر و خوشگلتر یکس سراغ اگه حداقل! یپرون یم جفتک

  بدبخت؟ قهیسل کج یکرد انتخاب بود یک یا اُفاده مونده عقب اون ، یزیچ هی

  

 شکم به رزودت یویا اما. بزنه مشت یویا به که برد باال رو دستش و شد یعصبان تریپ

 . شد خم درد از تریپ که زد مشت تریپ

  

 !بود دهیدر کون کالغ بود دهینر ما به که یاون: گفت یالت لحن با یویا

 

 نم یویا. شدم دهیکش یویا دنبال به زار حالت با هم من و دیکش رو من دست بعد

 . بست رو در و داد هل یخال کالس هی داخل رو



 

 

  

 یب اون به همه یجلو ه؟یرفتار چه نیا آخه: زدن حرف به کرد شروع سرزنش با

  بشه؟ یچ که یکن یم التماس اقتیل

 ! ندارم حوصله. یویا کن ولم _

  

 قرار خودش یرو به رو ، رو من و دیکش رو بازوم یویا اما ، برم که دمیکش رو راهم

 . کردم نگاه بهش کرده پف یها چشم با. داد

  

 . یکن فراموش رو تریپ دیبا تو: یویا

  ؟یچ: گفتم تعجب با

 یدار بهش که یاحساس نیا. خواد یم رو تو واقعا نه و داره رو تو اقتیل نه اون+ 

 . یکن فراموشش بهتره. زنه یم ضربه بهت یلیخ

 ! هیموقت ها نیا. داره دوستم اون. تونم ینم: گفتم هیگر با

 . نداره دوست اون! نباش احمق+ 

 ! داره. رینخ _

 ... تا یدار دوست رو تریپ بگو گهید بار هی یدار جرئت+ 

 رمس از دست ؟یدار کاریچ من به تو چه؟ تو به اصال ؟یچ تا: گفتم و شدم یعصبان

 . بردار



 

 

 یتو رو تو خواد ینم دلم. نگرانتم. دوستتم من احمق چه؟ من به: زد ادیفر یویا

 دوست رو تریپ گهید یدون یم خودت دوست رو من اگه. نمیبب یتیموقع نیهمچ

 . باش نداشته

 ! تونم ینم: گفتم بغض با

 سراغ یرب تو نکهیا نه ادیب تو سراغ به دیبا اون. نذار اعتنا بهش گهید حداقل پس+ 

  ؟یکرد فراموش رو غرورت چرا! اون

 نمک تحمل تونم ینم. باشم داشته رو اون خوام یم فقط من. کنم کاریچ دونم ینم _

 . تره نییپا من از یلیخ که یدختر اون با خصوصا. نمیبب گهید یکی کنار رو تریپ

  

 ومر عیسر. کرد نگاه یویا و من به شوکه. اومد داخل منید و شد باز کالس در هوی

 . نهینب رو هام اشک منید تا کردم اونور رو

  

 یزیچ. شدم نگران و دمیشن رو تو هیگر یصدا من: گفت من به رو ام ام با منید

  شده؟

 . دیبر دیتون یم. سکلیدرا یآقا نه: یویا

 . نینکن تعارف. نیبگ ادیم بر من دست از یکمک اگه: منید

 . ممنون یلیخ: یویا

  من؟ید: گفتم عیسر که بره خواست منید

  بله؟: منید



 

 

 . داشتم خواهش هی ازت _

  ؟یخواهش چه+ 

 . ارمیب در سرش رو تریپ یکارها یتالف تا یکن کمکم خواستم یم _

  کنم؟ کاریچ ؟یچ: گفت و رفت باال صداش ، ادشیز تعجب بخاطر منید

  

 . رفتم طرفش به و منید سمت برگشتم

  

 . ارمیب در سرش رو تریپ یکارها یتالف تا یکن کمکم خوام یم _

  کارها؟ کدوم: منید

  ن؟یکروال یشد وونهید: یویا

 !  منه راه تنها نیا. یویا کن بس _

 نیهم خوام یم هم من. کرد خُردم و زد پس رو من اون: دادم ادامه منید به رو و

 . ارمیب سرش رو بال

  کنم؟ کمکت یچجور: گفت بعد و گذروند یویا و من نیب رو نگاهش مردد منید

  ؟یکن یم قبول. گمیم بهت بعدا _

 . هستم من یخواست یکمک اگه. باشه: منید

  



 

 

 سکال یبرا خواستم یم. برم خوابگاهم به تا گذشتم منید کنار از و زدم یلبخند

 .  بکشم نقشه بود تریپ خصوصا و نیتریاسال گروه با همراه که یبعد

  

 پس ؟یزن یم پسم و یکن یم خرد رو من! جانسون تریپ یآقا خب: گفتم خودم با

 ! یریبگ هم رو جوابش دیبا

  

 و دمیکش رونیب فمیک از رو دفاع کتاب. رفتم خوابگاهم به یا شرورانه لبخند با و

 راه به هاگوارتز محوطه سمت به. گذاشتم فمیک داخل رو زیانگ شگفت جانوران کتاب

 شدیم برگزار هاگوارتز محوطه داخل شهیهم ما زِیانگ شگفت جانوران کالس. افتادم

 . میبش آشنا اوردن که یبیعج وانیح هر با میبتون تا

  

 ها بچه که ییجا به و دادم قورت رو دهنم آب دمیرس هاگوارتز محوطه به یوقت

 ورپرفس تا نشستم چمن یرو و کردم یآروم سالم. شدم کینزد ، بودن کرده تجمع

 . کرد یم بخند و بگو که یحال در اونم دمید ها ینیتریاسال نیب رو تریپ. ادیب پارکر

  

 ت خنده امروز. ستین التیخ نیع خودت و یکرد هیگر رو هام خنده که تو به لعنت

 ! باش مطمئن. کنم یم هیگر به لیتبد رو

  

 بلند همه و اومد پارکر پرفسور. انداختم ریز رو سرم و فشردم رو لبام حرص از

 . بود اورده یچرخدست هی یرو بزرگ یقفس خودش همراه پارکر پرفسور. میشد



 

 

  

 اژدهاها نیا. هیبلغار یاژدها مورد در ما درس امروز ، ها بچه خب: پارکر پرفسور

 هم باز اما نداره یادیز خطر اژدها بچه البته. هستن خطرناک اریبس و رنگ سبز

 چهب چند من. داره یا العاده فوق ییشنوا و زِیت اریبس اژدها نیا. بود مراقب دیبا

 . نیریبگ ادی رو شون کردن رام نحوه تا اوردم شما یبرا یبلغار یاژدها

  

 انینما رنگ سبز و زشت یاژدها چند و برداشت رو قفس یرو پارچه پارکر پرفسور

 . شد

  

 دو و ینیرتیاسال نفر دو. دیش یم میتقس نفره چهار یها گروه به شما: پارکر پرفسور

 ! یوونکالویر نفر

  

 پرفسور. کردم آشفته رو اژدهاها و کردم تمرکز اژدهاها آتش قدرت یرو ، خب

 جمع قفس دور ها بچه همه. داشت اژدهاها کردن آرام در یسع و شد هول پارکر

 .  بود دادن رییتغ آماده بود چمن یرو که پارکر پرفسور دفتر و بودند شده

  

 یتو رو خودم عیسر. کردم نگاه رو پرفسور یها یبند گروه و رفتم دفتر سراغ

  .کردم شون آروم اژدهاها قدرت یرو تمرکز با .گذاشتم هستش تریپ که یگروه

  



 

 

 آروم ور گردنش یها غیت دیبا شما ، خب: گفت و دیکش یراحت نفس پارکر پرفسور

 رو راه نصف یجور نیا. نیبد غذا بهش آروم یلیخ یلیخ بعد و نیبد ماساژ

 ، جانسون تریپ ، سکلیدرا منید اول گروه. کنم یم اعالم رو ها گروه خب. نیرفت

 ! جاناتانِ نیکروال... خب... اممم... و پانتر یتیک

  

 از یکی قفس پشت من. دمیخند ییجا به جا نیا مورد در پرفسور تعجب به دلم یتو

 رو تریپ و من یرو به رو منید. ستادیا راستم سمت هم پانتر یتیک و ستادمیا اژدهاها

 اژدها هوی .کردم ناز رو اژدها گردن پشت یها غیت آروم. ستادیا یتیک یرو به

 . شد خارج شینیب از یکم دود و کرد یغرش

  

 ! من بدش رو نیا. یدیم فشار رو گردنش یلیخ: یتیک

  

 داشت یبلند یها ناخون چون اما. داد ماساژ رو اژدها گردن یها غیت آروم یتیک

 غرش اژدها. برداشت یزیر خراش و کرد یزخم یکم رو اژدها گردن ناخنش

 دنیسر مانع آب قدرت با عیسر. فرستاد منید سمت یوحشتناک آتش و کرد یبلند

 احساس یوقت. بود گرفته رو صورتش یجلو دست با منید .شدم منید به آتش

 . کرد باز رو هاش چشم و اورد نییپا رو دستش نکرد سوختن

  

  بسوزم؟ نبود قرار مگه شد؟یچ االن: منید

 ! نداره قابل هم اصال. ینسوز کردم کمکت _



 

 

 !  ممنون یلیخ+ 

 . کنم یم خواهش _

  

 . تادفرس باال نامحسوس رو هاش شونه و کرد منید و من به ینگاه چشم ریز از تریپ

  

 . اید ینم دست از یزیچ یریبگ رو هات ناخون ذره هی: گفتم یتیک به رو

 ! آخه چه تو به: گفت اخم با یتیک

 به نمید اصال شه؟ خاکستر منید بود کینزد ینیب ینم یکور: گفتم اخم با منم

 ؟!یداد خراشش چطور نیبب رو بدبخت نیا گردن! درک

 

 وت چشم اژدها با کامال. شد خم اژدها سمت تریپ. نگفت یزیچ و کرد یشیا یتیک

 آروم و اومد خوشش اژدها. کرد نوازشش آروم و برد جلو رو دستش. بود چشم

 . گذاشت بود خورده چیپ که دمش یرو رو سرش

  

 به رو دهنش آتش تا کردم مجبورش و کردم تمرکز اژدها یرو! هیتالف وقت حاال

 طرف به یکم آتش و کرد بلند رو سرش اژدها هوی. بفرسته تریپ یموها طرف

 . فرستاد تریپ یموها

  



 

 

 که کمی. بکوبه سرش به محکم و بکشه ادیفر تریپ شد باعث کم آتش همون اما

 نگاه من به تعجب با همه. کردم خاموش رو موهاش آب قدرت با سوخت موهاش

 .  کنم کمکش ینجوریا تریپ یرفتارها اون از بعد نداشتن انتظار. کردن

  

 تریپ. زدم شون آتش تریپ یموها به زدن گند قصد به خودم من که دونستن ینم

 اونور رو روش و کرد ستبر نهیس دوباره بعد اما .کرد من به ینگاه زده خجالت

 . کرد

  

  ؟یدید رو موهات: گفت یشوخ با منید

  چطور؟: تریپ

 

 و رفتگ قرض رو ها دختر از یکی نهییآ تعجب با تریپ. نگفت یزیچ و دیخند منید

. بود سوخته و بود شده خراب کامال سرش طرف هی. کرد هنگ دید رو موهاش یوقت

 .دنیخند یم تریپ یموها به همه کم کم. گرفت ام خنده تریپ زده هنگ افهیق از

 

 و دارم آب قدرت من که طور همون: گفتم و رفتم تریپ سمت نامحسوس و آروم

 آتش رو موهات تونم یم و دارم هم آتش قدرت ، کنم خاموش رو موهات تونستم

 . بزنم

 ااژده کار. ینزد شیآت که تو ؟یچ که خب: گفت و انداخت بهم ینگاه مین تریپ

 . بود



 

 

 یرو تونم یم پس دارم آتش قدرت من یوقت! یسنگ پاره مخ: گفتم پوزخند با

 خوام یم یهرکار کنم مجبور رو اژدها و بذارم ریتاث آتشه هم اون که اژدها قدرت

 . بده انجام

  ؟یکرد رو کار نیا چرا آخه: گفت تیعصبان با تریپ

! یدید رو کجاش تازه. هامه یتالف دهم کی فقط نیا: گفتم یدرار حرص لبخند با

 ! یچ یعنی هیبق کردن خرد یبفهم تا یبکش زجر من اندازه هی دیبا تو

 ! زنه یم حرف کردن خرد از یک نیبب! هه+ 

 .  نکردم انتیخ کردم خردت چقدر هر من ، صورت هر در _

 . بشه انتیخ داشتنم دختر دوست که ندارم تو به نسبت یتعهد منکه+ 

 ! گهید یکی با یرفت بعد یول یکرد عالقه ابراز من به تو اما _

 من! یدز پس رو من تو. یباش من با ینخواست تو که گهید یکی با رفتم یوقت من+ 

 . گهید یکی سراغ رفتم هم

 ! یرینم گهید یکی سراغ وقت چیه یباش داشته دوست رو من واقعا تو اگه _

 ! یکرد ینم رمیتحق وقت چیه یداشت دوست رو من تو اگه+ 

 از رو ام خانواده من! بودم افسرده من! بود بد حالم من: زدم ادیفر تیعصبان با

 ! بودم داده دست

  ؟یداد دست از رو ات خانواده: گفت ام ام با تریپ

 ؟یدینشن تو گفت همه به دامبلدور یوقت مگه _

 .نبودم یعموم سالن توس من! نه+ 



 

 

 به اونم. دادم دست از روز هی یتو رو همشون: گفتم بغض با و گرفت رو گلوم بغض

 ناراحت همشون یبرا من و بودن شده عام قتل ام خانواده همه! هام دشمن دست

 یم فکر چون اورد نجایا به رو من ، من کردن درک یبجا میواقع پدر بعد. بودم

 یبرا کارهامنیا همه. برگردم خودم نیسرزم به خواستم یم من. خوبه برام کرد

 درک رو من تو ، تو اما! میبدبخت یبرا! میافسردگ یبرا! تمیعصبان یبرا. بود نیهم

 تو هعالق ابراز به هستم ام خانواده یبرا یسوگوار وسط یوقت یدار انتظار. ینکرد

 

  بدم؟ نشون یخوب واکنش

  

 یم رو قتیحق که حاال. گفت ینم یزیچ اما شدیم بسته و باز دهنش فقط تریپ

 یم نگاه من به ترحم با که کردم نگاه ها بچه به. بود شرمنده کارش از دونست

 . نداشتم دوست رو ها نگاه نیا! نه. کردن

  

 ور گلوم بغض. شدم دور اونجا از دوان دوان و ختمیر فمیک یتو رو لمیوسا عیسر

 یختس همه نیا از بعد! باشم یقو دیبا من. ندادم رو شکستنش اجازه اما بود گرفته

 .  باشم کرده عادت دیبا

  

 که میزندگ مورد در کردم فکر انقدر. دمیکش دراز تختم یرو و رفتم خوابگاهم به

 .شدم فارغ ایدن نیا از یساعت و برد خوابم باالخره

 



 

 

☆☆☆ 

 

 .  دمیپر خواب از خوردم یم که یدیشد یها تکون با

  

 . اومده تریپ شو بلند. پاشو. نیکروال پاشو: گفت که اومد یویا یصدا

  

 . افتاد خنده به یویا که نشستم یتند تریپ اسم دنیشن با

  

  اومده؟ تریپ: دمیپرس

 . منتظرته خوابگاه در پشت. آره: یویا

  اومده؟ چرا _

 . داره کار باهات گهیم+ 

  

 بلند عیسر ، خواد یم رو من قبل مثل بگه و کنه یعذرخواه بخواد تریپ نکهیا فکر با

 هب. زدم صورتم و سر به یآب و کردم عوض شلوار و بلوز با رو خوابم لباس. شدم

 در. مرفت یخروج در سمت به بعد و خوابگاه منینش اتاق به. رفتم خوابگاه در سمت

 لبخند دید رو من یوقت و کرد بلند رو سرش تریپ. دمید رو تریپ و کردم باز رو

 .  کرد یزیر

  



 

 

  ؟یداشت یکار: گفتم و زدم لبخند هم من

 . کنم صحبت باهات خواستم یم: تریپ

  ؟یچ مورد در _

 . خودمون+ 

 . شنوم یم ، خب: گفتم یجد کامال حالت با

 ! مناسب یجا هی میبر. نه نجایا+ 

  داره؟ یاشکال چه نجایا _

 . بشنوه رو هامون حرف یکس ممکنه+ 

 . باشه _

  

 .  میرفت هاگوارتز محوطه به و خارج هاگوارتز قلعه از تریپ دنبال به و

  

  م؟یبر کجا خب: دمیپرس

  خوبه؟ اچهیدر شیپ: تریپ

 . آره _

  

 و ردمک نگاه اچهیدر آب به. مینشست هم کنار اچهیدر لبِ و میرفت اچهیدر سمت به

 . بزنه یحرف تریپ بودم منتظر



 

 

  

 . ریبخ ادشی: تریپ

  ؟یچ _

 ربخاط رو غرورم احمقانه چقدر من! هه. میبود نجایا که یقبل دفعه ریبخ ادشی+ 

 . کردم یخواه عذر ازت و کردم خرد ینداشت عالقه من به اصال که تو

 ! ریبخ ادشی. کنه یخواه عذر دیبا شهیهم کنه یم اشتباه که یکس _

  ؟یچ: گفت تریپ دفعه نیا

 هم امه یمحل یب شتریب و یبود من یزیآبرور هیما همش تو که یوقت ریبخ ادشی _

 . بود ت احمقانه یکارها بخاطر

  

 و کارها یول ادیب خوشم تو از من دیشا! واال. خورد جا تریپ کردم حس وضوح به

 !ذارم ینم جواب یب رو هات حرف

  

 . اآلنه مهم! گذشته یچ همه االن البته: گفت و دیکش یقیعم نفس تریپ

  ؟یبگ رو کارت یخوا ینم حاال! صد در صد: گفتم و زدم یصدادار پوزخند

 عذر بخاطرشون ستین ازین نظرم به که کردم یاشتباه یرفتارها من ، خب+ 

 رو خودش یها لیدل البته که بود تو بد رفتار بخاطر من یها رفتار. کنم یخواه

 افتاد ما نیب ییها اتفاق هی صورت هر در! خانوادته دادن دست از منظورم. داشت



 

 

 مه از ما شدن دور باعث انقدر ها اتفاق نیا نکهیا. بوده سرنوشت بخاطر همش که

 .بوده سرنوشت بخاطر بازهم شده

  ؟یبزن رو حرفت زودتر شهیم: گفتم و شدم کالفه

  ؟یدار عجله چرا؟: گفت و کرد من به ینگاه تعجب با تریپ

  

 . رمیبگ ور تمیعصبان یجلو تا زدم یلبخند. بود شده باز بشر نیا یشعوریب از دهنم

  

 . دارم عجله. آره: گفتم زده حرص

 که هم تو! کشمکش همه نیا بخاطر هم اون شده سرد ما رابطه نیبب خب. باشه: تریپ

 جربهت رو یمتفاوت یزندگ و یرفت یا گهید نیسرزم به خودت گفته به و یرفت هوی

 وت فکر به که یلحظات همه یتو. شدم آشنا اما با من ینبود تو که یزمان. یکرد

 مراهمه یسخت مواقع در که بود یکس تنها اما. بود شمیپ اما دمیکش یم زجر و بودم

 اتنه اما نظرم به. ندارم عالقه تو به گهید من اما یدار عالقه من به دونم یم. بود

 هرزه هی قبال که ییتو نه باشم داشته دوستش و کنم اعتماد بهش تونم یم که هیکس

 ! یبود

  

  ؟!هیچ منظورش هرزه؟! تریپ آخر جمله بخاطر خصوصا. زد خشکم

  

  ه؟یچ هرزه از منظورت: گفتم ام ام با



 

 

 اومدم؟ کنار رفتنت با چطور یدون یم ندارم؟ دوست گهید چطور یدون یم: تریپ

 تو تمسین مطمئن یحت من. یبود نفر هی بغل تو روز هر و یا هرزه تو دمیفهم نکهیا

 یمجاز یفضا یتو خودت که رو پسرات دوست و تو یها عکس اما! نه ای یا باکره

 یکی اون از هرکدوم! بودن یواجور جور یها پسر. داد نشونم یبود کرده پخش

 الاص تو چون! یبود توجه یب من پاک عشق به نسبت که دادم حق بهت! پولدارتر

 به یازین! پسر محبت از یبود ریس تو! هیچ عشق یدون ینم! هیچ پاک یدون ینم

 یکی ریز یریم راحت یدار محبت به ازین یکن احساس وقت هر! ینداشت من

 ... گید

  

 یرو ور دستش شوکه تریپ. زدم بهش یمحکم یلیس و کنه کامل رو حرفش نذاشتم

 در. دیلرز یم نمییپا لب. ختیر گونم یرو دونه دونه هام اشک. گذاشت گونش

 . دیلرز یم بدنم تمام واقع

  

 یکرد فکر! یآشغال یلیخ یلیخ! یکثافت یلیخ! یپست یلیخ تو: گفتم دهیبر دهیبر

 خر وت ؟یدار شک من بود باکره به تو ه؟یچ عشق یفهم یم تو یکرد فکر ؟یپاک تو

 !بودم. آره بودم؟ نفر هی با روز هر من ؟!یبزن من به رو ها حرف نیا که یباش یک

 رهباک زتیعز یاما اون اصال ؟ینبود کس چیه با حاال تا کنم باور دیبا ؟یچ تو اما

 یم لعهق نیا یتو نفر چند بگو من به تو بوده؟ نفر چند با حاال تا عشقت اصال ست؟

 کی یاه انگشت از باشه هم اگه. ستین مطمئنم نبودن؟ چکسیه با حاال تا  یشناس

 تا ورت دور یها دختر همه مثل من نکهیا از تو... هیچ یدون یم! کمترن هم دستم



 

 

 پادشاه تو ام هرزه من اگه. اومده در حرصت االن ندادم پا بهت دمید رو پوالت

 ! ییها هرزه

  

 قه و ختنیر یم تند تند هام اشک. شدم دور اونجا از دوان دوان و شدم بلند عیسر

 یم طرف کدوم به دارم دونستم ینم یحت و بود تار هام چشم. شد ینم خفه هقم

 بلند عیسر. افتادم نیزم یرو محکم و خوردم یکس سفت نهیس به... کهوی که. دوم

 . دیکش رو دستم یکس اما. برم خواستم و کردم یخواه عذر تند تند شدم

  

  ؟یکن یم هیگر یدار ن؟یکروال: گفت که اومد منید یصدا بعد و

  

 .  خورد گره منید یها چشم به هام چشم که کردم بلند رو سرم یتند

  

 هیرگ چرا: گفت و کرد اخم شده سرخ هیگر از بودم مطمئن که صورتم دنید با منید

  ؟یکن یم

 .  ستین مهم. یچیه: گفتم کالفه

  

 . نکرد ول رو دستم منید اما برم خواستم

  

 ! کن ولم توروخدا منید: گفتم التماس با



 

 

 . نگرانتم من وونهید مرگته؟ چه بگو خب: گفت یعصب منید

 و ام ههرز هی من... من. باشه نگرانم یکس ندارم اقتیل من: گفتم و افتادم هیگر به

 ! دنبالمه عمرم آخر تا ننگ نیا

  ؟یگ یم که هیچ مزخرفات نیا! نزن حرف: گفت و برد باال رو صداش منید

 یدلسوز من یبرا. دونن یم ها آدم همه رو نیا. ام هرزه هی من! ستین مزخرف _

 . بدبختم یلیخ دونم یم خودم! نکن

  ه؟یدلسوز سر از من رفتار یکرد فکر وونهید: گفت و شد یعصبان منید

  ؟یچ پس: گفتم و کردم پاک رو هام اشک

 ور یچ همه رید که نهیا بخاطر اتیبدبخت همه: گفت و زد زده حرص یلبخند منید

  ؟یبفهم رو نیا یخوا یم یک. عاشقتم من وونهید! یریگ یم

  

. هباش داشته دوست رو من که نداشتم انتظار منید از. کردم نگاه منید به شوکه

. کنم اررفت باهاش تریپ مثل دینبا حداقل که دونستم یم. کنم کاریچ دونستم ینم

 بدم؟ رو منید جواب تونم یم چطور دارم دوست رو تریپ هنوز من یوقت... اما

 اون. زد بهم رو ها تهمت نیبدتر یعوض اون. نداره دوست رو من تریپ اما... اما

 . کنم هیگر یحت بخاطرش من نداره اقتیل

  

  ها؟: گفتم و اومدم رونیب فکر از منید یصدا با

  ؟یخوب: منید



 

 

 . دونم ینم _

  باشه؟! یکن فکر یتون یم. یبد رو جوابم االن خواد ینم+ 

 یم خوب خودت تو. نداره کردن فکر نیا: گفتم مصمم و انداختم ریز به رو سرم

 . دارم دوست رو تریپ من یدون

 هکن یم خرد رو تو ساعت هر و روز هر که احمق اون: گفت و دیکش ادیفر سرم منید

 یم. عاشقتم! یلعنت دارم دوست من ؟یبفهم یخوا یم یک ؟یدار دوست رو

  ؟یفهم

  !تونم ینم بخدا. کنم فکر تریپ از ریغ یکس به تونم ینم: گفتم هق هق با

 یوضع اون! کن فراموشش یلعنت توعه. یبزن رو ها حرف نیا یتون ینم. نگو! نه+ 

 ! کن فراموش رو

  

 ینم و بودم شده شوکه! گرفت قرار هام لب رو منید یها لب هیثان از یکسر در و

 به و گذاشتم منید نهیس یرو رو دستم. داد ینم فرمان مغزم. کنم کاریچ دونستم

 هب شتریب رو من و گرفت رو دستم دو هر دستش هی با منید اما. دادم هولش عقب

 .فشرد آغوشش

 

. کرد نگاهم خمار و برداشت رو هاش لب منید باالخره که بودم اورده کم نفس

. ومدا یکس زدن دست یصدا هوی. کنم کاریچ دونستم ینم و بودم کرده هنگ کامال

 . میدید رو تریپ... که میبرگشت صدا سمت به دو هر منید و من

  



 

 

 یگیم طرف هی از جاناتان؟ خانم چندتا چندتا نفرشونه؟ نیچندم نیا! به به: تریپ

 با توکه چرا؟ گهید تو منید ؟یبوس یم رو منید گهید طرف هی از یمن عاشق

  ؟یدیپر ینم ها ه*د*ن*ج

  ؟یگیم یدار که هیچ مزخرفات نیا! بفهم رو دهنت حرف: گفت تیعصبان با منید

  نه؟ هستن؟ یک واقع در شونیا یدون ینم تو پس! اوه اوه: گفت و دیخند تریپ

  خودت؟ واسه یگیم یدار یچ+ 

  

 نیزم یرو و منید یجلو عکس چندتا و شلوارش بیج داخل برد دست تریپ

 بعد و من به ینگاه منید. انداخت

 

 .برداشت رو شیکی و و رفت جلو. کرد ، بودن پخش نیزم یرو که ییها عکس به

 ، نیا. برداشتم رو ها عکس از یکی و شدم خم دمید رو منید متعجب افهیق یوقت

 و مشد بلند عیسر مه؟یقبل یپسرها دوست عکس نیا ، نیا اوشه؟یس عکس نیا

 . ستادمیوا منید یجلو

  

 . نداشتم یریتقص من ، من منید بخدا: گفتم من من با

  

 نیه زد رتیپ فک به منید که یمشت با. ستادیا تریپ یرو به رو و زد کنار رو من منید

 ستشد یوقت. کرد نگاه منید به زده رتیح و افتاد نیزم یرو تریپ. دمیکش یبلند

 .  شد یعصبان دید خون دستش یرو و دیکش لبش گوشه به رو



 

 

  

 زههر هی گهیم همش نیکروال چرا فهمم یم االن: گفت منید اما بزنه یحرف خواست

 داشتن با نیکروال اگه. یبرد فرو ذهنش یتو رو مزخرفات نیا آشغال توعه! ست

 و نیکال! یا هرزه هم تو. ام هرزه هم من پس ، شهیم محسوب هرزه پسر دوست

 فکر! ان هرزه ایدن یها آدم کل! است هرزه هم تو یاما! ان هرزه هم دارل و داگ

 به رو من عشق از یا ذره یتون یم من به ها عکس نیا دادن نشون با یکرد

 عاشق اگه .یستین یواقع عاشق. یستین عاشق تو! یتون ینم! نه ؟یکن کم نیکروال

 از نیکروال. یگ ینم نیکروال به رو مزخرفات نیا عکس دوتا واسه یباش یواقع

  !جانسون یآقا تره خراب یلیخ تو سابقه که رو دهنت ببند پس. تره پاک ما همه

  

 من و دیکش رو دستم منید. کرد پر رو هام چشم شوق اشک و زدم منید به یلبخند

 رو منید یها حرف تمام و بودم انداخته نییپا رو سرم. کرد دور آشغال اون از رو

 حاال و بود بسته نقش لبم یرو آرامش سر از یلبخند. کردم یم مرور خودم با

 .باشم داشته دوست رو تریپ تونم ینم گهید بودم مطمئن

 

☆☆☆ 

  

  ؟یخوند رو ها نامه نیا نیکروال: یویا

  ها؟ نامه کدوم_

 . فرستاده داداشت که ییها نیهم+ 



 

 

  فرستاده؟ یچ! نه: گفتم و دمیکش غیج یخوشحال از

 . نکردم بازشون. دونم ینم+ 

  

 رو زهاآمو جادو هیبق نیسنگ یها نگاه شد باعث که دمیقاپ یویا از رو ها نامه عیسر

 رو نامه نیاول عیسر و کردم باز رو ها نامه از یکی الیخیب. کنم حس خودم یرو

 :  بود نوشته. خوندم

 ور سرم. کردن کچلم دختر همه نیا ، نکنه کارتیچ بگم خدا نیکروال. سالم """

 با دیبا. کنن یم مخالفت یه رمیگ یم یمیتصم هی من تا. زدن حرف انقدر خوردن

 ایب! دابخ بدترن تو از. بوده یچ بخاطر میتصم نیا که کنم شون قانع یبدبخت هزار

! یبا یبا. آرومه یچ همه! نباش نجایا نگران. شن آدم بلکه کن شون حتینص کمی

"""  

  

 و ست تابخانهک نجایا نکهیا گفتن و انیاطراف تذکر با که دمیخند رضایعل نامه به یکل

 : کردم باز رو یبعد نامه. شدم خفه ها حرف نیا از

 خودت یخوش یپ یرفت ها؟ گرمه؟ یچ با سرت آشغال؟ یریگ ینم یخبر چرا  """

 !ننه یریبم که یا بزنم؟ کله و سر ها غویج غیج نیا با نجایا یگذاشت رو من

 دینبا و منه دست همش نجایا دونم یم. امیم دارم! ها کهینزد سمسیکر... یراست

 یچ همه و ستین یمشکل هست یگرام ارتباط مامور اون تا یول کنم ولش لحظه هی

 یچیه من نبود اون اگه. بلده رو کارش خوب یلیخ المصب. راحته هم المیخ! حله

 رک دیبا آدم! واال! بود شده دهیکش گند به نجایا یگشت یبرم یوقت و نبودم بلد



 

 

 بده قلبت واسه. یش مرگ ذوق من اومدن بخاطر یلیخ خواد ینم حاال. باشه

  """!ننه

  

 :گفتم یویا به کردم یم کنترل رو صدام تن زور به که یحال در و یخوشحال با

 ! خوشحالم یلیخ یوا. نجایا ادیم سمسیکر واسه رضایعل

 یمهمون هی. میکن هیته سمسیکر یبرا خوب لباس هی دیبا: گفت و دیخند یویا

  ؟یدونست یم. کنن یم برگزار بزرگ

 ! بپوشم یچ که فکرم تو. آره _

 ! رو نیا: گفت که اومد منید یصدا هوی

 . شدم ترک زهره ؟یاومد یک یوا: گفتم و برگشتم یتند

 نیهم: گفت ، گذاشت یم زیم یرو رو دستش جعبه که یحال در و دیخند منید

 ! االن

  ه؟یچ جعبه نیا داخل: دمیپرس

 ! یبپوش سمسیکر یبرا تا دمیخر برات من که یزیچ: منید

  ؟یگیم یجد: گفتم جانیه با

  ش؟ینیبب یخوا ینم. آره: منید

 . خوام یم حتما. آره: گفتم یخوشحال با

  



 

 

 و ها نهیس قسمت که که خوشگل یلیخ قرمز لباس هی. کردم باز رو جعبه در عیسر و

 که تداش هم یپهن و یبند قهی. داشت دنباله پشت از و کوتاه جلو از. بود باز کمرش

 . بود کرده خوشگلش یلیخ

  

 ! هیخوشگل لباس چه یوا: گفت من از زودتر یویا

 . نازه یلیخ آره: گفتم ذوق با

  

 . کردم بغل رو منید محکم و

  

 . نمیبب تو تن یتو رو لباس نیا تا منتظرم: گفت گوشم در آروم منید

  

 نثارش ییایح یب دیخند منید یوقت. زدم بازوش به یمشت و شدم جدا منید از

 با چقدر. بود خوش منید با اآلنم روزگار چقدر. بخنده شتریب شد باعث که کردم

 مه با میتون یم تریپ و من کردم یم فکر که بودم احمق چقدر و خوشبختم منید

 .باشم داشته یا ندهیآ

 

 یم رو بامیز العاده فوق قرمز لباس که یحال در من و دیرس فرا سمسیکر روز

 یلیخ که کنه دایپ ییجادو خودش مخصوص کتاب یتو کرد یم یسع یویا دمیپوش

 اب که رو قرمزم یها کفش و دمیپوش رو قرمزم جواهرات. کنه بلوند رو موهام عیسر

 .دمیپوش بود شده نیتزئ قرمز یها اقوتی و دیسف یها نینگ



 

 

 

 رمزق رژ. بود دهیبخش کفش به یخاص ییبایز کفش یسانت 01 و نیبلور یها پاشنه

 خواستم. بودم آماده حاال. کرد کامل رو ظمیغل نسبتا شیآرا که زدم یا یجگر

 یداص با که بفرستم بوس خودم یبرا و بدم انجام رو ها دختر همه یِا شهیکل رفتار

 . دمیپر جا از یویا غیج

  

 ! کردم داشیپ: یویا

 ! آدم نیع. دخترم آدم نیع... ! شاایا یریبگ حناق یا _

 . کنم رنگ رو موهات تا نیبش نجایا ایب شو خفه+ 

  

 . نشستم جلوش و کردم یویا نثار یشیا

  

 ینم. اونور کن رو روت االن؟ خوره یم دردم چه به دتیآفسا تو افهیق: یویا

 . کن من سمت رو موهات! نمتیبب خوام

 ! گهید ببند _

  

 ردمک احساس یا یخنک موهام نیب یوقت و خوند یورد یویا. نشستم یویا به پشت

 افهیق نیا. اورد ادمی به رو میمیقد افهیق بلوندم یموها. رفتم نهییآ سمت یتند

 گتن خودم قبال یبرا دلم! داد یم بهم یخوب احساس اما بود شده بهیغر برام یکم



 

 

 منگاه سیف پوکر یویا. گرفتم ژست یویا به رو و زدم یمرموز لبخند. بود شده

 .  کرد

  

  نشدم؟ خوشگل واقعا: دمیپرس

 ! صاحابش مبارک: یویا

 ! زهرمار _

  

 .  نگفت یزیچ و دیخند یویا

  

  ؟یایب تو تا کنم صبر ای برم من: دمیپرس

 . تابته یب بدجور منید که برو تو. کشه یم طول کارم کمی من: یویا

 ! ببندش _

  

 النس درب یجلو به. افتادم راه به یعموم سالن سمت به و رفتم رونیب خوابگاه از

 . کرد متوقفم منید یصدا دمیرس که

  

  ن؟یکروال: منید

  شدم؟ خوشگل: گفتم و منید سمت برگشتم



 

 

  

 ادافت ادمی که بزنم صورتش یجلو یبشکن خواستم. شد من محو دنمید با منید

 نییپا رو سرم و زدم یزیر لبخند! امیب عشوه دیبا االن من و هستن عشقم شونیا

 . انداختم

  

 . یبود خوشگل شهیهم تو: گفت لبخند با منید

 . یشد پیخوشت یلیخ توهم: گفتم و دمیخند

  

 منید. کردم نگاه بود کرده ست من لباس با عمد از منید که قرمزش کت به و

 مباه و کردم حلقه منید دست دور رو دستم. گرفت سمتم رو دستش و زد یچشمک

 یها چشم دنید با و کردن نگاه ما به همه یا لحظه. میشد یعموم سالن وارد

 و میرفت یزیم سمت به! میشد خوشگل همه نظر از ، آره که دمیفهم شون زده رتیح

 خنده هب دید رو من یباز مثبت بچه یوقت هم منید. برداشتم آلبالو شربت وانیل هی

 : گفت و افتاد

  

  ؟یخور ینم شراب: منید

  ؟یخور یم تو مگه! نه _

  

. دمیپرس یا احمقانه سوال چه دمیفهم کردم نگاه منید سیف پوکر صورت به یوقت

 زیم یرو و گرفت ازم ، بودم خورده ازش قولوپ هی فقط که رو شربت وانیل منید



 

 

 روعش تازه که یآروم آهنگ با. برد سالن وسط به رو من و دیکش رو دستم. گذاشت

 بایز و نرم و گذاشتم منید نهیس یرو رو سرم. میکرد دنیرقص به شروع بود شده

 . کردم یم حرکت منید با همراه

 

. کرد یم نگاه ما به سیف پوکر و بود برده باال رو ابروش یتا هی که دمید رو رضایعل

 از! دمید رو تریپ. کردم نگاه سالن گهید سمت به و فرستادم رضایعل یبرا یچشمک

 ارمدویام! بهتر! نرفته نیب از طنتمیش آثار هنوز که بود معلوم کوتاهش یموها

 ! تیقوزم ی پسره. باشه سوخته خوب کونِش

  

 رومآ شد تموم که آهنگ. میشد رهیخ بهم عاشقانه و کردم نگاه منید یها چشم به

 خجالت به رو ما هیبق دنیکش "هو" یصدا و گرفت قرار هم یرو هامون لب

 همراه هم یویا. میرفت رضایعل سمت به منید همراه و افتادم خنده به. انداخت

 .اومدن ما سمت به دارل

 

 با ارضیعل. بودن شدن عاشق حال در کم کم نظرم به و بودن هم همراه که بود یمدت

 سمسیکر جشن به هم با حاال و بود زده رل نییزیرا نیسرزم یها دختر از یکی

 روزگار از میبود شاد و میدیخند یم و میگفت یم هم با. بودن اومده هاگوارتز

 . بود مون گذشته یها یسخت بخاطر همش که یراحت

  



 

 

 دشخو با و دیخند یم ما به طانیش فرزند ، دور نسبتا ییجا در ، گهید ییجا از اما 

 هک یهست یبدشانس زیرا دریل اون تو که بخند! سوم زیرا دریل بخند: گفت یم

 ! یکن مبارزه من با یمجبور

 

  

 پایان



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 نام رمان: شهوت شیطان
 

 : زهرا محمد نژادنویسنده

 

 ۶۹/۶۹: در سال تایپ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

مقدمه: بعد از آن همه سختی و ماجرا، خیال می کرم دیگر همه چیز تمام شده، اما 

کور خوانده بودم. من تازه نیمی از سختی هایم باقی مانده، نیمی از دردسر ها، 

هید، حتی فکرش را هم نمی کردم که ناراحتی ها، غم و غصه ها! راستش را بخوا

 قرار است زندگی ام به چنین جایی برسد؛ به آغوش شیطان، به شهوت شیطان!

 

 دمبو منتظر دمیکش یم خود دنبال را چمدانم که یحال در. دمیکش یقیعم فسن

 به و زدم یلبخند. بود من به شدن کینزد حال در یویا. برسد هاگوارتز قطار

 :تمگف و( دیآ یم بدش کار نیا از دانستم یم چون)دمیکش را لپش. رفتم سمتش

 

 ؟یا آماده _

 ؟یچ یبرا: گفت داد، یم ماساژ را اش گونه که یحال در یویا

 .رفتن سرکار یبرا _

 .باشم داشته یشغل چه ستین معلوم+ 

 .میرفت رو راه نصف ما یعنی نیا. میشد لیالتحص فارغ باالخره که نهیا مهم _

 ر؟کِ. درصد صد+ 

 ه؟یچ _

 .یسیبنو نامه بهم نره ادتی افتاد؛ دور تو خونه از هتلم اگه+ 

 ؟!بره ادمی شهیم مگه _

 .زنم یم سر بهت کردم فرصت وقت هر+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .طور نیهم هم من _

 

 هک قطار به. کشاند یگرید سمت به را نهر دویما یها چشم ریمس قطار سوت یصدا

 دندش تر مشخص قطار یاجزا کم کم .کردم نگاه دیرس یم نظر به قرمز یا لکه مثل

 هب تا شدند یم قطار سوار نوبت به ها آموز جادو. بود ما یجلو قطار بعد یقیدقا و

 یا کوپه. میشد قطار سوار باهم و دیکش را میبازو یویا. بازگردند شانیها خانه

 کنار. میداد جا سرمان یباال قفسه در را مانیها چمدان و میکرد انتخاب را خلوت

 یبیجع دلشوره و بود گرفته حالم یکم. کردم نگاه رونیب به و نشستم قطار جرهپن

 .داشتم

 

 خوبه؟ حالت: دیپرس یویا

 .آره _

 خوبه؟ حالت یمطمئن. یاینم نظر به طور نیا اما+ 

 

 . کردم نگاه یویا یها چشم به

 

 .دارم یبیعج دلشوره: گفتم و دمیکش یآه

 چطور؟: یویا

 .باشه دهیرس انیپا به لچند سا نیا خوب مشآرا ترسم یم. دونمینم _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ینگران ندهیآ بخاطر دیشا! نباش نگران: گفت و گرفت را دستم یویا

 !دیشا: گفتم و زدم یمضطرب لبخند

 

 دهش وابسته گریکدی به بدجور سال چند نیا در. گذاشتم یویا شانه یرو را سرم و

 یویا که یحال در. بود تر یقو زین یناز و من یدوست از یحت ما یدوست. میبود

 که رفتم فرو یکوتاه خواب به و بستم آرام آرام را میها چشم ، خواند یم کتاب

 .بود دار معنا یها کابوس از سرشار

 

**** 

 

 پشت به. نداشتند یگرید حرکت قدرت میپاها و زدم یم نفس نفس. دمیدو یم

 شتریب هک را سرعتم. دبو دنبالم هنوز مانند انسان و ترسناک موجود. کردم نگاه سرم

 اشخر میزانو. افتادم نیزم بر محکم و کرد ریگ یبزرگ چوب تکه به میپا کردم،

 که یکیتار هیسا با. آورد یم درد به را وجودم اعماق تا سوزشش و بود برداشته

. افتادم لرزه به موجود آن بزرگ بتیه از و کردم بلند را سرم بود افتاده میرو

 . نرساند یبیآس من به تا بردم باال میتسل حالت به را میها دست

 

 لهفاص در را صورتش و شد کمینزد ،بود پوشانده را صورتش که وحشتناک موجود

 ییبو. داد یم یمطبوع یبو دهانش تصورم برخالف. داد قرار صورتم یانگشت کی

 صورتش یسانت کی در که حاال و بود نازک یکم موجود آن صورت روپوش! آشنا



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یزیچ کی اما. نبود واضح اصال. نمیبب اش چهره از محو یریتصو وانستمت یم بودم

 چشم به که شد متوجه موجود آن یوقت! بود یآب شیها چشم. بود واضح یلیخ

 که مکرد نگاه او به هراسان. برد باال را دستش و شد نیخشمگ کنم یم نگاه شیها

ایوی چشم در چشم با  و دمیپر خواب از یلیس سوزش از. زد من به یمحکم یلیس

 شدم.

 

 ؟یدید کابوس ؟یخوب نیکروال: گفت یویا

 

 یلیس آن ایگو ، سوخت یم صورتم. بود شده قفل زبانم و دمیکش یم نفس تند تند

. دش راحت المیخ دمیند یخراش یوقت اما کردم نگاه میزانو به عیسر. بود یواقع

 نگاه یویا به. مبود شده سیخ ازعرق. شوم آرام تا گذاشتم قلبم یرو را دستم

 .بود زده زل من به نگران که کردم

 

 ؟یدید کابوس: دیپرس دوباره

 .آره _

 زده چنگ گلوت به و بود کرده خی بدنت اومدم کوپه داخل یوقت. دمیترس یلیخ+ 

 .یبود

 ؟یجد _

 دونم؟ ینم من که افتاده یاتفاق. آره+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .فتادهین یاتفاق نه _

 چته؟ حاال تا صبح از تو پس+ 

 .دونمینم _

 

 رد سکو از. میبود دهیرس لندن به. شدم ادهیپ قطار از آرام آرام یویا همراه و

 به. کردمن شیدایپ گشتم پدرم دنبال هرچه. میرفت ها ماگل قطار ستگاهیا و به میشد

 . ماندم منتظر و دادم هیتک قطار ستگاهیا یها ستون از یکی

 

 .امیم بعد لحظه چند: یویا

 

 و مانداخت باال یا شانه. شد دور عیسر یلیخ یویا اما رود یم کجا بپرسم خواستم

 وهیم آب یقوط گرفتن قرار با. کردم یم یباز یزیر سنگ با. زدم زل میپا نوک به

 .دمید را یویا که بردم باال را سرم مقابلم در یا

 

 .کنه یم خوب رو حالت. بخور: یویا

 

 تمگذاش درونش را ین. کردم ازب را یقوط و زدم شیمهربان به تشکر سر از یلبخند

 دهز زل من به یکالفگ و ینگران با که کردم نگاه یویا به. دمیمک را وهیم آب و

 :گفتم و فشردم دستم در را شیبازو. بود



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 .است ساده دلشوره هی. ستین یمهم یلیخ زیچ. یباش من نگران ست،ین ازین _

 .کنه یم نگران و من نیا. یا گرفته یلیخ امروز: یویا

 

 .رفتم فرو پدرم آغوش در که برگشتم راستم سمت به پدرم یصدا با

 

 .کر بود، شده تنگ برات دلم: گفت پدرم

 .طور نیهم منم _

 .گمیم کیتبر بهت. یشد لیالتحص فارغ که خوشحالم+ 

 .پدر ممنون یلیخ _

 و ونت یلیالتحص فارغ باهم دوستانت و تو که دمید تدارک بزرگ جشن هی برات+ 

 .نیریبگ جشن

 

 ؟یگیم یجد: گفتم زده جانیه

 .آره+

 

 انشده دمید که شوم کیشر او با را ام یخوشحال خواستم و برگشتم یویا سمت به

 یجلو را دستم. کند یم نگاه پدرم و من به و کرده باز یآب اسب اندازه به را



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 نامحسوس یلیخ! مسخره. نداد نشان یالعمل عکس که دادم تکان یویا صورت

 و بود تهگرف گاز را لبش. دیپر شیجا از یویا که گرفتم شیبازو از یکممح شگونین

 دلبخن. نکشد غیج تا بود گرفته را خود یجلو زور به. بود شده گرد شیها چشم

 :گفت و زد یحیمل

 

 .گذره یم خوش یلیخ مطمئنم. جاناتان یآقا خوشحالم یلیخ: یویا

 ست،ین بهتر. البته: گفت و دز لبخند بود، شده من گرفتن شگونین متوجه که پدرم

 درسته؟ ،یایم ما خونه به تو ،یویا م؟یفتیب راه

 اشم مزاحم تونم ینم من. هیحرف چه نیا. نه: گفت و انداخت نییپا را سرش یویا

 .بشم

 یا نهخو اون از ریغ و نهییزیرا فقط تو خونه دونمیم من. دخترم یستین مزاحم: پدر

 .یبر همسافر خون ای هتل به دمینم اجازه و ینیکروال مثل من تو برای. یندار

 

 هرچه که هدلشور نیا به لعنت و. میافتاد راه به گریکدی با و نگفت یسخن گرید یویا

 از رزودت میدیرس که خانه درب یجلو به. شد بیشتر می میشد یم کینزد خانه به

. بردم ماتاق و باال طبقه به خود دنبال را چمدانم و شدم خانه وارد یویا و پدرم

 زین خود و کردم ییراهنما کیش و مرتب یاتاق به را یویا. آمد دنبالم به زین یویا

 تختم یرو و کردم انتخاب یشلوارک و تاب و کردم باز را چمدانم. رفتم اتاقم به

 . گذاشتم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 همان در را میها لباس. ختمیر میها شانه یرو بر میموها و کردم باز را میمو کش

 کمدم از را حوله. انداختم اتاقم گوشه سبد داخل به و دمآور در اتاق وسط

 . رفتم حمام داخل به و برداشتم

 

. شود پر وان تا ماندم منتظر و کردم میتنظ ولرم و متعادل ییدما یرو را حمام آب

 وان درون آرام و کردم زانیآو حمام درون یلباس جا به را حوله شد پر وان یوقت

 . نشستم

 

 امروز نکهیا مثل. نشد آرامشم باعث شهیهم مثل اما داد یم زشنوا را پوستم آب

 رمس از را یمنف یها فکر نیا تا دادم تکان تند تند را سرم. افتد یم یاتفاق حتما

 ار میها چشم. بردم فرو وان درون کامل را سرم و کردم حبس را نفسم. کنم رونیب

 دهش پاک رنگشان یمشک الک از یکم که میپا یها ناخون به و کردم باز آب درون

 . ام دهیکش یسخت تاکنون من چقدر. رفتم فرو فکر به. کردم نگاه بود،

 

 به و شدم نشیماش سوار یقالب اصغر همان ای ادوارد همراه که یروز همان از

 متما که االن تا شد؛ شروع میها یبدبخت میرفت نفره سه یپارت به یناز همراه

 نفسم. داشتم دلشوره چرا دانم ینم اما. بودم آرامش در و بود شده حل مشکالتم

 .آوردم رونیب وان از را سرم و آمد بند

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 دور یا حوله و شستم را خودم عیسر. کردم سرفه تند تند و دمیکش یقیعم نفس

 ارنمد  یموها کوچک یا حوله با. نشستم تختم یرو و خارج حمام از. دمیچیپ بدنم

 باز در ناگهان. کنم ینگاه نهییآ در خود هب تا شدم بلند. کردم خشک را صورتم و

 !بود منید. برگشتم در طرف به عیسر که شد

 

 ؟یاومد یک: گفتم و زدم لبخند

 تو هک گفت و برداشت رو یگوش یویا زدم زنگ تیگوش به یوقت. االن نیهم: منید

 .رسوندم رو خودم عیسر هم من. یحموم

 

 هب را حوله همان که یحال در. دمکر منید به عاشقانه ینگاه و رفتم منید کینزد

 . گذاشتم منید نهیس یرو را دستم داشتم تن

 

 .بود شده تنگ تبرا دلم لدو سا نیا تو: گفتم آرام

 .ممن: منید

 

 که شیپ لدو سا از رایز. بود حد از شیب ما یدلتنگ. میدیبوس را گریکدی نرم و

 حرس وزارت در منید چون. میبود دهیند را گریکدی بود شده لیالتحص فارغ منید

 در من... یطرف از. بزند سر من به یلیخ توانست ینم و کرد یم کار جادو و

. نمیبب ار منید توانستم یم تابستان و سمسیکر التیتعط در تنها و بودم هاگوارتز

 .کم یلیخ هم آن



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 با لبخند گفتم: حتما خیلی خسته ای. بهتره کمی استراحت کنیم.

 افقم.دیمن با لبخند گفت: مو

 

 و در آغوش همدیگر درون تخت خزیدیم.

 

☆☆☆ 

 

 

 ساعت چند من مگر. زد را چشمانم دیخورش نور. کردم باز را چشمانم آرام آرام

 قرار منید رفته خواب به چهره مقابل در صورتم که زدم غلط بودم؟ دهیخواب

. متبرداش یعسل یرو از را ام یگوش و کردم باز را منید دستان حصار آرام. گرفت

 به که را بلوندم یموها ام؟ بوده خواب االن تا ظهر بعداز روزید از یعنی صبح؟ 8

 تمصور یجلو از بودم، داده رییتغ شان یاصل رنگ به بنفش رنگ از منید خواست

 . شد داریب منید که خوردم غلط یکم. زدم کنار

 

 نم؟یکروال یشد داریب: گفت و زد میشانیپ بر یا بوسه

 .اهوم: گفتم و مکرد سیخ را لبم

 .بله بگو. نه اوهوم: گفت و فشرد و گرفت انگشتش دو با را ام ینیب منید



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 . بله خب _

 چنده؟ ساعت. شد خوب حاال+ 

 .هشت _

 ؟یچ+ 

 .هشت گفتم _

 .شده رمید یوا+ 

 

 دیشک شیموها به یدست. کرد تنشو پیراهنش را  شد بلند تخت یرو از عیسر منید

 :دمز شیصدا که برود خواست و

 

 من؟ید _

 جانم؟: منید

 !کن صبر _

 

 تافت و کردم شانه را شیموها. کردم مرتب را منید قهی. رفتم جلوبلند شدم و 

 در. دمیبوس را لبانش یتند بعد و زدم شیبرا خودش ادکلن از مقدار کی. زدم

 :گفتم دادم یم هلش اتاق رونیب به که یحال

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .یبا یبا. یشد خوب حاال _

 

 یرو .بود نیسنگ یلیخ کارش چارهیب. شد خارج اتاق از عیسر و کرد تشکر منید

 از و بستم یاسب دم را میموها. کردم شانه را میموها و نشستم شمیآرا زیم یصندل

 کرده رحاض را صبحانه پدرم. نشستم زیم پشت و رفتم آشپزخانه به. شدم خارج اتاق

 .شدم انهصبح خوردن مشغول پدرم و یویا همراه و کردم یسالم. بود

 

 کجاست؟ منید پس: پدر

 .سرکار رفت _

 نخورد؟ صبحانه+ 

 . بود شده رشید. نه _

 

 .داشت عجله و خورد یم صبحانه تند تند یویا. مینگفت یزیچ گرید

 

 ؟یبر یخوا یم ییجا: دمیپرس

 .آره: یویا

 کجا؟ _

 .کار دنبال+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یدار ازین کار تو مگه کار؟ دنبال ؟یچ: دمیپرس زده رتیح

 ارم؟یب در چطور رو خرجم پس+ 

 نیسرزم حاکم ما. میندار کار به ازین ها یلیالتحص فارغ هیبق مثل تو و من _

 .مینییزیرا

 .کنم تجربه رو کردن کار خواد یم دلم من یول دونمیم خودم نارویا+ 

 .بخدا یا وونهید: گفتم و انداختم باال یا شانه

 

 خانه از و کرد یخداحافظ بعد یچند. رفت اتاقش به و شد بلند حرف یب یویا

 یرو حوصله یب و رفتم اتاقم به کردم. جمع را زیم و تمام را ام صبحانه. شد خارج

 انستمد ینم من و بود امشب من یلیالتحص فارغ جشن کنم؟ چه حاال. نشستم تختم

 اتاقش در را پدرم. رفتم پدرم سراغ به و خارج اتاق از نه؟ ای کرده دیخر پدرم ایآ

 ذاغ بعداز اش یشگیهم عادت به و بود نشسته زیم یرو که یحال در هم آن .افتمی

 .خواند یم کتاب و دینوش یم قهوه

 

 ؟یکرد دیخر امشب جشن یبرا بابا،: دمیپرس

 .نه: پدر

 م؟یبکن میخوا یم کاریچ پس ؟یچ _

 ؟یکن دیخر یبر یتونیم. دونمینم+ 

 .رمیم خودم. باشه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 لباس تا کردم باز را کمدم در. رفتم اتاقم به. نگفت یزیچ و دیخند یگرام پدر

 ختت یرو یگشاد و رنگ یخاکستر تاب. کنم انتخاب را بپوشم خواهم یم که ییها

 انتخاب زین را رنگ یمشک تنه مین و چرم کت و یمشک یتفنگ لوله شلوار. گذاشتم

 راهم رنگ یخاکستر پول فیک شده انتخاب یها لباس دنیپوش از بعد. کردم

 زین را ام یخاکستر استار آل یها کفش. کردم یخداحافظ پدرم از و شتمبردا

 .زدم رونیب خانه از و دمیپوش

 

 یحال در. افتادم راه به بازار سمت به ادهیپ یبهار خنک یهوا از بردن لذت یبرا

 اکخطرن بود معلوم شان افهیق از که پسر سه کردم یم عبور کوچه رو ادهیپ از که

 آوردن ادی به با بعد اما دمیترس. بود خلوت کوچه. آمدند رو به رو ،از هستند

 کینزد. کردم تند پا و انداختم نییپا را سرم. شد راحت المیخ دارم که ییها قدرت

 :گفت که آمد ها آن از یکی یصدا شدند که تر

 

 شما؟ نیهستجذاب  چه! به به... : 

 

 تیعوض نیا از و بودم دهیرس هاآن به کامال. کردم تر تند را میها قدم و نکردم اعتنا

 از عیسر و انداختم نییپا توانستم یم که ییجا تا را سرم. بودم یناراض یلیخ

 و دمیکش را دستم. داشت نگه و دیکش را دستم آنها از یکی اما. شدم رد کنارشان

 .زد یشخندین که کنم آزاد را خود کردم یسع



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ؟یدار آزار مگه. کن ولم آقا: گفتم اخم با

 رویه مو بلوند  هوس دلمون بدجور یول میندار آزار: گفت آنها از گرید یکی

 .کرده

 

 رفک و کردند بد برداشت آنها که دمیخند شان حماقت به. خنده ریز زدند هم با و

 کمرم یرو را دستش آنها از یکی. هستم کارها نیا اهل هم من... بعله که کردند

 دیشک را میموها. شد یعصبان که زدم یلیس او به محکم. فشرد خودش به و گذاشت

 :گفت و

 

 .مینداشت یباز یوحش! نه نه نه... : 

 !ها یعوض ارمیم در رو پدرتون وگرنه نیکن ولم _

 .خوشگله در بیار رو پدرمون! بفرما... ایب... : 

 

 .کردم پرت بود دیکش آغوش در مرا که یکس صورت در و کردم ظاهر یآب گلوله

 . کردند یم نگاه شان دوست سیخ ورتص به زده رتیح سه هر

 

 ؟یکرد کارو نیا چطور یعوض توعه: گفت آنها از یکی

 !گهید گهید: گفتم و زدم قهقهه



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 خراش شیبازو. زدم آنها از گرید یکی یبازو به و کردم ظاهر یکلوخ بعد و

 آتش را آنها سه هر خواستم و کردم ظاهر آتش یا گلوله. دیکش ادیفر و برداشت

 هیثان زا یکسر در و گرفتند آتش هرسه کنم یکار من نکهیا بدون ناگهان که بزنم

 با. مکرد یم نگاه آنها شده پودر خاکستر به و بود مانده باز دهانم. شدند خاکستر

 چه تمدانس ینم. رفت و شد گم باد همراه آنها خاکستر دیوز یناگهان که یدیشد باد

 . بود هیفتادن یاتفاق اصال ایگو. دهم نشان یالعمل عکس

 

 دارهن حق یکس و یخودم مال تو: گفت که دیچیپ گوشم در نواز دل ییصدا ناگهان

 ؟یدیفهم. بزنه دست بهت

 

 حال در ترس از. دمیند را یکس اما کردم نگاه اطرافم به تند تند و دمیپر جا از

 زا تا دمیدو بازار خود تا! دنیدو به کردم شروع. کنم چه دانستم ینم و بودم سکته

 ینم بوده توهم همه که کنم قانع را خود خواستم یم هرچه. شوم دور آنجا

 ار خود زدن برهم چشم کی در اقی باشد؟اتف ماجرا همه نیا شود یم مگر. توانستم

 پس. بودم کرده عادت بیغر و بیعج اتفاقات به گرید که من. دمید بازار در

 یم ترس از هنوز چند هر .بپردازم کردنم دیخر به گرفتم میتصم و شدم الیخیب

 . دمیلرز

  



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 همراه به. دمیخر یلیالتحص فارغ یمشک روپوش دست کی و شدم یا مغازه وارد

 بهم الح مزخرفات یکل و یشاد برف مختلف، ناتیتزئ ،یمشک _قرمز بادکنک یکل

 ینیریش یکل یفروش ینیریش مغازه از. داد یم گوه یبو که یشاد نخ مثل! زن

 مشخصات داد من به فروشنده که یفرم یرو. دادم سفارش کیک کی و مختلف یها

 تمنوش یچ گم ینم: ... )نوشتم "کیک یرو نوشته" قسمت در و نوشتم را خواهم دل

 ( . زهیسوپرا چون

  

 دوباره آنکه یبرا. آمدم رونیب بازار از یمشک_قرمز یها یزیروم دنیخر از بعد

 . تمگذاش آن عقب صندوق درون را میها دیخر و گرفتم یتاکس دیاین شیپ ییماجرا

 

 یویا و بود ناهار کینزد. بردم خانه به را میدهایخر زحمت هزار با و رفتم خانه به

  .گذاشت اُپن یرو را ها دیخر و آمد کمکم به عیسر یویا. بود برگشته خانه به

 

. بود ظهر 21 ساعت هنوز خوشبختانه و شدیم شروع یمهمان بعدازظهر شش ساعت

 و یویا فقط که خانه یاعضا هیبق و خود یبرا گرفتم میتصم و رفتم خانهآشپز به

 . کنم درست تزایپ بودند پدرم

  

 به و گذاشتم را زیم و خوردم قاچ دو. دمیچ را زیم و کردم آماده را تزایپ 2 ساعت تا

 هب هم خودم. بخورند ناهار و ندیایب تا کردم شانیصدا. رفتم یویا و پدرم سراغ



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 شدیم برگزار آن در جادو عالمان انجمن یها جلسه معموال که ها اقات از یکی

 . رفتم

 

 شروع. گذاشتم اتاق گوشه و کردم جا به جا اریبس زحمت با را جلسه بزرگ زیم

 روعش را اتاق کردن نیتزئ بار، مشقت یریگردگ از پس! اتاق کردن زیتم به کردم

 .  کردم

  

 حداقل که خداروشکر. بپزد شام یراب مختلف یغذا نیچند که سپردم یویا به

 و کیک سفارش بودم مطمئن. آمد در صدا به خانه درب. بود خوب اش یآشپز

 خانه دوار کیک جعبه و ینیریش از پر دست با یویا یوقت. بود شده حاضر ینیریش

 . زدم لبخند شد

 

 قبول ندیبب را کیک تا بگذارم که گفت یویا هرچه و گذاشتم خچالی درون را کیک

 ! بود زیسوپرا کیک. نکردم

 

 و میانداخت ها جلسه بزرگ زیم یرو را یبزرگ یمشک یزیم یرو یویا و من

 و میکرد پر کامال را وارید طرف کی ها بادکنک با. میگذاشت شیرو را ها ینیریش

 . میریبگ عکس قسمت  آن در تا میکرد نیتزئ

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کاله شکل به ییها زانیآو یحت و میکرد پر مختلف ناتیتزئ با را سقف تمام

 فرش بود مجهز یبس یگرام پدر خانه که ییجا آن از. میکرد زانیآو ییدانشجو

 !  میکرد پهن هم قرمز

  

 ما... هگید بعله. کرد فیتعر من خصوصا ما قهیسل از یلیخ دید را اتاق پدرم یوقت

 اب و میدیپوش را ییدانشجو یها روپوش. میرفت خودم اتاق به یویا همراه! مینیا

 ! بود 5 ساعت. میشد خارج اتاق از یاسب دم یموها و حیمل یشیآرا

 

 که کرد شروع را شیها اصرار باز یویا که بود مانده ها مهمان آمدن تا ساعت کی

 .  نگذاشتم و بودم ها حرف نیا از تر بدجنس من اما. ندیبب را کیک خواهد یم

  

 را او کیش یبس و یمشک یشلوار و کت انتخاب با و بردم اتاقش به هم را پدرم

 زور به را یرسم پیت من یول بزند اسپرت پیت خواست یم او آخر. کردم آماده

 . ندیایب ها مهمان تا بودم منتظر و زدم یم ناخنک ها ینیریش به. کردم تنش

 

 هشد خسته یکاریب از که یویا و من. آمد در صدا به خانه زنگ مین و پنج ساعت

 که کردم باز را در یتند. میکرد پرواز در طرف به گزن یصدا دنیشن با میبود

 . فشردم خود به محکم و دمیپر آغوشش در یتند. دمید را منید

  



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

... بابا یا: گفت و گرفت چشمانش یجلو را دستانش یا مسخره حالت با یویا

 ! خب نیکن تیرعا

  

. فتر انآسم به ادشیفر که گرفتم یویا از یا جانانه شگونین و شدم جدا منید از

 که  بودند هاگوارتز در من یها یهمکالس همه. آمدند زین مهمانان گرید کم کم

 . بودم کرده شان تیاذ چقدر بماند

 

 سراغ به عیسر و کردند یم یپرس احوال و سالم هی شدند یم وارد کدام هر البته

. ودمب شان یگرام یهمکالس من که انگار نه انگار. رفتند یم پدرم از گرفتن امضا

 . تمگذاش شاد یبس یآهنگ و کردم روشن را بودم کرده آماده که یبزرگ یبلندگو

  

 دختران دوست و پسران دوست همراه هیبق و ن،یدال همراه یویا من،ید همراه من

 یسرگرم یبرا قبال که و دیمن من هاپ پیه رقص. کردند شروع را دنیرقص شان

 . بود بهتر همه از میبود هماهنگ و ماهر کامال آن در و میداد یم انجام

 

 بل به یا بوسه آخر در. کردند یم قیتشو را ما و رفتند کنار همه که یا گونه به

 : گفت و دیچیپ گوشم در صدا همان... ناگهان که مینشاند هم یها

  

 ! ینیب یم بد وگرنه شو دور اون از... : 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 جز نشد ام یانناگه حرکت متوجه یکس. شدم جدا منید از عیسر و دمیپر جا از

 ! منید

 

 یربتش وانیل و بردم جلو را دستم. میرفت غذا زیم سمت به و دیکش را میبازو منید

 .برداشتم

 

 خوبه؟ حالت شده؟ یچ: دیپرس آرام منید

 

 ازگ را لبم و زدم یم پلک تند تند. شود آرام قلبم ضربان دیشا تا خوردم یقلوپ

 .بودم گرفته

 

 ؟یخوب: گفت و کرد لقهح ام شانه دور را دستش منید

 

 اتاق از نامحسوس و زدم پس را منید دست نشنوم را صدا آن دوباره آنکه یبرا

 . رفتم یبهداشت سیسرو به و کردم دپا تن. شدم خارج

 

 پاک نگران و بود آب ضد شمیآرا. زدم صورتم به یآب و کردم باز را آب ریش

 .زدم غیج و دمیپر جا از که نشست ام شانه یرو یدست. نبودم شدنش



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 چته؟ بگو نیکروال: گفت و کرد نگاه من به تعجب با منید

 

 . زدم چنگ رهنشیپ به و انداختم منید آغوش در را خودم

 

 ات سه صبح امروز. کنه یم تمیاذ ییصدا هی همش صبح امروز از: گفتم و زدم زار

 حق یکس و یمن مال تو" گفت صدا اون بعد. گرفتن شیآت هوی که شدن مزاحمم پسر

 شو دور اون از" گفت صدا همون دم،یبوس رو تو که االنم. "بزنه دست بهت نداره

 .شمیم وونهید دارم منید. "ینیب یم بد وگرنه

 یدون ینم: گفت دهنده آرامش یلحن با کرد، یم نوازش را میموها آرام که منید

 ه؟یک یصدا

 .نه _

 .بزنه بیآس هتب بخواد یکس دیشا. یبگ پدرت به عتریسر هرچه بهتر+ 

 .دهیم آزارم صدا نیا شمیم یپسر کینزد یوقت فقط من _

 من؟ یحت+ 

 !!!تو یحت یول! متاسفم: گفتم شرمنده

 .مینش هم کینزد فعال بهتره پس+ 

 .شدم وونهید کنم یم احساس _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 مون تبیغ متوجه تا ها بچه شیپ میبر فعال بهتره. نباشه ینحس اتفاق دوارمیام+ 

 .نشن

 .باشه _

 

 الیخیب گرفتم میتصم. رفتم آشپزخانه به منید همراه به و کردم پاک را میها شکا

 حل ام یزندگ در آمده شیپ یها دردسر گرید مثل بود هرچه. شوم صدا آن

 .شدیم

 

 با منید که کردم باز را اش جعبه. آوردم رونیب را کیک و کردم باز را خچالی در

 !خنده ریز زد یپق کیک یرو متن دنید

 

 فارغ! نیشد بالغ خر کی و نیاومد در یکُرِگ از باالخره که خوشحالم: نمید

 نکرد دایپ یایدن به تون شدن وارد و یخوش یایدن از تون اومدن در و یلیالتحص

 !گمیم کیتبر رو یبدبخت و کار

 رو؟ تیخالق یکرد حال _

 !بگم یچ واال: گفت کرد، یم کنترل را اش خنده زور به که یحال در منید

 

 . میودب گرفته جشن آن در که رفتم یاتاق به منید همراه و گرفتم دست به را کیک

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اشه؟ب ن،یکن حمله آروم فقط. اوردم رو کیک! یگرام بروبچ: گفتم بلند یصدا با

 

 ریز زدند بلند همه کیک یرو متن خواندن با بعد یول. آمدند جلو و دندیخند همه

 نیتزئ که میرفت یوارید سمت به کیک نخورد از بعد و میکرد قاچ را کیک! خنده

 . بودم کرده

 

 نوع همه خالصه پدرم، با و نفره دو نفره، تک عکس تا گرفته یجمع دسته عکس از

 غم اب. رفتند و کردند یخداحافظ همه کیموز و رقص یکم از بعد. میگرفت یعکس

 . کردم نگاه یزکاریتم آماده و فیکث اتاق به

 

 ودنب یزکاریتم آماده که کارگر یکل دنید با. برگشتم نم و زد ام شانه یرو پدرم

 :گفتم ذوق با

 

 ! جون بابا یمرس _

 

 خشک حال در. دمیپوش یگشاد و راحت لباس. رفتم حمام به راحت الیخ با بعد و

 یب چرا. دمیشن را منید یخداحافظ یصدا که بودم حوله با میموها کردن

  رود؟ یم من از یخداحافظ

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 رونیب خانه از به و کردم یط دو با را طبقه سه. رفتم رونیب اتاقم از و دمیدو عیسر

 :کردم شیصدا شدیم سوار منید که یحال در. رفتم

 

 من؟ید _

 ؟یداشت یکار: گفت و آمد رونیب نیماش از منید

 ؟یبر یخوا یم زود انقدر چرا _

 . برم دیبا. شده بد حالش االن نیهم داگ دوستم دادن خبر+ 

 .امیب منم بذار پس _

 .خداحافظ. شهیم رید! خواد ینم. نه+ 

 .خداحافظ _

 

 اقمات به. شدم خانه وارد و دمیکش یآه. رفت عیسر یلیخ و شد نیماش سوار منید

 .کنم استراحت یقدر تا دمیکش دراز تختم یرو و رفتم

 

 

☆☆☆ 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

... کریپ غول موجود همان دوباره. کردم یم فرار و زدم یم نفس نفس. دمیدو یم

 کیدنز و میپا شدن زخم! نیزم بر افتادنم و یچوب تکه به میپا کردن ریگ دوباره

 !را اتفاقات تمام بودم حفظ گرید خواب، بودن یتکرار لیدل به! موجود شدن

 

 انانس دست... دستش .گرفتم را دستش بزند یلیس من به خواست موجود یوقت

 دست عیسر. بود گونه انسان مه بدنش... کن صبر! نه... بدنش! نه سرعتش اما! بود

 . دمیکش را پارچه و بردم صورتش یرو پارچه سمت به

 

 بخوا از اما... نمیبب را صورتش بود کینزد و شد برداشته صورتش یرو از پارچه

 .دمیکوب سرم به چندبار که شد خورد اعصابم یحد به. دمیپر

 

 خو خر؟ نفهمِ یشیم داریب یدار مرض مگه آخه آخه؟ هیک اون: کردم یم زمزمه

 !یزندگ به تف یاِ! هیک اون نمیب خواستم یم... گوساله

 

 اصال هک ییکارها انجام از بعد. رفتم یبهداشت سیسرو به و شدم بلند کنان غرولند

 از و بود صبح چهار ساعت. رفتم اول طبقه به و خارج اتاقم از ستین مربوط شما به

 . نداشتم نا یگرسنگ

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بود کرده فوت پدربزرگ یوقت از. نکردم دایپ یزیچ اما دمکر باز را خچالی در

 دهیشن را ما یریدرگ یصدا همه چون. بودند داده استعفا ترس از خدمتکارها همه

 . ودندب اوردهین زبان به یکالم( کنه رحمتش خدا)فریلوس لرد دیتهد با اما. بودند

 .بود خودمان گردن یآشپز تیمسئول و یخال خانه هم حاال

 

. نمک دیخر یکم و بروم مان خانه کینزد یروز شبانه فروشگاه به گرفتم میتصم

 و یمشک شرتیسوئ د،یسف یپا دم شلوار. بود شده تمام هم مان ییغذا مواد رایز

 .زدم رونیب خانه از پولم فیک برداشتن از بعد و دمیپوش یدیسف تاب

 

 یم راه جاده وسط. دیچیپ یم کوچه تمام در میها قدم یصدا و بود خلوت جا همه

 .پراند جا از مرا ینیماش بوق یصدا. بودم جاده وسط رفتن راه عاشق. رفتم

 

. دش رد ام یقدم سه در آور سرسام یسرعت با ینیماش و رفتم رو ادهیپ به عیسر

  .شوم رد رو ادهیپ از آدم نیع گرفتن میتصم و دمیکش یقیعم نفس

 

 هب و دیکش کوچه درون به مرا یشخص ناگهان که شدم رد کیبار یا کوچه کنار از

 یور بر یدست عیسر که دمیکش یکوتاه غیج او یناگهان حرکت از. دیکوب وارید

 . گرفت قرار دهانم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اب اما شدم محوش یا قهیدق چند. کردم نگاه مقابلم افهیق خوش و جوان پسر به

 :گفتم و دادم هول عقب به را او مان تیموقع کردن درک

 

 ؟یضیمر مگه ؟هیکار چه نیا _

 !اتمیباز وونهید نیهم عاشق: گفت و دیخند جوان پسر

 تو؟ خوبه حالت: گفتم شده گرد یها چشم با

 .توعه خراب حالم. نه+ 

 

 کممح و آمد بند نفسم. گرفت قرار میها لب یرو بر شیها لب هیثان از یکسر در و

. کردم یم اهنگ او به اخم با و دمیکش یم نفس تند تند. دادم هل عقب به را او

 . زد زل چشمانم در و کرد صورتم قاب را دستانش. آمد جلو جوان پسر ناگهان

 

 فقط هم االن. یکنیم فراموش رو ماجرا نیا تو: گفت یآرام لحن با جوان پسر

 رو من و یبر یخواست یم که ییجا به برو. رفته جیگ سرت یا لحظه ضعف بخاطر

 !کن فراموش

 

☆☆☆☆☆ 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یرو رنف هی دست یگرما. کردم نگاه اطرافم به باشم شده داریب ابخو از انگار کهوی

 دمیخر به گرفتم میتصم و خاراندم را ام کله. نبود اطرافم یکس اما بود صورتم

 یکل دِیخر از بعد !رفته جیم گسر و ام کرده ضعف یگرسنگ لیدل به دیشا. برسم

. بردم خانه به راهایم  دیخر فروشگاه یها کارگر از یکی کمک به ییغذا مواد

 سراغ به. درآوردم عزا از یدل و دمیچ زیم یرو را صبحانه. بود مین و پنج ساعت

 .بودم حوصله یب! نداشت یچیه. رفتم ونیتلوز

 

 رهادف شماره به چشمم کهوی. کردم یم نگاه میها مخاطب به و برداشتم را ام یگوش

 یم سرش به سر یناز و من چقدر! شده تنگ شیبرا دلم چقدر که آخ. افتاد مثبت

 .میگذاشت

 

 یخانوادگ هیارث چون. باشد کرده عوض را داغونش و درب کانیپ االن دوارمیام

 . داد ینم سوسول ی ننه بچه آن به را آن ضیتعو اجازه مادرش و بود اش

 

 اب. است داریب بودم مطمئن بود اذان کینزد که ییجا آن از. گرفتم را اش شماره

 ام یگشیهم یالت لحن و یخوشحال با گفتنش "الو" و تلفن در فرهاد یصدا دنیچیپ

 :گفتم شد،یم فرهاد یها اخم رفتن درهم باعث که

 

 گر؟یج خبرا چه! محل مثبت به سلوم به _

 شما؟: فرهاد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !گهید الامیل من _

 خانوم؟ الیل+ 

 ؟ینشناخت. خو آره _

 افتاده؟ تون ادهخانو یبرا یاتفاق چه دیدون یم خانوم؟ الیل دیهست کجا شما+ 

 به ندبارچ دیدونیم دنبالشه؟ هنوز سیپل و شده دیناپد برادرهاتون از یکی دیدونیم

 شده؟ زده دستبرد تون متروکه خونه

 

 .بودم کرده فراموش رانیا در را ام خانه اصال! بود مانده باز دهانم

 

 یزندگ من اب و نشده گم هم برادرم. دونمیم رو ام خانواده یماجرا. بله: گفتم آرام

 یگوه چه اونجا تو... ضمن در. خودم شیپ اوردمش و داشتم برش خودم. کنه یم

 زده؟ دزد رو مون خونه که یخوریم

 کنم؟ مراقبت تون خونه از دیبا من ؟یچ: گفت تعجب با فرهاد

 راقبتم پدرزنت خونه از شم؟ زنت نبود قرار من مگه! گهید بعله: گفتم طنتیش با

 ؟یکن ینم

 نم یبچگ مال زمان اون. شهیپ وقت یلیخ مال ماجرا نیا! خانوم الیل دیکن بس+ 

 ورتص به که بوده شما ریتقص زیچ همه. نیهست شما خانوم اون دونستم ینم و بوده

 .نیداد امیپ من به ناشناس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هی یکرد یم فکر ؟یبود شده من عاشق یجد یجد. داشتا فیک یلیخ یول _

 دارم؟ وستد تیسادگ بخاطر که پولدارم خانوم

 .کنم قطع تا نیندار یکار اگه. خانوم الیل بسه+ 

 اول خودت که رمیبگ یخبر هی خواستم فقط. ارین جوش حاال! باشه خب یلیخ _

 ؟یندار یکار. یگفت ویچ همه یرگبار اهلل بسم

 ن؟یهست کجا االن شما+ 

 ؟یچ واسه _

 . بدم قرار انیجر در رو سیپل تا بدونم خوام یم+ 

 شده؟ یچ مگه چرا؟ _

 ن؟یالیخیب انقدر شما و رسوندن قتل به رو تون خانواده+ 

 تو ین ازین. کردم یزار و هیگر بابام ننه واس موقعش به! ننه بچه نیبب: گفتم یعصب

 ؟یاوک! یبگ یزیچ بم

 نشده؟ تموم تون مدرسه هنوز د؟یکن یزندگ خودتون خونه دیاینم چرا+ 

 ندهیآ زن و خودت واس ببرش. ندارم یازین خونه اون به. دانشجوام االن من _

 هیاهمس به نویا یتونیم. کنمیم یزندگ خودم خونه یتو و هستم سیانگل من! ات

 .یبگ مون فضول یها

 ن؟یکن یم کاریچ اونجا س؟؟؟یانگل: گفت داد با فرهاد

 . کردم دایپ رو میواقع یبابا ننه _

 واقعا؟+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یندار یکار. آره _

 !دیباش خوش. نه+ 

 .عشقم با هستن شخو _

  ؟یچ+ 

 !نپرس و نگو که خوشگله انقدر! منهید اسمش. گهید عشقم_

 خانم؟ الیل+ 

 ها؟ _

 ها یکار فیکث نیا با رو تون یزندگ تمام د؟یکن یم بس رو کارهاتون نیا یک+ 

 .نیکرد خراب

 عشقام الیخیب که وقته یلیخ. میکن ازدواج میخوا یم ما... جونم فرهاد یآخ _

 .شدم

 

 تمثب کردن تیاذ داشت لذت یلیخ. کرد یخداحافظ عیسر و گفت ینچ نچ رهادف

 .دمید رو پدرم که برگشتم عقب به ییپا یصدا با! رو محل

 

 ؟یشد داریب یک تو: پدر

 .چهار ساعت _

 .دیخر برم دیبا. میندار صبحانه+ 
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 .کردم دیخر خودم! خواد ینم _

 ؟یشد زرنگ+ 

 !بودم _

 !خودت جون آره+ 

 !ننم جون به _

 

 نیا مزاحم یصدا آوردن ادی به با. رفت آشپزخانه به و نگفت یزیچ یگرام پدر

 فیرتع را زیچ همه ام ام یکل با. رفتم آشپزخانه به پدرم دنبال به عیسر م،یروزها

 .شدیم تر درهم شیها اخم لحظه هر پدرم و کردم

 

 ه؟یچ صداها نیا یمعن یدونیم: دمیپرس

 !وقتشه کنم فک: پدر

 ؟یچ وقت _

 !طانیش فرزند با مبارزه وقت+ 

 ؟یمطمئن طان؟یش فرزند ؟؟؟یچ: گفتم ادیفر با بایتقر

 .آره: پدر

 .باشه داشته دوست رو من نکهیا نه اومده من با مبارزه یبرا طانیش فرزند اما _

 .طانِیش فرزند به متعلق صدا نیا که مطمئنم من اما+ 
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 با نکهیا نه. دادیم نشون یزیچ یخشونت هی بود طانیش فرزند اگه ؟یمطمئن چطور _

 .کنه اعالم رو خودش حضور عاشقانه یها حرف نیا

 .داده نشون رو هاش خشونت اون+ 

 نم؟یب ینم من پس کو؟ _

 از پر یروزها نیا خواستم ینم چون اما! کر متاسفم: گفت و دیگز را لبش پدرم

 .نگفتم بهت شه تموم آرامشت و یخوشبخت

 ؟ینگفت رو یچ: گفتم تعجب با

 دیتهد یها متن که گرفته صورت نییزیرا۹ نیسرزم در قتل نیچند خب... خب _

 .بوده جسد همراه هم زیآم

 به تو و گرفته صورت قتل قتل؟ ؟؟؟یچ:گفتم غیج با و شدم بلند  زیم یرو از یتند

 دیبا االن من که یفهم ینم نم؟ییزیرا نیسرزم حاکم من که یفهم ینم ؟ینگفت من

 ؟یزنیم حرف آرامش از ؟یکن ینم درک رو ما تیموقع بدم؟ آرامش مممرد به

 با تونم ینم گهید نکهیا گرفتن؟ شیآت چشمم یجلو پسر تا سه نکهیا آرامش؟ کدوم

 باشم؟ منید

 !نیکروال باش آروم+ 

 ارانتظ من از چطور باشم؟ آروم چطور: گفتم و دمیکوب زیم یرو محکم دستم دو با

 چیه و کرده ظهور نییزیرا نیسرزم یخیتار دشمن نیگتربزر باشم؟ آروم یدار

 انقدر چرا شما آخه. نگفته یزیچ طانمیش فرززند با مقابله راه تنها که من به کس

 آخه؟ چرا ن؟یاحمق
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 لباس .رفتم اتاقم به و رونیب آشپزخانه از  عیسر. بودم انفجار حال در تیعصبان از

 .شد اتاق وارد پدرم که بروم رونیب در از خواستم و کردم عوض را میها

 

 کجا؟: دیپرس ظاهرم دنید با پدر

 .نییزیرا نیسرزم به رمیم! گهید معلومه _

 .اومده امیپ چندتا منید طرف از االن نیهم. کن صبر قهیدق چند+ 

 .هستن منید از مهمتر یلیخ برام مردمم! ستین مهم من یبرا منید االن _

 !فرستاده یبیعج امیپ منید یول: گفت پدرم که برم رونیب خواستم

 ؟یامیپ چه _

 !بخونش+ 

 

 . کردم باز را منید امیپ و گرفتم پدرم دست از را تلفنم

 

 ،.. . مارستانیب به ایب عتریسر هرچه... نیکروال ": خواندم را امیپ بلند یصدا با

 که هست داگ جسد کنار هم امیپ هی! ممکن شکل نیتر حیفج به اونم مُرده داگ

 "! ایب عتریسر هرچه کنمیم خواهش. توعه هب مربوط

 

 درمپ. دمیرس ابانیخ به و رفتم رونیب در از یتند. کردم نگاه پدرم به باز دهان با

 نیماش سوار عیسر. کرد روشن را نیماش و شد نیماش سوار پدرم. آمد سرم پشت هم
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 شریذپ سراغ به میدیرس مارستانیب به یوقت. میرفت مارستانیب سمت به و شدم

 :زد میصدا منید بپرسم سوال رشیپذ از خواستم تا. میرفت

 

 !طرف نیا از نیکروال: منید

 

 رخشس چشمان به و رفتم منید سراغ به. بود ستادهیا رشیپذ از دورتر یکم منید

 . شدم رهیخ

 

 افتاده؟ یاتفاق چه: دمیپرس ینگران با

 یوقت. شده دب داگ حال دادن خبر بهم روزید: گفت یا گرفته یصدا با منید

 اما. نهک خفه رو اون کرده یسع و حمله خونَش به نفر هی دمیفهم مارستانیب دمیرس

 خونه وارد زور به و شده کنجکاو خونه داخل یصدا و سر از ها هیهمسا از یکی

 هک بوده داگ کردن خفه درحال یکلیه و پوش اهیس مرد هی گفت هیهمسا اون. شده

 بیغ مرد اون که گفت هیهمسا اون البته. کرده فرار عیسر هیهمسا اون دنید با

 ور داگ هیهمسا اون. کردم باور من فقط و نکردن باور رو حرفش ها سیپل اما شده

 اومدم یوقت. زده زنگ من به شناسه یم رو من چون و اورده مارستانیب به

. ودب شده یعاد بایتقر تنفسش و اومده بهوش. بود شده بهتر داگ حال مارستانیب

.  ردهک پاره کهیت مارستانیب یتو رو داگ یحیفج شکل به نفر هی شبید اما... اام

. یایب تو تا باشن نداشته جرم صحنه به یکار فعال که کردم مجبور هارو سیپل

 .مرده وحشتناک یلیخ اون... اون



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 را رمپد و من و کرد پاکش عیسر منید که ختیر نییپا منید چشم گوشه از یاشک

 دادنش یدلدار یبرا و گرفتم را منید دست. کرد ییراهنما اگد اتاق سمت به

 به و ندبود گرفته را اتاق دور ها سیپل میدیرس داگ اتاق به یوقت. فشردم را دستش

 ورود اجازه ما به دندید را منید یوقت اما. دادند ینم ورود اجازه کس چیه

 .دادند

 

. کرد یم یینما خود تاق،ا وارِید یرو گوشت یها تکه و خون شدم که اتاق وارد

 تخت یرو و... و. بود ختهیر تخت نییپا فراوان خون و شکسته استخوان یمقدار

 چهیماه و گوشت یمقدار و اسکلتش یها استخوان فقط که داگ جسم هیشب یجسم

 در اشک داگ، شده نابود جسم دنید از. خورد یم چشم به بود، ماننده آن یرو

 داگ دنده یها استخوان وسط در یخنجر. ختیر نییپا و دیجوش چشمانم کاسه

 .بود شده زانیآو آن از آلود خون یکاغذ که بود رفته فرو

 

 را اغذک. دمیکش رونیب داگ گوشت و پوست و استخوان نیب از را خنجر و رفتم جلو

 یکرد رید ": بود مضمون نیا به کاغذ متن. خواندم را شیرو متن و کردم جدا

 "!طانیش فرزند: امضا .متابت یب بدجور! یبلوند

 بضمنق ادیز بغضِ و غم و درد از فکش که برگشتم منید سمت به یاشک صورت با

 نفوذ ها سیپل تمام ذهن به.  کردم یمخف بمیج درون را خنجر و کاغذ. بود شده

 جسد از که آنچه و زیتم را اتاق یحرف چیه بدون کردم مجبور هارا آن و کردم

 آن از یمقدار بتوان حداقل دیشا. دهند لیتحو ردخانهس به بود مانده یباق داگ
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 در و ببندند را پرونده نیا کردم مجبورشان. بگذارند تابوت در جسد عنوان به را

 . داشت نخواهد یا جهینت بودم مطمئن چون نکنند؛ قیتحق موردش

 

 یقیدقا زا بعد و برود خانه به گفتم پدرم به. دمیکش را دستش و رفتم منید سراغ به

 یمکتین یرو. بردم اطیح به و خارج مارستانیب از را منید. مییآ یم خانه به ماهم

 و ردمک حلقه منید شانه دور را دستم. مینشست مارستانیب گوشه نیتر خلوت در

 همراه زین من. افتاد هیگر به و شد شکسته منید بغض. فشردم ام نهیس به را سرش

 خوش یخاطرات مان یکودک یها نتطیش و زیعز میبرا داگ. کردم هیگر منید

 . بود

 

 پدرم و دمیکوب را خانه درب. میرفت ام خانه به و خارج مارستانیب از منید همراه

 و من به یناراحت با پدرم که کردم نگاه پدرم به سرخ چشمان با. کرد باز را در

 مبل یرو آرام هم پدرم. مینشست منینش اتاق در و میشد وارد. کرد نگاه منید

 رهیخ یا نقطه به سکوت در هم منید. مینداشت زدن حرف حال چکدامیه. ستنش

 :گفتم و شکستم را سکوت باالخره. بود شده

 

 م؟یکن کاریچ حاال _

 .دونمینم: پدر

 .برم طانیش فرزند سراغ به دیبا _
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 اون با مبارزه به یطور نیهم یخوا یم که یدونیم یچ طانیش فرزند از تو+ 

 ؟یبر

 کنم؟ کاریچ یگیم پس خب _

 .میکن مطالعه موردش در  دیبا+ 

 !هه کنم؟ سرچ نترنتیا یتو مثال کتاب؟ کدوم یتو _

 انطیش فرزند درمورد یزیچ یقبل یها زیرا دریل دیشا! یزیرا دریل تو یول. نه+ 

 .باشن نوشته یکتاب یتو رو اون و باشن گفته

 !درسته آره، _

 ؟نییزیرا نیسرزم به میبر مباه یایم منید: گفتم و برگشتم منید سمت به

 !نگفت یزیچ منید

 ن؟ییزیرا نیسرزم به میبر باهم یایم من،ید: دمیپرس دوباره

 

 مبل یرو از آرام. دیچیپ یم دلم و بود دهنم یتو قلبم. نزد یحرف منید باز اما

 .گذاشتم منید شانه یرو را دستم و رفتم منید طرف به شدم، بلند

 

 ؟یخوب من؟ید: دمیپرس

 

 ستهب چشمان به. افتاد مبل یرو حال یب منید من،ید دادن تکان با. دادم انشتک و

 :گفتم و دادم تکان را منید تند تند. دیجوش اشکم چشمه و کردم نگاه اش
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! منید شو داریب ؟یبست رو چشمات چرا ؟یخوب منید. بده جواب منید من؟ید _

 !کن بس منید

  ه؟چت تو! بده جواب یلعنت: گفتم و دمیکش غیج

 

 هراسان و کرد باز را چشمانش منید... ناگهان. زدم منید به محکم یا یلیس و

 :گفت

 

 شده؟یچ ه؟یچ: منید

 

 . کردم نگاه منید به باز دهان با

 

 ؟یزد یلیس من به چرا االن: دیپرس دوباره منید

 ؟یا زنده تو... تو: گفتم ام ام با

 رم؟یبم یداشت انتظار... خب آره+ 

 ؟ینکرد سکته تو مگه _

 من؟ ؟یک: گفت و گذاشت اش نهیس یرو را دستش تعجب با منید
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 ههقهق و گذاشته شکمش یرو را دستش پدرم. برگشتم عقب به یا خنده یصدا با

 بودم من فقط وسط نیا! خنده ریز زد یپق بعد و کرد فکر یکم هم منید. زد یم

 ه می کردم.نگا منید و یگرام پدر به منگوال نیع که

 

 ؟یبود خواب تو! کشمت یم بخدا منید: گفتم و دمیکش غیج

 .وونهید آره: گفت خنده با منید

 . کنم یم ت کهیت کهیت: دمیکش غیج دوباره

 

 هم نم!  دنیدو به کرد شروع و شد بلند عیسر منید. برداشتم زیخ منید طرف به و

 در و من اتاق داخل رفتم عیسر منید. رفتم باال طبقه به دنبالش به و دمیدو دنبالش

 .بود گرفته را در محکم طرف آن از منید و دادم یم هول ور نیازا من. بست را

 

 !ندارم تیکار بخدا. کن باز و در منید: گفتم و دمیکش غیج دوباره

 ؟یکن نوازشم و ناز یخوا یم ؟یکن کاریچ یخوا یم پس: منید

 

 و شود شل منید دست شد باعث نیا و! طور نیهم هم منید و خنده ریز زدم بلند

 ودب اتاق درب یجلو منید چون. بپرم اتاق داخل عیسر و کنم استفاده فرصت از من

 لندب را سرم. بود منید نهیس یرو سرم. میافتاد نیزم به باهم و افتادم منید یرو
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 و ردک بلندم حرکت هی با و دیکش را لپم منید. کردم نگاه منید چشمان به و کردم

 :گفتم منید به دادم یم ماساژ را ام گونه که یحال در. میستادیا پا سر هردو

 

 ؟ینگفت حاال _

 رو؟ یچ: منید

 نه؟ ای یایم نییزیرا نیسرزم به من با نکهیا _

 م؟یبر قراره مگه+ 

 .یبود خواب آخرش تا هامون حرف اول از تو نگو. باش مارو! هه _

 .دارم یخواب کم خب: گفت یمظلوم لحن با منید

 باهام؟ یایم! حاال نداره بیع _

 !هیشکل چه اونجا بدونم خواد یم دلم یلیخ ام؟ین شهیم مگه+ 

 م؟یبر. ینیب یم یزود به: گفتم و زدم لبخند

 م؟یندار ازین یخاص زیچ+ 

 ؟یچ مثال _

 !یزیچ یلباس هی+ 

 .داره یچ همه اونجا نه _
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 ردمک مجبورش. بود خواب هنوز که... ماشااهلل. کردم دارشیب و رفتم یویا اتاق به

. فتمگ او به آمده شیپ اتفاقات درمورد یا خالصه و بشورد را صورتش و دست عیسر

 همه نکهیا مثل. دانست ینم یزیچ نییزیرا نیسرزم یها قتل مورد در هم یویا

 . بودند کرده یمخف هم او از را زیچ

 

 که است آن وقت که گفتم پدرم به و میبرگشت منینش اتاق به منید و یویا من،

 تدس یویا و من. کرد تیموفق یآرزو میبرا و دیبوس را ام یشانیپ پدرم. میبرو

. میدش ظاهر نییزیرا نیسرزم یراه هفت در قدرتم از استفاده با و میگرفت را منید

 .کرد یم نگاه وارنگ و رنگ یراه ۹ به رتیح با منید

 

 .باستیز یلیخ نجایا... نجایا: منید

 !یدید رو کجاش تازه: یویا

 . میکرد رید هم جورش نیهم. دیفتیب راه _

 .کنم نگاه مردمم صورت به ییرو چه با دونمینم: یویا

 !منم _

 . دینباش ناراحت یلیخ حاال: منید

 همه و یگذرون خوش یپ رفتم االن من که کنن یم فکر االن ها اون آخه: یویا

 .کردم فراموش رو هام تیمسئول
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 گهید که هست هم خودمون ریتقص. میگرفت یم یخبر هی دیبا ما نه؟یا از ریغ مگه _

 .میبود تفاوت یب یادیز

 ایوی: آره.

 .  دینباش ناراحت یلیخ حاال: منید

 همه و یگذرون خوش یپ رفتم االن من که کنن یم فکر االن ن هااو آخه: یویا

 . کردم فراموش رو هام تیمسئول

 گهید که هست هم ونخودم ریتقص. میگرفت یم یخبر هی دیبا ما نه؟یا از ریغ مگه _

 . میبود تفاوت یب یادیز

 . آره: یویا

  کنه؟ یم فرق ها جاده رنگ چرا: دیپرس کند، عوض را بحث نکهیا یبرا منید

 زیرا واتر نیسرزم یبرا یآب رنگ. نهیسرزم هی به مربوط رنگ هر: داد جواب یویا

 پس آبه نیسرزم نیسرزم نیا چون. ست شناسنامه جوری باشه من نیسرزم که

 ... و. زهیرا دریل نیسرزم یعنی ن،یکروال نیسرزم یبرا بنفش رنگ. هیآب هم رنگش

  

 گوشم یتو را ام یهندزفر و نکردم گوش یویا و منید یها صحبت به گرید

 لش متن " اسم به خواند یم یالت لحن با که عاشقانه و نیغمگ آهنگ کی. گذاشتم

 و بش بایتقر و آهنگم نیا عاشق. کردم زمزمه همراهش و کردم یپل "بنگم گیب مث

 .  میدیرس من نیسرزم به. کنم یم گوشش روز
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 یرسم لباس با را مانیها لباس یویا و من و کردم بنفش را میموها جادو با عیسر

 تا کردم حرکت قصرم سمت به نمیسرزم یها دهکده نیب از. میکرد عوض مان

 پوش بنفش حاال همه که ردممم. میا آمده یویا و من یعنی ما، که بفهمن مردمم

 .  کردند یم نگاه من به رتیح با بودند

  

 را یریگردگ  حال در خدمتکاران از یکی من و میشد قصر وارد. میدیرس قصرم به

 یخوشحال با شناخت را من یوقت و آمد سمتم به شَک یکم با خدمتکار. زدم صدا

 : گفت

  

 نیسرزم به که خوشحالم. لمخوشحا یلیخ شما اومدن از من، یبانو: خدمتکار

 . نیبرگشت نییزیرا

  کجاست؟ برادرم! الرا ممنون یلیخ _

 . سرورم هستن شما کار اتاق در: الرا

 رد مهم جلسه هی بگو هم ها حاکم به. اومدم من که بده خبر همه به! ممنون یلیخ _

 .  انیب جلسه اتاق به عیسر. میدار شیپ

 ! سرورم چشم+ 

  

 به .بودم برادرم دنید منتظر صبرانه یب. کردم حرکت کارم اتاق سمت به عیسر

 تو یصدا با. گرفتم شصتم و سبابه انگشت دو با را دماغم دمیرس که کارم اتاق یجلو

 : گفتم یدماغ
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  سرورم؟ هست اجازه _

 ! تو ایب: رضایعل

  

 : گفت کند، بلند را سرش آنکه بدون رضایعل. شدم وارد و اوردم در یشکلک

 

  ؟یداشت یکار: ضاریعل

 !!! پخ: گفتم یبلند یصدا با

  

. دز خشکش من دنید با بزند داد سرم خواست یوقت و دیپر باال متر سه رضایعل

 را وا محکم هم من. فشرد آغوشش در مرا محکم و آمد سمتم به عیسر بعد هیثان چند

 . میکرد نگاه هم به ذوق با و میشد جدا هم از. فشردم

  

  ؟یبرگشت هباالخر: رضایعل

  چطور؟ _

 ! ادنیز تو یکارها چقدر. افتادم کردن غلط به من+ 

 لیم کمال با نهیهم واسه. داره رو ها دردسر نیا حکومت. میکن چه گهید آره _

 ! هاگوارتز برم کردم قبول
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 ! گهید رشیز از یرفت در+ 

 ! بعله _

  

 همراه من واستخ به هم منید. میکرد حرکت جلسه اتاق سمت به و میدیخند باهم

 و من سمت به ها حاکم همه که میشد جلسه اتاق وارد. آمد رضایعل و یویا من،

. دیدرآ اشکمان بود کینزد که کردند یدلتنگ ابراز قدر آن. آوردند هجوم یویا

 نیا رموردد یجد میتصم کی تا مینشست باالخره کردن پاره کهیت تعارف یکل از بعد

  .میریبگ مزاحم طانِیش فرزندِ

  

  

 . کنم آغاز را موضوع چگونه دانستم ینم من و میکرد یم نگاه هم به همه

  

 ندفرز با مبارزه یبرا یراه تا میشد جمع نجایا ما: گفت و زد من به یلبخند منید

 . میکن دایپ طانیش

  شما؟: گفت منید به رو اخم با( آبتاب نیسرزم حاکم) نینگ

  

 . ام نکرده یمعرف را منید من که افتاد ادمی و

  

 ! پسرمه دوست: گفتم عیسر
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  پسر؟ دوست ؟یچ: نینگ

 . میکن ازدواج باهم مشکالت نیا حل از بعد قراره البته: منید

 .دیباش باهم دیتون ینم شما: نینگ

  چرا؟ _

 . دیباش باهم دهینم اجازه شما به نییزیرا نیسرزم قانون+ 

  کرده؟ وضع رو قانون نیا یک _

  .دوم زیرا دریل+ 

 . بدم رییتغ رو قانون نیا تونم یم و سومم زیرا دریل هم من خب _

 . شهینم بازهم: گفت ام ام با نینگ

  چطور؟ _

 . شهیم آشوب جا همه و خوره یم بهم نییزیرا نیسرزم خب+ 

 قعاش روز هی نداره امکان تو خود یعنی کنه؟یم مخالفت قانون نیا با یک چرا؟ _

  ؟یبکش دست عشقت از دیبا مسخره یها قانون نیا بخاطر ؟یبش

 ... یهست نیبب+ 

 . دارم یبد یها خاطره یهست اسم از! نیکروال _

 همه سپ ،یباش داشته همسر ای نامزد پسر، دوست تو اگه... نیکروال نیبب. باشه+ 

. ننک دایپ رو شون گمشده مهین و برن نجایا از خوان یم هم نییزیرا نیسرزم مردم

 . نجایا ارنیب رو همسرشون انخو یم اون از بعد و



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

  داره؟ یاشکال چه خب _

 که یاحمق یپسرها نه دارن، رو زیرا قدرت که ییِدخترها یبرا نیسرزم نیا+ 

 شنیسرزم ستین یراض یدختر چیه. فتنیم راه دخترها اون سر پشت هِلِک و هِلِک

 . کنن یزندگ یعاد مردم مثل و بشه پسر از پر

 ور یعاد یزندگ حق نییزیرا مردم که ست احمقانه یلیخ آخه؟ داره یاشکال چه _

 نیا ممرد فقط ها اون ارن؟یب وجود به تونن یم یمشکل چه پسرا بعد. باشن نداشته

 . میکن استفاده خودمون از محافظت یبرا اونها از میتون یم یحت و شنیم نیسرزم

 از هبلک ردخت هی از شهینم حاضر یپسر چیه یول بزنم حرف پسرها ضد خوام ینم+ 

 ور نیسرزم نیا خوان یم ها اون که کشه ینم یطول. رهیبگ دستور دختر تا هفت

 . کنن نابود مارو و فتح خودشون منافع برا

 ! قدرتمند یزهایرا ما و نیعاد یها آدم ها اون. ندارن رو قدرتش ها اون _

 چون) ؟یچ باشن جادوگر تو پسر دوست مثل اگه اما باشن یعاد شترشونیب دیشا+ 

 لیدل نیهم به داره رو یزیرا خالص کامال قدرت و آبتابِ نینگ یاصل قدرت

 قدرت یبو از راحت و ست هیبق از شتریب ها آدم تیموجود صیتشخ در قدرتش

 اون همه اگه گه؟ید موجود هزاران و ؟یچ آشام خون( جادوگره اون دیفهم منید

 مهه اگه اصال بشه؟ جنگ نجایا یدار دوست ؟یچ شن ما ضد و کنن یکی به دست ها

 ما مردم و بزنه شون گول طانیش فرزند دیشا بشن خارج نییزیرا نیسرزم از بتونن

 . کنه ما ضد رو

 . ستنین احمق انقدر نییزیرا یها دختر _
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 نجایا یسالگ 21 از و نداشتن رابطه یپسر چیه با حاال تا اونها! هستن چرا+ 

 اب شده که هم بار هی یحت که خوان یم و هستن نوجوان دخترها نیا شتریب. اومدن

 یم گول زود همه با احمقن همه گمینم. باشه داشته شون دوست که باشن یپسر

 ! ان ینجوریا شترشونیب اما خورن

 . منه پسر دوست منید که گمینم نییزیرا مردم به من خب _

 بطهرا باهم شما فهمن یم همه بمونه نجایا اگه چون مونه؟ ینم نجایا منید یعنی+ 

  ؟یارد نگه نجایا از رونیب رو منید یخوا یم تو یعنی. بمونه نجایا دینبا و نیدار

 . بشه دیشا خب... خب: گفتم عجز با

 ! شهینم یول! نیکروال متاسفم+ 

 . زنم یم سر بهش ها وقت یبعض هم من مونه یم نجایا از رونیب خب _

 هی ریز و دیکن ازدواج دیتون یمن که ریبگ نظر در اما. ادینم شیپ یمشکل ینجوریا+ 

 مردم همه وقت اون چون یاریب ایدن به یا بچه براش یتون ینم. دیبر سقف

 به دیاب چون یباش ششیپ شهیهم یتون ینم. یبود نفر هی با تو فهمن یم نییزیرا

 . یکن یدگیرس نجایا در کارهات

  .سپرم یم رضایعل دست رو کارها قبل چندسال مثل و مونم ینم نجایا من خب _

 مردمت ؟یکن رو کار نیا یتون یم ؟یکن فرار هات تیمسئول از یخوا یم یعنی+ 

 منید عاشق دونم یم ؟یبر نجایا از تو مید یم اجازه ما یکرد فکر دن؟یم اجازه

 خاطرب فقط ینبود تو که یمدت نیا. بوده اشتباه هم اولش از عشق نیا یول یهست

 دپسرهرچن هی و یبر تو مینبود یراض ما از ومکد چیه وگرنه بوده پدرت یاصرارها

 .  بشه نتیجانش باشه برادرت که
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 ! ادینم شیپ یمشکل من نبود با _

 خودت یزندگ بخاطر یگیم یدار تو ؟یگیم یچ یفهم ینم واقعا تو یعنی+ 

 با مبارزه یبرا فقط االن مثل و تیگذرون خوش یپ یبر و یکن ول رو مردمت

 ! یباش نجایا عمرت لحظه نیآخر تا دیبا و یزیرا دریل تو! نجایا یایب ما دشمنان

  ؟یِرحم یب من حق در چقدر حرفت نیا یفهم یم نینگ _

 بعد و یبمون زنده سال هشتاد تاینها ای هفتاد شصت، فوقش تو اما. فهمم یم آره+ 

 ما از هرکدوم یدون یم ؟یچ ما اما. یشیم راحت ها تیمسئول نیا بار از اون از

 فکر م؟ید یم انجام یتکرار یکارها روز هر و روز هر و میهست زنده که هقرن چند

 غفار اگه یعاد مردم بازهم م؟یباش داشته یعاد یزندگ هی میخوا ینم ما یکن یم

 یزندگ هی یبرا یفرصت چیه ما ؟یچ ما اما برن نجایا از تونن یم بشن لیالتحص

 . کاره نیرت احمقانه که میکن یکش خود نکهیا مگر میندار یعاد

 

 رضایعل. کندیم نگاه من به غم با هم منید دمید که کردم نگاه منید به بغض با

 . فشرد را ام شانه و کرد حلقه ام شانه دور را دستش

  

 . میراض هم کوتاه یها مالقات به من _

 .  لتهیم هرجور: نینگ

 یراب.. .خب: گفت کند؛ عوض را بحث آنکه یبرا ،(زیرا ریفا نیسرزم حاکم) شعله

  م؟یکن کاریچ دیبا طانیش فرزند با مبارزه
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 اتاطالع موردش در میتون یم که طور هر دیبا نظرم به: گفتم و بردم فرو را بغضم

 . میکن کسب

  مثال؟(: زیرا واتر نیسرزم حاکم) یویا

 . باشه طانیش فرزند مورد در یزیچ یقبل یزهایرا دریل کتابخانه در دیشا _

 . میبر کتابخونه به بهتره(: زیرا کلود نیسرزم حاکم) مینس

 هستن یفیرد چه در ها کتاب اون دونم یم من(: زیرا لیسو نیسرزم حاکم) سوالن

 . کردم استفاده کتابخونه اون از ادیز من چون

 . میفتیب راه به تر عیسر هرچه بهتره پس(: یمرکز نیسرزم حاکم) سارا

  

 دستش و آمد کینزد مینس. میافتاد راه هب قصرم کتابخانه سمت به و میشد بلند همه

 . کرد حلقه کمرم دور را

  

 . نداره یریتقص اون! نباش ناراحت نینگ از: مینس

 . کنه رشد وجودم در عشق نیا دادم اجازه اول از که منه از اشتباه. دونمیم _

  

! بتاک یها قفسه از بود پر که بزرگ تاالر دو اندازه به یاتاق. دمیرس کتابخانه به

 یزیرا یها افسانه و داستان یکم تعداد و بودند یخیتار یها کتاب ها، کتاب شتریب

 نییزیرا معروف اشخاص نامه یزندگ قفسه سمت به سوالن ییراهنما با. بودند

. دندآم مان کمک به زین رضایعل و منید. میگشت را قفسه هی مان کدام هر. میرفت
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 دنز ورق یصدا تنها و بود حاکم ناکوحشت یسکوت. میبود گشتن حال در ها ساعت

 : گفت یخوشحال با سارا که بودم شدن دیام نا حال در گرید. آمد یم کتاب

  

 ! کردم داشیپ: سارا

   رو؟ یچ: گفتم عیسر

 اوله، زیرا دریل یبرا که اول جلد نیا. رو یقبل یها زیرا دریل نامه یزندگ: سارا

 . دومه زیرا دریل یبرا که دوم جلد هم نیا

  کو؟ سوم جلد پس: گفتم یمظلوم حالت با

 . میکن یم درست هم نامه یزندگ برات ما ر،یبم تو: گفت یشوخ با مینس

  

 فهرست ستیل در و گرفتم سارا از را دوم جلد. میشد جمع سارا دور. دندیخند همه

 من ورد نینگ و یویا رضا،یعل من،ید. گشتم طانیش فرزند به مربوط یاسم دنبال

 رقو تند تند. بودند شده جمع سارا دور هم شعله و سوالن م،ینس. بودند شده جمع

 :  فتگ یویا ناگهان که میدیرس ستیل آخر صفحه به. بودم گشتن حال در و زدم یم

  

 ! 444 صفحه! شیها دردسر و طانیش فرزند! نهیا: یویا

  

 .دمیرس 444 صفحه به تا زدم ورق را صفحه
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 و انطیش فرزند! میکرد داشیپ ماهم: گفت سارا که کنم خواندن به شروع خواستم

 ! 444 صفحه: داد ادامه شَک با بعد و! شیها دردسر

  

 ! بود یکی کتاب هردو صفحه شماره و ستیل اسم. میکرد نگاه گریکدی به تعجب با

  

 ! بخون رو متن سارا، _

 موجود آوردن وجود به خواهان که است یبدجنس موجود طانیش فرزند": سارا

 او. دارد ازین زیرا دریل کی به موجود نیا آوردن وجود به یبرا او. است یدیجد

 ینم اورا اما کند یقربان موجود آن آمدن وجود به یبرا زیرا دریل خواهد یم

 ینم طانیش فرزند. ام شده طانیش فرزند یقربان و اولم زیرا دریل من. کشد

  "... اما بکشد مرا خواهد

  

 . کرد بس سارا ناگهان

  

 ! بده ادامه: دمیپرس

 . شده پاره صفحه هیبق: سارا

 . اشهب گفته یا یحساب و درست زیچ نیا دیشا. خونم یم رو کتاب نیدوم! یلعنت _
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 یم و دومم زیرا دریل من": خواندن به کردم شروع و کردم باز را کتاب نیدوم

 تسرنوش به کردم تالش و کردم یسع هرچه. میبگو زمیانگ غم سرنوشت از خواهم

 را جهان که ام آورده وجود به را یموجود من. نتوانستم نشوم دچار اول زیرا دریل

 کی لیدل به که چند هر. ببرم نیب از را موجود آن دیبا من. کشاند یم یرانیو به

. است من راه تنها نیا. بکشم اورا دیبا اما دارم دوست را موجود آن رابطه یسر

  "...را من یعنی. کرد استفاده من از موجود نیا ردنآو وجود یبرا طانیش فرزند

 ! شده پاره شیبق: گفتم و کردم نگاه هیبق به تاسف با

 زیچ ،یبود زیرا دریل هردو زمان تو... نینگ: گفت و برگشت نینگ سمت به مینس

  اوردن؟ وجود به رو موجود اون چطور ها اون یدینفهم ؟یدیند یمشکوک

 چندماه از بعد و رفتن طانیش فرزند با مبارزه یبرا زیرا دریل هردو! نه: نینگ

 رو ما یخطر اما بدن شکست رو طانیش فرزند نتونستن گفتن یم ها اون. برگشتن

 و باران اب شتریب اونها. نبودم یمیصم ها زیرا دریل اون با یلیخ من. کنه ینم دیتهد

 خوب یول. دونن یم نفر دو نیا فقط رو رازهاشون همه و بودن یمیصم شراره

 عدب خوردنشون شکست و طانیش فرزند با مبارزه از بعد زیرا دریل هردو که ادمهی

 . کردن یخودکش چندماه از

  چرا؟ ؟یچ _

 . دونم ینم: نینگ

  اد؟ینم ادتی یا گهید زیچ: سارا

 اون اب رو پوشه هی که کرد تیوص مرگش از قبل دوم زیرا دریل! کن صبر! نه: نینگ

 ! نننک بازش و بذارن
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 . بوده کتاب نیا یها برگه پوشه اون حتما! شون تابوت سراغ میبر پس _

 . نداره یا دهیفا: نینگ

  چرا؟: سوالن

 از بوده که یهرچ. میسوزون یم هارو اون ما. میکن ینم دفن رو ها مرده ما: نینگ

 .رفته نیب

 !یلعنت _

 م؟یکن کاریچ حاال: شعله

 .بره طانیش فرزند با زهمبار به دیبا نیکروال نظرم به: سارا

 وجود هب رو موجود اون دوباره نیکروال از استفاده با بتونه طانیش فرزند تا: مینس

 !دمینم اجازه. نه اره؟یب

 . رهیگ یم صورت یشتریب یها قتل وگرنه بره دیبا نیکروال: نینگ

 به رو موجود اون طانیش فرزند برم من اگه داره؟ یا دهیفا چه من رفتن خب _

 درمان نیا. کنم یخودکش یقبل یها زیرا دریل مثل هم من ممکنه و ارهیم دوجو

 .میکن دایپ بهتر راه هی دیبا ما. ستین یقطع

 فقط ها زیرا دریل شما معلوم کجا از اصال ست؟ین یقطع درمان نیا گفته یک: سارا

 ن؟یومدین وجود به شدن یقربان یبرا

 نم اد؟یب وجود به شدن یقربان یبرا فقط نفر هی شهیم مگه: گفتم و کردم اخم

 . شدنه یقربان از فراتر یزیچ هی زیرا دریل خلق هدف که مطمئنم
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 ام... تنها نه یول! یبر دیبا تو... نیکروال! نداره یا دهیفا ها بحث نیا: نینگ

 طانیش فرزند هدف میبفهم تا میایم تو با ما. میکن ینم تکرار رو مون یقبل اشتباه

 .کنه یم خلق رو موجود اون یچجور و هیچ

 د؟یموافق _

 

 . کردند اعالم را شان موافقت همه

 

 .میبش آماده خطر پر سفر هی یبرا بهتره پس: گفتم لبخند با

 

 تا رفت خودش نیسرزم به شدن بیغ با کس هر. میشد خارج جلسه اتاق از همه

 پشت شدفتر در که رفتم ارتباط مامور سراغ به. شود آماده مانیرو شیپ سفر یبرا

 به و ردمک منصوب ینیجانش مقام به را او گرید بار. بود نشسته مختلف ستمیس یکل

 و دمیپوش را مخصوصم رزم لباس. کردم خشک را میموها و گرفتم دوش. رفتم اتاقم

 هفت به. شدم خارج اتاقم از بود نانیاطم یبرا فقط که آذرخش برداشتن از پس

 حاکم کم مک. ندیایب عتریسر هرچه گفتم ها حاکم به ساعتم از استفاده با و رفتم یراه

 . آمدند ها

 

 شش؟یپ میبر چطور حاال: دمیپرس

 .دونم ینم: نینگ
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 . یکن برقرار یذهن ارتباط باهاش یبتون دیشا: مینس

 !مرد ای زنه اون دونم ینم یحت. شناسم ینم رو اون منکه. بشه نکنم فکر _

 !مرده هی اون: سوالن

 چطور؟ _

 بود گذاشته ها جسد با همراه ییها کاغذ اون. دمیفهم خطش دست یرو از: سوالن

 .کرد یم یدلتنگ ابراز تو یبرا ها اون تمام در که

 !مایافتاد یریگ چه: گفتم شده گرد یها چشم با

 .بزن صداش ذهنت یتو: سارا

 بگم؟ دیبا من چرا اصال بگم؟ یچ مثال _

 !رو ما نه خواد یم رو تو اون چون: شعله

 .هباش _

 

 شیپ میخوا یم ما. بده نشون رو خودت... طانیش فرزند": کردم زمزمه ذهنم در

 ".بده مون نشون رو راهش خودت. میایب تو

 یم انهیتاز مان بدن بر آتش یها شراره و گرفت بر در آتش را مان اطراف ناگهان

 ناآسم. میبود دهیچسب گریکدی به ترس از و بود یجار مانیرو و سر از عرق. زدند

 خود درون را ما گردباد. بود گرفته بر در یدیشد گردباد و بود شده تار و رهیت

 در ؛میشو ظاهر خشک و گرم ینیسرزم در آنکه یجا به انتظارم، خالف بر و دیبلع

 .میشد ظاهر بایفر و سرسبز ینیسرزم
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. بود مان مقابل در فراوان یها سبزه و گل یول کم درختان با سرسبز یها تپه

... و خرگوش آهو، رینظ یواناتیح و آمد یم راستم سمت از خروشان یرود یصدا

 آواز کنان پرواز سرمان یباال در پرندگان. کردند یم زیخ و جست مان اطراف در

 یم یخنک مینس. کرد یم نوازش را پوست میمال تابش با یآفتاب و خواندند یم

 . بودند کرده وشخ یجا آسمان در یزیتم و دیسف پنبه مانند ابرها و دیوز

 

 جهنمه؟ نجایا... نجایا طانه؟یش فرزند نیسرزم نیا _

 !بهشت میرفت یاشتباه دیشا. ستین جهنم نجایا. نه مشخصا: شعله

 !دیآمد خوش: گفت که آمد نیطن خوش و بایز ییصدا ناگهان

 

 و ماندا خوش و بایز یبس پسر کی! گاد یما اوه... که میبرگشت عقب به باهم همه

 جذاب یلبخند. بود مان مقابل در( که رسه ینم من منید یپا به البته) افهیق خوش

 یکرم راهنیپ. بود برده فرو کتانش یا قهوه شلوار درون را دستانش و بود زده

  .بود داده اش چهره به یعال یینما مجعدش یموها و بود بدنش جذب کامال رنگش

 

 هویم از دیتون یم! نیباش احتر. نیهست من مهمانان مثل شما: داد ادامه پسر آن

 .نیکن استفاده نجایا یها
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. بود انش لب یرو احمقانه یلبخند و بودند شده پسر آن محو که کردم نگاه هیبق به

 تیذابج میبرا پسر آن هستم، منید عاشق نکهیا لیدل به دیشا یلیدل هر به من اما

 . بود تر ارزش با میبرا منید بود بایز که چقدر هر و نداشت یچندان

 

 ؟یطانیش فرزند تو: گفتم اخم با

 ن؟یداشت یکار من با! وقار با خانم بله: گفت یمرموز لبخند با پسر آن

 

. بود آمده در حرصم احمق حاکم شش نیا شدن محو و ما یبرا پسر آن یدلبر از

 .دادم هول عقب به را او و زده پسر آن نهیس به محکم دستم کف با. رفتم جلو

 

 مردم یتونست چطور! یآشغال یلیخ تو: گفتم دم،یپر جا از هم خودم که یادیفر با

 ام یمیمص دوستان از که داگ یتونست چطور ؟یبرسون قتل به رو نمیسرزم گناه یب

 یارد مشکل من با اگه تو ؟یعوض یفطرت پست انقدر چرا ؟یبرسون قتل به رو بود

 یم بیآس گناه یب یها مآد به چرا گهید. هیچ مرضت نمیب بگو ایب مردونه و مرد

 ؟یرسون

 

 از ار تند برخورد نیا انتظار ایگو. کرد نگاه من به شده گرد یها چشم با پسر آن

 د؛یکش ام گونه یرو بار نوازش و و برد ام گونه سمت را دستش پسر آن. نداشت من

 رام گونه چیه که دید پسر آن یوقت. کردم یم نگاه او به اخم با همچنان من اما

 :گفت یالیخیب با و کرد جور و جمع را خودش وم،ش ینم
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 فعال! شنبا یعصبان نمیکروال. زکمیعز میزن یم حرف ش درباره بعدا:طانیش فرزند

 . خوام یم یچ ازت که بگم برات بعد تا باش من مهمون. ایب من کاخ به

 

 انم یکینزد در یقصر سمت به طانیش فرزند سر پشت ها حاکم آن همراه ناچار به

 به بایز و ریحر یها لباس با یخدمتکاران میشد که قصر وارد .میافتاد راه به

 قاتا وارد. کردند ییراهنما یاتاق به را ما طانیش فرزند فرمان به. آمدند نزدمان

 وان هفت. است حمام کی فقط واقع در مجلل و بزرگ اتاق آن دمیفهم میشد که

 و دهنیشو انواع و بودند گرفته قرار گریکدی از یمتر دو فاصله در مجلل و بزرگ

 ها حاکم همه. بودند آنجا در دانستم ینم زین را اسمشان یحت من که مختلف لوازم

 حس چرا دانستم ینم... من اما. دندیکش یم سرک حمام آن در و کردند ذوق

 : دمیپرس و رفتم نینگ کینزد. نداشتم ها ماجرا نیا به یخوب

  

 . مندار یخوب احساس من... نینگ _

  چرا؟: گفت یا سرخوشانه خنده با نینگ

  ن؟یکرد رییتغ انقدر هوی چرا شما باشه؟ مهربون ما با انقدر دیبا اون چرا _

 . میفهم یم رو یچ همه موقعش به. بگذرون خوش! کِر رینگ سخت: نینگ
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 شان حمام مقدمات ها خدمتکار و نشستند وان درون آنها همه. شد دور من از بعد و

 اعتماد طانیش فرزند به راحت انقدر آنها چرا. بود خورد اعصابم. کردند دهآما را

  کردند؟

  

  ن؟یکن یم کاریچ نیدار... ها بچه: گفتم بلند یصدا با و اوردمین طاقت

 . میکن حموم میخوا یم: سارا

   چرا؟ _

 ! چرا بگو تو. دونم ینم چرا؟: گفت و دیخند سوالن

  

 .  دندیخند همه بعد و

  

 و نگج ای میاومد یگذرون خوش و حیتفر یبرا ما چتونه؟ شما: گفتم تیعصبان با

  مبارزه؟

  ؟یچ که خب: مینس

 هک نیستین نیا فکر به اصال و دیکن یم حموم راحت الیخ با نیدار شما االن _

 که نیستین فکر نیا به اصال. دهیرس قتل به تون نیسرزم مردم از نفر نیچند

 ما .بوده تیقوزم پسره نیا یها یخودخواه ریتقص یلقب یها زیدررایل یخودکش

 یبرا و میریبگ دوش نکهیا نه میریبگ رو طانیش فرزند یجلو که نجایا میایب بود قرار

 . میکن یدلبر پسر اون
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 راحت و کن زیتم رو خودت االن ؟یکن یم تیاذ رو خودت انقدر چرا... کِر: شعله

 . میزن یم حرف جنتلمن اون با بعد و باش

 دهش قاتل اون یک از نکه،یا دوم. گرفتم دوش امیب نکهیا از قبل من نکهیا اول _

 یواخ یم و دهیلرز دلت یدید خوشگل پسر هی تا بگو شعله، باش راحت جنتلمن؟

  ؟!یش دخترش دوست

  

 آن انگار رایز. کنم کیتحر هارا آن خواستم یم فقط. میگو یم چه نبود مهم میبرا

 شده زهم یب و لوس پسر آن فتهیش اکنون و بودند کرده موشفرا را شان یقبل نفرت

  :گفت و زد قهقهه شدیم یعصبان االن دیبا شعله که تصورم برخالف. بودند

  

 ! هیخوب فکر... اومم دختر؟ دوست: شعله

 و طانیش فرزند شیپ رمیم من طوره نیا که حاال! دیفهم ینم شما: گفتم انزجار با

 موجود اون بعد. ارهیب وجود به خواد یم که یموجود اون تا کنمیم کمکش

 تدس از رو تون مقام و یزندگ و خونه هم شما و کنه یم نابود رو نییزیرا نیسرزم

 . کنمیم یزندگ منید با رمیم راحت منم. نیدیم

 

 گاهن او به شده گرد یها چشم با. آمد سمتم به و شد بلند وان درون از برهنه نینگ

 نشایزیچ هی آنها شدم مطمئن گرید حاال. انداختم ریز را سرم عیسر یول کردم

 ام نهچا ریز را دستش نینگ! بود حساس مسائل نیا یرو یلیخ نینگ وگرنه. شده



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 قطف را تمرکزم کردم یسع و شدم نینگ چشم در چشم. کرد بلند را سرم و گذاشت

 . بگذارم اش چهره یرو

  

 شیپ یبر یدار دوست اگه ؟یکن یم تیاذ چرا... نیکروال: گفت و زد قهقهه نینگ

  ؟یکش یم وسط رو ما یپا چرا خوشگله اون

! دیا نهووید همتون! دیا وونهید شما: گفتم ادیفر با و زدم کنار را نینگ دست محکم

  ؟یکش ینم خجالت. بنداز ظاهرت به نگاه هی... نینگ

  زشتم؟ مگه ها بچه: گفت و زد قهقهه ها وانهید مانند نینگ

 !  نه: گفتند هم با و ددنیخند همه

  

. اند شده وانهید آنها داشتم نیقی گرید حاال! خواندن آواز به کردند شروع و

 در چارچوب در طانیش فرزند و شد باز در که بروم رونیب حمام در از خواستم

 یا حوله .بود ستادهیا حمام وسط در برهنه که برگشتم نینگ سمت به عیسر! انینما

 . کردم پرت نینگ سمت و برداشتم یلباس چوب یور از و در کنار از

  

 ! بپوشون رو خودت لطفا: گفتم ادیفر با

  

 کار نیگن بودم دواریام. شد رهیخ طانیش فرزند به بعد و دیپوش را حوله عیسر نینگ

 نخراما و برهنه مهین یبدن با نینگ! بود پوچ و یواه دمیام اما. نکند یا احمقانه
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 و گرفت آغوش در اورا زین طانیش فرزند. رفت طانیش فرزند سمت به خرامان

 ودمب مطمئن که بود شده گرد یحد به چشمانم. گذاشت نینگ کمر پشت را دستش

 .  ندیآ یم در حدقه از االن

  

 انتنش که یکوچک حوله با من، گرد چشمان و باز دهان مقابل در زین ها حاکم هیبق

 فرزند به را خودشان التماس با ها حاکم. رفتند طانیش فرزند سمت به کردند،

 درک با. بود دوخته من به را نگاهش طانیش فرزند اما کردند یم کینزد طانیش

 . کردم نگاه مقابلم صحنه به انزجار با و کردم هم در را میها اخم تیموقع

  

  تنته؟ لباس هنوز چرا تو: دیپرس من از طانیش فرزند

  باشم؟ لخت یداشت ارانتظ نکنه: گفتم شده گرد یها چشم با

 . اریب در رو هات لباس! آره+ 

  ؟یدونست یم. یخور یم یاضاف گوه: گفتم اخم با

  

 هول بعق به بود، کرده کینزد او لبان به زور به را لبانش که را یویا طانیش فرزند

 . آمد سمتم به و داد

  

  ؟یزن یم مخالف ساز همش چرا تو: طانیش فرزند

  ؟یداد موضِع رییتغ هوی چرا تو _
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  منظور؟+

 رفتار ملکه مثل باهامون هوی االن ،یرسوند یم قتل به و ما مردمِ همش االن تا _

 ! یکن یم

  بجنگم؟ باهات یدار دوست+ 

 . است احمقانه یکارها نیا از بهتر. آره _

  بجنگم؟ باهات یخوا یم چرا+ 

 . یبجنگ ما با یخواست یم تو چون _

   بجنگم؟ خواستم یم من گفته یک+ 

 ! خودت _

  بردم؟ جنگ از یاسم حاال تا من اصال گفتم؟ یک من+ 

 . دنیم رو جنگ یمعنا ها اون خب ؟یچ یعنی ها قتل اون پس _

 !  بودن حیتفر یبرا ها اون! اصال نه+ 

  ؟یخوا یم یچ ما جون از تو پس _

 مزاحم نیا تو یول. داشتم کار تو با فقط من. نداره وجود ییشما شما؟ جون از+ 

 . یاورد رو ها

  ؟یخوا یم یچ من جون از! یچ هر حاال _

 ! خوام یم رو خودت+ 

  ؟یچ _
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 چطور من یکرد فکر تو پس. ینبود انقدراحمق که تو! من یخدا! من یخدا+ 

  ارم؟یب وجود به رو موجود اون خوام یم

  چطور؟ خب: گفتم یجیگ با

 ! کرنت حامله با+ 

  

 .رفت یم جیگ سرم و بود آمده بند نفسم. است هشد متوقف زمان کردم احساس

 یم درک را یقبل یزهایرا دریل یها گفته و طانیش فرزند یها امیپ یمعن حاال

 نم به او آنکه یبرا فقط بود شده یزیر برنامه یچ همه که دمیفهم یم حاال. کردم

 . شدم رهیخ طانیش فرزند به نفرت با و شد جمع چشمانم در اشک. کند تجاوز

  

  نم؟ک برقرار رابطه تو با حاضرم من یکرد فکر: گفتم انزجار و نفرت از پر یلحن با

 . ستین تو یهمراه به یازین: طانیش فرزند

  چطور؟: گفتم خشم با

 . کنم تجاوز بهت تونم یم راحت یلیخ من+ 

 از نم یکرد فکر! یگرفت کم دست رو من یها قدرت نکهیا مثل: گفتم و زدم قهقهه

  کنم؟ ینم عدفا خودم

 ستد رو من یها قدرت توهم نکهیا مثل: گفت و زد قهقهه متقابال هم طانیش فرزند

  کنم؟ ینم طلسم رو نیسرزم نیا من یکرد فکر! یگرفت کم

  منظور؟ _
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 ! یکن امتحان یتون یم+ 

  

 زیچ چیه. نشد درست زیچ چیه اما کنم درست یآتش گلوله کردم یسع یدیناام با

 یم هنگا من به پوزخند با که کردم نگاه طانیش فرزند به یباورنا با. نکردم حس

! ام آورده خود با را آذرخش من! آذرخش. دیرس ذهنم به یفکر... ناگهان. کرد

 بیج درون را دستم یژکوند لبخند با. بکشم را او بتوانم آذرخش کمک به دیشا

 گاهن ءیش آن به تعجب با طانیش فرزند. دمیکش رونیب را آذرخش و بردم لباسم

 .کرد

 

 زرگب آتش. فرستادم سمتش به یبزرگ آتش بِداهه و گرفتم او سمت به را آذرخش

 برخورد وارید به محکم و شدم پرت عقب به که یجور! کرد جادیا بزرگ یانفجار

 دور یدست لحظه همان. شد بسته چشمانم و افتادم نیزم به یحال یب با. کردم

 هوشیب اما شد؛ کمتر و کمتر آتش حرارت. دیکش آغوش در مرا و شد حلقه کمرم

 ! ستیک ام یناج دمینفهم و شدم

  

☆☆☆ 

  

. دیوز یم یخنک مینس. زدم نرمم و گرم تخت در یغلت و کردم باز را چشمانم آرام

 احساس با. بود سردم یکم. بمانم امان در مینس از تا دمیکش خودم یرو را مالفه

 رزندف چشم در چشم که برگشتم یتند. کردم باز را چشمانم عیسر کمرم یرو یزیچ



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 شچشمان و دیکش آغوش در مرا من رتیح به توجه یب طانیش فرزند! شدم طانیش

 از را نطایش فرزند دست و نشستم عیسر حمام درون اتفاق آوردن ادی به با. بست را

 . برداشتم کمرم یرو

  

  ؟یریگ ینم آروم چرا چته؟: گفت اخم با طانیش فرزند

  نسوزوندم؟ تورو من مگه ؟یا زنده هنوز چرا تو افتاده؟ یاتفاق چه _

 دیاب من کشتن یبرا ش؟یآت ذره هی اون با بسوزم؟ من من؟: گفت و دیخند طانیش

  !قصرمه کردن گرم یبرا فقط که ذره هی اون نه یکن پرت طرفم شیآت کوه هی

 . مردم یم شیآت اون یتو دیبا االن من ام؟ زنده چرا من پس

 . دادم نجاتت نم+ 

  چرا؟ _

 ! خوامت یم هنوز چون+ 

  

 ! افتادم ها حاکم گرید ادی که بدهم او به یتند جواب خواستم

  

  خوبه؟ حالشون هیبق ؟یچ هیبق: دمیپرس ترس با

  ه؟یبق کدوم: طانیش فرزند

 . گمیم رو ها حاکم _
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 حاکم یارد انتظار چطور. شدن جزغاله عیسر لباس همه اون وجود با خدمتکارا+ 

  نشن؟ جزغاله زتیعز یها

 ! یعوض یگیم دروغ یدار تو. نمردن اونا! یگیم دروغ: گفتم تیعصبان با

 جون اون فقط یول! چطور دونم ینم. موند زنده هیآب مو همون شون،یکی فقط+ 

 . برد در به سالم

 مه شعله و سوالن سارا، مرده؟ مینس مرده؟ نینگ یگیم یعنی: گفتم و زدم غیج

  ؟یکن یم ام مسخره یدار ن؟مرد

 مرده همشون یول متاسفم: گفت و کرد نگاهم مهربان طانیش فرزند بار، نیاول یبرا

 . ان

  

 و زدم غیج کم کم. ختیر صورتم یرو میها اشک بعد یچند و دیجوش اشکم چشمه

 نیا مرگ تحمل گرید. دمیکوب یم سرم به و زدم یم مشت تخت به محکم. زدم داد

 یم صدا... و مینس و نینگ و زدم یم ادیفر ام حنجره ته از. نداشتم را زیعز همه

 همچنان من. نداشت یا دهیفا کند آرامم کرد یم یسع هرچه طانیش فرزند. زدم

 فرزند به شوکه صورتم طرف کی سوختن با ناگهان. دمیکوب یم سرم بر کنان هیمو

   بود؟ زده یلیس من به او... او. کردم نگاه طانیش

  

 وامخ یم معذرت: گفت و دیبوس را ام گونه یرو و یلیس یجا عیسر طانیش ندفرز

. ارمیب خودت به رو تو بودم مجبور. یزد یم بیآس خودت به یداشت تو! زکمیعز
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 خودت ریتقص همش. کردم یم کمکت وگرنه ادینم بر من دست از یکار کن باور

 ! یکرد یم کارو اون دینبا. بود

 ! مردن یم دینبا ها اون. خوام یم رو امه دوست من: گفتم بغض با

  

 تسیک او نبود مهم میبرا. داد ام یدلدار و دیکش آغوش در مرا آرام طانیش فرزند

 مهه نیا یبرا خواست یم یصبور سنگ دلم فقط. هستم یتیموقع چه در االن من و

 مضبغ و ردیگ آرام قلبم کردم یم هرچه. بود آورده فشار قلبم به یناگهان که درد

 .  نداشت یا دهیفا شود یخال

  

 راهنیپ به .بکشم نفس نتوانستم گرید. کرد یم درد شدت به سرم. آمد بند نفسم راه

 یم نبض سرم. کردم یم بسته و باز یماه مانند را دهانم و زدم چنگ طانیش فرزند

 چه نم با دانست ینم و بود شده هول طانیش فرزند. بود رفته باال قلبم تپش و زد

 ارکن در یزیم هیپا به محکم سرم. کردم سقوط تخت یرو از و شد شل بدنم. کند

 ! شدم هوشیب و دیچیپ مغزم در یدیشد درد کرد، برخورد تخت

 

☆☆☆ 

 

 گفتم یآخ. کرد یم درد شدت به سرم. شدم داریب ینامفهوم یها زمزمه یصدا با

. نمیبب ار اطرافم متوانست و کردم باز را چشمانم کم کم. گذاشتم سرم یرو را دستم و

  ت؟کجاس نجایا د،یرس ذهنم به سوال نیاول و. بودم باشکوه و مجلل یبس یاتاق در
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 و هافیق خوش یپسر که برگرداندم راستم سمت به را سرم. آمد در شدن باز یصدا

  ست؟یک او. کردم نگاه او به تعجب با. دمید یآب چشم

  

  زکم؟یعز یخوب: گفت و آمد جلو پسر

  شما؟: گفتم تعجب با

  ؟یشناس ینم رو من یعنی... نمیکروال: گفت شده گرد یها چشم با پسر

  ه؟یک گهید نیکروال ن؟یکروال _

 ! من یخدا: گفت لب ریز پسر آن

  

 عجق و بنفش یها لباس. شدم بلند تخت یرو از. شد خارج اتاق از عیسر بعد و

 یا یقد نهییآ. کرد یم ییخودنما آن یرو بر یسوختگ رد که بود تنم به یوجق

 ناآشنا میبرا بیعج ام چهره. کردم نگاه خودم به. رفتم نهییآ یجلو. بود اتاق گوشه

 تم؟هس که من ست؟یچ من اسم... یراست! نبودم من نهییآ در شخص نیا ایگو. بود

   کنم؟ یم چه نجایا

  

 ادی به را نامم کردم یم یسع هرچه. بود یا خاطره هر از یته ام حافظه ایگو اما

 در !کجاست نجایا دمیفهم یم دیبا. رفتم اتاق در سمت به. بود دهیفا یب اورمیب

 .شدم رو به رو انسالیم یزن و پسر آن با کردم باز را اتاق درب که یا لحظه همان

 . گرفت را میجلو پسر آن که بروم رونیب خواستم
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  کجا؟: پسر

  داره؟ یاشکال. بزنم نجایا یچرخ هی برم خوام یم _

 . نهیبب رو تو خواد یم دکتر فعال یول! نه+ 

  چمه؟ من مگه چرا؟ _

 یم برات رو یچ همه خودم بعدا. نیبش ایب فعال. یگرفت یفراموش تو کنم فکر+ 

 . گم

 . باشه: گفتم ناچار

  

 رپس. نشست میرو به رو هم انسالیم زن و نشستم اتاق وانیا در یا یصندل یرو

  . نشست کنارم هم افهیق خوش

  

  ه؟یچ اسمت: دیپرس انسالیم زن

 . دونم ینم _

  سالته؟ چند+ 

 . دونم ینم _

  افتاده؟ برات یاتفاق چه که یارینم ادی به+ 

  افتاده؟ برام یاتفاق مگه _
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  کنم؟ نهیمعا رو سرت یذاریم... خب+ 

 . آره _

  

 با هاناگن. اورد فشار سرم گوشه گوشه به. ستادیا سرم پشت و شد بلند انسالیم زن

 زن که گفتم یآخ. گرفت درد شدت به سرم آورد سرم به که یا یبعد فشار

 : گفت انسالیم

  

  کنه؟ یم درد نجایا: انسالیم زن

 ! یلیخ آره _

  ؟یچ نجایا: گفت و آورد فشار مغزم گرید قسمت به

 . کمتر یول آره _

 یرو زا شون تعادل دادن دست از و کردن سکته از بعد شونیا ارباب... خب+ 

 به هک شده باعث خورده سرشون به افتادن لیدل به که یا ضربه اون. افتادن تخت

 هر و داره حافظه با یمیمستق ارتباط مغز از قسمت نیا. برسه بیآس شون حافظه

 دتم بلند ای مدت کوتاه یها یفراموش باعث تونه یم قسمت نیا به یمحکم ضربه

 . برگرده شون حافظه تا نیکن هزند براشون رو شونیا خاطرات بهتره. بشه

 . یبر یتون یم... خب یلیخ: افهیق خوش پسر

  

 . رفت رونیب اتاق از عیسر انسالیم زن
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  محترمه؟ دکتر هی با رفتار طرز چه نیا: گفتم پسر اون به رو اخم با

  ؟یچ: گفت تعجب با پسر آن

  محترمه؟ دکتر هی با رفتار طرز چه نیا گفتم _

  چطور؟: تگف و دیخند پسر

. یکرد یم تشکر ازش دیبا تو. کرد یم کمک من به داشت االن و دکتره هی اون _

 یتونیم یگیم بهش فقط تو و گذاشته من اریاخت در تو بخاطر رو خودش وقت اون

 ! یشعوریب چقدر واقعانکه ؟یبر

 . تره نییپا من از مقامش اون+ 

 . بذار احترام بهش نیا بخاطر حداقل. شترهیب تو از که سنش یول _

 

 .  زد زانو و گرفت قرار من یرو به رو پسر

  

 غذرخواهش و تشکر ازش موقعش به زکم،یعز باشه: گفت و گرفت را میها دست

 . کنمیم

  زکم؟یعز یگیم من به چرا تو _

 ! یمن زیعز چون+ 

  گفته؟ یک _
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  اد؟ینم ادتی هم رو نیا تو یعنی: گفت ینیغمگ چهره با پسر

  رو؟ یچ _

  م؟یکن ازدواج میخواست یم ما نکهیا +

  دوتا؟ ما ازدواج؟ ؟یچ _

 . افتاد ما یبرا که بود یبد اتفاق چه نیا... ایخدا آخه! بد چقدر! من یخدا+ 

 . میداشت دوست رو گهیهمد ما دونستم ینم واقعا. خوام یم معذرت _

 . ادیب ادتی کنمیم یکار! نداره یاشکال+ 

  م؟یک من یبگ بهم یتون یم... گمیم _

 ییاآشن و یبود من یخدمتکارها جزء تو. سالته هفده. نهیکروال اسمت تو. باشه+ 

 . شدم عاشقت کم کم و اومد خوشم تو از من. بود جالب یلیخ هم مون

  م؟یشد آشنا باهم چطور بودم؟ تو خدمتکار من _

 اتاق هب نیهم یبرا کنم، یسرکش اطرافم یها نیسرزم به رفتم من یکرد فکر تو+ 

 یوفت و بودم حمام من. یکرد یم یریگردگ رو اونجا و یبود اومده من خواب

 . یکن یم کار و یخون یم آواز یدار که دمید رو تو اومدم رونیب

 ! جالب چه خوندم؟ یم آواز: گفتم و دمیخند

 کاریچ نجایا تو" گفتم و زدم داد. اومدم سمتت به بعد: گفت و دیخند هم پسر اون

 برام یکرد یم یسع ام ام با ؛یدیترس من، دنید با و یبرگشت سمتم تو "؟یکن یم

 یظاهر اخم با. بودم شده تو محو چقدر من که نبود حواست اصال اما. یبد حیتوض

 . نکردم مجازات رو تو یبخشندگ بخاطر مثال و کردم رونیب اتاق از رو تو یا
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  ؟یدونست یم. یشعوریب یلیخ تو: گفتم و کردم اخم

  چطور؟+ 

 . دمکر یم یریگردگ داشتم فقط من باشم؟ اتاقت یتو من داشت یاشکال چه خب _

 کم کم و دمییپا یم رو تو همش اون از بعد خالصه. قصره یها قانون از نیا خب+ 

 ازت و زدم ایدر به رو دل روز هی باالخره. کردم خودم یشخص خدمتکار رو تو

 . یردک قبول بود داشتن دوست مکن فکر که یلیدل هر به توهم. کردم یخواستگار

 . باالتره مقامت... خب... تو و خدمتکارم هی من اما: گفتم یناراحت با

 !یمهم تو فقط من یبرا. ستین مهم اصال زهایچ نیا من یبرا+ 

  

 وا از چقدر من نکهیا از بودم متعجب و داشتم یندیخوشا حس. شد یجوری دلم ته

 . ددار دوست مرا چقدر او و ترم نییپا

  

  ه؟یچ اسمت... یراست: گفتم یا محجوبانه لبخند با

 ! کِالوِس: افهیق خوش پسر

 چه اطرافم بدونم خواد یم دلم رون؟یب یببر رو من یتون یم... کالوس خب _

 . هیشکل

 .بدم نشونت زهارویچ یلیخ دیبا که ایب زکم،یعز باشه+ 
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 داشت، یباز ی قهی و بود ام زانو تا که یبنفش لباس اتاق درون کمد از عیسر

 و کردم شیآرا یکم. دادم حالتش یکم و کردم شانه را بنفشم یموها. دمیپوش

 هب کالوس همراه کالوس، داشتن نگه معطل یکل از بعد. دادم ام چهاره به یینما

 . افتادم راه

 

 حالت آن در خودم تصور از. کردند یم یریگردگ که دمید را خدمتکار نیچند

 قصر از کالوس همراه. دارد دوست مرا کالوس که کردم شکر را خدا و شد چندشم

 . میرفت اطیح به و میشد خارج مجلل و باشکوه

 

 آغوش در را او و رفتم یخرگوش سمت شعف با! بایز و سرسبز العاده فوق یاطیح

. بود ییبایز و دیسف خرگوش. دیمال میبازو به را سرش که کردم نوازشش. دمیکش

 : گفت و دیکش خرگوش سر به یدست کالوس

  

  ؟یدار دوسش: کالوس

 ! یلیخ _

 ! خودت یبرا پس+ 

  ؟یجد _

 . آره+ 

 ! ممنون یلیخ _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

  

 و دیکش را دستم. کند استحمام و ببرد را خرگوش تا زد صدا را یخدمتکار کالوس

 : گفت

  

 . بدم نشونت خاص زیچ هی خوام یم ا،یب: کالوس

  ؟یچ: گفتم ذوق با

 ! ینیب یم یزود به+ 

  

 همراهش نخوردنم نیزم یبرا. کرد دنیدو به شروع و دیکش را دستم یناگهان

 نفس نفس و شدم خم زانوانم یرو ستادیا کالوس یوقت. کردم دنیدو به شروع

 : گفت و کرد اشاره شیرو روبه به کالوس. زدم

  

  ؟یدار دوسش: کالوس

  

 یتانباس یها کاخ از کوچک تکه کی مثل. کردم نگاه میرو به رو به و ستادمیا راست

 درخت از پر آب اطراف. داشت قرار آب وسط و کوچک یخشک کی یرو که بود

 . بود براق و شفاف اچهیدر آب و بود بایز و سرسبز یها

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کین کیپ مقدمات که بود یرنگ یآب کوچک راندازیز اچهیدر وسط یخشک یرو

 یم چشمک میبرا جا همان از خوشمزه یها یخوراک و سبد. بود برپا آن یرو

 . زدند

  

  منه؟ یبرا نجایا: گفتم شده گرد چشمان با

 .توعه یبرا همش! آره: کالوس

 

 یکخش آن سمت به عیسر. کردم تشکر و دمیکش آغوش در را کالوس یخوشحال با

 ار دهانم آب خوشمزه یها شکالت و ها ینیریش. نشستم راندازیز یرو آرام و رفتم

 . بودند انداخته راه به

 

. کرد کینزد دهانم به لبخند با و برداشت ییکاکائو_یا خامه ینیریش کی کالوس

 ار ینیریش ولع با که گذاشت دهانم در را ینیریش کالوس و کردم باز را دهانم

 یم لذت شان العاده فوق مزه از و خوردم یم را ها ینیریش دانه دانه. خوردم

 . بردم

 

 کی که یدرحال کالوس و بود هشد یخال ینیریش ظرف آمدم خودم به یوقت

 ازگ را لبم. بود شده رهیخ من به لذت با و بود دهیکش دراز بود، سرش ریز دستش

 . انداختم نییپا را سرم و گرفتم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ار سرم. گذاشت ام چانه ریز را دستش و دیخند بود، نشسته که یحال در کالوس

 را سرم دوباره و تندانداخ گل میها لپ. کاشت ام گونه یرو یا بوسه و آورد باال

 .  کرد دراز سمتم را دستش و شد بلند کالوس. انداختم نییپا

  

  م؟یکن شنا باهم یایم: کالوس

  

 یوالس صورت به را ابروانش کالوس که کردم نگاه کالوس به شده گرد یها چشم با

 .  برد باال

  

 ... و بمونم نجایا من بهتره نظرم به. نه: گفتم و زدم لبخند

  

 : دادم ادامه و کردم نگاه میرو به رو یها یخوراک به اصلمست

  

 . بخورم یفرنگ توت و _

  

 و کرد باز را رهنشیپ یها دکمه. دیکش پس را دستش و زد یجذاب لبخند کالوس

 یمیصم حد نیا تا دانستم ینم. انداختم نییپا را سرم. آورد در را شلوارش بعد

 ! میا بوده

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اهنگ اطرافم به! کردن شنا به کرد شروع و زد رجهیش آب درون شلوارک با کالوس

 ینم اما داشت من به یادیز لطف و بود مهربان یلیخ کالوس نکهیا با. کردم

 احساس چرا دانم ینم. است اشتباه یزیچ کی کردم یم احساس همش چرا دانستم

 . میستین گریکدی یبرا او و من کردم یم

 

 زا یته ام حافظه. نباشم منگ و جیگ انقدر ات دادم ینم دست از را ام حافظه کاش

 .  بود آور رنج میبرا نیا و بود یخاطرات هرگونه

  

 کفش. مشد رهیخ میرو شیپ اچهیدر به و رفتم سکو لبه به. شدم بلند و دمیکش یآه

 دقت به را اطرافم یکنجکاو با. بردم فرو آب درون را میپاها و آوردم در را میها

 .  دمیند را کالوس کردم هنگا هرچه. کردم نگاه

  

  کالوس؟: زدم داد و شدم بلند هراسان

  

 !امدین ییصدا اما

 

   ؟ییکجا کالوس کالوس؟: گفتم و زدم داد هم سر پشت

 ! کالوس: زدم غیج

  



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ات رفتم جلو تند تند زدم، یم صدا را کالوس که یحال در. رفتم آب درون عیسر و

 کامل و نکرد دایپ را نیزم میپا گرید. دمیرس قسمتش نیتر قیعم و اچهیدر وسط به

 . رفتم فرو آب درون

 

 لدب شنا من نکهیا مثل. دهم نجات را خودم کردم یم یسع و کردم یم تقال تند تند

 بآ درون عیسر اما دمیکش یقیعم نفس و آمد رونیب آب از سرم یا لحظه! نبودم

 . بودم آورده کم فسن و زدم یم پا و دست. شد حلقم و دهان پر آب و رفتم فرو

 

 ردبرخو اچهیدر کف به کمرم و رفتم اچهیدر ته به آرام آرام و شد شل بدنم کم کم

 توان اما دمیکش یم درد و کردم یم حس را میها هیر شدن پر ذره ذره. کرد

 .  نداشتم کردن تقال توان. نداشتم مبارزه

  

 آب سطح به ذره رهذ. دیکش آغوش در مرا و شد حلقه کمرم دور یدست... ناگهان

 .نداشتم زین را میها چشم کردن باز قدرت گرید یحت اما شدم یم تر کینزد

 

 یخنک باد و شدم خارج آب از کردم احساس هیثان چند از بعد و شد بسته چشمانم

 ییجا و بودند آب از پر میها هیر اما ببلعم را هوا خواستم یم. خورد یم تنم به

 . نداشتند هوا یبرا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هیر روند آب تمام. نشستم عیسر و شدم ارتریهش ایگو قلبم به محکم یها هضرب با

 .  دمیبلع یم را اطرافم یهوا و دمیکش یم نفس تند تند. آوردم باال را میها

  

 مچشمان و دیکش ریت سرم... ناگهان اما نمیبب را ام یناج که زدم کنار را میموها

 االن که یاتفاق نیهم مانند یا رهخاط. آمد ذهنم به محو یا خاطراه. رفت یاهیس

 ! افتاد

 ☆☆☆ 

 

 به یمصنوع تنفس با که ینفس ، هام لب یرو یکس یها لب شدن قفل احساس با

 تنفس دوباره و کرد بلند رو سرش ام یناج. دمیبلع رو فرستاد یم هام هیر

 قیعم نفس چند. ختمیر رونیب رو هام هیر داخل آب و کردم سرفه... یمصنوع

 خشکم... اما کنم تشکر ام یناج از که چرخوندم رو سرم. کرد گرگوند رو حالم

  """ من؟؟؟ید... ـید... د. زد

 

☆☆☆ 

  

 و ندت تند کالوس. دمید را کالوس که کردم باز را چشمانم قلبم محکم یماساژها با

 : دیپرس سرهم پشت

  

  ؟یستین بلد شنا تو آخه؟ شدیچ خوبه؟ حالت ؟یخوب: کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

  

 .  داد نجاتم که بود یپسر آن ریدرگ ذهنم فقط من اما

  

  بود؟ که منید

 

 .بزن حرف نیکروال: کالوس

 

 اتفاق نیا همه گذارد؟ ینم راحتم چرا. آورد رونیب فکر از مرا کالوس یصدا! اَه

 !است پررو چقدرهم. اوست بخاطر

 

 ؟یرفت یگور کدوم تو: گفتم کالوس به رو تیعصبان با

 ه؟یچ نظورتم: گفت و کرد اخم کالوس

 ؟یودب رفته کجا گمیم بهت: گفتم و دمیکوب کالوس لخت نهیس به دستم کف با

 تا اچهیدر کف بودم رفته: گفت بود، برده باال را ابرواش یتا هی که یحال در کالوس

 اومده؟ شیپ یمشکل. کنم شنا

 .شدم ترک زهره. اومده سرت ییبال کردم فکر! یلعنت _

 ؟یبود شده من اننگر: گفت و زد لبخند کالوس

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ابودن شیآرا و سمیخ لباس به. شدم بلند یحرص و کردم نگاه لبخندش به اخم با

 شکخ از بعد کالوس. نشستم انداز ریز یرو تیعصبان با. کردم نگاه میموها شده

 .دیپوش را شیها لباس بدنش کردن

 

 هب را کت بود سردم چون. نشست کنارم و انداخت ام شانه یرو را کتش کالوس

 . دفشر آغوشش به مرا و کرد حلقه ام شانه دور را دستش کالوس. دمیچیپ خود دور

 

 . کردم نگرانت که دیببخش: گفت گوشم ریز وار زمزمه

 

 . دیچیپ وجودم در یخوب حس. کاشت گوشم الله یرو زیر یا بوسه و

 

 !یینجایا االن تو که نهیا مهم. ستین مهم: گفتم وار زمزمه هم من

 

 تا میماند هم آغوش در حرف یب یساعت چند. نشاند لبم بر قیعم یا وسهب کالوس و

 .کرد دراز سمتم را دستش و شد بلند کالوس. شد کینزد خود غروب به آفتاب آنکه

 

 بانو؟ نیدیم افتخار: گفت شیشگیهم و جذاب لبخند با

 ؟یچ یبرا: گفتم تعجب با

 !یعال رقص هی یبرا+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ماا بود شده خشک میموها و لباس. گذاشتم کالوس دست در را دستم و زدم لبخند

 . دبو ختهینر بهم خوشبختانه و بود آب ضد شمیآرا. بود ختهیر بهم میموها مدل

 

 که دیرس گوش به میمال و آرام یکیموز. گرفتم قرار کالوس یرو به رو و شدم بلند

 در یوچکک یها فانوس که بود شده کیتار کامال هوا. بود کجا از منبعش دانم ینم

 . شدند روشن مان اطراف

 

 باز را میموها ریگ و برد میموها نیب را دستش کالوس. بود ییایرو کامال ییفضا

 دست درون را دستم کی آرام. ختندیر میها شانه بر و شدند باز میموها. کرد

 .گذاشتم کالوس شانه یرو را دستم کی و کالوس

 

 میبرا ها لحظه آن. میبود شده رهیخ هم چشمان به و میدیرقص یم عاشقانه و نرم

 بانمل یرو بر را لبانش کالوس ک،یموز شدن تمام با. بود ییایرو یبس ییها لحظه

 . کردم شیهمراه هم من. گذاشت

 

. رفت کنارمان در یکوچک زیم سراغ به و زد یچشمک. شد جدا من از کالوس

. آمد سمتم به سپس گذاشت، بشیج در و درآورد زیم یرو سبد درون از یزیچ

 ددرآور ییبایز قرمز_بنفش جعبه. برد بشیج درون را دستش و زد زانو من یجلو

 :گفت بود زده زل چشمانم به که یحال در و



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ؟یکن یم ازدواج من با: کالوس

 

 درون درخشان و بایز یها الماس با یا حلقه که کرد باز را جعبه لحظه همان و

 به ذوق با. گذاشتم دهانم بر را دستم رتیح از. بود کرده خوش جا یمخمل جعبه

 :گفتم لبخند با و شدم رهیخ کالوس چشمان

 

 !بله _

 

 قهحل. گرفت را چپم دست و آورد رونیب جعبه از را حلقه جذابش لبخند با کالوس

 رمس و گذاشتم گردنش دور را دستم دو. شد بلند و کرد وارد ام حلقه انگشت به را

 :گفتم طنتیش با و نشاندم لبش بر زیر یا بوسه. کردم کج را

 

 .کنم تتیاذ کمی خوام یم _

 ؟یچجور: گفت و دیخند کالوس

 !ریبگ رو من یتون یم اگه: گفتم طنتیش با بودم، کرده آماده را خودم که یحال در

 

 و مدیدو یم کیتار مهین جنگل و سرسبز درختان نیب از! دنیدو به کردم شروع و

 . ودب دنبالم هم کالوس. دمیخند یم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 نگاه مسر پشت به. ستادمیا. ستین دنبالم گرید کالوس که کردم احساس ناگهان

 گم نکند! من یخدا. دمیند را او چرخاندم سر هرچه. دمیند را کالوس یول کردم

 ام؟ شده

 

 در بعد یا لحظه و کردم حس زانوانم ریز یدست و ام شانه ریز یدست ناگهان

.. .کردم نگاه بود گرفته آغوش در مرا که یکس آن به عیسر. بودم یکس آغوش

 .زدم لبخند و دمیکش یا آسوده نفس! کالوس

 

 !گرفتمت یدید: گفت رفته باال یابروها با کالوس

 .ستین حساب! یزد کلک تو: گفتم یظاهر اخم با

 !حسابه چرا+ 

 !ستین نه _

 

 و گذاشت میها شانه یرو بر را دستش دو. گذاشت نیزم را من و دیخند کالوس

 :گفت

 

 !نیکروال بگم بهت یزیچ هی خواستم یم: کالوس

 ؟یچ _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 . مونه یعروس جشن گهید هفته کی بگم خواستم یم+ 

 

 ؟یزود نیا به چرا ست؟یچ منظورش. دمیپر جا از

 

 زود؟ انقدر چرا ؟یچ یعنی: گفتم شده گرد یها چشم با

 ام یندار دوست تو یعنی هست؟ یمشکل: گفت شده زیر یها چشم با کالوس

 م؟یریبگ یعروس

 ؟یزود نیا به آخه یول. دارم دوست که معلومه: گفتم مستاصل

 افتاده؟ عقب یعروس تو یفراموش بخاطر یدونیم+ 

 !خوام یم معذرت واقعا. گرفتم یفراموش من که دیببخش خب _

 ؟یکن یم مخالفت انقدر چرا تو اصال گفتم؟ یچ من مگه! باش آروم نیکروال+ 

 . بدونم رو شون جواب دیبا که دارم سواالت یلیخ من خب... خب _

 مثال؟+ 

 کردم؟ سکته چرا من... خب _

 .یداد دست از رو یزیعز هی تو... خب: گفت و شد هول کالوس

 ؟یک _

 !خواهرت+ 

 خواهرم؟ _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و. نیموند خواهرت و تو فقط و یداد دست از یکودک در رو مادرت و پدر تو+ 

 .شد فوت کار موقع هم خواهرت

 مردن؟ یچجور من نوادهخا _

 دست به... ام... پدرت و... و تو اوردن ایدن به موقع مادرت: گفت ام ام با کالوس

 .مرد نیسرزم نیا یدزدها از یکی

 چرا؟ ؟یچ یعنی _

 جلوش کرده یسع پدرت و خونتون اومده دزد شب هی. دونم ینم قایدق من خب+ 

 .کرده رفرا و رسونده قتل به رو پدرت هم دزده. رهیبگ رو

 م؟یبود کجا موقع اون ما پس _

 ناو خودم و شد دایپ دزد اون و نیدید رو دزد ریتصو یول. نیبود شده میقا شما+ 

 تا من قصر به ارنیب رو شما دادم دستور ماجرا اون از بعد. رسوندم مجازات به رو

 موقع شیپ روز چند هم خواهرت. نیاریب در رو خودتون خرج نیبتون و نیکن کار

 .شد فوت و افتاد نردبون یرو از کار

 ؟یکار چه _

 ستین ازین یگفت بهش تو هرچه البته. کرد یم یریگردگ تو مثل هم خواهرت خب+ 

 در رو خودش خرج خودش داشت دوست و نکرد قبول خواهرت اما کنه کار گهید

 .ارهیب

 کردم؟ سکته روز چند از بعد چرا من خب _

 تو زبا اما. بگم بهت مناسبش وقت خواستم یم خودم. بگن بهت نذاشتم من چون+ 

 !ینباش ناراحت االن دوارمیام. یوردین طاقت



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ندارم ادی به رو ها اون اصال چون ندارم یخاص حس اصال _

 شد؟ برطرف سواالتت حاال خب+ 

 مرگ از چقدر مگه کنم؟ یسوگوار خواهرم یبرا دیبا یکن ینم فکر یول. آره _

 رم؟یبگ یسعرو من که گذشته خواهرم

 نیا به ها یلیخ! میمجبور ما: گفت و چرخاند کاسه در را شیها چشم کالوس

 . نداره وجود اون افتادن عقب به امکان و شدن دعوت یعروس

 کنن؟ یم یفکر چه من درباره هیبق پس _

 یفراموش تو دونن یم و ستین تو دست یچیه دونن یم و کنن یم درکت هیبق+ 

 .یگرفت

 .باشه خب یلیخ _

 .میبر مون یعروس یکارها سراغ فردا از و میکن استراحت میبر االن بهتره پس+ 

 .باشه: گفتم و زدم یا خسته لبخند

 

 

☆☆☆ 

 

 

 م،یوهام مدل رنگم، بنفش عروس لباس تاالر، نیتزئ. گذشت باد و برق مثل زیچ همه

 .بود من یعروس روز امروز و بود شده آماده زیچ همه... و ازین مورد یغذا



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 و کرد آماده را میموها مدل مخصوص شگریآرا. دمیپوش را میبایز و بنفش لباس

 .کردم برانداز نهیآ در را خودم و دمیپوش را میها جات یبدل. کرد شیآرا مرا

 

 سمت به لبخند با. شد وارد کالوس که دادم ورود اجازه. آمد اتاقم در یصدا

 :گفت شجذاب لبخند با و گرفت را دستم. نشاند لبم بر زیر یا بوسه که رفتم کالوس

 

 ؟یا آماده: کالوس

 .آره _

 .خوشحالم یلیخ+ 

 .منم _

 !منتظرن ها مهمون م؟یبر+ 

 .میبر باشه، _

 

 یغرب قسمت به. میشد خارج قصر قسمت آن از کال و خارج اتاقم از کالوس همراه

 تاالر درب یجلو به. بودند آنجا در ها رستوران و ها تاالر تمام که میرفت قصر

 .بود شده نیتزئ بنفش رنگ با که میدیرس

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کالوس و من سمت به ها نگاه همه و کردند باز را تاالر بزرگ و نیسنگ درب

 کردم نگاه کالوس به. فشرد را دستم کالوس. دمیجو یم را لبم استرس از. برگشت

 . زد من به یبخش آرامش لبخند که

 

 از. میشد رد تاالر وسط رنگ قرمز شفر انیم از آرام آرام و زدم یکوچک لبخند

 نما مخصوص یصندل یرو بر. میرفت داماد و عروس گاهیجا سمت به ها مهمان نیب

 . شد شروع یآرام نسبتا کیموز که مینشست

 

 یم لیم ینیریش شانیها زیم سر بر یبعض و دندیرقص یم گریکدی با ها مهمان یبعض

 !نم دل حال از ریغ بود یعال زیچ همه و بود باشکوه یبس تاالر ناتیتزئ. کردند

 

 یب همه... داشتم که یاسترس... داشتم که یبد احساس... داشتم که یا دلشوره

 سرم. است راه در یشوم حادثه گفت یم یاحساس کی چرا دانم ینم اما بود لیدل

 . کنم خارج سرم از را یمنف یها فکر نیا تا دادم تکان را

 

 خوبه؟ حالت: گفت کالوس

 .آره _

 !یرس ینم نظر به نطوریا اما+ 

 .خوبم نه،: گفتم و زدم یمصنوع یلبخند



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 نارک ها مهمان همه و شد نواخته یمیمال آهنگ بعد یکم. انداخت باال شانه کالوس

. ردک دراز سمتم به را دستش کالوس که کردم نگاه ها مهمان به تعجب با. رفتند

 .میبرقص ما خواهند یم همه... دمیفهم حاال

 

 و میرفت تاالر وسط به. شدم بلند و گذاشتم کالوس دست درون را دستم ناچار

 خدا خدا و بودم کالفه. بود ما یرو همه چشم و زده زل من به کالوس. میدیرقص

 !بود مرگم چه دانم ینم. شود تمام مسخره رقص نیا که کردم یم

 

 و آمد مخصوص شیکش متاسفانه اما. مینشست کالوس و من و شد تمام رقص باالخره

 .میببند یوفادار مانیپ تا میشد یم بلند دوباره دیبا ما

 

 را شا یطوالن جمالت شیکش. میگرفت را گریهمد دست و میشد بلند کالوس و من

 ماندن و یوفادار مانیپ میگفت یم را مربوطه یها حرف کالوس و من و گفت یم

 .شود تمام عیسر تا بودم منتظر! ها یسخت در

 

 کالوس از زودتر من. گرفت قرار هم یرو کالوس و من لبان و شد تمام باالخره

 از یا ینیریش. مینشست کالوس و من. نشاندم لبم بر یا یزورک لبخند و شدم جدا

 یم احساس. بود خراب اعصابم و بود شده گرمم خوردم. و برداشتم کنارم زیم

 . کردم نگاه نسردخو کالوسِ به کالفه. گرفت یم صورت ازدواج نیا دینبا کردم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 .این دنبالم کنمیم خواهش. بزنم قدم کمی رونیب رمیم! گرممه من: گفتم او به آرام

 اومده؟ شیپ یمشکل چرا؟: کالوس

 .باشم تنها خوام یم فقط! نه _

 ؟یدار استرس امشب واسه نکنه+ 

 !کالوس: گفتم شده گرد یها چشم با

 

 از. مبرداشت یشربت وانیل و شدم بلند. کردم یکوچک خنده هم من و دیخند کالوس

 دلم و بودم رفته فرو فکر به. زدم قدم تاالر اطراف سبز یفضا در و شدم خارج تاالر

 .گرفت ینم آرام

 

 یِآب لباسِ و موها با یدختر که برگشتم عیسر. آمد یشخص یپا یصدا ناگهان

 .زد یم نفس نفس که کردم نگاه او به تعجب با. دمید ییبایز یِمجلس

 

 خانم؟ اومده شیپ یمشکل: دمیپرس

 ؟یشناس ینم رو من ن؟یکروال: گفت تعجب با دختر آن

 بشناسم؟ دیبا. نه _

 چرا تو اورده؟ سرت ییبال چه یعوض اون! من یخدا: گفت یناباور با دختر آن

 ؟یشناس ینم رو من



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 شناختم؟ یم رو تو قبال من خانم؟ یزن یم حرف یچ از _

 ه؟یچ قبال از منظورت+ 

 ینم رو شما دیبود من انیآشنا از قبال شما اگه و گرفتم یفراموش من: گفتم الفهک

 !دیببخش رو من. شناسم

 چطور؟ ؟یک ؟یفراموش ؟؟؟یچ: گفت داد با بایتقر دختر آن

 به سرم افتادم نیزم به یوقت و کردم سکته زانمیعز از یکی مرگ بخاطر من خب _

 د؟یدون ینم شما چطور دونن، یم همه. گرفتم یفراموش و خورد زیم هیپا

 .کرده یزندان رو ما همه تیگرام شوهر اون چون: گفت و زد یپوزخند دختر آن

 کالوس؟ ؟یک _

 !یمیصم چقدر+ 

 ارتک تر عیسر کنمیم خواهش. یخوا یم یچ و یهست یک تو دونم ینم من! نیبب _

 !برو و بگو رو

 دوست و هستم یویا من. ..نیکروال نیبب است؟ گهید عذاب هی نمیا... ایخدا+ 

 .نگرانتن بدجور االن مطمئنم که یدار یا خانواده تو. تمیمیصم

 .مردن همه خانواده خانواده؟ ؟یچ _

 نجاتت دیبا. ایب دنبالم! نگفته بهت که ییها دروغ چه یعوض اون! من یخدا+ 

 .بدم

 ؟یچ از نجات؟ ؟یچ _

 !تو کالوسِ همون! طانیش فرزند از+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کنم فرار ازش دیبا چرا! همسرمه اون افتاده؟ یاتفاق چه مگه ؟یبد نجاتم چرا _

 !یکنیم نابود رو ایدن همه وگرنه ،یاریب ایدن به یا بچه براش دینبا تو چون+ 

 ؟یینجایا تو ن؟یکروال: گفت که آمد کالوس یصدا ناگهان

 .نجامیا من آره،: گفتم و برگشتم کالوس سمت

 

 و دش یعصبان بود یویا نامش کنم فکر که ردخت آن دنید با و شد کینزد کالوس

 :گفت

 

 ؟یبش کینزد نیکروال به یندار حق نگفتم مگه ؟یکن یم کاریچ نجایا تو: کالوس

 .دمب نجات تو دست از رو دوستم تا کنم یم رو تالشم تمام من: گفت خصمانه یویا

 ن،م مثل یجذاب پسر دنید با که ییها دوست دوست؟! هه: گفت پوزخند با کالوس

 اجمحت که ییها دوست نذاشتن؟ اعتنا شون دوست به گهید و شدن خود یب خود از

 نبود؟ یاصل تله به شون حواس یول بودن من نگاه کی

 درست ارک حاال که شهینم لیدل اما میکرد اشتباه ما: گفت شده منقبض فک با یویا

 !یبزن گول نهاحمقا یها حرف نیا با رو نیکروال تو میذار ینم ما. میند انجام رو

 !دیبکن دیتون ینم یغلط چیه شما و منه مال نیکروال+ 

 با رو نیکروال یزندگ یدار تو! تو نه منِید به متعلق نیکروال: گفت ادیفر با یویا

 !یکن یم نابود ت احمقانه یها دروغ

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 دم؛ید را کالوس شده قرمز چهره یوقت اما شدم کنجکاو منید اسم دنیشن با

 .کنم سکوت دادم حیترج

 

 !دیببر اتاقش به رو دختر نیا... ها نگهابان: زد ادیفر کالوس

 

 کالوس یبازو یرو را دستم. بردند کشان کشان را یویا و آمدند نگهبان تا چند

 سنف چند من نگران چشمان دنید با کالوس. کنم آرام را او کردم یسع و گذاشتم

 :گفت و زد یلبخند شد، آرام که یکم. دیکش قیعم

 

 !!؟یا آماده. شهیم تموم داره یعروس! مون اتاق به میبر وقتشه: وسکال

 !آره: گفتم و زدم یزیر لبخند

 

 یگرید رقص دیبا کالوس و من ها مهمان شنهادیپ به. برگشتم تاالر به کالوس همراه

 . مکرد نگاه کالوس به استرس با. کرد شنهادیپ تانگو کالوس. میداد یم انجام

 

 .ستمین بلد گوتان من: گفتم آرام

 ؟ینگفت زودتر چرا واقعا؟: کالوس

 ؟یدونست ینم تو ؟یچ تو. دادم دست از رو ام حافظه منکه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 رقصم یم باهات یجوری. نکن تیاذ رو خودت یلیخ حاال: گفت و شد هول کالوس

 .رسونم یم بهت. نشه متوجه یکس که

 

. مرفت سالن طوس به کالوس همراه. رفتم کالوس به یا غره چشم و دمیکش یپوف

 شد تر تند و تر تند آهنگ ناگهان اما. بود آرام یکم آهنگ ابتدا و شد شروع آهنگ

 .شد تر تند زین کرد یم تیهدا یسخت به مرا که کالوس حرکات و

 

 دنیرقص از محو ییها خاطره. بود آشنا میبرا آهنگ نیا و رقص نیا انگار... کهوی

 ردمک نگاه که خودم به... ناگهان. آمد مذهن به منید یعنی ناشناس پسر آن با من

 . هستم تانگو رقص انجام درحال یا ماهرانه شکل به دمید تعجب کمال در

 

 شکل به و بدهم ادامه دادم حیترج. کنم خراب را زیچ همه بود کینزد و شدم هول

 و ردخو یم تاب و چیپ بدنم باشم؛ داشته بدنم یرو یکنترل آنکه بدون ،یبیعج

 .دمیرقص یم سکالو همراه

 

 الخرهبا. بود کرده تعجب بیعج برقصم، نبودم بلد مثال که یمن حرکات از کالوس

 .زدند دست ما یبرا همه و شد تمام آهنگ

 

 !ینبود بلد که تو: گفت گوشم کنار آرام کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !گذاشتم سرت به سر: گفتم یشوخ با

 

 آمده ذهنم به پسر آن همراه هم آن خاطراتم از یکم که نگفتم چرا دانم ینم

 وردبرخ از را نیا. بود میاهایرو پسر آن یرو کالوس تیحساس لیدل به دیشا. است

 .دمیفهم یویا با کالوس تند

 

 به دیبا حتما! بوده من دوست او. ستیک منید داند یم یویا! یویا... یراست

 هک را سواالت یسر کی چون. بپرسم سوال ام گذشته درباره او از و بروم سراغش

 . بپرسم کالوس از شود ینم بود منید به وطمرب

 

. بود مقابلم در ییبایز کالسکه و بودم تاالر درب مقابل در آمدم که خودم به

. دمش کالسکه سوار و گذاشتم کالوس دست در را دستم !مجلل و بنفش یا کالسکه

 به و بود ام یعروس شب امشب،. میافتاد راه به و میداد تکان یدست ها مهمان یبرا

 .میباش داشته رابطه هم با امشب نیهم خواست یم کالوس خواست

 

. شد شروع استرسم میرو یم یکار چه یبرا و کالوس اتاق به نکهیا آوردن ادی به با

 سمت به ام شانه بر یدست نشستن با. بود شده بد حالم و بودم کرده مشت را دستانم

 .برگشتم کالوس

 

 !فتهیب ستین قرار یاتفاق! نترس: گفت و زد یبخش آرامش لبخند کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 . کنم کاریچ دیبا دونمینم من _

 . پشتتم من! نکن فکر یزیچ به و باش آروم+ 

 تو. یکن کاریچ دیبا یدونیم ها زیرا دریل همه از بهتر تو اتفاقا: داد ادامه لب ریز و

 !منه خواسته مهم. ستین مهم نیا یول. یستین که یبود یم دختر دیبا

 ؟یگفت یزیچ: دمیپرس

 !نه: کالوس

 

 راگ ستم؟ین مگر. بودم یم دختر دیبا چه یعنی. دمیشن را شیها حرف همه من اما

 که نم حافظه نیا دست از یوا ام؟ داشته رابطه یکس با قبال من یعنی چرا؟ ستمین

 .دهد یم آزارم روزها نیا چقدر

 

 باز ار هکالسک درب دربان و ستادیا کالسکه. میدیرس کالوس قصر درب یجلو به

 کالوس دست درون را دستم. گرفت سمتم را دستش و شد ادهیپ کالوس. کرد

 .شدم ادهیپ و گذاشتم

 

 قطف. میبگو چه یبزرگ آن به قصر درباره دانم ینم. میافتاد راه به قصر درون به

 و مزانوان ریز را دستش کی کالوس ناگهان! بود باشکوه و بزرگ میبگو توانم یم

 .کرد بلند کاه پر مانند مرا و انداخت میها انهش ریز را دستش کی

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یکن یم کاریچ: گفت و دمیکش غیج

 سره هی کارو خوام یم خودم. یکنیم دس دس یه شما: گفت طنتیش با کالوس

 .کنم

 هن؟: دمیپرس یجیگ با

 !گهید یمن خنگ+ 

 

 به مرا گونه همان. نداشت یا دهیفا بگذارد نیزم مرا که دمیکش غیج هرچه و

 . ردک من دنیبوس به شروع شهوت با. گذاشت تخت یرو مرا گونه همان و برد قشاتا

 

 فرزند یها بوسه از. کردم شیهمراه شهوت با زین من. داشتم دوست را شهوتش

 . بردم یم لذت طانیش فرزند شهوت از. بردم یم لذت طانیش

 

 لیدل هب. مودیپ و کرد شروع را یگرید ریمس باز لیدل نیهم به من یزندگ یآر

 !طانیش شهوت

 

 

 ...بعد ماه دو



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یتدس و برداشتم نهیآ در خودم از چشم مخصوصم، خدمتکار ،(زایلوئ) لو یصدا با

 التح یکم. بخورم ناهار کالوس با تا رفتم یخور ناهار اتاق به. دمیکش میموها به

 . اوردمین خودم یرو به اما داشتم تهوع

 

 زد صورتم به عشق با یلبخند کالوس. کردم باز را در و دمیرس یخور ناهار اتاق به

 یتشت ول. دمیپوش را شبندمیپ و نشستم زیم پشت. دادم لبخند با را جوابش هم من و

 . کردم خشک بعد و شستم را دستانم که آورد زیم سر

 

 خوبه؟ حالت: دیپرس کالوس

 .نه _

 چرا؟+ 

. قصرم نیا یتو همش من و گذشته مون یعروس از ماه دو. رفته سر ام حوصله _

 خوام یم که هم یوقت. شدم خسته! یحیتفر نه! یمسافرت نه. کنم کاریچ دونم ینم

 .یاریم بهونه هزار و یذار ینم ،یویا شیپ برم

 خوبه؟ حالت: گفت شده گرد یها چشم با کالوس

 چطور؟: گفتم و کردم اخم

 .میرفت کین کیپ روزید نیهم ما+ 

 !خواد یم جانیه دلم من. بود کوچولو حیتفر هی اون خب... خب _

 م؟یکن کاریچ تو نظر به خب+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 میبر .داره وجود گهید یایدن هی نیسرزم نیا از رونیب که یگفت تو: گفتم ذوق با

 .میبگرد رو نجایا از رونیب

 !وجه چیه به نه،: گفت اخم با کالوس

 چرا؟: گفتم یزار حالت با

 زا رونیب به یازین. داره شگرد و حیتفر یبرا جا یکاف اندازه به نیسرزم نیا+ 

 !ستین نجایا

 .نمیبب رو رونیب خوام یم من یول _

 !گفتم که نیهم: گفت و زد داد کالوس

 

 .زد یم داد من سر که بود اولش بار. کردم نگاه کالوس به شده گرد یها چشم با

 اهمنگ مانیپش کالوس. کردم نگاه کالوس به بغض با و شد جمع چشمانم در اشک

 .کرد

 

 وگرنه. یزن یم داد من سر باشه آخرت بار: گفتم د،یلرز یم ام چانه که یحال در

 !دمیم نشون خوش یرو تو به من که یآخر بار شهیم اون

 

 تا ماند منتظر ناچار. آوردند غذا لحظه همان که بزند یحرف خواست کالوس

. گذاشتند کالوس و من یجلو و زیم یرو را غذا خدمتکاران. بروند خدمتکاران
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 زبا دهان کالوس و رفتند رونیب خدمتکاران! هستم یماه عاشق من. بود یماه غذا

 :کرد

 

 نجایا از یخوا یم چرا خب. نبود خودم دست. خوام یم معذرت نیکروال: کالوس

 گهید یدار اریاخت در یچ همه تو. میباش خوشبخت یلیخ نجایا میتون یم ما ؟یبر

 ؟یخوا یم یچ

 

 و کردم نصف را یماه چنگالم و قاشق با. بودم قهر سکالو با و بودم کرده سکوت

 و خورد بهم حالم ناگهان یماه یبو دنیشن با. بردم دهانم سمت به کوچک یا لقمه

 یم چیپ دلم. آوردم باال و کردم باز را تراس درب. شدم بلند زیم پشت از عیسر

 . دیآ یم در دارد جانم کردم یم احساس و خورد

 

 افتاد؟ یاتفاق چه خوبه؟ حالت شده؟ یچ: گفت ینگران با کالوس

 

 عیسر کالوس. کردم سقوط و کردم دیشد ضعف احساس. نداشتم دادن جواب حال

 بیطب سراغ به کالوس دستور به و شد وارد لو. زد صدا را لو و دیکش آغوش در مرا

 .برد اتاقمان به و کرد بلند مرا کالوس. رفت
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 یرو را مختلف شیآزما هزار و خون فشار. گرفت را تبم و آمد سرم یباال بیطب

 هنگا بیطب به تعجب با. زد لبخند بعد و گرفت را نبضم. کرد اجرا حال یب منِ

 است؟ خل مگر. کردم

 

 خوبه؟ حالش شده؟ یچ: دیپرس کالوس

 .خوبه حالش یلیخ! بله: بیطب

 !گهید بزن حرف دِ شد؟ حال یب چرا پس+ 

 .سرورم گمیم کیتبر بهتون: بیطب

 تو؟ یگیم یچ: گفت تعجب با سکالو

 ! هستند حامله نیکروال بانو. دیش یم پدر دیدار شما: بیطب

 

 

 نینگ

 

 

 یم را لبم همراهش و دمیکش میموها در یدست. رفتم یم راه کلبه در کالفه

 . دمیجو
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 . گهید نیبش! نینگ کن بس: گفت و زد داد مینس

 . تونم ینم: گفتم و زدم داد متقالبا هم من

 .شهینم درست یزیچ کارها نیا با! لطفا دیش خفه... دوتا شما :شعله

 دن؟ش ریاس کاخ اون یتو دوماهه که نیستین نیکروال و یویا نگران شما یعنی _

 یلو. کنه برقرار ارتباط ما با خدمتکارها از استفاده با تونه یم حداقل یویا حاال

 .نداده خودش از یخبر چیه اون ؟یچ نیکروال

 ؟!باشه شده حامله اون نکنه: سارا

 

 همه. شد ظاهر در چارچوب در مهیسراس سوالن و باز شدت به کلبه در لحظه همان

 .میبرگشت سوالن سمت به ما

 

 شده؟ یچ: دمیپرس یخستگ با

 . دارم وحشتناک و بد یلیخ خبر هی: سوالن

 ؟یچ: مینس

 !شده حامله نیکروال: سوالن

 !نه یوا: سارا

 !یلعنت _

 داد؟ اجازه چطور نیکروال آخه؟ چرا: مینس
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 کرده؟ تجاوز بهش بزور نکنه: شعله

 . کردن یعروس شیپ مِین و ماه کی اونا: سوالن

 م؟ینشد متوجه ما چطور _

 !میبود یزندان ما موقع اون کجاست؟ حواست: سوالن

 رو یویا. میشد یمخف و نجایا میاومد م؛یکرد فرار بعد و میبود یزندان ماه کی ما _

 یرخب چیه که است هفته کی حاال و میفرستاد نیکروال سراغ هفته سه دو از بعد

 !هه. رفت باد به هامون تالش همه و شده حامله هم نیکروال. میندار ازش

 

 . دادم هیتک مبل لبه به را میها دست و نشستم مبل یرو تیعصبان با

 

 داره؟ یا گهید نقشه یکس: گفتم یا زده حرص لحن با

 !نه: ندگفت هم با باهم همه

 !هیعال یلیخ: گفتم و دمیخند

 کل ینابود یسالمت به دیایب پس: دادم ادامه و برداشتم کنارم زیم یرو از را بوربن

 .میریبگ جشن ایدن

 

 . دمیکش سر را بوربن و
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 . اشهب یراه هی دیبا! نینگ هیکاف: گفت و انداخت مبل یرو را خودش کالفه مینس

 ن؟یالکرو کردن یخودکش مثال؟ یچ: شعله

 دهیفا نجایا به ما اومدن دیبگ هوی! نو از یروز نو، از روز شهیم که نیا! هه: سوالن

 .میداد نشون رو خودمون بودن احمق فقط. نداشته یا

 ه؟یچ منظورت: سارا

 دیند از! مون یعرضگ یب از. زنم یم حرف مون احمقانه شهوت از دارم: سوالن

 !مون بودنِ دیبد

 . میبود طلسم هی ریاثت تحت ما گفتم منکه _

 یدار فقط ینجوریا! نبوده کار در یطلسم چیه! نینگ نگو پرت و چرت: سوالن

 .یزن یم گول رو خودت

 رهنهب که ام یعوض اونقدر من یگیم تو یعنی ؟یندار نانیاطم خودت به تو یعنی _

 بگردم؟ شما همه یجلو

 .گوهه چقدر اندامت میدیفهم عوض در: شعله

 .ستین یشوخ وقت االن: گفتم لهشع به رو اخم با

 !پهنه یادیز کمرت. نکردم یشوخ: شعله

 .تباههاش یزیچ هی نجایا. گهیم راست نینگ... سوالن ضمن در! شعله کن بس: سارا

 . باشه کرده طلسم رو ما ممکنه. قدرتمنده یلیخ طانیش فرزند: مینس

 داره؟ هم یا دهیفا نهایا گفتن: شعله

 !شدم خوب یلیخ هنکت هی متوجه فقط! نه _
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 ؟یچ: شعله

 نگرفت؟ قرار طلسم ریتاث تحت نیکروال چرا _

 تحت ناو چرا یگیم تو بعد ست،ین کار در یطلسم گمیم من: گفت و زد قهقهه سوالن

 ؟!نگرفت قرار ریتاث

 !کنم یم حسش من. داشته وجود یطلسم _

 م؟یکن ینم حس ما چطور پس: سوالن

 بعد. ست گهید یها قدرت با مخلوط شما درتق اما زهیرا میاصل قدرت من چون _

 رفته؟ ادتونی. هستم شما نیب نیتر قدرتمند من نیکروال از

 !بوده ریس دلش و چشم اون دیشا ؟یچ که خب: شعله

 !شهینم طلسم وقت چیه عاشق قلب هی هم دیشا: مینس

! دیکرد یمال ماست رو مون احمقانه یهرزگ که بگم کیتبر دیبا... خب: سوالن

 .میشیم نابود ما همه و ادیم ایدن به نیکروال فرزند داره؟ برامون یا دهیفا چه حاال

 !ادیب ایدن به زنده اون میذار ینم ما _

 تو نمنک فکر آخه. رهیبم هم خودش بشه باعث نیکروال فرزند کشتن ممکنه: سارا

 .باشه داشته وجود نیجن سقط یدارو نیسرزم نیا

 نیروالک یرو یحس یب ای یهوشیب بدون باز عمل هی دیگیم یعنی! من یخدا: مینس

 مائه؟ دوست اون رفته ادتونی م؟یبد انجام

 !جهانه کل دشمن نیبزرگتر مادر حاال یول: شعله
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 خطر یب روش هی با بعد و میببر نیسرزم نیا از رو نیکروال میتون یم فقط ما: مینس

 .میکن سقطش

 م؟یبر نجایا از میخوا یم چطور و: سوالن

 انهیوحش نیا. میبکن رو کار نیا دینبا ما یول. دونم ینم بخدا. دونم ینم :مینس

 !ست

 !میندار یا گهید چاره یول متاسفم؛ یلیخ یلیخ: گفتم یناراحت با

  .میبدزد رو نیکروال و میبر کالوس قصر به انهیمخف امشب بهتره پس: سارا

 نه؟ است، ساده نظرت به یلیخ: گفت و زد پوزخند شعله

 . میبش قصر وارد خطر یب میتون یم! دارم نقشه هی من _

 !امینم باهاتون من: مینس

 .مینس یبذار تنها مارو یتون ینم تو: شعله

 .یایب ما همراه یمجبور تو: سوالن

 .کنم ینم تون کمک من! فهیکث کار هی نیا: مینس

 .یشبا منزجر نکاریا از دمیم حق بهت! یبمون نجایا یتون یم تو. نداره یاشکال _

 ...یول: سوالن

 !سوالن کن درکش _

 ه؟یچ نقشه حاال. باشه خب یلیخ: سوالن
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 یبرا که مینس از ریغ هیبق. نشستم اتاق وسط یگرد زیم یرو و کردم سیخ را لبم

 وافقتم همه و دادم حیتوض را نقشه. نشستند زیم دور رفت، رونیب کلبه از زدن قدم

 ارجخ کلبه از نیکروال دنیدزد یبرا و میکرد جمع را ازمانین مورد لیوسا. کردند

 .میشد

 

 

 ### شخص سوم ###

 

 

 اما بود یم کلبه در یجلو دیبا مینس. شدند خارج کلبه از سوالن و سارا شعله، ن،ینگ

 . نبود

 

 مرز .بشه دور نجایا از یلیخ دینبا اون کجاست؟ مینس: دیپرس تعجب با نینگ

 . کهیکوچ یلیخ یحفاظت

 خودش به حواسش اون! نباش نگران. است کلبه طرف اون دیشا: گفت سوالن

 .هست
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 شیپ رد را کالوس باشکوه قصر ریمس و گذشتند یم درختان نیب از گریکدی با همه

 هوا و دش یم میقا نیسرزم آن سرسبز یها کوه پشت در کم کم آفتاب. بودند گرفته

 . رفت یم یکیتار به رو

 

 انهد قصر یها چراغ و شد انینما مهتاب رنو ریز در کالوس باشکوه قصر بعد یکم

 ورود مانه قصر در یجلو نگهبانان. شدند کینزد قصر به آنها. شدیم روشن دانه به

 . بودند آنها

 

 هب درخشان ی اشعه دو قصر، دروازه یکینزد در یدرخت پشت از. رفت جلو نینگ

 و بود تهیسیالکتر انیجر مانند اشعه. فرستاد قصر دروازه یجلو نگهبان دو سمت

 . کرد خشک ستادهیا حالت همان در را آنها

 

 شمچ گوشه از ینور ایگو. کردند نگاه نییپا به تعجب با دروازه یباال داران کمان

 . شد راحت الشانیخ دند،ید ستادهیا را نگهبانان یوقت اما. بودند دهید

 

 ونش متس اشعه اگه! من به بسپار هارو کماندار: گفت و رفت نینگ کنار سوالن

 .فتهیم داره یاتفاق که شنیم متوجه هیبق شون نورِ از یبفرست
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 اشتهد کمانداران به نسبت یبهتر دید تا  رفت باال درخت از سوالن. رفت کنار نینگ

 هماهنگ طور به. گرفت نظر ریز را کماندار صد هر درخت نقطه نیتر باال از. باشد

 . کرد جادیا یکوچک گردباد را، نگهبانان از کی هر دور تا دور دستش حرکت با

 

 لگ سوالن یجادو با. رفتند فرو گل از یا توده در سر فرق تا پا نوک از نگهبانان

 صد ایگو. دندیشن یم ییصدا نه دندید یم را ییجا نه نگهبانان و شد خشک عیسر

 . بود ستادهیا قصر یباال در استوانه شکل به بزرگ کلوخ

 

 را دروازه در. رفت باال دروازه از و رفت قصر دروازه سمت به هیبق از زودتر سارا

 یا قشهن اساس بر و بودند رفته را ریمس نصف حاال تا. شدند وارد زین هیبق و کرد باز

 .افتادند راه به نیکروال خوابگاه سمت به بود آورده دست به قصر از نینگ که

 

 ...طرف آن از

 

 زا کردند، یم گو و گفت شان شهنق یبرا ها حاکم گرید که یبعدازظهر در مینس

 . افتاد راه به کالوس قصر سمت به و شد دور کلبه

 

 رید نکند که دیدو یم توان تمام با برود کالوس قصر به جادو با توانست ینم چون

 .بود کالوس قصر مقابل هیثان از یکسر در سرانجام. شود
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. دارم ارشک دیبگ تون باربا به عیسر: گفت نگهبانان از یکی به عجله با و رفت جلو

 !هیفور یلیخ

 ؟یدار کاریچ تو؟: گفت تمسخر با نگهبان

 !نهیکروال بانو هیزندگ و مرگ بحث: گفت کالفه مینس

 

 به و ختاندا باال یا شانه. کرد نگاه یگرید نگهبان به شده گرد یها چشم با نگهبان

 . بدهد خبر ارباب به که گفت کمانداران از یکی

 

 و آمد کماندار باالخره. رفت یم غروب به رو هوا و شد معطل یساعت مین مینس

 هب کماندار ییراهنما با و رفت داخل عیسر مینس. کنند باز را دروازه داد دستور

 .رفت کالوس خوابگاه سمت

 

 صرق. گذاشت کالوس باشکوه قصر درون به پا و شد قصر یغرب قسمت وارد مینس

 یها حاکم مجلل یقصرها از برتر یحت که بود بایز و بزرگ یحد به کالوس

 .بود نییزیرا

 

 :آمد خود به آشنا ییصدا با که بود شده جالل و ییبایز همه نیا محو مینس
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 چطوره؟ حالتون پاکدامن، یبانو! به به... : 

 

 . کرد نگاه کالوس به اخم با مینس

 

 یلیخ شدم راحت شما طلسم شر از یوقت از. شرافت با یآقا! به به: گفت اخم با

 .بهترم

 نیدیفهم رید یلیخ که فیح یول. شدم طلسم نیا عاشق: گفت و زد قهقهه کالوس

 .رسم یم هدفم به دارم من و است حامله نیکروال االن! نیهست طلسم ریتاث تحت که

 

 کرد. حفظ را اش یخونسرد یسخت به و دیکش یقیعم نفس مینس

 

 .بدم برخ هی اومدم: گفت یا یاجبار و زیر لبخند با مینس

 ؟یخبر چه: کالوس

 فقط من .هستم نیکروال و تو بچه اومدن ایدن به موافق من نکن فکر... نیبب: مینس

 .بدم دست از رو نیکروال خوام ینم

 ه؟یچ منظورت: گفت اخم با کالوس

 نخودشو با رو نیکروال تا رنیم نیکروال خوابگاه به دارن ها حاکم هیبق: مینس

 .ببرن

 ببرن؟ کجا: گفت شده گرد یها چشم با کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ببرن نیب از رو بچه اون خوان یم ها اون! دونم ینم: مینس

 چیه گرفته یفراموش نکهیا لیدل به و داره محافظ یکل اون! نباش نگران: کالوس

 .رهینم ها اون با وقت

 خاطرب مجبورم اما. کنمیم انتیخ دوستام به ینجوریا دارم نکهیا از متنفرم: مینس

 ! بگم مدوست یزندگ

 یردستکا قدرت آبتاب نیسرزم حاکم ن،ینگ: داد ادامه یا گرفته یصدا با مینس

 . برگردونه رو نیکروال حافظه تونه یم اون. داره رو حافظه

 .کنه ینم کار نجایا ها اون قدرت: کالوس

 .دارن رو آذرخش ها اون: مینس

 ه؟یچ آذرخش: کالوس

 .اورد وجود به انفجار باهاش نیکروال که یزیچ همون: مینس

 

 زا یکار که کند باور توانست ینم. دیفهم ینم را مینس یها حرف ابتدا کالوس

 متحد ایگو اما. دیایب بر طان،یش فرزند به نسبت البته ف،یضع یها حاکم یها دست

 . بود ازشانیامت نیبزرگتر آنها بودن

 

 شدن؟ کار به دست یک ها اون: دیپرس کالفه طانیش فرزند

 .شیپ ساعت سه: مینس

 .شدن کینزد نیکروال به یلیخ حتما االن ها اون! من یخدا: کالوس
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 .شد وارد مهیسراس ینگهبان و شد باز شدت به کالوس اتاق در ناگهان

 

 شده؟ یچ: گفت و گرفت مینس از را نگرانش نگاه کالوس

 !شده دیناپد نیکروال بانو سرورم،: نگهبان

 

☆☆☆ 

 

 بدنش دور را حوله که یحال در. بود نشسته نهییآ یجلو و اتاقش در نیکروال

 بافت کردن شانه از بعد را شیموها. کرد یم شانه را نمدارش یموها بود، دهیچیپ

 .انداخت راستش شانه یرو و زد یا ساده

 

 رهنهب اندام به و کرد باز را اش حوله گره. زد کنار را شیآرا زیم یصندل و شد بلند

 یزیر لبخند شکمش درون نیجن تصور از و دیکش شکمش به یدست. کرد نگاه اش

 . زد

 

 چرم کت و یخاکستر تاب با یمشک یتفنگ لوله شلوار و رفت کمدش طرف به

 . دیپوش یم یلباس نیهمچ شهیهم و بود پیت نیا عاشق. دیپوش یمشک
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 بدون و کرد فر را شیموها. کرد شان خشک سشوار با و کرد باز را بنفشش یموها

 اما آمده کجا از دانست ینم که یگردنبند. انداخت اش شانه یرو یمدل چیه

 .انداخت گردنش به و برداشت زیم یرو از را، بود گردنش شهیهم

 

 یفلق گردنبند کرد یم دقت که حاال. کرد نگاه شکل یقلب گردنبند به دقت با

 ذهنش در. دید آن در را بلوند یموها با یزن عکس و کرد باز را قفلش. داشت

 "!باشد مادرم دیاش":گفت

 

 اتاقش درب لحظه همان. شود خارج اتاقش از تا افتاد راه به و انداخت باال یا شانه

 . شدند اتاقش وارد دختر چند و شد باز

 

 یب شانیها لباس. بودند دهیپوش یبیعج یها لباس و بود وارنگ و رنگ شانیموها

 به دهش گرد یها چشم با نیکروال. نبود نیکروال بنفش و تنگ یها لباس به شباهت

 .کرد نگاه آنها

 

 .دمتیند وقته یلیخ! نیکروال من یخدا: گفت یا روزهیف یموها با یدختر

 د؟یهست یک شما: گفت ام ام با نیکروال

 گرفته؟ تیشوخ ؟یشناس ینم رو ما تو: گفت قرمز یموها با یدختر

 د؟یبود من یها دوست از شما: نیکروال
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 ؟یشناخت حاال. آره: گفت خرتمس با زرد، یموها با یدختر

 دیودب من دوست شما اگه و گرفتم یفراموش من: گفت و گرفت گاز را لبش نیکروال

 .شناسم ینم رو شما االن من

 .یخورد گول چطور بگو پس ؟یفراموش ؟یچ: گفت داد با یا روزهیف مو دختر

 ه؟یچ منظورت خوردم؟ گول: نیکروال

 .یکن درست رو ش حافظه بهتره نینگ: گفت یکمان نیرنگ یموها با یدختر

 نروش براش رو زهایچ یسر هی دیبا. شده جیگ االن اون: گفت یا روزهیف مو دختر

 .میکن

 خبره؟ چه نجایا دیبگ شهیم: گفت نینگ همان ای یا روزهیف مو دختر به رو نیکروال

  د؟یاومد من اتاق به یا اجازه چه با شما

 اشموه که شونیا سوالن، زردِ موهاش که شونیا. هستم نینگ من... نیبب: نینگ

 ینیسرزم یها حاکم ما. اسمشه شعله قرمزِ موهاش که شونیا و سارا وارنگِ و رنگ

 .ینیسرزم اون حاکم ما مثل هم تو و میهست نییزیرا اسم به

 هی فقط من نم؟یسرزم هی حاکم من من؟ ؟یچ: گفت شده گرد یها چشم با نیکروال

 .خدمتکارم

 ؟یخدمتکار هی تو گفته یک: فتگ اخم با سارا

 !کالوس... خب: نیکروال

 .نگفته بهش که زهایچ چه دینیبب! هه: سوالن

 .میکن عجله دیبا: شعله
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 .یکن اعتماد بهش دینبا تو. دروغگوئه هی کالوس: گفت نیکروال به رو نینگ

 تا رونیب دیبر لطفا. کن صحبت درست من همسر درمورد: گفت تیعصبان با نیکروال

 .نکردم خبر رو ها باننگه

 ؟یاریب دست به رو ت حافظه یخوا ینم تو: گفت ترس با و شد هول نینگ

 

 تدس به را اش حافظه که بود نیا شیآرزو. کرد نگاه نینگ به شک با نیکروال

 طهحاف آوردن دست به در او به بتوانند ها آن دیشا گفت یم دلش ته یحس! اوردیب

 نیا و نداشت نهیزم نیا در یا یجد شتال کالوس که رایز. کنند کمک اش

 .کرد یم کالفه را نیکروال

 

 .خوام یم که معلومه: گفت نیکروال

 .میکن کمکت تا ایب ما با پس: نینگ

 ام؟یب کجا: نیکروال

 !قصر نیا از دور ییجا هی: نینگ

 کنم؟ اعتماد بهتون دیبا چطور د؟یکن ینم کمکم جا نیهم چرا: نیکروال

 شده؟ ینجوریا چرا کنم؟ شیراض چطور االن: گفت ها حاکم به رو کالفه نینگ

 ینم هک معلومه. نداده دست از که رو عقلش گرفته، یفراموش فقط اون: گفت شعله

 . کنه نانیاطم ما به تونه
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 کمک ما به تو که یصورت در میکن یم کمک تو به ما: داد ادامه نیکروال به رو و

 .یکن کمک ما به یتون یم که یهست یکس تنها تو. میدار ازین بهت ما. یکن

 کنم؟ کمک شما به تونم یم یچجور: نیکروال

 یکاف زمونیعز مادر یشفا یبرا جادو اما میدار جادو ما! ثروتت با... اممم: سارا

 .یدیم پاداش ما به توهم و میگردون یم بر بهت رو ت حافظه جادو با ما. ستین

 .امیب تون کمک به تونم یم صبح فردا ن؟یدار عجله انقدر چرا خب: نیکروال

 . کشه یم مارو میینجایا ما بفهمه کالوس اگه! نه نه نه: نینگ

 چرا؟: نیکروال

 !ادیم بدش ها جادوگر از کالوس و میجادوگر ما چون: سوالن

 

  .کردند یم تعجب بودند کرده هم و سر که یا مسخره داستان از زین ها حاکم خود

 

 اد؟یم بدش جادوگرها از کالوس چرا: دیپرس دوباره نیکروال

 نه؟ ای یکن یم مون کمک باالخره: گفت کالفه شعله

 

 : گفت دیترد با و داد قورت را دهانش آب. کرد جور و جمع را خودش نیکروال

 

 . آره: نیکروال



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .میفتیب راه به تر عیسر هرچه بهتره پس: سوالن

 

 خشآذر کمک به و شعله و سوالن سارا، ن،ینگ همراه نیکروال هیثان از یکسر در و

. ردک نگاه اطرافش به تعجب با نیکروال .شدند ظاهر شان یمخف کلبه در و دیناپد

 یها سالح یول بود مرتب زیچ همه. بود مجهز لیوسا با یول یمیقد نسبتا یا کلبه

 :دیرسپ عیسر. بود داده کلبه طیمح به خشن یینما حال کنار و گوشه در گوناگون

 

 ؟یکن کمک ام حافظه به یواخ یم چطور خب _

 .بذارم سرت یرو رو هام بذاردست جلو، ایب: نینگ

 ؟یکن یم کاریچ بعدش خب: نیکروال

. کنم یم پررنگ رو ت شده فراموش خاطرات و شمیم ت حافظه وارد: نینگ

 .یاریب ادی به دوباره رو همه یتونیم ینجوریا

 

 بدنش به دهیچسب و شبیج در را آذرخش که یحال در نینگ. رفت جلو نیکروال

 شاندرخ نینگ انگشتان. گذاشت نیکروال سر یرو را شیها دست بود، داشته نگه

 . شد نیکروال سر وارد نینگ انگشتان از درخشان اشعه آن کم کم. شد

 

 و بود شده شل بدنش. کرد یم یسبک احساس و بود شده خنک سرش نیکروال

 .بماند حالت همان در ابد تا خواست یم دلش. کرد یم یشاد احساس
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 پلک تپش در نینگ. کرد نفوذ نیکروال حافظه درون به و بست را شیها چشم نینگ

 هب بزرگ ریتصو هزاران. دید پوچ و اهیس سراسر یمکان در را خود اش بسته یها

 . بود مقابلش در ونیتلوز اندازه

 

 و گرن یا روزهیف یریتصاو یفراموش بعد از نیکروال یزندگ یها اتفاق تمام

 نیگن .بودند رنگ یخاکستر اش یفراموش از قبل یها اتفاق تمام و بودند درخشان

. ندشد تر رنگ پر و تر رنگ پر خاطرات و کرد تمرکز رنگ یخاکستر ریتصاو یرو

 .آمدند در لرزه به یخاکستر ریتصاو ناگهان

 

 اتفاقات تمام و اش، خانواده دوستش، نیبهتر مرگ یبرا نیکروال یها هیگر

 .دید چشم به را نیکروال یزندگ اتفاقات تمام. آورد درد به را قلبش اش یدگزن

 

 رگید خاطرات مانند که کرد رنگ پر یحد به هارا خاطره آن قدرتش از استفاده با

 حافظه راداتیا و بیع و کرد درست را خاطرات یوقت. شدند یا روزهیف و پررنگ

 .برداشت را شیها ستد و کرد باز را چشمانش کرد؛ درست را نیکروال

 

. فشرد را شیها قهیشق محکم بعد و دیپر شیجا از باشد دهیترس که انگار نیکروال

 :گفت و شد نیکروال کینزد ینگران با سوالن
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 خوبه؟ حالت: سوالن

 .ترکه یم داره سرم... سرم: گفت درد با و فشرد را شیها قهیشق محکم نیکروال

 اومد؟ ادتی یزیچ: سارا

 یبرا دلم... کالوس: گفت بود، شده جمع درد از صورتش یحال در نیکروال

 .سوزه یم کالوس

 چطور؟: نینگ

 .نمک اش کهیت کهیت قراره چون: گفت اش شده دیکل یها دندان نیب از نیکروال

 

 نیزم به حال یب و دیکش درد از یغیج. داد فشار محکم را سرش لحظه همان در و

 .شد هوشیب و افتاد

 

☆☆☆ 

 

 شد باعث و زد را چشمش پنجره نور. کرد باز را شیها چشم آرام رامآ نیکروال

 . ندیبب بهتر تا زد پلک چندبار. ببندد را شیها چشم دوباره

 

 هم دبو آن در که یاتاق و بود ناشناس یتخت یرو بر. نشست و دیمال را شیها چشم

. شد اردو دستش در یا صبحانه ینیس با نینگ و باز اتاق در ناگهان. بود ناشناس
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 کنارش و گذاشت نیکروال تخت کنار یعسل یرو را دستش در صبحانه ینیس نینگ

 .نشست تخت یرو

 

 ؟یاومد بهوش باالخره: نینگ

 کجام؟ من _

 .میاورد ریگ بزور که یامن یجا ما، کلبه یتو+ 

 منه؟ دنبال کالوس نکنه نجاام؟یا االن تا شبید از من یعنی ظهره؟ االن _

 .التهدنب قا،یدق آره+ 

 .برگردم دیبا من ؟یچ کنه دامیپ اگه _

 .کنه یم ت کهیت کهیت یبرگرد اگه ؟یشد وونهید+ 

 داره؟ یریتاث چه بمونم نجایا اگه اصال. رسونه ینم بیآس من به وقت چیه کالوس _

 .ندارم بچه نیا سقط یبرا یراه و ام حامله االن که من

 .یکن سقطش تا میکن کمکت میتون یم ما: گفت ام ام با نینگ

 ؟یچطور: گفت تعجب با نیکروال

 !یجراح... خب... خب+ 

 ه؟یچ منظورت ؟یجراح _

 وجود ینیجن سقط یدارو چیه نیسرزم نیا یتو اما داره درد یلیخ دونمیم+ 

 .نداره
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 یم شما د؟یکن یجراح منو زنده زنده دیخوا یم شما: گفت و زد داد نیکروال

 !!!دیآشغال یلیخ د؟یکن پاره رو من کمش یحس یب ای یهوشیب چیه بدون دیخوا

 .بگو یبلد یراه اگه! نیکروال باش آروم: گفت استرس با نینگ

 بدتون من از انقدر د؟یبکش رو من نیخوا یم شما: گفت یتر بلند یصدا با نیکروال

 هستم؟ شما دوست من دیفهم یم اصال اد؟یم

 بولق لیم کمال با! گوب رسه یم ذهنت به یزیچ اگه خب: گفت و زد ادیفر هم نینگ

 .میکن نابود رو نکبت اون تا میکن یم

: گفتو گرفت نینگ مقابل وار دیتهد را اش اشاره انگشت د،یلرز اش چانه نیکروال

 .یکن نیتوه بهش یندار حق! منه بچه شکمم یتو یلعنت نیا

 از اون. کنه نابود مارو یایدن تونه یم اون یول: گفت شده گرد یها چشم با نینگ

 . اومد یم ایدن به دینبا هم ولا

 رگبز من تیترب تحت که یوقت تا و رهیگ یم شکل من شکم یتو داره حاال یول _

 .رسونه ینم یکس به یبیآس چیه شه

 یچ یبرا ما رفته ادتی ؟یگیم یچ یفهم یم، نیکروال! من یخدا: نینگ

 لم سکالو آغوش یتو و یکن بزرگ رو بچت و یبمون نجایا یخوا یم م؟یینجایا

 کالوس از تو بفهمه یوقت خوره یم ضربه چقدر یدونیم ؟یچ منید پس ؟یبد

 شکنه؟ یم کمرش تو یحاملگ خبر دنیشن با یدونیم ؟یچ پدرت پس ؟یا حامله

 کنم؟ب تونم یم کاریچ اد؟یم بر دستم از یکار یول. دونمیم: گفت یعصب نیکروال

 د؟یکن کهیت کهیت رو شکمم شما بدم اجازه

 ؟یبکن کاریچ یخوا یم پس: نینگ
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 !رونیب برو فقط. دونم ینم دونم، ینم: گفت هیگر با نیکروال

 چرا؟: نینگ

 .کنم فکر خوام یم! رونیب برو فقط: گفت و دیکش غیج نیکروال

 . رفتم من رفتم، من! باشه باشه: گفت دهیترس نینگ

 

 نییپا اه پله از. رفت نییپا طبقه به و دیکش یقیعم نفس. شد خارج اتاق از عیسر و

 . دیرس منینش اتاق به و رفت

 

 کنه؟ سقط رو بچه خواد یم اون شد؟یچ خب: دیپرس عیسر شعله

 !نه: گفت اخم با نینگ

 شده؟ وونهید داره؟ نگهش خواد یم ؟یچ یعنی: شعله

 .میکن شیجراح ما خواد ینم اون: نینگ

 کنه؟ سکیر خودش جونِ یرو شهیم حاضر یک. خواد ینم که معلومه خب: سوالن

 .میکن یکار هی دیبا ما یول: سارا

 .میبگرد نیجن سقط یدارو دنبال که نهیا رسه یم ذهنم به که یراه تنها: شعله

 . کنه کاریچ که کنه یم فکر داره خودش: نینگ

 !نداره وجود یراه چیه کنه؟ کاریچ خواد یم مثال: سوالن
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 یخودکش بشه جبورم یقبل یها زیرا دریل مثل هم نیکروال آخرش ترسم یم: سارا

 .کنه

 نیکروال به ادینم دلم! شدم جیگ. کنم کاریچ دونم ینم: گفت و کرد اخم نینگ

 !مزاحم بچه! بچه اون آخ ،بچه اون اما بزنم بیآس

 

 رشنظ به و بود خراب اعصابش. کرد یم فکر و بود نشسته تخت یرو بر نیکروال

 زنده نبود معلوم دسپر یم ها حاکم دست به را خودش اگر. نداشت یراه چیه

 !نه ای بماند

 

 ایدن همه فرزندش یول بود امان در جانش سپرد یم کالوس دست به را خودش اگر

 دانست یم خوب یول نداشت نیسرزم نیا از فرار یبرا یراه. کرد یم نابود را

 . کند نابود را فرزندش دیبا

 

 هک است نیا راه نیبهتر گفت یم دلش ته در مزاحم فکر کی مزاحم، احساس کی

 یختس همه نیا از بعد بود سخت شیبرا اما. کند یخودکش ها زیرا دریل گرید مانند

 .برود ایدن از گونه نیا آنها، از بردن در به سالم جان و

 

 ره در. ببرد نیب از را فرزندش یزیچ ییدارو با بتواند دیشا کرد فکر خودش با

 هنشد برآمده هنوز که ششکم به یدست و شد بلند. نداشت یگرید چاره صورت

 .دیکش بود،



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 او ردمو در هفهمید ک ها حاکم یصدا از. دیرس منینش اتاق به و رفت نییپا ها پله از

 :گفت یم که دیشن را نینگ حرف. کنند یم صحبت

 

 !ممزاح بچه! بچه اون آخ... بچه اون اما بزنم بیآس نیکروال به ادینم دلم: نینگ

 در باشه آخرت باره: گفت نینگ به رو و کرد اخم یمادر زهیغر یرو از نیکروال

 !یزن یم حرف اینجوری بچم مورد

 

 متس به و گذاشت قلبش یرو را دستش. دیترس نیکروال یناگهان حضور از نینگ

 .برگشت بود؛ پله راه پله نیآخر یرو و سرش پشت که نیکروال

 

 نبود اون اگه ست؟ین مزاحم اون یگیم تو یعنی: گفت و زد یمضطرب لبخند نینگ

 .رفت یم شیپ تر راحت ما کار

 .یکن یم نیتوه بهش باشه آخرت بار! یهرچ: نیکروال

 ؟یا بچه اون عاشق تو یعنی. فهمم ینم رو هات حرف لیدل: نینگ

 و یمادر حس ندارم انتطار ازت البته منه، بچه اون باشه یهرچ. آره: نیکروال

 حس به برسه چه ینکرد تجربه ور مرد هی محبت یحت حاال تا تو چون! یکن درک

 !یا گهید زیچ چیه نه یکرد تجربه رو شهوت فقط تو! یمادر
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 اون :گفت و آمد جوش به خونَش کرد؛ نگاه نیکروال به شده گرد یها چشم با نینگ

 .نبود خودم دست

 خودت ،یشد لخت من یجلو که نبود خودت دست آره: گفت پوزخند با نیکروال

 مه حاال. یکرد یم التماس کالوس نگاه هی یبرا و یکرد یم کینزد کالوس به رو

 .نیداشت رو کالوس محبت یآرزو که ییشما همه. شماست همه دق نهییآ بچه نیا

 به الوسک وگرنه! یزیرا دریل هی تو که نهیا بخاطر فقط بچه نیا: گفت خشم با شعله

 .دهینم تیاهم ما از کدوم چیه

 هنگ قصرش یتو برده عنوان به رو من استخو یم بچه هی فقط اگه اون: نیکروال

 !نشیسرزم ملکه نه داشت یم

 رو منید تو یعنی ؟یکن یم افتخار کالوس یها محبت به شده یچ حاال: سوالن

 ؟یکن یم رفتار ینجوریا یکرد دایپ رو منید از بهتر چون نکنه ؟یکرد فراموش

 نم شوهر اما ارم،د دوست رو منید من! بفهم و دهنت حرف: گفت ادیفر با نیکروال

 !کالوسه االن

 ای سقط رو بچت یقبل یزهایرا دریل مثل یخوا ینم تو نکهیا تو مثل: سارا

 .یکن یخودکش

 بچه ست،ین من بچه فقط ضمن در! منه بچه اون! خوام ینم که معلومه: نیکروال

 .کنم سقطش کالوس اجازه بدون تونم ینم من. هست هم کالوس

 !ینذاشت برامون یا چاره پس: نینگ

 ه؟یچ منظورتون: گفت یمشکوک نگاه با نیکروال
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 ره دست در تکه هر و بودند کرده تکه تکه را آذرخش سوالن و سارا شعله، ن،ینگ

 .داد عالمت شعله به راحت الیخ با نینگ نیهم یبرا. بود ها حاکم از کدام

 

 به را دستانش کرد، یم لمس را اش نهیس آذرخش از یا تکه که یحال در شعله

 آتش از یوارید را نیکروال دور تا دور هیثان از یکسر در. گرفت نیکروال سمت

 .پوشاند

 

 و ادستیا نیآتش وارید وسط در. پوشاند را صورتش و سر و دیکش غیج نیکروال

 آذرخش از یا تکه کاش کرد یم آرزو. نسوزد بدنش از ییجا بود حواسش

 .بود همراهش

 

 چاقو اب ترس با نیکروال. شد کینزد نیکروال به و برداشت یا یبیج یچاقو نینگ

 القهع فرزندش به بیعج. کنند پاره را شکمش زنده زنده نداشت تحمل. کرد نگاه

 . داشت

 

. ردک تر گسترده را وارید دستش حرکت با شعله. شد تر کینزد و کینزد نینگ

 وارید محدوده وارد خودش و سارا سوالن، ن،ینگ تا کرد باز را وارید از یقسمت

 . شوند
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 او و گرفتند را نیکروال یها دست سوالن و سارا. داد اشاره سوالن و سارا به نینگ

. دشینم ها آن فیحر زدیم پا و دست و دیکش یم غیج هرچه نیکروال. خواباندند را

 !نفر کی او و بودند نفر دو ها آن

 

 یگبرآمد. زد باال را نیکروال لباس نینگ. داشت نگه را نیکروال یپاها هم شعله

 .بود معلوم نیکروال شکم یرو بر ینامحسوس

 

! نکن نیگن. دوستتم من نینگ! کن بس نینگ! توروخدا نینگ: گفت غیج با نیکروال

 !نینگ! کن بس یدار دوست یهرک جون به نینگ

 

 ادیرف اش حنجره ته از نیکروال کرد کینزد نیکروال شکم به را چاقو نینگ یوقت

 !کالوس: گفت و زد

 

 همان و برگشت دهیترس نینگ. شدند وارد سرباز نیچند و شد باز اتاق درب ناگهان

 نیکروال از را او و گرفتند را شیها دست ها سرباز کند؛ اجرا ییجادو خواست که

 . کردند دور

 

 کلبه وارد کالوس لحظه درهمان. کردند دور نیکروال از هارا حاکم همه سربازها

 حکمم اورا و نشاند لبش بر قیعم یا بوسه. دیدو سمتش به نیکروال دنید با و شد

 . فشرد خود به
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 یم رترید قهیدق کی اگه یدون یم االن؟ تا یبود کجا: گفت هیگر با نیکروال

 شد؟یم یچ یدیرس

 رو من .دونمیم! سیه: گفت و چسباند نیکروال یشانیپ به را اش یشانیپ کالوس

 !یامان در  حاال. شد تموم گهید! ببخش

 

 . شد دیتشد اش هیگر و دیکش آغوش در را کالوس محکم نیروالک

 

 !دارم دوست: گفت و زد لب نیکروال گوش الله کنار در کالوس

 دروغ تموم با دارم دوستت منم: گفت و کرد زمزمه نیکروال مانند هم نیکروال

 !هات

 رو یچ همه تو... تو ؟یچ: گفت و کرد جدا خود از را نیکروال تعجب با کالوس

 برگردوندن؟ رو ت حافظه ها اون ؟یدونیم

 . آره: نیکروال

 ییها دروغ بخاطر خوام یم معذرت من ن،یکروال نیبب: گفت و شد هول کالوس

 ...من. عاشقتم االن من اما بود بچه هی یبرا همش موقع اون دیشا. گفتم که

. ستین مهم! سیه: گفت و گذاشت کالوس لب یرو بر را اش اشاره انگشت نیکروال

 .ستین مهم ها زیچ نیا پس عاشقتم من

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 داج گریهمد از نیکروال و کالوس. دیکش آغوش در را نیکروال و زد لبخند کالوس

 . شدند بلند و شدند

 

 که یا کالسکه. بستند را شانیها دست و گرفتند ها حاکم از را ها آذرخش ها سرباز

 .شدند کالسکه سوار کالوس و نیکروال و دیرس بود راه در

 

 راه به کالوس و نیکروال کالسکه پشت ادهیپ یپا با و شده ریزنج هم ها حاکم

 کالسکه .کردند تیهدا گرید یسمت به را ها حاکم دیرس قصر به که کالسکهد. افتادن

 . کرد توقف کالوس و نیکروال مشترک عمارت یجلو در و داد ادامه راهش به

 

 بزرگ سالن در یمبل یرو بر نیکروال و شدند عمارت وارد نیکروال و کالوس

 .آورد نیکروال یبرا تیسکوئیب با پرتغال آب یخدمتکار. نشست عمارت

 

 غذا اتفیتشر. است گرسنه چقدر که افتاد ادشی تازه پرتغال آب دنید با نیکروال

 . دیکش سر ضرب کی را پرتغال آب و گذاشت کنار را

 

 یم آتش. کرد نگاه نیالکرو به خشم با ختهیآم و غم از مملو ینگاه با کالوس

 آب که نیکروال. دید یم را نیکروال دنیآزارد و یناراحت یا ذره یوقت گرفت

 .انداخت یم دهانش در دوتا یکی را ها تیسکوئیب کرد تمام را پرتغالش
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 ؟ینخورد یچیه یرفت که یوقت از تو: گفت ینیغمگ لحن با کالوس

 وردنا صبحانه صبح امروز فقط: گفت و کرد صاف را شیگلو یا سرفه با نیکروال

 .نرفت خوردن به دلم و دست اصال اما

 کهیت رو ها اون من. داشتم یم شون نگه زنده دینبا هم اول از! ها یعوض اون+ 

 !رسم یم شون حساب به. کنم یم کهیت

 فهیوظ به ها اون! نباش یعصبان: گفت و داد قورت را سکوئتیب نیآخر نیکروال

 .کردن عمل شون

 منه؟ اعصاب به زدن گند ها اون فهیوظ ه؟فیوظ+ 

 بخاطر که میکن نابود رو تو میخواست یم. نجایا میومدین ریخ قصد به که اول از ما _

 بچه از هم من. بترسن ما بچه از دارن حق ها اون. شد عوض یچ همه من یفراموش

 !ترسم یم مون

 ه؟یچ منظورت+ 

 یخوا یم تو یعنی. نابودگره هی ونا گفتن همه اومده، ما فرزند اسم که ییهرجا _

 ؟یکن نابود رو ایدن

 یم فقط من. هیقبل یها زیرا دریل مزخرفات همش یگیم تو که ییجا همه نیا+ 

 .بشم ایدن همه یفرمانروا خوام

  ؟یچ که خب _

 ه؟یچ منظورت+ 
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 ؟یکن حکومت ؟یکن کاریچ یخوا یم بعد ،یشد ایدن همه یفرمانروا تو مثال خب _

 هچ کارها نیا اصال ؟یکن بدترش یخوا یم نه، ای ؟یکن بهتر مردم یبرا رو یزندگ

 فایده ای داره؟

 شکیکوچ قسمت هی فقط منه، دست بودنش فیکث بخاطر هم، یجور نیهم ایدن+ 

 فرزند من ن،یکروال... ضمن در. ارمیم دست به رو اون فرزندم کمک با که مونده

 شتهفر هی من. باشم خوب هیبق با شهینم لیدل هستم خوب تو با نکهیا! طانمیش

 . بکنم یبهتر یجا رو ایدن بخوام که ستمین یآسمون

 بشه؟ یچ که ؟یبد گسترش رو یبدبخت یخوا یم یعنی _

 !منه یغذا مثل. دهیم لذت من به نیا+ 

 

 بر و رحمانه یب کالوس یها حرف. بود شدن یعصبان حال در کم کم نیکروال

 . بود نیکروال اعتقادات خالف

 

 هیبق دنکر بدبخت از که یبدبخت انقدر یعنی: گفت یزیرآمیتحق لحن با نیکروال

 نیهمچ اوردن وجود به یبرا رو عمرت کل که یکاریب انقدر ؟یبر یم لذت

 ؟یکن ینم انتخاب رو راحت یزندگ هی چرا ؟یکرد تلف یموجود

 یتسین طانیش فرزند که تو: گفت بود خورده بر او به دایشد که یحال در کالوس

 عمر یسرگرم تمام. ببرم لذت هیبق عذاب از که منه ذات نیا. یکن درک رو من

 .کنم تر بدبخت و تر تباه رو ایدن که نهیا ام یطوالن

 کنم؟ کمکت هم من یدار انتطار و: گفت زده حرص نیکروال
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 ؟یمن همسر و ماهشه سه ت بچه که یوقت اونم ؟یکن ترکم یخوا یم یعنی+ 

. یسته یرحم یب موجود نیهمچ تو که کنم باور تونم ینم من: تگف کالفه نیکروال

 .باشه وحشتناک انقدر ام بچه پدر که ارمیب طاقت تونم ینم من

 .َکنه ینم جادیا یمشکل برات که من تیموجود ؟یخوا یم یچ من از قایدق تو+ 

 لتحم ور یکس دنیکش زجر تونم ینم من. کنه یم جادیا که هیبق یبرا اما: نیَکروال

 . کنم

 !ندارن یربط تو به هیبق+ 

 .باشن داشته آرامش هم من انیاطراف من، از ریغ خوام یم من یول _

 ینکن ریدرگ رو خودت یلیخ نظرم به ؟یخوا یم یجهان صلح تو یعنی+ 

 ؟یخوا یم یچ گهید. میدار یخوب یزندگ تو و من... نیکروال.بهتره

 هن بدم انجام یبزرگتر یکارها خوام یم من. ستین یکاف من یبرا خوب یزندگ _

 .بخوابم و بخورم و قصر نیا یتو نمیبش همش نکهیا

 داشته ییایرو خونه هی با ثروتمند همسر هی که خوان ینم ها دختر همه مگه+ 

 باشن؟

 ییآرزو نیهمچ من یکرد فکر واقعا تو: گفت و شد سرخ تیعصبان از نیکروال

 و نیا به خدمت یبرا عمر هی من ه؟بود چطور من یزندگ یدونیم اصال تو دارم؟

 تو رنظ به کنم؟ نابود رو ایدن همه بچه هی اوردن وجود به با حاال و کردم یزندگ اون

 کنم؟ رو نکاریا من ممکنه

 و بچم یمجبور تو یول ختن،یر سرت تو یچ یلعنت یها حاکم اون دونمینم من+ 

 !حیصح و سالم اونم. یاریب ایدن به برام
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 !وامخ ینم: نیکروال

 نیا بخاطر مون یزندگ خوام ینم و دارم دوست االن من... نیکروال نیبب: کالوس

 !کن بس لطفا پس. بشه خراب احمقانه یدعوا

 به و یا بچه تونم ینم من گم؟یم یچ من یفهم ینم تو: گفت یپافشار با نیکروال

 .کنه یم نابود رو ایدن کل که ارمیب ایدن

 یردک الیخ ؟یکن سقطش ؟یکن کاریچ یخوا یم پس: زد داد تیعصبان با کالوس

 دم؟یم اجازه بهت

 ومجل که دمینم اجازه هم تو به و کنم یم سقطش آره،: زد داد متقالبا هم نیکروال

 .یریبگ و

 

 و ینیب از دود یکم که بود ازین فقط. نداشت اژدها از یکم دست گرید حاال کالوس

 بود هستادیا کالوس مقابل شجاع و محکم اخم، با هم نیکروال. دیایب در شیها گوش

 .بود زده کمر به دست و

 

 یبیاس نیکوچکتر یدار جرعت: گفت آورد، لرزه به را قصر که یادیفر با کالوس

 .کنم یم ت کهیت کهیت وقت اون... وقت اون بزن، بچه اون به

 یم تو. شنوم یم یدیجد یها حرف: گفت و زد تیعصبان از یا قهقهه نیکروال

  ؟یبُکُش رو من یخوا

 !آره ،یبزن بیآس بچم به اگه: کالوس
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 .بشم جدا ازت خوام یم هم من: نیکروال

 اجازه یکرد فکر! الیخ خوش چه! هه ؟یبش جدا: گفت و زد پوزخند کالوس

 رفتنن نیب از یبرا پس. یاریب ایدن به رو بچم و یبتمرگ نجایا یمجبور تو دم؟یم

 !نزن زر ،یدار که یخوب خواب یجا

 یم تیحما تو از ها حاکم مقابل در که بودم احمق چقدر من! من یخدا: نیکروال

 اون هب که میکن تیترب یجور و مون بچه تا یکن یم کمکم تو کردم یم فکر. کردم

 اوردن وجود به هدفت تمام تو! هه... تو یول. نشه لیتبد گنیم همه که یموجود

 به دیتهد رو من که یشد متمرکز هدفت یرو اونقدر تو. بوده یموجود نیهمچ

 !متاسفم برات واقعا. و تیزندگ عشق مثال یالک... و زنت... و من. یکن یم مرگ

 نکن لج پس. خوام یم که هیقدرت به دنیرس یبرا من راه تنها بچه اون: کالوس

 !یبمون امان در تا باهام

 نالا نیهم یتون یم. بمونم امان در نمیب ینم یازین من بمونم؟ امان در: نیکروال

 . یبزن بیآس بهم که ستین مهم برام! نکن تعارف. یبکش رو من

 که یاتامکان از و تو فقط. نهیبب بیآس بچم که کنم ینم یکار وقت چیه من: کالوس

 .کنم یم محروم یدار

 از. دمش تو عاشق که متنفرم خودم از اصال... نه. متنفرم ازت: گفت خشم با نیکروال

 از. دمتیپرست یم وار وانهید تو وجود تیواقع دنیمفه از قبل تا که متنفرم خودم

 یخدا. یهست منید از بهتر تو کردم یم فکر و خوردم و تو گول که متنفرم خودم

 ...دلش از دیبا من. کردم انتیخ بهش بدجور من! منید من

 !ارین و یعوض اون اسم: دیغر و دیپر نیکروال حرف انیم تیعصبان با کالوس
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 از تو و من فیتعر... طانیش فرزند! هه ؟یعوض یگیم منید به تو ؟یعوض: نیکروال

 مثل یپاک یها آدم از ت مسخره ذات بخاطر تو. کنه یم فرق یلیخ بودن یعوض

 !هیا فرشته چه منید یدیفهم یم یبود پاک اگه وگرنه اد،یم بدت منید

 هرزه هی تو: گفت و داد هل را او گذاشت، نیکروال نهیس یرو را دستش کف کالوس

 که یبود یم دختر من با رابطه موقع دیبا تو. یدیخواب یعوض اون با که یا

 که هم ارزش یب اون. یرفت هوست دنبال به و یکرد پشت مردمت به تو. ینبود

 من از و یشد یم من عاشق ها زیرا دریل هیبق مثل دیبا تو. برد یم لذت تو از شتریب

 یفتگر یم قرار عشق یجادو ریتاث تحت حاکم هیبق مثل دیبا تو. یکرد یم اطاعت

 سرت یموها تار اندازه به تو. ینشد من تابه بود یعوض اون مال قلبت چون اما

 !ییمعنا تمام به هرزه هی و یداشت پسر دوست

 بذار. ام هرزه من اصال آره. هستم آره ام؟ هرزه من: گفت تیعصبان با نیکروال

 برم شده خراب نیا از یوقت ؟مهمه برام یکرد الیخ. ام هرزه بگن ایدن تمام

 .خندم یم تو شیر به و کنم یم شروع منید با رو خودم آروم یزندگ

 از. یدید رو من خوش یرو فقط االن تا تو. یشد پررو یادیز نکهیا مثل: کالوس

 !ینیب یم رو یواقع طانیش بعد به نیا

 

 و دیلرز اج همه. گرفت آسمان به رو را سرش و رفت باال قدم چند کالوس ناگهان

 . رفت عقب قدم چند ترس با نیکروال
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 یرو را دستش و دیکش غیج نیکروال. سوخت شیها لباس و گرفت آتش کالوس

 . بود گرفته بر در آتش را کالوس بدن تمام. گذاشت دهانش

 

 کالوس یجا به. نداشت وجود کالوس گرید اما. شد کمتر و کمتر آتش ناگهان

 یم شخندین نیکروال به که داشت وجود نیآتش بدن با ترسناک و زشت یموجود

 .زد

 

. ودنب ماجرا انیپا نیا اما. کرد نگاه مقابلش ترسناک موجود به و دیلرز نیکروال

 .شکستند یم و افتادند یم نیزم به اءیاش و دیلرز یم همچنان اتاق

 

 با و شد اتاق وارد مهیسراس یخدمتکار. کرد یم نگاه اطرافش به ترس با نیکروال

 . افتاد نیزم به و کرد غش نداشت، کالوس به یشباهت اصال که کالوس دنید

 

 هم خدمتکار جسد. رفت هوا به و شد شن به لیتبد اتاق وارید تعجب کمال در

 حاال آباد نیسرزم تمام واقع در! نطوریهم هم اتاق لیوسا و سقف و درب! نطوریهم

 .رفت یم هوا به و بود شده لیتبد شن به

 

 یها هچال اهیس از پر یبرهوت در نبود، بایز و آباد ینیسرزم در گرید االح نیکروال

 بال اب طانیش فرزند. بودند شدن جزغاله درحال نیسرزم مردم تمام که بود نیآتش

 .بود زیچ همه گر نظاره آسمان در اهشیس یها
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 آتش از نفر هشت تنها. مردند یم و شدند یم جزغاله دود و آتش در مردم همه

 رحمانه یب و ثانهیخب که طانیش فرزند. بودند امان در نیسرزم آن ناکوحشت

 .بود آبادش نیسرزم شدن نابود گر نظاره

 .بود شده خشک شیجا سر بر و دهیترس که نیکروال

 شتوح با شان زندان وارید شدن پودر با حاال که نینگ و یویا سارا، سوالن، شعله،

 .دندکر یم تماشا را رونیب شده رانیو یایدن

 آن شده نابود یول بزرگ قصر در مجللش اتاق وارید شدن نابود با که مینس

 . کرد یم نگاه مقابلش بیعج موجود و ها حاکم به هراس و وحشت با ن،یسرزم

 

 انج بتوانند دفعه نیا ستین معلوم که شد وارد یرنج پر دوره به ها حاکم یزندگ

 !نه ای ببرند در به سالم

 

 با و دیدو نیکروال طرف به اطرافش، وحشتناک تفاقاتا به توجه یب مینس

 !نیکروال: گفت یخوشحال

 !مینس: گفت و دیدو هم او مینس دنید با و برگشت عقب به نیکروال

 

 .فشردند آغوش در سفت را گریهمد دندیرس که گریکدی به
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 دمت؟یند هیبق با چرا ؟یبود کجا تو: دیپرس عیسر نیکروال

 نزدن؟ یبیآس بهت اونا ؟یبخو بگو من به تو: مینس

 نخواست یم اونا یدون یم کجا از تو. دیرس دادم به موقع به کالوس نه،: نیکروال

 ؟!ینبود اونجا که تو کنن؟ کاریچ

 .ارنیب سرت ییبال چه خوان یم ها حاکم که دادم خبر کالوس به من: مینس

 شده تنگ راتب دلم! ممنون یلیخ: گفت و فشرد آغوش در را مینس دوباره نیکروال

 .بود

 .منم: مینس

 

 به کمر به دست نینگ. شدند جدا گریکدی از مینس و نین،کروالینگ خشم پر یصدا با

 . بودند سرش پشت هم شعله و سارا سوالن، و کرد یم نگاه دو آن

 

 ینم را نیکروال خصوصا و ها حاکم اخم لیدل. شد کینزد آنها به یجیگ با یویا

 . برد یم سر به زندان در نیکروال یروسع بعد از او رایز. دانست

 

 ! زیرا کلود نیسرزم وفادار حاکم م،ینس! به به: گفت نینگ

 ؟یکن انتیخ ما به یتونست چطور تو: دیکش غیج بعد و

 شما تدس ریز نیکروال بدم اجازه ینداشت انتظار که تو: گفت خونسرد و آرام مینس

 ؟!بده جون
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 م؟یکن کاریچ چهب اون با حاال ؟یچ حاال یول: شعله

 مرده اون االن میبکش رو نیکروال بچه قراره یگفت ینم کالوس به تو اگه: سوالن

 . بود شده حل ما مشکالت همه و بود

 تشدس و کرد فکر یکم بعد ن؟یزن یم حرف بچه کدوم از افتاده؟ یاتفاق چه: یویا

 .گذاشت دهانش بر را

 !عیه ؟یا حامله تو تو؟ ن،یکروال: داد ادامه یویا

 من. کنم ازدواج باهاش تا زد گول رو من کالوس و گرفتم یفراموش من: نیکروال

 رو من زنده زنده خواستن یم دنیشن حسود یها حاکم نیا یوقت و شدم حامله

 . کنن یسالخ

 یارک نیهمچ نیخواست یم شما گه؟یم راست نینگ ؟یسالخ: گفت رتیح با یویا

 ن؟یکن

 نیهمچ به میتون یم ما... نیبب ورتو و دور حسود؟: گفت نیکروال به رو سوالن

 ؟یاحمق انقدر چرا م؟یباش داشته عالقه وحشتناکه انقدر که یموجود

 یخسال بوده، طلسم بخاطر ها رفتار اون میگ یم بوده؟ یچ مرگتون پس: نیکروال

 ؟یچ من کردن

 همه کنه، یم نابود رو یچ همه تو بچه. کن فکر ذره هی خب: گفت و زد داد سارا

 .رنیبم ایدن کل که نهیا از تر راحت و بهتر یلیخ یریبم تو! یچ

 !ادیب ایدن به تا نیکن صبر نیتونست یم خب: نیکروال

 ن؟ینکرد صبر چرا. گهیم راست آره،: مینس
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 بود مکنم. میکن دایپ یدسترس بچه به مینتون موقع اون میدیترس یم چون: نینگ

 . کنه یم هک کنه محافظت بچه از یدیشد طرز به کالوس

 بکشم؟ رو خودم من نیدار انتظار شما یعنی: نیکروال

 هست؟ یا گهید چاره: گفتند یویا از ریغ البته م،ینس یحت ها حاکم همه

 

 از تیحما لیدل به یویا سکوت. کرد یم نگاه ها حاکم به رتیح و بهت با نیکروال

 .کرد یم شرم دلش حرف گفتن از او نبود، نیکروال

 

 ساحسا دایشد. برود آنها دسته به هم مینس نداشت انتظار. کرد بغض نیکروال

 . برود نیسرزم نیا از خواست یم دلش. کرد یم یکس یب و ییتنها

 

 اجازه کالوس لج از و برود... برود. اوردیب ایدن به را اش بچه ها حاکم لج از و برود

 . بخورد فرزندش به انگشتش او که ندهد

 

 گرید ایگو. ندیبب زین را پدرش و منید خواست ینم که بود شکسته یحد به دلش

  داشت؟ وجود یزیگر راه بود؟ چه چاره اما. بود شسته یچ همه از دل
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 نیکروال. بود ها آن وحشتناک بحث گر نظاره سکوت در که کرد نگاه کالوس به

 دیفهم حالتش از اما گذرد، یم چه کالوس سر در بداند خواست یم دلش یلیخ

 . است راه در ومش یا حادثه

 

 هب و انداخت نییپا سرش. بود کرده بد را حالش ظیغل دود و سوخته گوشت یبو

 !کرد خطور ذهنش به یزیچ... ناگهان. کرد نگاه شیپا ریز برهوت و خشک نیزم

 

 چم به. بزند حرف ارتباطش مامور با توانست یم داشت را ساعت اگر کو؟ ساعتش

 . نبود ساعت از یرخب اما کرد نگاه هم ها حاکم دست

 

 هیشب امالک که کرد نگاه یکالوس به نفرت با. بود گرفته را ها آن ساعت کالوس ایگو

 یم نگاه نیکروال به و بود زده چانه ریز را چپش دست کالوس. بود شده طانیش

 . کرد

 

 نداشت؟ وجود کالوس شکست یبرا یراه چرا باشد؟ برنده دیبا شهیهم او چرا

 در نیکروال و بود سخت یلیخ اش، یزندگ یباز آخر مرحله ایگو. بود شده خسته

 . بود شدن اور میگ حال

 

 ءیش به چشمش... ناگهان که بود شده رهیخ کالوس به نفرت با همچنان نیکروال

 اگر کرد؟ یم چه کالوس دست مچ در نیکروال ساعت! ساعتش. خورد ییآشنا
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 اکمح به توجه یب. برود نیزمسر نیا از تواند یم ردیبگ پس کالوس از را ساعتش

 .رفت کالوس سمت به کردند یم پچ پچ گریکدی با که ها

 

 ست؟ین بانتیپشت من جز کس چیه یدیفهم حاال: گفت و زد یپوزخند کالوس

 !متاسفم من... من: گفت و انداخت ریز به سر شرمنده نیکروال

 !نیکروال: گفت و دیکش غیج نینگ

 تو داره؟ یا دهیفا یکرد فکر: گفت و چرخاند کاسه در را قرمزش چشمان کالوس

 ! نیکروال یکرد نابود رو یچ همه

 !کالوس: گفت رتیح با نیکروال

 !نهیهم حماقت، جهینت ؟ینداشت انتظار ه؟یچ: کالوس

 ؟یبکش رو من ؟یکن کاریچ یخوا یم پس: گفت یساختگ یبغض با نیکروال

 .دمیم عذابت یول! نه: کالوس

 !بده زتیعز بچه یبرا من شکنجه ؟یدیم شکنجه: نیکروال

 جهشکن رو زتیعز یها دوست دم،ینم شکنجه و تو: گفت یحوصلگ یب با کالوس

 .دمیم

 

 یصندل و داد تکان یدست کالوس ناگهان. کردند نگاه گریکدی به تعجب با ها حاکم

 رب نشستن به محبور نیکروال کالوس، دست دوباره حرکت با. شد ظاهر یا یچوب

 .دش یصندل یرو
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 ؟یکن یم کاریچ: گفت و دیکش غیج نیکروال

 .کنم یم دعوت دوستات شکنجه یتماشا به رو تو: کالوس

 

 اب کالوس. کردند نگاه کالوس به ترس با و گرفتند را گریکدی دست ها حاکم

 . کرد نگاه ها حاکم به اش، یشگیهم پوزخند

 

 یم یسع و دندیکش غیج ها حاکم. کرد فوران ها حاکم یپا ریز از آتش... ناگهان

 دهش قفل شانیجا سر بر نیکروال مانند هم آنها نکهیا مثل اما. کنند فرار کردند

 . بودند

 

 اام سوختند یم بود شده سیخ اشک از صورتش که نیکروال یجلو ذره ذره حاکم

 .روندب نیب از نکهیا نه دندیکش یم زجر دیبا فقط آنها ایگو. رفتند ینم نیب از

 

 غیج. کرد یم حواله شان تن به را سوختن درد اما سوزاند ینم را ها آن آتش

 بردن لذت و نیکروال یکالفگ سوزان، دیخورش یگرما برهوت، آن در ها حاکم

 . بود کرده جادیا را یبغرنج طیشرا کالوس
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 هشد طلسم هم دیخورش ایگو. نکرد غروب هم بعد ساعت نیچند وجود با دیخورش

 . داشت عهده بر را ها حاکم و نیکروال شکنجه فهیوظ و بود

 

 !گهید کن بس: گفت و دیکش غیج یکالفگ با نیکروال

 . کن التماسم کنم بس یخوا یم اگه: گفت پوزخند با کالوس

 .کن شون آزاد کنم یم التماس. کنم یم التماس: گفت هیگر با نیکروال

 !شتریب! نبود یکاف: کالوس

 !کردم غلط. کن ولشون بچت جون به: نیکروال

 !باشه خب یلیخ: کالوس

 

 شدن خاموش با. شد خاموش مداوم ساعت چند از بعد ها حاکم یپا ریز آتش و

 دراز حال یب و ختیر یم شان صورت و سر از عرق. افتادند نیزم به ها حاکم آتش

 .بود شان تن در آتش درد هنوز و زدند یم نفس نفس. بودند دهیکش

 

. دم یم بهت هم من ،یخوا یم رو من بچه فقط تو! کن آزاد رو ها اون: نیکروال

 .نداره یربط ها اون به ماجرا نیا

 .شهینم!  نه بمونه؟ تو شکنجه یبرا یک پس: کالوس

 .زنتم من! کالوس: گفت و زد زار نیکروال
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 خواست یم و ستین همراه من با که یزن من؟ زنِ: گفت و زد شخندین کالوس

 !هه بشه؟ دشمنم

 .اشمب نداشته مون بچه به یکار دمیم قول. شمیم همراهت من! باشه باشه: نیکروال

 .یاومد عقل سر رید تو متاسفم،: کالوس

 چه ها نیا عمر؟ آخر تا ؟یبد عذاب رو ما یخوا یم یک تا توروخدا، کالوس _

 شونن؟ مردمِ نگران که کردن یگناه

 و نکن یجراح تورو زنده زنده خواستن یم ها اون! نیکروال شو خفه! هه: کالوس

 ؟یکن یم دفاع ازشون هنوز تو وقت اون بکشن، رو ت بچه

 .منن یها دوست ها اون خب _

 !بکشن رو تو خواستن یم که ییها دوست: کالوس

 هبچ به یبیآس و کنم یزندگ باهات که خورم یم قسم دم،یم قول من... کالوس _

 . کنولشون رو نایا فقط. نشه وارد مون

 بزنن؟ بیآس من بچه به و شنبک نقشه دوباره بعد و: کالوس

 ها؟ بچه نه مگه! نکنن یکاردنیمقول ها اون _

 

 صورتشان و سر از درد و بودند شده جمع هم کنار ها حاکم. کرد ها حاکم به رو و

 :گفت و کرد یدست شیپ یویا که دیبگو یسخن خواست نینگ. بود معلوم

 

 .میندار نیکروال بچه با یکار چیه گهید ما آره،: یویا
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 !یویا: گفت ضیغ با نینگ

 احمقانه تیریمد بخاطر! شو خفه ن،ینگ شو خفه: گفت نینگ به رو تیعصبان با یویا

 فالط پس م،یافتاد روز نیا به ما تو مزخرف یها نقشه بخاطر م،ینشد موفق ما تو

 !شو خفه گهید

 ایدن همه به خوام یم ن،ییزیرا به گردونم یم بر رو شما: گفت پوزخند با کالوس

 .رسم یم هدفم به دارم باالخره طان؛یش فرزند من، که نیبگ

 

 آن ا،ه حاکم یسو به دستش حرکت و چشمانش بستن با کالوس قهیدق چند یط در

 .افتاد هیگر به نیکروال و کرد بیغ را ها

 

 منتظر و دیچرخ یم نیکروال دور کالوس علف؛ یب و خشک گرم، برهوت در حاال

 یاه یها و بود پوشانده دستانش با را صورتش نیوالکر. شود تمام اش هیگر بود

 .بود داده سر هیگر

 

 و نییزیرا هاگوارتز، من،ید دوستانش، پدرش، یبرا دلش! نداشت یریتقص که او

 و بود ردهب سر به گانهیب نیسرزم نیا در ماه پنج. بود شده تنگ دردسرش پر یزندگ

 .دبو کرده کالفه را او اش خانواده و خانه از یدور

 

 !گهید شو ساکت: گفت یکالفگ با کالوس
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 .خواد یم رو بابام دلم من! خوام ینم: هیگر با نیکروال

 کنم؟ یم ت شکنجه مگه چته؟ تو: گفت و دیکش یپوف کالوس

 .است شکنجه نوع هی خودش افتیق: گفت بغض با نیکروال

 !هیخوب هیبتن نیا! خوبه خوبه، ؟یترس یم من افهیق از: گفت و داد سر قهقهه کالوس

 نجام؟یا من یک تا: گفت بغض با نیکروال

 !ابد تا: کالوس

 ابد؟ تا... تا: گفت من من با نیکروال

 کنم؟ یم ولت یکرد فکر نکنه: کالوس

 ؟یخوا ینم رو بچه فقط تو مگه ؟یداریم نگه رو من چرا چرا؟: نیکروال

 .یکن بزرگش دیبا تو و داره، ازین مادر به بچه: کالوس

 یخواب اگه. کنم یم فرار من! یکن مجبور و من یتون ینم تو: گفت غیج اب نیکروال

 .کشم یم رو ت بچه بمونم یکن مجبورم

 !کشم یم رو پدرت هم من: گفت پوزخند با کالوس

 !یکرد غلط: گفت شده گرد یها چشم با نیکروال

 !عشقم یدان خود گهید: کالس

 .کنم یم یخودکش پس: گفت حرص با نیکروال

 یخودکش. یندار جرعت یقبل یها زیرا دریل اندازه به تو: گفت و دیدخن کالوس

 !خواد یم جرعت
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 دوباره و ختندیر فرو شیها گونه یرو بر اشکانش د،یلرز اش چانه نیکروال

 یم صبر دیبا. نداشت یا چاره اما بود متنفر اش یدرماندگ از. پوشاند را صورتش

 !است زده قمر شیبرا چه روزگار گرید بار ندیبب تا کرد

 

 در هخست و نیغمگ یپدر طان،یش فرزند نیسرزم از دور اریبس ا،یدن گرید طرف در

 نیا در دخترش از یخبر یب و یدور که یپدر. بود نشسته نهیشوم کنار اش خانه

 .بود کرده شکسته اریبس را او ماه پنج

 

 به و دش ندبل یحوصلگ یب با جاناتان یجان ن،یکروال پدر. درآمد صدا به خانه درب

 غم با و انداخت نییپا به سر منید دنید با و کرد باز را خانه درِ. رفت در سمت

 :گفت

 

 !ستین ازش یخبر هنوز: یجان

 یجان به بود افتاده گود چشمانش و دهیژول شیموها که یحال در سرخورده، منِید

 یآقا ؟اومده سرشون ییبال نکنه رفتن، طانیش فرزند با مبارزه یبرا ها اون: گفت

 نکرده؟ دایپ یزیچ مرگ جوخه جاناتان

 .داخل ایب فعال نه،: یجان
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 شعله به سکوت در هم یجان. نشست یجان کنار یمبل یرو بر و آمد داخل منید

 .کرد نگاه نهیشومِ آتش یها

 

 چطوره؟ آتنا حال: دیپرس منید

 . بکشه و تو خواست یم چطور که یدید! شهیم وونهید داره: یجان

 و. نگرفتم رو نیکروال یجلو من چون دونه یم من ریتقص و زیچ همه ناو: منید

 یجا نیهمچ به نیکروال ذاشتم یم دینبا من. ام عرضه یب هی من گه،یم درست البته

 !بره یخطرناک

 گهینم کس چیه به بده انجام رو یکار هی ها حاکم با بخواد نیکروال یوقت: یجان

 و گهینم یزیچ هم ها حاکم به ها وقت یبعض یحت. دهیم انجام رو خودش وکار

 یسک به ازین قدرتمنده یلیخ چون کنه یم فکر اون. شهیم کار به دست ییتنها

 !باش نداشته وجدان عذاب خودیب ست،ین تو ریتقص پس. نداره

 باشه؟ اورده سرش ییبال طانیش فرزند نکنه: منید

 !افته ینم اتفاق نیا: گفت اخم با یجان

 

 ار رمردیپ نیا آشفته حال داد حیترج و کرد سکوت د،ید را ینجا اخم یوقت منید

 و بودند شده رهیخ نهیشوم به سکوت در یجان و منید یمدت. نکند تر آشفته

 .بودند یفکر در هرکدام
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 ودب در پشت هرکه. شد دهیکوب زده شتاب و دیشد یلیخ خانه، درب یصدا ناگهان

... که کرد باز را درب. رفت در فطر به و شد بلند منید! داشت عجله تینها یب

 !دید را نییزیرا نیسرزم حاکم شش

 

 کجاست؟ یجان من،ید: گفت شتاب با یویا

 باهاتونه؟ هم نیکروال ن؟یبرگشت شما: گفت یخوشحال با منید

 

 .کردند نگاه گریکدی به سکوت در ها حاکم

 

 باهاتونه؟ هم نیکروال گفتم: دیپرس یعصب منید

 !نه: نینگ

 افتاده؟ یاتفاق: دیپرس یگرانن با منید

 .میدیم حیتوض و یچ همه داخل، میایب بذار: مینس

 

 در یجلو از بعد و کرد نگاه ها حاکم آشفته و نامرتب ظاهر به لحظه چند منید

 .شدند خانه وارد عیسر ها حاکم و رفت کنار

 

 جاناتان؟ یآقا جاناتان؟ یآقا: زد صدا یویا
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 نِیالکرو ن؟یکروال: گفت و شد بلند عیسر ها حاکم یآشنا یصدا دنیشن با یجان

 بابا؟

 !جاناتان یآقا ستین ما با نیکروال: گفت غم با مینس

 نرفته؟ شما با اون مگه ست؟ین باهاتون چرا: گفت یکالفگ با یجان

 .شده طانیش فرزند ریاس نیکروال جاناتان، یآقا: گفت نینگ

 ست؟ زنده اون: گفت یخوشحال با یجان

 .بله: شعله

 ...اون اما... اما: گفت یویا که دندیکش یراحت نفس منید و یجان

 افتاده؟ براش یاتفاق چه: دیپرس مهیهراس منید

 .خواد یم بچه هی نیکروال از طانیش فرزند: گفت غم با شعله

 ؟یچ یعنی بچه؟: گفت تعجب با یجان

 !ست حامله نیکروال: گفت و امد حرف به باالخره سوالن

 

 سخت یلیخ یلیخ شیبرا سوالن حرف کردن یهج. زد خشکش هیثان چند یجان

 خیارت موجود نیتر وحشتناک از حاال شادش و جوان اریبس دختر یعنی... یعنی. بود

 است؟ حامله

 

 ست؟ حامله... حا... نیکروال... کر حامله؟... حا: گفت دهیبر دهیبر یجان
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 رو ایدن کل قراره که شده ییشگویپ و ماهشه پنج اون بچه: گفت و دیگز لب یویا

 .شهیم نابود ایدن کل وگرنه میکن نابود و نیکروال بچه دیبا ما. کنه نابود

 

 ...تو... نم،تویکروال... کر: گفت ام ام با یجان

 

 با .رفتند یجان سمت به مهیهراس ها حاکم و افتاد نیزم به هوشیب یجان ناگهان

 بر غم. شد باز او یها چشم کم کم ،یجان به آن خوراندن بزور و قند آب یکم

 یرو بر اشکانش. بود جوانش دختر شهیاند در و بود انداخته هیسا اش چهره

 .کرد یم هیگر صدا یب و ختندیر صورتش

 

 زده لز نامعلوم یا گوشه به و بود نشسته مبل یرو بر صدا یب... مینگو که را منید

 ودب گرفته را شیگلو بغض. بود کرده مشت را دستانش و بود سرخ چشمانش. بود

 .کند هیگر داد ینم اجازه او به اش مردانه بغض اما

 

 یسکوت و بودند نشسته یجان درندشت خانه از یا گوشه هرکدام هم ها حاکم

 ودندب منتظر همه و گفت ینم یریچ کس چیه. بود گرفنه بر در را خانه وحشتناک

 .بزند حرف یگرید

 

 نداره؟ وجود نیکروال نجات یبرا یراه: گفت منید باالخره



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 .برگشتند منید سمت به همه

 

 !قدرتمنده یلیخ اون! نه: گفت و کرد سیخ را لبانش یویا

 اد؟ینم بر پسش از هم نیکروال یعنی: منید

 بزرگ جارانف هی با کرد یسع بار کی نیکروال. بده شکستش بتونه کنم فکر: شعله

 .شد یزخم اون و بزنه شیآت رو اون

 نکشتش؟ نیروالک چرا نمرد؟ چرا: منید

 انجام ییجادو اونجا تونه ینم کس چیه و شده طلسم نیسرزم اون چون: سوالن

 .بده انجام رو جادو نیا تونست آذرخش لطف به هم نیکروال. بده

 .است شده طلسم نیسرزم اون یول تره یقو یلیخ آذرخش از نیکروال: سارا

 کنه؟ یم کاریچ داره االن اون یعنی: یجان

 هشب طانیش فرزند. خوبه حالش ن،ینباش نگران: گفت و زد حرف باالخره نینگ

 .زنه ینم بیآس

 چطور؟: منید

 .نهیکروال شکم یتو اش بچه چون: مینس
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 مرد آن اب نیکروال نکهیا تصور یحت. کرد مشت را دستانش و شد منقبض منید فک

 تیقعاو حال آنکه به برسد چه بود آور زجر شیبرا باشد داشته رابطه زیانگ نفرت

 . دارد

 

 شه؟ینم تیاذ کر ه؟یخوب یجا اونجا: گفت نیغمگ یجان

 .هشد لیتبد خشک و گرم برهوت هی به حاال اما بود یخوب یجا اونجا: گفت مینس

 .کن فیتعر رو یچ همه اصال چرا؟: یجان

 

 میتصم یتح. بود افتاده شانیبرا که یاتفاقات تمام کردن فیتعر به کرد شروع مینس

 :گفت اخم با منید شد تمام مینس سخنان یوقت! نیکروال دنکر یسالخ به

 

 ینم خجالت خودتون از ن؟یبزن بیآس تون دوست به نیخواست یم شما: منید

 ن؟یکش

 !زمیعز دخترک یوا. بوده تنها چقدر دخترم: یجان

 .میبود مجبور ما: نینگ

 .متنفرم ازت! یزیانگ نفرت یلیخ تو! شو خفه: منید

 !میبود مجبور ما: گفت استرس با و دیلرز نینگ چانه

 !کنه ینم جبران رو کارتون نیا یا بهانه چیه: منید

 .دادم انجامش یدرست لیدل به یول بوده اشتباه کارم دونمیم: نینگ
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 .بوده اشتباه اولش از ما کار. یگیم پرت و چرت یدار نینگ: گفت اخم با شعله

 

 .افتاد هیگر به دانند یم مقصر را او همه دید یوقت کرد، نگاه ها حاکم هیبق به نینگ

 

 .درسته کارم کردم یم فکر من: گفت شیها هیگر انیم در

 نیا راچ بگو. یداشت یا گهید لیدل حتما تو. یکرد ینم یفکر نیهمچ تو! نه: منید

 ؟یکرد رو کار

 .کردم و کار نیا ایدن نجات یبرا: نینگ

 ؟!یداشت نیکروال با یمشکل چه بگو. یگیم دروغ یدار: منید

 باشم؟ داشته تونم یم یمشکل چه! یچیه: نینگ

 رو قتیحق: گفت و گرفت مشت در را اش قهی و رفت نینگ طرف به تیعصبان با منید

 !بگو

. بود من بیرق نیکروال و شدم زیانگ نفرت مرد اون عاشق من: گفت یکالفگ با نینگ

 خوبه؟

 !حمقا ی دختره: گفت پوزخند با و کرد ول را نینگ قهی منید

 ردم،ک اشتباه دونمیم. کنم یم جبرانش یبرا دیبگ یهرکار: گفت هیگر با نینگ

 .دیبد فرصت هی بهم! دونمیم

 اطارتب نیکروال با بتونم من کن یکار پس ؟یکن جبران رو کارت یخوا یم: یجان

 .کنم برقرار
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 ؟یچطور: نینگ

 !پورت تله قیطر از: یجان

 

☆☆☆ 

 

 بودن یحال کالوس ایگو و بود کرده ضعف. بود ردهنخو چیه که بود روز دو نیکروال

 ینایپا مقابلش برهوت نیسرزم. دارد ازین غذا به و ستین او مانند نیکروال که

 .بود دنیتاب حال در روز شبانه آفتاب، و نداشت

 

 یم حرص نیکروال و رفت یم ور نیکروال ساعت با تر دور آن یمتر چند کالوس

 باز را دهانش نیکروال. بود شده مچاله خود در و نیزم یرو بر هم نیکروال. خورد

 . نداشت زدن حرف توان یحت اما بزند یگرسنگ از یحرف تا کرد

 

 اعتس چند گذشتن با. دهد تکان را انگشتش توانست ینم که بود حال یب یحد به

 دیکش یآرام نفس نیکروال! بسته چشمانش و شد تر فیضع و فیضع نیکروال گرید

 .شد هوشیب و

 

☆☆☆ 
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 ها حاکم و بودند نشسته خانه یچوب کف بر وار رهیدا یحالت در ها حاکم و یجان

 آن نیب در منید. کنند برقرار ارتباط نیکروال با جادو، لهیوس به کردند یم یسع

 .ندینب را منید نیکروال داد حیترج یجان رایز نبود ها

 

 را منید اگر نیروالک که گفت یم او جواب در یجان کرد، یم اعتراض منید هرچه

 دتوان یم او و ماند ینم مهم یها حرف یبرا یوقت که کند یم هیگر قدر آن ندیبب

 .بزند حرف نیکروال با بعدا

 

 ها محاک. دیکوب یم نهیس در قلبش و کرد یم نگاه یجان و ها حاکم به اخم با منید

 با کرد یم یسع هم یجان. زدند یم صدا را نیکروال و خواندند یم ورد لب ریز

 .کند برقرار ارتباط نیکروال ذهن

 

 .نمیب یم رو نفر هی: گفت یجان ناگهان

 

 .کردند شتریب را شان خواندن ورد سرعت ها حاکم. خوردند یزیر تکان همه

 

 !منه نِیکروال اون! داره یبنفش یموها اون... اون: گفت دوباره یجان
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 و ترشیب را شان خواندن ورد سرعت بود شده شتریب شان زهیانگ انگار که ها حاکم

 را گریکدی دست ها حاکم. افتاد نیزم بر هوشیب یجان ناگهان آنکه تا. کردند شتریب

 .دندیکش یراحت نفس و کردند ول

 

 شد؟ یچ: دیپرس منید

 .کردن دایپ رو گهیهمد ها اون: نینگ

 ان؟ گهیهمد شیپ االن یعنی: منید

 .آره: مینس

 برگرده؟ ایدن نیا به تونه یم چطور یجان: منید

 .ادیب شبهو تا میبپاش صورتش هی آب کمی شده هوشیب که یآدم مثل هیکاف: شعله

 ن؟یهم: منید

 .یپرس یم سوال چقدر! گهید آره: سوالن

 

 رنگ هفته چند از بعد تا رفتند حمام دوش سراغ به ها حاکم و کرد سکوت منید

 .نندیبب خود به را یزیتم

 

☆☆☆ 
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. ستنش لبش بر یبخش آرامش لبخند ناخودآگاه پدرش یصدا دنیشن با نیکروال

 . کند یم نوازش را شیموها یکس کرد یم احساس

 

 مچش من؟ نِیکروال ن؟یکروال: گفت یم که دیرس گوشش به دوباره پدرش یصدا

 .نمیبب و هات چشم بذار. بابا کن باز و هات

 

 از یخنک باد. دید بزرگش خانه در را خود که کرد باز را چشمانش آرام نیکروال

 که شد جا به جا یکم. کرد یم جادیا نیکروال تن در یعال یحس و آمد یم پنجره

 .است گذاشته یشخص یپا یرو بر سر کرد احساس

 

 ردک یم نگاه اورا لبخند با که یشخص دنید با. برگشت عقب به و نشست آرام

 ار خود هیگر با... بعد و کرد نگاه پدرش به لحظه چند! پدرش... آمد بند نفسش

 . انداخت پدرش آغوش در

 

 و دیبوئ یم را تنش. کرد یم هیگر یها یها و فشرد یم خود به محکم را پدرش

 دخو به محکم را نیکروال هم یجان. کرد یم جبران را ماه شش پنج، نیا یدلتنگ

 . کرد ینم ول را او و بود فشرده
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 خودش یجلو کرد یعس نیکروال بخاطر یول بود شده جمع یجان چشمان در اشک

 ینجا که حال. کرد ینم بس گرید نیکروال کرد یم هیگر هم یجان اگر. ردیبگ را

 . کند کمک شیتنها دخترک به داشت قصد و داشت یتر مهم یها صحبت

 

 انگشتانش نوک با. زد زل سرخش چشمان در و کرد جدا خود از را نیکروال آرام

 دیشک یقیعم نفس. ختیر فرو اشکش هقطر نیاول و کرد پاک را نیکروال یها اشک

 .کرد باز را صحبت سر و

 

 ن؟یکروال: یجان

 ه؟یچ _

 خوبه؟ حالت تو+ 

 وقت همه نیا از بعد رو پدرم شهیم چطور. خوبه حالم که معلومه ؟یچ یعنی _

 باشه؟ بد حالم و نمیبب

 کنه؟ ینم تتیاذ اون یعنی نه،+ 

 ؟یتیاذ نوع چه مثال طان؟یش فرزند ؟یک _

 !گهید یزایچ و یکتک ،یا نجهشک+ 

 .داشته نگه گرسنه االن تا رو من فقط. نه _

 چرا؟+ 

 .دارم ازین غذا به من که دونه ینم _
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 .کنه هیته غذا برات بگو بهش خب+ 

 مخواست هم یوقت. دارم ازین غذا به بود رفته ادمی که بود مشغول فکرم اونقدر _

 همگ نجام؟یا چطور من... یراست. شدم هوشیب ضعف از و بود شده رید بگم بهش

 نبودم؟ کالوس شیپ من

 .کردم برقرار ارتباط تو با ها حاکم کمک با من و یبود شده هوشیب تو+ 

 کالوس؟ یگفت: داد ادامه مکث یکم با

 .کالوسِ طانیش فرزند اسم _

 ؟یندار یمشکل اونجا+ 

 .مشکله همش مشکل؟! هه _

 ؟!کنه ینم تتیاذ کالوس... فر یگفت که تو کنه؟ یم تتیاذ یچ چرا؟ خب+ 

 که خوابه یجا بدون و یآب ای غذا چیه بدون خشک، و گرم ابونیب هی اونجا خب _

 .ادیب ایدن به نکبت نیا تا کنم یم یسپر رو هام روز یسخت به من

 تدرس یزندگ یجا هی برات بگو. یباش ییجا نیهمچ سخته برات بگو بهش خب+ َ

 . کنه

 کنه؟ یم گوش حرفم به یکن یم فکر _

 .آره برسه، بیآس ش بچه به ممکنه کنه فکر اگه+ 

 کنم؟ کاریچ هام یکاریب و ها یحوصلگ یب با یول ا،یگیم راست _

 . رفت ینم سر ش حوصله وقت چیه یقبل نیکروال دونمیم که ییجا تا+ 

 چطور؟ _
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 .اومد یم جا حالش که کرد یم تیاذ رو هیبق اونقدر چون+ 

 من از یلیخ اون. برسونم یآزار کالوس به تونم ینم من :گفتم بعد و دمیخند

 !قدرتمندتره

 را خودش فریلوس لرد که لیاوا اون که ادتهی! ستین جادو قدرتت همه که تو+ 

 ؟یکرد یم تشیاذ چطور بود زده جا من یجا

 .خوردم یم حرص شتریب من تازه کردم، ینم تشیاذ منکه _

 حرف هی. خورد یم حرص شتریب فریسلو یول یخورد یم حرص ادیز تو دیشا+ 

 .شد یم یخط خط اعصابش که یزد یم بهش ییها

 !سین حسش ارم؟یب کالوس سر رو بال نیهم یعنی: گفتم و دمیخند

 حل رو یمشکل هر و دیخند یم یطیشرا هر یتو. نبود فیضع انقدر من نِیکروال+ 

 ؟یاورد کم تیموفق و تجربه همه نیا از بعد یعنی. کرد یم

 !سخته یلیخ یکی نیا: گفتم نیغمگ

 هم حاال! یساخت یم بهشت هی ها جهنم از شهیهم تو. ستین سخت یچیه تو یبرا+ 

 . کن رو کار نیهم

 داره؟ یا دهیفا چه ؟یچ که خب _

 .یکن دایپ نجات بشه باعث هم دیشا. دهیم دیام بهت+ 

 همسخر! هه ؟دهیم نجات رو من برم رژه مخش رو نکهیا: گفتم یناباور با و دمیخند

 .است
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 ستا تحربه کم و جوان طانیش هی فقط اون. یکرد بزرگ یلیخ و اون تو... نیبب+ 

 تجربه یکل که یهست یقو زیرا دریل هی تو یول! خوره یم گول زود یلیخ که

 مثل گهید یها قدرت از پس ؟یکن استفاده جادوت قدرت از ذاره ینم اون! یدار

 !یکن نرم هم رو ها آدم نیتر سخت یتون یم زبانت با تو. کن استفاده زبانت

 .خوره ینم گول راحت اون _

 ؟یکرد امتحان حاال تا+ 

 !بار هی کنم فکر... خب _

 شد؟یچ+ 

 .کنه آزاد رو ها حاکم کردم شیراض _

 ؟یخوا ینم یا گهید یزایچ ازش چرا شهیم یراض راحت ینیب یم که تو خب+ 

 تو یگب شهیم مثال. شه تر نرم خوره یم ش بچه درد به نکهیا کردن اضافه با ممکنه

 !ما شیپ یبرگرد که کنه آزاد رو

 احمقه؟ هی اون یکن یم فکر تو یعنی _

 .دارم نیقی کنم، ینم فکر+ 

 . کنم امتحان دیبا. دونم ینم _

 هر اون! یتر باهوش و تر قدرتمند اون از یلیخ تو که باشه ادتی رو نیا فقط+ 

 تو چهب. زنه ینم بیآس بهت بچش بخاطر باشه اشتهد یشتریب یجادو که هم چقدر

 !توعه برنده برگ
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 لفنت پشت از که ایگو شیصدا و شد محو کم کم پدرم! آمد در لرزه به خانه ناگهان

 دهیفا کنم حفظ پدرم با را ارتباطم کردم یسع هرچه. شد یم وصل و قطع و بود

 . نداشت

 

 به را دستش و زد یبخش آرامش لبخند پدرم. کردم صدا را پدرم و دمیکش غیج

 برهوت آن به خواستم ینم. برود خواستم ینم! نه. داد تکان یخداحافظ نشانه

 . بازگردم

 

 را پدرم هک بود چه من گناه. نمینب را ام یبدبخت تا بستم را چشمانم و افتادم هیگر به

 پر یزندگ من. خواهم یم را منید من! خواهم ینم را کالوس من خواستم؟ یم

 . خواهم یم را ردسرمد

 

 .شدم یترسناک و سرخ چشمان در چشم که کردم باز را میها چشم خسته

 

 !ابولفضل ای: گفتم و دمیکش غیج

  چته؟: گفت اخم با کالوس

 

. ستا مقابلم یزیچ یجن کردم فکر. دمیکش یراحت نفس کالوس سر رفتن عقب با

 .بروم ژرایو مخش یرو گرفتم میتصم و افتادم پدرم یها حرف ادی
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 !آقا کن تیرعا رو یاسالم فاصله من؟ به یدیچسب مرگته چه: گفتم

 اقتیل یب توعه به من! هه بهت؟ دمیچسب من تو؟ یگیم یچ: گفت تعجب با کالوس

 .هتب بچسبم و شتیپ امیب من نکهیا به برسه چه یبش کمینزد یحت دمینم اجازه

 راه نیا تو عمر هی ما! یمشت نداره عب ؟یکش یم خجالت یدیچُس انایاح چرا؟ _

 .شهیم یعاد یبِچُس بار سه دو. میبود

 ؟یزن یم حرف ینجوریا چرا مرگته؟ چه: گفت تعجب با کالوس

 افت؟یق نیا با مرگته چه تو _

  چشه؟ افمیق مگه افم؟یق: گفت اخم با کالوس

. ردک یم پاک رو ششیآرا یناز که یهست ییوقتا هیما تو ییجورای فقط! یچیه _

 .بود اُز شهر جادوگر نیع یناز. بودم ناناز کال من ها، نه من

 ه؟یک یناز+ 

 !فابمه قیرف _

 ؟یدار دوست چندتا تو مگه+ 

 ! اااادیز _

 !نقدیا... نقدایا: گفتم و کردم باز رو دستام

 چته؟ خورده؟ سرت به یزیچ یشد هوشیب: گفت کالفه کالوس

 .کرده باد میگر یلوت رگ فقط! یچیه _
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 کرده؟ باد یچ یچ+ 

 م؟یبخور ما یندار شده خراب نیا تو یزیچ گمیم! داداچ یچیه _

 ته؟یچ برا+ 

 بچه مکنهم بکشم یگرسنگ من اگه یدون یم شه؟ینم گشنش یکرد الیخ! بچته برا _

 اد؟یب ایدن به العقل ناقص

 ؟یجد: گفت دهیترس کالوس

 !گهید آره _

 

 یها غذا از پر و بزرگ زیم هیثان از یکسر در و کرد اجرا ییجادو شده هول کالوس

! زیم کردن غارت به کردم شروع و نشستم یصندل سر عیسر. شد ظاهر مقابلم ذیلذ

 !بود کارساز چه یگرام پدر دهیا

 

 کش رو بدنم دادم قورت رو آبم وانیل قلوپ نیآخر و اوردم در عزا از یدل یوقت

 هب کال نکهیا لمث بود، خورده کیکوچ لقمه چند کالس. شدم بلند و دادم قوس و

 .نداشت ازین یچیه

 

 برامون؟ یندار خواب یجا: گفتم کالوس به دمیکش یم ازهیخم که یحال در

 ؟یچ یبرا گهید خواب یجا: گفت تعجب با کالوس
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 ایند به سرحال و سالم ت بچه یخوا یم اگه جون، اسکول نیبب: گفتم حوصله یب

 !نتع افهیق کردن درست تا تهگرف العاده فوق قصر هی از! یبرس من به دیبا ادیب

 !بفهم رو دهنت حرف: گفت اخم با کالوس

 رو من اگه ؟یکن یم شکنجه رو ؟منیکن یم کاریچ نفهمم اگه: گفتم ییپررو با

 !رهیم یم بچت یکن شکنجه

 !یاورد ریگ یا بهونه خوب پس: گفت تیعصبان با کالوس

 !قایدق آره، _

 

 و سبزسر نیسرزم همان به را مقابلم برهوت دستش حرکت با و دیکش یپوف کالوس

 و مردم بعد و سابق قصر همان دستش حرکت با دوباره و. کرد لیتبد العاده فوق

 . برگرداند را نیسرزم کل

 

 راحت داغش آفتاب و برهوت آن از که کردم شکر را خدا و دمیکش یقیعم نفس

 . ذشتمگ متعجب مردمِ نیب از و افتادم راه به قصر سمت به کالوس به توجه یب. شدم

 

 دقت که حاال. است دروغ واناتشیح و مردم نیا کل! است دروغ ها نیا همه! هه

. منیب یم را هستند که یا یواقع طانیش و موجود ها آن همه چشمان ته در کنم یم

 !اطرافم در طانیش و جن همه نیا وجود به بودم توجه یب چقدر من
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 ؟یر یم کجا: گفت و دیکش را میبازو کالوس

 !قصر داخل _

 م؟یبر هم با یمون ینم چرا+ 

 !خاره یم کونت یدید _

 ؟یچ یعنی+ 

 بخ م؟یبزن قدم باهم یدار انتظار حاال یول سمتم یایب یخوا ینم یگیم خودت _

 !گهید خاره یم خودت کون

 !یتیترب یب یلیخ: گفت اخم با کالوس

 !کسگم میشماع شاگرد: وگفتم شدم خم و گذاشتم ام نهیس یرو رو دستم

 

 راه به قصر تسم به و انداختم باال شانه. کرد تند پا تیعصبان با و دیکش یپوف کالوس

 که را ام یشخص خدمتکار لو،. رفت یطرف به کالوس شدم که قصر وارد .افتادم

 به بودن جن شکل از واقع در) بود آمده وجود به دوباره کالوس یجادو به حاال

 .شد خم میبرا کمر تا و آمد عیسر. زدم داص( بود افتهی رییتغ انسان شکل

 

 و شد خم کمر تا دوباره. کند آب از پر را حمام وان تا دادم دستور و زدم یپوزخند

 کی که بزرگ یاتاق. بود من اتاق درون حمام اتاق درب. رفت حمام اتاق به عیسر

 و کوه و رود با سرسبز یینما شهیش پشت در و بود شهیش وارید یجا به وار،ید طرف

 .داشت جنگل
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 یسوختگ از یرد که را بنفشم خفن لباس. کردم باز را کمدم درب و رفتم اتاقم به

 میجادو. بود شده تنگ ام ینیچن نیا یها پیت یبرا دلم. برداشتم بود آن یرو بر

 !کالوس تو به لعنت. کنم درست را لباسم که کرد ینم کار

 

 به .برداشتم تنگ و ساده شلوار و بلوز دست کی و برگرداندم شیجا سر را لباس

 یب جنِ! درک به. بود شده خارج حمام اتاق از یک لو نبود معلوم. رفتم حمام اتاق

 ! تیخاص

 

 را میها لباس. متنفرم ها آن همه از ام دهیفهم را نجایا مردم یواقع ذات که حاال

 معلق جلا مانند کالوس بگذارم، وان درون را میپا خواستم که همان و آوردم در

 !گذاشتم دهانم یرو را دستم و دمیکش غیج. شد ظاهر مقابلم در

 

 خته؟یفرار ی ختهیگس افسار مرگته چه: گفتم تیعصبان با

 ؟یبکش و من بچه یخواست یم: گفت و گرفت مشت در را میبازو کالوس

 باو؟ یگیم یچ: گفتم شده گرد یها چشم با

 داره؟ ضرر مبَچَ یبرا وان یدون ینم: گفت ادیفر با کالوس

 گفته؟ رو پرتا و چرت نیا یک! باو نگو شعر: گفتم و دمیکش یپوف
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 تشدس از را تلفن و کردم اخم. چسباند صورتم به را همراهش تلفن حرص با کالوس

 به املهح زنان و وان عفونت،: مانند یکلمات و انداختم آن به یسرسر ینگاه. گرفتم

 .خورد چشمم

 

 رمعم یتو چندبار حاال تا من مگه دونستم؟ یم چه خب :گفتم و کردم سیخ را لبم

 ؟!شهیم بچه سقط باعث ییزایچ چه بدونم که شدم حامله

 ؟یچ بشه سقط بچه تو یها یکار ندونم بخاطر اگه: کالوس

 ما خانواده شیپ رو من چرا ،یندار رو من از مراقبت عرضه که تو: گفتم پوزخند با

 ؟یذار ینم

 ؟یدیفهم! یش ینم خارج جا نیا از وقت چیه تو: گفت و زد داد کالوس

 و ردمگ یم بر ام خانواده آغوش به من که ینیب یم یزود به! نچ: گفتم یالیخیب با

 !شهیم جزغاله هم تو کون

 

 مه نیا. کردم دوش یدما میتنظ به شروع برهنه بدن همان با کالوس به توجه یب

 هم اصال. شد خارج حمام از یک کالوس دانم ینم! یحاملگ تیمحدود نیاول از

 !نبود مهم میبرا

 

 ارک هزارجور و ونیالسیاپ و یزکاریتم یکل از بعد و گرفتم ساعته دو دوش کی

 چه هر اما دمیپوش را شلوارم. شدم خارج حمام از ندارد یربط شما به که گرید

 . نرفت تنم بلوزم کردم
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! ودب ماهش پنج بایتقر .کردم نگاه ام برآمده شکم به و ستادمیا نهییآ یرو به رو

 یب و گشاد لباس کی اجبار سر از. بود میها لباس شدن تنگ من دردسر نیدوم

 . دمیخز نرمم و گرم تخت درون و دمیپوش ختیر

 

 که یستد با دفعه کی. بخوابم کردم یسع نمیبب را پدرم دوباره دیشا نکهیا دیام به

 الوسک که برگشتم یتند! شد باز ممکن حد نیآخر تا چشمانم شد حلقه کمرم دور

 . دمید را

 

 ؟یکن یم یغلط چه: گفتم اخم با

 !کنم یم بغل رو زنم: گفت ییرو پر با کالوس

 .بخوابم خوام یم! کن گم رو گورت لطفا: گفتم تیعصبان با

 نرم؟ اگه و: کالوس

 !یبر یمجبور _

 !کن رونمیب خب+ 

 هی االن. هیخط خط اعصابم و دمینخواب روزه چند... خوشگله االغ نیبب: گفتم خسته

 !بشما مونیپش عمر آخر تا که ارمیم خودت و خودم سر ییبال

 !عشقم یندار رو جرعتش+ 

 نه؟ ای یشیم گم: گفتم ادیفر با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !نه+ 

 !یکون پسره. شه سبز پات ریز درخت تا بمون نجایا انقدر اصال! درک به _

 

 به عیسر و شدم خارج اتاق از تند یها قدم با. شدم بلند تخت یرو از تیعصبان با و

 در. دمیکش دراز تخت یرو راحت الیخ با کردم قفل را در. شدم وارد یگرید اتاق

 .برد خوابم هیثان از یکسر

 

 بودم خودمان خانه در دوباره. کردم باز را میها چشم عیسر پدرم یها زدن صدا با

 درمپ و شستمن عیسر. بودم گذاشته شیپا یرو بر سر من و مبل همان یرو پدرم و

 .گرفتم آغوش در محکم را

 

 ؟یدیرس ییجا به شد؟یچ خب: دیپرس عیسر پدرم

 اونم. مکن یم یزندگ قصر یتو حاال من و برگشته نیسرزم اون: گفتم یخوشحال با

 !خدمتکار یکل با

 !یایم بر پسش از دونستم یم: گفت و کاشت میشانیپ بر یا بوسه پدرم

 !داداچ بعله _

 عکس! طونیش نیکروال همون یشد زود چه. زدما حرف باهات کمی! اوه اوه+ 

 بود؟ یچ اون العمل

 .بود کرده هنگ کلمه یواقع یمعنا به _
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 داد؟ یم رو جوابت: گفت و دیخند پدرم

 ... جو نه شهیم یعصبان نه یکون گم یم بهش یهرچ! بابا نه _

 

 :تگف و کرد گاهن من به شده گرد یها چشم با پدرم. گذاشتم دهانم یرو را دستم و

 

 ؟یچ یگیم بهش: یگرام پدر

 !کثافت گمیم بهش... خب... امم _

 .گذرم یم ازت بار هی نیا! نداره یاشکال: گفت و زد یحیمل لبخند پدرم

 

 رضایعل و منید آوردن ادی به با. شدم رهیخ افق به و دادم قورت را دهانم آب

 :دمیپرس عیسر

 

 رضا؟یعل ای اد؟ینم باهات منید چرا... بابا یراست _

 ونا چون. شد خوشحال یلیخ یا زنده تو دیفهم یوقت رضایعل: گفت و دیخند پدر

 ور کارهاش یزود به بگم بهت گفت من به. شلوغه سرش نهییزیرا نیسرزم حاکم

 .بزنه حرف باهات تا ادیم و کنه یم ستیر و راست

 ؟یچ منید_

 .نجاستیا االن منید اتفاقا+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کو؟ جا؟ نیا من؟ید ؟یچ: گفتم زده ذوق

 

. شد رهیخ ام برآمده شکم خصوصا و من به و آمد رونیب آشپزخانه از منید

 و دبو ستادهیا جا همان منید. نمینب منید از یا یمنف العمل عکس بودم دوارمیام

 . بود شده رهیخ من به

 

 به و برگشتم. ستادمیا راه مهین در. رفتم جلو آرام یلیخ و برداشتم یقدم مردد

 . کرد رفتن به قیتشو مرا یلبخند با که کردم نگاه پدرم

 

 و فتمر جلو. بود شده رهیخ شکمم به یبیعج نفرت با و بود شده منقبض منید فک

 رتمصو به کردم مجبورش و گرفتم اش چانه ریز را دستم. ستادمیا منید یرو به رو

 .کند نگاه

 

 من؟ید: گفتم مردد

 .نداد یپاسخ منید

 ؟یدینم جواب منید: گفتم یا درمانده لحن با

 .بود شده رهیخ چشمانم به فقط. نداد یپاسخ بازهم

 منید. خوام ینم رو بچه نیا من. نبود من ریتقص منید: گفت و دیلرز ام چانه

 .بده جواب



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 یم را منید که یحال در. گذاشتم منید لبان یرو بر را لبانم و اوردمین طاقت

 قهحل کمرم دور آرام آرام منید دستان. تخیر یم ام گونه یرو بر اشکانم دمیبوس

 . شد

 

 و کردم یم هیگر. گذاشتم اش نهیس یرو بر را سرم و کردم جدا منید از را لبانم

 گذاشتن که یزندگ نیا به لعنت! بچه نیا به لعنت! کالوس تو به لعنت. زدم یم زار

 . کنم یزندگ منید پاک عشق با

 

 جا نیهم زمان خواست یم دلم. فشرد دخو به مرا و دیلرز شیها شانه هم منید

 ای. بود یم یابد لحطه نیا کاش. بمانم منید آغوش در ابد تا من و شود متوقف

 .میشد یم راحت ایدن نیا از هم با و میمرد یم ما لحظه نیهم در کاش

 

 ؟یزنینم یحرف چرا: گفتم دلخور

 تا بودم منید آغوش در قهیدق چند. فشرد خود به شتریب مرا و گفت یسیه منید

 .شدم جدا منید از و دمیکش باال را دماغم. آمد بند ام هیگر باالخره

 

 کنه؟ ینم تتیاذ: گفت نیغمگ منید

 کدوم؟: گفتم ناخودآگاه
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 !هردو خب... خب+ 

 . کرده مشکل برام هم رو رفتن راه نیا اما. ادینم بر دستش از یچیه که اون _

 ؟یدار دوسش: گفت و شد رهیخ شکمم به منید

 .دونمینم: گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 . یشیم مادر یدار تو: گفت و شد رهیخ چشمانم به منید

 .دونمیم _

 .یبذار بچه نیا یبرا رو عشقت تمام دیبا تو+ 

 . شهیم نابود ایدن کل بمونه زنده اگه! بکشمش دیبا من _

 !شیبکش یتون ینم تو+ 

 چطور؟: گفتم تعجب با

 .شیبکش یتون ینم یکن یکارهر! توعه بچه اون+ 

 . کنم یم رو میسع _

 یخودکش که دونستن یم رو نیا هم ها زیرا دریل هیبق! نیکروال یتون ینم تو+ 

 .کردن

 کنم؟ یخودکش هم من یگیم یعنی _

 ینک تشیترب یجور یتون یم تو! یمادرش تو. یکن بزرگ رو اون دیبا یول! نه+ 

 .نزنه بیآس کس چیه به که
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 هگید که کنم بزرگ رو بچه و بمونم اگه من ؟یبزن رو حرف نیا یونت یم چطور _

 .کنم یزندگ تو با تونم ینم

 !بوده نیهم ما سرنوشت دیشا: گفت و انداخت نییپا را سرش منید

 !منید: گفتم ناباورانه

 !نداره و کس چیه تو جز اون! باش بچت فکر به+ 

 و چهب نیا من ؟یبگ رو نیا یتون یم چطور: گفتم و افتادم هیگر به د،یلرز ام چانه

 .باشم تو با خوام یم من. خوام ینم

 و شوهر یپا رو تیزندگ تمام باشه بهتر دیشا! یا حامله و یکرد ازدواج االن تو+ 

 .یبذار بچت

 !منید: گفت اخطار با پدرم

 بتِنک نیا به شوهر؟ یگیم زیانگ نفرت موجود اون به تو شوهر؟: گفت و زدم غیج

 چه؟ب یگیم نحس

 !یدار عهده بر رو خانواده کی تیمسئول االن تو! نزن حرف یجور نیا+ 

 من ؟یتون یم چطور من؟ید یتون یم چطور: گفتم و دمیکوب اش نهیس به مشت با

 قطف! تو شیپ امیم و کنم یم فرار اونجا از اومد ایدن به یوقت. کن درکم. عاشقتم

 کن. تحمل کمی

 تو! ینک فرار اونجا از یتون ینم تو. هیپرداز ایرو نایا: گفت و گرفت را دستانم منید

 .یکن یزندگ شوهرت با دیبا



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چرا !گهید کن بس. یبزن رو ها حرف نیا نبود قرار منید: گفت تیعصبان با پدرم

 ؟یکن یم تشیاذ

 به نتایخ! انتهیخ هی حاال نیکروال و من ارتباط! جاناتان یآقا قتهیحق نیا: منید

 !نیشوهرکروال

 

. بود گرفته شدت منید و پدرم بحث. کردم یم ضعف. بود شده شل میپا و دست

 میتوانست یم ما ندارد؟ دوست مرا منید یعنی کرد؟ یم رفتار گونه نیا منید چرا

 . میتوانست یم خواست یم هم او اگر. میباش باهم

 

 به که را اش بچه. خواهد یم را اش بچه فقط او دارد؟ دوست مرا کالوس مگر اصال

 یم را منید فقط من. شود یم نابود ایدن که درک به اصال. شوم یم راحت بدهم او

 . خواهم

 

 با. دیسر یم گوشم به مهین نصفه پدرم و منید نیب دیشد بحث و رفت یم جیگ سرم

 .شد بسته چشمانم و افتادم نیزم بر زد منید به پدرم که یا یلیس

 

 

☆☆☆ 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 "ها" هیشب نامفهموم یحرف. کردم باز را چشمانم آرام بدنم خوردن تکان با

 . تمنشس تند و شد باز عیسر میها چشم منید آوردن ادی به با. زدم یغلت و درآوردم

 

 رد. کردم نگاه را اطرافم و ندادم تیاهم کالوس به. بود میرو به رو اخم با کالوس

 ! من یخدا... افتادم که منید ادی به. بود قفل مثال درش که بودم یاتاق

 

! خواهم ینم. بمانم بچه نیا و کالوس یپا را ام یزندگ هیبق خواست یم من زا او

 نداشت؟ دوستم او یعنی. داشتم دوستش عاشقانه من کرد؟ یم یدور من از چرا

 

 ؟یدینم جواب چرا: گفت که آمد کالوس یعصبان یصدا

 ها؟: گفتم آمد، در میگلو ته از زور به که آرام ییصدا با

 گها سرده؟ چقدر اتاق نیا ینیب ینم ؟یکرد قفل رو در چرا: گفت یعصبان کالوس

 ؟یچ یبخور سرما

 

 .نداشتم ییپاسخگو قدرت ایگو و بود شده قفل مغزم. انداختم ریز به سر آرام

 پیخوشت پسر همان یک او. کردم نگاه کالوس به و آوردم باال سر تعجب با ناگهان

 بود؟ شده
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 ؟یبرگشت اولت حالت به یک تو... تو: گفتم تعجب با

 من هافیق از دیشا کردم فکر اتاق یتو رفتارت دنید با: گفت یکالفگ با کالوس

 تو صورت هر در. بشم ظاهر تو یرو به رو قبال مثل دادم حیترج. ادیب بدت و یبترس

 .ستین شکنجه به یازین پس یاریب ایدن به دردسر بدون رو بچه یکرد قبول حاال

 

 . نبود لبم گوشه آمدن کش جز یزیچ اش جهیتن اما بزنم لبخند کردم یسع

 

 ؟ینداد جواب: دیپرس کالوس

 و؟یچ: گفتم یجیگ با

 اومده؟ شیپ یمشکل ؟یکرد یم هیگر خواب یتو چرا که نیا+ 

 

 هیگر زار زار بلند یصدا با. شد ریسراز میها اشک منید دوباره آوردن ادی به با

 . کردم

 

 زدم؟ یبد حرف مگه ؟یکن یم هیگر چرا چته؟: گفت تعجب با منید

 بتیمص تمام یبان و باعث تو. ادیم بدم ازت. توعه ریتقص همش: گفتم و زدم غیج

 خانواده ،یگرفت ازم رو عشقم ؟یدار ینم بر سرم از دست چرا! یمن یزندگ یها

. بزام بچه برات کلفت هی نیع تا یکرد ریاس نجایا رو من ،یانداخت دور ازم رو ام

 !یلعنت متنفرم ازت



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بهت من مگه یول یمن ریاس نجایا دارم قبول شده؟ چت تو: گفت اخم با کالوس

 و عشقت یک... تازه. راحته هم التیخ و یدیچرخ یم ول ول رسوندم؟ یآزار

 دارم؟ کاریچ اسکول پسره اون با من اصال گرفتم؟ ازت

 !خواد ینم و من تو بخاطر. خواد ینم و من اون _

 ؟یچ یعنی+ 

 ؟یچ یعنی نیا یفهم یم. بمونم میزندگ یپا دیبا و دارم هرشو من گفت اون _

 چطور تو زده؟ بهت رو ها حرف نیا یک اون: گفت رفته باال یابروها با کالوس

 ش؟یدید

 !خوابم یتو _

 !یخواب یم یه چرا دمیفهم حاال+ 

 . نمیبب رو تو نحس افهیق بمونم داریب... پ ن پ _

 !کن صحبت درست+ 

 گهن و احترامت یخوا یم ازم ،یگرفت ازم و عشقم م،یزندگ به یزد گند! بابا برو _

 !ییپررو یلیخ دارم؟

 یم زل شوهرت چشم تو راس راس که ییپررو یلیخ تو: گفت تیعصبان با کالوس

 هی حاال تا عرضه یب کهیمرت اون اگه! ینال یم پسرت دوست از یدور یبرا و یزن

 !گفته تو به که هبود یینایهم باشه دراومده دهنش از درست حرف

 یمن که توعه بخاطر فقط! عاشقشم من خودت؟ یبرا یباف یم یچ: گفتم غیج با

 .برسم بهش تونم
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 رو عروست لباس لیم کمال با خودت ؟یکن ازدواج باهام کردم مجبورت من مگه+ 

 !یکرد تنت

 !یزد گولم تو _

 !شد یجانیه ذره هی نجاشیا... خب آره: گفت و دیخند کالوس

 بچه نیا و تو بخاطر اون: گفتم هیگر همان با ختندیر صورتم یرو بر تند تند اشکانم

 .کرد ترکم اون... اون. زد پَسَم اون! خواد ینم رو من گهید

 کنم یم تعجب من. نداره رو تو اقتیل اون اصال. رفت که درک به ؟یچ که خب+ 

 اون ؟یکن یم هیگر تو چرا! شده وارد تازه جادوگر هی عاشق تو مثل یزیرا دریل

 .نداشت و تو اقتیل

 !منمید عاشق من! یفهم ینم تو _

 جمله نیا باشه آخرت بار: گفت و گرفت صورتم مقابل وار دیتهد را انگشتش کالوس

 !یگیم رو

 تو! ینک فرار اونجا از یتون ینم تو. هیپرداز ایرو نایا: گفت و گرفت را دستانم منید

 .یکن یزندگ شوهرت با دیبا

 چرا !گهید کن بس. یبزن رو ها حرف نیا نبود قرار منید: گفت تیصبانع با پدرم

 ؟یکن یم تشیاذ

 به نتایخ! انتهیخ هی حاال نیکروال و من ارتباط! جاناتان یآقا قتهیحق نیا: منید

 !نیشوهرکروال

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. بود گرفته شدت منید و پدرم بحث. کردم یم ضعف. بود شده شل میپا و دست

 میتوانست یم ما ندارد؟ دوست مرا منید یعنی کرد؟ یم ررفتا گونه نیا منید چرا

 . میتوانست یم خواست یم هم او اگر. میباش باهم

 

 به که را اش بچه. خواهد یم را اش بچه فقط او دارد؟ دوست مرا کالوس مگر اصال

 یم را منید فقط من. شود یم نابود ایدن که درک به اصال. شوم یم راحت بدهم او

 . خواهم

 

 با. دیسر یم گوشم به مهین نصفه پدرم و منید نیب دیشد بحث و رفت یم جیگ سرم

 .شد بسته چشمانم و افتادم نیزم بر زد منید به پدرم که یا یلیس

 

 

☆☆☆ 

 

 

 "ها" هیشب نامفهموم یحرف. کردم باز را چشمانم آرام بدنم خوردن تکان با

 . تمنشس تند و شد باز عیسر میها چشم منید آوردن ادی به با. زدم یغلت و درآوردم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 رد. کردم نگاه را اطرافم و ندادم تیاهم کالوس به. بود میرو به رو اخم با کالوس

 ! من یخدا... افتادم که منید ادی به. بود قفل مثال درش که بودم یاتاق

 

! خواهم ینم. بمانم بچه نیا و کالوس یپا را ام یزندگ هیبق خواست یم من از او

 نداشت؟ دوستم او یعنی. داشتم دوستش عاشقانه من کرد؟ یم یدور من از چرا

 

 ؟یدینم جواب چرا: گفت که آمد کالوس یعصبان یصدا

 ها؟: گفتم آمد، در میگلو ته از زور به که آرام ییصدا با

 گها سرده؟ چقدر اتاق نیا ینیب ینم ؟یکرد قفل رو در چرا: گفت یعصبان کالوس

 ؟یچ یبخور سرما

 

 .نداشتم ییپاسخگو قدرت ایگو و بود شده قفل مغزم. انداختم ریز به سر آرام

 پیخوشت پسر همان یک او. کردم نگاه کالوس به و آوردم باال سر تعجب با ناگهان

 بود؟ شده

 

 ؟یبرگشت اولت حالت به یک تو... تو: گفتم تعجب با

 من هافیق از دیشا کردم فکر اتاق یتو رفتارت دنید با: گفت یکالفگ با کالوس

 تو صورت هر در. بشم ظاهر تو یرو به رو قبال مثل دادم حیترج. ادیب بدت و یبترس

 .ستین شکنجه به یازین پس یاریب ایدن به دردسر بدون رو بچه یکرد قبول حاال



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 . نبود لبم گوشه آمدن کش جز یزیچ اش جهینت اما بزنم لبخند کردم یسع

 

 ؟ینداد جواب: دیپرس کالوس

 ؟ویچ: گفتم یجیگ با

 اومده؟ شیپ یمشکل ؟یکرد یم هیگر خواب یتو چرا که نیا+ 

 

 هیگر زار زار بلند یصدا با. شد ریسراز میها اشک منید دوباره آوردن ادی به با

 . کردم

 

 زدم؟ یبد حرف مگه ؟یکن یم هیگر چرا چته؟: گفت تعجب با منید

 بتیمص تمام یبان و باعث تو. ادیم بدم ازت. توعه ریتقص همش: گفتم و زدم غیج

 خانواده ،یگرفت ازم رو عشقم ؟یدار ینم بر سرم از دست چرا! یمن یزندگ یها

. بزام بچه برات کلفت هی نیع تا یکرد ریاس نجایا رو من ،یانداخت دور ازم رو ام

 !یلعنت متنفرم ازت

 بهت من مگه یول یمن ریاس نجایا دارم قبول شده؟ چت تو: گفت اخم با کالوس

 و عشقت یک... تازه. راحته هم التیخ و یدیچرخ یم ول ول رسوندم؟ یآزار

 دارم؟ کاریچ اسکول پسره اون با من اصال گرفتم؟ ازت

 !خواد ینم و من تو بخاطر. خواد ینم و من اون _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یچ یعنی+ 

 ؟یچ یعنی نیا یفهم یم. بمونم میزندگ یپا دیبا و دارم شوهر من گفت اون _

 چطور تو زده؟ بهت رو ها حرف نیا یک اون: تگف رفته باال یابروها با کالوس

 ش؟یدید

 !خوابم یتو _

 !یخواب یم یه چرا دمیفهم حاال+ 

 . نمیبب رو تو نحس افهیق بمونم داریب... پ ن پ _

 !کن صحبت درست+ 

 گهن و احترامت یخوا یم ازم ،یگرفت ازم و عشقم م،یزندگ به یزد گند! بابا برو _

 !ییپررو یلیخ دارم؟

 یم زل شوهرت چشم تو راس راس که ییپررو یلیخ تو: گفت تیعصبان اب کالوس

 هی حاال تا عرضه یب کهیمرت اون اگه! ینال یم پسرت دوست از یدور یبرا و یزن

 !گفته تو به که بوده یینایهم باشه دراومده دهنش از درست حرف

 یمن که توعه بخاطر فقط! عاشقشم من خودت؟ یبرا یباف یم یچ: گفتم غیج با

 .برسم بهش تونم

 رو عروست لباس لیم کمال با خودت ؟یکن ازدواج باهام کردم مجبورت من مگه+ 

 !یکرد تنت

 !یزد گولم تو _

 !شد یجانیه ذره هی نجاشیا... خب آره: گفت و دیخند کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بچه نیا و تو بخاطر اون: گفتم هیگر همان با ختندیر صورتم یرو بر تند تند اشکانم

 .کرد ترکم اون... اون. زد پَسَم اون! خواد ینم رو من گهید

 کنم یم تعجب من. نداره رو تو اقتیل اون اصال. رفت که درک به ؟یچ که خب+ 

 اون ؟یکن یم هیگر تو چرا! شده وارد تازه جادوگر هی عاشق تو مثل یزیرا دریل

 .نداشت و تو اقتیل

 !منمید عاشق من! یفهم ینم تو _

 جمله نیا باشه آخرت بار: گفت و گرفت صورتم مقابل ارو دیتهد را انگشتش کالوس

 !یگیم رو

 اب عاشقانه یزندگ هی االن من ینداشت وجود تو اگه: گفت و گرفت شدت ام هیگر

 !توعه ریتقص همش. داشتم منید

 

 یم زار و دمیکوب یم سرم بر. دمیکش را میموها تیعصبان و یناراحت شدت از و

 را میها دست و گرفت آغوش در مرا عیسر دید ار خرابم حال یوقت کالوس. زدم

 . نزنم بیآس خود به تا کرد قفل

 

 و فرستادم یم لعنت بدم بخت به. زدم یم صدا را منید و کردم یم هیگر دل ته از

 ینم چیه و بود گرفته آغوش در محکم مرا ساما کالو. دادم یم فحش کالوس به

 .شوم آرام تا گذاشت یم. گفت

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اشک و بودم زده چنگ را کالوس رهنیپ. ختمیر یم اشک فقط شدم ترکه آرام

 اساحس. ابدی کاهش ام هیگر تا ماند منتظر او اما. بود کرده سیخ را رهنشیپ میها

 .ودب منید طرف از شدن زده پس ام یزندگ اتفاق نیبدتر. کردم یم یسرشکستگ

 

 ماز دمیم قح بهت: گفت یم که دیرس گوشم به کالوس مانند زمزمه و آرام یصدا

 و خانواده از رو تو من ینامرد نیا. کردم ینامرد حقت در من! یباش یعصبان

 !داشته یدرست لیدل کرده ترکت اون که نیا اما. کرد جدا عشقت

 الحا تو! کنم تموم رو حرفم بذار: داد ادامه عیسر کالوس که بزنم یحرف خواستم

 حامله و دار شوهر دختر هی با که یدار انتظار ازش چطور! یا حامله و یدار همسر

 .کنه ترکت دهیم حق خودش به که معلومه باشه؟ دوست

 !بود عاشقم اون اما: گفتم بغض با

 یم تالش من ینابود یبرا االن بود عاشقت اگه! نبود نه،: گفت تحکم با کالوس

 .داشت ینم بر سرت از دست ایراحت نیا به بود عاشقت اگه. کرد

 !ینک یم اشتباه یدار تو _

 یم یسرگرم یبرا رو تو فقط اون ؟یفهم ینم چرا: گفت و کرد اخم کالوس

 تاحاال من یکرد فکر. نبوده عاشقت اما داشته دوستت یکم هم دیشا. خواسته

 یراحت به که دونه یم ها انسان نیتر فداکار و ها اون پدرم دم؟یند عاشق انسان

 !بزنه شون گول تونه ینم

 پدرت؟ _

 طانم؟یش پسر من یدکر فراموش نکنه+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !یپدر عجب! به به: گفتم و زدم پوزخند

 نداره دهیفا یول. دونمیم شکسته، دلت االن: گفت و زد یپوزخند هم کالوس

 نیا به .باشه داشته نیغمگ و یعصبان مادر هی بده هم بچه یبرا! یبگ بغل غم یزانو

 !شهیم کمرنگ برات اون و یشیم مادر یزود به که کن فکر

 !متنفرم بچه نیا از من _

 چرا؟: گفت اخم با کالوس

 کرد؟ یم نگاه بچه نیا به تنفر با چقدر منید یدون یم _

 نگاه چپ بچم به بخواد که باشه یک خر اون! کرده غلط: گفت تیعصبان با کالوس

 !کنم یم ادبش. کنه

 !یبزن بیآس بهش یندار حق: گفتم و کردم بغض

 ادبش دیبا! یداغون چقدر نیبب بکن، تافیق به ینگاه هی: گفت زده حرص کالوس

 !داره تاوان یبدجور تو دلِ شکستنِ بفهمه تا کنم

 

 ات رمیبگ را کالوس یجلو گفت یم قلبم. شد خارج اتاق از عیسر و کرد ول مرا و

 میجا سر که گفت یم و کرد یم محاکمه مرا عقلم اما نرسد ام معشوقه به یگزند

 !شود ادب منید تا بگذارم و نمیبنش

 

 یم االح بود، زده گند ام یزندگ به کم. کردم ساکت را قلبم و دمیکش یقیعم نفس

 .دمیکش سرم یرو را میپتو و دمیکش دراز تخت در! کند بدترش خواست



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 االح خواست یم دلم. دیایب سراغم به پدرم دمیترس یم اما بخوابم خواست یم دلم

 ینامرد و منید از یکم دیبا. شدم یم آرام یکم دیبا. نمینب را ام خانواده ها حاال

 .شدم یم دور شیها

 

 عیسر و دمیپر جا از. شد باز یناگهان اتاق در که بود شدن گرم حال در چشمانم

 !من مخِ رو خدمتکار بود، لو. نشستم

 

 !من یبانو: گفت لو

 نداره؟ در لهیطو نیا: گفتم ضیغ با

 ! من یبانو خوام یم معذرت: گفت و کرد یعذرخواه عیسر لو

 ؟یدار کاریچ: گفتم یحوصلگ یب با

 .کردن احضارتون ارباب: گفت عیسر باشد آمده ادشی یزیچ انگار که لو

 ؟یچ یبرا کجا؟ _

 .دینیبب رو یمکان هی ونیتلوز قیطر از خوان یم+ 

 ون؟یتلوز _

 به ارباب. دهیم نشون اون در رو بخوان ارباب که هرجا و هیجادوئ ونیتلوز نیا+ 

 .کنن یم کاریچ دارن نینیبب شما خوان یم و فتنر یمکان هی

 کنه؟ یم کاریچ داره مگه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ! من یبانو دونم ینم+ 

 

 هطبق از آرام آرام دهیژول یموها همان با. زدم کنار را پتو و شدم بلند یکالفگ با

 . بود پوشانده را وارید سراسر یبزرگ ونیتلوز. رفتم اول طبقه به قصر پنجم

 

 !کن روشنش: گفتم یخدمتکار به رو یحوصلگ یب با

 

. دش ظاهر ونیتلوز آن در کالوس صورت که کرد روشن را ونیتلوز عیسر خدمتکار

 :گفت و زد لبخند

 

 !نیبب رو کهیمرت اون ایب ؟یاومد باالخره: کالوس

 

 همان مانند یبرهوت نیسرزم. رفت کنار یهرچ ای ونیتلوز ای نیدورب یجلو از و

 سح را آنجا سوزان آفتاب توانستم یم جا نیهم از. بود ام شکنجه دوران نیسرزم

 . کنم

 

 نیوتیگ یرو بر منید سر و داشت وجود مقابلم در که بود ینیوتیگ همه از تر مهم اما

 .شد روان اشکانم هم من و شد رهیخ چشمانم به التماس با منید. بود

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 شکنجه؟ با ای رهیبم درد بدون و یجور نیا: گفت اخم با کالوس

 !کن ولش: گفتم و کردم صاف را میاصد

 ؟یچ: گفت تعجب با کالوس

 .کن ولش گمیم _

 ؟یکن یتالف یخوا ینم: گفت اخم با کالوس

 ولش. ندارم دل به یا نهیک ازش من. کنن یم یتالف یا عقده یها آدم فقط _

 !کن

 .کنم ول رو شرف یب نیا مثل یکس تونم ینم: گفت حرص با کالوس

 هک تو. خواد ینم و شوهردار زن هی گفته زده؟ یبد حرف همگ: گفتم تیعصبان با

 حرف ینگفت مگه ؟یکن یم رو کار نیا یدار چرا هیعروس دلت یتو االن مطمئنم

 کارها نیا پس کنم؟ گوش حرفش به دیبا من ینگفت مگه بوده؟ درست اون یها

 ؟یچ یعنی

 !شکسته و دلت اون: گفت و دیکش یپوف کالوس

 آدم یکل کنم؟ مجازاتت دیبا گهید. یشکست رو دلم بار هزار هم تو: گفتم و زدم داد

 یتالف رو همشون کار بود قرار اگه. کردن خورد رو من و شکستن رو دلم حاال تا

 !بودم یم یالیسر قاتل هی دیبا االن که کنم

 !متنفرم اون از من: گفت تیعصبان با کالوس

 چرا؟ _

 !یدار دوسش تو چون+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !شهیم عاشق احمقانه یلیخ گه،ید دلِ خودمه؟ دست مگه _

 .برم یم نیب از باشه ما نیب بخواد که یهرکس. برم یم نیب از و اون من+ 

 !اشهب نزده سرت به یا احمقانه کار دوارمیام: گفتم و شدم بلند مبل یرو از ترس با

 !زده یکی اتفاقا: گفت خشم با کالوس

 

. دمیود ونیتلوز سمت به و دمیکش یخراش گوش غیج. کرد پاره را نیوتیگ طناب و

 را مدستان ناخودآگاه. شدم برهوت وارد و گذشتم ونیتلوز صفحه از تعجب کمال در

 . داشتم نگه خی با را آن و گرفتم نیوتیگ غهیت به رو

 

 و دمیکش یقیعم نفس. کرد توقف منید گردن از یسانت چند فاصله در نیوتیگ غهیت

 یختس به را غهیت. افتاد اتفاق هیثان چند رضع در ها نیا همه. رفتم منید سمت به

 .گرفت را میجلو کالوس که بردم باال

 

 ؟یریگ یم و جلوم چرا چته؟: گفتم اخم با

 .رهیبم دیبا اون: کالوس

 چرا؟ _

 !شکسته رو دلت چون+ 

 چه؟ تو به خب _

 .مربوطه من به زتیچ همه و یمن ملکه تو+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 وجود با من و بود یم من با مچنانه منید یداشت دوست تو یعنی: گفتم کالفه

 باشم؟ داشته رابطه منید با تو مثل یهمسر

 ...یول نه،+ 

 !شو خفه لطفا پس _

 .شه هیتنب منید یبود یراض هم خودت تو اما+ 

 !نیوتیگ با مرگ نه! هیتنب یگیم خودت خوبه _

 .دادم زحمت خودم به یک یبرا بگو رو من! درک به+ 

 !یاریم در سوپرمن یاَدا خودت بکن؟ و کار نیا گفت بهت یکس _

 

 به ات کردم قفل را طنابش و بردم باال را نیوتیگ غهیت کالوس و من بحث نیح در

 واستمخ. شود بلند کردم کمکش و کردم باز را منید یها دست. دیاین نییپا یراحت

 :گفت و ستادیا سرم پشت منید که بروم

 

 ...من... نیکروال: منید

 .ندارم رو نحست افهیق تحمل. برو جا نیا از زود! شو خفه _

 !لحظه چند فقط نیکروال+ 

 ؟یینجایا هنوز تو _

 .دارم کارِت+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 به) بچه هی و( کردم اشاره کالوس به) شوهر من. شده تموم ما نیب یچ همه _

 . نداره وجود تو یبرا ییجا گهید. دارم( کردم اشاره شکمم

 .رفتم تند دارم قبول من+ 

 ؟!یخورد یاضاف گوه چقدر یدیفهم باالخره! عجب چه! هه _

 شه؟یم. یکن حاللم خوام یم ازت من: گفت کالفه منید

 

 نگه خاموش را ام شکسته دل کردم یسع هرچه. بود یسخت انتخاب. کردم مکث

 !نتوانستم کنم؛ حاللش مان، یعاشق خوب دوران بخاطر و دارم

 

 دل به ناچارا. دانست یم جا یب مرا بخشش و زد یم غر جانم به ام شکسته دل

 .گرفتم قرار منید یرو به رو و دادم گوش ام شکسته

 

 یم فراموشت نه و بخشمت یم نه من: گفتم و زدم زل منید چشمان به یرحم یب با

 اتنه نه رو ام شکسته دل تاوان. دارم ییخدا هم من چون کنم ینم هم یتالف. کنم

 . دنیم پس رمو و دور یها آدم از یلیخ و کالوس بلکه تو،

 .مباش باهات باش نداشته انتظار من از! یدار شوهر تو خب: گفت یناراحت با منید

 !کنه ینم رها رو اش معشوقه وقت چیه عاشق هی. یعاشقم کردم یم فکر! عجبا _

 .بودم مجبور+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. یکن برص یتونست یم ؟یلعنت یبود مجبور: گفتم ادیفر با و دادم دست از را تحملم

 . ینخواست خودت تو! تو شیپ گشتم یم بر بچه نیا اوردن ایدن به از بعد من

 !باش آروم: گفت و گرفت را میبازو کالوس

 

 :گفتم کالوس به رو شد بهتر که حالم. دمیکش قیعم نفس چند و کردم پشت منید به

 

. یچیپ یم نسخه برام من مشورت بدون باشه آخرت بار و ببر اش خونه به رو اون _

 .کنم یتالف یجور نیا رو انمیاطراف یکارها که ستمین رحم یب قدر اون من

 

 کالوس و من قصر درون هیثان از یکسر در. رفتم برهوت درون ونیتلوز سمت به و

 ودب شده یماهگ شش دوران وارد ام بچه. رفتم باال یسخت به قصر یها پله از. بودم

 .رفتم یم راه یسخت به و

 

 اما بخوابم کردم یسع. دمیکش دراز تخت یرو و رفتم کالوس و من مشترک اتاق به

 .دمیکش سرم یرو را پتو و زدم غلت کالفه. بود دهیپر سرم از خواب

 

 !مدار سوال هی فقط. بشم استراحتت مزاحم خوام ینم: گفت که آمد کالوس یصدا

 .بفرما _

 ؟یکرد جادو چطور تو+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .نبود جا نیا که جا اون خب _

 .است شده طلسم جا نیا مثل هم زرد نیسرزم+ 

 واقعا؟: گفتم و نشستم عیسر

 . آره+ 

 کردم؟ جادو چطور من پس _

 ینک جادو یتون یم هم جا نیا نمیبب یکن اجرا ییجادو هی کن یسع. دونم ینم+ 

 !نه ای

 

 را دستانم و زدم انهیموذ یلبخند. کنم اجرا ییجادو چه که کردم فکر یکم

 .فرستادم کالوس سمت را یبزرگ آتش. گرفتم کالوس سمت نامحسوس

 

 فرو وارید و کرد برخورد سرش پشت وارید به آتش و داد یخال جا عیسر کالوس

 .کرد نگاه من به شده گرد یها چشم با کالوس. ختیر

 

 ؟یبکش و من یخواست یم: دیپرس اخم با

 حاال من طان،یش فرزند یآقا خب. دیارز یم امتحانش به: گفتم و زدم یچشمک

 کنم؟ کارتیچ نظرت به. دارم یول ،یچطور دونم یمن. دارم جادو

 ؟یبکن یکار دیبا مگه: گفتم تعجب با کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و کردم عادت جادو به من! تو طلسم بخاطر همش بودم دور جادو از ماه همه نیا _

 برام تو که یتیمحدود نیا. بود جادو قیطر از هم هام کردن عوض لباس یحت

 جادو که حاال. باشم داشته حد از شیب ودنب یعاد احساس شد باعث یکرد جادیا

 .رمیم جا نیا از دارم

 

 ییداص من ساعت میبگو تر راحت ای ساعتش ناگهان که بزند یحرف خواست کالوس

 شیها اخم و کرد روشن را ساعت صفحه عیسر کالوس. آورد در خطر زنگ هیشب

 . رفت فرو هم در شتریب لحظه به لحظه

 

 شده؟ یچ: دمیپرس

 .دهش برداشته جادو تیمحدود طلسم جادو، انجام یبرا تو یسع بخاطر مکن فکر+ 

 خب؟ _

 یها نیسرزم همه یبرا بلکه شده برداشته جا نیا و زرد نیسرزم یبرا تنها نه+ 

 .شده برداشته طلسم نیا من تسلط تحت

 .دمینفهم بازم خب _

 هام مندش نیبزرگتر ها نیسرزم نیا یتو من! شعوریب احمقِِ: گفت ادیفر با کالوس

 .کردن فرار و شدن آزاد ها اون همه تو بخاطر و کردم یزندان رو

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. ردمب یپ فاجعه عمق به و کردم فکر یکم. شد دیناپد کالوس هیثان از یکسر در و

 !!!نرساند آزار منید به توانست یم! چه من به اصال

 

 با. بود هالعاد فوق چه جادو که یوا. دمینوش و کردم ظاهر یآب وانیل جادو با

 .برد خوابم عیسر دفعه نیا و دمیکش دراز راحت الیخ

 

 

☆☆☆ 

 

 

 !بود سرم یباال لو. نشستم منگ و جیگ بدنم خوردن تکان حس با

 

 چته؟: گفتم اخم با

 .حاضره شام من، یبانو: لو

 ؟یچ که خب _

 .نیبخور شام ارباب با و نییپا نیایب+ 

 .رونیب برو. باشه _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 تمصور و دست به یآب و رفتم ییروشو به. رفت رونیب و گذاشت احترام عیسر لو

 !دارم جادو من افتاد ادمی که کنم شانه را میموها خواستم. زدم

 

 هنییآ یرو به رو. آوردم در ییبایز حالت به را میموها هیثان از یکسر در جادو با

 .شد اتاق وارد دوباره لو که کنم عوض هم را لباسم خواستم و زدم سوت خودم یبرا

 

 چته؟ باز: دمیپرس کالفه

 !من یبانو منتطرن ارباب: لو

 !گهید امیم االن خب _

 

 نمبدا خواست یم دلم. رفتم نییپا عیسر و شدم میها لباس کردن عوض الیخیب

 !است کرده چه آمده شیپ فاجعه با کالوس

 

 به اخم با کالوس. نشستم لیطو و بزرگ زیم پشت و شدم یخور غذا اتاق وارد

 و آورد آب پر یظرف یخدمتکار. بود شده رهیخ شیرو به رو یخال یذاغ ظرف

 . شستم را میها دست

 

 خبر؟ چه: دمیپرس

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 . کرد نگاه من به شده گرد یها چشم با و دیپر جا از ناگهان کالوس

 

 ؟یاومد یک: گفت و دیکش هم در را شیها اخم

 ؟یفکر تو انقدر چرا. گهید االن نیهم وا،: گفتم و بردم باال را میابرو یتا هی

 یدار انتظار یاورد بار به که یا فاجعه نیا وجود با: گفت و زد یپوزخند کالوس

  باشه؟ خوب حالم

 !یاریب در یباز سوپرمن ینکن یسع یتونست یم: گفتم و انداختم باال یا شانه

 

 دهعق انگار. کردم پر را میغذا ظرف جادو با کالوس یِعصبان چشمانِ مقابل عمد از

 .بود شده انباشته دلم در بدجور ماه شش نیا

 

 ؟یشکست رو طلسم چطور تو: دیپرس کالفه کالوس

 .دونم ینم _

 کرد؟ کمکت یکس+ 

 داشتم؟ یامداد یروین ابونیب اون یتو _

 هگید کنم یم یهرکار چرا ؟یکرد رو کار نیا چطور پس: گفت و زد ادیفر کالوس

 نداره؟ اثر روت یطلسم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !ختهیر فَرا یِروان. دمیپر جا از کالوس یناگهان ادیفر از

 

 که نیا مدو. ستاین لهیطو نجایا! یاخو اریب نییپا رو صدات که نیا اول: گفتم اخم با

 جادو چطور دونم ینم که گفتم هم من و یدیپرس هم آدم بچه نیع. دونمیچم

 ؟یکرد طلسم رو من تو مگه نداره؟ اثر من یرو یطلسم چه که نیا سوم. کردم

 

 :گفت یمتفکر افهیق با. زد اش چانه ریز و کرد قفل هم در دستش دو وسکال

 

 .کردم اجرا روت ازین مورد طلسم تا چند: کالوس

 مثال؟ _

 ره که نیا یکی. یکن یم کاریچ یدار تو بدونم باشم جا هر که یطلسم یکی+ 

 تو هک نیا یکی. بشم متوجه عیسر کرد دیتهد رو بچم یبیآس نیتر کوچک وقت

 تمخ رو ذره هی... خب... هم گهید یکی. یتون یم االن البته که یکن جادو ینتون

 !رفتن نیب از همه االن البته. ینکن فکر فرار به یلیخ که کردم کار

 

 هکرد طلسم کال را من. کردم یم نگاه کالوس به باز دهان و شده گرد یها چشم با

 .بودم شده طلسم مدت نیا همه کنم یم فکر که حاال بود؟

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بچه دانستم ینم من که یخطر. بروم وان درون بود کینزد یوقت همان مانند

 یادیز تالش کنون تا نکهیا ای. شد ظاهر مقابلم در عیسر او و کرد دیتهد را کالوس

 هک نیا و کنم جادو توانستم ینم که آن از تر واضح. ام نکرده نجایا از فرار یبرا

 .شد ور شعله وجودم در خشم ذره ذره. داشت نظر ریز مرا شهیهم اون

 

 ؟یکرد یغلط چه تو: گفتم و دمیکش غیج

 !بود ازین که ییکارها: گفت اخم با و دیپر جا از کالوس

 شکسته ها طلسم نیا همه که خوشحالم! طانیش فرزند جناب رمیم نجایا از من _

 . یگرفت یم یباز به رو من یچجور حاال تا نبود معلوم وگرنه. شد

 .بود بچم از محافظت یبرا همش. نکردم یادیز کار هم نیهمچ حاال+ 

 ؟یکرد کاریچ گهید: گفتم خشم با

 ردمک کار مخت رو ذره هی: گفت و کرد نگاه من یعصبان افهیق به لبخند با کالوس

 !یکن فراموش رو منید تر عیسر که

 

 ؟مدمآ کنار منید با عیسر قدر آن چطور من یراست. بود دهیچسب نیزم کف به فَکَم

 یزندگ راحت الیخ با اکنون چگونه داشتم دوست را منید عاشقانه انقدر که یمن

 :دمیپرس عیسر آمد ذهنم به که یسوال با کنم؟ یم

 

 ؟یکرد جادو هم رو منید _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 خودش یها حرف گفت بهت اون که ییها حرف! نه: گفت و دیکش یپوف کالوس

 .بود

 

 توق آن. بود کرده شیجادو الوسک کاش. گذاشتم دستانم یرو را سرم دانهیاُم نا

 اه فکر نیا تا دادم تکان را سرم. بود یم من با باز منید و بردم یم نیب از را جادو

 .کنم دور خود از را

 

 رسه؟ ینم ذهنت به یچیه: دیپرس کالوس

 ؟یچ مورد در: گفتم اخم با

 ؟یکرد جادو چطور که نیا+ 

 .نه _

 ؟یببر نیب از رو ها طلسم نیا یکرد یسع حاال تا+ 

 .شدم الیخیب اون از بعد یول آره، بودم جا نیا که لیاوا _

 ؟یشد الیخیب یک از قایدق+ 

 .ستین ادمی رو خشیتار. دونم ینم _

 ؟یبگ یتون ینم هم یبیتقر+ 

 .ودب ماهش سه کنم فکر. بود نشده بزرگ ادیز بچه نیا موقع اون: گفتم دیترد با

 !شیپ ماه سه بایتقر یعنی+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !بایتقر آره _

 

 غذا ریس دلِ کی یوقت. کردم شروع را خوردن غذا. رفت فرو فکر به کالوس

 :دیپرس کالوس ناگهان. بروم که شدم بلند خوردم

 

 ؟ینکرد افتیدر جادو پدرت از: کالوس

 ممکنه؟ یزیچ نیهمچ مگه اصال ؟یچ _

 ؟یبشکن رو من طلسم یتونست چطور پس: گفت کالفه کالوس

 .توهم یداد ریگ! بابا دونمیچم: گفتم تیعصبان با

 

 .زد لبخند کم کم بعد و شد رهیخ شکمم به کالوس

 

 داداچ؟ یزد یچ ؟یشد خل بازه؟ شتین چته: گفتم شده گرد یها چشم با

 !یکرد جادو چطور بدونم کنم فکر: گفت یینما دندان لبخند با کالوس

 ؟یچطور خب: گفتم اقیاشت با

 !بچه کمک با+ 

 هن؟ _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 که یجور قدرتمنده، یلیخ اون. داره و تو قدرت هم و من قدرت هم بچه نیا+ 

 .شکنه یم یراحت به رو من یها طلسم

 داده؟ انجام بچه نیا... و همشون... کارهارو نیا یگیم یعنی _

 .آره: گفت یخوشحال با کالوس

 به دینبا بچه نیا. خطرناکه یلیخ یعنی پس. قدرتمنده یلیخ نیا: گفتم یناراحت با

 !ادیب ایدن

 

 . آمد سمتم و شد بلند کالوس

 

. یبزن رو حرف نیا گهید بار کی یندار حق: گفت و گرفت مشت در را ام قهی

 ؟یدیفهم

 ؟یچ بزنه بیآس هم خودمون به بچه نیا اگه: گفتم حرص با

 .زنه ینم: گفت اخم با کالوس

 ؟یچ زد بیآس اگه: گفتم مُسِرانه

 ؟یفهم یم. ارمیب وجود به رو اون مجبورم: گفت و دیکش ادیفر سرم کالوس

 !مجبور

 ؟یمجبور چرا: گفتم تعجب با

 و احمق یزهایرا دریل شما یپا رو عمرم تمام که کارمیب انقدر من یکرد الیخ+ 

 بذارم؟ مزاحم بچه نیا



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چرا پس که نیا دوم! عمته ستم،ین من احمق نکهیا اول: گفتم شده گرد چشمان با

 ؟یکن یم رو کار نیا یدار

 !بگم تونم ینم: گفت عیسر بعد و شد رهیخ چشمانم در هیثان چند کالوس

 

 او یعنی زد؟ را ها حرف نیا کالوس چرا. شد خارج یناهارخور اتاق از سرعت به و

 آمدنش ایدن به یبرا همه نیا چرا پس د؟یایب وجود به بچه نیا خواهد ینم خودش

 کند؟ یم تالش

 

 در کالوس کار از سر دیبا! دانم ینم من که دارد وجود ییرازها که نیا مثل

 را الوسک دیشا. نباشد کالوس روش به بچه نیا تیترب به یازین واقعا دیشا. اورمیب

 .بردارد کارها نیا از دست که کنم یراض

 

 رفتم یم وقت آن. شدم یم رها بندش از من شد یم منصرف بچه نیا از او اگر

 انجام کنون تا که ییها حیتفر مهه. بردم یم لذت و گشتم یم را ایدن دور تا دور

 . کردم یم تجربه را دانشگاه و خواندم یم درس دیشا. دادم یم انجام ام، نداده

 

 بودم متنفر درس از همواره که آن با. بروم دانشگاه خواهد یم دلم چقدر که یوا

 هتل نیبهتر بروم، را ها یشهرباز نیبهتر توانستم یم. داشتم دوست را دانشگاه اما

 .بدبختم من قدر چه که یوا! یحیتفر یها مکان نیبهتر ،ها

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چه یآرزو که بود رفته ادمی کال. کردم فراموش را میاهایرو تمام مشکل همه نیا با

 االح اما. گرفت یم را میآرزوها انجام یجلو فقر قبال متاسفانه. داشتم را ییکارها

 .ام شده مشکل ریگ بانیگر ورم، غوطه ثروت در که

 

 دنبال به بروم شدم، راحت مزاحم بچه نیا و کالوس از که نیا محض به دیبا

 خوشبخت یپسر چیه با که ام دهیرس درک نیا به حاال خوشبختانه! میآرزوها

 وارس شاهزاده کی با توانم یم کردم یم فکر که بودم احمق قبال چقدر. شد نخواهم

 .شوم خوشبخت و کنم ازدواج دیسف اسب بر

 

 از یزیچ نه احمق، یالیل آن. است بهتر الیل از یلیخ نیکروال کنم، یم فکر که حاال

 دیبا که کرد یم فکر فقط! یزندگ تیواقع از یزیچ نه دانست یم کردن یزندگ

 .برسد یخوشبخت به تا کند ازدواج

 

 در هگون پرنسس یزندگ کی شود خارج یپدر خانه از که نیا محض به کرد یم فکر

 الیخ یزه یول. بود نخواهد تلخ کامش به وقت چیه گرید ایدن و است انتظارش

 !باطل

 

 یپدر خانه در که بود ییها وقت همان او یزندگ خوش اوقات تنها که دانست ینم

 در یناز دوستش با یزندگ مشکالت از فارغ که ییها وقت همان. برد یم سر به



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 در که ییها وقت همان. گذراندند یم خوش و بودند ولو تهران یها ابانیخ

 .بردند یم یواقع لذت یزندگ از و سوزاندند یم آتش مدرسه

 

 طهراب ریتقد دست. خورد سر چشمم گوشه از یاشک و بودم گذشته خاطرات در غرق

 جبورم ممکن شکل نیتر رحمانه یب به من که رساند ییجا به را دوست دو ما نیریش

 .دکر تلخ مانیهردو کام به را یزندگ حسادتش که یا یناز. شدم یناز کشتن به

 

 یحت که داشتم قرار ایدن از ییجا در بودم، گذرانده سر از که هرچه با من حاال

 هپنج و دست و طانیش کی با ازدواج. برسم جا نیا به که کردم ینم هم را فکرش

 .بود خودم خون از و خودم بچه که یقدرتمند موجود با کردن نرم

 

 یم شکل بدنم در بچه آن که نیا از. کنم انکار را خود یمادر مهر توانستم ینم

 بچه آن اگر. دمیترس یم بچه آن از یطرف از اما شدم یم لذت در غرق گرفت

 چه؟ کشاند یم ینابود به را ایدن کل واقعا اگر چه؟ شد یم هم خودم جان قاتل

 

 هک هاست ساعت شدم متوجه آمدم که خود به. بود گرفته درد فکر همه نیا از سرم

 . هستم فکر در غرق و نشسته یناهارخور یصندل یرو بر

 

 ادمی اما. ابدی آرامش ذهنم تا بسپارم استخر آب آغوش به را خود دادم حیترج

 .بروم استخر ای وان درون به دینبا بچه نیا بخاطر که آمد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 خدمتکاران به آن از قبل. افتادم راه به استخر طرف به و زدم ایدر به دل باالخره

. شدبا نداشته وجود عفونت امکان که کنند زیتم یحد به را راستخ آب که گفتم

 . نشد یراض دلم باز اما کردند، زیتم یخوب به را استخر خدمتکاران

 

 هر .پرداختم کردن شنا به راحت الیخ با و کردم زیتم را استخر بار کی هم جادو با

 تربه چیه از یول بود، سخت یبس یکار شکمم درون بچه آن با کردن شنا که چند

 !بود

 

 اسلب کی و گرفتم دوش. آمدم رونیب استخر از و شدم خسته کردم، شنا که یکم

 خوابمب کردم یسع و رفتم اتاقم به. داد یم نوازش را پوستم که دمیپوش نرم و ریحر

 .رفتم خواب به عیسر یلیخ خوشبختانه و. نمیبب را پدرم باز تا

 

☆☆☆ 

 

 

 که را پدرم و نشستم عیسر. هستم ام یپدر هخان در که دمیفهم نهیشوم یگرما از

 و دمیکش یقیعم نفس. دمیکش آغوش در بود، شیزانو یرو بر من سر شهیهم مثل

 .کردم میها هیر وارد را تنش عطر

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ...من. متاسفم منید بخاطر دخترکم،: گفت و کرد جدا مرا پدرم

 ریتقص .ستین تو ریتقص دونم یم. بابا ستین مهم: گفتم و دمیپر پدرم حرف وسط

 !بود اقتشیل یب خود

 !نیکروال: گفت ناباورانه پدرم

 بابا؟ جانم _

 ؟یزن یم حرف یجور نیا منید درباره: گفت رتیح با پدرم

 باشد، محکم کردم یم یسع که ییصدا با و دادم قورت را دهانم آب نامحسوس

 من ؟هبش یچ که رمیبگ بغل غم یزانو عمر آخر تا پدرجان؟ کنم کاریچ خب: گفتم

 بخاطر و کنم ظلم بچم و خودم به تونم ینم. باشم خودم فکر به دیبا. آدمم هم

 ه؟یبد کار نیا. کنم تلخ رو روزگارم منید

 کرف فقط. ستین یبد کار صد در صدر: گفت دیترد با و بست فرو را لبانش پدرم

 !یایب کنار باهاش یزود نیا به کردم ینم

 یم احترام یادیز بهش که نیا. داشتم دوست و منید فقط من: گفتم و زدم پوزخند

 آره، هک برداشت توهم خودش که نیا هم عاشقشم دیکن فکر شما شد باعث هم ذاشتم

 !هیپُخ چه

 رانتظا اصال... آخه یول یهست یعصبان دونم یم ن،یکروال: گفت تعجب با پدر

 !دار نگه احترام حداقل. یبزن حرف یجور نیا نداشتم

 احترام اسم به یزیچ شرف یب اون مگه احترام؟: گفتم و دمز یدار صدا پوزخند

 و من اقتیل اون! جان پدر یدار یانتظارات چه من از دارم؟ نگه من که داشت نگه



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یتح که قدرتمند زیرا دریل هی من و بود یچلفت پا و دست جادوگر هی اون. نداشت

 .ادیب بر پسش از تونه ینم هم طانیش فرزند

 

 خواست یم دلم واقع در. نزد یحرف گرید و کرد نگاه من به تریح با یگرام پدر

 نیا همه و بود جا نیا منید کاش. کنم یخال ها حرف نیا با را میها یناراحت تمام

 .کردم یم تف شیرو در را ها حرف

 

 را من دل او. بودم کرده شینگا ها احمق مانند من و بود زده را شیها حرف او

 نیزگیجا را یکس چه االن نبود معلوم او. بودم وردهخ غصه فقط من و بود شکسته

 . کردم یم هیگر همش من و بود کرده من

 

 کنار من یدور با خوب نمیب یم: گفت که دمیپر جا از آشنا یشخص یصدا با ناگهان

 !خوشحالم برات! یاومد

 

 وارید به و بود گرفته را بازوانش دستانش با. دمید را منید که برگشتم عیسر

 .داشت قرار قبل دفعه که بود ییجا همان. بود داده هیتک انهآشپزخ

 

 مهمه؟ برات مگه: گفتم و زدم پوزخند

 .بودم مجبور: گفت و انداخت ریز به سر منید



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ازهت یکرد گم میزندگ از رو گورت تو که حاال. خوشحالم: گفتم یبیعج آرامش با

 .بود میزندگ اشتباه نیبزرگتر تو با بودن دمیفهم تازه. خوشبختم چقدر دمیفهم

 ؟یمتنفر من از انقدر: گفت یدلخور نگاه با منید

 !متنفر از شتریب یلیخ: گفت و زدم زل چشمانش در

 کردنت ناراحت من قصد: گفت و فشرد را لبانش بعد اما خورد، جا یا لحظه منید

 .نبود

 !یکوکارین فرد چه! هه _

 ...شوهر تو ؟یکن ینم درک چرا: گفت ام ام با منید

 اون هیشب من یزندگ یکجا. دارم شوهر که درک به: گفتم و دمیپر حرفش انیم

 ه؟دار شون دوست ایدن هی شوهرشون و کردن ازدواج عالقه و عشق با که هییدخترا

 خوردم؟ گول من یدینفهم تو یعنی

 اب تونستم ینم من ،یباش نخورده چه یباش خورده گول چه: گفت و کرد اخم منید

 !یباش من با یتون ینم. یمادر هی االن تو! بفهم ن،یکروال. باشم تو

 !ننداز مینکبت یزندگ و من گردن کرده  ریگ گهید یکی شیپ دلت: گفتم حرص با

 ...اما دارم دوستت من. ستین یجور نیا: گفت و دیگز را لبش منید

 

 اردویتهد را انگشتم شد، تمام که ام خنده. ماند ناتمام حرفش که دادم سر قهقهه

 :گفتم و دادم تکان منید چشمان ابلمق

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هم هخرس خاله داشتن دوست از تو داشتن دوست. نکن نیتوه مقدس کلمه نیا به _

 !بدتره

 .کنم صحبت باره نیا در ومدمین من االن صورت هر در+ 

 مپدر و من خلوت یتو مزاحم مگس هی نیع ؟یکن یم یغلط چه جا نیا قایدق پس _

 .یپر یم

 زتا و. کردم ناراحتت اگه بخوام معذرت خواستم یم: گفت و ردفش را لبانش منید

 .کنم یخداحافظ

 !کم شرت اد،یز عزت! پسر گل یبابا: گفتم پوزخند با

 

 پدرم و نبود منید بعد یا لحظه. بست را چشمانش و انداخت ریز به سر منید

 رمپد کنار آرام. کرد یم نگاه من به غم با که کردم نگاه پدرم به. بود کنارم

 . نشستم

 

 ریسراز اشکانم و اوردمین طاقت. کرد نوازش را میموها و گرفت درآغوش مرا پدرم

 عنتل. بمانم یقو گذارد ینم که دل نیا به لعنت! من قرار یب دل نیا به لعنت. شد

 تا گذاشت یم و کرد یم نوازش را میموها آرام پدرم! ام شکسته و نازک دل به

 .شوم آرام و کنم هیگر

 

 یم سخت بهم جا اون. شتیپ امیب خوام یم من بابا،: گفتم و شدم جدا درمپ از

 .گذره



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اد؟یم بر من دست از یکار کنم؟ کاریچ: گفت غم با پدرم

 

 در. گرفت ام هیگر دوباره کند کمکم توانست ینم پدرم، یحت کس، چیه که نیا از

 ! یزندگ نیا به لعنت. کردم ناله و ختمیر اشک پدرم آغوش

 

 و همه ترسم، یم آن از که یا بچه وجود برادرم، و پدر از یدور ام، تهشکس دل

 یبرا تا ایگو. نشود تمام ها حاال حاال ام هیگر تا بود داده هم دست به دست همه

 و تسوخ یم هیگر از چشمانم. گرفت ینم آرام دلم کردم ینم هیگر مشکالتم تمام

 .بود شده سرخ

 

 

☆☆☆ 

 

 

 خورد شدت به اعصابم دمید قصر آن در را خود باز که نیا از. شدم داریب خواب از

 ارب بود، پشتم و کرد یم درکم یکم منید اگر. نداشتم را کس چیه حوصله. شد

 .شود مشکالتم یرو بر یمشکل نکهیا نه. شد یم تر سبک مشکالتم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کند آماده را ناهار زیم تا زدم صدا را لو. زدم صورتم و دست به یآب و شدم بلند

 !نبود کالوس. رفتم ناهار اتاق به لباسم کردم عوض از بعد

 

 دشمنان مشغول شدت به سرش آوردم شیپ شیبرا که یا فاجعه آن بعد از

 . انداخت یم زندان به دوباره را همه دیبا. بود فراوانش

 

 ترکم را او هرچه! بهتر. شود ینم شیدایپ نیسرزم نیا در ها هفته تا بودم مطمئن

 کار اتاق سمت به لقمه چند خوردن از بعد. رفتم ناهار اتاق به. رمت خوشحال نمیبب

 .افتادم راه به کالوس

 

 ارشک اتاق به تابحال. کند ام ییراهنما تا دمیپرس لو از و نبودم بلد را کارش اتاق

 ور به و در تالشم تمام! یخور ناهار اتاق در ای بودم خود اتاق در ای من. بودم نرفته

 .بود کالوس با نشدن

 

 هب و کردم مرخص را لو. میبود کالوس کار اتاق مقابل در لو و من آمدم که خود به

 .انداختم اتاق به یاجمال ینگاه و بستم سرم پشت را در. شدم اتاق وارد ییتنها

 !خانواده کی عکس از هفت در هفت ییتابلو با بزرگ یاتاق

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 همه. دادم صیتشخ ودب وحشتناک طانِیش همان عکس آن در که را کالوس صورت

 نگاه ودب ستادهیا ابهت با که نشاتیتر بزرگ به. داشتند وحشتناک یا افهیق آنها

 بود؟ طانیش خود او یعنی. کردم

 

 من و است طانیش کی فرزند کالوس کنم باور توانستم ینم راستش! مسخره چه! هه

 او انمتو ینم مثال من و است دهیناد که هستم یطانیش یخانوادگ عکس مقابل حاال

 . نمیبب را

 

 الیخیب! است ممکن ریغ طان؟یش خود وگرنه بود، طانیش خادمان فرزند او دیشا

 مداد چند جز و بود مرتب اریبس. رفتم کالوس زیم سمت به عیسر و شدم کردم فکر

 الوسک لیدل تا کنم دایپ یزیچ خواستم یم. نبود شیرو بر یگرید زیچ خودکار و

 .اورمیب در کارش از سر خواستم یم... میبگو تر راحت. مبفهم شیکارها یبرا را

 

 نیرتیو و ها کمد تمام. نکردم دایپ یزیچ اما کردم رو و ریز را مطالعه زیم یکشوها

 . افتمین یزیچ اما گشتم را همه و همه ش،یطانیش یها شنل کمد ها، قاب پشت ها،

 

 یداص که شوم خارج تاقا از خواستم. زدم کالوس مطالعه زیم به یلگد تیعصبان با

 زیم که دمید تعجب کمال در و مطالعه زیم سمت برگشتم. آمد سرم پشت از یزیچ

 . شود یم دهید نیزم یرو بر یدَر و رفته کنار مطالعه

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 مانند. کردم بازش اریبس زحمت با و رفتم نیزم کف درب سمت به یخوشحال با

 نییپا و گرفتم نرده از دست مآرا. داشت نیآهن یا پله راه که بود نیزم در یچاه

 . رفتم

 

 چند. بود مضحک و دار خنده واقعا برآمده و گنده شکم آن با من رفتن نییپا صحنه

 میپا ریز و بود ادیز تونل عمق. بودم دهینرس هنوز اما رفتم یم نییپا فقط قهیدق

 .شد ینم دهید

 

 شدم جدا پله راه از. گذاشتم نیزم یرو را میپا ن،یزم کردن لمس حس با باالخره

 یزیچ به میپا که رفتم جلو یکم. نمیبب را اطرافم یکیتار آن در کردم یسع و

 .خورد

 

 گاهن سرم یباال به. شد روشن خود به خود که برداشتم را نیزم یرو مشعل! مشعل

 ونلت درون توانستم باالخره و چرخاندم سر. بود معلوم ینوران یا رهیدا تنها. کردم

 .نمیبب را

 

 یم من به یحس اما بدهم ادامه راهم به خواست یم دلم. بود یطوالن اریبس یراه

 . نروم ییجا به امکانات بدون تجربه همه نیا از بعد که گفت

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 قاتا وارد و رفتم باال ها پله از عیسر. شد خاموش مشعل و انداختم نیزم را مشعل

 تمبس زحمت و زور هزار اب را در. رفت یم باال و نییپا ام نهیس قفسه جانیه از. شدم

 .شدم خارج اتاق از و

 

 اتاق وارد. رفتم کالوس و من مشترک اتاق به و دمیدو دمیند را یخدمتکار یوقت

 . دمیکش یم نفس تند تند و بودم کرده عرق. دمیکش یقیعم نفس شدم که

 

 نابط لباس، دست چند. کردم دایپ کمدم ته از بزرگ نسبتا یپشت کوله هی عیسر

 . چپاندم کوله درون چیساندو سه آب، یبطر 5 اسلحه، چاقو، محکم،

 

 ردمک فکر یکم ببرم؟ کالوس اتاق تا را کوله چگونه. بود دهیرس سخت مرحله حاال

 راحت المیخ. شوم ظاهر و بیغ راحت توانم یم! دارم جادو من... آمد ادمی که

 .بستم یاسب دم را میموها و کردم عوض جور و جمع لباس کی با را لباسم! شد

 

 اغسر به و شدم خارج اتاقم از. برگردم بعد یکم تا کردم میقا کمدم درون را کوله

 .داد یم را شام یغذا دستور و بود آشپزخانه درون لو. رفتم لو

 

 یم ن؟یاومد شما چرا من، یبانو: گفت و آمد سمتم به مهیسراس که کردم شیصدا

 .نیکن صدام نیتونست



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کجاست؟ کالوس: گفتم شیها پرت و چرت به توجه یب

 .من یبانو دانم ینم+ 

 ؟یدون ینم یچ یعنی _

 چیه ارباب من، یبانو خوام یم معذرت یلیخ: گفت و کرد یعذرخواه تند تند لو

 .رنیم کجا گنینم یکس به وقت

 !سرش تو خاک _

 !من یبانو عه+ 

 !خفه _

 

 یسع. استکج پرسمب کالوس از یپات تله با دیبا. برگشتم اتاقم به یحوصلگ یب با

 داریپد اش چهره که گشتم دنبالش به یکم. کنم تصور ذهنم در را اش چهره کردم

 .گشت

 

 ؟ییکجا کالوس: دمیپرس

 ؟یچ واسه: کالوس

 کجا؟ یرفت یکرد ول رو ت حامله زنِ _

 ؟یخوب: گفت شده گرد یها چشم با کالوس

 چطور؟. آره _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یشد گمتن دل االن: گفت و زد مرموزانه یلبخند کالوس

 مرگت؟ خبر یهست یگور کدوم. نشو پررو دمیم رو بت: گفتم و کردم اخم

 !تو گوه کردن پاک حال در: گفت سیف پوکر کالوس

 جانم؟: گفتم تعجب با

 .یکرد آزادشون تو که هستم ییهمونا ریدرگ خب+ 

 !ما واس ینش شاخ! ایافتاد راه توهم یول. آها _

 ؟یداشت باهام یکار حاال: گفت و زد لبخند کالوس

 ؟!یگرد یم بر یک بدونم خواستم فقط _

 تحمل قعمو اون تا! عشقم شتیپ گردم یم بر گهید هفته هی: گفت طنتیش با کالوس

 .کن

 !باو نخور گوه _

 

 مانداخت ام شانه بر را ام کوله. دارم وقت هفته کی تا! خوبه. کردم قطع رو ارتباط

 .شدم وارد و کردم باز را یمخف درب. رفتم کالوس کار اتاق به پورت تله با و

 

 از آرام آرام خودم آمد، افتادنش یصدا که بعد یکم. انداختم نییپا را ام کوله

 را ام کوله خاک. دادم رونیب را نفسم خورد نیزم به که میپا. رفتم نییپا ها پله

 .انداختم ام شانه بر را کوله و تکاندم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 به تمدس تا دادم حرکت نیزم یرو بر را دستانم کورکورانه. گشتم مشعل دنبال به

 .افتادم راه به. شد روشن خود به خود برداشتم که را مشعل. خورد مشعل

 

 یکیتار فقط میرو به رو. داشت سخت و یسنگ یوارید و بود یکوچک نسبتا تونل

 زن هم به حال و چندش جانداران تمام و مارمولک سوسک، موش،! یکیتار و بود

 . دخوردن یم چشم به

 

 شان همه که، نبودم سوسول من اما شدند، یم رد میپا یجلو از ها سوسک بار چند

 عیسر یرو شیپ و دنیدو مانه ترس. رفتم یم راه فقط قهیدق 2۱. کردم یم له پا با

 .شد یم

 

 هک تونل دهانه کینزد. کردم تند پا و شدم خوشحال. دمید ینور یکورسو باالخره

 تونل دهانه ز،یر یها خار و خشک یها چوب. وردخ چشمم به ینارنج ینور شدم

 پس به کردم شروع و! اوف. نبود معلوم آن رونیب که بودند پوشانده یحد به را

 .دادند یم خراش را دستم رحمانه یب که ییخارها زدن

 

 تنگ یحد به شدن خارج یبرا تونل دهانه. رفتم جلو و زدم کنار را خارها باالخره

 و دادم هل تونل تنگ سوراخ از را کوله. بکشم دراز شدم مجبور که شد کوچک و

 .شدم خارج زیخ نهیس خودم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. تادماف سرفه به و رفت میگلو به غبار و دود اما. دمیکش یقیعم نفس و شدم بلند

 و دمیکش غیج. فشرد خود به مرا شخص آن و رفتم فرو یشخص آغوش در ناگهان

 .بود شده دنمید مانع غبار و دود اما. نمیبب را شخص آن تا کردم باز را چشمانم

 

 !انسان اوممم،: گفت گوشم ریز که آمد شخص آن یصدا

 

 رزو اما. شوم رها دستانش حصار از تا کردم تقال بود؟ که نیا. شد گرد میها چشم

 ادمی دوباره که.بود شده خورد ام یناتوان نیا از اعصابم! کجا او زور و کجا من

 !دارم جادو من... افتاد

 

 نفس تند تند. کردم آزاد را خودم و دادم هول عقب به را شخص آن آب قدرت با

 هک دینکش یطول. رفتند میها شش درون که کردم حس را خاک یها ذره و دمیکش

 . افتادم سرفه به

 

 اطرافم از را خاک و گرد نیا همه باد قدرت با. گرفت حرصم غبار و دود همه نیا از

. مفرستاد باال یها ارتفاع به را خاک و گرد همه بعد و. مراند یمتر چند فاصله تا و

 .نمیبب را مرموز پسر آن خصوصا را اطرافم توانستم باالخره

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 رقف بر سوزان آفتاب. بود خشک درختان و زرد اهانیازگ پر که بودم ینیسرزم در

 زرد و ینارنج و قرمز یقصرها و خانه. کرد یم عرق شر شر بدنم و دیتاب یم سرم

 . خورد یم چشم به نیسرزم نیا یجا یجا در

 

 یبس پسر آن. برداشتم اطرافم منظره از چشم و آمدم خود به یا سرفه یصدا با

 گاهن او به و دادم باال را میابرو یتا کی. بود کالوس به هیشب یکم و افهیق خوش

 .کردم

 

 شد؟ تموم تون زدن دید: گفت شخندین با پسر آن

 ؟یدار یمشکل. عشقم آره: گفتم سیف پوکر

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا: گفت و برد بشیج در دست پسر آن

 !چه تو به: گفتم و کردم اخم

 یم کاریچ نیاطیش نیسرزم در حامله خانوم هی بدونم دینبا واقعا: گفت اخم با هم او

 کنه؟

 !نه _

 !بکشم حرف ازت گهید جور هی مجبورم وگرنه بگو خودت پس. بدونم که ازهین+ 

 .باو نخور گوه _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 به. دش دهیکش پسر آن توسط میبازو اما. بروم شیپ نیسرزم در که افتادم راه به

 او هک بزنم یحرف خواستم. کردم نگاه پسر آن به یدیشد اخم با و برگشتم عقب

 :گفت تر عیسر

 

 نیا دینبا تو ؟یخور یم یگوه چه جا نیا تو دارم؟ یشوخ باهات یکرد الیخ+ 

 .یباش جا

 تو صالا. نداره یربط تو به گفتم هم من: گفتم و دمیکش رونیب دستش از را میبازو

 بدم؟ پس جواب بهت دیبا من که یهست یک

 !نیسرزم نیا ی شاهزاده: گفت حرص با پسر آن

 ؟یشاهزادش تو که یِنیسرزم چه جا نیا اصال: گفتم اخم با

 یاشنب انطیش هی تو اگه ؟یاومد چطور پس کجاست؟ جا نیا یدون ینم تو یعنی+ 

 .یایب یتون ینم

 ؟یجد _

 ؟یاومد یراه چه از. آره+ 

 

 از دهانم تونل یخال یجا دنید با اما. دهم نشان را تونل تا چرخاندم را دستم

 .دمیند یتونل اما کردم نگاه را اطرافم. ماند باز تعجب

 

 ست؟ین چرا. اومدم تونل هی از من. بود جا نیا تونل هی: گفتم و شدم هول



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یاومد چرا: گفت کالفه پسر آن

 .رسه یم کجا به آخرش بدونم که شدم وکنجکاو دمید تونل هی _

 ؟یاومد کجا از+ 

 ارباب فقط. دونم ینم رو اسمش واال... نِیسرزم از. یپرس یم سوال چقدر! اَه _

 !کالوسِ اسمش جا اون

 وت. یاومد کجا از دمیفهم! من یخدا کالوس؟: گفت شده گرد یها چشم با پسر آن

 !یاومد راز یمخف نیسرزم از

 ؟یشناس یم و کالوس تو! جالب چه رازِ؟ اسمش _

 .شناسم یم که معلومه+ 

 ؟یدار ینسبت باهاش _

 چطور؟+ 

 . یدار شباهت بهش یلیخ آخه خب _

 هی ممکنه چطور... ضمن در. یشناس یم هم و من پس یبشناس رو کالوس اگه تو+ 

 بشناسه؟ رو کالوس انسان

 ؟یدار باهاش ینسبت چه ینگفت! گهید حاال خب _

 بگم؟ دیبا+ 

 !بگو بهم لطفا. هیک کالوس بفهمم که اومدم راه همه نیا من. گهید نکن تیاذ _

 ه؟یک کالوس یبدون یخوا یم چرا+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. خوام ینم که کنه یکار به مجبور رو من خواد یم. کرده ریاس رو من اون چون _

 .داره یا خواسته نیهمچ من از چرا بفهمم خوام یم

 داره؟ خواسته هی تو از کالوس:گفت و دیخند پسر آن

 چطور؟: گفتم و کردم اخم

 ؟!بخواد یزیچ جادوگر هی از ممکنه چطور کالوس آخه+ 

 !ستمین جادوگر من: گفتم اخم با

 ؟یکرد جادو چطور پس+ 

 .زمیرا دریل هی من: گفتم و کردم سیخ را لبم

 نا؟یا و نییزیرا همون. آهان+ 

 .آره _

 .یستین فیضع و عرضه یب نیهمچ پس! به به! به به+ 

 و فکرش یبخوا که هستم یزیچ اون از تر یقو یلیخ واقع در: گفتم و زدم پوزخند

 !یبکن

 یخوا یم آخرش ؟یچ حاال. دمیفهم خب، یلیخ: گفت یحوصلگ یب با پسر آن

 .شن ینم خوشحال جا نیا در تو وجود از نیاطیش ؟یکن کاریچ

 نم یبگ بهم اگه! یدون یم تو البته که. هیک کالوس بفهمم خوام یم فقط من _

 .رمیم یزود

 .بگو ؟یدار یسوال چه خب+ 

 ؟یدار کالوس با ینسبت چه تو _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !برادرمه اون! هه: گفت پوزخند با پسر آن

 ؟؟؟یچ: گفتم غیج با

 ؟یزن یم داد چرا چته؟: گفت و گذاشت شیها گوش یرو را دستانش پسر آن

 ؟یکالوس رادرب تو یعنی _

 .خب آره+ 

 هستن؟ هم اونا ؟یچ مامانت ؟یچ بابات _

 .آره+ 

 توعه؟ یبابا طانیش یعنی _

 گفته؟ بهت یمزخرفات نیهمچ یک: گفت و دیخند پسر آن

 !کالوس: گفتم دیترد با

 ش خانواده و طانیش. میهست خدمتگزارانش واقع در ما. گفته درست بایتقر خب+ 

 .ستنین دنید قابل ها انسان یبرا

 گفته؟ دروغ من به یعنی پس _

 بزرگ اون و میهست نیاطیش ما خب. مونه یم پدرمون مثل ما یبرا طانیش. نه+ 

 .طانهیش نیتر

 .پدرشه طانیش گفت اون یول. آها _

 .بذاره سرت سربه خواسته البد+ 

 .امانم در تو کنار در دونم یم. شد راحت المیخ حاال ه،یچ یدون یم _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چطور؟: گفت کالوس برادر

 .یکالوس برادر تو چون _

 . نزنم بیآس بهت شهینم لیدل خب+ 

 ه؟یچ اسمت... گمیم _

 !کارلوس+ 

 .ادیم کالوس اسم به _

 .کن گم رو گورت دادم رو سواالتت جواب که حاال+ 

 .کن صحبت درست داداشت زن با... یه: گفتم طنتیش با

 

 .زد یپوزخند کارلوس

 

 ؟یگفت یچ تو: گفت بتعج با و کرد اخم بعد اما

 .کن صحبت درست داداشت زن با گفتم _

 ه؟یچ منظورت+ 

 نگفته؟ بهتون کالوس مگه. کالوسه و من بچه بچه، نیا و کالوسم همسر من _

 !نه: گفت رتیح با کارلوس

 چرا؟: گفتم تعجب با

 .دونم ینم+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 او هب هیثان چند. کرد اخم و گرفت را سرش. برد شیموها انیم را دستانش کارلوس

 .دیرس یم نظر به یعصبان دایشد که کردم نگاه

 

 افتاده؟ یاتفاق: گفتم دیترد با

 .آره: کارلوس

 کنه؟ ازدواج من با کالوس که داره یاشکال چه مگه ؟یاتفاق چه _

 نیاطیش از ریغ یموجود هر با ازدواج: گفت و زد پوزخند کرد، من به رو کارلوس

 .ممنوعه

 کرد؟ ازدواج من با کالوس چرا پس واقعا؟: گفتم تعجب با

 !احمق ی پسره. دونمینم+ 

 به هم تو و گردم یم بر من. دهینرس آسمون به که نیزم شده؟ یچ مگه حاال _

 !که فهمه ینم یکس. یگینم یزیچ یکس

 کنم؟ یپوشون الف رو کالوس یکارها دیبا چرا: گفت پوزخند با کارلوس

 !برادرته اون خب: گفتم تعجب با

 نیع تو با البد. برده طانهیش یهرچ یآبرو کالوس واقعا: گفت و زد هقههق کارلوس

. ستنین بد واقعا نیاطیش! به به که یگفت خودت با هم تو و کرده رفتار ها فرشته

 نه؟. کنم یم رفتار خوب یلیخ تو با من یکن یم فکر که نهیهم یبرا

 ده؟ب تو نظر از ردهک رفتار خوب من با کالوس که نیا: گفتم شده گرد یها چشم با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 وصله وسکال نیاطیش کل نظر از بلکه من، نظر از تنها نه: گفت شخندین با کارلوس

 .هیچ واقعا ستین معلوم اون. ناجوره

 چطور؟: گفتم و کردم اخم

 هیما واقعا اون. کرد یم رفتار مزخرف و مهربون یها فرشته نیع یبچگ از اون+ 

 .شهیم طرد خونه از مطمئنم گهید حاال. ماعه خاندان کل یسرشکستگ

 چرا؟: گفتم رتیح با

 کرده؟ ازدواج تو با چرا ینگفت اصال. کرده ازدواج انسان هی با چون+ 

 

 حاال اما کردم آرامش احساس کارلوس کنار یا لحظه دیشا. داشتم یبد حس

 او. دمید یم را شرارت چشمانش عمق در. ستین کالوس مانند کارلوس دمیفهم

 !بود یواقع طانیش او. بود یدموجو بد واقعا

 

 !رمیم من. نداره یربط تو به: گفتم ام ام با

 

 در ام قهی و دهیکش میبازو ناگهان اما. شوم دور کارلوس از که افتادم راه به عیسر و

 . فشردم برهم را چشمانم و دمیکش یا خفه غیج. شد ریاس کارلوس دست

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. ینم برنده برگ تو ؟یبر ذارم یم یکرد الیخ: گفت نفرت از پر یلحن با کارلوس

 بهش یهرچ بسه بفهمه تا نهیبب رو کالوس گل دست احمقم پدر اون خواد یم دلم

 . هینچسب موجود چه بزرگش پسر بفهمه تا. داده دور

 

 مشت را دستانم و دمیکش نفس تند تند. کردم آزاد را خود و دادم هول را کارلوس

 اگر عمرا اش؟ خانواده نیب ن؟یاطیش نیب ببرد؟ خود با مرا خواست یم او. کردم

 !بروم

 

 ؟یببر رزو به رو من یتون یم یکرد الیخ! شعوریب پسره یکرد غلط: گفتم ادیفر با

 !یشینم من یجادو فیحر باش مطمئن یول. بفرما یدار رو زورم اگه

 کستش رو ما یتون ینم وقت چیه یول ،یبد شکست رو من یبتون تو دیشا: کارلوس

 !یبد

 

 در و زد یسوت کارلوس. بفهمم "ما" از را منظورش تا کردم نگاه کارلوس به اخم با

 ظاهر مقابلم در شان یطانیش یواقع چهره با کلیه یقو مرد ده هیثان از یکسر

 .شدند

 

 با من دنیدو اما. کردم دنیدو به شروع توان تمام با و انداختم نیزم را ام کوله

 پشت از میموها... ناگهان. بود چیه سرعت پر طانیش ده برابر در گنده شکم آن



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 شمانمچ. خورد فکم به یمشت که دمیکش غیج. افتادم نیزم به کمر با و شد دهیکش

 :گفت که آمد گوشم ریز کارلوس یصدا. بستم درد از را

 

 سقط بچت جا نیهم کنم یم یکار یکن فرار یبخوا گهید بار کی اگه: کارلوس

 ته؟یحال. بشه

 

 .آمد دبن نفسم ترس از

 

 ته؟یحال: گفت ادیفر با کارلوس

 

 انطیش چند. کند میرها شد یراض کارلوس تا دادم تکان تند تند را سرم ترس از

 یراب فرستادم لعنت خود به دل در. دندیکش نیزم یرو را من و گرفتند را بغلم ریز

 .ختندیر نییپا اشکانم! موقعم یب و جا یب یفضول

 

 لگد. آمد جلو و دیفهم کارلوس. کنم اجرا ییدوجا که کردم آماده را دستانم

 دانم ینم. ردیبگ من از را ام بچه واقعا بخواهد نکند دمیترس. دمیکش غیج و پراندم

 .شدم فیضع آمد وسط که ام بچه یپا چرا

 

 .ندارم تیکار که ینخور گوه اگه. گهید شو خفه: گفت ادیفر با کارلوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یلعنت یخوا یم جونم از یچ _

 یم دلم و متنفرم کالوس از درسته: گفت و چرخاند کاسه در را چشمانش کارلوس

 تیکار داره و طانیش هی خون بچت و یا حامله چون یول بچشم، رو تو خواد

 خوبه؟. کنم یم نظر صرف بهت کردن تجاوز از یایب راه باهام اگه. ندارم

 

 طانیش کی از او. کردم نگاه مقابلم یپروا یب پسر به هراسان و شده گرد چشمان با

  د؟یبگو یزیچ نیهمچ برادرش همسر به توانست یم چگونه. بود بدتر هم

 

 ها آن از من! طانیش چند ها آن و زمیرا دریل کی من. دیجوش وجودم در خشم

 هانتا من به بگذارم دینبا. رمیبگ کم دست را خود دینبا! تر یقو یلیخ! ترم یقو

 .کنند

 

 مقابل و تکاندم را خود. شدم بلند و کردم راحت نطایش دو آن حصار از را دستانم

 :گفتم پوزخند با. ستادمیا کارلوس

 

 . کنم یم دعوت تن به تن مبارزه هی به رو تو من _

 ؟یکرد دایپ جرعت هوی چطور: گفت و دیخند کارلوس

 !ستمین تنها من چون _

 چطور؟+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !گهید گهید: گفتم و دادم باال را ابروانم

 .کنم ینم مبارزه تن به تن من صورت هر در+ 

 !درک به _

 

. افتادم راه به و دمیپوش را ام کوله. کردم ظاهر ام کوله کنار در و بیغ را خود

 شتم دستان و سرخ چشمان با کارلوس. ستادمیا مقابلم در یخاک و گرد با ناگهان

 .بود ستادهیا مقابلم کرده

 

 جناب؟ امرتون: گفتم و زدم پوزخند

 دارم؟ یشوخ باهات یکرد الیخ: گفت ادیفر با کارلوس

 چطور؟: گفتم و کردم سیخ را لبم

 یعنی ا،یب باهام گمیم یوقت: گفت زد، یم نفس نفس خشم از که یحال در کارلوس

 .ایب باهام

 .امینم هم یبد جر خودتو. امینم باهات من خب _

 

 بود یعصبان یحد به. بزند رونیب کارلوس ینیب از دود که است االن کردم احساس

 !داشت وجود اش یناگهان انفجار امکان که

 

 !دشیریبگ: گفت ادیفر با کارلوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ابربر صدها قدرتم فرزند نیا کمک با بودم مطمئن. گذاشتم شکمم یرو را دستم

 برسند من به که نیا از قبل را، ارانشی ده هر آتش با و زدم یپوزخند. است شده

 !شدند خاکستر همه ارانشی. بود هماند باز تعجب از دهانش کارلوس.زدم آتش

 

 ن؟یهم: گفتم پوزخند همان با

 

 با و دادم یخال جا عیسر. شد ور حمله سمتم به بود، یعصبان شدت به که کارلوس

 داد یصدا که کنم پرتاب سمتش به آتش خواستم. راندم عقب را او آب قدرت

 :گفت که کرد متوقف مرا یشخص

 

 خبره؟ چه جا نیا... : 

 

 مخش با مسن نسبتا یمرد دمید که میبرگشت صدا سمت به هردو رلوسکا و من

 .بود ستادهیا

 

 !پدر: کرد زمزمه کارلوس

 

 ! بود افهیق خوش هم او. کردم نگاه کارلوس و کالوس پدر به تعجب با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 خبره؟ چه جا نیا گمیم بهت: گفت کالوس پدر

 درپ کنم یم رضع سالم: گفتم و رفتم جلو کارلوس ی زده حرص چشمان مقابل در

 !جان

 

 کهت بود ممکن هستم که دیفهم یم اگر. گرفت ام خنده ام ینیریخودش از هم خودم

 ملالع عکس نمیبب تا دارم وجود من بفهمند ها آن خواست یم دلم اما! کند ام تکه

 . ستیچ شان

 

 دلم بود هرچه! چرا دانم ینم. کنم تیاذ را کالوس یکم خواست یم دلم هم دیشا

 نیا هم دیشا... نبودم من فقط هم دیشا. دارم وجود من بدانند ها آن تخواس یم

 وجود از پدرش خانواده داشت دوست که بود شکمم در یِقو العاده فوق بچه افکار

 .باشند آگاه او

 

 ؟یهست گهید تو: گفت)!(  جان پدر

 !کالوس همسر: گفتم یظاهر کامال نفس به اعتماد با

 

 و دیکش بو یکم. شد کمینزد و کرد نگاه من به اخم با .شد گرد شیها چشم جان پدر

 .رفت هم در شدت به شیها اخم بعد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ؟یانسان هی تو: گفت و زد نعره

 دریل کی من نه،: گفتم کردم، یم کنترل را لرزانم یصدا یسخت به که یحال در

 !زمیرا

 ! عورشیب احمقِ پسره. کنم یم کهیت کهیت رو تو من کالوس: داد ادامه نعره همان با

 ...که داره یاشکال چه جان، پدر: گفتم ترس با

 

 در و داد فشار را میگلو. ماند ناتمام حرفم دیچیپ میگلو دور که جان پدر دست با

 :گفت صورتم یسانت کی فاصله

 

 نیا اصال! ریش دهن تو یاومد که یفهم ینم تو انگار داره؟ یاشکال چه: جان پدر

 ها؟ ؟یکن یم یغلط چه جا

 

 را یعملال عکس چیه توان و رفت یم یکبود به رو صورتم. بود شده بسته تنفسم راه

 .فتندیب هم یرو چشمانم که بود کینزد و کردم ضعف. نداشتم

 

 عقب به شدت به کالوس پدر و شد خارج من دستان از آب قدرت... ناگهان اما

 . شدم بیغ نیسرزم آن از و دیچسب دستم به ام کوله. شد پرتاب

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 دمیفهمن قیدق هم هنوز. ببلعم میها هیر به را هوا کردم یسع و دمیکش نفس ندت تند

 تونل بازِ دربِ یرو به رو و کالوس اتاق در دمید که کردم بلند را سرم. شد چه که

 !ماند باز تعجب از دهانم. هستم

 

 پدر یکس چه پس نکردم، جادو یبرا یتالش که من ام؟ آمده جا نیا چگونه من

 باشد؟ کالوس محافظت طلسم نکند آورد؟ جا نیا به را من و راند قبع را کالوس

 !نه نه

 

 پدر یکس چه پس نکردم، جادو یبرا یتالش که من ام؟ آمده جا نیا چگونه من

 باشد؟ کالوس محافظت طلسم نکند آورد؟ جا نیا به را من و راند عقب را کالوس

 !نه نه

 

 هبچ نیا یجادو نکند... نکند چه؟ پس. اند شده شکسته همه کالوس یها طلسم

 اریبس او... او! من یخدا باشند؟ بچه کار کارها، نیا همه است ممکن یعنی باشد؟

 . است قدرتمند

 

 یها چشم با که در چارچوب در کالوس دنید با شد، باز اتاق درب لحظه همان

 سرم به یخاک چه حاال. دمیکش ینیه کرد، یم نگاه تونل درب و من به شده گرد

 زم؟یرب

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بازه؟ چرا در اون ؟یکن یم کاریچ جا نیا تو: گفت تیعصبان با کالوس

 ...من... امم... من _

 ؟یرفت تونل داخل تو: گفت ادیفر با کالوس

 نجکاوک فقط. نداشتم یفوضول قصد. خوام یم معذرت یلیخ یلیخ: گفتم تند تند

 ...یمنظور کن باور! کالوس دیببخش. شدم

 ؟یرفت تونل داخل گمیم: گفت و دیپر حرفم انیم کالوس

 .آره... آ: گفتم ام ام با

 ؟یدیرس آخرش به: گفت و شد زیت چشمانش کالوس

 .آره _

 ؟یرفت نیاطیش نیسرزم به: گفت رتیح با کالوس

 .آره: گفتم آمد، یم چاه ته از که ییصدا با و انداختم نییپا سر

 د؟ید رو تو هم یکس: گفت ادیفر با و رفت یسرخ به رو کالوس صورت

 .آره _

 ؟یک+ 

 .برادرت و پدر _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چرا که فرستادم لعنت خود به. کرد نگاه من به باز دهان با. برد ماتش کالوس

 هچ کالوس حال. هستم یکس چه گفتم پدرشان و کارلوس به چرا. رفتم تونل داخل

 کند؟

 

 یا فاجعه چه یدون یم ؟یکرد کاریچ تو! احمق ی دختره: گفت و زد نعره کالوس

 ؟یاورد بار به

 ادهخانو نیسرزم جا اون دونستم ینم من. خوام یم معذرت یلیخ: گفتم استرس با

 .توعه

 

 لمد. بود گرفته سردرد ادیز زدن داد و تیعصبان از. فشرد محکم را سرش کالوس

 !ام اوردهین سرش کنون تا که ییبالها چه. سوخت یم شیبرا

 

 یزیار دریل نیتر یچلفت پا و دست و نیتر احمق تو: گفت من به رو خشم با کالوس

 . دمید که یهست

 

 قانون چرا او اصال. ندارد را من به نیتوه حق او باشد چه هر. برخورد غرورم به

 نیا شتریب کرده؟ یمخف اش خانواده از چرا کرده؟ ازدواج من با چرا کرده؟ یشکن

 !من نه است خودش ریتقص ماجرا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 به و تونل داخل اجازه یب من دونم یم! نرو جلوتر حدت از گهید: گفتم اخم با

 یعذرخداه چندبار االن تا و کردم یاشتباه کار دونم یم رفتم، نیاطیش نیسرزم

 لمشک نیا االن یکرد ینم یشکن قانون و بود یم درست کارت اگه تو یول. کردم

 همه ؟یکرد یشکن قانون چرا ؟یکرد ازدواج من با چرا اصال. اومد ینم شیپ برات

 .خودته ریتقص ها نیا

 مربوط هتب که یکار یتو تو که منه ریتقص منه؟ ریتقص: گفت منقبض فک با کالوس

 ؟یکش یم سرک ستین

 شدم؟ ریاس چرا بدونم دینبا. توهم ریاس جا نیا من _

 !هیکاف یبد انجام رو ت فهیوظ فقط تو. ستین یازین! نه: گفت ادیفر با کالوس

 ی فهیظو نیا ارم؟یب ایدن به رو تو بچه که منه فهیوظ: گفت و زدم پوزخند یناباور با

 و رفتم جا نیا از یوقت! بزنه سرت به ناجور فکر تو شده باعث من یمهربون منه؟

 یفهم یم وقت اون بخوره، بچم به انگشتت یحت ندادم اجازه یوقت برنگشتم، گهید

 !خر کهیمرت. هیک دست ایدن

 

 یرازها دنیفهم. کردم ظاهر پدرم خانه در و بیغ را خود هیثان از یکسر در و

 .است شده گرفته من از که یشیآسا و هستم من مهم! درک به کالوس

 

 منگذار و زمیبر شیپا به را ام یزندگ تمام دیبا حاال که یفرزند و هستم من مهم

 . کند استفاده سوء او از ای بزند بیآس آن به کالوس

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اتاقم سمت به و برداشتم قدم! است ام یزندگ تمام که فرزندم و هستم من مهم

 و سر هب یدست اول خواستم یم. نگشتم مانند کاخ خانه آن در پدرم دنبال به. رفتم

 !بروم پدرم سراغ به بعد بکشم میرو

 

 یخوب به را خود. شدم حمام وارد عیسر و آوردم در را میها لباس رفتم که اتاقم به

 .زدم گره و دمیچیپ بدنم دور را حوله. آمدم رونیب و شستم

 

 بنفشم یموها به یرنگ یآب تل. دمیکش سشوار را میموها و نشستم شمیآرا زیم یرو

 . نبود ام اندازه میها لباس از کدام چیه. رفتم کمدم سراغ به. زدم

 

 متر ندچ کردم نگاه که پنجره از. برداشتم را رنگم یآب گشاد و یپشم بلوز حایترج

 چیه یبند فصل راز نیسرزم در. بود زمستان صلف که نیا مثل. بود آمده برف

 !بود بهار شهیهم. نداشت ییمعنا

 

 رژ یکم. کردم رنگ پر را بنفشم یها الک. دمیپوش هم را بنفشم یمعمول شلوار

 !بود ییبایز ست. کردم نگاه خود به نهیآ در و دمیمال لبانم به یکالباس

 

 درمپ اتاق درب. بود شده تنگ دایشد شیبرا دلم. افتادم راه به پدرم اتاق سمت به

 . دمید مطالعه حال در و زیم پشت را او که کردم باز را



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 با بعد و کرد نگاه من به باز دهان با یا لحظه. برگشت سمتم به پدر در یصدا با

 . گذاشت اش نهیس بر را سرم و دیکش آغوش در مرا محکم. آمد سمتم به شوق

 

 رد ابد تا و شود متوقف زمان خواست یم دلم. شردمف خود به را او و افتادم هیگر به

 قربان و دیبوس یم را ام یشانیپ هم پدرم. بمانم پدرم تیامن و آرامش پر آغوش

 . رفت یم ام صدقه

 

 ؟یاومد چطور تو: دیپرس و کرد جدا مرا پدر

 .بچه نیا کمک با _

 چطور؟+ 

 برابر نیچند من ییجادو یها قدرت شده یماهگ شش وارد بچه نیا یوقت از _

 . بشکونم رو کالوس یها طلسم تونستم راحت یلیخ. شده

 .دبو شده تنگ برات هممون دل. ییجا نیا که خوشحالم: گفت یخوشحال با پدرم 

 !طور نیهم منم _

 

 رد خشم نینگ دنید با. شد انینما در چارچوب در نینگ و باز اتاق درب موقع همان

 کرد؟ یم چه من خانه در و جا نیا یضعو انتکارِیخ آن! شد ور شعله وجودم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 تو؟: گفتم غیج با

 

 تقدر با. کوباندم وارید به را او و دمیچسب را شیگلو. شدم ور حمله سمتش به و

 تشصور و فک به هم سر پشت و چسباندم وارید به فشار با را شیپاها و دستان آب

 .زدم یم مشت

 

 تک خواست یم دلم که ودمب متنفر انتکاریخ یها حاکم گرید و او از یحد به

 .ندک جدا مرا کرد یسع و دیکش را میبازو عیسر پدرم. کنم تکه تکه را تکشان

 

 .بکشم رو یعوض خائنِ نیا دیبا من! کن ولم: گفتم ادیفر با

 .میدیبخش رو اون ما! کن بس نیکروال: گفت تیعصبان با پدرم

 !دمشینبخش من یول: گفتم ادیفر با

 

 شدم هدیکوب وارید به. راند عقب به اشعه با مرا و کرد اجرا ییجادو یسخت به نینگ

 . دیجوش درونم در خشم. شد ختهیر فرو خانه وارید و

 

 ما یصدا و سر از. گرفت را میجلو یسخت به پدرم که بردم ورشی نینگ سمت به

 .بودند آمده پدرم کار اتاقِ به ها حاکم همه

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 آن همه دادند، یم جولون من یپدر خانه در وقت همه نیا ها آن همه

 یالخس زنده زنده مرا خواستند یم بکشند، مرا بچه خواستند یم که ییانتکارهایخ

 .کنند

 

 راه جا نیا را ها آن چگونه من پدر هستند؟ من پدر خانه در و جا، نیا ها آن حاال

 بود؟ نگرفته مرا انتقام چرا بود؟ گذشته ها آن از چگونه بود؟ داده

 

 ؟یاومد چطور تو ن،یکروال: گفت یرناباو با یویا

 خودم؟ خونه برگشتم نیناراحت ه؟یچ: گفتم نفرت با

 !باش آروم نیکروال: گفت و گذاشت شیپ پا یمهربان با مینس

 و نید یم جولون جا نیا یعوض یانتکارهایخ شما باشم؟ آروم: گفتم و زدم غیج

 باشم؟ آروم دیبا من

 یمن یعنی ؟یدار نگه رو ها اون یتونست چطور تو: گفتم و دمیچرخ پدرم سمت به

 ارن؟یب بچم و من سر ییبال چه خواستن یم ها اون یدون

 .شون دمیبخش هم من! نیکروال کردن اشتباه ها اون: گفت اخم با پدرم

 یب نیا با هنوز اصال شون؟ دمیبخش من یبود مطمئن ؟یچ من: گفتم یناباور با

 ن؟شو ببخشم بخوام که اومدم کنار شون یرحم

 !رینگ سخت نیکروال: داشت،گفت من کردن یراض در یسع که یلحن با پدرم

 ها؟ اون پدر ای یمن پدر تو: گفتم و زدم پوزخند پدرم به رو



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 به رنهوگ دیباش ها حاکم جلسه اتاق در قهیدق پنج از کمتر در: گفتم ها حاکم به رو و

 !دیش یم اعدام زیرا دریل فرمان از یچیسرپ یبرا خودم دست

 

 درون و کردم بیغ ها حاکم هراسان چشمان مقابل در را خودم هیثان از یکسر در

 .چرخاندم سر یخدمتکار غیج با. شدم ظاهر قصرم

 

 ن؟یکن یم کاریچ جا نیا شما... من یبانو: گفت شده گرد چشمان با خدمتکار

 ...شما

 

. تذاشگ دهانش بر را دستش و شد باز دهانش افتاد ام برآمده شکم به که چشمش

 .زدم آتش را او و دمیکش یپوف

 

 یکس گوش به دادش و غیج یصدا تا کردم درست خاک از یا استوانه را دورش

 ! بود رازم نرفتن لو یبرا راه تنها نیا. نرسد

 

 یمینس با. ماند لباس تکه چند و خدمتکار خاکستر که کردم دیناپد را خاک استوانه

 .کردم دور قصر از را ها آن

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یپوف. نباشد معلوم شکمم تا دمیچیپ خود دور و ظاهر یا یپشم و میضخ شنل

 !بودند ها حاکم همه. شدم جلسه اتاق وارد و دمیکش

 

 هب را انگشتم که کند باز دهان خواست یویا. نشستم زیم پشت و زدم یپوزخند

 . شد ساکت و فشرد برهم را لبانش. گذاشتم لبم بر سکوت عالمت

 

 نیمچه تو ز،یرا واتر نیسرزم حاکم ،یویا: گفتم تمام تیدج با و کردم سیخ را لبم

 .یشیم تبرعه پس ،یبود زندان تو همش واقع در. ینکرد یبد کار

 کلود نیسرزم حاکم م،ینس تو و: دادم ادامه اخم با که بزند یحرف خواست یویا

 شدن، تبرعه عالوه به یبد نجات رو من جون یکرد یسع واقع در تو چون ز،یرا

 زیرا ردیل به انتیخ جرم به تو ز،یرا لیسو نیسرزم حاکم سوالن،. یریگ یم پاداش

 محاک شعله، و یمرکز نیسرزم حاکم سارا، با. یشیم محکوم حبس به عمر آخر تا

 . هستم هم زیرا ریفا نیسرزم

 آبتاب، نیسرزم حاکم ن،ینگ تو و! هیکاف: گفتم تحکم با که اعتراض، به کردند شروع

! یبود تو نقشه نیا تمام رهبر و زیر طرح چون کنم؛ اعدامت دخوا یم دلم یلیخ

 و یمعمول حبس نه اما. یشیم حبس هم تو بشم معروف یرحم یب به ممکنه چون اما

 !زندان در حبس ه،یبق مثل خودت قصر در

 یول. ارمد قبول م،یکرد اشتباه ما. هیکاف نیکروال!کن بس: گفت اعتراض با نینگ

 .هیانصاف یب تو حکم نیا

  ؟یدار اطاعت جز یا گهید چاره: گفتم پوزخند با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ...کالوس عاشق فقط من ن،یکروال: گفت و فشرد را لبانش نینگ

 عنایی.م تمام به احمق هی تو! ارین رو همسرم اسم: گفتم خشم با و دمیپر حرفش انیم

 

 و کردم بیغ قصرشان درون را شعله و سوالن سارا،. کردم بیغ را ها آن بشکن با

 پاداش .فرستادم قصرشان به زین را یویا و مینس. انداختم زندان درون زین را نینگ

 !بعد یبرا بماند مینس

 

 اتاق درب. افتادم راه است، آن درون رضایعل بودم مطمئن که کارم اتاق سمت به

 فرو برگه یکل درون سرش. نشاندم لب بر یلبخند رضایعل دنید با و کردم باز را

 .بود رفته

 

 زمزمه و دیپر جا از دید که مرا. کرد بلند را سرش رضایعل در شدن باز یاصد با

 .کردم تند پا سمتش به هم من. کرد تند پا سمتم به! "الیل": کرد

 

 یعس. فشرد خود به مرا هم رضایعل. دمیکش آغوش در را رضایعل میدیرس که هم به

 . تخیر فرو چشمانم از اشک قطره چند. بود سخت اما کنم کنترل را ام هیگر کردم

 

 .بود شده تنگ برات دلم رضا،یعل: گفتم و کردم پاک را اشکانم

  ؟یاومد چطور. هم من: گفت بغض با رضایعل



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .بچم کمک با+ 

 !کشمش یم حرومزاده، اون: گفت و کرد نگاه شکمم به اخم با رضایعل

 .نکن تیاذ و خودت. نداره دهیفا: گفتم و زدم پوزخند

 ؟یبر ینم نیب از رو بچه نیا چرا: گفت غضب و اخم با رضایعل

 !بچمه اون. دارم دوستش خب: گفتم بهت با

 .کنه نابود رو ایدن کل ممکنه و+ 

 و دارم دوسش من. پره ها حرف نیا از گوشم! کن بس رضایعل: گفتم یکالفگ با

 .دارم یم نگهش

 !یدون یم خودت هرجور: گفت و انداخت باال شانه رضایعل

 .نبودم وقته یلیخ ن؟یسرزم هفت زا خبر چه خب _

 و باشم جا نیا دینبا من که نیا به نسبت ییها یتینارضا هی البته. آرومه یچ همه+ 

 کجا ها حاکم یراست. کردم درست رو همش یول داشته وجود هستن کجا ها حاکم

 هستن؟

 ؟یدون ینم تو: گفتم و زدم پوزخند

 . نبود تو پدر خونه که بود شیپ هفته کی گرفتم خبر ازشون که یبار نیآخر+ 

 یاضاف یها غلط بخاطر و جا نیا شون اوردم من یول. بودن جا اون هم امروز تا _

 .کردم شون هیتنب شون

 چطور؟+ 

 بکشن؟ رو من بچه خواستن یم ها اون یدون ینم مگه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 خب؟+ 

 .زندان انداختم مینس و یویا از ریغ هارو اون هم من _

 چرا؟ ؟یچ: گفت تعجب با رضایعل

 .بهتره جور نیا _

 ؟یکرد شون نیگزیجا رو یکس+ 

 !کنم ینم و نه، _

 چرا؟+ 

 تازه. نیاضاف ها حاکم نیا. امیم بر نیسرزم هفت نیا پس از ییتنها به خودم _

 .هستن هم یویا و مینس ستم،ین تنها خوبه

 ه؟یچ بچت اسم... یراست. یدون یم خودت هرجور: گفت و دیکش یپوف رضایعل

 

 پسر؟ ای است دختر اصال. نبود ذهنم در اصال بچه نیا یبرا گذاشتن اسم. کردم هنگ

 ! دار خنده چه! هه

 

 در چهب نیا به کردن فکر بود کالوس و اسارت و منید ریدرگ ذهنم تمام که یوقت تا

 و.بفهمم را  تیجنس حداقل که بروم شگاهیآزما کی سراغ دیبا. نبود ذهنم

 

 یحساب و درست شیآزما هی دیبا. هیچ تشیجنس دونم ینم اصال: گفتم رضایعل به رو

 .نه ای سالمه اصال بفهمم که بدم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کن یزندگ یعاد مردم نیب برو خودت و کن آزاد رو ها حاکم نظرم به: رضایعل

 .کنم ینم آزاد رو نینگ کنم آزاد رو ها حاکم هم اگه _

 تا یبر جا نیا از ترزود کنم یم شنهادیپ بهت. کنم یم پر رو نینگ یجا خودم من+ 

 .دهیند وضع نیا با رو تو یکس

 رو نم افتاد یاتفاق اگه! نینگ از ریغ کن آزاد رو همه: گفتم و کردم نگاه شکمم به

 .رفتم طانیش فرزند با مبارزه یبرا بگو هیبق به. امیب عیسر تا کن خبر

 . باشه+ 

 

 خانه از و دمیپوش یگشاد لباس زود. کردم ظاهر پدرم خانه در و بیغ را خود

 .بخرم هم یحاملگ لباس دست چند دیبا. شدم خارج

 

 شگاهیآزما به تا رفتم راه آرام آرام. گرفتم شیپ در را یخصوص شگاهیآزما کی راه

 مو دختر کی خواست یم دلم! ستیچ بچه تیجنس بفهمم داشتم عجله. دمیرس

 . باشد ییطال

 

 نبوها به. گرفتم نوبت و رفتم یشمن سراغ به. زد یم تند تند قلبم ادیز جانیه از

 یول. داد ینم را ماندن صف در طاقت من صبر. دمیکش یآه و کردم نگاه تیجمع

 کنم؟ چه

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .شدم شیآزما اتاق وارد جانیه با. دیرس فرا نوبتم تا شدم معطل ساعت دو حدود

 را هبچ و شکمم درون دستگاه از استفاده با. آمد سرم یباال دیسف روپوش با یزن

 .دمید

 

 که شیآزما. کردم نگاه دستگاه درون ی شده کامل بایتقر بچه به مادرانه یشوق با

 ار شیآزما جواب تا ماندم منتطر. رفتم رونیب و شدم بلند تخت یرو از شد تمام

 . بدهند

 

 اسمتون؟ خانوم، سالم: گفت و آمد سمتم به یپرستار بعد یکم

 .جاناتان نیکروال _

 هستن؟ کجا همسرتون+ 

 !کار سر... اممم _

 ن؟یاومد تنها خودتون یعنی+ 

 .آره _

 . شتونیآزما جواب نمیا: گفت و کرد میپا تا سر به ینگاه پرستار

 یبگ یتون یم: گفتم آن به کردن نگاه بدون و گرفتم پرستار دست از را یا برگه

 ه؟یچ شیآزما جهینت

 .سالمه کامال بچتون: گفت و خواند را آن گرفت، من از را برگه پرستار

 ه؟یچ تشیجنس: گفتم عجله با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !دختره+ 

 

 یکل از عدب و گرفتم پرستار دست از دوباره را برگه. نشست صورتم یپهنا بر یلبخند

 از ینوجوان از. است دختر که بودم خوشحال. افتادم راه به ام خانه سمت به تشکر

 .آمد یم بدم پسر بچه

 

 مان خانه کینزد و کوچه ته در ییصدا و سر شدم وارد که مان خانه کوچه به

 یخلوت کوچه ما، کوچه. رفتم مان خانه سمت به و کردم تند پا. کرد جلب را توجهم

 یم و انداخت یم ما خانه به ینگاه تعجب با شدیم رد کس هر وجود نیا با اما بود

 .رفت

 

 وارد و کردم باز دیکل با را خانه درب. نداشت عادت یفضول به جا نیا در یکس

 شآت دستانش در که کالوس دنید با. شدم خانه وارد عجله با و دمیدو. شدم طایح

 کالوس؟. کردم هنگ بود، سوخته لباسش و بود جادو چوب دستش در که پدرم و

 

 خبره؟ چه جا نیا: گفتم و زدم غیج

 

 .برگشت عیسر کالوس

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یبود یگور کدوم تو: گفت و آمد سمتم به من دنید با

 داره؟ یربط چه تو به: گفتم و دادم االب را میابرو یتا هی

 .شوهرتم من+ 

 .خوشگله باش من طالق منتظر یزود به. نخور گوه _

 .یزن یم حرف دهنت از تر گنده طالق؟: گفت و زد پوزخند کالوس

 از تر بزرگ لقمه که ییشما اون! داداچ زنم یم حرف دهنم اندازه قایدق من _

 .دمکر اشاره خودم به و! یداشت ور دهنت

 !من دهن از تر بزرگ به برسه چه یستین پامم ریز خاک تو: گفت و زد قهقهه کالوس

 درتپ خوردن کتک دهنتم؟ از تر گنده که کنم ثابت بهت یخوا یم: گفتم لبخند با

 نبود؟ یکاف

 ه؟یچ منظورت ؟یک پدرم؟: گفت اخم با کالوس

 

 مهه. دمیکش خاک از یشکل یا استوانه وارید را کالوس دور تا دور و ندادم یپاسخ

 . داشتم نگه رونیب را سرش فقط و کردم محبوس خاک درون را بدنش ی

 

 را هاستوان درون لبخند همان با. کرد دورش حصار شکستن در یسع آتش با کالوس

 .باشد نداشته اثر کالوس یجادو که کردم آب از پر

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 وختهس بدنش رفط کی. دمیدو سمتش به پدرم منظم نا و بلند یها نفس دنیشن با

 نیتسک یبرا یورد و برداشتم را پدرم یجادو چوب عیسر. دیکش یم درد و بود

 .خواندم دردش

 

 تا. بود گذشته جادو از پدرم کار. دیایب پدرم سراغ تا آمبوالنس به زدم زنگ

 .خواندم یم پدرم یبرا درد دهنده نیتسک یوردها فقط آمبوالنس دنیرس

 

 جز او بودن آزاد! بهتر. توانست ینم اما کند زادآ را خود کرد یم یسع کالوس

 کنم؟ چه کالوس با حاال. آمد آمبوالنس ریآژ یصدا. ندارد من یبرا چیه دردسر

 .دندیکوب را خانه درب

 

 عیسر شدم مجبور کنند؟ یم فکر چه ندیبب حالت نیا در را کالوس ها آن اگر

 گوش بشود خفه است ممکن که زد داد هرچه. بدهم ادامه سرش یباال تا را استوانه

 . ندادم

 

 کامال قفس آن یرو به یا ملحفه. داشتم ینم نگه حالت نیا در را او یادیز مدت

 نمک فکر)پرستار چند. کردم باز فونیآ با را درب و دمیکش خاک از شده دهیپوش

 .رفتند رونیب و گذاشتند برانکارد یرو را پدرم( است نامشان نیا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 الوسک سر کردن آزاد از پس و برگشتم خانه داخل به پولم فیک برداشتن بهانه به

 و شدم آمبوالنس سوار. رفتم رونیب خانه از شیها ادیفر و ها فحش به توجه بدون

 . رفتم مارستانیب سمت به

 

 اهدستگ تند تند پرستاران ،یجراح اتاق در پدرم بردن و آمبوالنس ستادنیا با

 کالوس به همش. شدم یم روح قبض مدام من و کردند وصل پدرم یرو را ییها

 .آورد پدرم سر به ییبال نیهمچ که فرستادم یم لعنت

 

 دهم نجات را پدرم که نباشم من دفعه نیا اگر چه؟ کند را کار نیا دوباره اگر اما

 خانه نیا از است بهتر دیشا. است پدرم دردسر موجب خانه نیا در من وجود چه؟

 .بروم

 

 یها اراخط به توجه بدون. کند میدایپ و دیایب سراغم نتواند کالوس که ییجا بروم

 ندریبگ مرا یجلو کردند یسع. رفتم پدرم سمت به و زدم کنار را ها آن پرستارن

 . کردم شان هوشیب من یول

 

 مرگ طلسم محافظت، طلسم. کردم ورد خواندن به شروع و گرفتم را پدرم دست

 او ای و افتاد یم پدرم یبرا یاتفاق اگر و بود کالوس طلسم همان مانند واقع در که

 کینزد صورت در که یطلسم و شدم یم خبر با من گرفت یم قرار مرگ خطر در

 . کردم اجرا شیرو را شدم یم خبر با من پدرم به نیاطیش شدن



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 رونیب به. شدم خارج یجراح اتاق از عیسر و آوردم بهوش را پرستاران همه

 نچو. کردم ظاهر زیرا دریل نیسرزم قصر در و بیغ را خود دمیرس که مارستانیب

 .رفتم یخور غذا اتاق سراغ به بود شام کینزد

 

 او به پدرم مورد در یپرس احوال و سالم یکل از بعد و دمید جا آن در را رضایعل

 هک گفتم او به و بدهد را درمانش و عمل خرج که سپردم رضایعل به را پدرم. گفتم

 .روم یم دارم

 

 ؟یر یم کجا: گفت تعجب با ارضیعل

 .کنه دامیپ نتونه یکس که ییجا هی رم یم _

 ؟یترس یم کالوس از چرا؟+ 

 وقت چیه من بزنه بیآس شما به کالوس اگه. ترسم یم تو و پدرم مرگ از. نه _

 .بخشم ینم رو خودم

 .میر یم هم با همه شد خوب پدرت حال یوقت کن صبر پس+ 

 یکارها به دیبا هم پدرم و یکن پر نییزیرا نیسرزم در رو من یجا دیبا تو! نه _

 .نیایب باهام کنم مجبور رو شما تونم ینم من. برسه خودش

 .یفتیب دردسر یتو یجور نیا تو یلعنت اون بخاطر که ستین درست نیا آخه+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 جا نیا اگه کنم؟ بزرگ خوام یم خودم که جور اون رو بچم خوام یم گفتم ادتهی _

 بزرگ راحت رو بچم تونم ینم من بشه مزاحمم بار هی وقت چند هر کالوس و بمونم

 .کنم

 .ینذار خبر یب رو ما بده قول: گفت و دیکش آغوش در مرا رضایعل

 .دمیم قول _

 

 و کردم اجرا شیرو شود متوجه رضایعل که نیا بدون را پدرم یها طلسم همان

 . رفتم ام خانه به. کردم یخداحافظ رضایعل از عیسر

 

 دیشا. ستین خانه در کالوس و شده ریخم و خرد استوانه آن که دمید عجبت با

 یانزند جا نیا در که نیا! درک به. دیایب کمکش به کرده صدا را یکس ای برادرش

 .ندارد یا دهیفا میبرا هم باشد

 

 هتک تکه آذرخش خصوصا و ازمین مورد یها لباس تمام و دمیکش رونیب یچمدان

 چمدان درون بودم، دهیدزد کالوس یها سرباز از شیپ وقت یلیخ که را شده

 .گذاشتم

 

 یاعتبار کارت چند. گذاشتم چمدان درون زین پدرم و رضایعل از عکس قاب چند

 . برداشتم زین دیایب شیپ است ممکن که یمخارج و خرج یبرا



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 لمیوک. کردم کالوس از یابیغ طالق درخواست و زدم زنگ مان یخانوادگ لیوک به

 و کند یم درست جرم پرونده کالوس مورد در راحت یلیخ که داد نانیاطم من به

 . کند یم راحت مرا

 

 یحاملگ مخصوص زانو تا بلند یها لباس و بلوز دست چند و رفتم بازار به عیسر

 یاملگح مخصوص یِراحت یها لباس از یکی. گرفتم دوش و برگشتم خانه به. گرفتم

 ! میموها کردن وارسش به کردم شروع و دمیپوش را ام

 

 سراغ به عیسر. بود شده تمام میموها سشوار. آمد در صدا به خانه درب ناگهان

 کالوس. بستم را در عیسر کالوس دنید با و کردم باز را در. رفتم خانه درب

 .زد در دوباره

 

 ؟یخوا یم یچ چته؟: گفتم ادیفر با و کردم باز را در

 .بزنم حرف باهات دیبا: گفت اخم با کالوس

 .ندارم تو با یحرف من یول _

 

 اطیح وارد و داد یمحکم فشار را در. شد مانع کالوس که ببندم را در خواستم

 :گفتم و دادم هل را او. شد خانه



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 !رونیب گمشو ن؟ییپا یانداخت سرتو کجا _

 .دارم باهات مهم کار هی: گفت مستاصل کالوس

 .شنوم یم: گفتم و کردم قفل بهم را دستانم فشردم، را لبانم

. نبود نم ریتقص افتاد پدرت یبرا که اتفاق اون: گفت و دیکش یقیعم نفس کالوس

 ...کر شروع پدرت

 ؟یندار یا گهید کار. ستین مهم برام: گفتم و دمیپر حرفش انیم

 .دارم ازین کمکت به+ 

 ؟یکمک چه مثال: گفتم و زدم قهقهه

 .ارمیب وجود به رو بچه نیا خواستم یم چرا بگم بهت دیبا اول... نیبب+ 

 خب؟: گفتم کنجکاو

 یول طاننیش واقعا ها اون. ستمین یمحبوب طانیش یلیخ نیاطیش نیب من... نیبب+ 

 هداشت و ها طانیش یرحم یب تونم ینم و کنم یم رفتار احمق یها فرشته مثل من

 .باشم

 .بگو و یاصل موضوع. گفت بهم برادرت نارویا _

 دموجو نیهمچ اوردن وجود به مثل بزرگ کار هی با واستمخ یم فقط من... نیبب+ 

 .کنم کسب افتخار خودم یبرا یقدرتمند

 ؟یچ یعنی: گفتم و دادم باال را میابرو یتا هی



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 داره وجود بچه نیا مثل یقدرتمند موجود که بفهمن نیاطیش اگه... خب... خب+ 

 . کنن یمن نگاه عرضه یب طانیش هی چشم به من به گهید باشه اونا سرباز تونه یم که

 

 نیا نیاطیش به خود کردن ثابت یبرا فقط او یعنی. بود مانده باز تعجب از دهانم

 ند؟یگو یم هم رحم با و مهربان او به تازه بود؟ آورده من سر بال همه

 

 لیدل نیمچه بخاطر که متاسفم برات! شعوریب نفهم سرت بر خاک: گفتم تیعصبان با

 ؟یخوا یم هم کمک حاال بعد. یکرد نابود و من یزندگ یا احمقانه

 .ندارم یا گهید چاره: گفت یناراحت با کالوس

 ؟یخوا یم یکمک چه حاال: گفتم پوزخند با

 .کنه تست رو بچه نیا قدرت پدرم تا من با ایب+ 

 بشه؟ یچ که _

 .نه ای بشه ما سرباز بچه نیا رهیپذ یم نمیبب که+ 

 تا ودمخ و بدم نیاطیش به رو بچم دیبا شه؟یم یچ رهیبپذ اگه: گفتم و زدم پوزخند

 کنم؟ یزندگ اونا نیب عمر آخر

 ...خب... خب: گفت و دیگز را لبش کالوس

 .نکردم کتیت کهیت تا رونیب گمشو: گفتم ادیفر با

 .کُشن یم و من یاین باهام اگه: گفت التماس با کالوس

 .بودنشه زنده از بهتر مردنش تو مثل یا عرضه یب طانیش! بهتر _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 نفس و بستم را در عیسر. کردم رونیب خانه از و راندم عقب آب قدرت با اورا و

 .فتر و شد الیخیب د،ید مرا سکوت یوقت اما زد در چندبار کالوس. دمیکش یقیعم

 

 ینتلف. نوشتم پدرم یبرا یعذرخواه و یخداحافظ از پر یا نامه. برگشتم خانه به

 گله با کالوس تا بروم تر عیسر هرچه دیبا. کردم رورز کایآمر یبرا ییمایهواپ تیبل

 ! نگشته باز نیاطیش از یا

 

 به سرعت با. دادم یجا یتاکس درون را کوچکم چمدان عیسر و گرفتم یتاکس

 .گردد باز دوباره کالوس نکند کهداشتم استرس. افتادم راه به فرودگاه سمت

 

 هم راننده یحت که بود دح از شیب کالوس دست از فرار یبرا من عجله انگار

 شده دآزا قفس از که یا پرنده مانند دمیرس که فرودگاه به. شد من یکالفگ متوجه

 .شدم ادهیپ عیسر

 

 رسوا شدن معطل یکم و تیبل دادن با. شدم فرودگاه وارد ه،یکرا پرداخت از بعد

 از هم من یها استرس و ها ینگران تمام و شد جدا نیزم از مایهواپ. شدم مایهواپ

 .شد جدا روحم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 نیسرزم خداحافظ! هاگوارتز خداحافظ! یپدر خانه خداحافظ! لندن خداحافظ

 کی بعد به نیا از خواست یم دلم! بیغر و بیعج یزندگ خداحافظ! نییزیرا

 .کنم بزرگ یعاد انسان کی مثل هم را دخترم و باشم داشته یعاد یزندگ

 

 فرو رفک در. کردم نگاه میپا ریز نیسرزم به و چسباندم مایهواپ شهیش به را سرم

 شد؟ چه اصال. کردم مرور را ریاخ اتفاقات و رفتم

 

 چشم از دور به یدیجد یزندگ و میایب رونیب ام یپدر خانه از گرفتم میتصم کهوی

 .نبود برادرم و پدر بخاطر میتصم نیا ی همه راستش. کنم شروع کالوس

 

 دخترم از خواست یم او. اورمیب در سرش را کالوس کار یتالف خواست یم دلم

 .ندادم را اش نقشه شدن یعمل اجازه کارم نیا با من یول کند استفاده سوء

 

 را زمیعز دختر اسم حاال. آمد لبم یرو یلبخند و دمیکش شکمم به یدست... دخترم

 . بخورد کالوس و من اسم به که باشد یاسم است بهتر بگذارم؟ چه

 

 یم شروع "ک" با که یاسم است بهتر کالوس، پدرش نام و است نیکروال من نام

 !تر یمعن با و تر بایز اسم هی! نه ا،یمیک ای نیکار مثال. بگذارم شیبرا شود

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ذارم؛گ یم نیکاتر را اسمش. است بهتر اسم نیا! شیآال یب و پاک یعنی! نیکاتر

. باشد اکپ واقعا و کند غلبه شیها ییشگویپ به بتواند دخترم لهیوس نیا به دیشا

 .باشد پدرش احمقانه افکار از دور به و شیآال یب و پاک واقعا

 

 همسر با دیبا االن داشتم یعاد یزندگ کی اگر که کردم فکر نیا به و دمیکش یآه

 ابانتخ اسم است مان عاشقانه یزندگ ثمره که یفرزند یبرا مهربانم العاده فوق

 .کنم

 

 .فتمر فرو یقیعم خواب به و بسته نمچشما یک دانم ینم که بودم ها فکر نیهم در

 

 

☆☆☆ 

 

 

 .نیش داریب خانم خانم،... : 

 

 به منگ و جیگ. شدم داریب خواب از و شد باز کم کم چشمانم یخانم یصدا با

 اب یکی یکی مسافران و بودم مایهواپ درون. بودم کرده اخم و کردم نگاه اطرافم

 .شدند یم خارج مایهواپ از شانیها ساک



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 کجام؟ من: دمیپرس دم،یمال یم را چشمانم که یحال در

 .نیشب ادهیپ دیبا شما و نشسته مایهواپ کا،یآمر: گفت یزیر لبخند با مهماندار

 

 مهماندار از چمدانم برداشتن از بعد و شدم بلند عیسر. آمد ادمی زیچ همه تازه

 زا دبع و شدم فرودگاه ساختمان وارد. شدم خارج مایهواپ از عیسر و کردم تشکر

 .دمیرس ابانیخ به یبرق پله از رفتن نییپا

 

 عیسر. باشم داشته اقامت یهتل درون است بهتر دیشا بروم؟ کجا حاال... خب

 .شدم سوار و گرفتم یتاکس

 

 ن؟یریم کجا: دیپرس راننده

 ن؟یدار سراغ خوب هتل هی شما _

 ن؟یایم کجا از+ 

 .انگلستان _

 .رسونم یم ستاره پنج و یعال هتل هی به رو شما زود یلیخ. خانوم دیاومد خوش+ 

 

 هب فردا از است بهتر. شدم رهیخ ها ابانیخ و مردم به و زدم تشکر یرو از یلبخند

 .کنم نام ثبت دانشگاه یبرا بعد. بگردم خانه دنبال



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

. گذرانمب را رستانیدب و ییراهنما سال نیچند دانشگاه به رفتن از قبل دیبا البته

 انجام توانم یم بخواهد دلم یکار هر دارم عمر آخر تا که یتوق همه نیا با یول

 . شدم ادهیپ و دادم را هیکرا. کرد توقف یتاکس. دهم

 

 از تاقا دیکل گرفتن از بعد و گرفتم یاتاق. رفتم شخوانیپ سراغ و شدم هتل وارد

 از دمیرس که سوم طبقه به. دیبار یم میرو و سر از یخستگ. رفتم باال آسانسور

 .گشتم اتاق دنبال به و ادهیپ سورآسان

 

 یلیخ. شدم اتاق وارد و چرخاندم اتاق درب در را دیکل عیسر. کردم شیدایپ

 . گذاشتم در کنار را چمدانم و دمیکش یسوت! بود یعال و لوکس

 

 فارشس تلفن با. زدم گاز و برداشتم یبیس. بود زیم یرو بر آماده وهیم از پر یظرف

 . آوردم رونیب چمدانم از یراحت اسلب دست کی. دادم کیاست

 

. مداد لم کاناپه یرو و گذاشتم هتل خواب اتاق در را چمدان لباس، دنیپوش از بعد

 !شد آماده کیاست عیسر چه. آمد در یصدا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. ردمک تمام را غذا کردم یم تماشا ونیتلوز که یحال در و گرفتم لیتحو را کیاست

 .برد خوابم هیثان از یکسر در. مکرد ولو تخت یرو را خودم و زدم مسواک

 

 از زیم یرو از یبیس برداشتن از و شدم آماده عیسر. شدم داریب خواب از زود صبحِ

 او از را امالک بنگاه کی آدرس تا گرفتم کمک هتل یمنش از. زدم رونیب هتل

 .رمیبگ

 

. شدم مغازه وارد عیسر. بود کینزد یلیخ. افتادم راه به آدرس گرفتن از بعد

 وچکک آپارتمان کی. کرد یمعرف را خانه چند بود، یانسالیم مرد که بنگاه، حبصا

 .کردم انتخاب بود یمعروف مارستانیب به کینزد که

 

 به عیرس آمد شیپ دخترم یبرا یمشکل اگر که باشم مارستانیب کنار خواستم یم

 .بود یجور و جمع و زیتم خانه. نمیبب را خانه تا میرفت هم با. بروم مارستانیب

 

 نفر کی فقط که من یبرا واقع در. نبود کوچک کردم یم فکر که هم ها قدر آن

 و هخان صاحب که پول ینقد پرداخت و سند چند کردن امضا از بعد. بود یکاف بودم

 .برگشتم هتل به کرد، متعجب یلیخ را امالک

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و جنس نیا چیه بدون. رفتم خانه لوازم دیخر سراغ به و خوردم هتل در را نهار

 آدرس به تا زدم بار را همه وانت با و دمیخر را ازین مورد لوازم یکردن جنس آن

 .ببرند خانه آن

 

 ،مبل گاز، ،ییلباسشو ون،یتلوز خچال،ی. دمیچ را خانه لوازم کارگران کمک به

 الزم دیجد خانه کی یبرا که هرچه... و تخت نه،یشوم کوچک، یها چهیقال پرده،

 .بودم دهیخر را بود

 

 .کردم پرداخت را کارگران پول و دمیکش یراحت نفس خانه شدن راه به رو از بعد

 دمیدج خانه سراغ به و برداشتم را لمیوسا حساب هیتسف از بعد و برگشتم هتل به

 .رفتم

 

 وارد و دمیخر ییتزایپ. زد ینم پر ابانیخ و کوچه در کس چیه و بود شب آخر

 ات رفتم باال ساختمان یها پله از صدا و سر یب امکان حد تا. شدم خانه ساختمان

 .نشوند داریب ها هیهمسا

 

 نیا به. دمیخر خانه کی یزود نیا به و ام آمده کایآمر به که شد ینم باورم هنوز

 .دارم قرار خانه درب مقابل حاال و ام دهیچ آن در را لوازمم یزود

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 لباس، کمد در دانچم یها لباس دنیچ و تزایپ خوردن از بعد و شدم خانه وارد

 خوابم زود خوشبختانه. بخوابم کردم یسع و کردم شوت خواب تخت یرو را خود

 .برد

 

☆☆☆ 

 

 یقوس و کش. کردم باز را چشمانم اتاقم داخل به دیخورش یها پرتو شدن وارد با

 راغس به ییرو به گالب یکارها انجام از بعد. رفتم ییروشو سراغ به و دادم تنم به

 .اورمیب در عزا از یدل تا مرفت آشپزخانه

 

 یزندگ نیا شروع یبرا. بود ام گذشته یروزها ادآوری میبرا یعاد یزندگ نیا

 و خوردم صبحانه زود. بروم کار سر عتریسر چه هر خواهد یم دلم و دارم جانیه

 .زدم رونیب خانه از کار کردن دایپ یبرا

 

 را میها کفش بند گنده شکم آن با کردم یم یسع و بودم شده خم خانه درب یجلو

 .دمیکش یراحت نفس و بستم را استارم آل یها کفش بند باالخره. ببندم

 

 !ینباش خسته: گفت که آمد سرم پشت از یمرد یصدا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 لبخند مه من کرد، یم نگاه من به لبخند با که یجوان پسر دنید با و برگشتم عیسر

 .زدم

 

 .ممنون: گفتم لبخند همان با

 ؟یهست دیجد هیمساه: دیپرس پسر آن

 .بله _

 .هستم گوتس انیآ من. خوشبختم+ 

 .هستم جاناتان نیکروال هم من ن،یهمچن _

 ؟!دمیند روزید رو همسرتون نباشه، یفضول+ 

 .میشد جدا: گفتم و دمیگز را لبم

 !دونستم ینم. متاسفم یلیخ: گفت و شد گرد چشمانش انیآ

 .نداره یاشکال _

 .نیبگ من به نیتون یم نیخواست یکمک اگه+ 

 .ممنون _

 ن؟یخوا ینم یکمک یعنی+ 

 یکن ککم یخوا یم واقعا اگه: گفتم و کردم نگاه مقابلم حرف پر پسر به ییپررو با

 !کار دنبال برم خوام یم یبدون بهتره

 .زدم تعارف هی من حاال: گفت و دیخند انیآ



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !ینزن تعارف یتون یم: گفتم طنتیش با

 

 شتپ عیسر هم انیآ. شدم آسانسور سوار و دادم کانت یخداحافط یمعنا به یدست

 هب نیهم یبرا. بود مشکل میبرا رفتن راه طبقه دکمه و شد آسانسور سوار سرم

 سواد یب منِ یبرا یشغل چه که کردم فکر نیا به و دادم هیتک آسانسور وارید

 است؟ مناسب

 

 .کنم کتکم تونم یم من یگرد یم کار دنبال واقعا اگه حاال: دیپرس انیآ

 ؟یجد _

 ه؟یچ تو مدرک. داره ازین شرکتش یبرا یمنش هی به برادرم. آره+ 

 .یچیه _

 ؟یچیه: گفت تعجب با انیآ

 .بدم لیتحص ادامه نتونستم _

 یکن کار مدت هی. کنه کمکت گمیم برادرم به حاال. شد سخت کار کمی خب،+ 

 .ادیم دستت یچ همه حساب

 نم؟یبب رو برادرت تونم یم یک. ممنون یلیخ _

 ازش. شلوغه یلیخ سرش نیهم یبرا. مونده کارهاش همه و کرده فوت شیمنش+ 

 .رمیگ یم وقت برات

 ؟یکن یم کمکم چرا: دمیپرس یناگهان
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 .یایم یخوب ی هیهمسا نظر به خب: گفت ام ام با انیآ

 .دمینشن در یصدا که هم شبید. بود یخال تو خونه روزید _

 ؟یبرگشت یک ؟یبود کجا روزید تو: دادم ادامه دیترد با

 خوام یم فقط من ه؟یچ ها حرف نیا ؟یشد وونهید: گفت و دیخند مضطرب انیآ

 ؟یدار شک من به چرا. کنم کمک بهت

 تهداش من با یتر کینزد نسبت دیبا تو ده؟یم کار سواد یب آدم هی به یک آخه _

 .یبذار یپارت برام انقدر که یباش

 

 با. دیکش مرا یبازو و شد خارج آسانسور از انیآ. شد باز آسانسور لحظه همان

 :گفت که کردم نگاه انیآ به تعجب

 

 یخوا ینم. دهیم راه اتاقش داخل رو ما وقت بدون نهیبب و من اگه برادرم: انیآ

 ؟یبر درآمد پر و خوب کار هی سر

 یم ارک دنبال خودم. ممنون نه،: گفتم دیترد با و دمیکش رونیب دستش از را میبازو

 .ردمگ

 .یشینم مونیپش مطمئنم: گفت و کرد اصرار انیآ

 ؟یکن یم اصرار انقدر چرا: گفتم اخم با

 .داره ازین زرنگ و زبر آدم هی به. تنهاست دست یلیخ برادرم چون+ 

 زرنگم؟ و زبر حامله منِ نظرت به: گفتم و دادم باال را میابرو یتا هی
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 .نخوا یخوا ینم کار اگه ؟یدار شک من به انقدر چرا+ 

 .بگردم کار دنبال خودم دمیم حیترج. ممنون یلیخ _

 

 عیسر. دمیشن یولز جلز یصدا ناگهان اما. شوم خارج ساختمان از تا افتادم راه به

 سمتم هب که دمید وحشتناک یطانیش انیآ یجا به اما... اما. برگشتم انیآ سمت به

 .برداشت قدم

 

 تند تند. کردم خشکش شیجا در عهاش با و راندم عقب را او آب قدرت با عیسر

 افتاده نگیپارک کف بر اش جنازه و بود شده خشک که طانیش آن به و دمیکش نفس

 .کردم نگاه بود

 

 ینعی... یعنی پس... آمده من سراغ طانیش کی اگر بود؟ طانیش کی انیآ یعنی

 .ومر برعتیسر هرچه دیبا. بروم جا نیا از دیبا! من یخدا کرده؟ دایپ مرا کالوس

 عیرس. شود یم فاجعه ندیبب را او یکس اگر کنم؟ چه را ختیبدر طانیش نیا جنازه

 پخش هوا در را پودر باد با و کردم پودر یا یقو العاده فوق آتش با را اش جنازه

 .کردم

 

 سترسا انقدر. کنم باز دیکل با را خانه درب کردم یسع و بازگشتم ام خانه به عیسر

 .بچرخانم قفل در را دیکل توانستم ینم که داشتم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 به و مبست محکم را درب. دمیپر خانه داخل به عیسر و شد باز یلعنت درِ نیا باالخره

 . دادم هیتک آن

 

 تا مانمچش آشنا ییصدا دنیشن با ناگهان. بستم را چشمانم و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت که شد باز ممکن حد نیآخر

 

 !عشقم سالم... : 

 کالوس؟: کردم زمزمه عجز با

 

 و جیگ سرم. خورد سرم به یمحکم ضربه اما دهم نشان یالعمل عکس خواستم

 .کردم سقوط نیزم یرو به محکم و شد بسته چشمانم. رفت یاهیس چشمانم

 

 

☆☆☆ 

 

 

 گذاشتم سرم یرو را دستم سرم، در یدرد حس با. کردم باز را چشمانم یآرام به

 .کردم باز را انمچشم دمیشن که یشخص قدم یصدا با. گفتم یآخ و
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 کنه؟ یم درد تییجا: گفت و شد کمینزد مانند طانیش افهیق با یزن

 ؟یهست یک تو: گفتم زشتش افهیق از زده وحشت

 .بده رو سوالم جواب! چه تو به+ 

 ؟یبزن حرف آدم نیع یندار شعور: گفتم و کردم اخم

 آدمم؟ من مگه+ 

 !که یستین انسان. واال آره: گفتم و زدم یپوزخند

 .مزاحم ی کهیزن. بپرسم رو حالت یحت یندار اقتیل+ 

 با ادیمن ادمی... درضمن ؟یبپرس رو حالم کردم مجبورت: گفتم رفته باال یابروها با

 محسوب مزاحم پس اومدم زور به که فعال. جا نیا باشم اومده کامل اریاخت و لیم

 .شم ینم

 .نگو کص+ 

 

 دیبا .است احمقانه یبس یکار طانیش کی با یعاد کردن صحبت. شد گرد چشمانم

 و دمش بلند تخت یرو از. کنم صحبت تمام یشعوریب با خودشان نیع که کنم عادت

 .گرفتم قرار مقابلش

 

 ه؟یگفتن مگه کص: گفتم پوزخند با

 ؟!یگرفت ادی: گفت شده گرد چشمان با نداشت را من حرف نیا انتظار که دختر آن
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 کجاست؟ خر نره اون بگو حاال. ینداشت رتیبص چشم تو بودم، بلد _

 ه؟یچ منظورت: گفت خشم با دختر آن

 .گمیم رو کالوس _

 داد، یم تکان صورتم یجلو دواریتهد را اش اشاره انگشت که یحال در دختر آن

 .یکن یم نیتوه ارباب به باشه آخرت بار: گفت

 !چه تو به _

 ؟یدیفهم. داره یربط همه من به: گفت ادیفر با دختر آن

 .نگو کص: گفتم یدرار حرص لبخند با

 ه؟یگفتن مگه کص: گفت پوزخند با هم دختر آن

 .هیکردن رفت ادمی دیببخش عه _

 

 یم کم من کرده الیخ! هه. آمد ینم در خونش یزد یم کارد گرید دختر آن

 !واال! ام یپران کهیت و یحاضرجواب ته من. آورم

 

 ؟!کجاست خر نره اون ینگفت :گفتم و شدم رد کنارش از دختر آن به توجه بدون

 !سرت پشت: گفت بود، فشرده هم بر را لبانش که یحال در
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 در و ادمد باال را میابرو یتا هی. داده هیتک وارید به کالوس دمید که برگشتم عیسر

 .رفتم سمتش به تیعصبان با بودم، زده کمر به دست که یحال

 

 ؟یاورد جا نیا و من چرا: گفتم ادیفر با

 یجور نیا مجبورم. یاینم زادیآدم نیع خودت که تو: گفت پوزخند اب کالوس

 .ارمتیب

 .رمیم االن نیهم من _

 .برو بفرما+ 

 

. اشمب نداشته جادو توان دوباره نکند دمیترس. نتوانستم اما شوم بیغ کردم یسع

 .شد راحت المیخ تا کردم ظاهر یآب گلوله عیسر

 

 شم؟ بیغ تونم ینم چرا: گفتم اخم با

 .شده یدستکار بچمون دفعه نیا+ 

 ؟یچ یعنی: گفتم شده گرد یها چشم با

 . کنه کمکت تونه ینم گهید و شده قفل بچمون یها قدرت که نیا یعنی+ 

 .مندم قدرت ییتنها به خودم من _

 .یباش شده طلسم که یوقت تا نه اما+ 
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 شدم؟ طلسم هم من _

 .یشد محدود مقدار هی+ 

 یخوا یم جونم از یچ: گفتم داد و غیج با و دمیکوب تمش اش نهیس به تیعصبان با

 ؟شمیم راحت دستت از یک ؟یدار ینم بر سرم از دست چرا ؟یلعنت

! شقمع نباش نگران: گفت و آورد صورتم کینزد را سرش گرفت، را دستانم کالوس

 بهش یحت ستین ازین. باشم نداشته تیکار گهید دمیم قول یاریب ایدن به که رو بچه

 .یبد ریش

 دم؟یم بهت و بچم من یکرد الیخ خودت؟ واسه یباف یم یچ: گفتم بهت با

 .یریبگ و جلوم یتون ینم+ 

 .ینیب یم حاال: گفتم کنم، آزاد را دستانم کردم یم یسع که یحال در

 راتب دلم: گفت یسانت کی فاصله از و کرد کینزد صورتم به را صورتش کالوس

 !بود شده تنگ

 هن؟: گفتم یگنگ با

 .بود شده تنگ لبات طعم یبرا دلم+ 

 

 اش نهیس یرو کردم، آزاد یسخت به را دستم. کرد کینزد لبانم به را لبانش و

 تیعصبان با که شود کمینزد دوباره کرد یسع کالوس. دادم هل را او و گذاشتم

 :گفتم
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. یشیم کینزد من به باشه آخرت بار. کن تیرعا رو حدودت و حد! کهیمرت یهو _

 ه؟تیحال

 .یزنم تو+

 .بودم آقا، بودم _

 .نشدم طالق به یراض که من+ 

 چیه یقانون لحاظ از تو. منه مال هم بچه و گرفتم و طالقم من! باو نگو کصشعر _

 .یندار بچه نیا یبرا یحق

 ؟!چنده لویک قانون: گفت و دیکش آغوش در مرا یناگهان یحرکت با کالوس

 

 یتنگدل نیا از ریغ داشتم کالوس طرف از را یتحرک هر انتظار. کرد ریاس را لبانم و

 .شدم ینم او فیحر اما کنم آزاد را خود کردم یسع! وارش وانهید

 

 از یطوفان تیعصبان با و راندم عقب را او آب قدرت با. کردم یم عمل جادو با دیبا

 .داد یخال جا دهیترس کالوس. فرستادم سمتش به و کردم درست خاک

 

 یطوفان دوباره. نداشت من از را حرکت نیا انتظار ایگو. شد هریخ من به تعجب با

 .راند عقب را خاک آتش با کالوس که فرستادم سمتش به خاک از

 

 ؟یمتنفر من از انقدر چرا: گفت یناراحت با کالوس
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 .یکرد نابود و میزندگ چون _

 ؟یببخش رو من کنم کاریچ+ 

 !یبردار سرم از دست _

 !تونم ینم رو نیا. بخواه گهید زیچ هی+ 

 !ینیب ینم رو من خوش یرو وقت چیه پس: گفتم تیعصبان با

 .یگفت بهم هم گهید بار هی و نیا+ 

 ؟یچ یعنی _

 .یاریب دووم یادیز مدت من مقابل در یتون ینم تو+ 

 !داداچ حلقم تو سقفت به اعتماد: گفتم یا مسخره لحن و رتیح با

 و نبوده یادیز مدت اما یباش متنفر نم از یکرد یسع ها وقت یلیخ حاال تا تو+ 

 چرا؟ یدون یم. یاریب طاقت ینتونست

 روانشناس؟ یآقا چرا: گفتم کالفه

 ؟یکن یم انکار چرا. یدار دوست و من چون+ 

 رو تو ذره هی من که نیا فته،یخودش یآقا نیبب: گفتم یزیآم ریتحق لحن و پوزخند با

 شخص یبرا فقط. باشم چاکت نهیس عاشق که شهینم لیدل کنم یم حساب آدم

 ور شدن داشته دوست اقتیل تو وگرنه. کنم یم یدلسوز احساس تو مثل یریحق

 ته؟یحال. یندار
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 شتم دستانش و شده سرخ چشمانش. کرد نگاه من به شده منقبض فک با کالوس

 .شود یم منفجر کالس گرید یقیدقا تا کردم یم احساس. بود شده

 

 با. شد خارج اتاق از تیعصبان با و کرد گرد عقب سکالو انتظارم، خالف بر اما

 . گرفتم وجدان عذاب یکم. کردم نگاه شیخال یجا به تعجب

 

 نیع و ندارد بر یفتگیش خود فاز توانست یم چه؟ من به" گفتم خود با دوباره اما

 .زدم چمباته تخت یرو و دمیکش یپوف ".کند رفتار متشخص آدم کی

 

 تمام ریاس بلکه کالوس ریاس تنها نه. شدم کالوس ریسا گرید بار کنم؟ چه حاال

 راحت یک باشم؟ داشته یراحت یزندگ توانم یم یک من پس! خدا یه! نیاطیش

 شوم؟ یم

 

 ار پتو. دمیکش دراز و دمیکش یپوف کارلوس قامت شدن انینما و در شدن باز با

 دارد؟ فهم مگر اما. ندارم را او با زدن حرف حوصله بفهمد تا دمیکش سرم یرو

 

 .پاشو االی. پاشو: گفت و ستادیا سرم یباال کارلوس

 .بخوابم خوام یم. رونیب گمشو _

 .نمیبب پاشو اومده؟ کِشِت ناز یکرد الیخ+ 
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 مرگته؟ چه: گفتم و نشستم کالفه

 .داره کارت پدرم+ 

 ؟یچ که خب _

 .اتاقش میبر پاشو+ 

 برم؟ من بعد داره، کار من با اون _

 .گهید االی! احمق اههپادش هی اون+ 

 !یبذار احترام بهم دیبا! احمق ام ملکه هی هم من _

 ؟یهست یگور کدوم ملکه حاال: گفت و زد قهقهه کارلوس

 .نییزیرا نیسرزم: گفتم پوزخند با

 .ست زباله سطل به هیشب شتریب که جا اون! اوه+ 

 .کشن یم سرک توش تو مثل ییآشغاال چون _

 منظور؟+ 

 !دیپلک یم ورا و دور اون یادیز برادرت _

 !ستین گهید حداقل. ستین من برادر کالوس+ 

 .نشدم یشیآت تا رونیب بفرما هم حاال چه؟ من به خب _

 .دمیترس! یوا یوا یوا+ 

 .گمشو _

 نشم؟ اگه و+ 
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 .شه سبز پات ریز درخت تا بمون جا نیا انقدر _

 

. نومبش را در یصدا داشتم انتظار. دمیکش باال گردنم یرو تا را پتو و دمیکش دراز

 .بود نرفته رونیب هنوز کارلوس که نیا مثل اما

 

 مرا و شد بیغ هیثان از یکسر در. کرد بلند و گرفت آغوش در مرا نفر کی ناگهان

 آن هک بود یا خفه غیج دهم نشان توانستم که یواکنش تنها. کرد بیغ خود با زین

 .شد گم شخص آن شدن بیغ یاهویه در هم

 

 لوسکار یعنی شعور،یب شخص آن و زدم کنار بود صورتم یرو که را پتو زده شتاب

 . میایب رونیب آغوشش از که کردم تقال. دمید را

 

 با. انداخت نیزم را من یناگهان طور به و کرد نگاه من یتقال به پوزخند با کارلوس

 بود؟ یرفتار چه نیا! یروان ی پسره. گفتم یبلند آخ و خوردم نیزم کمر

 

 ؟یکرد یغلط چه: گفتم تیعصبان اب

 ؟یذهن کند انقدر یعنی شد؟یچ یدینفهم مگه+ 

 وچهک به یکش یم ییال یول ها، هیچ منظورم یدون یم قایدق توهم! بابا شو خفه _

 .چپ یعل
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 ؟یدار یمشکل. مُدِلَمه+ 

 !مدلت وسط دمیر پا جفت _

 شد؟ تموم پرتاتون و چرت: گفت که آمد کالوس پدر یصدا ناگهان

 !جناب نه: گفتم پوزخند با

 .یهست یا یقو دختر: گفت من به رو و کرد روشن یگاریس کالوس پدر

 ؟یدیفهم تازه _

 

 .انداختم باال شانه هم من که رفت من به یا غره چشم کارلوس

 

 .میکن معامله باهم میتون یم یبخوا اگه: گفت کالوس پدر

 خوردم؟ خر مغز مگه _

 ه؟یچ اسمت: تگف یبیعج صبر با کالوس پدر

 .بده اصل شما اول _

 .روپرت: گفت و انداخت باال ابرو کالوس پدر

 .که ستین یکاف عشقم؟ نیهم _

 .بزن حرف آدم نیع: گفت تیعصبان با کارلوس

 !زمیرا هی ستم،ین آدم منکه _
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 یول! خودت دادن نشون یقو یبرا هیخوب تالش: گفت و زد دست میبرا پورتیر

 ذره و خونم یم رو ذهنت عمق تا دارم من که رسه ینم کتیکوچ ذهن به چطور

 کنم؟ یم حس و ترست ی ذره

 نهم یژگیو نیا فقط. نکردم انکار رو ترسم هم من: گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 !شهینم زبونم شدن کوتاه باعث ترس که

 .یخور یم دردم به یلیخ: گفت و کرد چشمانم در یقیعم نگاه پورتیر

 م؟یبکپ میبر ینگفت رو کارت مرگت خبر زهنو: گفتم کالفه

 ازت رو بچت خوام ینم هم من ،یدار دوست و بچت و یمادر هی تو دونم یم+ 

 .بدم بهت یشنهادیپ هی خوام یم نیهم یبرا. کنم جدا

 .بفرما _

 .یبمون بچت شیپ ابد تا و یبش ما سرباز هم تو که نیا+ 

 کنم؟ یم قبول یکن فکر شده باعث یچ: گفتم پوزخند با

 .ینیب ینم و بچت وقت چیه صورت نیا ریغ در چون+ 

. بخوره بچم به تون انگشت یحت دمینم اجازه وقت چیه من! بابا نخور گوه _

 ته؟یحال

 .یندار ما طیشرا قبول جز یا چاره و یریاس جا نیا تو یول بانو، متاسفم+ 

 اشم دست از دمکر فرار کالوس دست از که طور همون. مونم ینم ریاس که ابد تا _

 .کنم یم فرار هم

 ؟یچجور+ 
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 .یفهم یم یزود به _

 .یدیم پز یالک یدار! یندار یراه چیه تو+ 

 یونت ینم وقت چیه باش مطمئن و هیمنف من جوتب کل در. کنم یم دایپ یزود به _

 یبگ ادبت یب یها پسر و خدمتکارها به دوارمیام. یبرس ییجا به بچم از استفاده با

 .دمیم لتیتحو رو خاکسترشون یبعد مزاحمت با وگرنه نشن، مزاحمم که

 

. زد یم تند تند قلبم جانیه و استرس از. شدم خارج اتاق از محکم یها قدم با و

 هچ است ممکن جا نیا در نبود معلوم وگرنه کنم دایپ یزیچ یفرار راه کی دیبا

 .دیایب سرم بر ییبالها

 

 خصوصا و من یها قدرت یجلو اند ستهتوان ها آن چگونه که کردم یم فکر هرچه

 .دمیرس ینم ییجا به رندیبگ را ام بچه

 

 از را مان قدرت ها آن یجادو با که میبود ها حرف نیا از قدرتمندتر ام بچه و من

 راه دیبا صورت هر در! دانم ینم من که است کار در یرنگین دیشا. میبده دست

 .کنم دایپ یفرار

 

 دمبو مطمئن که کردم قفل را اتاق درب. شدم داخل و دمکر دایپ را اتاقم یسخت به

 .نمیبب را پدرم بتوانم خواب با دیشا تا رفتم تختم سراغ به. نداشت یچندان ریتاث
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 در شتیوضع اصال! نه ای شده خوب حالش دانستم ینم و بود شده تنگ شیبرا دلم

 ینم انمیافاطر یبرا یوقت گاه چیه که من به لعنت بوده؟ چگونه روز چند نیا

 .گذارم

 

 

 

☆☆☆ 

 

 

 و نشستم عیسر. هستم خودم خانه در که کردم حس و کردم باز آرام را چشمانم

 و کردم نگاه پدرم به استرس با. بود زده زل نهیشوم به و سرپا که دمید را پدرم

 .بودم العملش عکس نگران

 

 ...بابا: کردم زمزمه

 

 جلو درمپ. انداختم نییپا را سرم. ردک نگاه من به یناراحت با و برگشت عیسر پدرم

 :گفت و گرفت را دستم. نشست مبل یرو کنارم و آمد
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 ن؟یکروال چرا: پدر

 ؟یچ چرا: گفتم دیترد با

 ؟یکرد ترک منو چرا+ 

 .شدم مجبور _

 کرد؟ مجبورت یک+ 

 !کالوس _

 ؟یرفت من بخاطر ؟یرفت اتفاق اون بخاطر+ 

 ؟یچ فتادا یم بدتر اتفاق هی اگه. دمیترس یم _

 . میکرد یم حلش هم با+ 

 ؟یچ گرفت یم کمک گهید یها طانیش از اگه. نداشت دهیفا _

 ؟یهست کجا حاال+ 

 ...االن یول گرفتم خونه هی کایآمر هیتو رفتم _

 ؟یچ االن+ 

 .هستم نیاطیش نیسرزم یتو االن _

 کجا؟ ؟یچ: گفت رتیح با پدر

 .نیاطیش نیسرزم _

 ؟یرفت چطور+ 

 .کرد دایپ منو کالوس _
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 نرسوندن؟ یبیآس که بهت! من یخدا+ 

 .کنن استفاده سرباز هی عنوان به بچم از خوان یم فقط. نه _

 !یکن فرار دیبا. یبذار دینبا+ 

 ؟یچجور _

 .یکرد فرار کالوس دست از که یوقت همون مثل+ 

 .کردن طلسم هم رو بچم اونا. تونم ینم _

 .بدن انجام یطلسم تو یرو تونن ینم+ 

 ،یدار هم رو بچت قدرت یزیرا دریل نکهیا نتونستم کردم یهرکار من. تونن یم _

 .کنن طلسمت بتونن نداره امکان

 شم؟ بیغ تونم ینم من چرا پس _

 .دونمینم+ 

 

 ها آن. میبود فکر در غرق و میکرد یم نگاه آتش شعله به سکوت در پدر و من

 حاضر حال در یول اند؟ گرفته کمک یکس از یعنی اند؟ کرده طلسم مرا چگونه

 چه؟ پس. ندارد وجود من از تر قدرتمند یموجود

 

 .کنن طلسم رو تو تونن یم صورت هی در فقط اونا: گفت یناگهان پدرم

 صورت؟ چه در _
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 یلیخ. شهیم انجام کس هر یرو که داره وجود یخون طلسم اسم به یطلسم هی+ 

 .داره اثر یموجود هر یرو صد در صد یول ستین ساده

 ه؟یچجور طلسم نیا _

 دست به داره رابطه تو با یقیطر هر به که و ت خانواده افراد از یکی خون دیبا+ 

 .شد رد هم نیا پس... خب ؟یک مگه... یول. ارنیب

 بوده؟ رضایعل از نکنه نبوده، تو از اگه _

 .ستین یکی رضایعل و تو خون+ 

 .داده ریش رو ما مادر هی یول _

 !خودشه. آره+ 

 کرده؟ انتیخ... من به... من به... رضایعل ینعی _

 یم راحت یلیخ. نداره یقدرت چیه و انسانه هی رضایعل. کردن رشیاس دیشا. نه+ 

 .کنن رشیاس تونستن

 .است هیفرض هی فقط نیا اما _

 .نداره امکان صد در صد. آره+ 

 داره؟ وجود طلسم نیا رفتن نیب از یبرا یراه چه حاال _

 ده،ش استفاده کردن طلسم یبرا خونش از که یکس اون دیبا که نیا... که نیا+ 

 ...دیبا

 ؟یچ دیبا _

 !رهیبم دیبا+ 
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... رو ضاریعل دیبا ای باشم اونا ریاس عمر آخر تا دیبا ای من یعنی. نداره امکان نیا _

 بکشم؟ رو برادرم

 .احتماله هی فقط نیا+ 

 و جاستک نیبب برو، رضایعل راغس بابا. باشه تونه ینم یا گهید زیچ نیا جز یول _

 .کنه یم کاریچ

 ؟یکن کاریچ یخوا یم تو+ 

 بر دستم از یکار. نمیاطیش نیسرزم یتو شم داریب خواب از یوقت که هم من _

 .ادینم

 .یرفت یم دینبا... نیکروال+ 

 .اومد یم سرم بال نیا صورت هر در _

 یکن یم یزندگ هک ییجا یرو یمحافظت طلسم چند دیبا یرفت که تو حداقل+ 

 .یکرد یم اجرا

 .دینرس ذهنم به یزیچ نیهمچ اصال _

 بابا؟ یندار من با یکار. رضایعل سراغ برم من پس+ 

 گه؟ید شده خوب حالت تو... فقط. ییبابا نه _

 .بایتقر+ 

 شت؟یپ اومد اصال. باشه مراقبت گفتم رضایعل به من... یراست _

 .آره+ 

 بود؟ یک شتیپ اومد که یبار نیآخر _
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 .روزید+ 

 .کردن استفاده طلسم یبرا ازش و کردن رشیاس حتما پس ومده؟ین امروز چرا _

 .شهیم حل یچ همه. کر نده راه دلت به بد+ 

 .دوارمیام _

 

  بستم را چشمانم. شدم جدا او از یقیدقا از بعد و دمیکش آغوش در را پدرم محکم

 لز اتاق سقف به باز چشم با بعد یچند. کردم تصور نیاطیش نیسرزم در را خود

 :زدم صدا و شدم بلند حوصله یب. بودم زده

 

 ...خدمتکار... خدمتکار _

 

 در ار کس چیه که رفتم رونیب اتاق از کالفه. آمد یکس نه و داد جواب یکس نه اما

 سک چیه چرا. دمیکش سرک اطراف به و رفتم نییپا قصر یها پله از. دمیند سالن

 ست؟ین

 

 ؟ییکجا کالوس... کالوس: زدم صدا

 ؟یگرد یم عشقت دنبال: گفت که آمد کارلوس یصدا

 ست؟ین یکس چرا: گفتم و دمیچرخ کارلوس سمت به عیسر

 ؟یگرد یم عشقت دنبال ،ینگفت. غار هی به رفتن یباستان مراسم هی یبرا+ 
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 کجاست؟ یدون یم تو _

 .اهوم+ 

 کجاست؟ خب _

 .زندان+ 

 چرا؟ ؟یچ _

 .یشکن قانون بخاطر+ 

 ؟یشکن قانون کدوم _

 .تو با ازدواج+ 

 .کنه خدمت شما به خواست یم اون یول _

 .میانداخت زندان به رو اون رترید روز چند تشکر یبرا هم ما خب+ 

 شه؟یم یچ حاال _

 .شهیم اعدام مالعام در+ 

 .فتهیب اتفاق نیا دینبا نه، ؟یچ: گفتم غیج با

 ؟یدار دوسش ه؟یچ+ 

 ...یول نه، _

 تو یول ،یباش داشته دوسش خواست ازت اون. یکن نظر اظهار یدارن حق پس+ 

 ه؟یچ اطوارا و ادا نیا پس. یزد پسش

 .دارم من که هیکس تنها اون ن،یسرزم نیا یتو _
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 .یندار طانیش هی از یکم دست هم تو! هه. یگیم خودت بخاطر فقط پس+ 

 کجاست؟ بگو بهم! شو خفه _

 .زندان که، گفتم+ 

 طرفه؟ مکدو از زندان _

 ...طر نیا ای طرف اون از. طرف اون ای طرف نیا از+ 

 .گهید بگو. ارین در یباز مسخره _

 .شهینم نچ،+ 

 !کنم یم خواهش _

 نن؟ک اعدامت خوان یم که دیببخش یبگ  ؟یچ یبگ ششیپ یبر یخوا یم اصال+ 

 داره؟ یا دهیفا براش حرفات مگه بوده؟ تو ریتقص اصال مگه

 .تکجاس بگو فقط تو _

 .کن دنبال و شیآت گلوله نیا. نکن هیگر خب، یلیخ+ 

 

 عقب یکم. داد هل من سمت به را آن و کرد درست آتش از یا گلوله کارلوس

 .شدم خارج قصر از و رفتم دنبالش. شد رد کنارم از آتش گلوله تا رفتم

 

 اصال .پرداختند یم بود، چه دانم ینم که شانیکارها به و بودند تکاپو در شهر مردم

 رشه خارج به تا کردم دنبال را آتش گلوله راحت الیخ با. نبود من به حواسشان

 .دمیرس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 یگرما آن در. رفت یم سمتش به آتش گلوله که دمید کوچک یساختمان دور از

 .رفتم یم راه آرام آرام شکمم درون ماهه هفت نیکاتر با آفتاب

 

 آن و شد یم پنهان دمید زا رفت، یم راه تر عیسر آتش گلوله که اوقات یگاه

 ود. دمیرس کوچک ساختمان آن به باالخره. نمانم جا تا دمیدو یم مهیسراس وقت

 . بودند در مقابل سرباز

 

 نیا حامله و خوشگل خانوم هی! به به: گفت و آمد جلو من دنید با ها سرباز از یکی

 کنه؟ یم کاریچ جا

 .دارم رکا کالوس با: گفتم شانیها یباز زیه به توجه یب

 .میرس یم اونم به بعد بده، ما به یحال هی اول: گفت سرباز یکی آن

 .شم رد بذار و ور اون گمشو. باردارم من شعوریب _

 .آمدند کمینزد و! که بهتره باردارش+ 

 !کالوسه شاهزاده ی بچه نیا: گفتم مهیسراس

 !نخور گوه تو؟ کالوس؟ شاهزاده! هه+ 

 .شم رد بذار! شعوریب یخورد گوه _
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 نگاه نم به ترس با بعد و فشرد را بود گوشش در که یمیس سربازها از یکی ناگهان

 . کرد

 

 !بانو خوام یم معذرت: گفت و زد زانو عیسر

 تو؟ یگیم یچ: گفت سرباز یکی آن

 .هستن کالوس شاهزاده همسر شونیا. بابا بتمرگ+ 

 !نه ؟یچ: گفت سرباز آن

 

 شآت را سرباز دو آن. هستم که من گفت آنها به کارلوس پس! هه. زد زانو عیسر و

 .بود دهیچیپ صحرا در ادشانیفر و داد یصدا. رفتم داخل و زدم

 

 و آمد همراهم بان زندان. گرفتم را کالوس سراغ ها بان زندان از یکی از الیخیب

 یم آزارم بدجور ها یزندان یحت و ها بان زندان همه زیه نگاه. کرد ییراهنما مرا

 !ها دهیند ردخت. داد

 

 بان زندان. بود هیبق از زتریتم و همه از دور به سلول آن. میدیرس کالوس سلول به

 و بود دهیکش دراز کالوس. شدم کینزد کالوس سلول به و کردم مرخص را

 .بود گذاشته چشمانش یرو را ساعدش
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 !کالوس: زدم صدا

 ؟یکن یم کاریچ جا نیا ن؟یکروال: گفت و نشست عیسر کالوس

 !تو شیپ اومدم _

 ؟یببر لذت شدنم ریتحق از که چرا؟+ 

 !بدم نشونت رو تتیخر که نه _

 ؟یچ+ 

 !خر کصکش: گفتم یبلند یصدا و سرزنش با

 هن؟+ 

 ابتث شعورهایب نیا به و خودت که نیا بخاطر من یزندگ به یدیر شعوریب توعه _

 یول! بولق ،یستین طانیش! قبول ،یرحم دل! زندان انداختنت ؟یچ حاال. یکن

 یزندگ به یزد گند باهاش که بود یچ مسخره دهیا نیا! نباش خر گهید لطفا

 زه؟یرا دریل یهرچ

 ؟یزن یم حرف یجور نیا چرا چته؟ نیکروال+ 

 برم؟ صدقت قربون یدار انتظار ه؟یچ _

 ...یول نه،+ 

 کنم؟ کاریچ دیبا بگو حاال _

 ؟یکن کاریچ و یچ+ 

 .رمیاس جا نیا من که نیا خب! عنتو افهیق _
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 .کن آزاد و من اول+ 

 .بده جواب سوالم هی به حداقل: گفتم و دمیکش یپوف

 ؟یچ+ 

 ن؟یکرد اجرا یخون طلسم من یرو شما _

 .آره+ 

 رضا؟یعل از استفاده با _

 .آره+ 

 کنم؟ کاریچ حاال. همتون دهن دمیر _

 .یش خارج نیسرزم نیا از کنم یم کمکت یکن آزاد زندان از و من اگه+ 

 کنم؟ آزادت چطور _

 .بکش هارو بان زندان و سربازها همه+ 

 .یدار حامله زن هی از یانتظارات چه _

 ؟یکن یم کارو نیا+ 

 .باشه: گفتم و دمیکش یپوف _

 

 عیسر بان زندان. زدم صدا را ها بان زندان از یکی و شدم دور کالوس سلول از

 : گفت و آمد جلو
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 بانو؟ بله... : 

 س؟کالو سلول دیکل _

 .بدم تونم ینم+ 

 چرا؟ _

 .دستوره هی نیا+ 

 شه؟ینم هم نگاه هی _

 .نه+ 

 .کنم نگاهش حداقل یبذار دمیم دستور بهت دارم _

 !نه+ 

 !!!نگاه هی فقط گفتم _

 .باشه+ 

 

 لبخند با. داشت نگه صورتم مقابل و آورد در بشیج از را کالوس سلول دیکل

 . بردم فرو اکخ از یا استوانه در را کلشیه کل یژکوند

 

 دیکل .بود زده رونیب آن از دیکل با دست کی که بود مقابلم خاک از یا استوانه حاال

 .کردم باز را کالوس سلول و دمیکش رونیب دستش از را
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 شون؟ یکشت زود انقدر: گفت و آمد رونیب کالوس

 .گرفتم شون یکی از رو دیکل فقط. شون نکشتم _

 شون؟ ینکشت چرا+ 

 ؟یکن یم یغلط چه جا نیا تو پس بکشم؟ رو همه دیبا من _

 .شون کشم یم خودم! نشو یجوش خب، یلیخ+ 

 

! اه آن همه کشتن یسو به شیپ. رفتم شیپ کنارش در هم من و رفت جلو کالوس

 یوقت. کردم کمکش یکم هم من و دیکش آتش به را ها بان زندان تک تک کالوس

 .میرفت رونیب زندان از شد، ها یانزند از ریغ یمزاحم گونه هر از خلوت زندان

 

 .یکن کمکم دیبا حاال: گفتم

 .ریبگ رو دستم. باشه+ 

 چرا؟ _

 .میش بیغ تا+ 

 شم؟ بیغ تونم یم من مگه _

 .یتون یم من کمک با+ 

 .آها _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .بودم کایآمر در ام خانه در بعد هیثان چند و گرفتم را کالوس دست

 

 ؟یکن یم زادآ طلسم نیا از و من چطور حاال: دمیپرس

 یتمحافظ طلسم تا چند رفتن قبل خودم. امیب بعد ساعت چند تا بمون جا نیهم+ 

 .کنم یم اجرا جا نیا یرو

 ؟یکن کاریچ یخوا یم فقط. باشه _

 .کنم باطل رو تو طلسم+ 

 ؟!یاریب رضایعل سر ییبال نکنه _

 .کشمش ینم! نباش نگران+ 

 

 یبحسا دوش کی تا رفتم حمام سمت به و دمیکش یقیعم نفس. شد بیغ عیسر و

 .رمیبگ

 

 

 ### کالوس ###

 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 دواریام. بودم کرده یمخف جا نیا در را رضایعل خودم. دمیرس راز نیسرزم به

 آن در موجود قصر تنها سراغ به. باشند نکرده عوض را شیجا ها یعوض آن بودم

 .رفتم نیسرزم

 

 سراغ به و کردم تند پا. میکرد یم یزندگ آن در یمدت نیکروال و من که یقصر

 نفس بود، دهیخواب زندان آن در که نیکروال برادر دنید از. رفتم قصر زندان

 .دمیکش یراحت

 

 در او بعد یچند. زدم صدا را دوستانم از یکی نیکروال ساعت از استفاده با

 . بود ستادهیا زندان درون و من مقابل راز نیسرزم

 

 را ام خواسته و رفتم مطلب اصل سراغ به یپرس احوال و گو و گفت یکم از بعد

 بدنش خون زور به که کردم درخواست آشامم، خون دوست مکس، از. کردم انیب

 .بخوراند رضایعل به را

 

 فیحر اما کند مقاومت کرد یم یسع بود، شده داریب خواب از تازه که رضایعل

 ضاریعل دهان وارد را دستش خون توانست مکس باالخره. شد ینم مکس قدرت

 .شکاند را گردنش یناگهان حرکت کی در و کند

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. رفت مکس و میکرد یخداحافظ صحبت، یکم از بعد و کردم تشکر مکس از

 یم آزاد نیکروال یها قدرت و شود یم آشام خون به لیتبد رضایعل حاال... خب

 .شود

 

. ببرم نیکروال شیپ را رضایعل حاال است بهتر! شد حل یراحت به زیچ همه پس

 نشان رضایعل شدن آشام خون به نسبت یبد واکنش یلیخ نیکروال وارمدیام

 .ندهد

 

 !اندبم زنده هم و ردیبم رضایعل هم که یراه تنها. بود راه تنها نیا باشد چه هر چون

 

 

 

 ### نیکروال ###

 

 

 از ینارنگ چند. دمیپوش را ام یحاملگ یها لباس از یکی و آمدم رونیب حمام از

 به ایدن از فارغ و کردم روشن را ونیتلوز. شدم ولو کاناپه یرو و برداشتم خچالی

 .پرداختم زیریدا ریومپا الیسر یتماشا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و خطرناک یموجودات ها آن. است سخت و بیعج ها آشام خون یزندگ واقعا

 ردیل کی من که کردم خداراشکر !زن هم به حال و نجس چه. هستند خون به معتاد

 به عیسر یزیچ افتادن یصدا با! ستندین آشام خون انمیاطراف از کدام چیه و زمیرا

 .دمید را کالوس که برگشتم عقب

 

 ودب افتاده نیزم یرو بر هوشیب که رضایعل دنید با و رفت نییپا نگاهم یکم

 .دمیدو رضایعل سمت به عیسر و دمیپر جا از. بود چه یبرا صدا آن دمیفهم

 

 ؟یکرد کارشیچ: دمیپرس مهیسراس

 .شهیم زنده یزود به+ 

 !سواد یب ادیم بهوش یبگ دیبا شه؟یم زنده _

 اد؟یب بهوش بخواد که شده هوشیب مگه! سواد با هه، هه هه+ 

 شده؟ یچ پس نشده هوشیب اگه _

 !مُرده+ 

 ش؟یکشت تو ؟یچ _

 .شهیم زنده! نباش نگران+ 

 .یبزن بیآس بهش نبود قرار تو ؟یچطور آخه _

 .بودم ناچار یول. دونم یم+ 

 ه؟یچ شدن زنده از منظورت االح _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !شهیم زنده گه،ید تابلوئه خب+ 

 شه؟ زنده مُرده که یکس ممکنه چطور _

 .شهیم زنده باشه بدنش یتو آشام خون هی خون اگه خب+ 

 ه؟یچ منظورت: گفتم مردد

 .شهیم زنده آشام خون هی عنوان به اون! یخنگ چقدر+ 

 تو :گفتم کالوس به و دمیکش یبنفش غیج کالوس، حرف درک از بعد لحظه چند

 !یلعنت توعه ؟یکرد آشام خون به لیتبد رو رضایعل تو ؟یکرد کاریچ

 .بود راه تنها نیا! باش آروم+ 

 تو. محدوده من یها قدرت که درک به ؟یکرد یغلط چه یفهم ینم تو... تو _

 !کشم یم رو تو من. یاریب برادرم سر ییبال نیهمچ ینداشت حق

 

 ریز در یدرد ،یناگهان شکل به راه انهیم در اما. شدم ور حمله کالوس سمت به و

 .افتادم زانو به و زدم چنگ شکمم به. آمد بند نفسم و دیچیپ دلم

 

 شده؟ یچ: دیپرس زده شتاب کالوس

 .ادیم ایدن به داره بچه بچه، _

 .ماهشه هفت فقط اون یول ؟یچ+ 

 .ستانماریب ببر... ببر منو. دونم ینم: گفتم و دمیکش غیج



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 مارستان؟یب کدوم+ 

 !باش زود. هست... ها یکینزد... نیا... یکی: گفتم دهیبر دهیبر

 

 از و دیکش آغوش در مرا هراسان کالوس. دمیکش غیج و شدم پخش نیزم یرو به

 .زد را نگیپارک طبقه دکمه و شد آسانسور سوار عیسر. زد رونیب خانه

 

 یاکست سوار مرا. گرفت یتاکس کی و دیدو ابانیخ به عیسر آسانسور ستادنیا با

 .افتاد راه به یتاکس و زد حرف راننده با یکم. نشست جلو یصندل در خود و کرد

 

 کالوس. میدیرس مارستانیب به باالخره. بود دهیبر را امانم درد و آمد ینم باال نفسم

 آغوش در مرا یمعطل یب لیدل نیهم به بود، کرده پرداخت ریمس در را هیکرا

 .دیدو مارستانیب سمت به و دیکش

 

 از را من عیسر دند،ید را من تا اورژانس پرستارانِ. رفت اورژانس سراغ عیسر

 از یکی سر بر و گرفت را دستم کالوس. خواباندند تخت یرو و گرفتند کالوس

 هب تا گذاشت ینم درد. دهد انجام تر عیسر را کارش که دیکش ادیفر پرستاران

 "!چه تو به" میبگو کالوس به یراحت

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. رفتم مانیزا اتاق به و آمد در حرکت به تخت ،یطوالن قهیدق نیچند از پس

 و آمد سرم یباال دکتر. ماند کنارم خودش خواست به و آمد همراهم هم کالوس

 .کرد آماده را خودش

 

☆☆☆ 

 

 ایدن به از بعد که نیا آوردن ادی به با. زد را چشمانم نور که کردم باز را چشمانم

 .نمیبنش کردم یسع و زدم پلک تند تند شدم؛ هوشیب درد از بچه دنآور

 

 سرتهم گمیم االن. ستین خوب برات نشو، بلند: گفت و آمد سرم یباال یپرستار

 .ادیب

 

 . آمد سرم یباال عیسر کالوس یقیدقا از بعد و شد خارج اتاق از پرستار

 

 خوبه؟ حالت: گفت کالوس

 کجاست؟ نیکاتر. خوبم _

 ن؟یکاتر+ 

 !بچمون _

 ؟یگذاشت نیکاتر اسمشو یک+ 
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 !چه تو به _

 !باشه نیکاتر اسمش نخواد دلم دیشا. باباشم من+ 

 .مونه یم نیکاتر و نِیکاتر اسمش! یکرد غلط _

 .بده برات! نشو یعصبان باشه، باشه+ 

 کجاست؟ نیکاتر ینگفت _

 .کنن یم زشیتم دارن+ 

 .آها _

 

 از یکوچک نوزاد. شد اتاق وارد یروان و ککوچ تخت همراه یپرستار لحظه همان

 . شد من کینزد و آورد رونیب آن

 

 !شما نوزاد هم نیا: گفت لبخند با پرستار

 

 کالوس چون. آوردم در زبان کالوس یبرا و گرفتم پرستار دست از را نیکاتر

 .بدهد او به را نیکاتر پرستار داشت انتظار و بود کرده دراز را دستش

 

 یرنگ چه نبود معلوم هنوز که اش رهیت چشمان به و دادم یجا آغوشم در را نیکاتر

. ودب برده من به که بود سرش یرو بلوند و نازک یمو تار چند. کردم نگاه هستند،

 !نمینازن دخترک. رفت غنج شیبرا دلم! کبود لبان و سرخ پوست



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 تا. مداد الوسک به و جدا خود از را نیکاتر یسخت به و کردم نگاه منتظر کالوسِ به

  و شد هول کالوس. داد سر هیگر ینوا گرفت، یجا کالوس آغوش در نیکاتر

 .انداخت آغوشم در را نیکاتر

 

 شد یچ: گفتم کالوس به رو شود آرام تا دادم یم تکان را نیکاتر که یحال در

 مگه؟

 افتاد؟ هیگر به من بغل چرا. دونم ینم+ 

 !یکرد تیاذ رو مادرش چقدر بوده شکمم یتو یوقت اومد ادشی البد _

 م؟یداشت! بله بله،+ 

 !میدار و میداشت _

 .میبچرخ تا بچرخ پس+ 

 .یخور ینم تکون یشد فلج شما! عشقم میچرخ یم میدار ما _

 ابستهو من به تو از شتریب ینیب یم وقت اون شه؛ بزرگ کمی بذار! الل و کر باشه+ 

 . شهیم

 یم قتو اون شد یفرار عَنِت افهیق از یوقت .مینیب یم موقعشم اون! کِالکُص باشه _

 !هیک دست ایدن یفهم

 عنه؟ من افهیق+ 

 !عنه تیطانیش افهیق _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ادیم خوشش شتریب افهیق اون از مطمئنم+ 

 

 شمانچ که کردم جادیا دهان با یبد یصدا و گرفتم کالوس مقابل را شصتم انگشت

 ریش نیکاتر به کردم یسع وسکال به توجه یب و انداختم باال ابرو. شد گرد کالوس

 .بدهم

 

 یها انداختن پس بچه همه آن. بخورد ریش چگونه گرفت ادی نیکاتر باالخره

 ذهنم از رضایعل یا لحظه! بود داده ادمی کامل طور به را یدار بچه مادرم،

 .گذشت

 

 !کالوس: گفتم کالوس به رو ترس با

 ها؟+ 

 !رضایعل _

 ؟یچ رضایعل+ 

 .تنهاست رضایعل _

 داره؟ یاشکال چه باشه، خب+ 

 !ششیپ برو. بکشه رو یکس ممکنه. آشامه خون هی االن اون تو لطف به! نفهم _

 کار؟یچ ششیپ برم+ 

 .کن کمکش _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کنم؟ کمک یچجور+ 

 داره؟ ازین یچ به آشام خون هی. دونمیچم _

 بدم؟ انسان خون بهش برم یعنی+ 

 شه؟یم یچ یند خون اگه _

 .رهیم یم گهید ساعت چهار و ستیب از کمتر+ 

 !بده خون بهش برو ؟یمعطل چرا پس _

 

 و مدیکش دراز او، خواباندن و نیکاتر کردن ریس از بعد. شد بیغ عیسر کالوس

 .دبو سه و ستیب ساعت کردم؛ نگاه ساعت به. دمیکش باال گردنم تا را میپتو

 

 خون رضایعل بعد کردم، فرار نیاطیش نیسرزم از! بود ییماجرا پر روز چه امروز

 صدا را پرستار ،یموضوع آوردن ادی به با! آمد ایدن به نیکاتر باالخره و شد آشام

 .زدم

 

 ه؟یچ: گفت و شد اتاق وارد یپرستار

 .دارم یسوال هی ازتون _

 .نییبفرما+ 

 یمن جادیا براش یمشکل نیا. اومده ایدن به ماهه هفت اون بچم، یعنی... نیکاتر _

 سالمه؟ یعنی کنه؟
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 اومده؟ ایدن به ماهه هفت گفته یک+ 

 ؟یچ _

 .ماهشه نه اون+ 

 .ماهشه هفت اون نه، _

 بزرگ خصوصا و سرحال انقدر ماهه هفت بچه هی. ماهشه نه دخترت زم،یعز+ 

 .مشیگذاشت یم دستگاه یکل یتو دیبا بود ماهه هفت اگه. ستین

 .بوده من شکم یتو ماه هفت فقط اون یول _

 رشد ماهه نه بچه هی اندازه به یول بوده شکمت یتو ماه هفت: گفت و دیخند پرستار

. زمیعز مانهیزا از بعد عوارض مطمئنم ه؟ییجادو و عیسر رشدش نکنه کرده؟

 !یشیم خوب یکن استراحت

 

 دست مرا او. کردم نگاه پرستار رفتن به اخم با. رفت رونیب من به توجه بدون و

 رشد ماهه نه بچه کی اندازه به ههما هفت نِیکاتر است ممکن چطور بود؟ انداخته

 یم رشد معمول حد از تر عیسر او یعنی است؟ بودنش خاص لیدل به نکند کند؟

 کند؟

 

 یژگیو و ها قدرت تا مانده یلیخ حاال. است متفاوت و خاص یلیخ او! من یخدا

 در غرق نیکاتر به قدر آن! نشود جادیا یمشکل دوارمیام. بفهمم را نمیکاتر یها

 د.بر خوابم که کردم گاهن خوابم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

. مدیپر خواب از کرد، یم داریب صبحانه یبرا را همه که یپرستار یصدا با صبح

 .است خواب خوش یکودک که کردم یم خداراشکر و بود خواب هنوز نیکاتر

 

. تادماف راه به مارستانیب ییروشو سمت به یسخت به و شدم بلند تخت یرو از آرام

 هیگر یصدا دنیشن با. افتادم راه به سالن در رامآ و شستم را صورتم و دست

 .دمیدو عیسر اتاقم از یکودک

 

 عیسر. بود گذاشته سرش یرو را مارستانیب که دمید را نیکاتر دمیرس که اتاقم به

 .کنم آرام را او کردم یسع و دمیکش آغوش در را نیکاتر

 

 بچه یلیخ شد؟ داریب باالخره: گفت لبخند با و شد اتاق وارد صبحانه با یپرستار

 .هیآروم

 .خوابه خوش هم یلیخ: گفتم و زدم لبخند

 

 دادم ریش نیکاتر به. رفت رونیب و گذاشت تختم کنار یزیم یرو را صبحانه پرستار

 .دبو رفته سر شدت به ام حوصله. خوردم صبحانه تختش، در او گذاشتن از بعد و
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 ودمب دهیکش دراز تخت یرو یا یسرگرم چیه یب من و بود دهیخواب دوباره نیکاتر

 یم سرش سربه یکم حداقل. آمد یم کالوس کاش. بودم زده زل اتاق سقف به و

 . نرود سر ام حوصله تا گذاشتم

 

 آشام خون به لیتبد من بخاطر! من چارهیب برادر. ندارم رضایعل از که هم یخبر

 !عقل یب مردک. کنم پاره تکه را کالوس دیبا! من بخاطر. شد

 

 یم یسع. دادم تکانش یکم و کردم نگاه قرمزش صورت به. رفتم نیکاتر اغسر به

 !!!بودم یرحم یب مادر چه. شوم سرگرم یکم تا کنم دارشیب کردم

 

 قدرچ! مامان نِیکاتر ن،یکاتر: گفتم یم هم سر پشت دادم یم تکانش که یحال در

 .ها شده تنگ برات دلش یمامان! نیکاتر. گهید شو بلند. یخواب یم

 

 زا خوشحال. داد سر هیگر ینوا من دنید با و کرد باز را چشمانش نیکاتر باالخره

 . دادم تکانش و گرفتم آغوش در را نیکاتر تم،یموفق

 

. دادم شقلقلک یکم شد ریس نیکاتر یوقت. بدهم ریش نیکاتر به دوباره شدم مجبور

 هیرگ به دوباره دادنش، قلقلک با فهمد؟ یم قلقلک از یزیچ مگر روزه کی بچه اما

 .افتاد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 نیریش و شد یم بزرگ زود کاش. کنم آرامش دوباره کردم یسع و دمیکش یپوف

 . ندارد یا یسرگرم چیه چندروزه بچه. شد یم شروع شیها یزبان

 

 مداد حیترج. بود من یباز اسباب ن،یکاتر که انگار. گرفت ام خنده میفکرها از

 اوردمین طاقت نیکاتر دنیخواب با. کند هیگر همش که آن تا بخوابد نیکاتر بگذارم

 .زدم رونیب اتاق از و

 

 گرید یمادرها به. زدم پرسه مارستانیب سالن در مان،یزا از قبل یها لباس همان با

 ونیتلوز سراغ به. بود صدا و سر پر و چندروزه هم ها آن نوزاد که کردم نگاه

 آن یتماشا حال در کاریب رماد یتعداد که رفتم سالن یها اتاق از یکی در یبزرگ

 .بودند

 

 اج از مرا یزن غیج یصدا کنم، تماشا ونیتلوز ها آن همراه و نمیبنش خواستم تا

 سالن در یا همهمه. دندیدو صدا سمت به و شدند خارج اتاق از ها خانم همه. پراند

 .بود شده جادیا مارستانیب

 

 درب یجلو پرستاران تجمع دنید با. شدم خارج اتاق از ها خانم همراه به هم من

 ییاه چشم با و رفتند کنار من دنید با پرستاران. دمیدو سمت آن به هراسان اتاقم،

 .بودند زده زل من به بود شده گشاد ترس از که



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

! هکرد یخرابکار نیکاتر بودم مطمئن. کردند یم نگاه من به سکوت در همه حاال

 .ماند باز  دهانم بلممقا صحنه دنید از. شدم اتاق وارد و کردم اخم

 

 نم تخت از ریغ بود، مانده آسمان و نیزم انیم در معلق صورت به اتاق لیوسا همه

 ستادهیا معلق همه و همه ،یصندل و زیم کارتکس، ها، ورقه گلدان،! نیکاتر و

 .بودند

 

 تمام ناگهان که کردم نوازشش یکم. دمیکش آغوش در را نیکاتر و رفتم جلو عیسر

 گوشم رد یصندل و زیم افتادن و گلدان شکستن یصدا و افتادند نییپا اتاق لیوسا

 .داد خراش را گوشم و دیچیپ

 

 چه نم؟ک چه دهیترس پرستاران نیا با حاال. بودم یعصبان شدت به نیکاتر دست از

 .کردم نگاه نیکاتر به بعد و پرستاران به اخم با بدهم؟ موضوع نیا به یجواب

 

 هیگر با زمان هم. افتاد هیگر به که شد من تیعصبان و اخم متوجه ایگو نیکاتر

 .رفت هوا به پرستاران غیج و خورد تکان تکان نیکاتر و من تخت نیکاتر

 

 !نیکاتر کن بس: گفتم و زدم داد نیکاتر سر تیعصبان با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

. دکر نگاه من به مظلومانه یاشک یها چشم با نیکاتر. ستادیا زیچ همه ناگهان

 :گفتم پرستاران به رو و فشردم خود به را نیکاتر

 

 .دم یم حیتوض _

 ه؟یچ اون: گفت لرزان یصدا با پرستارها از یکی

 

 .بزنم ینادان به را خود دادم حیترج. میبگو چه ماندم

 

 !دونم ینم: گفتم ام ام با

 !یکن گم مارستانیب نیا از رو گورت دیبا تو: گفت خشم با ها پرستار از یکی

 !دمیم حیتوض که، گفتم _

 !شیببر جا نیا از دیبا. خطرناکه موجود هی بچه اون ؟یدیم حیتوض رو یچ+ 

 

 هب پرستار غیج. شکست ساعدش وسط از و داد یبد یصدا پرستار دست ناگهان

 .کرد هیگر و دیکش غیج هم سر پشت و رفت آسمان

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 خوب و حالش ؟یکرد و کار نیا چرا: گفتم و گرفتم مقابلم را نیکاتر تیعصبان با

 !کن

 

 ربهت هم اول روز از حالش و بازگشت اول حالت به پرستار دست هیثان از یکسر در

 و بودند رفته شانیها اتاق در همه ها خانم هیبق. رفتند عقب یقدم چند همه. شد

 را اتاق درب یجلو ماندن جرات پرستار چند فقط. بودند کرده قفل را درب

 .بود تهخیر بهم نیکاتر یکارها از اعصابم. داشتند

 

 .رمیم االن نیهم من: گفتم لرزان یصدا با

 عشقم؟ اومده شیپ برات یمشکل: گفت و شد ظاهر کنارم در کالوس ناگهان

 

 هب خشم با. کردند فرار و دندیکش غیج کالوس یناگهان شدن ظاهر با پرستاران

 !کالوس از هم نیا ن،یکاتر از نیا. کردم نگاه کالوس

 

 شون؟یترسوند چرا: گفتم کالوس به رو تیعصبان با

 خوبه؟ نیکاتر. ییتنها کردم فکر+ 

 .میعصبان دستش از یلیخ _

 ه؟یشکل نیا جا نیا چرا اصال چرا؟+ 

 .ختیر بهم رو جا نیا و ترسوند رو پرستارها همه. نهیکاتر کارِ _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چرا؟+ 

 م؟یکن کاریچ حاال. نمیبب لمیف رفتم قهیدق دو مرگم خبر چون _

 .کنم یم درستش! نباش نگران: فتگ و زد لبخند کالوس

 

 کالوس به مضطرب. رفت پرستاران ستگاهیا سمت به و شد خارج اتاق از کالوس

 .کند چه خواهد یم بودم کنجکاو و کردم نگاه

 

 آرام امآر را دستانش و بست را چشمانش. ستادیا پرستاران ستگاهیا یجلو کالوس

 .رفت فرو خلسه حالت به ودب مارستانیب سالن در که هر ناگهان. آورد باال

 

 و کرد قفل هم در را دستانش کالوس. بودم منظره نیا شاهد شده گرد چشمان با

 .آمد سمتم به لبخند با. کرد باز را چشمانش بعد

 

 یلیخ و آمدند رونیب خلسه حالت آن از بودند مارستانیب سالن در که یکسان همه

 :دمیپرس عیسر د،یرس من به که کالوس. دادند ادامه شانیکارها به راحت

 

 ؟یکرد کاریچ _

 .کردم پاک رو شون حافظه+ 

 .شده ضبط زیچ همه. داره نیدورب جا نیا یول. آها _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چطوره؟ نیکاتر خوبه؟ حالت. کنم یم درست اونم+ 

 .خوبه هم نیکاتر. بهترم االن _

 

 به سیف پوکر نیکاتر اما. آورد در ادا شیبرا و گرفت آغوشم از را نیکاتر کالوس،

 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با کالوس. بود زده زل کالوس

 

 خنده؟ ینم نیا چرا: کالوس

 !هیعصبان همش. دونم ینم _

 !مادرش نیع قایدق+ 

 ه؟یعصبان همش من یکجا مادرش؟ نیع: گفتم و دادم باال را میابرو یتا هی

 .یبود یعصبان میدید رو شما وقت هر که ما+ 

 رضایعل... یراست باشم؟ آروم یدار انتظار یکرد آشام خون به لیتبد رو برادرم _

 شد؟ یچ

 !ستشین... امم+ 

 ستش؟ین یچ یعنی: گفتم هراسان

 .رفته خونه از+ 

 .میکن داشیپ دیبا! من یخدا _

 .پدرت خونه ببرم رو تو دیبا قبلش+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !کنن دامیپ نیاطیش ممکنه _

 االن تو... ضمن در! گهید گذاشتن مواقع نیهم یبرا رو محافظت طلسم خب+ 

 !یدار کامل طور به رو هات قدرت

 .بفروشم دیبا رو دارم کایآمر یتو که یا خونه نیا. باشه _

 .کنم یم زیوار حسابت به رو پولش و دمیم انجام رو کاراش خودم+ 

 .خوبه _

 .رمیبگ رو تیمرخص برگه االن بهتره+ 

 .باشه _

 

 ها آن و رفتم لمیوسا سراغ به هم من و برگشت پرستاران ستگاهیا سمت به کالوس

 .گرفت آغوش در را نیکاتر و آمد سراغم کالوس ساعت، مین از بعد. کردم جمع را

 

 لیوسا همه. بودند شده جمع کوچک ساک کی در همه و نداشتم یادیز لیوسا

 نیکاتر از که را لیوسا و داد من به را نیکاتر کالوس. بودند یبهداشت و یشخص

 . گرفت من از دندبو تر نیسنگ

 

 از. میشد خارج اتاق از کالوس همراه. دمیکش میموها به یدست و دمیپوش را میپالتو

 میپدر هخان در شدن بیغ با. میدیرس مارستانیب اطیح به و میرفت نییپا آسانسور

 .میشد ظاهر



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 مارستانیب یها نیدورب و کایدرآمر ام خانه سراغ به و کرد یخداحافظ کالوس

 یفظتمحا طلسم نیچند. گذاشتم تختم یرو را نیکاتر و رفتم اتاقم به هم من. رفت

 . رفتم حمام سراغ به و کردم اجرا

 

 شدو کی از بعد. بودم بهتر صبح نسبت به اما بود مشکل یکم میبرا رفتن راه

 تخت یرو آرام همچنان نیکاتر. دمیپوش لباس و آمدم رونیب حمام از یحساب

 !چقدرآرام. بود زده زل فسق به و بود دهیکش دراز

 

 تختم یرو و کردم یپل بودم گذاشته جا اتاقم یکشو در که همراهم تلفن با یکیموز

 ماتاق درب ناگهان. کردم یم زمزمه کیموز با و کردم یم خشک را میموها. نشستم

 .شد انینما در چارچوب در شده گرد یها چشم با پدرم و باز

 

 ؟یاومد یک ن؟یکروال: گفت رتیح با پدرم

 .شهیم یساعت مین هی _

 .من شیپ یاومد یم اول خب. یینجایا دمیفهم کتیموز یصدا از+ 

 !بعد بکشم روم و سر به یدست اول گفتم _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 من کمش به بعد و نیکاتر به شده گرد یها چشم با. افتاد نیکاتر به پدرم نگاه تازه

 .ردک لیتبد نیقی به را پدرم حدس نیا و بود شده کوچک یکم شکمم. کرد نگاه

 

 بچته؟ نیا... نیا ن،یکروال... ک: گفت رتیح با پدرم

 .نهیکاتر اسمش. اومد ایدن به ،ییبابا آره _

 

 نیکاتر سر یباال و آمد جلو بود نشسته صورتش یپهنا بر که یلبخند با پدرم

 .زد زل پدرم به درشتش چشمان با نیکاتر. ستادیا

 

 در و داد قلقلکش یکم. زد بوسه سرش بر و دیکش آغوش در را نیکاتر آرام پدرم

 نیکاتر همراه هم پدرم. افتاد خنده به نیکاتر من، زده رتیح چشمان مقابل

 .کرد باران بوسه را صورتش و دیخند

 

 نه خنده یم من به نه. دهیخند شما یرو به فقط االن تا نیکاتر بابا،: گفتم تعجب با

 !کالوس به

 شهینم هم عسل من هی با که داره لجباز و عبوس مادر و پدر هی! نخنده دمیبا+ 

 .خوردشون

 عبوسه؟ من یکجا! بابا عه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 تخود به ذره هی! اون و نیا یکارها یتالف و شکنجه و هیتنب شده تیزندگ کل+ 

 .ایب

 .کنن یم تمیاذ یلیخ هیبق خب _

 قدرچ. هیخوب پسر بده، کشتن به و من بود کینزد که کالوس کار اون از ریغ به+ 

 .یدیم عذابش

 .کرد آشام خون به لیتبد رو رضایعل اون: گفتم پدرم به رو اخم با

 ؟یچ: گفت و کرد بلند را سرش تند پدرم

 نیسرزم از منو هم اون کردم آزادش نیاطیش نیسرزم زندان از من چون+ 

 من یها قدرت کرد آشام خون به لیتبد رو رضایعل چون خب. کرد آزاد نیاطیش

 !ستین یخوب پسر هم نیهمچ. شدن آزاد

 کجاست؟ االن رضایعل: گفت اخم با پدرم

 دردم موقع همون کا،یآمر یتو من خونه به اورد رو رضایعل جنازه کالوس یوقت _

 از یوقت که هم بعدش! مارستانیب میرفت عیسر. برسم رضایعل به نشد فرصت و گرفت

 .ستین خونه یتو رضایعل گفت کالوس شدم مرخص مارستانیب

 .بکشه رو یکس ممکنه. میکن داشیپ دیبا! من یخدا+ 

 !دنبالش رفته کالوس _

 ،شتیپ ادیب کنم یم صدا رو مادرت. بدم خبر مرگ جوخه به دیبا. نداره دهیفا+ 

 .ننیبب رو بچت خواد یم دلشون هم ها اون باشه یهرچ! ها حاکم نیهمچن



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 خبر رو ها اون! خواد ینم. بندن یم بچم قتل به کمر ینیب یم هوی ها؟ حاکم _

 .نکن

 کنم؟ خبر هم رو دوستات. ندارن کارو نیا جرات گهید اونا+ 

 کدوما؟ _

 !هاگوارتز یها یهمکالس+ 

 !شده تنگ براشون دلم. آره _

 مه لباس چندتا و کن تنت یحساب و درست لباس هی هم تو. رمیم من پس! خوبه+ 

 !بخوره سرما کنهمم. یدیچیپ پتو هی یتو رو اون فقط تو. بخر نیکاتر یبرا

 !بازار رمیم من پس. باشه _

 .مرگ جوخه رمیم هم من+ 

 .خداحافظ... پس _

 .خداحافظ+ 

 

 یحال در و شدم آماده م،یموها دنیکش سشوار از بعد هم من و شد بیغ عیسر پدر

 .زدم رونیب خانه از بود کرده خوش جا آغوشم در نیکاتر که

 

 محض به. دادم را نوزاد و کودک ازملو مخصوص بازار کی آدرس و گرفتم دربست

 .رفتم یفروش لباس سراغ به اول دمیرس بازار به که نیا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 دست ده حدود. کردم تنش جا همان و دمیخر نیکاتر یبرا مرتب لباس دست کی

 .گذاشتم یا سهیک درون و دمیخر شیبرا مختلف یها رنگ به گرید لباس

 

 تر نییاپ مغازه چند. گردم باز بعد تا دارد نگه را ها لباس سهیک سپردم فروشنده به

 .گذاشتم درونش را او و دمیخر نیکاتر یبرا جور و جمع کالسکه کی

 

 کرد یم درد نیکاتر کردن بغل بخاطر که را دستم که یحال در و راحت الیخ با

 نیترکا و بود بزرگ کالسکه چون. برگشتم یفروش لباس مغازه به دادم؛ یم مالش

 کرد؛ یم اشغال را یکم یفضا که ها لباس سهیک بود، گرفته بر رد را آن نصفِ نصفِ

 .گذاشتم کالسکه درون و نیکاتر کنار

 

 گرید ساعت کی تا که دادم سفارش بچه یسمونیس و کمد و تخت گرید مغازه چند از

 ازین نوزاد کی یبرا که هرچه و پستونک ر،یش شهیش. باشد مان خانه درب یجلو

 .دمیخر باشد

 

 رد کنارمان از که یمردم به سکوت در هم نیکاتر. نبودم بند میپا یرو یخستگ از

 کهکالس و ها دیخر یسخت به که یحال در و گرفتم دربست. کرد یم نگاه شدند یم

 یتاکس درون و گرفتم آغوش در را نیکاتر دادم، یجا عقب صندوق در را نیکاتر

 .نشستم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کالسکه درون را میها دیخر و آورد در را کالسکه راننده میدیرس که خانه به

 تدس در و دمیکش دست کی با را کالسکه راننده، هیکرا پرداخت از بعد. گذاشت

 .بود نیکاتر گرمید

 

 را بدر دیکل با بخواهم که بود یآن از تر پر دستم و بودم ستادهیا خانه درب یجلو

 هکالسک و ردمک باز را خانه درب جادو با دمییپا یم را کوچه که یحال در. کنم باز

 .دادم هل خانه اطیح درون را

 

 آغوشم درون که کردن نگاه نیکاتر به و بردم خانه به بادِ یجادو با را کالسکه

 بودم فکر نیا در. زدم رونیب اتاقم از و گذاشتم تختم یرو  را نیکاتر. بود دهیخواب

 .کنم انتخاب نیکاتر یبرا را یاتاق چه که

 

 اتاق جادار و بزرگ و باز یفضا از و کردم باز را خودم اتاق به دهیچسب اتاق درب

 .بود مهمان یها اتاق جزء اتاق آن. آمد لبم یرو یلبخند

 

 و یصندل و زیم و کمد. بردم رونیب اتاق از و کردم یعمود را اتاق تخت جادو با

 درب یجلو از نیماش بوق یصدا. فرستادم سالن به بود اتاق در که هرچه و پرده

 .آمد خانه

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 انهخ درب عیسر. بودند آورده را نیکاتر اتاق لیوسا که دمید را یونیکام پنجره از

 نیکاتر لیوسا تا کردم ییراهنما را ها آن. رفتم خانه درب یجلو به و کردم باز را

 .بگذارند اول طبقه سالن درون را

 

 بولق ببرند خواهم یم که یاتاق به را لیوسا تا کنند کمکم که کردند اصرار هرچه

 لیوسا همه نیا چگونه پله طبقه سه از. نبود که یشوخ. سوخت شانیبرا دلم. نکردم

 ببرند؟ باال را

 

 یخداحافظ ها آن از و پرداخت را پولشان اول، طبقه در لیوسا دادن یجا از بعد

 از بعد. بردم سوم طبقه به جادو با را نیکاتر اتاق لیوسا راحت یلیخ. کردم

 .دادم یجا آن در را لشیوسا ،نیکاتر اتاق یریگردگ

 

 تمتخ یرو از را نیکاتر و برگشتم اتاقم به کردم؟ یم چه نداشتم، جادو اگر واقعا

 شیور را شیپتو و گذاشتم تختش درون آرام را نیکاتر. بردم اتاقش به و برداشتم

 .دمیکش

 

 لشیوسا تمام. دادم یجا کمدش درون بودم دهیخر شیبرا که یلباس دست چند

 را قشاتا بنفش زیر یها گل با یصورت پرده! بنفش و یصورت رنگ به و دندبو ست

 .بردم فرو یکیتار درون را اتاق و دمیکش

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 که مبرداشت را ونیتلوز کنترل تا. شدم ولو ونیتلوز یجلو و دمیکش یراحت نفس

 .آمد در صدا به فونیآ کنم، روشن را ونیتلوز

 

 یخوب به شان افهیق که نفر چند همراه به بود پدرم. دمید را در پشت فونیآ با

 .رفتم اطیح به استقبالشان یبرا و کردم باز را درب. نبود مشخص

 

 گروه م،یها یهمکالس و دیسف یلردها ها، حاکم. شد خانه وارد آتنا همراه پدرم

 .آمدند سمتم به و بودند جا نیا همه من،ید یحت ها ینیتریاسال نفره پنج

 

 نیهمچ کردم ینم فکر ؟یخوب نیکروال: گفت و دیکش غوشآ در مرا آتنا همه اول

 که دارن هگید دشمن هی شهیهم ها زیرا دریل بودم دهیشن. باشه افتاده برات یاتفاقات

 .باشه طانیش فرزند اون کردم ینم فکر یول دهیند و اون یکس حاال تا

 !طانیش خود نه طانهیش یها خادم از یکی فرزند اون واقع در _

 ؟یکرد فرار دستش از چطور تو+ 

 !خِرَد و هوش یکم با _

 

 یم استرس از که یلحن با بعد و کرد پا آن و نیا یکم. آمد سمتم به مردد یویا

 :گفت دیلرز

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یخوب... نیکروال: یویا

 دمیکش آغوش در را یویا ییرو خوش با پس بگذارم، کنار را ها نهیک دادم حیترج

 !یلعنت بود شده تنگ برات دلم: گفتم و

 !ببخش رو من. خوردم رو نینگ گول من: گفت و فشرد خود به مرا هم یویا

 . شدم روزها اون الیخیب من. ستین مهم _

 

 کیبرت به! نبود ها آن نیب نینگ البته. دمیکش آغوش در را ها حاکم دانه دانه بعد

 و دمیکش آغوش در هم را میها یهمکالس. کردم تشکر و دادم جواب دیسف یلردها

 .کردم تشکر ها نآ از

 

. بودم نیگسن تریپ و منید با اما کردم یشوخ ینیتریاسال مغرور پسر پنج آن با یکم

 تا زدم تعارف ها آن به زده خجالت. میهست اطیح در هنوز ما که آمد ادمی بعد

 .شدند خانه وارد همراهم لبخند با هم ها آن. ندیایب داخل

 

 شد یم شان اندازه و داشت مبل دست چند که دوم طبقه سالن به را ها آن

 تمام ناگهان که بروم آشپزخانه به خواستم نشستند، که ها آن همه. کردم ییراهنما

 .آمد در لرزه به خانه

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

! نیکاتر... آمد ادمی ناگهان. کردند نگاه شان اطراف به و دندیپر جا از ترس با همه

 داریب نیکاتر! بود ستدر حدسم. رفتم نیکاتر سراغ به و دمیدو سوم طبقه به عیسر

 .بود لرزانده را خانه کل اش هیگر شدت از و بود شده

 

 نیکاتر و رفت نیب از خانه لرزش. کردم نوازشش و دمیکش آغوش در را نیکاتر

 یم درست زلزله دیبا نیکاتر که بودم یمادر چه گرید من. برداشت هیگر از دست

 !فتمیب ادشی به تا کرد

 

 آتنا .شد اتاق وارد آتنا ناگهان. دادم ریش او به و ستمنش نیکاتر کوچک تخت یرو

 سرش به یدست و آمد نیکاتر سمت به ذوق با. ماند باز دهانش نیکاتر دنید با

 .دیکش

 

 بود؟ کوچولو نیا ریتقص زلزله نیا: دیپرس تعجب با

 .آره _

 چرا؟+ 

 یم قمعل هوا تو رو لیوسا کل ای. هیچ مشکلش فهمونه ینم هیگر با آدم بچه نیع _

 .شکونه یم رو اون و نیا دست ای کنه یم درست زلزله ای کنه

 ه؟یچ اسمش حاال! یجالب نوزاد چه: گفت و دیخند آتنا

 !نیکاتر _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .یشد مادر تو شهینم باورم... هیچ یدون یم! یقشنگ اسم چه+ 

 .شه ینم باورم هم خودم _

 

 .فشردم خود به را نیترکا یزیغر طور به. شدند اتاق وارد هم ها حاکم لحظه همان

 :گفت شرمنده یویا

 

 !مشینیبب میاومد فقط ما: یویا

 .کنم ینم باور _

 .یکرد فراموش رو ها گذشته یگفت تو+ 

 .نکردم فراموش رو اطیاحت اما _

 یکن یم کاریچ یدار یدون یم خودت که حاال. میندار باهاش یکار ما کن باور+ 

 .نداره یبطر ما به بچت نبودن ای بودن زنده گهید

 

 زهیغر لیدل به. گذاشتم تختش درون را نیکاتر بعد و کردم نگاه ها آن به مردد

 .شدند جمع نیکاتر دور هم حاکم و ماندم تختش کنار یمادر

 

 از مالیخ. رفتند یم اش صدقه قربان و گفتند یم یزیچ شییبایز درباره هرکدام

 .ندارند نیترکا کار به یکار شدم مطمئن و شد راحت ها حاکم بابت

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 حاال و آمدند اتاق به ها حاکم یصدا و سر با هم میها یکالس هم و دیسف یلردها

 دور دیسف یها لرد و رفتند رونیب آتنا و ها حاکم. بود شده شلوغ یلیخ اتاق

 .زدند حلقه نیکاتر

 

 ست؟ین خطرناک که بچت: گفت لردها از یکی

 !نه ،ینکن تشیاذ اگه _

 کنه؟ یم کاریچ مگه چطور؟+ 

 .شکوند رو دستش هم نیکاتر خطرناک، گفت بهش پرستار هی بار هی _

 

 یلردها! گرفت ام خنده. شد دور عیسر بعد و کرد نوازش را نیکاتر آرام لرد آن

 وبمحب انقدر کردم ینم فکر. آمدند جلو میها یهمکالس رفتند رونیب که دیسف

 !باشم

 

 مرا یلک گورو دست به یسال مرگ از بعد که) کایجس نام به میها یهمکالس از یکی

 باباش؟ ای برده تو به شتریب: گفت( کرد سرزنش

 .برده من به موهاش یول. دونم ینم _

 .برن یم باباشون به اول یها بچه معموال+ 

 .خوبه هم باباش. ندارم یمشکل _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یالس درباره کایجس همراه یسال مرگ از بعد که بود ییها یهمکالس از یکی) ناین

 باباش: گفت( مرده یسال دیفهم که بود ییها آموز جادو نیاول جزء او. دیپرس

 خوشگله؟

 !یلیخ _

 !اوووووو: گفتند هم با ها بچه همه

 مسره یک حاال: گفت خنده با نشست یم من سر پشت زیم اوقات شتریب که هم جک

 م؟ینیب یم و تون یگرام

 .دونم ینم... خب _

 کجاست؟ مگه چرا؟+ 

 ستین معلوم. اورد رشیگ کاریب شهینم ایراحت نیا به و شلوغه سرش یلیخ خب _

 .ادیب یک

 

. میرفت ها مهمان سمت به و دمیکش آغوش در را نیکاتر خنده  یشوخ یکم از بعد

 . رفتم آشپزخانه به خود و دادم آتنا دست را نیکاتر ییپررو کمال با

 

 آمادم را تییسکویب ظرف و کردم درست یچا ران،یا در ام یشگیهم عادت به

 سالن به پا که موقع همان. اوردیب جوش آب، تا برگشتم ها مهمان شیپ. کردم

 .شد ظاهر ها مهمان مقابل در کالوس گذاشتم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 نآ یبرا! نطوریهم هم کالوس و کردند نگاه کالوس به شده گرد یها چشم با همه

 :مگفت و رفتم جلو د،یاین شیپ دعوا و بشناسند را گریهمد ها مهمان و کالس که

 

 ؟یخوب کالوس، سالم _

 ن؟یک نایا. سالم: گفت اخم با کالوس

 .دوستام _

 نجان؟یا چرا+ 

 

 و گرفتم را کالوس دست او لج از. دمید را منید که "چه تو به" میبگو خواستم

 :گفتم

 

 .بگن کیتبر رو بچمون اومدن ایدن به اومدن دوستام زم،یعز _

 طانه؟یش دفرزن نیا... نیا: گفت رتیح با آتنا

 .کن یباز نقش! یمهمون نیا به نینَر لطفا: گفتم کالوس گوش ریز آرام

 .وردمین جا به اول دیببخش! نیاومد خوش. بله: گفت یاجبار لبخند با کالوس

 

 المس کالوس با یزورک یها لبخند با و گرفتند فاصله ترس موضع از یکم ها مهمان

 .مینشست هم کنار و یا نفره دو مبل یرو کالوس همراه. کردند یپرس احوال و



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 اومده؟ یچ واسه لشکر همه نیا: گفت گوشم ریز کالوس

 .بزنن سر نیکاتر به که، گفتم _

 ؟یچ بزنن بیآس بهش بخوان اگه+ 

 نیا ما... بعدشم. کنه یم محافظت خودش از و داره قدرت ما برابر دو نیکاتر _

 .افته ینم یاتفاق! نباش نگران. هستن جا نیا مادرم و پدر. میهست جا

 .کُشم یم رو تو اول فتهیب نیکاتر یبرا یاتفاق اگه+ 

 

 صورت عاشقانه بخند و بگو را آن هیبق که کردم کالوس به زیآم تمسخر یا خنده

 .شد بدل و رد شان نیب یدار یمعن یها نگاه و کردند

 

 یتفاقا نکن فکر گرفتم، و احترامت ها مهمون یجلو که نیا: گفتم کالوس گوش ریز

 .نک تیرعا و خودت حد پس. کرده رییتغ شعوریب توعه به نسبت نظرم و افتاده

 باهم انقدر کردم ینم فکر: گفت منید ناگهان که بزند یحرف خواست کالوس

 !دیباش یمیصم

 

 .برگشت ما سمت به دیسف لردان از نفر چند و ها حاکم نگاه

 

 کوچولو؟ شد تیحسود: گفتم پوزخند با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ردمک تعجب نه+ 

. نداره یتعجب: گفت و فشرد خود به مرا و انداخت کمرم دور را دستش کالوس

 .یکن عادت بهش دیبا هم تو و منه زیعز همسر نیکروال

 یگرام همسر شما: گفت کالوس گوش ریز نشنود یکس که یآرام یصدا با منید

 بود؟ من رخوابیز نیکروال یوقت یبود کجا

 

 یرو هک منید به تیعصبان با. شد سرخ تیصبانع از و شد متورم کالوس گردن رگ

 :گفتم پوزخند با و کردم نگاه نشسته کالوس کنار نفره تک مبل

 

 دفعه نیا ینیب یم و یایم خودت به هوی. نذار خودت یباهوش یپا منو تیخر _

 .رفته نیوتیگ ریز سرت واقعا

 

 نمید به کالوس از یمحکم مشت انتظار. شد بلند عیسر و اوردین طاقت کالوس

 .رفت سوم طبقه به و فشرد را لبانش کالوس اما داشتم،

 

 شیپ برو: گفت نشنود منید که یجور و آمد سمتم به بود، ما بحث شاهد که پدرم

 !کالوس

 چرا؟ _

 !خُرده اعصابش یلیخ االن+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بوده؟ من ریتقص مگه! چه من به خب _

 براش کن یسع عوا؟د و یکن یلجباز و لج باهاش یخوا یم یک تا... نیکروال+ 

 !یباش یخوب همسر

 .میگرفت طالق ما _

. بزن حرف باهاش و کالوس شیپ برو فعال. میزن یم حرف بعدا هم اون درباره+ 

 بچت به ریش هی فقط بودن زن از االن تو. کن استفاده ات زنانه یها استیس از کمی

 !یدیم

 کنم؟ کاریچ دیبا مگه: گفتم شده گرد یها چشم با

 .یکن آروم و بچت پدرِ تیانعصب کمی+ 

 ؟یچ نخوام اگه _

 .کنم یم مجبورت من+ 

 .کنم یدلبر کالوس یبرا برم خواد ینم دلم من خب _

 نمیبب کن گوش من حرف به بار هی فقط... بار هی فقط... نیکروال: گفت کالفه پدرم

 !هیچجور کردنت گوش حرف اصال

 نیا! کالوس شیپ برو: گفت و گذاشت میها شانه یرو دست سرم پشت از آتنا

 و تونیاجبار یزندگ کن یسع. کنه یم خرد و خودتون اعصاب فقط دعواهاتون

 !دخترم برو. یکن نیریش

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 از اام زدم صدا را کالوس. افتادم راه به باال طبقه سمت به و دمیکش یپوف کالفه

 .شدم نیکاتر اتاق وارد. امدین ییصدا ها اتاق از کدام چیه

 

 ماشات را خانه اطیح ن،یکاتر اتاقِ بازِ پنجره از کالوس و بود دهیبخوا آرام نیکاتر

 .دیکش یم گاریس و کرد یم

 

 پک و کرد من به نگاه مین کالوس. گذاشتم کالوس شانه یرو را دستم و رفتم جلو

 تمام یدلبر با کردم یسع و دادم تکان را میموها یکم. زد گارشیس به یقیعم

 .بزنم حرف

 

 کالوس؟_

 ه؟یچ+ 

 یروز هی که بودم احمق واقعا من. خوام یم عذر منید یها حرف بخاطر... نیبب _

 .داشتم دوست و اون

 ؟یدیفهم باالخره+ 

 رو؟ یچ _

 ؟!بوده احمقانه ارزش یب اون داشتن دوست که+ 

 

 .بزنم حرف متیمال با کردم یسع و فشردم را لبانم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 یچیه یخورد اعصاب جز ما یها بحث و ها دعوا نیا کالوس،: گفتم یآرام لحن با

 .میباش خوب هم با دیبا شده که هم نیکاتر بخاطر. نداره برامون

 

 .دیچرخ سمتم به و کرد خاموش پنجره لبه یرو را گارشیس کالوس

 

 من به یا عالقه نیهمچ انگار تو یول. موافقم هم من: گفت خمار یها چشم با

 !یندار

 درپ صورت هر در تو: گفتم و زدم رفح باشم، داشته خودم یرو یکنترل آنکه بدون

 .دارم دوست دلم ته یول باشم دلخور ازت دیشا. یمن ی بچه

 عاشقتم من: گفت خمار یها چشم با و انداخت کمرم پشت را دستش کالوس

 !کاش. یبود یعاد انسان هی هم تو و نبودم طانیش فرزند من کاش! نیکروال

 ؟یدکر یم کاریچ وقت اون و: گفتم یخمار لحن با

 اب و یراحت به وقت اون. داشتم یم دوستت ادیز عشق با و یعاد انسان کی مثل+ 

 دورت پروانه مثل هم تیباردار دوران و میکرد یم ازدواج هم با تو، کامل تیرضا

 .دمیچرخ یم

 هی میتون یم ما. نشده رید هم هنوز: گفتم و چسباندم کالوس یشانیپ به را میشانیپ

 .میباش داشته نفره سه و خوب یزندگ

 .میساز یم عشق با و یچ همه. آره: گفت سرخ چشمان با کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !عشق با: کردم زمزمه

 

 ازهت و کردم یم سرکوب را احساساتم کنون تا انگار. شد قفل هم یرو مانیها لب و

 .دارم لیم کالوس به چقدر بودم دهیفهم

 

 وستد را کالوس انهعاشق چه ناگهان من و بود گرفته دست در را حرکاتم کنترل دلم

 .بودم شده کالوس عاشق و کردم فراموش را ها کدورت تمام یناگهان. داشتم

 

 به پدرم سوختن و رضایعل شدن آشام خون ادی به که کرد یم مجبور مرا عقلم هرچه

 چشمانم یجلو را کالوس و کرد یم سرکوب را عقلم دلم، فتم؛یب کالوس دست

 .داد یم اننش تمام زیچ همه و بایز یا سهیقد

 

 یم ار گریهمد و فشردم یم خود به را کالوس دهیرس آب به تازه که یا تشنه مانند

 .کردم نگاه نیکاتر به چشم کنار از. میدیبوس

 

 یزیر لبخند کردم یم احساس که یحال در و باز چشم با نیکاتر تعجب کمال در

 درباره تمخواس و شدم دور کالوس از یکم. بود زده زل ما به است لبش گوشه

 .کرد ریاس را میها لب دوباره کالوس که میبگو یزیچ نیکاتر

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 مرا وسکال. دمیبوس یم را کالوس شهوت هم دیشا ای عشق با و شدم نیکاتر الیخیب

 .دیکش آغوش در مرا و انداخت نیکاتر اتاق درون کاناپه یرو

 

 غیدر من از رو خودت وقت چیه عاشقتم چقدر یبدون اگه: گفت یخمار لحن با

 .یکن ینم

 .دارم دوست رو تو قلبم خاطر به ن،یکاتر بخاطر نه! کالوس عاشقتم هم من _

. شهن یطوالن مون بتیغ بهتره: گفت بود شده سرخ چشمانش کالوس که یحال در

 .شنیم متوجه ها مهمون

 .نهک یعصبان رو تو قدر نیا منید مثل یارزش یب آدم یبذار دینبا گهید و. آره _

 .دم یم انجام تایعصبان نیا از شهیهم. اقااتف چرا+ 

 چرا؟: گفتم تعجب با

 !داره زهیجا بعدش چون: گفت طنتیش با کالوس

 

 شیبازو به یمشت و دمیخند. کرد اشاره بودم آغوشش در که من به طنتیش با و

 .میشد خارج اتاق از میبود گرفته را گریهمد دست که یحال در و میشد بلند. زدم

 

 قماتا سمت به را دستم کالوس که میبرو ها مهمان شیپ و دوم بقهط به میخواست

 .رفت شمیآرا لوازم سراغ و کشاند اتاقم داخل به مرا. دیکش

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یکن یم کاریچ: دمیپرس تعجب با

 .ایب فعال+ 

 

 .داد دستم به را رنگم رهیت یکالباس لب رژ کالوس و رفتم جلو

 

 ه؟یچ نیا: گفتم تعجب با

 !رُژه+ 

 کنم؟ کارشیچ مگیم نه، _

 .بزن رژ+ 

 چرا؟ _

 .یبفهم تا کن نگاه نهییآ به+ 

 

 ها یکبود و زدم رژ عیسر. شدم سرخ کبودم یها لب دنید با و کردم نگاه نهییآ به

 .کرد یم نگاه من به طنتیش با مدت تمام هم کالوس. پوشاندم را

 

 ؟یخند یم چرا ه؟یچ ها؟: گفتم یا زده خجالت لبخند با

 .ها مهمون شیپ میبر ایب !عشقم یچیه+ 

 ست؟ین عیضا یول _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یچ+ 

 رم؟یم رژ با حاال و جا نیا اومدم رژ بدون من که نیا _

 !یبود یکار چه حال در فهمن یم فقط خب+ 

 ست؟ین زشت نیا خب: گفتم شده گرد یها چشم با

 زشته؟ کجاش بچت پدر دنیبوس مگه+ 

 ...خب _

 !مارو عالقه و عشق فهمن یم همه جور نیا! عشقم نشو حساس+ 

 

 

 کالوس یبازو دور را دستم. رفتم دوم طبقه به کالوس همراه و زدم یزیر لبخند

 .میبرگشت مانیجا سر منید متعجب چشمان مقابل در و کردم حلقه

 

 پزخانهآش به و شدم بلند عیسر بودم گذاشته گاز سر که آب یکتر آوردن ادی به با

 ها مهمان شیپ و انداختم دم را یچا عیسر !بود کردن پرواز حال در یکتر. رفتم

 .برگشتم

 

 به دوباره ست،ین ها مهمان یجلو یزیچ چیه که است زشت یکم دمید یوقت

 دهاستفا فکر اول از چرا دانم ینم. کردم تمام را یچا کار جادو با و رفتم آشپزخانه

 !دینرس ذهنم به جادو از



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ردمب ها مهمان شیپ هارا ینیس دانه دانه و ختمیر یچا وانیل از پر ینیس سه عیسر

 ار نفسم و بردم ها مهمان شیپ را ها تییسکویب بعد. شد یخال ها ینیس همه تا

 .دادم رونیب

 

 مه مادرم. کردند ینم کمک چکدامیه که ها حاکم نیا. بود گرفته درد کمرم یکم

 خودش یبرا و نبود من به کردن کمک به حاضر و دانست یم خدا کی را خود که

 .دانست یم کسرشان

 

 وسکال کنار جادو، لهیوس به ها ظرف شستن و وهیم آوردن و کامل ییرایپذ از بعد

 .کردم حلقه شیبازو دور را دوستم و نشستم

 

 دم؟یبوس را کالوس من کردم؟ چه من... من. شدم داریب خواب از انگار... ناگهان

 ؟دارم یاحساس او به من مگر دارم؟ دوست را کالوس من مگر

 

 به را پدرت و کرده آشام خون به لیتبد را برادرت کالوس! نیکروال یوا

 ؟یکن یم معاشقه او با و یبوس یم را او تو وقت آن کشانده، مارستانیب

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 پررو. کرد یم دفاع کالوس از مدام که آمد سراغم به مسخره احساس آن ناگهان

 ".نباش یا نهیک قدران. توست بچه پدرِ کالوس": گفت و زد زل چشمانم در پررو

 

 دایپ برادرم هنوز یحت که من. زدم پس را فکرها نیا و دادم رونیب را نفسم کالفه

 باشم؟ مهربان کالوس با انقدر توانستم یم چطور پس بود؛ نشده

 

 یم الیخیب کند، دایپ تیبرا را برادرت کالوس اگر": گفت یم احساس آن دوباره

 خون به لیتبد دارد دوست که گفت تو به رضایعل روز کی ستین ادتی... تازه ؟یشو

 بهتر. یباش نگران ستین ازین تو و دهیرس شیآرزو به رضایعل گونه نیا شود؟ آشام

 "!یزن یم غر جانش به همش که یبردار کالوس کچل سر از دست است

 

 خوبه؟ حالت: گفت و گذاشت دستم یرو دست کالوس

 ها؟: گفتم و دمیپر جا از

 ه؟خوب حالت گمیم+ 

 .نه... آ _

 چرا؟+ 

 ؟یکرد داشیپ... یراست. ام رضایعل فکر یتو همش _

 .نکردم داشیپ هنوز یول اوردم ریگ ازش یینخا سر هی+ 

 !باشه نکشته و یکس دوارمیام _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

. رفتند بعد یکم هم آتنا و ها حاکم. رفتند ها مهمان همه بخند و بگو یکم از بعد

 :گفتم یگخست با و انداختم کاناپه یرو را خود

 

 ؟یکن شون جمع یتون یم تو کالوس. کنم جمع نارویا بخوام ندارم نا گهید من _

 من؟: گفت تعجب با کالوس

 !گهید آره _

 

 آشپزخانه به دست با را وهیم یها ظرف همه و زد یناچار سر از یلبخند کالوس

 اج به جا را لیوسا کوچک یها مینس با که نداشت باد یجادو من مثل او آخر. برد

 .کند

 

 !بشور هم رو ها ظرف زحمت یب: گفتم یمرموز لبخند با

 جان؟: گفت و داد باال را شیابروها کالوس

 ازهت. خستم یلیخ آخه: گفتم مظلومانه و کردم گرد شرک گربه مانند را چشمانم

 ؟یبشور رو ها ظرف تو شهیم. کنم حرکت ادیز دینبا و کردم مانیزا

 .شدم خر. شهبا باشه،: گفت و دیخند کالوس

 !یبود _

 ؟یچ+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .نتهیکاب کشو یتو ها دستکش! عشقم یچیه _

 

 افهیق. دیپوش را ها دستکش و کرد ام حواله "!یخودت خر" یمعن به ینگاه کالوس

 خنده به مرا کرد؛ یم یآبکش را ها ظرف که ها دستکش و بند شیپ آن در اش

 .انداخت

 

 ؟یخند یم یچ به... یه: گفت دیترد با کالوس

 !یچیه _

 .یخند یم یچ به بگو. گهید نه+ 

 ش هیشب یادیز. افتادم یشمس ننه مون،یهمسا ادی: گفتم دمیخند یم که یحال در

 .یشد

 شدم؟ رزنایپ هیشب! ممنون یلیخ+ 

 !یلیخ _

 

 را ونیوزتل و برداشتم را ونیتلوز کنترل. نگفت یزیچ گرید و کرد ینچ نچ کالوس

 را انالک خواستم. دمیرس خبر شبکه به تا کردم نییاپ و باال را ها شبکه. کردم روشن

 .کنم گوش دقت با و شوم منصرف شد باعث خبرنگار سخنان که کنم عوض

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و رعب به را مردم کا،یآمر واشنگتن التیا در وحشتناک قتل نیچند: خبرنگار

 به که شده گرفته جرم هنگام در مظنون از ییها عکس. است انداخته وحشت

 پخش یمل یها رسانه و یمجاز یها شبکه تمام در الت،یا آن سیلپ سیرئ فرمان

 .شود ریدستگ تر عیسر هرچه مجرم تا شده

 

 یم هچ خبرنگار دمینفهم گرید ونیتلوز صفحه یرو بر قاتل عکس دادن نشان با

 !رضایعل. دیگو

 

 عکاس به خشم با که یمجرم آن بود، یخون لباسش قهی و دهان که یمجرم آن

 ضاریعل... او بود، ستادهیا آلود خون جسد کی یباال که یمجرم آن ،کرد یم نگاه

 .بود

 

 احمق منِ ریتقص زیچ همه! رضایعل ردیبم تیبرا تیآبج... رضایعل. افتادم هیگر به

 نیا االن کردم ینم وحشتناکم یزندگ نیا ریدرگ اول همان از را رضایعل اگر. است

 .افتاد ینم رضایعل یبرا اتفاق

 

 یم هیگر چرا ن؟یکروال شده یچ: گفت و آمد سرم یباال یکف یها دست با کالوس

 ؟یکن

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 با کالوس. گرفت شدت ام هیگر و کردم اشاره ونیتلوز صفحه به لرزان یها دست با

 .انداخت ریز به سر شرمنده ون،یتلوز صفحه دنید

 

 .هبخور بهش ها سیپل دست ذارم ینم و ارمشیم! دنبالش رمیم: گفت یناراحت با

 

 از یکسر در. شست را دستانش عیسر و آورد در را روپوشش و ها دستکش کالوس

 !من چارهیب برادر. شدم ولو کاناپه یرو من و شد بیغ هیثان

 

. تخیر نییپا آرام اشکانم. زدم زل ونیتلوز صفحه به و دمیکش دراز کاناپه یرو

 .دکر یم پرواز یگرید یایدن در فکرم و بود ونیتلوز صفحه به چشمانم

 

 اصال ند؟کن یم اعدام را او یعنی کنم؟ چه فتدیب سیپل افسران دست به رضایعل اگر

 .مگذار ینم نه، چه؟ کنند قصاص را او اگر است؟ چگونه کشور نیا در قصاص روش

 

 خودم ندک دایپ را رضایعل نتواند اگر. کند دایپ را رضایعل بتواند کالوس دوارمیام

 .افتاد هم یرو چشمانم که کردم فکر و کردم رفک قدر آن. شوم یم کار به دست

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 با و نشستم هراسان. آمد در لرزه به خانه ناگهان که بودم یداریب و خواب حالت در

 مهه متوجه نیکاتر فیضع ی هیگر یصدا با زلزله؟. کردم نگاه اطرافم به یجیگ

 .شدم زیچ

 

 آغوش در را او. رساندم نیکاتر اتاق به را خود تیعصبان با و شدم بلند یحرص

 دادم حیترج اما بکشم ادیفر سرش خواست یم دلم. کنم آرامش کردم یسع دمیکش

 .کنم کنترل را خود

 

 و خورد ریش ولع با نیکاتر. بدهم ریش او به کردم یسع و نشستم تختش یرو

 .است بوده اش یگرسنگ بخاطر زلزله نیا کل دمیفهم

 

 یم درد سرم. دمیپر یم خواب از هدوبار بعد اما افتاد یم هم یرو همش چشمانم

 ریس نیکاتر و بودم خسته یلیخ. بخوابم قهیدق پنج فقط شده خواست یم دلم. کرد

 .شد ینم

 

 باشه؟. یکن یم درست زلزله باشه آخرت بار: گفتم نیکاتر به اخم با

 هگید. یترسون یم رو من یجور نیا: دادم ادامه که کرد نگاهم مظلومانه نیکاتر

 ؟یدیفهم. یکن ینم درست زلزله

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 مماخ بخاطر. گذاشتم تختش درون را او و دمیکش یپوف. کرد نگاهم باز نیکاتر

 نرویب اتاقش از و زدم شیرو به یا خسته لبخند. کرد یم نگاهم مبهوت و ساکت

 .رفتم

 

 مشد یم پهلو آن به پهلو نیا از هرچه. انداختم تختم یرو را خود و رفتم اتاقم به

 یلک با باالخره. آمد ینم چشمانم به خواب یحت ادیز یخستگ از .برد ینم خوابم

 .رفتم خواب عالم به و رفت هم یرو چشمانم خوردن غلت

 

 

☆☆☆ 

 

 

 با. دش حلقه کمرم دور یدست لحظه همان و کردم باز را چشمانم تخت رفتن نییپا با

 را خود و دمیکش آغوش در را او. دمید را کالوس که دمیچرخ عقب به تعجب

 .کردم میقا آغوشش

 

 ؟یکرد دایپ رو رضایعل: دمیپرس رضایعل آوردن ادی به با ناگهان

 .بایتقر+ 

 ؟یچ یعنی _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کرد فرار دستم از+ 

 ه؟یچ منظورت: گفتم و شدم زیخ مین

 ریاس ور دستاش تونستم یسخت به و کردم داشیپ: گفت آلود خواب و خسته کالوس

 .کرد فرار و کرد یزخم رو من او اما. نره در تا کنم

 چرا؟ _

 .کنم رشیدستگ خوام یم ها سیپل مثل هم من کرد فکر+ 

 رفتم یم دیبا خودم اول از. شناسه یم رو من اون. شناسه ینم رو تو اون _

 .دنبالش

 !یبر یتون ینم. نه+ 

 چرا؟ _

 .بزنه بیآس بهت ممکنه+ 

 و مهبرادر اون. ..ضمن در و ترم قدرتمند رضایعل از من. بزنه بیآس بهم تونه ینم _

 .زنه ینم بیآس من به

 .دنبالش میر یم هم با بعدا خب، یلیخ+ 

 .میبر االن نه، _

 .میر یم بعد کنم استراحت کمی بذار+ 

 .رمیم من. کن استراحت تو خب _

 االن. میر یم هم با بعدا بمون! نیکروال لطفا: گفت قرمز و خسته چشمان با کالوس

 .میر یم یکن صبر کمی .امیب باهات تونم ینم و خستم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 برم؟ تنها یذار ینم چرا خب _

 .نگرانتم خب+ 

 

 یم دلم یطرف از. نداد من به را یگرید مخالفت اجازه و دیکش آغوش در مرا و

 خواست یم دلم هم گرید یطرف از اما بروم رضایعل سراغ تر عیسر چه هر خواست

 .کنم غرق کالوس محبتِ و ینگران از هجم نیا در را خود

 

 نمک گوش کالوس حرف به گرفته، طالق هرچند خوب همسر کی مانند دادم حیترج

 را کالوس تن یبو و گذاشتم هم یرو را چشمانم آرام. بخوابم آغوشش در آرام و

 .گذاشتم قدم میها کابوس یایدن به و رفتم خواب به کم کم. دمیکش مشامم به

 

 اما نمک دایپ را ناله صاحبِ تا اختماند اطرافم به را نگاهم. ترساند مرا یا ناله یصدا

 .آمد تر بلند یول ناله یصدا دوباره. نبود یکس

 

 ههرچ. رفتم ناله یصدا دنبال به و دمیدو سمت آن به. بود چپم سمتم از شیصدا

 را ماطراف توانستم یم بهتر من و رفت یم کنار اطرافم مهِ ایگو شدم یم تر کینزد

 .نمیبب

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بودم یحالت در. دمید ینم یگرید زیچ یدیسف و مه جز من و بود مه از پر اطرافم

 هن و کردم یم حس ینیزم میپا ریز نه. داشتم قرار آسمان و نیزم انیم ایگو که

 .بودم معلق

 

 شتریب و شتریب ناله یصدا دمیدو که نقطه سمت به. کرد جلب را توجهم یاهیس نقطه

 اب و بود شده مچاله خود در هک دمید را  یا دهیژول پسرِ شدم، کینزد که یکم. شد

 .زد یم حرف یفیضع یصدا و ناله

 

 سرپ آن سخنان دنیشن از. دادم گوش سخنانش به و ستادمیا پسر آن یقدم کی در

 :گفت پسر آن رایز. بست خی میها رگ در خون

 

 نیا چرا من. والاَمیه هی من. خستم من. رمیم یم دارم من. کمک ؟ییکجا ال،یل... : 

 یا گهید زیچ خون جز وقته یلیخ. گرسنمه من ال،یل ؟ییکجا ال،یل شدم؟ یجور

 !الیل. نخوردم

 

 انناگه. نمیبب را اش چهره تا فشردم و گذاشتم پسر آن شانه یرو را لرزانم دست

 غیج پسر آن ی  چهره دنید از. دیکش ادیفر و برگشت سمتم به یتند پسر آن

 .دمیپر خواب از... ناگهان و دمیکش

 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

☆☆☆ 

 

 یرو را تمدس ناخودآگاه. نمیبب را اطرافم توانستم تازه و زد یلیس صورتم به وسکال

 .شود حواض دمید تا زدم پلک هم سر پشت. دمیکش نفس تند تند و گذاشتم ام گونه

 

 ؟یخوب نیکروال: گفت نگران یها چشم با کالوس

 ...من... من _

 ؟یچ تو+ 

 بودم؟ خواب من _

 .آره+ 

 

 یوقت و کردم نگاه ترس با را اطرافم. شدم جا به جا یمک و دمیکش یراحت نفس

 .کردم پاک را میشانیپ یرو عرق و دمیکش یراحت نفس دمید را خودم اتاق

 

 .دمید کابوس... کا: گفتم لرزان یصدا با

 ؟یدید یچ بگو. دونم یم+ 

 !خواست کمک ازم! رضایعل _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و بود افتاده گود چشماش ریز. بود یخون دهنش دور: دادم ادامه و افتادم هیگر به

 .بود خسته نگاهش و بود زده رونیب ششین یها دندون. بود شده متورم هاش رگ

 .زد صدا رو من اون. خواست کمک ازم اون

 

 و دیبوس یم را میموها یرو. دیکش آغوش در مرا کالوس و گرفت شدت ام هیگر

 در اش ناله و آمد یم چشمانم مقابل در رضایعل چهره مدام. کرد یم نوازش مرا

 .زد یم زنگ گوشم

 

 یم کمکش و میکن یم داشیپ. دنبالش میریم االن نیهم: گفت زمزمه با کالوس

 .شهیم درست زیچ همه! نباش نگران. میکن

 .دوارمیام: گفتم لرزان یصدا با

 

! بود یوحشتناک کابوس چه. کردم پاک را میها اشک و شدم جدا کالوس از

 شدمن متوجه چرا پس ام؟ نگذاشته رضایعل یرو یتمحافظ طلسم من مگر... یراست

 شده؟ آشام خون به لیتبد رضایعل که

 

 !کالوس: زدم صدا وحشت با

 عیرس رفت؛ یم یبهداشت سیسرو سمت به و بود شده بلند تخت یرو از که کالوس

 ه؟یچ: گفت و برگشت



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 شده؟ آشام خون به لیتبد رضایعل دمینفهم من چرا _

 ؟یدیفهم یم دیبا کجا از+ 

 براشون که یاتفاق هر. گذاشتم یمحافظت طلسم رضایعل و پدرم یرو من آخه _

 .کنم یم حس من فتهیب

 ؟یذاشتن مهین و نصفه طلسم هی یمطمئن: گفت و داد باال را شیابرو یتا هی کالوس

 ؟!امینم بر ساده طلسم هی پس از من یگیم یعنی: گفتم و کردم اخم

 .بابا دونمیچم+ 

 

 :گفت و دیچرخ سمتم به دوباره. ستادیا ناگهان اما برود تا افتاد راه به کالوس

 

 .کردم یزندان راز نیسرزم یتو رو رضایعل من ه،یچ یدون یم: کالوس

 خب؟ _

 .کردم لیتبد آشام خون به و اون هم جا همون و+ 

 داره؟ یربط چه خب _

 .گهید هیچ تشیخاص معلومه نیسرزم اسم از خب+ 

 ه؟یمخف نیزمسر هی جا اون یعنی _

 .آره+ 

 ...فتهیب درش یاتفاق هر یعنی نیا و _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !شهینم متوجه یکس+ 

 !یلعنت _

 ؟یکرد دقت یول+ 

 ؟یچ به _

 .سالمه االن رضایعل که نیا+ 

 چطور؟ _

 حس تو که نیا و نه، ای دهیرس بیآس رضایعل به ینکرد حس حاال تا تو خب+ 

 .سالمه رضایعل یعنی پس ینکرد

 !درسته آره، :گفتم یخوشحال با

 

 یاشتبهد سیسرو در یبار طنتیش لبخند با. زدم جلو کالوس از و شدم بلند عیسر

 را کارش االن بود فتادهین من یها حرف ریگ اگر چارهیب. بستم کالوس یرو را

 .شد ینم من معطل گونه نیا و بود داده انجام

 

 هشد معطل هک کالوس. شدم خارج یبهداشت سیسرو از و زدم میرو و دست به یآب

 .کردم باز را آن درب و رفتم لباسم کمد سراغ به. کرد نگاهم سیف پوکر بود

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 به سپ بستم یم هم بند شکم و بود شده تر کوچک قبل، نسبت به شکمم که حاال

 نیسرزم در شهیهم که را ها آن از یکی. رفتم خفنم و بنفش یها لباس سراغ

 .دمیپوش قهعال با و دمیکش رونیب دم،یپوش یم نییزیرا

 

 یمک شکمم فقط بود ام برازنده قبل مثل لباس. کردم انداز بر را خود نهییآ یجلو

 فتهر شان رنگ هم میموها. شود آب شکمم تا بروم باشگاه یکم دیبا. زد یم ذوق تو

 .بود بنفش ها آن ته از یکم فقط. بودند شده بلوند و بود

 

. دمیکش لبم به را ام یشگیهم رنگ زقرم رژ و کردم بنفش کامال را میموها جادو با

 رونیب یبهداشت سیسرو از که کالوس. بود شده تنگ میها میقد یبرا دلم ایگو

 د و گفت:ز یلبخند مچهین پمیت با بود آمده

 

 .یشد خوشگل: کالوس

 !بودم _

 .شدم افتیق و پیت نیهم عاشق من: گفت و دیخند کالوس

 .دونم یم _

 !کنما یم فیتعر ازت دارم مثال خب! عه+ 

 .تیمامور سراغ میبر! عشقم نشو ناراحت _

 .فهمم ینم رو فازت اصال+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چطور؟ _

 ؟یخند یم یجور نیا االن یزد یم زار شیپ قهیدق چند نیهم تا+ 

 .العادم فوق من! گهید گهید _

 .میبر فتیب راه! العاده فوق خانم باشه+ 

 

 و دیکش شدند، ینم صاف گاه چیه که اش آشفته شهیهم یموها درون یدست کالوس

 او به مان برگشتن موقع تا را نیکاتر و میرفت پدرم اتاق به. شد خارج اتاق از

 :دمیپرس و میرفت خانه اطیح به باهم. میسپرد

 

 م؟یبر کجا حاال خب _

 .ورکیوین کا،یآمر+ 

 .بود واشنگتن که من خونه یول _

 .رفته شیپ ورکیوین تا رضایعل+ 

 

 .میشد ظاهر خلوت یا کوچه در و میشد بیغ. میگرفت را مه دست و دمیکش یپوف

 

 کجاست؟ جا نیا: دمیپرس

 .نینش ریفق یها قسمت از یکی+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 م؟یاومد جا نیا چرا _

 اج نیا هنوزم ادیز احتمال به. کرد یم عام قتل رو جا نیا مردم مدت هی رضایعل+ 

 .باشه جا نیا اطراف ییجا ای

 !من یخدا _

 

 را ها سیپل تجمع ای خون اثر ،یا جنازه دیشا تا میگشت وتخل یها کوچه در یکم

 .نبود یخبر اما. مینیبب

 

 .نمک برقرار یذهن ارتباط رضایعل با بتونم دیشا... گمیم: گفتم کالوس به رو

 ؟یتون یم+ 

 .ادیز احتمال به _

 .کن امتحان خب+ 

 

 مدام مذهن در. کردم تمرکز و نشستم ابانیخ کف. میرفت یبنبست و خلوت کوچه در

 رضایعل یصدا... ناگهان. کردم یم تصور را اش چهره و زدم یم صدا را رضایعل

 .آمد

 

 ال؟یل: گفت رضایعل

 جانم؟ _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟ییکجا تو تو؟+ 

 .یکرد عام قتل رو شون مردم قبال که ییجا _

 

 یحس چه اکنون دانستم ینم لیدل نیهم به و بود یحس چیه یب رضایعل یصدا

 به بود شخص ذهن در که ییها حرف فقط. داشت را مشکل نیا یذهن ارتباط. دارد

 .دیرس یم گوش

 

 نبود معلوم بود، ذهنش در فقط و شد ینم خارج اش حنجره از شیصدا چون

 .است چگونه کال ای است یعصب است، لرزان است، ناراحت

 

 .بده حالم! چمه دونم ینم من الیل: گفت که آمد رضایعل یصدا دوباره

 .شده تنگ برات دلم. شمیپ ایب روخداتو. دونم یم _

 .زنم یم بیآس بهت وگرنه شت،یپ امیب دینبا. والاَمیه هی من! نه+ 

 .یزن ینم بیآس من به تو. یمن برادر تو! یستین والیه تو! رضایعل نه _

 ؟یکن یم کاریچ افهیق نیا و یخون لباس نیا با ،ینیبب و من اگه+ 

 مهم برام یول. یهست یچجور االن دونم یم. دمید ونیتلوز یتو و عکست من _

 !نمیبب رو تو خوام یم فقط من. ستین

 خورم؟ یم خون چرا چمه؟ من! الیل ترسم یم+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 همه وقت اون. شتیپ امیب من ییکجا بگو ای. شمیپ ایب فقط تو: گفتم و افتادم هیگر به

 .دمیم حیتوض برات رو زیچ

 چمه؟ یدون یم تو+ 

 .آره _

 ؟یکن کمکم یتون یم+ 

 .آره: گفتم و گرفت شدت میها اشک

 .شتیپ امیب تا ییکجا بگو+ 

 

 رضایعل یبرا را بست بن کوچه ظاهر نبودم، بلد را ها ابانیخ و کوچه نام چون

 قرار جاک دیفهم بود کرده عبور ها کوچه نیا تمام از قبال که رضایعل. کردم فیتوص

 .دارم

 

 دهافتا راه به رضایعل که بود نیا نشانه نیا و شد قطع یذهن ارتباط لحظه همان

 هیکت وارید به کالوس. دمیکش سمیخ گونه به یدست و کردم باز را چشمانم. است

 .بود نییپا سرش و بود داده

 

 ؟یکرد داشیپ شد؟ یچ: دیپرس د،ید باز چشم با مرا یوقت و کرد بلند سرش

 .آره _

 کجاست؟+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .جا نیا ادیم داره _

 .برم من پس+ 

 ؟یبر کجا _

 .شه یم جنگ ای کنه یم فرار و ترسه یم من از ای نهیبب جا نیا و من رضایعل اگه +

 .خداحافظ. باشه _

 .یبا+ 

 

 را خودم و شدم بلند ابانیخ کف از. شدم تنها کوچه در من و شد بیغ کالوس

 .ماندم منتظر و نشستم وارید به هیتک و کوچه گوشه. تکاندم

 

 شد معلوم کوچه کف یها یکش خط از و بودن آن در یا خانه درب چیه کوچه نیا

 نیا پس دمید یا یشهرباز یکینزد نیا در چون. است موقت نگیپارک جا نیا

 .نداشتند پارک یجا و آمدند یم یشهرباز به که بود یمردم یبرا هم نگیپارک

 

 اریبس سکوتش. بود پرنده کی یحت موجود، هرگونه از یخال و لیطو و دراز کوچه

 تا ماندم منتطر یربع کی حدود. ختیر یم بهم را اعصابم و ودب دهنده آزار

 .شد ظاهر کوچه ته در یشخص کله و سر باالخره

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 زدم حدس شخص آن رهنیپ یرو بر خون یقرمز دنید با و کردم دقت یکم

 اش چهره لحظه هر که هم رضایعل. دمیدو او سمت به و دمیپر جا از. باشد رضایعل

 .دیدو طرفم به و شناخت مرا بنفشم، یها لباس از شد، یم تر واضح

 

 هیگر ینوا و دمیکش آغوش در را او لباسش یفیکث به توجه یب م،یدیرس که هم به

 .ردمک برطرف را ماهه کی بایتقر یدلتنگ نیا و فشردم خود به را رضایعل. دادم سر

 

 در و لرزاند یم را ام چانه بغض. شدم رهیخ چشمانش به و شدم جدا رضایعل از

 :گفتم و دادم قورت را بغضم. بود شده جمع اشک هم رضایعل چشمان

 

 ؟یخوب _

 ه؟یچ من مشکل بگو ال،یل. چمه من یدون یم یگفت تو. نه+ 

 .خطرناکه برات جا نیا. خونه میبر اول ایب _

 

.  میدش ظاهر پدرم خانه در و بیغ. میگرفت را گریهمد دست و نگفت یزیچ رضایعل

 .بزند حرف من با خواست یم اول او چون فرستادم حمام هب اصرار با را رضایعل

 

 زا من دنید با. کردم دایپ کتاب خواندن حال در او شیپ و نیکاتر اتاق در را پدرم

 :گفت و شد بلند شیجا سر



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ؟یکرد دایپ رو رضایعل: پدر

 .حمومه االن. آره _

 نشدم؟ در شدن باز و شما اومدن متوجه چرا من پس+ 

 یادیز هم شما. رفت اول طبقه حمام به هم رضایعل و میشد ظاهر هال وسط ما _

 .یشد کتاب غرق

 خوبه؟ حالش+ 

 ؟!کنم کاریچ ادیب سراغش یگرسنگ یوقت دونم ینم یول. آره فعال _

 .هبخواب یکن مجبورش یکن یسع حمام از بعد بهتره. میکن یم یفکر هی حاال+ 

 .داره یمشکل چه بگم بهش اول داره اصرار اون اما _

 .یکن استراحت بهتره تو. زنم یم حرف باهاش خودم+ 

 .گرسنمه شتریب. ادینم خوابم اصال _

 .خوابه هاست مدت که هم نیکاتر. بخور یزیچ هی برو پس+ 

 ومده؟ین جا نیا کالوس _

 نبود؟ تو با مگه نه،+ 

 .دهب نشون یبد واکنش اون دنید با رضایعل ممکنه گفت یم چون. رفت یول بود _

 اوله؟ طبقه رضایعل یگفت. گفته درست +

 .آره _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

. شدم خارج اتاق از و نشاندم نیکاتر یشانیپ بر یا بوسه. رفت رونیب اتاق از پدرم

 اشتمبرد یا کلوچه همراه به ریش وانیل کی. کردم باز را خچالی و رفتم اول طبقه به

 خوش مذاقم هب یلیخ ریش و کلوچه نیا یگرسنگ همه نیا از بعد. نشستم زیم سر و

 .آمد

 

 .زنم یم حرف الیل با فقط من: گفت که آمد رضایعل یصدا ناگهان

 .آمد پدرم آرام یصدا بعد

 

 بود دهیوشپ زیتم لباس رضایعل. رفتم هال سمت به و شدم بلند زیم پشت از مهیسراس

 .بود شده بلند تازه رضایعل و بود نشسته مبل یرو پدرم. بود نمدار شیموها و

 

 ؟یزنیم داد چرا رضا؟یعل خبره چه: فتمگ اخم با

 مرگمه؟ چه یگینم بهم چرا: گفت یکالفگ با رضایعل

 .یکن استراحت کمی بهتره. یدیرس تازه تو. ستین وقتش هنوز _

 نه و خورم یم یزیچ نه افتاده برام یاتفاق چه ینگ بهم تا: گفت تیعصبان با رضایعل

 ؟یفهم ینم چرا! الیل دارم عجله من. کنم یم استراحت

 .بگم بهت تا نیبش: گفتم و کردم ینگاه پدرم به غم با

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 را میموها. نشستم پدرم کنار و رضایعل یرو به رو آرام هم من نشست که رضایعل

 یسخت به و کرم نگاه رضایعل منتطر چهره به. دمیکش یقیعم نفس و بردم گوش پشت

 .گشودم لب

 

 ؟یبدون یخوا یم یچ _

 ؟میموجود چه من که نیا+ 

 !یآشام خون تو _

 آشام؟ خون+ 

 .آره _

 .نبود نیا بودم دهیشن درموردش من که یآشام خون یول+ 

 بود؟ یچجور تو آشام خون مگه _

 !نبود خون به معتاد+ 

 .یکن کنترل رو خودت یریبگ ادی کشه یم طول و یشد لیتبد تازه تو خب _

 داشتم؟ و آرزوش من که هیزیچ اون نیا یعنی+ 

 کردم؟ یم مخالفت چرا یفهم یم حاال. آره _

 شدم؟ آشام خون به لیتبد چطور من یول. فهمم یم آره،+ 

 اد؟ینم ادتی _

 .ستین واضح یول ادیم چشمم یجلو خواب هی مثل ییزایچ هی+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اد؟یم چشمت یجلو یچ _

 ونا. ستمین مطمئن ،یآب ای سبز یچشما ،یا قهوه و ییطال یموها با یپسر هی+ 

 هی. کرد ول و من بعد و دیکش دستم خون از مقدار هی سرنگ با .کرد یزندان و من

 ورز به رو دستش خون نفر هی. اومد دوباره هوی بعد. بودم زندان یتو یطوالن مدت

 !نه نه، نه،. دیچیپ گردنم یتو یدر هی بعد بنوشم تا داد

 

 شدم ندبل اشک از پر چشمان با و دمیگز لب. افتاد هیگر به و فشرد را سرش رضایعل

 .انداخت ریز به سر و فشرد را لبانش پدرم. دمیکش آغوش در را رضایعل و

 

 ور خودم یجلو چطور کنم؟ کاریچ حاال: گفت هراسان و کرد بلند را سرش رضایعل

 رم؟یبگ

 .کنم یم کمکت _

 نخورم؟ خون اصال شهیم یعنی+ 

 .یکن کنترل رو خودت یتون یم یول. شهینم نه، _

 رو یکس خوام ینم من. نخورم خون من کن یکار الیل: گفت التماس با رضایعل

 ها اون دمید یم و اومدم یم خودم به هوی. بکشم رو ها اون نخواستم من. بکشم

 .مردن

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 قدرچ دونم یم. کنم یم درکت من! رضایعل کن بس: گفتم و زدم زانو رضایعل یجلو

 !یباش نگران خواد ینم. میکن یم درستش هم با. سخته برات

 ؟یکن یم درستش یرچطو+ 

 خودت مکن یم کمکت. یبکش و یکس ینش مجبور گهید تا کنم یم هیته خون برات _

 .یبخور خون یکم مقدار هی فقط روز در که یکن کنترل رو

 ؟یکن یم هیته خون کجا از+ 

 ...خب... خب _

 فکر موردش در من. مارستانیب از: گفت پدرم که کردم نگاه پدرم به مستاصل

 .دزدن یم خون مارستانیب از ها آشام خون رشتیب. کردم

 .دارن ازین خون اون به که هستن ییکسا یول: گفت یناراحت با رضایعل

 .رهیبم یکس که نهیا از بهتر _

 کرده؟ آشام خون به لیتبد و من یک یدون یم تو+ 

 ؟یدار کاریچ اونش به تو: گفتم استرس با

 ؟یدون یم تو: گفت دیترد با رضایعل

 .آره: گفتم و دمیگز لب

 ه؟یک اون... خب: گفت شده گرد یها چشم با رضایعل

 .طانهیش فرزند اون، اون، _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 قیقد رضایعل حاالت یرو که پدرم به. شد رهیخ من به رتیح با. زد خشکش رضایعل

 .کند یکار بخواهد رضایعل میدیترس یم. کردم نگاه بود شده

 

 ؟یکرد ازدواج باهاش تو که یهمون یعنی: گفت رتیح با رضایعل

 .آره: گفتم و دمیگز لب

 چرا؟ آخه+ 

 !من بخاطر _

 کنه؟ و کار نیا یگفت بهش تو یعنی+ 

 رفت،گ تو از کالوس که یخون اون لهیوس به و من... نیبب! نه نه،: گفتم استرس با

 یابر هم کالوس. کشتن یم رو تو دیبا طلسم نیا شدن باطل یبرا. کردن طلسم

 .دکر آشام خون به لیتبد رو تو کنه باطل و من طلسم یول نکشه رو تو که نیا

 شم؟ آشام خون به لیتبد من یبود یراض تو یعنی: گفت یناباور با رضایعل

 فقط من .کرده تو با کارو نیا کالوس دونستم ینم اصال من! بخدا نه: گفتم مستاصل

 .کنه آزاد زندان اون از و من شیپ ارهیب رو تو گفتم بهش

 !نگو دروغ+ 

 باور اچر! گمیم راست بخدا. گمیم و راستش دارم رضایعل: گفتم و افتادم هیگر به

 ؟یکن ینم

 بودن؟ داده انجام تو یرو یطلسم چه+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 نیاطیش نیسرزم یتو یرو من و بودن کرده محدود رو بچم و من یها قدرت _

 .کردن یزندان

 ؟یکرد فرار جا اون از چطور+ 

 .کرد کمکم کالوس _

 ن؟یکرد فرار هم با بعد و کرد باطل رو طلسم کالوس یعنی+ 

 .کرد باطل و طلسم بعد و میکرد فرار باهم اول. نه _

 به یازین چه گهید یکن فرار جا اون از یتونست محدودت یها قدرت با که تو+ 

 ؟یداشت طلسم نیا کردن آزاد

 من یبرا یاتفاق بود ممکن. بود محدود من یها قدرت صورت هر در خب خب، _

 .کنم دفاع خودم از نتونم و تهفیب

 نیهمچ خواهرم شهینم باورم. است بهونه همش ها نیا: گفت یزاریب با رضایعل

 .کرده یکار

 یم اون گردن رو زیچ همه چرا. نبوده نیکروال ریتقص: گفت و کرد دخالت پدرم

 ؟یانداز

 ونمشه کشتم، که ییها آدم همه افتاده، من یبرا که ییها اتفاق نیا همه: رضایعل

 !اونه ریتقص زیچ همه پس. الیل به گرده یم بر تهش

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 با رضایعل. نداشتم یصحبت توان گرید و کردم نگاه رضایعل به سیخ یها چشم با

 هیگر و زدم زار. افتادم نیزم یرو به من و شد خارج خانه از شیآشام خون سرعت

 !تو به لعنت! کالوس تو به لعنت. کردم

 

 از شدبا گرفته برق مرا که انگار ناگهان. دیکش آغوش رد مرا و نشست کنارم پدرم

 آن. ردک نگاه من یناگهان حرکت به تعجب با هم پدرم. شدم بلند عیسر و دمیپر جا

 .رفت جیگ سرم که شدم بلند عیسر قدر

 

 یسع اما دیکش را دستم پدرم. دمیدو خانه در سمت به و کردم کنترل را خود اما

 رام کرد یم یسع پدرم. بروم رضایعل دنبال به خواستم یم. کنم آزاد را خود کردم

 آزاد را خود تا بودم تقال در من اما ندارم؛ یخوش حال دانست یم چون دارد نگه

 !زلزله بدون دفعه نیا یول شد بلند نیکاتر هیگر یصدا ناگهان. کنم

 

 ؟یکن یم یجور نیا چرا چته؟: گفت تیعصبان با پدرم

 .لشدنبا برم دیبا رضا،یعل _

 .یکن داشیپ یتون ینم. شده دور یلیخ االن اون+ 

 !کن ولم. کنم داشیپ دیبا من _

 ؟یشد وونهید: گفت و برد باال را شیصدا پدرم

 !کشکم برم دیبا من. بهیتعق حال در برادرم ؟یفهم ینم چرا: گفتم ادیفر با هم من



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کن صحبت درست ن،یکروال: گفت شده گرد یها چشم با پدرم

 !توروخدا کن ولم: گفتم و دمیکش را میبازو

 یم رفک. اتاقت یتو گمشو: گفت تیعصبان با و زد گوشم در یمحکم یلیس پدرم

 ینم هم دوساله بچه هی اندازه نمیب یم حاال یول ،یشد عاقل ،یشد بزرگ کردم

 ه؟یچ ها یباز وونهید نیا. یفهم

 

 و،ا. نداشتم پدرم زا را حرکت نیا انتظار. گذاشتم ام گونه یرو را دستم زده بهت

 هوانید هرچند بودم؟ برادرم نگران که نیا بخاطر ؟یچ بخاطر زد؟ یلیس من به او

 .بودم برادرم نگران فقط من یول وار،

 

 برادرم؟ دنبال برم خواستم چون چرا؟ ؟یزد و من: گفتم بغض با

 کار؟یچ یبر یشد پا طور نیهم. یکن یم کاریچ یدار یدیفهم ینم چون! نه+ 

 .یرس ینم رضایعل سرعت یپا به ییبدو هم عمرت تمام

 و خواهر نیب از که یِبرادر تنها اون! منه کسِ همه رضایعل. یفهم ینم و من تو _

 و من کالوس ینفهم بخاطر حاال! منه خانواده تنها تو از بعد اون. مونده برادرام

 ؟یچ یعنی یفهم یم. دونه یم مقصر

 یکرد فکر ؟یچ که دنبالش یبدو االن یول. کنم یم درکت. فهمم یم آره،+ 

 .رفته و گذشته رو شهر چندتا حداقل االن تا اون ؟یرس یم بهش

 کنم؟ کاریچ پس _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کنه یم پاره رو اش حنجره داره که بده ریش نیکاتر به برو+ 

 بده؟ ریش رو بچش تونه یم که یِمادر هیشب من افهیق االن _

 ؟یچ نیکاتر پس+ 

 .مخر یم خشک ریش براش _

 ست؟ین مهم برات بچت هیتغذ که یهست یمادر چطور تو+ 

 بدم؟ ریش نیکاتر به برم یخوا یم من از بعد. خرابه حالم االن _

 .باشه بچش فکر به یطیشرا هر تو دیبا مادر هی+ 

 .ستمین نمونه مادر هی من _

 . بده ریش بچت به برو فقط. یباش نمونه نخواستم+ 

 .گذاشتن قعموا نیهم یبرا رو خشک ریش _

 ؟یمواقع چه یبرا+ 

 .بده ریش رو بچش تونه ینم بدبخت مادرِ که یوقت یبرا! خدا یوا _

 ؟یتون ینم چرا قایدق االن+ 

 .خرابه حالم _

 وزر سه دو تا نیکاتر پس یند ریش نیکاتر به یبود ناراحت وقت هر قراره اگه+ 

 .رهیم یم گهید

 ؟یدار ینم بر سرم از دست چرا _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هب متعلق ،یستین خودت به متعلق فقط یشد مادر که حاال یفهم ینم تو چون+ 

 به و یکن حفظ رو خودت هیروح یطیشرا هر یتو دیبا. یهست همسرت و بچه

 یگرسنگ تو و بچه اون خوره یم یتوق به یتق تا که نیا نه. یبد آرامش خانوادت

 .یدار نگه

 

 نیا از خواست یم دلم. بود تهگرف درد دینبا و دیبا همه نیا و بحث همه نیا از سرم

 کند؟ ینم درک مرا پدر چرا. شود خوب حالم تا بروم قدر آن و بروم خانه

 

 تو. بدم ریش نیکاتر به تونم ینم وجه چیه به االن من: گفتم یا زده حرص لحن با

 !رهینم تا بخر رخشکیش براش و برو یهست نمونه پدربزرگ هی اگه هم

 

 داد؛ یم یقلب آرامش من به که ییجا تنها در و بیغ را خود هیثان از یکسر در و

 .تمرف زیرا دریل نیسرزم به و افتادم راه به. کردم ظاهر ن،ییزیرا نیسرزم یعنی

 

 همه ناگهان. کردند تعجب من دنید با ها آن همه. گذشتم نمیسرزم مردم انیم از

 بر در را دورم که کردم نگاه ها آن به تعجب با. آوردند هجوم سمتم به ها آن

 .بودند گرفته

 

 شده؟ یچ: گفتم تعجب با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ن؟یبود کجا شما بانو،: گفت قرمز و بنفش یموها با یدختر

 مگه؟ چطور _

 .ختهیر بهم زیچ همه+ 

 شده؟ یچ مگه چرا؟ ؟یچ _

 .کردن شورش آبتاب نِیسرزم مردمِ: گفت یآب و بنفش یموها با گرید یدختر

 چرا؟: گفتم تیعصبان با و دیپر رنگم

 .هستن شون حاکم یآزاد خواستار+ 

 افتاده؟ یاتفاق چه گهید _

 .کنن شورش شما ضد که کنن بیترغ رو ها نیسرزم هیبق مردم دارن یسع+ 

 وردن؟ین شما سر که ییبال _

 .میهست سالم ما بانو، نه+ 

 یها قدرت بدن انجام یکار شما ضد بخوان هم اگه! دیباش نگران خواد ینم اصال _

 حداقل ماش. نیباش داشته قدرت کی فقط که نیستین ها اون مثل شما .شترهیب شما

 هم یعنی. داره قرمز و بنفش یموها که خانوم نیا مثل. نیدار قدرت سه ای دو

 یبیآس بهتون دمینم اجازه هم من! آتش قدرت هم و داره و اهیس یجادو قدرت

 .برسه

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 پرواز و کردم باز دند،ش یم باز نییزیرا نیسرزم در فقط که را میها بال عیسر

 از که یکسان تنها واقع در. شدند گر نظاره مرا رفتن یخوشحال با مردم. کردم

 .بودند مردمم بودند خوشحال نیسرزم نیا به من آمدن

 

 یم حساب به مردم نیتر تیاهم یب جزء و نداشتند یحاکم من از قبل تا چون

 .دندیچش یم را یتخوشبخ طعم ها آن زیرا دریل کی وجود با فقط. آمدند

 

 با. دمید تکاپو را رنگ یا روزهیف نیسرزم که رفتم آبتاب نیسرزم سمت به

 .بودند حرکت حال در که رفتم یسربازان سراغ به و آمدم فرود تیعصبان

 

 ن؟یکن یم کاریچ نیدار: گفتم تیعصبان با

 .برگشتند سمتم به ترس با ها آن همه

 میاومد: گفت کند، غلبه خودش ترس بر کرد یم یسع که یحال در ها آن از یکی

 .میبد انیپا ینظم یب و همهمه نیا به تا

 ؟ینظم یب و همهمه کدوم _

 با دنیجنگ حال در همش و نیستین نییزیرا نیسرزم در اصال که نیکرد دقت شما+ 

 بانتخا و یکس اون یبجا یول نیکرد برکنار رو ما حاکم ن؟یهست ینامرئ دشمن

 ما رفک به اصال نیهست زهایرا ما رهبر مثال که شما و ختهیر بهم ما شهر. نینکرد

 بودن محاک از شما. نیکن یم برکنار حاکم چندتا فقط نیایم که هم یوقت. نیستین

 .نیبلد رو گفتن زور فقط



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 آزاد و شما حاکم ای دمیم قول من. نیباش یعصبان دمیم حق بهتون: گفتم آرامش با

 اب دارم من ندارم، یالیخ دشمن من. کنم تخابان براتون دیجد حاکم کی ای کنم

 نینک درک طیشرا نیا یتو و من شما داشتم انتظار واقعا. جنگم یم طانیش فرزند

 ماش همه حاکم من ستم،ین زیرا دریل مردم حاکم فقط من. نیکن شورش که نیا نه

 تالمشک و بدم سامون و سر جا نیا به یزود به دم یم قول. اَم شما فکر به و هستم

 نم کار فقط شما شورش نیا ن،یکن بس رو شورش بهتره هم شما. کنم حل رو تون

 فرزند دست به چون نبودم یطوالن مدت هی من. کنه یم سخت فمیوظا انجام در

 هب و خودم نیسرزم به امیب کردم یم یسع من وگرنه. بودم شده یزندان طانیش

 نیا مشکالت به و کنم انتخاب اشم یبرا حاکم هی تا رمیم من حاال. بزنم سر مردمم

 .برسم نیسرزم

 

 رفتندگ میتصم بعد و کردند نگاه را گریهمد دیترد و شک با آبتاب نیسرزم مردم

 یها نیسرزم به کنان پرواز و دمیکش یراحت نفس. برسند شانیکارها به و بروند

 .کردم یسرکش گرید

 

 آزاد را نینگ گرفتم میتصم. نداشتند یمشکل و بودند آرامش در ها نیسرزم هیبق

 صادر را نینگ یآزاد دستور و رفتم ارتباط مامور سراغ به. ببخشم را او و کنم

 .کردم

 

 مورما. کردم یدگیرس ها درخواست و ها تیشکا به و رفتم خودم قصر سراغ به بعد

 .شدم خارج نییزیرا نیسرزم از و کردم خود نیجانش را ارتباط



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 اغسر بروم است بهتر. بود گرفته سامان افکارم و بود شده بهتر یکم حالم حاال

 نم یرحم یب همه نیا. بود خورد صبحم کارِ از اعصابم. بدهم ریش او به و نیکاتر

 .بود حیتوض رقابلیغ نیکاتر به نسبت

 

 رمپد گشتم را منینش اتاق و آشپزخانه خانه، یها اتاق هرچه. دمیرس مان خانه به

 .نکردم دایپ را

 

 بند منفس نیکاتر یِخال تخت دنید با. رفتم نیکاتر سراغ به و اختماند باال شانه

 .گشتم را خانه کلِ وار وانهید دمیند را پدرم یوقت و رفتم پدرم اتاق به. آمد

 

 یگوش عیسر کجاست؟ دخترم برده؟ کجا را نیکاتر پدرم یعنی! نبود چکسیه

 .گرفتم را پدرم شماره و برداشتم اتاقم داخل از را همراهم

 

 یسع و فرستادم عقب را میموها کالفه. داد ینم جواب و بوق، سه بوق، دو بوق، کی

 رفح به حاضر پدرم اما کردم دایپ را پدرم. کنم برقرار یذهن ارتباط پدرم با کردم

 .نبود من با زدن

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 طمئنمم. افتادم هیگر به و زدم شمیآرا زیم یصندل به یمحکم لگد. شد خُرد اعصابم

 کند؟ یم دور من از را نیکاتر پدرم چرا. خواهم که برده ییجا ار نیکاتر پدرم

 

 یکم به و بودم ناراحت رضایعل از. بودم ناراحت من یول رفتم، تند صبح دیشا

 خود کنترل من و کرد یعصب مرا شیکارها و ها حرف با پدرم. داشتم ازین آرامش

 .دادم دست از را

 

 در لحظه آن من اما شدم، رحم یب نیکاتر به نسبت و رفتم تند یلیخ دانم یم

 من از را نیکاتر چرا کند؟ ینم درک مرا پدرم چرا. نبودم یروح مناسب طیشرا

 کند؟ یم دور

 

 یهنذ ارتباط کالوس با. نداشتم هم هیگر حوصله یحت چون آمد بند عیسر ام هیگر

 رامآ یکم تا بخورم مشروب خواست یم دلم. دیایب عیسر گفتم او به و کردم برقرار

 .شود بد حالم دمیترس یم بودم نخورده حاال تا چون اما رمیبگ

 

 را مسر و نشستم اتاقم گوشه. کنم آرام را خود چگونه دانستم ینم و بودم کالفه

 بقهط به یوقت. زد یم صدا مرا که آمد کالوس یصدا بعد یکم. گذاشتم دستم یرو

 :گفتم و بردم باال را میصدا دیرس سوم

 

 .ام نجایا من _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 خوبه؟ حالت: گفت سرخم چشمان دنید با و شد اتاق وارد کالوس

 .نه _

 گفته؟ یزیچ رضایعل چرا؟+ 

 .رفت تیعصبان با بعد و انداخت من ریتقص رو زیچ همه اون آره، _

 .متاسفم: گفت یشرمندگ با بعد و زد خشکش یا لحظه کالوس

 داره؟ هم یا دهیفا _

 

 :گفت بعد یتلحظا. نشست کنارم و نگفت یزیچ کالوس

 

 کجاست؟ نیکاتر: کالوس

 .بردش بابام _

 کجا؟+ 

 .دونم ینم _

 ؟یچ یعنی+ 

 .کرده میقا من از رو نیکاتر _

 ه؟یچ منظورت: گفت شده گرد یها چشم با کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هیگر یگرسنگ از که نیکاتر به نتونستم و بود خرد رضایعل از اعصابم صبح امروز _

 و تمبرگش االن. بشه آروم اعصابم تا رفتم نییزیرا نیسرزم به. بدم ریش کرد یم

 .ستنین نیکاتر و پدرم دمید

 ؟یبود خودت فکر به فقط تو و کرد یم هیگر داشت یعنی: گفت اخم با کالوس

 .نکن سرزنش منو گهید تو توروخدا: گفتم کالفه

 م؟یکن دایپ کجا از و نیکاتر حاال: گفت و شد بلند کالوس

 .دونم ینم: گفتم و شدم بلند هم من

 و چمب یخود یب کرده غلط پدرت ؟یدون ینم یچ یعنی: گفت تیعصبان با کالوس

 کجاست؟ من بچه. رفته و برداشته

 .نک صحبت درست من پدر درباره! شعوریب یکرد غلط خودت: گفتم تیعصبان با

 کجاست؟ من بچه: گفت ادیفر با کالوس

 !دونمیچم من: گفتم و دمیکش غیج

 ،یکن یم دایپ زود یلیخ و من بچه: گفت و گرفت مشت در را میبازوها کالوس

 ...وگرنه

 یم ؟یچ وگرنه: گفتم دم،یلرز یم تیعصبان از که یحال در و دمیپر حرفش انیم

 یبیآس من به یتون یم اصال تو اد؟یم بر دستت از یچ اصال ؟یکن یغلط چه یخوا

 یچیه یتوق یایم یچُس یالک چرا ؟یستیبا من قدرت یجلو یتون یم ؟یبرسون

 ؟یستین



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 رو دهنت حرف: گفت ادیفر با بود زده رونیب گردنش رگ که یحال در کالوس

 !بفهم

 .زنم یم حرف که فهمم یم رو دهنم حرف: گفتم خشم با

 .یکن دایپ رو نیکاتر یبر دیبا+ 

 !بابا برو: گفتم و انداختم باال شانه

 !یبر دیبا: گفت و فشرد را میبازوها کالوس

 

 میگلو ته از. کردم آزاد را خود و دمیکش را دستم. آوردم جوش شدت به ناگهان

 :گفتم و دمیکش غیج

 

 چیه حوصله. ندارم و حوصلت ؟یدار ینم بر سرم از دست چرا!!! کن ولم _

 !کن ولم. متنفرم همتون از! ندارم رو کدومتون

 

 اب و بود شده گرد چشمانش کالوس. دمیکوب یم نیزم به پا و دمیکش یم غیج

 .کنم یم چه دانستم ینم که بود بد حالم قدر آن. کرد یم نگاه من به تریح

 

 امر کرد یسع و آمد کمینزد کالوس. دمیکوب یم پا و کردم یم ادیفر و داد فقط

 .دادم ادامه ادمیفر و داد به و دادم هول شدت به را او اما. کند آرام

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و بود گرفته درد مسر. کنم یخال او سر را میها یناراحت تمام خواست یم دلم

 بر میها ادیفر انیم اشکانم قطرات و فشرد یم را میگلو بغض. سوخت یم میگلو

 .ختیر یم صورتم یرو

 

 دنمکر آرام الیخیب بود دهیترس شدت به من یعصب یها حالت از ایگو که کالوس

 .نزدم داد گرید کردم حس را کالوس نبود یوقت. زد رونیب خانه از و شد

 

 داشته یکنترل ها آن یرو که آن بدون اشکانم و افتادم زانو یور ضعف یرو از

 .شدم رهیخ سقف به دمیکش دراز اتاق کف. ختندیر نییپا باشم

 

 اه آن که حاال. رفتم یم رانیا در ام خانه به شد یم خرد پدرم از اعصابم که قبال

 .برد بمخوا تا کردم فکر قدر آن دارم؟ ییجا اصال بروم؟ کجا کنم؟ چه اند، مرده

 

 ندبل اتاق کف از عیسر. دمیپر خواب از شانیادهایفر و داد و نفر دو یصدا و سر با

 .کرد یم درد نیزم یرو دنیخواب بخاطر بدنم. دمیدو اتاق رونیب به و شدم

 

 کالوس دمیرس دوم طبقه به یوقت. آمد یم جا آن از صدا چون رفتم دوم طبقه به

 .بودند شده زیگالو هم با که دمید را رضایعل و

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ن؟یکن یم کاریچ نیدار: گفتم تعجب با

 دارم: گفت کند، قفل را رضایعل یها دست کرد یم یسع که یحال در کالوس 

 .کنم یم یزندان و برادرت

 !کن ولش: گفتم پوزخند با

 

 که آن محض به. کرد ول را رضایعل بعد یول کرد نگاه من به تعجب با کالوس

 .دمیکش دورش آتش از یوارید کند فرار سرعت به خواست رضایعل

 

 .کن ولم ؟یخوا یم جونم از یچ: گفت خشم با رضایعل

 .کنم ینم ولت _

 چرا؟+ 

 .کنم کمکت دیبا چون _

 .خوام ینم رو تو کمک من+ 

 .نمک محافظت ازت دارم فهیوظ و هستم تو خانواده تنها من. ستین تو خواستن به _

 ؟یگرفت وجدان عذاب االح یهست من یبدبخت نیا مسبب خودت تو+ 

 .ندارم رو حرفات حوصله: گفتم کالفه

 ؟یدار نگهش یخوا یم کجا: دادم ادامه کالوس به رو

 .است خونه نیا نیزم ریز یتو زندان هی: کالوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ه؟یچ یبرا زندان اون. دونستم ینم من ؟یجد: گفتم تعجب با

 یکیتار یلردها رفتن نیب از با. شدن یم یزندان جا اون انجمن یها یزندان+ 

 .رنیگ یم جلسه کم یلیخ و دهینم انجام یکار گهید انجمن

 ؟یدون یم رو ها زیچ نیا کجا از تو _

 .ارمیم دست به جا اون از اطالعات یکل رمیم هرجا من+ 

 .جا همون ببر رو رضایعل پس خب. آها _

 .ندارم تو کمک به یازین من: گفت تیعصبان با رضایعل

 .یدار چرا، _

 

. دادن جواب یول گرفتم را پدرم شماره دوباره. رفتم سوم طبقه به و کردم گرد پا و

 .نداد جهینت باز اما کنم برقرار او با یذهن ارتباط کردم یسع دوباره

 

 الدنب و رفتم اول طبقه به. رمیبگ کمک آتنا مادرم از دیبا... مانده راه کی تنها

 رونیب اول طبقه حالِ درون بخانهکتا پشت از که دمید را کالوس. گشتم زندان درب

 .آمد

 

 آن. دمید زندان یفلز یدرها از پر و لیطو یتونل که کردم نگاه را کتابخانه پشت

 با و بود چپ سمت از سلول نیاول درون رضایعل. بود مختلف یها سلول از پر جا

 .کرد یم نگاه من به خشم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 با. ردیبگ قرار زندان درب یرو تا دادم هل و کتابخانه و بستم را زندان درب

 مادرم بعد قهیدق ده. کند دعوت قصرش به مرا تا زدم صدا را مادرم یذهن ارتباط

 .گرفت را کالوس و من دست و آمد ام خانه به

 

 و بایز یاستخر آن ریز که قصرش وانیا درون. کرد ظاهر خود قصر در و بیغ را ما

 بر رد را استخر دور تا دور بو خوش یها گل و سرسبز یها نخل. مینشست بود بزرگ

 .بودند گرفته

 

 یها وهیم با. داشت سر به مانند تاج یسربند و بود دهیپوش ییبایز ریحر لباس آتنا

 .کنم شروع تا ماند منتطر و کرد ییرایپذ ما از متنوع و رنگ خوش

 

 .کرده میقا من از و برداشته و نیکاتر پدرم آتنا،: گفتم و کردم تر لب

 چرا؟: آتنا

 .بدم ریش نیکاتر به نتونستم و بود خرد اعصابم چون _

 بود؟ خرد اعصابت چرا+ 

 اب یکل و دونست مقصر رو من و شده آشام خون به لیتبد رضایعل برادرم چون _

 کرد یم اصرار پدرم یول باشم داشته آرامش کمی خواستم یم من. کرد بحث من



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 آرامش مکی تا رفتم نییزیرا نیسرزم به و نکردم قبول من. بدم ریش نیکاتر و برم

 .نبودن نیکاتر و پدرم برگشتم یوقت. کنم دایپ

 ؟یکن کاریچ یخوا یم حاال: آتنا

 .یکن دایپ و پدرم که رمیبگ کمک تو از اومدم _

 .حقته هیتنب نیا من نظر به+ 

 چطور؟ _

 ؟یکن یم امتناع بچت به دادن ریش از که یهست یمادر چه گهید تو+ 

 .بود بد حالم من خب _

 .ستین یا کننده قانع لیدل حرفت نیا. نداره یربط+ 

 .خوام یم و بچم حاال یول. کردم اشتباه من اصال باشه _

 .بکنم تونم یم کاریچ نمیبب سایوا+ 

 

 مانشچش بعد قهیدق چند. کرد برقرار یذهن ارتباط پدرم با و بست را چشمانش آتنا

 .کرد نگاه من به و کرد باز را

 

 .ادیم داره: گفت و دیکش یپوف

 ام؟ نجایا من یگفت بهش: گفتم و زدم لبخند

 .نه+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چرا؟ _

 .اومد ینم گفتم یم اگه+ 

 .آها _

 

 . شد ظاهر وانیا در بود آغوشش در نیکاتر که یحال در پدرم بعد قهیدق ده

 

 بابا؟: زدم صدا

 ؟یکن یم کاریچ جا نیا تو: گفت تیعصبان با پدرم

 .بچم دنبال اومدم _

 ؟یمادر هی افتاده ادتی تازه: گفت و زد زخندپو پدرم

 

 اب پدرم. دیکش رونیب پدرم دست از را نیکاتر بود، پدرم سر پشت که کالوس

 کالوس به ار خود و افتاد هیگر به نیکاتر. ردیبگ پس را نیکاتر کرد یسع تیعصبان

 .فشرد

 

 انبار وسهب را نیکاتر صورت. رفت پدرم سراغ به و داد من به را نیکاتر کالوس،

 .تادسیا پدرم مقابل تیعصبان با کالوس. بود شده تنگ دخترکم یبرا دلم. کردم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هاگ نیکروال ؟یرفت و یبرداشت سرخود رو بچم که یا کارهیچ تو: گفت خشم با

 ازم و بچم ینداشت حق تو و بچم اون پدر من. مربوطه خودش به کرده یاشتباه

 .یکن دور

 مادر رهیگ یم ادی یجور نیا. شد یم هیتنب دیبا نیکروال: گفت تیعصبان با پدرم 

 !یچ یعنی بودن

 تو. یکرد دور هم من از و نیکاتر ن،یکروال اشتباه بخاطر: گفت و زد ادیفر کالوس

 یکرد یپدر براش یلیخ ؟یکن تیترب ای هیتنب و نیکروال یخوا یم که یا کارهیچ

 ؟یاریم در رو نمونه یپدرها یاَدا حاال که

 

 کالوس از را ها حرف نیا انتظار. شد رهیخ کالوس به شده گرد یها چشم با پدرم

 .کردم یم یکار دیبا و دمید یم پدرم چشمان در را خشم یها شعله. نداشت

 

 !پدرمه اون .کن صحبت درست کالوس،: گفتم و کردم دخالت

 !درک به: گفت من به رو تیعصبان با کالوس

 هی من .تمومه جا نیهم بحث نیا: گفتم و ردمک نگاه پدرم و کالوس به تیعصبان با

 .میبر ایب کالوس،. شدم هیتنب یکاف اندازه به و کردم یاشتباه

 

 .میشد ظاهر پدرم خانه درب یجلو باهم و گرفتم را کالوس دست

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 م؟یاومد جا نیا چرا: دمیپرس

 م؟یبر کجا پس: کالوس

 .نک دایپ خونه هی هم تو و کنم یم جمع و لمیوسا من. ستین ما یجا گهید جا نیا _

 .باشه+ 

 

 فیک. کردم جمع ام یبهداشت لوازم و ها لباس از کوچک ساک کی و رفتم اتاقم به

 .دمز رونیب خانه از و دمیکش آغوش در را نیکاتر. برداشتم را همراهم تلفن و پول

 

 ستد حرف یب و آمد کالوس یمعطل قهیدق ده از پس. دیایب کالوس تا ماندم منتظر

 .میشد ظاهر باشکوه یا خانه مقابل و میشد بیغ. میگرفت را گریکدی

 

 بزرگه؟ انقدر چرا: دمیپرس

 .کنه یزندگ کیکوچ خونه هی یتو که ستین زیرا دریل ملکه شان در+ 

 

 و زیتم یلیخ خانه و بود شده دهیچ لیوسا همه. میشد خانه وارد هم با و زدم لبخند

 .رفتند یم رفط آن و طرف نیا که بود خدمتکار از پر

 

 ؟یدیخر رو خونه نیا کم وقت نیا یتو چطور: دمیپرس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !داشتمش. دمینخر رو خونه+ 

 ؟یک از _

 .هست یسال چند+ 

 ؟یداشت ازین خونه به مگه ؟یدیخر خونه چرا _

 از یبعض. شون کشتم یم و گشتم یم هام دشمن دنبال که دمیخر یمواقع یبرا+ 

 ازین سرپناه هی به ها آن همه کردن نابود تا من و بودن ها انسان یایدن یتو ها اون

 .داشتم

 .آها _

 

 ور در آشپزخانه با راست سمت در بزرگ حال کی اول طبقه. بود یا طبقه دو خانه

 االب طبقه به چیمارپ یا پله راه ها آن کنار و چپم سمت در متوسط اتاق دو و میرو به

 .داشت

 

 سکالو و من. سپردم خدمتکارها از یکی به را ساکم و کالوس آغوش به را نیکاتر

 .ودب بایز یها مجسمه و عکس قاب از پر چیمارپ یراهرو وارید. میرفت باال طبقه به

 

 چپم سمت اتاق سه و راست سمت اتاق سه که داشت یمانند راهرو حالت دوم طبقه

 رنو. بود شهیش تماما وارشید که داشت وجود یشکل یا رهیدا حالِ راهرو، ته. بود

 .بود کرده روشن را حال آفتاب



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 یتسلطن و بایز یزیروم با رنگ یریش یصندل و زیم. رفتم راهرو ته حالِ سراغ به

 یتماشا یبرا که بود حال راست سمت هم رنگ یریش یها مبلمان. بود حال وسط

 .بود رونیب منظره

 

 رنو پر حالِ. بود پوشانده را یا شهیش وارید کل چک،یپ یها گل حال، چپ سمت

 و بایز باغ با یبزرگ استخر. بودند داشته نگه را آن ستون چند که بود معلق یاتاق

 .بود معلوم حال یِا شهیش وارید درون از که داشت وجود خانه اطیح درون سرسبز

 

 .قشنگه یلیخ: گفتم کالوس به ذوق با

 .دونم یم+ 

 !ذوق یب: گفتم سیف پوکر

 .میشد یمساو حاال+ 

 ؟یفتگر نظر در ازیامت _

 .اهوم+ 

 

 ختت یرو را خود. رفتم خودمان مشترک اتاق به کالوس، ییراهنما با و گفتم یشیا

 .رفتم خواب به کالوس آغوش در و کردم شوت

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 وسکال تا شدم بلند آرام. بود خواب در هنوز که دمید را کالوس و شدم داریب صبح

 .شد داریب خواب از کالوس تخت، یها تکان از اما نشود، داریب

 

 ؟یر یم کجا: گفت دورگه یصدا با

 .آب به دست روتون، به گالب اجازه، با _

 

 به. آورد کش را بدنش و دیکش شیموها انیم یدست. نشست و دیخند کالوس

 و بود تهرف یگرید اتاق ییِروشو به کالوس. شستم را صورتم و دست و رفتم ییروشو

 .بود نشسته تخت درون حاال

 

 ؟یشینم بلند چرا یشست رو صورتت و دست که تو: دمیپرس

 .ارنیب صبحانه منتظرم+ 

 جا؟ نیا _

 .آره+ 

 ؟یاورد کجا از خدمتکار همه نیا ،یراست _

 .راز نیسرزم از+ 

 .آها _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یرو ار ینیس. شد داخل صبحانه ینیس با یخدمتکار بعد و نشستم کالوس کنار

 .ردمک صبحانه خوردن به شروع اشتها با. رفت رونیب و گذاشت تخت

 

 و تنگ لوارش همراه به بنفش رنگ به یتنگ و بلند نیآست بلوز صبحانه خوردن از بعد

 تانِک شلوار و یخاکستر جذبِ شرتیت هم کالوس. دمیپوش یمشک رنگ به یجذب

 .دیپوش یمشک

 

 و بود دهیکش آغوش در را نیکاتر خدمتکارها از یکی. میرفت نیکاتر اتاق به هم با

. مکرد یباز شیبرا و گرفتم خدمتکار از را نیکاتر. واباندبخ را او کرد یم یسع

 .خنداند یم را او و آورد یم در شکلک نیکاتر یبرا هم کالوس

 

 ...نیکروال گم،یم: گفت کالوس کهوی

 جانم؟ _

 نشده؟ بزرگ زود ذره هی نیکاتر+ 

 ؟یچ یعنی _

 .بود نشده بزرگ انقدر دمشید من که شیپ روز دو+ 

 .شه بزرگ انقدر ه دفعه کی روز دو ضعر در شهیم مگه _

 روزشه؟ چند االن+ 

 .روز ستیب شهیم امروز _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .روزست چهل بچه هی اندازه یول+ 

 ه؟یچ منظورت خب، _

 .کنه یم رشد تر عیسر یلیخ اومده ایدن به نکهیا بعد از اون+ 

 ؟یچ یعنی _

 دوران در. گذرونده یم روز کی عرض در رو شیزندگ روز دو اون یعنی+ 

 .اومد یم ایدن به یماهگ سه دیبا حداقل. اومده ایدن به رید هم یحاملگ

 !خبره چه _

 رانقد پوستش که یدید رو یا روزه ستیب بچه کدوم. عِیسر یلیخ رشدش اون+ 

 .دارن یکدر و اهیس پوست شون یروزگ چهل از قبل ها نوزاد همه باشه؟ دیسف

 یوقت هی ترسم  یم. زنه یم جلو من از گذره یم که طور نیا یعنی. یگیم درست _

 .کنه یمادر من یبرا اون برسه

 

 و مادر به تعجب با هم نیکاتر و میدیخند یم مانیهردو. دیترک خنده از کالوس

 .کردم نگاه کالوس به عاشقانه. کرد یم نگاه چلش و خل پدرِ

 

 ن؟یکروال: گفت کالوس

 جانم؟: گفتم دلبرانه

 ؟یمن عاشق تو+ 

 .آره _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یگیم راست+ 

 .اهوم _

 کردم؟ آشام خون به لیتبد و برادرت که نیا وجود با یحت+ 

 ؟یداشت هم یا گهید چاره مگه _

 .یشبا شده متنفر ازم کارم اون بخاطر ترسم یم: گفت و انداخت باال شانه کالوس

 .نبودم متنفر تو از وقت چیه من _

 سوزه؟ یم من یبرا دلت که یگفت دفعه اون چرا پس+ 

 .بودم نشده عاشقت زهنو چون _

 .دارم دوستت یلیخ: گفت لبخند با کالوس

 !شتریب من _

 .تر شتریب من+ 

 !شتریب من! یکرد غلط _

 .شدم عالقت ابراز عاشق: گفت و دیخند کالوس

 

 بلند اپ پنجه یرو به. برگشتم کالوس سمت به و گذاشتم تختش درون را نیکاتر

 بعد و کرد نگاه من به متعجب الوسک. نشاندم کالوس لب بر یکوتاه بوسه و شدم

 .گرفت را دستم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ازدواج باهم شوهر و زن عنوان به دوباره ستین وقتش نظرت به: گفت لبخند با

 م؟یکن

 !ازدواج بعد بچه اول! ییاروپا یها یتیسلبر نیع میشد _

 .کنن یم شروع اول به آخر از آره،: گفت و دیخند کالوس

 ؟سایکل کدوم میبر: گفتم و دمیخند

 .هست ورتر اون ابونیخ چند بایز و باشکوه یسایکل هی+ 

 .میبر جا همون پس _

 ؟یخوا ینم عروس لباس تو،+ 

 .دونم ینم _

 باشکوه جشن هی است، عاشقانه مون یعروس مراسم که دفعه نیا خواد یم دلم+ 

 .رمیبگ برات

 .نبود من عالقه طبق راز نیسرزم یتو یِعروس جشن اون _

 .میریگ یم گهید یوسعر جشن هی پس+ 

 .شهیم یعال _

 !حتما+ 

 زا؟یچ نیا و دیخر به میکن شروع یک خب، _

 .میکن شروع صبح فردا از بهتره غروبه، کینزد که االن+ 

 م؟یکن کاریچ االن خب، _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .میکن یم رو کارها نیا+ 

 

 هب عاشقانه. گرفت آغوش در مرا کالوس ناگهان که کردم نگاه کالوس به متعجب

 :گفت زمزمه با و کرد نگاه من

 

 خواد؟ یم حیتفر دلت: کالوس

 ؟یحیتفر چجور _

 !یشهرباز+ 

 .هیعال آره،: گفتم ذوق با

 !حیتفر میر یم خودمون و خدمتکارها دست میسپار یم و نیکاتر پس+ 

 .موافقم _

 

 .برداشتم را پولم فیک و کاشتم کالوس گونه به یا بوسه

 

 ؟یاریم پول فیک چرا: دیپرس کالوس

 !گهید دونه ینم ها انسان پول از یزیچ طانیش هی صد در صد خب _

 گفته؟ یک+ 

 ؟یدار یآمد در تو یعنی _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .اهوم+ 

 کجا؟ از _

 .دارم هتل تا دو یکی+ 

 !گاد یما اوه _

 ؟یدونست ینم: گفت و دیخند کالوس

 .نه _

 

 به و میگرفت یتاکس. شدم خارج خانه از کالوس همراه به و گذاشتم جا را پولم فیک

 دمیشک را کالوس دست هیکرا پرداخت از بعد میدیرس که یشهرباز به. میافتاد راه

 .میبشو یشهرباز وارد تر عیسر هرچه تا

 

 به و میدیخر طیبل. کرد نگاه من به تعجب با کالوس. رفتم یزبیفر سراغ همه از اول

 .دشون ادهیپ هستند سوار که ییها آن تا میماند منتطر. میرفت یزبیفر سمت

 

 ؟یترس ینم: دیپرس کالوس

 ؟یچ تو. نه _

 بترسم؟ من شهیم مگه+ 

 .میکن فیتعر و مینیبب _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 هک یمرد به طیبل دادن از بعد ما و شدند ادهیپ بودند سوار که ییها آن باالخره

 به وعشر یزبیفر و میبست کمربند. میشد سوار بود، یزبیفر کنار ییسکو یرو

 .کرد حرکت

 

 غیج گرفت سرعت که یزبیفر. داشتم جانیه و کردم یم نگاه مور و دور به ذوق با

 از و دبو بسته را چشمانش که کالوس به شده گرد یها چشم با. رفت باال هم کالوس

 .کردم نگاه زد یم ادیفر مبارکش حلقِ تهِ

 

 سوژه عجب ترسد؟ ینم داشت ادعا که بود یکالوس نیا! خنده ریز زدم یپق بعد

 شیها ادیفر و داد و کالوس از و آوردم رونیب فمیک از اطیحتا با را ام یگوش! یا

 !بشود چه. گرفتم لمیف

 

 یمکتین یرو و گرفتم را کالوس یبازو ریز. ستادیا یزبیفر گذشت که یا قهیدق ده

 اهنگ کالوس به نخندم، که بودم داشته نگه را خود بزور که یحال در. مینشست

 .کردم

 

 را یران. دمیخر یران کی شیبرا و رفتم ،است خراب یلیخ حالش دمید یوقت

 :گفتم و گرفتم صورتش یجلو

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .شهیم خوب حالت بخور، ایب _

 .یترک یم االن! باش راحت: گفت و کرد نگاه انفجارم حال در صورتِ به کالوس

 

 .شد ینم تمام ام خنده دمیخند یم هرچه! خنده ریز زدم بلند یصدا با

 

 یجور اون شد یچ ،یترس ینم یگفت که تو: گفتم دهیبر دهیبر م،یها خنده نیب در

 ؟یزد داد

 .بودم نشده سوار حاال تا خب،+ 

 بگم؟ یزیچ هی _

 .بگو+ 

 .گرفتم لمیف ازت _

 ؟یچ: گفت گردشده یها چشم با کالوس

 

 وسکال. دادم قرار کالوس صورت مقابل و کردم یپل را شده ضبط تازه لمِیف عیسر

 .کرد نگاه کرد، یم ادیفر و داد که خودش به شده گرد یها چشم با

 

 بگم؟ یزیچ هی _

 .بگو+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .گرفتم لمیف ازت _

 ؟یچ: گفت گردشده یها چشم با کالوس

 

 وسکال. دادم قرار کالوس صورت مقابل و کردم یپل را شده ضبط تازه لمِیف عیسر

 .کرد نگاه کرد، یم ادیفر و داد که خودش به شده گرد یها چشم با

 

! نه نه نه :گفتم و دمیکش پس را دستم عیسر که بکشد، دستم زا را یگوش کرد یسع

 !هیعال یآتو هی نیا. عشقم نشو بد

 !بده و یگوش: گفت خنده با کالوس

 !نوچ: گفتم و آوردم رونیب را زبانم

 .ها رهیم آبروم نهیبب و نیا یکس! بده لطفا+ 

 !دمینم _

 

 به ناگهان که آمد یم جلو خنده با کالوس و رفتم یم عقب عقب من که جور همان

 عکس خواست کالوس. دمید را کارلوس که برگشتم عیسر. برخوردم یشخص

 .کرد بیغ خود همراه مرا و فشرد را میبازو عیسر کارلوس که دهد نشان یالعمل

 

 یوقت و دادم نشان العمل عکس رید اما رمیبگ را شدنم بیغ یجلو کردم یسع

 .مکرد نگاه کارلوس به زده بهت. بودم نیاطیش نیسرزم در کردم باز را چشمانم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 کنم؟ یم کاریچ نجایا من: گفتم ادیفر با

 .اومد ایدن به زود چه بچت اوممم،+ 

 هن؟ _

 کجاست؟ بچت+ 

 !چه تو به _

 .خوام یم و بچت من: گفت و فشرد را میبازو کارلوس

 .یرس ینم بهش وقت چیه: گفتم و زدم زل چشمانش در

 !باطل الیخ یزه! هه+ 

 ؟یخوا یم جونم از یچ حاال _

 !ارباب خدمت یبر قراره+ 

 ؟یاورد چرا رو من پس. بود بچم دنبال فقط و نداشت من با یکار که اون _

 !ستین پدرم منظورم+ 

 ؟یک پس _

 طانه؟یش منظورت: دادم ادامه دیترد با

 داره؟ تو مثل یاحمق به کاریچ طانیش! یاحمق چقدر: گفت و دیخند کارلوس

 .هیچ منظورت نمیبب بنال دِ! آبادت و جد هفت و یدتخو احمق _

 !ایشد ادب یب+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 باالتره؟ طانیش از جا؟ نیا یاور و من بخاطرش که هست یک یگیم که یخر نیا _

 .ستین طانیش اصال اون+ 

 .گهید بگو ؟یک پس _

 !شیشناس یم خوب یلیخ تو+ 

 جان؟ _

 .قامهانت دنبالِ حاال اون و یکرد نابود و افرادش قبال+ 

 .هیک منظورت فهمم ینم من _

 .یفهم یم شیدید یوقت پس+ 

 برادرم؟ یعنی ،یعنی منه؟ خانواده از اون اون، _

 .آشامه خون هی فقط اون! بابا نه+ 

 .نرسوندم بیآس انقدر یکس به حاال تا من ؟یک پس _

 !البد یگرفت یفراموش: گفت و زد پوزخند کارلوس

 یم یک اصال ؟یگینم یچیه بعد و یکن یم کیتحر رو ام یفضول یدار مرض _

 نمش؟یب

 .اومد هم بچت یوقت+ 

 ؟یدار کاریچ بچم به _

 .باشه که ازهین تو مثل هم اون+ 

 .رم یم االن نیهم من. مونم ینم جا نیا من باش مطمئن! هه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ذارم ینم+ 

 !یریبگ رو جلوم یتون ینم _

 

 پرت عقب به و برخوردم یمرئنا وارید به انگار بعد اما کردم بیغ را خود عیسر

 نگاه من به یا روزمندانهیپ لبخند با کارلوس. کردم نگاه کارلوس به تعجب با. شدم

 .کرد

 

 شم؟ بیغ نتونستم چرا: دمیپرس

 !توعه از تر یقو یلیخ لرد چون+ 

 !نداره وجود من از تر یقو کس چیه _

 !بشه تر یقو هم تو از تونسته یراه هی با لرد خب+ 

 !هیک لرد بدونم کنجکاوم لرد؟ _

 !عشقم زهیسوپرا+ 

 

 رد،ک نگاه کالوس به تعجب با کارلوس. شد ظاهر کارلوس کنار کالوس موقع همان

 :گفت پوزخند با بعد

 

 !یگرام برادر! به به: کارلوس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یخوا یم کر جون از یچ: گفت خشم با کالوس

 !خودشو+ 

 !یکرد غلط: گفت شده گرد یها چشم با کالوس

 !منتظره لرد که اریب رو بچت برو. ندارم دعوا و بحث حوصله برادر، نیبب+ 

 ه؟یخر چه گهید لرد: گفت متعجب افهیق با کالوس

 .میدار ازین بچت و نیکروال به فقط ما. نداره یربط تو به+ 

 !منن خانواده اونا ؟یکن استفاده ازشون دمیم اجازه یکرد الیخ _

 !تدوس خانواده یآقا اومد هم بچت! هه+ 

 

 تیانعصب با. کردم نگاه بود گرفته آغوش در را نیکاتر که یطانیش به تعجب با

 .نکرد یمقاومت هم او و گرفتم او از را نیکاتر

 

 !هیچ حسابش حرف نمیبب اربابت نیا شیپ ببر رو ما: گفتم کارلوس به رو

 که تو. ننداز خطر به رو خودت جون یالک ن،یکروال: گفت و کرد دخالت کالوس

 !ششیپ یبر یخوا یم که هیک اون یدون ینم

 .بجنگم باهاش دیبا و منه دشمن صورت هر در _

 .میبرگرد ایب! یبجنگ باهاش ستین یازین+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 قدر اون اون، یول. گشتم یم بر حتما شم خارج جا نیا از تونستم یم اگه _

 .کرده یزندان رضایعل از استفاده ای یطلسم چیه بدون رو من که قدرتمنده

 .خطرناکه ناو+ 

 .هیچ حسابش حرف نمیبب برم حداقل بشم، خارج جا نیا از تونم ینم منکه _

 .امیم باهات هم من+ 

 یمن تو: گفت و کرد دخالت کرد، یم نگاه ما به حوصله یب موقع آن تا که کارلوس

 !برادر یایب یتون

 .نمیبب رو خورش گوه خوام یم: گفت و دیکش مشت در را کارلوس قهی کالوس

 ؟یدار یمشکل! منم+ 

 

 داد کالوس سر. شد شروع شانیدعوا و زد کارلوس فکِ به یمحکم مشت کالوس

 وجاد با و آمد کالوس و کارلوس پدر ناگهان. نداشت یا دهیفا اما کند بس که زدم

 کرد. دور هم از را دو آن

 

 خبرتونه؟ چه تا دو شما: گفت تیعصبان با

 .کنه یچیسرپ بزرگ اربابِ از خواد یم: کارلوس

 .ببره خطرناک آدمِ اون شیپ و من خانواده خواد یم اون: کالوس

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 تیشکا پدرشان شیپ گریهمد از پسربچه دو مانند که ها آن یدو هر به پوزخند با

 شود؟ یم چه من فیتکل یعنی. کردم نگاه کردند، یم

 

 دیاب تو فرزندِ و همسر. بزرگه اربابِ دستور نیا کالوس،. هیکاف: گفت ها آن پدر

 .بِرَن

 ؟یچ یبرا برن؟ چرا برن؟ کجا: گفت تیعصبان با کالوس

 !دستوره هی نیا یول. داره کارشونیچ ارباب دونم ینم+ 

 رفشح به دیبا چرا هست؟ یک نیگیم که بزرگ ارباب نیا اصال: گفت اخم با کالوس

 بدم؟ گوش

 .نداره یربط تو به اونش+ 

 .ارباب شیپ ببر رو دوتا نیا: داد ادامه کارلوس به رو و

 

 را خود کرد یسع کالوس. گرفت بر در سبز یآتش را کالوس دور تا دور ناگهان

 .شد خرد اعصابم. توانست ینم اما کند آزاد

 

 !امینم باهاتون من: گفتم ادیفر با

 رب ما پس از یتون ینم تو و ماست پشت ارباب قدرت: گفت و دیخند کالوس پدر

 .یایب

 !ینیب یم حاال _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 لولهگ ناگهان. فرستادم کارلوس و کالوس پدر سمت به هم سر پشت آتش لولهگ سه

 ممقابل صحنه به شده گرد یها چشم با. شدند محو یرنگ اهیس حاله با آتش یها

 اه؟یس یجادو. کردم نگاه

 

 کنه؟ یم تیحما شما از جادوگر هی: گفتم دیترد با

 .میبر بفرما حاال! بایتقر: گفت کارلوس

 تونم یم که خودم از یول ببرم، نیب از رو شما نتونم دیشا! امینم من: مگفت لجبازانه

 !کنم محافظت

 !یتون ینم اونم: گفت پوزخند با کالوس پدر

 

 و فشردم خود به را نیکاتر. شدم بیغ و زد چنگ میبازو به کارلوس دفعه، کی و

 ار خون یشور و حس فکم در یدرد کرد حس را نیزم میپاها یوقت. دمیکش غیج

 .کردم مزه

 

 کارلوس دست یرو را خون رد یوقت. گفتم یآخ و گذاشتم فکم یرو را دستم کی

 بود؟ زده مشت من به او. شد گرد چشمانم دمید

 

 ؟یکرد یغلط چه تو: گفتم تیعصبان با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کرد کَرَم غِتیج یصدا+ 

 دهنم؟ تو یبزن گهید _

 کنم؟ خفت یچطور پس+ 

 !یشعوریب یلیخ _

 !یدید کجاشو تازه+ 

 

 فشردم را لبانم. کرد نثارم یپوزخند کالوس که کردم تف را دهانم آلود خون آبِ

 شد هک آرام. کنم آرام بود افتاده هیگر به که را نیکاتر کردم یسع او به توجه یب و

 .نمیبب را اطرافم توانستم تازه

 

 ودوج یا خانه. میبود یانسان هر از یخال یها جاده و کم مه با یمخوف نیسرزم در

 اطراف در رنگ یمشک و یچوب یها نرده و بود یخاک یها جاده فقط. نداشت

 .شان

 

 کجاست؟ جا نیا: گفتم تعجب با

 !یفهم یم یزود به+ 

 .رمیم یم یفضول از دارم. گهید بگو خب ؟یدار مرض _

 !نچ+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ،یکرد بارم دراومد دهنت از هم یهرچ ،یدیکوب دهنم یتو ،یاورد بزور و من _

 !ام یگورستون کدوم النا بگو حداقل

 !یفهم یم یزود به: گفت و کرد نگاه من به یا روزمندانهیپ لبخند با کارلوس

 !آشغال _

 

 گرانن من و بود سرد یکم هوا. رفتم دنبالش به ناچار به منم و افتاد راه به کارلوس

 دور را رنگم بنفش لباس از تکه کی کردم یسع و فشردم خود به را او. بودم نیکاتر

 .جمیبپ نیاترک

 

 خود به را نیکاتر کالفه. ردیبگ بر در را نیکاتر که بود یآن از تر تنگ لباسم اما

 من هب توجه یب که کردم نگاه کارلوس به. دمیکش سرش یرو را شیپتو و فشردم

 .رفت یم راه

 

 م؟یرس یم یک: دمیپرس اخم با

 .یزود به+ 

 .سرده هوا _

 ؟یچ که خب+ 

 .خورهب سرما نیکاتر ممکنه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یم یدرد چه به جادوت پس ؟یکن ظاهر بچت یبرا پتو هی یندار عرضه یعنی+ 

 خوره؟

 .کنم ظاهر پتو جادو با تونم ینم منکه _

 گفته؟ یک+ 

 تونم؟ یم: گفتم دیترد با

 .یتون یم که معلومه+ 

 

. فتادا میپا یجلو پتو ناگهان که کنم ظاهر را نیکاتر تختِ یرو یپتو کردم یسع

 نیکاتر دور و برداشتم را پتو. رفتم غره چشم او به که زد پوزخند من به کارلوس

 .دمیچیپ

 

 .میدیرس: گفت کارلوس

 

 به آن ته که کردم نگاه یفرش سنگ جاده به

 وفخ به قصر آن دنید از. دیرس یم ییایکتوریو یمعمار با یمشک و بزرگ یقصر

 .بود دهشتناک و ترسناک. افتادم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 در یمشک پا سرتا و یمیقد یها لباس با یمردان و انزن. میشد قصر اطیح وارد

 زده خی و روح یب همچنان قصر ها، آن تحرک وجود با. بودند تکاپو در قصر اطیح

 .دیرس یم نظر به

 

 کاله و دار پف یها دامن زنان لباس. بود جالب جا آن مردان و زنان یها لباس

 قصر مانند هم ها آن لباس !یمیقد یها قهیجل و شلوار مردان لباس و بود کج یها

 .بود ایکتوریو زمان به مربوط

 

 یاتاق به شکوه با العاده فوق قصر از کردن گذر یکم از پس م،یشد که قصر وارد

 "وت ایب" گفت که یمرد حس یب و آرام یصدا دنیشن با و زد در کارلوس. میدیرس

 .میرفت داخل

 

. بود هنشست یبزرگ زیم پشت یا بسته قهی و یمشک لباس با یمرد م،یشد که وارد

 اب گلدان نیچند آن یرو که بود یا نفره دوازده زیم او، یادار و بزرگ زیم نییپا

 .بود یمشک رزِ یها گل

 

 !کینزد نیایب: گفت کارلوس و من به رو روحش یب نگاه با مرد آن

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یشکم و بسته قهی کامال لباسش. دمید بهتر را مرد آن چهره میرفت که تر کینزد

 عمق تا نگاهش. بود زده زل من به و بود داشته نگه راست را گردنش. بود گرن

 .کرد یم خبندانی را وجودم

 

 یکم. ستادمیا او کینزد و دادم قورت را دهانم آب. دمیترس یم او از خود به خود

 آن، نوشته خواندن با. بود لباس یرو براق و یمشک یا نهیس سنجاق کردم دقت که

 :بود نوشته نهیس سنجاق یرو دیسف قلم با. دیچرخ سرم دور اتاق

 

 "اهیس لردان اربابِ"

 

 ؟یهست اه،یس لردان از، تو،: گفتم ام ام با

 .بله+ 

 .یریبگ انتقام یخوا یم پس _

 .بایتقر+ 

 !یبکش و بچم و من یخوا یم داره؟ بایتقر _

 .کن استراحت برو فعال! باش آروم+ 

 .کن راحتم و بکش االن نیمه یبکش و من یخوا یم اگه استراحت؟ _

 .یباش داشته آرامش دیبا تو! یدیترس یلیخ. ستین وقتش فعال+ 

 خودت؟ واسه یگیم یچ _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کن استراحت برو و باش آروم+ 

 خونه رِیز تازه کالوس و من ؟یخوا یم جونم از یچ بگو خب: گفتم زده حرص

 توهم و میستادیا جا نیا فیبالتکل بچم و من حاال تو بخاطر. میبود رفته خودمون

 .یخوا یم ما از یچ ه،یچ مرگت چته، یبگ یکن ینم باز دهن

 .خوام یم ازت یچ یفهم یم بعدا+ 

 

 و افتادم راه خدمتکار دنبال کالفه. کند ییراهنما را ما تا زد صدا یخدمتکار بعد

 .دمیرس یاتاق به طبقه سه دو، از رفتن باال از بعد

 

 اصال جا آن. آورد نییپا را فکم اتاق یبایز ادهالع فوق ینما که شدم اتاق وارد

 گلدان و چکیپ یها گل. داشت العاده فوق یاستخر با بایز یوانیا! نبود اتاق هیشب

 .بودند گرفته بر در را استخر دور تا دور بایز یها

 

 به احتماال که یدر. بود نیکاتر یبرا که یکوچک تخت و نفره دو بزرگِ تخت

 یکار زیر ییطال رنگ دیشا ای طال با که ییها وارید شد، یم باز یبهداشت سیسرو

 . بود العاده فوق اتاق. داشت بایز یها

 

 یمک یباز اسباب از پر یکمد. گذاشتم او مناسب تخت یرو را نیکاتر و رفتم جلو

 .بودند گرفته بر در را اتاق دور تا دور هم لباس یها کمد. بود ور آن



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ونیتلوز. نشستم تخت یرو و دمیپوش یراحت لباس. گرفتم دوش و رفتم حمام به

 .کردم روشن را ونیتلوز. بود کنارم هم یکنترل و تختم یرو به یرو یبزرگ

 

 هک کنم روشن را ونیتلوز دوباره کردم یسع و کردم اخم. نشد روشن کردم هرچه

 اهرظ ونیتلوز درون اهیس لردان ارباب افهیق و شد روشن ونیتلوز صفحه ناگهان

 .شد

 

 

 به برادر و خواهر دو ،یروزگار یروز: گفت یژکوند لبخند با اهیس لردان ارباب

 یم یزندگ شان ینامادر با بودند شکنزمیه کی فرزندان که گرتل و هانسل اسم

 آنکه یبرا شکنزمیه همسر دهد،یم یرو یبزرگ یقحط که یسال در. کردند

 شکنزمیه به و کشدیم یانقشه بماند یباق شوهرش و او یبرا یشتریب یغذا

 از تا کند شانیرها جا آن در و ببرد جنگل به را هابچه دارد میتصم دیگویم

 میسلت اکراه با سرانجام است مخالف نقشه نیا با که شکنزمیه. رندیبم یگرسنگ

 را ها آن یهاصحبت زین گرتل و هانسل که دانندینم دو آن اما. شودیم همسرش

 خواب به شان نیوالد که آن از پس کودک دو. اند دهیشن شان خواب اتاق در

 دیسف یها زهیر سنگ توانندیم که آنجا تا و زنندیم رونیب خانه از روندیم

 .گردندیبازم اتاقشان به و کنندیم یآورجمع

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یهازهیسنگر از یرد و روندیم جنگل به مادرشان و پدر همراه ها آن صبح فردا

 ها آن کنند،یم شان یرها شان نیوالد آنکه از پس. زندیریم خود دنبال را دیسف

 نور ریز در نکیا که را هازهیسنگر رد و شوندیم ماه آمدن باال و شب دنیرس منتظر

 مه دیشا و بعد ٔ هفته کی. گردندیبازم خانه به و کنندیم دنبال درخشندیم ماه

 که ییجاآن تا را هاچهب که دیگویم شوهرش به تیعصبان با شکنزمیه همسر شتر،یب

 دنیهمف با گرتل و هانسل. رندیبم تا کند شانیرها و ببرد جنگل اعماق به تواندیم

 در با ماا رندیگیم یشتریب دیسف یهازهیسنگر کردن جمع به میتصم موضوع نیا

 .شوند خارج توانندینم و شده مواجه خانه ٔ شدهقفل

 

 کردن خرد با هانسل و بردیم نگلج اعماق به را دو آن پدرشان بعد روز صبح

 خانه هب شان بازگشت یبرا یرد گذاشتن به اقدام برداشته خود همراه که ینانتکه

 ار نان یهاخرده تمام پرندگان که نندیبیم جنگل در شدن رها از پس اما. کندیم

 در یسرگردان روز چند از پس اندشده گم واقعاً نکیا که گرتل و هانسل. اندخورده

 نان و نباتآب ک،یک از که یاخانه به ییبایز دیسف کبوتر کردن دنبال با جنگل

 هب شروع حرص با اند نخورده یزیچ که کودک دو. رسندیم شده درست یلیزنجب

 آستان در یزشت ٔ عجوزه و شده باز خانه در ناگهان که کنندیم خانه سقف خوردن

 به خوشمزه یهاخوراک و نرم خواب تخت ٔ وعده با را هابچه او. شودیم ظاهر

 جادوگر درواقع او که دانندینم گرتل و هانسل اما کشد،یم اشخانه درون

 آن تا اندازدیم دام به را هابچه ینیچننیا یاخانه ساخت با که است یخوارآدم

 .بخورد را ها

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یخدمتکار به مجبور را گرتل و کرده یزندان یآهن یقفس در را هانسل جادوگر

 با هانسل اما بخورد، را او و شود چاق تا دهدیم غذا هانسل به روز هر او. کندیم

 که جادوگر. دهدیم جادوگر نشان افتهی قفس درون که را یاستخوان یاریهوش

 آنقدر هنوز و است هانسل الغر انگشت آن بردیم گمان استخوان لمس با نااستیناب

 ٔ کاسه گرید که جادوگر و گذردیم هفته چند. شود جادوگر یغذا تا نشده پروار

 ای دباش چاق خواهدیم حال بخورد، را هانسل تا ردیگیم میتصم شده زیلبر صبرش

 .الغر

 

 شده گرسنه یحساب چون اما کندیم روشن هانسل پختن یبرا را اجاق جادوگر

 زا و آوردیم آن کینزد را گرتل پس. بخورد هم را گرتل تا ردیگیم میتصم است

 تین زا که گرتل. نه ای هستند بلند یکاف ٔ اندازهبه هاشعله ایآ ندیبب تا اهدخویم

 یعصبان که جادوگر. فهمدینم را او منظور که کندیم تظاهر شده آگاه جادوگر

 اجاق درون را سرش که نیهم و بکند دیبا چه که دهدیم نشان گرتل به شده

 کردن ادیز با و بنددیم را آن در دهد،یم هل اجاق درون به را او گرتل کندیم

 آزاد قفس از را برادرش سپس او. سوزاندیم آتش در زنده را جادوگر حرارت

 خانه آن در را الماس و طال جواهرات، از پر یاصندوقچه دو آن و کندیم

 ریمس تا شوندیم موفق و ختهیر یاسهیک درون را نهیگنج آن هابچه. ابندییم

 یمشکوک طرز به شکنزمیه همسر مدت نیا در. ابندیب را شانخانه به بازگشت

 سرزنش فرزندانش دادن دست از خاطر به را خود روز هر که شکنزمیه و مرده

 هب جادوگر ثروت با عمر آخر تا سپس آنها. شودیم شادمان آنها دنید با کندیم

 .کنندیم یزندگ گریکدی با یخوش و یخوب



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یچ که خب: گفتم شده گرد یها چشم با

 ست،ین شکالت خودِ شکالت، ست،ین بدجنس ینامادر ست،ین احمق گهید جادوگر+ 

 تو و نهک ینم عمل قبل مثل گهید نان و سنگ و ست،ین باهوش گهید گرتل و هانسل

 !نیکروال یشد بدبخت

 

 چه منظورش. بود مانده باز تعجب از دهانم. شد خاموش ونیتلوز صفحه ناگهان

 داشت؟ یربط چه من به هانسل ستاندا است؟ وانهید بود؟

 

 چه اما. دارد یمنظور حتما پس است یباهوش مرد او دارد؟ یمنظور نکند

 اند؟ گونه نیا من یها دشمن چرا. شوم یم وانهید دارم ا،یخدا ؟یمنظور

 

 نیا در مرا که ارباب، نیا از هم نیا و آمد در آب از شهیپ عاشق که کالوس از آن

 !کند ریبخ مرا عاقبت خدا. ستیچ من با مشکلش دیگو ینم و داشته نگه اتاق

 

 

 

 ...بعد ماه دو

 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کند یم رشد عیسر یلیخ کالوس قول به چون اما بود یم ماهه دو دیبا نیکاتر

 به را دلم اش گنده یها لپ و رود یم راه پا و دست چهار. است ماهه شش االن

 .اندازد یم ضعف

 

 لذت بایز اتاق نیا از و گذرد ینم بد من به. ام یزندان جا نیا من که است ماه دو

 یم ناش ای کنم یم سرگرم را خود نیکاتر با ای. است رفته سر ام حوصله اما برم یم

 یم شود یم وصل آن به پله قیطر از اتاق و است وانیا نییپا که یباغ به ای. کنم

 .روم

 

 بر است، راردجِ اسمش دمیفهم حاال که ارباب آن ریتصو ینیمع ساعت در روز هر

 نگفته هنوز. دیگو یم را یتکرار داستان همان و شود یم ظاهر ونیتلوز صفحه

 .است خرد او از اعصابم و دارد کاریچ من با است

 

 حتما. شود یم وارد یخدمتکار که دهم یم ورود اجازه. دیآ یم اتاقم در یصدا

 که دهم یم هادام خواندنم کتاب به او به توجه یب. است آمده یریگردگ یبرا

 :دیگو یم ناگهان

 .دارن کار شما با ارباب بانو،... : 

 من؟ با _

 .بله+ 

 ارم؟یب هم رو نیکاتر. آها _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ریخ+ 

 

 اقات همان به تا گذشتم را طبقه چند. افتادم راه به خدمتکار دنبال به تعجب با

 هم خدمتکار. شدم اتاق وارد اجازه کسب از بعد و زد در خدمتکار. دمیرس جرارد

 .نماند و رفت

 

 هب رو و آمد جرارد. نشستم نفره دوازده زیم یها یصندل از یکی یرو و رفتم جلو

 .نشست میرو

 

 ؟یداشت کارمیچ: دمیپرس

 ؟!یینجایا چرا یبدون یستین کنجکاو تو+ 

 .هستم چرا، _

 ؟یدینپرس ازم اصال چرا پس+ 

 .یگیم خودت باالخره دونستم یم چون _

 .بپرس یارد یسوال خب،. آها+ 

 نجام؟یا چرا _

 .بگم تونم ینم+ 

 ؟یدار چکارم خب، _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .نداشت یفرق یقبل با نیا+ 

 !گهید نهیهم سوالم تنها بپرسم؟ و شورتت مارک یدار انتظار خب _

 .یا بامزه یلیخ: گفت و دیخند جرارد

 !ممنون: گفتم پوزخند با

 .پرسمیم سوال ازت من یپرس ینم یا یحساب و درست زیچ خودت که حاال+ 

 !بفرما _

 ؟یبدبخت انقدر چرا که یکرد فکر حاال تا+ 

 چطور؟ نه،: گفتم و نشست لبم یرو یمحو لبخند

 !چرا دونم یم من چون+ 

 چرا؟ خب: گفتم و دادم باال را میابرو یتا هی

 محل از و برد رانیا به رو تو پدربزرگت چرا یدون یم. یفهم یم ادامه در+ 

 کرد؟ دورت تولدت

 ؟یدون یم تو! راستش نه _

 .اهوم+ 

 چرا؟ خب _

 شدن؟ تو ضدِ زمان طول در انتیاطراف شتریب چرا یدون یم. یفهمیم ادامه در+ 

 ؟یدون یم تو! نه _

 .آره+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟!یفهم یم ادامه در یبگ یخوا یم باز البد _

 .قایدق آره،+ 

 .گهید بگو خب! حیا _

 !منه بخاطر همشون+ 

 مربوطه؟ تو به اتفاقات نیا یکجا. دمینفهم _

 ست؟ین بیعج کمی خواهرش اون و گورو هیقض! کن فکر کمی آخه+ 

 به؟یعج شیچ نه، _

 بکشه؟ آدم وار وانهید دیبا گورو چرا+ 

 .هیروان اون خب _

 .کردم مجبورش من نه،+ 

 چرا؟ ؟یچ _

 .بزنه بیآس تو به خواستم یم من چون+ 

 چرا؟ آخه _

 .ودب پدربزرگت ریتقص اول از همش ن،یبب+ 

 به گورو یخواست یم چرا! نداره یربط بهم اصال حرفات! یگیم یچ فهمم ینم _

 بزنه؟ بیآس من

 .بود یکاف یروح بیآس بزنه، یجسم بیآس بهت نخواستم+ 

 چرا؟ خب: گفتم و بردم باال را میصدا



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .شد یم تو دوست نیبهتر موند یم زنده یسال اگه چون+ 

 داره؟ یاشکال تو نظر از نیا! فهمم ینم خب، خب، _

 .رنیبم ای بشکنن، و دلت ای کنن، ترکت ای تو، انیاطراف تمام که بود نیا من نقشه+ 

 چرا؟: گفتم عاجزانه

 .رهیبگ من از رو تو که ستین یکس گهید یجور نیا چون+ 

 .دن یم نجات تو دست از و من ها اون هست، کالوس هست، پدرم _

 .دن ینم! نه+ 

 چطور؟ _

 داره؟ دوست رو تو سکالو یکرد الیخ+ 

 .میا گهیهمد عاشق ما. قتهیحق نیا نکردم، الیخ _

 !ستین کالوس یعاشقش تو که یاون یول. ینکن باور یدار حق خب+ 

 ه؟یک پس ها؟ _

 .بودم من اون+ 

 !ییتو تو، و کالوسه اون شه؟یم مگه: گفتم و فشردم بهم را چشمانم

 رو روحش من. بود جسم هی فقط کالوس، واقع در. بودم کالوس جسم در من+ 

 .کردم ریتسخ موقت مدت هی یبرا

 ست؟ین من عاشق اون یعنی االن، کالوس یعنی ،یعنی _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کنهمم یحت و کنه ینم یتوجه تو به گهید کنم رها رو روحش که نیا محض به! نه+ 

 .شه متنفر ازت

 

 مینازها هرچه زد، یم عاشقانه یها حرف هرچه کالوس یعنی. شد چشمانم پر اشک

 ود؟ب زیانگ نفرت مردِ نیا کارِ همه و نبود یواقع کرد، یم عالقه ابراز و دیخر یم را

 

 ؟یکرد نفوذ انمیاطراف از کدوم ذهن به گهید: گفتم بغض با

 ،یویا باران، م،ینس ن،ینگ ،یناز برادرت، پدرت، پدربزرگت،. بشمارم بذار خب،+ 

 تر،یپ ران،یا در مادرت و پدر سارا، صحرا، سوالن، سورنا، اوما، شراره، شعله،

 هک دوستانت و ها یهمکالس از تعداد هی و آتنا د،یسف لردان س،یگر گورو، من،ید

 .ستین ادمی شون اسم

 

 همه یعنی بود؟ یباز کی فقط کنون تا من یزندگ تمام یعنی. بود مانده باز دهانم

 بوده؟ اردجر یذهن نفوذ فقط اند داده انجام کنون تا که یکار هر انم،یاطراف

 

 وت خواست به دادن انجام که ییکارها همه یعنی: گفتم و ختندیر نییپا اشکانم

 بوده؟

 .آره+ 

 باشن؟ داده انجام خودشون اراده با و خودشون که هست یکار اصال _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !نه+ 

 قصد و ستنین من دشمن ها حاکم. ستنین من عاشق انقدر پدربزرگم و پدر یعنی _

 شورش خواست ینم سورنا بکشه، و یسال خواست یمن گورو نداشتن، و من جون

 رو مدل خواستن ینم منید و تریپ ره،یبگ و خواهرش انتقام خواست ینم اوما و کنه

 هب خواستن ینم شدم رو به رو باهاشون حال به تا که یافراد از کدوم چیه بشکنن،

 ؟یکرد نابود و میزندگ چرا ،یلعنت چرا آخه چرا، آخه. بزنن بیآس من

 .گرفتم انتقام+ 

 ؟یچ بخاطر ؟یک از ؟یچ انتقامِ _

 !یلعنت بگو دِ: گفتم و فشردم را میها قهیشق

 و هام نقشه تمام برد، رانیا به و خارج من دسترس از رو تو یوقت! پدربزرگت از+ 

 .کرد خراب

 بوده؟ یچ تو نقشه مگه چرا؟ _

 تو و،ت از محافظت یبرا پدربزرگت بوده؛ تو ضرر به چون بدون فقط! بگم شهینم+ 

 .برد رانیا به رو

 بوده؟ یچ نقشت یگینم چرا _

 !ومدهین کلبه داخل و نخورده و جادوگر گول گرتل هنوز چون+ 

 جادوگر؟ تو و گرتلم من منم؟ منظورت _

 .قایدق آره،+ 

 ؟یبخور و من یخوا یم: گفتم و زدم پوزخند



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !نه+ 

 ؟یبُکُش و من یخوا یم _

 .بایتقر+ 

 ه؟یچ منظورت: گفتم و دش گرد چشمانم

 !بنداز بکار و عقلت کمی. واضحه+ 

 گرتل و هانسل داستان آخر روز هر که ییها حرف اون از منظورت فهمم یم االن _

 ،شکالت ست،ین بدجنس ینامادر ست،ین احمق گهید جادوگر. بود یچ یگفت یم

 قبل ثلم گهید نان و سنگ و ست،ین باهوش گهید گرتل و هانسل ست،ین شکالت خودِ

 !نیکروال یشد بدبخت تو و کنه ینم عمل

 !خوبه+ 

 من یخوا یم تو که هیراه هم شکالت! یخور ینم گول گهید و ییتو که جادوگر _

 ینان و سنگ و ست،ین باهوش گهید باشم من که یگرتل و هانسل ،یبزن گول باهاش و

 !کنه ینم عمل قبل مثل گهید داد نجات کالوس دست از رو من که

 .یباهوش یلیخ! نیرآف+ 

 .ندارم ینامادر منکه یول _

 .یدار چرا،+ 

 ؟یک _

 !رانیا یتو مادرت+ 

 .نداشت گرتل و هانسل ینامادر به یشباهت اصال اون _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .یبود کیکوچ یلیخ موقع اون تو+ 

 ؟یزن یم حرف یچ مورد در ؟یچ _

 بوده؟ یک مادرت پدرِ یدون یم اصال تو+ 

 بوده؟ یک _

 .بوده جادوگر هی اون! یوسل انیآ+ 

 واقعا؟ _

 .آره+ 

 داره؟ زایچ نیا و ینامادر به یربط چه خب _

 !بود متنفر خانوادش از. بود دلخور پدرش از مادرت+ 

 چرا؟ _

 .بود ماگل هی مادرت چون+ 

 !نه یوا _

. رفت رانیا به و کرد فرار کشورش و شهر از شد، یم که ییها ریتحق بخاطر اون+ 

 .کرد دور جادوگرها یایدن از رو خودش یکل به و کرد زدواجا گهید ماگلِ هی با

 بودن؟ ماگل من، یرانیا مادرِ و پدر یعنی _

 .آره+ 

 .بود یرانیا شون یزندگ زدن، یم حرف یفارس ها اون یول _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 خودش یزندگ فرهنگ از و اومد رانیا به یسالگ چهارده سن یتو مادرت خب+ 

 هی بود داده دست از یسالگ زدهیس سن در رو خانوادش چون هم پدرت. شد دور

 که بود انگلستان ساکنِ یِرانیا هی قضا از که کرد قبول یخواندگ فرزند به و اون نفر

 .برگشت رانیا به بعد ها مدت

 ادامش؟ خب، _

 .رفت شون سراغ پدربزرگت که کردن ازدواج هم با ها اون+ 

 شناخت؟ یم کجا از و پدرم و مادر پدربزرگ، چرا؟ _

 ها جادوگر همه. بودن ها جادوگر یایدن در یمشهور خانواده مادرت، انوادهخ+ 

 و شناخت یم رو ها اون که هم پدربزرگ. داشتن خبر مادرت سرگذشت از هم

 .سپرد مادرت به رو تو داشت، مادرت با یا یمیصم رابطه

 .کنه محافظت تو برابر در من از و کنه بزرگم که _

 .آره+ 

 اومد من سراغ به ادوارد که نیا تا اوردن ایدن به یا گهید یها بچه ها اون بعد و _

 .داد من به رو هاگوارتز نامه و

 .بود ممکن ریغ هم اون که+ 

 من سراغ ادوارد که نیا و نداره وجود یجادوگر شرق در دونن یم همه چون _

 .بود تو کار اومد

 .کنم دایپ یدسترس بهت راحت من و جا نیا ارهیب رو تو تا+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 نباشه یکس یانداخت ریگ جور نیا و من یوقت تا یریبگ ازم و انمیاطراف همه بعد و _

 .بشه تو نقشه مزاحم و بده نجات و من ادیب که

 !قایدق+ 

 !یپست یلیخ _

 یوقت مادرت که، نهیا ه،یچ ینامادر اون با مادرت رابطه که نیا یول. دونمیم+ 

 .اومد من سراغ و دیترس د،ید تو در و یجادوگر استعداد یها نشانه نیاول

 شناخت؟ یم کجا از رو تو تو؟ سراغِ _

 .داشتن یادیز ییآشنا اهیس یجادو با که بود زاده لیاص خانواده کی از مادرت+ 

 لردان تا کرد کمک بودم پدرش دوستِ که من به اهیس یجادو با دفعه چند مادرت

 ککم ،ییجادو لیوسا اوردن ریگ با اما نداشت، جادو هرچند. بدم شکست و دیسف

 .بشه راحت شرت از تا اومد من سراغ دیترس تو از که هم یوقت. کرد من به یادیز

 کرد؟ یم کمک تو به مادرم چرا _

 !بود من عاشق چون+ 

 ؟یچ: گفتم یبلند نسبتا یصدا با

 راحت پدرش خونه از و اون و کنم ازدواج باهاش من داشت انتظار اون خب+ 

 موقع اون. کرد فرار رانیا به و سرش به زد ندارم دوستش دیفهم یوقت اما کنم،

 وون،ج افهیق نیا و سالمه صد چند من دیفهم ینم که بود تجربه کم نوجوان هی اون

 ییها کمک جبران یبرا گفت و من شیپ اومد ها سال از بعد. جوونه افهیق هی فقط

 گتپدربزر هب که کنم کمکش یجوری خواست یم. کنم کمکش دیبا کرده، بهم که

 حرف تپدربزرگ با که ارمیب ریگ یوقت تونستم که یوقت. شده ریس تو از بفهمونه



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یمن اما. کنه بزرگ رو تو گرفت میتصم و سوخت برات دلش و شد مونیپش بزنم،

 خارق قدرت دمیفهم دمتید که یوقت همون از. شده جلب تو به من نظر دونست

 قدرت که دمیفهم و کردم قیتحق یوقت !یدار یجادوگر قدرت از فراتر یا العاده

 .شده ییشگویپ من یبرا که یهست یهمون تو دمیفهم زه،یرا تو

 ؟ییِشگویپ کدوم منظورت _

 .بگم شهینم+ 

 چرا؟ _

 !شهیم ام نقشه به مربوط چون+ 

 ؟یاریب سرم ییبال چه قراره حاال و _

 .یبخور گول دیبا تو+ 

 .خورم ینم گول دمیفهم و هات قشهن که حاال بخورم؟ گول من: گفتم و دمیخند

 !ستین باهوش گهید گرتل و هانسل ست،ین احمق گهید جادوگر+ 

 .هست خودش به حواسش هم هانسل کرده، غلط جادوگر _

 . یکن استراحت یبر بهتره+ 

 مگه؟ چطور _

 بوده؟ یباز هی تیزندگ کل یبفهم ستین سخت برات یعنی+ 

 !نه _

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

. تمگف دروغ جرارد به. شدم خارج اتاق از ناز با و شدم بلند زیم پشت از پوزخند با و

 .بود سخت میبرا جرارد یها حرف هضم و بود شدن منفجر درحال مغزم

 

 آن. بود شان بودن ماگل بخاطر بودند متنفر جادو از که میرانیا پدر و مادر

 نآ به مرا که بود یپدربزرگ همان ام، برده او به من گفت یم مادرم که یپدربزرگ

 . بود سپرده ها

 

 تمام که دمیفهم حاال و گرفتند قرار هم کنار پازل کی مانند ام یزندگ اتفاقات همه

 زیچ چیه که یوقت. بودند احمقانه بودن شاد و بودن خوشبخت یبرا میها تالش

 .انداخت یم خنده به را جرارد فقط من کردن تالش نبود من کنترل تحت

 

 نم به یازین چه او کند؟ چه من با است قرار االح! زیانگ نفرت مردک آن به لعنت

 آرام اشکانم! چیه. چمیه او برابر در من است؟ یقو حد نیا تا خودش یوقت دارد

 .ختندیر نییپا آرام

 

 رفتارها نیا همه ندارد؟ دوست مرا کالوس یعنی کنم؟ چه عاشقم قلب با من حاال

 .ما شده خسته گرید. کستش قلبم سوم بار یبرا کنم؟ چه حاال! است جرارد کار
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 یب دهد ینم اجازه او به قانون باشد نداشته دوست مرا اگر یحت! است من همسر او

 یراب لمیوک گرفتم طالق کالوس از من که هم یوقت آن. ردیبگ طالق من از لیدل

 .کرد محکوم یاخالق فساد به را او و کرد درست پاپوش کالوس

 

 من که ستیچ نیا اصال آورد؟ یم. آورد ینم در سر مسائل نیا از که کالوس یول

 رام همچنان کالوس باشم دواریام و باشم نیب خوش است بهتر. کنم یم فکر آن به

 .باشد داشته دوست

 

 دنکن دمیترس. دمید ها خدمتکار از یکی آغوش در را نیکاتر که رفتم اتاقم به

 با! است جرارد خدمتکار باشد هرچه. کند طلسمش ای بزند بیآس او به بخواهد

 .دمیکش دستش از را نیکاتر و رفتم جلو تیعصبان

 

 ؟یکرد یم کاریچ یداشت: گفتم یتند لحن با

 !یچیه... ه: گفت ام ام با خدمتکار

 ؟یبزن بیآس بهش یخواست یم! نگو دروغ _

 .خورم یم قسم بانو، نه+ 

 .یشیم کینزد بچم به باشه آخرت بار! رونیب گمشو _

 .کنم ساکتش اومدم ،کرد یم هیگر اون+ 

 .رونیب برو! ارین بهونه _
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 .چشم... چ+ 

 

 ود،ب آغوشم در که یحال در بعد و دادم ریش را نیکاتر. رفت رونیب اتاق از عیسر و

 .کنم دایپ را خروج راه توانستم تا زدم چرخ قصر در یکم. شدم خارج اتاقم از

 

 دمیرس هک باغ ته به. نمبز قدم شیبایز باغ در گرفتم میتصم و رفتم قصر اطیح به

 زا پر یها گلدان ها پله یرو و بود شده درست پله پله حالت به که بود وارید کی

 .بود گل

 

 هیشب چقدر. بود آن درون یمشک رزِ گلِ کی تنها که شد جلب یگلدان به نظرم

 .کرد تیهدا گورو سمت به مرا هاگوارتز اطیح در که بود یگل همان

 

 در نیکاتر که یحال در و رفتم کشینزد. نزنم دست آن به که بود جمع حواسم

 نیا و تگرف چنگ در را گل نیکاتر ناگهان. کردم نگاه شییبایز و گل به بود آغوشم

 .میشد بیغ یمعطل بدون دفعه

 

 مینس. افتمی مخوف و کیتار یجنگل درون را خود ناگهان. دمیکش یفیخف غیج

 دنش بیغ لیدل به که را نیکاتر و شد سردم مینس همان با من اما. آمد یم یخنک

 .فشردم خود به است، بد حالش بود معلوم و بود شده جمع صورتش
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 گسن پنج. نبود یدرخت چیه متر، هشت حدود تا اطرافم. گذراندم نظر از را اطرافم

 یصدا ناگهان. بودم ستادهیا من ها آن وسط که بود دورم تا دور شکل یلیمستط

 .آمد یشخص زدن کف

 

 جلو یا روزمندانهیپ لبخند با جرارد. دمید را جرارد که برگشتم صدا سمت به عیسر

 .آمد حرف به جرارد که فشردم بخود را نیکاتر. ستادیا مقابلم و آمد

 

 !یخورد گول یدید: جرارد

 .کرد لمس نیکاتر. نکردم لمس و گل اون من _

 .کنه لمسش نیکاتر که بود نیا هم اصلش! یاحمق تو چقدر+ 

 !بود یاتفاق اون _

 !نبود+ 

 !بود _

 .کن دقت کمی+ 

 ؟یداد انجام یذهن نفوذ هم نیکاتر یرو یگیم یعنی _

 .آره+ 

 .بودم نیکاتر شِیپ وقت تمام من _
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 !صبح امروز از ریغ+ 

 .کرد طلسم و نیکاتر خدمتکار اون. زدم حدس درست پس _

 نیا رِیگ ها احمق نیع دوباره تو و کرد لمس و گل اون ناخودآگاه نیکاتر و آره،+ 

 .یافتاد تله

 .نخوردم گول من نبود، من کارِ صورت هر در _

 نیا! یخورد گول یعنی یرفت کشینزد و یشد گل جذب دوم بار یبرا یوقت+ 

 یدش کشینزد که نیهم ،یبزن دست گل به تو حتما که نبود ازین قبال مثل دفعه

 .بود یکاف

 !یلعنت _

 ؟!یخوا یم یچ بگو حاال خب،: دادم ادامه حرص با

 .برسن هم هامون مهمون هیبق یکن صبر دیبا+ 

 ه؟یبق _

 !مونده گهید یتا سه هنوز. نِیکاتر و تو یبرا ها سنگ نیا از تا دو. آره+ 

 هستن؟ یک نفر سه اون _

 .شون ینیب یم یزود به+ 

 ؟یدار برام یا نقشه چه _

 .یبکش دراز ها سنگ از یکی یرو یبر بهتره+ 

 بکنم؟ رو کار نیا دیبا چرا _
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 .گمیم من چون+ 

 ؟یچ یعنی کارها نیا! یخوا یم جونم از یچ بگو: گفتم استرس با

 .زمیعز بکش دراز برو+ 

 !نه _

 .بکش دراز برو: گفت اخم با جرارد

 .رمینم! نه: گفتم استرس با دیلرز یم میصدا که یحال در

 !بکش دراز برو گم یم: گفت و زد ادیفر جرارد

 .کنم ینم گوش حرفت به: گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 !یخواست خودت: گفت یطانیش یلبخند با جرارد

 

 راه به باشم داشته میپاها یرو یاریاخت که آن بدون ناگهان. زد یبشکن جرارد

 .افتاد هیگر به نیکاتر. گذاشتم ها سنگ از یکی یرو را نیکاتر. افتادم

 

 جرارد مقابل و کنم آرامش. بکشم شآغو در را دخترم و برگردم خواستم یم

 را تمعضال کنترل. توانستم ینم اما. نروم راه و نکنم گوش شیها حرف به. ستمیبا

 .نداشتم
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 و مدیکش دراز نیکاتر کنار سنگ یرو آرام هم من. کرد یم هیگر همچنان نیکاتر

 ینم اما است وقوع حال در یاتفاقات چه دانست یم مغزم. شدم رهیخ آسمان به

 .ردیبگ را میکارها یجلو وانستت

 

 در و بستم را چشمانم. نبود خودم دست میکارها کنترل. بود کرده طلسم مرا جرارد

 چشمانم ،یرفتن راه یصدا با ناگهان. بگذرد ریبخ زیچ همه کردم دعا دل

 .کردم نگاه صدا سمت به و شد باز ناخودآگاه

 

 من دنید با او کند؟ یم چه جا نیا برادرم. بود مانده باز تعجب از دهانم رضا؟یعل

 اما نمک فرار و شوم بلند خواستم یم دلم. افتادم هیگر به هم من. شد گرد چشمانش

 .کرد یم حرکت جرارد اریاخت به فقط و بود شده قفل سنگ یرو بدنم

 

 بر من از را نگاهش کرد یم یسع که یحال در چون. بود شده طلسم هم رضایعل

 :گفتم بغض با. دیکش دراز من کنار گسن یرو اجبار به ندارد

 

 رضا؟یعل _

 جانم؟+ 

 ؟یاومد چرا _

 ه؟یک بچه اون. نبود خودم دست کرد، مجبورم+ 
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 .دخترمه اون _

 ؟؟؟یچ: گفت یبلند نسبتا یصدا با رضایعل

 . اومد ایدن به باالخره _

 جا؟ نیا شیاورد خودت با چرا حاال! من یخدا+ 

 .ارهیب ریگ و نیکاتر که کردن کمک دجرار به نیاطیش! وردمشین من _

 اسمشه؟ نیکاتر+ 

 .اوهوم _

 شه؟یم یچ ما عاقبت+ 

 .میریم یم کنم فکر _

 چرا؟+ 

 !گهید دیش خفه: گفت جرارد ناگهان

 

 طعق اش هیگر هم نیکاتر. بود یبغرنج طیشرا. میبست را دهانمان هردو ترس از و

 مبکش آغوش در را ام چارهیب دخترک خواست یم دلم. کرد یم سکسکه و بود شده

 !رحم یب موجود نیا دست از آخ. کنم آرامش و

 

. ودب گرفته درد کمرم و بودم دهیکش دراز ناهموار سنگ آن یرو بر که بود یقیدقا

 .بود کرده نگران مرا نیا و کرد ینم هم سکسکه یحت نیکاتر
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. ودب منتظر هنکیا مثل و بود نشسته من یرو به رو یها سنگ از یکی یرو هم جرارد

 یم دلم. برد یم سر به سکوت در من مانند هم رضایعل! دانم ینم ؟یچ منتظرِ

 .نبود خودم اریاخت در که بدنم اما دهم انجام ییجادو خواست

 

 با. کوفت بهم را شیها دست و دیپر جا از جرارد. آمد یا ناله یصدا ناگهان

 .بچرخوانم راستم سمت به را سرم و نمیبنش شدم مجبور جرارد دست حرکت

 

 پدرم آورد، را برادرم. است یبدبخت و فاجعه آخر گرید نیا! نه پدرم؟! من یخدا

 .شود تمام یلعنت کابوسِ نیا کردم آرزو و فشردم بهم را چشمانم چرا؟ گهید

 

 !یقشنگ یِخانوادگ جمعِ چه: گفت قهقهه با جرارد

 !یا اضافه تو فقط آره، _

 .نیریم یم همتون گهید یقیدقا تا ونچ ست،ین مهم من بودن اضافه+ 

 ه؟یک نیا نیکروال: گفت تیعصبان با پدرم

 .زنه یم رقم و عمرم یها لحظه نیآخر که یکس همون _

 نن؟ک یم کاریچ جا نیا برادرت و نیکاتر ؟ینشست چرا: گفت و آمد کمینزد پدرم

 .گهید شو بلند ه؟یچ ها حرف نیا از منظورت

 .میکن رفتار اون لیم طبق کرده مجبور رو ما جرارد یعنی مرد، اون. تونم ینم _
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 چرا؟ آخه؟ چطور+ 

 .ارهیب ما سر ییبال هی خواد یم. دونم ینم _

 ه؟یک اون+ 

 .برد رانیا به اون خطرات بخاطر و من پدربزرگ که یهمون _

 تو؟ تو،: گفت و کرد نگاه جرارد به شده گرد یها چشم با پدرم

 .نیبکش دراز نییبفرما حاال! من! جاناتان یآقا بله: جرارد

 !نه: گفت و کرد مشت را شیها دست پدرم

 

 نیاترک کنار یسنگ یرو و رفت باشد داشته یکنترل خود یرو آنکه بدون پدرم اما

 و دش یعصبان جرارد ناگهان که کرد یم دیتهد را جرارد بلند یصدا با. دیکش دراز

 :گفت

 

 چشمت یجلو و دخترت و نوه ینبز حرف گهید کلمه کی! گهید شو خفه: جرارد

 .کنم یم کهیت کهیت

 

 فرن بدانم بودم کنجکاو. دمیشن یم را تندش یها نفس اما نزد یحرف گرید پدرم

 !نباشد شاوندانمیخو از گرید او دوارمیام. است یکس چه پنجم
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. بود شده ظاهر جا نیا در و بیغ که آمد هم کالوس یصدا که گذشت یقیدقا

 !شود ینم ریبخ ما عاقبت دانستم یم و مداد قورت را بغضم

 

 خوبه؟ حالت: گفت و دیدو سمتم به دید را نیکاتر و من تا کالوس

 

 الوسک. ختیر نییپا اشکانم و اوردمین طاقت. گذاشت لبانم یرو را لبانش عیسر و

 :گفت و کرد نگاه ام گونه یرو یها اشک به تعجب با

 

 ول جا اون و نیکاتر چرا ؟یدیکش ازدر جا نیا چرا ؟یکن یم هیگر چرا: کالوس

 کنن؟ یم کاریچ جا نیا برادرت و پدرت ؟یکرد

 .میریم یم هممون ادیز احتمال به! کالوس میشد بدبخت _

 ه؟یک اون: گفت جرارد دنید با و گذراند نظر از را اطرافش کالوس

 .گفتن یم برادرت و پدر که یارباب همون _

 داشته؟ هنگ رو تو ماه دو که داشت کارتیچ+ 

 .گفت بوده، دروغ هی میزندگ تمام که نیا و مادرم و پدر درباره رو یچ همه اون _

 بوده؟ دروغ هی یچ یعنی+ 

 لیم اساس بر شما یها رفتار همه! دروغه هی پدرم! دروغه هی رضایعل! یدروغ تو _

 !برادرت و پدر ارباب همون یعنی. جراردِ اریاخت و
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 من یکارها همه یگیم یعنی ه؟یچ منظورت: تگف شده گرد یها چشم با کالوس

 اونه؟ کنترل و نظر تحت

 .آره _

 !نیکروال گهیم دروغ بهت داره: گفت پدرم

 وقت اون کنه رها رو شما یذهن کنترل که نیا محض به. گهیم راست داره نه، _

 .نیش یم متوجه

 ؟یکن یم باور و هاش حرف چرا: گفت تیعصبان با رضایعل

 !کوچولو طانیش بکش دراز برو گهید: گفت و آمد کالوس و من کینزد جرارد

 ندگ ماه دو نیا یتو تو: گفت و برگشت جرارد به رو شده مشت یها دست با کالوس

 !کشم یم رو تو من! من یزندگ به یزد

 

 حرکت با بعد. کرد نگاه کالوس به پوزخند با جرارد. برد ورشی جرارد سمت به و

 .دیکوب نیزم به یمتر چهار سه، فاصله از و کرد بلند نیزم از را کالوس دستش

 

 !کن ولش یلعنت! کن ولش: گفتم و دمیکش غیج

 

 آغوش در را او. بروم کالوس سمت به توانستم و کرد آزاد را من کنترل جرارد

 را ام یشانیپ. بود دهیچیپ جنگل ترسناک سکوت در هقم هق. ختمیر اشک و دمیکش

 .ختیر یم کالوس یها گونه یرو میها کاش و گذاشتم کالوس یشانیپ یرو
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 ؟یخوب: گفتم هیگر با

 .آره: گفت ناله با کالوس

 .نگو دروغ: گفتم و شد تر دیشد ام هیگر

 !نباش نگران. ستین یمهم زیچ+ 

 من از یحت اون .تره یقو تو از چقدر یدونست یم که تو ؟یکرد حمله بهش چرا _

 !تره یقو هم نیکاتر و

 .گذشت یچ من به ماه دو نیا یتو یدون ینم تو+ 

 !تو مثل هم من گذشت، بهت یچ دونم یم _

 

 ناگهان که کنم آزاد را خود کردم تقال. کرد بلند زور به و گرفت مرا کتف جرارد

 .شد بلند راحت یلیخ کالوس

 

 !کن بس و هیگر گهید حاال. کردم خوب و حالش: گفت من به رو جرارد

 

 حاال. میدیکش دراز و میرفت یخال سنگ دو سمت به اجبار به کالوس و من بعد و

 یم هم و بودم کنجکاو هم. باشد منتظرش بخواهد جرارد که بود نمانده یکس گرید

 .دمیترس
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 بعد و من بعد رضایعل بعد و کالوس بعد و گرفت پدرم سمت را دستش جرارد

 :شمرد یم هم همراهش! نیکاتر

 

 دریل و طانیش کی از یا دورگه و زیرا دریل آشام، خون طان،یش جادوگر،: جرارد

 .نیهست همتون خوبه،! زیرا

 ه؟یچ منظورت _

 کی پدرت، مثل جادوگر کی کالوس، مثل طانیش کی به من: گفت لبخند با جرارد

 تمندقدر یلیخ که کالوس و تو بچه و تو مثل زیرا دریل کی برادرت، مثل آشام خون

 .داشتم ازین شماست؛ همه از تر

 بشه؟ یچ که _

 .کنم آزاد و قدرتم که+ 

 ؟یچ یعنی: گفت رضایعل

 نیا من حاال. گذاشت من یرو اربابم برادرِ که یِطلسم کردن آزاد یبرا نیا+ 

 .رسم یم اهدافم به و کنم یم آزاد و طلسم

 ؟!یکن کاریچ ما با یخوا یم بگو طلسم؟ کدوم: پدر

 .هیطوالن ماجراش: جرارد

 .میشنو یم: کالوس
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 کی میقد یلیخ یلیخ یها زمان در: گفت و کرد سیخ زبان با را لبانش جرارد

 هارو اون مردم. داشتن یبیعج یروهاین هردو که بودن ینیچ برادر کی و خواهر

 .کردن شون بردن نیب از به یسع و دونستن یم جادوگر

 

 به ها اون. کردن فرار بودن مرده ها قبل مادرشون و پدر که برادر و خواهر اون

. کردن دایپ و خودشون مثل یافراد اونجا در و کردن فرار ییاروپا یها نیسرزم

 خواهر قدرت. افتاد اختالف ها اون نیب بود متفاوت برادر و خواهر قدرت چون

 !احمقانه یها یمهربان و بود مهر برادر قدرت اما شکوه و بود یاهیس

 

 و یبعد یها نسل. کردن جدا هم از رو راهشون دیشد ینزاع و دعوا با ها اون

 گنیم خواهر اون نسل به. جنگن یم باهم هنوزِ که هنوز برادر و خواهر اون یبعد

 !دیسف یلردها گنیم برادر اون نسل به و یکیتار یلردها

 

 بالش و پر ریز و من خواهر اون. بودم یکیتار قدرت سراسر که بودم یکس هم من

 یلیخ قدرت من دیمفه یوقت. بدم رشدش و بشناسم و قدرتم تا کرد کمکم و گرفت

 .شد زده شگفت یلیخ دارم یکیتار لرد هی به نسبت یشتریب

 

 رو ونا تونستم یم نیتمر کمی با که یقدرت. داشتم زمان قدرت یبیعج شکل به من

 اون اما. کرد یم اربابم به یبزرگ کمک نیا. کنم حرکت زمان در و کنم فعال

 .کرد طلسم ور من و دیفهم رو نیا د،یسف یلردها ارباب برادر،



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 زمان به رمیم یجور نیا. دارم ازین شما به طلسم نیا کردن باطل یبرا من حاال

 تم،کش و برادرش هم من بعد و شد کشته برادرش با ینزاع در که و اربابم گذشته،

 .دمیم نجات

 

 همون مثل دم،یم نجات و شدم کشته دوستان و ارانی تمام رم یم یجور نیا

 از بعد من و بودن من دوستان ها اون. شون یکشت احتر یلیخ تو که ییلردها

 .رم یم شون سراغ به طلسمم کردن آزاد و شما کردن یقربان

 ه؟یچ ما کردن یقربان از منظورت _

 .کنم استفاده طلسمم کردن باطل یبرا تون خون از تا نیریبم دیبا ها شما+ 

 .مید ینم اجازه ما: گفت پدرم

 ره؟یبگ و من یجلو تونه یم نتو کدوم: گفت و دیخند جرارد

 

 شیها دست پدرم. زدم صدا را پدرم و زدم غیج. افتاد راه به و شد بلند پدرم بعد و

 .توانست ینم اما رد،یبگ را خود رفتن راه یجلو کرد یم یسع و بود کرده مشت را

 

 ولش! یبزن بیآس بهش یندار حق! یلعنت کن ولش. نرو بابا بابا،: گفتم ادیفر با

 ولش! کن کمکم ا،یخدا! یلعنت کن ولش. کشم یم رو تو من. کشمت یم !!!کن

 .کن ول بابامو. کن



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 که شکل یا رهیدا یسنگ. بود گود یکم درونش که کرد ظاهر بیغ از یسنگ جرارد

 دخو در را ما خون بود قرار که یظرف به شباهت یب یگود آن با شیرو و بود بلند

 .نبود کند، جمع

 

 از را ام حنجره خواست یم دلم گذاشت سنگ یرو را سرش و زد زانو پدرم یوقت

 و ودب افتاده هیگر به نیکاتر که کردم یم داد و غیج قدر آن. کنم پاره ادیفر و داد

 .بود شده بلند هم کالوس و رضایعل ادیفر و داد

 

 !من یخدا... و کرد بلند بودم دهیند قبال را آن و بود نیزم یرو که یتبر جرارد

 یخراش گوش غیج. زد فواره سنگ یرو خونش و کرد قطع را پدرم سر اردجر! نه

 .زدم صدا را پدرم و دمیکش

 

 .تونم ینم!!! نه. کشمت یم. نه ؟یکرد کارشیچ!!! بابا بابا، _

 

 و بود کرده یعصب مرا حرکت در ام یناتوان .دمیکش یم غیج و کردم یم هیگر

 .نداشتم بر دست دمیکش غیج از اما بود گرفته میگلو. دمیکش یم ادیفر مدام

 

 !گهید شو خفه: گفت من به رو یعصب جرارد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 زتا! آشغال کثافتِ ارمیم سرت ییبال چه نیبب و کن آزاد و من: گفتم ادیفر با

 موجود هی تو تو،. خوره یم بهم ازت حالم. یکشت و پدرم تو. زارمیب ازت. متنفرم

 ...من. رمیگ یم انتقام ازت من. یزیانگ نفرت

 

 اما کردم یم یزیر یها ناله. بزنم حرف نتوانستم گرید و شد بسته دهانم ناگهان

 .بکشم غیج نتوانم تا بود بسته را دهانم جرارد. بزنم حرف توانستم ینم

 

 سیخ اشک از صورتم و بودم کرده ضعف. دیلرز یم میپا و دست یناتوان و عجز از

 رضایعل شدن بلند با. ختمیر یم اشک صدا یب و کردم یم نگاه پدرم سرِ به. بود

 .شد گرد زده وحشت چشمانم

 

 .بکشه و من نذار. کن کمکم ن،یکروال: گفت استرس با رضایعل

 

 و ودب شده شتریب میها اشک زشیر شدت. نتوانستم اما بدهم را جوابش خواستم یم

 .گذاشت سنگ یرو را سرش و زد زانو هم رضایعل. بود آمده بند نفسم

 

 یچهر. کن بس و یلعنت کردن یقربان نیا! کن بس: گفت و اوردین طاقت کالوس

 !کن بس فقط دم، یم بهت یبخوا

 .رهیبگ انجام دیبا مراسم نیا. نداره یا دهیفا هات حرف: جرارد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 زدن فواره و رضایعل سرِ شدن جدا با. آورد فرود رضایعل گردن یرو را تبر بعد و

 .گذاشتم یکیارت یایدن به پا و شدم هوشیب گردنش، از خون

 

☆☆☆ 

 

 نشستم آرام. کردم حس میموها نوازش حال در را یدست کردم باز که را چشمانم

 من نوازش حال در که یکس سمت به تعجب با. دمید ام یرانیا خانه در را خود که

 !مادرم! من یخدا برگشتم، بود

 

 بود دهش تنگ شیبرا دلم. دادم سر هیگر ینوا و انداختم مادرم آغوش در را خود

 !بود کنارم مادرم! من یخدا. بود کنارم او حاال و

 

 !یمامان بود شده تنگ برات دلم: گفتم بغض با

 .میندار وقت ما یول منم،: گفت و دیبوس را سرم مادرم

 ؟یزن یم حرف یچ مورد در: گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .یبر جرارد شِیپ دوباره و یایب بهوش ممکنه لحظه هر+ 

 یانقرب رو رضایعل و پدرم اون اون، کنم؟ کارشیچ دیبا. نبود ادمی اونو اصال! اوه _

 .کرد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .یبد شون نجات یتون یم تو اما. دونم یم: گفت و زد پس را اشکش مادرم

 چطور؟ _

 باطل خواد یم اون که رو یطلسم و یریبگ و خودت مرگ یجلو یکن یسع دیبا+ 

 .یکن استفاده خودت یبرا ازش کنه،

 ؟یچجور خب _

 نگس اون یتو که رو شما همه خون دیبا طلسم کردن باطل یبرا اون ال،یل نیبب+ 

 .بنوشه ختهیر

 !چندش چه اَه، _

 !یبنوش و خون اون بجاش دیبا تو یول+ 

 چرا؟ ؟؟؟یچ: گفتم تعجب با

 !یشیم زمان ملکه تو یجور نیا+ 

 بخورم؟ و خودم خونِ تونم یم چطور من خب _

 ارباب هی به ای طلسم نیا کردن باطل یبرا. یبخور و خودت خونِ ستین ازین+ 

 زمان اهپادش جرارد و یریبم دیبا تو ای یعنی! زیرا دریل هی ای ازه،ین یکیتار یلردها

 .یبش زمان ملکه تو و رهیبم جرارد ای بشه،

 بکشم؟ رو جرارد چطور خب _

 .کنم یم کمکت من+ 

 ؟یچجور _

 .دونه یم و اردجر ضعف نقطه که ام یکس تنها من+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ه؟یچ اون خب _

 از یکی خب. گفته رو یچ همه بهت من یزندگ درباره جرارد که دونم یم من+ 

 .بسازه چیپ جان کنم کمکش که بود نیا کردم جرارد به من که ییها کمک

 ه؟یچ چیپ جان _

 نیا یکرد یم دقت هاگوارتز یتو هات درس به کمی اگه: گفت یدلخور با مادرم

 .شدینم جور

 و رنیگ یم کمک اهیس یجادو از ها یبعض: داد ادامه مادرم که زدم یحیمل لبخند

 قسمت هشت به رو شون جونِ مثال. کنن یم میتقس قسمت چند به رو شون جونِ

 ءیش کی داخل رو هیبق یول خودشونه بدنِ داخل که قسمت کی. کنن یم میتقس

 .ذارن یم

 خب؟ _

 و. کنه یم فیضع و جرارد کنه نابود ور ها ءیش اون همه بتونه یکس اگه خب+ 

 .شهیم نابود کامال اون جرارد، خود کشتن با بعد

 تحت یوقت کم مدت نیا یتو اصال ای ن؟یچ ها ءیش اون بدونم کجا از من یول _

 برم؟ ها ءیش اون سراغ چطور هستم جرارد نظر

 همه. ینبک یکار تو ستین ازین! دختر بگم تا کن صبر قهیدق دو: گفت اخم با مادرم

 .مونده خودش فقط و شدن نابود پدربزرگت، دست به ها چیپ جان

 بکشمش؟ چطور خب _

 ناو و بجنگ باهاش یجور نیا. یکن یعصبان و اون و یکن حمله بهش کن یسع+ 

 .بکش و



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یچ مُرد، که نیا از بعد _

 .یشیم زمان ملکه تو خب+ 

 مردن؟ ام خانواده کل یوقت خوره یم دردم چه به خب _

 !کن یریگ جلو شون مرگ از+ 

 ؟یچطور _

 .کن یریجلوگ خانوادت مرگ از و برو گذشته به+ 

 اد؟ینم شیپ یمشکل _

 !نه ،یبر شیپ درست اگه+ 

 کنم؟ کاریچ یعنی _

 !یکن نابود و اون و جرارد یکودک به یبر دیبا تو ن،یبب+ 

 ضعو من یزندگ اتفاقات تمام. کنه یم رییتغ کل به من یزندگ یجور نیا خب _

 .اورده وجود به رو ها اون جرارد چون شهیم

 که بذارم تو یرو یطلسم دیبا. کنم کاریچ نجاشیا یبرا دونم یم من خب+ 

 بشه یجور .کنم ثبت رو تو یزندگ جوری یعنی. نکنه رییتغ یاتفاق چیه با تو یزندگ

 ...بگم چطور. بشه نوشته رتیتقد در تو یزندگ که

 .بشه ریتقد به لیتبد من، یندگز یماجراها تمام یعنی _

 !قایدق آره+ 

 داره؟ امکان نیا اما _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و طلسم نیا تا رمیگ یم کمک ارواح یایدن در اون از من. آره پدرم، کمک به+ 

 .بده انجام

 کنه؟ یم کمک _

 .کرد ینم ریتحق و من بودنم ماگل بخاطر که بود یکس تنها پدرم+ 

 .باشه داشته دوجو یطلسم نیهمچ نکنم فکر مامان یول _

 به یتیموفق ای ارنیب ایدن به یا بچه خوان یم و ها ریفالگ شیپ انیم عده هی یوقت+ 

 وشتسرن به ستن؛ین دروغگو و جادوگرن واقع در که ییرهایفالگ اون ارن،یب دست

. دنیم جا شون سرنوشت در و خوان یم ها اون که یزیچ و برن یم دست شون

 پاک و اون اره،ین ایدن به یا بچه وقت چیه که نهیا سرنوشتت در نفر کی اگه یعنی

 کل هم تو یبرا حاال. بشه دار بچه که سنینو یم یا گهید زیچ بجاش و کنن یم

 .شهیم نوشته کرده جرارد که یهرکار و شهیم پاک سرنوشتت

 .رنیم یم رضایعل و پدرم بازهم. کنه ینم هم یفرق یجور نیا خب _

 یبد رشییتغ اگه نگذشته برادرت و پدرت مرگ از قهیدق چند هنوز چون خب+ 

 مرگ از دبع! یکش یم و جرارد یریم تو و شهیم ثبت سرنوشتت. فتهینم یاتفاق چیه

 .یریگ یم و جرارد یجلو و یریم شون شدن یقربان زمان به جرارد

 رم؟یبگ و جلوش یچجور خب _

 و برادر یراب رو کار نیهم امن، یجا هی ببرش و کن بشیغ و ریبگ و پدرت دست+ 

 داره وجود الیل تا دو که نیا از جرارد چون. بده انجام هم خودت و فرزند و همسر

 تا یکن عمل عیسر دیبا هم تو. بده نشون یخاص العمل عکس تونه ینم شهیم متعجب

 .بشه کارت مانع نتونه جرارد



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ودمخ و دمیکش دراز که نمیب یم و خودم من یعنی! جالبه یول. هیسخت کار! خوبه _

 .دهیم یفرار رو پدرم و برادر داره که نهیب یم و خودم هم

 .بترسه ممکنه گذشته در خودت یول. شهیم جالب آره+ 

 زمان رفتم بعد شدم لیتبد زمان ملکه به و کشتم و جرارد من که یوقت یول _

 ؟کنم کاریچ خودم با دادم، نجات و خودم و نیکاتر و کالوس و برادر و پدر گذشته

 .بکشه ندهیآ زمان در و تو دیبا گذشته زمان در خودت+ 

 بکشه؟ رو خودم یکی نیا خودم، یکی اون یعنی ؟؟؟یچ _

 .آره+ 

 چرا؟ _

 .نیباش دوتا دینبا چون+ 

 ؟یچ نکرد قبول اگه _

 .کنه قبول تا بده حیتوض خودت یبرا و یچ همه+ 

 بکشم؟ و خودم کنم یم قبول خودم نظرت به _

 .دیشا+ 

 !شد ودخ تو خود چه _

 .آره+ 

 !هیسخت کار چه _

 .اونه با مقابله راهِ تنها نیا+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کنم؟ کاریچ االن خب، _

 .کن دعوت دوئل به رو اون. یبکش و اون کن یسع و جرارد شیپ برگرد خب+ 

 بکشمش؟ چطور. تره یقو من از یلیخ اون یول _

 یم ردجرا حد به و جادوت و دارم و هوات ارواح یایدن از. کنم یم کمکت من+ 

 .رسونم

 ؟یتون یم _

 !خوردنه آب نیع برام+ 

 .خوبه _

 

 به که یا یلیس با. است شدن محو حال در مادرم ریتصو کردم احساس ناگهان

 نگس لبه چون اما نشستم عیسر. شد باز ممکن حد نیآخر تا چشمانم خورد، صورتم

 .افتادم جنگل مرطوبِ نیزم یرو و خوردم زیل بودم

 

 قایدق را جرارد که گذراندم نظر از را اطرافم شدم؟ آزاد راردج طلسم از من من،

 .ردمک نگاه جرارد به شده گرد یها چشم با و دمیکش یفیخف غیج. دمید خود کنار

 

 .توعه نوبت حاال: گفت پوزخند با جرارد

 ها؟: گفتم یجیگ با

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یم هک رضایعل و پدرم. کردم نگاه ها سنگ یرو بر ام خانواده یخال یجا به بعد و

 اما .شد جمع چشمانم در اشک موضوع نیا آوردن ادی به با. شدند یقربان دانستم

 هستند؟ کجا نیکاتر و کالوس

 

 کرده؟ یقربان هم را ها آن! نه! نه! نه. رفتم یقربان سنگِ سمت به و شدم بلند عیسر

! نازم دخترک. دمیکش آغوش در را نیکاتر سرِ و دمیکش غیج. خواهم ینم. نه

. شد یم یقربان دینبا هم کالوس کالوس،. شد یم یقربان دینبا او! زمیعز دخترک

 !!!شد یم یقربان دینبا ام خانواده

 

 رو وت من! یگرفت ازم و خانوادم همه! یلعنت موجودِ تو تو،: گفتم جرارد به نفرت با

 !!!کشم یم

 

 شیاج از یحت و کرد نگاه من به پوزخند با جرارد. بردم ورشی جرارد سمت به و

 کشف به هم سر پشت. دمیچسب را اش قهی میدیرس که جرارد به. نخورد هم یتکان

 .بکشم را شیموها کردم یم یسع و زدم یم مشت

 

 یقدرتمند و یخونسرد نیا از. آمد یم دردش نه و شد یم یزخم نه جرارد اما

. گرفتم گاز محکم را جرارد گردن و بردم جلو را دهانم. گرفت حرصم جرارد

 .داد هل نیزم یرو محکم مرا و گفت یآخ جرارد

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 از یکی اما بود خرد جرارد دست از اعصابم چند هر. بود بهانه میکارها نیا همه

 یم دعوا کی به را او یپا دیبا. بود جرارد کیتحر تم،یعصبان همه نیا لیدال

 .کشتم یم را او و کشاندم

 

 در را خون مزه. بردم ورشی جرارد سمت به و شدم بلند باز اما. افتادم نیزم یرو

 نچو بود، محکم یلیخ گرفتم جرارد از که یگاز دانستم یم. کردم یم حس دهانم

 .دمید یم جرارد گردن یرو خون از یکوچک رد

 

 صورتم در یدیشد درد. افتادم نیزم یرو صورت با من و داد یخال جا جرارد

 ردمب ورشی جرارد سمت به. دمیکش نعره و شدم بلند آن به توجه بدون اما د،یچیپ

 .چوندیپ و گرفت را دستم کی جرارد که

 

 صورتم در یدیشد درد. افتادم نیزم یرو صورت با من و داد یخال جا جرارد

 ردمب ورشی جرارد سمت به. دمیکش نعره و شدم بلند آن به توجه بدون اما د،یچیپ

 .چوندیپ و گرفت را دستم کی جرارد که

 

 !یوحش ریبگ آروم: گفت گوشم ریز

 ازت ارواون انتقام و بکشمت دیبا من! یکرد عام قتل رو ام خانواده تو: گفتم نفرت با

 !!!رمیبگ

 داره؟ یا دهیفا چه گرفتن انتقام یریم یم یزود به هم تو یوقت+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !تو دست به حداقل! رمیم ینم من: گفتم و دمیکش باال را دماغم

 ؟یباش داشته نانیاطم خودت به انقدر شده باعث یچ: گفت و دیخند جرارد

 .بردم در به سالم جون حاال تا که نیا _

 .بوده من یِباز ت،یزندگ کل ؟یفهم ینم چرا. بوده من بخاطر همش اون+ 

 به سالم جون هم تو دست از پس. بردم در به سالم جون حاال تا من بوده، یهرچ _

 .برم یم در

 یم نمیبب! کن مقاومت شدن یقربان برابر در حاال خب،: گفت و کرد ول مرا جرارد

 !نه ای یببر در به سالم جون یتون

 

 عوض رمیمس ناگهان اما ببرم ورشی سمتش به خواستم کرد، ول مرا جرارد یوقت

 ینم اما رمیبگ را رفتنم راه یجلو کردم یم یسع. رفتم سنگ سمت به و شد

 .توانستم

 

 یلیخ. ستادمیا گهاننا! بود کردنش کمک وقت االن. زدم یم صدا را مادرم دل در

 ممادر باالخره. برگشتم کرد، یم نگاه مرا تعجب و اخم با که جرارد سمت به راحت

 !کرد کمکم

 

 بدم؟ حرکت رو تو تونم ینم چرا: گفت تیعصبان با جرارد

 .برم یم در به سالم جون هم دفعه نیا که کنم ثابت بهت دیبا چون: گفتم پوزخند با



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !کن حرکت+ 

 .نداره دهیفا _

 !گهید برو: گفت کالفه جرارد

 !یکن مجبورم یتون ینم _

 

 نگاه جرارد به پوزخند با. دادم یجاخال عیسر من که آورد ورشی سمتم به جرارد

 .شد دهیکش آب موش نیع جرارد. راندم عقب را او آب قدرت با و کردم

 

 ه؟یچ دوئل هی به راجع نظرت: گفتم طنتیش با

 !حتما: گفت نفرت با جرارد

 

 آن ادب قدرت با که فرستاد سمتم به رنگ اهیس یا هاله. میبود هم مقابل در ما بعد و

 به هاله آن برگرداندن از کرد یم یسع جرارد. برگرداندم خودش سمت به را هاله

 .آوردم فشار او به شتریب من اما کند یریجلوگ خودش سمت

 

 رت کینزد و کینزد من به هاله آن و افتی یبرتر من قدرت بر جرارد قدرت ناگهان

 عرق. متوانست ینم اما کنم یریجلوگ شکستم از بتوانم تا آوردم فشار خودم به. شد

 .زدم یم نفس نفس و بودم کرده

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هفرستاد جرارد سمت به محکم هاله. افتی یبرتر جرارد قدرت بر من قدرت ناگهان

 .دمیکش غیج ام یروزیپ از خوشحال. افتاد نیزم به پشت به جرارد و شد

 

 !بکشش. شده هوشیب فقط. نمرده هنوز اون: دیچیپ گوشم در مادرم یصدا ناگهان

 

. دیکش یم هم نفس! بود نمرده. گرفتم را نبضش و دمیدو جرارد سمت به هراسان

 یقربان سنگِ به را او زحمت هزار با. دمیکش نیزم یرو و گرفتم را جرارد بغل ریز

 .گذاشتم آن یرو را سرش و رساندم

 

 و شد جدا جرارد سر. آوردم فرود جرارد گردن یرو و کردم بلند یسخت به ار تبر

 االح. کردم نگاه سنگ درون خون به! خورد بهت حالم. دیپاش کلمیه یرو به خونش

 بخورم؟ را خون نیا دیبا من

 

 نکهیا محض به. بنوشم خون آن از یکم که کردم مجبور را خود زحمت هزار با

 البا یمتر چهار سه و شدم جدا نیزم از آمد؛ بند نفسم رفت نییپا میگلو از خون

 .نداشتم را یکار چیه قدرت و بود شده باز میها دست. رفتم

 

 کردن تف با کردم یسع و کردم سرفه بار چند. افتادم نیزم یرو به محکم بعد

. مشد بلند و کردم پاک خون از را دهانم دور لباسم نیآست با. کنم زیتم را دهانم

 هستم؟ زمان ملکه االح یعنی



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 که یا لحظه آن ذهنم در و دمیکش یقیعم نفس کنم؟ سفر زمان در چگونه حاال

 و غیج و هیگر یصدا ناگهان. کردم تصور را رفت یم یقربان سنگِ سمت به پدرم

 .دکنن یم نگاه مرا تعجب با همه دمید که کردم باز را چشمانم. دمیشن را خودم داد

 

 بیغ را پدرم و خود خورد، اش شانه به دستم نکهیا محض به و دمیدو پدرم سمت به

 هک کند باز دهان خواست و کرد نگاه من به تعجب با پدرم. بردم ام یپدر خانه به و

 .برگشتم مکان آن به دوباره

 

 من که دیدو یم من سمت به جرارد. دمیکش آغوش در را او و رفتم نیکاتر سراغ

 دیپرس سوال هرچه پدرم و سپردم پدرم شآغو به را نیکاتر. شدم بیغ عیسر

 .ندادم جواب

 

. مکرد بیغ هم را او و رفتم رضایعل سراغ. برگشتم نیسرزم آن به و بیغ دوباره

 به هک را رضایعل. ردیبگ مرا چگونه دانست ینم و کرد یم نگاه مرا رتیح با جرارد

 .برگشتم نیسرزم آن به رساندم خانه

 

 ار جرارد آب قدرت با. دیکش را میبازو جرارد تم،رف کالوس سراغ نکهیا محض به

 شماریب یها سوال مقابل در را میها گوش. شدم بیغ کالوس همراه و راندم عقب

 .برگشتم مکان آن به دوباره و بودم بسته ام خانواده



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 بود دهیکش دراز سنگ یرو که خودم کنار جرارد. بود مانده خودم نجات فقط حاال

 .بود ستادهیا کرد، یم نگاه من به متعجب و دهش گرد یها چشم با و

 

 بود دهیکش دراز سنگ یرو که خودم کنار جرارد. بود مانده خودم نجات فقط حاال

 .بود ستادهیا کرد، یم نگاه من به متعجب و شده گرد یها چشم با و

 

 ؟یهست یک تو: گفت جرارد

 ؟یشناس ینم منو: گفتم پوزخند با

 ؟یمن هیشب نقدرا چرا تو: گفت من به خودم

 .توعم من _

 ه؟یچ منظورت+ 

 .میشد زمان ملکه مینفر هی واقع در که ما یعنی ،شدم زمان ملکه من _

 خوابم؟ من نکنه+ 

 

 یآخ و آمد درد به من صورتِ. زد یلیس صورتش به بود سنگ یرو که خودم و

 ؟یخوب: گفت و کرد نگاه من به بود سنگ یرو که خودم. گفتم

 خودت؟ به یزن یم یلیس چرا. آره _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .نه ای خوابم نمیبب خواستم یم خو+ 

 !بده شفات خدا _

 !نیهمچن+ 

 

 راردج اما رفتم بود سنگ یرو که خودم سراغ به. میدیخند و میکرد نگاه هم به بعد

 .گرفتم را خودم دست و راندم عقب آب قدرت با را او. شد مانعم

 

 و گرفتند را دورم خانواده همه. مکرد ظاهر پدرم خانه در و بیغ را خودم و خودم

 :گفت یکالفگ با پدرم اما کنم بیغ را خود کردم یسع. دیکش را دستم پدرم

 

 ؟یدخترم هیشب انقدر چرا ؟یداد نجات رو ما چرا ؟یهست یک تو: پدرم

 رو ماش اومدم و شدم زمان ملکه حاال فقط. دخترتم من بابا،: گفتم و دمیکش یپوف

 .بکشم و جرارد و برم دیبذار حاال. بدم نجات

 ش؟یبکش یتون یم+ 

 .تونم یم هم حاال! کشتمش ندهیآ زمان در بار هی من. آره _

 

 .شدم ظاهر جرارد یرو به رو و بیغ عیسر و

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 سالته؟ چند تو: دمیپرس

 ؟یشد زمان ملکه چطور تو ؟یداد شون نجات چطور تو: گفت تیعصبان با جرارد

 !بودم یم تو یجا دیبا االن من

 سالته؟ چند بگو: گفتم یکالفگ با

 داره؟ یربط چه+ 

 .دادم شکستت چطور گمیم بهت سالته چند یبگ اگه _

 .سالمه 55۵ خب+ 

 !گاد یما اوه _

 ؟یشد زمان ملکه تو چطور بگو حاال+ 

 .بگم تونم ینم! متاسفم _

 

 یزن مقابل کردم باز که را چشمانم. کردم تصور را قبل سال 55۵ ذهنم در عیسر و

 ینم! من یخدا بکشم؟ را مادرش دیبا من یعنی. بود حمل وضع حال در که دمبو

 .توانم

 

 در ستتوان یم چگونه. نبود کنارش کس چیه که کردم نگاه تنها مادرِ به و رفتم جلو

 کرد دراز سمتم را دستش دید مرا تا زن آن آورد؟ ایدن به را فرزندش ییتنها آن

 .شد زدنش حرف مانع درد اما

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .کردم ظاهر دستم در را آتش یها گلوله بود شده پر اشک از چشمانم که یلحا در

 لب. دیچسب تخت تاج به تا دیکش عقب را خود. کرد نگاه من به هراس با زن آن

 .فرستادم سمتم به را آتش و دمیگز را نمییپا

 

 نییپا تخت لبه از که خورد تکان قدر آن. کند فرار کرد یسع و دیکش یم غیج زن

 شتریب و ردیبم عیسر حداقل تا کردم شتریب را آتش شدت و رفتم سرش یباال. دافتا

 .نکشد زجر

 

. بپاشد هم از تا بردم فرو یگردباد در را بدنش شد جزغاله کامال زن آن یوقت

 مششک درون نیجن شد، برداشته زن تنِ از گردباد همراه استخوانش و پوست یوقت

 .دمید بود شده جزغاله هم او که را

 

 و نیجن خاکستر باد قدرت با. شد لیتبد خاکستر به تا زدم آتش هم را نشیجن

 شدت به که یحال در. نماند ها آن از یاثر که کردم پراکنده یحد به را مادرش

 .برگشتم خودم زمان به کردم یم هیگر

 

 ارکن و رفتم جلو. شدم ظاهر بودند نشسته هم دور خسته که ام خانواده یرو به رو

 یم میبود گریهمد یکپ که تا دو ما نیب شان چشم ها آن همه. شستمن خودم

 :گفت و برگشت سمتم به خودم یکی آن ناگهان! دیچرخ

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .شده پاک ذره هی رژت کن، نگاه+ 

 .یشد فیکث هم تو _

 .شده شلخته موهات+ 

 .شده گرفته زدن داد از صدات _

 !س گنده لبات ذره هی+ 

 !نیهمچن _

 

 .میافتاد خنده به بعد

 

 .نیشد تا دو حاال بود، کم تون یکی: گفت پدرم

 

 .میافتاد خنده به دوباره و

 

 !میراض که من: گفت طنتیش با کالوس

 

 آن و دمیکش را کالوس یموها من. میبرد ورشی کالوس سمت به "من" تا دو هر

 .زد خشکش کالوس ناگهان. رفت باال کالوس کول از "من" یکی

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هو؟ی شد چت ؟یخوب کالوس؟: زدم صدا

 .امیم گهید قهیدق چند من، من،: کالوس

 

 .گذاشت تنها بهت در را ما کالوس و

 

 خوبه؟ حالش: گفت و داد باال را شیابرو یتا کی پدرم

 .نه: گفتم غم با

 داره؟ یمشکل چه+ 

 .شده باطل طلسم: گفت من یکی آن

 طلسم؟ کدوم+ 

 ؟یکن ینم حس یرییتغ تو بابا،! جرارد یها یذهن اجبار _

 انجام لیدل یب رو کارها یسر هی کنم یم احساس. سردرگمم ذره هی خب، اممم،+ 

 .دادم

 رضا؟یعل یچ تو و: گفتم یناراحت با

 انداختم؟ تو ریتقص و شدنم آشام خون چرا: گفت یجیگ با رضایعل

 !بود جرارد بخاطر _

 ؟یکشت و جرارد: گفت پدرم

 .آره _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یچجور+ 

 .کشتمش و جرارد یِبچگ زمان به رفتم _

 ارهیب ایدن به رو جرارد خواهر ای برادر ممکنه. یکشت یم هم و مادرش دیبا خب+ 

 !نو از یروز نو، از روز و بشه تکرار جرارد یماجرا و

 .کشتم هم و مادرش _

 .آها+ 

 م؟یکن کاریچ حاال: گفت من یکی آن

 م؟یکن کاریچ رو یچ _

 !مینفر دو ما که نیا+ 

 .یبکش منو دیبا تو. دبو رفته ادمی اصال آها، _

 چرا؟ ها؟+ 

 .میباش دوتا دینبا خب _

 ؟یکش ینم منو تو چرا+ 

 .رمیم یم منم ،یریبم تو. یمن گذشته تو _

 ؟یکش ینم منو تو چرا+ 

 .رمیم یم منم ،یریبم تو. یمن گذشته تو _

 بکشمت؟ چطور خب. آها+ 

 !درد بدون _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یچ باشه درد با اگه: گفت طنتیش با من یکی آن

 !یکش یم درد خودتم _

 .نبود ادمی اصال! اَه+ 

 ؟یکن یم کاریچ حاال _

 .کنم یم قطع و سرت+ 

 !خشن چه _

 بکشه؟ رو یکی اون شما از یکی حتما که ازهین: گفت و کرد دخالت پدرم

 .گفت و نیا مادرم. دونم ینم _

 مادرت؟ کدوم+ 

 .هیرانیا که همون _

 ؟یرفت ارواح یایدن تو+ 

 .دمید رانیا یتو مون خونه یتو و مامانم فقط من. دونم ینم _

 !نیکروال یبود ارواح یایدن تو+ 

 جا؟ اون رفتم چطور _

 شیپ یبر شد باعث تو قدرتِ ال،یسرف با شدن رو به رو موقع که طور همون+ 

 که هیجور تو قدرتِ. یبر ارواح یایدن به شد باعث قدرتت هم دفعه نیا پدربزرگت؛

 .کنه یم تیهدا بده نجاتت تونه یم که ییجا به رو تو

 !یآپشن عجب _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بکشمت؟ چجور آخرش شه؟یم یچ حاال: گفت من یکی آن

 خوبه؟ سم. دونم ینم _

 .نداره یکار فیکث یلیخ نیا آره،+ 

 یم و آدم ها سم هیبق از تر درد یب که دارم یسم هی من: گفت و شد بلند پدرم

 .ارمشیب رم یم االن. ییِجادو معجونِ هی. کشه

 .اهوم _

 

 است قرار باشد چه هر. داشتم استرس یکم. اوردیب سم تا رفت باال پله از پدرم

 دارد؟ یحس چه دارد؟ درد چقدر دارد؟ درد یعنی! رمیبم

 

 .ترسم یم منم یبترس تو چون! نترس: گفت من یکی آن

 چرا؟ _

 .گهید میهست یکی ما خب+ 

 .آها _

 رفک به یکن یم فکر تو یهرچ انگار واقع در. بخونم هم و فکرت تونم یم تازه+ 

 .ادیم منم

 واقعا؟ _

 .اوهوم+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 کشتم؟ و جرارد یچجور یدون یم پس _

 !آره+ 

 ؟یمتنفر من از _

 گهیهمد یکپ ما یکارها تمام. میهست یکی ما باشم؟ متنفر خودم از شهیم مگه+ 

 !عه! میهست یکی بابا... یعنی. کردم یم و کار نیهم بودم تو یجا منم. ست

 !شمیم یعصب منم! نشو یعصب. دمیفهم خب، یلیخ _

 

. آمد نییپا ها پله از شگاهیآزما یبطر اندازه به یکوچک یبطر با پدرم موقع همان

 به من مرگ تا داد من به را یبطر هم من یکی آن. داد من یکی آن به را یبطر

 .برود شیپ خوب او دست

 

 من یکی آن دیبا. نداشت دهیفا داد یم من به میمستق را یبطر پدرم اگر چون

 یکمش کامال که کردم نگاه سم یبطر به. شود من قاتل او تا داد یم من به را یبطر

 !داد یم مرگ یبو. بود

 

 هشد یکپ نسخه به ینگاه. کردم باز را یبطر درب بعد و کردم دست دست یکم

 یمن دلم انگار و دمیگز را لبم. کردم کینزد لبم به را یبطر و کردم پدرم و خودم

 .رمیبم خواست

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 زیم یرو را یبطر بعد. دادم قورت را اش همه و دمیکش سر را یبطر یناگهان

 هب. نشود فیکث خانه آوردم باال خون اگر تا دمیدو ییروشو سمت به و گذاشتم

 .ستادمیا نهییآ یرو به رو دمیرس که ییروشو

 

 از دارند انمچشم کردم احساس که زدم چنگ شکمم به. خورد چیپ دلم ناگهان

 .مدید قرمز و متورم را صورتم کردم نگاه نهییآ در که خودم به. ندیآ یم در حدقه

 

 ن،یکروال یصدا. آوردم باال خون یکل و آمد میگلو به عیما از یحجم ناگهان

! بود شده بد حالش هم من یکی آن. دمیشن یم حال از را پدرم گفتن نیکروال

 سیوسر سردِ کییموزا یرو و ستمیبا توانستمن. دیلرز میپا و دست و کردم ضعف

 .کردم سقوط ،یبهداشت

 

. نداشتم هم خوردن تکان حال یحت ضعف از. دیلرز یم بدنم تمام و بود شده سردم

 .بستم یزندگ یرو به را چشمانم و آوردم باال خون یکم دوباره

 

 

☆☆☆ 

 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 بودم آورده االب که یخون به و نشستم. کردم باز آرام را چشمانم پدرم یصدا با

 .بودم کرده فیکث بدجور را نیزم. کردم نگاه

 

 ؟یخوب: دیپرس پدرم

 .آره _

 ؟یشد یجور نیا هوی چرا+ 

 گذشته من چون منتها. افته یم منم یبرا فتهیب نیکروال یکی اون یبرا یاتفاق هر _

 مُرد؟ اون. نمردم اونم،

 .نزدم سر بهش. دونم ینم+ 

 

 رپود حال در که دمید را خودم جسد تعجب کمال در. رفتم ییروشو به و شدم بلند

 .بود شدن پودر حال در بدنم تمام کم کم و بودم شده پودر کمرم تا. بود شدن

 

 یم چه کامل شدن پودر از بعد که نمیبب ماندم منتظر و کردم نگاه پدرم به تعجب با

 هی .شد دیدناپ مان مقابل پودر و آمد یدیشد باد شد پودر کامال جسد یوقت. شود

 .رفتم رونیب ییروشو از و دادم باال را میابرو یتا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 اتاقم به و کردم زیتم را ییروشو بعد. کردم زیتم را حال و برداشتم یآب سطل و یت

 به و کردم داریب را نیکاتر. بود دهیخواب آرام خودش اتاق درون نیکاتر. رفتم

 .سپردم پدرم دست ار او و کردم تنش یگرم لباس حمام از بعد. بردم حمام

 

 و خودم کردن خشک از بعد. گرفتم یحساب دوش کی و رفتم حمام به خود بعد

 .رفتم اتاقم به و گرفتم پدرم از را نیکاتر ،یگرم لباس دنیپوش

 

 ارک یگوش با یکم. رفتم خودم اتاق به بعد. خواباندم را او و دادم ریش را نیکاتر

 !شد راحت جرارد دست از نیریش چه ام یزندگ. برد خوابم یخستگ از بعد و کردم

 

 .شدم زیخ مین و دمیپر خواب از کمرم، دور یدست شدن حلقه با

 

 .منم! باش آروم: گفت که دمیشن گوشم ریز را کالوس زمزمه یصدا

 تو؟ کالوس؟: گفتم و نشستم عیسر

 .من آره،+ 

 !یستین کالوس یها یذهن اجبار تحت گهید که تو اما _

 ؟یچ که خب+ 

 !یندار دوست رو من االن تو _

 باشم؟ نداشته دوست و بچم مادر شهیم مگه یول باشه، قبل از کمتر دیشا+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یکن یم ام مسخره یدار _

 !نه+ 

 .یش متنفر من از کردم یم فکر! من یخدا: گفتم خنده با

 شم؟ متنفر تو از تونم یم مگه: گفت و دیخند هم کالوس

 

. دمیخند و آمد قلقلکم. زد گردنم یرو یا بوسه و دیکش آغوش در مرا کالوس

 کالوس از را کارت. کردم نگاه آن به تعجب با که گرفت مقابلم یکارت کالوس

 و من یعروس کارت. ماند باز دهانم کارت، متن خواندن از بعد. کردم باز و گرفتم

 کالوس؟

 

 و کار نیا کردم ینم هم و فکرش یحت: گفتم و دمیکش آغوش در را کالوس محکم

 !یبکن

 !دادم رو یعال یعروس هی قول بهت من+ 

 م؟یکن کاریچ االن خب _

 .بخرم برات یعال عروس لباس هی میر یم+ 

 .کنم آماده لباس خودم یبرا جادو با تونم یم خودم من یبخوا و راستش _

 .کن آماده یدار دوست که یلباس خب+ 

 !زهیسوپرا گه،ید نه _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یروسع تاالر و میبر بهتره حاال! طونیش یا :گفت و دیکش را ام ینیب نوک کالوس

 .میکن انتخاب و مون

 .شم آماده من پس. اهوم _

 

 و فتمر ییروشو به. نشود داریب نیکاتر تا شدم بلند تخت یرو از اطیاحت با و آرام

 را یمشک و دیسف دامن و رهنیپ و رفتم کمدم سراغ بعد. زدم صورتم و دست به یآب

 بیعج و بنفش یموها با خواست ینم دلم چون کردم، لوندب هم را میموها. دمیپوش

 .بروم مردم انیم بیغر و

 

 از کالوس .رفتم رونیب اتاق از و کردم انتخاب یرنگ یمشک یسانت پنج پاشنه کفش

 :گفت من به و آمد رونیب پدرم اتاق

 

 .سپردم دستش هم رو نیکاتر و میر یم کجا که دادم حیتوض بهش: کالوس

 .ممنون _

 .میبر بهتره. کنم یم واهشخ+ 

 .میبر _

 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و شدم دانستم، ینم را اسمش اصال که پدر یها نیماش از یکی سوار کالوس همراه

 .میردک انتخاب را مجلل و بزرگ یباغ باالخره تا میگشت را تاالر چند. میافتاد راه به

 

. دبو شده آماده داماد و عروس خوردن سوگند یبرا که بود یمجلل و بزرگ باغ 

 دو رد. بود رز گل از پر اطرافش که بود شده نیتزئ دیسف پارچه با یلیطو ریمس

 هشد آماده مهمانان نشستن یبرا شده فیرد به یها یصندل و زیم ریمس آن طرف

 .بود

 

 وجود ساتن یها پارچه و رز یها گلبرگ ناتیتزئ از پر ییسکو ریمس آن ته در

 طرف آن در یمکان. بود شده آماده داماد و عروس خوردن سوگند یبرا که داشت

 .بود شده آماده رقص و یج ید یبرا که داشت وجود باغ

 

 را یخوب شگریآرا. میبرگشت خانه به ،یعروس یغذاها سفارش و تاالر رزرو از بعد

 با خودم که هم عروس لباس. بپرسم هاگوارتزم دوستان از دیبا و شناختم ینم که

 دیبا قطف. باشم نگران شیبرا بخواهم که بود ماندهن یزیچ گرید. کنم یم هیته جادو

 .گذاشتم یم نیکاتر یبرا یپرستار یعروس روز یبرا

 

 یم هک دوستانم ستیل نوشتن به کردم شروع و آوردم رونیب اتاقم یکشو از یکاغذ

 که یدوستان هیبق و هاگوارتزم یها یهمکالس تمام. کنم دعوت یعروس یبرا خواهم

 آتنا، مادرم ها، ینیتریاسال نفره چهار گروه ها، حاکم تم،دانس یم را شان اسم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 به را ستیل. شناختم یم را ها آن یکم که ها هیهمسا از چندتا و دیسف لردان

 .کرد دشییتا کالوس و دادم نشان کالوس

 

 ؟یکن ینم دعوت و خانوادت: دمیپرس کالوس از

 ؟یچ کنن خراب و مراسم کنن یسع اگه. دونم ینم+ 

 بکنن؟ رو کار نیا ممکنه _

 .دنینم انجام من ضرر به یکار ام خانواده هیبق یول دیشا کارلوس+ 

 .انیب دیشا بفرست، نامه دعوت تو حاال _

 تو نظر از. کنم دعوت هم آشامن وخون طانیش که دوستام از خوام یم. باشه+ 

 نداره؟ یبیع

 !نه هستن، دوستت اگه _

 ؟یکرد نگاه و پدرت ستیل: گفت و دیخند کالوس

 !ششیپ برم بهتره. نه _

 .برسم کارهام به رمیم هم من. باشه+ 

 .خداحافظ. باشه _

 

 دوار اجازه، گرفتن از بعد. زدم در و رفتم پدرم اتاق به. شد بیغ عیسر کالوس و

 :گفتم و رفتم جلو آرام. بود نشسته مطالعه زیم پشت پدرم. شدم اتاق



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 بابا؟ _

 جانم؟+ 

 ؟یکرد آماده یزیچ یستیل تو بگم خواستم یم _

 .سمیبنو یچ کنم یم فکر دارم+ 

 ؟ینوشت رو ییکسا چه اسم االن تا خب: گفتم و نشستم پدرم کنار

 .رو ها نیا: گفت و داد من به را ستیل پدرم

 

 هاگوارتز، در دمیاسات و دامبلدور پدرم، دوستان جادو، عالمان انجمن یاعضا اسم

 دعوت را کارن خواست یم پدرم. گرفتم را زیچ همه عیسر! کا خورده خط کلمه و

 !نییزیرا نیسرزم در اش معشوقه همان. کند

 

 ماس دنید با پدرم. دادم پدرم به را ستیل و نوشتم را کارن کامل اسم لبخند با

 .کرد نگاه من به و زد یلبخند کارن

 

 مریم و سپارم یم تو دست و نیکاتر من عشقم، خب: گفتم پدرم به طنتیش با

 .دارم یناتموم یکارها جا اون آخه ن؛ییزیرا نیسرزم

 ؟ییکارها چه+ 

 .دوم زیرا دریل یها قانون کردن عوض _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ...یعنی+ 

 !عشقم یزد حدس درست _

 

 گرید. گذاشتم تنها کرد یم نگاه من به زده بهت که را پدرم و بیغ را خود عیسر و

 یزندگ از یکم دبو وقتش. بود تنها حد از شیب پدرم. بود بس پدرم دنیکش زجر

 !کند ازدواج کارن با مثال،. ببرد لذت

 

 راه به زیرا دریل نیسرزم سمت به دمید یراه هفت در را خود که نیا محض به

 نیسرزم یغرب سمت در وهیم از پر یها باغ و بنفش یها گل از پر یها تپه. افتادم

 .بودند کرده درست یرینظ یب منظره

 

 روزه هر یها تکاپو از پر نیسرزم یشرق سمت در رنگ بنفش و کوچک یها خانه

 لعادها فوق قصر به میمستق که گذشت یم نیسرزم مرکز از یلیطو ریمس. بودند

 داشته رقص و خانه آنکه از شتریب نیسرزم نیا. دیرس یم زیرا دریل باشکوه و بزرگ

 .دارد کهن یها درخت و رود چمن، سبزه، گل، باشد؛

 

 هب طراوت و یسبز ندیخوشا یبو گذارم یم آن در پا وقت هر که باشکوه ینیسرزم

 آدم به را یزندگ حس جانوران زیخ و جست و پرندگان چه چه. رسد یم مشامم

 .کند یم القا

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یها گل با ییها درخت گذشتم یم قصر به یمنته لیطو ریمس از که طور همان

 و شاخ انیم از یکم نور. بودند خورده گره هم در سرم یباال که دمید یم بنفش

 تر خنک جاده در هوا بود شده باعث نیهم که دیرس یم نیزم به درختان یها برگ

 .باشد جاها گرید از

 

 قصرم به تا دادم سرعت میها قدم به و کردم پاک یهوا نیا از پر را میها هیر

 و دادم یم جواب خدمتکاران یها گذاشتن احترام به سرم دادن تکان با. دمیرس

 .برسم اتاقم به تا رفتم یم باال قصر یها پله از

 

. رفتم ارمک اتاق به و دمیکش یقیعم نفس دم،یرس نظر مورد طبقه به نکهیا محض به

 میگو یم هرچه تا خواستم او از و کردم احضار را قصر یها رسان نامه از یکی

 :کردم شروع من و کرد آماده را قلم و کاغذ رسان نامه. سدیبنو

""" 

 ممرد با ازدواج بعد به نیا از سوم، زیرا دریل دستور به ن،ییزیرا نیسرزم مردم 

 امتحان همه آن گذراندن به یازین و شود یم آزاد نییزیرا نیسرزم از خارج

 . ستین

 

 حاکم تمام دییتا مورد حتما شما ازدواج دیبا مان، نیسرزم تیامن حفظ یبرا اما

 را نییزیرا نیسرزم به رودو حق شما همسر که نییفرما دقت اما. باشد نییزیرا یها



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 همسران یبرا فقط و ندارد وجود تان فرزندان یبرا تیمحدود نیا. ندارد

 . شماست

 

 یا هفته حداقل دیبا اما د؛یبرو نییزیرا نیسرزم از ازدواج از بعد دیتوان یم شما

 .دیباش داشته حضور فتانیوظا انجام یبرا جا نیا در بار کی

 

 زدن سر محض به اما. ندارد یرادیا گرید یها نیمسرز در حرکت بعد به نیا از

 زا حق نیا ها حاکم دییتا با ن،ییزیرا مردم گرید با جدل و جنگ ای شما از تخلف

 .شود یم گرفته شما

 

 یهست سوم، زیرا دریل ن،ییزیرا نیسرزم مردم یتمام از تشکر با

""" 

 

 و تمگرف او از را نامه. زدم لبخند شیرو به من و کرد نگاه من به تعجب با رسان نامه

 هب خود و ندیایب یفور جلسه کی یبرا تا دادم دستور ها حاکم به. کردم مرخصش

 زیم وسط را نامه من و شدند حاضر ها حاکم قهیدق ده از کمتر در. رفتم جلسه اتاق

 .گذاشتم

 

 با ههم شد تمام نامه یوقت. خواند همه یبرا بلند یصدا با و برداشت را نامه نینگ

 :گفتم و زدم لبخند. کردند نگاه من به عجبت



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ه؟یچ نظرتون خب، _

 .هیوونگید: نینگ

 ستهخ یلیخ جا نیا در یزندگ. باشه یخوب فکر نظرم به خب،: گفت متفکر مینس

 .کنن یزندگ آزادانه میبد اجازه مون مردم به خوبه یلیخ. ست کننده

 .کردن یشخودک دنینرس و شدن عاشق بخاطر ها اون از یلیخ: سوالن

 یب دوم زیرا دریل یها قانون هم من نظر از: گفت و کرد سیخ را لبانش سارا

 .بود معنا تمام به یِا عقده هی اون. بودن تمام یرحم

 !سارا: گفت تشر با نینگ

 دل رو یبذار پا داره یلیدل چه خب، گمیم راست: گفت و انداخت باال شانه سارا

 رب پا ابد تا دستور اون و یریبم بعد و یبد یدستور هی کورکورانه و آدم همه نیا

 .موافقم نیکروال با که من ؟!بمونه جا

 تیامن ام ممکنه یجور نیا اما بوده اشتباه دستورات نیا دونم یم: گفت کالفه نینگ

 .میبد دست از رو مون

 .ندارن و نیسرزم نیا به ورود حق شون همسران گفتم که کن دقت _

 ؟یچ زنیبر بهم و جا نیا زهایار کمک با بخوان اگه خب+ 

 چیه اه زیرا رنیبگ یمیتصم نیهمچ هم ها اون اگه اصال بکنن؟ و کار نیا دیبا چرا _

 یقبل یها قانون ن،ینگ نیبب. زنن ینم یبیآس شدن بزرگ اون در که ییجا به وقت

 .کنن رییتغ دیبا. بودن کورکورانه واقعا



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 .ندارم یحرف منم موافقن، همه اگه خب+ 

 یاه پست صندوق تمام به و کنن یکپ نامه نیا از دم یم دستور من پس! هیالع _

 .برسونن زهایرا یها خونه

 

 همان به را نامه. دیرس انیپا به جلسه و کردند اعالم را شان موافقت ها حاکم همه

 یکپ صدها تا گذاشت چاپگر دستگاه درون را نامه هم رسان نامه و دادم رسان نامه

 کردم یدگیرس ها تیشکا و ها نامه به یکم. برگشتم کارم اتاق به. ندک آماده آن از

 بم رفتم.خوا اتاق به بعد و

 

 فکر یکم. کنم انتخاب یعروس لباس چه بودم فکر نیا در و ستادمیا نهییآ یجلو

 ورتص خواستم یم که یلباس و بستم را چشمانم. زد یا جرقه ذهنم ناگهان، و کردم

 ودب شکوه با و بایز العاده فوق که یلباس دنید از کردم باز که را چشمانم. کردم

 .گرفتم دهان به انگشت

 

 تنم از را لباس. دیآ یم شان خوش لباس نیا از همه مطمئنم! بود یعال یلیخ

 به تا افتادم راه به و رفتم رونیب قصرم از. گذاشتم کمدم داخل و آوردم رونیب

 .کردم ظاهر ام خانه در و بیغ را خود. دمیرس یراه هفت

 

 دست چهار بود گرفته ادی تازه من نیکاتر. دادم ریش او به و رفتم نیکاتر سراغ اول

 فرو فکر در دادم یم ریش نیکاتر به که طور همان! زمیعز دخترک. برود راه پا و



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یم یا العاده فوق روز چه. کردم یم تصور را کالوس و من یعروس روز و رفتم

 !شود

 

 

☆☆☆ 

 

 و چسباندم کالوس به را خود. شدم داریب خواب از کالوس دست زشنوا احساس با

 را لپم کالوس. شوم داریب خواب از خواست ینم دلم. فشردم محکم را میها چشم

 .کردم باز را چشمانم و گفتم یآخ که دیکش

 

 !گهید بخوابم بذار: گفتم آلود خواب

 ؟یش داریب یخوا ینم+ 

 !نوچ _

 !ها ظهره کهینزد+ 

 ؟یچ که خب _

 رفته؟ ادتی مگه+ 

 رو؟ یچ: گفتم یزیر اخم با

 .مونه یعروس امروز _

 .نبود ادمی اصال! یوا: گفتم و دمیکش ینیه



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 ییوروش از زدم میرو و دست به یآب که نیا از بعد. رفتم ییروشو سمت به عیسر و

 زیم خدمتکاران و بود نشسته زیم پشت کالوس. رفتم آشپزخانه به و آمدم رونیب

 .دمش بلند زیم پشت از و خوردم قلمه دو یکی عیسر. بودند کرده آماده را هصبحان

 

 .یکن عجله انقدر خواد ینم حاال: گفت رفته باال یابروها با کالوس

 ومده؟ین نیکاتر پرستارِ. رهید یلیخ! رهید _

 .نِیکاتر اتاقِ یتو اومده،+ 

 .خوبه _

 ؟یریم کجا زایچ نیا و شیآرا یبرا+ 

 .نییزیرا نیسرزم _

 جا؟ اون چرا+ 

 .دمید رو کارهاشون نمونه. نیا گهید یهرجا از بهتر یلیخ جا اون یها شگریآرا _

 ؟یدید کجا از+ 

 هشیم عروس یکی روز هر کردم عوض و نییزیرا نیسرزم یها قانون که یوقت از _

 .گرفته رونق شگرهایآرا کار و

 اد؟یم امروز داره، دوسش پدرت که یهمون کارن،: گفت و دیخند کالوس

 !ادین کرده غلط _



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !خشن چه+ 

 .خداحافظ. برم گهید من: گفتم و زدم کالوس یبرا یچشمک

 

 یِراه هفت به و بیغ کالوس و خودم خانه از من و داد تکان میبرا یدست کالوس

 به. دمافتا راه به زیرا دریل نیسرزم رنگِ بنفش راه سمت به عیسر. رفتم نییزیرا

 .شدم اتاقم وارد عیسر دمیرس که قصرم

 

 نگر با که بلندم رنگ بنفش لباس. کردم خشک را میموها و گرفتم یکوتاه دوش

 به یلبخند. شد اتاق وارد شگریآرا لحظه همان که دمیپوش بود شده نیتزئ یمشک

 .نشستم شمیآرا زیم یِصندل یرو و زدم شیرو

 

 لوازم بود، هآمد زیرا ریفا نیسرزم از و داشت یرنگ قرمز یموها که شگریآرا

 ودرپ کرم بعد و زد صورتم به کننده نرم کرم اول. کرد یخال زمیم یرو را ششیآرا

 .کرد یخال صورتم یرو را

 

 هزار و لب شیآرا بعد. کرد شروع را میها چشم شیآرا مختلف، کرم یکل از بعد

. بودم فهکال و بودم دهیکش دراز بایتقر که بود ساعت دو از شتریب! گرید شیآرا نوع

 لندب یصندل یرو از توانستم باالخره و زد مدل را میموها شمیآرا شدن تمام از بعد

 .شوم

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 شگریآرا از. بست نقش لبم یرو تیرضا از یلبخند و کردم نگاه نهییآ در خودم به

 یاه کفش. ردیبگ را پولش تا دادم را ارتباط مامور اتاق آدرس او به و کردم تشکر

 .رفتم رونیب اتاقم از و دمیپوش را رنگم بنفش بلند پاشنه

 

 دیتمج و فیتعر. آوردند هجوم سمتم به بودند راهرو در که ها حاکم لحظه همان

 .کردم تشکر ها آن همه از. بود همراه کردن ذوق یکل با شانیها

 

 .یشد خوشگل یلیخ: گفت گوشم ریز یویا

 .ممنون _

 !نخورتت+ 

 !شعوریب _

 

 پدرم خانه به و شدم بیغ ها حاکم همراه. دکر ام حواله یچشمک و دیخند یویا

 و خوردم یآب وانیل. بود شدن آماده حال در تازه یول رفتم پدرم سراغ. رفتم

 .نشستم مبل یرو کالفه

 

 ؟یدار استرس واقعا: گفت و فشرد را دستم یویا

 .دارم یبیعج حس هی. دونم ینم ،یعنی نه، _

 .داره خنده برام تو استرسِ+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 چطور؟ _

 هم جات چیه به و یبود وحشتناک و خطرناک العاده فوق یها تیموقع یتو تو+ 

 ؟یدار استرس نیا یبرا االن نبود؛

 .شد بهتر یلیخ حالم. داشتم ازین حرفات نیا به! ممنون یلیخ _

 .کنم یم خواهش+ 

 

 !خنده ریز میزد بعد و

 

 .شدم آماده من: گفت که آمد سرم پشت از پدرم یصدا

 تو؟ یبود یک پیخوشت: گفت و زدم یسوت پدرم دنید با و برگشتم عقب به

 !گهید گهید: گفت خنده با پدرم

 

 دهیپوش کت ریز در تر روشن درجه چند قهیجل با سوخته یا قهوه شلوار و کت پدرم

 تسم به و میشد نیماش سوار پدرم همراه. بود شده پیت خوش العاده فوق که بود

 .میافتاد راه به یعروس تاالر

 

 باغ به یوقت. افتادند راه به ما سر پشت پدر، یها نیماش از یکی با هم ها حاکم

. میشد باغ وارد آرام و گرفت را دستم پدرم. بودند آمده ها مهمان همه میدیرس



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 یها پارچه از شیها وارید که بودند کرده درست باغ درون یلیطو و کوچک کلبه

 .بود ساتن

 

 مپدر دست یرو را دستم. برگشتند مان سمت به ها مهمان همه کلبه به ما ورود با

 شلوار و کت با کالوس. میکرد حرکت دیسف پارچه یرو از آرام آرام و گذاشتم

 .بود ستادهیا منتظر سوخته یا قهوه کراوات و یشکالت

 

 را عروسم لباس هنوز چون بود، شده خوشحال و متعجب من دنید با اش چهره

 اآتن بودند؛ نشسته چپ سمت و ها مهمان اول فیرد در کالوس خانواده. بود دهیند

 یا یخال یصندل کنارشان و بودند نشسته راست سمت و اول فیرد در هم رضایعل و

 کالوس و من خانواده سر پشت ها حاکم جمله از ها مهمان هیبق. بود پدرم یبرا

 کالوس دست درون را من دست پدرم دمیرس کالوس به یوقت. بودند نشسته

 :تگف و گذاشت

 

 !کن رفتار من نیکروال با آدم نیع: پدر

 .طانمیش من ستم،ین آدم که من: گفت و دیخند کالوس

 .کن رفتار گونه انسان! بود نیهم منظورم: گفت یحاضرجواب با هم پدرم

 !چشم+ 

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 هم یرو به رو. گرفتم را خودم یجلو اما گرفت ام خنده کالوس مظلومانه لحن از

 :گفت و کرد باز را یدفتر ،یروحان پدر ه،یبق قول به که میستادیا

 

 اظهار و دیبخور قسم! کالوس امم، کالوس، و جاناتان نیکروال خانم: یروحان پدر

 .دیکن یوفادار

 

 در و مباش وفادار نیکروال به که خورم یم قسم کالوس، من،: گفت لبخند با کالوس

 رکت را او یطیشرا هر در و بمانم نیکروال کنار ،یناراحت و غم ،یخوشبخت و یسخت

 .نکنم

 م،باش وفادار کالوس به یطیشرا هر در که خورم یم قسم جاناتان، نیکروال من، _

 هک ییها یبدبخت تمام و زمانه جبر تمام و یناراحت و غم ،یخوشبخت و یسخت در

 یم قسم. نکنم ترکش و کنم کمکش و بمونم ششیپ ارهیب سرم هم خودش ممکنه

 .نزنم ششیآت رفت، رژه مخم رو هم اگه که خورم

 

 یشکلک. کرد نگاه من به شده گرد یها چشم با کالوس و دندیخند ها مهمان همه

 لردان فرزندان از دختر دو. دندیخند ها مهمان همه باز که آوردم در کالوس یبرا

 مرا لقهح کالوس. آوردند شده نیتزئ و دیسف پارچه با یبالشت یرو را ها حلقه دیسف

 .انداختم دستش به را کالوس حلقه هم من و انداخت دستم به

 

 .کنم یم اعالم شوهر و زن را شما بعد به نیا از خب،: گفت یروحان پدر



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 

 کالوس. زدند دست و شدند بلند ها مهمان همه. شد قفل هم در کالوس و من لبان و

 :گفت و انداخت کمرم دور را دستش

 

 .کنم یم یتالف: کالوس

 ؟یجد _

 !یجد آره+ 

 .عشقم بفرما خب _

 کنم؟ یتالف جا نیا+ 

 !یراحت هرجور _

 

 و مگفت یآخ. گرفت گوشم الله از یزیر گاز و آورد صورتم کینزد را سرش کالوس

 حس یدرد چیه کتش ضخامت بخاطر البته که گرفتم کالوس یپهلو از یشگونین

 .نکرد

 

 !بود یخوب یتالف: گفت روزمندانهیپ لبخند با کالوس

 .کنه یم ردد! ینامرد یلیخ _

 !شتریب یدردها تا کو حاال+ 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 !کالوس: گفتم شده گرد یها چشم با

 جانم؟+ 

 !برات دارم _

 .عشقم باشه+ 

 

 ار رقص شیپ وقت یلیخ که برد ییها مهمان وسط به خود با و دیکش را دستم و

 از که را کارن. دندیرقص یم هم همراه هم، کارن و پدرم. بودند کرده شروع

 بایز یبس و ساله شش و یس خانم کی به لیتبد کردم آزاد نییزیار نیسرزم یجادو

 دیبا خودم یعروس شدن تمام از بعد و آمدند یم بهم یلیخ پدرم و او حاال. شد

 :گفتم و گذاشتم کالوس شانه یرو را دستم. زدم یم باال نیآست پدرم یبرا

 

 م؟یکن امتحان دوباره ه؟یچ تانگو به راجع نظرت _

 .موافقم+ 

 

 اب. کند یپل را تانگو آهنگ که فرستاد یج ید سراغ را ها مهمان از یکی وسکال

. دش یپل تانگو تند آهنگ ناگهان که میدیرقص یم یج ید عاشقانه و آرام آهنگ

 !دنیرقص به میکرد شروع و زدم کالوس یرو به یلبخند

 



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 و چیپ. کردند تماشا را ما و دندیکش کنار ما ماهرانه رقص دنید از بعد ها مهمان

 یم همراهم ماهرانه هم کالوس. دمیرقص یم کالوس همراه و خوردم یم تاب

 .کرد کر را گوشم ها مهمان یهورا و غیج یصدا دیرس انیپا به که آهنگ. دیرقص

 

 !دارم دوست: گفت گوشم ریز کالوس

 !دارم دوست هم من _

 

 

☆☆☆☆ 

 

 

 ...بعد سال سه

 

 

 !ترسم یم مامان: نیکاتر

 ؟یچ از _

 ارم؟یب سرشون ییبال نهنک+ 

 مدرسه ،یند انجام ییجادو که یکرد کنترل رو خودت خوب یلیخ مهد یتو تو _

 !زمیعز هیجور نیهم هم



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 ؟یچ اوردم سرشون ییبال اگه+ 

 .زمیعز افته ینم یاتفاق نیهمچ _

 دارم؟ جادو من نگم یکس به مهد مثل بابا،+ 

 .نگو یکس به آره،: کالوس

 شه؟یم هیچ بدونن هیبق اگه+ 

 .بدونن ها اون ستین یازین. ترسن یم ازت: گفت لبخند با کالوس

 باشم؟ داشته فرق دیبا من چرا بابا+ 

 قدرت هی نیا. میدار فرق هم مادرت و من چون: گفت و کرد من به ینگاه کالوس

 !باش داشته دوسش. العادست فوق

 .کنم یم و میسع+ 

 

 نیکاتر کردن بزرگ. شد مدرسه وارد نیکاتر و میدیبوس را نیکاتر مانیهردو

 راحت یلیخ که بود باهوش یقدر به نیکاتر هرچند. داشت را خودش یها یسخت

 نیسرزم به خودم همراه را او که یزمان به یوا اما کرد، یم کنترل را قدرتش

 .کرد یم ام کالفه که داد یم انجام مختلف یجادوها قدر آن. بردم یم نییزیرا

 

 در کالس و من یزندگ. بود قبل روز از تر العاده فوق و انجیپره روزمان هر اما

 وشگیباز یا بچه که هم نیکاتر. بود خنده از پر و عاشقانه یلیخ بودن، خاص نیع

 به و کردم یخداحافظ کالوس از لبخند با. بود کاه ریز آب و یخجالت یول



 

 

 

 محمد نژادزهرا 

 وزهر هر یکارها به و رفت نیاطیش نیسرزم به هم کالوس. رفتم نییزیرا نیسرزم

 .دیرس اش

 

 نیرکات مدرسه ریمد یبرا مان شغل حیتوض میبود داده انجام که یکار نیتر سخت

 در چون. بود دار هتل یآقا کی نقش در کالوس و نقاش خانم کی نقش در من. بود

 و دردسر یب یشاغل را خود دیبا بروم نیکاتر مدرسه به توانستم یم یساعت هر

 ؟ینقاش از تر آزاد یشغل چه و کردم، یم یمعرف آزاد نسبتا

 

 .کردم فکر کارن و پدرم بیعج ازدواج به رفتم یم قصرم سمت به که طور همان

 دش ساله هشت و یش خانم کی کردم، آزاد نییزیرا نیسرزم طلسم از که را کارن

 هم با یخوشبخت کمال در شانیهردو حاال. کرد ازدواج من ساله چهل پدرِ با که

 لثمث! کالوس و نیکاتر و من مثل! نه! کالوس و من مثل ستدر. کنند یم یزندگ

 !ما خانواده یبایز

 

 

 

 ♡انیپا♡
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